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 در شناسی جرم منظر از صفروای های بیماری موردی بررسی 

 کیفری مسسولیت کاهش 

 

 2مرتضی رهبر،  1یکرمانشاه کسرای علی

 

 
 
 ایران.  دانشگاه آزاد اسالمی واحد بین الملل بندر انزلی، حقوق جزا و جرم شناسی، ارشد کارشناس 1

 عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیالن دانشیار ،2 

 

 

 .است روز در لیتر 5/1 تا 5/0 حدود بین صفرا طبیعی ترشح، کبد متعدد عملکردهای از یکی: چکيده

 زمان در را صفرا و کند تغلیظ را صفرا که است آن، صفراوی مجاری و صفرا کیسه فیزیولوژیک عمده نقش

 چربیها هضم در مهمی بسیار نقش: اوالً: دهد می انجام مهم عملکرد دو صفرا. کند وارد روده به مناسب

 فرآورده این، میکند عمل خون از مهم زاید فرآورده چند دفع برای ای وسیله عنوان به صفرا: ثانیاً. دارد

 .هستند اضافی کلسترول و هموگلوبین تخریب نهایی های فرآورده از یکی، بین رو بیلی شامل زاید های

 عفونت دستخوش صورتیکه در ولی کنندنمی ناراحتی ایجاد طبیعی درحال صفراوی مجاری و صفرا کیسه

 شده بیمار روحی صدمات باعث نتیجه در و کنند می ایجاد توجه قابل ناراحتی و درد، شوند انسداد دچار یا

 دیگران با برخورد در سالم اشخاص مانند آرام اعصابی با تواند نمی و سازد می خارج طبیعی حال از را او و

 کیفری مسؤولیت ولی است محرز او مدنی مسؤولیت، گردد جرم مرتکب حال این در چنانچه و نماید رفتار

 آن در آیا و آمده پایین میزان چه به او تحمل یآستانه که کرد مالحظه باید؛ چون است سؤال زیر او

 تبعاً که دارد غلبه عصبی فشار که طوری به کرده کمتر را او توانایی، شده وارد او به که عصبی فشار شرایط

 به او کیفری مسؤولیت باشد بوده برابر عصبی فشار تقریباً اگر ولی باشد مبری کیفری مسؤولیت از باید

 از کمتر ایمالحظه قابل مقدار به فشار میزان که شود معلوم واگر. یابدمی تخفیف توجهی قابل میزان

 در باید حیاتی نکته این رو این از. گرددمی تلقی تام او کیفری مسؤولیت، بوده زمان آن در او صبر و تحمل

 سایر و روانی و جسمی وضعیت و نمایند اقدام شخصیت پرونده تشکیل به و گردد لحاظ ها دادگاه نظر

 عدم یا کیفری مسؤولیت حکم و دهند قرار مدنظر شناسی جرم منظر از، جرم ارتکاب لحظه در را عوامل

 .نمایند صادر متقن دالیل طبق بر را آن

 عملکرد اختالل صفر، کارکرد کیفری، مسؤولیت صفراوی، هایبیماری شناسی صفرا، جرم :يديکل واژگان

 صفرا.

 

 مقدمه

 کیسه صفرا و بیماری های آن قدیم االیام تحقیق و بررسی های فراوانی صورت به صفرا، هر چند به لحاظ پزشکی راجع

 جرم شناسی را به کمک گرفته، با توجه به بیماریها و دستاوردهای علم پزشکی، می خواهیم علم ولی با آخرین گرفته است،

 او تاثیر گذار است. بیمار و نیز میزان بصیرت و تفکر برادراکات میزان که تا چه کنیم عوارض مختلف آنها بررسی نموده و روشن

و ناهنجاریها، تشخیص حالت  جرائم عوامل جرم زا، پیشگیری از وقوع دانیم که جرم شناسی دانشی است که شناختیم
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)کی نیا،  همّت خود قرار می دهد روان بزهکاران و پرورش مجدد آنان را وجههاخالقی و درمانی تن و  اصالح و 1خطرناک

1811.) 

عوامل فردی، اجتماعی، خانوادگی، اقتصادی، فرهنگی و ...  شامل عوامل گوناگونی که در ارتکاب بزه اثر گذار می باشند

 به جرم آنها بررسی گردد و از این رو این نوشتاربیماری ها، یکی از  می باشد. در این تحقیق سعی شده است که از بین انواع

می پردازیم که آیا این  به این مساله صفراوی اختصاص داده شده است. در واقع و مجاری صفرا شناسی بیماری های کیسه

گردند، آیا  آنکه چنانچه اشخاص این نوع بیماری ها را دچار مضافاً بیماری ها می توانند زمینه ساز وقوع جرم، باشند یا خیر؟

 تفاوتی نخواهد داشت؟ ظرفیت جنایی آنان باالتر می رود یا آنکه

 کليات

 کيسه صفرا، عملکرد و بيماري هاي آن مبحث اول:

کبدی به  مجاری صفراوی داخل از عناصر گوناگون است که از یاخته ها ترشح می شود و از طریق صفرا مایعی مرکب

ناشتا باعث می شود تقریباً نیمی از صفرای  در طی حالت 2اسنفکتر اودی تونیک انقباض شوند.وارد می  صفراوی مشترک مجرای

سه مکانیسم مهم در تنظیم مهم جریان  .شود می و تغلیظ ذخیره کیسه صفرا، در درون وارد شود. صفرا کبد به درون کیسه صفرا

 8( انتقال فعال سایر آنیون2ها به داخل کانالیکول های صفراوی ( انتقال فعال اسیدهای صفراوی از هپاتوسیت 1صفرا عبارتند از: 

الذکر، مکانیسمی با واسطه سکرتین و وابسته به سیکلیک است که نهایتاً  کالنژیو سلولر. مورد اخیر ( ترشح8های ارگانیک و 

. اسیدهای صفراوی اولیه (4181)هاریسون،  و بیکرنبات به داخل مجاری صفراوی می گردد غنی از سدیم مایعی منجر به ترشح

یا  با گلیسین فوق اسیدهای سنتز می شوند. هستند که در کبد و از کلسترول 5وکنودئوکسی کولیک اسید 4شامل کولیک اسید

می شوند. اسیدهای صفراوی ثانویه مانند دئوکسی کولیک اسید ولیتوکولیک اسید  دفع صفرا به داخل کونژوگه و سپس 6تاورین

ساخته می شوند اما دئوکسی کولیک اسید نسبت به  متابولیت های باکتریایی اسیدهای صفراوی اولیه ورتدر کولون به ص

کلسترول،  جذب میشود. اسیدهای صفراوی عالوه بر تسهیل در دفع صفرای به مقدار بسیار کمتری از کولون اسید لیتوکولیک

ها ضروری هستند. همچنین  7به میسل مربوط مکانیسم انتقال چربی های رژیم غذایی از طریق جذب روده ای و طبیعی برای

صفراوی کبدی عمل می کنند و به انتقال آب و  رانشی فیزیولوژیکی اصلی برای جریان نیروی به صورت اسیدهای صفراوی

 کمک می نماید. و کولون الکترولیت در روده ی باریک

 

 د از:و مجاری صفراوی عبارتن برخی از بیماری های کیسه صفرا

                                                           
او  کنونی و رفتار گذشته محتوای مفهوم خطرناکی، تشخیص تمایالت واکنشی شخص مورد آزمون در آینده است که این حالت را از روی خصوصیات - 1

 می توان تشخیص داد.
دوازدهه  (: غالفی از رشته های عضالنی که دور تا دور مجراهای صفراوی و پانکراتیت را به هنگام عبور از دیوارهsphincter oddisاسنفکتر اودی ) - 2

 فرا می گیرد.
 (: یون دارای بار الکتریکی منفیAnionآنیون ) - 8
(: یکی از اسیدهای صفراوی اولیه در انسان که معموالً با گلیسین یا تاورین، کونژوگه شده و جذب چربی و دفع holic Acidcکولیک اسید ) - 4

 کلسترول را تسهیل می کند.
 ود.: یکی از اسیدهای صفراوی اولیه که به عنوان داروی ضد سنگ سازی به کار می ر)chenodeoxy cholic Acid(کنودئوکسی کولیک اسید  - 5
 : یک آمین گوگرد دار اکسید شده که در صفرا کونژوگه می شود.)taurin(تاورین  - 6
 : ساختار مدور، حاصل تجمع اسیدهای چرب دوگانه دوست در محیط آبی)missle(میسل  - 7

 دوگانه دوست: اسیدهای چربی که یک سرآنها، آب دوست و یک سر دیگر، آب گریز است. - 
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-5انسدادی، یرقان-4آن،  عالئم و صفرا کیسه سرطان-8سنگ های صفراوی )پاتوژنز(، -2 آنومالی های مادر زادی -1

 .1کالنژیت اسکلروزنیگ-6لوزالمعده، التهاب یا پانکراتیت

 و رابطه آن با شخصيت رفتاري فرد مبحث دوم: جرم شناسی

قدیم نیز زمینه هایی از  نیست و در گذشته های دور و در قوانینجرم شناسی بر عکس آنچه تصور می شود علم جدیدی 

روان شناسی،  مجموعه ای از علوم مختلف شامل خود و فعلی جدید به صورت شناسی علم جرم می خورد. آن به چشم مفاهیم

 و عمدتاً به دلیل نوزدهم تحت تاثیر حرکت های علمی بشر دوستانه و جامعه شناسی است که از قرن زیست شناسی، روانپزشکی

وجود سیستم های حقوق کیفری نامناسب و نارسا که توانایی پاسخگویی به نیازهای عینی جوامع بشری وقت را نداشتند در 

 جزا و سیاست مفید و علمی خود و اثرات مثبتی که در روند تحول حقوق آوردهای دست و به علت به وجود آمد کشورهای غرب

از  جهان هم اکنون در بیشتر ممالک واقع شد و مورد توجه در سراسر دنیا بر جای گذاشت به شدت امذکور و بعد کیفری جوامع

 (.1811)نجفی توانا،  و تدریس می شود دروس اساسی دانشکده های حقوق محسوب شده جمله

ی، گندزدائی عوامل جرم زا، پیشگیری از وقوع جرائم و نا به هنجاریها، گشودن گره های کورمشکالت اجتماع شناخت

تن و روان بزهکاران و پرورش مجدد  و درمان اخالقی و اصالح خطرناکی محیط زیست انسانی و بهسازی آن، تشخیص حالت

 (.1811)کی نیا،  وجهه همت این دانش ترکیبی است آنان

 و تشکیل چگونگی درباره تحقیق و بحث یا مجرمین شخصیت شناخت شناسی، جرم دانش اصلی موضوعات از یکی

 به تعرفی شخصیت از که کند می ایجاب ضرورت رو این از است جرم بروز در موثر روانی عوامل کشف و جنائی شخصیت تکوین

 .آید عمل

 کاربرد از نظر روان شناسی هنوز رفتار انسانی خاصی به کاربرد که در توجیه سازمان شخصیت، مفاهیم برای تبیین فروید

 این مفاهیم عبارتند از: کرده است. خود را حفظ فراوان و اهمیت دارد

 خود آگاه، ناخودآگاه، نیمه آگاه یا شبه آگاه

 آنان کيفري مسئوليت ميزان و مبتالیان ادراک و روان روي بر صفراوي هايبيماري مبحث سوم: تأثير

 تعیین تواند می آنها از یکی وضعیت و گذارند تاثیر یکدیگر بر همواره انسان وجود از جنبه دو عنوان به روان و جسم

یا  «الزام» جزایی رفتار مجرمانه ی شخص بر او از این است که تبعات کیفری عبارت مسؤولیت باشد. دیگری وضعیت کننده

 (1872اختیار )شاملو،  -2ادراک،-1عبارتند از: اهلیت جزایی یا همان مسئولیت کیفری ارکان گردد.« تحمیل»

بیماری های کیسه صفرا و مجاری صفراوی و ارکان مسئولیت کیفری، به آثار و اجمالی بر انواع  حال پس از شناخت

 عوارض روانی این قسم از بیماری ها از جنبه جرم شناسانه خواهیم پرداخت.
 

 شناسی سنگ هاي صفراوي ( جرمالف

در بیماران  ها می باشد از آنجایی که این سنگ و سنگ های پیگمانته سنگ های کلسترولی سنگ های صفراوی شامل 

هنگامیکه  علی الخصوص به این بیماری ها هستند، مبتالیان شایعتر کیستی یا فیبروز ژیلبرت کبدی، سندرم به سیروز مبتال

 به کنترل قادر در آن شرایط به طوریکه می گردند تحمل و غیر قابل بسیار شدید دردهای دچار در می آیند سنگ ها به حرکت

 می تواند برای تقلیل می دهند. لذا چنین فردی خود را از دست نسبی اراده و بصیرت یا به طورو  اراده ی خود نمی باشند

 استناد نماید. دفاعی خود به چنین مسؤولیت

اما اگر درد ؛ به عبارت دیگر اگر درد به حدی باشد که اراده را کامال مختل نماید، فرد کامال از مسؤولیت مبری می باشد

 (.1811بیمار باید نیمه مسئول تلقی گردد )صادقی، سبحانیان، اراده را به طور نسبی مختل نماید، فرد به گونه ای باشد که 
                                                           

 دهنده و انسدادی مجاری صفراوی خارج کبدی و یا داخل کبدی (: فرآیند التهابی اسکلروزscolerosing cholangitisاسکلروزنیگ ) کالنژیت - 1
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 ب( جرم شناسی سرطان کيسه صفرا و مجاري صفراوي

و بینش و  به طور چشمگیری در روحیه اخص به طور و مجاری صفراوی صفرا سرطان ها به طور اعم و سرطان کیسه

افسرده  دچار خلق به سرطان مبتال اشخاص تاثیر قرار می دهند. و اراده و آگاهی فرد مبتال را تحت ارندنگرش فرد تاثیر می گذ

 کیسه به سرطان که بیماران مبتال گرفت می توان نتیجه بنابراین؛ می دهند از دست را به طور فاحش ی خود می شوند وانگیزه

 میزان تاثیر بیماری می شوند لذا برای اجرای بهتر عدالت، الزم است «شدگی کامل اراده فلج»و مجاری صفراوی هم دچار  صفرا

شود  فرد انتخاب میزان مسؤولیت این تاثیر مجازات مناسب تری براساس تا بسته به میزان شود بررسی فرد کامالً و روان در روح

 (.1811)صادقی، سبحانیان، 

 

 صفراوي سيروز پ( جرم شناسی

که  است مزمن صفراوی های انسداد بیماری از گروه است صفراوی بیماری های مجاری سیروز صفراوی که در زمره

و تخریب سلول های مجاری  کبدی مجاری باب داخل التهاب این بیماری مشخصه نفر دارد. میلیون 1در هر  200تا  100 شیوع

 بدن، جنر الیزه خارش نظیر منجر به عوارضی می تواند خود مزمن روند در طی بیماری و متوسط است. صفراوی کوچک

 (1814)هاریسون،  انسفالو پاتی کبدی شود. خستگی، آست یا حتی

 است. انسفالو پاتی کبدی، یک عارضه پاتی کبدی انسفالو صفراوی، سیروز بیماری شد یکی از عوارض همانگونه که اشاره

می  نارسایی کبدی تعریف اختی در زمینهشن روانی و عملکرد در وضعیت مزمن است و به صورت تغییر کبدی بیماری جدی

 شود.

در  می تواند مغزی هفته ها تا ماهها رخ دهد. خیز روانی می تواند در عرض کبدی تغییرات در وضعیت در نارسایی حاد

 سردرگمی دچار ممکن است بیماران مغز همراه است. ماده خاکستری این بیماران دیده شود و انسفالوپاتی شدید با تورم

)هاریسون،  .آنها دشوار باشد زیادی داشته باشند و کنترل آنها ممکن است خشونت شوند. و یا تغییر شخصیت ()کنفوزیون

1814.) 

انسفالوپاتی می شوند،  که دچار عارضه صفراوی که مبتالیان به سیروز به موارد ذکر شده می توان نتیجه گرفت با توجه

جرمی گردند، عدالت اقتضا  مرتکب بیماران این چنانچه بنابراین؛ می گردد آنها حادث عارضه روانی همراه با تغییر شخصیت بر

 فقدان اراده و آگاهی، کامالً از مسوولیت کیفری مری باشند. که به دلیل می کند

 

 اسکلروزینگ ج( جرم شناسی: کالنژیت

بدحالی و  شکم، تب شدید، راست فوقانی می کند، بیمار اغلب با خارش، درد را درگیر در این بیماری که مجاری صفراوی

از  سیروز در مبحث چهارم پیش روند که عواقب سیروز می کنند و حتی ممکن است که به سمت و کاهش وزن مراجعه خستگی

 ندارد. بخشی درمان رضایت داده شد. این بیماری شرح فصل دوم همین بخش

 

 

 

 

 10هپاتوبيليري 9پارازیتيسم جرم شناسی چ(

                                                           
 
 : عفونت یا آلودگی با انگلها)parasitism(پارازیتسیم  -10
 هپتابیلیری: کبدی ـ صفراوی -01
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اعم از  انواع کالنژیت، بروز می تواند باعث مجاری صفراوی یا تخم هایشان در داخل بالغ در این بیماری کرم های انگلی 

کالنژیت و جرم شناسی آن در دو  شوند که در مورد بیماری و چرکی با آبسه های کبدی یا بدون آبسه های کبدی راجعه مزمن،

 (1875. )بخاریان، آن خود داری می شود از تکرار قبل توضیح داده شد و در این مبحث مبحث

 شناسی فشرده شدن مجاري صفراوي از خارجه( جرم

تواند ناشی از فشار خارجی روی مجاری صفراوی باشد. بیشترین علت این انسداد کامل یا نسبی مجاری صفراوی می

 باشد.بیماری، سرطان سرِ پانکراس می

هم  12به وسیله لنفوم 11های لنفاوی پورتاهپاتیسپانکراتیت یا ناشی از درگیری غدهتواند ناشی از انسداد صفراوی می

تشخیص افتراقی دارند. بنابراین در مجموع سرطان سرِ پانکراس،  همباشد. این موارد همچنین با تومورهای درگیرکننده کبد می

 توانند باعث انسداد مجاری صفراوی شوند.پانکراتیت، لنفوم و تومورهای درگیرکننده کبد می

باشد. این درد در حالت خوابیده، تشدید و در پانکراتیت هم به نوبه خود با درد حاد شکمی همراه با انتشار به پشت می

یابد. ممکن است تهوع و استفراغ هم بروز کند، اما با استفراغ درد بیمار بهبود ی رو به جلو تخفیف مینشسته و خمیده حالت

ای برای سرطان سر پانکراس، پانکراتیت، لنفوم و تواند عارضهیابد. در واقع فشرده شدن مجاری صفراوی از خارج مینمی

 تومورهای درگیرکننده باشد.

های گوناگونی دارد که نام برده شد و با توجه این که این بیماری )فشرده شده مجاری صفراوی از خارج( علتبا توجه به 

توان به این نتیجه رسید که این بیماری باعث مشکالت جسمی بسیار زیادی برای شخص مبتال ها میبه اهمیت این علت

 شود.می

 

 بحث و نتيجه گيري:

 به طور اعم می توانند بر روان و اراده و بصیرت فرد مبتال تاثیر گذاشته و رفتار و بصیرتاختالالت و بیماری های جسمی 

 دهند. حال یا طور کامل یا به طور ناقص و نسبی. او را تحت سیطره خود قرار

 و آگاهی فرد گرفت می توانند در اراده بیماری های کیسه صفرا و مجاری صفراوی هم با توجه به مطالعاتی که صورت

 از بیماری هایی که موجب زیرا همانطور که اشاره شد یکی؛ سازی او را دچار خدشه نمایند مبتال تاثیر گذار باشند و تصمیم

دستگاه  می باشند و از آنجائیکه کیسه صفرا و مجاری صفراوی در زمره گوارش اختالالت روانی می شوند بیماری هایی دستگاه

هایی مانند سیروز عوارضی که بر اثر بیماری روانی در افراد مبتال گردند. بروز مشکالت باعث گوارش می باشند، می توانند

آیند و همچنین عوارض و مشکالتی که های صفراوی پدید میهای کلدوک و دیگر بیماریکیستصفراوی کالنژیت اسکلروزینگ،

یک  به مثابه باید قاضی کیفری بنابراین؛ باشندمی آیند شایان توجهبر اثر مصرف داروهای مختص به این اختالالت به وجود می

جرم شناس انسان دوست به علل و عوامل ارتکاب بزه که انواع بیماری ها هم یکی از آن عوامل می باشند، توجه نماید و در 

 رد مبتال به اینف مد نظر قرار دهد و نگاهی جرم شناسانه در پرونده کیفری را نیز فرد این علت صدور قرار مجرمیت یا برائت

سان عدالت را  بهره مند است، در یک ردیف قرار ندهد و بدین جسم کامل بیماری ها داشته باشد و او را با انسانی که از سالمت

کیسه صفرا و مجاری صفراوی عالوه بر  یماریهایب نتیجه دیگری که از این تحقیق به دست آمد این مطلب است که: اجرا نماید.

دارای عوارض بسیار سنگین و نامطلوبی بر روی اراده و بصیرت و تحمل فرد باقی می گذارند درمان این بیماری اینکه خودشان 

 ها نیز آثار نامطلوبی بر روی جسم و نهایتا بر روی روان و ادراک فرد می گذارند.

کاسته  ز درجه مسؤولیت آنانبنابراین اگرچه این بیماران در صورت ورود ضرر به غیر، شایسته است که از لحاظ کیفری ا

 کامال مسؤول می باشند. تخفیف داده شود، اما از لحاظ مدنی در مجازات آنان شود و در نتیجه

 

                                                           
 و وریدپورت های لنفاوی اطراف کبدهای لنفاوی پورتاهپاتیس: غدهغده - 11
 های لنفاوی(: سرطان غدهLymphomaلنفوم: ) - 12
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