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 یقانون یپزشک ۀمجلراستا در  نیانتشار دو مقاله در ا ۀبهانبه  اراده و زیتم ۀقوبر  یتأمل

 ینیحس سادات عباس دیس

 رانیزد، ای، ید صدوقیشه یک، دانشگاه علوم پزشیکپزش ۀدک، دانشیکاخالق پزش گروه ،یقانون یکمتخصص پزش

 

 منتشر ایرانی محققان که مقاله 088 هر از که زمانی در

 7/3از هر  یکا)در آمر دارد یکاربرد ۀجنب یکیفقط  کنند؛یم

جهاد  یعلم یگاهبه نقل از پا است. یکاربرد یکیمقاله 

 یکاربرد ۀمقال(، انتشار دو 62 ماهید 32مورخ  یدانشگاه

 یاپیپ ۀشمار( در دو یزتم ۀقو موضوع )اراده و یکراجع به 

 از قدردانی تشکر و یجا ی،قانون یپزشک ینوز ۀمجلاز 

به  یدمخود الزم د بر. دارد مجله ینمسئول و نویسندگان

 ۀحوزدو  در کار ۀتجربدو مقاله که  ینا ۀخوانندعنوان 

هرچه  یرا برا مطالبیرا دارد،  و حقوق یقانون یپزشک

 دتوانمی نکات این. برسانم عرض به موضوع شدن ترروشن

 عواق مقبول که است امید. باشد راهگشا جدید تحقیقات در

 .شود

 :از است عبارت چاپ ترتیب به االتمق

 یدگاهاز د و اراده یصتشخ ۀقوفقدان  یقمصاد بررسی -2

 ،3 ۀشمار ،33 ۀدور یفری،و حقوق ک یقانون یپزشک

 (شودیم یدهاول نام ۀمقالپس  ین)از ا2261 تابستان

 یزیتم ۀقوو اراده  یصتشخ یهاشاخص یینو تع بررسی -3

 یقانون یبه بخش روانپزشک یارجاع یروان یماراندر ب

دوم  مقالهپس  ین)از ا61 ییزپا ،2 ۀشماره ،33 ۀدور

 .(شودیم یدهنام

 :اول قسمت

واحد  یمتفاوت به موضوع ۀدونقطدو مقاله از  این

 .پردازندیم

 یّنرا روشن و مع یزتم ۀقواول؛ مفهوم اراده و  ۀمقال

 یروان یها)انواع اختالل مصادیق تعیین صدد در دانسته و

 روشن دلیلبه یو دوم( است شوندیمفهوم م ینکه مشمول ا

آن  یینبه تب یو حقوق یدو مفهوم از نظر پزشک یننبودن ا

 پرداخته است.

دوم با توجه به  ۀمقال یسندگاناقدام نو رسدینظر م به

 یقمصاد یینو تع است ترمناسب تمیز، ۀقوو مفهوم اراده 

 مالاحت بر ،دو مفهوم ینا یفتکل یینو تعشدن  نروش بدون

 .افزایدمی خطا

دن ش یدتائمحترم مجله با توجه به  ۀیریتحر یئته اگر

 مقاله را یناول، نخست، دوم ۀمقالدوم در زمان چاپ  ۀمقال

 تیح بودند کرده اتخاذ تریمناسب ترتیب کردند،می منتشر

همراه  یبا اصالحات دوم ۀمقال یداول شا ۀمقالبه  وجهت با

 .شدیم

 ۀمقالدر  شدهیانبمطالب  ینو عناوعنوان، محتوا  بینِ

 یقکه عنوان، راجع به مصاد یبه نحو یستن یاول هماهنگ

براساس حاالت  یداست؛ لذا با و اراده یصتشخ ۀقوفقدان 

الً مث شدیم یبندوجود دارد عنوان ینهزم ینکه در ا یمختلف

فقدان اراده  یقمصاد .3 یزتم ۀقوفقدان  یقعنوان اول ا.مصاد

 یکهر  ۀدربار. سپس یرهو غ و اراده یزفقدان تم یقمصاد .2

 توانستیکه م کردیبحث م یـ روان یاز موارد اختالالت روح

خواننده براساس  یراحاالت شود ز یناز ا یکمنجر به هر

ت اس یصتشخ ۀقوو فقدان اراده  یقعنوان مقاله دنبال مصاد

ا زحمت ر ینا ید. خواننده بایانواع اختالالت روان یقنه مصاد

 کند جو و جستختالالت ذکر شده انواع ا و درمتحمل شود 

 آن از هم ذکری شاید که کند پیدا را خود نظر مد اختالل تا

 .باشد نشده

نظر هم مشکل دارد و در عنوان اشاره  یندوم از ا ۀمقال

 ییزمت ۀقوو اراده  یصتشخ یهاشاخص یینتع یبررس به شده

 یقانون یبه بخش روانپزشک یارجاع یروان یماراندر ب

 ماریب یک یحت یکه در محتوا از بررس یدر صورت .پردازدیم

 نظرانصاحب یاتنظر یبه بررس و صرفاً یستن یهم خبر

 ترجالب پرداخته است. یممفاه ینراجع به ا یو پزشک یحقوق

 شده در قائل یکتفک یزن دانانو حقوققضات  ینکه بآن

گفت که از  یدهردو حقوقدان هستند. در آخر هم با کهیحال

 یرخافقها که گروه  یا یمثلِ پزشکان قانون ییهانظرات گروه

 درسینظر م به هم استفاده نشده است. اندیممفاه ینا واضع

 ومفهوم اراده  یتر بود: بررسمقاله مناسب یعنوان برا ینا

 .قضات و حقوقدانان ،روانپزشکان دیدگاه از تمیز ۀقو
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 یدههم د ساختاری و شکلی مشکل مقاله دو این در

 یبه جا یتاول عبارت حدود مسئول ۀمقالکه در  شودیم

و اراده آورده شده )برخالف  یزتم ۀقوعدم وجود  یاوجود 

 داشتن ،و روشنواضح  یلیموارد خ یبعض و درعنوان مقاله( 

 مه مواردی در. است نکرده تعیین را مسئولیت نداشتن یا

 مسئولیت حدود از ذکری روانی، اختالالت توصیف از بعد

 (.هذیانی اختالل)مثل  است نشده

 نام به عنوانی ،و بحث هایافتهدوم عالوه بر  ۀمقال در

صلمف یلیو خ یستکه سبب ذکر آن معلوم ن آمده« نتایج»

 گیرییجهاست. در هر دو مقاله بخش مهم نت هایافته از تر

 نشده است. گیرییجهنت یچوجود ندارد و از مطالعه ه اصالً

 دوم قسمت

که در هر دو  ینامه و موضوع ینبحث ا یاصل ۀمسئل 

و اراده است که به  یزتم ۀقو مفهوم شود؛یمقاله مشاهده م

 ۀمقالدر است. البته  نشده چندانی به آن توجه آیدیمنظر 

شوندگان اشارات  سؤالاز  یبعض هایافتهدوم در قسمت 

راده و ا یزتم ۀقواند ازجمله انکار فقدان داشته یرمستقیمیغ

و د ینوجود نداشتن مفهوم ا یادر انسان )از نظرات پزشکان( 

 .یرهعبارت در علم حقوق و غ

 یینو اراده روشن شود، تع یزتم ۀقو ۀدربار یدبا آنچه

 براساسحقوق جزا است.  ویژهبه ،حقوق ۀحوزمفهوم آن در 

 یتمفهوم مسئول یزو ن و فقهحاکم بر حقوق  یاصول کل

 و حق یامر اجتماع یکمجازات به عنوان  یینو تع یفریک

 انگیزۀمستحق مجازات است که با  یجامعه بر آحاد خود، فرد

با نقض  ینبه هدف مع یدنرس یارتکاب جرم برا مقصد

 ورو عب ییقانون جزا یاقاعده  یکنسبت به  و تعرض یمتعد

 فرییشده در نظام و دستگاه ک یینتع از نظم آزادانه و آگاهانه

 این در( انتخاب)قدرت  قصد وجود که کند عه اقدامجام یک

 .نامندمی جرم معنوی عنصر را چارچوب

 ۀمقالکه در  طورهمانفرد  ۀارادو  یزتم ۀقو اصطالحات

اند، در ارتباط با عنصر اشاره کرده یدرستبه حقوقدانان دوم

رم ج یبا عنصر ماد ارتباطی و یابدیم یتجرم موضوع یمعنو

توسط اعضاء  یامر ماد یچه یرازفعل واقع شده ندارد  و نفس

 جرائمدر  ی)حت شودیانسان بدون اراده واقع نم و جوارح

هم  ایییچیدهمحض( و انجام هر فعل پ یو خطاشبه عمد 

 همین به .یزتم ۀقو یازمنداراده است و اراده هم ن یازمندن

 حیوانات حتی عمل انجام نفس و مادی فعل انجام در دلیل

. اگر دادندینم انجام را کار آن وگرنه دارند را قوه دو هر هم

را بخورد در نفس علف  یگریعلف شخص د یشخص گوسفند

اراده  هم است و یداشته چون خوردن یزتم ۀقوخوردن هم 

 یوانح یداشته چون عمل خوردن را انجام داده است؛ ول

ه ب تعرض ۀارادو دهد  یزرا تم یگریتعلق علف به د تواندینم

 کامالً یامر یتمفهوم مالک چونرا نداشته است  یگریمال د

هم ممکن است از  خودیبهخودافعال  البته ) است یانسان

 صرع یا خواب حالت در که اعمالی مثلانسان صادر شود 

 بحث و ندارد بحث به ارتباطی که زندمی سر تمپورال لوب

 (.طلبدمی ایجداگانه

 و یبه عنصر ماد و اراده یزتم ۀقو یمتعم کهینا نتیجه

 ۀماددر آن   یگاهناصواب  و دور از جا یامر یافتهارتکاب  فعل

 است.  یقانون مجازات اسالم 216

ه مرحل یکبه عنوان  یصو تشخ یزبه ذکر است تم الزم

 خود به را دانانو حقوقمتعدد اراده توجه فقها  از مراحل

 کارکرد با و مستقل امر دو اراده و  تمیز. است کرده جلب

 .نیستند مستقل

 سوم قسمت

  گرفت توانیدوم م ۀمقالکه از  اییجهنت ینترمهم شاید

 22 .نظرات نزد روانپزشکان باشد  یوجود تفرق و پراکندگ

 و حقوقدانان قضاتنظرِ  29نظرِ روانپزشکان در قبال مجموع 

 رد پزشکی علمی عیارم نبودِ ۀنشان (مطالعه یگرِد )دو گروه

مفهوم و  یاست.  وقت یعیطب یامر ینو ا بوده زمینه این

 یاز علوم انسان که ،و قانونعلم حقوق  ۀحوزرا از  یعبارت

 یمتفاوت یارو بسو چارچوب مخصوص به خود  یماست و پارادا

 یمعرف یعلم پزشک یندارد، را به متخصص یبا علم پزشک

به وجود خواهد آمد.  یسردرگم ینچن ینا هاآن ینب ید؛کن

 یولوژیکب ۀجنبارتکاب جرم که  ۀارادراجع به مفهوم  یژهوبه

 است. یحقوق ی،اخالق ی،انسان کامالً یندارد و مفهوم یو ماد

 طورهمان. شودیچارچوب معنادار م ینعبارت جنون هم در ا

دوم اشاره شده است، در حقوق مفهوم  ۀمقال ۀمقدمکه در 

وارد م یاریدر بس و یستن یکی یدر پزشک یکوزجنون با سا

 ۀرابط یگرد عبارات بهتر است. گسترده یاربس یکوزسا وممفه

 ونی،هر جن یعنی .مطلق است صاو خ مدو، عا ینا ینب

 شودنمیمحسوب  جنون ،سایکوزی هر ولی است  سایکوز

 آن است. ییاول در قسمت انتها ۀمقال یبر خالف ادعا که

 به خوبی ۀاشار نویسنده، ،دوم ۀمقالبحث  یانتها در

دارد و معتقد  )روانپزشکان(کارشناس نظر بودن طریقتی

 اوضاع و احوال یط،با توجه به شرا یدبا یتاست، دادگاه در نها

فرد  یتبه مسئول ی،روان یماریب ۀسابقدر صورت وجود  و

 بپردازد.
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 یزانم فعل انجام شده و یبررس با تواندیم دادگاه

 و آن، نتایچ به توجه با فرد نیت و انگیزهآن،  یچدگیپ

 یا مجرم شماتت و سرزنش بر  عمومی وجدان تشخیص

 یصتشخ یگر،کند. به عبارت د گیریتصمیم او بیگناهی

 ینا یپزشکان است ول ۀعهدبه  سایکوز و روانی اختالل وجود

و  زیتم ۀقونبودنِ مطلق  راست و دال ب یعلم ایینهفقط قر

ر با توجه به بست یدبلکه دادگاه با یست؛جرم ن بارتکا ۀاراد

دال بر مخدوش بودن  یگرمثبت د یلارتکاب جرم و وجود دال

 نظرِ راساسکرده و صرفاً ب گیرییمو اراده تصم یزتم ۀقو

 . نکند قضاوت پزشکی کارشناس

 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jf
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               3 / 3

http://journal.richt.ir/ics/index.php?slc_lang=en&slc_sid=1
http://sjfm.ir/article-1-914-en.html
http://www.tcpdf.org

