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چكیده
آنچه که در علم حقوق از آن به عنوان رفتار مجرمانه ياد می گردد فقط از انسان و آن هم فقط در جوامع انسانی به
وقوع می پیوندد .بزه و يا همان رفتار مجرمانه عبارت است از هر فعلی که به موجب قوانین  ،برای انجام و يا ترك آن  ،مجازات يا
اقدامات تامینی و تربیتی مشخصی از پیش مقرر شده باشد .به طور کلی در تحقق بزه سه عنصر اصلی دخیل هستندکه از آن ها به
عنوان ارکان مادی ،معنوی و قانونی نام برده می شود  .هر يک از اين عناصر حسب مورد در جرائم خاص خود شکل می گیرد که
حصول هر يک از اين عناصر بستگی به نوع جرم دارد .امروزه در اکثر نظام های حقوقی يکی از اهداف پیشرفته حقوق کیفری
تطبیق مجازات ها و ديگر عکس العمل های قانونی ،فرهنگی و اجتماعی با شخصیت بزهکاران است .از ديگر سو از آن جا که انگیزه
در تعیین و شناسايی شخصیت واقعی بزهکار و تبع آن ،علل ارتکاب بزه نقش مهمی را به عهده دارد ،الزم و ضروری می نمايد که
حقوقدانان به خصوص قضات و وکال به طرق مختلف از موارد مذکور آگاهی يابند .چنین مباحثی که در حقوق کیفری ذيل عنوان
عنصر روانی بزه از آن ياد می گردد نقطه اصلی تالقی دو دانش حقوق و روان شناسی است .عنصر معنوی يا روانی بزه عبارت است از
رابطه روانی يا ذهنی بین مرتکب جرم و پديده رفتار مجرمانه .مقاله پیش رو ضمن بررسی عنصر روانی بزه  ،به بررسی جنبه های
روان شناختی رفتار مجرمانه پرداخته است .نتايج پژوهش حاکی از آن بود که هر گونه کوشش برای درك رفتار جنايی نیازمند
شناخت گستره ی وسیعی از شاخههای علمی است که در اين میان روانشناسی از جايگاه ويژه ای برخوردار است .ارزيابی میزان
مسئولیت بزهکاران  ،شناخت شخصیت فرد تبهکار ،تشکیل پرونده شخصیت و تشخیص نقش عناصر روانشناختی در فقدان ،
زوال و يا کاهش مسئولیت کیفری از مهم ترين جنبه های روان شناختی رفتار مجرمانه هستند.
واژگان کلیدی :رفتار مجرمانه ،بزهکار ،عناصر روان شناختی ،عنصر معنوی بزه
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Study of the pyochological aspects of criminal behavior
Abstract
Crime or criminal behavior is any action or omission which constitutes an offence and is punishable by
law. Every crime has been made by three major factors: Moral element or Mens rea, Conduct (Actus reus) and
Legal element. Acquisition of each of these three element are formed in special way and also depends on
different factors like kind of crime and etc.
Nowadays, matching the sanctions and other cultural and social reactions with the Criminal Characters is one of
the advanced goals of criminology.On the other hand, having information about criminal characters may help the
judge to know the motivation of crime. As a result ,it is necessary for lawyers and judges to get information
about these articles .In criminal law we treat these articles as moral element. This is where psychology and
criminal law cross. Mens rea is the mental intention (mental fault) or the defendant's state of mind at the time of
the offense. This study investigate moral element or Mens rea and Psychological aspects of criminal behavior.
The result indicated that any effort for understanding the criminal behavior needs to cognition of wide range of
Science branches particularly psychology. Assessment of liability, recognition of criminal personality, filing
character file for convicts and assessment of the role of psychological factors on deterioration and loss
responsibility are the most important psychological aspects of criminal behavior
Keywords : Criminal behavior; Criminal; Psychological aspects; Moral element
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مقدمه
هیچ بزهکاری به ذات و سرشت مجرم و تبهکار زاده نشده است .همه انسانها با فطرتی پاك خلق شده و پس از طی دوران اولیه زندگی
ممکن است به تبع شرايط خاص محیط خانوادگی ،اجتماعی و پرورشی مرتکب جرم گردند؛ چراکه چگونگی رفتار و شخصیت افراد به چگونگی محیط
اجتماعی و اقتصادی و تربیتی آنها بستگی دارد .بزهکاری  ،برخالف تصور بعضی ها به قرن معاصر اختصاص ندارد وتاريخ آدمی پر از انواع جرم ها و
جنايت امروزه بزهکاری به عنوان يک مشکل اجتماعی  ،امنیت افراد و جامعه را تهديد میکند .بسیاری از بزهکاران جوان در معرفی خطر دستگیری ،
طالق ،الکسیم ،اعتیاد به مواد مخدر ،بیماریهای جسمی و روانی و ارتکاب اعمال تخريبی هستند.
يکی از عوامل زمینه ساز انحرافات در جامعه را می توان عوامل عاطفی و روانی نام برد که فرد در اثر عوامل و شرايط نامناسب دچار حاالت و
اختالالت ضد و نقیضی می گردد و تعادل فکری و روحی خود را از دست داده و برای بدست آوردن آرامش دست به هر کاری هر چند انحرافی می زند.
امروزه علمای حقوق و مکاتب کیفری متفق القول هستند که در رسیدگی به جرايم بايد شرايط روانی و همچنین شخصیت بزه کار مورد توجه وعنايت
قرار گیرد؛ بدين وسیله حکم صادره در خصوص بزهکار با بصیرت وآگاهی خواهد بود .در اسالم نیز توجه به شخصیت بزهکاران و حفظ کرامت وحقوق
آنان در ادوار مختلف مورد توجه بوده است پیامبر اکرم(ص) در اين خصوص می فرمايند ":حرمت مومن از حرمت کعبه باالتر است"(شیروانی.)1131،
گرچه از منظر اسالم عمل مجرم وگناهکار حرام وممنوع است ،تعدی بر حقوق او نیز مجاز نبوده و هر کس از حدود الهی تجاوز کند مستحق حد
ومجازات است  .اين امر در مکاتب مختلف حقوق کیفری نیز به طرق گوناگون مورد پذيرش واقع شده و معیار ها و ضوابط مختلفی جهت حفظ حقوق
متهم و حتی محکوم وضع گرديده است.
از ديگر سو توجه به جنبه های مختلف رفتار های مجرمانه باالخص جنبه های روانشناختی از محور های اصلی مورد توجه مکاتب کیفری است.
روانشناسی جنايی شاخه ای از دانش روان شناسی لست که نقش اصلی در تحقق اين وظیفه و همچنین بررسی رفتارهای مجرمانه ايفا می نمايد .به
رفتار هايی که مخالف با قوانین جامعه است رفتار جنايی گفته می شود .رفتار جنايی خود نوعی رفتار اجتماعی است.
به هر گونه رفتاری که در بافت اجتماعی رخ می دهد و از ديدگاه روانشناسی اجتماعی مورد مطالعه قرار می گیرد رفتار اجتماعی گفته می شود .
روانشناسی جنايی علم مطالعه ی شخصی ت تبهکار و شناخت داليل و انگیزه های تبهکاری است که اين داليل و انگیزه ها به شیوه های جامعه پذيری،
اجتماعی شدن ،تجربه های دوران کودکی و محیط زندگی و همچنین نقش ژنتیک و اختالالت روان شناختی در ايجاد شخصیت فرد تبهکار در هنگام
اعمال جرم اشاره می کند .به بیان ديگر روانشناسی جنايی را می توان "مطالعه ی علمی رفتار جنايی و فرايند های ذهنیای که در ارتکاب جرم نقش
دارند ،تعريف نمود (".بارتول.)1131،
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انگیزه
انگیزه در لغت به معنای سبب ،باعث ،علت و آنچه کسی را به کاری برانگیزد تعريف شده است(عمید )1131،و در اصطالح به نفع يا امتیازی که فاعل
جرم را ترغیب به ارتکاب جرم میکند ،انگیزه گويند(اردبیلی .)1131 ،انگیزه يکی از وجوه اصلی و اساسی زندگی انسان است به طوری که آمادگی برای
ادامه زند گی ،بقاء ،فعالیت و حتی تغییر نیازمند انگیزه است و بدون انگیزه زندگی انسان بدون حرکت خواهد بود.در عرف ،انگیزه با عنوان تالش برای
رسیدن به هدف و عامل رفتار تعريف میشود .هدفگزينی ،امری است مهم و حیاتی اما به معنای انگیزه نیست .در دانش روانشناسی ،تعاريفی چند در
رابطه با انگیزه ارائه شده است.آمادگی يا گرايش درونی بالقوه برای پاسخ دادن به موقعیت يا محرك خاص بیرونی ،از بین موقعیتها و محركهای
مختلف موجود را میتوان انگیزه نامید .انگیزه ،يک اصطالح کلی است که زمینه مشترك بین نیازها ،شناختها و هیجانها را مشخص میکند که هر يک
از اينها فرآيندی درونی است که رفتار را نیرومندانه هدايت می کند .فرق بین انگیزه و نیاز ،شناخت يا هیجان صرفا به سطح تحلیل آنها مربوط میشود.
به طور کلی بايد اشاره نمود که عنوان انگیزه و انگیزش با وجود تفاوت کمی که از نظر تعريف داشتند ،هر دو به عنوان عامل محرك و برانگیزاننده در
انسان عمل میکنند و مکانیسم عمل آنها يکی است و می توان از برخی توضیحات انگیزش به عنوان توضیح و بیان عملکرد انگیزه نیز استفاده کرد.به
عبارت بهتر انگیزه ،عامل رفتار انسان است و به سازگاری و انطباق انسان در زندگی کمک میکند و با هدايت کردن توجه ،بر رفتار تاثیر میگذارد(شمس
اسفندآباد.)1131 ،
در حقوق کیفری اصل کلی بر اين محور است که انگیزه در تحقق جرم و تعیین نوع میزان مجازات هیج تاثیری ندارد؛ اين امر به جهت داليلی چون
حفظ مصلحت اجتماع و تقدم آن بر منافع فردی است .يکی از مفاهی می که در حقوق جزا مورد بحث و بررسی قرار می گیرد ،انگیزه است در مکاتی
کیفری مختلف در خصوص ارتباط سو نیت و انگیزه دو طرز تفکر ارائه شده است:
 -1دانشمندان مکتب کالسیک ،معتقدند که انگیزه نبايد تاثیری در زوال مسئولیت داشته باشد و بر اين عقیده اند که آنچه در تحقق جرم واجد اهمیت
است همان عمد و اراده مجرمانه است .در واقع اين گروه از حقوقدانان در تعیین مسئولیت بیشتر به عمل ارتکابی توجه دارند تا به مرتکب.
-2طرفداران مکتب تحققی بر اين اعتقادند که آنچه برای جامعه و نظم آن خطر دارد همان شخصیت مجرم است نه عمل ارتکابی؛ و چون انگیزه يکی از
عوامل تعیین کننده شخصیت است ،لذا به حکم منطق نبايد در تحقق جرم از آن چشم پوشید .طبق اصل کلی هر چند انگیزه در تحقق جرم تاثیری
ندارد ،اما در مواردی با آنکه ارکان سه گانه جرم محقق است ولی انگیزه باعث می گردد که وصف مجرمانه از عمل گرفته شود و يا به عملی وصف
مجرمانه داده شود (اردبیلی .)1131،مقنن ايرانی نیز با بهره گیری از نظام مختلط(اسالمی – غربی)  ،انگیزه را در مواردی در تحقق جرم و میزان مجازات
موثر تلقی نموده است .مسئله قابل توجه آن است که عمد را نبايد با انگیزه و غرض اشتباه نمود .انگیزه عبارت است از کوشش درونی و میل پنهانی که
انسان را به سوی عمل خاصی هدايت می نمايد و لذا مقدم بر اراده است .قصد بزهکارانه حاکی از اراده ارتکاب در فعل يا ترك فعل و همینطور اراده در
کسب نتیجه زائیده ذهن قانون گذار است بنابراين قصد مجرمانه (اعم از عام و خاص) را بايد در قانون مجازات جستجو کرد  .برای مثال سوء نیت عام در
کلیه قتل های عمدی از بین بردن نفس است در حالی که انگیزه يا داعی ،احساس يا نفع يا دفع ضرری است که بزهکار را به طرف ارتکاب جرم می
کشاند .انگیزه زائیده ذهن مجرم است .پس انگیزه را بايد درون مجرم جستجو کرد و اغلب به صورت خودآگاه است .هیچ انسان عاقلی بدون هدف خاص
و بدون انگیزه و غرض معین ،به ارتکاب هیچ عملی ،خاصه ارتکاب جرم مبادرت نمی نمايد .انسان در ارتکاب جرم انگیزه خاص و مشخصی دارد .انگیزه
در جرائم مختلف ،متفاوت است و در میان مجرمین از يک جرم هم انگیزه های متفاوتی مالحظه می گردد؛ گاه ممکن است نفع شخصی و جمع آوری
مال و گاه ممکن است ارضای حس انتقام و خودخواهی و غرور باشد.گاهی نیز ممکن است که اين انگیزه ها ناشی از احساسات انسانی و بشر دوستانه
باشد .فردی ک ه مال و ثروت شخص متمولی را می ربايد تا بین مستمندان تق سیم کند ،مادری که برای سیر کردن شکم گرسنه فرزندان خود مرتکب
سرقت می شود و يا پزشکی که برای پايان دادن به دردهای بی درمان و العالج بیمار غیرقابل معالجه ،او را از قید حیات می رهاند ،مسلما نفع شخصی
نداشته و اين اعمال را به خاطر حس بشر دوستانه انجام می دهد .
اصطالحات قصد و انگیزه در حقوق جزا شبیه مفاهیم علت و جهت در حقوق مدنی هستند ،همانطور که از جهت به امری تعبیر شده که معامله
کننده برای رسیدن به آن معامله را انجام میدهد(علی آبادی .)1131 ،در حقوق جزا ن یز به کوشش درونی و میل پنهانی فرد ،که انسان را به سوی عمل
خاصی هدايت می کند انگیزه گويند .در حقوق کیفری از انگیزه به سبب ،علت و داعی نیز تعبیر شده است .بايد توجه نمود که انگیزه جدای از عنصر
معنوی است امّا از آنجا که عنصر معنوی و انگیزه هر دو از يک سنخ بوده و مادی نبوده  ،يعنی قابل رؤيت 1و لمس نیستند ،ممکن است اختالفاتی
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درباره مصاديق موجود در قانون به وجود آيد و ما را در تفکیک انگیزه از عنصرمعنوی با مشکل مواجه سازد .مقنن قادر است در انواع جرائم عنصر انگیزه
را بگنجاند اعم از اينکه مطلق باشند يا مقید .در هر دو نوع جرائم مطلق و جرائم مقید ممکن است انگیزه شرط باشد.
سوء نیت يا قصدمجرمانه از دو جزء تشکیل شده است :يکی علم مرتکب به اينکه فعل يا ترك فعل او مغاير با قانون جزا است و ديگر اينکه مرتکب،
خواستار تحقق نتیجه مجرمانه باشد .بس یاری از دانشمندان قصد مجرمانه را «آگاهی و علم مرتکب به نقض قانون جزا» دانسته اند(افراسیابی .)1111 ،به
عبارت ديگر عمد آن است که کسی خواسته ودانسته مرتکب عملی شود برخالف قانون جزا .ولی به نظر می رسدکه تعاريف فوق کامل نباشد زيرا در هیچ
يک از تعاريف به قصد نتیجه اشاره نشده است و حال آن که عالوه بر آگاهی و يا اراده متهم عامل ديگری به نام قصد نتیجه ضروری است ،زيرا در بعضی
از موارد از قبیل اجبار يا فورس ماژور ،مرتکب آگاهی کامل به نقض قانون جزا دارد ،لیکن چون فاقد سوء نیت است لذا مسئول کیفری نیست .قصد
مجرمانه حاکی از اراده ارتکاب در فعل يا ترك فعل و همینطور اراده در کسب نتیجه زائیده ذهن قانون گذار است ،بنابراين قصد مجرمانه (اعم از عام
وخاص) را بايد در قانون جزا جستجو کرد و لذا در هر جرمی ،مفهومی واحد يا ثابت دارد .مثال سوء نیت عام در کلیه قتل های عمدی ازهاق نفس است.
ولی انگیزه يا داعی ،احساس يا نفع يا دفع ضرری است که بزهکار را به طرف ارتکاب جرم می کشاند .انگیزه زائیده ذهن مجرم است ،پس انگیزه را بايد
درون مجرم جستجو کرد و اغلب به صورت خودآگاه می باشد .رابطه انگیزه با سوء نیت خاص ،عموم و خصوص مطلق است .سوء نیت و قصد مجرمانه با
جرم رابطه ی بالفصلی دارند؛ اما انگیزه و جرم رابطه دور و با واسطه ای دارند مثالدر جرم قتل  ،عمل قتل بالفاصله پس از قصد قتل که همان قصد
مجرمانه و سوء نیت است محقق می شود ،اما هدف قتل که ممکن است حسادت يا انتقام يا انگیزه های ديگری بايد  ،با عمل قتل رابطه مستقیم ندارند،
به گونه ای که به محض حصول اين انگیزه ها ،عمل قتل نیز رخ می دهد.از ديگر سو اگرقصد مجرمانه وجود نداشته باشد جرم عمدی هم رخ نمی دهد؛
اما فقدان انگیزه خاص خللی در تحقق جرم وارد نمی نمايد ،البته معنای اين سخن آن نیست که جرايم عمدی بدون انگیزه هم قابل تحقق هستند ،زيرا
هرمجرمی با انگیزه خاصی دست به ارتکاب جرم می زند پس منظور آن است که انگیزه خارج از چارچوب ارکان جرم شکل می گیرد .در نهايت قصد
مجرمانه در هر جرمی يک چیز بیشتر نیست و همه مجرمان همان قصد را دارند،اما برای ارتکاب يک جرم انگیزه های مختلفی ممکن است وجود داشته
باشد .مثال در جرم قتل  ،همه قاتالن يک قصد بیشتر ندارند که همان قصد نقض قانون جزا وکشتن و خارج کردن روح از بدن ديگری است ،اما انگیزه
قتل ممکن است در يک جرم حسادت باشد،در يکی عشق باشد،در ديگری به دست آوردن مال باشد و غیره  .از آنجا که وجوديا فقدان قصد مجرمانه در
تصمیم دادگاه تاثیری اساسی دارد ،بنابراين دادگاه بايد آن را احراز نمايد؛ اما احراز انگیزه تکلیف دادگاه نیست مگر در مواردخاص که قانونگذار اهمیت
خاصی را برای انگیزه در نظر گرفته باشد .مثال در جرم سقط جنین انگیزه حفظ حیات مادر ،تاثیر اساسی دارد به گونه ای که اگر اين انگیزه احراز شود،
مرتکب برائت حاصل می نمايد؛ برخالف قتل شخص بیمار که به فرض وجود انگیزه خیر خواهانه تاثیر در مسئولیت قاتل نخواهد داشت .الزم به ذکر
است که در جرايم صرفا مادی نیازی به قصد مجرمانه نیست ،اما انگیزه مجرمانه ممکن است وجود داشته باشد .همچنین سوء نیت در هر جرمی يک
چیز بیشتر نیست که همان ار اده آگاهانه نقض قانون جزا می باشد؛ اما در يک جرم ممکن است چندانگیزه متفاوت وجود داشته باشد مثال در جرم سقط
جنین  ،سوء نیت در جرم سقط جنین عبارت است از نابود کردن عمدی جنین با علم به اينکه چنین عملی از نظر قانونی ممنوع است و اين قصد در
همه مصاديق سقط جنین وجود دارد؛ اما در اين جرم ممکن است چند انگیزه وجود داشته باشد،مثال به پزشکی پیشنهاد می شود که با گرفتن مبلغ
گزافی مبادرت به سقط جنینی نمايد که از راه نامشروع به وجود آمده است و برای حیات مادر نیز خطر ناك است و پزشک اين پیشنهاد را می پذيرد و
سه انگیزه در تصمیم او نقش داشته است:حفظ حیات مادر ،به دست آوردن مبلغ زيادی پول و حفظ آبروی کسانی که مرتکب عمل نامشروع شده اند.
سوء نیت و قصد مجرمانه همیشه مذموم و ناپسند است ،اما انگیزه را به انگیزه مشروع و پسنديده و انگیزه نامشروع و ناپسند تقسیم می نمايند.البته
جهت نامشروع مصاديق احصا شده خاصی ندارد ،بلکه به هر جهتی اطالق می شود که بر خالف اخالق حسنه و نظم عمومی جامعه باشد همان گونه که
سوء نیت به تنهايی فرد را قابل تعقیب قرار نمی دهد،صرف انگیزه مجرمانه نیز جرم محسوب نمی شود ،بلکه انگیزه بايدصاحب خود را به حرکت واداشته
و او را وادار به عمل نیز کرده باشد .البته اگر انگیزه مجرمانه منتهی به سوء نیت نشود قابل تعقیب نیست ،هر چند اقدامات عملی هم صورت گرفته باشد.
انگیزه نیز هم چون سوء نیت ،عاملی مع نوی است که در روان انسان نقش می بندد و معموال برای تکوين قصد مجرمانه ابتدا ،انگیزه و داعی به وجود می
آيد؛ بدين صورت که ابتدا ارتکاب جرم به ذهن مرتکب خطور می کند و سپس به سنجش نفع و ضررآن می پردازد و اگر نفع آن را برتر از زيانش ديد از
مرحله ترديد بیرون آمده و تصمیم جدی به ارتکاب جرم می گیرد که معموال مرحله اول ،يعنی مرحله خطور ارتکاب جرم به ذهن و پديدار شدن هدفی
برای آن را انگیزه می نامند؛ زيرا در اين مرحله است که هدف ارتکاب جرم ذهن مرتکب را به خود مشغول می کند مانند اينکه به قصد دارا شدن و
مالاندوزی به فکر سرقت يا کالهبرداری يا خیانت در امانت می افتد يا به قصد شهوت رانی تصمیم به تجاوز به عنف می گیرد يا به قصد انتقام فکرقتل
ديگری به ذهن او خطور می نمايد و مرحله آخر نیز که پس از يک دوره تفکر و سنجیدن سود و زيان محقق می شود و عنصر مادی جرم به تبع آن
محقق می ش ود ،سوء نیت يا قصد مجرمانه است .نحوه اثبات انگیزه و سوء نیت يکسان است؛ زيرا اگر تصريح مرتکب وجود نداشته باشد می توان به سراغ
قرينه های جنبی و خارجی رفت .البته بايد توجه داشت که اثبات سوء نیت در هر صورت ضروری است اما اثبات انگیزه در مواردی ضرورت دارد که در
مسئولیت يا مجازات تاثیر داشته باشد.
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پرونده شخصیت
واژه شخص و شخصیت در رشته های ديگر غیر از حقوق از جمله روانشناسی وجامعه شناسی به کار می رود و در هر رشته معنای مخصوص به
خود را دارد .تشکیل پرونده شخصیت يکی از پديده های قرن بیستم است.در نیمه دوم قرن بیستم تشکیل پرونده شخصیت وضرورت شناسايی شخصیت
مجرم مورد توجه کامل قرار گرفت.به طوری که در اغلب کنفرانس های بین المللی حقوق جزا يکی از موضوعات مهم ،همین تشکیل پرونده می باشد.
بسیاری از قوانین کشورهای مختلف که پس از جنگ جهانی دوم از تصويب گذشته ،حتی در کشورهای سوسیالیستی ،لزوم چنین پرونده ای را پیش
بینی نموده اند.با اين که لزوم تشکیل پرونده شخصیت وعمده فوايد آن مربوط به زمان محاکمه ودادرسی است ولی در ايران تشکیل پرونده شخصیت
اصوال پس از محکومیت است نه در مرحله اتهامی(محسنی.)1113 ،در حقوق ايران قانون گذار در قانون مجازات اسالمی  1132از جمله در مواد
13و11و 11اشاره به شخصیت مجرم نموده است.همچنین در آيین نامه ومقررات زندان ها مصوب  1131در ماده  33مقرر دارد:در هر زندان قسمتی به
نام تشخیص به منظور شناخت شخصیت زندانیان وطبقه بندی آنها با استفاده از خدمات کارشناسان متخصص،تشکیل می گردد که تهیه وتنظیم
ونگهداری پرونده شخصیتی زندانی به عهده اين قسمت است.
همچنین ماده  11اين آيین نامه مقرر می دارد  :محکومان حداکثر دو ماه در قسمت پذيرش وتشخیص تحت آزمايش های پزشکی،روانپزشکی،آزمون
های روان شناسی وشناخت شخصیت واستعداد قرار گرفته ومیزان سالمت جسمی وروانی ومعلومات واطالعات مذهبی ،علمی وفنی آنان از جهت شناخت
شخصیت بررسی وتعیین می گردد .لزوم تشکیل پرونده شخصیت در تعزيرات کامال آشکار است.در تعزيرات حاکم بايد با ديد و بصیرت کامل ،مجازات
مناسب با حال مجرم رامعین کند.در ادله روايی تعزير آمده است":التعزير بما يراه الحاکم"،يعنی کمیت وکیفیت تعزير آن چیزی است که حاکم آن را
صالح می بیند.در روايت تعبیر به رويت وديدن شده است وبحث رويت و ديدن است که حاکی از شناخت کامل و بصیرت کامل است.حاکم بايد ببیند
چه چیزی وچه مجازاتی به مصلحت مجرم وجامعه است تا همان را برگزيند .شايد در برخی از موارد  ،اقتضای حال مجرم اين باشدکه حاکم با برخوردی
گرم وبا محبت از خطای مجرم بگذرد تا مجرمی را که دچار عقده نسبت به جامعه و نظام شده است را جذب جامعه ونظام بنمايد وگاهی اقتضای حال
مجرم اين باشد که مجازاتی سخت بر مجرم تحمیل گردد .اين شدت يا سبکی در اعمال مجازات بايد با بصیرت کامل باشد که از آن تعبیر به رويت
وديده شدن است .حاکم نبايد با چشمانی بسته اقدام به صدور رای نمايد بلکه بايد با شناخت کافی از مجرم و با بصیرت کامل اقدام به صدور رای نمايد و
برای وصول به اين هدف و شناخت مجرم بايد از همه ابزارهای موجود که می تواند او را در رسیدن به اين هدف رهنمون می سازد بهره بگیرد مانند
استفاده از متخصصین (روانشناسان ،روانپزشکان و()...فرامرزی)1133،
آگاهی اجمالی به سازمان شخصیت ،مستلزم بررسی اختصاصی عوامل موثر در آن وتبیین اين موضوع که شخصیت انسان ازابتدای پیدايش تافوت
چه تأثیر وتأثراتی را در خود می بیند است .شرايط زيستی درون رحم مادر،اثر کلی در رشد جنین دارد .وضع جسمی و روانی مادر اثر مستقیم بر جنین
می گذارد .تغذيه مناسب يا نامناسب در ايام بارداری سبب قدرت يا ضعف جسمانی جنین و نوزاد خواهد شد .ا عتیاد مادر در رشد و نمو جنین اثر سوء
دارد.آزمايشات و تحقیقات مفصل نیز مؤيد اين نظريه است که نوزاد مادران معتاد هم به ماده اعتیادی نیازمند بوده اند که پس ازتولد برای ترك
اعتیادشان کوشش شده است و يا مادرانی که هنگام زايمان تحت بیهوشی قرار می گیرند کودکانی بدنیا می آورند که تا چند روز پس از تولد کاهش
قابل مالحظه ای در ياخته های مغزی نشان می دهند .بدين شرح مالحظه می شود که در مرحله زندگی ،جنین خود مستقیماً با عوامل محیطی و
اجتماعی روبرو نیست ،حوادث بد يا خوبی که در زندگی مادر می گذرد بر شخصیت جنین تاثیر می گذارد .سال های اولیه عمر انسان ،نقش حیاتی
خانواده و به خصوص والدين (اولین اشخاصی که نوزاد با آنها برخورد می کند) در شکل گیری و رشد شخصیت نوزاد معلوم می گردد .در مورد کمبود
عاطفی ابتدای طفولیت تحقیقات نشان داده است که هرگاه کودکی در سنین اولیه زندگی دچار کمبودهای عاطفی گردد هنگام بزرگی در برابر محبت و
عواطف بی تفاوت خواهد بود.
دومین محیطی که بعد از خانواده کودك وارد آن می شود محیط آموزشگاهی است .يک کودك حدود  13هزار ساعت از عمر خود را در مدرسه می
گذراند و در اين مرحله سازمان شخصیتی کودك که در خانواده پی ريزی شده است در آموزشگاه صیقل می خورد.ن قش معلمان مخصوصاً مربیان
پرورشی در شخصیت کودکان نقش به سزايی دارد .که متاسفانه در جامعه ما شدت و ضعف اين امر در مدارس دولتی و غیرانتفاعی متفاوت است .از
سويی ديده می شود که افراد کم بضاعت که از داشتن معلمان متخصص در مدارس غیر انتفاعی و مناطق پايین شهر محروم هستند و نهايتا ممکن است
در امتحان ورودی دانشگاه (کنکور) مو فق نشوند و بدين علت با شکست روحی شديد مواجه شده و به سمت ارتکاب جرم و اعتیاد کشیده شوند.
بديهی است که هر انسانی در بدو آفرينش پاك و منزه است و کسی بالفطره مجرم آفريده نشده است و ارزشهای حاکم در جامعه بر رفتار آدمی تاثیر
می گذارد مثالً اگر در جامعه ای همه درستکار باشند فرد نیز درستکار خواهد بود و بالعکس .عدالت ايجاب می کند که قاضی به هنگام صدور حکم
محکومیت و تعیین مجازات عالوه بر جرم ارتکابی و نحوه انجام آن به شخصیت مجر م و شرايط خاص او چون سن  ،جنسیت  ،موقعیت خانوادگی و
اجتماعی و اقتصادی  ،ويژگی های روانی او توجه کند .که در ماده  13قانون مجازات اسالمی قانون گذار به اين امر اشاره نموده است .همچنین وجود
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بنیادهايی چون کیفیت مخففه(قضايی و قانونی) و مشدده (عینی و واقعی) همچون تعدد و تکرار جرم و مجازات های جايگزين حبس (مواد  11به بعد
قانون مجازات اسالمی) يا نحوه رسیدگی به جرايم اطفال (مواد 33به بعد قانون مجازات اسالمی ومواد  213به بعد قانون آيین دادرسی کیفری) وغیره
می تواند به عنوان ابزاری دقیق جهت صدور احکام عادالنه باشد.

کاهش و زوال مسئولیت
مسئولیت جزايی يا کیفری مسئولیت مرتکب جرمی از جرائم مصرع در قانون را گويند و شخص مسئول به يکی از مجازاتهای مقرر در قانون خواهد
رسید .متضرر از جرم ،جامعه و اجتماع است بر خالف مسئولیت مدنی که متضرر از عمل مسئول ،افراد می باشند .در مورد مسئولیت کیفری اسقاط حق
به صلح و سازش مسیر نیست( بر خالف مورد مسئولیت مدنی) و در مسئولیت جزايی علی االصول عمد( يعنی قصد نتیجه) شرط تحقق جرم و مسئولیت
است بر خالف مسئولیت مدنی که در قانون ما حتی وجود خطا و مسامحه و اهمال هم شرط آن نیست .اصطالح مسئولیت جزايی در مقابل مسئولیت
مدنی قرار می گیرد .در حديثی که به حديث رفع مشهور است و از طريق شیعه و اهل سنت ،نقل شده است پیغمبر اسالم(ص) فرمود:
رفع القلم عن ثالث ،عن الصبی حتی يحتلم و عن النائم حتی يستبیقظ و عن المجنون حتی يفیق(محمودی.)1133،
در اين حديث شريف پیغمبر اسالم(ص) سه دسته از مردم را فاقد مسئولیت و تکلیف شناخته اند.
 .1کودکی که به سن بلوغ نرسیده باشد.
 .2شخص خواب که هنوز بیدار نشده است.
 .1ديوانه ای که هنوز هوشیار نگرديده است.
حال اگر از اين حديث رفع سخن به میان آيد ،حديث رفع بزرگ را نیز که از پیغمبر(ص) روايت شده است مورد توجه قرار دهیم در آن حديث آمده
است رسول خدا فرموده از امت من( مسئولیت و تکلیف) درباره ی  3چیز برداشته شده است:
خطا ،فراموشی ،اکراه و اجبار ،جهل ،تکلیف ماال يطاق،اضطرار ،فال بد زدن ،حسد ورزيدن ،انديشه زيان رسانیدن به مردم و سوء ظن تا هنگامی که بر
زبان جاری نساخته اند.
در حقوق کیفری با شرايط نسبتا متفاوتی مواجه بوده و عوامل رافع مسئولیت بر دو  2نوع هستند:
 .1عوامل انتسابی که انسان را در پیدايش آنها سهمی نیست مانند کودکی ،ديوانگی
 .2عوامل اکتسابی که به دست انسان به وجود می آيد مانند :جهل ،مستی ،اکراه ،و اجبار.
با اين حال ارتکاب جرم در شرايط عادی موجب مسئولیت جزايی است مگر اينکه مجرم ،گاه به داليلی بیشتر ذهنی تا عینی نتواند بار مسئولیت را
تحمل کند .در اين شرايط می گويند نمی توان جرم را به مجرم نس بت داد و لذا مسئولیت او زايل میگردد .شخصی که حین ارتکاب جرم فاقد قوه ی
تمییز است نمی تواند مسئول بزه انجام يافته باشد .در کلیه مواردی که مسئولیت جزايی با عللی که زائل کننده ی آن هستند زير سئوال قرار می گیرند،
مجرم قابل مجازات نخواهد بود .برای اينکه بتوان از نظر جزايی کسی را مسئول دانست بايد امکان انتساب خطايا تقصیر به وی باشد .طفلی را که مرتکب
يک عمل خالف قانون با ضمانت اجرايی جزايی گرديده نمی توان مسئول دانست و مجازات کرد .زيرا طفل اصوالً دارای قوه ی تمییز و تشخیص نبوده و
قادر به پیش بینی نتايج عمل مجرمانه ی خود نیست.
بدين ترتیب آغاز مسئولیت کیفری اطفال و نوجوان ان با شروع سن بلوغ قانونی در شرايطی است که افراد مزبور ،عالوه بر علم و آگاهی بر مجرمان
بودن عمل ارتکابی دارای رشد و تکامل قوای دماغی در حدی باشند که بدانند در صورت ارتکاب چنین عملی تحت تعقیب و مواخذه دستگاه قضايی قرار
خواهند گرفت .در کشور ايران سن بلوغ برای آغاز مسئولیت کیفری پسران  13سال تمام قمری و در مورد دختران  3سال تمام قمری
است(صانعی.)1112،
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يکی ديگر از عوامل رافع مسئولیت کیفری جنون است .جنون زوال عقل و فقدان شعور است در مفهوم خاص جنون مبین نوعی زوال و اختالل در
قوای دماغی است به طوری که اعمال مجنون ف ارغ از اختیار و اراده ی آزاد است .موضوع عدم مسئولیت جزايی بزهکاران ديوانه در فقه اسالمی ،دوازده
قرن قبل از قوانین موضوعه ی کشورهای اروپايی به صراحت پذيرفته شده بود زيرا يکی از شرايط عامه ی تکلیف برای مسئول شناختن افراد عقل است و
در فقه اسالمی جنون به معنای زوال عقل است و اين معنی با مفهوم عرفی ديوانگی مترادف است و مجنون از نظر جزايی مسئول شناخته نمی شود .زيرا
او کسی است که از نظر روانی ناتوانی شديدی در تطبیق دادن رفتار و افکار خود با معیارهای متعارف جامعه دارد که در صدور اسالم مجانین بزهکار از
تعقیب و مجازات مصون بودند.
به طور کلی مفهوم جنون در ماده ی 31ق.م.ا .آن دسته از بیماری های روانی را شامل می گردد که موجب سقوط قوه ی تمییز( تشخیص حسن و
قبح اعمال) و زوال اراده ی فرد است .در واقع جنون سبب لطمه ديدن سلول هايی از مغز می شود که مخصوص ادراك يا هوش می باشند مانند تحول
تدريجی فلج عمومی که منتهی به جنون می گردد .از انواع اين بیماری ها شیزوفرنی و جنون اخالقی است.جنون از نظر حقوق کیفری اسالمی و
همچنین ساير مکتبهای حقوقی ،موجب فقدان مسئولیت جنايی است .و هرگاه ديوانه به کار مجرمانه ای مبادرت ورزد چون مسئولیت ندارد مرتکب جرم
نشده و مجازات نخواهد شد ،حتی با فرض اين که ديوانه در حین ارتکاب جرم ،قصد هم داشته باشد ولی چون قصد صحیح از وی صادر نمی شود از
مسئولیت جنايی معاف است.
يادآوری اين نکته نیز ضروری است که جنون به عنوان علت رافع مسئولیت جرم را از بین نمی برد و لذا معاونان و شرکای جرم در صورت برائت
مجنون ،مجازات خواهند شد .البته اين مساله در صورتی است که به وجود جرم توسط مجنون معتقد باشیم و اگر چون برخی از حقوقدانان زوال عنصر
روانی را در مجنون مورد توجه قرار دهیم اصل جرم بودن عمل زير سئوال قرار می گیرد .بنابراين جنون يکی از موانع تحقیقات در دادرسی ها به شمار
می آيد يعنی اگر پس از شروع تحقیقات با دادگاه به مجنون بودن متهم پی ببرد قرار منع موقوفی تعقیب را صادر می کند.

نتیجه گیری
هیچ توضیح ساده ای برای رفتار مجرمانه وجود ندارد و بايد بیان داشت که مجرمان با هم متفاوتند و به همین دلیل ،به طرق مختلفی مرتکب جرم
می گردند.در اين میان جنبه های روان شناختی يکی از علل اصلی و اساسی در شکل گیری رفتار مجرمانه تلقی می گردد .توجه روانشناسان به جرم و
قانون از بدو استقرار روانشناسی به عنوان يک شاخه تجربی آغاز شد.روانشناسانی که در حیطه جرم تحقیق و فعالیت داشتند
شامل:ويتمر،هال،مونستربرگ،هیلی،فرنالد بودند که روی دادگاهها ،موسسات کیفری ،زندان ها و مجرمان تمرکز داشتند و در ارتباط با روان آنها اين
مسائل را بررسی می کردند و همین باعث شد تا روانشناسی به مهم ترين منبع پژوهشهای جرم شناسی در نیمه اول قرن بیستم تبديل شود.
در حالی که گروهی از روانشناسان و روانپزشکان انگیزههای درونی و به طور عمده ناخودآگاه را عامل مهم در بزهکاری میدانند ،اين ديدگاهها از
نظر سیاست کیفری و چگونگی برخورد با مجرم و روشهای پیشگیری و کاهش جرم ديدگاه متفاوتی را ارايه می دهد .جامعهشناسان و جرمشناسانی که
گرايش جامعه شناسی دارند ،کاهش جرم را با کاستن از بیعدالتی اجتماعی ،ريشه کن کردن فقر و حقوقدانان کالسیک کاهش جرم را به وسیله تنبیه و
تهديد از طريق قانون عملی میدانند .واقعیت اين است که چنین روشهايی در ريشه کن کردن جرايم تاثیر نداشته است و افزايش آمار بزهکاری در
کشورهای گوناگون مويد اين نظر است.
جرمشناسانی که گرايش روانپزشکی دارند بر اين عقیده می باشند که بخش عمدهای از مجرمان به علت نابهنجاریهای عصبی روانی مرتکب بزه
میشوند و انگیزههای ناخودآگاه بیمارگونه ناشی از نیازهای رواننژندانه و يا روانپريشانه ،عامل مهم ارتکاب جرم است و درمان مجرم را که میتواند
درمان دارويی يا روان درمانی يا درمان اجتماعی باشد (برای نمونه ،دور کردن فرد مستعد بزهکاری از يک محله جرم زا) توصیه میکنند .اما بسیاری از
مجرمان اصالح ناپذير به نظر می رسند و محتاج به نگهداری طوالنی يا دايم در ندامتگاه ها هستند .بنابراين ديدگاه روان پزشکی کیفری راجع به مجرمان،
ديدگاه مبتنی بر تساهل نیست بلکه می گويد گاهی تنبیه مجرم مانند آن است که فرد جذامی يا مسلول را تنبیه کنید تا بیماری از بدنش خارج شود و
اين ام ر البته توجیه علمی و انسانی و اخالقی ندارد .اين ديدگاه تاکید دارد که مجرم بايد تحت درمان و بازآموزی به روش علمی قرار گیرد .لذا ضروری
می نمايد که دادگاهها در اعمال مجازات ،شخصیت و شرايط مجرم را مد نظر قرار بدهند.از ديگر سو اينکه منحصر کردن ضمانت اجرای کیفری به زندان
که آثار و عوارض منفی بسیاری نیز دارد صحیح نبوده و استفاده از جايگزين های حبس و گرايش به حبس زدايی در بسیاری از موارد مفید خواهد بود.
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هر مجرم دارای شخصیت جداگانه و منحصر به فردی است.به عبارت ديگر هر انسان از نظر ساختمان جسمی و روانی بايکديگر متمايزند و با توجه به
اين اختالفات نمی توان برای همه بزهکاران يک نوع مجازات در نظر گرفت .بنابراين برای تعیین مجازات عادالنه ،بايد مجرم را شناخت و متناسب با
شخصیت هر يک ،روش و رفتار مناسبی را معین نمود .برای وصول به اين هدف الزم است برای هرمتهم عالوه بر پرونده کیفری که در آن اعمال کیفری
وی منعکس می گردد پرونده ديگری به نام پرونده شخصیت که نشان دهنده شخصیت واقعی وی است تشکیل گردد.
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