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 چكيده
پيشگيري و كاهش ميزان بروز اين  منظور به موردمطالعه ي مهمها حوزهيكي از مجرمان جرائم خشن همواره  تيپ و بررسي ارتباط بين شخصيتسابقه و هدف: 

از اين  هدفباشد.  خصوص مزاج مغز و مزاج قلب مي متفاوت افراد، مزاج آنان به يها كنشوا از منظر طب ايراني يكي از عوامل مهم در بروز جرائم بوده است.
 ي و كمك احتمالي به پيشگيري از وقوع جرم است.ابي علت منظور بهطب ايراني  منظر از مغز با مزاج خشن ارتكاب جرائم ارتباط تحقيق بررسي
زندان مركزي و اين تحقيق شامل زندانيان آماري  ةجامع ه است.انجام شد 1397در تابستان سال كه است تحليلي -مقطعي : پژوهش حاضر از نوعها مواد و روش

مزاج ساختة  محققو فرم بررسي ي ا هنيفرم اطالعات زم شامل اطالعات در اين پژوهش يآور ابزار جمعباشد.  ميخشن  جرائمبا پيشينة انجام  اصفهان استانزنان 
 ند.قرار گرفت ليوتحل  هيمورد تجز 18نسخة  SPSS افزار آوري به كمك نرم ها بعد از جمع دادهه است. تكميل شد كه توسط افراد باشد ميمغز 

 با خشن جرائم ارتكاب در بررسي ارتباطداشتند.  سال قرار 40 تا 21ي سن در فاصلة افراد تعداد نفر وارد مطالعه شدند. بيشترين 143در اين پژوهش : ها افتهي
هيچ نوع جرائم خشن ي گرمي و خشكي مغز ارتباط دارد؛ اگرچه بين مزاج مغز و ها تيفيكي آماري نشان داد كه بروز اين نوع جرائم با ها تست مغز، مزاج

 توجهي يافت نشد. ارتباط قابل
رسد اين خصوصيات با مشخصات افراد داراي  ينظر م هاي محققان ديگر مطابقت دارد. همچنين به تحقيق با يافته هاي مختلف مجرمان در اين ويژگيگيري:  نتيجه

هاي درماني طب  رسد اصالح سبك زندگي افراد داراي اين نوع مزاج در كنار ساير روش نظر مي خشك از منظر طب ايراني مشابهت داشته باشد. به و مغز گرم
 كننده باشد. تواند در كاهش وقوع جرائم خشن كمك نوين مي
 يرانيطب ا ت،يمزاج، شخص جرائم، خشونت،ها:  كليدواژه

 

 

 مقدمه:
 ارتكاب حين در شود كه اطالق مي جرائم خشن به جرائمي

از آن  بزهكار قصد باشد كه يا خشونت پرخاشگري با همراه
است.  ديده بزه يا قرباني بر جسماني يا جاني هاي زدن آسيب

 تحميل، جرم شدت لحاظ به خشن جرائم به رسيدگي
 و جامعه كردن احساسات مخدوش، رواني و مادي هاي هزينه

 همواره، كند مي تحميل جامعه بر كه شديدي بار زيان آثار
 ).2 ،1رود ( مي شمار به ة مدنيجامع هر يها تياولو

 زيادي بخش ساله هاي رواني بر جامعه، هر عالوه بر هزينه
 اين از گرفته نشئت هاي خسارت جبران براي جامعه سرماية از

 محيط ادارة، مجرمان از نگهداري هزينةاز قبيل  جرائم نوع

 مجرمان در كردن اجتماعي باز براي تخصيص بودجه، ها زندان
 به رسيدگي دليل همين به. )3، 1شود ( مي صرف و گرفته نظر
چرايي بروز  نييتبعلل، عوامل و  شناخت و جرائم اين

در جهت پيشگيري و كاهش ميزان بروز  زيآم خشونترفتارهاي 
ترين اهداف  حائز اهميت است و از جمله اصلي ها بسيار آن

ي مختلف از جمله ها حوزه نظران صاحب موردتوجه
شناسي كيفري  ي و زيستشناس جرمي، شناس جامعهروانشناسي، 

 .)5، 4، 2باشد ( مي
هاي مختلف  در بين عوامل بروز جرائم خشن كه طيف

شود دو عامل داخلي و خارجي  كالمي تا قتل عمد را شامل مي
توان به  ترين عوامل هستند. از عوامل مهم داخلي مي اصلي

 1399مرداد : افتيدر خيتار
 1400خرداد تاريخ پذيرش: 
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 همانند رواني و عوامل ژنتيكي، فيزيكي وضعيت، سن، جنس
دخيل در بروز  خارجي ترين عوامل مهماشاره كرد و  ترس

رطوبت  ،ارتفاع، سرما، گرما نظير محيطي جرائم خشن، عوامل
 محل، دياقتصا اوضاع، خانواده همانند اجتماعي عوامل و و...

 .)5، 2، 1باشد ( جمعي مي ارتباط وسايل و مهاجرت، زندگي
حوزة  شناسانه، زيست يها هينظريا  كيفري شناسي زيست

علمي ديگري است كه اعتقاد دارد تفاوت رفتار افراد به 
 رشد در مؤثر حياتي ساختارهاي متفاوت بدن آنان و عوامل

 فرد، وميآنات ها، ژن سن، وراثت، قبيل از رواني و جسمي
رواني  و جسمي مختلف هاي بيماري اجداد و تأثير و والدين

. همچنين در حوزة علم روانشناسي همواره )6، 1وابسته است (
موردتوجه بوده و  مجرمان تيپ و ارتباط بين شخصيت

منظور بررسي شخصيت اين گروه از افراد  مطالعات متعددي به
 .)8، 7انجام شده است (

يران كه مكتب طبي با قدمت از منظر طب سنتي ا
 يها واكنش و وخوي خلق رفتار، باشد بروز چندهزارساله مي

در . گردد يبرممتفاوت افراد به مزاج جبلي يا سوءمزاج آنان 
تمام اجسام جهان از تركيب چهار عنصر  ،بنيادين مزاج ةفرضي

گرمي، سردي، تري و خشكي تشكيل  ةاولي يها تيفيداراي ك
كلي داراي مزاج انساني در اين فرضيه هر  .)10، 9( اند شده

هاي ذاتي  دهندة يكسري ويژگي نشانخاص خود است كه 
ظاهري و باطني از جمله استعداد بروز رفتارهاي خاص 

منظور تعيين مزاج افراد  براساس ديدگاه طب ايراني به. باشد مي
ها،  شود كه يكي از اين شاخصه از معيارهاي مختلفي استفاده مي

انفعاالت نفساني است. اين معيار مأخوذ از حاالتي و فعل
قراري روحي،  رواني مختلف مانند شدت غضب، بي _روحي

بودن، عدم نگراني از انجام كار  قدم زيركي، درك باال، پيش
باشد كه نشانة رابطة مزاج  زشت (وقاحت)، حسن ظن و... مي

 ).11، 10(با رفتار است 
مزاج كلي بدن، دو عضو  عالوه بر طب سنتي ايراناز منظر 

قلب و مغز بيشتر با حاالت روحي و نفساني انسان مرتبط 
هستند. در بررسي مزاج قلب يكي از معيارهاي مهم اخالق 

باشد.  رفتار انساني مي منشأاست كه همراه با عادت و اوهام سه 

هاي دانش علوم  رفتار در مطالعات نوين، به حوزه منشأاين سه 
گردد كه معتقد است جايگاه  ي برمياعصاب و روانشناس

 سيستم عصب طريق از كه است مغز به فيزيكي آن مربوط
 ).12تأثير دارد ( بدن عملكرد بر زير درون غدد و اتونوم

عالوه بر قلب در منابع طب سنتي ايران، خصوصيات 
رواني در معيارهاي بررسي مزاج مغز نيز آورده شده  _روحي

كيفيات گرمي، سردي، تري و  است. معيارهاي تعيين ميزان
خشكي مغز شامل وضعيت موي سر (رنگ، ميزان، قطر، 
سرعت رشد و حالت مو)، افعال جسماني و حاالت نفساني 
(سرعت حركات جسمي، ميزان هوش و ذكاوت، قدرت 

ي و نظر و...)، ترشحات و مواد دفعي (ميزان رأحواس و ثبات 
اط بيني)، ترشحات مجاري سر و قوام و خشكي يا تري مخ

بررسي چشم (عروق چشم، حس گرمي يا سردي آن و سرعت 
باشد  زدن، رنگ آن)، خواب (مقدار و كيفيت خواب) مي پلك

)13-16.( 
ي مختلف گرم، ها گروهتواند در  بر اين اساس مزاج مغز مي

ي گرم و خشك، ها تيفيكسرد، تر و خشك و تركيبي از اين 
ي شود. بند طبقهر گرم و تر، سرد و خشك و مزاج سرد و ت

مختلفي همچون سرعت  عالئمدارندگان مغز با مزاج گرم 
، حواس اظهارنظرحركات جسماني و نفساني، عجله در 

ي، سرخي و برجستگي عروق چشم، سر سبك، حالت تر يقو
زدن و ... را دارند. در مزاج سرد مغز،  سرعت حركت پلك

شود  ه ميگرمي مزاج در افراد مشاهد برخالفعالئم متناقض و 
)13-16(. 

، عالئم تر  مزاجدر افراد داراي خشكي مزاج مغز برعكس 
رشد سريع مو همراه با موهاي ضخيم و مجعد، طاسي 
زودرس، سرعت حركات و حواس قوي، همراه با مجاري بيني 
پاك يا همراه با ترشحات غليظ، باريكي عروق چشم با 

 ي زياد وداريب شباحساس سردي در لمس، خواب كم، 
افزا مانند هواي خشك و  تأثيرپذيري سريع از عوامل خشكي

 .)16-13(شود  هواي آلوده مشاهده مي
ها، عالئم مركب از حاالت ساده  در حالت تركيبي مزاج

عنوان مثال در افراد داراي مزاج گرم و  شود؛ به مشاهده مي
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ي و سبكي خواب همراه با موهاي خواب كمخشك مغز، عالئم 
شود. البته  با بروز زودتر طاسي مشاهده مي ضخيم مجعد سياه

ي همچون عالئمبودن مزاج كل بدن  در صورت گرم و خشك
اندام باريك و بلند، نوك بيني تيز، چشمان گودافتاده و لب و 

بودن،  دهان كوچك ممكن است ديده شود كه همراه با فعال
بودن در امور، تمايل به انجام  پرتحركي، ولخرجي، دقيق

بودن در كارها،  قدم ابتث و گونه، پراراده وسواس رفتارهاي
ي به طلب جاهيي و جو يبرترتمايل به خشونت و بدبيني، حس 

 .)16-13( خورد يمچشم 
ي ها نشانهخصوص مغز به كمك  بررسي مزاج اعضا به

مختلف اين اهميت را دارد كه بخش اعظم تدابير سالمتي هر 
 ).17باشد ( فرد بسته به نوع مزاج آن عضو مي
منظور درك مزاج و حاالت  تا كنون مطالعات محدودي به

مختلف فيزيكي، فيزيولوژيكي و رواني انسان انجام شده است. 
ي كار بزهبا  گانه نههاي  در مطالعة رستمي و همكاران رابطة مزاج

ي قرار گرفته، اما در مورد بررسي موردبررسعنوان يك رفتار  به
اي يافت نشده است  ن مطالعهمغز تا كنو ژهيو بهمزاج عضوي 

گرمي،  هاي كيفيت بررسي حاضر پژوهش بنابراين هدف؛ )11(
 سردي، تري، خشكي يا مزاج مغز در افراد داراي سابقة جرائم

ي احتمالي و بالتبع آن كمك به ابي علتمنظور  به خشن
 باشد. مي پيشگيري از وقوع جرم

 ها: روش و مواد
، از نوع هانجام شد 1397بررسي حاضر كه در تابستان سال 

 ةكه جامع است) Cross Sectional( تحليلي _مقطعية مطالع
 داراي اصفهان استانزنان آماري آن زندانيان زندان مركزي و 

هستند. اين پژوهش پيرو نامة خشن  جرائمة سابق
هاي  توسط كميتة اخالق در پژوهش 1400/ص/2349
باد مورد تأييد آ پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف زيست

 قرار گرفت.
عمد،  قتل شامل مطالعه اين در موردنظر خشن جرائم

است.  وجرح و نزاع ، تجاوز به عنف و اكراه، ضربييربا آدم
فرم اطالعات  شامل آوري اطالعات در اين پژوهش ابزار جمع

كه  باشد ميمزاج مغز ساختة  محققو فرم بررسي  اي زمينه

آوري  جمع . اطالعات از كسانيه استشد توسط افراد تكميل 
داشته و توانايي  به شركت در مطالعه آگاهانه كه رضايت هشد

 اند. را بودهجسمي و روحي پاسخگويي به سؤاالت را دا
 ةحاضر جزء اولين مطالعات در زمين ةاز آنجايي كه مطالع

معتبري در اين زمينه  ةتعيين مزاج مغز بود و هيچ نوع پرسشنام
فرم بررسي مزاج مغز توسط  منظور طراحي به در دسترس نبود،

ن طب سنتي ايران شاغل در گروه طب ادو نفر از متخصص
و با سابقة حدود ده  استاديار ةپزشكي با رتب ةايراني دانشكد

بتدا كتب سال كار تحقيقي و باليني در حوزة طب سنتي ايران، ا
قانون در طب، كامل الصناعه شامل  معتبر طب سنتي ايران

، كه از برترين كتب حكماي طب سنتي اكسير اعظمو بيه الط
ايران در حوزة نظري و عملي اين طب در قرون مختلف 

، 10(بررسي شد مقاالت مرتبط با مزاج مغز ، و همچنين اند بوده
و  سردي -گرميكيفيات  به . عالئم مختلف مربوط)13-16

و از ميان عالئم مختلف  شدخشكي مزاج مغز استخراج  _تري
و  واطالعات حفاظت مسائلعلت  بهبعدي  ةستخرج در مرحلم

كه  يعالئمعدم امكان معاينه و مالقات حضوري زندانيان، 
خودارزياب به آنان پاسخ  ةتوانستند با پرسشنام افراد مختلف مي

 پرسش 14جداسازي شد. فرم بررسي مزاج مغز شامل  ،دهند
 شامل ترتيب خشكي به-سردي و تري-گرمي يها طهيبود كه ح

 شد. مي پرسش 7و  7
نسخة  SPSS افزار آوري به كمك نرم ها بعد از جمع داده

 يها توصيف داده منظور در اين مطالعه بهوتحليل شد.  تجزيه 18
مركزي و پراكندگي از جمله  يها از شاخص ،شده يگردآور

 .فراواني و نمودارها استفاده شد هاي ، درصدها، جدولها زانيم
 :ها افتهي

نفر كه وارد مطالعه شدند  143ن پژوهش از مجموع در اي
از . درصد) مرد بودند 41نفر ( 68و  درصد) زن 52نفر ( 75

 افراد را درصد 4/46و  را افراد متأهل درصد 6/53اين تعداد 
 40تا  31سني  در فاصلة تعداد . بيشتريندادند يم تشكيل مجرد

 اردرصد) قر 8/32سال ( 30تا  21درصد) و  6/40سال (
 30تا  21 يسن در فاصلة تعداد داشتند. در گروه زنان بيشترين

 در  افراد تعداد درصد) و در گروه مردان بيشترين 7/42سال (
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بودند. در بررسي  درصد) 4/51سال ( 40تا  31سني  فاصلة
 3/34ديپلم،  تحصيالت درصد داراي 3/41تحصيلي افراد 

كارشناسي و درصد  9/20 ،ديپلم درصد داراي تحصيالت زير
 بودند. سواد يبدرصد  5/3

 تحت افراد از درصد 1/60در اين بررسي مشخص شد كه 
 افراد درصد 9/39 و نداشتند جرم ة تكرارنيشيپ مطالعه،

 بود. متفاوت زنان و مردان در نسبت اين بودند كهدار  سابقه
 سابقة ارتكاب با مجرمان به متعلق مردان در فراواني بيشترين
 ارتكاب سابقه بدون مجرمان، زنان در و درصد) 9/55جرم (
 3/56بود. در اين مطالعه مشخص شد كه  )درصد 7/74جرم (
كه فراواني نسبي آن در  اند داشته اعتياد زندانيان سابقة درصد

 درصد) بود. 3/33درصد) بيش از زنان ( 6/56مردان (
 72مشخص شد كه  موردمطالعهدر بررسي مزاج مغز افراد 

داراي كيفيت  درصد 8/16اد داراي كيفيت گرم مغز، درصد افر
داراي مزاج معتدل در كيفيت  درصد 2/11سرد مغز و 

). در اين بررسي مشخص شد كه 1سردي بودند (جدول گرمي/
 مردانسردي زنان و آماري معناداري بين كيفيات گرمي/تفاوت 

 
 

 ).3و  2) (جدول p=003/0مطالعه وجود دارد (
 65ي، موردبررسي مزاج مغز افراد در بررسي خشكي/تر

 9و  تر  تيفيكدرصد  26درصد كل افراد كيفيت خشك و 
). 4تري داشتند (جدول درصد مزاج معتدل در كيفيت خشكي/

بين  ،آمده دست اسكوئر به كاي ةآمار معناداربا توجه به سطح 
ت تري/خشكي تفاوت وجود دارد و با امختلف كيفي يها گروه

كيفيت خشكي بيش از ساير  ،شده مشاهده ياه يتوجه به فراوان
). البته در اين بررسي p=0001/0( خورد به چشم ميها  گروه

خشكي زنان و مردان شخص شد كه تفاوت بين كيفيات تري/م
 ).6و  5(جدول  )p=145/0(در مطالعه وجود ندارد  واردشده

 9/32قتل  عناوين با جرائم همچنين در اين بررسي انواع
يي ربا ، آدمدرصد 1/19 وشتم ضرب، درصد 9/24ع نزا، درصد

 6/5 يدپاشياسو  درصد 3/6 عنف به تجاوز، درصد 2/11
. البته در دادند يمتشكيل  را ما ةموردمطالع افراد درصد از

بررسي ارتباط بين كيفيات گرمي/سردي و تري/خشكي و نوع 
هيچ ارتباط  ، مشخص شد كهشده انجامجرائم خشن 

 فراواني اين كيفيات با نوع جرائم وجود ندارد.توجهي بين  قابل
 

 
و موردانتظار كيفيات گرمي/سردي در زنان و مردان شده مشاهده. توزيع فراواني 1جدول

 كيفيت فاعله گروه
فراواني 

 شده مشاهده
 نتايج فراواني موردانتظار درصد

آماره كاي 
 اسكوئر

 سطح معنادار درجة آزادي

 زنان
 -00/8 00/25 70/22 17 سرد

 -00/18 00/25 30/9 7 معتدل 0001/0 2 60/42

 00/26 00/25 68 51 گرم

 مردان
 -70/15 70/22 30/10 7 سرد

 -70/13 70/22 20/13 9 معتدل 0001/0 2 03/57

 30/29 70/22 50/76 52 گرم

 مجموع
 -70/23 70/47 80/16 24 سرد

 -70/31 70/47 20/11 16 معتدل 0001/0 2 02/97

 30/55 70/47 72 103 گرم

كيفيت گرمي  شده مشاهدهي ها يفراوان، بين كيفيات گرمي و سردي تفاوت وجود دارد و با توجه به آمده دست بهبا توجه به سطح معناداري آمارة كاي اسكوئر 
 بيش از كيفيت سردي است.
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 اطالعات توصيفي كيفيات گرمي/سردي .2جدول

 انحراف استاندارد ميانگين امتياز كيفيت دتعدا گروه
  حد
 باال

 حداقل حداكثر حد پايين

 00/8 -00/4 5814/2 2320/1 93245/2 9067/1 75 زن
 00/11 -00/7 5078/4 6981/2 73822/3 6029/3 68 مرد

 00/11 -00/7 2811/3 1455/2 43475/3 7133/2 143 مجموع
  

 
 

 ردي زنان و مردانت گرمي/سا. تفاوت بين كيفي3جدول

 چگونگي واريانس
 ها نيانگيمبراي برابري  T-test آزمون ها انسيوارآزمون لون براي برابري 

 درجه آزادي Tآماره  سطح معناداري Fآماره 
سطح 

 معناداري
 ها انسيواربا فرض برابري 

164/4 043/0 
033/3- 141 003/0 

 003/0 864/126 -998/2 ها انسيواربا فرض نابرابري 
 تفاوت بين كيفيات گرمي/سردي زنان و مردان موردمطالعه است. بيانگر T-testمقدار عددي معنادار آزمون 

 
 

 
 

 
 و موردانتظار كيفيات تري/خشكي در زنان و مردان شده مشاهدهتوزيع فراواني  .4جدول

 گروه
 كيفيت
 منفعله

فراواني 
 شده مشاهده

 درصد
فراواني 
مورد 
 انتظار

 نتايج
آماره كاي 

 اسكوئر
درجة 
 آزادي

 سطح معناداري

 زنان
 -00/2 00/25 7/30 23 تر

 -00/19 00/25 0/8 6 معتدل 0001/0 2 2400/32

 00/21 00/25 3/61 46 خشك

 مردان
 -700/8 700/22 6/20 14 تر

 -700/15 700/22 3/10 7 معتدل 0001/0 2 2650/40

 300/24 700/22 1/69 47 خشك

 مجموع
 -700/10 700/47 9/25 37 تر

 -700/34 700/47 1/9 13 معتدل 0001/0 2 713/70
 300/45 700/47 0/65 93 خشك

ي ها يفراواني مختلف تفاوت وجود دارد و با توجه به ها گروه، بين كيفيات تري و خشكي آمده دست بهبا توجه به سطح معناداري آماره كاي اسكوئر 
 ي است.تر  تيفيك، كيفيت خشكي بيش از شده مشاهده
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 اطالعات توصيفي مربوط به كيفيات تري/خشكي .5جدول

 گروه
 تعداد

 حد پايين حد باال انحراف استاندارد ميانگين امتياز كيفيت
حداك
 ثر

 حداقل

 00/11 -00/8 3527/2 5273/0 9668/3 4400/1 75 زن
 00/12 -00/10 4513/3 4311/1 1731/4 4412/2 68 مرد

 00/12 -00/10 5910/2 2412/1 0828/4 9161/1 143 مجموع
 
 

 تفاوت بين كيفيات تري/خشكي زنان و مردان .6جدول

 چگونگي واريانس
 ها نيانگيمبراي برابري  T-testآزمون  ها انسيوارآزمون لون براي برابري 

 سطح معناداري درجة آزادي Tآماره  سطح معناداري Fآماره 
 ها انسيواررابري با فرض ب

004/0 952/0 
4700/1- 141 144/0 

 145/0 931/137 -4670/1 ها انسيواربا فرض نابرابري 
 .خشكي زنان و مردان مطالعه وجود ندارد/ت ترياتفاوت بين كيفينبودن مقدار عددي معنادار بيانگر اين است كه 

 
 :بحث

كيفيات گرمي، سردي،  مطالعة حاضر كه با هدف بررسي
 تري، خشكي يا مزاج مغز در افراد زنداني داراي سابقة جرائم

ي احتمالي انجام شد، نشان داد كه در ابي علتمنظور  به خشن
ي بيشترين فراواني مربوط به كيفيات گرمي و موردبررسافراد 

باشد؛ اگرچه بين كيفيات مختلف و نوع جرم  خشكي مغز مي
 خشن هيچ ارتباط معناداري يافت نشد.

 با گستاخانه،صورت  به كه است جرائمي خشن جرائم
دهد و زماني  جسارت در انظار عمومي رخ مي و خشونت

شود كه تعادل بين فشارها و مهار دروني در هم  بيشتر مي
 گونه نيا). در بررسي علل و عوامل بروز 5، 4شكسته شود (

نيست و  مجرميت بروز ساز نهيزم ييتنها بهعامل  جرائم، يك
از جمله  و دروني بيروني علل اجبار، في مانند جبر،عوامل مختل

 ).4تواند دخيل باشد ( شخصيت افراد مي
بررسي شخصيت افراد مجرم از ديرباز موردتوجه 

باشد  دانشمندان بوده است. شخصيت كه معرف هويت فرد مي
شامل تركيبي از خصوصيات بدني و رواني انسان و موجب 

 ). تعريف شخصيت 8شود ( يتمايز وي از ساير افراد جامعه م
 

از منظر حوزة روانشناسي، به تعريف مزاج از ديدگاه طب سنتي 
باشد. از منظر طب سنتي ايران مزاج يك  ايران بسيار نزديك مي

ي از خصوصيات فيزيكي، فيزيولوژيكي و رواني ا مجموعهفرد 
كند  وخوي فرد را مشخص مي است كه سطح فعاليت و خلق

ته در بررسي مزاج و شخصيت افراد از منظر ). الب18، 13، 10(
روانشناسي مدرن و طب سنتي ايران بايد توجه كرد كه مزاج 

ي نسبت به معادل آن در روانشناسي تر عيوسداراي مفهوم 
است؛ زيرا در بررسي مزاج عالوه بر خصوصيات رواني و 

هاي  وخوي افراد در حوزة روانشناسي، به ويژگي خلق مسائل
 ).18، 13، 10شود ( نيز توجه مي ظاهري انسان

بنابر نظر برخي از دانشمندان مكتب طب سنتي ايران، مزاج 
كلي يا عام هر فرد برآيندي از مزاج سه عضو مهم و اصلي 

). بررسي مزاج اعضاي مختلف 14وي است ( مغزقلب، كبد و 
هايي جهت تعيين  و شاخصه ها نشانههمچون مغز به كمك 

رمي، سردي، تري و خشكي اين ميزان كيفيات مختلف گ
اهميت را دارد كه بخش اعظم تدابير سالمتي هر فرد بسته به 

). البته برخالف مطالعات 14-16باشد ( نوع مزاج آن عضو مي
 بروز رفتارهاي  منشأنوين، در بررسي حاالت روحي و رواني و 
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كه  ميشو يممختلف انسان از منظر طب سنتي ايران متوجه 
 با قلب االت مختلف روحي ناشي از مشاركتايجاد و بروز ح

 ).12باشد ( مي مغز

منظور درك مزاج و حاالت  تا كنون مطالعات محدودي به
مختلف فيزيكي، فيزيولوژيكي و رواني انسان انجام شده است. 

نفرين افراد داراي مزاج گرم  نفرين و نوراپي در بررسي اپي
اي اين نوع توسط شهابي و همكاران مشخص شد كه افراد دار

نفرين  مزاج نسبت به افراد با مزاج سرد داراي مقدار باالتري اپي
نفرين هستند. به همين دليل اين افراد پرانرژي و فعال  و نوراپي

ي باالتري دارند و با ده پاسخ ها محركباشند و نسبت به  مي
ة حرارت مانند گرماي محيط، دهند شيافزاعوامل مختلف 

باال و ...  شكر و كربوهيدرات غضب، رژيم غذايي حاوي
ممكن است حاالت كنشي بيشتري بروز دهند؛ امري كه در 

قرار  ديتأكافزايش بروز جرائم خشن در مطالعات نوين مورد 
 ).20، 19، 5گرفته است (

همچنين در بررسي پرويزي و همكاران ارتباط معناداري 
) Neuroticismرنجوري ( بين مزاج گرم و شخصيت روان

شد؛ حالتي كه با عالئم ثبات عاطفي پايين، نگراني، مشخص 
). اين حالت در 18ي همراه است (زدگ شتابي و ريپذ بيآس

مقابله با  يها مهارتعلت كمبود در  بروز جرائم خشن به
 مورد در كمترين تفكر با مشكل فوري فشارهاي رواني و حل

 ).21، 18، 7مقابله با استرس نقش زيادي دارد ( پيامد
 قات ديگر نشان داده است كه افراد مجرم در مقياستحقي

باالتري دارند، حالتي كه در آن افراد نياز  نمرة گرايي برون
ي دارند و عالوه بر آن اين ريپذ كيتحربيشتري براي هيجان و 

، ينيب خودبزرگافراد داراي خصوصيات موردتوجه قرارگرفتن، 
حاالت در باشند. برخي از اين  مي همدلي و همدردي فقدان

 ،8 ،7شود ( دارندگان كيفيات گرم و خشك مغز مشاهده مي
13.( 

ي خاصي با ها تفاوتنتايج گرفته شده از اين مطالعه 
و بزه با  گانه نههاي  پژوهش رستمي و همكاران بر رابطة مزاج

. در دهد يماستفاده پرسشنامة بررسي مزاج كل بدن را نشان 
اكي از فراواني بيشتر مزاج ح ها دادهمطالعة رستمي و همكاران 

كل سرد و خشك در بين افراد بزهكار بود كه نتايج آن با 
باشد. افراد با مزاج سرد و خشك،  مطالعة حاضر متفاوت مي

ي كرچمر برخي از خصوصيات تبهكاران مانند بند طبقهبراساس 
بودن و  حساس اندازه از  شيبيي، گرا دروني، الغراندام

ا در بروز جرائم خشن، تعامل انرژي و ديرجوشي را دارند. ام
رسد  خشونت و غلبة حرارت تأثير بيشتري دارد؛ لذا به نظر مي

هاي مختلف مبني بر تأثير مهم  همانند نتايج حاصل از پژوهش
 مزاجان گرمگرما بر فراواني رفتارهاي پرخاشگرانه و نزاع، 

 ).11جرائم هستند ( گونه نيابيشتر مستعد 
با استفاده از پرسشنامة كلي  ها جرملق در آن مطالعه، مط

ي قرار گرفته بود، در صورتي كه در مطالعة موردبررسبدن 
ساخته  حاضر بررسي كيفيات مختلف مغز به كمك فرم محقق

در افراد مرتكب به جرائم خشن انجام گرفته است. در مطالعة 
و بزه مشخص نشده است كه آيا  گانه نههاي  بررسي رابطة مزاج

علت  رد و خشك از ابتدا داراي فراواني بيشتر بوده يا بهمزاج س
حضور افراد در زندان عارض شده است؛ به عبارت ديگر نقش 
متغير مدت زمان حضور در محيط زندان و شرايط مختلف 
محيطي، بر فراواني مزاج ذكر نشده است؛ گرچه اين ايراد نيز 

 ).11باشد ( بر مطالعة حاضر وارد مي
 موردمطالعهالعه نشان داد سن بيشتر افراد همچنين اين مط

سال قرار دارد، حالتي كه در تحقيقات  40تا  21 يسندر گروه 
). از ديدگاه طب سنتي ايران 7قبلي نيز مشاهده شده است (

مراحل سني نيز داراي حالت و مزاج خاص خود است 
كه دوران جواني كيفيت گرمي و خشكي بيشتري  صورتي به

 ديگر زندگي دارد؛ بنابراين رفتارهاي مختلف نسبت به مراحل
در اين دوران  پرخاشگري و يطلب استقاللتكانشي و هيجاني، 

 اهميت ةنيزم در آماري ). مطالعات11كند ( بيشتر بروز مي
 دهد كه آستانة مي نشان زندگي مختلف مراحل در بزهكاري

جرم  تكوين ديگر درتأمل  قابل بزه از مسائل انجام براي سني
 دوران نيتر يبحرانكه  شده  مشاهدهست. در اين مطالعات ا

است  بلوغ دورةخصوص  به جواني سنين، جرم ارتكاب براي
)7.( 
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 3/56از موارد برجستة ديگر مطالعة حاضر، سابقة اعتياد در 
 3/33درصد در گروه مردان در مقابل  6/56زندانيان ( درصد

ر مطالعات نوين باشد. از منظ ي ميموردبررسدرصد گروه زنان) 
بردن به مواد مخدر و افيوني در اين افراد داليل مختلفي  پناه

چون حس كنجكاوي بيشتر و آزمون موارد جديد مانند مواد 
ي ناخودآگاه در جهت كنترل ها تكانهتفريحي و فقدان كنترل 

 ).7، 3عنوان يك مكانيزم دفاعي است ( خشم به
ي طب سنتي ايران از بررسي مزاج افراد و تدابير آن در مبان

ترين اجزاي اين طب جهت پيشگيري و درمان  اساسي
اختالالت مختلف است. البته از ديدگاه طب ايراني هر مزاج، 

 بروز باعث تواند ينم استعداد بروز رفتار خاص را دارد و مزاج
 هر (سوءمزاج) به مزاج در عدم تعادل بلكه شود، مجرميت

 و رفتار بر نامناسب و... طمحي، نادرست تغذية از اعم دليل
 رفتار بروز ساز نهيزم تواند مي و گذارد مي تأثير فرد شخصيت
 شود. فرد در مجرمانه

دارندگان مزاج خاص در صورت عدم رعايت سبك 
مزاجي  هاي سوء زندگي سالم بيشتر احتمال دارد كه به بيماري

عنوان مثال افراد داراي غلبة  همان حيطه گرفتار شوند؛ به
يات گرمي و خشكي در صورت عدم رعايت جوانب كيف

، ها يتندمختلف سالمتي مانند مصرف بيش از اندازة شيريني و 
وجود حاالت تكانشي روحي و رواني بيشتر همچون غضب، 

ي مداوم، برخورد با هواي گرم و خشك و آلوده، ها يخواب يب
در معرض قرارگرفتن بيشتر در آفتاب و فصول گرم سال 

مزاج گرم و خشك را دارا  تارشدن به اختالل سوءاحتمال گرف
 و گرم مزاج هستند كه در اين صورت نسبت به افراد داراي

، 17شوند ( جوتر مي بهانه و تندخوترمراتب  بهخشك طبيعي 
22.( 

ي مستعد هر ها يماريبدر مديريت پيشگيري از بروز انواع 
اصل ي مختلفي در ابعاد متفاوت سالمتي (شش ها هيتوصمزاج، 

ضروري زندگي) در منابع طب سنتي ايران آورده شده است؛ 
مزاج  مثال برخي از دستورهاي پيشگيرانة مناسب سوء طور به

 گرم و خشك و عالئم همراه آن شامل اين موارد است:

ي از هواي تازه با تهوية مناسب و پرهيز از هواي مند بهره
رت آلودة افزايندة گرمي و خشكي، خواب خوب شبانه و چ

ي ها نيتمربعد از ناهار در تابستان، استفاده از  ساعته كي
ة كنند كنترلي ضداسترس، اضطراب و ها كيتكنمراقبتي و 

در  بخش آرامخشم و تنفس  ،يريپذ كيتحرشديد،  احساسات
مواقع برآشفتگي، پرهيز از گفتار بيش از حد، ورزش مناسب 

و  ها وهيماز بعدازظهر، استفادة بيشتر  اواخر و صبح اوايل در
غذايي و خودداري از مصرف بيش از حد  سبزيجات در رژيم

ي قنادي، چاي و قهوه، افزايش ها ينيريشگوشت، شكر، 
خصوص در فصول خشك مانند تابستان و پاييز  مصرف آب به

)22.( 
 گيري: نتيجه

هاي محققان ديگر در زمينة  با يافته پژوهش اين هاي يافته
رسد اين  نظر مي مطابقت دارد و بههاي مختلف مجرمان  ويژگي

از منظر طب سنتي  مزاجان گرم يها مشخصهخصوصيات با 
مغز  گرم مزاج داراي ايران مشابهت بيشتري داشته باشد و افراد

 بيشتري استعداد داراي خشكي، و خصوص كيفيات گرمي به
 نكته اين به البته اشاره .هستند خشن رفتارهاي بروز براي

 قصد پژوهش اين از دست آمده به ايجنت كهاست  يضرور
 ندارد؛ مجرم عنوان داراي چنين كيفياتي را به افراد كردن متهم
بروز  بر را شده شناخته و مؤثر شرايط ساير تأثير توان نمي زيرا

 .گرفت ناديده افراد در بزهكاري
ها، در كنار ساير دستاوردهاي درماني  با توجه به اين يافته

 درماني جامع شخصيتي، روان ارزيابي مطالعات نوين مانند
ي طب سنتي ايران ها آموزهاسترس،  با مقابله گروهي و الگوي

 آغاز وقوع جرائم كمك كند. در تواند به سه روش به كاهش مي
با پاسداشت شش اصل  آحاد جامعه و تعديل مزاج اصالح به

 در اوليه پيشگيري همان كه كرد توجه ضروري زندگي بايد
 در معرض كه خاصي قشر به سپس است، ياسشن جرم علم

 صدد در و شود توجه بايد هستند مزاج سوء به انحراف مزاج
 تبديل مزاج سوء به ها آن انحراف مزاج كه بود شرايطي ايجاد
  پايان در و است ثانويه پيشگيري رهنمودهاي همان كه نشود
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 دچار بار  كي حداقل كه افرادي بود درمان فكر به بايد
 همان كه نگردند جرم تكرار دچار تا اند شده مجرميت
 اين اجراي و رسد با پيگيري نظر مي به. است ثالثيه پيشگيري

خصوص  به جرم، عوامل احتمالي بروز از يكي توان رويكرد مي
 .ميان برداشت از را خشن جرائم

ي مختلفي داشته است؛ با توجه ها تيمحدودتحقيق حاضر 
ي نوپا در محافل علمي ا رشتهبه آنكه طب سنتي دانشگاهي، 

منظور سنجش و ارزيابي  ايران است و هنوز ابزارهاي الزم به
سوءمزاج عضوي تهيه نشده، محققان با علم به اين قضيه و 

گامي اوليه در اين پژوهش گام نهادند تا محققان و  عنوان به
ة اين مسير باشند. دهند ادامهو  كننده ليتكممطالعات آتي قطعاً 

 عضويمزاج  بر نبود پرسشنامة معتبر سنجش مزاج و سوء عالوه

 سوگيريعدم اختصاص گروه شاهد از افراد عادي، عدم امكان 
 يها پرسشنامهآوري اطالعات ( علت نوع ابزار جمع ناخواسته به

 مصاحبة امكان ، عدمكنندگان شركتنبودن  خودسنجي)، همسان
ارد ديگر توان از مو و معاينة حضوري افراد را مي باليني

 شمرد. هاي اين مطالعه بر محدوديت
 تشكر و قدرداني:

 درجة دريافت منظور به هنام انيپااين مطالعه حاصل از 
 معارف و الهيات، حقوق ارشد مصوب در دانشكدة كارشناسي

آباد به شمارة  نجف واحد اسالمي آزاد دانشگاه اسالمي
اركنان از مسئوالن و ك لهيوس ناي هباست.  15020805962009

اصفهان و نيز از  استان زنان زندان و مركزي زندان
 .شود در اين مطالعه تشكر و قدرداني مي كنندگان مشاركت
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