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( .1نویسندهی مسئول) ،استادیار گروه فقه و حقوق ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی
 .2دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرمشناسی ،دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت 1393/01/20 :ـ تاریخ تصویب)1395/09/21 :

چکیده
بزه ،بزهدیده و بزهکار سازنده مثلث علمی جرمشناسی تا به امروز کانون توجه بسیاری از جرمشناسان
بودهاند اما در این بین بزهکار را میتوان مهمترین ضلعِ مثلث جرمشناسی قلمداد کرد .تردیدی نیست
که زیستشناسان جنایی طالیهداران بررسی ویژگیهای بزهکارانند ،زیستشناسانی که گاه با
رویکردی افراطی و با تبعیت از نظریه جبرگرایی زیستی قائل به وجود تیپ جنایی بوده و بزهکاران
را انسانهایی متمایز از غیر بزهکاران دانسته و گاه با رویکردی تعادلگرا ،منکر وجود کروموزم
جنایت و مفهوم جبر جنایی شده و با الهام از زیست شناسیِ اجتماعی ،بزهکار را موجودی مختار اما
دارای گرایشهای رفتاری منحرفانه قلمداد کردهاند.
دین مبین اسالم نیز در راستای بهینهسازی ژنتیک و تحقق هدف آرمانی «انسان کامل» ،هر چند در
برگیرنده آیات و روایات متعددی است که بر نقش عوامل زیستی بر سرنوشت انسان تاکید میکنند،
اما همواره جایگاه انسان را در بینابین وادی جبر و اختیار تفسیر کرده و به هیچ روی از بزهکار به
عنوان موجودی که اسیر سرنوشت محتوم خویش است ،یاد نکرده است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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کلیدواژگان :زیست شناسی جنایی ،جبرگرایی جنایی ،تمایل مجرمانه ،ژن ،آتاویسم
مقدمه
متولد شد که با تمامی نتایج گرانمایه و ارزشمند خود در دستیابی به مسیری هموار برای مقابله قاعده
مند با بزهکاری ناتوان و درمانده بود .تردیدی نیست که سزار بکاریا ( )Cesare Beccariaدر رساله
جرایم و مجازاتها ( ،)Crimes and Punishmentsپیکره ناهمگون حقوق کیفری را با قلم علمی
خود تراشیده و بسیاری از خرافههای ریشهدار آن را از بین برد ،اما به تبعیت از روش دیرینه حقوق
کیفری آنچه که در ال به الی اثر وی به چشم میخورَد ،مبارزه با معلول به جای علت و جرم به جای
مجرم است .بنابراین مکتب تحققی (پوزیتیویستی) را میتوان مکتبی سنت شکن نامید که با مکاتب
حقوق کیفری تفاوت رویکردی داشته و با تغییر نگرش ،مجرم را مرکز ثقل و محور مطالعات خود
قرار داد .البته این بدین معنا نیست که جرمشناسی در مقام پیشگیری از وقوع رفتار مجرمانه صرفاً به
یک دیدگاه خاص متوسل شده و تمامی جرمشناسان از یک دریچه مشابه رفتار مجرمانه را مورد
بررسی قرار میدهند .بلکه درست برعکس ،با توجه به میان رشتهای بودن علم جرمشناسی ،راههای
مقابله با بزهکاری و پیشگیری از وقوع رفتار مجرمانه متفاوت بوده و هر اندیشمندی از زوایهای خاص
به این امر پرداخته و تا به امروز نیز چنین تفاوتها و تناقضهایی باقی و پابرجاست .اما به طور خالصه
میتوان رویکردهای کالن حاکم بر جرمشناسیِ پوزیتیویستی را در سه شاخهی زیستشناسی جنایی
( ،)Criminal Biologyروانشناسی جنایی ( )Criminal Psychologyو جامعهشناسی جنایی
( )Criminal Sociologyجستجو کرد که هر یک از آنها نیز در برگیرنده مجموعهای از دیدگاه
های خُرد میباشند.
اما آن چه که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است ،به هیچ وجه بررسی کالن زیستشناسی
جنایی نیست ،چرا که تحقق چنین امری در قالب یک مقاله نه تنها امکانپذیر نیست بلکه بیفایده و
بیثمر خواهد بود ،در واقع این مقاله به دنبال بررسی جرمشناختی -اسالمیِ «قلمرو تأثیر عوامل زیستی
بر رفتار مجرمانه» میباشد که البته تردیدی نیست این امر نیاز به بسترسازی داشته و در همین راستا
بایستی به صورت اجمالی به شاخههای مهم زیستشناسی جنایی اشاره شود .به بیان دیگر ،هدف
غایی مقاله مزبور پاسخ به این سوالها است که آیا در ادبیات جرمشناسی ،تأثیر عوامل زیستی در
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قلمرو جبر جنایی تفسیر شده است و یا اینکه تنها به عنوان زمینههای وقوع رفتارهای مجرمانه قلمداد
میشود؟ و یا این که ،آیا وجود ویژگیهای زیستی ،منجر به شکلگیری شخصیت مجرمانه و در
معنای آرمانی ،تیپ جنایی خواهد شد و یا اینکه صرفاً باعث تنزل آستانه بزهکاری میگردد؟ و در

 .1مفهومشناسی
فهم مطالب علمی در گرو شفافیت واژههای کلیدی آن است ،به همین منظور بایستی قبل از
پرداختن به موضوع ،مفهوم برخی از واژههای مهم روشن شود که به صورت گذرا به آنها اشاره
میشود:
 .1-1ژن
ژن ( )Geneرا میتوان واحد اطالعاتی توارثی نامید (فلچر ،1386 ،ص )24که بر روی کروموزوم
ها قرار دارند .کروموزوم ( )Chromosomeساختاری است که در داخل یاختهها وجود دارد و حاوی
ماده ژنتیکی آن است .ماده ژنتیکی ،یک مولکول دِاُکسی ریبونوکلئیک اسید (دی.اِن.اِی) است .هر
کروموزم حاوی یک مولکول دی.اِن.اِی همراه با چندین نوع پروتئین است .برای اینکه مولکول
دی.اِن.اِی بتواند در کروموزوم قرار گیرد باید به شکلی بسیار پیچیده تا بخورد و پیچیده شود .هر
مولکول دی.اِن.اِی را میتوان به قطعههای کوچکتری تقسیم کرد که از یک منظر هر یک از این
زیر واحدها ،ژن نام دارد .در یک مولکول دی.اِن.اِی هر ژن دستورهایی را برای ساختن یک نوع ِ
به خصوص پروتئین حمل میکند .پروتئینها مولکولهای بسیار مهمی هستند که در سازوراههای
زنده ،بسیاری از عملکردهای حیاتی را انجام میدهند( .میدخت خیر اندیش و حیدری ،1386 ،صص-373
)375

 .2-1آتاویسم
آتاویسم ( )Atavismبه معنای «بازگشت عادت نهفته در نسلهای پیشین» است( ،والک لیت،1386 ،

ص )39مفهومی که توسط سزار لمبروزو ( )Cesare Lombrosoوارد علم جرمشناسی گردید به گونه
ای که وی معتقد بود مجرمان شبیه به نیاکان خود میباشند  -نوعی بازگشت به اشکال نخستین
تکامل ،)Burke, 2009, p.65( -بنابراین فردی که به یک بزهکار تبدیل میشود باید به نوعی به یک
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مرحله پیشتر از توسعه زیستی خود بازگردد که از آن اصطالحاً با عنوان زوال برگشتی یاد میشود.
(والک لیت ،1386 ،ص )39البته در معنایی دیگر ،آتاویسم به معنای بازگشت یا رجوع به مخلوقات پیش
از انسان است که دارای برخی از ویژگیهای وحشیها (بربرها) میباشند)Reid, 2003, p.88-89( .

در تقسیمبندی چهارگانه علوم جنایی ،علمِ تحلیلی  -تفسیری جرمشناسی به عنوان یکی از شاخه
های علوم جناییِ تجربی به صورت زیر قابل ترسیم است:
عمومی (خرد و کالن)
نظری

اختصاصی (زیست شناسی جنایی ،روان شناسی جنایی ،جامعه شناسی
جنایی)

جرمشناسی

جرم شناسی بالینی
کاربردی

پیشگیرانه (اولیه ،ثانویه ،ثالث و )...
انتقادی
(الزرژ ،1382 ،ص)36

بنابراین زیستشناسی جنایی یکی از شاخههای جرمشناسیِ نظری اختصاصی است که اجماالً
میتوان آن را به زیستشناسی جنایی سنتی و زیست شناسی نوین (مکتب زیست  -اجتماعی) تقسیم
کرد ،دو شاخهای که به صورت گذرا مورد توجه قرار میگیرند:
 .1-2زیستشناسی جنایی سنتی
اکثراً تصور میشود بازه زمانی زیستشناسی جنایی سنتی با تولد علم جرمشناسی آغاز شده و
تا پایان نیمه اول قرن بیستم ادامه یافته است .با پذیرش چنین رویکردی ،زیستشناسی جنایی سنتی
با انتشار کتاب «مرد جنایتکار» ( )The Criminal Manو به بیان دقیقتر نظریه آتاویسمِ سزار لمبروزو
پا به عرصه وجود نهاده و پس از انتقادهای وارده بر نظریه «تیپ بدنی» ( )Body Typeاثر ویلیام
شلدون ( )William Sheldonدوران افول خود را تجربه کرده است( .به طور تقریبی از  1876تا
)1949
هر چند ممکن است در ادبیات جرمشناسی چنین ترسیمی از روند تاریخی زیستشناسی جنایی
سنتی ،ترسیمی غلط و اشتباه نباشد اما بی تردید دقیق و کامل هم نیست .به بیان دیگر چنین برداشتی
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تنها در برگیرنده نیمی از واقعیت است و ناخواسته بخش دیگر آن را به دست فراموشی میسپارد.
این سخن یک ادعای صرف نیست ،حقیقتی است که حتی خود لمبروزو نیز در سخنرانی سال 1906
به آن اشاره کرده است« :من به جز دادن حالتی شکل یافته و نظام مند به یک پیکر مبهم و شناور در
جمجمه شناسی ،پزشکی قانونی ،روان پزشکی و به خصوص داروینیسم قبل از خود بوده و عقاید
وی به مثابه روحی بود که در کالبد نیمه جان عقاید زیستی پیشین دمیده شد.
 .2-2زیستشناسی جنایی نوین
پس از افول دیدگاههای زیستی و تسلط نگرش جامعهشناسانه شاید کمتر کسی تصور میکرد
عقاید زیستی بار دیگر در محافل جرمشناسی مورد توجه قرار گیرد ،اتفاقی که برخالف جریانِ غالب
جرمشناسی به صورت نظام یافته با انتشار کتابِ جنجالی «زیستشناسی اجتماعی ،تلفیقی جدید»
( )Sociobiology: The New Synthesisاثر ادوار ویلسون ( )Edward Wilsonدر سال  1970به
واقعیت پیوست و مجدداً مباحث زیستی مورد توجه جرمشناسان قرار گرفت)Adler et al, 2010, p.75( .

البته این بدین معنا نیست که در دوران افول زیستشناسی جنایی ،عقاید زیستی به طور کامل
فراموش شده بود ،بلکه به نظر میرسد تنها اثربخشی آن تا حدود فراوانی کاهش یافته بود .تجربه
تلخ زیستشناسان جنایی از به استهزاء گرفته شدن عقاید زیستی سنتی 1عاملی بود تا این بار با
دیدگاهی علمی و واقع بینانه به رابطه بین بزهکاری و عوامل زیستی بپردازند و از زوایای مختلفی
موضوع را به بحث گذارند که غالباً در طبقهبندی سهگانهی رابطه رفتار مجرمانه با ژنتیک ،زیست
شیمیایی و فیزیولوژی عصب بیان میشوند که به علت خارج بودن قلمرو مطالعاتی آنها از موضوع
مقاله مذکور ،تنها به صورت فهرستوار به آنها اشاره میشود:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1عمده انتقاد های وارده توسط گابریل تارد با تکیه بر مفهوم «نسبی بودن جرم» و گورینگ با چاپ کتاب «محکوم انگلیسی» صورت
گرفت ،جالب آن که در برخی موارد گورینگ از اصطالحات و جمالت طنزآلودی برای ابطال نظریه لمبروزو استفاده کرده است.
(برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به :کُسن ،1385 ،صص)66-65
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 .1-2-2رابطه رفتار مجرمانه و ژنتیک
جرمشناسی وامدار بسیاری از یافتههای جدید علم ژنتیک است .در علم جرمشناسی ،ژنها از دو
جهت بر رفتار مجرمانه تأثیر میگذارند :نخست از طریق انتقال خصیصهها و ویژگیهای زیستی که
در آنها ایجاد گردد که ذیل «اختاللهای ژنتیکی» قابل بررسی است ،از مهمترین موارد آن اختالل
هایی چون  XXYیا  YYXمیباشد)Barkan, 2009, p.143( .

 .2-2-2رابطه رفتار مجرمانه و زیست شیمیایی
در کنار مطالعه عوامل ژنتیک ،زیستشناسان جنایی از اهمیت عوامل زیست شیمیایی
( )Biochemical Factorsنیز غافل نبوده و تالش خود را وقف درک رابطه عوامل زیست شیمیایی
و رفتار مجرمانه کردهاند .محتاطانه میتوان تأثیر عوامل زیست شیمیایی بر رفتار مجرمانه را در دو
قسمت مجزا بررسی کرد :عوامل درونی و عوامل بیرونی.
مهمترین عوامل درونیِ تأثیرگذار در وقوع جرم در چند مورد خالصه میشوند :نخستین مورد،
تأثیر تغییرات هورمونی در بدن است که به نوعی بستگی به شیوه عملکرد غدد درون ریز دارد ،برای
نمونه تغییر میزان تسترون ( )Testosteroneدر مردان و سندروم پیش قاعدگی

( Premenstrual

 )Syndromeدر زنان و رابطهای که آن ها با رفتارهای پرخاشگرایانه دارند .دومین مورد را میتوان
در میزان کمی قند خون ( )Hypoglycemiaدانست .مورد مهم دیگر در چگونگی تأثیرگذاری
آلرژیها ( )Allergiesدر وقوع جرایم گوناگون جای میگیرد.
در مورد عوامل بیرونی نیز میتوان به دو مورد مهم اشاره کرد .مورد نخست تأثیر رژیم غذایی
( )Dietو تغذیه بر رفتارهای مجرمانه است که برخی از مهمترین پژوهشهای انجام شده در این
زمینه بر روی روابط الکل ،مواد مخدر و شکر 1با رفتار مجرمانه است .دومین مورد ،درباره تأثیراتِ
آلودگی های محیطی بر میزان وقوع جرائم است ،برای نمونه بسیاری از تولیدات صنعتی باعث
افزایش چشمگیر آلودگی محیطی شده است که مواد مسموم کننده آن همچون سرب ،جیوه و سم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1برای مطالعه رابطه شکر و رفتار مجرمانه (یک سلسله مطالعات با هدایت استیون شونتالر) رجوع کنید بهAdler et al, op.cit, ( :

)79-80
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دفع آفات از طریق شیوههای گوناگون وارد بدن انسان میگردند ،مواد مسموم کنندهای که با اختالل
های شدید ادراکی

و رفتاری مرتبط است)Glick & Miller, 2008, p.111( .

فیزیولوژی عصب ( )Neurophysiologyاز رشتههایی است که با پیشرفت علم ،جایگاه ویژهای
را کسب کرده است .در جرمشناسی میتوان به گرایشی نسبتاً نوپا در شاخه زیستشناسی ،به نام
«جرمشناسی عصب» ( )Neurocriminologyاشاره کرد که کارهای عمده آن تحت تأثیر پژوهش
های انجام گرفته توسط هانس ایسنک ( ،)Hans Eysenckجفری گری ( )Jeffrey Grayو آدرین
رین ( )Adrian Raineصورت گرفته است .عوامل فیزیولوژی عصب در برگیرنده مواردی چون
ضایعات مغزی ( ،)Brain Lesionsنابهنجاری های موج الکتریکی مغز

( Brain Wave

 )Abnormalitiesو اختاللهای جزئی مغز ( )Minimal Brain Dysfunctionsمیباشد.
 .3قلمرو اثرگذاری زیستشناسی جنایی
برای درک تأثیر عوامل زیستی بر روی رفتار مجرمانه بایستی بین دو مقوله «امکان اثرگذاری» و
«میزان اثرگذاری»ِ عوامل زیستی قائل به تفاوت شده و هر یک را به صورت جداگانه مورد کنکاش
قرار داد.
 .1-3امکانِ اثرگذاری عوامل زیستی
منظور از «امکان اثرگذاریِ عوامل زیستی» ،اثبات وجود رابطهای معنیدار بین عوامل زیستی و
رفتارهای مجرمانه است .اثبات وجود چنین رابطهای ،ابزاری حیاتی برای زیستشناسان جنایی است
که زمینه را برای بحث و بررسی در مقوله «میزان اثرگذاریِ عوامل زیستی» فراهم میکند .به بیان
دیگر ،اگر پژوهشهای زیستیِ صورت گرفته نافی وجود هرگونه رابطهای بین عوامل زیستی و
رفتارهای مجرمانه باشد ،طبیعتاً بررسی مقوله دوم بیمحمل است زیرا زمانی که از اساس اعتقادی به
اثرگذاریِ عوامل زیستی وجود نداشته باشد ،تعیین حدود و ثغور اثرگذاری ،عملی لغو و بیهوده
خواهد بود.
البته در بادی امر توجه به این نکته بسیار ضروری است که منظور از ویژگیهای زیستی ،صرفاً
عوامل وارثتی نیست ،بلکه باید توجه داشت که برخی از عوامل زیستی هم ژنتیکی و هم ارثیاند
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یعنی حاصل ژنهاییاند که اشخاص در زمان انعقاد نطفه از والدینشان دریافت میکنند .ویژگیهای
دیگر حاصل دگرگونیهای ژنتیکیای میباشند که در زمان انعقاد نطفه روی داده یا در هنگام قرار
داشتن جنین در رحم گسترش مییابد ،این قبیل ویژگیهای زیستی ،ژنتیکیاند اما ارثی نیستند .با
یا تغذیه ناکافی حاصل گردد ،این قبیل ویژگیهای زیستی ،نه ژنتیکیاند

نه ارثیVold et al, 1998, ( .

)p.68

بعد از مقدمه مذکور ،باید بیان داشت که زیستشناسان جنایی سنتی برای اثبات وجود رابطه بین
عوامل زیستی و رفتارهای مجرمانه تالشهای گوناگونی را انجام دادهاند که با تمامی اختالفها،
جریان غالبشان تمرکز بر روی مسائل وراثتی بود ،به همین جهت بسیاری از جرمشناسان معاصر،
اکثر پژوهشها و تحقیقهای دوره نخستین جرم شناسی را ذیل عنوان «مکتب وارثت» ( Inheritance

 )Schoolبحث میکنند )Siegel, 2012, p.142( .البته شیوه اثبات و نحوه استدالل زیستشناسان جنایی
سنتی ،برای اثبات تأثیر وراثت بر جرم با یکدیگر متفاوت بوده که اجماالً ذیل  4قسمِ نظریه آتاویسم
لمبروزو ،بررسیهای مرتبط با شجره نامه ( ،)Genealogical Treeتحقیقهای گلوک ( )Glueckو
سرانجام بررسیهای دو قلو های یک تخمکی ( )Monozygotic (MZ) Twinsو دو قلو های دو
تخمکی ( )Dizygotic (DZ) Twinsقرار میگیرد ،بنابراین میتوان نتیجه گرفت قلمرو پژوهشهای
زیستی اولیه در جرمشناسی صرفاً «قلمرو وراثتی» بود.
این در حالی است که زیستشناسان جنایی نوین برای اثبات «امکان اثرگذاریِ عوامل زیستی»
به هیچ روی خود را در قیدِ عوامل ارثی -ژنتیکی (همانند برخی بیماریهای خاص) محبوس نکرده
و در کنار آن ،هم پژوهشهایی را در زمینه مسائل صرفاً ژنتیکی که فاقد رگههای وارثتی بوده
(همچون اختاللهای ژنتیکی ناشی از اشعه ایکس در زمان بارداری) و هم تحقیقهایی را پیرامون
مسائلی که نه ژنتیکی و نه ارثی است (مثل آلودگیهای محیطی همچون سمومِ جیوه ،سرب و)..
انجام دادهاند .بنابراین ،برخالف زیستشناسان جنایی سنتی ،پژوهشهای زیستشناسی جنایی نوین
دارای قلمرو وسیعتری است.
نتیجه اینکه هم زیستشناسی جنایی سنتی و هم زیستشناسی جنایی نوین بر «امکان اثرگذاریِ
عوامل زیستی» مهر تایید زده و تنها اختالف آنها در قلمرو پذیرش تأثیرگذاری آنهاست .به بیان
دیگر ،زیستشناسی جنایی سنتی« ،امکان اثرگذاریِ عوامل زیستی» را تنها در ویژگیهای زیستیِ
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ارثی -ژنتیکی بررسی و تأیید کرده است ،حال آن که زیست شناسی جنایی نوین« ،امکان اثر گذاری
عوامل زیستی» را عالوه بر ویژگیهای ارثی -ژنتیکی ،هم در ویژگیهایی که صرفاً ژنتیکی بوده و
هم در ویژگیهایی که نه ارثی و نه ژنتیکیاند ،نیز تأیید کرده است.

تأثیرگذاری عوامل زیستی را یا میتوان با نگاهی بدبینانه در قالب «جبرجنایی» تفسیر کرد که
در چنین رویکردی مجرم برای ارتکاب جرم اختیاری از خود نداشته و یا اینکه با نگاه معقوالنه آن
را نه در قلمرو جبرگرایی ،بلکه صرفاً درحوزه «تمایلهای مجرمانه» جای داد .به بیان دیگر گاه می
توان مجرمان را دارای یک تیپ جناییای دانست که از وی عروسک خیمه شب بازی ساخته و او
را جبراً به دنیای بزهکاری میکشاند و یا اینکه میتوان مجرم را انسانی متعارف دانست که تنها به
علت برخی خصایص رفتاری ،خواه وراثتی و خواه غیروراثتی دارای تمایلهای منحرفانه بوده و
آستانه بزهکاری وی نسبت به سایر افراد جامعه پایینتر است.
«زیستشناسی جنایی سنتی» ،غالباً در این زمینه دارای رویکردی منفی بوده و قائل به وجود
عوامل وراثتیِ جبری در ارتکاب جرم بوده است که شاید بتوان طالیهدار چنین طرز تفکری را
لمبروزو دانست .سزار لمبروزو ،استاد پزشک قانونی شهر تورین با الهام از عقاید بحث برانگیز چارلز
داروین ( ،)Charles Darwinماهیت انسان را از دریچه «نظریه تکامل» به تصویر کشیده و معتقد بود:
«بعضی از اشخاص در اثر انحطاط ،رجوع به اصل کردهاند و منش اجداد وحشی و سفاک و جنایتکار
ل
در آنان ظهور کرده است .لمبروزو چنین میپنداشت که این دسته از جنایتکاران در مسیر تکام ِ
انواع متوقف ماندهاند و همانگونه که چارلز داروین بیان داشته است :جنایتکاران مادرزادی،
نمایشگر قدیمیترین انواعی هستند که در مسیر تکامل آنان انسانهای بهنجار پدید آمدند»( .کینیا،

 ،1382ص )93در همین راستا ،استدالل اساسی لمبروزو نیز «شباهتِ موجود بین تبهکار و انسان وحشی»
بوده (همان ،ص )101که به نوعی تداعیگر نظریه آتاویسم وی میباشد .به همین علت وی قائل به
وجود مجرم مادرزاد بوده و معتقد بود اکثر مجرمان ،مجرمزاده میشوند نه اینکه مجرم بشوند .در
همین راستا میتوان زیستشناسی جناییِ سنتی را به عنوان زیستشناسی جناییِ افراطی نیز قلمداد
کرد چرا که با انکار اراده آزاد ،قائل به جبرگرایی زیستی ( )Biological Determinismشده و به
تبع آن مسئولیت اخالقی و مجازات را دستاورد اشتباه مکاتب فلسفی سابق قلمداد میکرد .امری که
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زمینه را برای ترویج عقاید نژادپرستانه فراهم ساخته و باعث شد زیستشناسی جناییِ سنتی در دهه
 1920و  1930تا حدودی از چشم جرمشناسان آمریکایی بیفتد و دوران افول آن آغاز گردد.
در واقع به صدا درآمدن ناقوس مرگ «زیست شناسی جناییِ سنتی» به خاطر وجود دو علت بود:
فاشیستی است که به ارتباط ناگسستنی ای با ایدئولوژی نژادپرستی منجر گردید .دومین عامل نقش
ادوین ساترلند ( )Edwin Sutherlandدر گسترش رویکرد جامعهشناسانه در جرمشناسی بود .هیچ
مطالعه جرمشناختی نمیتواند منکر نقش قاطع و مسلم ادوین ساترلند در شکلدهی جرمشناسی
گردد .در نتیجه این دو عامل به مدت نیم قرن توضیحات زیستی برای جرم از اعتبار افتاده و حتی تا
حدودی منع گردید چرا که

آن ها غیر عقالنی و غیر قابل ذکر بودند(Brown et al, 2010, p.195-196) .

عالوه بر دو عامل فوق ،نمیتوان ایراد روششناختی موجود در زیستشناسی جناییِ سنتی را
نادیده گرفت برای نمونه ایراد روش شناختی لمبروزو را میتوان در دو امر خالصه کرد :نخست
اینکه گروه آزمایش (مجرمان) و گروه کنترل (سربازان و شبه نظامیان) وی با توجه به عادالنه نبودن
دستگاه عدالت کیفری وقتِ ایتالیا ،چندان قابل اطمینان نبودند .چرا که چه بسا افرادی در گروه
آزمایش ،بیگناه به زندان افتاده و چه بسا افرادی از گروه کنترل ،مجرم بوده ولی از چنگال عدالت
گریخته باشند .دوم اینکه گروه کنترل  -که در واقع به عنوان نماینده کل جامعه میباشد -متشکل
از برخی از سربازان و شبه نظامیان بود که به نظر میرسد نماینده خوبی از جمعیت کل نبودند چرا
که به اقتضای شغلشان ممکن بود دارای بدنهای ورزیدهتری نسبت به مردمان عادی باشندBarkan, ( .
)op.cit, p.138

به دیگر سخن ،زمانی که هدف جرمشناسان نخستین ،تفسیر زیست محور رفتارهای مجرمانه بود،
وسایل دستیابی به چنین هدفی در اختیار آنها نبوده و جرمشناسان اولیه با فقرِ امکانات به نظریه
پردازی پرداختند و شاید همین علت بود که زمینه را برای نتیجهگیری اشتباه جبرپندارانه فراهم کرده
و باعث افول نظریههای زیستشناسی جناییِ سنتی شد .بیجهت نیست که لئونارد گلیک و جی.
میشل میلر معتقدند :جرمشناسان اولیه که فاقد دانش نوین درباره علم ژنتیک بودند ،ویژگیهای
جسمانی مجرمان را برای ارائه نوعی تیپ جنایی مورد مطالعه قرار میدادند ،آن ها معتقد بودند که
بیتردید حقارت زیستی مجرم ،ویژگیهای جسمانی قابل مشاهدهای را ایجاد میکند که باعث
تشخیص وی از غیرمجرمان میشود .به بیان دیگر ،بر طبق این چشمانداز توصیف مجرم و رفتار
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مجرمانه در حقارت زیستیِ ارثیای است که در انواع
)& Miller, op.cit, p.101

ویژگیهای جسمانی متجلی میگرددGlick ( .

به دیگر سخن «طبق برداشت لمبروزو ،تیپ جنایی دارای چندین صفت

کالبدشناختی است که او را از ناکرده بزه متمایز میسازد و همین صفات میتواند منشاء اعمال جنایی
ولی با تمامی این اوصاف به قول جرم شناس انگلیسی ،تیم نیوبرن ( ،)Tim Newburnاگر چه
دالیل متعددی برای رد نظریه های لمبروزو وجود دارد ،با این حال نبایستی در یک نتیجهگیری ساده
هرگونه تأثیر زیستی را بر روی رفتارهای مجرمانه منکر شد .کار در این حوزه دیگر بر مبنای یک
پژوهش سادهانگارانه برای فهم رابطه مستقیم بین ویژگیهای جسمانی و رفتارهای انسانی استوار
نیست ،برای نمونه در ارتباط با تأثیر وارثت ،متخصصان دیگر به دنبال کشف یک ژن منحصر به فرد
که بتوان آن را ژن جنایی نامید،

نیستند)Newburn, 2007, p.132( .

در مقابلِ «زیستشناسی جناییِ سنتی» که دارای رویکردی افراطی بود« ،زیستشناسی جناییِ
نوین»  ،معقوالنه و با اعتدال مسیر مطالعاتی خود را آغاز کرد .در واقع برخالف چشمانداز سنتی،
نظریههای نوین بر این اعتقاد نیستند که ویژگیهای زیستی علت مستقیم جرماند ،بلکه آنها استدالل
میکنند که شرایط زیستشناختی معینی احتمال درگیری فرد را در الگوهای رفتاری نابهنجار (برای
نمونه رفتار خشونت بار یا رفتار ضد اجتماعی) افزایش میدهد .)Vold et al, op.cit, p.68( .در واقع نظریه
های نوین جرمشناسی به جای اینکه صرفاً به اثرات خودِ زیستشناسی توجه کنند به طور فزایندهای
بر تعامل بین ویژگیهای زیستی و محیط اجتماعی توجه میکند که این گونه نظریهها را نظریههای
زیستی -اجتماعی ِ جرم نامیدهاند )Ibid, pp.68-69( .بنابراین در دیدگاه زیستی -اجتماعی رفتار مجرم
تحت تأثیر ترکیبی از شرایط جسمانی ،محیطی و اجتماعی است تا این که صرفاً توسط شرایط زمان
تولدش کنترل

شود1.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1یکی از تازهترین پژوهشهای انجام شده در مورد تاثیر عوامل زیستی (به خصوص عوامل ژنتیک) بر وقوع رفتار مجرمانه با هدایت
جی .سی .بارنز ،جرم شناس دانشگاه دالس صورت گرفته است .برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به:
http://www.utdallas.edu/news/2012/1/24-15201_Criminologists-Research-Shows-Genes-InfluenceCrim_article-wide.html
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 .4تأثیر عوامل زیستی از منظر آموزه های اسالمی
تأثیر عوامل زیستی بر روی رفتارهای انسانی که جرم نمود منفی آن میباشد ،انکارناپذیر است.
در این خصوص همچون شاخههای زیستشناسی جنایی غرب ،میتوان دو حوزه متفاوت را در
اثرگذاریِ» عوامل زیستی.
 .1-4امکان اثرگذاری عوامل زیستی
در آموزههای اسالمی ،درباره اینکه آیا اساساً عوامل زیستی و به طور خاص وراثت بر روی
رفتارهای انسانی از جمله جرم تأثیرگذار است یا خیر ،آیات و روایات متعددی وجود دارد که نشان
دهنده اهمیت این موضوع است .در حقیقت ،در اسالم و آموزههای دینی ،در کنار تأثیر عوامل روانی
و اجتماعی ،در بسیاری از روایات ،بر نقش عوامل زیستی و قابلیت اثرگذاری آنها ،تاکید فراوان
شده است که در ذیل تنها به برخی از آن ها اشاره میشود.
برای نمونه آن چه که در زیست شناسیِ غرب ،تحت عنوان ژن مطرح است ،قرنهاست که در کتب
فقهی و روایی امامیه تحت عنوان «عِرق» کانون بحث و بررسی میباشد ،عاملی که از منظر آموزه
های اسالمی بر روی جنین و آینده وی تأثیر به سزایی دارد .در مورد امکان اثرگذاری «عوامل
وراثتی -ژنتیکی» ،به برخی از روایات وارد شده در این زمینه اشاره میشود:
 )1رسول اکرم(ص) در کالمی موجز دیدگاه کلى اسالم را پیرامون وراثت چنین بیان مىکند« :بنگر
که [نطفه] فرزندت را در چه جایى قرار مىدهى ،چرا که عِرق (ژن) بسیار انتقالدهنده

است»1.

 )2امام علی(ع) میفرمایند« :نیکویی اخالق ،دلیلی بر کرامت و نیکویی عِرقهای (ژنهای) فرد
است»( 2.تتمیمی آمدی ،1366 ،ص)254

 )3امام صادق(ع) میفرمایند« :با خانوادهای عفیف و پاکیزه وصلت کنید ،زیرا عِرق (ژن) دخالت
کننده و تأثیرگذار است»( 3.طبرسی ،1420 ،ص)307
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1انْظُرْ فى اىِّ شَىْءٍ تَضَعُ وَلَدَکَ فَانَّ الْعِرْقَ دَسَّاسٌ.
 .2حُسْنُ الْاَخْالقِ بُرْهانُ کَرَمِ الْاَعْراقِ.
 .3تَزَوَّجُوا فی الحِجْزِ الصالِحِ  ،فإنّ العِرْقَ دَسّاسٌ.
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 )4در روایتی دیگر رسول اکرم(ص) میفرمایند« :مردم! از خضراءالدمن بپرهیزید ،عرض شد
مقصود چیست؟ فرمودند :زن زیبا که در خاندان بد و پلید متولد شود»( 1.فلسفی ،1363 ،ص)79

 )5در روایتی دیگر حضرت صادق(ع) از رسول اکرم(ص) روایت کردهاند که فرمودند« :از ازدواج
(همان ،ص)79

هر چند دو روایت آخر ممکن است بر نقش عوامل تربیتی نیز اشاره داشته باشد ولی در هر
صورت احتمال آن که داللت بر تأثیر عوامل زیستی داشته باشد نیز وجود دارد .بنابراین با توجه به
موارد فوق میتوان به اهمیت ژن 3به عنوان عامل انتقال دهندهی صفات و خصوصیات رفتاری والدین
پی

برد4.

در آموزههای اسالمی ،در کنار تأثیرهای وراثتی و ژنتیکی ،نقش «عوامل زیست شیمیایی» نیز از
نظر دور نمانده است .همان طور که گذشت ،تأثیر عوامل زیست شیمیایی را میتوان در دو قسم
درونی و بیرونی بررسی کرد .در قسمت درونی ،تأثیر غدد درون ریز و فعل و انفعاالت هورمونها
مورد توجه گرفته و در مورد عوامل بیرونی ،نقش مواد غذیی و آلودگیهای محیطی بررسی می
شود .در این جا برای نمونه به تأثیر برخی از مواد غذایی(عامل بیرونی) اشاره میشود:
 .1پیامبر اکرم(ص) فرمودند :به زن باردار در ماهی که در آن وضع حمل میکند خرما بدهید،
فرزند او بردبار و پرهیزگار خواهد شد( 5.نوری طبرسی ،1429 ،ص)384

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1اِیاکُم وَ خَضراءَ الدمَن ِ،قیلَ یا رَسُول اهللِ وَ ما خَضراءُ الدمَنِ؟ قالَ :المَراةُ الحَسناءُ فی مَنبِتِ سَوءٍ.
 .2اِیاکُم وَ تَزَوُجَ الحَمقاءِ فَاِنَ صُحبَتَها بَالءُ وَ وَلَدُها ضیَاعُ.
 .3میزان روایات وارده در این زمینه بسیار فراوان است (برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به :فلسفی ،1383 ،صص 87-57و مغنیه،1387 ،
صص.)335-325
 .4جالب آن که در ماده  1121قانون مدنی « جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار ،اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد» یکی از
موارد فسخ نکاح دانسته شده است .هر چند طبیعتاً یکی از مبانی پذیرش این مورد ،رفع ضرر از همسرِ مجنون است (کاتوزیان،1383 ،
ص )693اما به نظر میرسد با توجه به ریشه شرعی -فقهی قانون مدنی ،دلیل دیگر آن جلوگیری از اثرگذاری جنونِ هر یک از
زوجین در نسلهای آتی از طریق انتقال ویژگیها و خصایص از طریق «عرق» (ژن) باشد.
 .5اَطْعِمُوا الْمَرْاَةَ فی شَهْرِهَا الَّذی تَلِدُ فیهِ التَّمْرَ فَاِنَّ وَلَدَها یَکُونُ حَلیماً تَقیّاً.
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 .2مفضل از امام صادق(ع) پرسید :چرا خداوند شراب را حرام کرده است؟ حضرت (ع)
فرمودند« :خداوند شراب را به علت تأثیر بد و فسادى که به وجود مىآورد حرام کرد ،زیرا
شرابخوار دچار رَعْشه مىشود ،نورانیت دلش از بین مىرود ،مردانگى و مروّت را از دست مىدهد،
نیست به محارم خود نیز تجاوز کند .شراب براى شراب خوار ،جز شرّ و بدى به همراه

ندارد»1.

(حرعاملی ،1413 ،ج ،17ص)244

 .3امام صادق(ع) در این باره می فرمایند« :مال حرام در فرزندان آشکار می شود و روی آنها
اثر میگذارد»( 2.کلینی ،1429 ،ج ،5ص)124

نکته مهم در احادیث فوق این است که مواد غذایی (زیست شیمیایی) نه تنها بر روی جسم ،بلکه
بر روی روان انسان نیز تأثیرگذار است ،برای نمونه در حدیث اول به تأثیر مثبت ماهی بر پرهیزگاری
مادر و به تبع آن جنین اشاره کرده است در حالی که درست برعکس ،در حدیث دوم بر تأثیر منفی
شرب خمر و الکل بر روی رفتار انسان مهر تایید زده و آن را عاملی بر گناهکاری ،قتل و زنا دانسته
است3.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1حَرّمَ اللّه الْخَمْرَ لِفِعْلِها وَ فَسادِها الِنَّ مُدْمِنَ الْخَمْرِ تُورِثُهُ االْرْتِعاشَ ،وَ تَذْهَبُ بِنورِهِ  ،وَ تَهْدِمُ مُرُوَّتَهُ ،وَ تَحْمِلُهُ عَلى اَنْ یَجْتَرِئَ عَلَى
اِرْتِکابِ الْمَحارِمِ وَ سَفْـکِ الدِّماءِ وَ رُکوبِ الزِّنا ،وَ ال یُؤْمَنُ اِذا سَـکِرَ اَنْ یَثِبَ عَلى حُرَمِهِ وَ ال یَعْقِلُ ذالِکَ ،وَ ال یَزیدُ شارِبَها اِالّ کُلَّ شَرٍّ.
 .2کَسْبُ الْحَرَامِ یَبِینُ فِی الذُّرِّیَّةِ.
 .3در کتب جرم شناسی آمریکا ،بحثهای مهمی در مورد قتل و زنا وجود دارد که بخش مهمی از تحقیق های آن ها را در برگرفته
است و در این احادیث یکی از عوامل موثر در وقوع چنین رفتارهای منحرفانهای در شرب خمر دانسته شده است ،حال آن که نوشیدن
شراب در آمریکا و کشورهای غربی ،امری آزاد و شایع میباشدFor Further Reading See Adler et al, op.cit, p. 220-( .

)230 and 235-238
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اما در مورد تأثیر عوامل درونی نیز به گواه «امروز دین شما را برایتان کامل کردم و نعمت خود
را بر شما تمام نمودم و اسالم را به عنوان آیین (جاودان) شما پذیرفتم» 1،بایستی نکات برجستهای در
آموزههای اسالمی به چشم بخورد .هر چند در قالب پژوهشهای مطالعاتی به اثبات نرسیده است
انسان و به بیانی بر عملکرد غدد درون ریز یا دستگاه عصبی تأثیرگذار میباشد؛ چرا که در برخی
احادیث ،امام علی(ع) میفرمایند« :جای شگفت است از غافل بودن حسودان از سالمتی

بدنها»2.

(شیخ االسالم ،1374 ،ص )267و در تعبیری دیگر می فرمایند« :حسد تن را الغر میسازد»( 3.همان ،ص)261

نکته این که در کنار دیگر احادیث تأکید کننده بر اثرات منفی حسادت بر بهداشت روانی ،کانون
توجه چنین احادیثی آثار ناشایست حسادت بر روی «سالمت جسمانی» انسان است ،اثراتی که بنا بر
قانون علیت بایستی یا به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از عواملی همچون ترشح نامتعادل
هورمونها از غدد درونریز و یا
اختالل در سیستمهای عصبی مغز 4و
یا مواردی همانند آنها باشد.
در مورد تأثیر عوامل «فیزیولوژی
عصب» از منظر اسالم ،سخن گفتن
بسیار مشکل است اما یکی از
نمونههای جالب آن را میتوان تفسیر
ذیل دانست که البته در مقام پذیرش
آن بایستی محتاطانه عمل کرد:
خداوند متعال در قرآن کریم در مورد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1الْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیتُ لَکُمُ الْاِسْالمَ دِیناً (مائده)3 ،
 .2الْعَجَبُ لِغَفْلَةِ الْحُسَّادِ عَنْ سَالَمَةِ االجْسَاد
 .3الْحَسَدُ یُنْضِی (یُضْنِی) الجَسَدَ
 .4در این صورت در قلمرو فیزیولوژی عصب جای می گیرد نه در دایره عوامل زیست شیمیایی.
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یکی از کفار شرور 1که پیامبر اکرم(ص) را از نماز خواندن در کعبه منع میکرد ،میفرمایند« :چنان
نیست که او خیال میکند ،اگر دست از کار خود برندارد ،ناصیهاش را گرفته (و به سوی عذاب می
کشانیم) * ناصیه 2دروغگوی خطاکار را» 3.حال سوالهایی که مطرح میشود این است که چرا قرآن
که شخص ،دروغگو و گناهکار بود؟ چه ارتباطی بین جلوی سر (ناصیه) و دروغگویی و گناهکاری
وجود دار د؟ اگر ما در درون جمجه ،قسمت جلوی سر را مشاهده کنیم ،ناحیه جلو پیشانیِ
( ) Prefrontal Areaمغز را خواهیم یافت (نگاه کنید به تصویر) .درباره عملکرد این ناحیهی

مغز4،

فیزیولوژی چه چیزی به ما میگوید؟ کتابی با عنوان «بایستههای کالبدشناسی و فیزیولوژی»
( )Essentials of Anatomy & Physiologyاثر سیلی ( )Seeleyو همکارانش در مورد این ناحیه
بیان میدارد :انگیزش و دوراندیشی الزم برای برنامهریزی و شروع حرکات انسان ،در ناحیه
جلوپیشانی  -قسمت جلویی قطعه پیشانی -واقع می شود ...بنابراین ،این ناحیهی مغز مسئول برنامه
ریزی ،برانگیختگی و انجام رفتارهای خوب و بد و سخنان دروغ و راست انسان میباشد .پس
توصیف قسمت جلوی سر (ناصیه) به عنوان دروغگو و یا راستگو ،هنگامی که شخصی دروغ گفته
و یا مرتکب گناهی میگردد شایسته است ،همانگونه که قرآن کریم میفرمایند :ناصیه دروغگوی
خطاکار را5.

جالب اینکه عالمه طباطبایی(ره) در مقام تفسیر همین آیه میفرمایند« :و در این آیه ،ناصیه (موی
جلوی پیشانی) را به صفت کاذبه و خاطئه توصیف کرده ،با اینکه این دو صفت ،صفت صاحب
پیشانی است و این طور نسبت دادن از باب مجاز است»( .طباطبایی ،1383،ص )553عالمه فقید ،در تفسیر
خود به نکته بسیار ظریفی اشاره کرده است و آن هم این که کاذبه و خاطئه طبیعتاً صفت ناصیه نبوده،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1احتماالًمقصود ابوجهل است( .برای تایید احتمال مذکور رجوع کنید به :مکارم شیرازی و همکاران ،1373 ،صص)174-169
 .2ناصیه «موی پیش سر» است اما کلمه ناصیه هم در مورد افراد و هم اشیاء نفیس ،به کار میرود همانگونه که ما در فارسی تعبیر به
پیشانی جمعیت یا پیشانی ساختمان میکنیم» (همان ،ص .)172بنابراین هر چند ناصیه در لغت به معنای موی پیش سر است ولی در
اصطالح به پیشانی هم اطالق میگردد.
 .3کَلَّا لَئِنْ لَّمْ یَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ* نَاصِیَةٍ کاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ (علق)16-15 ،
 .4مغز انسان از دو نیمکره تشکیل میشود که هر یک دارای چهار قطعه است که عبارتند از :قطعه پیشانی ،قطعه گیجگاهی ،قطعه
آهیانهای ،قطعه پس سری)See http://www.webmd.com/brain/picture-of-the-brain( .
5. http://www.islam-guide.com/ch1-1-d.htm
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کریم از جلوی سر (ناصیه) به عنوان دروغگو و گناهکار یاد میکند؟ چرا قرآن کریم بیان نمیدارد
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بلکه صفت صاحب پیشانی میباشند .ایشان در نهایت برای حل ابهام فوق ،بیان میدارند که این طور
نسبت دادن از باب مجاز است.
هر چند بیتردید در عالم خارج چنین نسبتی ،نسبتِ مجازی تلقی میشود و در نهایت ،کننده
ادبیات علمی می توان این گونه نسبت دادن را حقیقی تلقی کرد که نشان دهنده یک واقعیت علمی
است ،چرا که مرکز واقعی برنامهریزی و طراحی اعمال نیک و بد آدمی ،قسمت جلوپیشانی مغز
انسان است که قرآن کریم نیز از آن به ناصیه تعبیر میکند .چیزی که پذیرش تفسیر فیزیولوژی فوق
را تقویت میکند فضای علمی حاکم بر آیههای نخستین سوره مبارکه علق میباشد که در ارتباط با
«تعلیم انسان» است ،امری که نشاندهنده این است که «سرآغاز وحی ،نقطه آغازین حرکتهای
علمی بود» و با چنین رویکردی بیان یک واقعیت علمی در آیههای بعدی سوره علق امری قابل پیش
بینی و مطابق با روح حاکم بر آیههای ابتدایی است.
 .2-4میزان اثرگذاری عوامل زیستی
«امکان اثرگذاری عوامل زیستی» بر روی انسان و رفتار انسانی امروزه به واسطه پیشرفت علوم
زیستی و پزشکی امری روشن است ،در حالی که «میزان اثرگذاری» آنها همچنان مبهم باقی مانده
است .همانگونه که بیان شد در طول چهل سال اخیر ،زیستشناسی جنایی نوین با رویکردی
اختیارگرایانه – البته اختیار محدود -به مقابله با زیستشناسی جناییِ سنتی با رویکردی جبرگرایانه
پرداخته و بسیاری از مواضع افراطی آن را تعدیل کرده است .چنین تنشهایی تا حدودی در میان
اندیشمندان اسالمی نیز به چشم میخورد .به طور کلی در دنیای اسالم در مورد مسئله «جبر و اختیار»
سه دیدگاه وجود دارد:
 .1جبرگرایی مطلق :طرفداران چنین رویکردی انسان را در رفتارهای خود مجبور و فاقد هرگونه
اختیاری دانسته و افعال انسان را در تغییر سرنوشت او بیاثر میدانند .برای نمونه در تاریخ اسالم ،اهل
سنت و حدیث از آن جا که منکر اصل علیت در جهان ،اعم از طبیعت و انسان هستند و جریان عالم
و اداره امور آن را براساس نظریه معروف خود «عاده اهلل» تفسیر میکنند ،بر این اعتقادند که فاعل
همه حوادث عالم از جمله افعال انسان ،خداوند است .جهم بن صفوان از مروجان و مبلغان نظریه
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کار مسئول عواقب نیک و بد رفتارش خواهد بود اما با پذیرش تفسیر فیزیولوژی فوقالذکر ،در
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پیش گفته در اسالم بود .ابوالحسن اشعری نیز برای امکان دفاع عقالنی از نظریه جبرِ اهل سنت،
نظریه معروف خود یعنی «کسب» را مطرح ساخت( .قدردان قراملکی ،1387 ،صص)240-241

 .2اختیارگرایی مطلق :در طرف مقابل ،عدهای دیگر از اندیشمندان اسالمی ،قائل به «اراده آزاد»
اختیار افعال انسان بودند که به صورت رسمی به تبیین و اثبات آن پرداختند .معتزله در مقابلِ قرائت
رسمی حکومت امویان مبنی بر تطبیق قضا و قدر االهی بر جبر ،موضع مخالف اتخاذ کردند،
اشخاصی همچون واصل بن عطا (بنیانگذار مکتب اعتزال) ،قاضی عبدالجبار و زمخشری از بزرگان
چنین رویکردی به حساب میآیند( .همان ،ص)97

 .3امر بین االمرین :این دیدگاه از سوی امامان شیعه(ع) و برای نخستین بار به وسیله امام علی(ع)
مطرح شده است که در آن هر دو فرض پیشینِ «جبر» و «اختیار» نفی شده و نظریه جدیدی به نام «امر
بین االمرین» در عرصه االهیات و فلسفه دین ظهور کرده است که همه عالمان امامیه اعم از محدث،
مفسر ،متلکم ،فیلسوف و عارف آن را پذیرفتهاند (همان ،ص ،)131نظریهای که در جای خودش به
برخی از دالیل آنها اشاره خواهد شد.
شاید یکی از دالیلِ اختالف نظر اندیشمندان مسلمان در بحث «جبر و اختیار» ،وجود برخی
روایات باشد که در ابتدا به یکی از مهمترین آنها که حدیثی منسوب به پیامبر اکرم (ص) است،
اشاره میگردد .پیامبر اکرم(ص) در حدیثی میفرمایند« :شقی و بدبخت کسی است که در رحم
مادرش بدبخت باشد و سعید و خوشبخت کسی است که در رحم مادرش سعید و خوشبخت باشد»1.

(مجلسی ،1362 ،ص )9آن چه که از ظاهر روایت فوق برداشت میگردد تا حدودی تداعی کننده مفهوم
جبرگرایی و انکار اراده آزاد در انجام رفتارهای آتی انسان بوده و تأیید کننده این ادعاست که
«مجرم ،مجرمزاده میشود نه اینکه مجرم بشود»!
از منظر آموزههای شیعی و فقه امامیه ،بنا به دالیلی سخن جبرگرایان مخدوش میباشد که در
مجموع میتوان به سه دلیل کلی آنها اشاره کرد:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1اَلشَّقیُّ مَنْ شَقِیَ فی بَطْنِ اُمِّهِ وَ السَّعیدُ مَنْ سَعِدَ فی بَطْنِ اُمِّهِ.
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و «اختیارگراییِ مطلق» میباشند .معتزله در تاریخ اسالم در شمار نخستین طرفداران نظریه آزادی و
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اولین دلیل این میباشد که چنین رویکردی با «مبانی بنیادین اسالم» در تعارض میباشد .توضیح
اینکه امام صادق(ع) در بحث بین جبریه و مفوضه درباره اراده انسان فرموده است« :نه جبر است و
نه تفویض بلکه امری است بین جبر و تفویض»( 1.کلینی ،1407 ،ص )160یعنی نه انسان بیاراده است و
اسالم و فقه امامیه است چرا که در غیر این صورت ارسال انبیاء ،وجود حق و تکلیف و پاداش و
عقاب اخروی امری مذموم و ناپسند است .در همین راستا امام علی(ع) درباره جبرگرایی (قضا و قدر
حتمی) میفرمایند« :اگر چنین بود ،پاداش و کیفر ،بشارت و تهدید الهی بیهوده بود .خداوند سبحان،
بندگان خود را فرمان داد در حالی که اختیار دارند( 2.»...نهج البالغه ،حکمت  )78در احکام فقهی-
حقوقی اسالم نیز وجود اختیار در کنار سه عامل دیگر  -عقل ،بلوغ و قصد -از ارکان اساسی تحقق
مسئولیت کیفری و به تبع آن اعمال مجازات است .بنابراین با اصل پذیرش دیدگاه جبریون ،نه تنها
عقاب اخروی ظالمانه خواهد بود بلکه حکیم بودن خدای متعال نیز زیر سؤال میرود.
دومین دلیلِ مخالفانِ جبرگرایی اسالمی ،در مفهوم «بداء» ،مستتر میباشد .بداء در لغت به معنای
«ظهور امری یا رایی بعد از خفاء آن» است( .دهخدا ،1377 ،ص )4433بنابراین بداء یعنی ظاهر شدن نظر
جدیدی در انسان به جهت عدم آگاهی به مصالح واقعی و پشیمانی از گذشته و یا شیء پنهانی است
که اکنون آشکار شده است .اما «متکلمان اغلب میگویند انتساب بداء به این معنی بذات حق کفر
است» زیرا در او چیزی پنهان نبوده تا ظاهر شود بلکه مردم اینگونهاند ،پس ظهور از طرف خداست
برای مردم ،نه از طرف خدا برای خدا( .همان)

در همین راستا ،طرفداران نظریه «امر بیناالمرین» به حدیثی در ارتباط با بداء تمسک میجویند.
زراره از امام باقر(ع) نقل میکند....« :سپس خداوند به دو فرشته مأمور ساختمان کودک در رحم
مادر وحی میکند قضا و قدر و فرمان مرا دربارة طفل ثبت نمایید و برای من شرط بداء قرار دهید
یعنی صفاتی را که ثبت میکند به طور سرنوشت قطعی نیست بلکه در شرایط مخصوص قابل تغییر
است .فرشتگان میگویند چه بنویسم؟ پس خداوند وحی میکند سر بردارید و پیشانی مادر را ببینید.
در پیشانی مادر لوحی مشاهده میکنند که صورت ،قیافه ،عمر ،عهد ،پیمان معنوی ،سعادت ،شقاوت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1الجَبْرَ وَ ال تَفْویِض وَ لَکِنْ اَمْرٌ بَیْنَ اَمْرِیْن
 .2وَ لَوْ کَانَ ذلِکَ کَذلِکَ لَبَطَلَ الثَّوَابُ وَ الْعِقَابُ وَ سَقَطَ الْوَعْدُ وَ الْوَعِیدُ .اِنَّ اهللَ سُبْحانَهُ اَمَرَ عِبَادَهُ تَخْیِیراً...
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و تمام شئون زندگی طفل در آن نوشته شده است .فرشتگان آنچه در لوح ثبت است مینویسند و
قابلیت تغییر را در آن قید میکنند( 1.»...کلینی ،1367 ،ج ،6ص )14چنین تفکری را میتوان از مضمون
روایتی از حضرت علی(ع) هم استنباط کرد که میفرمایند« :حقیقت خوشبختی این است که فرد
شقاوت به پایان برساند»( 2.مجلسی ،1362 ،ص )154و این درست به این معنی است که سعادت و شقاوت
واقعی پس از تولد و بر اثر اعمال انسان مشخص میگردد ،نه سعادت و شقاوت «بالقوهای» که جنین
در دنیای رحم از آن برخوردار است .به بیان دیگر سعادت و شقاوت با ترکیبی از عوامل موروثی و
تربیتی معنی پیدا کرده و هر یک از این موارد به تنهایی نمیتوانند برای فهم عوامل رفتار آدمی کافی
باشند.
سومین دلیلِ امامیه (نظریه امر بیناالمرین)« ،علیم بودن خداوند متعال» به سعادت و شقاوت انسان
میباشد .برای تشریح و تفسیر این دلیل ،میتوان به حدیثی از امام موسی بن جعفر(ع) اشاره کردکه
در آن آمده است« :ابی عمیر میگوید :از امام موسی بن جعفر(ع) راجع به مفهوم این سخن
پیامبر(ص) [حدیث فوق الذکر پیامبر(ص)] پرسیدم ،فرمودند :شقی کسی است که در حالی که او
در شکم مادر است ،خدا میداند که او در آینده کارهای اهل شقاوت را انجام خواهد داد و سعادتمند
کسی است که در حالی که در شکم مادر است ،خدا میداند که او در آینده کارهای اهل سعادت
را انجام خواهد داد( 3،»...همان ،ص )157در واقع این حدیث ،مفهوم سخن پیامبر(ص) را به معنای علم
خدای متعال به افعال آتیه جنین میداند .اشکالی که ممکن است اینجا ذکر گردد این است که علم
خدای متعال به افعال انسان ،خود زمینه ساز توهم وجود جبرگرایی است! ولی بایستی توجه داشت
که علم خداوند متعال به اعمال «اختیاری» انسان است و نه چیز دیگر .به بیان دیگر ،با دقت در حدیث
روشن است که علم خدای متعال نه به معنای این است که خدای متعال سعید و یا شقی بودن ابدی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ....1ثُمَّ یُوحِی اللَّهُ إِلَى الْمَلَکَیْنِ اکْتُبَا عَلَیْهِ قَضَائِی وَ قَدَرِی وَ نَافِذَ أَمْرِی وَ اشْتَرِطَا لِیَ الْبَدَاءَ فِیمَا تَکْتُبَانِ فَیَقُولَانِ یَا رَبِّ مَا نَکْتُبُ فَیُوحِی
اللَّهُ إِلَیْهِمَا أَنِ ارْفَعَا رَءُوسَکُمَا إِلَى رَأْسِ أُمِّهِ فَیَرْفَعَانِ رُءُوسَهُمَا فَإِذَا اللَّوْحُ یَقْرَعُ جَبْهَةَ أُمِّهِ فَیَنْظُرَانِ فِیهِ فَیَجِدَانِ فِی اللَّوْحِ صُورَتَهُ وَ زِینَتَهُ وَ
أَجَ َلهُ وَ مِیثَاقَهُ شَقِیّاً أَوْ سَعِیداً وَ جَمِیعَ شَأْنِهِ قَالَ فَیُمْلِی أَحَ ُدهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ فَیَکْتُبَانِ جَمِیعَ مَا فِی اللَّوْحِ وَ یَشْتَرِطَانِ الْبَدَاءَ فِیمَا یَکْتُبَانِ.....
 .2حَقِیقَةُ السَّعَادَةِ أَنْ یُخْتَمَ الرَّجُلُ عَمَلُهُ بِالسَّعَادَةِ وَ حَقِیقَةُ الشَّقَاء أَنْ یُخْتَمَ الْمَرء عَمَلُهُ بِالشِّقَاء.
 ِ.3أَبِی عُمَیْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(ع) عَنْ مَعْنَى قَوْلِ رَسُولِ اللَّه (ص) الشَّقِیُّ مَنْ شَقِیَ فِی بَطْنِ أُمِّهِ وَ السَّعِیدُ مَنْ سَ ِع َد
فِی بَطْنِ أُمِّهِ فَقَالَ الشَّقِیُّ مَنْ عَلِمَ اللَّهُ وَ هُوَ فِی َبطْنِ أُمِّ هِ أَ َّنهُ سَیَعْمَلُ أَعْمَالَ الْأَشْقِیَاءِ وَ السَّعِیدُ مَنْ عَلِمَ اللَّهُ وَ هُوَ فِی بَطْنِ أُ ِّمهِ أَنَّ ُه سَیَعْمَلُ
أَعْمَالَ السُّعَدَاء ...
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عملش را به خوبی و سعادت به سرانجام برساند و حقیقت بدبختی این است فرد عملش را با بدی و

رویکردی جرم شناختی– اسالمی بر قلمرو تاثیر عوامل زیستی بر رفتار مجرمانه 147 /
علی محمدی جورکویه ،مسعود مصطفی پور

را در رحم مادر بر پیشانی جنین حک میکند بلکه به معنای آگاهی خدای حکیم به افعالی است که
جنین پس از تولد با اختیار و آگاهی انجام می دهد .در واقع از دید مخالفان جبرگرایی ،علم خدای
متعال به افعال انسانی تناقضی با وجود اراده آزاد انسان ندارد چرا که در این صورت خدای متعال در
دارد ،حال بایستی بیان کرد علم خداوند به افعال آتیهاش به معنای جبری بودن رفتارهای خداوند
متعال است!
با توجه به دالیل مطروحهی فوق روشن میشود که هر چند ظاهر روایت پیامبر اکرم(ص)،
منطبق با مفهوم جبرگرایی است ،اما با تفسیر منطقی آن ،بطالن چنین ادعایی واضح شده و به همین
روی ،نمیتواند دستاویزی برای جرم شناسان جبرگرا باشد.
در کنار روایت فوقالذکر ،برخی از روایات دیگر نیز تایید کننده اثرگذاری ویژگیها و
خصایص نیاکان انسان در رفتارهای امروزین وی میباشد که به نوبه خود ،میتواند توهم جبرگرایی
– و شاید مفهوم «آتاویسم»ِ لمبروزو -را در ذهن برانگیزد که در ذیل به برخی از مهمترین آنها
اشاره میشود:
 .1در حدیثی از امام باقر(ع) آمده است« :مردی از انصار با همسر خود ،خدمت پیامبر
گرامی(ص) رسید و گفت :یا رسول اهلل! این زن ،دختر عمو و همسر من است ،زنی پاک و با عفت
میباشد ،ولی برای من فرزندی آورده است که چهرهاش سیاه ،لولههای بینی او گشاد ،موهایش
پیچیده و بینیاش پهن است ،طفلی با ویژگیهای نژادی حبشی متولد شده است ،همانند چنین
فرزندی در خانواده و اجداد پدری و مادریام نیست .رسول خدا(ص) از زن پرسید :چه میگویی؟
زن قسم یاد کرد از آن هنگام که من به همسری این مرد در آمدهام ،با هیچ کس در نیامیختهام.
پیامبر(ص) سر به زیر انداختند و سپس سربلند کرده و فرمودند :بین انسان تا حضرت آدم(ع)99 ،
عِرق (ژن) وجود دارد که همه در ساختمان فرزند مؤثرند ،وقتی نطفه در رحم قرار میگیرد ،عِرقها
(ژنها) به جنبش درآمده ،از خداوند درخواست دارند که فرزند ،شبیه آنها ساخته شود .این فرزند
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غیر شبیه به شما از همان عِرقهای (ژن های) دور است که در اجداد سابقه دارد .کودک را بگیر که
فرزند تو است( 1.»....کلینی ،1367 ،ج ،5صص)562-561

 .2در حدیثی دیگر امام صادق(ع) فرمودند« :خداوند متعال هنگامی که میخواهد انسانی را
آنها میآفریند ،بنابراین ،هیچ یک از شما نباید درباره فرزندش بگوید :این فرزند به من و هیچ یک
از پدرانم شباهت ندارد»( 2.حرعاملی ،1413 ،ج ،21صص)505 -504

با دقت در روایات فوقالذکر ،هر چند پذیرش اثرگذاریِ ویژگیهای نیاکان آدمی در خصایص
ظاهری و چگونگی رفتارهای امروزین انسان دور از ذهن نبوده ،به گونهای که حتی ممکن است
انسانِ معاصر به جای تأثیرپذیری از والدینش ،تحت تأثیر اجداد دورش قرار گیرد ،ولی بایستی توجه
داشت که این موضوع نبایستی دستاویزی برای پذیرش مفهوم «جبرگرایی جنایی» باشد بدین معنی
که مجرم با دارا بودن صفات نیاکان اولیه خود به «ناچار» مرتکب جرم میگردد! چرا که روایات
فوقالذکر صرفاً در مقام بیان این نکتهاند که چه بسا انسان امروزی از جهت برخی از ویژگیها و
خصایص پسندیده و ناپسندیده ،به جای والدین ،شبیه نیاکان اولیه خود بوده و همانند آنها باشد ،به
بیان دیگر ،جنین ،در ویژگیهای جسمانی و روانیاش ،به جای تأثیرپذیری از ژن غالب ،تحت تأثیر
ژن مغلوب قرار گرفته و خصایص اجداد خود را به ارث ببرد و پذیرش این موضوع به هیچ روی
بدین معنی نیست که قدرت تأثیرگذاری این ویژگیها ،از مجرم انسانی بیاراده ساخته که به واسطه
جبر زیستی ،ناخواسته به وادی دنیای مجرمانه سوق داده شده و بی اختیار مرتکب رفتارهای مجرمانه
می گردد .به زبان ساده ،مقصود این است که جنین در این موارد ،به جای آن که از لحاظ ویژگی
های جسمانی و روانی متمایل به والدین خود باشد ،متمایل به اجداد خود خواهد بود و این به هیچ
روی مترادف با مفهوم «آتاویسم»ِ لمبروزو که مجرم را موجودی فاقد اراده میداند نیست.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1عَنْ اَبی جَعْفَرٍ(ع) قالَ اَتَی رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصارِ رَسُولَ اهلل(ص) فَقالَ هذِهِ ابْنَةُ عَمّ ی وَ امَْرَاَتی ال اَعْلَمُ اِالّ خَیْراً وَ قَدْ اَتَتْنی بِوَلَدٍ شَدیدِ
السَّوادِ مُنْتَشِرِ الْمِنْخَرَیْنِ جَعْدٍ قَطَطٍ اَفْطَسِ الْاَنْفِ ال اَعْرِفُ شِبْهَهُ فی اَخْوالی وَ ال فی اَجدادی .فَقالَ لِامْرَاَتِهِ ما تَقُولینَ قالَتْ الوَ الَّذی
بَعَثَکَ بِالْحَقِّ نَبیّاً ما اَقْعَدْتُ مَقْعَدَهُ مِنّی مُنْذُ مَلَکَنی اَحَداً غَیْرَهُ قالَ فَنَکَسَ رَسُولُ اهللِ(ص) رَاْسَهُ مَلیّاً ثُمَّ رَفَعَ بَصَرَهُ اِلیَ السَّماءِ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَی
الرَّجُلِ فَقالَ یا هَذا اِنَّهُ لَیْسَ مِنْ اَحَدٍ اِالّ بَیْنَ هُ وَ بَیْنَ آدَمَ تِسْعَةٌ وَ تِسْعُونَ عِرْقاً کُلُّها تَضْرِبُ فِی النَّسَبِ فَاِذا وَقَعَتِ النُّطْفَهُ فِی الرَّحِمِ اضْطَرَبَتْ
تِلْکَ الْعُرُوقُ تَسْاَلَ اهللِ الشِّبْهَ لَها فَهَذا مِنْ تِلْکَ الْعُروُقِ التَّی لَمْ تُدْرِکْها اَجْدادُکَ وَ ال اَجْدادُ اَجْدادِکَ خُذی اِلَیْکِ ابْنَکِ...
ِ . 2انَّ اهللَ تَبارَکَ وَ تَعالَی اِذا اَرادَ اَن یَخْلُقَ خَلْقاً جَمَعَ کُلَّ صُورَةٍ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ آدَمَ ثُمَّ خَلَقَهُ عَلی صوُرَةِ اِحْدَیهُنَّ فَال یَقُولَنَّ اَحَدٌ لِوَلَدِه هَذا
الیُشْبِهُنی وَ الیُشْبِهُ شَیْئاً مِنْ آبائی.
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بیافریند ،همه صورتهای بین او و حضرت آدم(ع) را جمع میکند ،سپس او را به صورت یکی از
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نتیجهگیری
زیستشناسی جنایی به عنوان اولین شاخه از شاخههای سهگانه جرمشناسی ،برخالف جامعه
شناسی جنایی به جای تاکید بر ساختارها و فرآیندهای اجتماعی ،کانون توجه خود را بر روی انسان
وقف کرده است .در این بین اکثر زیستشناسان جناییِ سنتی به علت عدم وجود فنآوری نوین و
به خاطر وجود ریشههایی از عقاید زیستی نسنجیده پیشین با شیوهای نه چندان علمی از رحم مادر به
عنوان نخستین مکانی یاد میکنند که به خاطر وجود برخی عوامل وراثتی و ژنتیکی ،از جنین مجرمی
ناخواسته میسازد و با اتکا به مفهوم «جبرگرایی جنایی» و با انکار «مسئولیت اخالقی» ،یکی از
راهکارهای موثر مقابله با رفتارهای مجرمانه را در بهسازی نسل (اوژنیسم) جستجو میکنند .عاملی
که در شعلهور شدن آتش جنگهای جهانی بیتأثیر نبوده و جانیانی همچون هیتلر با شعار نژاد برتر
و با هدف عقیم و اخته کردن نسلهای فرودست ،از این دستاورد غلط علمی سوءاستفادههای فراوانی
را انجام دادند .اما زیستشناسان جنایی نوین (و یا به تعبیر دیگر مکتب زیست  -اجتماعی) در ربع
آخر قرن بیستم تحت تأثیر عقاید اداور ویلسون و با نگاهی کامالً متفاوت از گذشته ،با رویکردی
واقع بینانه به شناختِ عوامل موثر فردی در افزایش میزان جرایم پرداختند .اندیشمندانی که به جای
محصور شدن در قلمرو عوامل وراثتی ،به تأثیر عوامل زیست شیمیایی و فیزیولوژی عصب نیز اذعان
کرده و با رد وجود «کروموزوم جنایت» ،تمامی این موارد را تنها در تنزل آستانه بزهکاری موثر
دانستند .البته به نظر میرسد میزان اثرگذاری عوامل زیستی در مجرمان حرفهای نسبت به مجرمان
اتفاقی به مراتب پررنگتر بوده و اصوالً بایستی نقش عوامل زیستی در مجرم شدن این افراد بیش از
سایر مجرمین باشد.
به همین علت به نظر میرسد برخالف زیستشناسی جنایی سنتی ،دیدگاه زیستشناسی جنایی نوین
به مراتب با آموزه های اسالمی همسنختر است .آموزه هایی که  14قرن قبل ،از تأثیر مواردی همچون
عِرق ،برنامههای غذایی و عوامل فیزیولوژی عصب بر روی رفتارهای انسانی یاد کرده و مهر تاییدی
بر آنها زده است .به همین جهت تعجبآور نیست که پیشرفتهای سریع علوم ژنتیک ،زیست
شیمیایی و فیزیولوژی عصب به جای رد عقاید الهام گرفته از مکتب وحی ،ناخواسته در قالب الفاظ
غربی اما با محتوای نسبتاً سازگار ،عقاید ریشه دار فقه امامیه را در رد جبرگرایی زیستی مورد پذیرش
قرار داده و سر تسلیم در مقابل آن فرود آوردند.
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و ویژگیهای انسانی معطوف کرده و تمام تالش خود را برای فهم هر چه بهتر ریشههای رفتار انسانی
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