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چکیده
در قوانین کیفري مسئولیت کیفري اشخاص داراي نقیصه عقلی، از جمله موضوعاتی است که 

اي ها در مرحلهاین اشخاص کسانی هستند، که رشد عقلی و هوشی آن. کشور ما مسکوت مانده است
در سطحیاز افراد متعارف و معمول جامعه) IQ(لذا از نظر میزان هوشبهر ،از تکامل ناقص مانده

) عته(فقهی این اشخاص به که در کتب معتبر با وجود این،الزم به توضیح است.باشندتر میپایین
اي اختالفی مسالهاین امردانانبین حقوقامااند؛فاقد مسئولیت کیفري معرفی شدهوبودهمعروف

باشند ولی امکان واکنش رسد این اشخاص فاقد مسئولیت کیفري مینظر میبه،طور کلیبه.باشدمی
بر آن این مقاله .تامینی و تربیتی وجود داردصورت اقدامات جزایی علیه اعمال مجرمانه این اشخاص به

و با بررسی دالیل اینگرددتا افراد مخاطب موضوع آن مشخص،شونداین اشخاص معرفی کهاست
باشد مرحله بعد تصمیم قضایی که که اعمال مجرمانه این اشخاص به لحاظ ماهوي جرم میامر 

.تشریح شودوضعیت مسئولیت کیفري این اشخاص است،

.، رشد عقلی)IQ(مسئولیت کیفري، نقیصه عقلی، هوشبهر : هاي کلیديواژه
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مقدمه
توجه به ،هاي حقوق جزاي مدرن نسبت به حقوق جزاي کالسیکیکی از تفاوت

منظور نیت مرتکبین و علم و آگاهی تابعین قانون کیفري نسبت به جرم ارتکابی به
مینی در مورد ادر نهایت اعمال مجازات و اقدامات توارزیابی مسئولیت کیفري

گشا درراهعنوان علمی مدرن، کیفر شناسی بهحقوق کیفريدر . باشدها میآن
اهمیت ،شخص مجرممنظور تأمین فلسفه کیفر نسبت بهاعمال بهترین واکنش به

.اساسی دارد
اشیا و حیوانات ،در طول تاریخ، زمانی که حقوق جزا پیشرفت نکرده بود حتی

ي این اما امروزه ما شاهد تحوالت چشمگیري در زمینه. شدندهم محاکمه می
مختارواي که شخص براي تحمل کیفر باید عاقل، بالغ،گونه، بههستیمرشته مهم 

یکی از . باشدرا داراموجب قانون الزم استچنین سایر شرایطی که بهو همبوده
عنوان واکنش جزایی جزا بعد از ارتکاب جرم بهموضوعات مهمی که در حقوق 

مسئولیت کیفري احراز یا عدم احرازمنظور شود، بررسی این شرایط بهمیمطرح
توسط دادسرا یا دادگاه ،فقدان این شرایط در نوع قرارهایی که حسب مورد. است

در فقه شرایط. شود و نیز نوع واکنش جامعه به مرتکب تأثیر داردصادر می
طور اختصاصی ذیل هر مبحث خاص مورد بررسی قرار گرفته مسئولیت کیفري به

اکثر قریب به اتفاق فقهاي امامیه، در مبحث مربوط به شرایط قصاص یا . است
شرایط اجراي حدود دو شرط بلوغ و عقل را در کنار شرایطی مانند قصد و اختیار، 

وم محقق حلی شرط چهارم از مرح. اندعنوان شرایط اساسی مجازات ذکر کردهبه
» لمعه«چنین شهید اول در هم1.شرایط قصاص را کمال العقل و بلوغ دانسته است

» بلوغ«و » کمال العقل«از جمله شرایط قصاص را » الروضه«درو شهید ثانی
2.انددانسته

از عقل » تکمله المنهاج«اهللا خویی در و آیت» تحریر الوسیله«البته امام خمینی در
اند ولی عنوان دو شرط اساسی در کنار سایر شرایط قصاص یاد کردهبلوغ بهو

لیکن عالمه حلی در شرایط قصاص به . اندمیان نیاوردهبه» کمال العقل«ذکري از 
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البته در بحث خاص –از توجه به اظهارات فقها . کندتصریح می» رشد«شرط 
وانین کیفري ما مخصوصاً که در فقه تشیع که اساس قگرددمستفاد می–قصاص 

منظور مسئولیت و اعمال مجازات به» کمال العقل«شرط –باشد بعد از انقالب می
باشد و نقص یا فقدان آن در مسئولیت کیفري شخص اختالل بسیار اساسی می

که امروز مکاتب جدید در زمینه حقوق ایناز طرف دیگر با توجه به. کندایجاد می
یس و نوع واکنش جامعه و مخصوصا دستگاه قضایی را به ساشناسی تجزا و جرم

مجرمان تغییر داده، الزم است جامعه ما هم با این تغییرات پیش رفته و واکنش خود 
باشند میي عقلیرا نسبت به مجرمان، علی الخصوص مجرمانی که داراي نقیصه

الح و تغییر دهد؛ زیرا واکنش شدید نسبت به این اشخاص، نه تنها باعث اص
شود، بعضی از این اشخاص شود، بلکه سبب میم نمییچنین پیشگیري از جراهم

باشند نسبت به قوانین کیفري جامعه بی توجه که داراي ضریب هوشی باالتر می
در این صورت، نه تنها فلسفه مجازات . شونداي تبدیلو به مجرمین حرفهشده

خود عامل تولید جرم و مجرمشود، بلکه جامعه و دستگاه قضایی تأمین نمی
.شوندمی

باشد ترین سواالتی که قابل طرح میدر مورد اشخاص داراي نقیصه عقلی مهم
این است که ماهیت اعمال مجرمانه این اشخاص چیست؟آیا این اشخاص هنگام 

بدیهی است در صورتی که وجود د؟نباشارتکاب جرم داراي عنصر معنوي می
تحقق جرم نیز از شخاص حین ارتکاب جرم منتفی باشدعنصر معنوي براي این ا

سوال مهم دیگري که در این رابطه وجود .ناحیه این اشخاص غیرممکن خواهد بود
ه نوعچدارد این است که در صورت ارتکاب جرم توسط اشخاص مذکور 

پاسخ این براي رسیدن بههاي جزایی علیه این اشخاص باید اعمال شود؟واکنش
عقلی مورد تجزیه و تحلیل يالزم است ابتدا مفهوم و مصادیق نقیصه،اپرسش ه

.موضوع مقاله براي خواننده محترم روشن گردداشخاصقرار گیرد تا 
از لحاظ لغوي اصطالح نقیصه عقلی مرکب از دو کلمه :مفهوم نقیصه عقلی: 1

معناي عیب، خصلت بد، خوي و عادات که به) deficiencies(نقیصه -1: است
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این کلمه را نیز دریافتن،: عقل-32باشد که جمع آن نقایص استزشت می
دانستن، فهمیدن، قوه دریافت وادراك حسن و قبح اعمال و تمیز نیک و بد امور 

رسد این اصطالح در فرهنگ وادب نظر میبهبر این اساس 4.ترجمه کرده اند
وب بودن قوه درك شخص در حسن و قبح اعمال و تمیز نیک معناي معیفارسی به

ل و مشکالت اشخاص یانجمن رسیدگی به مسا1973در سال . و بد امور باشد
ينقیصه«. گونه تعریف کرده استعقلی را اینيداراي نقیصه در امریکا، نقیصه

عقلی عبارت از نقص یا نارسایی است که از لحاظ فعالیت عمومی هوش در 
هاي و باعث نقص تطابق با محیط در دورانسه با افراد دیگر به چشم می خوردمقای

انگلستان (mental health act)طبق قانون بهداشت روانی » .شودمختلف رشد می
هوش و روان از ،شود که رشد مغزنقیصه عقلی به حالتی گفته می1959مصوب 

رخ ناقص به صورتماند یا تکاملهنگام تولد یا از مراحل اولیه زندگی متوقف می
5.دهدمی

هوش : کندطور بیان میپیاژه روانشناس سوئیسی تعریف هوش و عقل را این
ي متقابل به صورت می ومتقابل فرد با محیط است و اگر این رابطهینتیجه تاثیر دا

متعادل انجام شود، کودك در مراحل مختلف رشد تصاویر ذهنی مختلفی دارد که از 
گذشتن از این مراحل . رسدیر ساده شروع شده و به تصاویر پیچیده تري میتصاو

یعنی از مراحل پایین و رسیدن به مراحل باالتر بستگی به رشد هوش، ساختمان 
با توجه به تعاریف فوق 6.عصبی بدنی، روابط اجتماعی و تجارب زندگی او دارد

) نرمال(ن تر از متوسط گروهی از افراد جامعه که از لحاظ هوشی در سطح پایی
هاي الزم به ذکر است که آزمون. جامعه قرار گرفته اند، داراي نقیصه عقلی هستند

سه طراحی شده توسط که آزمون ه شده استیزیادي براي ارزیابی هوش ارا
.تراز بقیه هستندپژوهشگر معروف

- 2(Binetsimson)ه سیمون ینآزمون ب-1:عبارتند از هاي مورد نظرآزمون
]1[(Alfred Binet)ه ینآزمون آلفرد ب-3(David wechsier)کسلردیویدآزمون 

100معمول طور متوسط واشخاص به) IQ(باید توجه داشت که هوشبهر 
که داراي ضریب هستند؛ با این71-100باشد ولی اشخاصی که داراي هوشبهر می
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زیرا این ؛نیستندهوشی کمتر از حد نرمال هستند ولی داراي نقیصه عقلی 
اي از شدت برسد و نقص این اشخاص بسیار خفیفماندگی باید به درجهعقب

.7باشدمی
خودمحوري:طور کلی عبارتند ازالعقل بهخصوصیات اشخاص ناقص

سرسختی و ،لوحی، زودباوري، مخالفتپذیري، سادهثباتی، تلقین، بی)خودبینی(
العقل نتواند خود را با شرایط یست که ناقصبنابراین جاي تعجب ن. پذیريتحریک

زندگی عادي انطباق دهد و طبیعی است که در صورت مستعد بودن اوضاع و 
8.احوال مرتکب جرم نیز بشود

به مصداق در این بند،: مصداق یا مصادیق اشخاص داراي نقیصه عقلی: 2
روانشناسی اشاره چنین مصادیق گوناگون آن از بعد نقیصه عقلی از منظر فقهی و هم

.شودمی

:مصداق نقیصه عقلی در فقه: 2- 1
که در کتب » معتوه« معادل و مصداق نقیصه عقلی و کلمه » عته«در کتب فقهی 
در لغت » عته«. باشدمی» عته«ي کار رفته است اسم مفعول از کلمهمختلف فقهی به

در اصطالح فقهی و . آمده است9معناي عدم تشخیص و تمیز، عدم درك و نادانیبه
ي واسطهشود و بهکه عرفاً دیوانه تلقی نمیحالتی است که شخص به رغم آن

اي در روایت صحیحه10.فهمدامر و نهی و حسن و قبح را نمی،خلقت ناقص عقل
کار رفته است و در این روایت معتوه به» معتوه«از امام جعفر صادق صراحتاً عنوان 

در حکم مجنون » معتوه«بنابراین در فقه تشیع . 11ستسنگ مجنون دانسته شده اهم
یا نقیصه » عته«الزم به ذکر است در هیچ یک از قوانین جزایی ما عنوان . باشدمی

در کتاب شرح اللمعه شهید ثانی در مورد شرایط قصاص، .عقلی به کارنرفته است
فالیقتل المجنون بعاقل و -کمال العقل« :استشدهگونه بیان ها اینیکی از آن

المجنون سواء کان المجنون دائماً ام ادواراً اذا قتل حال جنون ولدیه ثابته علی 
عاقله، لعدم قصد القتل فیکون کخطا العقل و لصحیحه محمد ابن مسلم عن ابی 
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یجعل الجنایه المعتوه علی عاقله خطا کان او ) ع(کان امیرالمومنین: قال) ع(جعفر 
از شود، در ابتداي بحث شهید ثانی در این مورد طور که مالحظه میمانه12»عمدا

که درابتدا از جنون بحث کرده و کند و اینکمال عقل و بالندگی عقلی صحبت می
کند و از معتوه بحث میکه در آخر آن روایت صحیحه محمد بن مسلم را آورده 

از جنون است در غیر این از لحاظ فقهی چیزي غیر »عته«دهد که این امر نشان می
چنین قرار دادن جنایت و هم؛کرد نه معتوهصورت در آخر نیز از جنون بحث می

کند که معتوه در حکم مجنون عمدي معتوه بر عهده عاقله این نکته را تأیید می
لذا در فقه کلیه احکام تکلیفی که در مورد مجنون کاربرد دارد بر شخص . است

.شودمعتوه نیز بار می

:مصادیق نقیصه عقلی در روانشناسی: 3
هاي عقلی از بعد روانشناسی با ذکر خصوصیات جا به تقسیم بندي نقیصهایندر

.شوداخالقی هر دسته اشاره می
شدیدترین درجه کم 25این گروه با بهره هوشی کمتر از ):هاکور ذهن( کاناها:3- 1

از آن هستند که حتی بتوانند از خود تر ها عقب ماندهدهند؛ اینهوشی را نشان می
مواظبت کرده و خود را در مقابل خطرات روزانه حفظ کنند؛ ممکن است در آتش 

این افراد عالوه . را گم کنندبسوزند، به روي خود آب جوش بریزند و یا خانه خود
هاي ذهنی مبتال به ناهنجاري هاي حسی و حرکتی و شدید فعالیتیبر نارسای
شکل چشم، گوش و . باشندسر و صورت و کوتاهی اندام نیز میهايبدشکلی

. ها طبیعی نیستند و تقریبأ همیشه مبتال به حمالت صرع یا فلج مغزي هستنددندان
قضاوت و استدالل . شودتکلم و رشد گویایی در درجات بسیار ابتدایی متوقف می

بعضی . عیف استشود یا خیلی ضوجود ندارد، دقت و حافظه یا اصالً دیده نمی
. گویندمینیز(Dependent or custodial)آنها را عقب مانده وابسته یا پناهگاهی 

وجه فعالیت ذهنی هیچدهند که بهدرجات پایین این گروه را افرادي تشکیل می
دارند ولی درجات باالتر (Vegetative)ندارند و به اصطالح یک زندگی نباتی 

.تکلم یک یا چند کلمه هستندتر و قادر به قدري فعال
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متوسط درجه کم 50تا 26این افراد با بهره هوشی بین :)هاکندذهن(کالیوها 3- 2
ها موجوداتی هستند وابسته به طور کلی کند ذهنبه. دهندهوشی را نشان می

ها در سنین هاي آنتوانایی. دیگران، شاد و خوشحال و دوست داشتنی هستند
ساله است ولی هرگز در رفتار، گفتار و کردار به یک 7تا 3ان مختلف، شبیه کودک

توانند انجام امور خیلی ساده و این اشخاص می. رسندساله نمی7کودك عادي 
گیرند و تا اندازه اي قادر نیستند مشکالت خود را از خطرات عادي آسان را فرا

برآیند ولی به حفظ نموده و از عهده خوردن غذا و لباس پوشیدن و نظافت خود
قادر به آموختن مواد درسی مانند . هیچ وجه قادر نیستند مشکالت خود را رفع کنند

امور و کارهاي ساده و . خواندن و نوشتن نیستند و قوه تعمیم و تمیز ندارند
آموزند ولی براي یادگیري معمولی زندگی را خیلی به آهستگی و با تاخیر می

13.باشندافی و تمرکز فکري میل پیچیده فاقد استعداد کیمسا

تري دارند، سن قابلیت آموزشی بیش70تا 50با بهره هوشی بین :هاکودن: 3- 3
هاي ذهنی در این افراد استعداد. کندساله تجاوز نمی10از کودك ،عقلی این گروه

در اعمال مالی ذهنی، در قضاوت و استدالل نارسایی . طور کلی ضعیف استبه
افراد این دسته ممکن . راهنمایی، نظارت و مراقبت افراد مطلع محتاجنددارند و به

لکنت زبان و تأخیر : هاي بدنی باشند ولی نقص حرکتی ماننداست دچار ناهنجاري
ها عموما از لحاظ تکلم و گویایی عقب کودن. در راه رفتن نادر و کمیاب نیست

کنند لذا وضع را حس میفرهنگ لغات محدودي دارند و چون این. ماندگی دارند
زدگی هاي عاطفی از نوع خجالتاحساس حقارت کرده و در نتیجه دچار آشفتگی

ها از توجه، دقت و تمرکز کودن. شوندگیري مییا افسردگی و یا خودرایی و گوشه
اي را در که دیر آموزند ولی کارهاي فنی و حرفهبا آن. شوندفکري زود خسته می

علت عدم رشد کامل به. اما قدرت ابداع و ابتکار ندارند،گیرندیشرایط مساعد فرا م
شخصیت، این افراد زود باور، تلقین پذیر و در حل مشکالت و دفاع از خود عاجز 

14.باشندمی
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هاي عقلی قرار این گروه در شمار نقیصه):مرزي(هاي ذهنی خفیف عقب مانده:3- 4
،ولی به دلیل ضعف هوشی خفیف و ارتباط نسبی با موضوع مقاله،گیرندنمی

هوشبهر .شودجا به خصوصیات و وضعیت مسئولیت کیفري آنها اشاره میدراین
(IQ) باشد و حداکثر آن از هوشبهر یک فرد معمولی کمتر می71این گروه حداقل
ادر به لذا ق. درجات پایین این گروه، داراي ضعف قواي فکري هستند. است

از ابتکار، ابداع و انتقاد عاجزند اما . استدالل مطلوب نیستندوقضاوت صحیح
جز ،طبقات باالي این گروه. توانند از نو بیان کنند و بسازندمی،آموزندمیراچهآن

در مواردي که انتقاد، استدالل و بیان الزم است تفاوت محسوسی با دیگران نشان
توانند با افراد کودکی جزو کودکان دیرآموز هستند و میاین افراد در.دهندنمی

هایی هستند طور خالصه این گروه همانبه. عادي در مدارس عادي تحصیل کنند
خورند و با کمترین پاداش تحت تاثیر دیگران وادار به که معموال زود گول می

طور معمولی مشکلشوند، تشخیص آنها از اشخاص عادي بهاعمال خالف می
. 15باشدمیترهاي مفصلتر و آزموناست و براي اظهار نظر احتیاج به معاینات دقیق

الزم .دلیل داشتن قوه شعور نسبی داراي مسئولیت کیفري تخفیف یافته هستندبه
رود، منظور کاناها، کار میي عقلی در این مقاله بهذکر است، هر وقت واژه نقیصهبه

جا مصادیق و خصوصیات اشخاص طور خالصه تا اینبه. ها هستندکالیوها و کودن
ها الزم است در براي تعیین مسئولیت کیفري آن.داراي نقیصه عقلی روشن شد

.ابتدا به ماهیت اعمال مجرمانه این اشخاص اشاره شود

:ماهیت حقوقی اعمال مجرمانه اشخاص داراي نقیصه عقلی: 4
. آمده است16»و نهاد و سرشت چیزيحقیقت و طبیعت «معناي ماهیت در لغت به

هرگاه از ذات یک . ماهیت هر شی عبارت است از چیستی آن شی،و در اصطالح
شود پاسخ صحیح، ماهیت آن شی است؛ مثالً اگر بپرسیم این شی شی سؤال می

ها همگی بر ماهیت اشیاي چیست و پاسخ بشنویم کیف یا کتاب است، این پاسخ
چه در این قسمت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل آن] 2.[دارندمورد سؤال داللت 
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گیرد، این است که اعمالی که واجد ضمانت اجراي کیفري هستند، در قرار می
ي عقلی ارتکاب یابند، داراي چه ماهیتی صورتی که از سوي اشخاص داراي نقیصه

باشند یا خیر؟در قانون هستند؟ آیا جرم می
ها اشارهوجود دارد که در دو قسمت جداگانه  به آندو نظریه بارهدر این 

در مقام مقایسه و ،در پایان با توجه به استدالالت هر دو نظریه مذکور.شودمی
ي عقلی ماهیت اعمال مجرمانه اشخاص داراي نقیصه،قضاوت بین این دو دیدگاه

.شودکلی، مشخص نموده و فایده عملی بحث در انتهاي آن مطرح میطوررا به

:نظریه جرم نبودن و دالیل: 4- 1
موجب رفتارش مستحق کیفر شناخت، که بتوان فردي را بهطبق این نظر براي این

توان تر تنها کسی را میعبارت روشنبه. جرم از جانب او ممکن باشدباید تحقق
که اهلیت مجازات داشته باشد، رکن مادي و روانی جرم مجازات کرد که پیش از آن

اصطالح . ابتدائاً الزم است شخص اهلیت مادي داشته باشد. بتواند از او صادر شود
اهلیت مادي حاکی از وضعیتی است که شخص به واسطه آن در عالم واقع، قدرت 

در 17.داشته باشد) رکن مادي(مادي الزم براي انجام جرم و ایجاد نتیجه مجرمانه 
فرد براي محقق ساختن رکن روانی زمان با قدرت یافتنهم،کنار اهلیت مادي

بگیرد، داشتن چنین قدرتی را تواند وصف مجرمانه به خودجرم، رفتار او می
گر وضعیتی است که فرد عالوه بر اهلیت جنایی نمایان. نامندمی» اهلیت جنایی«

. را نیز داشته باشد) قصد ارتکاب عنصر مادي(عنصر مادي بتواند عنصر روانی جرم 
طور واقعیت بیرونی جرم که متکی به دو عنصر یاد شده است به،تیبو بدین تر

اهلیت جنایی مرتبه اي از رشد عقالنی است که فرد . کامل از جانب او ممکن شود
فرد تنها هنگامی 18.ها باشدقادر به تشخیص ماهیت افعال خود و نتیجه طبیعی آن

تواند نتیجه می،کندیجش درك شناسد و رابطه آن را با نتابکه ماهیت رفتار خود را 
افعال خود را تصور و نتیجه را قصد کند و بدین ترتیب رکن روانی جرم را محقق 

گیرد و از ارتکاب جرم نهی مورد خطاب قاعده جنایی قرار می،از این رو،سازد
سؤالی که در قالب نظریه 19.توان فرد را مجرم نامیددر این وضعیت میو شود می
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طرح کرد این است که آیا اشخاص داراي نقیصه عقلی داراي اهلیت توان ممی
هستند یا خیر؟ سؤال بعدي ) کندکه این اشخاص را واجد قصد مجرمانه می(جنایی 
تواند مطرح شود این است که آثار عملی جرم بودن یا نبودن اعمالکه می

پایان این هاي عقلی چیست؟ جواب سؤال دوم درنقیصهافراد داراييمجرمانه
اما در مورد سؤال اول این نظریه معتقد است که . قسمت توضیح داده خواهد شد

ها بنابراین اعمال آنوي عقلی وضعیت غیر جنایی دارنداشخاص داراي نقیصه
دانان طرفدار این توان در آثار فقها و حقوقدالیلی که می. شودنمیجرم محسوب

:تند ازرذکر کرد عبا،نظریه

تعلق ابتدایی ،بعضی از فقهاکهنیابهباتوجه):فیتکلامتناع(خطابدركعدم: 1-1-4
که مکلف باید تاکید دارند و 20شمارندفهمد نا صحیح میبه کسی که خطاب را نمی

عاقل باشد، چندان که خطاب را بفهمد؛ چرا که مقتضاي تکلیف اطاعت و امتثال 
تکلیف فردي که ،بدین ترتیب21.شودمسیر نمیا فهم تکلیف باست و این دو جز 

چرا شود و ممکن نیستفاقد قدرت فهم خطاب است تکلیف به محال تلقی می
،تواند بفهمدگیرنده امر به فهمیدن است و به کسی که نمیبرخطاب در،که

با توجه به نکات مورد اشاره اگر فهم خطاب را نوعی . توان امر به فهم کردنمی
کلف نفس اال یال«بدانیم و تحت الشمول این آیه کریمه قرار گیرد که »وسع«

تواند اساساً نمی،واسطه ي عدم درك خطاباي بهفرد در چنین درجه22،»وسعها
مخاطب قاعده قرار گیرد لذا در چنین شرایطی نه تنها در خصوص تکلیف جزایی 

افراد ،بنابراین. ز وجود نداردپاسخگو نخواهد بود امکان الزام او به تکلیف جنایی نی
مانند (فهمند طبعاً از درك مفاهیم انتزاعی خطاب را نمیکههاي عقلینقیصهداراي 
.گیردنیز عاجز هستند و در نتیجه اعمالشان نیز وصف مجرمانه نمی) علیت

توان ازدلیل دومی که می):ناتوانی در تحقق رکن روانی(عدم درك علیت : 2-1-4
این است که حتی بر فرض توانایی درك ،الي آثار طرفداران این نظریه پیدا کردالبه

عبارت دیگر حتی این افراد تابع حقوق جنایی نیستند و به،هاي عقلیخطاب نقیصه
توانیم با باز هم می،اگر دلیلی که در فوق با آن اشاره کردیم هم نادرست باشد
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ماهیت اعمالشان را ثابت کنیم؛ چرا که اگر غیر مجرمانه بودن،استناد به دلیل دوم
ي بین افعال و اشیاء و نتایج را تشخیص دهد، در عمل نخواهد فرد نتواند رابطه

توان او را از توانست از ماهیت رفتار خود آگاه باشد و طبعاً در چنین شرایطی نمی
به هرچند که خطاب را بفهمد و امر و نهی را؛نظر کیفري مسئول قلمداد کرد

اساساً چنین فردي فاقد ادراك الزم براي ایجاد ،کهچه این.نحوي تشخیص دهد
برخی از مواد قانونی نیز که ضعف روانی طفل و مجنون . رکن روانی جرم است

. کندبراي داشتن قصد مجرمانه را مورد توجه قرار داده اند، این نظر را تأیید می
هاي عمدي قانون مجازات اسالمی جنایت306يو ماده295يعنوان مثال مادهبه

خطاي محض خودخطاي محض و نه به منزلهو شبه عمدي دیوانه و نابالغ را 
گذار قانون. قرار داده است و خطاي محض نیز جنایتی فاقد عنصر روانی است

بدین وسیله توانمندي ذهنی آنان را براي قصد مجرمانه نپذیرفته و رفتارآنها را در 
بودن ضوابط عمد یا شبه عمد از نظر روانی به درجه خطاي محض تنزل عین دارا 
قانون مذکور نیز بیرون آوردن مال از حرز توسط 198يماده2تبصره . داده است

دیوانه یا طفل غیر ممیز را در حکم مباشرت دانسته و بدین ترتیب آنان را به 
لت در جرم قلمداد کرده ي ابزار وسیله، فاقد ادراك روانی الزم براي دخامنزله
اي از ادراك حتی اگر فرد توانایی فهم خطاب را داشته حال در چنین درجه. است

مانع از آن است که عقالي جامعه او را ) قصد مجرمانه(باشد، اما فقدان رکن روانی 
.باشدي وي نیز جرم نمیبنابراین اعمال مجرمانه. تحسین یا تقبیح کنند

اهلیت «این نظریه معتقد است هر فرد انسانی با :بودن و دالیلنظریه جرم : 4- 2
همین دلیل انسان بودن شرط کافی براي شود، بهبراي ارتکاب جرم متولد می» مادي

ي عقلی متصف به که اشخاص داراي نقیصهجاییو از آن23باشدارتکاب جرم می
ولی مسئولیت کیفري گیرد انسان بودن هستند اعمال آن ها وصف جرم به خود می

که این ي مسئولیت کیفري داشتن اهلیت کیفري است، در حالیزیرا الزمه. ندارد
توان وضعیتی روانی دانست که اهلیت کیفري را می. دناشخاص اهلیت کیفري ندار

شود بتوان او را مجرم نام داراي قصد مجرمانه که موجب می،فرد با گذر از توانایی
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تواند ارزش اجتماعی عملش را رسد که میتکامل عقالنی میاي ازداد، به درجه
. ي تمیز، اهلیت مجازات را پیدا کندبفهمد و بدین ترتیب با قدم گذاشتن به مرحله

از این رو اهلیت کیفري در تناسب با مسئولیت کیفري قابل شناسایی است، مفهومی 
ن را تعریف کرده و نه که به رغم اهمیت شناخت دقیق آن، قوانین کیفري اغلب نه آ

اما در قوانین جزایی برخی از . اندارکان آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده
مثالً قانون .اندکشورها ارکان مسئولیت کیفري را مد نظر داشته و بدان اشاره کرده

توان فردي را محکوم به مجازات نمی«داردمقرر می210يعقوبات لبنان در ماده
حقوق جنایی »24کرده باشد) ممنوع(روي آگاهی و اراده اقدام به فعل کرد مگر از

زیرا . دنبال مجازات هر موجودي که جرم از او صادر شده باشد، نیستمعاصر به
گیرد که رفتار مجرمانه قابل انتساب به وي باشد مجازات تنها به موجودي تعلق می

ز آگاهی و آزادي اراده او اهکه عمل ممنوعاین،شود مگرو این امر محقق نمی
موجود در قلمرو مسئولیت کیفريکهپیش فرض، اینبدین ترتیب. سرچشمه گیرد

قاعده قانونی نانوشته یکاوست » انسان بودن«ي واسطهبهشود میمطالعه که
هاي حقوقی معاصر است و داشتن ادراك و اراده آزاد در بین کلیه نظام) عرف(
کند که از بحث را ویژه افرادي می،دهنده مسئولیت کیفريعنوان ارکان تشکیل به

،ولی.هاي ذهنی الزم براي داشتن ادراك و اراده آزاد برخوردار باشندتوانمندي
ناشی از ،شود که اختیار خوددررابطه با تجزیه و تحلیل ادراك و اختیار معلوم می

خواهد بود که » اهلیت کیفري«ادراك است و بدین ترتیب ادراك محور اصلی 
.برنداز ضعف آن رنج میآن که یا هستند ي عقلی فاقد آن اشخاص داراي نقیصه

دیگر نیستند که دو عنوان و ادراك در عرض هم) اختیار(اراده آزاد ،عبارت دیگربه
؛ بلکه اراده آزاد باشندمتباین دو مفهوممجزا ومستقل از هم یا به زبان علماي منطق

طور دقیق بنگریم را به) اراده آزاد(ي اختیار اگر مسأله. ر دارددر طول ادراك قرا
گردد، عنوان عامل درونی از دو طریق محدود میمتوجه خواهیم شد که اراده به

هاي متعدد پیش روي خود شود فرد بتواند گزینهیکی از ضعف ادراك که مانع می
عقلی داراي ضعف ادراك هاي نقیصهافراد مبتال به 25را به درستی شناسایی کند

هاي فشار؛ عالوه بر آنباشندرسد داراي محدودیت اراده نیز نظر میباشند و بهمی
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چه فیزیکی باشد، چه روانی؛ چه عامل آن انسانی (هاي پیرامون ناشی از محیط
ابتدا ناشی از ،اختیار،بدین ترتیب. را نیز باید افزود26)باشد، چه اوضاع و احوال

وقتی صحبت از ،بنابراین. اك و سپس فقدان فشارهاي پیرامونی استوجود ادر
.است که باید مورد بررسی قرار گیرد» ادراك«شود تنها میاهلیت کیفري

طور که اشاره شد، منظور از همان.باشدجوهره مسئولیت کیفري ادراك می
شود اي از سیر عقالنی رشد فرد است که داشتن آن موجب میادراك، مرحله

عقل و منطق ناپسند نباشد و مؤاخذه کیفري فرد در برابر رفتار مجرمانه از نظر 
اشخاص داراي ؛این در حالی است که مجازات کننده را تقبیح نکنند،جامعهعقالي

ال مجرمانه مطابق این نظریه اعم،لذا.هستندچنان ویژگی نقیصه عقلی فاقد 
.باشدمیجرم،اشخاص داراي نقیصه عقلی

هاي عقلینقیصهافراد داراي نظر منتخب در مورد ماهیت اعمال مجرمانه : 4- 3
:باشد که عبارتند ازرسد براي اهلیت جزایی وجود سه عامل نیاز میبه نظر می

داشتن -2. گذار قرار دهدگذار تا فرد را مخاطب قانونفهمیدن خطاب قانون-1
بالندگی وداشتن ادراك و تمیز-3ي مرتکب جرم سوقصد ارتکاب عنصر مادي از 
.عقلی در زمان ارتکاب جرم

جرم ] 3[چه روشن و بدیهی است، این است که دو عامل اول  از ارکان آن
باشند و بنابراین در صورت عدم وجود هر یک از آن دو عامل، وقوع جرم منتفیمی

خواهد شد ولی درصورت وجود آن دو، نوبت به عامل سوم یعنی داشتن ادراك و 
رسد که در صورت وجود آن مسئولیت کیفري بر مرتکب تمیز و بالندگی عقلی می

منظور به. تحمیل شده و در صورت عدم آن، مسئولیت کیفري نیز منتفی خواهد شد
سه بند در ها اره به آنبررسی این سه عامل در اشخاص داراي نقیصه عقلی، اش

.رسدنظر میجداگانه الزم و ضروري به

گذار هستند رسد، کلیه افراد مخاطب قانوننظر میبه:گذارفهمیدن خطاب قانون: 1-3-4
،عبارت دیگربه.گیرندگذار قرار نمیحیوانات و نباتات مخاطب قانون.و فقط اشیا

گذار خطاب به کلیه افراد جامعه انسانی است؛ زیرا انسان به حکم امر و نهی قانون
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کند، منتهی یک فرد بیشتر توانایی درك بودنش بسیاري از امور را درك می،انسان
کمتر بودن یا بیشتر بودن . تواند به موضوعی پی ببرددارد و یک شخص کمتر می

طور باشد، باید واکنش کند؛ اگر ایندرانسان تفاوتی در واقعیت امر ایجاد نمی
نسبت به یک نابغه با فرد عادي متفاوت باشد، در حالی ) منظور مجازات(جزایی 

امروزه اطفال و مجانین و اشخاص داراي نقیصه عقلی هم .که این گونه نیست
گذار را دارند و با توجه زیرا توانایی درك منظور قانون،باشدگذار میمخاطب قانون

، اشخاص داراي ]4[باشندرایم در جامعه ما جزء جرایم فطري میکه اکثر جبه این
که اگر از یک ايگونهبه؛کنندنقیصه عقلی قباحت عمل مجرمانه را درك می

شخص داراي نقیصه پرسیده شود که آیا قتل یا سرقت بد است؟ به این سؤال پاسخ 
.مثبت خواهد داد

اراده ارتکاب «اگر قصد را به :مرتکبسويازماديعنصرارتکابقصدداشتن: 2-3-4
شود که گیري میتعریف نماییم، این امر نتیجه»شخص به انجام عمل مجرمانه
زیرا اشخاص داراي نقیصه عقلی ،باشندمی» قاصد«اشخاص داراي نقیصه عقلی نیز 

،221يذکر ماده. نیز در صورت ارتکاب عمل مجرمانه انجام آن را خواستارند
و 1370در قانون مجازات اسالمی مصوب 306يو ماده295يادهتبصره یک م

هاي عمدي دیوانه و که در آن جنایت1392قانون مجازات اسالمی 292يماده
نابالغ را در حکم خطاي محض دانسته است نباید این توهم را ایجاد کند که این 

انون مجازات باشند، بلکه بالعکس از روح این مواد از قاشخاص فاقد قصد می
اسالمی وجود قصد ارتکاب در ارتکاب جرم از سوي این اشخاص استنباط

طور که و همانبه میان آورده هاي عمدي جنایتسخن ازگذار زیرا قانون.شودمی
هایی هستند که در آن قصد فعل  مجرمانه و هاي عمدي جنایتدانید جنایتمی
حکم «در پایان هم اشاره شده که در ها وجود دارد؛ چنین قصد نتیجه در آنهم

طور کلی که ماهیتاً خطاي محض باشند و بهنه این،»خطاي محض هستند
به صورت عمدي که هایی را گذار به منظور ارفاق به این اشخاص، جنایتقانون

این مواد از ،عبارت دیگربه.د، خطاي محض فرض کرده استنشومرتکب می
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) خطایی بودن(هستند و ارتباطی به ماهیت » قانونیفرض «قانون مجازات اسالمی 
.ندارد

به دلیل صدق این دوبند، در مورد اشخاص داراي نقیصه عقلی، این ،جاتا این
امر محرز و مسلم شد که ارتکاب اعمال مجرمانه از ناحیه اشخاص داراي نقیصه 

دراك تمیز و داشتن ا(که عدم وجود عامل سوم با توجه به این. باشدجرم می،عقلی
در اشخاص داراي نقیصه عقلی اثبات خواهد شد از ذکر آن ) بالندگی عقلی
مادي و هر سه عنصر قانونی،،بنابراین از میان عناصر جرم.شودخودداري می

جا روانی در مورد اعمال مجرمانه اشخاص داراي نقیصه عقلی وجود دارد و در این
چون در صورت ؛شودجرم روشن میفرق ناقص العقل بودن و عوامل موجهه 

اساسا وقوع جرم منتفی وجود عوامل موجهه جرم مثل دفاع مشروع و اضطرار
گذار با صراحت عنوان مجرمانه را سلب کرده است و از در این حاالت قانون.است

قانون مجازات اسالمی عنصر قانونی را در مورد جرم پذیرفته 2يجایی که مادهآن
پس .باشدکه در حین عوامل موجهه ارتکاب یابد از پایه جرم نمیلذا عملی،است
شود این است که ارتکاب عمل مجرمانه از سوي اي که از این بحث گرفته مینتیجه

باشد ولی مسئولیت کیفري این اشخاص جرم می،اشخاص داراي نقیصه عقلی
یت انتساب به زیرا به دلیل نقص در قواي عاقله وجود قابلچرا که،. استمنتفی 

.شودجرم از سوي آنها منتفی می

ثمره عملی بحث ماهیت حقوقی اعمال مجرمانه: 4- 4
ي که مشاهده شد، در قسمت پیشین به ماهیت حقوقی اعمال مجرمانهطورهمان

اشاره شد و نظرات موافق و مخالف در آن مباحث ،عقلیياشخاص داراي نقیصه
این است که خواهد شدچه در این بخش به آن اشاره آن.مورد بررسی قرار گرفت

در. دانان چه فواید و آثار عملی داردمیان حقوقپیش گفتهاختالفات ومجادالت
چهار مورد از فواید عملی این بحث در چهار بند جداگانه اشاره پیش روگفتار 

:شودمی
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ا جرم نبودن اعمال یکی از آثار عملی جرم بودن ی:تاثیر در نوع قرارکیفري:1-4-4
عقلی، صدور قرار مقدماتی کیفري متفاوتيمجرمانه اشخاص داراي نقیصه

نقیصه عقلی جرم باشد، به دلیل داراي که عمل شخص صورتیدر،باشد، لذامی
ترین قرار، قرار موقوفی تعقیب منطقی،عقلی با جنونيارتباط بحث نقیصه

این اشخاص جرم نباشد، طبق بند ك ارتکابیباشد، اما در صورتی که عمل می
دادسرا باید ،هاي عمومی و انقالب در امور کیفريقانون تشکیل دادگاه3يماده

]. 5[قرار منع تعقیب متهم را صادر نماید

دومین فایده عملی بحث :اقدامات تامینیمنتهی بهتأثیر در واکنش یا عدم واکنش: 2-4-4
صورت پذیرش نظر جرم بودن اعمال مجرمانه اشخاص این است که درمورد نظر 

مینی اصورت اقدامات تها بهعقلی، امکان واکنش جزایی علیه آنيداراي نقیصه
اقدامات «: داردمقرر می1339قانون اقدامات تربیتی مصوب 1يماده. وجود دارد

حه یا جن(تأمینی عبارتند از تدابیري که دادگاه براي جلوگیري از تکرار جرم 
مجرمین خطرناك کسانی هستند . کندي مجرمین خطرناك اتخاذ میبارهدر) جنایت

،که سوابق و خصوصیات روحی و اخالقی آنان و کیفیت ارتکاب وجرم ارتکابی
.که قانوناً مسئولاعم از این،دهددر مظان ارتکاب جرم در آینده قرار میرا آنان 

ت تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است مسئول صدور حکم اقداماباشند یا غیر
صدور حکم اقدامات (با توجه به قسمت آخر ماده .»که کسی مرتکب جرم شود

که یدر صورت)تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم شود
ي عقلی جرم نباشند طبق مفهوم مخالف ماده اعمال مجرمانه اشخاص داراي نقیصه

دلیلی بر ،این ماده خود،الزم به ذکر است. مات تأمینی جایز نیستصدور حکم اقدا
حکم به زیرا صدور. باشندجرم بودن اعمال مجرمانه اشخاص فاقد مسئولیت می

.مینی براي اشخاص غیر مسئول را پذیرفته استااقدامات ت

داراي که شخص در صورتی:تاثیر در میزان مسئولیت معاون یا معاونین جرم: 3-4-4
قانون مجازات 43يمطابق ماده،با معاونت اشخاص ثالث،ي عقلینقیصه

جرم باشد طبق ،مرتکب جرم شود، اگر عمل شخص داراي نقیصه عقلی] 6[اسالمی
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که اصوالً در حقوق ایران پذیرفته شده است، ،اي معاوننظر مجرمیت استعاره
ا طبق نظریه جرم بودن زیر،شودمعاون به مجازات معاونت در جرم محکوم می

عقلی، این اشخاص نیز داراي شعور نسبی ياعمال مجرمانه اشخاص داراي نقیصه
امکان اعمال نظریه سبب اقوي از مباشر، که طبق آن معاون را به ،بنابراین.باشندمی

جا مجازات مباشر محکوم کنیم، وجود ندارد و مجازات مباشر اصلی نیز در این
،با پذیرش این نظریه1370قانون مجازات اسالمی 44يماده.پذیر نیستامکان

که فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل مجازات در صورتی«دارد مقرر می
نباشد و یا تعقیب و یا اجراي حکم مجازات به جهتی از جهات قانونی موقوف 

طبق این ماده ،رسدنظر میبه.»گردد، تاثیري در حق معاون جرم نخواهد داشتمی
با توجه به عدم قابلیت مجازات شخص داراي نقیصه عقلی، معاون جرم به و 

که عمل یعنی در صورتی(ولی در فرض دوم. شودمجازات معاونت محکوم می
در صورتی که جرم با معاونت ) عقلی جرم نباشندينقیصهدارايمجرمانه اشخاص

عنوان سبب به از مباشر، معاون بهشخص ثالث ارتکاب یابد، طبق قاعده سبب اقوي 
صورت متعدیان به نظم وامنیت اجتماع شود، در غیر اینمجازات مباشر محکوم می

هاي متعدد از با دلیل تراشیجرایم را به وسیله اشخاص غیر مسئول مرتکب شده و
اي بودن عمل معاون در نظریه استعاره،همین دلیلو به.کنندمجازات فرار می

طبق نظریه ،عالوه بر این دلیل. فاقد و جاهت و مشروعیت قانونی استجااین
دلیل این اشخاص به،»ي عقلیجرم نبودن اعمال مجرمانه اشخاص داراي نقیصه«

باشند و نیز فاقد قصد گذار نمیمخاطب قانون،گذارعدم درك مفاهیم قانون
ساس، افراد داراي بر همین ا.مجرمانه در هنگام ارتکاب عنصر مادي جرم هستند

صورت پذیرش در معاون باشند و از این رو فردي مینقیصه عقلی، در حکم وسیله
اعمال کهروشن شد،جاتا این.باید به مجازات مباشر محکوم شود،این نظریه

ضروري است در قسمت ،لذا.باشدجرم می،مجرمانه اشخاص داراي نقیصه عقلی
باید پس از بررسی میبعدي مقاله وضعیت مسئولیت کیفري آنها که از لحاظ منطقی 

مورد تجزیه و عقلی مطرح شود، يماهیت اعمال مجرمانه اشخاص داراي نقیصه
.تحلیل قرار گیرد
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یصه عقلی و وضعیت مسئولیت قنجزایی ناظر بهگذاريتاریخی قانونسیر: 5
،ي عقلیبراي بررسی وضعیت مسئولیت کیفري اشخاص داراي نقیصه:کیفري

. راه گشا باشددتوانیعنی جنون می،نقطه مقابل آندر تقابل با اشاره به مفهوم عقل
عقل را در . باشدعقل می،دانید یکی از شرایط مسئولیت کیفريکه میطورهمان
قبح اعمال و تمیز نیک و بد در یافتن، دانستن، فهمیدن، قوه ادراك حسن و ،لغت

گویند که حسن و قبح رفتارها را به کسی عاقل می،بنابراین27.اندامور ترجمه کرده
و بتواند امور خیر را از شر تمیز دهد و کسی که داراي چنین توان و دادهتشخیص

ارسد معناي حقوقی جنون نیز بنظر میبه. نامنداي نباشد در لغت دیوانه میقوه
عنوان یکی از مبانی به،در حقوق جزا از عقل. اي لغوي آن ارتباط کامل داردمعن

یکی دارا بودن فعل و انفعال ذهن، : شودمیدو مطلب استنباط،مسئولیت کیفري
که فکر هم کرده بالقوه توانایی تفکر دارد، نه اینصورتبهکه شخصیعنی این

که ،تصمیم گیري هم داشته باشدکه تواناییاست که کسی چنینهماست و منظور 
در حقوق کیفري عاقل » متفکر مرید«پس انسان . شودبه آن قدرت اراده گفته می

اگر نتوانیم هر یک از این دو ویژگی روانی و اخالقی ،لذا.شودمحسوب می
را به شخص نسبت دهیم عمل مجرمانه غیرقابل انتساب به او » دانستن و خواستن«

اصطالح چرا که؛28تیجه از مسئولیت کیفري مبري خواهد بودخواهد بود و در ن
جنون واژه اي عربی است و آن را زوال و یا . کندجنون در مورد وي صدق می

اصطالح جنون فقط به توانایی شناختی انسان توجه دارد . اندفساد عقل ترجمه کرده
ن در اصطالح جنو،البته29گیردنمیرا در براوو توانایی عاطفی یا احساسی

بیماري 30)یکوسیزاس(پریشی بیماري روانی یا روانعنوان نوعیبهپزشکی،روان
ي آن جریان فکر و اندیشه و رفتار و کردار و وخیم روانی است که به واسطه

بیماري روانی معموالًٌ با عالیمی .احساس از راه صحیح و عادي منحرف شده باشد
ت، اختالل درك، پیدایش سلوك کودکانه و از دست دادن تماس با واقعی،چون

ها و تمایالت اولیه و بروز افکار غیر قهقهرایی، کاهش نیروي مهارکننده محرك
،کلیطوربه31.گرددشود مشخص میعادي که شامل انواع هذیان و توهمات می
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امروزه جنون در .جنون را پذیرفته بوداین تعریف از1352قانون مجازات عمومی 
تري است و هر روز ابعاد وسیعزیادي شدهخوش تغییراتپزشکی دستروان

شود رسد تعریف قاطعی که از جنون در مراجع قضایی مینظر میولی به،یابدمی
در قانون مجازات اسالمی . و حداقل با دانش روانپزشکی نباشدبودهبسیار محدود

مورد اشاره براین جنونپزشکی جنون، مدنظر نبوده است و بنامفهوم علمی و روان
جنون از نظر حقوقی . باشدقانون مجازات اسالمی جنون حقوقی می51يمادهدر

که قوه قضاوت فرد و توانایی شناختی او شود و اینفقط به جنون فکري اطالق می
هاي عاطفی، احساسی و جنبهظاهرا طبق این تعریف توجهی به. مختل گردد
فقط شناخت و قوه قضاوت معیار تشخیص باشد اگر . شودنمیفردشخصیتی 

،در مقابل. شوندهاي عقلی نیز شامل آن میاز حمله نقیصه،هابسیاري از بیماري
اکثر مواقع زندگی درپزشکی وجود دارد که شناخت و قضاوت فرداختالالت روان
و شخص فقط بر اساس یک سیستم اعتقادي غلط دست ماندباقی میدست نخورده 

ها زند و ممکن است در دادگاه تمامی استداللقدامات خالف میبه ا
هاي پارانوئید در این گروه بسیاري از بیماري.نظر برسدهایش منطقی بهوصحبت

چه در رسد آنمینظربه،ها باقی است بنابراینمسئولیت کیفري آنو. قرار دارند
که قوه قضاوت فرد مورد جنون در قانون مجازات اسالمی مهم است این است 

از لحاظ سیر .که نام بیماري چیست، اهمیتی نداردموضوع مختل باشد و این
گذاري ایران هیچ وقت از این در نظام قانون،نقیصه عقلیتوجه به موضوعتاریخی

ي عقلی، براي بررسی مسئولیت اشخاص داراي نقیصه. اصطالح استفاده نشده است
تا معلوم شود که مقنن ما بر دهیمزیه و تحلیل قرار را مورد تج» جنون«الزم است 

جنون عوامل تعریفآیا مبناي. اساس چه مبنایی جنون را تعریف کرده است
علوم پزشکی و هايدستاوردهاي و یافتهاجتماعی و فرهنگی بوده و یا 

گذاري مربوط به جنون در تحوالت صورت گرفته در قانونبررسی؟پزشکیروان
توانیم سه دوره متفاوت را میبه روشنی بیانگر آن است که ماحقوق کیفري ایران 

نامید که در قانون مجازات » غیر علمی«توان دوره دوره اول را می:مالحظه کنیم
توان دوره دوم را می. گذار بوده استمورد نظر قانون1304عمومی مصوب سال 
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مشاهده 1352ید که در قانون مجازات عمومی مصوب سال نام»دوره علمی«
نامید که » دوره رجعت به دوره غیر علمی«انجام دوره سوم را سرو .شودمی

دراین دوره نامید؛ گیرد؛را در سر میپیروزي انقالب اسالمی گسترده زمانی پس از
و به دوره را نادیده گرفت 1352گذار معیارهاي علمی مورد توجه در سال قانون

32.روي آورد1304غیر علمی سال 

هاي اخیر در سالبه دست آمده درهاي علمی پیشرفتاست کهالزم به ذکر 
عوامل موثر بر آگاهی و اراده افراد و نهایتاً تاثیر این عوامل در امور شناختمورد

توانند بر مسئولیت کیفري اشخاص داشته باشند،کیفري و نقشی که این عوامل می
.ضرورت بررسی این بحث را دو چندان ساخته است

به مثابه مفاهیم عنوان دو مفهوم متباین و خواه خواه به-عقلی و جنونينقیصه
حالت ،ممکن است در دو حالت اتفاق بیفتد-باهمعموم و خصوص داراي نسبت 

زمانی مربوط به: حالت دوم، وجنون یا نقیصه عقلی در زمان ارتکاب جرم: اول
است که شخص در زمان ارتکاب جرم، از لحاظ عقلی هیچ مشکلی نداشته باشد و 

از بحث ما حالت دومکهدلیل آنبه.پس از ارتکاب جرم دچار نقیصه یا جنون شود
فقط حالت رو،از اینکنیم وآن خودداري میپرداختن به خروج موضوعی دارد، از 

.گیرداول مورد تجزیه و تحلیل قرار می

اولین قانون مجازات عمومی ایران در سال :1304قانون مجازات عمومی : 5- 1
این قانون تحت تاثیر دو مکتب بزرگ کالسیک و نئوکالسیک . تصویب شد1304

کسی که در حال ارتکاب جرم «:داشتخود مقرر می40يدر ماده،حقوق جزا
و مجازات شود مجنون بوده یا اختالل دماغی داشته باشد مجرم محسوب نمی

گونه همان»نخواهد شد، ولی در صورت بقاي جنون باید به دارالمجانین تسلیم شود
شود این ماده، سلب مسئولیت کیفري از اشخاص داراي اختالل در که مالحظه می

.دهدقوه تفکر و تعقل را به دو دسته تسري می
هب.باشنداشخاصی که داراي اختالل دماغی : مجانین و دسته دوم: دسته اول

هاي روانی موجب معافیت از مسئولیت بیماري1304گذار سال عبارت دیگر، قانون
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کیفري را فقط در حد جنون محدود نکرده بود و بعضی از افرادي را هم که مجنون 
هاي نقیصهي دیگري از البته گونهشدند ولی اختالل دماغی هم داشتند که تلقی نمی

جا اي که در ایننکته.دانستسئولیت کیفري مبري میاز مروند، به شمار میعقلی 
اي علمی و منطبق با اصول حقوق جزا، باید اشاره این است که این ماده به شیوه

شخص در حین ارتکاب 1304گذار سال چون طبق نظر قانون. تدوین نشده است
یا مجنون و مختل المشاعر و فرض شدمحسوب میجرم یا سالم و کامال متعارف

هایی که موده بود؛ چون اگر اختالل دماغی را شامل کلیه بیمارينوسط را بیان نحد
یک انسانکنند، ولی فرد را از حالت قوه عقل و اراده را به طور کامل زایل نمی

شود که چرا باید نمایند، بدانیم؛ در این صورت این مشکل مطرح میسالم خارج می
از . ت کیفري ندارند از مجازات معاف نموداین افراد را که شرایط رفع مسئولی

هاي حد متوسط ندانیم این اگر این اختالل را شامل حال این بیماري،طرف دیگر
سالم وشود که چرا باید مسئولیت این افراد با افراد کامال متعارفسؤال مطرح می

» ماغیاختالل د«ي عقلی یکی از مصادیق طور که ذکر شد نقیصههمان33.برابر باشد
رسد طبق نظر میبنابراین به. باشدمی1304قانون مجازات عمومی 40يدر ماده

.باشندقانون مذکور، اشخاص مورد اشاره فاقد مسئولیت کیفري می

، با الهام از 1352گذار کیفري در سال قانون:1352قانون مجازات عمومی : 5- 2
نو، که براثر ظهور مکاتب چنین افکار پزشکی جدید و همعلوم پزشکی و روان

قانون مجازات عمومی مصوب سال 40ي شناسی در جامعه مطرح بود، مادهجرم
حدود «را اصالح نمود و در فصل هشتم قانون مجازات عمومی تحت عنوان 1304

هرگاه محرز شود ) الف.داشتمقرر می36يدر قالب ماده» مسئولیت جزایی
هدر زادي یا عارضی فاقد شعور بوده، یا بمرتکب حین ارتکاب جرم به علل ما

اختالل تام قوه تمیز یا اراده دچار باشد مجرم محسوب نخواهد شد و در صورتی 
که تشخیص داده شود که چنین کسی حالت خطرناك دارد، به دستور دادستان تا 
رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگهداري خواهد شد و آزادي او به دستور 

.ن پذیر استدادستان امکا
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به اختالل نسبی شعور یا قوه تمیز و ،هرگاه مرتکب جرم در حال ارتکاب)ب
ا حدي که در ارتکاب جرم موثر واقع گردد مجازات به ترتیب تاراده دچار باشد، 

».شودزیر تعیین می
احصا 1352قانون مجازات عمومی سال 36يترتیباتی که در ذیل بند ب ماده

ر تخفیف مجازات چنین شخصی داللت داشت و به نوعی و شمارش شده بود، ب
.رفتشمار میبه» کیفیت مخففه شخص اجباري«

کارگیري لفظ گذار در این قانون، از بهطور که از این ماده پیداست قانونهمان
جنون خودداري نموده و به ضوابطی براي رفع مسئولیت از افراد بی خرد اکتفا 

استفاده » علل مادرزادي یا عارضی«گذار از ماده قانوندر بند الف این.نموده است
باشد که در می» علیل«رسد علل در این ماده جمع مکسر نظر میبه. نموده است

باشد و نه به معناي اسباب و می34معناي بیمار، مریض، رنجور و دردمندلغت به
، ولی آیدر نمیبه شماکه بیماري شودتواند شامل موارديدالیل و بنابراین نمی

منظور از علل .شوندمیباعث ایجاد اختالل تام در قوه تمیز، شعور یا اراده، 
قسمتی از این . باشندمادرزادي صفاتی هستند که از بدو تولد در انسان موجود می

دهد و برخی دیگر صفات بین انسان و حیوان مشترك است و غرایز را تشکیل می
بدیهی است در این ماده فقط منظور صفات ،البته35.هاستمخصوص انسان

،رسدنظر میبه.باشداست میمخصوص به انسان که دانایی یا نادانی جز آن صفات 
می یکلیه حاالت روانی غیر دا،از جملهطبق این ماده، علل مادرزادي جمیع عوارض

کانا (رسد نقیصه عقلی شدید نظر میبه،بنابراین. شودمیرا شاملو الحق و حادث
که به دلیل مادرزادي یا محیطی ایجاد شود تحت الشمول اعم از این) یا کور ذهن

ها که ها و کودنولی کالیو. قرار گرفته و مسئولیت کیفري ندارد136يماده1بند 
صورت نسبی زایل شده و نه تام، داراي مسئولیت تخفیف یافته طبق قوه تمیز آنها به
.باشدبند ب ماده می

هاي روانی از جهت استعمال سایر بیماري1352قانون مجازات عمومی سال 
ولی کلیت احکام مقرر در مورد اختالل تام یا نسبی شعور ،غیر از جنون ساکت بود

هاي روانی اعم از جنون و قوه تمیز و اراده به حدي بود که شامل کلیه بیماري
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هاي مزبور در مورد بیماريرو احکام قانوناز این. شدتر آن میدرجات خفیف
36.کامل و منطبق با قواعد علمی روز نامیدتوانمیروانی را

که احکام این دو قانون جاییاز آن:1370و 1361قوانین مجازات اسالمی : 5- 3
قانون 27يماده. شودصورت مشترك آورده مییکسان است، در یک بند، با هم به

از اصول مربوط به معافیت از مسئولیت یا 1361مجازات اسالمی مصوب سال 
هاي روانی صرف نظر کرده و به بیان حکم مسئولیت تخفیف یافته در مورد بیماري

جنون به هر درجه که باشد «:طبق ماده مزبوراستکلی در مورد جنون اکتفا کرده
51يی در مادهیکم با تغییراتی جزهمین ح» .موجب عدم مسئولیت کیفري است

قانون 51يتکرار شده است و طبق ماده1370قانون مجازات اسالمی 
جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفري «:مزبور
رسد که از نظر مقنن دوره پس از انقالب اسالمی مجرمین یا نظر میهچنین ب».است

طور که و همان. و حد وسطی وجود ندارد،افرادي سالمدچار جنون هستند یا 
مفهومی غیر علمی ،انقالبپس از گذار مجازات اسالمی در دورهاشاره شد، قانون

را مد نظر داشته و منظور مقنن از جنون، همان جنون فکري بوده و جنون فکري 
رسد که کلیه نظر میچنین به،لذا.باشدنیز به معناي اختالل در قدرت قضاوت می

ها طبق این قوانین فاقد عقلی اعم از کاناها، کالیوها و کودنياشخاص داراي نقیصه
.باشندمسئولیت کیفري می

مورد درقانون مجازات اسالمی جدید نیز:1392قانون مجازات اسالمی: 5- 4
مانند قوانین کیفري سابق سکوت ،مسئولیت کیفري اشخاص داراي نقیصه عقلی

توان وضعیت آن می148و139تجزیه وتحلیل مواد اختیارکرده است ولی با
این قانون اشعار139يماده.مسئولیت کیفري این اشخاص را استنتاج نمود

زمانی محقق است که تعزیرات تنهاقصاص ومسئولیت کیفري درحدود،«:داردمی
به جز در مورد اکراه بر قتل که ،باشدمختاربالغ ول،فرد حین ارتکاب جرم عاق

طبق این ماده مرتکب باید حین .»آمده است ) قصاص(حکم آن درکتاب سوم 
ومعمول حد ي ادراك وتمیز درعقل نیز وجود قوهو»عاقل باشد«ارتکاب جرم
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یعنی جنون اشاره ،قانون جدید نیز به نقطه مقابل عقل148يماده.باشدطبیعی می
هرگاه «:داشته استنماید مقررارایهکه ازجنون تعریف علمیبدون اینمی کند و

اختالل روانی بوده به نحوي که فاقد اراده یا زمان ارتکاب جرم دچارمرتکب در
شود،طورکه مشاهده میهمان.»شودي تمیز باشد مجنون محسوب میقوه

که نه اینو» شودمجنون محسوب می«داشته است آخر ماده اشعار گذار درقانون
خواسته اشخاصی که داراي جنون علمی و روان گویا قانون گذار.مجنون است

قرار باشند را هم تحت الشمول حمایت خودپزشکی به مفهوم اخص کلمه نمی
ه داده یعرفی از مجنون اراگذار مفهوم غیر علمی ورسد قانوننظر میبه،لذا.دهد
گذار در قانون شود این است که آیا قانوناین جا مطرح میسوالی که در.است

ها را تحت آنمجنون محسوب کرده ونیزداراي نقیصه عقلی رااشخاصجدید 
قطعاً 40يمادهتوجه به تعریف جنون درباخیر؟داده است یاحمایت خود قرار

) هاکندذهن(مورد کالیوهاولی درمسئولیت کیفري هستند؛فاقد) هاکورذهن(کاناها 
مردد است و وضعیت مسئولیت کیفري ها مشکوك وآنجنون درها وجودوکودن

قانون مجازات اسالمی جدید که 119يمادهبا این حال،.ماندها مبهم باقی میآن
.کندمشکل قضیه را حل میمورد تعزیرات پذیرفته است،دررا» ي درءقاعده«

هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و«دارد قانون مذکور مقرر می139يماده
شرایط مسئولیت کیفري مورد شبهه یا تردید قرار گیرد حسب مورد یک ازیا هر

و ) هاکند ذهن(مورد کالیوهاچه درآن.»شودجرم یا شرط مذکور ثابت نمی
که یکی از استصاین اشخاوجود عقل در،باشدها مشکوك ومردد میکودن

مورد طبق این ماده باید شرط عقل را در،جاایندر.شرایط مسئولیت کیفري است
زیرا هیچ دلیلی بر نفی یا اثبات آن وجود ،این اشخاص ثابت نشده فرض نماییم

وکالیوهااین تفاسیر کلیه اشخاص داراي نقیصه عقلی اعم از کاناها،با،لذا.ندارد
عالوه بر .مجازات اسالمی جدید فاقد مسئولیت کیفري هستندها طبق قانونکودن

:داردمیمقرر،دیدگاهایندرتایید1392اسالمیمجازاتقانون91يماده،این
جرمماهیتسال،هیجدهازترکمبالغافرادگاههرقصاصیاحدموجبدرجرایم«

شبهههاآنعقلکمالورشددریاونکننددركراآنحرمتیاوشدهانجام
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درشدهبینیپیشمجازاتبههاآنسنبهتوجهباموردحسبباشد،داشتهوجود
شودمیباعثعقلیرشددرشبههوجودمادهاینطبق.»شوندمیمحکومفصلاین
حالشود،محکومتربیتیوتامینیاقداماتبه،مجازاتجايبهمجرمفردکه

به،باشدمحرزويدرعقلیرشدوبالندگیعدمکهصورتیدررسدمینظرهب
.باشدمنتفیشخصمجرمانهاعمالبهواکنشدرمجازاتاعمالامکاناولیطریق

گونه که در باال اشاره همان:دالیل عدم مسئولیت اشخاص داراي نقیصه عقلی:6
و لذا در صورت باشدمیعقلی فاقد مسئولیت کیفري يشد، اشخاص داراي نقیصه

در این گفتار.منتسب نخواهد شدبه این اشخاص ،عمل مذکور،ارتکاب جرم
شود دالیلی که باعث عدم قابلیت انتساب اعمال مجرمانه به این اشخاص می

.صورت جداگانه و در چهار بند مورد بحث قرار خواهند گرفتبه

از این مورداین دلیل پیش:قانون مجازات اسالمی148و 91ياستناد به ماده: 6- 1
ولی براي اثبات عدم مسئولیت و جمع بندي مطالب در یک قرار گرفت،اشاره 
قانون 51يطور که ذکر شد، مادههمان. پردازیممیمجدداً به آن اشاره ،بخش

جنون در حال ارتکاب جرم به هر اندازه «:استمقرر داشته1370مجازات اسالمی 
که ر این، به این نکته نیز اشاره شد عالوه ب. »مسئولیت کیفري استکه باشد رافع 

باشد که به توانایی شناختی فرد منظور از جنون در این ماده جنون فکري می
با وجود سلسله مراتب ،شود و اختالل در قضاوتمربوط می)توانایی قضاوت(

تفاوت نوع متفاوت، در این اشخاص وجود دارد و اطالق این ماده بیانگر عدم
،لذا.باشدواکنش جزایی با توجه به سلسله مراتب اختالل در توانایی قضاوت می

ي عقلی اعم از کانا، کالیو و کودن طبق این ماده علیرغم نقیصهدارايکلیه اشخاص
نظریات ،با وجود این. دنمسئولیت کیفري ندار،تفاوت در میزان اختالل شناختی

از جمله جناب آقاي مرحوم دکتر استان مطرح شدهدمخالفی نیز از سوي حقوق
قرار گرفتن ،ه داده، براي مجنون بودنیرضا نوربها، در تفسیري از جنون ارا

که این امر می تواند اندرا شرط دانسته» دهلیز تاریک ناآگاهی«وضعیت شخص در 
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.دارنددر وضعیت مذکور قرار ) کورذهن ها(این توهم را ایجاد کند که فقط کاناها 
ولی.ها حداقل داراي مسئولیت کیفري تخفیف یافته هستندها و کودنکالیو،بنابراین

148يماده. خواهد شدشود زدوده ها اشاره میابهام با دالیلی که در ادامه به آناین
هرگاه مرتکب «.استنیز مقرر داشته1392مصوبقانون مجازات اسالمی جدید

ي که فاقد اراده یا قوه در زمان ارتکاب جرم دچار اختالل روانی بوده و به نحوه
با توجه . »تمیز باشد مجنون محسوب شده و داراي مسئولیت کیفري نخواهد بود

این نکته تأیید می شود که ،در آن» قوه تمیز«به این ماده و استفاده از واژه 
نظر داشته را در مفهوم جنون مد] 7[یز توانایی شناختیگذار درقانون جدید نقانون

هاي عقلی در قوه تمیز اختالل دارند، نقیصهاشخاص دارايکهو با توجه با این
قانون مجازات 91يچنین مادههم.بنابراین فاقد مسئولیت کیفري هستند

ت وي را از مجازاکه در آن وجود شبهه در مورد رشد عقلی متهم،1392اسالمی
.حد و قصاص مبري دانسته بر این نظر صحه گذاشته است

يپیش گفتهحتی در فرض عدم پذیرش استدالل :استناد به فتاوي معتبر: 6- 2
گذاري کیفريقانوندر کشور ماکهگذار کیفري، بعد از انقالب اسالمیقانون

قاضی «:استمقرر داشته 167شدیداً به قوانین فقهی متمایل شده و در اصل 
موظف است کوشش کند حکم هر دعوي را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با 

تواند استناد به منابع معتبر اسالمی یا فتاواي معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی
ي سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوي به بهانه

فرض عدم  تحت الشمول بودن مسئولیت کیفري با » و صدور حکم امتناع ورزد
گونه در این،قانون مجازات اسالمی51ياشخاص داراي نقیصه عقلی در ماده

نقیصه عقلی داراي فتاوي معتبر مراجعه شود و در فقه نیز شخص بهموارد باید
طور که ذکر شد، امام صادق علیه السالم در روایتی همان. شودنامیده می» معتوه«

را در حکم مجنون دانسته و در کتب فقهی معتبر موارد زیادي »معتوه«،یحهصح
. اش گذاشته می شودوجود دارد که جنایت عمدي شخص معتوه، بر عهده عاقله

نماید که در روایت صحیحه امام صادق، این نکته را تأیید می» در حکم«ذکر کلمه 
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که شخص جاییو از آن. شودکلیه احکام مجنون، در مورد معتوه نیز جاري می
شود شخص معتوه نیز اي که استنباط میمجنون فاقد مسئولیت کیفري است، نتیجه

.باشدفاقد مسئولیت کیفري می

حدود «معناي است و به» الحدود تدارء بالشبهات«اصل این قاعده :قاعده درء: 6- 3
این قاعده با منظور مرتبط کردن به.باشدمی» شوددر صورت عروض شبهه دفع می

. عدم مسئولیت کیفري اشخاص داراي نقیصه عقلی ذکر دو سوال ضروري است
که مخاطب این قاعده چه کسانی هستند و این شبهه بر چه کسانی سؤال اول این

ارت دیگر محل عروض شبهه بعکه مجازات ساقط شود؟ بهباید عارض شود تا این
آنمطرح شده که نظر صحیح براي چه اشخاصی است؟ در این مورد سه نظریه

در صورتی که ،یعنی.باشدمیکه بگوییم مورد شبهه هم قاضی و هم متهم است 
از . کنددر این صورت قاضی حد را از متهم ساقط می،شبهه بر هر دو عارض شود

گیرد، هاي یاد شده را در برتواند تمام حالتعام است می» الشبهات«جایی که آن
جا که شبهه بر متهم عارض شود و چه آنقاضی دچار شبهه میجا کهیعنی چه آن

سؤال 37.این قاعده جاري است،جا که هر دو مورد شبهه قرار گیرندشود و چه آن
، حدود با مفهوم اخص »حدود«شود این است که آیا منظور از دیگري که مطرح می

ر این شبهه بادي امباشند؟ درکلمه هستند یا شامل قصاص و تعزیرات هم می
آید که این قاعده فقط مخصوص مجازات حدود می باشد و ربطی به بوجود می

ولی دالیل متعددي وجود دارد که این نظریه را تقویت ،قصاص و تعزیرات ندارد
38.بنماید که تعزیرات و قصاص نیز در دامنه شمول این قاعده قرار می گیرند

ه جرایم موجود در قانون مجازات جا معلوم شد، این قاعده شامل کلیتا این
اي که بر ي ایجاد شده براي متهم و هم شبههچنین هم شبههاسالمی است و هم

بحث مسئولیت یا در که حال با توجه با اینگیرد،میشود را در برقاضی عارض می
شود اي براي قاضی ایجاد میشبهه،ي عقلیعدم مسئولیت اشخاص داراي نقیصه

رسد این نظر میعقلی مجازات شود یا خیر؟ بهيشخص داراي نقیصهکه آیا باید 
، قصاص و دشبهه کلیه جرایم موجود در قانون مجازات اسالمی از جمله حدو
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یید اي قانون مجازات اسالمی هم در تالیحه119يماده.کندتعزیرات را ساقط می
ایط آن و یا هر یک هرگاه وقوع جرم یا برخی از شر«:دارداظهارات فوق مقرر می

از شرایط مسئولیت کیفري مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت 
.».نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نخواهد بود

دانید اصوالً قوانین که میطورهمان:تفسیر موسع قوانین جزایی به نفع متهم: 6- 4
در قوانین جزایی اصل ،عبارت دیگربه.ی باید به صورت مضیق تفسیر شوندیجزا

اعم از (حال متهم بر تفسیر مضیق است مگر در مورد قوانین ارفاقی و مفید به
در مورد مسئولیت یا 39.طور موسع تفسیر کردها را بهکه باید آن) شکلی و ماهوي

ي عقلی، مشکلی که قاضی با آن مواجهعدم مسئولیت کیفري اشخاص داراي نقیصه
که آیا منظور از جنون، مفهوم مضیق جنون این. باشدمی» جنون«شود تفسیر واژه می

شود؟ براي حل این مشکل ي عقلی نمیو شامل اشخاص داراي نقیصه،است
شود تفسیر به نفع قاضی باید به تفسیر واژه مجنون بپردازد و تنها راهی که باعث می

د، بدین صورت که باششخص مرتکب جرم شود، همان تفسیر موسع می
ها را از مسئولیت دانسته و آن» جنون«تعریف هاي عقلی را هم مشمول نقیصه

.کیفري مبري بداند

نتیجه گیري
:شوندعقلی به سه دسته تقسیم میياشخاص داراي نقیصه-1

و سن عقلی در حد 25حداکثر ) IQ(با داشتن هوشبهر ) هاکور ذهن(کاناها ) الف
.کودك سه ساله

و سن عقلی بیش از سه 50تا IQ (26(با داشتن هوشبهر ) هاکند ذهن(ها کالیو) ب
.تا هفت ساله

.و سن عقلی حداکثر ده ساله75تا 50بیش از ) IQ(ها با داشتن هوشبهر کودن) ج
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از ) قدرت شناختی(این اشخاص با وجود درجات متفاوت در میزان قضاوت -2
ها یا وجود ندارد یا ضعیف است وه قضاوت در آنباشند، که قسه دسته خارج نمی

که در این مقاله اشاره طورکه داراي اختالل در قوه قضاوت هستند و همانو یا این
مفهومی حقوقی را » جنون«گذار کیفري ایران بعد از انقالب، در مورد شد، قانون

که در آن پزشکی و جنون حقوقی نیز مفهومی عرفی استپذیرفته و نه مفهوم روان
که باشد و اینتنها فقدان یا ضعف و یا اختالل در قوه قضاوت و شناخت مهم می

149يبا این تفسیر این اشخاص طبق ماده،لذا. باشد، مهم نیستنام بیماري چه می
طور گیري بهاین نتیجه.فاقد مسئولیت کیفري هستند1392قانون مجازات اسالمی 

در کتب معتبر . شودتایید می1392ن مجازات اسالمی قانو91يضمنی هم در ماده
. ي عقلی به کار رفته استاشخاص داراي نقیصهدر مورد» عته«فقهی نیز اصطالح 

اي از تکامل ناقص اش، در مرحلهي عقالنیصفت شخصی است که قوه» عته«
شود، شخص معتوه نامیده می» معتوه«ماند و شخصی که داراي این وصف باشد می

بنابراین با این . ر روایتی صحیحه از امام صادق در حکم مجنون اعالم شده استد
با این حال اعمال .عقلی فاقد مسئولیت کیفري استتوجیه نیز شخص داراي نقیصه
مادي و روانیعقلی داراي هر سه عنصر قانونی،ي مجرمانه اشخاص داراي نقیصه

قی اعمال مجرمانه این اشخاص لذا ماهیت حقو.باشنددر حین ارتکاب جرم می
،عالوه بر این.ها اشاره شدباشد که به آنجرم بوده و این امر داراي آثار عملی می

و بنابراین جا داشت که باشدمی» فاقد نص«قانون مجازات ایران در این مورد 
کرد ولی متاسفانه گذار به عدم مسئولیت کیفري این اشخاص تصریح میقانون
ایران در قانون مجازات اسالمی جدید باز هم در مورد این موضوع فاقد گذار قانون

.باشدصراحت الزم می
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:هایادداشت
اشخاص، سن عقلی شخص، با ) IQ(طور کلی براي تعیین و محاسبه هوش به] 1[

ضرب و نتیجه 100آید به سن واقعی او تقسیم و در عدد ها به دست میاین آزمون
.باشدهوشبهر می

ي ماهو به معناي کلمه. است» ماهویت«اي عربی و مخفف ماهیت در اصل کلمه]2[
شده سپس با تخفیف » ماهویت«) یه(مصدري » یت«با اضافه شدن به » چیست او«

»چیستی«پس ماهیت یعنی . در آمده است» ماهیت«به صورت 
ایجاد شی منتفی گردد مثال ،منظور از رکن، آن چیزي است که در صورت عدم] 3[

شود، اشاره می) رکن مادي، رکن روانی، رکن قانونی(ارکان جرم سرقت به وقتی 
.جرم سرقت ایجاد نخواهد شد،در صورت عدم هر یک از ارکان

ها جرم بوده و ها و مکانمنظور از جرایم فطري، جرایمی هستند که تمام زمان] 4[
.کنند مثل قتل یا سرقتدار میشدیداً احساسات عمومی را جریحه

که تحقیقات پایان یافت، بازپرس آخرین دفاع متهم پس از آن: 3يبند ك ماده] 5[
را استماع نموده و با اعالم ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود، پرونده را نزد 

باز پرس عمل متهم متضمن جرمی عقیده که به و در صورتیفرستنددادستان می
یا دالیل اصوالً جرمی واقع نشده و یا دالیل کافی براي جرمی واقع نشده ونبوده یا 

کافی براي جرم ارتکابی وجود نداشته باشد قرار منع تعقیب و در صورت عقیده 
.بازپرس بر تقصیر متهم، قرار مجرمیت در باره ایشان صادر نماید

اشخاص زیر معاون در جرم محسوب و با : قانون مجازات اسالمی43يماده] 6[
توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات جرم و تأدیب از وعظ وتهدید و 

هرکس دیگري را تحریک یا ترغیب و یا تهدید -1. شونددرجات تعزیر، تعزیر می
کس با علم و هر-2. ه دهدییا تطمیع به ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارا

عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد 
.هر کس عالماً عامداً وقوع جرم را تسهیل کند-3. ه دهدیمرتکب ارا

.باشدتوانایی شناختی عبارت از توانایی تفکر و قضاوت در شخص می] 7[
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هانوشتپی
، منشور 4و 3ایع االسالم، مجلدات ، شر)1389) (محقق حلی(جعفر بن حسن -1

.215اعلمی، ص 
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.914عمید، حسن، همان ص -4
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محمدحسن، شرح احادیث ابواب مقدمات حدود مرعشی شوشتري، -10
.55، ص )ج. (نویسدست. الشیعهوسایل

فصلنامه ".رشد عقالنی و حقوق جنایی").1383زمستان (محمدي، قاسم -11
.222، ص 24شماره . مام صادقپژوهشی دانشگاه ا

. موسسه انتشارات دارالعلم14جلد . شهید ثانی، شرح اللمعه، قصاص و دیات-12
.79ص 
فر، بهروز، روانشناسی کودکان و نوجوانان استثنایی، نشر قومس، ص میالنی-13
48.
.49فر، بهروز، همان، ص میالنی-14
.52فر، بهروز، پیشین، ص میالنی-15
.1074فرهنگ عمید، انتشارات امیرکبیر، ص ) 1384(ید، حسن عم-16
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.51، مسئولیت کیفري، نشر میزان، ص )1383(میر سعیدي، منصور-17
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