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در نظريات  يت كيفريمسؤولق اراده در تحق نقشبررسي 
  منحرفين جنسي يت كيفريمسؤولشناختي و تأثير آن بر  جرم

  1مهسا شيروي
 حنظله رستميان

  چكيده
چگونگي مواجهه با مجرمان و اشخاصي كه به هر نحوي از انحاء به عملي خالف 

ورزند از جمله مسايل  مي ي مقبول هر جامعه مبادرتها شقوانين، قواعد، هنجارها و ارز
از اصول  خاطيانبرخوردهاي كيفري و اعمال مجازات بر . ديرپاي فلسفي و حقوقي است

يت كيفري افراد، عمري به درازاي بشريت دارد مسؤولشدن به  قائلو قواعد هر جامعه و 
تاريخي دچار تحول ي  هجرم و مجازات در هر دوري  هكه متأثّر از نوع نگاه به مقول

ي در طول تاريخ پيدايش خود تأثير شناس جرمدر اين ميان نظريات . ديده استگر
توجه به عنصر اراده به عنوان . اند هيت كيفري داشتمسؤولسزايي بر تحوالت مربوط به  هب

يت كيفري در تمامي نظريات جرم شناختي قابل مشاهده بوده و در طول مسؤولزيربناي 
انگاري اراده تا نفي اراده رو به رو شده   ياري از اطالقي با نوسانات بسشناس جرمتاريخ 
نسبي برخي از مرتكبين انحرافات و جرايمي مانند ي  هاهميت اين تحوالت در اراد. است

كه بسياري از  اند هزيرا دستاوردهاي جديد علمي ثابت كرد. انحرافات جنسي است
تام برخوردار نبوده و داراي اراده  ي  همنحرفين جنسي به هنگام انجام رفتار انحرافي از اراد

يت نقصان مسؤولشناختي مانند تئوري  بدون شك دستاوردهاي نظريات جرم. نسبي هستند
يت كيفري منحرفين مسؤوليت كيفري داشته كه مسؤولدر تحوالت  سزايي بهيافته تأثير 
  .ه از اين دستاوردها نخواهد بودبهر بي جنسي نيز

  

  گان كليدي واژ
 ن جنسي؛ مسؤوليت كيفري؛ نظريات جرم شناختي؛ ارادهمنحرفي
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يت كيفري در نظريات جرم شناختي و مسؤولق بررسي نقش اراده در تحق
  يت كيفري منحرفين جنسيمسؤولتأثير آن بر 

به گواهي تاريخ انحرافات جنسي و مسايل پيرامون آن از ابتداي عمر بشريت 
وده و به دليل تلقّي عموم مردم مبني ترين گناهان ب نابخشودنيي  هتاكنون در زمر

، برخورد جوامع بيشتر ها نكامل از سوي مرتكبين آي  هبر انجام اين اعمال با اراد
اگرچه در دنياي امروز به دليل پيشرفت علومي مانند . حالت انتقامي داشته است

و ي تا حد زيادي زواياي پنهانِ عواملِ بروزِ انحرافات جنسي شناس روانپزشكي و 
نسبي بسياري از مرتكبين اين اَعمال هويدا شده و بر بيمار بودن بسياري از ي  هاراد

آنان تأكيد گرديده است، اما تأثير تفكّرات سنّتي رايج در جوامع و نگاه همراه با 
امري كه در . توان مشاهده نمود ميتعصب آنان را نسبت به اين مقوله همچنان 

امروزه . لوژي مذهبي داراي نمود بيشتري استجوامع شرقي و يا داراي ايدئو
ي و شناس روانانحرافات جنسي يكي از مسائل پيچيده و مهم در علوم ي  همقول
اي دهموضوع انحرافات جنسي و كُنش گران آن به علّت عملكر. ي استشناس جرم

منافي اخالق و عفّت عموميِ اين دسته از بيماران در بسياري از موارد و بازتاب آن 
در جامعه، توجه كمتر به اين گروه از بيماران مجرم در محافل حقوقي را موجب 

منحرفان جنسي اغلب افرادي هستند كه داراي قواي عقلي و ادراكي . شده است
از نظر . ها با معيارهاي مقبول جامعه همسويي ندارد سالم هستند، اما رفتار جنسي آن

عقل و ادراك هستند كه مانند مجنون  ان اغلب منحرفين جنسي نه فاقدشناس روان
تلقي شوند، و نه به طور كلّي اراده و  مسؤولبه علّت فقدان عقل و شعور غير 

همين امر چگونگي احتساب . كه غير مختار محسوب شوند اند هاختيار از كف داد
ي ها مزيرا در بسياري از نظا. سازد مييت اين افراد را با مشكل مواجه مسؤول
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يت مطلق و مسؤولنسبي يا به عبارتي حد وسط ي  هد ايران، ارادحقوقي مانن
يت نسبي مورد تعريف قرار نگرفته و دوران امر صرفاً بين جنون و سالمت مسؤول

اعمال خود هستند ترديدي  مسؤولدر اين كه منحرفين جنسي تا حدي . عقلي است
ي  هوجه به ارادقلمداد كردن اين طيف از منحرفان بدون ت مسؤولاما . نيست

ي رسمي يا غير رسمي در برابر آنان همانند يك مجرم ها شمتزلزل آنان و واكن
تام در انجام اعمال خود، صحيح به نظر ي  هجنسيِ عاقل و بالغ و داراي اراد

زيرا اگر چه اراده و اختيار منحرفان جنسي به طور كامل زايل نشده . رسد مين
. رواني يا محيطي اراده اي متزلزل دارند ـ تياست، اما تحت تأثير عوامل زيس

امروزه . آنان بودي  هوليت تقليل يافتؤبه مس لئقاو بايد  .)86- 87كياني، نيمسال اول(
تقصير جزائي ي  هدر ادبيات حقوق كيفري اغلب كشورها از اراده به عنوان عصار

كيفري يت مسؤولجرايم اعم از عمدي و غير عمدي ياد شده و ي  هو محور كلّي
حقوق كيفري از شرط . شود ميمتناسب با ميزان ايراد خلل به اراده با مانع روبه رو 

ارادي بودن رفتار ارتكابي به عنوان شيوه اي براي خارج كردن صور متعدد و 
، .ش1384باهري، ( .قلمرو خود استفاده كرده استي  همتنوعي از رفتارها از محدود

گذار برخي رفتارها را به  عدالت كيفري، قانون ي گوناگونها مدر نظا .)268ص
ي، آسيب مغزي و ناهوشياري به طور عارض شدن حاالتي همچون اجبار مادلحاظ 

يت مسؤولصريح از مصاديق رفتارهاي غير ارادي بر شمرده و بر همين اساس 
كيفري را متناسب با خلل وارد شده بر اراده به طور تام يا نسبي محدود كرده 

بديهي است كه چنين رويكردي در طول زمان  .)95، ص1387وسوي مجاب، م( .است
  .تحوالت حادث شده در مقاطع مختلف زماني شكل گرفته استي  هو در نتيج

يت مسؤولدر اين مقاله در صدد خواهيم بود كه تأثير نظريات جرم شناختي را بر 
ون شك زيرا بد. كيفري منحرفين جنسي مورد تحليل و بررسي قرار دهيم
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ي نبوده و شناس رواني بدون تأثير از علوم پزشكي، جامعه شناسي و شناس جرم
ي اين علوم در تغيير و تحول نظريات جرم شناختي نقشي به ها تنيست و پيشرف

ي  هحايز اهميت آن كه اگرچه نظريات بسياري در حوزي  هنكت. نمايند ميسزا ايفا 
نسبت به جرايم و  ها شو نگر ها شبين ي مطرح بوده و هر يك در تغييرشناس جرم
، اما از آن جايي اند هيت كيفري سهمي بر عهده داشتمسؤولو به ويژه  ها تمجازا

گذار ديدگاه يا مكتبي جديد نبوده و  كه بسياري از اين نظريات به طور مستقل پايه
شوند و از طرف ديگر مجال بحث  ميبيشتر مكمل نظريات پيشين خود محسوب 

ترين  ي فراهم نيست، تنها به مهمشناس جرموص تمامي نظريات و مكاتب در خص
يت كيفري منحرفين جنسي بر مسؤولي موجود اشاره و به تبيين شناس جرمنظريات 
  .پرداخته خواهد شد ها ناساس آ

  
  يت كيفري منحرفين جنسي براساس ديدگاه مبتني بر آزادي ارادهمسؤول .1

گري انسان براي انجام افعال خود و به طريق اولي  ديدگاه آزادي اراده و انتخاب
اي دراز و ريشه در نظريات فلسفي  ارتكاب فعل يا ترك فعل مجرمانه، پيشينه

اعطاي موهبت اراده و اختيار به انسان از جانب خداوند متعال در  1.باستان دارد
ر اعمال ثواب و عقاب در برابي  هاديان الهي نيز مورد تأكيد قرار گرفته و فلسف
اين انديشه در مكاتب و نظريات . نيك و ناپسند بر همين اساس مبتني گشته است

متبلور گرديد كه تا به امروز با  ـ سده هجده ـاز عصر روشنگري  بعديِ شناس جرم
ها در مسير افراط و تفريط نيز قرار  شدت و ضعف ادامه داشته و در طي اين سال

به  قائلمطلق و برخي ي  هبه اراد قائليات آن چنان كه برخي نظر. گرفته است
) گرايي كه در مباحث بعد به آن اشاره خواهد شد موضع مكتب اثبات( فقدان اراده

نسبي و نظريات ي  همطلق و ارادي  هدر اين مبحث به دو ديدگاه اراد. اند هبود
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الزم به ذكر است كه طرفداران هر يك از . موجود در اين زمينه خواهيم پرداخت
با اين تفاوت . اند هبه ارتكاب جرم بر اساس آزادي اراده بود قائلاين دو ديدگاه 

انسان ي  همطلق هرگونه تأثير عوامل دروني و بيروني بر ارادي  هكه طرفداران اراد
به عدم مجازات  قائلپذيرفتند و تنها در خصوص افراد فاقد عقل و شعور  ميرا ن

ي  هنسبي معتقد بودند كه در برخي موارد ارادي  هبودند، اما طرفداران ديدگاه اراد
گردد و مجازات بايستي  ميانسان در اثر عوامل بيروني و دروني دستخوش تزلزل 

  .فرد تعيين گرددي  همتناسب با اراد
  

  مطلقي  هيت كيفري مبتني بر ارادمسؤول .1-1
ي  هانشناس جرممطلق منتسب به تفكّرات ي  هارادي  هي، نظريشناس جرمدر ادبيات 

اجتماعي و عدالت ي  هنظريات مبتني بر فايد. موسوم به مكتب كالسيك است
مطلق ي  همعتقد به اراد اند هي كالسيك شهرت يافتشناس جرممطلق كه به مكتب 

يت كيفري مجرمين را مسؤولانسان در ارتكاب جرم بوده و به همين لحاظ مبناي 
 2گذاران مكتب كالسيك، نياناز نظر ب. دانستند مييت اخالقي آنان مسؤول

ي بارز و اصلي انسان و مبنايي براي تعيين ها ههوشمندي و عقالنيت از خصيص
از نظر آنان افراد جامعه  .)20، ص1380ولد و ديگران، ( .روند ميرفتار انسان به شمار 

كه از مقرّرات جامعه اطاعت  اند هبه ميل و رغبت و در كمال آزادي قبول نمود
محسني، الف، ( .ر صورت نقض آن مورد مؤاخذه و مجازات قرار گيرندنموده و د

 .)15، ص.ش 1376

بودن اعمال  فلسفيِ اختياريي  هعقيدي  هنظريات مكتب كالسيك بيشتر بر پاي
به اين معني كه پيروان اين مكتب مسائل و موضوعات جزايي را از . بشر قرار دارد

و معتقدند كه بشر با برخورداري از  دهند مينظر عقل و اراده مورد سنجش قرار 
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تواند از انجام كارهاي ناپسند و ناروا  مينيروي عقل و آزادي اراده و اختيار 
آزاد ي  هخودداري كند و در صورت ارتكاب جرم، از آن جا كه از روي اراد

 1380صالح وليدي، ( .و مستحقّ مجازات است مسؤولناقض قوانين و مقرّرات بوده، 
  .)102، ص.ش

اجتماعيِ ي  هبنتام يكي از انديشمندان اين مكتب كه از معتقدان لزوم فايد
انسان به طور كلّي فردي  «: رود در همين زمينه معتقد است ميبه شمار  ها تمجازا

كسي كه مرتكب جرم . است خودخواه كه هدفش هميشه جلب منفعت است
آوردن  جرم به دست منظور وي از ارتكاب. شود نيز از اين قاعده خارج نيست مي

ي  هبنابراين مجرم با كمال ميل و آزاديِ اراد. منفعت يا جلب رضايت باطني است
نمايد و به خاطر انتخاب همين راه غلط بايد مجازات  ميخود راه غلط را انتخاب 

توانسته از وقوع جرم جلوگيري نمايد و چون به اين تكليف اخالقي  مياو . شود
د را در راه جلوگيري از وقوع جرم به كار نبرده است، لذا عمل ننموده و اراده خو

 .»يت اخالقي مستحقّ مجازات استمسؤولاست و به علّت همين  مسؤولاخالقاً 
  .)16، ص.ش 1376محسني، الف، (

كامل ي  هعدالت مطلق نيز انسان را داراي ارادي  هامانوئل كانت از طرفداران نظري
بنابراين . )203، ص.ش 1386آقايي، ( .دانست يمو مختار در اعمال و رفتار خود 

ليه و حتميِ ي  هوجود آزادي اراده و قويت مسؤولتميز و شعور كه از شرايط او
  .رود مييت كيفري در مكتب كالسيك به شمار مسؤولكيفري است مبناي 

بخش بسياري از قوانين  رغم آن كه عقايد و نظرات مكتب كالسيك الهام علي
هاي مختلف كيفري قابل  و تأثير آن تا به امروز نيز در نظامجزايي گرديده 

مشاهده است، اما همانند ساير نظريات از بابت نتايج علمي و مبناي فكري و به 
تمامي . يت كيفري مصون از انتقادات نبوده استمسؤولي  هويژه در ارتباط با مقول
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بزهكار از  سعي پيروان مكتب كالسيك، مصروف بيان اين تفكّر گرديد كه
گونه توجهي از  يت اخالقي است و هيچمسؤولآزادي كامل برخوردار بوده و داراي 

سوي آنان به نقش عوامل مختلف دروني و بيروني مانند علل زيستي، رواني، 
كه ممكن است بزهكار را تحت تأثير قرار داده و به طرف جرم سوق ... محيطي و

هات مؤثّر بر اراده در برخي موارد منجر عوامل و ساير ج. شود ميدهند مشاهده ن
هاي انسان از جمله  به ايجاد يك سلسله آثار قهري بر روي روحيه و ساير توانايي

بارزترين مصداق . نمايند ميوي گرديده و وي را تحريك به ارتكاب جرم ي  هاراد
 گردند ميتوان در منحرفين جنسي كه مرتكب رفتار هاي مجرمانه  مياين مسأله را 
گونه كه بيان گرديد بسياري از منحرفان جنسي در زندگي  همان. مشاهده نمود

ولي . آيند ميآزاد به نظر ي  هعادي خود انساني سالم، كامل، مختار و داراي اراد
پذيري بسياري از آنان از علل دروني و كه مسلّم و ثابت شده است، تأثير آنچه

در شرايط تحريك از سوي اين  جنسيي  هبيروني و ارتكاب رفتارهاي مجرمان
بنابراين با توجه به مثال مذكور و ساير مواردي كه توسط دانش . عوامل است
مطلق مجرمين كه مورد ي  هي نوين اثبات شده، تئوري ارادشناس روانپزشكي و 

  . گردد ميتأكيد مكتب كالسيك قرار داشته است نقض 
مل مختلف بر اراده و اختيار و عدم توجه پيروان مكتب كالسيك به تأثير عوا

علل و عوامل ي  هتزلزل اراده در برخي بزهكاران موجب شده بود كه تحقيق دربار
زيرا مبتني بر اين نظريه . بزهكاري از منظر اين مكتب غير ضروري به نظر برسد

. شود مستحقّ مجازات است ميخود مرتكب جرم ي  هبه دليل آن كه مجرم با اراد
آزاد قدمي مهم ي  هگرفتن از تئوري اراد مكتب كالسيك با سرمشقچند پيروان هر

برخالف پيشينيان كه  ـيت كيفري برداشته و مسؤولنسبت به  ها شدر ارتقاي بين
مبتاليان به  ـكردند  ميرا مجازات  ها ندانسته و آ مسؤولحتّي مردگان را نيز 
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معاف دانستند، اما  جنون و كودكاني كه فاقد ادراك و شعور بودند را از مجازات
گونه تفاوتي ميان افراد داراي  شخصيت مجرم را به كلّي ناديده گرفته و هيچ

  .نبودند قائلنسبي ي  هتام و افراد داراي ارادي  هاراد
مطلقِ ي  هدر نهايت ممكن است گفته شود كه شايد بتوان از خود تئوري اراد

يت كيفري مسؤولن مورد نظر مكتب كالسيك استفاده كرده و درصدد تبيي
بدين معني كه با توجه به آن كه از ديدگاه مكتب كالسيك . مجرمان برآمد

آزاد وي در ارتكاب جرم است، ي  هسزاواري متّهم براي مجازات به دليل اراد
خود را اثبات نمايد ديگر سزاوار ي  ههرگاه بزهكار بتواند عدم آزادي كامل اراد

رش چنين نظري ايراد ديگري با اين مضمون در صورت پذي. مجازات نخواهد بود
همين . نسبي را در اين تئوري گنجاندي  هتوان اراد ميمطرح خواهد شد كه چگونه 

  .مطلب موجب پيدايش مكتب نئوكالسيك گرديد كه موضوع گفتار بعدي است
  

  نسبيي  هيت كيفري مبتني بر ارادمسؤول .1-2
را  ها نانساي  هكالسيك، همي  هريبيان گرديد كه طرفداران نظ قبليدر گفتار  

مساوي و ي  هاز آزادي اراد ها نمطلق دانسته و معتقد بودند كه انساي  هداراي اراد
ي  هدر نتيج. نيز برابر و همسان است ها نيت اخالقي آمسؤولبرابر برخوردار، و 

جز در مورد جنون و صغَر همه مجرمان را مستوجب  ها كاعتقاد به اين امر، كالسي
از ديدگاه . كردند ميمجازات واحد و يكسان براي ارتكاب عمل مشابه قلمداد 

ي  هطرفداران مكتب كالسيك، قاضي دادگاه مانند يك ماشين خودكار تنها وظيف
گونه اختياري  احراز بزهكاري و تطبيق عمل متهم با قانون را بر عهده داشته و هيچ

را بر قوانين كشورها  ها هين ديدگاتأثير ا. نداشت ها تدر تخفيف يا تشديد مجازا
، .ش 1382اشرفي دلفاني، ( .توان مشاهده كرد ميفرانسه ، .م1791از جمله قانون جزاي 
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گرفتن اوضاع و احوال يت مطلق متّهمان بدون در نظرمسؤولاعتقاد به  .)100 ص
متّهم و سالمت رواني او، در عمل براي قاضي دادگاه و هيأت منصفه 

ا در اجراي عدالت به وجود آورده بود و معموالً هيأت منصفه به يي رها تمحدودي
 زيرا در صورت اظهار. داد ميمنظور رهايي از اين بن بست، رأي به برائت متّهم 

 نظر بر مجرميت متّهم، امكان رعايت تناسب بين مجازات و اوضاع و احوال خاص
  .)114، ص.ش 1387اللهي،  فرج( .متّهم وجود نداشت

ي از يك سو و شناس رواني علوم پزشكي و ها تعلمي از جمله پيشرف تحوالت
و عدم توجه به خصوصيات فردي متّهمان و لزوم  ها تبودن مجازا آثار سوء ثابت

مجرم از سوي ديگر، ي  هتعيين مجازات متناسب با شخصيت و ميزان آزادي اراد
يدگاه به سرعت بر آزادي اراده گرديده و اين دي  هموجب اعتقاد به تفاوت درج

  .قوانين كشورهاي غربي تأثير گذاشت
دانان ضمن پايبندي به آزادي اراده، با  در همين راستا برخي انديشمندان و حقوق

به يك اندازه از  ها نكالسيك عقيده داشتند كه انساي  هانگاري نظري انتقاد از مطلق
متفاوت از  ها نر انساآزادي و اختياي  هبلكه درج. مند نيستند آزادي اراده بهره

يكديگر بوده و اين تفاوت در حين انجام عمل مجرمانه بر حسب ميزان شعور و 
هيجان، تعليم و تربيت، ميزان هوش، : ادراك و يا تحت تأثير عوامل مختلفي مانند

بنابراين بايستي با . نمايد ميرواني بروز  ـ پايگاه اجتماعي و وضعيت روحي
نيز متفاوت بوده و قاضي دادگاه اختيار  ها نمجازات آ يت،مسؤولي  هتفاوت درج

  .تعيين مجازات متناسب با شخصيت متّهم را داشته باشد
مكتب عدالت مطلق و مكتب فايده «اساس اين ديدگاه، با تلفيق عقايد 

گذاران مكتب نئوكالسيك  ، توسط بنيان)73-89، صص .ش 1386اردبيلي، ( »اجتماعي
مجازات نه «عبارت مشهور . ريزي شد و، رسي و اورتُالن پيفرانسوي، فرانسوا گيز
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 1386اردبيلي، ( »كند ميبيش از آن كه مفيد است و نه بيش از آن كه عدالت اقتضا 
م از باشد كه قسمت اول آن مله ميگر تلفيق اين دو ديدگاه  بيان) 91ص، .ش

  .لت مطلق استگرايي بنتام، و قسمت دوم آن برگرفته از مكتب عدا مكتب فايده
مجرمان، معتقد بودند كه ) اختيار(ضمن اعتقاد به آزادي اراده  3ها كنئوكالسي

زيرا ظرفيت رواني و . همه مجرمان از يك درجه آزادي اراده برخوردار نيستند
. باشد با يكديگر متفاوت است ميكه معلول وراثت و ساير علل  ها ناميال انسا

اتي در مكتب كالسيك حاصل شد شباهت مكتب نئوكالسيك كه بر اثر تغيير
ي اصلي اين دو ها هجا كه مفاهيم و ايد تا آن. فراواني به مكتب كالسيك دارد

ي  هاي اراد زيرا هر دو مكتب گونه. اند طبيعت بشري با هم مرتبطي  همكتب دربار
ا ب) 31ص، .ش1380ولد و ديگران، ( كنند، ميگراييِ عقل باورانه را مطرح  آزاد و لذّت

معتقد بودند كه از آن جايي كه ميزان مجازات بايد  ها كاين تفاوت كه نئوكالسي
مجرمين باشد، بايد قوانين و ي  هيت اجتماعي و آزادي ارادمسؤولمتناسب با ميزان 

بيني شود كه قواي عقلي، شعوري و ارادي در ميزان مجازات مؤثّر  مقرّراتي پيش
از سوي پيشگامان مكتب » يافته صانيت نقمسؤول«بدين ترتيب تئوري . باشد

  .)17، ص.ش 1376محسني، الف، ( .ريزي شد نئوكالسيك پايه
شده و دادرس  ها تاين امر منتهي به تعيين حداقل و حداكثر براي مجازا ي هنتيج

به موجب اين . دادگاه داراي اختيار تعيين مجازات متناسب با وضعيت متّهم گرديد
گذارد  ميفرد اثر  ي  هه عوامل مختلفي كه بر روي ارادقاضي موظّف است ب ديدگاه

زيرا . دهد توجه نمايد ميدهد و به سوي بزهكاري سوق  ميو او را تحت فشار قرار 
زاي زيستي و  قبول آزادي مطلق مانع از انجام تحقيقات الزم در مورد عوامل جرم

  .گردد ميرواني 
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رود در همين  مييك به شمار كه يكي از پيشوايان مكتب نئوكالس 4پل هيمان
  : گويد ميزمينه 

) زيستي(عوامل بيولوژيكي  ي هآزاد زير فشار خردكنند ي هبايد دانست كه اراد«
و اجتماعي، ويژگي مطلق خود را كه مورد نظر مكتب كالسيك است از دست 

  .)270، ص.ش 1354مظلومان، ( .»گيرد ميدهد و جنبه كامالً نسبي و متغير به خود  مي
يت نقصان يافته مسؤولي نئوكالسيك شناس جرمآورد  ترين دست كه مهم بيان شد

يت مسؤولو لزوم تناسب مجازات با شخصيت مرتكب و ميزان اراده در او بوده و 
. داراي درجاتي است كه مجازات بايد با هر يك از آن درجات تناسب داشته باشد

روني و دروني به وضعيت عصبي، ي بيها همقاومت افراد در برابر پديد ي هزيرا درج
. و نيز خصوصيات فردي و اجتماعي بستگي دارد ها نرواني و سالمت روحي آ

يت كيفري منحرفين جنسي بر مبناي اين تئوري مسؤولجاست كه  حال پرسش اين
تحت تأثير عواملي چون قدرت  ها نچگونه خواهد بود؟ بديهي است كه انسا

... خصوصيات فرهنگي و اجتماعي و فكري، اراده، ميزان درك و شعور،
ي متفاوتي را در برابر محرّكات خارجي و اميال نفساني از خود نشان ها شواكن
  .دهند مي

پزشكي ثابت كرده كه بين حالت سالمت عقلي و جنون،  علم پزشكي و روان
يت كيفري مسؤولي بينابيني وجود دارد كه نه مانند جنون موجب زوال ها تحال
متّهم از سالمت كامل روحي و روانيِ متعادل برخوردار است تا شود و نه  مي

 .اند و حالت خستگي رواني از اين قبيل 5نوروزها. اعمال خود تلقّي شود مسؤول
  .)86، ص.ش 1385اوحدي، (

ناپذير است كه اثر ه يك امر علميِ ثابت شده و انكاربودن اراد بنابراين نسبي
در اين . يت كيفري مجرمان خواهد بودسؤولمپذيرش اين امر تفاوت در ميزان 
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كه آيا منحرفين جنسي نيز در اين حالت بينابيني و  سؤالراستا در پاسخ به اين 
زيرا انحراف جنسي در . به تفكيك شد قائلنسبي هستند يا خير بايد  ي هداراي اراد

منحرفين جنسي داراي شدت و ضعف بوده و ميزان بيماري و تأثير آن از فردي 
رسد كه  ميت بيماري در اين افراد به حدي گاهي شد. ه فرد ديگر متفاوت استب

روان پزشكان اين ي  هالبته به گفت. پريشان جاي داد را در گروه روان ها نبايد آ
اغلب  .)108ص، .ش 1385اوحدي، ( .افتد ميحالت در منحرفين جنسي به ندرت اتّفاق 

وضعيت روحي و رواني در گروه  بيماران مبتال به انحرافات جنسي از نظر
زيرا منحرفان جنسي معموالً دچار هذيان يا توهم . گيرند ميرنجوران قرار  روان

به انحراف و بيماري خود آگاه  ها نآ. شود ميشان با عالم واقع قطع ن نيستند و رابطه
ل برند و غالباً درصدد درمان هستند، اما راهي جز ارتكاب عم ميبوده و از آن رنج 

كند و دچار  ميافكار منحرفان جنسي چندان از منطق دوري ن. شناسند ميانحرافي ن
به اطراف خود كامالً آگاهي دارند و به  ها نآ. از هم پاشيدگي شخصيت نيستند

  .)203، ص.ش 1388شريفي خضارتي، ( .انديشند ميعواقب و سرانجام كارهاي خود نيز 
در راستاي دستيابي به اهداف  جنسي هنگام ارتكاب جرايم جنسي منحرفان

جنسي خود داراي شرايط خاص دروني و رواني هستند كه موجب كاهش ميزان 
ارتكاب جرم و كاهش توانايي  ي دروني و بيرونيِها هدر برابر انگيز ها نمقاومت آ

قصان اراده در منحرفان در واقع شرايط مذكور عامل ن. گردد ميكنترل رفتار 
  .جنسي است
عوامل  ي هكنندردمطلق همواره زير فشار خ ي هكه اراد بايد دانستبنابراين 

به . مختلف محيطي، زيستي و رواني و در معرض تزلزل و حتّي اضمحالل قرار دارد
ي مختلف داراي ها نهمين دليل هيجانات جنسي و ميل به ارضاي آن در انسا

به . يكسان نيستدر همه  ها ندرجات گوناگون بوده و توانايي مقاومت در برابر آ
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 ي  هحيوان دوستي با نوعي خاص از گونعنوان مثال شخصي كه مبتال به انحراف 
حتّي لمس آن حيوان به چنان هيجان و  شدن و حيواني است، با ديدن و نزديك

يكي . رسد كه مقاومت در برابر آن براي وي بسيار مشكل خواهد بود مياشتياقي 
نيز به آن اشاره كرده اين   6كه ريموند سالياز انتقادات وارد بر مكتب كالسيك 

مقدمات جرم را دليلي روشن و بارز بر وجود  ي هاست كه سبق تصميم و تهي
مقدمات جرم  ي هكه سبق تصميم و تهي در حالي. داند ميآزادي مطلق در انسان 
عنوان مثال فردي كه مبتال به انحراف  به. مطلق نيست ي هضرورتاً به معني اراد

جان دچار غَلَيانِ هيجانات و احساسات  بي يك بدن ي هدوستي بوده و با مشاهد همرد
اي جز  گردد، به منظور نيل به مقصود خود در ارضاي ميل جنسي، چاره ميجنسي 

 ي هو ارضاء اين ميل به وسيل... دستيابي به جسد از طريق سرقت، نبش قبر و
ي  هاين فرض سبق تصميم و تهي در. كردن جسد و غيره ندارد تكّه مقاربت، تكّه

كردن اهداف جنسي مرتكب است و به همين  مقدمات جرم در راستاي برآورده
در واقع جرايم صورت گرفته، . مرتكب را مطلق دانست ي هتوان اراد ميلحاظ ن
ارتكاب انحراف بوده و به تَبعِ سطحِ مقاومت پايينِ منحرف در برابر  ي همقدم

مقدمات ارتكابِ انحراف نيز  ي هي، سطح مقاومت در برابر تهياهداف جنسيِ انحراف
كه  توان نتيجه گرفت ميشده   با توجه به موارد مذكور و مثال ارائه. يابد ميكاهش 

آزادي اراده در هر فرد متأثّر از عوامل مختلف دروني و بيروني بوده و موجب 
  .گردد ميتفاوت آزادي اراده در هر فرد 

يت كيفريِ منحرفين جنسي با اين تئوري بايد گفت كه مسؤولطبيق بنابراين در ت
 ي هديدگاه مكتب نئوكالسيك، لزوم تناسب ميان مجازات و اراد به موجب

نسبيِ بسياري از منحرفين جنسي،  ي هنمايد كه به دليل اراد ميمرتكب ايجاب 
بي مورد نس ي هيت كيفري اين گروه از افراد را بايد بر اساس تئوري ارادمسؤول
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را از معاذير قانوني مخفّفه يا  ارزيابي و سنجش قرار داده و حسب مورد آن
زيرا عواملي مانند خستگي رواني، تحريكات عصبي، عوامل . كننده دانست معاف

بيولوژيكي، فشارهاي روحي و رواني، عواطف و هيجانات شهواني و غيره همه از 
نحرفين جنسي بسيار مؤثّر واقع يت كيفري ممسؤولعواملي هستند كه بر ميزان 

  .شوند مي
  

ي مبتني بر تأثير عوامل ها هيت كيفري منحرفين جنسي بر اساس ديدگامسؤول .2
  دروني و بيروني بر اراده

نسبي و تئوري  ي هاراد ي هگذاري نظري از مكتب نئوكالسيك و پايه بعد
 ي هنظرييي، گرا اثباتيت نقصان يافته، با پيدايش مكتب تحقّقي يا مسؤول
بودن اراده سايه افكند و طي چندين سال  نسبي ي هبودن بزهكاري بر انديش جبري
اجباري،  ي هانسان در بروز جرم به طور كلّي نفي گرديده و جرم يك پديد ي هاراد

اما ديري نپاييد كه مجدداً گرايشات . قهرآميز و خارج از اختيار انسان تلقّي گرديد
ي مكتب اثباتي، ها هت گرفت و با استفاده از آموختنسبي جه ي هبه سمت اراد

در . انسان در ارتكاب جرم مورد تحليل و تبيين قرار گرفت ي هعوامل مؤثّر بر اراد
نسبي و تفاوت آن در هر فرد  ي هواقع اگرچه مكتب نئوكالسيك معتقد به اراد

اثبات شده نسبت به فرد ديگر بود، اما اين نظريه مبتني بر روش علمي و يك امر 
ي علمي، استفاده شناس جرمشدن  گذارده در حالي كه پس از جبرگرايي و بنيان. نبود

ي علمي جايگزين نظريات فلسفي و انتزاعي گرديد و عدول از ها شاز رو
نسبي مصادف با استفاده از  ي هاراد ي هجبرگرايي مطلق و بازگشت به نظري

بر  ها ناين نظريات و تأثير آ در اين مبحث به تبيين. ي علمي گرديدها هشيو
  .يت كيفري خواهيم پرداختمسؤول
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  يت كيفري مبتني بر جبرگراييمسؤول .2-1
ي ها تي كالسيك و كتاب جرايم و مجازاشناس جرمترديدي نيست كه نظام 

نامند، تأثير شگرف و عظيمي بر نظام  ميكه آن را منشور انقالب كيفري  7بكاريا
يت كيفري نيز مسؤولدر قلمرو . مند كرد را نظام حقوق كيفري غرب داشته و آن

) اختيار(يت كيفري بر آزادي اراده مسؤولبودن مجازات و ابتناي   با طرح شخصي
بودن   مسؤولدر دوران باستان و  ها تو تقصير، به آشفتگي حاكم بر نظام مجازا

، .ش 1376محسني، ب، ( است مجانين و حيوانات و حتّي مردگان خاتمه داده
يت كيفري و عمل مسؤولو خويشان و نزديكان مجرم را از تبعات ) 168ـ169صص

  .مجرم رهايي بخشيد ي همجرمان
در اروپا و گسترش تفكّرات  8وارده بر مكتب كالسيك اتدر پي انتقاد

آگوست كنت فيلسوف فرانسوي در مورد روش تحقيق در علوم كه مبناي فكر و 
 ي هو روش مشاهده و تجربه و كشف رابطعمل بسياري از دانشمندان قرار گرفت 

در حقوق جزا نيز ) 212ص ،.ش 1376محسني، ب، ( علّيت در علوم رواج يافت،
دانشمنداني مانند لمبروزو، فري و گاروفالو در مورد كشف علل بزهكاري روش 
مشاهده و تجربه را در پيش گرفتند كه موجب پيدايش مكتب اثباتي در حقوق 

پرادل، ( .ي علمي پا به عرصه حيات گذاشتشناس جرمعبيري جزا گرديده و به ت
  .)89، ص.ش 1385

گذاران و پيروان مكتب تحقّقي  جايي كه بيان نظريات يكايك بنيان از آن
از موضوع بحث اين تحقيق خارج است، تنها به بيان مختصري در باب ) گرا اثبات(

يان شخصيت گرا اثباتگاه از ديد. شود مييان بسنده گرا اثباتيت از ديدگاه مسؤول
شناختي، روان شناختي و محيط زندگي يا تعامل متقابل  مجرم، وضعيت زيست

ي  يت را بر دو پايهمسؤولگرايان  اثبات. گيرد محيط و مجرم، مورد توجه قرار مي
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كنند و  ميبودن انسان را نفي  بنابراين مختار. اند هجبر و حالت خطرناك بنا نهاد
كند، بلكه تحت  ميرا مختل ن ميآزادي اراده و اختيار نظم عمومعتقدند مجرم با 

بر . كند ميهاي زيستي، رواني يا محيط بيروني عمل  تأثير عوامل دروني و نارسايي
دانست، از  مييت مجرم را اخالقي مسؤولخالف ديدگاه مكتب كالسيك كه مبناي 

مين زمينه فري در ه. يت اجتماعي استمسؤولديدگاه مكتب اثباتي مجرم داراي 
مردم از جمله مجرمين، به حكم ضرورت ناگريز از زندگي  ي همعتقد است كه هم

مجرم به حكم . كند مييت مسؤولايجاد  ها نهمين ضرورت براي آ. اجتماعي هستند
اقداماتي كه جامعه براي خنثي  ي هي اجتماعي مكلّف است كه كلّيها تضرور

بنابراين . كند بپذيرد ميتجويز داند و  ميكردن حالت خطرناك وي الزم 
 1383بابايي، ( .يت اخالقيمسؤوليت اجتماعي است نه مسؤوليت چنين فردي مسؤول

  .)14ـ15، صص.ش
در اين ميان ذكر اين نكته الزم است كه منظور از جبر در اين مبحث جبر 

جبر در ديدگاه فالسفه و  ميشناختي بوده و معناي فلسفي يا كال كيفري يا جرم
از نظر حقوقي اجبار به حالتي . باشد ميو اخالقي مورد نظر ن  ميشمندان كالاندي

رغم برخورداري از هوش متعارف، در شرايطي قرار  شود كه مجرم علي مياطالق 
جبر  .)332، ص.ش 1383نوربها، الف، ( .زند ميگيرد كه دست به ارتكاب جرم  مي
اني و اجتماعي است كه روي شناختي نيز مجموعه عوامل زيستي، رو يا جرم  ميعل

ريموند ( .گردد مياو  ي هيك شخص تأثير گذاشته و سبب ارتكاب جرم از ناحي
  .)138، ص.ش 1370 گسن،

اين آموزه در . يت اجتماعي استمسؤولي يكي از مباني شناس جرميا   ميجبر عل
 ها نران آزاديِ اراده، معتقد است كه اعمال و رفتار انسااطرفد ي همقابل آموز

بلكه عوامل مختلفي بر رفتار و . پذيرد ميهمانند وقايع طبيعي به انتخاب صورت ن
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مجرم نيز به عنوان يك انسان تحت تأثير عوامل . گذارد مياعمال انسان تأثير 
بزهكاري  ي هبنابراين پديد. زند ميمختلف دروني و محيطي دست به ارتكاب جرم 

 ي هبودن پديد جبري تئوري گيري شكل ي همنشأ عمد. اي جبري است پديده
وي . ي لومبروزو جستجو كردشناس انسانبزهكاري را بايد در مطالعات و تحقيقات 

ها به عنوان پزشك قانوني به معاينه و تحقيق در مورد افراد مختلف بزهكار  سال
 1384كي نيا، ( .را مطرح كرد» تيپ جنايي«پرداخت و در اثر اين مطالعات تئوري 

بين بزهكاري و  ي هرابط ي هلومبروزو مبتني بر مطالع ي هرينظ .)394، ص.ش
پزشكي  شناسي زيستي و مشخّصات ظاهري و بدني مجرم و مطالعات روان آسيب

لومبروزو  ي هاگرچه نظري. نوزدهم است ي هاول سد ي ههجدهم و نيم ي هپايان سد
، ولي اين مورد استقبال قرار نگرفته و حتّي در زمان حيات وي مردود اعالم شد

ي و نقش وراثت در بزهكاري شناس انساننظريه آغاز تحول شگرف در مطالعات 
هاي  هاي مغزي و بيماري گرديد كه تأثير عوامل زيستي و جسماني از قبيل آسيب

عفوني همانند سفليس، و خصوصيات ارثي و رواني مانند حساسيت رواني و فقدان 
وسيع دانشمندان به خصوص پزشكان  تميز خوب از بد، موضوع مطالعات ي هقو

اين امر به تدريج  ي هدر نتيج .)86 -87، صص.ش 1386نوربها، ب، ( .قرار گرفت
در همين . يافتگي رواني جايگزين تئوري وراثت گرديد تئوري تباهي يا تنزّل

بودن رفتار جنايي  ، نظريه جبري»تعدد عوامل« ي هراستا انريكو فري با طرح فرضي
وي عملكرد عقل انسان را معلول سه دسته از عوامل . را تكميل كردلومبروزو 

  :داند كه عبارتند از مي
  هاي مغزي عوامل زيستي و جسماني از قبيل آسيب .1
  روان نژندي و پسكوياتي و افسردگيعوامل رواني از قبيل  .2
  و خانوادگي  ميعوامل خارجي يا محيطي از قبيل شرايط اقتصادي، اقلي .3
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دست  ها نآ ي هده فري مجرم تحت تأثير اين عوامل و فشار وارده از ناحيبه عقي
وي بر همين مبنا اين اصل كلّي را ايجاد كرد كه انسان . زند ميبه ارتكاب جرم 

 1380رهامي، ( .نظارتي ندارد ها نآزاد نيست و تحت تأثير نيروهايي است كه بر آ
  .)77ـ87، صص.ش

دانند و معتقدند  مين عوامل مجرم را انساني آزاد نبنابراين جبرگرايان بر اساس اي
كه مجرم تحت تأثير عوامل داخلي و خارجي دست به ارتكاب جرم زده و چيرگي 

انسان تا جايي است كه به موجودي خطرناك براي  ي هاين عوامل بر فكر و انديش
  .شود مياجتماع تبديل 

آن است كه جبرگرايان بودن بزهكاري  جبري ي هيكي از نقدهاي وارد بر نظري
يت كيفري و انتساب آن به بزهكاران نبايد مسؤولكه در ارتباط با  معتقدند

يت اخالقي او مسؤولآزادي اراده و  ي همسئووليت را بر اساس ميزان تقصير يا درج
را بر اساس ميزان خطر اجتماعي مجرم مورد سنجش و ارزيابي  سنجيد، بلكه بايد آن

اس هر ميزان كه خطرسازي بزهكار براي جامعه باالتر باشد بر همين اس. قرار داد
عنوان مثال مجازات يك شخص مبتال به  به. تر خواهد بود مجازات هم سنگين

تر از مجازات يك تر و شديد افروزي به مراتب سنگين انحراف جنسي آتش
زيرا خطري كه شخص آتش . درايي است بزهكار مبتال به انحراف جنسي هرزه

اي جامعه به دنبال خواهد داشت به مراتب بيشتر از شخصي است كه صرفاً افروز بر
  .پردازد ميبه استعمال الفاظ ركيك 

كيفري بزهكاران از ديدگاه  چه كه در ارتباط با مسئووليت بنابراين آن
جبرگرايان مغفول مانده، عدم توجه به تناسب، ميزان و نوع مجازات با خاستگاه و 

در واقع اگرچه توجه به عوامل زيستي، رواني و محيطي و . علّت بزهكاري است
 ي هبزهكاري از نقاط قوت مكتب اثباتي و نظري ي هدر بروز پديد ها نتأثير آ
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خطر  ي هوليت بر اساس درجؤمس ي هرود، اما محاسب ميجبرگرايي مطلق به شمار 
 .ظريه استمرتكب از معايب اين ن ي هاجتماعي بدون توجه به ميزان آزادي اراد

سويه  بودن بزهكاري و يك  جبري ي هتمام انتقادات وارده بر نظري رغم علي
حاكم بر آن كه با نظريات لمبروزو آغاز شد، مكتب اثباتي دستاورد  هاي نگري

هاي زيستي بزهكاران به دنبال داشته و راه را  را در راستاي توجه به ويژگي  ميمه
رواني بزهكاران با رويكردي نوين ـ زيستي هاي  براي انجام مطالعات و بررسي

زيرا بسياري از مجرمين همانند اغلب منحرفان جنسي با برخورداري از . گشود
شوند و عوامل مختلف زيستي، رواني و  ميمطلق مرتكب بزهكاري ن ي هاراد

. كنند ميگونه مجرمين به سوي بزهكاري ايفا  گرايش اين محيطي نقشي بسزا در
بر روي مجرمان و توجه به عوامل مؤثّر در بروز بزهكاري كه   ميمطالعات عل

توان از  ميكرد را  ءيت كيفري نقشي مهم ايفامسؤولبعدها در تحوالت مربوط به 
بزهكاري  بودن جبري ي هترين دستاوردهاي مكتب اثباتي دانست كه با نظري بزرگ

زسوي مكتب تحقّقي به عالوه اقدامات تأميني و تربيتي مطرح شده ا. آغاز گرديد
و تعيين حدود و ثغور  ها تبودن جرايم و مجازا مشروط به تبعيت از اصل  قانوني

منحرفين جنسي كه  از مجرمين به ويژه تواند در خصوص بسياري مي 9ها نآ
نسبي برخوردارند مورد استفاده قرار  ي همرتكب رفتارهاي مجرمانه شده و از اراد

  .گيرد
  
  ر اساس نظريات مبتني بر نفي جبر مطلقيت كيفري بمسؤول .2-2

يعني سال انتشار  1886تا  1874از سال  - سال  12انديشه جبرگرايي كيفري تا 
به عنوان جريان اصلي تفكّر كيفري به  ـگابريل تارد » بزهكار تطبيقي«كتاب 

ولي ديري نپاييد كه مورد انتقاد و انكار قرار گرفت و . تاخت و تاز پرداخت
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  .گيري كرد دي مبتني بر نفي جبر مطلق شروع به شكلنظريات جدي
پس از نقض نظريات مربوط به جبر مطلق، نظريات فراواني در خصوص تأثير 

رغم  با اين تفاوت كه علي. عوامل زيستي، رواني و محيطي بر مجرمين ارائه گرديد
ش آزاد مجرمان نيز مورد پذير ي ههاي دروني و بيروني، اراد پذيرش تأثير سائق

 ميي علها هواقع نوعي بازگشت به نظريات كالسيك با استفاده از يافت در .بود
پس . خورد مياين نظريات كه تاكنون ادامه داشته به چشم  ميمكتب تحقّقي در تما 

بزهكاري ديگر اثري از تمايل به جبرگرايي مطلق  بودن جبري ي هاز رد شدن نظري
يِ پس شناس جرمترين نظريات  مهم. ه نشدي مشاهدشناس جرميشمندان اند  هدر ديدگا

دهند كه به بررسي  مياز افول ديدگاه جبرگرايي را نظريات محيط محور تشكيل 
همچنين دوران معاصر را دوران . پردازند ميعوامل محيطي مؤثّر بر بزهكاري 

آزاد انسان  ي هبازگشت به سزاگرايي و اصول مكتب كالسيك مبني بر اراد
اين نظريات اثري از اراده مطلق يا  مينبايد فراموش كرد كه در تما البته. دانند مي

ي موجود در اين زمينه راه تعادل را در ها هبلكه ديدگا. شود ميجبر مطلق مشاهده ن
ترين  جا كه بررسي مهم از آن. اند هپيش گرفته و از افراط و تفريط دوري گزيد

يت كيفري منحرفان مسؤوليين تواند ما را در تب مينظريات موجود در اين خصوص 
 ي هجنسي ياري رساند، به نظريات فشار، يادگيري، تعارض فرهنگي و نهايتاً نظري

انتخاب عقالني كه از آثار مكتب نئوكالسيسم نوين در قرن معاصر محسوب شده 
  .شود ميمصداق بارز بازگشت به اصول مكتب كالسيك است اشاره  و

  
  10»رتُنرابرت م«فشار  ي هنظري  .2-2-1

سال بعد از  30هنجاري دوركيم را  بي ي هآمريكايي نظري شناس جرمرابرت مرتن 
 11ابزار ـ هدف ي هگرفتن از همين تفكّر، نظري وي مورد بررسي قرار داده و با الهام
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نجفي ابرندآبادي، الف، ( .شهرت يافت مطرح كرد 12»فشار« خود را كه به تئوري 
تئوري فشار مرتن بر اين مبنا استوار ) 2043 -2044، صص.ش 1383 - 84 نيمسال دوم

ذاتاً منحرف نيستند، بلكه در اثر فشارهاي ساختاري به سوي  ها نكه انسا بود
مرتُن معتقد  .)220ص، .ش1380ولد و ديگران، ( .شوند ميانحراف و بزهكاري كشيده 

 ي هطبق بود كه فشارهاي ساختاري بر طيف گسترده اي از افراد جامعه به ويژه بر
وجه به فرهنگ خود، اهداف، اي با ت به نظر وي هر جامعه .فرودست متمركز است

 ها نكند كه مشروع و قانوني بوده و دستيابي به آ ميها و آرزوهايي را ترسيم معيار
جامعه نيز وسايلي را براي دستيابي به اين اهداف . شود مينيز نوعي موفّقيت تلقّي 
، .ش 1382 -83 نيمسال دوم نجفي ابرندآبادي، ب،( .دهد ميرار در اختيار اعضاي جامعه ق

  .)1742ص 
مرتن سعي بر آن داشت تا با تكيه بر عوامل محيطي الگويي براي بيان علّت 

ن ساختارهاي اجتماعي را به مرت. زا در جامعه ارائه دهد هاي آسيبرفتار ي هكلّي
ها  عنوان يك مكانيزم علّي در گرايش افراد به سوي انحرافات و بزهكاري

توان در تعريف انحرافات  ميبنابراين با توجه به چنين رويكردي، . دانست مي
  : روند چنين گفت ميها در هر جامعه به شمار  جنسي كه يكي از انواع كجرفتاري

كه ) هدف(دروني  ي هنسي به منظور تأمين اين غريزهرگونه كنش و رفتار ج«
)  ميابزار رس( ي مشروع، قانوني و مقبول جامعه صورت گيردها هخارج از شيو

  .»شود ميانحراف جنسي ناميده 
اي اجتماعي دانسته و بروز  مرتن همانند دوركيم انحرافات جنسي را پديده

. داند ميارهاي فراگير جامعه مرتبط گونه رفتارها را به نوعي با فرآيندها و ساخت اين
گيري انحرافات جنسي را بايد  به همين دليل است كه از ديدگاه وي خاستگاه شكل

جايي كه از ديد تئوري فشار، انحرافات جنسي ناشي  از آن. در جامعه جستجو كرد
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هاي فردي در اين  شود، توجه به ويژگي مياز عوامل اجتماعي و فرا فردي دانسته 
توان در  ميدر اين راستا از جمله انتقادات اساسي كه . ه مغفول واقع شده استنظري

مرتن وارد كرد، عدم توجه وي به  ي هارتباط با موضوع انحرافات جنسي بر نظري
اختالالت كروموزومي، اختالالت : ي زيستي و فرديِ اشخاص مانندها هخصيص

توانند از عوامل بسيار  ميود است كه اين موارد خ... هورموني، اختالالت عصبي و
به عنوان مثال . انجام افعال انحرافي قرار دهند ي هباشند كه افراد را در آستان  ميمه

شود بيشتر  ميعورت نمايي كه امروزه در اكثر جوامع نوعي انحراف محسوب 
جنسي است بوده و  ي ههاي برانگيزانند پردازي ناشي از عوامل رواني كه شامل خيال

  .شود مييت سبب ارضاي ميل جنسي فرد در نها
توان دريافت كه از ديدگاه مرتن منحرفين جنسي  ميبا توجه به مطالب مذكور 

افرادي كامالً بهنجار و عادي هستند كه صرفاً به علّت خألهاي ساختاريِ موجود 
به ) يابي به اهداف ترويجي و عدم دسترسي به ابزار قانونيآرزوي دست( در جامعه
اختن به اين موضوع در ارتباط با اهميت پرد. آورند مينحرافات جنسي روي سوي ا

 ي هجنسي با تأكيد بر خاستگاه آن از ديدگاه نظري ي هتعريف رفتارهاي منحرفان
يت كيفري براي اين طيف از مسؤولشناختي مرتن، در قابليت انتساب و ايجاد  جرم

عوامل زيستي و فردي  زيرا چنانچه انحرافات جنسي معلول .منحرفين است
ي باليني و تلقّي اين طيف از شناس جرم ي همحسوب شود، جامعه با ورود به حوز

منحرفين به عنوان بيمار، رويكردي بازپرورانه و درماني داشته و درصدد درمان 
كه اگر انحرافات جنسي صرفاً معلول فشارهاي  در حالي. آنان بر خواهد آمد

كرد تنبيهي تغيير جهت خواهد رد اصالحي به رويساختاري به شمار آيد، رويك
  .داد
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يت كيفري منحرفين جنسي با اين نظريه بايد گفت كه با توجه مسؤولدر تطبيق 
شده از سوي مرتن در تبيين اين تئوري، بايستي منحرفان جنسي را  هئبه تعاريف ارا

. گردند ميه تام دانست كه آگاهانه مرتكب رفتار انحرافي مجرمان ي هداراي اراد
اين در حالي است كه بسياري از منحرفان جنسي در اثر عوامل زيستي و رواني 

توان تئوري فشار  ميبنابراين ن. نسبي هستند ي هشوند و داراي اراد ميمرتكب جرم 
يت كيفري مسؤولرا به عنوان يك تئوري بدون عيب و نقص به منظور تبيين 

  .اص، به ويژه منحرفين جنسي دانستاشخ
  

  يادگيري ي هنظري .2-2-2
. معروف وجود دارد ي هي مبتني بر يادگيري دو نظريها ندر خصوص تبيي

ي ترجيحي يا افتراقي ساترلند كه ها تمعاشري  تقليد گابريل تارد و نظريه ي هنظري
  .شود مياشاره  ها نبه طور مختصر به هر دوي آ

  
  »13گابريل تارد« تئوري تقليد  ـ الف

ي مورد استفاده شناس جرمرويكردي متفاوت را در ) .م 1843-1904(گابريل تارد 
هستند كه به   وي معتقد بود كه بزهكاران پيش از هر چيز مردماني عادي. قرار داد
تولّد و پرورش در فضايي ناسالم و بزهكارانه، كجرفتاري و بزهكاري را  ي هواسط

به  .)249، ص.ش1380ان، ديگر ولد و( .گيرند زندگي ياد مي ي هبه عنوان يك شيو
ها و رفتارهاي  نهايت كُنش در طول زندگي اجتماعي، به طور بي ها نزعم تارد انسا

جايي كه بزهكاري هم نوعي رفتار است، از  كنند و از آن يكديگر را تقليد مي
 .)242، ص.ش 1378نجفي ابرندآبادي، ج، ( .شود طريق تقليد و يادگيري فرا گرفته مي

 بودن جبريفطري و  ي هدانستن نظري ري لمبروزو و غير واقعيوي با رد تئو
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  .مطرح ساخت 14تقليد ي هخود را با عنوان قاعد ي هبزهكاري، نظري
بدين معنا كه با تكيه بر تجربيات . تئوري تقليد يك تئوري شناختي است

گيري شخصيت، بر  بر شكل ها نزندگي انسان به ويژه دوران كودكي و تأثير آ
كنند متمركز  گيرند و طبق آن رفتار مي مييي كه افراد ياد ها هف و ايدروي تعاري

حال پرسش اين جاست كه آيا اين تئوري قادر  .)142ص، .م1998سيگل، ( .شود مي
باشد يا  مي ها نيت كيفري مرتكبين آمسؤولبه تبيين مفهوم انحرافات جنسي و 

  خير؟
تئوري تقليد چنين تعريفي از  ي هدهند شايد بتوان با توجه به اصول و مباني ِشكل

تقليد در  هرگونه عمل جنسي غيرطبيعي كه از طريق«: انحرافات جنسي ارائه داد
 ي هانتقاد وارد بر نظري» .محيط اجتماعي آموخته شده باشد انحراف جنسي است

ي انحرافي و بزهكاري بر اساس اين تئوري ها هتارد آن است كه بسياري از پديد
زيرا بر مبناي تئوري تقليد مطرح شده از سوي تارد، . ن خواهند بودغير قابل تبيي

بروز رفتارهاي انحرافي و بزهكارانه ناشي از تقليد است و چنين معياري در 
زيستي رواني و يا  ـ هايي كه ناشي از علل روحي خصوص انحرافات و بزهكاري
  .هستند كاربرد نخواهد داشت

ي عصبي و علل زيستي در بروز انحراف و ها هاين در حالي است كه تأثير تكان
به . شود ميبزهكاري از جمله امور اثبات شده در دانش پزشكي نوين محسوب 

عنوان مثال در تحقيقاتي كه واينر، ساندبرگ و پريس و همكاران ديگرشان در 
ميان  به اين نتيجه رسيدند كه در اند هي انساني انجام دادها مارتباط با كروموزو

شوند، شمار  ي خشن ميها مكه مرتكب جر بزهكار به ويژه بزهكارانيجمعيت 
اين ) xyy( .اضافه دارند» y«نسبتاً قابل توجهي وجود دارند كه يك كروموزوم 

واينر  ي هبه گفت. شود ميشناسي سندروم كالين فلتر ناميده  وضعيت از نظر زيست
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پايين هستند و با هوشي  ي هپرخاشگر، ضد اجتماعي و داراي بهر اين افراد
  .زنند مي... ريب، آزار و اذيت وكمترين محرّكي دست به تجاوز، تخ

چه كه در  كامالً اجتماعي دارد و آن مييت كيفري از ديدگاه تارد مفهومسؤول
هاي متّهم و عوامل مؤثّر در  باشد ويژگي مييت داراي اهميت مسؤولانتساب 

ه و عدم پذيرش آن از سوي وجدان ارتكاب نيست، بلكه بازتاب آن عمل در جامع
بنابراين با توجه  .)53ص، .ش 1387اللهي،  فرج( .يت استمسؤولمعيار تعيين   ميعمو

به ديدگاه تارد چنانچه به عنوان مثال شخص مبتال به انحراف جنسي خودنمايي در 
تلقّي  مسؤول  ميجامعه مرتكب عمل انحرافي مذكور گردد، از ديدگاه وجدان عمو

تواند معيار صحيحي براي  ميرسد ديدگاه تارد ن ميبه نظر . حقّ مجازات استو مست
نمودن دار يت كيفري به صرف جريحهمسؤولزيرا احتساب . يت باشدمسؤولتعيين 

روانيِ مؤثّر در بروز جرم، مستلزم ـ و بدون توجه به عوامل زيستي   ميوجدان عمو
يت كيفري بوده و در مسؤولاراي اين معني است كه مجانين و حتّي كودكان نيز د

در حالي كه مجازات اشخاص مذكور نه . صورت ارتكاب جرم مستحقّ مجازاتند
. است ميها، بلكه مغاير با خرَد جمعي و وجدان عمو تنها مغاير با اهداف مجازات

زيرا مجازات فردي كه نادانسته و بدون قصد و در اثر عوامل خارج از اختيار خود 
  .ه، فاقد وصف عقالنيت و امري عبث استمرتكب جرم شد

  
  »15ادوين ساترلند«تئوري معاشرت ترجيحي  ـ ب

ي تارد و دوركيم، ها هادوين ساترلند نيم قرن بعد از تارد و تحت تأثير انديش
هدف . مطرح نمود، .م 1924خود را در سال  16هاي ترجيحي ي معاشرت نظريه

بود كه طي آن شخص به بزهكار ي اين نظريه توضيح روندي  ساترلند از ارائه
وي الگوي همنشيني افتراقي خود را  .)93ص، .ش1374، گسنموريس ( .شود تبديل مي
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هاي خويش با ديگر اعضاي جامعه   دهد كه افراد در همنشيني گونه توضيح مي اين
ها و  توانند تعاريف نامطلوبي را فراگيرند كه كنش طي يك فرايند يادگيري مي

بنابراين ساترلند يادگيري . ها مشروعيت بخشد فانه را در نظر آنهاي منحر واكنش
دانست و متعاقب آن از  ي خود مي ها و مبنايي براي نظريه رفتاري را خاستگاه كج

اي علّت وقوع انحرافات و بزهكاري و تداوم آنها را  گانه ي اصول نُه طريق ارائه
 قائلميان جرم و انحراف  وي در تئوري خود به طور واضح و مشخّص. تبيين نمود

جايي كه در تئوري خود به دنبال توصيف  اما از آن. به تفكيك نشده است
هاي اجتماعي اعم از  هاي اجتماعي بوده و ناهمنوايي  هاي مبتني بر ناهمنوايي كنش
ها است، امكان آن كه بتوانيم بزهكاري مورد بحث  ها و هنجارشكني شكني قانون

  .رم و انحراف بدانيم وجود خواهد داشتساترلند را اعم از ج
توان بر مبناي تئوري ساترلند انحرافات جنسي كه يكي از انواع  ميبنابراين 

كه گاهي موجب نقض  ـ هاي نامتعارف و ناهمنواي اجتماعي است كنش
را  اين چنين تعريف  ـشود  هنجارهاي اجتماعي و گاهي موجب نقض قوانين مي

ه عمل و رفتار جنسي نامتعارفي است كه طي يك انحراف جنسي هرگون«: كرد
از طريق همنشيني و ) هاي نامتعارف جنسي كنش يادگيري(فرايند يادگيري 

ي نامطلوب جنسي هستند ها هي مختلف اجتماعي كه داراي ايدها هارتباط با گرو
دهد  اصل مبناي تئوري خود را توضيح مي 9ي  ساترلند با ارائه .»شود آموخته مي

اين پژوهش اين نُه اصل را با تأكيد بر انحرافات جنسي كه به شرح ذيل كه در 
  :باشد مورد بررسي قرار خواهيم داد مي
بنابراين انحرافات جنسي نيز آموختني و امري . شود رفتاري آموخته مي كج .1

امري مبتني بر آن است كه انحراف جنسي اكتسابي است كه مفهوم مخالف آن 
  .تواند باشد رواني نميـ  ي از مشكالت روحيزيستي و فردي يا ناش
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در ارتباط متقابل آموخته و از طريق تعامالت و ) انحراف جنسي(رفتاري  كج .2
هرچند كه تأثيرگذاري . شود پذيري فرا گرفته مي طي يك فرايند جامعه

هاي فيزيكي به ويژه در سنين نوجواني و جواني قابل  هاي متقابل و تماس كنش
اما بايد گفت امروزه با گسترش وسايل ارتباطات جمعي  انكار نيست،

هاي  هاي فيزيكي جاي خود را به كنش اينترنت، كنش ي هالخصوص شبك علي
به ويژه آن كه امروزه با گسترش و افزايش روزافزون كاربران . اند مجازي داده

توان مدعي شد كه يادگيري  هاي خاص در فضاي اينترنت، مي و ايجاد كلوپ
ي مختلف ارتكاب آن بيش از گذشته شده ها هارهاي جنسي نامتعارف و شيورفت

  .است
بر همين اساس در . شوند ميي خودي فرا گرفته ها هها در درون گرو رفتاري كج .3

ي ها هگرو به آن بود كه انحرافات ابتدا در قائلمورد انحرافات جنسي نيز بايد 
  .شوند آموخته مي... وه، دوستان خودي مانند خانواده، مدرسه، محلّ

  .ستها هدهي به انگيز ارتكاب و هم جهت ي هكجرفتاري هم شامل نحو يادگيري .4
ي كجروانه و بزهكارانه منوط به تعريف شايسته و ناشايسته ها هدهي انگيز جهت .5

پرسشي كه در اين ميان مطرح خواهد شد آن است . از هنجارها و قوانين است
 چه شخصي ولو با يادگيريِ تعاريف شايسته و ريم، چنانكه اگر اين مبنا را بپذي

ي سالم، به علل فردي يا ها هگرفتن در گروموافقِ هنجارهاي اجتماعي و قرار
توان بر اين مبنا آن را توجيه  ميرواني به انحرافات جنسي متمايل شود چگونه 

نمود؟ به عنوان مثال اگر شخصي آموخته باشد كه روش مناسبِ رفع نياز 
نسي صرفاً از طريق ارتباط با جنس مخالف است، ولي به داليلي همچون ج

ي غيرمعمول ها هاختالالت جنسي يا جسمي قادر به انجام آن نباشد و به شيو
توان تئوري ساترلند  ميروي بياورد، چگونه ... دوستي و گرايي، مرده مانند حيوان
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توان  ميين اساس نرا قادر به توضيح مبناي اين نوع انحراف دانست؟ بر هم
يي كه تعريف مطلوب يا نامطلوبي از رفتارها ها هصرف قرار گرفتن در گرو

  .دهند را معياري دقيق براي توجيه كجروي دانست ارائه مي
ها حاصل تكثّر تعاريف مطلوب نقض هنجارها بر تعاريف نامطلوب   كجرفتاري .6

  .باشد نقض هنجارها مي
بدين  .اني، مدت، اولويت و شدت متفاوت هستندي افتراقي در فراوها تمعاشر .7

ها از جمله يادگيري انحرافات جنسي، متأثّر از اين كيفيات   رفتاري معنا كه كج
منظور . تأثير مدت و فراواني به عنوان دو معيار نياز به توضيح ندارد. در تغييرند

ي يادگيري افراد اه ماز اولويت به عنوان يكي از انواع اين كيفيات، اشاره به تقد
هاي  به عنوان مثال همان گونه كه اشخاص احترام را در همان سال. است

شده و در  امري دروني  ها نكنند و براي آ ي اوليه كسب ميها هنخستين در گرو
. ماند، انحراف جنسي را نيز بايد تابع همين قاعده دانست طول زندگي باقي مي

توان به عنوان اصلي ثابت  نيز نمي قابل ذكر آن كه اين اصل را ي هنكت
آيند، بلكه  ميزيرا بسياري از انحرافات جنسي در سنين پايين پديد ن. پذيرفت

رواني در سنين جواني و ميانسالي رخ  ـي هويتي و روحي ها ندر اثر بحرا
  .دهند مي

. شود وكارها و طُرُق يادگيري ميساز ي هها شامل هم رفتاري فرايند يادگيريِ كج. 8
گيرد كه  يي صورت ميها هبنابراين يادگيري انحرافات جنسي نيز با همان شيو

  .مستلزم هر آموزش ديگري است
  .ي كلّي استها شرفتارهاي بزهكارانه مبين نيازها و نگر .9
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  تعارض فرهنگي ي هنظري .2-2-3
اي ارائه كرد  نظريه، .م1938معروف آمريكايي در سال  شناس جرمتورستن سلين 

) 320، ص.ش1381ولد و ديگران، ( .متمركز بود 17»هنجارهاي رفتاري«بر تضاد كه 
 ي ههاي اجتماعي، در حقيقت نتيج رفتاري سلين سعي بر آن داشت كه بيان دارد كج

بنابراين هنگامي كه تعارض . است ها نها و تعارض موجود ميان آ برخورد فرهنگ
توانند به عنوان  فرهنگي مياطاعت از هنجارهاي خرده  فرهنگ ها حاصل شود، 

  .)94ص، .ش1374گسن، موريس ( .اي منحرفانه خود را نشان دهنددهعملكر
وي براساس تئوري خود بيان داشت كه افراد هنگامي كه خود را در رقابت و 

هنجار، دو مدل و دو نوع فرمان اخالقي و دو فرهنگ  تضاد و تعارض بين دو
و ديگري فاقد ) رسمي يا اجتماعي (اجرا متفاوت بيابند كه يكي داراي ضمانت 

باشد، در نهايت از فرهنگ و  مي) هاي گروهي خرده فرهنگ(ضمانت اجرا 
تر و آن را براي خود آشناتر  كنند كه خود را به آن نزديك ميدستوراتي تبعيت 

در قسمت اخير به وضوح تأثير ) 456ابرندآبادي، ج، صنجفي ( .كنند تلقّي مي
اين قرابت . و ساترلند در ديدگاه سلين نمود پيدا كرده است ي تاردها هانديش

تئوري از آن جهت است كه سلين معتقد بود در صورت بروز تعارض بين دو 
  .آن را فراگرفته و آموخته باشند كنند كه فرهنگ، افراد از فرهنگي تبعيت مي

گفت كه با توجه به مباني توصيفي تئوري سلين در تعريف انحرافات جنسي بايد 
 مياست كه با هنجارهاي عمو  هرگونه كنش و رفتار جنسي» انحراف جنسي«
  .پذيرفته شده در هر جامعه مغايرت داشته باشد 

اي است نسبي كه تعريف آن از  با توجه به اين تعريف انحراف جنسي پديده
تواند متغير  هاي متفاوت در يك جامعه مي مكاني به مكان ديگر و حتّي در زمان

چرا كه . بنابراين تعيين مصاديق انحرافات جنسي هم به آساني ممكن نيست. اشدب
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اما سؤال اساسي آن . ها در جوامع مختلف متفاوتند و فرهنگ ها شهنجارها، ارز
توان بر اساس تئوري سلين انحرافات جنسي كه عامل دروني و  مياست كه چگونه 

  ند را توجيه نمود؟باش ميفردي داشته و ناشي از تعارضات فرهنگي ن
چند به طور فرعي براي توصيف تعارض فرهنگي هر ي هرسد كه نظري ميبه نظر 

هاي  انحرافات از جمله انحرافات جنسي كاربرد دارد، اما اين نظريه همانند تئوري
تواند به طور جامع و مانع به توصيف و تعريف انحرافات جنسي،  پيشين نمي

يت مسؤولاز طرف ديگر در خصوص تبيين  .خاستگاه و مصاديق آن بپردازد
زيرا در اين تئوري به عوامل زيستي . كيفري منحرفين جنسي نيز دچار نقص است

ها تنها حاصل تعارضات  رفتاري و رواني توجهي نشده و بروز انحرافات و كج
توان از تئوري  ميفرهنگي دانسته شده و بديهي است كه در چنين صورتي ن

 ي هزيرا پذيرش ادعاي اراد. منحرفين جنسي دفاع نمود ي هتياف يت تقليلمسؤول
كه  مگر آن. نسبي در خصوص رفتارهايي كه آموختني است بسيار مشكل است

بروز چنين رفتارهايي شكل اعتيادگونه به خود گرفته و به نوعي ناشي از روان 
ر اگرچه برخي از انحرافات جنسي از امو. پريشي مرتكب باشد نژندي يا روان

آيند، اما بسياري از اين انحرافات ناشي از عوامل  مياكتسابي و آموختني به حساب 
بنابراين تئوري مذكور نيز به دليل تمركز بر روي . بيولوژيكي و رواني است

 ي هتواند به عنوان يك نظري ميعوامل محيطي و غفلت از ساير عواملِ مسبب جرم ن
يت كيفري مجرمين، به ويژه منحرفين لمسؤوجامع پاسخگوي نياز ما در تبيين 

  .جنسي محسوب شود
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  انتخاب عقالني ي هنظري .2-2-4
شناخته ) .م 1986و  1987( 18كورنيش و كالرك ي هاين نظريه بيشتر به وسيل

مجرم براي ارتكاب جرم به  ي هانگيز انتخاب عقالني به تشريح ي هنظري. شود مي
حايز اهميت در ديدگاه  ي هنكت. كند مينگاه  عنوان تالشي براي رفع نيازهاي عادي

بلكه . انتخاب عقالني آن است كه عقالنيت كامل مورد نظر اين ديدگاه نيست
  .)246، ص1386پي ويليامز و مك شين، ( .عقالنيت محدود مورد نظر اين ديدگاه است

. كنند ميگيري را به دو حوزه تقسيم  تصميمپردازان انتخاب عقالني  نظريه
. اي است دوم تصميمات حادثه ي هشدن و حوزاول تصميمات درگير ي هحوز
دادن  شدن در يك جرم، ادامهل مربوط به تصميم در خصوص درگيراو ي هحوز

اي  در حالي كه تصميمات حادثه. كشيدن از يك جرم است يك جرم يا دست
واقع تصميمات  در. باشد ميي اجرايي يك جرم ها كمربوط به تعيين تاكتي

به اين معني كه به هر ميزان . شدن دارنداي نقشي مهم در تصميمات درگير ادثهح
شدن  تر باشند، منفعت درگير تر و در دسترس ي اجراي يك جرم آسانها كتاكتي

تر باشند،  مشكل ها كچه تاكتييابد و هر ميدر آن جرم در نظر مجرم افزايش 
پي ويليامز و مك شين، ( .دهد ميخود را از دست  ي هشدن منفعت بالقوتصميم درگير

ترين راهكار پيشگيري از  شايد بتوان گفت كه به همين دليل مهم .)247ص،1386
ي هجرايم و انحرافات از ديدگاه انتخاب عقالني كاهش منفعت و جذّابيت بالقو 

انتخاب عقالني به نوعي  ي هنظري. يري وضعي استگجرايم و به نوعي پيش
 ها نبه اين معني كه انسا. اي مكتب كالسيك استهدبازگشت به اصول و بنيا

  . شوند ميآزاد هستند و با آگاهي و عقالنيت مرتكب جرم  ي هداراي اختيار و اراد
در واقع از ديدگاه اين نظريه تصميم به ارتكاب جرم خاص، موضوع تصميم 
 فردي است كه بر مبناي سنجش اطّالعات دريافتي از شرايط جرم و ارزيابي سود و
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حال پرسش اين جاست كه آيا در مورد منحرفان . شود ميزيان حاصله محقّق 
را مجرماني تلقّي كرد كه با  ها نتوان از اين ضابطه سود جسته و آ ميجنسي نيز 

سود و زيان و عواقب كار خود مرتكب  ي هگيري قبلي و با محاسب تصميم
يتي تام مسؤولجنسي يت كيفري منحرفان مسؤولشوند؟ آيا  ميرفتارهاي انحرافي 

رسد پذيرش اين ضابطه در مورد منحرفان جنسي با سختي مواجه  مياست؟ به نظر 
انتخاب عقالني مبين ارتكاب جرم با سبق تصميم و سنجش  ي هزيرا نظري. است

در حالي كه بسياري از منحرفان . سود و زيان جرم و اتّخاذ تصميم بر آن مبناست
ي محرك، مرتكب ها تاشي از مواجهه با موقعيجنسي در اثر هيجانات آنيِ ن

به قدري قوي  ها ندر واقع انگيزش جنسي در آ. گردند ميانحراف جنسي مجرمانه 
است كه چه بسا به عواقب و مخاطرات عمل و يا سود و زيان حاصل از آن 

در . تحريك هستند ي هنينديشيده و تنها در صدد ارضاي ميل جنسي خود در لحظ
زيستي، رواني و محيطي نقش پررنگي در بروز انحرافات جنسي دارند واقع عوامل 

 ها نكه علل و خاستگاه آ ميو اين در حالي است كه در اين تئوري به جراي
  . باشد توجهي  نشده است ميمحيطي، رواني و زيستي 

توان گفت كه مفهوم مخالف ديدگاه كنش عقالني آن است كه اعمال  مياما 
يت مسؤولبتني بر گزينش عقالني نيستند از لحاظ نوع و ميزان اي كه م مجرمانه

مستحقّ تخفيف و تقليل مجازات يا هر نوع واكنشي متناسب با شخصيت مرتكب 
يز فاقد مسئووليت تام و مشمول بنابراين بسياري از منحرفين جنسي ن. هستند
  .وليت تقليل يافته خواهند بودمسؤ

انتخاب عقالني بايد گفت كه اين نظريه  ي هبندي كلّي راجع به نظري در يك جمع
شماري از جرايم را در برگرفته و مواردي مانند جرايم غير   قلمرو محدود و كم

المشاعر و بزهكاراني كه به طور  عمدي، جرايم اطفال، جرايم بزهكارانِ مختل
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. شود ميشوند را شامل ن ميناگهاني و تحت تأثير هيجانات آني مرتكب جرم 
ن با توجه به آن كه منحرفان جنسي در بسياري از مواقع بدون سبق تصميم بنابراي

توان بر مبناي اين تئوري  ميشوند، ن ميسود و زيان مرتكب جرم  ي هو محاسب
است  مياين تئوري غالباً ناظر به جراي. منحرفان جنسي را توجيه نمود ي هجرايم هم

گزينند  مييي را بر ها هه و راكه مرتكب يا مرتكبان آن آماج جرم را بررسي كرد
 ي هشايد بتوان نظري. تا به دست پليس گرفتار نشده و يا مورد شناسايي قرار نگيرند

يت كيفري مجرمان يقه سفيد مسؤولاي مناسب براي تبيين  انتخاب عقالني را نظريه
  .شوند دانست ميمنافع مرتكب جرم  ي هكه عموماً با تفكّر و محاسب
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  يجهنت
يت كيفري از جمله مباحث مسؤولتبيين و تحليلِ مفهوم، مباني، شرايط و آثار 

پيچيده و مورد مناقشه در طول ساليان درازِ حاكميت مكاتبِ مختلف فكريِ حقوق 
هجدهم ميالدي يا به عبارتي عصر روشنگري  ي هتا پيش از سد. كيفري بوده است

كيفري يك مفهوم كامالً مطلق و براي يت مسؤول، ها تجرايم و مجازا ي هدر زمين
ي ها ناعم از اشخاص سالم، صغار، مجانين و حتّي حيوانات و انسا ها نانسا ميتما

اما پس از شروع نهضت . شدند ميشناخته  مسؤولمرده نيز قابل اعمال بوده و همه 
يت كيفري به مسؤولبينانه به  روشنگري و تحوالت عظيم فكري، رويكردهاي واقع

ي بعد از سده  شناس جرمنقش مكاتب و نظريات . حيات گذاشت ي هور پا به عرصمر
يت كيفري امري انكارناپذير مسؤول ي هبه مقول ها شو بين ها شهجده، در تغيير نگر

 ي هآن چه كه به عنوان نقط. است كه تأثيرات آن تا به امروز همچنان باقي است
يت كيفري و چگونگي مسؤولفهوم شناختي در تحليل م نظريات جرم ميمشترك تما

گرفتن ميزان آزادي اراده به عنوان خورد، مالك قرار مياحتساب آن به چشم 
شناختي با توجه به  يت كيفري بوده و هر يك از نظريات جرممسؤولزيربناي 

برداشت خود از مفهوم و ميزان آزادي اراده در انسان، درصدد تبيين چگونگي 
  .تيت كيفري برآمده اسمسؤول

ي مختلف علوم انساني از جمله ها هاست كه در حوز  مياراده از جمله مفاهي
همواره مطرح بوده و مناقشات فراواني ... ي وشناس جرمي، شناس روانفلسفه، اخالق، 

مانند فلسفه و اخالق   مياما به هر ميزان كه مفهوم اراده در علو. را رقم زده است
ي عملي است، در ها هبوده و كمتر داراي جنب يممباحث نظري و كال ي هدر برگيرند

تا آن جا كه . ي واجد آثار بسيار مهم كاربردي استشناس جرمحقوق كيفري و 
رو  به يت با تحول رومسؤوليت تام تا فقدان مسؤوليت كيفريِ شخص را از مسؤول
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يت كيفري، نقشي محوري در مسؤولاراده به عنوان ستون بنيادين استقرار . سازد مي
  .يت كيفري برعهده داردمسؤولچگونگي انتساب و احتساب 

ي ها هشناختي نيز با محور قراردادن ميزان آزادي اراده ديدگا جرم نظريات
. اند هيت كيفري مرتكبان افعال مجرمانه بيان نمودمسؤولمتفاوتي را در خصوص 

پس  شناختيِ گيري مكاتب جرم اعتقاد به ميزان آزادي اراده در طول ساليان شكل
طرفداران . از عصر روشنگري تا به امروز مسيرهاي متفاوتي را پيموده است

 ها نانسا ميتما ي هاجتماعي و عدالت مطلق، اراد ي هنظريات كالسيك از جمله فايد
را مطلق دانسته و بدون توجه به شرايط ارتكاب جرم و تأثير علل و عوامل مختلف 

مرتكبين جرايم بودند و تنها   ميو مطلق تمايت تام مسؤولبه  قائلبر روي بزهكار، 
اين ديدگاه در طول . دانستند استثنائات بر اين عقيده را كودكان و مجانين مي

 ي هكه قضات تنها وظيفچرا. ود سبب ايجاد مشكالتي گرديدساليان حاكميت خ
تطبيق عمل متّهم با قانون و اعمال مجازات را داشتند و امكان ايجاد تناسب ميان 

ي منصفه نيز براي رهايي از اين بن بست ها تهيأ. رم و مجازات وجود نداشتج
كردند و اين خود با اهداف عدالت  ميدر برخي موارد اقدام به صدور حكم برائت 

اي از انديشمندان ضمن اعالم  از اين رو عده. اجتماعي در تضاد بود ي هو فايد
آزاد در انسان، لزوم تناسب  ي هپايبندي به اصول مكتب كالسيك و پذيرش اراد

ميان جرم و كيفر با توجه به شرايط وقوع جرم و تأثير عوامل دروني و بيروني بر 
ارتكاب رفتار مجرمانه از سوي بزهكار را اعالم نموده و ضمن تعيين حداقل و 

طرفداران . يت نقصان يافته را بنيان گذاشتندمسؤول، تئوري ها تحداكثر براي مجازا
نظريات آنان مرجع  ها تشهرت يافتند و تا مد ها كديشه به نئوكالسياين ان
  .ي عدالت كيفري بودها منظا
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 ي هدر پي انتقادات وارده بر مكتب كالسيك و با انقالب صورت گرفته در زمين
كه از سوي آگوست كنت فيلسوف فرانسوي آغاز گرديد،  ميي تحقيق علها شرو

ي جاي خود را شناس جرمي از علوم از جمله در بسيار  ميروش كشف و تحقيق عل
در همين راستا انديشمنداني مانند سزار لومبروزو، انريكو فري و گابريل . گشود

و آزمايشات پزشكي   ميي بزهكاري از طريق علها تگاروفالو درصدد تبيين علّ
 ي هبزهكاري و فقدان اراد بودن جبريتئوري  ي هچنين امري ارائ ي هنتيج. برآمدند

اين مكتب كه به مكتب اثباتي يا تحقّقي شهرت يافت معتقد بود كه . انسان بود
 ها نجرم و انحراف ناشي از علل زيستي يا رواني يا محيطي بوده و انسا ي هپديد

را  ها نانسا ي هدر واقع انديشمندان اين مكتب هم. مجبور به ارتكاب جرم هستند
يت اجتماعي مسؤولبه  قائللت خطرناك ن حادكر دانستند و با مطرح ميفاقد اراده 

بزهكاري، نظريات  بودن جبريپس از چندي و با ردشدن تئوري . مجرمين بودند
انسان، از  ي هوجود گذاشتند و ضمن پذيرش آزادي اراد ي هديگري پا به عرص

وي را متأثّر از عوامل بيروني و  ي همكتب اثباتي نيز بهره جسته و اراد مينتايج عل
رغم تفاوت عقايد  اين اصل تا به امروز همچنان باقي مانده و علي. نستنددروني دا

شناختي در خصوص علّت و منشأ بروز بزهكاري، ترديدي  مكاتب و نظريات جرم
  .انسان وجود ندارد ي هبودن اراد در نسبي

اثبات  ي پزشكي و روانشناسي در قرن اخير وها تبنابراين با توجه به پيشرف
بودن آن از عوامل بيولوژيكي، رواني يا محيطي، پذيرش ده و متأثّرنسبي بودن ارا

اين  .ناپذير است يت كيفري بر اين مبنا اجتنابمسؤوليت نسبي و احتساب مسؤول
نقص  در حالي است كه نظام عدالت كيفري ايران در اين زمينه همچنان داراي

يافته در  تقليليت مسؤولبودن اراده و تئوري  هيچ اثري از پذيرش نسبي و است
امري كه مغاير با عدالت و انصاف و . شود ميجزايي موضوعه مشاهده ن قوانين
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  .طلبد مياندركاران امور را  لزوم توجه بيشتر دست بوده و ها تاهداف مجازا
و قضا  نياندركاران امرِ تقن تا دست دهيرسد كه اكنون وقت آن رس ميبه نظر 

علوم  ميعل يو دستاوردها يشناس جرم نينو تاياستفاده از نظر يبرا ديجد يراه
 يامر. نديبگشا ميو هدفمند با انحرافات و جرا حيصح ي همختلف به منظور مبارز

و  يسنّت يها شپنهانِ رو يها هنيو كاهش هز يور بهره شيكه عالوه بر افزا
 زيو مجرمانه، به عدالت ن يانحراف يها هديصرف در مبارزه با پد ي هانيسزاگرا

 ميتما يبرا تيشخص ي هپروند ليراه تشك نيقدم در ا نياول. تر خواهد بود كينزد
مسأله  نيا ژهيبه و. انحراف در آنان است ايمجرمان و توجه به خاستگاه بروز جرم  

 ليبه دل رايز. است تياهم زيحا اريبس يجنس نيمانند منحرف يافراددر خصوص 
 يانحرافات جنس ي هبه مقول ها هنگا نوع ران،يا ي هموجود در جامع يبستر فرهنگ

 يها هباشد، برگرفته از نگا حيو صح  ميعل يها شنياز آن كه برگرفته از ب شيب
 يحتّ يجنس نيبا منحرف ديمسأله موجب برخورد شد نيهم. است يمتعصبانه و خراف

به عالوه . است تيبه پرونده و قبل از صدور حكم محكوم يدگيدر روند رس
 ليبه دل يدگيخود در مراجع رس التياز گفتن تما يجنس نيرفاز منح ياريبس

 يها هنيماندن زم مسأله موجب پنهان نيو هم ندينما ميترس از برخورد امتناع 
  .  گردد مي ها نانحراف آ

اصالح و درمان  ايمجازات مناسب  نييتع يبرا يمنحرفان جنس تيشخص يبررس 
در . از تكرار آن است يريجلوگ يراب يمهم و راه اريآنان بس تيمتناسب با شخص

 تيوضع يمجرم و چگونگ يو روان يجسمان اتيخصوص ت،يشخص ي هپروند
گردد  مي خّصمش... و تيو ترب ميتعل ،يفرهنگ ،ياجتماع يها هشخص از نظر جنب

 اريبس يدگيقضات و مراجع رس يمناسب از سو ماتيتواند در اتّخاذ تصم ميكه 
  .راهگشا باشد
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  ها نوشت پي

گيتا مقيمي، بررسي تحليل اراده و آزادي اراده از ديدگاه توماس : ك به.براي آگاهي بيشتر رـ 1
 .ش 1381، سال36ي  ي مفيد، شماره آكوئيناس، فصلنامه

مجموع عقايد و افكار دانشمنداني چون منتسكيو در كتاب روح القوانين، ژان ژاك روسو با انتشار ـ 2
» بكاريا«هاي  ي خود تحت عنوان قرارداد اجتماعي و كتاب جرايم و مجازات عقايد آزادي خواهانه

ي او در مورد مسؤوليت و ساير اصول كيفري و رساله مجازات در  و پيشنهادات و عقايد سازنده
كتب را هاي فوئر باخ، اساس و بنيان اين م و به اعتقاد برخي از جزائيون انديشه» بنتام«هاي  پاداش

 .تشكيل دادند

يعني نظام حاكم بر فرانسه از ماه  (restoration)مكتب نئوكالسيك در فرانسه در زمان رستوراسيون ـ 3
، در زمان لويي فيليپ، .م 1848تا  1830و نظام استبدادي حاكم بر فرانسه از  1830تا ژوئيه  1814مه 

دانشمندان ديگري مانند رسي در . كا بودندگذاران آن گيزو، ژوفري و شارل لو رواج يافت كه بنيان
ها از  ايتاليا، اورتالن و ميلتر ماير در آلمان، پل هيمان، دوبائه، ژولي و طرفداران مكتب اصالح زندان

 .اند جمله جان هوارد در تكامل بخشيدن به اين مكتب مؤثّر بوده

4 -  Paul Hyman. 

شان با عالم واقع قطع  ذيان و توهم نبوده و رابطهرنجورها دچار ه نوروزها يا روان (Neurosis)ـ 5
 .غالباً به بيماري خود آگاه بوده و از آن رنج مي برند و غالباً درصدد درمان هستند. شود نمي

ي  اعتقاد وي به نظريات اين مكتب در زمينه. حقوق دان فرانسوي و از پيروان مكتب كالسيك بودـ 6
 .انع از آن نشد كه از پيشنهادات مكتب تحقّقي سود بجويدآزادي اراده و مختاربودن انسان م

ي حقوق دانشگاه شهيد  ي دانشكده اين كتاب توسط آقاي دكتر محمد علي اردبيلي استاد برجستهـ 7
 .بهشتي به فارسي ترجمه شده است

زيرا در واقع . گيرد الزم به ذكر است كه مكتب نئوكالسيك نيز ذيل مكتب كالسيك جاي ميـ 8
 .شود ي آن محسوب مي يافته كاملت

بلكه معتقدند هدف از . جبرگراها هدف از اقدامات تأميني را تحميل زجر و شكنجه به متّهم نمي دانندـ 9
به همين علّت معتقد بودند كه اين اقدامات بايد تا . كردن حالت خطرناك است اين اقدامات خنثي

قانوني بودن را نقض كرده و مشكالتي را پديد امري كه اصل . ي حالت خطرناك ادامه يابد خاتمه
 .19مرتضي محسني، پيشين، ص : ك به.براي مطالعه بيشتر ر. مي آورد

10- Robert.k.Merton. 
11- mean-end. 
12- Strain theory. 
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13 - Gabriel Tarde. 

اري هاي رفت شباهت شيوه«: تعريف تقليد در كتاب تارد اين گونه عنوان شده است) Imitation(ـ 14
 .»ي مشترك در يك زمان مشترك بزهكاران يك منطقه

15 - Edwin. Sutherland. 
16 - Differential Association theory. 

هنجارهاي رفتاري قواعدي فرهنگي هستند كه انواع معيني از مردم را مكلّف ) conduct norms(ـ 17
 .هاي معين عمل نمايند كنند تا در شرايط معيني به شيوه مي

18- Cornish & Clarke. 
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