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AIMS. Research in neurocriminology has grown dramatically in recent years. Given the 

importance of the subject, the purpose of this paper was to investigate studies in neuroscience 

and brain studies about criminology and crime prediction. 

MATERIALS & METHODS. This review article is the result of a review of research published in 

ISI, Wiley, Sciencedirect, PubMed, Scopus, etc. between 2000 and 2018 about neurocriminology 

using brain mapping and neuropsychological disorders, as well as their role in predicting violent, 

antisocial, and criminal behaviors. 

FINDINGS. Some neurobiological markers are associated with the individual's aptitude and 

tendency to violent and criminal behaviors. Also, certain structural and functional characteristics 

of the brain are associated with antisocial traits of specific groups of criminals, such as murderers 

and child abusers. On the other hand, the recognition of neurobiological markers associated with 

specific antisocial behaviors can be used to increase the accuracy of a person's likelihood of 

committing a crime as well as to repeat a crime, thereby predicting and preventing criminal 

behavior. 

CONCLUSION. Although, based on the results of the research reviewed in this article and also 

because of the very complex nature of the brain, accurate conclusions require a lot of additional 

researches, but it seems that neuroprediction of antisocial and criminal behaviors using brain 

mapping and neurobiological findings can be a tool for assisting law enforcement agencies such 

as C.I.D Police and the judicial systems so that the treatment of high-risk offenders, via integrating 

current punishing policies and measures with social-rehabilitation strategies, could be improved 

without threatening their individual rights. Such an approach can have significant effects on 

reducing crime and promoting social security. 
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CITATION LINKS 
  

[1] Neurobiology for forensic … [2] Neurobiological aspects of violent … [3] The neurobiology of offending … [4] Predicting 
violent behavior … [5] Cognition: An overview of … [6] Using basic neurobiological … [7] The anatomy of violence …               
[8] Morphological alterations … [9] Punishment and psychopathy … [10] The neurobiology of psychopathic … [11] Corpus 
Callosum Abnormalities … [12] Dissociable relations between … [13] Neuroscience, moral reasoning … [14] The functions 
of the orbitofrontal … [15] The plastic human brain … [16] Dysfunction in the neural … [17] The role of prefrontal …                 
[18] Ventromedial prefrontal cortex … [19] The neurobiology of moral … [20] The brain-disordered … [21] Abnormal white 
matter … [22] Pedophilia and temporal … [23] The neurobiology and psychology of … [24] Diminished Functional …                  
[25] Brain pathology in … [26] Abnormal amygdala activation … [27] Brain alterations in paedophilia … [28] Current 
scientific … [29] From genes to brain to … [30] Neural foundations to … [31] The oxford handbook of criminological …              
[32] Neural Mechanisms of … [33] MAOA and the neurogenetic … [34] Italian appeal court … [35] Males on the life-course-
persistent … [36] Trait impulsivity and response inhibition in … [37] Anxiety, depression, impulsivity and substance … 
[38] The role of behavioral impulsivity in … [39] Lower monoamine oxidase-a … [40] Corticolimbic function in …                            
[41] Structural and functional alterations in … [42] Neuroprediction of future rearrest. [43] Neuroprediction, violence, and 
the law … [44] Lower amygdala volume in men … [45] Selective reductions in prefrontal glucose … [46] Abnormal brain 
structure in youth … [47] Brain potentials measured during … [48] Can neuroscience help predict future …  

[ 

http://teb.police.ir/teb/index.php?slc_lang=en&sid=1
mailto:samanehnabavifard@gmail.com
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68001931
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/2009643
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68012943
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1068316X.2017.1421186
http://www.sascv.org/ijcjs/pdfs/ReddyetalVol13Issue1IJCJS.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/9781118650868.ch16
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29183655
https://www.semanticscholar.org/paper/Cognition%3A-An-Overview-of-Neuroimaging-Techniques-Bunge-Kahn/b1f3347ae0e676f070bfc2027662047acf406d68
https://crimesciencejournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40163-015-0018-5#citeas
https://www.semanticscholar.org/paper/The-Anatomy-of-Violence%3A-The-Biological-Roots-of-Raine/515be77ee596c337aa90f838654fe41d40256bd8
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20677843
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26359751
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24105343
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14609889
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5129576/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19241396
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15134840
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16022601
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10915615
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22752782
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24673881
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20173686
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17051689
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27388479
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10678516
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4478390/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25615561
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17548755
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18504635
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25116710
http://www.antoniocasella.eu/dnlaw/Capra_2014.pdf
https://doi.org/10.1111/j.1467-8721.2008.00599.x
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18985107
https://global.oup.com/academic/product/the-oxford-handbook-of-criminological-theory-9780190457075?cc=ir&lang=en&
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19485616
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18258310
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20216573
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11893092
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19345957
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24612970
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18631324
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26081301
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21531387
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26339798
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23536303
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25083168
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23647988
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7803597
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24936430
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24238783
https://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5240&context=flr


 و همکاران فردسمانه نبوی    35

 1991، زمستان 1، شماره 9دوره  نامه علمی ـ پژوهشی طب انتظامی فصل

  یشناسجرم در مغز یبردارنقشه کاربرد بر یمرور
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 چکیده

موضوع، هدف از نگارش مقاله  تیاست. با توجه به اهم افتهی یریرشد چشمگ ریاخ یهادر سال ،یعصب یشناسجرم نهیها در زمپژوهش اهداف:

 جرم بود. ینیبشیو پ یشناسدر حوزه جرم یبر علوم اعصاب و مطالعات مغز یمبتن یهاروش طهیمطالعات در ح یحاضر، بررس

، ISI، ،Wiley ،Sciencedirect یهاگاهیشده در پامنتشر یهاپژوهش ینظامند حاصل مطالعه و بررس یمقاله مرور نیا ها:مواد و  روش

PubMed ،Scopus استفاده از نقشه مغز و اختلالات  کردیبا رو یعصب یشناسجرم نهیدر زم 0211تا  0222 یهاسال نیب رهیو غ
 و مجرمانه بود. یضداجتماع ز،یآمخشونت یرفتارها ینیبشیپ رها دنقش آن روش نیو همچن یشناسستیزعصب

 یبرخ نیخشن و مجرمانه مرتبط هستند. همچن یبروز رفتارها یفرد برا لیبا استعداد و تما یشناسستیزعصب ینشانگرها یبرخ ها:یافته

ان، کنندگان از کودکاز مجرمان مانند قاتلان و سوءاستفاده یخاص یهاگروه یمغز با صفات ضداجتماع یو عملکرد یخاص ساختار یهامشخصه
حت محاسبه ص شیافزا یبرا تواندیخاص م یضداجتماع یهاشیمرتبط با گرا یشناسستیزصفات عصب صیگر، تشخید یرابطه دارند. از سو

 .ردیمورد استفاده قرار بگ کارانهتیاز رفتار جنا یریو جلوگ ینیبشیپ جهینتتکرار جرم و در زیفرد و ن کیاحتمال ارتکاب جرم توسط 

 ازمندین قیدق یریگجهیمغز، نت دهیچیپ اریبس تیماه لیبه دل زیمقاله و ن نیدر ا یمورد بررس قاتیتحق جیاگرچه براساس نتاگیری: نتیجه

مغز و  یو مجرمانه با استفاده از نقشه بردار یضداجتماع یرفتارها یعصب ینیبشیپ رسدیاست، اما به نظر م یاریبس یلیتکم یهاپژوهش
 یاقدامات فعل و هااستیباشد، تا با ادغام س ییقضا یو نهادها یانتظام یهاکمک به دستگاه یبرا یابزار تواندیم یشناسستیزعصب یهاافتهی

 حقوق دیدرمان مجرمانِ در معرض خطر را بدون تهد ،یبخشتوان -یاجتماع یهایبا استراتژ شوندیکار گرفته ممجازات مجرمان به یکه برا
 داشته باشد. یاجتماع تیامن یدر کاهش جرائم و ارتقا یاثرات مهم تواندیم یکردیرو نینآنها بهبود بخشد. چ یفرد

 یاجتماع تیمغز، رفتار مجرمانه، امن یبردارنقشه ها:کلیدواژه

 
 11/29/99: افتیدر خیتار
 11/21/91: رشیپذ خیتار

 11/12/91انتشار الکترونیک:  تاریخ
 samanehnabavifard@gmail.comمسئول:  سندهی*نو

 

 مقدمه
 معضلات از یکی عنوان به یضداجتماع و مجرمانه یرفتارها

 یهاپژوهش. هستند برخوردار یاریبس تیاهم از یتیامن و یاجتماع
 رفتار و یشناسستیزعصب نیب ارتباط مورد در اعصاب علوم

 از یکی. است افتهی یریگچشم رشد گذشته دهه دو یط مجرمانه،
 علوم پژوهشگران و دانشمندان ذهن که ییهاچالش نیترجذاب
 یهاشرو از بالقوه استفاده کرده، مشغول خود به را ییقضا و یقانون
 و یضداجتماع یرفتارها یبررس یبرا اعصاب علوم بر یمبتن

. است رمج وقوع از یریشگیپ تیدرنها و جرم ینیبشیپ ز،یآمخشونت
 خصوصبه و اعصاب علوم در قاتیتحق گذشته، دهه دو یط

 ینشانگرها یبرخ کشف به منجر ،یعصب یشناسجرم
 کی لیاتم و استعداد با رسدیم نظر به که شده یشناسستیزعصب

 ژه،یو طوربه[. 1] است مرتبط یضداجتماع یرفتارها انجام یبرا فرد
 خاص یهامشخصه ،یعصب یشناسجرم نهیزم در قاتیتحق

 اب احتمالاً که اندکرده ییشناسا را مغز در یعملکرد و یساختار
 از انکنندگسوءاستفاده و قاتلان مانند مجرمان از ییهادسته اقدامات
 ز،یآمخشونت یرفتارها گر،ید یسو از[. 9, 0] است مرتبط کودکان،

 مورد در دانش شیافزا و است یعموم سلامت عمده مسئله کی
 یسازادهیپ و جادیا یبرا آن، یعصب و یرفتار یهاهیپا

 یهاافتهی با مطابق. است یضرور نینو و یدرمان یهایاستراتژ
 با رتبطم یشناسستیزعصب صفات صیتشخ ،یعصب شناسانجرم
 بهمحاس صحت شیافزا یبرا تواندیم خاص، یضداجتماعیهاشیگرا

 هجیدرنت و فرد کی توسط جرم تکرار زین و جرم ارتکاب احتمال
 ردیبگ رارق استفاده مورد کارانهتیجنا رفتار از یریجلوگ و ینیبشیپ
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 و بوده قیتحق مرحله در حاضر حال در هاروش نیا اگرچه[. 4]
 علوم کندیم شنهادیپ که دارد وجود یشواهد اند،نشده یکاربرد

 یهانهیمز در معتبر و دیمف ینیبشیپ یبرا یابزار عنوان به اعصاب
 .رود کاربه ییقضا و یقانون

 دض یرفتارها یعصب یستیز ینشانگرها و مغز یمرکز نقش
 یهادهه در یشناسجرم یهاپژوهش در زیآمخشونت و یاجتماع

 یهاهیپا یجستجو. است افتهی یتوجه قابل رشد ر،یاخ
 در قیتحق موضوع ،یاجتماع ضد صفات یشناسستیزعصب

 لاتتعام که اعصاب علوم از یاژهیو شاخه است؛ یعصب یشناسجرم
 یفرد یاستعدادها و ستیزطیمح ها،ژن مغز، نیب یهاکنشبرهم و

 هنوز کهیدرحال. کندیم مطالعه را یضداجتماع یهاشیگرا یبرا
 ودوج کارانهتیجنا یرفتارها از یقطع یشناسستیزعصب شواهد
 از یمختلف شواهد که کنندیم شنهادیپ یعصب شناسانجرم ندارد،
 که یعملکرد اختلال خاص اَشکال مورد در یشناسستیزعصب

 .دارد وجود دهد،یم شیافزا را مجرمانه رفتار به لیتما
 مغز عملکرد و ساختار نیب ارتباط یبررس یبرا یادیز مطالعات

 نیا. است شده انجام ،یضداجتماع یرفتارها مختلف انواع با
 یِ عصب یربرداریتصو یهاروش بودندسترسدر با مطالعات

 وکسل، بر یمبتن یمورفومتر لیقب از یعملکرد و یساختار
 و یسیمغناط دیتشد یربرداریتصو ترون،یپوز انتشار ینگاربرش
 است شده ریپذامکان ،یکارکرد یسیمغناط دیتشد یربرداریتصو

 تیقطع با که ندارد وجود یمدرک چیه حاضر حال در کهیدرحال[. 1]
 مغز یهابیآس از میمستق طوربه کارانهتیجنا رفتار کی کند اثبات

 که دارد وجود مطلب نیا باور یبرا یخوب لیدلا یول شود،یم یناش
 واملع یبرخ با یشناسستیزعصب یهایژگیو از یبرخ بیترک
[. 6] سازدیم ایمه یضداجتماع یهاشیگرا یبرا را نهیزم ،یطیمح

 یهاروش طهیح در مطالعات یبررس حاضر، مقاله نگارش از هدف
 یبعص یشناسجرم حوزه در یمغز مطالعات و اعصاب علوم بر یمبتن

 .بود جرائم کنترل و یضداجتماع یرفتارها ینیبشیپ و
 

 هاو روش مواد
           آن در که است مندنظام یمرور مقاله کی حاضر پژوهش

                           ینیبشیپ یبرا اعصاب علوم بر یمبتن یهاروش
                   اعصاب علوم با مرتبط مقالات و یضداجتماع یرفتارها

 مقالات یوجوجست. شدند یبررس یعصب یشناسجرم نهیزم در
                  ییهادواژهیکل با 0211 تا 0222 یهاسال نیب منتشرشده

 ینیبشیپ ،(Neurocriminology) یعصب یشناسجرم مانند
 جرم ،(Offender) مجرم ،(Neuroprediction) یعصب

(Crime/Offend )مغز یبردارنقشه و (Brain Mapping )در 
 ،ISI، Wiley، Sciencedirect مانند برخط یهاداده هگاهیپا

PubMed، Scopus یبررس از پس مقالات. شد انجام رهیغ و 
 الاتمق و یابیارز حاضر پژوهش هدف با دهیچک ارتباط نظر از عنوان،
 هشدیآورجمع مطالب ت،ینهادر. گرفتند قرار مطالعه مورد منتخب

 یرفتارها و یشناسستیزعصب یکاربردها -1: یاصل طهیح دو در
 یرفتارها یعصب ینیبشیپ -0 و مجرمانه و یضداجتماع
 .شدند یسینوخلاصه و یبندمیتقس مجرمانه، و یضداجتماع

 
 

 هایافته

 مجرمانه و یضداجتماع یرفتارها و یشناسستیزعصب -1

 ارتباطات بر عموماً یعصب یشناسجرم قاتیتحق
 لهیوسبه شدهانینما یِتیشخص اختلالات یِشناسستیزعصب
 تیصشخ اختلال و یزیستجامعه مانند دار،یپا یضداجتماع یرفتارها

 هشد متمرکز جوان و بزرگسال مجرمان دسته دو هر بر یضداجتماع
 صفات از یاریبس که دهدیم نشان هاپژوهش[. 9-10] است

 ای یعاطفگیب مثل) ژهیو یضداجتماع تیجمع نیا انیم در مشترک
 که ددارن یمشترک و جیرا یشناسستیزعصب یهاهیپا( مهار فقدان
 در ای جداگانه صورتبه که شوندیم ییهایناهنجار شامل عمدتاً
 میتنظ و پردازش در ریدرگ یِقشر ریز و یقشر ینواح نیب تعامل

 و یساختار راتییتغ ژه،یوبه. دارند وجود جانات،یه و احساسات
 قشر یعنی)  یشانیپشیپ قشر از یخاص مناطق در یعملکرد راتییتغ

 یسو از و وسکی از( یشانیپشیپ الیونترومد قشر و توفرونتالیاورب
 اطاتارتب گدال،یآم خصوصبه کیمبیل یساختارها در اختلال گرید

[. 19-11] دارند یضداجتماع( پیفنوت) ینمودهارخ با یمهم
 دچار افراد چرا که دهدیم حیتوض یمغز مناطق نیا در اختلالات
 قصن نیهمچن و یهمدل فقدان و یعاطفگیب ت،یشخص اختلالات

[. 16] دشونیم رفتارشان میتنظ یبرا یجانیه اطلاعات از استفاده در
 تینگولیس رقش و یشانیپشیپ الیونترومد قشر به بیآس مثال، یبرا

 و کیتحر در زین و احساسات و جاناتیه پردازش در که یقدام
 لیدخ یاتیح یعاطف و یشناخت یهاسمیمکان قیطر از رفتار میتنظ

 در یمانیپش بدون یضداجتماع و پروایب یرفتارها ارتکاب با هستند،
 مرغیعل مناطق نیا در اختلال به انیمبتلا[. 11, 19] هستند ارتباط
 از یریجلوگ به قادر خود، عمل تیماه درک و غلط و درست درک
 [.02 ,19] ستندین خود یضداجتماع رفتار

 تیشخص اختلال یدارا مارانیب و زهایستجامعه از جدا
 مورد رد یدیمف اطلاعات یعصب یشناسجرم قاتیتحق ،یضداجتماع

 در هایبررس مثال،عنوانبه. کندیم فراهم زین یجنس نیمجرم
 در لیدخ یمغز مناطق در را ییهایناهنجار ،یجنس متجاوزان

 بر مطالعه[. 01] دهدیم نشان یاخلاق قضاوت و زشیانگ پاداش،
 کانکود هیعل یجنس تجاوزات مرتکب که لیپدوف یجنس مجرمان

 ،یشانیپ یهالوب در را یعملکرد ای یساختار راتییتغ اند،شده
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 یاطفع یعملکردها که دهدیم نشان کیمبیل ستمیس و یجگاهیگ
 یجنس یختگیبرانگ به منجر و دهندیم قرار ریتأث تحت را یشناخت و
 یعملکرد ای یساختار اختلالات یبرخ[. 01-00] شوندیم یعیرطبیغ

 گدالیآم در یجانیه -یاجتماع یهاییتوانا در ریدرگ مناطق در
. دینما فراهم را زیناچ ترس یسازیشرط نهیزم است ممکن
 یاحساس و یجانیه یهاپاسخ به تواندیم زیناچ ترس یسازیشرط

 ند،کیم کیتحر یقبل شدهمجازات رفتار از یخوددار به را افراد که
 [.09] برساند بیآس

 صفات از یتوجهقابل تعداد که است نیا توجه جالب نکته
 ،یجانیه -یاجتماع یمدارها همان در اختلالات با ،یضداجتماع

 دارند رابطه یاخلاق یریگمیتصم و هاقضاوت با که هستند مرتبط
 یریگمیتصم در یمؤثر نقش یجانیه یاستعدادها درواقع،[. 92]

 زین داوطلبانه و یاخلاق رفتار در ترمهم آن از و کنندیم فایا یاخلاق
 یاستدلال جهینت کارانهتیجنا رفتار گر،ید عبارت به. کنندیم مشارکت

 عادلت عدم ای هایناهنجار از عمدتاً بلکه ست،ین یمحاسبات و خشک
 ریتأث یمقتض یِاخلاق رفتار و قضاوت مسئول یِجانیه یندهایفرآ در
 [.91] ردیپذیم

 و یتماعضداج رفتار نیب رابطه به یعصب یشناسجرم قاتیتحق
 تنها آلِل کی از نینماد نمونه کی. اندپرداخته زین یکیژنت یهانهیزم
 کنندهیرکدگذا ژن باشد، مؤثر زیآمخشونت رفتار بر شودیم تصور که

 زیمتابول را A دازیاکس نیمونوآم میآنز که است یعصب دهندهانتقال
 یپرخاشگر شیافزا با آن نییپا سطوح رسد،یم نظر به. کندیم

 نیا یدارا افراد که اندداده نشان مطالعات از یبرخ. است همراه
 یعملکرد و یساختار یهایناهنجار خاص، یِکیژنت سمیمورفیپل
 جانات،یه پردازش در لیدخ شدهشناخته یمغز مناطق و ینواح در

 یشانیپشیپ قشر مانند تکانه، کنترل و جاناتیه میتنظ
 [.94-90] دارند زین نشان گدالیآم و توفرونتالیاورب

 یهایژگیو ایآ کهنیا بر راًیاخ یعصب یشناسجرم در هاپژوهش
 فتارر کنندهینیبشیپ تواندیم فرد کی یشناسستیزعصب

 ای ساختارها ایآ. اندکرده تمرکز باشد، ندهیآ در او یضداجتماع
 ردف کی کهنیا بر دال یشواهد توانندیم نیمع یمغز یهاتیفعال
 کنند؟ فراهم دارد، کارانهتیجنا یرفتارها انجام به یادیز لیتما

 مطالعات است، هیاول مراحل در هنوز نهیزم نیا در پژوهش اگرچه
 امکان به ار شناسانجرمعصب و اندداشته یقبول قابل جینتا یمقدمات

 ینشانگرها قیطر از کارانهتیجنا رفتار ینیبشیپ
 .اندکرده دواریام یشناسستیزعصب

 مجرمانه و یضداجتماع یرفتارها یعصب ینیبشیپ -2

 از یخاص ینواح در راتییتغ که است نیا یبررس مورد هیفرض
 د،هستن مربوط تکانه و یپرخاشگر خشونت، کنترل به که مغز

 در دارد احتمال حد چه تا فرد کی که است نیا دهندهنشان
 .کند شرکت مداوم و داریپا کارانهتیجنا یهاتیفعال

 روهگ توسط است، شده گزارش که یزیآمخشونت جرائم شتریب
 یناسازگار یرفتارها یدارا یکودک دوران از که مردان از یکوچک
 دض تیشخص اختلال یهانشانه یدارا زین یبزرگسال در و بوده

 یتکانشگر یشناسبیآس[. 91] است شده انجام هستند، یاجتماع
 یمنف یرفتارها به که ،[96] است اختلال نیا از یدیکل نشانه کی

 به یوابستگ و[ 99] زیآمخشونت یرفتارها ازجمله اختلال، با مرتبط
 اب اغلب یضداجتماع تیشخص اختلال. شودیم مربوط[ 91] الکل

 قشر رد کیپاتولوژ راتییتغ و زیآمخشونت و پرخاشگرانه یرفتارها
 لیدل نیچند[. 99] است همراه یشکم اتومیاستر و توفرنتالیاورب

 میآنز که A دازیاکسنیمونوآم کم زانیم نیب ارتباط یبرا کنندهدلگرم
 تیشخص اختلال با است، یعصب دهندهانتقال کنندهمیتنظ

 یتوموگراف روش از استفاده با مطالعه کی در. دارد وجود یضداجتماع
 از یگروه زین و سالم جوندگان از یگروه در ترونیپوز انتشار

 یرفتارها یبررس یبرا ،A دازیاکس نیمونوآم میآنز فاقد جوندگان
 ای یرتکانشگ و مغز در میآنز نیا کم مقدار نیب ارتباط ز،یآمخشونت

 سطح کاهش دهندهنشان مطالعه نیا. دهدیم نشان را یپرخاشگر
 یضداجتماع تیشخص اختلال در یمغز A دازیاکسنیمونوآم میآنز
 هب یتکانش یهاخشونت که دهدیم نشان شواهد یبرخ [.99ت ]اس

 موجب که گدالیآم و مغز ساقه هیناح جملهاز یرقشریز یمدارها
 قشر انندم کیمبیکولیکورت یمدارها شوند،یم خشن یرفتارها دیتول

 که یقدام تینگولیس قشر و (OMPFC) الیتومدیاورب یشانیپشیپ
 ندکنیم پردازش را یاحساس -یاجتماع اطلاعات و هایریگمیتصم

 یرفتارها و احساسات میتنظ در که تالیفرونتوپر مناطق زین و
 ،1 شکل مطابق[. 42] شوندیم مربوط هستند، ریگدر یزشیانگ

 طوربه ،یانسان و یوانیح عاتیضا از یعصب یربرداریتصو مطالعات
 یالاتص یالگوها و عملکرد در ییهایناهنجار دهندهنشان یاندهیفزا

 اد،یز یپرخاشگر با شدهمشخص یروانپزشک اختلالات در مدارها نیا
 است یاجتماع تیشخص اختلال و یمرز تیشخص اختلال مانند

[42.] 
 ریدرگ یمغز هیناح نیچند همکاران و راشل گرید یامطالعه در

 همطالع مورد نوجوانان از یگروه در را احساسات میتنظ و پردازش در
 یرفتارها به مبتلا نوجوانان در که اندافتهیدر آنها. اندداده قرار

 ،یشانیپشیپ مانند ینواح در یخاکستر ماده حجم ز،یآمخشونت
 راتییغت زین و افتهی کاهش تینگولیس قشر و نسولایا گدال،یآم

 راست یانشیپشیپ قشر یانیم یپشت هیناح در یساختار و یعملکرد
 [.41] است داده رخ چپ ینسولایا قشر و

 ایآ هک نیا ییشناسا یبرا یشتریب یهاپژوهش راستا نیا در
 یبرا مؤثر یهاپیفنوت عنوان به تواندیم مدارها نیا اختلالات
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 خشن یرفتارها بروز یبرا را خطر نیشتریب که یکسان ییشناسا
 یشاثربخ یبررس یبرا یستیز ینشانگرها عنوان به زین و دارند

 رفتار کاهش هدف با دیجد یهادرمان توسعه و موجود یهادرمان
 .رسدیم نظر به یضرور باشد، پرخاشگرانه
 است داده نشان همکاران و یآهارون توسط شدهانجام مطالعه

 یمغز منطقه کی که ،یقدام یکمربند قشر در مغز تیفعال که
 کنندهینیبشیپ تواندیم است، تکانه کنترل در لیدخ شدتبه

 مورد، نیا در[. 40] باشد یآزاد از پس مجرمان مجدد یریدستگ
 یدکمربن قشر داخل در تیفعال سطح که معتقدند محققان یبرخ
 کی مجدد بازداشت مورد در یخاص اطلاعات است، ممکن یقدام

 .کند فراهم را شانیا یآزاد از پس سال چهار مجرم،
 یضداجتماع رفتار یبرا گرید کنندهینیبشیپ عامل کی

 عنوانبه) است یاخلاق احساسات ریسا و یهمدل فقدان خشونت،
( دشویم دهید یمجرمان در که ندامت احساس ای گناه احساس مثال،

. رندبیم رنج یزیستجامعه مانند یعاطف -یاجتماع اختلالات از که
 یمغز ارتباطات مورد در پژوهش همکاران، و نادلهوفر نظر طبق

 ینیبشیپ یبرا را ینانیاطمقابل یهامدل ارائه ییتوانا ،یزیستجامعه
 [.49ت ]داراس خشونت، یضداجتماع رفتار

 شیافزا و گدالیآم حجم کاهش انیم رابطه گر،ید یپژوهش در
 اننش بزرگسال و جوان مردان در نده،یآ در خشونت به ارتکاب خطر
 تر،کم گدالیآم حجم با مردان مطالعه، نیا در[. 44] است شده داده

 یزیستجامعه یهایژگیو و پرخاشگرانه یرفتارها از یبالاتر سطوح
 نشان کنترل گروه به نسبت یبزرگسال لیاوا تا یکودک دوران از را

 الاتاختل که اندکرده ادعا پژوهشگران ها،افتهی نیا اساس بر. اندداده
 و خشونت یبرا یمهم یستیز نشانگر است ممکن گدالیآم

 .باشد مداوم یپرخاشگر

 در یانشیپشیپ گلوکز سمیمتابول همکاران، و نیر مطالعه در
 از یترکم زانیم ج،ینتا[. 41] است گرفته قرار یبررس مورد قاتلان
 از یگروه یِانیم و یجانب یشانیپشیپ قشر در را گلوکز سمیمتابول
 از محققان[ 46] گرید یامطالعه در. است داده نشان قاتلان
 و یررسب یبرا وکسل بر یمبتن یمورفومتر و یعصب یربرداریتصو
 یبجان و یانیم یجگاهیگ یهالوب در یخاکستر ماده حجم سهیمقا

 02 در( کیمبیپارال مناطق) یخلف ینسولایا و پوکامپیه شامل
 یزندان مجرم 191 در و اندشده قتل مرتکب که پسر نوجوان یزندان
 در هک اندافتهیدر آنها. اندکرده استفاده اند،نشده قتل مرتکب که

 به. است افتهی کاهش مذکور ینواح در یخاکستر ماده حجم قاتلان،
 و یتفاوتیب با ،یمغز مناطق نیا در هایناهنجار رسدیم نظر

 مرتبط هاانهتک فیضع کنترل و گرانید به نسبت شتریب یسنگدل
 .باشند
 در درمان به پاسخ ینیبشیپ یبرا یشناسعصب مطالعات از

 گسالبزر انیزندان بر مطالعه کی در. است شده استفاده زین مجرمان
 واندتیم مغز یکیالکتر تیفعال که است شده داده نشان معتاد،

 ادیاعت درمان یبرا یاهفته10 برنامه کی یکس چه که کند ینیبشیپ
 جینتا گونهنیا[. 49] رساند خواهد انیپا به یزیآمتیموفق طوربه را
 جیتان به منجر و کنند کمک تریفرد یهادرمان توسعه به توانندیم

 .شوند یتربلندمدت و مثبت
 با هچگون که شودیم مطرح مسئله نیا ه،یاول شواهد به توجه با

 کارانهتیجنا رفتار یابیارز در یعصب یرهایمتغ قیدق یریکارگبه
. دیبخش بهبود را آن و نموده کمک خطر یابیارز به توانیم نده،یآ

 مطالعات ایآ که است مطرح زین سئوال نیا گرید یسو از
 در جرم کرارت یبرا یبهتر یهاکنندهینیبشیپ یعصب یربرداریتصو
 ایآ تند،سین اگر ای هستند فهرست کی در شدهثبت موارد با سهیمقا

 [94]آمیز ساختارهای عصبی مهم در بروز رفتارهای خشونت (1شکل
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 در ادهاستف صورت در را هاینیبشیپ نیا از کی هر صحت توانندیم
 علوم دانشمندان دهند؟ شیافزا یرفتار اقدامات ریسا با رابطه

 یعنی اعصاب، علوم یهاروش نکهیا به کردنفکر با اعصاب
 نهیزگ نیترمحتمل ،یعملکرد و یساختار یعصب یهایربرداریتصو

 کنندیم انیب هستند، تیجنا تکرار خطر یابیارز به یاعتباربخش یبرا
 ارزش ادیزاحتمالبه یضداجتماع رفتار یِعصب ینیبشیپ که

 یابیزار یبرا حاضر حال در که ییهاروش به را یکنندگینیبشیپ
 [.41] افزود خواهد است، موجود خطر

 
 گیرینتیجه
 به ،یعصب یشناسجرم حوزه در گرفتهصورت یهاپژوهش اگرچه

 ناختهناش یایزوا یدارا هنوز مغز، فیظر و دهیچیپ اریبس تیماه لیدل
 یحد تا زین خصوص نیا در شدهانجام مطالعات جینتا و بوده یاریبس
 هاآن مورد در حیصر کاملاً و قیدق یریگجهینت و است ابهام یدارا

 جیانت نیا اما است، یاریبس یلیتکم یهاپژوهش صرف ازمندین
 را یعضداجتما یرفتارها یِعصب ارتباطات از یواضح نسبتاً ریتصو
 یعصب یشناسجرم دانش از استفاده امکان نیبنابرا. کنندیم میترس

 از دور ییقضا و یقانون یهادستگاه در جرائم ینیبشیپ منظوربه
 یرهانشانگ صیتشخ امکان شدنفراهم با. رسدینم نظربه دسترس

 ندهیآ در مجرمانه یرفتارها کنندهینیبشیپ که یشناسستیزعصب
 رد بالا اعتماد با ابزارها نیا از یروز که ستین ذهن از دور هستند،

 حفظ اب ،یکردیرو نیچن. شود استفاده ییقضا و یقانون یهانهیزم
 زین را یعموم تیامن ن،یمجرم یفرد حقوق و یمدن یهایآزاد
 .داد خواهد شیافزا
 

 .گزارش نشده است یمورد :یتشکر و قدردان

 .گزارش نشده است یمورد :یاخلاق هیدییتأ

 .گزارش نشده است یموردمنافع:  تعارض
اول(، پژوهشگر  سندهی)نو فردیسمانه نبو :سندگانینو سهم

(؛ %01) یدوم(، پژوهشگر کمک سندهی)نو رزادیش ی(؛ هاد%62)یاصل
  (%11) یسوم(، پژوهشگر کمک سندهی)نو یلیجل نیریش

 ای یاز مراجع دولت یمال تیحما گونهچیه سندگانینو :یمال منابع
 اند.ننموده افتیدر یخصوص
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