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مقدمه
موضوع بيماريهاي رواني و قوانين مربوط به آنها در همه کش��ورهاي
جهان و همه دورانها مورد توجه روانپزشکان و حقوقدانان بوده است.
قواني��ن مربوط به حقوق بيماران رواني در طول زمان به دليل تحوالت
علمي و اجتماعي تغيير فراوان کرده و پيشرفتهاي چند دهه اخير در
متون روانپزش��کي و تقس��يم بنديهاي جديد اختالالت رواني ايجاب
ميکند که هماهنگي الزم بين قوانين موجود و معيارهاي مورد نظر در

حيطه روانپزشکي به وجود آيد.
در مباح��ث مختلف روانپزش��کي قانون��ي آنقدر که در م��ورد تعيين
مس��ئوليت کيفري بين روانپزشکان و حقوقدانان اختالف نظر و بحث
وجود دارد ،در هيچ يک از موضوعات ديگر اين مجادالت ديده نميشود
و به نظر ميرسد اين اختالف نظر به دليل متفاوت بودن کتب و منابع
تدريس ش��ده در اين زمين��ه براي اين دو گروه باش��د که عدم آگاهي
از تعاري��ف يکديگ��ر و تعامل ناکافي کارشناس��ان حقوق و متخصصين
روانپزشکي اين اختالف نظر را پررنگتر مينمايد.
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در خصوص مس��ئوليت کيفري بيم��اران رواني قان��ون جديد مجازات
اسالمي مصوب س��ال  ،1 1392همانند قانون سابق تعريف صريحي از
جنون به عنوان يکي از عوامل رافع مسئوليت کيفري به دست نميدهد
و تنها اختالل رواني س��بب فقدان اراده ي��ا تميز را مصداق جنون رافع
مسئوليت کيفري ميشمارد.
گرچ��ه تعاريف��ي از اراده و تمييز در متون علمي ادبي ارائه ش��ده و در
تعريف اراده از معادلهايي چون خواس��ته ،قصد و آهنگ( )1اس��تفاده
ش��ده و در جايي ديگر به نيروي اراده و نفس��اني که ش��خص را براي
رس��يدن به هدف وادار به انجام عمل ميکند( )2اشاره شده است و نيز
در تعريف تمييز باز شناختن و قوه درک و تشخيص(معين) آورده شده
اس��ت ،ليکن در متون حقوقي و روانشناس��ي تعاريف دقيقي از اين دو
واژه به عمل نيامده است.
عالوه بر اين مس��ئله بيماريهاي رواني ک��ه در آنها قوه تمييز و اراده
مختل ميش��ود نه براي روانپزش��کان و نه براي کارشناس��ان قضايي
مشخص نميباشد.
با توجه به عدم وجود پژوهشي در خصوص تعيين تعاريف دقيق واژههاي
اراده و تميي��ز از ديدگاه حقوق و روانشناس��ي و انطباق اين تعاريف با
اختالالت رواني شناخته شده و همچنين اختالف نظر بين کارشناسان
جهت تعيين مسئوليت کيفري بيماران رواني براساس ماده  149قانون
مجازات اسالمي انجام چنين پژوهشي ضروري به نظر ميرسد.
در خصوص مسئوليت کيفري بيماران رواني در برخي از کشورها قوانين
مدوني وج��ود دارد و برخورد نهادهاي مختل��ف اجتماع با مبتاليان به
بيماريهاي رواني مشخص است(.)3
در مطالعه تطبيقي که توسط سناي فرانسه در فوريه  2004در خصوص
مس��ئوليت کيفري بيم��اران رواني در هش��ت کش��ور اروپايي صورت
گرفته،عدم مس��ئوليت کيفري اين بيماران در قوانين مجازات فرانس��ه،
آلمان ،دانمارک ،اس��پانيا ،ايتاليا و هلند به رسميت شناخته شده است.
در انگلس��تان نيز براساس متون مختلفي که نحوه دادرسي قابل اجرا بر
روي بيماران رواني را تعيي��ن ميکند ،اختالالت رواني ميتواند ابزاري
جهت دفاع قلمداد شده و مانع تحقق مسئوليت کيفري متهم گردد(.)4
در ايالتهاي مختلف امريکا در بحث مس��ئوليت کيفري بيماران رواني
نگاههاي متفاوتي وجود دارد ،در بيش از نيمي از ايالتها براساس قانون
مک ناتن تصميم گيري مينمايند .در اين قانون آمده است فرد در زمان
اقدام به رفتار مجرمانه در حدي تحت تاثير بيماري رواني اس��ت که يا
قادر به تشخيص ماهيت و کيفيت عمل مجرمانه خود نبوده و يا اين که
نميدانسته عمل او مغاير با قوانين مملکتي است(.)5
ام��روزه دفاع مبتني بر جنون به عنوان قانون فدرال که توس��ط کنگره
امريکا در س��ال  1984تصويب شده است به عنوان يکي از دفاعيههاي
رايج جهت رفع مس��ئوليت کيفري بيماران رواني به کار گرفته ميشود.
در اين قانون نقص يا بيماري شديد ذهني فرد که منجر به ناتواني وي
 -1قانون مجازات اسالمي مصوب سال  1392ماده  :149هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب
ج��رم دچار اختالل روان بوده به نحويي که فاقد اراده يا قوه تمييز باش��د ،مجنون
محسوب مي شود و مسئوليت کيفري ندارد.
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در تشخيص ماهيت و کيفيت رفتارش و يا غير قانوني بودن آن ميشود،
مدنظر است(.)6
در ايران به دليل اين که قوانين جزايي برگرفته از فقه اس�لامي اس��ت،
تفاوت زيادي با قوانين کش��ورهاي غربي دارد از جمله قوانين مربوط به
مسئوليت کيفري بيماران رواني که از اين قضيه مستثني نميباشد.
در مقاله اي در خصوص رش��د جزايي به دارا بودن قوه تمييز به معني
تش��خيص کامل حس��ن و قبح اعمال و درک اوامر و قوانين ش��رعي و
قانوني و معادل رسيدن به رشد جزايي اشاره شده است(.)7

روش بررسي
دادههاي اين تحقيق با اس��تفاده از تكنيك فوكوس گروپ جمع آوري
شده به طوري كه اعضا هر گروه به طور جداگانه متشکل از کارشناسان
حقوق و متخصصين روانپزشکي و قضات با توجه به معيارهاي انتخاب
اعض��ا در مطالع��ات «گروه متمركز» 2تعيين گرديدند .س��پس در هر
جلس��ه سوال اصلي تحقيق كه بر اس��اس هدف تحقيق ،تهيه و تدوين
ش��ده بود مطرح ش��د و اعضاء به ارائه نظرات در آن م��ورد پرداختند.
در طي جلس��ات بحث توس��ط مدير جلسه اداره ش��د و نظرات توسط
ف��ردي از اعضا گ��روه پژوهش ثبت و کل صحبته��ا ضبط گرديد .در
اولين فرصت بعد هر جلس��ه مطالب ضبط ش��ده با حضور مدير جلسه
توس��ط يکي از اعضا گروه ش��نيده و نوشته شد .هر جلسه به مدت 1/5
ساعت بود و تعداد جلسات تا پنج جلسه به اشباع نظرات رسيد و جمع
آوري کليه اطالعات در خصوص سئواالت مطرح شده طي اين جلسات
صورت گرفت .س��پس با توجه به اطالعات ثبت ش��ده و بررسي نظرات
کارشناسان توسط گروه پژوهش تعاريف حقوقي و روانشناختي جهت
مفاهيم اراده و تمييز ارائه ش��د و به طور خاص اين دو واژه در بيماران
رواني توضيح داده شد .در بخش يافتهها براي مشخص شدن هر تعريف
در پايان هر جمله از نقطه سياه براي مجزا كردن تعاريف استفاده شده
است.

يافتهها
در اين تحقيق از مجموع  5جلسه تخصصي كه به روش فوكوس گروپ
برگزار گرديد به تعاريفي در سه حوزهي روانپزشكي ،حقوقي و قضائي
دس��ت يافتيم كه به شرح ذيل و به تفكيك در اين سه حوزه تخصصي
ميپردازيم.
قوه تمييز
در جلساتي كه با حضور اعضاء متخصص برگزار گرديد تعاريف مختلفي
براي "قوه تمييز" ارائه شد كه عين جمالت در ذيل آمده است:
تعاريف روانپزشكان از « قوه تمييز»:
2 Focus Group

دکتر سيد آريا حجازي و همکاران

در اي��ن بخش به منظ��ور تفكيك تعاريف افراد مختل��ف از مفاهيم ،در
پايان هر تعريف از يك فرد ،از عالمت "•" استفاده شده است:
]تواناي��ي[ تمييز دادن خوب از بد • ،توانائي اس��تدالل و تفكر منطقي،
توانائي س��نجش فوايد يا مضرات و تبعات اعمال خود قبل از انجام يك
عمل •،توانائي س��نجش سود و زيان اعمال •،توانائي تشخيص و افتراق
بي��ن دو چيز• ،فرد معناي كاري ك��ه انجام ميدهد را ميداند و بر اين
اس��اس اراده ك��رده و آن عم��ل را انجام ميدهد •] .ق��وه تمييز [يعني
ف��رد بتواند جنبههاي مختلف ي��ك موضوع را از هم جدا كند و بهترين
جنبه يا روش را طبق ارزيابي خودش انتخاب كند •.اين اصطالحمعادل
قضاوت 3اس��ت •.تمييز در انجام اعمال فرد ،مقدم بر اراده است .توانائي
ارزياب��ي نتايج اعمال قبل از انجام آن• هم��ان توانايي تجزيه و تحليل
كردن مس��ائل و انتخاب درست از نادرست است •.تركيبي از دو عامل
"آگاهي" و "انتخاب" اس��ت .يعن��ي آگاهي از گزينههايي كه پيش روي
فرد اس��ت و انتخاب يكي از آن گزينهها ب��راي عمل و انجام يك كار•،
قدرت واقعيت س��نجي 4فرد در يك لحظ��ه درمورد يك موضوع خاص
است•.
تعريف تمييز در مورد هر بيمار با بيمار ديگر متفاوت اس��ت و نميتوان
به طور كلي تعريف ك��رد •.تمييز يعني فرد توانائي گرفتن اطالعات از
محيط را داشته باشد ،سپس آنها را پردازش كرده و بر اساس ساختار
فرهنگي و باورهاي اجتماعي تصميمگيري نمايد ،فرد بداند اجراي اين
تصميم چه تاثيري بر روي خودش و ديگران ميگذارد ،يعني نتايج آنرا
بسنجد و در كل اين فرايند معادل تمييز است.مث ً
ال در بيمار با اختالل
استرس پس از سانحه]،5بيمار[به علت حاالت تجزيهاي ،اطالعات غلطي
را از محيط دريافت ميكند كه بر اس��اس آنها تصميمگيري مينمايد
و يا يك بيمار با اختالل ش��ناختي و دمان��س كه در پردازش اطالعات
مشكل دارد و به طور مثال منجر به بدبيني به ديگران ميشود.در بيمار
با اختالل كنترل تكانه هم به علت اش��كال در ارزيابي نتايج اعمالش بر
خودش اقدام به رفتار تكانه اي مثل تريكوتيلومانيا مينمايد و خود فرد
هم از اين رفتار تكانهاي اش ناراحت است .در يك مصرفكننده شيشه،
فرد در ارزيابي نتايج اعمالش بر ديگران و جامعه مش��كل دارد ،اين كه
به دنبال مصرف شيش��ه دچار توهم خواهد ش��د كه البته در اين موارد
دانش فرد هم نقش دارد•.
براي جنون و بحث قوه تمييز بايد ميزان واقعيت س��نجي فرد را اندازه
گيري كنيم•.
فقدان قوه تمييز
تعاريف روان پزشكان از "فقدان قوه تمييز":
]وضعيتي كه[ فرد به دليل اختالل خلقي يا عالئم س��ايکوتيک ( توهم
3 judgment
4 reality testing

 4در اي��ن بخش به منظور تفكيك تعاريف افراد مختلف از مفاهيم ،در پايان هر تعريف
از يك فرد ،از عالمت "•” استفاده شده است.
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يا هذي��ان) در انجام کارهايش قادر به تش��خيص صحيح از ناصحيح و
خوب از بد نباش��د •،فرد نتواند خوب و بد را از هم تشخيص دهد مثل
بيمار عقب مانده ذهنييا بيمار سايکوتيک که تحت تاثير توهم و هذيان
باش��د •،فرد نداند چه تصميمي درس��ت و چه تصميمي اش��تباه است.
نمونه بارز آن عقب ماندههاي ذهني است که در انجام امور مالي با رفتار
خالف اجتماع قوه تميز ندارند •،فرد در ش��رايطي باش��د كه تشخيص
درست از نادرست را ندهد •،همه افراد قواي تمييز و اراده جهت انجام
اعمال خ��ود دارند حتي يك فرد عقب مانده ذهن��ي .اگر تفكر فرد كه
اراده و تمييز از آن ناش��ي ميشوند بيمارگونه باشد سبب مختل شدن
تشخيص فرد ميشود •.در بيماري كه هوشياري اش مختل باشد يا در
فردي مست كه اعمالشان تحت تاثير آگاهي يا انتخاب خود فرد نيست
]عدم قوه تمييز وجود دارد[•
ب��راي تعريف تميي��ز در قالب عالئم ،بايد آن بازتر ك��رد و به طور كلي
تعري��ف نمود .به طور مث��ال فرد مبتال به جنون ممكن اس��ت در يك
موضوع تمييز داش��ته باشد در حاليكه فردي با داشتن افسردگي قدرت
تمييز در آن موضوع را نداش��ته باش��د •،قوه تمييز را نميتوان معادل
قضاوت دانس��ت ]به طوري كه[ كه گفته شود هركس قضاوتش مختل
باشد حتماً قوه تمييز همندارد•.
تعاريف قضات از "قوه تمييز":
توانائي تشخيص ذهني و رواني درستي يا نادرستي («قوه تمييز» بيشتر
در بحث صغر س��ني مطرح ميشود) ،زيرا صغير را فردي ميگوئيم كه
قوه تمييز نداشته باشد •،همان قوه تشخيص است كه قانونگذار تعريف
كرده طفل حول وحوش  12سال فاقد قوه تمييز هست يعني نميتواند
خوب و بد يا جرم را تشخيص دهد •.در فردي كه توان تشخيص خوب
ي��ا بد عملي را ن��دارد در صورتي ]ميتوان گفت[ ق��وه تمييز ندارد كه
اين موضوع اكتس��ابي نباش��د .مثل جرائم س��ازمان يافته كه بر اساس
آموزشهايي به فرد تلقين ميش��ود رفتاري كه انجام ميدهد ،درس��ت
است و اين عدم تشخيص ،عارضي است•.
تعاريف حقوقدانان از "قوه تمييز":
در عل��م حقوق عنواني مع��ادل كلمه تمييز نداريم •.از لحاظ تعريف در
حق��وق جزا يعن��ي فرد بتواند قبح رفتار اجتماع��ي و ماهيت آنرا خود
درك نمايد • توانايي درك ماهيت جرم انجام شده يا زشتي حرمت آن،
در ه��ر صورت كه فرد احكام را نداند يا ماهيت رفتار و موضوع را نداند
مصداق فقدان قوه تمييز است•
"اراده"
تعاريف روانپزشكان از "اراده":
توانائي فرد در كنترل اعمال ارادي خودش البته اين تعريف بر اس��اس
علم روانپزشكي نيست و بر اساس تعاريف عاميانه است •.اراده خواست
انج��ام يك كار اس��ت •.اراده يعني تمايل براي انج��ام يك كار در واقع
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موت��وري كه فرد را ه��ل ميدهد تا ي��ك كاري را انجام ده��د •.اراده
متعادلهاي��ي دارد مثل؛  -1توانايي ش��روع كار و ادامه آن يعني فردي
بتواند کاري را ش��روع كن��د و ادامه بدهد .يعني اين ف��رد اراده دارد.6
 -2عام��ل انجام كار ،چيزي كه در وجود فرد هس��ت و باعث ميش��ود
او آن كار را ش��روع كند .7يا  -3خواس��ت اس��ت يعن��ي من ميخواهم
آن كار را انج��ام ده��م .8از ديدگاه ديگر اگر اراده را مقابل تكانه در نظر
بگيريم مثل تكانه پرخاش��گري كه خيلي سريع انجام ميشود و معموالً
فرد كنترلي روي آن تكانه ندارد •.اين جمله كه گفته ميش��ود "فردي
فاقد اراده اس��ت" علمي نيست .ما فردي را نداريم كه بدون اراده كاري
انج��ام دهد •.بيمار رواني ه��م اراده دارد ولي ارادهاش تحت تاثير تفكر
و دركش ميباش��د .كه خود آنها هم تحت تاثير حاالت رواني اس��ت.
گرچه در اس��كيزوفرني با عالئم منفي يكي از عالئم ،عدم اراده است• با
قصد و عمد و با خواست آگاه ،فرد كاري را انجام دهد .منظور کسي که
اين قانون را نوشته است ،خواست ميباشد .و اين خواست ممکن است
ناشي از عالئم ]بيماري فرد[ باشد•.
همه افراد داراي اراده و تشخيص (تمييز) هستند ولي اين دو بر مبناي
تفكر ،آگاهي ،درك ،خٌ لق ،هوش��ياري و دانش فرد ميباشد .در هر حال
فرد ميتواند بين دو چيز افتراق قائل شود و ميل به انتخاب يكي داشته
باش��د .حال در مواردي گفته ش��ده اگر بيماري وجود داشته باشد فرد
مس��ئوليت رفتار خود را نخواهد داش��ت .مثل رفت��ار يك بيمار صرعي
كه به دليل اختالل در هوش��يارياش ،رفتارش ب��ر مبناي عدم آگاهي
اس��ت .يا رفتار يك بيم��ار عقب مانده ذهني كه اختالل وي ناش��ي از
دانش اس��ت .يا فردي با عالئم توهم كه اختالل در درك دارد .يا رفتار
پرخاشگرانه در يك بيمار با اختالل استرس پس از سانحه 9كه اختالل
در خلق و اضطراب ش��ديد دارد •.براي تعريف اراده و تمييز بهتر است
اول بيماريهاي روانپزش��كي را مشخص كنيم سپس تعيين كنيم در
هر بيماري اراده يا تمييز مختل ميش��وديا خي��ر •.به جز موارد داراي
هذيان كنترل يا توهمهاي آمرانه ،در مورد افراد با اختالل كنترل تكانه
يا وس��واس بايد سخت گيرانهتر عمل كنيم چون فرد با توجه به آگاهي
از نتيجه رفتار تكانهاي يا وسواس خود در برخي موقعيتها] ،رفتارش[
را كنترل ميكند و بيارادگي محض مثل موارد فوق مطرح نيست•.فرد
با اختالل خردن از جمله بوليميا و انوركسي نوروزا فاقد اراده در حيطه
خوردن است و بايد در اين خصوص در حد جنون محسوب گردد ،البته
بايد ابتدا نوع جرم هم مش��خص ش��ود •.ارتباط عالئم با نوع جرم مهم
اس��ت .مثال فردي كه هذيان س��وماتيك دارد و كام ً
ال ب��دون ارتباط با
اين عالمت فردي را ميكش��د ،بيماري به انجام رفتار مجرمانه ارتباطي
ن��دارد •.فرد يك رفتار را به طور خودخواس��ته ش��روع كند و انجامش
را ادام��ه ده��د •.انجام يك رفتار و ت��داوم آن اراده بحث اجرايي تمييز
اس��ت •.در تعريف اراده بايد هيجان هم آورده شود .در بيمار با اختالل
خلقي دوقطبي ممكن اس��ت در شروع يا ادامه رفتارش كنترل نداشته
6 Volition
7 Motivation
8 WILL
9 PTSD
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باش��د .اينجا از لفظ كنترل به جاي اراده ميتوان استفاده كرد .يا حتي
بيمار افسرده كه ميتواند بر رفتار آسيب رسان يا مجرمانه خود كنترل
نداشته باشد.
تعاريف روانپزشكان از"فقدان اراده":
وضعيتي اس��ت كه به دليل اختالل خلقي يا س��ايكوتيك انجام كارها
آگاهي ناصحيح و بيمار باشد.
براي فرد بر اس��اس اراده ناش��ي از فكر و
ِ
مث� ً
لا در فردي ك��ه هذيان كنت��رل دارد براي انج��ام اعمالش ارادهاي
نداش��ته و تحت تاثير هذيان كنترل ،رفتار را انجام داده اس��ت و همين
طور در فردي كه تحت تاثير توهمات ش��نوائي آمرانه باشد و خودش را
مجبور به اجراي دس��تورات ناشي از توهم مي داند.در برخي بيماران با
وس��واس هم فرد فاقد اراده ميشود گرچه عنوان نميكند كه فردي از
بيرون وي رفتار را كنترل مينمايد ولي از درون خودش كنترل بر رفتار
وسواسي اش ندارد.
تعاريف قضات از "اراده":
توانائي اختياري انجام يك عمل در مقابل اجبار و اكراه• ش��دت تمايل
به انجام كار كه ش��دت آن در افراد متفاوت است .درجات شديد آن كه
پزشكي قانوني تشخيص بدهد اراده فرد را سلب مينمايد .در اين حالت
فرد عمد و غيرعمد را تش��خيص نميده��د و آن مرتكب بزه ميگردد.
در آن صورت ك ً
ال اراده وي س��لب ش��ده و اين حالت جنون محس��وب
ميگردد •.در مواردي فرد طبق عادت و عرف ديوانه نيس��ت اما در يك
قضيه خاص تحت تاثير قرار ميگيرد كه ارادهاش سلب ميشود.
از ديدگاه قضات فاقد اراده،يعني فرد قصدي براي انجام كار ندارد .مثل
فرد دچار جنون
تعاريف حقوقدانان از "اراده":
عمل ارادي عملي است که فاقد هرگونه اجباري اعم از دروني و بيروني
باش��د• هم چنين ميتوان اراده را با توجه به مسئوليت تعريف كرد .در
مس��ئوليت يعني فرد عمل را آگاهانه انجام ميدهد ،ماهيت آن را و اين
كه جرم اس��ت يا نه ،ميداند• اراده را با توجه به س��وء نيت تعريف مي
کنند.
]براي تش��خيص س��وء نيت بايد بررس��ي كرد آيا فرد عم��ل را آگاهانه
انجام داده؟ از مجرمانه بودن آن اطالع داش��ته يا خير؟[ هميــن براي
]اثبات وجود[ س��وء نيت كافيس��ت• در علم حقوق ترمينولوژي معادل
اين اصطالح(اراده) نداريم •.تعريف اراده در علوم مختلف يكسان نيست
چون زاويه ديد متفاوت اس��ت .تعريف اراده در حقوق جزا يعني انسان
رفتاري را كه از وي سر زده باشد ،انجام دادنش را خواسته باشد •.براي
مثال رفتاري كه در خواب از فرد س��ر ميزند بر اس��اس اراده نيست و
رفت��ار غير ارادي محس��وب ميگردد• .اراده ش��امل)1 :اراده آگاه و )2
اراده آزاد ميباش��د .اراده آگاه مانند قوه تمييز است ،يعني فرد ماهيت
رفت��ارش و قبح آنرا درك كند .اراده آزاد يعن��ي اراده فرد تحت تاثير

دکتر سيد آريا حجازي و همکاران

يك فش��ار بيروني و يا دروني براي انجام اعمالش نباشد .در بيمار رواني
(مبتال به جنون) فرد اراده آزاد ندارد و رفتارش تحت تاثير فشار دروني
ناش��ي از اختالل رواني است• .بحث اختالل اراده در مسئوليت کيفري
و مجرميت اس��ت .در اينجا بحث مجرميت و بحث مس��وليت کيفري با
هم متفاوتند.

نتايج:
از مجموع تعاريفي كه در جلس��ات بيان ش��د به ط��ور كلي موارد ذيل
اتخاذ گرديد:
تمييز:
تعريف روانشناسان از قوه تمييز
 توانايي تمييز دادن و افتراق عمل درس��ت از نادرس��ت (درس��تيعمل بر اس��اس عرف و ارزشهاي اكثريت اف��راد در جامعه تعيين
ميگردد)
 توانايي تجزيه و تحليل مسائل و انتخاب عمل صحيح توانايي اس��تدالل و سنجش فوايد يا مضرات و تبعات اعمال قبل ازانتخاب و انجام آن بر اساس يك تفكر منطقي
	يك فرايند در حيطه تفكر اس��ت كه ش��امل توانايي فرد در گرفتناطالع��ات از محيط ،پردازش آن اطالعات ،تصميم گيري و انتخاب
بر اس��اس س��اختار فرهنگي و باورهاي اجتماع��ي و پيش بيني و
سنجش تأثير اجراي آن تصميم بر روي خود و ديگران ميشود.
 قوه تمييز ممكن اس��ت در هر نوع اختالل روانپزش��كي بس��ته بهفرد ،ش��دت و نوع عالئم و موقعيت و موضوع مربوطه مختل گردد
و مح��دود به يك بيماري يا عالئم خاص مثل عالئم روانپزش��كي
نميگردد.
ً
 ق��وه تمييز ارتباط نزديكي با قض��اوت دارد گرچه كامال معادل آنمحسوب نميگردد .در فردي كه فاقد قوه تمييز در موضوعي است
ميتوان گفت قضاوت كلي وي نيز مختل است.
تعريف قضات از قوه تمييز
 قوه تش��خيص خوب و بد يا رفتار مجرمانه اس��ت كه در بحث صغرسني مطرح شده و قانونگذار اطفال زير  12سال را فاقد قوه تمييز
دانسته است.
تعريف حقوقدانان از قوه تمييز
 از لح��اظ حقوق جزا توانائي فرد ب��راي درك قبح رفتار اجتماعي وماهيت آن است.
 فقدان قوه تمييز در فرد در صورتي از نظر قانون مورد قبول اس��تكه به طور اكتس��ابي از طريق تلقيني يا آموزشهاي بيروني ايجاد
نش��ده باشد و امري دروني و عارضي باش��د مثل بيماري رواني در

فرد.
اراده:
تعريف روانشناسان از اراده
 توانايي فرد در كنترل رفتارهاي خود خواست و تمايل فرد براي انجام يك عمل ،در واقع موتوري كه فردرا هل ميدهد تا كاري را انجام دهد
 توانايي شروع يك رفتار و تداوم آن رفتار ناشي از اراده را ميتوان مقابل رفتار تكانه اي قرار داد كه درآن فرد كنترلي بر روي تكانه ندارد
 قصد و خواست آگاهانه و عامدانه فرد براي انجام يك رفتار فق��دان اراده فقط در بيماران مبتال به اس��كيزوفرني با عالئم منفيقابل تعريف است و درمورد ساير افراد مبتال به اختالل رواني همگي
داراي اراده هس��تند ولي اين اراده ميتواند تحت تاثير هوش��ياري،
تفكر ،درك ،خلق و هوش و دانش فرد قرار گيرد.
 ب��راي مثال در بيمار صرعي در زمان حمله تش��نج اراده اش تحتتاثير كاهش س��طح هوش��ياري قرار ميگيرد ،در بيم��ار با هذيان
كنت��رل اراده تح��ت تاثير اختالل تفكر و در فرد با توهم ش��نوائي
آمران��ه اراده تحت تاثير اختالل درك خواهد بود .در بيمار در دوره
مانيا اراده ناشي از اختالل خلقي و در بيمار عقب مانده ذهني ناشي
از ضعف قواي هوش است .گرچه در تمام موارد ذكر شده ارتباط و
تأثير مختل شدن اراده با نوع جرم مهم است.
تعريف قضات از اراده
 توانائي اختياري انجام يك عمل در مقابل اجبار و اكراهتعريف حقوقدانان از اراده
 عملي بر اس��اس اراده اس��ت و ارادي محس��وب ميگردد كه بدونهرگونه اجباري اعم از دروني يا بيروني انجام شود.
 اراده شامل  -1اراده آگاه و  -2اراده آزاد ميشود .اراده آگاه معادلقوه تمييز اس��ت يعني فرد ماهيت رفت��ارش و قبح آنرا درك كند.
اراده آزاد هم يعني فرد تحت تاثير يك فشار بيروني يا دروني براي
انجام اعمالش نباشد.

بحث
گرچ��ه در ماده  149قانون مجازات مصوب س��ال  1392معياري براي
جنون در نظر گرفته ش��ده اس��ت كه ميگويد هرگاه مرتكب در زمان
ارت��كاب جرم دچ��ار اختالل رواني بوده به نحوي ك��ه فاقد اراده يا قوه
تمييز باشد ،مجنون محس��وب شده و داراي مسئوليت كيفري نخواهد
بود ليكن قانونگذار تعري��ف دقيقي براي اراده و قوه تمييز يا توصيفي
كاملتر از نوع اختالل رواني ارائه نداده است.
در پژوهش��ي با عنوان تحوالت جنون و مس��ئوليت كيف��ري در قانون
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مجازات اس�لامي در تصريح ماده  149بيان كرده كه تنها آن دس��ته از
اخت�لاالت رواني در رديف جنون قرار گرفته و موجب عدم مس��ئوليت
كيفري ميش��ود كه اراده و يا تمييز را از مرتكب س��لب كرده باشد .در
واقع منظور از جنون در ماده اخير همان بيماري رواني است كه در آن
فرد حس��ن و قبح رفتارهاي خود را تش��خيص نميدهد و آثار و عواقب
آن را درك نميكند .اين بيماران قواي عاقلهي خود را از دست داده و از
قيد و بند اوامر وجدان اخالقي كام ً
ال آزادند و دچار هذيانهاي گوناگون
گزند و آسيب ،خودبزرگ بيني و  ...هستند .با عنايت به دو قيد “اراده”
و “تمييز” به نظر ميرس��د كه اين ماده در تعريف جنون به دو معــيار
“ اهليت "10و " قوه غيرقابل مقاومت" توجه كرده است.
در تعاري��ف ارائه ش��ده توس��ط روانپزش��كان به ارتباط ق��وه تمييز با
قضاوت11و قدرت واقعيت س��نجي 12اشاره شد كه الزم به ذكر است
ك��ه ق��وهي تمييز جزئي از قض��اوت كلي و صفت��ي محدودتر از قدرت
واقعيت س��نجي فرد اس��ت كه در بس��ياري از اختالالت رواني به طور
نس��بي يا كامل مختل ميگردد .يعني وقتي بيمار به مرحله فقدان قوه
تمييز ميرس��د در مراحل ابتداييتر بيم��اري قضاوت و در مواردي هم
قدرت واقعيت سنجي خود را از دست داده است .در حقيقت در بيماري
كه ابتدا قضاوت كلي وي مختل شده با شدت يافتن عالئم روانپزشكي
وي ،به مرحله از دست دادن قوه تمييز ميرسد.
فق��دان قوه تميي��ز و اراده مخت��ص بيماري خاصي نب��وده و نميتوان
فهرس��تي از بيماريهاي رواني را تهيه كرد كه در آن فرد دچار فقدان
اي��ن دو توانمندي مغزي گردد و يا حت��ي در يك بيمار هم با توجه به
اين كه تمييز و اراده صفات كيفي ميباش��ند بر اس��اس شدت بيماري
هم نميتوان خط برش��ي تعيين نمود كه در آن نقطه ،فرد دچار فقدان
تمييز و اراده گردد .از س��وي ديگ��ر ميزان توانائيهاي ذهني و رواني و
مكانيس��مهاي دفاعي و انطباقي مبتاليان ب��ه اختالالت رواني متفاوت
اس��ت .در دو بيم��ار مبتال به يك نوع اختالل روان��ي و يا حتي در يك
بيمار در زمانهاي مختلف در س��ير بيم��اري ،توانائي تمييز و ارائه فرد
تغيير خواهد كرد و يكسان نميباشد.
ق��درت تمييز را ميتوان يك فرايند مغ��زي در نظر گرفت كه جزئي از
اعمال عاليه مغز محسوب ميگردد .گرفتن اطالعات از محيط ،مقايسه
آن با اطالعات ثبت شده در گذشته از جمله باورهاي اخالقي ،اجتماعي
و قواني��ن حاكم در آن جامعه ،پيش بيني پيامدهاي يك رفتار و اثرات
آن ب��ر خود و محيط اط��راف و در نهايت تصميم گي��ري براي انجام و
برنام��ه ريزي براي اجراي يك رفتار ،در ادامه براي تبديل نتيجه نهايي
اي��ن پردازش مغ��زي و دروني به يك رفتار بيروني ،ف��رد نيازمند اراده
خواهد بود.
در تعاريف ارائه ش��ده توسط قضات قوه تمييز و اراده را جزئي از عنصر
معنوي جرم يعني داش��تن آگاه��ي ،آزادي اراده و فق��دان اجبار براي
ارتكاب جرم دانس��ته اند كه در صورت فق��دان آن وضعيت فرد معادل
 10اهليت :صالحيت و شايستگي فرد براي برخورداري از حقوق مدني و دخل و تصرف در آن
11 judgment
12 reality testing
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جنون بوده و هم چون كودكي ،اجبار ،اشتباه ،مستي ،خواب و بيهوشي
از عوامل رافع مسئوليت محسوب ميگردد.
در تعاريف حقوقدانان به سوء نيت نيز در اين مبحث اشاره شده است.
سوء نيت خاص يا قصد خاص كه قانونگذار براي تكميل عنصر معنوي
ج��رم ،آن را ضروري ميداند و مرتكب بايد چنين قصدي را هم بنمايد
تا عم��ل مجرمانه مورد نظ��ر قانون تحقق پيدا كند ،س��وء نيت خاص
در حقيق��ت همان انگيزه و داش��تن هدف خاص از جرم اس��ت .انگيزه
ارتكاب به جرم مشوق رواني ارتكاب جرم است كه مقدم بر قصد و اراده
ميباش��د يعني قب��ل از آن كه مرتكب ،ارادهي ارت��كاب جرم را بنمايد
داع��ي و انگي��زه اي او را وادار به ارتكاب جرم ميكند كه ممكن اس��ت
انگيزه ش��رافت مندانه يا پس��ت و مادي باش��د و با اين انگيزه به تفكر
بنشيند ،جوانب آن را بسنجد ،تصميم بگيرد و سپس قصد ارتكاب جرم
نمايد( .جرقه زدن در ذهن← انگيزه ← تصميم ← قصد ) آنچه ركن
معنوي جرم را تشكيل ميدهد همان قصد و اراده ارتكاب جرم است.
در نهايت اراده را ميتوان "نوعي توانمندي نفساني توأم با شعور دانست
كه به طور مس��تقيم منش��أ بروز رفتار ميش��ود و در همراهي با صفت
قدرت منج��ر به اختيار و انتخاب آزاد عم��ل در مقابل اجبار و اضطرار
ميگردد" .اگر فاعل قدرت نداش��ته باشد ،عملي به وقوع نميپيوندد و
اگر قدرت داش��ته باش��د و اراده نداشته باشد فعل او اختياري محسوب
نميگردد.
قوه تميي��ز را نيز ميتوان اينگونه توصيف نم��ود" :توانايي فهم ماهيت
افعال و درك و پيش بيني آثار و تبعات آن براي خود و ديگران و قدرت
تشخيص مباح از ممنوع".
با ذكر مجدد ماده  149قانون جديد مجازت اسالمي« هرگاه مرتكب در
زمان ارتكاب جرم دچار اختالالت رواني بوده و به نحوي كه فاقد اراده
يا قوه تمييز باش��د مجنون محسوب شده و مس��ئوليت كيفري ندارد»
قانونگ��ذار با آوردن كلماتي مانند «فاقد اراده و قوه تمييز» در توصيف
اختالل رواني دامنه اختالالت رواني را محدود نموده و اختالالت نسبي
ش��عور و اراده را خارج از موضوع ماده دانسته است( .)8بنابراين به نظر
ميرس��د تنها برخ��ي از اختالالت رواني آن هم در حد ش��ديد با ماده
قانوني فوق همخواني داشته باشند .چرا كه در تأييد اين نظر ميتوان به
حكم مندرج در ماده  273قانون جديد اشاره كرد كه در آن « مجنون»
در حد يك «وس��يلهي بي اراده» تلقي ش��ده اس��ت«.هرگاه كسي مال
را توس��ط مجن��ون ،طفل غير مميز ،حيوان يا هر وس��يله بيارادهاي از
حرز خارج كند ،مباش��ر محسوب ميشود و در صورتي كه مباشر طفل
مميز باشد رفتار آمر حس��ب مورد مشمول يكي از سرقتهاي تعزيري
است»(.)9
در پايان الزم به ذكر است كه طبق نظر مشورتي شمارهي  7/50مورخ
 1373/01/18اداره حقوقي قوه قضائيه در باب حجيت نظر كارش��ناس
در تشخيص جنون اعالم داشته است « :نظر كارشناس جنبهي مشورتي
دارد و دادگاه در صورتي كه با اوضاع و احوال مس��لم قضيه س��ازگاري
نداش��ته باش��د ،به آن توجهي نميكند» ( .)10بدين ترتيب تشخيص
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تقدير و تشكر
 حقوقدانان و قضات ارجمندي،با كمال قدرداني از تمامي روانپزشكان
ك��ه با صرف وق��ت ارزشمندش��ان در انجام اين ام��ر محققين را ياري
.نمودند

 ليكن احراز،اختالل رواني و توصيف آن با روانپزشك و متخصص است
.)9(مسئوليت كيفري و تعيين حدود آن با قاضي كيفري است
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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”.
Key words: Distinguish, Volition, the Islamic Penal Code of Iran, Insane
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