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 .رانیا زد،ی زد،ی یصدوق

 
 چکیده

 رگذاریمجازات عادالنه، مستلزم در نظر گرفتن تمام عوامل تأث نییتع
عوامل، ممکن است سوءمزاج  نیاز ا یکیبزهکار است.  یبر اراده

را به  ماریاحتمال دارد به تزلزل اراده منجر شود و ب رایحاد باشد، ز
ـ که به روش  روشیسمت ارتکاب جرم سوق دهد. در مقاله پ

 نیقرآن ا ینوران اتیآ بررسی با ـ استشده نیتدو یلیتحل یفیتوص
 فریک زانیم عیکه خداوند صرفاً به تشر شودیحاصل م جهینت

 هایاز موارد با توجه به مالک یارینپرداخته است بلکه در بس
است  نموده انیب یمجازات را به صورت کل تیفیو ک تیکم ،ییعقال

مختلف  هایندر زما نیاوضاع و احوال مجرم ط،یتا بر حسب شرا
گفت توجه  توانیرو م نیکرد. از ا نییبتوان مجازات متناسب را تع

شدن  کیمجازات، در نزد یو اجرا نییدر تع نیبه مزاج مجرم
و بازگشت مجرم به ذات و  یفریبه عدالت ک یاسالم یجامعه

 .دارد ییبسزا ریخود تأث یقیفطرت حق
 

 قرآن اتیسوء مزاج، بزهکار، مجازات، آ :یدیکل واژگان
 

 11/02/1399: افتیدر خیتار
 20/05/1399: رشیپذ خیتار
 :نویسنده مسئولabkalantari@gmail.com 
 

 مقدمه
باشد آن که از مباحث بنیادین در علم جرم شناسی می عللجرم و 

های اجتماعی نیز مطرح بوده است؛ همواره به عنوان یکی از پدیده
بیماری در جوامع انسانی آثار چرا که بزهکاری همانند فقر، جهل و 

سان اندیشمندان هر جامعه در پی حل این چشمگیری دارد. بدین
شوند و ای از افراد مرتکب جرم میاند که چرا عدهمعما برآمده

گیرند؛ حال آنکه هنجارها و قواعد زندگی اجتماعی را نادیده می
رند؟ نگبدان میی احترام اکثر مردم به این قواعد پایبندند و با دیده

تأثیر چه عواملی مرتکب جرم می شود؟ و راهکارهای انسان تحت
مؤثر برای پیشگیری از جرم و یا حداقل کاهش جرم چیست؟ اصالح 

 و درمان بزهکاران چگونه باید انجام شود؟
در پاسخ باید گفت: از نظر قوانین اسالم، هر انسان بر اساس فطرتی 

تواند فرد را ل ژنتیکی و مزاجی، میاست. امّا عوام پاک خلق شده
در معرض ارتکاب جرم قرار دهد.از این روبا اصالح مجرم می توان 
از جرم پیشگیری نمود. لذا ابتدا الزم است عوامل تأثیرگذار شناسایی 
شود و تا حد امکان رفع شود و در صورتی که امکان رفع آن وجود 

زات با توجه به این ندارد و در اثر آن فرد مرتکب جرمی شود، مجا
عوامل اعمال شود؛تا امکان تحقق عدالت کیفری فراهم شود، زیرا 
مجازات از باب رحمت حق تعالی و در راستای اصالح مجرم و 

 است.جامعه بنا شده
در فقه شیعه و قوانین موضوعه، در جرایم موجب تعزیر، اصل فردی 

جرم و است؛ زیرا مجرمین درارتکاب بودن کیفرلحاظ گردیده 
شکستن حریم قانون یکسان نیستند و شرایطی برابر ندارند، بلکه 

شود؛ از این رو، عوامل گوناگونی سبب ارتکاب جرم توسط آنها می
این عوامل در تعیین نوع و میزان مجازات تعزیریمؤثراست.یکی از  

تواند در تعیین مجازات مجرم، تاثیرگذار باشد، نوع عواملی که می
ست حال آنکه کمتر بدان توّجه شده است. بنابراین، مزاج افراد ا

های بیولوژیکی اصل فردی بودن مجازات و توجّه به مشخّصه
شود؛ در صورتی که های قصاص، دیات و حدود رعایت نمیدرکیفر

اگر مجرم بادر نظر گرفتن مزاج و طبعی که دارد مجازات شود، نه 
می شود، بلکه تا ی اسالمی به عدالت کیفری نزدیک تنها جامعه

در نتیجه، احتمال شود.ی اصالح او نیز فراهم میحدود زیاد زمینه
 .یابدارتکاب مجدد جرم توسط اوکاهش می

های مؤثرِ اختالالت مزاجی ی حاضر در راستای بررسی جنبهمقاله
در ارتکاب جرم، لزوم توجه به مزاج مجرم در تعیین و اجرای 

 است.یده مجازات و ثمرات آن تدوین گرد
ی تدوین ای کتابخانهاین جستار به روش توصیفی تحلیلی و به شیوه

شده و هدف از آن، بررسی موضوع مذکور برای رسیدن به حکمی 
 عادالنه و موافق با موازین و اصول حقوقی دین مبین اسالم است.

 
 اصطالحات تخصصی -1
 ارکان اربعه-1-1
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از جسم بسیطی که  در اصطالح حکما، رکن یا عنصر عبارت است
ی موجودات اعم ی همهشود واجزای اولیهبه غیر از خود تجزیه نمی

از انسان، حیوان، نبات و جماد از آن تشکیل شده است. اطباءآنها را 
و  1،2دانند که عبارتند از: آتش، هوا، آب وخاک )چهار رکن می

3.) 
ر صآتش، عنصری است که سبکی مطلق دارد و باالتر از سایر عنا

شود هوا به دو عنصر دیگر نفوذ گیرد.این عنصر سبب میقرار می
کند، سردی آنها را بشکند و آنها را از عنصر به مزاج تبدیل سازد؛ 
پس باید گفت آتش نماد جسمی است که در طبع خود، به نهایت 

 (.4است)گرمی و خشکی رسیده
 بااست. این عنصرهوا، سبکی نسبی دارد و اطراف آب را گرفته

شود. از آمیزد و باعث سبکی و گشادگی آنها میعناصر دیگر می
شود و طبع آن سوی دیگر، به نرمی و سبکی در موجودات منجر می

 (.5گرم و تر است)
-ی آن، انعطافآب، عنصری است که سنگینی نسبی دارد و وظیفه

پذیری در اجسام است؛ به طوری که هر چه این رکن در جسمی 
شود.خاک نیز رکنی است الت روانی آن بیشتر میافزایش یابد، ح

که سنگینی مطلق دارد و نقش آن ایجاد ثبات، پایداری و حفظ 
 (.6اشکال است )

های خاک، آب، هوا و آتش برای ی قابل توجّه اینکه واژهنکته
شود؛ مثالً منظور از خاک عنصری، تقریب معنا به ذهن استفاده می

خاک متعارف خود ترکیبات خاک معمولی نیست؛ چرا که 
گوناگونی دارد و به مواد مختلفی مانند آهن، مس، روی و.... تجزیه 

ها به علت تشابهی است که بین شود. در واقع، استفاده از این واژهمی
های قابل لمس در ها یا نمادهای این مواد با سمبلبعضی از ویژگی

ت ارکان چهارگانه گونه که قابل اذعان اسطبیعت وجود دارد. همان
در طبیعت به صورت مجزا وجود ندارد، بلکه عناصر نام برده در 

 (.7شود )ترکیب مواد مرکب مشاهده می
 
 اخالط-1-2

اخالط جمع خلط است و خلط جسم روان و مرطوبی است که در 
ی تغییرات انجام شده بر روی غذا در دستگاه گوارش به وجود نتیجه

تأثیر اعمال دستگاه گوارش به ر، غذا تحت(. به عبارت دیگ8آید)می
ی جویده شدن و شود؛ بدین صورت که به واسطهاخالط تبدیل می

آمیختن با بزاق و ترشحات معده، به ترکیبی شبیه به سوپ جو به 
شود. سپس این ماده به کبد وارد و به نام کلیوس معدی تبدیل می

س شود. کیموی حرارت این بخش به کیموس کبدی تبدیل میواسطه
 (.10، 9کبدی شامل چهار خلط سودا، صفرا، بلغم و دم است)

سودا خلطی است سیاه رنگ که اغلب از تجمع، تهاجم، تکاثر، 
رسوب، سوختن یا متابولیسم سایر اخالط به خصوص صفرا در بدن 

 (.5شود و طبعی سرد و خشک دارد )تولید می
است، از پخته واقع شدهدم در فارسی به معنای خون و بعد از صفرا 

آید، طبعی گرم و تر دارد و از نظر قوام، شدن بلغم به وجود می

رود. خلط دم در خون انسان باید در ترین خلط به شمار میمعتدل
ی آن، رساندن غذا و اکسیژن حدود چهل و نه درصد باشد و وظیفه

-هاست. دم به دو صورت طبیعی و غیر طبیعی مشاهده میبه سلول

بو است و خون غیر د؛ خون طبیعی که سرخ رنگ، شیرین و بیشو
طبیعی که تغییر مزاج یافته یا به خلط بد تبدیل شده و با اخالط 

 (.11است)ی آن تغییر کردهدیگر در آمیخته و رنگ، بو و مزه
ای زرد یا سبز رنگ و تلخ مزه است که در کبد ساخته صفرا، ماده

ـ که درست زیر کبد قرار دارد ـ ی صفرا شود. سپس در کیسهمی
شود.این ماده از آب، چربی، پروتئین و یک سری ترکیبات ذخیره می

پردازد و شود، به تسهیل حرکت خون در عروق میدیگر ساخته می
 (.13، 12طبیعتی گرم و خشک دارد )

ای است که طبیعتی سرد و تر دارد و به دو بلغم، مایع سفید چسپنده
شود. بلغم طبیعی در واقع یک طبیعی تقسیم می نوع طبیعی و غیر

ی غذایی در بدن است که به صورت خام وجود دارد و در ذخیره
صورت نیاز بدن به غذا، با تأثیر از حرارت موجود در بدن به غذا 

شود؛ اما نوع غیر طبیعی آن نسبت به بلغم طبیعی یا خون تبدیل می
ت تریا تندتر استر، ترشتر، تلختر، خشکتر، غلیظتر، خامرقیق

(14.) 
 
 مزاج -1-3

ای هی کنش و واکنش بین کیفیتمزاج، کیفیتی است که در نتیجه
 (.13، 6آید )متضاد عناصر به وجود می

از نظر طب سنتی اسالمی، در آفرینش اجسام عنصری خالص یافت 
شود، مخلوط یا شود و تمام موجودات، اشیاء و آنچه دیده مینمی

یمختلف است. خواص مختلفی که در هااز عناصر به نسبتممزوجی 
شود نیز به دلیل همین اختالفی است که در ترکیب اجسام دیده می

است. تعیین شکل، مقدار، حجم، این عناصر با یکدیگر به وجود آمده
شود، به ی اختالفاتی که در عالم آفرینش مشاهده میوزن و همه

ر گردد. از نظاصر سازنده آنها باز میمتفاوت بودن یا کم و زیادی عن
شود؛ به طب سنتی اسالمی این اختالف ساختمانی، مزاج نامیده می

ی عبارت دیگر، مقدار و نسبت موجود هر یکاز ارکان چهارگانه
، 15کند )آب، هوا، آتش و خاک، مزاج جسم مرکب را تعیین می

16.) 
 

 اقسام مزاج -2
توان مزاج جان میاندار و بیدر جهان خلقت به ازای موجودات ج

داشت؛ زیرا چگونگی و نسبت آمیختن ارکاناربعه با یکدیگر 
ی اها نیز هر مزاج تنوع گستردهمتفاوت است. در واقع، در بین انسان

گونه که اثر انگشت دو شخص شود هماندارد تا جایی که گفته می
کامالً یکسان تواند تواند همانند هم باشد، مزاج دو فرد نیز نمینمی

 (.7باشد)
ها را به طور کلی به نُه مزاج اصلی تقسیم قدما برای تسهیل، مزاج

اند؛ گرم، سرد، خشک، تر، گرم و تر، گرم و خشک، سرد و کرده
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(. 6های نه گانه هستند)خشک، سرد و تر و معتدل از جمله مزاج
ی تأثیرپذیری از عواملی هاممکن است به واسطهالبته این مزاج

مچون فصل، سن، جنسیت، مکان زندگی، اعراض نفسانی و ... تغییر ه
 (.17شود)یابد که در این صورت به آنها مزاج عارضی گفته می

از دیدگاه اطباء، در صورتی که بدن انسان به میزان متناسب از 
خاک، آب، هوا و آتشِ عنصری ترکیب شدهباشد،دارای مزاج معتدل 

ند عنصر بیش از مقدار مورد نیاز است؛ در حالی که اگر یک یا چ
 (.18جسم در بدن فرد وجود داشته باشد، مزاج او غیرمعتدل است )

ی مفرد و مرکب تقسیم به طور کلی، مزاج غیرمعتدل به دو دسته
شود. مزاج خشک، تر، گرم و سرد ازاقسام مزاج مفرد است. در می

ر مقابل،مزاج گرم و خشک، سرد و خشک، گرم و تر و سرد و ت
از مصادیق مزاج مرکب است؛ چون در آنها دو کیفیت بر بدن غلبه 

 (.19است)کرده
یابد که دو کیفیت تر و خشک مزاج گرم زمانی بر بدن غلبه می

یکدیگر را خنثی کرده باشند و گرمی، بیش از سردی بر بدن حاکم 
یابد که دو کیفیت خشک و تر باشد. مزاج سرد نیز زمانی بروز می

حالت تعادل رسیده باشد، در مقابل کیفیت سردی بیش از  در بدن به
های بیان شده را نیز مزاج گرمی است؛ بدین ترتیب، حالت مشابه

توان به صورت مصداقی برای دو مزاج خشک و تر بیان کرد. در می
ها )سردی و های مرکب، هیچ یک از کیفیتحالی که در مزاج

اند بلکه در این کردهگرمی، خشکی و تری( همدیگر را خنثی ن
 دهند.حالت دو کیفیت، خواص خود را با هم بروز می

یادآوری این نکته خالی از لطف نیست که در بعضی از منابع برای 
، گرم و تر «صفراوی»سازی مطلب، به مزاج گرم وخشک ساده

 شودگفته می« سوداوی»و سرد وخشک « بلغمی»، سرد و تر «دموی»
تواند ها میهای عارضی یا سوءمزاجای مزاجگذاری برکه چنین نام

صحیح باشد، اما به کاربردن آن برای مزاج جبلّی )مادر زایی( صحیح 
 (.7باشد )نمی

 
 های سوءمزاجنشانه-3

که خداوند بر اساس تدبیر الیزال و الیتناهی خود در جبلّی  مزاج
ثیر عوامل مختلفی مانند أتتحت است، ممکن استکردهافراد تقدیر

ر قرا و ...فاکتورهای زیستی نظیر آب و هوا، طعام، اعراض نفسانی 
 یثیرگذار و درجهأبسته به شدت و مدت عوامل تو  گیرد

 .دمزاج دستخوش تغییرات جزئی یا کلی شو، این ثیرپذیری بدنأت
اگر به هر علت درونی یا بیرونی مزاج جبلّی فرد تغییر کند،      

 یابد که بیانگرشود و عالئمی در فردبروز میبرخی افعال مختل می

_________________________________ 
ه سَبِیال:تو به خلق بگو ک شَاکلَتِهِ َفرَبُّکُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ ُهوَ أَهْدَى قُلْ کُلٌّ یَعْمَلُ عَلىَ.» 1

 «هر کس بر حسب ذات و طبیعت خود عملی انجام خواهد داد. 

ی ُشعُوبًا وَ قَبَائلَ لِتَعَارَفُواْ: ا وَ جَعَلْنَاکمُ یَأَیهُّا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکمُ مِّن ذَکَرٍ وَ أُنثىَ. » 2
ست از مرد و زنی آفریدیم و مردم ما همه شما را نخ شعبهی  سیار و آنگاه  های ب

 «فِرَق مختلف گردانیدیم تا یکدیگر را بشناسید. 

مزاج عارضی است. اگر این حالت طوالنی شود و اقدامی در جهت 
 (.4شود)درمان فرد صورت نگیرد، به سوءمزاج تبدیل می

های ضر درصدد بررسی مجازاتی حابا توجه به اینکه مقاله 
اند، الزم است متناسب برای مجرمینی است که دچار سوءمزاج شده

ها به صورت جداگانه ی هر یک از سوءمزاجخصوصیات برجسته
 بیان شود.

 
 های غلبه سودانشانه -3-1

زیادی فکر و خیال به علت خشکی در مغز، هجوم افکار بد، 
اسپاسم عضالت حلق، حنجره و پشت ترافیک ذهنی و فقدان تمرکز، 

گیری، ناامیدی، بدگمانی، ترس و نگرانی بیش حرفی و گوشهساق، کم
خوری زیاد، افسردگی، وسواس خوابی، حرصاز حد، کابوس و بی

علت، هذیان، اعتماد به نفس کم، کینه توزی، تعصب شدید، اندوه بی
 سودا است. یهای غلبههای مقاوم از نشانهزیاد، کثرت غم و زخم

 ی دم   های غلبهنشانه -3-2
خستگی بدون علت، کند فهمی، کسالت و خوابیدن بسیار، قرمزی 

های بدن، عطش، گرمی و نرمی رنگ چهره، برآمدگی رگ
پوست،ضایعات مخاطی در دهان، جنون آنی به علت عصبانیت بسیار 

 ری ارتکاب زنا، جسوشدید، میل وتوانایی جنسی باال،داشتن زمینه
 (.20، 6ی دم است )های غلبهبودن واستعداد سنگدلی از نشانه

 
 ی بلغمهای غلبهنشانه -3-3

ی رنگ صورت، پرخوابی، کسل بودن، کند سفیدی بیش از اندازه
میلی و ناتوانایی جنسی و در صورت تشدید فهمی، میل زیاد به غذا، بی

ز گرایی، تمرکشدن ناباروری، تنبلی و کم اراده بودن، انزوا و منفی
 ی بلغم است.های غلبهپذیری زیاد نیز از نشانهکم و انعطاف

 
 ی صفراهای غلبهنشانه -3-4

خوابی و سبکی خواب، رؤیای جنگ و آتش، دلشوره تنفس سریع، بی
ی جویالعاده و زود خشم بودن، بهانهپذیری فوققراری، تحریکو بی

ل توجه ی قابت. البته نکتهی صفراسهای غلبهو تندخویی نیز از نشانه
 ی صفرا بستگیها به مقدار غلبهاین است کهمیزان بروز این نشانه

 دارد.

 
 تأثیرگذاری مزاج بر شخصیت -4

و تفاسیر   3(، روایات132و حجرات/  841با استمداد از آیات )اسراء/
توان گفت شخصیت یا همان ملکات نفسانی به ( می22، 21وارده )

شرّ الرّجال من کان بطی کان من خیر الرّجال أال إنّ» 3 ضا و  سریع الرّ ضب  ء الغ
ضب بطی ضا، فإذا کان الرّجل بطیسریع الغ ضب بطیء الرّ سرء الفیء الغ یع ء و 
سریع الفی ضب  ست که دیر بد«: » ء فإنّها بهاالغ سی ا انید که بهترین مردان آن ک

آید و آسان خشنود شود و بدترین مردان کسی است که زود به خشم به خشم می
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ها و اقدامات ها، انگیزهها، ذهنیتها، هیجاندریافتی مجموعه»
 شود.اطالق می« یک فرد در تعامل با شرایط محیطی مختلف

ها شخصیت و حالت ها نسبت به سایر مزاجصاحب هر یک از مزاج
روانی متفاوت دارد. این امر بدین سبب است که مزاج در حاالت 

نی از قابلیت رشد طور که هر زمیگذار است؛ همانانسان تأثیر
محصولی برخوردار است و با فراهم بودن شرایط، امکان شکوفایی 

ی رفتار خاصی را شود، هر مزاجی نیز زمینهآن محصول فراهم می
 سازد.فراهممی

... و هافیزیکی، هیجانهای از این رو برای اینکه بتوان حاالت، رفتار
ار گیرد؛ چرا را هدایت کرد، الزم است مزاج نیز تحت کنترل قر

که اگر مراقبت از مزاج صورت نگیرد و به سوء مزاج حاد تبدیل 
ی ارتکاب جرم در برخی از افراد ایجاد یا شود، امکان دارد زمینه

تشدید شود و اگر عوامل دیگر همچون وراثت، محیط تربیتی، 
 اجتماعی و تغذیه نیز مناسب نباشد، فرد مرتکب جرم شود.

ایمان به خدا و روز معاد عامل اصلی ارتکاب قطعاً فقدان یا ضعف 
جرم است؛ اما نباید از دیگر عوامل مولد جرم غافل ماند. یکی از 

مزاج است؛ بر این اساس الزم های ناشی از سوءاین عوامل، بیماری
است میزان تأثیر اختالالت مزاجی در ارتکاب جرم مورد بررسی 

 قرار گیرد.

 
 متأثیر مزاج در ارتکاب جر -5

بدیهی است عوامل مولد جرم اعم از روانی، جسمانی، طبیعی، 
اجتماعی، بیولوژیکی و ... در افراد مختلف تأثیر یکسانی ندارد و 

د، شوهمیشه و به طور مطلق سبب سوق دادن شخص به سوی بزه نمی
ی هبلکه ترکیب چند عامل مولد جرم ممکن است شخص را آماد

گر، اگر این عوامل مهیا شده با ارتکاب جرم سازد؛ به عبارت دی
امور دیگری همچون هیجان شدید، سوءمزاج، اوضاع و احوال و ... 

شود و بزه صورت همراه باشد، جرم از حالت قوه به فعل تبدیل می
گیرد. بنابراین علت جرم از مجموعه یا اقتران و ترکیب چندین می

 (.24، 23آید )عامل جرم زا و فقدان موانع بازدارنده پدید می
گذار، اختالالت مزاجی است.مثالً مزاج یکی از این عوامل تأثیر    

سازد،اما این سوء گرم اگر چه فرد را برای ارتکاب جرم مستعد می
مزاج حاد است که حرکت فرد را به سمت بالفعل رساندن این 

بخشد؛ زیرا در این حالت به ناگاه استعداد ـ بزهکاری ـسرعت می
شود های گرم به خون وارد میها و آنزیماز هورمون مقادیر زیادی

 هایسلول وبه ایجاد حرارت در بدن و تشکیل و تکثیر فعالیت
ا پردازد. و از آنجفیبروبالستیک در نقاط مختلف و حساس بدن می

کند ریسک ارتکاب جرم های فراوانی در بدن ایجاد میکه آسیب
 دهد.را افزایش می

_________________________________ 

شود یا زود به  شود اگر مردی دیر به خشم آید و دیر خشنود  آید و دیر خشنود 
 «خشم آید و زود خشنود شود آن هم چیزی است. 

ن صانع مهمی است که به علت نیاز سیستم از سوی دیگر، اکسیژ
رد گیری فعصبی به آن، تأثیر زیادی بر اراده، قصد و قدرت تصمیم

، های قرمز خون داردزیرا بر اثر تأثیری که اکسیژن بر گلبولدارد؛
کند. در نتیجه اگر اکسیژن به حد کافی حجم خون را کم و زیاد می

شود؛از این رو، جام میبه بدن برسد، گردش خون به صورت بهتر ان
یابد.قوی بودن قلب رسد و قلب قوت میتر به قلب میخون راحت

ی قوی، شماری دارد؛ از جمله افزایش اعتماد به نفس، ارادهثمرات بی
اعتقاد راسخ، صداقت و نداشتن حیله و سوءظن. این در حالی است 

اختالل که اگر اکسیژن موردنیاز بدن تأمین نشود، در حجم خون 
د ی فرگذارد و در نهایت، ارادهشود، تأثیر عمیقی بر مغز میایجاد می
 شود.مختل می

-مزاج حاد است به عللی در اکسیژنحال اگر فردی که دچار سوء

اش ضعیف یا زائل گردد، به رسانی نیز با مشکل مواجه شود و اراده
به  رسد در شرایطی که عوامل مولد جرم وجود دارد نسبتنظر می

د، باشرسانی دچار اختالل نمیمزاج ندارد و در اکسیژنفردی که سوء
کمتر بتواند خود را کنترل کند و مرتکب بزه نشود. بنابراین، الزم 

 است در تعیین مجازات به این نکته نیز توجه شود.
 جایگاه اراده در مسئولیت کیفری -6

گذار در اعمال و ترین عوامل تأثیراز آنجایی که اراده یکی از اساسی
است. از هاست، از دیرباز مورد عنایت اندیشمندان بودهرفتار انسان

سوی دیگر، چون اراده زیربنای مسئولیت کیفری است، در علم 
شناسی نیز مورد توجه قرار گرفته و همواره با نوسانات بسیاری جرم
این است. بر این اساس الزم است جایگاه اراده نیز در رو بودهروبه

 مقاله بررسی شود.

 
 مفهوم اراده  -6-1

دانند که به معنای می« ردی»و یا « رود»اهل لغت، ریشه اراده را 
باشد )همان منبع(. در خواستن، طلب کردن، قصد، آهنگ و عزم می

حرکت نفس به » است اصولِ فقه نیزاز اراده این گونه تعبیر شده
 «منفعت آن.طرف کاری معین، پس از تصور و تصدیق 

 گیری آگاهانهتوان گفت اراده ـ که همان توانایی تصمیملذا می      
باشد؛ زیرا قصد به معنای خواستن و اراده است ـ با قصد متمایز می

به معنایی توانایی خواستن است. بطور مثال در مضاجعه، زمانی که 
م رمند باشد که آگاهانه برای ارتکاب جفرد از توانایی الزم بهره

گیری کند، صاحب اراده است و زمانی که بتواند از مضاجعه تصمیم
این توانایی آگاهانه استفاده کند و مرتکب جرم شود، در واقع قصد 

 کرده جرم مضاجعه را انجام دهد.

 
 های ارادهـبررسی درجه2ـ  6
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  و همکاران                 ی شور فاطمه  160

 

 1399ستان تاب، 2، شماره 5دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

-ی مجرمانه را مستوجب کیفر نمینظام حقوقی اسالم صرف اندیشه

 ،گذار از آن منع کردهارادی یک عملرا که قانونداند، بلکه ارتکاب 
داند. بر این اساس، بدیهی است اگر عمل ی اعمال مجازات میالزمه

ارتکابی به صورت غیر ارادی صورت گیرد و صرفًا منتسب به 
 یعضالت بدن فرد باشد، مشمول مسئولیت کیفری نخواهد شد )ماده

ی ، تبصره292بند ب ماده ، 221ماده  2ی ، تبصره272، 149، 140
 قانون مجازات اسالمی(. 375ماده  2و  1

پس قانونگذار مسئولیت کیفری یا عدم آن را دائر مدار وجود یا 
-را پیش -اراده نسبی و متزلزل  -داند و حالت سومیفقدان اراده می

ودن نسبی ب»رسد با توجه به اینکه بینی ننموده است؛ اما به نظر می
-( که تحت25« )علمی ثابت شده و انکارناپذیر استارادهیک امر 

گیرد، الزم است تأثیر عوامل بیولوژیکی، محیطی و روانی قرار می
ی جرایم، احتساب مسئولیت کیفری بر مبنای تام یا نسبی در همه

شود ی نسبی موجب میبودن اراده صورت گیرد؛ زیرا پذیرش اراده
یا مخففه استفاده کرد تا در کننده فبتوان از معاذیر قانونی معا

 نهایت، مجازات با جرم و مجرم تناسب یابد.
، ی نخست باید به آن توجه کردی کلیدی که در مرحلهبنابراین نکته

ی بعد، تشخیص ارادی یا غیر ارادی بودن عمل ارتکابی و در مرحله
ی فرد در حین ارتکاب عمل مجرمانه است؛ زیرا اراده میزان اراده

ن ستون بنیادین استقرار مسئولیت کیفری، در چگونگی به عنوا
 انتساب و احتساب این مسئولیت نقش محوری دارد.

 ی اراده ـ تام یا نسبیبر این اساس الزم است با در نظر گرفتن درجه
بودن آن ـ نوع و میزان مجازات تعیین شود؛ زیرا در برخی از افراد، 

های انسان را شده، تواناییمزاج حاد همراه با سایر عوامل ذکر سوء
های نفسانی ناپایدار ی او را در برابر خواهشسازد، ارادهمخدوش می

ای که سازد؛ به گونهکند و او را به ارتکاب جرم تحریک میمی
اش های نفسانی و ترک عملی که مطابق شاکلهمقابله با خواهش

(. در 21ای موارد در غایت دشواری است )است، دشوار و در پاره
ی مقدمات جرم گیری پیشین و تهیههای هیجانی،فقدان تصمیمقتل

 دلیلی روشن و بارز بر تزلزل اراده در هنگام ارتکاب جرم است.
بنابراین باید بین حسن و قبح فعلی و فاعلی تفاوت گذاشتلذا اگر فردی 
عملی را ـ که خالف قانون است ـ بدون تأمل و سنجش و از روی 

های بیولوژیکی و ی مانند خشم ناشی از مشخصهانفعاالت طبیع
سوءمزاج حاد انجام دهد، اگرچه عمل ارتکابی ظالمانه است اما در 

ای که به توان عامل را ظالم دانست؛ زیرا صدمهبرخی از موارد نمی
است. دیگران یا اجتماع وارد ساخته از روی رذیلت و شرارت نبوده

ی آزاد مرتکب چنین عملی ارادهبرخالف زمانی که فرد با تأمل و 
شود؛ در این حالت نه تنها فعل انجام شده ظالمانه است بلکه عامل می

 باشد. در نتیجه عملش مستوجب کیفر کامل خواهد بود. نیز ظالم می

 
ی مجرم با تکیه بر آیات لزوم تناسب مجازات با درجه اراده -7

 قرآن

چگونگی اعمال آن و نگرش قرآن راجع به نوع و میزان مجازات، 
های غرب دارد. نظام اهداف اجرای کیفر، تفاوتی بارز با رویکرد

دیدگاه شریعت اسالم نسبت به جرم و مجرم، نگرشی است 
ی روحی انسان بیشتر مد نظر قرار روانکاوانه که درآن ابعاد پیچیده

است و در راستای اجرای عدالت به قانونگذار عرفی نیز این گرفته
را داده است که با تغییر زمان و شرایط مجرمین با بکارگیری اجازه 

 .الگوی کلی ترسیم شده کیفر مناسب را تعیین کند
 ی اسراء:سوره 84ی آیه -الف

تو به «: »سَبِیال شَاکلَتِهِ فَرَبُّکُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى قُلْ کُلٌّ یَعْمَلُ عَلىَ » 
و طبیعت خود عمل انجام  خلق بگو که هر کسی بر حسب ذات

خواهد داد و خدای شما بر آن کس که راه هدایت یافته، از همه 
 «تر است.آگاه

ی اوست. از دیدگاه ی ذکر شده، منشأ عمل آدمی شاکلهمطابق آیه
(، 22(، مذهب و طریقه )21مفسران مقصود از شاکله، خلق و خوی )

، به معنای حاجت، نیاز، سجایا و عادت است و در بعضی روایات
 است.نیت تفسیر شده

از آنجا که تمام معانی ذکر شده برای شاکله، بنیان و زیربنای رفتار 
توان گفت این واژه بر تمام معانی ذکر شده تطبیق آدمی است، می

مجموعه نیات، خلق »دارد؛ به عبارت دیگر، شاکله عبارت است از: 
 «.و خوی، حاجات، نیاز، طرق و هیئت روانی انسان

گونه که قبالًبیان شد، برخی از روایات شاکله را به معنی نیت همان
( و در اصطالح، 26دانند. نیت در لغت به معنای قصد و عزم قلب )می

برای اجرای یک عمل است. پس اگر « تصمیم آگاهانه»به معنی 
مقصود از شاکله را نیت بدانیم، باید در تعیین مجازات افرادی که 

اند نگاهی نو زاجی مؤثر در ارتکاب جرم شدهدچار اختالالت م
اد مزاج حداشته باشیم؛ زیرا فردی که به علت بیمارهای ناشی از سوء

تواند همانند فردی که ی نسبی دارد، نمیو سایر عوامل مؤثر اراده
بگیرد. پس در تعیین مجازات « تصمیم آگاهانه»ای تام دارد، اراده

هانیز توجه شود و مجازات این تفاوت گونه افراد، سزاوار است بهاین
 آنها تغییر یا کاهش یابد، یا از معاذیر مخففه استفاده شود.

اما اگر منظور از شاکله را دیگر معانی ذکر شده بدانیم،ولو تأثیر 
شاکله در رفتار انسان در حد اقتضا باشد و او را به انجام آن عمل 

جرای عمل خالف مجبور نسازد، ترک عمل مناسب خلق، هیئت و ا
ای موارد در غایت دشواری است. زیرا میان شاکله، سخت و در پاره

میان صفات درونی و نوع ترکیب بُنیه بدنی انسان ارتباط خاصی 
ها خیلی زود عصبانی و ای از مزاجوجود دارد. بر این اساس، پاره

ر، ای دیگشوند، برخی طبعاً به انتقام عالقمندند و پارهخشمگین می
یابد و آنان را ی جنسی در آنها زود فوران میهوتِ شکم و غریزهش

 یسازد. به همین شیوه، سایر ملکات و اوصاف به واسطهطاقت میبی
ی شود و در بعضتر منعقد و اثربخش میاختالف مزاج در بعضی سریع

 (.21دیگر، خیلی کند و آرام است)
وجه ثیرگذار نیز تی تألذا شایسته است در تعیین مجازات به شاکله

شود و کیفری تعیین گردد که با مجرم متناسب باشد؛ زیرا مجازات 
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در شریعت اسالم بر اساس مصلحت، عدالت، حکمت و کرامت 
 است.انسانی تقریر شده

ها و حکام را به عدل، انصاف و احسان دعوت آیاتی که انسان-ب
 کند.می

 شود:در ذیل به برخی از آنها اشاره می
همانا (:» 90)نحل/« إِنَّ اللَّهَ یَأْمُُر بِاْلعَدْلِ َو الْاحْسَان...»  -1

 .«دهد... خداوند فرمان به عدل و احسان می

(: » 42)مائده/ ...« وَ إِنْ حَکَمْتَ فَاحْکُْم َبیْنَهُْم بِالْقِسْط » -2
 .«... و اگر حکم کردی بین مردم به عدالت حکم کن ... 

 یَادَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیفَةً فىِ الْأَرْضِ فَاحْکُم بَینْ »       -3
ای (: » 26ص/ « ) فَیُضِلَّکَ عَن سَبِیِل اهلل وَ لَا َتتَِّبعِ الْهَوَى النَّاسِ بِالحَقّ

داود! ما تو را در روی زمین مقام خالفت دادیم. پس میان خلق خدا 
س را پیروی نکن که تو را از راه به حق حکم کن و هرگز هوای نف

 «خدا گمراه سازد.
-موالی متقیان حضرت امیرالمؤمنین )ع( در تعریف عدل چنین می

العدل وضع کل شیء موضعه: عدل هر چیزی را در جایگاه »فرمایند: 
ل العد»گویند: در عبارتی دیگر نیز چنین می«دهد.ویژه خود قرار می

)نهج « باشد.حقی به صاحبش می حق حقه: عدل اعطا هراعطا کل ذی
 (. 437، حکمت 1414البالغه، 

فرمایند: عدل بر دو قسم است. یکى نوع آن مطلق عالمه طباطبایی می
ای کند، در هیچ زمان و دورهاست که عقل به حسن آن حکم می

رود؛ مانند شود و به هیچ وجه از مصادیق ظلم به شمار نمینسخ نمى
حسان کرده و آزرده ننمودن کسى که از احسان کردنبه کسی که ا

است.دوم عدالتی که عقل نتوانسته عدل بودن آزار تو خوددارى کرده
ت؛ اسی شارع مقدس شناخته شدهآن را تشخیص دهد، بلکه به وسیله

ی جنایت و حکم مال مرتد. این قسم از عدالت مثل قصاص،ارش، دیه
ها به اختالف و مصادیق آن قابل نسخ است و در بعضى از زمان

شود؛ بدین دلیل است های اشخاص منسوخ مىمصالح، مفاسد و ویژگی
که قرآن کریم این عدالت را اعتداء و سیئه خواندهو در جایی 

ا پس هر کس به شم -عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ فَمَنِ اعْتَدى»فرموده است: 
چنین فرموده و جاى دیگر « تجاوز کرد شما )هم( به او تجاوز کنید

جزاى بدى، بدى دیگرى است مثل  -وَ جَزاءُ سَیِّئَةٍ َسیِّئَةٌ ِمثْلُها»است: 
إِنَّ اللَّهَ یَْأمُرُ بِالْعَْدِل »ی این نوع عدالت همانعدلی است که در آیه«. آن

 (.21است )به آن امر شده«وَ الْإِحْسانِ
ه دانست که توان عادالنبا چنین نگرشی از عدالت، مجازاتی را می 

در هنگام تعیین آن، عالوه بر توجه به سطح ظاهری جرم، سایر 
ی ابعاد درونی و بیرونی بزهکار نیز مورد مداقه عوامل مولد و همه

قرارگیرد؛ زیرا منحصراً در این حالت است که عقوبت تعیین شده 
 باشد.به میزان استحقاق مجرم می

اختالف زمان و متمایز ها براساس توان گفت مجازاتبدین جهت می
شود. زیرا احکام، تابع مصالح و مفاسد بودن مجرمین متفاوت می

گوید: تمام احکام، تابع باشد.عالمه حلی در این خصوص میواقعی می
ابد؛ یمصالح و مفاسدیاست که با تطور زمان و تمایز مکلفین تغییر می

فردی  از این رو، احتمال دارد یک حکم در زمانی برای گروه یا
مصلحت داشته است،ولی همین حکم برای افراد در موقعیت و زمان 

گونه (. زیرا همان27دیگری مفسده داشته باشد لذا از آن نهی شود)
-های جمعه میهای نمازای در یکی از خطبهاهلل خامنهکه آیت

عدالت غیر از مساوات است، اشتباه نشود. گاهی مساوات »فرمایند: 
یعنی هر چیزی را به جای خود گذاشتن و به هر ظلم است. عدالت 

 «.کس حق او را دادن.
 "مزاج حاد بلغمسوء"رسد،اگر مردی دارایبر این اساس به نظر می

وصلت کند، با توجه به اینکه فرد "سوءمزاج حاد دم"با زنی دارای
بلغمی تمایل و قدرت جنسی کم و در مقابل، شخص دموی تمایل و 

های جنسی زوجه را رد، اگر زوج نتواند نیازقدرت جنسی باالیی دا
ی متزلزل ناشی از سوءمزاجحاد و تأمین کند و زوجه به علت اراده

توان عمل او را سایر عوامل مؤثر مرتکب عمل منافی عفت شود، نمی
مستوجب کیفر کامل دانست. بلکه الزم است  مجازات او را تقلیل 

 ل کرد.یا تخفیف داد، یا به مجازات دیگری تبدی
 کند.آیاتی که تکلیف ماالیطاق را نفی می -ج

بنیان نهادن سیستمی کیفری با بازدهی باال بدون توجه به سیاست 
-کیفری،امری ناممکن استو مسلماً ترسیم سیاست کیفری بدون ژرف

ها و شرایط تکلیف، امری عقیم و ناموفق نگریدر اهداف مجازات
در ابتدا شرایط تکلیف به خواهد بود. بر این اساس، الزم است 

صورت مختصر بازنگری شود. سپس در جهت اثبات ادعا، آیاتی بیان 
 سازد.شود که تکلیف ماالیطاق را نفی می

شرایط تکلیف یعنی بلوغ، عقل و قدرت عالوه بر اینکه سنجش تمام 
جوانب یک فرد است، معیاری برای ارزیابی استحقاق مجازات یا 

یزان مسئولیت کیفری هنگام تخلف از قوانین فقدان این استحقاق و م
 شرعی و عرفی است.

بلوغ که ازجمله شرایط تکلیف است در قرآن با سه تعبیر استعمال 
باشد. بیشتر مفسران می« بلوغ اشد» شده است یکی از آن تعابیر 

دانند که در آن قوای جسمی منظور از بلوغ اشُد را رسیدن به سنی می
 .وفایی رسیده استو عقلی به رشد و شک

بنابراین، باید گفت عالئمی که فقها برای تشخیص بلوغ یا فقدان آن 
اند، صرفاً طریقیت دارد؛زیرا میزان درک و تمییز هر فرد ذکر کرده

ی به اموری همچون موقعیت جغرافیایی، محیط اجتماعی، مشخّصه
امل گیری و تکبیولوژیکی، خانواده و سایر موضوعات مؤثر در شکل

شخصیّت و رشد بستگی دارد. پس در حقیقت ممکن است زمان بلوغ 
 هر فرد با توجه به شرایطش نسبت به افراد دیگر متفاوت باشد. 

عقل است. مقصود از عقل معانی نیست  ،یکی دیگر از شرایط تکلیف
ک ی درکه صرفاً در مقابل جنون قرار داشته باشد، بلکه منظور قوه

-واقع باید فردی را عاقل دانست که می (. پس در28و تمییز است )

 ای آزاد عملی را انجام دهد.تواند تصمیم آگاهانه بگیرد و با اراده
-حال اگر فردی به عللی مانند مبتال بودن به سوءمزاج حاد و بیماری

های عصبی و تنفسی نتواند تصمیم آگاهانه بگیرد و مرتکب عملی 
توان او را از نون نمیخالف قانون شود، اگر چه به علت فقدان ج
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  و همکاران                 ی شور فاطمه  162

 

 1399ستان تاب، 2، شماره 5دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

-ی تمییز نیز نمیمجازات معاف نمود،اما به دلیل تزلزل اراده و قوه

توان مجازاتی تام برای او در نظر گرفت. بلکه شایسته است با توجه 
ی اراده، مجازاتی متناسب با ی درک و تمیز و درجهبه میزان قوه

صد عقل، ق وضعیت مجرم و جرم ارتکابی او تعیین کرد. چرا که بین
و اراده ارتباط معنادار و ژرفی وجود دارد. پس نسبت به نوع و 
میزان کیفر همچنین چگونگی اجرای مجازات تأثیر بسزایی دارد؛ 

 یکنندهی تعقل و تمیز، معیار تعیینزیرا آزادی اراده به همراه قوه
رسد در صورت تزلزل اراده به کیفر است. بنابراین به نظر می

توان عقوبت مجرم را فقدان قدرت درک و تعقل کافی، میی واسطه
 مشمول تخفیف دانست.

 ند:کمؤید آنچه بیان شده، آیاتی است که تکلیف ماالیطاق را نفی می
هیچ کس را (: »233بقره/ ...«)... ال تُکَلَّفُ نَْفسٌ إِالَّ وُسْعَها » -1     

 .«ی طاقت نکنند ... تکلیف جز به اندازه

خداوند هیچ (: »286)بقره/ ...« ال یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِالَّ وُسْعَها » -2    
 .«کند... اش تکلیف نمیکس را جز به قدر توانایی

ما هیچ نفسی را (: »62)مؤمنون/ « وَ ال نُکَلُِّف َنفْساً إِالَّ وُسْعَها» -3 
 .«کنیم... بیش از وسع و توانایی او تکلیف نمی

.«  ...وَ الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ ال نُکَلِّفُ نَفْسًا إِالَّ وُسْعَها» -4
در کار نیک  -به قدر وسع -و آنان که ایمان آوردند(: »42)اعراف/ 

 .«و شایسته کوشیدند ... 
ذکر شده در آیات فوق، « وسع»ی اند که کلمهمفسران بر این عقیده

 (.21ن و کنایه از ظرفیت نفس است )به معنی توانایی و تمک
 های نفسانیشود که تمام تواناضافه شدن وسعها به نفس موجب می

ی نفس قرار گیرد؛ از جمله اراده، قدرت درک، ی کلمهدر دایره
زند.بنابراین هر چه توان تعقل، اختیار و اعمالی که از انسان سر می

ابد یف نیز فزونی میتر شود، مسئولیت و تکلیادراک و اراده افزون
 ترو در مقابل، به هر میزان عقل، قدرت تمییز، اراده و اختیار محدود

های مردم در مقدار ادراک یابد؛ زیرا عقلشود، تکلیف نیز کاهش می
متفاوت است. پس بدیهی است که از هر عقلی به مقدار توانایی، 

کر ذ شود. بنابراین آیاتدرک، طاقت و تحملش تکلیف خواسته می
کند که وظایف الهی هرگز بیش شده بر این واقعیت عقلی تأکید می

 از میزان قدرت، توانایی، اراده و اختیار افراد نیست.
 آیاتی که بر تناسب جرم و مجازات داللت دارد: -د

یکی از اصول حاکم در امور کیفری، رعایت اصل تناسب مجازات 
باب ضرورت تشریع  با جرم و مجرم است؛ زیرا کیفر در اسالم از

است و امری خالف اصل است. بنابراین، در تعیین و اجرای آن شده
 بایستی به میزان الزم اکتفا کرد و اصل تناسب را مدنظر قرار داد.

-خداوند بارها در آیات قرآن به لزوم رعایت این اصل تأکیدکرده

 شود:است که در ذیلبه برخی از این آیات اشاره می
و اگر (: »126)نحل/ .« اقَبُْتمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبُْتم بِه ... وَ إِنْ عَ» -1

به شما مسلمانان کسى عقوبت و ستمى رسانید، شما باید به قدر آن 
 .«در مقابل انتقام کشید )نه بیشتر( ... 

حُرِّ وَ لحُرُّ بِالیَأَیهُّا الَّذِینَ ءَامَنُواْ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ فىِ الْقَتْلىَ ا»-2
اُع ءٌ فَاتِّبَفَمَنْ عُفِىَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شىَ بِالْأُنثىَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنثىَ

بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدَاءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسَانٍ ذَالِکَ تخْفِیفٌ مِّن رَّبِّکُمْ وَ َرحْمَةٌ فَمَنِ 
اى اهل ایمان بر (: »178)بقره/ « ابٌ أَلِیم.بَعْدَ ذَالِکَ فَلَهُ عَذَ اعْتَدَى

شما حکم قصاص کشتگان چنین معین گشت که مرد آزاد در مقابل 
مرد آزاد و بنده را به جاى بنده و زن را به جاى زن قصاص توانید 
کرد و چون صاحب خون از قاتل که برادر دینى اوست بخواهد 

ل خشنودى ادا درگذرد، کارى است نیکو. پس قاتل دیه را در کما
کند. در این حکم، تخفیف )امر قصاص( و رحمت خداوندى است و 

 «پس از این دستور، هر که تجاوز کند او را عذابى سخت خواهد بود.
و (: »27)یونس/ .« وَ الَّذِینَ کَسَبُواْ السَّیَّاتِ جَزَاءُ سَیِّئَِة بِمِثْلِهَا ... » -3

کسانى که مرتکب اعمال بد شدند، به قدر همان اعمال زشت، 
 .« مجازات شوند... 

)و بدانید (: » 40)غافر/ .« مَنْ عَمَِل سَیِّئَةً فَلَا یجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا ... » -4
کس کار بدى )در دنیا( کرده، )آنجا( الّا به مثل آن مجازات  که( هر
 .«نشود... 

)انعام/ « مَن جَاءَ بِالسَّیِّئَةِ فَلَا یجْزَى إِلَّا مِْثلَهَا وَ هُمْ لَا یُظْلَمُون.»...  -5
هر کس کار زشت کند، به قدر کار زشتش مجازات شود (: »... 160

 «و بر آنها اصالً ستم نخواهد شد.
 .«کیفرى که با اعمال آنها موافق است(: »26)نبأ/ « جَزَاءً وِفَاقًا» -6

آیدکه اوالً اصل تناسب جرم و مجازات از آیات ذکر شده بدست می
به جرایم موجب تعزیر اختصاص ندارد، بلکه رعایت این اصل در 
تمام جرایم ضروری است؛ زیرا اعتدی و سیئه به صورت مطلق به 

 است.کار رفته

در صورتی که این اصل در هنگام وضع قوانین و تعیین مجازات لذا 
 رعایت نشود، امری ظالمانه است.

ثانیًا رعایت مساوات بین جرم و مجازات صرفاً به معنای رعایت  
مساوات از حیث عدد نیست بلکه باید عوامل مهم دیگری از قبیل 

های بیولوژیکی کیفیت جرم ارتکابی، شخصیت مجرم، مشخصه
ار و مزاج مجرم نیز در نظر گرفته و در هنگام تعیین و اجرای بزهک

مجازات بدان توجه شود؛ تا مجازاتی که برای مجرمین در نظر 
سد رشود، بیش از استحقاق آنها نباشد. بنابراین به نظر میگرفته می

توجه به مزاج یا سوءمزاج تأثیرگذار بر ارتکاب جرم، یکی از 
ام تعیین نوع و میزان مجازات نباید هایی است که در هنگشاخصه

 از آن غافل شد.

 
 گیرینتیجه

شود که خداوند متعال در با بررسی آیات قران کریم مشخص می
ی بازدارندگی بیرونی آن توجه تشریع مجازات صرفاً به جنبه

ای وضع کرده که عالوه بر گونهها را بهاست، بلکه عقوبتنکرده
ود مخاطبین به دلیل ترس از کیفر، از شایجاد ارعابـ که موجب می

دیده نیز تأمین شود و مجرم ارتکاب جرم خوداری کنند ـ حقوق بزه
به مقامی نائل گردد که به طور درونی و ذاتی هیچ گونه تمایلی به 
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سوی جرم و عمل خالف قانون نداشته باشد؛به عبارت دیگر بعد از 
 اهلل بازگردد.اجرای مجازات به مقام خلیفه

پذیری و رعایت سلوک اجتماعی هر کس متناسب با یزان قانونم
ی توان ی اوست که به شکسته شدن یا غلبهقدرت یا ضعف اراده

انجامد. میزان آزادی اراده مقاومت در برابر عوامل مولد جرم می
های بیولوژیکی، محیط فرد نیز به عوامل مختلفی همچون مشخصه

های تنفسی، سوءمزاج، بیماری تربیتی، پایگاه اجتماعی، تغذیه،
شخصیت و ... بستگی دارد؛ پس در جهت نیل به عدالت کیفری و 
بازپروی مجرم، باید نوع و میزان مجازات با توجه به درجه و میزان 

 ی فرد در زمان ارتکاب جرم تعیین شود.اراده
شود مجرم بعد از تحمل مجازات هایی که باعث مییکی از راهکار

حقیقی خود نزدیک شود، در نظر گرفتن مزاج مجرم به فطرت 
هنگام اعمال کیفر است؛ به عبارت دیگر، مجازات تعیین شده نه 
تنها باید متناسب با مزاج فرد باشد بلکه در اجرای آن نیز نباید از 

ی اخالط مجرم غافل شد. زیرا مزاج و سایر طبع، مزاج و غلبه
شکل گیری شخصیت  گونه که درهای بیولوژیکی همانمشخصه

 نقش دارد در اثربخشی مجازات نیز مؤثر است.
مجرمی که دچار سوءمزاج سودا شده است و اخالط حاکم بر بدن 
او نیز سودا است، تعیین مجازات حبس برای او موجب افزایش سودا، 

شود. از سوی دیگر، با توجه به اینکه عنصر سودا خاک است، می
ی، اضطراب و استرس را در او کیفر حبس، حس بدبینی، افسردگ

سازد و ی ارتکاب جرم را تشدید میدهد که خود زمینهافزایش می
امکان دارد بعد از اتمام مجازات نیز مجدداً مرتکب جرم شود. از 

ها قدرت تمرکز رسد با توجه به اینکه سوداییاین رو به نظر می
نیاز به تمرکز  المنفعه ـ کهباالی دارند، بتوان از آنها در امور عام

بیشتری دارد ـ استفاده کرد. عالوه بر این، با رژیم غذایی سالم و سایر 
توان به اصالح مزاجی او پرداخت تدابیر طب سنتی اسالمی نیز می

اهلل نه تنها خود مرتکب جرم نشود، بلکه دیگران را نیز تا این خلیفه
 از ارتکاب جرم منع کند.

د تواننبر بدن آنها غالب است، نمیافراد بلغمی به علت سردی که 
مانند یک صفراوی تند و تیز باشند؛بلکه غالباً افرادی تنبل و کسل 

د شود با این وجوبنابراین کمترین جرم توسط آنها واقع می .باشندمی
رسد عالوه بر مجازات اگر یک بلغمی مرتکب جرم شود به نظر می

اوست سزاوار است  تعیین شده که متناسب با جرم، شخصیت و مزاج
اقدامات الزم جهت تعدیل مزاج او نیز انجام شود تا از تنبلی و سستی 

 او کاسته شده و آماده پذیرش مسئولیت گردد.
ها افرادی تند و تیز و باهوش هستند وامکان دارد به میزان صفراوی

صفرایی که بر بدن آنها غالب است، شخصیتی تکانشی داشته باشند؛ 
شود. اصوالً جرایم هیجانی توسط آنها واقع می ای کهگونهبه

بنابراین،الزم است در هنگام تعیین مجازات به این ویژگی آنها توجه 
نمود و کیفری تعیین شود که به افزایش صفرا در آنها منجر نشود. 

پذیر بودن آنها احتمال دارد نه در غیر این صورت به علت ریسک

 یرندگی نداشته باشد، بلکه زمینهتنها مجازات تعیین شده نقش بازدا
 ارتکاب جرم را نیز افزایش دهد.  

ها اشخاص تنومند و قوی هستند و به علت گرمی و تری که دموی
بر بدن آنها غالب است از تمایل و قدرت جنسی باالیی برخوردارند؛ 

ی ارتکاب جرایم جنسی در آنها نسبت رسد زمینهبنابراین، به نظر می
ها بیشتر است. از این رو در تعیین و اجرای مجازات به سایر مزاج

توان اموری را که نباید از این نکته غافل بود. عالوه بر این، می
نیازمند قدرت بدنی زیادیاست به آنها واگذار کرد و در مقابل، 

 مجازات آنها را تغییر، تبدیل یا تخفیف داد.
وانند جع قضایی بتی مقننه تدابیری بیندیشد که مراشایسته است قوه

شناسی مورد کاوش قرار دهند، جرم ارتکابی را با توجه به علم جرم
های بیولوژیکی مجرم را بررسی و ارزیابی نمایند، سپس ویژگی

وضعیت جسم و روان مرتکب را از لحاظ سوءمزاج، روان نژندی 
و ... محاسبه کنند و در نهایت، میزان اثربخشی اموری همچون فقر، 

بیکاری را نیز تخمین بزنند. در غایت امر نیز مجازاتی تعیین ثروت و 
کنند که متناسب با جرم ارتکابی، درجه اراده،  شخصیت و 

ی عدالت، های بیولوژیکی مجرم باشد تا کیفر از محدودهمشخصه
 .تناسب و استحقاق تجاورز نکند
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