
 
 

 

 

 
 

ORIGINAL RESEARCH PAPER 

The Theory of Criminal Personality in Saadi Shirazi's Books 

Mohammad Reza Rahmat 
1
*;       Sahand Nezaminia 

2 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1* Assistant Professor, Department of Law, Meybod University, Meybod, Iran. (Corresponding Author) 

   Email: Rahmat@Meybod.ac.ir       Phone: +989124244752 

2 Ph.D. Student of Law and Criminology, Meybod University, Meybod, Iran. 

  

Please Cite This Article As: Rahmat, MR & Nezaminia, S (2021). “The Theory of Criminal Personality in Saadi 

Shirazi's Books”. Interdisciplinary Legal Research, 2 (1): 69- 84. 

A
b
s
tr
a
c
t 

Received: 

06 Dec 2020 

Revised: 

31 Jan 2021 

Accepted: 

26 Feb 2021 

Available Online:  

01 Apr 2021 

Keywords: 

Criminal Personality, 

Criminology, 

Literature, 

Culture, 

Saadi. 

Interdisciplinary Legal Research 

Apr 2021, 2(1): 69-84 

Available online on: www. ilrjournal.ir 

e-ISSN:2717-1795 

This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) 

Background and Aim: The theory of criminal personality is one of the new 

theories of criminology. Leaders of this theory believe that the four 

characteristics of "selfishness", "instability", "aggression" and "emotional 

indifference" are the constituent elements of criminal personality, and if these 

four characteristics are controlled, the likelihood of committing a crime is 

reduced.  

Materials and Methods: The research method in this paper is descriptive-

analytical. 

Ethical Considerations: Honesty and confidentiality have been observed.  

Findings: Saadi, as a famous poet and writer of the seventh century in Iran, in 

his literary texts by examining these four elements, deals with its effect on the 

personality of individuals.  In Saadi's books, one can find a close connection 

with criminological theories. Saadi, like a criminologist, tries to express the 

factors of people's tendency to anomalies and anti-social behaviors in the form 

of rhythmic poetry and prose. "Selfishness", "instability", "aggression" and 

"emotional indifference" have a special place in his words. 

Conclusion: This article shows that the theory of criminal personality - like 

many theories of modern scientists in the West - was expressed many years ago 

in Iranian literary texts, especially in the books of Saadi Shirazi. 

http://www.orcid.org/0000-0003-4434-6954


 0077دوم، شماره اول، بهار  ، دورهاي رشته هاي حقوقي ميان فصلنامه پژوهش/ 07
 

 

 

 

 

 

 يمقاله پژوهش

 (48-96صفحات )

شخصيت جنایي در آثار سعدي شيرازي  انعکاس نظریه  
 
 2نيا نظامي سهند، 1محمدرضا رحمت

 (  نویسنده مسؤول) .، ایرانميبد، ميبددانشگاه  ،علوم انسانيدانشکده  ،حقوقگروه  ،استادیار .1
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 دهيچک

، «ناپایداري»، «خودبيني»سردمداران این نظریه معتقدند چهار ویژگي . شناسي است شخصيت جنایي از جمله نظریات نوین جرم  نظریه :نه و هدفيزم

شخصيت جنایي هستند و درصورت کنترل این چهار مشخصه، احتمال ارتکاب جرم   عناصر تشکيل دهنده« تفاوتي عاطفي بي»و « پرخاشجویي»

 .کاهش خواهد یافت

 .است يليتحلـ  يفيتوص به صورت پژوهش ن یق در ايروش تحق :ها مواد و روش

 .سيدن این تحقيق ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداري رعایت شده استدر به سامان ر :يمالحظات اخالق

عنوان شاعر و نویسنده مشهور قرن هفتم در ایران، در متون ادبي خود با بررسي این چهار عنصر، به تـثثير آن در شخصـيت افـراد     سعدي به :ها افتهی
شناس با تسلط بر نظریـات مختلـس سـعي     سعدي همچون یک جرم. توان یافت شناسي مي جرمدر آثار سعدي ارتباط تنگاتنگي با نظریات . پردازد مي

، «ناپایـداري »، «خـودبيني »در ایـن ميـان   . دارد در قالب شعر و نثر موزون، عوامل گرایش افراد به ناهنجاري و رفتارهاي ضـد اجتمـاعي را بازگویـد   
 .اي در سخنان وي دارد جایگاه ویژه -شخصيت جنایي استکه از ارکان نظریه  -«تفاوتي عاطفي بي»و « پرخاشجویي»
مراتب شيواتر توسط اهـل ادب و   ها قبل با بياني به سال –به مانند بسياري نظریات دانشمندان نوآوري غربي  -شخصيت جنایي   نظریه :يريگ جهينت

 .فرهنگ ایران زمين و مشخصًا سعدي شيرازي مطرح شده است
 .شناسي، ادبيات، فرهنگ، سعدي ي، جرمشخصيت جنای :يديکلمات کل
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 مقدمه

ميان ادبيات و حقوق پيوند ناگسستني وجـود   :ان موضوعيب ـ1

و اساسـًا تمـامي    _از سویي ادبيـات ابـرار بيـان حقـوق     . دارد

ترین جذابيت و در عين حـال   اي است که بيش به شيوه_ علوم

رواني و سادگي در انتقال معاني را داشته باشد و از دیگـر سـو،   

 تواند اثري ادبـي بـا موضـوعاتي    اشراف بر مفاهيم حقوقي مي

تـر   را باورپذیرتر و علمي... چون عدالت، دادرسي، آزادي، جرم و

 .جلوه دهد

گذار زماني که قصد خلق نهادي جدید در قلمرو حقـوق   قانون

را دارد بایستي با تعابيري همه فهم و شيوا مطلب را بيان کند 

اي آن را آذین بندد که به لحاظ  گونه و در عين حال بکوشد به

 .ي و نگارشي درخور نقد نباشدزیبایي شناسي و ادب

گذار و  حقوق اعم از قانون  به این ترتيب، نقش آفرینان عرصه

اند نهایت بهره را از ادبيات ببرند و بـا   وکيل و قاضي در تالش

تـرین تـثثير را بـر     انتخاب فاخرترین کلمات و جمالت، بـيش 

تـوان نقـش ادبيـات را در اقنـاع      هرگـر نمـي  . مخاطب گذارند

ش از شاهد، بيان شرح مـاوق  و مـواردي از ایـن    قاضي، پرس

ادبيات اجازه »: به این ترتيب باید گفت. رنگ دانست دست کم

دهد تا حقوق بهتر فهميـده شـود و حقـوق نيـر بـراي خلـق،        مي

تصویر کشيدن و حّتي درک برخي آثار ادبـي اهميـت فراوانـي     به

 (097: 0931رستمي و موال بيگي، ). «دارد

پاي را فراتر گذاشت و بـدون تفکيـک ایـن دو    توان  حّتي مي

عنوان یـک   ها را در قالب فرهنگ و تمدن بشري به رشته، آن

هـاي   کل واحد در نظر گرفت چراکـه ماحصـل قلـم فرسـایي    

تمامي علوم اعم از الهيات و حقوق و فلسفه و ادبّيات، فرهنگ 

(Culture ) و تمدن(Civilization )کاتبي، ) .یک ملت است

0910 :073) 

ي غيرعلمي در  ي علمي و دوره اگر قائل به تفکيک ميان دوره

شناسـي هـم    چنان که در جرم –خصوص تمامي علوم شویم 

ي غيرعلمـي بـا نظریـات     و دوره -چنين تفکيکي وجود دارد 

شـمار آوریـم،    فالسفه و شعرا در متون کهن ادبي و فلسفي به

نسـاني  گـراران علـوم ا   به این نتيجه خواهيم رسـيد کـه پایـه   

فيلسوفاني چون بقراط و افالطون و شعرایي چـون سـعدي و   

ي  نتيجـه « شخصـيت جنـایي  »عنوان مثـال   به. اند موالنا بوده

هاي متفاوت از  هاي مختلس با ویژگي بندي افراد در گروه دسته

شناسان است اما قبل از آنکه ایشان  شناسان و جرم سوي روان

هاي  اني سخن از گروهدانشمند شهير یون« بقراط»چنين کنند، 

، «صــفراوي»، «دمــوي»مختلــس شخصــيتي تحــت عنــوان 

ي او صـفراوي   بـه عقيـده  . را به ميان آورده است« سوداوي»

جـو و ثابـت قـدم     ها، تندخو، زود خشم، جاه طلب، برتري مراج

. هستند و بيش از دیگران براي رفتـار جنـایي آمـادگي دارنـد    

هـا،   لغمـي مـراج  بـين، ب  گذران و خـوش  ها، خوش دموي مراج

. هــا، مرــطرب و بــدبين هســتند اجتمــاعي و ســوداوي مــراج

شناسي نوین،  حال، این موضوع که روان (097: 0930نيا،  کي)

توانـد منکـر    داند، هرگر نمي شناس نمي بقراط را مشخصًا روان

 .هاي او براي این شاخه از علم باشد آورده

ارد؛ امـا  عنوان دانشي مستقل، عمـر کوتـاهي د   شناسي به جرم

ي تحریـر   این موضوع بدان معنا نيست که قبـل از بـه رشـته   

ي  که نقطـه  سرار لومبروزاثر « انسان جنایتکار»درآمدن کتاب 

شود، درخصوص چگونگي و  شناسي علمي دانسته مي آغاز جرم

هـا   چرایي پيدایي مجرم و به انحراف کشـانيده شـدن انسـان   

توّلـد   جالـب ایـن جـا اسـت کـه     . سخني گفتـه نشـده اسـت   

دانند که نقش عوامل  اي مي شناسي را مطرح شدن نظریه جرم

ژنتيکــي و زیســتي را در مجــرم شــدن افــراد بســيار پررنــگ 

انگارد؛ در حالي که عينًا همين ادعا بدون در دست داشـتن   مي

تر از لومبروز توسـط سـعدي    ها قبل سال« شناسي جرم»پرچم 

بـدل بـه    یکي از ابيات مشهور سـعدي کـه  . مطرح شده است

 :المثل هم شده است شاهد این مدعي است ضرب

 «گرچـه بـا آدمـي بـررگ شـود      –عاقبت گرگ زاده گرگ شـود  »
 (071: 0931سعدي شيرازي، )

شناسـي چنانکـه    هاي علم جـرم  متثسفانه در کشور ما از آورده

اي را  تـر ریي یـا الیحـه    کـم . شـود  باید و شاید اسـتفاده نمـي  
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شناسي استناد شده  هاي جرم موزهتوان یافت که در آن به آ مي

تـرین   تـرین و کـاربردي   شناسـي از مهـم   حال آنکه جرم. باشد

هـاي   هاي حقوق جرا است و حّتـي در عنـوان گـرایش    بخش

حقــوق جــرا و  »کارشناســي ارشــد و دکتــري از عبــارت    

شـاید بتـوان یکـي از دالیـل     . شـود  استفاده مي« شناسي جرم

يت و کـاربردي بـودن   شناسي در عين اهم مهجور افتادن جرم

متثسفانه اهل تحقيق . آن را بيگانه انگاشتن این دانش دانست

شناسـي فعـال    ي جـرم  چندان درخصوص توليد فکر در زمينـه 

هاي نـه چنـدان قابـل فهـم از آثـار       تر به ترجمه نبوده و بيش

دنبـال ایـن عملکـرد     بـه . انـد  شناسان غربي بسنده کـرده  جرم

جرا، فعالين این عرصه، نظير هاي حقوق  محققان و تئوریسين

انـد   شاغلين در دستگاه قرا و وکالي دادگستري نير نتوانسـته 

شناسي برقرار کننـد و اسـتناد بـه مـتن      ارتباط چنداني با جرم

گـاه دکتـرین حقـوقي را ارجـ       قانون، نصـوص فقهـي و گـه   

 .اند دانسته

شناسـي و   ي تطبيقي علت جرم در جرم رسد مطالعه به نظر مي

ي  تواند موجب تحکيم رابطه پارسي، افرون بر اینکه ميادبيات 

حقوق و ادبيات شود و نقش پر رنـگ ادبيـات در بيـان فـاخر     

سـازي   حقوقي را یادآوري کند، خواهد توانست از طریق بـومي 

ي مدلي داخلي بـراي آن، موجبـات آشـتي     شناسي و ارائه جرم

را  هاي این دانـش بـه هـاهر نوپـا     فعاالن حقوق جرا با آموزه

 .فراهم آورد

شناسـي   هاي جرم توان تمامي آورده براي نيل به این هدف مي

عنوان فـت    به -را در متون ادب پارسي بررسي نمود اما آنچه 

ي  شـود، انعکـاس نظریـه    در ایـن مقالـه بررسـي مـي     –باب 

 .شخصيت جنایي در آثار سعدي است

طور کّلـي حالـت خطرنـاک اصـطالحي      شخصيت جنایي و به

با پيشرفت روان پرشـکي و لـروم    03از ابتداي قرن  است که

نگهداري بيماران رواني بـراي طـوالني مـدت در بيمارسـتان     

: در تعریـس آن گفتـه شـده    (999: 0931دانـش،  ). مطرح شد

ي احتمالي در مجرم است که در اثر آن دست به ارتکاب  وسوسه»

 (009: 0901اميني، ) .«عمل مجرمانه خواهد زد

چهار مؤلفه در پيدایي حالت خطرناک نقش دارند که عبارت 

. تفاوتي عاطفي خودبيني، ناپایداري، پرخاشجویي و بي: اند از

 .(33: 0900نيا،  کي)

 -يروش تحقيق در ایـن نوشـتار، توصـيف   : روش پژوهش -0

 .تحليلي است

 بحث و نظر

هاي  ي ذکر شده نخست در نوشته در این مقاله چهار مؤلفه

شناسان معاصر و پس از آن در آثار سعدي مورد بررسي  جرم

 .قرار خواهد گرفت

شخصيت   ترین مؤلفه عنوان نخستين و مهم به 0خودبيني -0

 جنایي

 3و  3تردیدي نيست که مرتکب جرم، چنانکه از منطوق مواد 

آید، هم به حقـوق شـخ     قانون آئين دادرسي کيفري بر مي

و هم با بـه چـالش کشـيدن     زند یا اشخاص معيني صدمه مي

نظمي و ناامني به مـردم   نظم حاکم بر اجتماع و القاء حس بي

شـاید بـه همـين     .گـردد  موجب نقض حقوق کلّيت اجتماع مي

ي مائــده  ســوره 90ي  دليــل باشــد کــه قــرآن کــریم در آیــه

من قتل نفسًا بغير نفس اوفساد فـي االر  فکانمـا   »فرماید  مي

راستي چرا مجـرم بـه خـودش اجـازه      اما به «قتل الناس جميعًا

غيـر از خـویش را نادیـده     دهد حقوق تمامي افراد جامعه به مي

ي شخصـيت   ترین مؤلفه شناسان وجود مهم انگارد؟ پاسخ جرم

 .جنایي یعني خودبيني است

 شناسان شناسان و روان خودبيني در آثار جرم -0-0

شناسان از  شناسان و روان قبل از ورود به تعریس و تحليل جرم

رسد که هر چهـار   تذکر این نکته الزم به نظر مي« خودبيني»

ي شخصـيت   عنوان عناصر تشـکيل دهنـده   ي مذکور به مؤلفه

جنایي یعني خودبيني، ناپایداري، پرخاشـجویي و بـي تفـاوتي    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1
 - Egocentrism 



 09/نيا سهند نظاميو محمدرضا رحمت                                                             انعکاس نظریه شخصيت جنایي در آثار سعدي شيرازي

 

 

ها بـه   نسانهایي طبيعي هستند که در تمامي ا عاطفي، ویژگي

اي از  فراموش نکنيم انسـان آميـره  . شدت و ضعس وجود دارند

رسـاند   صفات نيک و بد است و آن چه وي را بـه تعـالي مـي   

به ایـن ترتيـب، صـرف    . باشد ایجاد توازن بين این صفات مي

معنـاي در کـار    ي مذکور بـه  وجود خودبيني یا سه دیگر مؤلفه

تنهــا . تبـودن حالــت خطرنــاک و شخصــيت مجرمانــه نيســ 

درصورتي که این صفات چارچوب شخصيتي فـرد را تشـکيل   

توان گفت  هاي او باشند مي گيري دهند و عوامل اصلي تصميم

با شخصيتي مجرمانه طرف هستيم که بایستي تحت کنترل و 

 .درمان قرار گيرد

با گذر از این مقدمه نوبت بـه تعریـس دانشـمندان معاصـر از     

اکبـر   شناسي دکتـر علـي   د رواناستاد فقي. رسد مي« خودبيني»

نماینـد ابتـدا    سياسي در تعریفي که از خود خـواهي ارائـه مـي   

شوند و در ادامه به  طبيعي بودن حس خودخواهي را یادآور مي

شناسـي و علـم حقـوق پـل      صورتي رندانه ميان دانـش روان 

مراد از حس خود خواهي یا حب ذات گـرایش طبيعـي   »: زنند مي

این حس آدمي را به جست . و سعادت استسوي خوشي  آدميان به

شود که در راه وصول آن  کشاند و سبب مي و جوي غایت مراد مي

هر مـانعي   –هرچند هميشه عقاًل یا اخالقًا پسندیده نيست  –به 

عنوان یا  ببيند سرنگون سازد و از بين ببرد جنایات فراواني که به

. این حس اسـت گيرد از انواع  ي مقابله با دشمن صورت مي بهانه

هـایي کـه بـر ایـن پایـه قـرار دارد در        هاي دیگـر جنایـت   نمونه

شود که زن و شوهر باهم سرسازش ندارند و  هایي دیده مي خانواده

داند و  ها دیگري را مّخل آسایش و خوشبختي خود مي یکي از آن

 «.آالیـد  به اميد رسيدن به این هدف دست خود را به خون او مي

 (30: 0900سياسي، )

شناســي در تعریــس خــودبيني  از مشــاهير روان رابــرت الفــون

خوبين . خودبيني گرایش تحویل همه چير به خود است» :گوید مي

« .پندارد و از مناف  دیگران غافل است خویش را در مرکر جهان مي

(Lafan, 1979: 351)    خودبين همواره درصدد دسـتيابي بـه

زیرپـاي   اميال خویش اسـت و بـراي نيـل بـه ایـن هـدف از      

بـا کمـي دقـت    . گذاشتن قراردادهاي اجتمـاعي ابـایي نـدارد   

ي خـودبيني   توان در تحليلي موّس  تمامي جرائم را نتيجـه  مي

کنـد، مـال    عنوان مثال فردي که کالهبرداري مـي  به. دانست

شـود و   نماید، مرتکب خيانـت در امانـت مـي    غير را منتقل مي

کند، رنجـي   اقدام مي طور کّلي به ارتکاب جرائم عليه اموال به

گيـرد و صـرفًا    شود را نادیده مي که متوجه شخ  قرباني مي

. دنبال تصرف مالکانـه در حاصـل دسـترنی دیگـران اسـت      به

اعتنا بودن نسـبت بـه آثـار سـوء      اهميت ندادن به دیگران، بي

ماّدي و معنوي ارتکاب جرم و عـدم اعتقـاد بـه اینکـه بـراي      

هـاي   تالش کرد و به داشـته  دست یافتن به عوائد مادي باید

ي خـودبيني   دیگران احترام گذاشت، همگي روي دیگر سـّکه 

در جرائم عليه تماميت جسماني و حّتـي جـرائم عليـه    . هستند

رو هسـتيم؛ یعنـي مجـرم     امنيت نير با شرایط مشـابهي روبـه  

ي  اهدافي چون تمت  جسمي و جنسي و مالي را توجيه کننـده 

سمي و روحي به افـراد و یـا بـه    وسایلي نظير ایراد صدمات ج

 .پندارد خطر انداختن امنيت و آسایش عمومي مي

ي ویژگي خودبيني بـا ارتکـاب جـرم،     ي مرتبط کننده اّما حلقه

توجيهات نادرستي اسـت کـه در ذهـن فـرد خـودبين شـکل       

هـایي را کـه بـر     گيرد به این صورت که او صدمات و رنی مي

کند، با کوچک انگاشـتن   ميي افراد و کلّيت اجتماع بار  پيکره

آسيب وارده و این ادعا که به حق خـود در جامعـه نرسـيده و    

در ایـن  . کنـد  این جامعه بوده که به او هلم کرده توجيـه مـي  

ي علي اصغر بروجردي معروف به  توان به پرونده خصوص مي

نوجـوان را پـس از    97وي که بيش از . اصغر قاتل اشاره کرد

ي دادگاه خطاب به  کرده بود، در جلسهتجاوز سربریده یا خفه 

خواهيد من را مجازات کنيد؟ من که  چرا مي»: گوید قاضي مي

سـر و پـاي    ي اینها یک مشت بـي  همه! فرد سّيدي را نکشتم

 0«!دزد بودند

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
فروشي به نام اصغر قاتل،  باميه مقاله 0030ه روزنامه ایران شماره ک ب.ر -0

 0939اردیبهشت  00دوشنبه 
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شناسـي   روان»شناس شهير فرانسوي در کتاب  روان انارددکتر 

اسـت و  کار دچار خودبيني  با ذکر این نکته که جنایت« جنایت

کوشند جرم خود را به موجـه جلـوه دهنـد از     تمامي دزدان مي

اي با بازي در  ستاره»: نویسد قول یکي از سارقان این گونه مي

آورد؛ چرا فـرد   دست مي یک فيلم به سهولت صدها ميليون به

رسانيد که اگر تن به سرقت  تنگدستي چون من را به کيفر مي

 ,Henard) «بـرد؟  ينـوایي بـه سـر مـ     نمي داد بایـد در بـي  

1963:137) 

ــي    ــي طبيع ــدیل ویژگ ــي تب ــذکور یعن ــد م طــي شــدن فراین

ي اصلي ارتکاب جرم در اثر ميل به در  به محرکه« خودبيني»

اختيار داشتن مواهب مادي و اجتماعي بـدون در نظـر داشـت    

. ي پــازل مجرميــت اســت حقــوق دیگــران نخســتين قطعــه

غيراخالقـي و   خودستایي ممکـن اسـت افـراد را بـه تظـاهرات     »

خودسـتا از ایـن   . تبهکارانه از قبيل کالهبرداري و سرقت وا دارد

در . نمایـد  طریق وسائل ارضاي خودنمایي خویشتن را فراهم مـي 

خـردان را بـه    مواردي استثنایي نير ممکن است خودستایي، کوته

. ي عمـومي و حریـق وا دارد   ارتکاب جرائمي مانند تخریب ابنيـه 

هـا خودسـتایي را معقـول و     ها و زندان رستانتمامي پرشکان بيما

این خصـلت در  . اند حنایتکاران بررگ را تثیيد کرده  خارج از اندازه

نيا،  کي). «ها، اههارات و نگارش آنان انعکاس دارد خاطرات، نقاشي

0900 :073) 

ي  عنوان محوري ترین مؤلفه پس از بررسي صفت خودبيني به

شناسـي و دانسـتن    و روان شناسي شخصيت جنایي از دید جرم

ي تثثيرگذاري این ویژگي بر ارتکاب عمل مجرمانـه از   پروسه

هـاي   نگاه دانشمندان معاصر، وقت آن است که همين اندیشه

وجـو   هاي سـعدي جسـت   ها و نوشته به هاهر نوپا را در سروده

 .کنيم

 خودبيني در آثار سعدي -0-0

طــور کّلــي ادبيــات  در اشــعار ســعدي و بــه« خــودبيني»واژه 

رسد اهل ادب  نظر مي به. تر استفاده شده است کالسيک ما کم

سـعدي  . انـد  معادل عربي آن یعني غرور و تکّبر را ترجي  داده

شاید به این دليـل  . شيرازي هم موضعي مشابه برگریده است

بود و هم اثـر  هاي عربي، هم عرف زمانه  که استفاده از معادل

عنوان شاهد مثال براي تقویت  ادبي را با آیات و حادیثي که به

امـا کلمـات   . کـرد  تـر مـي   شـد، متناسـب   ها استفاده مي گذاره

همـراه مشتقاتشـان    هـم بـه  « بينـي  خویشـتن »و « خودبيني»

 :شوند وبيش در کالم سعدي یافت مي کم

ن خـدا بينـي از خویشـتن بـي     –بررگان نکردند در خود نگاه »

 مخواه؛
بلندي بـه دعـوي و پنـدار     –بررگي به ناموس و گفتار نيست 

 نيست؛

 تکبر بر خاک اندر اندازدت؛ –تواض  سر رفعت افرازدت 
خـدابيني از خویشـتن بـين     –ز مغرور دنيـا ره دیـن مجـوي    

 (071: 0931شيرازي، سعدي) .«مجوي

ورزد کـه   شيخ اجل در ابيات مذکور بر این موضوع اصرار مـي 

آوري داریـد بایسـتي افتـاده و متواضـ       د بررگي و ناماگر قص

ــي . باشــيد الخصــوص  چنانچــه مســتعدین ارتکــاب جــرم عل

 0کنـد  نوجواناني که اندرزهاي اخالقي بيشتر در ایشان اثر مـي 

دانشـي   جاي الگو گرفتن از خوانندگان و بازیگران عمدتًا کم به

هـاي   هشود، به ریشـ  یاد مي« سلبریتي»ها یا عنواني  که از آن

خود بازگردند و اندرزهاي فرهنگي و ادبـي را چـرار راه قـرار    

اي متعـالي و جوانـاني فهـيم، ادب دوسـت و راد      دهند، جامعه

 .خواهيم داشت

هـاي نابهنجـار    ي نگارنده، علـت بسـياري از پدیـده    به عقيده

اجتماعي و مشخصًا جرائم، اشتباه رفتن مسير تربيت کودکـان  

ز مدیران فرهنگي سؤال کـرد چـرا در   باید ا. و نوجوانان است

ارزشي چون قط  ارتبـاط فـالن بـازیگر     شرایطي که اخبار بي

مشهور با همسرش و یـا ادعـاي جنجـالي فـالن خواننـده در      

هـاي اجتمـاعي بـه     بـار در شـبکه   خصوص همکارش، چندین

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
نقش تعّلم در کودکي را نشان المثلي دارند که به روشني  زیان ضربتا - 0

 «کالنقش في الحجر ،العلم في الصغر»: دهد مي
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معنـاي واقعـي    بـه  0«ُدّر لفـ  دري »شود  اشتراک گذاشته مي

نوجوان ما معناي واقعـي اشـعار    اگر. کلمه مهجور مانده است

ذکر شـده را درک کنـد و بررگـان ادب و فرهنـگ سـرزمين      

الشعراي بهار از ایشـان بـا عبـارت زیبـاي      خودش را که ملک

کند الگو قرار دهد، خویش را  یاد مي 0«گنجينه طرازان معاني»

ي عظـيم ادب و فرهنـگ پارسـي     بر گنجينـه  عنوان ميراث به

حرمت نفسي کـه بـراي خـود قائـل     خواهد شناخت و نظر به 

 .تر در مسير جرم و جنایت قرار خواهد گرفت است، کم

خــدابيني از  –بررگـان نکردنــد در خـود نگـاه    »بيـت زیبـاي   

ترجمان یکي از اصول عرفان و تصوف « خویشتن بين مخواه

 (11: 0931رواق زاده و فـر  زاد،  )به نام نفي خویشتن اسـت  

. ا مورد تثکيد قرار گرفته اسـت که در آیات و احادیث هم باره

وليکن تکّبر آن است که حق را رها »: فرمایند حررت رسول مي

کني و از حق به غيرش تجاوز نمایي به این صورت که به مـردم  

نگاه کني ولي آبروي هيچ کس را مثل آبروي خودت مهم نداني و 

خون او را مانند خون خودت داراي ارزش نداني و همه چير خود را 

 (031: 0931مجلسي، )« .تر بدانيبر

حاصل آن که چه به سـرار ادبيـات بـرویم، چـه از عرفـان و      

وجو کنيم بـه   تصّوف کمک بگيریم و چه در مناب  دیني جست

گراي  رسيم آنچه از سوي مدعيان غربي یا غرب این نتيجه مي

هـاي ادبـي و    شـود در آمـوزه   علوم انساني معاصـر طـرح مـي   

عنوان مثـال گفتـيم    به. موجود استفرهنگي و دیني خودمان 

خـویش را در  »داند کـه   خودبين را انساني ميرابرت الفون که 

 .«پندارد و از مناف  دیگـران غافـل اسـت    مرکر جهان هستي مي

را با شيخ اجل سعدي شيراز و عبارت  رابرت الفونکافي است 

تو کـر محنـت دیگـران    »مارالذکر را با بيت مشهور وي یعني 

سـعدي شـيرازي،   )« نشاید که نامت نهنـد آدمـي   –بي غمي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

اشاره به تعبير زیباي ناصر خسرو قبادیاني که زبان پارسي را به مروارید  - 0
مر این قيمتي در لف   –من آنم که برپاي نوکان ندیدم : تشبيه کرده است

  .دري را
ادبيات کالسيک را گنجينه فرازان  اي زیبا سردمداران مرحوم ملک در قصيده - 0

گنجينه نهادند به  –افسوس که گنجينه فرازان معاني : معاني دانسته است
 .ماران همه رفتند

جایگرین کنيم تا گامي بلند در مسير تبدیل علوم  (90: 0931

 .اسالمي برداشته باشيم –انساني غربي به علوم انساني ایراني 

. شود اینک براي اثبات این مدعا شاهد مثال دیگري آورده مي

رکـر  ورزد کـه م  در ابيات نغر دیگري اصرار مـي  9استاد سخن

هرآنچـه جـر خداونـد،    . جهان هستي خداوند است و نه انسان

مانـد و هـر لحظـه کـه اراده کنـد       تنها خداوند مي. فاني است

بـه ایـن ترتيـب    . خواهد توانست طومار عالم را درهـم بیيچـد  

بایست با در نظر داشتن جایگـاه بلنـد حرـرت حـق      آدمي مي

گمـان   همواره خویش را آستان بوس و مطي  کردگار بدانـد و 

بایسـت در   مبرد آسمان و زمين و دد و دام همگي صـرفًا مـي  

 .خدمت نيل او به اهداف و آرزوهایش باشند

بر عارفـان جـر خـدا هـيچ      –ره عقل جر پيچ در پيچ نيست »

 نيست؛

ولـي خـرده گيرنـد اهـل      –توان گفتن این با حقایق شـناس  
 قياس؛

 تند؟بني آدم و دام دد کيس –که پس آسمان و زمين چيستند 

 بگویم گر آید جوابت پسند؛ –پسندیده پرسيدي هوشمند 
 پري، آدميراد و دیو و ملک؛ –نه هامون و دریا و کوه و فلک 

کـه بـا هسـتي اش نـام      –همه هرچه هستند از ان کم ترنـد  

 هستي برند؛

جهـان سـر بـه جيـب عـدم       –چو سلطان عّرت علم برکشـد  
 (939: 0931سعدي شيرازي، ) «.برکشد

ي درخور توجه آن است کـه سـعدي افـرون بـر آن کـه       نکته

عنوان یک استاد اخالق در نکوهش خودبيني سخن گفته و  به

این صفت ناپسند را مان  تعالي انسان پنداشته اسـت، گـاه در   

شناس وجود غرور و خودبيني را عامل جـرم و   قامت یک جرم

دانـد؛ لـذا از مخاطـب خـویش      سرکشي و هـرج و مـرج مـي   

اهد خودبيني را کنار بگذارد و حریصانه صرفًا بـه منـاف    خو مي

اگر انسان فقط خـودش را گرامـي بدانـد و    . خویش فکر نکند

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
سخن ملکي است : سخن دانسته است سعدي خویش را مالک مسّلم عرصه - 9

  .سعدي را مسّلم
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حاضر باشد براي نيل به اهداف نفسـاني سرکشـي کنـد و بـه     

تعبير سعدي جهاني را بسوزاند عاقبت نکویي نخواهد داشـت؛  

ـ     ا و اما اگر تواض  پيشه کند کائنات هـم در مسـير کاميـابي ب

همراه خواهد شد و به درجات عالي مـادي و معنـوي خواهـد    

سعدي معتقد است عاقبت گردن کشي تبدیل شدن بـه  . رسيد

 .است و سرانجام فروتني رسيدن به مقام انسانيت« دیو»

اي بنـده افتـادکي کـن     پـس  –زخاک آفریدت خداوند پاک »

 چوخاک؛
زخـاک آفریدنـدت    –حری  و جهان سوز و سرکش مبـاش  

 نباش؛آتش 

به بيچـارگي تـن بينـداخت     –چو گردن کشيد آتش هولناک 
 خاک؛

از آن دیـو کردنـد از ایـن     –چوآن سرفرازي نمود این کمـي  

 (079: 0931سعدي شيرازي،)« آدمي
 :کند و سیس اضافه مي

خجل شد چو پهناي دریـا   –یکي قطره باران ز ابري چکيد »

 بدید؛
حقا که مـن  گر او هست  –که جایي که دریاست من کيستم 

 نيستم؛

صدف در کنارش به جـان   –چو خود را به چشم حقارت بدید 

 پرورید؛
 که شد نامور لولو شاهوار؛ –سیهرش به جایي رسانيد کار 

در نيستي کوفت تا هسـت   –بلندي از آن یافت کو پست شد 

 شد؛
. نهد شا  پرميوه سـر بـر زمـين    –تواض  کند هوشمند گرین 

 (079: 0931سعدي شيرازي،)

مواردي از این دست در آثار سعدي بسيار است و اصـاًل شـيخ   

ي بوسـتان را بـه موضـوع     اجل باب چهارم از ابـواب ده گانـه  

ي  امـا بـراي جلـوگيري از اطالـه    . تواض  اختصاص داده است

کالم و نظربه هدف این مقاله که آشـتي دادن حقوقـدانان بـا    

دي بررگ مندان را به آثار سع ادبيات کهن پارسي است، عالقه

ترین رکن شخصـيت جنـایي    ارجاع داده و پس از بررسي مهم

ــداري،       ــي ناپای ــن آن یعن ــر رک ــه دیگ ــودبيني س ــي خ یعن

تفــاوتي عـاطفي را مــورد بررســي قــرار   جــویي و بــي پرخـاش 

 .دهيم مي

 

  تفاوتي عاطفي و پرخاشـجویي سـه مؤلفـه    ناپایداري، بي -0

 دیگر شخصيت جنایي

اسان با برشمردن چهـار ویژگـي   شن تا این جا دانستيم که جرم

اي را داراي شخصيت جنایي و حالـت خطرنـاک معرفـي     عده

ایشان معتقدند شخصيت عامل اصـلي رفتـار جنـایي    . کنند مي

اسـت، نقـش تعيـين کننــده در ایجـاد جـرم و جنایــت دارد و      

. ي آن تنها روش منظم براي تبيين رفتار جنایي اسـت  مطالعه

 (01: 0931گروسي، )

رسد اگر براي شناختن مجـرمين و نيـر یـافتن راه     به نظر مي

ي شخصـيت را   حّلي به منظور کاهش مجرميت مسير نظریـه 

. دنبال کنيم مبـدی، مسـير و مقصـد بـه روشـني معلـوم باشـد       

براساس این نظریـه افـراد داراي شخصـيت جنـایي نظـر بـه       

زایي که در شخصيت خود دارنـد، احتمـااًل در    هاي جرم ویژگي

آناني هم که به ارتکـاب جـرم   . جرم خواهند شدآینده مرتکب 

اند اگر مورد مطالعه و مشاوره قرار بگيرنـد، احتمـااًل    دست زده

 .هاي ذکر شده هستند داراي ویژگي

به این ترتيب، مجرمين بالقوه و حّتـي بالفعـل چهـار ویژگـي     

تفاوتي عـاطفي   خودبيني، ناپایداري عاطفي، پرخاشجویي و بي

ان آنان را شناسـایي کـرد و مـورد کنتـرل و     تو را دارند لذا مي

در این صورت جامعه از بره احتمالي ایشان در . درمان قرار داد

کيفري تا حد زیادي تعـدیل    امان است و تورم افسار گسيخته

و  0شد اگر امثال سـعيد حنـایي   تصور کنيد چه مي. خواهد شد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ني را با پانرده زن خيابا ،هفتاد شمسي عروف به قاتل عنکبوتي که در دههم - 0

 .بين بردن فساد در اجتماع به قتل رساند انگيره از
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و دیگر قـاتالن سـریالي قبـل از ارتکـاب جـرم       0محمد بيجه

 .شدند خته ميشنا

نشستند و احساس امنيـت   گمان چندین خانواده به دار نمي بي

تـوان از نظـر دور داشـت کـه      نمي. شد در جامعه ترعيس نمي

هاي بسياري همچنان در اجتماع حرور دارنـد   متثسفانه حنایي

هاي شخصيتي خویش را بـا   و مترصد فرصتي هستند تا خالء

ــردن  ــل ک ــه و تحمي ــام از جامع ــرفتن انتق ــر  گ ــی ب درد و رن

اگر در مدارس ما افرادي کـه  . هاي بيگناه جبران نمایند انسان

طـور کّلـي پتانسـيل ارتکـاب جـرم را       هاي مذکور و به ویژگي

دارند، مورد شناسایي و اصالح و درمان قرار بگيرند، فاجعـه در  

 . نطفه سرکوب خواهد شد

تـرین ویژگـي شخصـيت     عنوان نخسـتين و مهـم   خودبيني به

مورد بررسي قرار گرفت اکنون سه ویژگـي ناپایـداري،   جنایي 

پرخاشــجویي و بــي تفــاوتي عــاطفي را مــورد بررســي قــرار  

 .دهيم مي

تفـاوتي عـاطفي و پرخاشـجویي درآثـار      ناپایداري، بي -0-0

 شناسان شناسان و روان جرم

صورت یکجـا   صورت منفک که عمدتًا به این سه ویژگي نه به

تعد ارتکاب جرم مورد مطالعه قرار هاي فرد مس عنوان ویژگي به

گرا با  شناسان معتقدند افراد برون شناسان و جرم روان. اند گرفته

هایي چون از دست دادن سـری  آرامـش، خشـمگيني،     ویژگي

پرخاشــگري و ناپایــداري عــاطفي بــيش از ســایرین مســتعد  

 (Eysenck, 1977:136). ارتکاب جرم هستند

بـتال بـه اخـتالل شخصـيت     شناسان جنایي نيـر افـراد م   روان

ثباتي عاطفي، اختالل هویـت و خـودآزاري    را دچار بي 0جنایي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
کودک را پس از تجاوز به  00هشتاد شمسي بيش از  قاتل جواني که در دهه - 0

 .قتل رساند
شناسي،  اجتماعي در جامعه الزم به یادآوري است سه اصطالح شخصيت ضد - 0

در  خصيت جنایي و حالت خطرناکشناسي و ش شخصيت مرزي در روان
تواند از نظر  هایي در فرد هستند که مي ویژگي ي بيان کنندهشناسي همگ جرم

در این نوشتار . دنبال داشته باشد ههریک از این علوم تبعاتي سوء براي جامعه ب
هاي  اصراري بر تفکيک ميان علوم و اصطالحات علمي وجود ندارد و از آورده

 .شود ها استفاده مي تمامي این شاخه

این افراد حاالت بحراني و نوسان خلـق دارنـد یعنـي    ». دانند مي

ي روابـط اجتمـاعي    در عرصـه . بيني نيسـت  رفتارشان قابل پيش

روابطي پرتنش و پرآشوب دارند و براي جلب توجه دیگران اقدام 

 (970: 0939کياني و گودرزي، ) «.کنند ميبه خودآزاري 

هـایي از   برد دوره ثباتي عاطفي رنی مي فردي که از مشکل بي

. کنـد  اي تجربـه مـي   صـورت گـذرا و لحظـه    پریشي را به روان

هـاي   لذا ممکن است دربـازه  (09: 0930صابري و محّمدي، )

زماني روز، ماه و حّتي سـال وضـعيت آرام و مـوجهي داشـته     

دهـد و موجـب    باشد اما به ناگاه کنترل خویش را از دست مي

چنـين فـردي احتمـال    . شـود  آسيب به دیگر افراد اجتماع مي

مجرميت باالیي دارد و تـا قبـل از کنتـرل و درمـان خطـري      

ثبـات   جالب آن که فرد بي. شود ميبالقوه براي اجتماع دانسته 

دانـد چـه    خبر اسـت و نمـي   گاه از ان چه انجام داده کاماًل بي

 (017: 0900نيا،  کي). اي را از سر گذرانده است تجربه

بيني بودن  ثباتي عاطفي موجب غيرقابل پيش به این ترتيب بي

عنـوان   هـا بـه   فـردي کـه مـدت   . شـود  شخصيت جنـایي مـي  

زندگي کرده به ناگاه در قامـت مجرمـي   مدار  شهروندي قانون

شود که حاضـر اسـت حّتـي جـان و جهـان       بالفطره هاهر مي

ي خـاص بـه هـدفش     خویش را قرباني کند تـا در آن لحظـه  

گونه است که تمامي محاسبات دستگاه عدالت  این. دست یابد

ریرد و امنيت فرد و اجتماع در معر  خطـر   کيفري به هم مي

 .گيرد قرار مي

کنند با دربند کـردن مجـرمين اواًل جامعـه از     ان ميبرخي گم

شـود و ثانيـًا دیگـر     لوث وجود تمامي افراد خطرناک پاک مي

گيرند و به این ترتيب  ها عبرت مي افراد اجتماع از سرانجام آن

ي  تـوان دو گـراره   هرگـر نمـي  . شـوند  دیگر مرتکب جرم نمي

ي  لـه چراکـه در وه . طور کامل صادق دانست مطرح شده را به

ها  شوند و تا وقتي که انگيره نخست مجرمين سرانجام آزاد مي

و عوامل ارتکاب جرم در ایشان شناسایي و مهار نشود ارتکاب 

حّتـي شـاید ایـن بـار     . ي مجرميت دور از انتظار نيست دوباره

تر مرتکـب جـرم شـوند چراکـه      تر و گسترده تر، خشن زیرکانه
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ـ  زندان مدرسه ثبـاتي   رادي کـه از بـي  ي مجرم است و ثانيًا اف

صورت  کند به برند و خلقشان به ناگاه تغيير مي عاطفي رنی مي

 .شوند مرتکب جرم مي« هيجاني»یکباره و اصطالحًا 

بعيد است چنين فردي بـه عواقـب کـار خـویش بياندیشـد و      

حاصـل آن  . ي عبرت قرار دهد سرانجام سایر مجرمين را آئينه

بایست شناسـایي   عاطفي ميثباتي  ي بي که افراد دچار عارضه

و درمان شوند و چه بهتر که این فراینـد در دوران کـودکي و   

بایسـت بـه    مجـرمين بررگسـال هـم مـي    . نوجواني طي شود

ي  شناسان ارجاع داده شوند تا عّلـت و انگيـره   مشاوران و جرم

 .اصلي ارتکاب جرم در ایشان شناخته و کنترل شود

يشگيري از تکـرار جـرم،   رسد بهترین مسير براي پ به نظر مي

شناسایي افراد داراي شخصيت جنایي، درمان ایشان به لحـاظ  

رواني و ذهني و غنا بخشيدن بـه شخيصـت مسـتعد ارتکـاب     

لـذا اقـداماتي   . هاي دیني و فرهنگي است جرم ایشان با آموزه

چون اعمال هرچـه شـدیدتر مجـازات، مسـل  کـردن سـيبل       

افرون بـر  ... سب و ارتکاب جرم، طوالني کردن مدت زمان ح

کننـد و تنهـا    پرهرینه بودن صرفًا نقش مسـّکن را بـازي مـي   

 . اندازند صورت مقطعي ارتکاب مجدد جرم را به تاخير مي به

ثباتي از جملـه   تفاوتي عاطفي هم در کنار بي پرخاشگري و بي

توانـد   هایي است که در صورت رنگ افراط گرفتن مـي  ویژگي

 .معّرف شخصيت جنایي باشد

شناسي پرخاشگري را ایـن گونـه    ي روان هل تحقيق در حوزها

رفتاري کالمي یا فيریکي است که ممکن است »: اند تعریس کرده

 ( 007: 0931وکيلي، ) «.اي همراه شود با خشونت و رفتار مجادله

تفاوتي  دنبال آن بي متثسفانه در جهان کنوني پرخاشگري و به

سـازمان بهداشـت   » .روز در حال افـرایش اسـت   عاطفي روزبه

هـاي   عّلت اول سـال  07خشونت را در ميان ( WHO)جهاني 

بينـي   بندي کرده و پـيش  ي عمر با ناتواني طبقه از دست رفته

« افـرایش یابـد   0797کرده است کـه ایـن تصـویر تـا سـال      

 (007: 0931وکيلي، )

در عالم حقوق هم این دو ویژگي عامل بسياري جرائم دانسته 

عـادت   ها است که مجرمين بـه  همين ویژگيشود و اساسًا  مي

. نماید در ارتکاب جرائم عليه اشخاص را از سایرین متمایر مي

شــخ  پرخاشــگر بــا آزار دیگــران و ارتکــاب جــرم آرامــش 

. کند وجو مي جسمي، رواني و گاه حّتي جنسي خویش را جست

 (19: 0930نژاد،  یعقوبي)

ذهن اکثریت آید،  هربار سخن از شخصيت جنایي به ميان مي

به سمت یافتن راه حّلي براي دورنگاه داشتن اجتمـاع از لـوث   

تـرین آسـيب از    اند تا کـم  همه در تالش. رود وجود ایشان مي

جانب مستعدین ارتکاب جرم متوجه اجتماع شود و بـه همـين   

هاي پس از  کنند از طریق زندان، مراقبت منظور مدام سعي مي

و امثالهم آنـان را از جامعـه    زندان، نگهداري در مراکر درماني

اما شاید همين دور افتادن از اجتماع علـت انتخـاب   . دور کنند

عنـوان   دور شدن از جامعه به. مجدد جرم از سوي ایشان باشد

شود خشم افراد ضد اجتماعي از  نوعي تحقير و طرد باعث مي

ي اجتماع دوچندان شود و بـراي   عملکرد دستگاه حاکم و بدنه

 .م بار دیگر مرتکب جرم گردندگرفتن انتقا

اگر سياست دستگاه عـدالت کيفـري صـرفًا دورنگـاه داشـتن      

ي اجتماع باشد، افـرون   مجرمين و یا افراد بالقوه مجرم از بدنه

بر اینکه قدم چندان بلندي در راستاي کنتـرل جـرم برداشـته    

نشده از هرفيت این افراد براي تعالي اجتماع نير غفلـت شـده   

 .است

تواند بـه   ن بحث با ارائه دو مثال عيني و ملموس ميپيش برد

مایـک  و  آنتـوني جاشـوا  . تر شدن موضـوع کمـک کنـد    روشن

. هردو از قهرمانان بوکس سنگين وزن جهان هسـتند  تایسون

جالب این جا است که هر دو نفر کودکي و نوجواني خویش را 

هاي توزی  مـواد   هاي جنوب شهر و در عرویت دسته در محله

  0 .اند گذراندهمخدر 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 Undisputed)ک به کتاب حقيقت غيرقابل انکار .تر ر ي اطالعات بيشبرا - 0

Truth )مایک تایسون نوشته. 
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بار دستگير شده بـود و چنـدین    93سالگي  09تا سن  تایسون

نفر را صرفًا به این دليل که صداي بلندش را مسـخره کـرده   

جـوي ایـن    اّما هدایت خوي پرخاش. بودند مرروب نموده بود

ي مجرمّيت به ميدان ورزش باعـث شـد    دو قهرمان از عرصه

هـاي خـود    و هم محّلههر دو سرانجامي متفاوت از همساالن 

 .داشته باشند

باز اجتماعي . کمک نکرد جاشوایا  تایسوناین موضوع فقط به 

جـویي و رقابـت    ي جنـگ  ها و بهره گرفتن از روحيه کردن آن

طلبي ایشان در رینگ بوکس الهام بخش نوجوانان بسياري از 

ایشان . زاي انگلستان و آمریکا شد هاي فقيرنشين و جرم محّله

و جنایت را رها کردند و در آرزوي تبـدیل شـدن بـه    هم جرم 

ش را جانشـين   دیگر دستکش را جایگرین ُکلت و ورز تایسون

بازگشت این قهرمانان به اجتماع فواید دیگري . شرارت نمودند

هـاي تلویریـوني،    صنعت سرگرمي و پخش برنامـه . هم داشت

همگي از عوایـد ایـن   ... صنعت گردشگري، صنعت تبليغات و 

 .مند شدند بهره مهم

شد، اگـر تنهـا    شناخته نمي جاشواو  تایسون اما آیا اگر استعداد

ي صورت گرفته با ایشان متمسـک شـدن بـه کيفـر و      مقابله

شد؟ حـاال ایـن    زندان بود بازهم چنين نتایی مثبتي حاصل مي

 .دارند و نه به ضرر آن دو قهرمان به سود اجتماع قدم بر مي

هاي یاد شده  مستعد ارتکاب جرم با ویژگيپس از آن که افراد 

ــد و دوره  ــرار گرفتن ــاني را  مــورد شناســایي ق هــاي روان درم

ــت ــه   تح ــمندان عرص ــر دانش ــکي و   نظ ــوم روان پرش ي عل

شناسي پشت سرگذاشتند، نوبـت بـه بازاجتمـاعي کـردن      روان

تواننـد   هاي ادبي، فرهنگي و دینـي مـي   آموزه. رسد ایشان مي

فردي که به لحاظ . کمک کننده باشندبراي نيل به این هدف 

دیني خویش را دنباله رو اولياء خداوند بداند و از نظر فرهنگي 

و ادبي وارث بررگاني چون سعدي و بایرید بسـطامي بینـدارد   

 .ي ارتکاب جرم را در سرخواهد پروراند تر اندیشه کم

تفاوتي عـاطفي و پرخاشـجویي در آثـار     ناپایداري، بي -0-0

 سعدي

هاي شيخ اجل نير مرز مشخصي ميان سـه ویژگـي    شتهدر نو

توانـد موجـب    یادشده ترسيم نشده است؛ اما حکایاتي که مـي 

ثبات به لحاظ عاطفي شود فـراوان   عبرت افراد خشمگين و بي

سعدي در گلستان بابي را به فواید خاموشـي اختصـاص   . است

 داده و بارها تثکيد نموده است که پاسخ توهين و بر حرمتي را

همين یک آموزه . ي فيریکي داد نباید با گالویر شدن و مقابله

تواند از بسياري جـرائم خشـن    در صورتي که نهادینه شود مي

به همين دليل است که نقش عوامل فرهنگـي  . جلوگيري کند

. باشـد  هاي اجتماعي بسيار پررنگ مـي  گيري از آسيب در پيش

بــا  الخصــوص نوجوانــان گمــان غنــي کــردن افــراد علــي بـي 

عنـوان   هاي فرهنگـي و ادبـي، شخصـيت ایشـان را بـه      آموزه

. اي با فرهنگ و ادب دوست شـکل خواهـد داد   شهروند جامعه

چنين شخصيتي براي دفاع از کيان فرهنگي خویش هـم کـه   

 .کند وجود خود را با جرم آلوده نسازد شده تالش مي

تـوان از دوالگـوي    رو شدن با توهين و تحقير مـي  هنگام روبه

هـاي   هاي فـيلم  برن نخست پيروي از یکه: فاوت تبعيت کردمت

اش  هاي محّلات جنوب شهر که نتيجه دست سينمایي و قمه به

اقدام متقابل با خشـونتي دو چنـدان خواهـد بـود و دّوم الگـو      

قراردادن بررگان اخالق و عرفان این سرزمين و به یـادآوردن  

ذیـاًل از  هـایي نظيـر آن چـه     غناي فرهنگي و ادبـي و آمـوزه  

جـالينوس ابهلـي را دیـد دسـت در     »: شـود  گلستان نقل مـي 

گفت اگـر ایـن   . کرد حرمتي همي گریبان دانشمندي زده و بي

  .دانا بودي با نادانان بدین نرسيدي

 نه دانایي ستيرد با سبکسار؛ –دو عاقل را نباشد کين و پيکار 
خردمندش بـه نرمـي دل    –اگر نادان به وحشت سخت گوید 

 بجوید؛

تحمل کرد و گفت اي خوب  –یکي را زشت خویي داد دشنام 
 فرجام؛ 

که دانم عيب مـن چـون مـن    –بتر زآنم که خواهي گفتن آني

 (030: 0931شيرازي،  سعدي) «نداني 
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سعدي در باب نخست گلستان هم درخصوص کنتـرل خشـم   

ي حکایـت آن اسـت کـه     خالصه. کند حکایت نغري ارائه مي

گوید فـالن   آید و مي الرشيد نرد پدر مي هارونیکي از فرزندان 

هــارون در پاســخ . زاده بــه مــن دشــنام داده اســت ســرهنگ

در . «!اي پسر، کرم آن است که عفو کني»: گوید فرزندش مي

ادامه هم سعدي به سبک دیگـر حکایـات گلسـتان اسـتدالل     

 :کند خود را با چند بيت شعر تکميل مي

که با پيل دمان پيکـار   –د نه مرد است آن به نردیک خردمن»
 جوید؛

کـه چـون خشـم     –بلي مرد آن کس اسـت از روي تحقيـق   

 (11: 0931سعدي شيرازي، ) «آیدش باطل نگوید

ي  در باب اّول بوستان نير حکایت زیبـایي درخصـوص شـيوه   

مردي خردمند و دنيا دیده بـه  : مدیریت خشم آورده شده است

یابد او  نيکو در وي ميشاه که بسيار فرائل . آید دربار شاه مي

دهـد و در نهایـت وزیـرش     را قرین و مشـاور خـود قـرار مـي    

وزیر سابق که پيشرفت کوتاه مدت وزیر جدیـد را بـر   . کند مي

چيني و بـدگویي از او جایگـاه    کند با سخن تابد، تالش مي نمي

ي خویش را بازیابد و بر آتش حسد خـود مـرهم    از دست رفته

ي مرد خردمند به دوتـن از غالمـان    لذا موضوع عالقه. گذارد

خـاطر   کشد تا شاه بر آشفته گـردد و بـه   پادشاه را به ميان مي

تعصبي کـه روي ایـن دو غـالم دارد در تصـميمي آنـي مـرد       

 .خردمند را عرل و مجازات نماید

. شـود  بيني وزیر سابق بسيار خشمگين مي پادشاه مطابق پيش

شناسـان معاصـر    روانپيدا است که سعدي هم درسـت مثـل   

ثباتي عاطفي را صـفاتي کـاماًل طبيعـي در انسـان      خشم و بي

هـا در نهـاد آدمـي را نبایـد مـورد       داند که صرف وجود آن مي

اي از صـفات گونـاگون اسـت و     انسان آميره. قراوت قرار داد

هـاي   هاي شخصيت آدمي در کنـار ایـن ویژگـي    اساسًا زیبایي

شـد   گر انسـان خشـمگين نمـي   ا. کند هاهر ناپسند جلوه مي به

اگـر انسـان   . هـاي انسـان خردمنـد نبـود     کظم غي  از ویژگي

اي  شد مدیریت اندوه و تالش براي یـافتن روزنـه   افسرده نمي

شـيخ اجـل قهرمـان    . داشـت  منظور شـادبودن معنـي نمـي    به

شـود   صورت ابر انساني که هرگر خشمگين نمي داستانش را به

 :کند تصویر نمي

کـه پوشـش برآمـد چـو      –رم کرد این خبر ملک را چنان گ»

 (909: 0931سعدي شيرازي، ) «مرجل به سر

ي جوالن دو  ملک که سخت از موضوع خشمگين شده عرصه

نفـس اّمـاره فرمـان کشـتن     . گيرد نفس اّماره و لّوامه قرار مي

کنـد و نفـس لّوامـه سـکوت و تسـلط بـر        درنگ صادر مي بي

. دانـد  يم مـي خویش را بـراي مـدیریت خشـم بهتـرین تصـم     

شناسي امروز  سرانجام پادشاه با استفاده از مهارتي که در روان

از آن  0«سخن گفتن با خویش»و « سازي خود آرام»با عنوان 

گيرد صرف و اصل شدن خبري داّل  شود و تصميم مي یاد مي

بر خيانت وزیر جدید را مبناي اقدامي قرار ندهد کـه بـه بيـان    

شود، خودش را  بر خود مسلط مي «باز آرد پشيماني»اهل ادب 

ویـي از وزیـر    ر کند و سـیس بـا خونسـردي و خـوش     آرام مي

 .خواهد توضي  مي

وليکن سکون دسـت   –غرب دست در خون درویش داشته »
 در پيش داشت؛

 ستم در پي داد سردي بود؛ –که پرورده کشتن نه مردي بود 

 چو تير تو دارد به تيرش مرن؛ –ي خویشتن  ميازار پروده

چـو خـواهي بـه بيـداد خـون       –به نعمت نبایست پـروردنش  
 خوردنش؛

 در ایوان شاهي قرینت نشد؛ –از او تا هنرها یقينت نشد 

 به گفتار دشمن گرندش مخواه؛ –کنون تا یقينت نگردد گناه 
اي  بـه آهسـتگي گفـتش    –هم از حسن و تدبير و ریي تمـام  

 نيکنام؛

 «ندانستمت خيره و ناپسـند  –گمان بردمت زیرک و هوشمند 
 (997: 0931سعدي شيرازي، )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
نوشته  دکتر رضا حسين پور، مجله « ذهن آگاهي از تئوري تا درمان». ک.ر - 0

 33، فروردین 0، شماره 3شناسي، سال  رویش روان
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گویـد و   نهایتًا هم وزیر جدید حقيقت موضوع را به پادشاه مـي 

هر آنچه براي کنتـرل خشـم   . گذرد شاه نير از گناه وي در مي

ملـک در لحظـه   . الزم است در این حکایت آورده شده اسـت 

رمـان  جـاي او ف  گذارد عنصر خشم بـه  گيرد و نمي تصميم نمي

کنـد؛ بـه    اي که با وزیر جدید داشـته یـاد مـي    از گذشته. دهد

اي که درصورت اتخـاذ تصـميم نادرسـت انتظـار وي را      آینده

اندیشد و از وضعيت پرنوسان بـا سـکوت فاصـله     کشد، مي مي

 .گيرد مي

ي تـالش مجـرم    هاي فيریکي نتيجه کسر عظيمي از درگيري

، آبـرو و حـریم   است براي حف  آنچه کـه او حيثيـت، احتـرام   

هـاهر از   داند؛ لذا حاضر است براي احياء حيثيت به خویش مي

اش حتي دست به سالح ببرد و تماميـت جسـماني    دست رفته

رسـد یکـي از علـل     نظـر مـي   بـه . طرف مقابل را هدف بگيرد

یعنــي اقــدام بــه  -العملــي تــا ایــن حــد غيرمتناســب  عکــس

 –تحقيرآميـر   وجرح و حتي قتل در برابر رفتار یا گفتـار  ضرب

طــور کّلــي وجــود مجــرم از  خــالي بــودن ذهــن و روان و بــه

 .هاي فرهنگي و اخالقي و ادبي باشد آموزه

حسب موازین اخالقي و ادبي اواًل تـوهين موجـب کسرشـثن    

توهين کننده است و چنـين اقـدامي هرگـر تـثثير سـوئي بـر       

. شخصيت یک انسان محتـرم و متشـخ  نخواهـد گذاشـت    

سنگ بد گوهر اگر »: فرماید ن خصوص ميجناب سعدي در ای
 «قيمت سنگ نيافراید و زرکـم نشـود   –کاسه زرین بشکست 

 (031: 0931سعدي، )

ثانيًا اگر هم دیگري عملي ناشایست انجام داد متانت و ادب و 

کند انسان، کنترل خویش را از دست ندهد و  فروتني حکم مي

ر سـر نفـس   گر ب»: چنان که گویند. بر رفتار خود مسلط باشد

 (000: 0903رودکي، ) «خود اميري مردي

گذارنـد و   اهل ادب و عرفان پاي را از این مرحله هم فراتر مي

اي و نابخردانـه نشـان داد    تنها نباید واکنشي لحظه معتقدند نه

بایست از اتفاقاتي چنين براي تعالي نفـس و برداشـتن    که مي

یـت زیبـا از   به ایـن حکا . قدمي دیگر در مسير کمال بهره برد

 :بوستان سعدي توجه کنيد

 ؛ز گرمابه آمد برون بایرید - شنيدم که وقتي سحرگاه عيد»

 ؛فرو ریختند از سرایي به سر - خبر یکي طشت خاکسترش بي

کس دست شکرانه مـاالن   - همي گفت شوليده دستار و موي
 ؛به روي

به خاکستري روي در هم  - اي نفس من در خور آتشم  که

 .(070: 0931سعدي شيرازي، )« کشم؟

 گيرينتيجه

رسد زمان آن رسيده اسـت کـه بـاور کنـيم علـوم       به نظر مي

. ي تقـدیس نيسـتند   انساني غربي چندان هم پيشرو و شایسته

، اهل ادب و فرهنـگ  ژان پيناتلو  پياژهو  کانتها قبل از  سال

مان بر موازین اخالقي و اجتماعي تثکيد کرده، سـعي   سرزمين

لـذا فاصـله گـرفتن از    . انـد  ي خویش داشـته  در اصالح جامعه

اسـالمي و دسـت زدن بـه دامـان      –هاي بومي ایرانـي   آموزه

متوني که از آثار سردمداران علوم معاصر غربي ترجمـه شـده   

در این مقالـه  . نردیک نيستتنهایي چندان به صواب  است، به

ي نـوین یعنـي    شناسـانه  تالش شد تنها یکي از نظریات جـرم 

: حالت خطرناک و شخصيت جنایي از دو نگـاه بررسـي شـود   

ي دانشمندان معاصر غربي و دّوم دیدگاه شـيخ   نخست عقيده

حاصل آنکه تثکيد بر ادبيـات و فرهنـگ   . اجل سعدي شيرازي

تر و بهتر از  موجب درک بيشتواند  اسالمي مي –بومي ایراني

گرایـي و   شناسي شود و این دانش را بـا تثکيـد بـر بـومي     جرم

 .ي اجتماع کند متون بومي بيش از پيش وارد عرصه

ر يموارد مربوط به اخالق در پژوهش و ن :يمالحظات اخالق

ت یدر استناد به متون و ارجاعات مقاله تمامًا رعا يدار امانت

 . دیگرد

ن مقاله، فاقد هرگونه تعار  مناف  ین ایتدو :تعار  مناف 

 .بوده است
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هر توسط صورت مشترک  به نگارش مقاله :سندگانیسهم نو

عالوه بر آن نویسنده مسؤول  .استگرفته  انجام سندهینودو 

 .دار بوده است نظارت و بازنگري نهایي در متن را نير عهده

 ياعتبار مالن يمثن توبدن پژوهش یا: ن اعتبار پژوهشيمثت

 .افته استیسامان 



 39/نيا سهند نظاميو محمدرضا رحمت                                                             انعکاس نظریه شخصيت جنایي در آثار سعدي شيرازي
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ضمانت احتياطي در قانون اقـدامات   (.0910)اميني، محمد  -

 .ميران :چاپ بيستم، تهران .تثميني

شناسـي   مجـرم کيسـت؟ جـرم    .(0931) دانش، تاج الرمـان  -

 .کيهان :چاپ دوازدهم، تهران .چيست؟

ــادي  - ــتمي، ه ــي   رس ــوالبيگي، عل ــوانش » (.0931)و م خ

 .«بـر گلسـتان و بوسـتان    تثکيـد شناسانه آثار سـعدي بـا    جرم

 .019-003 (:1)00، ي تحقيقات حقوقي فصلنامه

نگـاهي بـه   » (.0931) اده، فـر  فر  ز و رواق زاده، سولماز -

-19 (:3)0، ي پژوهشي ملل ماهنامه .«نگارش عرفاني سعدي

19. 

 :تهـران  .دیـوان اشـعار   (.0903)بـن محّمـد    رودکي، جعفر -

 .رویان

 .کليات سـعدي (. 0931)سعدي شيرازي، شيخ مصل  الدین  -

 .هرمس :تصحي  محمدعلي فروغي، چاپ اول، تهران

 :، تهـران شناسـي جنـایي   روان (.0900)سياسي، علي اکبـر   -

 .دانشگاه تهران

نگرشي  (.0930)و محمدي، محمدرضا  صابري، سيدمهدي -

 .طبيب :تهران .نو به روان پرشکي قانوني

ادبيـات حقـوق یـا حقـوق در     » (.0910)کاتبي، حسين قلي  -

 .011-071 (:0)090، ي کانون وکال نشریه .«ادب فارسي

پرشـکي قـانوني    (.0939)، فرامرز و گودرزي کياني، مهرزاد -
 .سمت :چاپ یازدهم، تهران .براي دانشجویان حقوق

جلد اول، چـاپ   .شناسي جنایي روان (.0900)ي نيا، مهد کي -

 .رشد: هرانتول، ا

هــاي  ي ویژگــي مقایســه» (.0931)، ميرتقــي گروســي -

 .«اي مجرمين با افـراد بهنجـار   هاي مقابله شخصيتي و سبک

 .90-00(: 0)0، رمعاصشناسي  روان

هفتـاد  جلد  .بحاراالنوار(. 0931)عالمه محمدباقر  مجلسي، - 

 .کتابچي :چاپ ششم، تهران و هشتم،

شــيوع رفتارهــاي پرخاشــگري در » (.0931)وکيلــي، ویــدا  -

(: 9)03، اصول بهداشت روانـي  .«معيت عمومي شهر مشهدج

093-000. 

 هاي جرایي دیگر نمونه» .(0930)نژاد، هورمرد  یعقوبي -

 .00-10(: 0)0، ي حقوق کيفري نامه پژوهش. «آزاري
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