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  چكيده
ها و هاي بنيادين قانوني و تحت تأثير يافتهدگرگونيحقوقي جهان، در پيِ  يهاامروزه در اغلب نظام

و مقدّم بر  يمسؤوليت جنايي، ضرورت احراز شرايط و اوصاف پيشين نوين در عرصه يهاآموزه
مورد تأكيد قرار گرفته است؛ بر اين پايه است كه در  ،التزام شخص به تحمّل عواقب رفتار مجرمانه

تلويح ـ از ضرورت آگاهي و اراده(علم و عمد) ياد شده است. در بهتصريح يا ـ بهمتعدد مواد قانوني 
درك، سنجش، خواست دروني و تنفيذ، و ي آن يعن ياساس يهااين ميان، توجّه ويژه به اراده و مؤلفه

  است. موانع تحقّق مسؤوليت جنايي، ضروري  نيز تحليل اثر ايراد خدشه بر هر يك از آنها در حوزه
هاي آن مشهود است. ايراد خلل مؤلفه بينمندي هم پيوستگي نظامدر روند تكوين رفتار ارادي، به     

كند؛ در حقيقت، هاي مذكور، رفتار ارتكابي را از اتصاف به وصف ارادي خارج ميبه هر مؤلفه از مؤلفه
سؤوليت جنايي را در پي خواهد داشت. هايي از اراده، زوال تام يا نسبي مايراد خدشه به مؤلفه يا مؤلفه

، ضروري است و اين موضوع بيش از آنكه جرايم، خواه عمدي يا غير عمدي اراده در همهاثبات وجود 
جنبه قانوني داشته باشد، جنبه طبي ـ تخصصي دارد. برداشت مُجمل قانونگذار كيفري از مفهوم اراده 

هم قانون مجازات اسالمي در بخش مسؤوليت جنايي هاي ماز چالش و تعبير كلّي وي در اين زمينه
  است.

- اي، تالش ميمنابع كتابخانه گيري از، توصيفي ـ تحليلي است و با بهرهدر اين پژوهه روش تحقيق   

  و نقد واقع شود. بررسي رويكرد قانونگذار در اين رابطه مورد، ماهيت و اهميت ارادهضمن تبيين  شود
           
  موانع تحقّق مسؤوليت جنايي، مسؤوليت جنايي، ياراده، اهليت جناي :گان كليديواژ
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 مقدّمه .1
افراد، صرفنظر از  1در سِير تحوّل تاريخي در حقوق جنايي، بحث راجع به مسؤوليت جنايي

هاي كمّي و كيفي، همواره در مقاطع زماني و مكاني مختلف مطرح بوده است؛ البته، تفاوت
فرهنگي جوامع، مسؤوليت جنايي افراد و حدود و ثغور آن در متناسب با پيشرفت فكري و 

  است.  تري يافتههاي واقع، توازن و تناسب انسانيبرابر كنش
 اقدامي ،محدوديت در كارايي و امروزه، در پرتو قواعد و مقرّرات گذشته با توجّه به سادگي     
شؤون،  تحوّل در همه صورت داد. گستردگي جوامع، افزايش جمعيت انساني وتوان نمي

براي آنكه بتوان كسي را از حيث جزايي مسؤول دانست، ِصرف  مقتضي تغيير نگرش است.
و به طور ارتكاب رفتار ممنوعه يا ترك وظايف قانوني كافي نيست. مرتكب بايد از نظر اخالقي 

عامل  قابل سرزنش باشد؛ لذا، طرح عنوان مسؤوليت و نگرش به انسان به عنوان يك ،طبيعي
منجر به اين نظر شد كه سرزنش و مجازات فقط در صورتي ممكن است كه شخص،  ،2اخالقي

بر اين . (Clarkson, 1987, p. 27)ارتكاب جرم را با آگاهي و توانمندي ارادي برگزيده باشد
مندي از پذيري و استقرار مسؤوليت اخالقي بزهكار، بهرهتوان گفت مبناي سرزنشمي پايه

تا اينكه شخص را بر فهم رفتار مجرمانه  عقالني و ارادي يا همان آگاهي و اراده است توانمندي
پردازان علوم جنايي، با انتقاد . انديشمندان و نظريه)478، ص1971(خضر،  خويش توانا سازد

مسؤوليت جنايي، بر ضرورت توجّه به موازين اخالقي و  از رويكرد مادي صِرف در حوزه
  اند.شتهانساني تأكيد دا

عمال درد يا رنج بر محكوم است نماي مجازات، اِكه ويژگي سرشتْ  پذيرفته شودچنانچه      
هاي محكوم ـ از جمله حق دهد كه در حقهايي رُخ ميواسطه محدوديتو اين درد و رنج به

كه مجازات، شود پذيرد، آنگاه ناگزير بايد تصديق حيات، حق آزادي و حق مالي ـ صورت مي
شود. مال ميعحكم حكمرانان بر محكومان اِ واسطهاست؛ خشونتي كه به 3اي از خشونتوهجل

توجيه  .)Kaufman, 2013, p. 7(كيفر، مستلزم توجيه است موازين فلسفه اين خشونت، بر پايه

                                                                                                                            
1  . Criminal Responsibility  
2  . Moral Agent 
3. Violence 
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(مسؤوليت  بار تبعات جزايي رفتاررواداري كيفر در حق محكوم يا سزاواري وي به تحمل 
  .سايه اثبات قابليت توجّه مسؤوليت جنايي به شخص ممكن نيست ، جز دركيفري)

اصوالً در مقام تعيين چارچوب مسؤوليت  كيفريسو، با پذيرش اين حقيقت كه قوانين از يك     
اند و از سوي ديگر، با اثبات اين موضوع كه مسؤوليت، خود، مسبوق به لزوم احراز جنايي
توان به تأثير و نقش موضوع روشني ميهي و اراده است، بهبر پايه آگا 1اهليت جنايي پيشينيِ

   اخير پي بُرد.
 قيحقوادبيات در  ق جنايي است، متأسفانهبحث اراده، با آنكه اساساً مدخل ورود به حقو     

هاي كلّي، مفهوم روشن و و جز در قالب تعابير يا برداشتشناخته نشده درستي ، بهايران
باب در يافته شكلرغم تحوالت قانوني بههمچنين،  داده نشده است.صحيحي از آن به دست 

مذكور در بخش چهارم از كتاب اوّل قانون مجازات اسالمي(كليات)  نحومسؤوليت جنايي، به 
بر  اهليت جناييـ  كيفريـ تحت عنوان شرايط و موانع مسؤوليت  159تا  140و ضمن مواد 

ست. انشده  مورد توجّه قانونگذار واقع كه بايسته است، گونهآنمحوريت آگاهي و بويژه اراده، 
ز معموال هاي كيفري نيبه تَبَع رويكرد كلّي قانونگذار كيفري به مفهوم اراده، در جريان رسيدگي

نياز بي شود و گويي اراده يك مفهوم كلّي، انتزاعي وبه برداشتي كلّي از مدلول اراده بسنده مي
 شود. اين در حالي است كه اراده جزدر روند تكوين انگاشته ميمختلف  تجزيه به عناصر از

  يابد.بر پايه عناصر ضروري و مرتبط مفهوم نمي
نظام كامن «ضرورت اثبات ارادي بودن رفتار ارتكابي تا جايي است كه در كشورهاي تابع      
ثابت » 3معقولي بدون هيچ شك و شبهه«شود كه دادگاه مكلّف است بر اين مهم تأكيد مي» 2لو

 بوده شكل ارادي و با قصد ارتكاب رفتار مجرمانه  به ارتكاب جرم، به اقدام متهمنمايد كه 

                                                                                                                            
1. Criminal Capacity 
2  . Common Law System 
3  . Beyond any reasonable doubt 
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- در انگلستان، هرگونه حركت خود» 1كميسيون اصالح قوانين ويكتوريا«است. در اين ارتباط، 

، 4ز خون، كاهش گلوك3، اغماي ناشي از بيماري ديابت2(اتفاقي) از قبيل خوابگردي خوديبه
هاي مشابه را مؤثر بر زوال مسؤوليت جنايي و ديگر حالت 5هاي مغزي ناشي از حوادثآسيب
در قوانين و  .(Law Reform Commission of Victoria)طور تام يا نسبي ـ دانسته استـ به

، 6ماندگي ذهنيصراحت به عقبمقرّرات ديگر كشورها از جمله دانمارك و ايتاليا، قانونگذار به
در  7خون ميزان قند موجود دراعتياد به مواد دارويي خاص، اختالل ادراك در اثر افزايش 

در صورتي  8قانون مجازات دانمارك) و نيز وضعيت اشخاص كر و الل 16 بيماران ديابتي(ماده
قانون مجازات ايتاليا) اشاره  88 نباشند(ماده موضوعيكه از نظر ذهني قادر به انجام يا درك 

 . )199ص، 1388(موسوي مجاب، ه استكرد
جاي  كار بردن اصطالح اختالل رواني به ، قانونگذار با به1392در قانون مجازات اسالمي     

خيصي ـ تمييز ـ به اعتبار مراتب متغيّر سطح توانمندي ارادي و تش جنون، فقدان اراده يا قوّه
 گردان و مانندمواد مخدّر، روان ارادگيِ حاصل از مصرفهوشي و مانند آن، مستي و بيبي

هاي نظري روي نظام قضايي كاسته است؛ هرچند، همچنان چالشپيشِآن، تا حدي از مشكالت 
  مسؤوليت جنايي مطرح است. و عملي بسياري در حوزه

پذيري قانوني در (پاسخجنايي اهليت براي پذيرش مسؤوليت اساسياراده به عنوان ركن      
تواند سلباً يا ايجاباً، آن، شخص مي واسطه، نيرويي نفساني است كه بهانه)قبال رفتار مجرم

مشترك در تمامي جرايم  اقدام نمايد؛ در حقيقت، ضرورت وجودي آن به عنوان عنصر بنيادينِ
ـ خواه عمدي و خواه غير عمدي ـ ترديدناپذير است و اين موضوع، مورد اجماع حقوقدانان 

شرط انتساب . از نظر تحليلي، پيش)167و  39 ،31-32 ،16ص ، ص1967(محمّدزكي،  است

                                                                                                                            
1  . Law Reform Commission of Victoria 
2. Somnambulism 
3. Diabetic Coma 
4. Hypoglycemia(Low Blood Glucose)  
5. Post-traumatic concussion 
6. Retard Mental 
7. Hyperglycemia(High Blood Glucose)  
8  ِ. Deaf-mute 
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مسؤوليت جنايي، احراز اهليت جنايي است و هر گونه خللي كه به آن وارد شود، تحقق 
  .سازدميرو هروبمسؤوليت جنايي را با مانع 

يي طور كلّي، براي تحقق مسؤوليت جنايي، به دو عنصر اساسي نياز است: نخست، توانابه     
ي ـ ذهني براي تمييز امور؛ دوم، آزادي اراده. هر يك از اين دو عنصر، شرط الزم ـ و نه كاف

براي تحقّق مسؤوليت جنايي است و در صورت فقدان هر يك، امكان توجّه مسؤوليت به فرد 
  .(Wharton, 1989, pp. 51-53)منتفي است

رغم يي است. در اين بين، اراده بهمسؤوليت جنا ترين شاخصهآزاد، اساسي آگاهي و اراده     
، 2(موجَبيّت)و حتميت علّي 1جبريت هاي فلسفي و نظريِ راجع به آن در خصوص مسألهاختالف

اي در مباحث حقوق جنايي برخوردار است. اين مسأله، آن اختيار و آزادي، از جايگاه ويژه
همي است كه اهميت جديدي در ـ فيلسوف انگليسي ـ بيان داشته، بحث بسيار م» 3بِين«گونه كه 
توان آن را كليد حلّ بسياري از مشكالت فلسفي اي كه ميگونهمعاصر يافته است؛ به فلسفه

در اين ارتباط جدال نظري ميان فالسفه در مورد سازواري يا ناسازواري نظام دانست. 
 وضوعاين متوانمندي ارادي و نفساني انسان را نبايد از نظر دور داشت. از  وعلّي(جبرباوري) 

اي كه با مسائل اجتماعي و شود؛ مسألهجبر و اختيار ياد مي اسالمي، به مسأله فلسفه در
  .)10ص، 1972(زكريا،  حقوقي پيوند عميقي يافته است

ت جنايي و در ارتباط با رويكرد مكاتب مختلف حقوق كيفري در خصوص مبناي مسؤولي     
و دتأثير اراده بر وقوع پديده مجرمانه، سبب طرح مسؤوليت اخالقي يا مسؤوليت اجتماعي، در 

ه ـ شد كيفريتدريج، در قوانين مباحث نظري و به ـ در حوزه گوناگونبا آثار  فاوتموضع مت
قي بانيان مكتب تحق شناختي نيز از همان ابتدا، جبريت جنايي، مطمح نظراست. از منظر جُرم

  بوده است.
هاي آن پرداخته ها و آثار حقوقي، كمتر به تحليل اراده و تبيين عناصر و مؤلفهدر نوشته     

گيري اراده و شده است. حقوقدانان، پيش از آنكه به بحث درباره مباني، مبادي، مراحل شكل

                                                                                                                            
1. Fatalism  
2. Determinism  
3. Bain  
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د، اجماالً به بررسي آثار اراده هاي آن بپردازننيز تشريح چگونگي ايراد خلل بر هر از مؤلفه
  اند.پرداخته

در قلمرو حقوق جنايي، استعمال لفظ اراده چه در متون قانوني و چه در گفتمان حقوقي،      
ظاهر فقط در قالب معناي لغوي و محدود آن، يعني خواست و ميل، يا در قالب مفاهيم به

زيرا بر معناي اصطالحي و مفهوم ؛ 1متشابهي همچون قصد و اختيار اساساً پذيرفته نيست
هاي الزم، آثار نظري و عملي بسياري مترتب و مؤلفه عناصرمزبور به اعتبار  حقوقي واژه

شود. در مباحث حقوق كيفري عمومي و در تحليل ركن رواني جرم، از تعلق اراده به عمل مي
اه عمدي يا غير عمدي ـ كه قدر مشترك در عموم جرايم، خو» 2سوءنيت عام«مجرمانه به عنوان 

ـ در جرايم عمدي ـ تعبير » 3سوءنيت خاص«است ـ و از تعلق اراده به نتيجه مجرمانه به عنوان 
» 5موانع مسؤوليت جنايي« هاي اصلي اراده در حوزهآنكه، مفهوم واقعي و مؤلفه؛ بي4شودمي
 198صص ، 1966(عبدالمنعم و محمّد عوض،  از اهميت خاصي برخوردارند، روشن گرددكه 
  .)222و 

ت جنايي توجّهي به مفهوم اراده و ناديده گرفتن تأثير اراده بر مسؤوليرسد، بيبه نظر مي     
-فهاي كه مركّب از عناصر و مؤلشود؛ ارادهميبسياري هاي حقوقي و قانوني سبب بروز ابهام

  يابند.ميمجال طرح  "مسؤوليت جنايي"هاي چندي است و هر يك در ارتباط با موانع 
  

                                                                                                                            
،  307و  154اي كه بايد به آن اشاره داشت اينكه قانونگذار در مواد متعددي از قانون مجازات اسالمي، همچون مواد نكته. 1

باشد، نه حوزه مسؤوليت جنايي محل اعتبار و تحليل است، اراده ميآميخته است. آنچه در مفهوم اراده و اختيار را در هم
از يابد. مجال طرح مي (بين امر راجح و مرجوح)هاي نظري و در ارتباط با اراده مرجّحاختيار كه النهايه مفهوم اخير در بحث

حي است كه آن را غايت و غرض شود، ناگزير داراي مرجّفعلي كه بر اساس اختيار از سوي فاعل صادر مي هرنگاه فلسفي، 
در اينجا، ». إختياريٍّ الَ بُدَّ لَه مِن مُرَجِّحٍ غائيكُلّ فِعلٍ «نامند. اين مطلب، به تعبير فالسفه در قالب اين قاعده مطرح است كه: مي

و  نايي سنجشتوان گفت اختيار، توابه طور خالصه مي ).322، ص1393غايت، علت فاعليت فاعل است (ابراهيمي ديناني، 
 تحت فشار (اكراه) باشد.شخص آنكه است؛ بي (امور متعارضه) از ميان موضوعات مختلف انتخاب آزادانه يك موضوع

2  . General Intention 
3. Specific Intention 

تعلق به فعل  عمدي به جهت . در جرايم عمدي، اراده به اعتبار تعلق به فعل و نيتجه، متصله است؛ حال آنكه، در جرايم غير4
 نتيجه، منقطعه است.  زننده، و توقف در آستانهنوعاً غير آسيب

5  . Causes de non-imputabilité   
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 ماهيت اراده و قلمرو آن در حقوق جنايي  .2
است. اين واژه، مصدر ثالثي مزيد و متعدي از باب إفعال » رَوَدَ« اي عربي از ريشه، واژه1اراده

  بوده كه پس از إعالل قلب، به دليل أجوف واوي بودن، به اين صورت درآمده است.
 .(Ba’albaki, 1999)ت اراده به معاني خواست، ميل، رغبت، عزم و تصميم آمده اس واژه     

 ,Black)ت همچنين اراده در معناي توانايي آگاهانه و اقدام مبتني بر تدبّر و سنجش نيز آمده اس

1990, 1598).  
نگاه اول اند كه هرچند معناي اراده در بسياري از انديشمندان، بويژه فالسفه، يادآور شده     

اي كه تصوّري حقيقي از آن به دست آيد، دشوار گونهروشن و بديهي است، امّا تعريف آن به
توان است؛ لذا، از اين حيث به ديگر امور وجداني شباهت دارد كه جزئيات آنها را به آساني مي

. در )336-337صص ه.،1410، ي(الشيرازت دريافت، امّا شناخت ماهيت كلّي آنها آسان نيس
واقع، به همان اندازه كه تصديق به وجود اراده در انسان، امري بديهي و وجداني است، شناخت 

رغم وحدت نظر دشوار و پيچيده است. به همين دليل، بهبس معنا و حقيقت اراده، كاري 
انديشمندان در خصوص وجود اراده در انسان، در تبيين و تشريح ماهيت كلّي آن، اختالف 

  . 2داردنظر وجود 
عنوان يكي از شؤون نفس مطرح است و برخي  در فلسفه اسالمي، اراده در غير خداوند، به     

مخلوق را  اراده» كندي. «3اندطور صريح در زمره كيفيات نفساني آورده از فالسفه آن را به
. )175صه.، 1369(كندي،  گرايدخيزد و به عمل مياي برميداند كه از انگيزهاي نفساني ميقوّه

بخشد؛ به تعبير داند كه به ميل و خواست انسان، فعليت ميفارابي، اراده را نيرويي دروني مي
شود، طبعاً در انسان توجّه و تمايل به آنگاه كه معقوالت اوليه براي انسان حاصل مي«وي، 

                                                                                                                            
به معناي  ”Der Willen“و در زبان آلماني،  ”Volunté“، در زبان فرانسه ”Will“يا  ”Volition“. در زبان انگليسي، 1

  اراده آمده است.
اصطالحي كالمي و فلسفي است تا فقهي و حقوقي، و اگر در فقه و اصول هم مورد بحث واقع شده، تر . از آنجا كه اراده، بيش2

گيري آن هاي راجع به ماهيت اراده و فرايند شكلعاريت گرفته از كالم و فلسفه است، لذا ضروري است به برخي از ديدگاه
  اشاره شود.

شود؛ حال آنكه در مقابل، از اراده تكويني تعبير مي ناپذير الهي به اراده. شايان ذكر است در فلسفه اسالمي، از اراده تخلف3
 شود.بحث مي پذير انسانطيتشريعي يا به تعبيري اراده تخ
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مايل به د. اين تشوبعضي از ادراكات و استنباطات عقلي يا كراهت نسبت به آنها حاصل مي
شود و اگر اين تمايل نسبت به ادراكات حسي و خيالي نيز حاصل ادراكات، اراده ناميده مي

. إبن سينا نيز معتقد )52صه.، 1421، ي(الفاراب »شود...نامگذاري مي» اراده«شود، با عنوان عام 
ر و اي كه ميان تصوّ گونه است كه اراده كردن يك چيز، به معني تصوّر آن چيز است؛ به

  .)16ص ه.،1411(ابن سينا،  متصوّر، سازگاري و موافقتي باشد
ه از كاست » كيفيات نفساني« توان گفت اراده در زمرهگفته، ميبا توجّه به تعاريف پيش     

 بندي اين مقدّمات،آيد. صورتهاي متنوع در نفس پديد مياجتماع مقدّمات متعدد و گرايش
حكما در قالب تصوّر موضوع و ادراك آن، بررسي فايده مطابق آراي مشهور متكلمان و 

وق آن(مرحله تدبّر)، تصديق به فايده، تمايل به موضوع و اشتداد ميل به آن و رفع موانع، ش
  يابد.مؤكّد، قدرت بر انجام و اجراي آن تبلور مي

  
  . قلمرو اراده در ركن مادي جرم  2-1

ركن مادي جرم كه ناظر بر تبلور فعل و انفعال ذهني برخي حقوقدانان، اراده را در ارتباط با 
ترين كنند. با توجّه به اينكه ركن مادي هر جرم و مهممرتكب در عالم خارج است، تحليل مي

متهم مبتني نباشد، برقراري ارتباط بين  كه بر اراده عنصر آن، يعني رفتار مجرمانه، تا زماني
ود، برخي حقوقدانان، اراده را مرتبط با ركن مادي جرم رفتار ارتكابي و مرتكب ممكن نخواهد ب

؛ چون، مالك انتساب رفتار مجرمانه به متهم، وجود )121ص، 1986(محمّد صفوت،  انددانسته
پيشينيِ اراده و ابتناي رفتار بر پايه آن است؛ به ديگر سخن، رفتار غير ارادي، مصداق رفتار 

فاي وصف ارادي براي رفتار ارتكابي، امكان انتساب مجرمانه نخواهد بود. در نتيجه، با انت
. در همين )57ص، 1980(محمّد عوض،  رفتار به مرتكب و مسؤول دانستن وي منتفي است

بين شرايط اراده و قصد جنايي تفاوت قائل است و » 1گالنويل ويليامز«خصوص، پروفسور 
زمان، اراده را قصد مجرمانه و داند؛ هر چند در همان اراده را عنصري از ركن مادي جرم مي
اين ديدگاه كه  .(Williams, 1961, pp. 11-15)د انگاردر نتيجه مرتبط با ركن رواني جرم مي

                                                                                                                            
1. Glanville Williams  
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كند و همزمان آن را به عنوان قصد مجرمانه قلمرو اراده را ابتدا در ركن مادي جرم مطرح مي
ل عدم ابتنا بر مبناي مستدل دهد، به دليو در ارتباط با ركن رواني جرم مورد بحث قرار مي

  حقوقي، دامنه و قلمرو متغيري يافته است.
اي از كيفيات رسد طرح چنين ديدگاهي از آن روست كه اراده به عنوان مقولهبه نظر مي     

نفساني تنها در پرتو تظاهر مادي و خارجي ـ در قالب رفتار انساني ـ شناسايي و تبيين شده 
متهم برنخاسته  ه ويژه به اين مطلب كه چنانچه رفتار مجرمانه از ارادهاست؛ به ديگر سخن، توجّ

ساز طرح چنين ديدگاهي شده است. البته، هر شود، زمينهباشد سبب انقطاع اين رفتار از او مي
چند مالك انتساب رفتار مجرمانه به متهم، وجود اراده در پس اين رفتار است، امّا اين موضوع 

كه قلمرو اراده در ركن مادي جرم است؛ ضمن آنكه، ارادي بودن، تنها به اين معني نيست 
 . 1رفتار ارتكابي است» وصف«

اده در در مقابلِ ديدگاه ياد شده، ديدگاه ديگري مطرح است كه به بررسي و تبيين قلمرو ار     
  پردازد. اين موضوع، در مبحث بعد، بيان خواهد شد.ركن رواني جرم مي

  
  اده در ركن رواني جرم. قلمرو ار2-2

اري از آنجا كه از منظر قانوني براي تحقّق جرم، صِرف ارتكاب رفتار مادي كافي نيست و برقر
هاي مادي جرم نيز ضروري است و در عين حال بنيان ركن رابطه نفساني بين مرتكب و مؤلفه

رم جدر ركن رواني اراده و آگاهي استقرار يافته است، لذا قلمرو اراده  رواني جرم بر پايه
  شود.بررسي مي

ـ در جريان ارتكاب دادرس بايد با در نظر داشتن حالت نفساني شكل      يافته در وجود شخص 
ـ وي را از حيث رواني، مسؤول تلقي كند طور كلّي، فرض . به)12ص، 1985(حومد،  رفتار مادي 
وي ركن مادي جرم است. دهي اراده به سبر اين است كه قصد و خطاي ذهني، قدرت بر جهت

                                                                                                                            
مستقل و مبسوطي است كه با توجّه به مجال محدود در اين  پژوهش. تفصيل مطلب در اين ارتباط، مقتضي طرح بحث در 1

 شود.پژوهه، به همين ميزان اكتفا مي
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؛ بلكه 1پردازند(فعل و انفعال ذهني مرتكب) نمي ، عمدتاً به تعريف ركن رواني جرمكيفريقوانين 
   .)1376(آزمايش،  سپارندتعريف را به حقوقدانان مي ارائه
ررسي بهاي مختلف رفع نياز را اساساً انسان آنگاه كه در وجود خود احساس نياز كند، راه     
 و با سنجش برايند مضار و منافع، در نهايت عزم خويش را در قالب خواست دروني، نمايدمي

 رساند. روند ياد شده،انجام و اجرا مي كند و سپس خواست مورد نظر را به مرحلهجزم مي
يك شخص است كه در پايان در قالب وقوع  هاي ذهني پيچيده در انديشهمبيّن توالي حالت

، گيري آنيابد؛ به ديگر سخن، تحليل روانيِ اراده و تبيين روند شكلم ميرفتار خاصي تجسّ
  اصوالً در ارتباط با قواي ذهني است.

ار، هاي بسيرغم اختالف نظرها و چالشتوان دريافت كه اراده بهگفته، مياز مطالب پيش     
اين پايه، از ؛ بر محور اصلي و اساسيِ مباحث حقوق جنايي و بويژه مسؤوليت جنايي است

  .)87ص، 1396(نوبهار و خط شب،  رودركنيّت اراده در مسؤوليت جنايي سخن مي
  
  اهليت جنايي     جايگاه اراده در عرصه  .3

شرط اساسي مسؤوليت جنايي ـ كه به التزام شخص به تحمّل در ادبيات حقوق جنايي، پيش
لذا آنگاه شخص در قبال رفتار شود ـ اهليت جنايي است؛ نتايج رفتار مجرمانه تعبير مي

 خود مسؤوليت جنايي خواهد داشت كه اهليت و توانايي تحمّل نتايج اين رفتار را مجرمانه
 است آزاد استوار (آگاهي) و نيز اراده نيروي علم داشته باشد. اين اهليت، اصوالً بر پايه

  .)12ص، 1985(العَوجي، 
به منظور انتساب جرم به انسان، به عنوان مرتكب اهليت جنايي، مجموعه صفاتي است كه      

آن و مسؤول دانستن او، قبل از تحميل كيفر، بايد احراز شود؛ بنابراين، مخاطب حكم جزايي و 

                                                                                                                            
قانون « 38 عربي در ماده . شايان ذكر است قانونگذار برخي كشورهاي عربي و اسالمي از جمله إمارات متحده1

» يالركن المعنو«، تحت عنوان »م.2006 ةسنو  2005 لسنةاً آلخر التعديالت م. وفق1987 ةِلسن) 3العقوبات(قانون االتحادي)، رقم (
به تفصيل به ماهيت و سِير تكوين ركن رواني ـ ضمن تبيين عمد، خطا، اسباب خطاي كيفري و ديگر مسائل ـ پرداخته است. 

نيز درخور توّجه » م. وفقاً ألحدث التعديالت1969 ةِلسن )111، رقم (يالعراق العقوباتقانون « 35و  34در همين ارتباط، مواد 
 است.
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بالغ و عاقلي است كه در عين حال، واجد قوّه  معاقَب آن در صورت ارتكاب جرم، انسان زنده
  .1تشخيص و نيز اراده باشد

و نيز  تبعات جزايي رفتار مجرمانه» تحمّل«قابليت يا اهليت شخص براي  رحلهاصوالً بين م     
ه شخص به قبول تبعات ياد شد» التزام«تبعات رفتار ياد شده ـ كه ناظر بر » تحميل« مرحله

  شود ـ بايد قائل به تفكيك شد. است و از آن به مسؤوليت جنايي تعبير مي
جنايي، اهليت جنايي به مجموع عوامل رواني الزم كه  از نظر اصطالحي و در عرصه حقوق     

شود؛ به ديگر سخن، سازد، اطالق ميامكان انتساب رفتار مجرمانه را به فاعل آن فراهم مي
 زعم برخي حقوقدانان ـ با اعتقاد به ارتباط مرحلهاست. البته، به» 2إسناد«اهليت جنايي، اهليت 

(انتزاعي) است يا در مفهوم عيني(واقعي)؛ مراد  وم مجرّدتحمّل و تحميل ـ مسؤوليت يا در مفه
از مفهوم اول، صالحيت و قابليت شخص براي تحمّل تبعات رفتار مجرمانه است و مسؤوليت 

است؛ خواه در نتيجه آن، بعدها » صفتي خاص در شخص يا حالتي ويژه«در اين معني، ناظر بر 
زا باشد يا نباشد. امّا مراد از مفهوم وليترفتاري واقع شود كه براي وي مسؤ ،از سوي فرد

دوم، تحميل تبعات رفتار مجرمانه بر شخص است. مسؤوليت در اين معنا، مجرّد صفت يا 
حالت قائم به شخص نيست؛ بلكه، موضوعي متمايز و ناظر بر تحميل قهري تبعات جزايي است. 

داند؛ زيرا يرد يا آن را مفروض ميگالبته مفهوم دوم، مفهوم اوّل را به حكم لزوم عقلي دربرمي
تحميل تبعات رفتار مجرمانه بر شخص جز در حالتي كه اهليت اين تحمّل را نداشته باشد، قابل 

  .)84-85، صص1991(إمام،  تصوّر نيست
بالقوّه مسؤوليت جنايي، همواره در ضمن  رسد با توجّه به اينكه جلوه و جنبهبه نظر مي     
توان قائل به جنبه بالفعل مسؤوليت جنايي شد بالفعل آن مطرح است و در واقع، آنگاه مي جنبه

ـ موجود باشد، » ال به شرط«أعلي نسبت به مرتبه أدني،  بالقوّه ـ يعني مرتبه ، جنبهتركه پيش
شود اصطالح اهليت جنايي مورد استفاده واقع شود؛ زيرا در هر شكل، لذا ترجيح داده مي

يت بحث مسؤوليت جنايي با توجّه به تعيّن جايگاه اراده در آن، مربوط به اهليت جنايي محور

                                                                                                                            
  گويند.تكليف مي . از منظر فقهي، به مجموع اوصاف ياد شده ـ يعني عقل، بلوغ، اراده و قصد ـ شرايط عامّه1

2. Imputability/Imputabilité 
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كه، آنگاه امكان تحليل محتواي ذهني شخص در قالب ركن رواني در عموم جرايم است. همچنان
  ده باشد.شتر، ظرفيت يا اهليت قانوني و متعارف احراز وجود دارد كه پيش

  
 اركان اهليت جنايي .4

و هر يك از اين  استوار است» 2آگاهي و اراده«بر مبناي دو ركن اساسي، يعني  1نايياهليت ج
ها، آثار و مراتب خاص است. الزم به يادآوري است در عرصه حقوق دو ركن داراي مؤلفه

جنايي از دو شرط اساسيِ توجّه مسؤوليت جنايي، در قالب دو ركن آگاهي و اراده ـ به عنوان 
ـ ياد مياركان بنيادين اهل شرط اساسِي ؛ در حقيقت، پيش)277ص، 1996، ه(عالي شوديت جنايي 

تحقق مسؤوليت جنايي، احراز اهليت جنايي است كه خود، بر دو محور آگاهي و اراده استوار 
   است.

پيش از تشريح اركان اهليت جنايي، بيان اين مطلب ضروري است كه ارزيابي اهليت جنايي        
، (خضر، پيشين شناختي و اجتماعي استاز حيث وجود و عدم، منوط به سنجش طبي، روان

-اي از شرايط زيست). گراماتيكا ـ از بانيان مكتب دفاع اجتماعي ـ اهليت را مجموعه479ص

داند كه از منظر قانوني، صدور حكم قضايي بر انسان را به عنوان شناختي ميشناختي و روان
وي در مكتب دفاع اجتماعي، ديدگاه خود را در زمينه لزوم . سازديك فرد هنجارشكن ممكن مي

سازد. وي در اين زمينه مرزبندي علميِ اهليت جنايي، با انتقاد از مرزبندي قانوني آن آشكار مي
اي از قانونگذار حق ندارد با پندار موهوم خود، اهليت جنايي را حسب ماده«دارد: اظهار مي

اي از اي قانوني نيست، و همانا پديدهمواد قانوني طرح يا نفي نمايد؛ زيرا اهليت جنايي پديده
بر اين اساس، وي از رويّه دنبال شده در اغلب قوانين موضوعه ». هاي طبيعيِ بشري استپديده

، عدم امكان مرزبندي قانوني دامنه اهليت جناييكند و معتقد است پايبندي به انتقاد ميكيفري 
مقتضي را در پِي  گرفتن تدابير احتياطي ـ احترازيِسنجش درست حالت خطرناك و در پيش

العقل از ؛ بنابراين، اظهار نظر تخصصي در مورد ميزان اهليت جنايي يك شخص ضعيفدارد
-Gramatica, 1964: 72)شودامل، جزئي يا مفقود) به چالش كشيده مي(ك حيث درجه اهليت

                                                                                                                            
1. Criminal Capacity/Capacité Pénal   
2. Knowledge and Volition 
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با اين مقدمّه، دو ركن پايه در اهليت جنايي ـ در ارتباط با جرم عمدي و غير عمدي ـ بررسي  .(90
  شود.مي
  

  آگاهي .4-1
شرط اوّل توجّه مسؤوليت جنايي، متعاقب احراز اهليت جنايي، توانايي شخص بر فهم ماهيت رفتار 
خويش و ارزيابي نتايج مترتب بر آن است. آگاهي به معني توقع و به طريق اولي، يقين مجرم به 
ارتكاب رفتار مجرمانه است. آگاهي، حالت نفساني در روان آدمي است كه جوهره آن خِرد و 

ركن مادي است. اين حالت، براي انسان و در  دهندهشكل» 1واقعيت« جوهرهشمندي نسبت به هو
. آگاهي )12و  11صص، 1987(بهنام،  شودذهني متعدد و مرتبط حاصل ميهاي فعل و انفعال نتيجه

پذيرد؛ به ديگر پيوند بين دو واقعه است كه يكي در زمان حاضر و ديگري در آينده شكل مي منزلهبه
 (نتيجه) و ديگري شوددر زمان حال واقع مي (رفتار)سخن، آگاهي ارتباط بين دو واقعه است كه يكي 

  .)149-150صص، 2001(عبدُالمنعم،  دهدرخ مي در زمان آينده
آگاهي  جاي واژهبه» 2اعتقاد« امروزه، در گفتمان قانوني، قضايي و حقوقي كشورهاي غربي، واژه     

 ؛ دليل آن نيز مقبوليت قانونيِ 4شودـ در تعريف بسياري از جرايم مطرح مي 3به مثابه جايگزينـ 
 است، اين در حالي است كه آگاهي فاقد اين ويژگي است. گذاردر راستاي اهداف قانون مفهوم اعتقاد،

دانستن، تنها معطوف به تعبير نمود. » باور داشتن«، و اعتقاد را به »دانستن«شايد بتوان آگاهي را به 
آگاهي از نفس عمل ارتكابي است؛ حال آنكه باور داشتن، ناظر بر تحقق اقناع و وجود دليل منطقي از 

هاي آتي و احتماليِ سوي مرتكب است. باورمندي به ممنوعيت يا حرمت رفتار و نيز تبعات و آسيب
مواد مخدّر به طفل يا نوجوان زير آن، در هر صورت مفهومي متمايز از آگاهي است. در مثال فروش 

حدّ نصاب سنّيِ قانوني از سوي يك فروشنده، آگاهي از ممنوعيت قانوني(علم حكمي) و باور اينكه 

                                                                                                                            
1. Facts  
2. Belief  
3. Knowledge and Belief as Alternative 

داند و باور هر شخص كه مي«...آنها، جمله  شدهقضايي شناخته لو و نيز رويّه . در مواد قانوني كشورهاي تابع نظام كامن4
  عنوان عناصر رواني جايگزين و در عين حال مرتبط با هم، معمول است. ، به»دارد كه...
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. در جريان يك 1يابندخريدار به حدّ نصاب سنّي مقرّر و قانوني نرسيده، در كنار هم مجال طرح مي
جنسي(دانستن) و  كند، آگاهي به نفس رابطهيجنسي برقرار م واقعه جنسي كه مردي با زني رابطه

گونه در خريد يا فروش مال مسروقه، اعتقاد به ممنوعيت يا حرمت رفتار(باور) بايد احراز شود. همين
 ,Shute & Simester)ت با علم به ماهيت رفتار و اعتقاد به مسروقه بودن مال، اين بحث مطرح اس

2002, 171-206).  
دهد. اراده در جرايم مدي، خطاي غير عمدي، جوهره ركن رواني آنها را تشكيل ميدر جرايم غير ع     

گيرد؛ ضمن آنكه، بر زننده تعلق ميغير عمدي، تنها بر نفس عمل ارتكابيِ فاقد وصف نوعاً آسيب
خالف جرم عمدي و در مورد قصد جنايي، آگاهي بزهكار به عناصر مادي جرم و باور تحقق آنها، 

مل نيست؛ به عبارت ديگر، چارچوب آگاهي و اراده در خطاي غير عمدي، محدود به فراگير و شا
برخي عناصر مادي است. در خطاي غير عمدي، مجرم در هنگام عمل به وظايف مربوط در حدود 

كند؛ البته، اين بايد حذر نمايد، حذر نميكند و در جايي كه به حكم قانون ميدرستي اقدام نميمقرّر، به
 مشروط به آن است كه تحقق نتيجه مجرمانه را از رهگذر فعل و اقدام خود اراده نكرده باشد موضوع

توان گفت مرتكب توقع . پس در جرايم غير عمدي نمي)505و   503صص(نجيب حَسَني، دونَ تاريخ،
  .2گيري آن تالش نموده استحصول يا تحقق جرم را در نظر داشته و براي بروز يا شكل

                                                                                                                            
در  9509984415600788دادگاه انقالب اسالمي تهران، در دادنامه به شماره پرونده  30صادره از سوي شعبه  رأي . در1

كيلوگرم مُرفين، دادگاه  462(آقاي ع. د. گ.) به اتهام مشاركت در نگهداري  ، در مورد متهم رديف اول24/09/1398تاريخ 
 18نوجوان مشارٌاليه در زمان ارتكاب جرم و دستگيري، كمتر از وني سنّ قانضمن احراز بزه انتسابي، با اين استدالل كه 

بوده است، ضمن صدور حكم مبني بر انعدام مواد مكشوفه، از ماه) سال(هيجده سال و يك 19و زير  شمسي» تمام«سال 
در كانون اصالح و تربيت به  ق. آ. د. ك.، به نگهداري 2و تبصره  304ق. م. ا. و ماده  89جهت نگهداري مواد، مستنداً به ماده 

 است.حكم نموده ق. م. ا.)  89(مطابق بند الف ماده  ماه 30مدت 
 آن از قصد غير احتمالي، محل اختالف حقوقي است. بر پايه نظريه قصد احتمالي و تمايز دامنه . مرزبندي محدوده انديشه2

يا محتَمل، در صورتي است كه مجرم در هنگام ارتكاب رفتار  ، قصد احتمالي”Theory of Possibility“ يا به تعبيري احتمال
مجرمانه، احتمال حدوث نتيجه مجرمانه را بر عدم حدوث آن يا تساوي در توقع حدوثِ هر دو احتمال(وقوع و عدم وقوع) 

خطاي غير عمدي  مجرمانه را بر احتمال وقوع آن ترجيح دهد، مشمول حكم ترجيح دهد؛ امّا چنانچه احتمال عدم حدوث نتيجه
  است.

مجرمانه را توقع  مجرم هنگام ارتكاب رفتار مجرمانه، امكان حدوث نتيجه )،Theory of Acceptance(قبول بر پايه نظريه     
اي با نموده است و با هدف به آن چشم دوخته است. اثر بحث در جرم غير عمدي، در جايي است كه براي نمونه راننده

نهد؛ حال آنكه، شاهد جمعيت عابر پياده است. حكم روز چراغ قرمز را پشت سر مي در ميانه )،Recklessness( پرواييبي
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مقابل آگاهي، ناآگاهي(فقدُالعلم يا جهل در دو صورت ساده و مركّب) است كه در صورت  نقطه     
(عادتاً) يا در فرض تعذّر شرعي، مجازات با مانع مواجه خواهد  عدم امكان تحصيل علم براي مرتكب

 هاي اساسي(اراده) و مؤلفه . پس از اين مختصر، در مبحث بعد به تشريح ركن دوم اهليت جنايي1شد
  پردازيم.آن مي

  
  . اراده و عناصر مقوِّم آن4-2

ؤول حقوق كيفري، صِرف آگاهي از ماهيت رفتار ارتكابي، براي مس از منظر حقوقي، بويژه در عرصه
رتاً كند؛ لذا ممكن است انسان نسبت به رفتار خود آگاه باشد، امّا ضرودانستن مرتكب كفايت نمي

  نسبت به آن مُريد نباشد.
ير بر محيط تأثكنترل رفتار و اي نفساني و نيرويي است كه انسان به مدد آن در مقام ه، پديدهاراد     

  آيد. اراده، از حيث مفهومي ناظر بر عملكرد نفسانيِ دو بُعدي است:اطراف برمي
  (فعل و انفعال نفساني)بُعد نفسانيِ داخلي 
  (تبلور مادي)بُعد مادي و خارجي 

نسان اگفته، ممكن نيست؛ به اين اعتبار، حركت عضو ده بدون دو بُعد پيشبا اين توصيف، تصوّر ارا
 اراده مرحله واقع،يابد؛ بهمادي دارد. در ضمن، اراده بدون آگاهي معنا نمي نفساني و هم جنبه هم جنبه

  .)65-66صص ،1974(نجيب حَسَني،  تاليِ آگاهي است
آن سخن  اراده پرداخته شده است. همه از اراده و آثارتر به تبيين و تحليل در آثار حقوقي، كم     
ت كه پندارند؛ اين در حالي اسآن را بيهوده مي» شدن«چگونگي  گويند؛ امّا گويي بحث دربارهمي

  تشريح بحث مسؤوليت و نيز حدود آن، جز در پرتو تحليل اراده و آثار آن ممكن نيست.

                                                                                                                            
غ قرمز، با خودرو انگاري چراشب، با ناديده اي كه در ميانهرفتار ارتكابي است با اقدام راننده اين مورد كه ناظر بر قبول نتيجه

پروايي كند، متفاوت است. در مجموع، بياحتياطي با رهگذري برخورد ميهگذر بيو از ر به صورت اتفاقيكند و حركت مي
 ايران كيفريپروايي ساده يا فاقد وصف ياد شده، متفاوت است. اين مهم، در مقرّرات بيني خطر و نتيجه، با بيمبتني بر پيش

  مغفول مانده است.
جهل به حكم، مانع از مجازات نيست؛ مگر اينكه تحصيل علم عادتاً براي وي ممكن نباشد يا «ق. م. ا.  155 . بر اساس ماده1

 ».جهل به حكم، شرعاً عذر محسوب شود...
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شناختي، بنا به اقتضاي بحث، با هاي فلسفي و نيز روانهحقوقدانان، اصوالً با عنايت به ديدگا     
گيري اراده و عمل ارادي نام اي را در خصوص شكلتعابير نسبتاً نزديك و متشابهي، مراحل چندگانه

اي را در فرايند تكوين شناختيِ اراده، مراحل چهارگانهبرند. قدر متيقّن، حقوقدانان با تحليل روانمي
: نخستين مرحله يا مؤلفه، )149-150صص (السّنهوري، دونَ تاريخ، برندعمل ارادي نام مي

شود، به توانايي خاصي در شخص اطالق ه تمييز نيز تعبير مي(ادراك) كه گاه از آن به قو1ّتصوّر
شود كه تشخيص ماهيت رفتار ارتكابي و تبعات جزايي و آثار اجتماعي آن را براي مرتكب ممكن مي
رسد. يا انديشيدن مي 2تدبّر  ادراك، نوبت به مرحله . پس از مرحله)61ص ،1981مي، (الزّل سازدمي

كند تا پردازد و دواعي گوناگون را با هم مقايسه ميدر اين مرحله، شخص به ارزيابي كار خود مي
و كند. سنجش سود يابد و براي رسيدن به آن هدف، اقدام ميتر ميتر و قاطعسرانجام يكي را مهم

داعي برتر يا هدفي  نتايج اقتصادي و اخالقي آنها، مقدّمه گزينش نهاييِ  زيان كارها و انديشيدن درباره
تدبّر در مسير  كند. پس از مرحلهاست كه سرانجام شخص را راضي يا منصرف از انجام كاري مي

حقق امري مطرح است. اين مرحله ناظر بر عزم شخص بر ت 3تكوين رفتار ارادي، خواست دروني
گفته مبادي نظري تكوين رفتار ارادي است. امّا در مرحله چهارم، يعني است(قرار). سه مرحله پيش

يابد. اهميت اين مرحله تا جايي است كه بايد گفت با ، عمل خارجي بروز و ظهور مي4تنفيذ يا اجرا
  ماند.فقدان آن، اراده تنها در قالب نيّت باقي مي

آميز مراحل چهارگانه ياد شده، چنانچه اراده در هر مرحله بدون تأثير عوامل خدشهركيب با ت     
در حقيقت، اراده، در اثر شود. معتبر و جازم معنا يافته و آثار قانوني بر آن بار مي شكل يابد، اراده

، بعد در صفحه ارائه شده مدل مفهوميدر يابد. گفته معنا ميتركيب اتحاديِ هر چهار عنصر پيش
بر محوريت نقش اراده و مراحل تكوين آن، ضمن در جرايم عمدي و غير عمدي هاي اهليت جنايي پايه

.شده است تشريحبازشناسي از مفاهيم بظاهر متشابه، 

                                                                                                                            
1. Conception 

2. Deliberation 
3. Internal willing 
4. Execution  
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اركان مسؤوليت 
جنايي و جايگاه اراده 

اهليت 
يجناي

    

 تكوين اراده) ي(شرط اساس يآگاه

 جنايي) اهليت) پايهاراده (

ييا معنويبر وجه ماد
مثبت

 ترك فعل فعلبر وجه 

از ترك فعل ( حد  يفعل ناشبر وجه 
 و ... يبر وجه حالت، نگهدار

درك  يا تصوّر

 يا تصديق تدبّر

يخواست درون
يا عزم

 راجتنفيذ يا ا

  كيفري يخطا
 عام) ي(در معنا

قصد كيفري همراه با  يخطا
رفتار مبتني بر نقض (تقصير)؛ 
تجاوز يا هنجارهاعامدانه

 صور)؛ قصد (قُ بدون اي كيفريخط
رفتار مبتني بر خطاي ذهني و 

 قانوني ي فروتر از حدودانديشه

 علم

 اراده

 حكم

 موضوع

 يجرم عمد يركن روان

صور در تفكرقُ

 اراده

در  ي؛ كوتاهييا روانيذهنيجلوه
انديشه

  يعين يجلوه
 ييا واقع

 ياحتياطيب

 يمباالتيب

 غفلت يا مسامحه
 نقض قوانين و مقررات

 انگيزه

 نيت خاصسوء

 نيت عامسوء

ركن 
 يروان

جرم 

به  اراده معتبري مندجهت قصد:
 هدف خاص و مورد نظر

 گزينش آگاه و آزاد يك اختيار:
 موضوع از بين دو يا چند موضوع

ق بْقصد مورد نظر و سَ عمد:
اصرار قبل از ارتكاب جرم؛ اعم از 

ياد شده معلّق بر حدوث اينكه قصد 
 يا متوقف بر شرطي باشد.يامر
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 هاي ارادهاثر ايراد خدشه بر مؤلفه .5
مدي از آنجا كه اراده، جوهره رفتار ارتكابي است، سنگ بناي هر جرمي ـ اعم از عمدي و غير ع

تون اصلي اهليت جنايي و در نتيجه، س ـ است. بر اين اساس، بايد از اراده به عنوان شالوده
 ترديدناپذير ،اهليت جنايييي ياد كرد. نقش محوري اراده در بنيادين استقرار مسؤوليت جنا

 است كه در مجموع، از عناصريتوالي و تعاقب مراحل يا  . اراده جازم و معتبر، نتيجهاست
  شود.قواي روحي ـ رواني سالم ناشي مي

هاي اساسيِ مرتبط با ناپذيري نيست؛ بلكه ركني است كه حاوي مؤلفهاراده، كلّ تجزيه     
اي مسؤوليت جنايي و موانع مربوط است. قدر متيقّن، با تحليل نفساني اراده، مراحل چهارگانه

گفته ـ در فرايند تكوين رفتار ارادي مطرح است. عواملي كه اراده را مخدوش ـ به شرح پيش
كنند، ممكن است در يكي از مراحل تكوين فعل ارادي واقع شوند. چنانچه اين عوامل كه مي

، بر تصوّر واقع شوند و بر 1شوداصوالً در باب موانع تحقّق مسؤوليت جنايي از آنها ياد مي
كه اگر در مرحله دوم(تدبّر) شوند؛ همچنانآن تأثير نهند، سبب زوال يا ايراد خدشه بر آن مي

شوند و اگر خواست دروني را تحت تأثير تشخيص مي وند، سبب فساد يا زوال قوّهواقع ش
اجرايي يا تنفيذ تأثير  سازند و چنانچه بر مرحلهمات سالم فارغ ميقرار دهند، آن را از مقوِّ
- هاي وهمي يا ناصوابي را به آن ميهاي مربوط جدا كرده يا انگيزهگذارند، آن را از انگيزه

در اين مرحله، تمايل به انجام عمل و رغبت به دستيابي به اهداف آن در معرض اختالل افزايند. 
اي است كه مراحل چهارگانه ياد شده را بدون جازم و معتبر، اراده گيرد. ارادهيا زوال قرار مي

  آميز پشت سر نهاده باشد تا از منظر قانوني آثاري بر آن تعلق گيرد.تأثير عوامل خدشه
يراد مندي مشهود است. اهم پيوستگي، تأثير و تأثر نظامروند تكوين رفتار ارادي به در     

مين كند. بر هخلل به هر مرحله از مراحل مذكور، رفتار ارادي را از معناي واقعي خود دور مي
ا در پي رهايي از اراده، زوال تام يا نسبي مسؤوليت جنايي پايه، ايراد خدشه بر مؤلفه يا مؤلفه

  واهد داشت. خ

                                                                                                                            
-ميّت ناشي از مصرف مواد مخدّر در اين ارتباط مطرحسمو. عواملي همچون جنون، صِغر سن، اكراه يا اجبار، مستي و م1

 اند.
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راده اآنها  شود كه در نتيجهدر باب موانع تحقّق مسؤوليت جنايي، گاه از حاالتي بحث مي     
ه باشد. اي به آنها داشتآنكه قانونگذار در اين زمينه اشارهدهد؛ بياعتبار خود را از دست مي

سهولت رغم سادگي و رويكرد حصري قانونگذار در خصوص موانع مسؤوليت جنايي ـ به
يم روست كه امكان اتخاذ تصمبهشكال روتطبيق حالت خاص با نصّ قانونيِ مرتبط ـ با اين اِ

كند. مفهوم هاي علمي و عيني را تا حد بسياري محدود ميقضاييِ مقتضي بر مبناي واقعيت
اراده و تشخيص وجود آن، پيش از آنكه واجد وصف قانوني باشد، برخوردار از وصف طبّي 

   ي است.و تخصّص
لم عكه بنيان مسؤوليت جنايي اراده آزاد است، هر سببي كه در نتيجه آن، اين تا زماني     

آن مخدوش شده است، بايد منتهي به قبول مانع در مسير  واسطهحاصل شود كه اراده به
ا تحقّق مسؤوليت جنايي شود. انحصار در مصداق، امكان انطباق نصّ قانوني با حاالت فعلي ي

مواجه  بيني قرار نگرفته است، با مانعايع حادث در آينده را كه از سوي قانونگذار مورد پيشوق
وني را كند؛ هرچند حاالت يا وقايع ياد شده، مطلقاً نتيجه همان اسباب و مسبّبات مصرّح قانمي

  توان ياد كرد.اقتضا كند. در اين ارتباط از حاالت نزديك به جنون مي
هاي ژنتيكي و يا نابهنجاري روانيِ مؤثر بر اراده ـ حتي در اثر بيماري اختالل رواني     

، و بالهت) 2هاي عقلي(حالت عَتَهقابل تشخيص همچون داون ـ و نيز نقيصه 1نشانگانِ باليني
ماندگي ذهني و رشدنايافتگي عقلي، بر قوّه تمييز اشخاص تأثير گذارند؛ اگرچه حاالت ياد عقب

  . 3ي اخصّ كلمه تشخيص داده نشوندشده، جنون به معنا
مستيِ ناشي از استعمال مواد مُسكر و نشئگي ناشي از استعمال مواد مخدّر سنّتي يا      

صنعتي، زوال نيروي آگاهي و ايراد خلل به اراده را در پي دارد. اين حاالت از حيث اثر متشابهند 
ي، تأثيري بر اصل موضوع ندارند. هايو مايع يا جامد بودن مواد مؤثر بر بروز چنين وضعيت

                                                                                                                            
1. Syndrome 

شود. گاه كالم مي آميختهاي كه كالم فرد در همگونهخِردي و اختالل در روان آدمي ـ غير از جنون ـ است؛ به، كم»عَتَه. «2
يابد. ادراك اختالل از شخصي به شخص ديگر تفاوت مي شود و گاه شبيه افراد مجنون. البته دامنهوي، شبيه افراد عاقل مي

 د.شوشود و براي شخص معتُوه، اهليت ناقصه ثابت ميو تمييز در اثر حالت ياد شده، به صبي مميّز ملحق مي
ل مسؤوليت و مجنون انگاشتن مرتكب و در نتيجه زوا» ي تمييزقوهّ «. تأكيد قانونگذار بر اختالل روانيِ مؤثر بر زوال اراده يا 3

 ق. م. ا. ـ درخور توجّه است. 149جنايي ـ در ماده 
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 ١٦٨

  

مراتب أقوي از نظر علمي ثابت شده است كه آثار ناشي از استعمال ماده مخدّر يا روانگردان، به
  .1و أشد از آثار ناشي از استعمال مواد مُسكر است

توان گفت اگرچه مكرَه نسبت به ماهيت و تبَعات رفتار ارتكابي در خصوص اكراه نيز مي     
- جد درك(مُدرِك) است و پس از سنجش برآيند مضار و منافع احتمالي(تدبّر) اقدام ميخود وا

و ميل حقيقيِ وي نيست و در واقع، ملزم به  "خواست دروني"كند، امّا اين اقدام، مبتني بر 
او با اشكال  "تنفيذ"مكرَه، مخدوش و  "خواست دروني"انجام و اجراي آن گرديده است؛ لذا 

رسد در فرض قتل إلجائي(اكراه در حد إلجاء)، در عدم امكان قصاص نظر مي روست. بهبهرو
  . 2مكرَه نبايد ترديد كرد

در حوزه مسؤوليت جنايي اطفال نيز توجّه به نقش محوري اراده ضروري است. اين حقيقت      
ر جوهره مسؤوليت جنايي است، بايد در كانون توجّه قرا "توانمندي ادراكي"كه رشد عقلي و 

مند است؛ اي بهرهاصلي اراده، از جايگاه ويژه عنوان مؤلفهبه "ادراك"گيرد. در باب صِغَر سن، 
. در هر شكل، 3ادراكي ناديده انگاشته شود كه در صورت كِبَر سن، نبايد ضعف قوّههمچنان

 ايراد خلل به درك يا ضعف آن ـ بويژه در مراحل اوليه رشد انسان ـ تحقّق مسؤوليت جنايي
المللي در هاي نظري، قانوني، قضايي و نيز فشارهاي بينكند. چالشرا با مانع مواجه مي

خصوص مسؤوليت جنايي صغار، ضرورت تعديل و تغيير حدّ نصاب سنّ مسؤوليت جنايي 
هاي كند. اين مهم، در پرتو گفتمان فقه مقاصدي و پويا و نيز با لحاظ واقعيترا ايجاب مي

است. اين مهم كه قانونگذار در كنار قواعد و مسائل شكلي و نصاب موجود، قابل حصول 
هيجده سالگي، بايد مسائل ماهوي و مسؤوليت جنايي را نيز بر اساس همين شاخص سنِّي 

                                                                                                                            
گردان را حسب شرايطي، مانع مجازات دانسته ارادگي ناشي از مصرف مُسكرات، مواد مخدّر و روان. قانونگذار، مستي و بي1

  ق. م. ا.). 154است(م. 
 . 13م.، ص1976اآلداب،  مطبعة، النّجف األشرف،: يالجزء الثان ،المنهاج ةتکمل يمبان، السيّد أبوالقاسم؛ ئيالخو . نك. الموسوي2
شوند كه سطح هاي مزمني حادث مي. اين نكته را نبايد فراموش كرد كه در اثر كِبَر سن، در كنار ضعف جسماني، گاه بيماري3

 38ماده » ث«دهند؛ لذا اين وضعيت نبايد ناديده گرفته شود. قانونگذار در بند آگاهي و توانمندي شخص را تحت تأثير قرار مي
  تأكيد نموده است.» بيماريو  كهولتوضع خاص متهم از قبيل «...ق. م. ا. و در ارتباط با جهات تخفيف مجازات، بر 
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 در زمينه 1الملليكم، دادرسان را از محذور عملي و فشارهاي بينالمللي لحاظ نمايد، دستِبين
  رهاند.ميتمام هيجده سال  تحميل مجازات بر مرتكبان زير سن

  
 گيرينتيجه .6

ترين وجه حقوق جنايي، سزادهندگي است؛ اين اقدام در مقام واكنش جزايي به كُنش عمومي
وليت ارتباط و همزه وصل بين كُنش و واكنش جزايي، مسؤ يابد. حلقهافراد تبلور مي مجرمانه

ز به در كنار عنصر آگاهي، اراده ني يابد.اهليت جنايي قِوام مي جنايي است كه خود بر پايه
  يابد.اهليت جنايي، اهميت مي عنوان جانمايه

لف اراده پيش از آنكه مجال قانوني براي طرح بيابد، جوالنگاه طرح و بحث در علوم مخت     
-اهبوده است. امروزه، اراده بيش از هر چيز، از منظر طبّي و تخصّصي قابل بررسي است. دادگ

هاي باليني و پزشكي، نسبت به صدور حكم مقتضي در استناد به نتايج بررسيها بايد با 
ارتباط با مسؤوليت جنايي يك شخص اقدام كنند. در حقيقت، هر چند اتخاذ تصميم نهايي در 
خصوص مسؤوليت جنايي يك شخص با دادگاه است، امّا اين موضوع به معناي طريقيت نظر 

  تخصّصي و كارشناسي نيست.
فراد كه ا توجّه به عوامل بسيار متعدّد و متنوّعِ تأثيرگذار بر اراده و وضعيت رواني اب      
-اند، عدم انحصار دادرسان در قالب عناوين خاص قانوني، سبب ميشمار مطرحاي بيگونهبه

شود كه با تشخيص حاالت ناظر بر اختالل اراده افراد از سوي متخصّصان متعاقب استعالم 
هم تري فراتر و عادالنهبينانهيت از سوي دادرسان، امكان اتخاذ رويكرد واقعيا ارجاع وضع

  شود.
                                                                                                                            

مسؤوليت جنايي اطفال و نوجوانان، قانوني ـ از حيث شكلي و ماهوي ـ در باب  . واقعيت مشهود آن است كه رويّه دوگانه1
المللي، جهاني و خروج از فشارهاي بين كند كه قانونگذار در راستاي همگرايي و همنوايي با رويّهاين شائبه را به ذهن تداعي مي

نايتِ ناچار، حدّ نصاب هيجده سالگي را در باب آيين دادرسي كيفري پذيرفته است؛ ضمن آنكه، در عمل و بر فرض وقوع جبه
اي با كبير لحاظ كنند؟! توانند حكم همپايهمستوجب حد از سوي صغير ـ براي نمونه، طفل نُه ساله ـ چگونه دادرسان مي

، چالش دوگانگي حد نصاب سنيِ بلوغ در ايران . البتهاينجاست كه هم از حيث نظري و هم از حيث عملي، روادعي مطرح است
ديگر كشورها  ، بر خالف رويكرد و رويّه قانونيِ »حقوقي، بويژه با وصف كيفريوليت مسؤ«در دختران و پسران براي پذيرش 

  است كه در محلّ خود قابل بررسي است.  مهميموضوع 
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گيري از وسايل كارشناسي شناختي و مطالعات باليني با بهرههاي روانامروزه، بررسي     
پذيرد و چارچوب مسؤوليت جنايي بر خالف گذشته، محدود و محصور در نوين انجام مي

  هاي قضايي نيست.اطالفاظ قانوني و استنب
رتي هاي نوين علمي ـ ضروتوجّه به مبادي و مباني تكوين رفتار ارادي ـ در پرتو يافته     

د هاي نظري و قانوني موجوچالش است كه از سوي قانونگذار بايد مدّ نظر قرار گيرد. عمده
 م اهتمام جديمسؤوليت جنايي ـ به مثابه پُل استقرار حقوق جنايي ـ ناشي از عد در عرصه

هاي لفهقانونگذار به اراده است. تبيين صحيح مفهوم اراده و تصديق قانونيِ اثر هر مؤلفه از مؤ
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Abstract   
Nowadays, in most of legal systems in the world, following fundamental legal 
changes and under the influence of new findings and scientific doctrines in the scope 
of criminal liability, the necessity of obtaining prerequisites and characteristics 
before imposing punishment on a person (criminal capacity), has been emphasized 
.Based on this, in the law, explicitly or implicitly, they have talked about the 

necessity of knowledge and the will. Therefore, it's important to pay attention to the 
will and its fundamental components, namely Conception, Deliberation, Internal 
willing and Execution, and also the analysis of the effect of making damage to any 
of those are necessary in the scope of causes of non imputability. 
   In the formation of voluntary action, a systematic relationship is visible among its 
components. Making damage to any of the aforementioned components, will exclude 
the committed action from being described as willful. In fact, making damage to a 
component or components of the will, could result in a complete or partial 
disappearance of criminal liability. 
   It is necessary to prove the existence of a will in all crimes, whether intentional or 
unintentional, and this is more of a medical-specialized aspect than a legal one. The 
comprehensive understanding of the penal legislator of the will’s concept and its 
general interpretation in this regard is one of the important challenges of the Islamic 
Penal Code in the scope of criminal responsibility. 
   The research method in this research is descriptive-analytical and using library 
resources, the author try to explain the nature and importance of will. Moreover, the 
legislator's approach in this regard will be analyzed and criticized. 
 Keywords: The Will, Criminal Capacity, Criminal liability, Causes of non 
Imputability. 
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