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چکيده 

زمين��ه و ه��دف: با توجه به عدم وجود تعاریف دقيق واژه هاي اراده و تمييز از دیدگاه حقوق و روان شناس��ي و انطباق این تعاریف با اختالالت 
رواني و هم چنين وجود اختالف نظر بين کارشناسان جهت تعيين مسئوليت کيفري بيماران رواني براساس ماده 149 قانون مجازات اسالمي الزم 

شد تا در جهت تعيين شاخص هاي این دو مفهوم این طرح پژوهشي انجام پذیرد. 
روش بررسي: این پژوهش با به کار گيري تكنيک فوکوس گروپ و برگزاري پنج جلسه تخصصي با حضور روان پزشكان، حقوق دانان و قضات 
ش��عب مختلف برگزار گردید. در هر جلس��ه متن ماده واحده 149 قانون مجازات اس��المي در اختيار افراد قرار گرفت و از آن ها خواسته شد دو 

واژه اراده و قوه ي تمييز که در متن این ماده واحده به آن اشاره شده است را تعریف کنند. 
يافته ها و نتيجه گيري: با جمع بندي مطالب مطرح شده توسط قضات؛ روان پزشكان و حقوق دانان تعاریفي کاربردي براي دو واژه تمييز و اراده 
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به اختيار و انتخاب آزاد عمل در مقابل اجبار و اضطرار مي گردد". اگر فاعل قدرت نداشته باشد، عملي به وقوع نمي پيوندد و اگر قدرت داشته 
باشد و اراده نداشته باشد فعل او اختياري محسوب نمي گردد. قوه تمييز را نيز مي توان این گونه توصيف نمود: "توانایي فهم ماهيت افعال و درک 

و پيش بيني آثار و تبعات آن براي خود و دیگران و قدرت تشخيص مباح از ممنوع".
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مقدمه

موضوع بیماري هاي رواني و قوانین مربوط به آن ها در همه کش��ورهاي 
جهان و همه دوران ها مورد توجه روان پزشكان و حقوق دانان بوده است. 
قوانی��ن مربوط به حقوق بیماران رواني در طول زمان به دلیل تحوالت 
علمي و اجتماعي تغییر فراوان کرده و پیشرفت هاي چند دهه اخیر در 
متون روان پزش��كي و تقس��یم بندي هاي جدید اختالالت رواني ایجاب 
مي کند که هماهنگي الزم بین قوانین موجود و معیارهاي مورد نظر در 

حیطه روان پزشكي به وجود آید.
در مباح��ث مختلف روان پزش��كي قانون��ي آنقدر که در م��ورد تعیین 
مس��ئولیت کیفري بین روان پزشكان و حقوق دانان اختالف نظر و بحث 
وجود دارد، در هیچ یك از موضوعات دیگر این مجادالت دیده نمي شود 
و به نظر مي رسد این اختالف نظر به دلیل متفاوت بودن کتب و منابع 
تدریس ش��ده در این زمین��ه براي این دو گروه باش��د که عدم آگاهي 
از تعاری��ف یكدیگ��ر و تعامل ناکافي کارشناس��ان حقوق و متخصصین 

روان پزشكي این اختالف نظر را پررنگ تر مي نماید.

مجله پزشكي قانوني ایران / دوره  22، شماره 3،  پایيز 95 ،  211-218

پژوهشی



212

مجله پزشكي قانوني ایران / دوره 22، شماره  3،   پایيز 95 

در خصوص مس��ئولیت کیفري بیم��اران رواني قان��ون جدید مجازات 
اسالمي مصوب س��ال 1392 1، همانند قانون سابق تعریف صریحي از 
جنون به عنوان یكي از عوامل رافع مسئولیت کیفري به دست نمي دهد 
و تنها اختالل رواني س��بب فقدان اراده ی��ا تمیز را مصداق جنون رافع 

مسئولیت کیفري مي شمارد. 
گرچ��ه تعاریف��ي از اراده و تمییز در متون علمي ادبي ارائه ش��ده و در 
تعریف اراده از معادل هایي چون خواس��ته، قصد و آهنگ)1( اس��تفاده 
ش��ده و در جایي دیگر به نیروي اراده و نفس��اني که ش��خص را براي 
رس��یدن به هدف وادار به انجام عمل مي کند)2( اشاره شده است و نیز 
در تعریف تمییز باز شناختن و قوه درک و تشخیص)معین( آورده شده 
اس��ت، لیكن در متون حقوقي و روان شناس��ي تعاریف دقیقي از این دو 

واژه به عمل نیامده است.
عالوه بر این مس��ئله بیماري هاي رواني ک��ه در آن ها قوه تمییز و اراده 
مختل مي ش��ود نه براي روان پزش��كان و نه براي کارشناس��ان قضایي 

مشخص نمي باشد.
با توجه به عدم وجود پژوهشي در خصوص تعیین تعاریف دقیق واژه هاي 
اراده و تمیی��ز از دیدگاه حقوق و روان شناس��ي و انطباق این تعاریف با 
اختالالت رواني شناخته شده و همچنین اختالف نظر بین کارشناسان 
جهت تعیین مسئولیت کیفري بیماران رواني براساس ماده 149 قانون 

مجازات اسالمي انجام چنین پژوهشي ضروري به نظر مي رسد.
در خصوص مسئولیت کیفري بیماران رواني در برخي از کشورها قوانین 
مدوني وج��ود دارد و برخورد نهادهاي مختل��ف اجتماع با مبتالیان به 

بیماري هاي رواني مشخص است)3(.
در مطالعه تطبیقي که توسط سناي فرانسه در فوریه 2004 در خصوص 
مس��ئولیت کیفري بیم��اران رواني در هش��ت کش��ور اروپایي صورت 
گرفته،عدم مس��ئولیت کیفري این بیماران در قوانین مجازات فرانس��ه، 
آلمان، دانمارک، اس��پانیا، ایتالیا و هلند به رسمیت شناخته شده است. 
در انگلس��تان نیز براساس متون مختلفي که نحوه دادرسي قابل اجرا بر 
روي بیماران رواني را تعیی��ن مي کند، اختالالت رواني مي تواند ابزاري 
جهت دفاع قلمداد شده و مانع تحقق مسئولیت کیفري متهم گردد)4(.
در ایالت هاي مختلف امریكا در بحث مس��ئولیت کیفري بیماران رواني 
نگاه هاي متفاوتي وجود دارد، در بیش از نیمي از ایالت ها براساس قانون 
مك ناتن تصمیم گیري مي نمایند. در این قانون آمده است فرد در زمان 
اقدام به رفتار مجرمانه در حدي تحت تاثیر بیماري رواني اس��ت که یا 
قادر به تشخیص ماهیت و کیفیت عمل مجرمانه خود نبوده و یا این که 

نمي دانسته عمل او مغایر با قوانین مملكتي است)5(.
ام��روزه دفاع مبتني بر جنون به عنوان قانون فدرال که توس��ط کنگره 
امریكا در س��ال 1984 تصویب شده است به عنوان یكي از دفاعیه هاي 
رایج جهت رفع مس��ئولیت کیفري بیماران رواني به کار گرفته مي شود. 
در این قانون نقص یا بیماري شدید ذهني فرد که منجر به ناتواني وي 

1- قانون مجازات اسالمي مصوب سال 1392 ماده 149: هرگاه مرتكب در زمان ارتكاب 
ج��رم دچار اختالل روان بوده به نحويي كه فاقد اراده يا قوه تمييز باش��د، مجنون 

محسوب مي شود و مسئوليت كيفري ندارد.

در تشخیص ماهیت و کیفیت رفتارش و یا غیر قانوني بودن آن مي شود، 
مدنظر است)6(.

در ایران به دلیل این که قوانین جزایي برگرفته از فقه اس��المي اس��ت، 
تفاوت زیادي با قوانین کش��ورهاي غربي دارد از جمله قوانین مربوط به 

مسئولیت کیفري بیماران رواني که از این قضیه مستثني نمي باشد.
در مقاله اي در خصوص رش��د جزایي به دارا بودن قوه تمییز به معني 
تش��خیص کامل حس��ن و قبح اعمال و درک اوامر و قوانین ش��رعي و 

قانوني و معادل رسیدن به رشد جزایي اشاره شده است)7(.

روش بررسي

داده هاي این تحقیق با اس��تفاده از تكنیك فوکوس گروپ جمع آوري 
شده به طوري که اعضا هر گروه به طور جداگانه متشكل از کارشناسان 
حقوق و متخصصین روان پزشكي و قضات با توجه به معیارهاي انتخاب 
اعض��ا در مطالع��ات  »گروه متمرکز«2 تعیین گردیدند. س��پس در هر 
جلس��ه سوال اصلي تحقیق که بر اس��اس هدف تحقیق، تهیه و تدوین 
ش��ده بود مطرح ش��د و اعضاء به ارائه نظرات در آن  م��ورد پرداختند. 
در طي جلس��ات بحث توس��ط مدیر جلسه اداره ش��د و نظرات توسط 
ف��ردي از اعضا گ��روه پژوهش ثبت و کل صحبت ه��ا ضبط گردید. در 
اولین فرصت بعد هر جلس��ه مطالب ضبط ش��ده با حضور مدیر جلسه 
توس��ط یكي از اعضا گروه ش��نیده و نوشته شد. هر جلسه به مدت 1/5 
ساعت بود و تعداد جلسات تا پنج جلسه به اشباع نظرات رسید و جمع 
آوري کلیه اطالعات در خصوص سئواالت مطرح شده طي این جلسات 
صورت گرفت. س��پس با توجه به اطالعات ثبت ش��ده و بررسي نظرات 
کارشناسان توسط گروه پژوهش تعاریف حقوقي و روان شناختي جهت 
مفاهیم اراده و تمییز ارائه ش��د و به طور خاص این دو واژه در بیماران 
رواني توضیح داده شد. در بخش یافته ها براي مشخص شدن هر تعریف 
در پایان هر جمله از نقطه سیاه براي مجزا کردن تعاریف استفاده شده 

است.

يافته ها

در این تحقیق از مجموع 5 جلسه تخصصي که به روش فوکوس گروپ 
برگزار گردید به تعاریفي در سه حوزه ي روان پزشكي، حقوقي و قضائي 
دس��ت یافتیم که به شرح ذیل و به تفكیك در این سه حوزه تخصصي 

مي پردازیم.

قوه تمييز
در جلساتي که با حضور اعضاء متخصص برگزار گردید تعاریف مختلفي 

براي "قوه تمییز" ارائه شد که عین جمالت در ذیل آمده است:
تعاریف روان پزشكان از » قوه تمییز«:

2 Focus Group

بررسي و تعيين شاخص هاي تشخيص اراده و قوه تمييز در بيماران رواني ارجاعي به بخش روان پزشكي قانوني
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در ای��ن بخش به منظ��ور تفكیك تعاریف افراد مختل��ف از مفاهیم، در 
پایان هر تعریف از یك فرد، از عالمت "•" استفاده شده است:

[توانای��ي] تمییز دادن خوب از بد، • توانائي اس��تدالل و تفكر منطقي، 
توانائي س��نجش فواید یا مضرات و تبعات اعمال خود قبل از انجام یك 
عمل،• توانائي س��نجش سود و زیان اعمال،• توانائي تشخیص و افتراق 
بی��ن دو چیز•، فرد معناي کاري ک��ه انجام مي دهد را مي داند و بر این 
اس��اس اراده ک��رده و آن عم��ل را انجام میدهد.  [• ق��وه تمییز ]یعني 
ف��رد بتواند جنبه هاي مختلف ی��ك موضوع را از هم جدا کند و بهترین 
جنبه یا روش را طبق ارزیابي خودش انتخاب کند.• این اصطالحمعادل 
قضاوت3 اس��ت.• تمییز در انجام اعمال فرد، مقدم بر اراده است. توانائي 
ارزیاب��ي نتایج اعمال قبل از انجام آن• هم��ان توانایي تجزیه و تحلیل 
کردن مس��ائل و انتخاب درست از نادرست است.• ترکیبي از دو عامل 
"آگاهي" و "انتخاب" اس��ت. یعن��ي آگاهي از گزینه هایي که پیش روي 
فرد اس��ت و انتخاب یكي از آن گزینه ها ب��راي عمل و انجام یك کار،• 
قدرت واقعیت س��نجي4 فرد در یك لحظ��ه درمورد یك موضوع خاص 

است.•
تعریف تمییز در مورد هر بیمار با بیمار دیگر متفاوت اس��ت و نمي توان 
به طور کلي تعریف ک��رد.• تمییز یعني فرد توانائي گرفتن اطالعات از 
محیط را داشته باشد، سپس آن ها را پردازش کرده و بر اساس ساختار 
فرهنگي و باورهاي اجتماعي تصمیم گیري نماید، فرد بداند اجراي این 
تصمیم چه تاثیري بر روي خودش و دیگران مي گذارد، یعني نتایج آنرا 
بسنجد و در کل این فرایند معادل تمییز است.مثاًل در بیمار با اختالل 
استرس پس از سانحه5،[بیمار]به علت حاالت تجزیه اي، اطالعات غلطي 
را از محیط دریافت مي کند که بر اس��اس آن ها تصمیم گیري مي نماید 
و یا یك بیمار با اختالل ش��ناختي و دمان��س که در پردازش اطالعات 
مشكل دارد و به طور مثال منجر به بدبیني به دیگران مي شود.در بیمار 
با اختالل کنترل تكانه هم به علت اش��كال در ارزیابي نتایج اعمالش بر 
خودش اقدام به رفتار تكانه اي مثل تریكوتیلومانیا مي نماید و خود فرد 
هم از این رفتار تكانه اي اش ناراحت است. در یك مصرف کننده شیشه، 
فرد در ارزیابي نتایج اعمالش بر دیگران و جامعه مش��كل دارد، این که 
به دنبال مصرف شیش��ه دچار توهم خواهد ش��د که البته در این موارد 

دانش فرد هم نقش دارد.•
براي جنون و بحث قوه تمییز باید میزان واقعیت س��نجي فرد را اندازه 

گیري کنیم.•

فقدان قوه تمييز
تعاریف روان پزشكان از "فقدان قوه تمييز":

[وضعیتي که] فرد به دلیل اختالل خلقي یا عالئم س��ایكوتیك ) توهم 

3 judgment
4 reality testing

4 در ای��ن بخش به منظور تفكیك تعاریف افراد مختلف از مفاهیم، در پایان هر تعریف 
از یك فرد، از عالمت "•” استفاده شده است.

5 PTSD

یا هذی��ان( در انجام کارهایش قادر به تش��خیص صحیح از ناصحیح و 
خوب از بد نباش��د،• فرد نتواند خوب و بد را از هم تشخیص دهد مثل 
بیمار عقب مانده ذهنییا بیمار سایكوتیك که تحت تاثیر توهم و هذیان 
باش��د،• فرد نداند چه تصمیمي درس��ت و چه تصمیمي اش��تباه است. 
نمونه بارز آن عقب مانده هاي ذهني است که در انجام امور مالي با رفتار 
خالف اجتماع قوه تمیز ندارند،• فرد در ش��رایطي باش��د که تشخیص 
درست از نادرست را ندهد،• همه افراد قواي تمییز و اراده جهت انجام 
اعمال خ��ود دارند حتي یك فرد عقب مانده ذهن��ي. اگر تفكر فرد که 
اراده و تمییز از آن ناش��ي مي شوند بیمارگونه باشد سبب مختل شدن 
تشخیص فرد مي شود.• در بیماري که هوشیاري اش مختل باشد یا در 
فردي مست که اعمالشان تحت تاثیر آگاهي یا انتخاب خود فرد نیست 

[عدم قوه تمییز وجود دارد]•

ب��راي تعریف تمیی��ز در قالب عالئم، باید آن بازتر ک��رد و به طور کلي 
تعری��ف نمود. به طور مث��ال فرد مبتال به جنون ممكن اس��ت در یك 
موضوع تمییز داش��ته باشد در حالیكه فردي با داشتن افسردگي قدرت 
تمییز در آن موضوع را نداش��ته باش��د،• قوه تمییز را نمي توان معادل 
قضاوت دانس��ت [به طوري که] که گفته شود هرکس قضاوتش مختل 

باشد حتماً قوه تمییز همندارد•.

تعاریف قضات از "قوه تمييز":
توانائي تشخیص ذهني و رواني درستي یا نادرستي )»قوه تمییز« بیشتر 
در بحث صغر س��ني مطرح مي شود(، زیرا صغیر را فردي مي گوئیم که 
قوه تمییز نداشته باشد،• همان قوه تشخیص است که قانون گذار تعریف 
کرده طفل حول وحوش 12 سال فاقد قوه تمییز هست یعني نمي تواند 
خوب و بد یا جرم را تشخیص دهد.• در فردي که توان تشخیص خوب 
ی��ا بد عملي را ن��دارد در صورتي [مي توان گفت] ق��وه تمییز ندارد که 
این موضوع اکتس��ابي نباش��د. مثل جرائم س��ازمان یافته که بر اساس 
آموزش هایي به فرد تلقین مي ش��ود رفتاري که انجام مي دهد، درس��ت 

است و این عدم تشخیص، عارضي است.•

تعاریف حقوق دانان از "قوه تمييز":
در عل��م حقوق عنواني مع��ادل کلمه تمییز نداریم.• از لحاظ تعریف در 
حق��وق جزا یعن��ي فرد بتواند قبح رفتار اجتماع��ي و ماهیت آن را خود 
درک نماید • توانایي درک ماهیت جرم انجام شده یا زشتي حرمت آن، 
در ه��ر صورت که فرد احكام را نداند یا ماهیت رفتار و موضوع را نداند 

مصداق فقدان قوه تمییز است•

"اراده" 
تعاریف روان پزشكان از "اراده":

توانائي فرد در کنترل اعمال ارادي خودش البته این تعریف بر اس��اس 
علم روان پزشكي نیست و بر اساس تعاریف عامیانه است.• اراده خواست 
انج��ام یك کار اس��ت.• اراده یعني تمایل براي انج��ام یك کار در واقع 

دكتر سيد آریا حجازي و همكاران
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موت��وري که فرد را ه��ل مي دهد تا ی��ك کاري را انجام ده��د.• اراده 
متعادل های��ي دارد مثل؛ 1- توانایي ش��روع کار و ادامه آن یعني فردي 
بتواند کاري را ش��روع کن��د و ادامه بدهد. یعني این ف��رد اراده دارد6. 
2- عام��ل انجام کار، چیزي که در وجود فرد هس��ت و باعث مي ش��ود 
او آن کار را ش��روع کند7. یا 3- خواس��ت اس��ت یعن��ي من مي خواهم 
آن کار را انج��ام ده��م8. از دیدگاه دیگر اگر اراده را مقابل تكانه در نظر 
بگیریم مثل تكانه پرخاش��گري که خیلي سریع انجام مي شود و معموالً 
فرد کنترلي روي آن تكانه ندارد.• این جمله که گفته مي ش��ود "فردي 
فاقد اراده اس��ت" علمي نیست. ما فردي را نداریم که بدون اراده کاري 
انج��ام دهد.• بیمار رواني ه��م اراده دارد ولي اراده اش تحت تاثیر تفكر 
و درکش مي باش��د. که خود آن ها هم تحت تاثیر حاالت رواني  اس��ت. 
گرچه در اس��كیزوفرني با عالئم منفي یكي از عالئم، عدم اراده است• با 
قصد و عمد و با خواست آگاه، فرد کاري را انجام دهد. منظور کسي که 
این قانون را نوشته است، خواست مي باشد. و این خواست ممكن است 

ناشي از عالئم [بیماري فرد] باشد.•
همه افراد داراي اراده و تشخیص )تمییز( هستند ولي این دو بر مبناي 
تفكر، آگاهي، درک، ٌخلق، هوش��یاري و دانش فرد مي باشد. در هر حال 
فرد مي تواند بین دو چیز افتراق قائل شود و میل به انتخاب یكي داشته 
باش��د. حال در مواردي گفته ش��ده اگر بیماري وجود داشته باشد فرد 
مس��ئولیت رفتار خود را نخواهد داش��ت. مثل رفت��ار یك بیمار صرعي 
که به دلیل اختالل در هوش��یاري اش، رفتارش ب��ر مبناي عدم آگاهي 
اس��ت. یا رفتار یك بیم��ار عقب مانده ذهني که اختالل وي ناش��ي از 
دانش اس��ت. یا فردي با عالئم توهم که اختالل در درک دارد. یا رفتار 
پرخاشگرانه در یك بیمار با اختالل استرس پس از سانحه9 که اختالل 
در خلق و اضطراب ش��دید دارد.• براي تعریف اراده و تمییز بهتر است 
اول بیماري هاي روان پزش��كي را مشخص کنیم سپس تعیین کنیم در 
هر بیماري اراده یا تمییز مختل مي ش��ودیا خی��ر.• به جز موارد داراي 
هذیان کنترل یا توهم هاي آمرانه، در مورد افراد با اختالل کنترل تكانه 
یا وس��واس باید سخت گیرانه تر عمل کنیم چون فرد با توجه به آگاهي 
از نتیجه رفتار تكانه اي یا وسواس خود در برخي موقعیت ها، [رفتارش] 
را کنترل مي کند و بي ارادگي محض مثل موارد فوق مطرح نیست.•فرد 
با اختالل خردن از جمله بولیمیا و انورکسي نوروزا فاقد اراده در حیطه 
خوردن است و باید در این خصوص در حد جنون محسوب گردد، البته 
باید ابتدا نوع جرم هم مش��خص ش��ود.• ارتباط عالئم با نوع جرم مهم 
اس��ت. مثال فردي که هذیان س��وماتیك دارد و کاماًل ب��دون ارتباط با 
این عالمت فردي را مي کش��د، بیماري به انجام رفتار مجرمانه ارتباطي 
ن��دارد.• فرد یك رفتار را به طور خودخواس��ته ش��روع کند و انجامش 
را ادام��ه ده��د.• انجام یك رفتار و ت��داوم آن اراده بحث اجرایي تمییز 
اس��ت.• در تعریف اراده باید هیجان هم آورده شود. در بیمار با اختالل 
خلقي دوقطبي ممكن اس��ت در شروع یا ادامه رفتارش کنترل نداشته 
6 Volition
7 Motivation
8 WILL
9 PTSD

باش��د. اینجا از لفظ کنترل به جاي اراده مي توان استفاده کرد. یا حتي 
بیمار افسرده که مي تواند بر رفتار آسیب رسان یا مجرمانه خود کنترل 

نداشته باشد.

تعاریف روان پزشكان از"فقدان اراده":
 وضعیتي اس��ت که به دلیل اختالل خلقي یا س��ایكوتیك انجام کارها 
براي فرد بر اس��اس اراده ناش��ي از فكر و آگاهِي ناصحیح و بیمار باشد. 
مث��اًل در فردي ک��ه هذیان کنت��رل دارد براي انج��ام اعمالش اراده اي 
نداش��ته و تحت تاثیر هذیان کنترل، رفتار را انجام داده اس��ت و همین 
طور در فردي که تحت تاثیر توهمات ش��نوائي آمرانه باشد و خودش را 
مجبور به اجراي دس��تورات ناشي از توهم مي داند.در برخي بیماران با 
وس��واس هم فرد فاقد اراده مي شود گرچه عنوان نمي کند که فردي از 
بیرون وي رفتار را کنترل مي نماید ولي از درون خودش کنترل بر رفتار 

وسواسي اش ندارد.

تعاریف قضات از "اراده":
توانائي اختیاري انجام یك عمل در مقابل اجبار و اکراه• ش��دت تمایل 
به انجام کار که ش��دت آن در افراد متفاوت است. درجات شدید آن که 
پزشكي قانوني تشخیص بدهد اراده فرد را سلب مي نماید. در این حالت 
فرد عمد و غیرعمد را تش��خیص نمي ده��د و آن مرتكب بزه مي گردد. 
در آن صورت کاًل اراده وي س��لب ش��ده و این حالت جنون محس��وب 
مي گردد.• در مواردي فرد طبق عادت و عرف دیوانه نیس��ت اما در یك 

قضیه خاص تحت تاثیر قرار مي گیرد که اراده اش سلب مي شود.
از دیدگاه قضات فاقد اراده،یعني فرد قصدي براي انجام کار ندارد. مثل 

فرد دچار جنون

تعاریف حقوق دانان از "اراده":
عمل ارادي عملي است که فاقد هرگونه اجباري اعم از دروني و بیروني 
باش��د• هم چنین مي توان اراده را با توجه به مسئولیت تعریف کرد. در 
مس��ئولیت یعني فرد عمل را آگاهانه انجام میدهد، ماهیت آن را و این 
که جرم اس��ت یا نه، مي داند• اراده را با توجه به س��وء نیت تعریف مي 

کنند.
[براي تش��خیص س��وء نیت باید بررس��ي کرد آیا فرد عم��ل را آگاهانه 
انجام داده؟ از مجرمانه بودن آن اطالع داش��ته یا خیر؟] همی��ن براي 
[اثبات وجود] س��وء نیت کافیس��ت• در علم حقوق ترمینولوژي معادل 
این اصطالح)اراده( نداریم.• تعریف اراده در علوم مختلف یكسان نیست 
چون زاویه دید متفاوت اس��ت. تعریف اراده در حقوق جزا یعني انسان 
رفتاري را که از وي سر زده باشد، انجام دادنش را خواسته باشد.• براي 
مثال رفتاري که در خواب از فرد س��ر مي زند بر اس��اس اراده نیست و 
رفت��ار غیر ارادي محس��وب مي گردد•. اراده ش��امل: 1(اراده آگاه و 2( 
اراده آزاد مي باش��د. اراده آگاه مانند قوه تمییز است، یعني فرد ماهیت 
رفت��ارش و قبح آن را درک کند. اراده آزاد یعن��ي اراده فرد تحت تاثیر 

بررسي و تعيين شاخص هاي تشخيص اراده و قوه تمييز در بيماران رواني ارجاعي به بخش روان پزشكي قانوني
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یك فش��ار بیروني و یا دروني براي انجام اعمالش نباشد. در بیمار رواني 
)مبتال به جنون( فرد اراده آزاد ندارد و رفتارش تحت تاثیر فشار دروني 
ناش��ي از اختالل رواني است•. بحث اختالل اراده در مسئولیت کیفري 
و مجرمیت اس��ت. در اینجا بحث مجرمیت و بحث مس��ولیت کیفري با 

هم متفاوتند. 

نتايج: 

از مجموع تعاریفي که در جلس��ات بیان ش��د به ط��ور کلي موارد ذیل 
اتخاذ گردید:

تمييز:
تعریف روان شناسان از قوه تمييز

توانایي تمییز دادن و افتراق عمل درس��ت از نادرس��ت )درس��تي   -
عمل بر اس��اس عرف و ارزش هاي اکثریت اف��راد در جامعه تعیین 

مي گردد(
توانایي تجزیه و تحلیل مسائل و انتخاب عمل صحیح  -

توانایي اس��تدالل و سنجش فواید یا مضرات و تبعات اعمال قبل از   -
انتخاب و انجام آن بر اساس یك تفكر منطقي

یك فرایند در حیطه تفكر اس��ت که ش��امل توانایي فرد در گرفتن   -
اطالع��ات از محیط، پردازش آن اطالعات، تصمیم گیري و انتخاب 
بر اس��اس س��اختار فرهنگي و باورهاي اجتماع��ي و پیش بیني و 

سنجش تأثیر اجراي آن تصمیم بر روي خود و دیگران مي شود.
قوه تمییز ممكن اس��ت در هر نوع اختالل روان پزش��كي بس��ته به   -
فرد، ش��دت و نوع عالئم و موقعیت و موضوع مربوطه مختل گردد 
و مح��دود به یك بیماري یا عالئم خاص مثل عالئم روان پزش��كي 

نمي گردد.
ق��وه تمییز ارتباط نزدیكي با قض��اوت دارد گرچه کاماًل معادل آن   -
محسوب نمي گردد. در فردي که فاقد قوه تمییز در موضوعي است 

مي توان گفت قضاوت کلي وي نیز مختل است.

تعریف  قضات از قوه تمييز
قوه تش��خیص خوب و بد یا رفتار مجرمانه اس��ت که در بحث صغر   -
سني مطرح شده و قانون گذار اطفال زیر 12 سال را فاقد قوه تمییز 

دانسته است.

تعریف حقوق دانان از قوه تمييز
از لح��اظ حقوق جزا توانائي فرد ب��راي درک قبح رفتار اجتماعي و   -

ماهیت آن است.
فقدان قوه تمییز در فرد در صورتي از نظر قانون مورد قبول اس��ت   -
که به طور اکتس��ابي از طریق تلقیني یا آموزش هاي بیروني ایجاد 
نش��ده باشد و امري دروني و عارضي باش��د مثل بیماري رواني در 

فرد.
اراده:

تعریف روان شناسان از اراده
توانایي فرد در کنترل رفتارهاي خود  -

خواست و تمایل فرد براي انجام یك عمل، در واقع موتوري که فرد   -
را هل مي دهد تا کاري را انجام دهد
توانایي شروع یك رفتار و تداوم آن  -

رفتار ناشي از اراده را مي توان مقابل رفتار تكانه اي قرار داد که در   -
آن فرد کنترلي بر روي تكانه ندارد

قصد و خواست آگاهانه و عامدانه فرد براي انجام یك رفتار  -
فق��دان اراده فقط در بیماران مبتال به اس��كیزوفرني با عالئم منفي   -
قابل تعریف است و درمورد سایر افراد مبتال به اختالل رواني همگي 
داراي اراده هس��تند ولي این اراده مي تواند تحت تاثیر هوش��یاري، 

تفكر، درک، خلق و هوش و دانش فرد قرار گیرد.
ب��راي مثال در بیمار صرعي در زمان حمله تش��نج اراده اش تحت   -
تاثیر کاهش س��طح هوش��یاري قرار مي گیرد، در بیم��ار با هذیان 
کنت��رل اراده تح��ت تاثیر اختالل تفكر و در فرد با توهم ش��نوائي 
آمران��ه اراده تحت تاثیر اختالل درک خواهد بود. در بیمار در دوره 
مانیا اراده ناشي از اختالل خلقي و در بیمار عقب مانده ذهني ناشي 
از ضعف قواي هوش است. گرچه در تمام موارد ذکر شده ارتباط و 

تأثیر مختل شدن اراده با نوع جرم مهم است.

تعریف قضات از اراده
توانائي اختیاري انجام یك عمل در مقابل اجبار و اکراه  -

تعریف حقوق دانان از اراده
عملي بر اس��اس اراده اس��ت و ارادي محس��وب مي گردد که بدون   -

هرگونه اجباري اعم از دروني یا بیروني انجام شود.
اراده شامل 1- اراده آگاه و 2- اراده آزاد مي شود. اراده آگاه معادل   -
قوه تمییز اس��ت یعني فرد ماهیت رفت��ارش و قبح آنرا درک کند. 
اراده آزاد هم یعني فرد تحت تاثیر یك فشار بیروني یا دروني براي 

انجام اعمالش نباشد.

بحث 

گرچ��ه در ماده 149 قانون مجازات مصوب س��ال 1392 معیاري براي 
جنون در نظر گرفته ش��ده اس��ت که مي گوید هرگاه مرتكب در زمان 
ارت��كاب جرم دچ��ار اختالل رواني بوده به نحوي ک��ه فاقد اراده یا قوه 
تمییز باشد، مجنون محس��وب شده و داراي مسئولیت کیفري نخواهد 
بود لیكن قانون گذار تعری��ف دقیقي براي اراده و قوه تمییز یا توصیفي 

کامل تر از نوع اختالل رواني ارائه نداده است. 
در پژوهش��ي با عنوان تحوالت جنون و مس��ئولیت کیف��ري در قانون 

دكتر سيد آریا حجازي و همكاران
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مجازات اس��المي در تصریح ماده 149 بیان کرده که تنها آن دس��ته از 
اخت��الالت رواني در ردیف جنون قرار گرفته و موجب عدم مس��ئولیت 
کیفري مي ش��ود که اراده و یا تمییز را از مرتكب س��لب کرده باشد. در 
واقع منظور از جنون در ماده اخیر همان بیماري رواني است که در آن 
فرد حس��ن و قبح رفتارهاي خود را تش��خیص نمي دهد و آثار و عواقب 
آن را درک نمي کند. این بیماران قواي عاقله ي خود را از دست داده و از 
قید و بند اوامر وجدان اخالقي کاماًل آزادند و دچار هذیان هاي گوناگون 
گزند و آسیب، خودبزرگ بیني و ... هستند. با عنایت به دو قید “اراده” 
و “تمییز” به نظر مي رس��د که این ماده در تعریف جنون به دو مع��یار  

“ اهلیت10" و " قوه غیرقابل مقاومت" توجه کرده است.
در تعاری��ف ارائه ش��ده توس��ط روان پزش��كان به ارتباط ق��وه تمییز با 
قضاوت11و قدرت واقعیت س��نجي12 اشاره شد که الزم به ذکر است 
ک��ه ق��وه ي تمییز جزئي از قض��اوت کلي و صفت��ي محدودتر از قدرت 
واقعیت س��نجي فرد اس��ت که در بس��یاري از اختالالت رواني به طور 
نس��بي یا کامل مختل مي گردد. یعني وقتي بیمار به مرحله فقدان قوه 
تمییز مي رس��د در مراحل ابتدایي تر بیم��اري قضاوت و در مواردي هم 
قدرت واقعیت سنجي خود را از دست داده است. در حقیقت در بیماري 
که ابتدا قضاوت کلي وي مختل شده با شدت یافتن عالئم روان پزشكي 

وي، به مرحله از دست دادن قوه تمییز مي رسد.
فق��دان قوه تمیی��ز و اراده مخت��ص بیماري خاصي نب��وده و نمي توان 
فهرس��تي از بیماري هاي رواني را تهیه کرد که در آن فرد دچار فقدان 
ای��ن دو توانمندي مغزي گردد و یا حت��ي در یك بیمار هم با توجه به 
این که تمییز و اراده صفات کیفي مي باش��ند بر اس��اس شدت بیماري 
هم نمي توان خط برش��ي تعیین نمود که در آن نقطه، فرد دچار فقدان 
تمییز و اراده گردد. از س��وي دیگ��ر میزان توانائي هاي ذهني و رواني و 
مكانیس��م هاي دفاعي و انطباقي مبتالیان ب��ه اختالالت رواني متفاوت 
اس��ت. در دو بیم��ار مبتال به یك نوع اختالل روان��ي و یا حتي در یك 
بیمار در زمان هاي مختلف در س��یر بیم��اري، توانائي تمییز و ارائه فرد 

تغییر خواهد کرد و یكسان نمي باشد. 
ق��درت تمییز را مي توان یك فرایند مغ��زي در نظر گرفت که جزئي از 
اعمال عالیه مغز محسوب مي گردد. گرفتن اطالعات از محیط، مقایسه 
آن با اطالعات ثبت شده در گذشته از جمله باورهاي اخالقي، اجتماعي 
و قوانی��ن حاکم در آن جامعه، پیش بیني پیامدهاي یك رفتار و اثرات 
آن ب��ر خود و محیط اط��راف و در نهایت تصمیم گی��ري براي انجام و 
برنام��ه ریزي براي اجراي یك رفتار، در ادامه براي تبدیل نتیجه نهایي 
ای��ن پردازش مغ��زي و دروني به یك رفتار بیروني، ف��رد نیازمند اراده 

خواهد بود.
در تعاریف ارائه ش��ده توسط قضات قوه تمییز و اراده را جزئي از عنصر 
معنوي جرم یعني داش��تن آگاه��ي، آزادي اراده و فق��دان اجبار براي 
ارتكاب جرم دانس��ته اند که در صورت فق��دان آن وضعیت فرد معادل 

10 اهليت: صالحيت و شايستگي فرد براي برخورداري از حقوق مدني و دخل و تصرف در آن 
11 judgment
12 reality testing

جنون بوده و هم چون کودکي، اجبار، اشتباه، مستي، خواب و بي هوشي 
از عوامل رافع مسئولیت محسوب مي گردد. 

در تعاریف حقوق دانان به سوء نیت نیز در این مبحث اشاره شده است. 
سوء نیت خاص یا قصد خاص که قانون گذار براي تكمیل عنصر معنوي 
ج��رم، آن را ضروري مي داند و مرتكب باید چنین قصدي را هم بنماید 
تا عم��ل مجرمانه مورد نظ��ر قانون تحقق پیدا کند، س��وء نیت خاص 
در حقیق��ت همان انگیزه و داش��تن هدف خاص از جرم اس��ت. انگیزه 
ارتكاب به جرم مشوق رواني ارتكاب جرم است که مقدم بر قصد و اراده 
مي باش��د یعني قب��ل از آن که مرتكب، اراده ي ارت��كاب جرم را بنماید 
داع��ي و انگی��زه اي او را وادار به ارتكاب جرم مي کند که ممكن اس��ت 
انگیزه ش��رافت مندانه یا پس��ت و مادي باش��د و با این انگیزه به تفكر 
بنشیند، جوانب آن را بسنجد، تصمیم بگیرد و سپس قصد ارتكاب جرم 
نماید. )جرقه زدن در ذهن← انگیزه ← تصمیم ← قصد ( آنچه رکن 

معنوي جرم را تشكیل مي دهد همان قصد و اراده ارتكاب جرم است.
در نهایت اراده را مي توان "نوعي توانمندي نفساني توأم با شعور دانست 
که به طور مس��تقیم منش��أ بروز رفتار مي ش��ود و در همراهي با صفت 
قدرت منج��ر به اختیار و انتخاب آزاد عم��ل در مقابل اجبار و اضطرار 
مي گردد". اگر فاعل قدرت نداش��ته باشد، عملي به وقوع نمي پیوندد و 
اگر قدرت داش��ته باش��د و اراده نداشته باشد فعل او اختیاري محسوب 

نمي گردد.
قوه تمیی��ز را نیز مي توان اینگونه توصیف نم��ود: "توانایي فهم ماهیت 
افعال و درک و پیش بیني آثار و تبعات آن براي خود و دیگران و قدرت 

تشخیص مباح از ممنوع".
با ذکر مجدد ماده 149 قانون جدید مجازت اسالمي» هرگاه مرتكب در 
زمان ارتكاب جرم  دچار اختالالت رواني بوده و به نحوي که فاقد اراده 
یا قوه تمییز باش��د مجنون محسوب شده و مس��ئولیت کیفري ندارد« 
قانون گ��ذار با آوردن کلماتي مانند »فاقد اراده و قوه تمییز« در توصیف 
اختالل رواني دامنه اختالالت رواني را محدود نموده و اختالالت نسبي 
ش��عور و اراده را خارج از موضوع ماده دانسته است)8(. بنابراین به نظر 
مي رس��د تنها برخ��ي از اختالالت رواني آن هم در حد ش��دید با ماده 
قانوني فوق هم خواني داشته باشند. چرا که در تأیید این نظر مي توان به 
حكم مندرج در ماده 273 قانون جدید اشاره کرد که در آن » مجنون« 
در حد یك »وس��یله ي بي اراده« تلقي ش��ده اس��ت.»هرگاه کسي مال 
را توس��ط مجن��ون، طفل غیر ممیز، حیوان یا هر وس��یله بي اراده اي از 
حرز خارج کند، مباش��ر محسوب مي شود و در صورتي که مباشر طفل 
ممیز باشد رفتار آمر حس��ب مورد مشمول یكي از سرقت هاي تعزیري 

است«)9(.
در پایان الزم به ذکر است که طبق نظر مشورتي شماره ي 7/50 مورخ 
1373/01/18 اداره حقوقي قوه قضائیه در باب حجیت نظر کارش��ناس 
در تشخیص جنون اعالم داشته است: » نظر کارشناس جنبه ي مشورتي 
دارد و دادگاه در صورتي که با اوضاع و احوال مس��لم قضیه س��ازگاري 
نداش��ته باش��د، به آن توجهي نمي کند« )10(. بدین ترتیب تشخیص 
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اختالل رواني و توصیف آن با روان پزشك و متخصص است، لیكن احراز 
مسئولیت کیفري و تعیین حدود آن با قاضي کیفري است)9(.

تقدیر و تشكر
با کمال قدرداني از تمامي روان پزشكان، حقوق دانان و قضات ارجمندي 
ک��ه با صرف وق��ت ارزشمندش��ان در انجام این ام��ر محققین را یاري 

نمودند. 
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Abstract

Background: Lack of precise definitions for terms such as volition and discernmentfrom that point of view of 
law and psychology; the need to conform the definitionswith mental disorders; disagreement among the experts to 
determine the penal responsibility of the mental patients according to section 149 of the Islamic penal code of Iran, 
were the main causes of carrying the present study out.

Methods: This study used focus groups techniquein five meetingsparticipatedby psychiatrists, lawyers and judges. 
In each meeting the text of the section 149 of the Islamic penal code of Iran was given to audience and they were asked 
to define the terms of will and discernment that are mentioned in this section.

Findings & Conclusion: Applied definitions of volition and discernment are achieved by summarizing the 
comments presented by judges, psychiatrists and lawyers, including: will “a kind of mental ability coupled with 
intelligence that is the direct source of behavior and in conjunction with power leads to free choice versus compulsion 
and coercion “. If the agent does not have the power, the act does not occur and power without will leads to an act 
that is not regarded as volitional and authority cannot be regarded as action. The power of discernment may also be 
described as “the ability to understand the nature of the actions and understand and predict the consequences for 
themselves and others and recognize the difference between permissible and forbidden”.
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