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 ده یچک

»هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختالل روانی بوده   قانون مجازات اسالمی   149  ۀ مطابق ماد
این ماده  شود و مسؤولیت کیفری ندارد.« تمییز باشد مجنون محسوب می  ۀ به نحوی که فاقد اراده یا قو 

توان سه مبانی و منابع فقهی و حقوقی می  ۀ قانون گذار در خصوص جنون است. از مطالع ۀآخرین اراد 
برای جنون در نظر گرفت؛ معیار شناختی و ارادی، معیار عرفی و معیار مصاحبت و تنافی. در   معیار 

اصلی بر تمیز ماهیت یک فعل و در معیار ارادی تکیه بر کنترل فرد بر رفتارش است.   ۀ کی معیار شناختی ت
شود. معیار در معیار عرفی، چون جنون فاقد حقیقت شرعی است برای تشخیص آن به عرف رجوع می 

پزشکی هم در قالب عرف خاص قابل تحلیل است. آخرین معیار، معیار مصاحبت و تنافی است روان 
نشینی با شخص و در تنافی توجه به رفتارهایی کید اصلی برای تشخیص جنون در هم أاحبت ت که در مص 

ترین راه حل برای تشخیص جنون، توجه به است که با عقل و سالمت روان قابل جمع نیست. مناسب 
چون علل بیماری   هایی مانند هذیان و توهم است. به عبارت دیگر ادراک و قصور ادراک بر اساس نشانه 

شناسی استفاده کرد شناسی باید از نشانه پریشی مشخص نیست به جای سبب جنون و اختالالت روان 
یا عدم سالمت روان  به سالمت  پذیرش نسبیت جنون در هر مورد خاص نسبت  با  این طریق  از  و 

های تواند در پرونده تحلیلی« است که نتایج آن می شخص تصمیم گرفت. روش تحقیق ما »توصیفی 
 .ها به نحوی مرتبط با اختالالت روانی است قابل استفاده باشدو کیفری که موضوع آن   حقوقی 
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 مقدمه
به کار می  1جنون  فقهی و حقوقی در مقابل عقل  ادبیات  در  در  آن گونه که جوهری  رود. عقل 

 )اندیشه و قدرت نهی و بازداشتن( و ُنهی  )بازداشتن و منع کردن(  معنی حجرگوید »بهصحاح می
در عقل دو عنصر نقش   (1769: 1410است. معنای دیگر عقل، ملجا و پناهگاه است.« )جوهری، 

ی قدرت تمیز و تشخیص بین حسن و قبح و منافع و مضاّر و دیگر، قدرت بازدارندگی اصلی دارد؛ یک 
و کنترل. در این که معیار جنون از نظر مفهومی و تشخیصی چیست، با مالحظه منابع فقهی و حقوقی 
می توان سه معیار برای جنون ذکر کرد که عبارتند از: یک( معیار شناختی و ارادی؛ دو( معیار عرفی 

قانون مجازات اسالمی   149  ۀه( معیار مصاحبت و تنافی. در معیار شناختی و ارادی با توجه به مادو س
  ۀ متوقف بر فقدان قو   2گذار، وجود جنون با فرض وجود اختالل روانی،قانون   ۀبه عنوان آخرین اراد

ناظر بر عنصر   اراده نیز ۀعقل و قو  (تشخیصی) تمیز ناظر بر عنصر شناختی ۀتمیز و اراده است که قو
بازدارندگی و کنترلِی عقل است. اما از آنجایی که جنون دارای حقیقت شرعی و لغوی نیست و یک  

رود، معیار دیگر برای احراز مفهوم و تعیین مصداق آن، معیار عرفی است و  مفهوم عرفی به شمار می
برای تشخیص جنون،    مطالعه است.پزشکی هم به عنوان عرف خاص در همین حوزه قابلمعیار روان

  نشینی با شخص در مظاّن جنون یا تحت نظر گرفتن او معیاری است که در منابع فقهی همراهی یا هم
جنون یا اختالالت   أآنجایی که از نظر علمی علت و منش روایی و قانونی به آن اشاره شده است. ازو 

سی یا اتیولوژی، گرایش شنا بب روانی مرتبط، مشخص نیست، موجب شده است به جای توجه به س
ها و  شناسی باشد؛ از این رو در معیارهای جنون یا اختالل روانی، به وجود عالمتبه سمت نشانه

ها بیشتر از واکاوی خود جنون باید توجه شود تا با توجه به عدم وجود حکم الزامی برای مجنون نشانه
د خاص نسبت به تکلیف یا مسئولیت شخص  در شرع، با تکیه بر قصور و ناتوانی در ادراک، در هر مور

 پذیرش نسبیت یا تبعض در جنون است. ۀمنزل تصمیم گرفت که این امر به

 
)... و ما    سباسوره    46در آیه    )ِجّنه(ۀ  جن به معنای پوشیده و پنهان است. راغب در مفردات کلم  ۀجنون از ریش.  1

: 1412داند زیرا جنون حائل بین عقل و نفس است. )راغب اصفهانی،  را به معنای جنون می  بصاحبکم من ِجّنة ...(
به مجنون ِاطباقی نیز از این جهت اطباقی گویند که گویی جنون او همانند یک طبقه روی عقل قرار گرفته و آن    (203

 را پوشانده است. 
نظر بالینی تخریب اساسی شناخت، تنظیم   روانی سندرمی است که ویژگی آن از»اختالل   DSM-5اساس تعریف    بر.  2

یا رفتار فرد است که آن بازتاب یک کژکاری فرایندهای روانی، زیستی یا رشدی است که خود زیربنای عملکرد    هیجانی،
 . روانی است« 
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 . معیارهای شناختی و ارادی جنون ۱
چون در تعریف جنون بر فساد یا زوال عقل تکیه شده است و از مجموع تعاریفی که برای عقل بیان 

آید که عقل دارای دو معنا و کارکرد اصلی یعنی تمیز بین اشیاء و نیروی بازدارندگی به دست می   1شده
ماد در  نیر  عنصر  دو  این  و  معیار   149  ۀاست  بنابراین  است،  یافته  تجلی  اسالمی  مجازات  قانون 

رهای ریزی شده است. به عبارت دیگر اگرچه معیا اساس این مفهوم طرح   تشخیصی شناختی و ارادی بر
نظر وجود دارد و هیچ تعریف جنون برای تشخیص جنون است ولی چون در مفهوم جنون نیز اختالف 

پزشکی نیز علت اصلی آن مشخص مشخصی از آن در فقه و حقوق وجود ندارد و از نظر علم روان 
 شود. مفهومی و احرازی جنون توجه می   ۀزمان به دو جنب نیست، در تحلیل این معیارها هم 

 2. معیار شناختی جنون در فقه )تشخیص اوقات نماز( ۱-۱
تمیز عقل است در کتاب نکاح مورد بررسی قرار گرفته است. در    ۀمعیار شناختی که مربوط به قو

 
است و اطالق آن بر اموری مصطلح ها  اشیاء و فهم آن گوید: عقل در لغت تعقل  مانند تعریف مرآة العقول که می .  1

یز بین آن دو است و تمکن از شناخت اسباب، خود اسباب و آنچه منجر مشده است: اول: نیروی ادراک خیر و شر و ت
شود. عقل در این معنا مناط تکلیف و ثواب و عقاب است. دوم، ملکه و حالتی در نفس به اسباب و مانع از علل می

. یا تعریف (25  :1404اصفهانی،    )نک:ها و مضار است  ها و منافع و پرهیز از بدیکه داعی به گزینش خوبی   است
از بدی  ی یکح و نی آن حسن از قب  کم کآن است و به    ۀلیوسا به یو فهم اش  ک ه درکی است  یرویگوید: عقل ندیگری که می 

؛ احمد فتح الّله، معجم الفاظ 259موس الفقهی، ص  ب، القایسعدی ابوجنک:  شود؛  ص داده می یو حق از باطل تشخ
 .617ط، ص یگران، المعجم الوس ی س و دیم انی؛ ابراه294الفقه الجعفری، ص 

ابواب فقهی مطرح شده است اما با بررسی   ۀشرط عقل برای تکلیف در هم  ئلۀجنون در فقه به تبع مس ۀلئاگرچه مس. 2
که در آن به تعریف و معیار جنون پرداخته شده باشد صرفًا در  صورت گرفته مشخص شد که مباحث تحلیلی جنون  

 این مواضع است: 
یک( در باب نکاح که جنون یکی از اسباب فسخ محسوب شده و در آن به تعریف جنون و قید استقرار و قدرت شناخت 

 اوقات نماز توجه شده است. 
اند که اگر مجنون برخی این فرع را مطرح کرده   دو( در شرط عقل برای منصب افتا و قضا و هم چنین تکلیف روزه که

نسبت به بعضی از تکالیف و احکام دارای قدرت تشخیص و تعقل بود، آیا احکام جنون بر او مترتب است یا خیر؟  
مشابه این سوال در باب حد سرقت آمده است که اگر مجنونی که بعضی از مسائل را تشخیص می دهد و مرتکب 

 او را تعزیر کرد؟  سرقت شد آیا می توان
سه( در باب دیه عقل، اگر غیر از بحث زوال عقل اگر آسیب واردشده موجب نقصان عقل شود یا شخص دچار جنون  

علیه در زوال یا بقای عقل مطرح شده  اختالف بین جانی و مجنی   ۀلئادواری شود، تکلیف چیست؟ در همین باب مس
 است. 

آن در کنار شرط یک سال، سؤال این است که اگر در طول سال یک لحظه   چهار( در باب زکات و شرط عقل برای وجوب 
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جنون مرد    ۀ لئاند بالفاصله در مستعاریفی که فقها ابتدای بحث عیوب موجب فسخ از جنون ارائه داده
جنون وی متجدد یا پس از عقد باشد، آیا زن حق فسخ دارد یا اینکه  اند که اگر  فرعی را مطرح کرده

ل  ئله از مسائجنون باید به حّدی برسد که شوهر قدرت تشخیص اوقات نماز را نداشته باشد؟ این مس
عبارت  تواند در بحث مفهومی و تشخیصی جنون مفید باشد و بهمشکل فقهی است که تبیین آن می 

تی که در باب جنون وارد است، صرفًا دو روایتی که حاوی قید تشخیص دیگر شاید در تمام روایا
مندی باشد. در عیوب موجب فسخ نکاح، این اوقات نماز است، برای معیار جنون قابل استناد و بهره 

شوند؛ تنها عیب مشترک بین زن و مرد، جنون است. عیوب به دو قسم مشترک و اختصاصی تقسیم می 
ر هر یک از زن و مرد چه تاثیری دارد، بین فقها اختالف نظر است. طبق روایت  که جنون داما در این 

جنون باید به حدی برسد که شخص قدرت تشخیص و تعقل اوقات نماز را نداشته    1مرسل صدوق
زیر قابل توجه است:   ۀدر خصوص این روایات نکت  2باشد. مشابه این روایت در فقه الرضا آمده است.

دلیل وجود نامبرده حمزه وجود دارد که از نظر سندی برخی بهابیبنک روایت از علیبرای جنون مرد ی
 4کندمعروف را ذکر میۀ  صدوق به دنبال همین روایت ابن ابی حمزه، مرسل  3اند. در سند، خدشه کرده

فراوانی بین بزرگان فقه    ءکه مربوط به تشخیص اوقات نماز است و همین امر موجب شده تضارب آرا 

 
شخص مجنون شود یا برعکس شخص مجنون در طول سال افاقه پیدا کند، آیا عقل آنًاما و جنون آنًاما تأثیری در وجوب یا 

از فقها در این   عدم وجوب دارد یا خیر؟ با این حال، اگرچه جایگاه اصلی مسئلۀ جنون کتاب حجر است ولی بسیاری 
 اند.  اند و هیچ توضیح یا تحلیلی از جنون ارائه نداده کتاب فقط از جنون به عنوان یکی از اسباب حجر یاد کرده 

ُه ِإْن َبَلَغ ِبِه اْلُجُنوُن َمْبَلغًا اَل    ی»ُروِ .  1 اَلةِ یَأنَّ َق بَ   -ْعِرُف َأْوَقاَت الصَّ اَلةِ َنُهَما َفِإْن َعَرَف  یُفرِّ َفْلَتْصِبِر اْلَمْرَأُة َمَعُه    -َأْوَقاَت الصَّ
ها جدایی  حدی برساند که اوقات نماز را تشخیص ندهد، بین آن روایت شده است که هرگاه جنون زوج را به   ْت؛یَفَقْد ُبلِ 

 است«  شود و اگر اوقات نماز را تشخیص داد، زن باید با او بسازد که همانا گرفتار و مبتال شدهافکنده می
عرف أوقات الصالة فرق  ی بلغ به مبلغا حتی ال  یجنون ف  کگوید: »و إذا تزوج رجل فأصابه بعد ذلاین روایت می .  2
 (237: 1406فقه الرضا،  )الفقه ت«ینهما فإن عرف أوقات الصالة فلتصبر المرأة معه فقد ابتلیب

هادت امام کاظم علیه السالم از اصحاب آن حضرت  اند تا قبل از شگونه که اصحاب رجال گفتهحمزه آن ابیبن علی.  3
بوده ولی پس از شهادت، به سبب اموالی که از آن حضرت دست او بود و تصمیم نداشت به امام رضا علیه السالم 

« کلب ممطور» نحوی بین شیعیان طرد شد که برخی از او و سایر واقفه بهتحویل دهد در امامت ایشان توقف کرد و به
 . ند« تعبیر کرد 

ٍد اْلَجْوَهرِ بنَرَوی اْلَقاِسُم   َو .  4 َب  یوُن َلَها َزْوٌج َقْد ُأِص یکَم ع َعِن اْلَمْرَأِة  یَحْمَزَة َقاَل: ُسِئَل َأُبو ِإْبَراِه   یَأبِ بن یَعْن َعلِ   یُمَحمَّ
َجَها َأْو َعَرَض َلُه ُجُنوٌن َفَقاَل َلَها َأْن َتْنزِ  یفِ   .َع َنْفَسَها ِمْنُه ِإْن َشاَءْت َعْقِلِه َبْعَد َما َتَزوَّ
ُه ِإْن َبَلَغ ِبِه اْلُجُنونُ   یفِ   َو  َق بَ یَمْبَلغًا اَل    َخَبٍر آَخَر َأنَّ اَلِة ُفرِّ اَلِة َفْلَتْصِبِر اْلَمْرَأُة َمَعُه یْعِرُف َأْوَقاَت الصَّ َنُهَما َفِإْن َعَرَف َأْوَقاَت الصَّ

 (.522: 1413/3، هی)ابن بابو ْت یَفَقْد ُبلِ 



 پیک و هادی ره  /ی  آمار  و یصیتشخ یراهنماها بر دیتأک با جنون یحقوق ـ یفقه یبررس

 

۳۵۷ 

موجب خیار برای زوجه است و یا مقید به عدم تشخیص وقت    صورت بگیرد که آیا جنون زوج مطلقاً 
نماز است و چون قید تعقل اوقات نماز مربوط به تجدد جنون است، موجب شده بین جنون قبل و  

ال از زنی است  ؤنماز در سعبارت دیگر فضای روایت تعقل اوقات  بعد از عقد تمایز قایل شوند. به
 1که شوهر او پس از عقد دچار جنون شده است و پاسخ امام دارای قید تشخیص اوقات نماز است. 

»جنون، اعم از دائمی و ادواری، سبب تسلط زوجه بر فسخ است : گویدمرحوم محقق در شرایع می
ن است و گاه در جنون  و همچنین جنون پس از عقد و قبل از وطی یا پس از عقد و وطی نیز چنی

)حّلی،    جدید شرط شده است که فرد اوقات نماز را تشخیص ندهد که این امر در موضع تردد است«
»بلکه ظاهر این است که در :  صاحب جواهر در این خصوص می گوید 2(.262: 1408/2 محقق، 

... مقصود   پس از آنکه اسم جنون صدق کرد، فرقی بین تشخیص و عدم تشخیص اوقات نماز نیست
تکلیف ساقط   آن  با وجود  تحقق جنون است؛ جنونی که  نماز،  اوقات  تشخیص  از عدم  اصحاب 

شود نه آنکه جنون مسقط تکلیف دو قسم باشد، یکی جنونی که قدرت تشخیص در آن وجود  می 
بی  چون  باشد،  نداشته  آن وجود  در  تشخیص  قدرت  دیگر جنونی که  و  این حرف داشته  بودن  پایه 

 .(322: 1404/30)نجفی،  تروشن اس
شدید به افرادی    ۀجواهر دارای ایراد است؛ اینکه ایشان با حملصاحبرسد استدالل  نظر میبه

کنند، مشکل را این گونه حل کرد که تشخیص اوقات نماز همان تشخیص و که جنون را دو قسم می 
ه نیز فرع بر ئلین مسکشف جنون است که در هر دو فرض پیش و پس از عقد جاری است و پذیرش ا

  ۀ اند. اما دو نکتپذیرش روایت صدوق یا فقه رضوی است و ایشان نیز به انجبار سند آن اذعان کرده
 

در اینکه روایت صدوق یک روایت مستقل است یا همان روایت فقه الرضا با اندکی تفاوت در عبارت، اختالف نظر  .  1
د: در  یفرماز وارد شده است. مرحوم مجلسی اول می ی ت در فقه الرضا نین روایوجود دارد به عقیده بعضی ار فقها»ا 

)زنجانی همان    باشدالسالم میهیه متعلق به امام رضا عل کت از فقه رضوی است ی»روی«شود، روا  ر بهی ه هرگاه تعبیفق
 .(6363ص 

»اگر جنون پس از عقد رخ دهد، چه نزدیکی صورت گرفته باشد و چه نزدیکی    گوید:شهید ثانی در مسالک می.  2
زن حق فسخ است و اگر حالت چنان چه زوج اوقات نماز را تشخیص ندهد، باز هم برای  واقع نشده باشد، در این

اوقات نماز را تشخیص داد، اکثر متقدمان مثل شیخ و اتباع او قایل به عدم فسخ هستند. اقوا عدم اشتراط قید تعقل 
شود. بنابراین است چون دلیلی که افاده تقیید کند وجود ندارد و بیان لفظ جنون با اطالقش، شامل همه اقسامش می 

که قید تعقل اوقات ه فساد عقل است به هر نحوی که اتفاق افتد« ایشان با اذعان به این جنون فنون است و جامع بین هم
بر اعتبار آن نیست و تردد  گوید: »اگر چه این نظر مشهور است ولی دلیلی نماز در جنون متجدد قول مشهور است، می

کند« )عاملی،  ا مراعات می خاطر شهرت قول است و نه قوت دلیل آن، چون ایشان جانب شهرت رمصنف در آن به 
1413/8  :101-102.) 
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»ان بَلغ به الجنوُن :  نخست اینکه در روایت آمده است  ۀاند؛ نکتمهم در روایت را بدون پاسخ گذاشته
وقات نماز را تشخیص ندهد. در واقع فرض یعنی جنون، مرد را به مبلغ و جایی برساند که ا  َمبلغًا«

بر وجود جنون است که همین جنون او را به حدی برساند که اوقات نماز را تشخیص ندهد. امام  
نفرمود که یک عارضه یا اختالل موجب این امر شود بلکه فرمود جنون او را به این درجه برساند. دوم  

و با وجود تشخیص، جنونی نیست تا بحث    آنکه اگر عدم تشخیص اوقات نماز مالک جنون است
ۀ و در روایت فقه رضوی از کلم  «بلیتۀ »صدوق از کلم  ۀفسخ مطرح شود. چرا که در پایان مرسل

استفاده شده است. اگر زوج دارای جنون نیست، چرا زن گرفتار یا مبتال شده است؟ و چرا « ابتلیت»
ی کردن با یک شخص بهنجار آیا درخور تعبیر کار رفته است؟ زندگبه«  صبرۀ »در هر دو روایت واژ

ویژه فقها در جایی که حق فسخ زن را در موارد ثبوت خیار که مطرح فلتصبر یا فقد ابتلیت است؟ به
کند. معلوم است صبر در فضایی  «  صبر»  گویند زن اگر خواست فسخ کند و اگر خواستمی  ، کنند می 

 شته باشد. زوج وجود دا ۀشود که مشکلی از ناحیبیان می 
جواهر گفته است، قید تعقل نماز بیانگر وجود جنون است،  صاحباین اگر آن گونه که    عالوه بر 

چنان چه با وجود این قدرت نامبرده دارای فساد عقل بود تکلیف چیست و برعکس اگر فساد عقل  
یگر بر قید نداشت ولی اوقات نماز را هم نتواند تشخیص دهد، باز هم مجنون است؟ قرینه و دلیل د

ابوعبید روایت صحیح  نماز  دی  ۀتعقل وقت  باب  در  است که می  ۀحّذاء  باقر    :گویدعقل  امام  »از 
ال کردم که با تیرک خیمه یک ضربه به سر مرد دیگر زد و سر او شکافته شد  ؤالسالم از مردی سعلیه

آن ضربه   ۀمضروب به واسطو ضربه به مغزش رسید و عقل او از بین رفت. امام فرمود: اگر شخص  
  گویندگوید و چه به او میرا تشخیص ندهد و هم چنین تشخیص ندهد که چه می  )اوقات(  نماز

های فقهی، هیچ فرع فقهی دیده نشد که موضوع زوال عقل در گرفته در نوشتهبا بررسی صورت  1« ...
ه در هر دو زوال عقل معادل دیات را با زوال عقل در موجبات فسخ نکاح مقایسه کرده باشد با آنک

 جنون محسوب شده است. 
حّذاء   ۀگرفت و روایت صدوق در کنار روایت ابوعبید رسد اگر این تطبیق صورت می به نظر می 

شد بسیاری از اظهارنظرهای فقهی در خصوص قید تشخیص اوقات نماز در باب نکاح تغییر دیده می 
حّذاء، مباحث   ۀ رغم وجود روایت ابوعبید که علی  عقل این است   ۀدیگر در خصوص دی   ۀ یافت. نکت می 

اند شود و فروعی که فقها پس از آسیِب موجِب زوال کلی عقل مطرح کرده تحلیلی در این باب دیده نمی 

 
اَلةَ یاَن اْلَمْضُروُب اَل  ک».. َقاَل ِإْن  .  1 ُه    َل َلهُ یْعِقُل َما َقاَل َو اَل َما قِ یَو اَل    ْعِقُل ِمْنَها الصَّ )حرعاملی،   ... «ْنَتَظُر ِبِه َسَنةً یَفِإنَّ

1409/29 :366 ) 
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این است که اگر آسیب موجب نقصان عقل شود یا شخص به جای جنون کامل، دچار جنون ادواری 
گیرد؟ در حالی که در تعاریف فقها از جنون، کسی نقصان می   شود یا ارش تعلق شود، آیا دیه متبّعض می 

با این حال   .اند عقل را به عنوان تعریف ذکر نکرده است و این اصطالح را برای تعریف سفه استفاده کرده 
رسد با توجه به این که در اند. به نظر می موجب نقصان عقل آن را در فضای جنون تحلیل کرده   ۀ در ضرب 

ها وجود دارد، بیشتر اعضا و منافع که امکان زوال نسبی و یا نقصان در آن   ۀ خالف دی باب دیات، بر
جنون یا حتی جنون ادواری تحلیل کرد بلکه این نوع از آسیب یا موجب  ۀ نقصان عقل را نباید در حیط

ارچوب جنون نسبی یا تبعض در جنون قابل هتبدیل یک انسان سالم به انسان سفیه است و یا در چ 
ر است. الزم به ذکر است که در هیچ روایتی نیز به ضربه یا آسیب موجب نقصان عقل اشاره نشده تصو 

توان به روایت پایانی این قسمت آن است که غیر از بحث تشخیص اوقات نماز در فقه نمی   ۀ است. نکت 
کید روایات ألبته ت یا تحلیلی برخورد کرد که در آن به تمییز یا اراده برای تشخیص جنون اشاره شده باشد. ا 

بحث دیگری است. در   ، بر عقل و اختالل عقل و اینکه در متن عقل عنصر تمییز و اراده نهفته است
 خصوص معیار ارادی جنون، در فقه تحلیل خاصی وجود ندارد. 

 معیارهای شناختی و ارادی در حقوق  . ۱-۲
مفهوم جنون و هم چنین معیار  توان تعریف دقیقی از  گفته شد که در حقوق نیز به تبع فقه نمی

اما بحث از عناصر اصلی عقل یعنی تمییز و اراده در دو موضع مورد توجه    ،تشخیص آن پیدا کرد 
در  «  رکن روانی جرم »  در مباحث حقوقی و کیفری و«  اهلیت»  دانان بوده است که عبارتند ازحقوق

 مباحث کیفری.  
 . اهلیت۱-۲-۱

داند و در  فین را یکی از شرایط اساسی صحت هر معامله می اهلیت طر  190  ۀ قانون مدنی در ماد 
معامله با فرد فاقد اهلیت را باطل   212  ۀمقصود از اهلیت را بلوغ و عقل و رشد و طبق ماد   211  ۀماد 

حقوق  و  شارحان  مدنی،  قانون  در  اهلیت  بحث  تبع  به  است.  مسدانسته  تبیین  به  اهلیت   ۀ لئ دانان 
ع پرداخته  از  و چون یکی  اراده بحث کرده اند  تمییز و  نیروی  از  اهلیت، جنون است  با وارض  اند که 

اند: »افعال اختیاری که از اشخاص معیارهای شناختی و ارادی مرتبط است. در تحلیل روانی اراده گفته 
می  صادر  هم مختار  که  است  طولی  مقدمات  به  مستند  آن آن   ۀشود  است:  موجود  نفس  افق  در  ها 

شود که ای می از آن تعبیر به اراده   کد که غالباً ؤ شوق م  ، میل   ، تصدیق به فایده  ، صور مقدمات عبارتند از ت 
به  ت آن  )خویی، أ معنای  است.«  حرکت عضالت  در  نفس  در   . ( 289  :3/ 1418  ثیر  تعبیر  این  مشابه 
کرات دیده می شود. بنابراین، در معیار شناختی جنون، مقصود از تمییز، های فقهی و فلسفی به نوشته 

ۀ درونی و اولین مرحل  ۀ مقدماتی اراده است و در معیار ارادای یا اختیاری، به آخرین مرحل   ۀ مرحلدو  



 ۱۴۰۰بهار  / ۱۱۳مارۀ / ش ۸۵ دورۀ /                                                

 

۳۶۰ 

انجامد همانند در واقع جنون در اعمال حقوقی که به بطالن آن می   1شود.نمود خارجی فعل توجه می 
 اراده تکیه دارد.جنون در حقوق کیفری که از موانع مسئولیت کیفری است، به فقدان نیروی تمییز و  

ماد  کیفری   140  ۀ مطابق  مسئولیت  تحقق  شرایط  از  یکی  اسالمی  مجازات  بودن »  قانون  عاقل 
این قانون، مجنون را فاقد مسئولیت   149  ۀهمین اساس ماد   حین ارتکاب جرم است و بر «  مرتکب 

بحث مهمی که  3با توجه به این که اهلیت جزایی دارای دو رکن ادراک و اختیار است 2داند.کیفری می 
در خصوص این مرحله از مسئولیت کیفری وجود دارد این است که آیا ادراِک مرتکب صرفًا منحصر به 
درک ماهیت و یا آثار طبیعی عمل است یا نه فراتر از آن شخص باید قابلیت درک قبح اجتماعی رفتار 

نیز برطرف   ون مجازات اسالمی ن قا   140  ۀ خود را داشته باشد؟ این ابهامی است که اکنون با وجود ماد
نشده است. به هرحال با توجه به عدم تفکیک بین تمییز در رفتارهای مجرمانه و اعمال حقوقی به نظر 

داند بیشتر قابل پذیرش است رسد مبنایی که ادراک یا عدم ادراک ماهیت یک عمل را مالک می می 
ی  قبح اجتماعی یک عقد  از  اعمال حقوقی بحثی  ایقاع نیست و همین که شخص چون در مبحث  ا 

 .اعتباری آن عمل حقوقی به استناد جنون کافی استماهیت عملی مثل بیع را تشخیص نداد، برای بی 
لحاظ وجود لذا در امور کیفری نیز باید به همین اندازه اکتفا کرد مگر آن که گفته شود در امور کیفری به 

 دوم تمییز قابل توجیه است.  ۀ مرتب  اصولی همانند تفسیر مضیق به نفع متهم، افزودن 
رکن دوم اهلیت جزایی یعنی اختیار که با معیار ارادی منطبق است به معنای وضعیتی است که  

دهد و اختیار خود دارای دو صفت دهد و اگر نخواهد انجام نمیفاعل اگر بخواهد فعلی را انجام می
یفری و حقوقی این نکته قابل توجه است  فعل اختیاری در مباحث ک  ۀقدرت و اراده است. در مقایس

که در اعمال حقوقی وقتی سخن از سلسله مراتب طولی فعل اختیاری انسان است از تصور و تصدیق  

 
امام کاظم)صفوان می.  1 از  ارادگوید:  اراده سوال کردم که  از  اراد  ۀع(  و  معنا است؟  خلق  ۀالهی  به چه   )مخلوق( 

)یعنی   شود.)تصور( و آن چه که برای او از فعل ظاهر می  حضرت در جواب فرمود: اراده از سوی خلق، امری درونی
پیدا می ان در فعل خارجی تحقق  اثر  امر قلبی است که  ااراده  قابل فهم  برای دیگران  ناحیکند و  از  اراده  اما   ۀ ست( 

ایجاد شی عالم همان  آن شی  ۀ)اراد  است  ءپروردگار  موجود شدن  و  مساوی حادث شدن  متعال  است(؛    ءخداوند 
 (.25: 1404اصفهانی، )
»قابلیت یا اهلیت شخص برای تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه  :  به عقیده برخی مسؤلیت کیفری عبارت است از.  2

 (.21: 1383 ،)میرسعیدیخود« 
اهلیت جزایی دارای دو رکن ادراک و اختیار است. ادراک که به معنای توانایی درک و تمییز ماهیت جرم و آثار و .  3

تبعات اخالقی یا اجتماعی است به نیروی ذهنی یا عقلی شخص برمی گردد. اگر شخص فاقد این قابلیت در تشخیص  
 ( 21  :1383اشد، اهلیت تحمل تبعات جزایی را ندارد.)میرسعیدی منصور، یا درک ماهیت رفتار یا آثار آن ب
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شود. تصور و تصدیق یا ادراک در بحث اعمال حقوقی با ادراک در کد و اراده بحث میؤو شوق م
که  ،  قت نظر در این است که ارادهمباحث کیفری یکسان است. وضع اراده نیز چنین است فقط د

خوِد فاعل بدون دخالت یک عامل خارجی ۀ  اگر اراد  ، متصل به رفتار و فعل خارجی است  ۀمرحل
فاعل   ۀشود و اگر عامل خارجی دخالت کند فعل اختیاری نیست چون ارادباشد به آن اختیار گفته می 

کار  . گاه این دو مفهوم به جای یکدیگر بهد داروجود ندارد و از این حیث بین آن دو ارتباط وثیق وجود  
به نظر می  1رودمی  فاقد اشکال استکه  اراد  ،رسد  اختیار همان تجلی  شخص است. فعل    ۀچون 

شود  ثر خارجی انجام میؤارادی یعنی فعلی که پس از ادراک توسط خود فاعل بدون دخالت عامل م
شخص  ۀشود ولی اگر اجبار وجود داشته باشد، چون ارادکه در این صورت فعل اختیاری محقق می 

 فعل اختیاری نیست.  ، دخالت ندارد 
 . عنصر روانی جرم  ۱-۲-۲

کید اصلی بر اراده است از این جهت بیشتر در معیار ارادِی جنون، کارایی أت  در عنصر روانی جرم، 
منش و  که خاستگاه  این عقیده هستند  بر  برخی  این حال  با  و    أ دارد.  قابلیت  ایجاد  در  اراده  صدور 

صالحیت پذیرش وصف مجرمانه یک رفتار دارای اهمیت است. خاستگاه اراده هم ادراک و اختیار  
نخست ادراک که همان علم به رکن مادی جرم    ۀد از ادراک و تمییز در اینجا درجاست البته مقصو

ای فراتر که فرد قادر به درک قبح اجتماعی رفتار خود باشد مقصود است.  بلکه مرحله  ،باشداست نمی
بنابراین اگر به خاستگاه صدور اراده توجه نشود، قلمرو عنصر تقصیر جزایی عبارت خواهد بود از 

و چنانچه به خاستگاه اراده توجه شود،   )یا خطای جزایی(  فعل مجرمانه به اضافه قصد مجرمانه  دۀارا 
  فعل مجرمانه و قصد مجرمانه   دۀ ارا   ۀعناصر تقصیر یا رکن روانی عبارتند از شرایط اعتبار اراده به اضاف

 (.74 :1383 )میرسعیدی،  )خطای جزایی(
گفته شد این یک بحث مبنایی    )اهلیت جزایی(  رسد همان گونه که در قسمت قبله نظر میب

چه در بحث اهلیت    جرایمگذار حل شود؛ نخست آنکه در  است که به دو شکل باید با تصریح قانون
اراده،    ۀعنوان اولین رکن سازندجزایی و چه در بحث رکن روانی جرم، معیار ما از ادراک و تمییز به

ت و آثار طبیعی عمل و هم قبح و آثار اجتماعی آن را  ادراک به مفهوم موسع باشد که هم درک ماهی
شود و نه در بر بگیرد که در این صورت، با فقدان این درک نه مسئولیت و اهلیت جزایی محقق می 

رکن روانی. دوم آنکه در موضوع جنون یا اختالالت روانی قائل به تبعض و نسبیت شویم و افرادی را  

 
 قانون مجازات اسالمی   499و  307و  154به عنوان نمونه مواد . 1
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هستند که بالتبع فاقد ادراک    رک ماهیت یا علم به رکن مادی جرم()د   که فاقد ادراک اولیه و تصوری
تصدیقی نیز هستند را فاقد مسئولیت و تحمل مجازات بدانیم و افرادی را که با وجود ادراک ماهیت،  

 یافته بدانیم. ها دارای مسئولیت کاهشفاقد ادراک قبح اجتماعی هستند را به میزان درک آن 
 معیار عرفی . ۲

 عرف عام . ۲-۱
  و به تبع آن در   1جنون در شرع تعریف نشده است و به عبارت دیگر دارای حقیقت شرعیه نیست 

فقه و حقوق نیز تعریف جامع و مانعی از آن وجود ندارد و از این جهت به عنوان یک مفهوم عرفی  
وی دیگر  باید به عرف رجوع شود. باید دید مفهوم عرفی یا صدق مسمای عرفی آن چیست. از س

مفهوم جنون اقتضا دارد برای تشخیص این که یک فرد مبتال به جنون است یا نه، بتوان به   عرفی بودِن 
عرف مراجعه کرد. لزوم رجوع به عرف در جایی که یک لفظ دارای حقیقت شرعی یا لغوی نیست  

می  محسوب  امر ضروری  مطرح  یک  را  صغیر  بحث  وقتی  حجر  اسباب  در  جواهر  صاحب  شود. 
داند که عبارتند از بلوغ و رشد؛ در تعریف رشد  کند و آن را متوقف بر عدم حصول دو وصف میمی 

»مرجع در رشد، عرف است کما این  :  گویددهد و میو پس از ارجاع آن به عرف، یک قاعده ارائه می 
ها حقیقت شرعیه و حقیقت لغوِی مخالف عرف نیست،  که در غیر رشد یعنی الفاظی که برای آن

رود و الغطا از این فراتر می ( مرحوم کاشف48:  1404/26رف مرجع تشخیص است.« )نجفی،  ع
از تعریف جنون به فنون و عدم اعتبار مجرد ستر عقل می »امر تعریف   :گویددر کتاب نکاح پس 

)اطبا( نیز در شناخت آن نقشی ندارند مگر در چیزی   جنون در اینجا دایر مدار عرف است حکیمان
 (. 182: 1422)نجفی،  تعلق به مزاج و درمان است.«که به م

توان تحلیل عرفی جنون را یافت؛ اول در مقام های فقهی در مجموع در چهار باب می ه با مرور نوشت 
موضع دوم در باب نکاح و   اند. تعریف جنون است که برخی از فقها در تعریف آن به عرف استناد کرده 

عروض جنون است. در اینجا پس از ذکر تعریف جنون، برای آنکه یک لحظه ابتالی   ۀ فسخ آن به واسط
اند و در توجیه این قید  به جنون را از موجبات فسخ نکاح خارج کنند، قید استقرار جنون را اضافه کرده 

اند در جایی که اختالل، مستقر نباشد صدق عرفی جنون وجود ندارد و به همین جهت موجبی گفته 

 
مرحوم سبزواری در مهذب االحکام و در بحث زکات مجنون، که آیا با عروض جنون شرط سال قطع می شود یا نه  .  1

»چون تعریفی در شرع برای جنون وارد نشده  :  در اعتبار صدق عرفی می گویدو این که مالک صدق اسم مجنون است  
 «. است بناچار باید به عرف رجوع کرد 
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موضع سوم، در باب زکات است که به تفصیل از اعتبار عرف در صدق جنون و عقل   1فسخ نیست.  برای
چهارمین جایی که در فقه به نقش عرف در صدق جنون اشاره شده است، باب نماز   اند. سخن گفته 

تواند امام باشد. اما جماعت است. از آنجایی که یکی از شرایط امام جماعت عقل است، مجنون نمی 
ل به جواز ئاختالف است که مشهور قا   ، شود به او اقتدا کرد یا خیر حال افاقه می   ر مورد اینکه آیا در د 

»اگر بر  : کند دقیق و مهم اشاره می   ۀ داند اما در ادامه به نکت محقق خویی نظر مشهور را اقوی می   . است
دق کند و در حال افاقه عرفی ص   ۀحال افاقه، عنوان مجنون ولو به شکل مسامح   چنین شخصی حتی در 

 لفظ مجنون بر او اطالق شود ولو به شکل مجاز، ظاهر این است که امامت او صحیح نیست، زیرا با 
گیرد و بلکه ظاهر عنوان مجنون قرار می   مجنون، از نظر عرفی تحت   ۀ توجه به نصوص وارد شده دربار 

( این 342:  17/ 1418« )خویی،  آن است که نصوص یاد شده فقط ناظر به همین فرد و مصداق است. 
مباحث حقوقی دارای آثار فراوان است. در واقع  اعتبار و اهمیت عرف است که در  ۀ دهند عبارات نشان 

شود عرفی بر او مجنون صدق کرد، آثار جنون بر او بار می   ۀ اگر کسی حتی در دوران افاقه ولو به مسامح
میت افاقه و احراز وجود عقل، باز هم به سبب یعنی اعتبار صدق عرفی تا جایی است که با فرض حت 

 توان آثار فرد عاقل را بر او مترتب ساخت. صدق عرفی نمی 
های عرفی از مهم توجه شود که معدود تحلیل  ۀرسد در معیار عرفی باید به این نکتبه نظر می

زمانی موسع   ۀ بازسو موضوع جنون در یک  مفهوم جنون در بیان فقها، مربوط به جایی است که از یک
  2مورد حکم واقع شده است و از سوی دیگر جنون، عامل و سببی برای ارتکاب فعل خاص نیست. 

توان در مواردی مطرح کرد که مدت تکلیف یا فعل  ال است که آیا همین ادعا را میؤحال جای این س
فعل باشد و یا اینکه   پوشانی دارد و یا دوران جنون مستوعب زمان آنارتکابی با مدت زمان جنون هم

دهد که در موارد های فقهی به ما نشان مینوشته  ۀجنون موجب وقوع آن رفتار شده است؟ مالحظ
توان اعتبار و معیار عرفی را  مذکور تحلیلی از صدق عرفی صورت نگرفته است و با این وصف نمی

 
که مستمر »جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار اعم از اینگوید: قانون مدنی نیز در همین راستا می 1121 ۀماد. 1

 است«. یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ 
مثاًل وقتی سخن از نقش جنون در فسخ نکاح مطرح شده و به دنبال آن با قید استقرار مواجه هستیم تا مصادیق   .2

ها زندگی مشترک  زودگذری همانند اغما یا صرع خارج شود، در واقع جنون در مقابل یک ُفسحت زمانی یعنی سال 
ای باشد که عرفًا به آن جنون صدق اختالل عقل باید به گونهشود  قابل تفسیر و تحلیل است و اینجاست که گفته می

شود  کنند این بحث در فضایی مطرح می کند. در باب زکات وقتی از صدق عرفی جنون یا صدق عرفی عقل بحث می
که ابتدا شرط حول یا یک سال برای زکات وجود دارد و در متن این یک سال جنون مورد تحلیل قرار گرفته و نقش عرف 

 کاماًل محسوس است. 
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بیهوشی در ابواب   غما و ا  نقش  مصادیق یکسان دانست. برای اثبات این ادعا کافی است به  ۀبرای هم
غما که در باب فسخ نکاح و پس از طرح موضوع جنون بالفاصله،  امختلف فقهی نگاه شود. همین  

شود، وقتی به تکالیفی مانند وضو و نماز و روزه که زمان کمتری را به با قید جنون مستقر، استثنا می
اختصاص می پیدا می خود  تماس  آن دهند،  بطالن  مکند موجب  این یها  آن است که  مهم  و  شود 
ارچوب زوال عقل و جنون مورد تحلیل و مطالعه قرار گرفته است و در اینجا  هبطالن در زمینه و چ

 بینیم.دیگر ما مفاهیمی مانند صدق عرفی را نمی
داند که با وجود آن حتی در  می  غمااا عدم  مثاًل صاحب عروه شرط سوم از شرایط وجوب روزه ر

شود در این گونه  . مالحظه می(621:  1419/3  ی، یطباطبا)  شود، روزه واجب نمییک قسمت از روز
توان به صدق عرفی جنون اتکا کرد و آنچه برای ما اهمیت دارد همان مقطع زمانی کوتاه  موارد نمی 
تر ارتکاب جرم در چنین مقطعی است. مثاًل اگر قتلی در یک زمان کوتاه صورت  مهم  ۀل ئاست. مس

ن حاصل شود که در دورانی بوده که جنون آنی یا برای یک ساعت یا یک روز رخ داده  بگیرد و یقی
 توان گفت چون زمان کوتاه بوده به لحاظ انتفای صدق عرفی، مجنونی وجود ندارد؟ است، آیا می

مهم دیگر در بحث عرف این است که آیا کاربرد عرف صرفًا منحصر در تفسیر و تبیین    ئلۀمس
تواند بر یا آنکه عالوه بر این کاربرد، تطبیق مفاهیم عرفی بر مصادیق را نیز می  مفاهیم عرفی است 

عهده داشته باشد. در صورتی که نظر اول پذیرفته شود در موضوع جنون فقط برای تببین مفهوم آن  
توانیم در تطبیق مفهوم جنون بر می  ، توان به عرف رجوع کرد اما اگر کاربرد موّسع عرف را بپذیریم می 

 تشخیص باشد نیز به عرف مراجعه کنیم.  ۀمصداق که همان مرحل
اما کاربرد دوم عرف مورد اختالف است و    1کاربرد اول )تفسیر مفاهیم( مورد وفاق فقها است. 

دیگر از فقها   در مقابل برخی  2اند.برخی از فقها این این نوع کاربرد عرف را همانند نوع اول پذیرفته 

 
»تعیین معنای کالم به وسیله عرف همانند تعیین به وسیله نص است و  : کاشف الغطاء در تحریرالمجله آورده است. 1

مالک جمیع مواد)که اشاره به عرف و عادت دارند( به یک قاعده برمی گردد و آن این است که قرینه حالیه مانند قرینه 
- 34:  1359/1ه و عرف خاص یا عام از قویترین قرائن بر توجیه کالم هستند.« )نجفی،  مقالیه الزم االتباع است. غلب

33  ) 
له نیست که تشخیص موضوعات ئفرماید: »باید دانست که اشکالی در این مس. مثاًل امام خمینی در کتاب بیع می2

انند یکی از افراد عرف در  احکام و همچنین تطبیق عناوین بر مصادیق به عرف موکول شده است چون شارع مقدس م 
القای خطابات است و برای او زبان خاص یا اصطالح مخصوصی وجود ندارد. پس آیات و اخبار وارد شده فهم و  
آنها به حسب واقع و خارج به عرف عام   آنها به حسب عناوین و مفاهیم و تشخیص مصادیق  تشخیص موضوعات 

 (.219: 1421/4نی، می)خ «محول شده است و نه به عقل برهانی دقیق.
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توان از این جهت  جنون عالوه بر پذیرش مبنای امام می  ۀلئدر مس  1. کاربرد دوم عرف را قبول ندارند
ویژه عرف خاص  که در برخی موارد، تشخیص جنون امری فنی و تخصصی است، رجوع به عرف، به

مفاهیم بر   ضروری است چون بدون مراجعه به عرف خاص، گاه امکان تشخیص موضوع و یا تطبیق
عرف    کهمصادیق برای فقیه و یا قاضی وجود ندارد. ضرورت دیگر توجه به عرف خاص این است  

آنجایی که هم در از  فقه و هم    کارشناسی مرجع رجوع در موارد شک در مفهوم عرف عام است. 
موضوعی   2قانون تشخیص  که  مواردی  در  ویژه  به  خاص  عرف  عنوان  به  خبره  به  رجوع  لزوم  به 
پزشکی به عنوان عرف خاص مورد  صی است، تصریح شده است، در قسمت بعد معیار روانتخص

 تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. 
 )عرف خاص( پزشکی . معیار روان۲-۲

روان اصلی  دو طبقهنقش  روانی است.  اختالل  معرفی  اختالالت  پزشکی،  برای  معروف  بندی 
 .  DSM-5 و ICD-10روانی وجود دارد که عبارتند از 

 ICD  3-10بندی اختالالت روانی بر اساس طبقه .۱-۲-۲ 
پنجم   4در فصل 

10-ICD  بلوک مع ده دسته و    ۀن و یک دستیبرای اختالالت روانی و رفتاری 
 کنیم. هایی که به نحوی با جنون مرتبط است را بیان مین آمده است. در اینجا برخی از دستهینامع

( که بیشترین ارتباط را با موضوع جنون دارد به اسکیزوفرنی، F29تا    F20)  سوم از فصل پنج  ۀدست 
اسکیزوفرنی و اختالالت هذیانی اختصاص یافته است. شروع این بلوک از شیزوفرنی است که  شبه

ضمن توصیف و تعریف، معیارهای تشخیصی آن بیان شده است. در ادامه انواع شیروفرنی آمده که  
هبهعبار شیزوفرنی  پارانوئید،  شیزوفرنی  از  نامتمایز،  تند  شیزوفرنی  کاتاتونیک،  شیزوفرنی  فریک، 

افسردگی پساشیزوفرنی، شیزوفرنی باقیمانده، شیزوفرنی ساده، دیگر موارد شیزوفرنی، و شیزوفرنی 
و   نامعین. در اختالالت شبه شیزوفرنی، پس از تعریف آن چند مصداق برای این نوع ذکر شده است

 
» نظرها و تسامحات عرفی در مفاهیم الفاظ قابل تبعیت است. توسعه و تضییق :  فرمایدالله خویی در این باره میآیت .  1

ولی هیچ دلیلی بر اعتبار نظر و فهم عرفی در تطبیق    ...  در استفاده مفاهیم از الفاظ آن مفاهیم به عهده عرف است
 (.277،  276:  1418/1خویی، « )موارد آن وجود ندارد. مفاهیم عرفی بر مصادیق و

بینی قانون آیین دادرسی کیفری ضرورت کسب نظر پزشکی قانونی در مورد بیماری روانی را پیش  502و  136مواد . 2
 کرده است. 

 (دهم  شی رای و) سالمت با مرتبط مشکالت و هایماریب یآمار یالمللن یب یبندطبقه . 3
International Statistical Classification of Diseases & Related Health Problems 

 این سند از سوی سازمان بهداشت جهانی تهیه شده است. . 4
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اختالل شخصیتی اسکیزوئید، هم در این قسمت قرار گرفته است. قسمت دیگر این دسته به اختالل 
با چند مصداق   1حاد و زودگذر   ۀپریشان( اختالالت روانF23)  ۀ هذیانی پایدار پرداخته است. در شمار

عنوان این   ذکر شده است. آخرین مورد از اختالل هذیانی، اختالل هذیانی القایی است. هرچند در
اختالالت   ولی  است  آمده  هذیانی  اختالالت  و  شیزوفرنی  شبه  شیزوفرنی،  مصداق  سه  دسته 

زمان با عالئم  نیز در این گروه قرار گرفته است. این اختالل که همان اختالل خلقی هم  2اسکیزوافکتیو
تقسیم می  نوع  پنج  به  این دسته دو عنوان دیگر هم ذکر شده   3شود. شیزوفرنی است خود  پایان  در 

آن    ۀدهندپریشی نامعین غیرعضوی که نشانغیرعضوی و روان  ۀپریشان است؛ دیگر اختالالت روان
ای هستند که در پریشانهها، هنوز اختالالت روانبندی و مصادیق و زیرگروه است که با تمام تقسیم

 ها نامشخص است. ند و وضعیت آنگیریک از عناوین یادشده قرار نمیهیچ
اختالالت خلقی یا عاطفی است. در این    ICD-10چهارمین دسته از اختالالت روانی و رفتاری  

ریختگی اساسی آن تغییر در عاطفه یا خلق به شکل افسردگی هم  بلوک اختالالتی آمده است که به
از آن جهت دارای اهمیت  و یا حالت سرخوشی است. مطالعه و بررسی مصادیق اختالالت خلقی  

برای انطباق جنون ادواری در فقه و حقوق با اختالالت روانی، از اختالالت خلقی   است که معموالً 
دست  شود.  می  اختالالت    ۀاستفاده  و  استرس  به  مربوط  عصبی  اختالالت  عنوان  تحت  پنجم 

ی می تواند با معیار  آمده است. برخی از این اختالالت مانند اختالل وسواسی اجبار  4شکل جسمانی
بزرگ رفتاری  و  شخصیتی  اختالالت  به  هفتم  بلوک  باشد.  داشته  مطابقت  جنون   5ساالن ارادی 

اختصاص دارد. پس از اختالالت سایکوتیک و اختالالت خلقی، اختالالت شخصیتی نیز در برخی 
کند. ابتدای این بلوک از اختالل  از مصادیق با موضوع جنون و یا حداقل جنون نسبی ارتباط پیدا می

ه  رسد در موضوع جنون به ویژنام برده است که یکی از این گروه که به نظر می  6خاص شخصیتی 
،  8است که قماربازی بیمارگون   7معیار ارادی جنون کاربرد دارد، اختالالت کنترل و تکانه و عادتی

 
1. Acute and transient psychotic disorders 
2. Schizoaffective disorders 

یگر موارد اختالالت اسکیزوافکتیو و اختالل اسکیزوافکتیو اختالل اسکیزوافکتیو از نوع مانیک، افسرده، مختلط، د. 3
 نامعین 

4. Neurotic, stress-related and somatoform disorders 
5. Disorders of adult personality and behaviour 
6. Specific personality disorders 
7. Habit and impulse disorders 
8. Pathological gambling 
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دیگر اختالالت کنترل تکانه و    ، 3و وسواس کندن مو  2وسواس یا جنون دزدی  ، 1افروزیجنون آتش 
هشتم مربوط دهند. بلوک  و اختالل کنترل تکانه و عادتی نامشخص، مصادیق آن را شکل می   4عادتی

)با   6ماندگی ذهنی خفیف است. انواع عقب ماندگی ذهنی عبارتند از: عقب  5ماندگی ذهنیبه عقب
ماندگی عقب  ،(49تا    35)با ضریب هوشی    7ماندگی ذهنی متوسطعقب  ،(69تا    50ضریب هوشی  

  ، (20  )با ضریب هوشی زیر  9ماندگی ذهنی عمیقعقب  ،(34تا    20)با ضریب هوشی    8ذهنی شدید 
در اینجا نیز برخی از مصادیق    .11ماندگی ذهنی نامشخص و عقب  10ماندگی ذهنیدیگر موارد عقب

تواند در حکم جنون باشد. آخرین بلوک از فصل پنج به اختالل روانی آن مانند شدید و عمیق می 
نامعین اختصاص دارد و مربوط به اختاللی است که در جای دیگر مشخص نشده باشد. وجود همین  

 فقدان اتیولوژی در اختالالت روانی است.  ۀدهندگروه نشان
 DSM 12-5. اختالالت مندرج در ۲-۲-۲

دارای    DSM-5بیان شود به عنوان یک بحث مبنایی باید گفت که    DSM-5قبل از آنکه اختالالت  
 شوند:چند ویژگی اساسی است که معیارها نیز بر همین اساس توجیه می

  سنجش متقاطع  ، سه(14)پیوستاری( ، دو( رویکرد ابعادی13استفاده از سیستم غیرمحورییک( 
 

1. Pathological fire-setting [pyromania] 
2. Pathological stealing [kleptomania] 
3. Trichotillomania 

4. Other habit and impulse disorders 
5. Mental retardation 
6. Mild mental retardation 
7. Moderate mental retardation 
8. Severe mental retardation 
9. Profound mental retardation 
10. Other mental retardation 
11. Unspecified mental retardation 

 
 Diagnostic and Statistical Manual of Mentalیا    یروان  اختالالت   یآمار  و  یصیتشخ  یراهنما.  12

Disorders    ( روان انجمن  سوی  از  متن  آمریکااین  سال    APA)  پزشکی  در  به  2013(  که  است  شده  عنوان تهیه 
 (گیرد.پزشکان قرار می ترین متن راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی در سراسر دنیا مورد استفاده روان مهم

  ، محورI  جایگزین شده است که محور  DSM-5با یک سیستم غیرمحوری در    DSM-IVمحوری در  سیستم چند .  13
II  و محور  III    با های ثبت و رکورد بیماری   ۀکند. این کار با نحودیگر اختالالت روانی و پزشکی ترکیب می   ۀهمرا 

است   باعث شده  دارد. حذف سیستم چندمحوری  مطابقت  بهداشت جهانی  در سازمان  با سیستم    DSM-5روانی 
 .(1-3:  1394ک: گنجی، نمطابقت بیشتری پیدا کند. ) WHOغیرمحوری 

، باعث بروز مشکالتی شده NOS  افراطی، مناقشه بر سر مرز اختالالت و استفاده افراطی از طبقاتهم ابتالیی  .  14
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(crosscutting )1  5  اختالالت روانی  مقدمه به انواع  با این  2شناسی. ( رویکرد نشانهو چهار-DSM  
اختالالت طیف اسکیزوفرنی و دیگر    . 2،  3رشدی ـ    اختالالت عصبی.  1  پردازیم که عبارتند از: می 

  . 5  ، اختالالت افسردگی   . 4،  4اختالالت دوقطبی و اختالالت مرتبط با آن.  3  ، اختالالت سایکوتیک
با    .7،    5اجباری و اختالالت مرتبط  ـ  اختالل وسواسی  .6  ، اختالالت اضطرابی  اختالالت مرتبط 

استرس   )سانحه(  تروما گسستگی.  8،  یا  سوماتیک  .9،  اختالالت  جسمی(  اختالالت  و    )عالئم 
 اختالالت خواب  .12  ، اختالالت دفعی  .11  ، اختالالت تغذیه و خوردن  .10  ، اختالالت مرتبط با آن

جنسی.  13  ، بیداری  ـ کژکاری  جنسیتی.  14  ، اختالالت  نارضایتی  اختالل    .15  ، اختالالت 
 اختالالت عصبی .  17  ، اختالالت اعتیادی و مرتبط با مواد.  16،  6تکانه، و سلوک  ـ  گرانه، کنترل اخالل
 

صورت ُبعدهایی در نظر بگیرند که در سراسر چند منحنی توزیِع روانی را بهاختالالت   DSM-5بود که موجب شد در  
به  دارند.  یا    (categorical model)  در مدل طبقاتی«  نه-بله»  جای رویکرد دو قطبیپیوسته وجود  ابعادی  رویکرد 

 شدت   کند تااستفاده می  بندی(های درجه )مقیاس  یافتهچند ارزش نظم  یا  ( از سهdimensional approach)  بعدی
(severity( قدرت ،)intensity(فراوانی ،)frequencyمدت ،)  (duration)  بعضی    ۀهای مشخصیا سایر ویژگی

نیز در مورد تعداد    تر(های دقیق کننده )تعیین   از اسپسیفایرها  DSM-5عالوه در  ری کند. به گیرا اندازه    DSM-5طبقات 
شود.     روانی فرد با جزئیات بیشتری ثبت و رکورد   شود تا تشخیص تقویت شود و اختالل زیادی از اختالالت استفاده می
 ( )مثاًل، در بهبوِد جزئی(؛ ب  )خط سیر(  اسپسیفایر مسیر  (عبارتند از: الف  DSM-5انواع مختلف اسپسیفایرها در  

شدت پ  اسپسیفایر  شدید(؛  متوسط،  خفیف،  فراوانی  ()مثاًل،  ت  اسپسیفایر  هفته(؛  در  دوبار  اسپسیفایر    ()مثاًل 
 . (3-4: 1394گنجی، ) )مثاًل، با بینِش ضعیف( های توصیفیویژگی 

  ۀ های بسیار مهمی را که در تقریبًا همعوض، سمپتوم های متقاطع مختص به هیچ اختالل خاصی نیستند. در  سنجش   .1
روانی عبور اختالالت   ۀها متقاطع هستند زیرا از مرزهای همکنند. این سنجش جویان مشترک هستند ارزیابی می درمان 

 . کنند می

از عبارت است    DSM-5  ۀپزشکی کاپالن و سادوک آمده است، ویژگی اولیروان   ۀگونه که در کتاب خالصهمان   .2
تالش   DSM-5نسبت به علل است به این ترتیب،    نظریه()بی   رویکرد آتئوریک  DSM-5رویکرد توصیفی؛ رویکرد  

ها را توضیح  کند علت آنهای اختالالت روانی را توصیف کند و فقط به ندرت تالش میکند تا عالیم و سمپتوممی
 دهد. 

3  .( به    (Intellectual Disabilitiesناتوانی ذهنی  - اختالالت عصبی  ۀدر دست  ICD-10با تغییر اصطالح نسبت 
 شود. شدی قرار گرفته است و به جای نمرات هوشبهر، با لحاظ شدت و بر اساس عملکرد سازگارانه تعیین میر
 بتوان جنون ادواری را در این حوزه نیز مورد   Iرسد با توجه به معیارهای ارائه شده در اختالل دوقطبی  به نظر می  .4

 مطالعه قرار داد. 
 اجباری، با معیار ارادی جنون به ویژه معیار تکانه غیرقابل مقاومت قابل تحلیل است. ـ اختالل وسواسی .5
)  ـ  گرانه، کنترل اختالالت روانی اخالل   .6  Disruptive, Impulse-Control, and Conductتکانه، و سلوک 
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دیگر اختالالت   .20  ، اختالالت پارافیلیک و پارافیلیا  .19،  2اختالالت شخصیت  .18  ، 1شناختیـ  
طبقه  .روانی در  که  است  آمده  اختالل  چهار  قسمت  این  نمیدر  قرار  قبلی  چهار  های  این  گرفت. 

پزشکی دیگر، اختالل    ۀاختالل عبارتند از: دیگر اختالالت معین روانی ناشی از یک بیماری یا عارض
پزشکی دیگر، دیگر اختالالت روانی معین و اختالالت    ۀیا عارضنامعین روانی ناشی از یک بیماری  

 3نامعین روانی. 
 تحلیل جنون در پرتو راهنماهای تشخیصی و آماری . ۲-۲-۳

ا انواع  ذکر  از  اختالالت  پس  دیگر  و  اسکیزوفرنی  طیف  اختالالت  در  روانی،  ختالالت 

 
Disordersچون این اختالالت شامل   ،نون با وصف فقدان اراده یا کنترل باشدتواند مصداقی از ج(، دربرخی موارد می

دانیم که یکی از معیارهای ها و رفتارها وجود دارد و میخودکنترلی هیجان   ۀها مشکالتی در زمینحاالتی است که در آن 
  ۀ عریف جنون در ماداصلی جنون معیار ارادی است که در آن شخص کنترلی بر رفتار خود ندارد و قید فقدان اراده در ت

ها برای اختالل اراده  هایی هم که در برخی از کتاب قانون مجازات اسالمی نیز اشاره به همین موضوع دارد. مثال   149
افروزی است که در این دسته جا دارند. اختالالت این فصل عبارتند از: اختالل نافرمانی  آورند جنون دزدی و آتش می

انفجستیزه  اختالل  آتش جویانه،  جنون  سلوک،  اختالل  متناوب،  دزدی   ،(Pyromania)  افروزیاری    جنون 
(Kleptomania .و دیگر اختالالت معین و نامعین ایذایی، کنترل تکانه، و سلوک  ) 
دهد و به  در اختالالت عصبی شناختی که مشخصۀ اصلی آن تغییراتی است که در ساختار و عملکرد مغز رخ می.  1

یادگیری، قضاو موقعیتمشکالت  منجر میسنجی )جهتت،  ذهنی  توان  و  دلیریوم شروع یابی(، حافظه،  با  و  شود 
های سببی ادامه زیرگروه   شود و با انواع سندرم اختالل عصبی شناختی عمده، اختالل عصبی شناختی خفیف و دیگرمی
 شناخت و تمییز مرتبط است، در بحث جنون کارایی دارد.  ۀ یابد، این دسته از اختالالت چون به حوزمی

می.  2 پیدا  ارتباط  به بحث جنون  معیارهای اختصاصی  اختالالت شخصیت در برخی موارد  از  کند. چون بسیاری 
کنند که بیانگر حمالت دیگر اختالالت روانی نیز هستند. اختالالت شخصیت شخصیت، نمودهایی را توصیف می 

 Cluster A Personalityالف،)    ۀاند. اختالالت شخصیت خوش گرفته   قرار   Cو    Bو    A  ف اصلیدر سه خوشه و طی

Disorders)   شامل این موارد است: اختالل شخصیت پارانوئید، اختالل شخصیت اسکیزوئید و اختالل شخصیت
خوش  شخصیت  اختالالت  )  ۀاسکیزوتایپی.  ز  (Cluster B Personality Disordersب  موارد  است:شامل   یر 

پ گروه  شخصیت  اختالالت  خودشیفته.  و  نمایشی  مرزی،  ضداجتماعی،  شخصیت   Cluster C)  اختالل 

Personality Disordersجبری. در پایان هم دیگر  ـ  ( عبارتند از: اختالل شخصیت دوری گزین، وابسته، وسواسی
ش اختالل  سه  است.  آمده  شخصیت  نامعین  و  معین  اختالالت  و  شخصیت  پارانویید، اختالالت  یعنی  خصیتی 

با اختالالت روان  ارتباط را  بیشترین  و در بحث اختالالت    DSM-5پریشی دارند لذا در  اسکیزویید و اسکیزوتایپی 
طیف اسکیزوفرنی، ابتدا اختالل شخصیت اسکیزوتایپی آمده است و معیارهای تشخیصی و متون مربوط به آن به فصل  

 اختالالت شخصیت موکول شده است. 
3. DIAGNOSTIC AND STATISTICAL MANUAL OF MENTAL DISORDERS FIFTH 

EDITION,DSM5, American Psychiatric Publishing, 2013,Washington, DC, p 31-707. 
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 یر باید مّدنظر قرار گیرد:  ترین اختالل به جنون مالحظات زپریشانه به عنوان نزدیکروان
یک( طیف اسکیزوفرنی و دیگر اختالالت سایکوتیک دارای دو عالمت مثبت و منفی است.  

آن  وجود  که  عالئمی  یعتی  مثبت  توهم عالئم  از  عبارتند  که  دارد  اختالل  وجود  بر  داللت    ها 
  رفتارهای آشفته یا نابهنجار بارز حرکتی  ، 3)گفتار(   ، افکار آشفته 2)دیلوژن(  ، هذیان1)هالوسینیشن(

منفی  ، 4)شامل کاکاتونیا(  قرینه  5عالئم  فقدان عالمت خاص  است.  یعنی  اختالل  بر وجود  دو  ای 
فقدان یا  »عالمت از عالئم منفی در تشخیص اختالل روانی بیشتر مورد توجه هستند که عبارتند از  

 . «8حسی ا بیی 7میلی بی» و 6« کاهش ابراز هیجان یا عاطفه
روان  دو( اختالالت  دیگر  و  اسکیزوفرنی  طیف  الف(  اختالالت  از:  عبارتند  اختالل  پریشانه 
ت( اسکیزوفرنی:    ، 11پ( اختالل اسکیزوفرنی فرم ، 10ب( اختالل سایکوتیک کوتاه مدت  ، 9هذیانی 

شود. با توجه به این که این اختالل تغییراتی را در ادراک، هیجان، شناخت، تفکر و رفتار شامل می
اساس سوابق بیمار و معاینۀ    ماهیت اسکیزوفرنی به طور دقیق مشخص نشده است، تشخیص آن بر

 نی وجود ندارد.گیرد و هیچ گونه تست آزمایشگاهی برای اسکیزوفروضعیت روانی او صورت می 

 
روان ة دایر.  1 این المعارف  توهم را  تعریف کرده استشناسی گیل،  در غیاب یک  :  گونه  ادراکی گریزناپذیر  »تجارب 

ممکن است دیداری، لمسی، بویایی یا شنیداری باشد. هرچند توهمات ادراکات نادرست هستند،    محرک فیزیکی، که
 «. مشخص از بیماری روانی است ۀاما حامل نیروی واقعیت هستند که یک نشان

»یک باور نادرست مبنی بر استنباط نادرست در مورد    :تعریف شده عبارت است از  DSM-5گونه که در کتاب  آن .  2
رغم شواهد یا مدارک انکارناپذیر و آشکاِر نقض کننده آن، خود واقعیت بیرونی که علیرغم باور تمام افراد دیگر و علی

 فرد قویًا به آن اعتقاد دارد«.  
3. Disorganized thinking (speech) 

4. Grossly disorganized or abnormal motor behavior (including catatonia) 

5. Negative symptom 
6. diminished emotional expression 

7. Avolition  

8. Apathy  

شود، ولی خود به عنوان یک اختالل مستقل های اسکیزوفرنی محسوب میاگرچه هذیان خود یکی از عالئم و حوزه .  9
و   اسکیزوفرنی  طیف  در   حداقل  نیز  مدت  به  فرد،  وقتی  است.  گرفته  جای  مرتبط  هذیان  1اختالالت  های  ماه، 

 دهد و این هذیان قابل انتساب به دیگر اختالالت روانی نباشد. وغریب نشان میغیرعجیب
 . جنون کارایی زیاد دارد   ۀلئرسد، این اختالل هم در مسهای آن به نظر میبا توجه به تعریف این اختالل و ویژگی .  10

 به ویژه آن که گفتیم مالک، افاقه است و نه ادواری و دائمی. 

ماه    6ماه و حداکثر    1عالئم اختالل اسکیزوفرنی فرم به عالئم اسکیزوفرنی شبیه هستند، با این تفاوت که حداقل  .  11
 . یابندادامه می
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گیرد  ای از کژکاری شناختی، رفتاری و هیجانی را در بر میعالئم شاخص اسکیزوفرنی طیف گسترده
ای شود. تشخیص با توجه به مجموعه اسکیزوفرنی محسوب نمی  ۀولی هیچ عالمت خاصی، شناس

نشانه و  آناز عالئم  با  مرتبط  یا شغلی  اجتماعی  افت کارکرد  و  معلوم میها  در   ۀنکت  د.شوها  مهم 
می  دیده  آن  در  واقعیت  با  ارتباط  فقدان  که  است  آن  خود  اسیکزوفرنی  خصوص  در  اما  شود 

  A( ذکر شده است. در معیار  Fتا    Aاسکیزوفرنی، معیارهای تشخیصی در جدولی با شش مالک )
رفتارهای    )گفتار(، افکار آشفته    توهمات،   ها، )هذیان  این پنج عالمت  آمده است دو یا چند عالمت از

و عالئم منفی که ضروری است هر کدام در بخش   )شامل کاکاتونیا(،  آشفته یا نابهنجار بارز حرکتی
دور یک  از  توجهی  از    ۀ قابل  یکی  عالمت،  دو  حداقل  این  از  البته  باشد؛  داشته  وجود  ماهه  یک 

یان و عنصر توهم در این  باشد. بنابراین اگرچه عنصر هذ  3یا    2یا    1های  ها باید از شماره عالمت
)گفتار یا تفکر    3کنند اما بر اساس این مالک، اگر کسی دارای عالمت  اختالل نقش مهمی را ایفا می

می باشد،  منفی  و عالئم  آشفته(  یا  نشانه نامنظم  داده شود.  تشخیص  اسکیزوفرن  مداوم  تواند  های 
اختاللی است که در   :1اسکیزوافکتیو  اختالل  ث(  کنند.ماه ادامه پیدا می   6اختالل حداقل به مدت  

پریشی ناشی از  اختالل روان  ج(   د، انهای اسکیزوفرنی و اختالالت خلقی با هم جمع شدهآن ویژگی
سایر موارد معین طیف (  ح  ، پریشی ناشی ناشی از یک بیماری طبی دیگراختالل روان  (چد،  دارو/موا

 Kaplan and Sadock's comprehensive textbook)  پریشیاسکیزوفرنی و سایر اختالالت روان

of psychiatry, 2009: 300-39)  . 
سه( در پایان فصل اختالالت طیف اسکیزوفرنی و دیگر اختالالت مرتبط، دو دسته نیز به این  

از عبارتند  که  شده  افزوده  اختالالت    :طیف  سایر  و  اسکیزوفرنی  طیف  معین  موارد  دیگر  الف( 
دهد با پریشی نامعین. این امر نشان می یف اسکیزوفرنی و سایر اختالالت روانپریشی و ب( طروان

تقسیم و  تنوع  نمیتمام  که  دارد  وجود  دیگری  موارد  باز هم  دارد  این طیف  که  در  بندی  را  آن  توان 
نمیتقسیم دیگر  از سوی  و  داد  قرار  ثابت  بندی موجود  واقعیت  این  این طیف خارج کرد.  از  توان 

مصادیق اختالالت    ۀیک طبقه یا عنوان هم  توان باپزشکی نمینه در عالم حقوق و نه روان  کند کهمی 
 پریشی یا جنون را احصا کرد. راون

 چهار( در پایان ذکر چند نکته ضروری است: 
قانون مجازات اسالمی، هیچ    149  ۀویژه ماداول؛ با توجه به تعریف جنون در فقه و حقوق و به 

منطقی بین اسکیزوفرنی و جنون، عموم و خصوص   ۀپوشانی ندارد و رابطون هماختالل روانی با جن

 
1. Schizoaffective Disorder 
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گیرد و برخی از مصادیق  من وجه است؛ برخی از مصادیق جنون، زیر عنوان دیگر اختالالت قرار می 
 اسکیزوفرنی مشمول جنون نیست.

ه جنون دائمی و دوم؛ همان گونه که گفته شد در ادبیات روایات آنچه اهمیت دارد، افاقه است و ن
توان مصادیقی از طیف اختالالت سایکوتیک را نام برد که مصداق جنون  ادواری. با این وصف می

افاقه هم داشته باشد و از این حیث در حکم جنون ادواری  ۀ باشد و بدون آنکه دائمی تلقی شود، دور
راون مانند  گیرد.  نظر میقرار  به  فرم.  اسکیزوفرنی  اگپریشی گذرا،  یا  رسد  کرونیک  اسکیزوفرنی،  ر 

 ادواری تحلیل کرد.  ۀ توان آن را در حوزمزمن نباشد ولی احتمال تکرار آن وجود داشته باشد، می
آنچه دارای اهمیت است، شدت و ضعف   DSM-5 سوم؛ با توجه به رویکرد ابعادی و پیوستاری

سو با نظر برخی از فقها که مالک را ادراک و ناتوانی در اختالل است و نه عنوان خاص. بنابراین هم
توجه به ماهیت رفتار، از اختالل روانی در    دانند، در اینجا نیز باید در هر مورد خاص و باادراک می 

 خن گفت. قانون مجازات اسالمی س 149 ۀچارچوب ماد
 . معیار مصاحبت و تنافی۳

 معیار مصاحبت .۳-۱
در آیاتی که مربوط به رفع اتهام جنون از پیامبر)ص( است، سه آیه برای ابطال سخن مشرکان و  

 استفاده کرده است.  «نشینصاحب؛ هم» ۀ)ص( از کلم وضوح عدم جنون پیامبر
نشین شما مجنون نیست.«  ِبَمْجُنوٍن؛ هم»َو َما َصاِحُبُکْم   فرماید:که می   تکویر  ۀ سور  22  ۀیک( آی 

نشینی و مصاحبت  یعنی صرف نظر از این که این ِاسناد جنون به پیامبر فاقد هرگونه دلیل است، هم
 دهد که او دارای جنون نیست.پیامبر)ص( به شما نشان می

آی  ِجنَّ   اعراف:  ۀ سور  184  ۀدو(  ِمْن  ِبَصاِحِبِهْم  َما  ُروا  َیَتَفکَّ َلْم  آیا فکر »َأَو  ُمِبیٌن؛  َنِذیٌر  ِإالَّ  ُهَو  ِإْن  ٍة 
ای آشکار.« این آیه نیز پس  دهندهگونه جنونی ندارد او نیست مگر بیمها هیچنشین آننکردند که هم

 1از اذعان به تفکر، به مصاحبت تاکید دارد.
آی  َأْن    سبا:  ۀ سور  46  ۀسه(  ِبَواِحَدٍة  َأِعُظُکْم  َما  ِإنَّ َما  »ُقْل  ُروا  َتَتَفکَّ ُثمَّ  ُفَراَدی  َو  َمْثَنی  ِه  ِللَّ َتُقوُموا 

ٍة ِإْن ُهَو ِإالَّ َنِذیٌر َلُکْم َبْیَن َیَدْي َعَذاٍب َشِدیٍد؛ بگو شما را فقط به یک چیز پند می دهم  ِبَصاِحِبُکْم ِمْن ِجنَّ
گونه جنونی  ین شما هیچنشاینکه دوتایی یا به تنهایی برای خدا به پا خیزید سپس بیندیشید که هم

 
استدالل    ۀاشاره به ماد  «هانشین آن صاحبهم؛ هم»به    (ص)تعبیر از پیامبر    :عالمه طباطبایی در المیزان آورده است.  1

نشین پیامبر بودند اگر چیزی از جنون در پیامبر وجود داشت  ها نیز هم ها بود و آن فکری دارد. چون ایشان مصاحب آن 
می  آشکار  برایشان  بیمحتمًا  آورده  وحی  عنوان  به  که  چیزی  در  او  پس  و  شد.  است  )طباطبایی،  دهنده  مجنون.  نه 

1390/8  :348). 
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قبل    ۀ عذاب شدید در پیش رو است«. این آیه همانند آی   ای برای شما در برابردهندهندارد او فقط بیم
 استفاده کرده است.  « صاحبۀ »از واژ

واژ از  روایت  در خصوص جنون وارد شده است، یک  روایاتی که  نشین  یا هم  «صاحبۀ »در 
»مردی نزد پیامبر)ص( آمد و  :  از امام باقر علیه السالم آمده استاستفاده کرده است. در این روایت 

گفت زنا کردم مرا پاک گردان. پیامبر)ص( از او روی برگرداند و او از طرف دیگر آمد و همان حرف  
را گفت و پیامبر)ص( از او روی برگرداند. آن فرد باز هم به طرف پیامبر)ص( آمد و گفت ای رسول  

زنا کردم و   برایم راحتخدا من  دنیا  پیامبر)ص(عذاب  از عذاب آخرت است.  اطرافیانش]  تر  [  به 
 ها پاسخ دادند خیرِبَصاِحِبُکْم َبْأٌس( آن)أَ   نشین شما دارای بأس یعنی جنون است؟فرمودند آیا هم

شود که پیامبر برای  . از این روایت استفاده می(8:  1407/10طوسی،    ؛186:  1407/7کلینی،  )  ...« 
ال ؤکنند ولی به جای آنکه از خود فرد سهایی آن فرد از مجازات حدی، به موضوع جنون اشاره میر

می اطرافیانش  از  سکنند  در  و  واژؤپرسند  ایشان  »ال  به «  صاحبۀ  کلمه  این  است.  شده    استفاده 
تواند مرجعی برای تشخیص جنون نشین شما بودن می اضافه شده است تا نشان دهد هم «ُکم؛شما»
   2کردند. ال نمیؤها سها در تشخیص جنون اعتبار نداشت، پیامبر از آن چون اگر پاسخ آن 1اشد. ب

زوال عقل از سوی جانی و ادعای زوال عقل از    ۀلئعقل و در مس  ۀهای فقهی، در باب دیدر نوشته 
حلی در    ۀعلیه، به موضوع مصاحبت افراد با شخص مورد نظر اشاره شده است. عالمسوی مجنی

باشد، اختبار صورت گوید: »اگر جانی منکر زوال عقل و مجنّی قواعداالحکام می آن  علیه مدعی 
گمارد تا در خلوت و احوال غفلتش او را زیرنظر  گیرد به این نحو که حاکم گروهی را بر او میمی 

ند جنون او ثابت  بگیرند پس اگر اختالل حال وی و اختالف در گفتار و رفتار او ظاهر شد، بدون سوگ 

 
نیست و به جای آن   «بأس »  ۀ ( آمده که در آن واژ450، ص:  2همین روایت با اندکی تفاوت در دعائم االسالم )ج .  1

 آمده است.   «جّنةۀ »واژ
شود. در برخی غیر از روایت باال، از فحوای روایت دیگری هم نقش مصاحبت در تشخیص جنون مشخص می.  2
نقل شده است که مردی علیه پدر همسر خود به دلیل   )ع(ای از حضرت علی  قضیه  «ربخ»  ۀ های لغت ذیل واژاب کت

»ما َبدا لک ِمن جنوِنها؛ چه چیز از جنون او برای تو  :  جنون همسرش نزد آن حضرت طرح دعوا کرد. ایشان فرمودند
است و تو    «ربوخ»دهد. فرمودند او  و دست میهوشی به اآشکار شده است؟ مرد گفت زمان نزدیکی حالت غش و بی

منان علیه السالم به مردی ؤای است که امیرم شاهد ما در این روایت جمله(.  17:  1414/3اهلش نیستی.« )ابن منظور،  
چون همسر شخص با او مصاحبت داشت، از    «ما بدا لک من جنونها»  :کرد فرمودندکه ادعای جنون همسرش را می

دهد که معیار خاصی  ال امام نشان میؤال می شود که آنچه از جنون او برای تو ظاهر شده چیست؟ البته همین سؤاو س
 برای جنون و تشخیص آن وجود ندارد. 
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 )عالمه  شود«شود ولی اگر در گفتار و رفتار او اختالفی رخ نداد، قول جانی با سوگند پذیرفته می می 
 . (684: 1413/3، حلی

  ۀ های احراز جنون رجوع به نزدیکان و اقوام شخص است. مانند ماددر قوانین مختلف یکی از راه
  1آیین دادرسی کیفری. قانون  370و   202قانون امور حسبی و مواد  57

 معیار تنافی . ۳-۲
هایی است که با وجود آن امکان جنون در یک ها و نشانهاصلی بر عالمت  ۀدر معیار تنافی تکی

تواند مکمل معیارهای دیگر دست آمده است، میشخص منتفی است. این معیار که از آیات قرآن به 
 برای تشخیص جنون باشد.  

ِإْن ُهَو ِإالَّ َنذِ سوره اعراف می  184  ۀآی  ٍة  ُروا َما ِبَصاِحِبِهْم ِمْن ِجنَّ یٌر ُمِبیٌن؛ آیا  فرماید: »َأَو َلْم َیَتَفکَّ
در    «جّنة»ای آشکار«.  دهندهگونه جنونی ندارد او نیست مگر بیمها هیچنشین آنفکر نکردند که هم

. خداوند پس از آنکه مشرکان نسبت  (119:  1415/5آلوسی،  )  این آیه مصدر و به معنی جنون است
توان متوجه شد نند؟ یعنی با تفکر میکها را توبیخ کرده که چرا فکر نمیجنون به پیامبر دادند ابتدا آن 

 که این نسبت یک نسبت نادرست است. 
نشین دیگری موضوع تفکر و نفی نسبت جنون این دو امر است: اواًل چگونه ممکن است کسی هم 

باشد ولی او متوجه جنونش نشود؟ ثانیًا پیامبر نذیر مبین است یعنی کسی که به روشنی اعالم تخویف 
تواند با جنون جمع شود. در مسائل دهد، این نیروی تعقل نمی را از خطری بیم می کند و دیگران  می 

اساس آزمون خاص بتوان محیطی را ترسیم کرد که اقتضا دارد دیگران نبست به آن   حقوقی نیز اگر بر 
م محیط پروا داشته باشند و با احتیاط رفتار کنند و اگر شخصی بتواند این محیط خطر را به دیگران اعال

تواند دارای جنون باشد. این آزمون هم در ُبعد سلبی قابل استفاده است و هم در ُبعد ایجابی؛ کند، نمی 
های تواند یکی از نشانه در ُبعد ایجابی و برای اثبات جنون نیز فقدان قدرت بیم دهندگی محیط خطر می 

َما َأِعُظُکْم ِبَواِحَدٍة َأْن سبا نیز آمده است: »قُ   ۀ سور   46  ۀ جنون در شخص باشد. همین ضابطه در آی  ْل ِإنَّ
ٍة ِإْن ُهَو ِإالَّ َنِذیٌر َلُکْم َبیْ  ُروا َما ِبَصاِحِبُکْم ِمْن ِجنَّ ِه َمْثَنی َو ُفَراَدی ُثمَّ َتَتَفکَّ َن َیَدْي َعَذاٍب َشِدیٍد؛ َتُقوُموا ِللَّ

ا به تنهایی برای خدا به پا خیزید که دوتایی یدهم این )ای پیامبر( بگو شما را فقط به یک چیز پند می 
 

ت احتمال دهد متهم »هرگاه بازپرس در جریان تحقیقا:  قانون آیین دادرسی کیفری فعلی آمده است  202ۀ  در ماد.  1
 ۀ و مطابق ماد  آورد...«عمل میهنگام ارتکاب جرم مجنون بوده است، تحقیقات الزم را از نزدیکان او و سایر مطلعان به

»چنانچه دادگاه در جریان رسیدگی، احتمال دهد متهم حین ارتکاب جرم مجنون بوده است، تحقیقات الزم را :  370
کند و با احراز جنون، نسبت به اصل  آورد، نظریه پزشکی قانونی را تحصیل می عمل میه از نزدیکان او و سایر مطلعان ب

 گیرد«. کند و با رعایت اقدامات تأمینی برای متهم تصمیم میتعقیب مبادرت میاتهام به صدور قرار موقوفی 
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ای برای شما در برابرعذاب دهنده گونه جنونی ندارد او فقط بیم سپس بیندیشید که همنشین شما هیچ 
. «نذیر ۀ »استفاده کرده و هم واژ«  صاحب ۀ » قبل، هم از واژ   ۀ شدید در پیش رو است«. این آیه همانند آی 

چینی موعظه، یعنی قیام دوتایی یا فردی و تفکر در عدم جنون ه عالوه، رفع جنون از پیامبر را با مقدم به 
ای قبل گفته شد در این آیه هم مصداق دارد اما نکته   ۀمطالبی که خصوص آی   ۀپیامبر دانسته است. هم 

کید بر عذاب پیش أدهندگی آن نسبت به عذاب پیش رو است. ت که در اینجا وجود دارد این است که بیم 
 دهنده دارد. نگری شخص بیم آینده رو نشان از نیروی  

 نتیجه 
شناسی مدی سببآبا توجه به فقدان تعریف مشخص از جنون در فقه و حقوق و هم چنین ناکار.  1

در روان به جنون  نشانهاختالالت روانی نزدیک  به سوی  آن  آوردن  به جای  پزشکی و روی  شناسی 
 معیارها در تشخیص مفهوم و مصداق جنون است.  ۀترین راه حل استفاده از هماتیولوژی، مناسب

از آنجایی که در شرع، حکِم الزامی نسبت به عنوان مجنون وجود ندارد و بلکه معیار، ادراک .  2
، به جای تمرکز بر معیارهای کلی بهتر است در هر مورد خاص وضعیت اختالل 1و قصور ادراک است 

 
مجنون است. اگر عرف موافق آنچه در جنون اهمیت دارد صدق عرفی برای  »  فرماید:شهید صدر در ماوراء الفقه می.  1

شود و اال خیر بلکه ممکن است گفته شود جنون یا مجنون به همین عنوان و ویژگی این صدق بود، حکم مجنون بار می
در شریعت دارای حکم الزامی نیست. مهم آن است که برای جنون دو حکم وجود دارد؛ حکم نخست: حجر مجنون  

رغم درست بودن، تابع عنوان سفه است. حکم ری آن به ولّی او، این حکم علیدر معامالت و تصرف در اموال و واگذا
ها یا درک  دوم: سقوط عبادات از مجنون است در واقع عبادات از آن جهت از مجنون برداشته شده که او قدرت درک آن

لیل آن که قاصر است مکلف  دگیرد و قاصر هم بهقرار می  ها را ندارد لذا تحت عنوان قاصر)ناتوان در ادراک(وجوب آن
ها  نیست حال اگر عرفًا عنوان مجنون صدق کند ولی این شخص قاصر از اتیان نماز و دیگر عبادات نباشد، اتیان آن 

شود. حکم سقوط  کند از او ساقط میکنند واجب است و آنچه را که درک نمیواجب است یا به آن میزان که ادراک می 
حال جنونش شود به این بیان که اگر دران ارتکاب قتل یا غیر قتل هم به این حکم ملحق میحّد و تعزیر از مجنون در زم 

مرتکب جرم شد، او از ادراک حقیقت فعل خود ناتوان است و اگر در حال سالمت عقل مرتکب جرم شد سپس مجنون  
چه اهمیت دارد  ست. پس آن بر اجرای حّد و مجازات بر او نیست چون از ادراک حقیقت آن فعل قاصر ا شود، دلیلی 

قصور است و جنون سبب حصول آن قصور است. لذا اگر قصور و ناتوانی در ادراک به سبب دیگر مثل فراموشی شدید  
شود. پس هرگاه وجوب نماز یا وقت نماز را  و سریع رخ دهد، حکم قصور به آن ملحق و شامل احکام شریعت می 

گوید ممکن است رود و ضمن تلفیق دو حکم میان در ادامه از این فراتر میفراموش کرد نماز بر او واجب نیست«. ایش 
سبب قصور و عدم ادراک است و سفه نیز در جای خود شکلی از  گفت که تمام این احکام حتی حجر در معامالت به 

یبق أی حکم   ماند که بر عنوان جنون مترتب باشد.  فلماشکال قصور است. بنابراین در شریعت هیچ حکمی باقی نمی 
إلزامی فی الشریعة مترتب علی عنوان المجنون بله برخی از احکام غیر الزامی در شریعت بر عنوان مجنون وارد شده  
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در   جنون  که  موضوعی  همان  به  نسبت  معیارها  روانی شخص  از  است،  شده  مطرح  آن  خصوص 
 استفاده کنیم. 

ال طرح شده است که اگر شخص مجنون نسبت به برخی از  ؤدر برخی از ابوب فقهی این س.  3
امور دارای قدرت تشخیص و تعقل باشد، آیا آثار فرد مجنون بر او مترتب است یا همانند انسان سالم  

یث رفع قلم، اگر به اطالق آن روایت تمسک شود، دارای تکلیف و مسئولیت است؟ با توجه به حد
از او برداشته می  ۀهمین که شخص مجنون شد هم ها  شود حتی تکالیفی که نسبت به آنتکالیف 

اما در مقابل، ظهور حدیث رفع منحصر به همان موردی است که در    . دارای شناخت و تعقل است
این دو بر دیگری که البته هر دو از باب ظهور   آن جنون و فقدان تمییز وجود دارد. در ترجیح یکی از

»دلیل رفع قلم از ناسی و    دانند با این استدالل کههستند، برخی از فقها اطالق روایت را اظهر می
)ناسی و مکره( تعلق نگرفته بلکه به خود مورد اکراه و نسیان    مکره این است که رفع به این دو عنوان

برداشته شده  تعلق گرفته است ولی در مورد م از او  جنون، آن عنوان و کسی که قلم به طور مطلق 
از او  )نه جنون( پس اگر به شخصی این عنوان به هر نحو صدق کند قلم تکلیف مطلقاً  مجنون است

به نظر ما این تحلیل    .(289:  1412/8  ، ی)روحان  اجماعی باشد«  ئلۀشود و شاید این مسبرداشته می
نفسه دارای حکم الزامی در شرع نیست، ظهور حدیث اینکه مجنون فی مخدوش است و با توجه به  

رفع که داللت بر رفع تکلیف در مورد خاصی دارد که در همان مورد جنون و زوال عقل واقع شده  
از آن فراوان حقوقی است که یکی  آثار  آن دارای  این فرع و تحلیل  پذیرش  است، مقدم است.  ها، 

 نسبیت جنون است. 
قانون مجازات اسالمی از چهار جهت اصالح شود: یک( اختالل    149  ۀپیشنهاد می شود ماد.  4

منابع روان به  توجه  با  قوانین سالمتپزشکی و همروانی  در  تعاریفی که  آمده   چنین  روان کشورها 
اختالل با تمییز و اراده تبیین شود. دو( مقصود از فقدان تمییز به صورت   ۀاست تعریف شود و رابط

یا فقدان آگاهی از ماهیت عمل است یا آثار و قبح اجتماعی عمل هم مّدنظر  روشن بیان شود که آ
است؟ در هر صورت آیا بین ماهیت فعل کیفری و حقوقی تمایز وجود دارد یا خیر؟ سه( مقصود از  

نمونه و  چیست  اراده  و  فقدان  جنون  بین  مشترک  عالئم  از  برخی  چهار(  شود.  بیان  تمثیلی  های 
 رنی مانند هذیان و توهم و عالئم منفی در تبصره تعریف شود. اختالالت طیف اسکیزوف

 
نث  ؤها اعم از مذکر و م اند پذیرش ورود مجانین به مسجد مکروه است همان گونه که تزویج آن فقها گفته   است مثالً 

ها و  ها بدون مصلحت ثانوی مانند همدلی یا مداوای آن معاشرت با آن   کراهت دارد و هم چنین نشست و برخاست و
 (.254-256: 1420/4صدر، ) مانند آن کراهت دارد 
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فرض ایجاد نقص در عقل منجر به سفه و همچنین تبعض یا نسبیت جنون و    675  ۀدر ماد.  5
 بینی شود.سفه ادواری پیش

، 1339مینی  أقانون اقدامات ت  4  ۀو ماد  1352قانون مجازات عمومی    36  ۀاگرچه با نسخ ماد.  6
ار  هک یافته در ادبیات تقنینی ما وجود ندارد و صرفًا از رابی و به تبع آن مسئولیت کاهشجنون نس  ۀلئمس

اعمال مجازات، این وضعیت مورد توجه   ۀتوان در مرحلقانون مجازات اسالمی می  38و    18مواد  
واقع شود، اما در اعمال حقوقی این ابهام وجود دارد که اگر شخصی در مرز بین جنون و سالمت بود  

کار مناسبی باشد تا از این طریق نسبیت جنون  هتواند را رسد نهاد عته می تکلیف چیست؟ به نظر می 
در این آیه   1سوره بقره است.   282  ۀید این استدالل آی ؤدر امور حقوقی را نیز به رسمیت شناخت. م

است که در    فرع مهمی مطرح شده که کمتر مورد توجه مفسران و فقها قرار گرفته است و آن فرع این
؛ کسی که    ۀای که در آن ذم)هر وام یا معامله تداین به دین ِذي َعَلْیِه اْلَحقُّ فردی مشغول شود( اگر »الَّ

ها  ولی هر یک از آن  ۀدین به ذمه اوست« سفیه، ضعیف یا ناتوان در امال و امالل باشد، امال به عهد
ا این قسمت  در  فاقد استطاعت  فرد  اینکه ضعیف و  در  آیه چه کسانی هستند، احتماالت  است.  ز 

ابله، احمق،  مجنون،  صغیر،  به  ضعیف  که  این  مانند  است.  شده  داده  فرتوت،    2مختلف  پیر 
)ال یستطیع( به عاجز به دلیل اللی یا   شود و ناتوانالعقل، عاجز، گنگ و امثال آن اطالق میناقص

از مصادیق ضعیف، مجنون باشد، در این شود. اگر یکی گنگی، ناآشنایی به زبان و مانند آن گفته می
باشد، ضعف و ناتوانی در امال  چه دارای اهمیت می صورت، عنوان جنون موضوعیت ندارد، بلکه آن  

 و بیان است. 
  

 
ی َفاکُتُبوُه َو ْلیکُتْب َبیَنکْم کاِتٌب ِباْلَع .  1 ِذیَن آَمُنوا ِإَذا َتَدایْنُتْم ِبَدیٍن ِإَلی َأَجٍل ُمَسمًّ ِتٌب َأْن یکُتَب ْدِل َو اَل یْأَب کا»یا َأیَها الَّ

ُه َو اَل یْبَخْس ِمْنُه َشی َه َربَّ ِق اللَّ ِذی َعَلیِه اْلَحقُّ َو ْلیتَّ ُه َفْلیکُتْب َو ْلیْمِلِل الَّ َمُه اللَّ ِذی َعَلیِه اْلَحقُّ َسِفیهًا َأْو  کَما َعلَّ ئًا َفِإْن کاَن الَّ
 ِلیُه ِباْلَعْدل...ِ« َضِعیفًا َأْو اَل یْسَتِطیُع َأْن یِملَّ ُهَو َفْلیْمِلْل َو 

 (. 299: 1415/1)حویزی،  در روایت عبداله بن سنان از امام صادق علیه السالم، ضعیف به ابله تفسیر شده است. 2
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 . ةیمؤسسة المعارف اإلسالم 
مدرسه    -دار الکتاب  قم:  جلد،    26  ، ه السالمیفقه الصادق عل،  ق(1412)  نی روحانیید صادق حسیقّمی، س ▪

 . ه السالمیامام صادق عل
   .ساواالن   رنشتهران: ، سوم، DSM5راهنمای کامل تغییرات و نكات ضروری ، (1394) گنجی، مهدی ▪
  : روت یب  جلد،  43،  شرح شرائع اإلسالم  یجواهر الكالم ف،  ق(1404)  جفی، صاحب الجواهر، محمدحسنن ▪

 . ی اء التراث العرب یدار إح
خضر ▪ بن  بن جعفر  حسن  الغطاء،  کاشف  النكاح  -الفقاهة  أنوار  ،  ق(1422)  نجفی،  اشرف،  کتاب   :نجف 

 . مؤسسه کاشف الغطاء 
 نجف اشرف:  جلد، 5،  ر المجلةیتحر ،  ق(1359)  ن بن علی بن محمد رضاینجفی، کاشف الغطاء، محمد حس ▪

 .ةیالمکتبة المرتضو
غات  یانتشارات دفتر تبلقم:  ،  ان قواعد األحكامیب  یام فیعوائد األ ،  ق(1417)  محمد مهدیبن نراقی، مولی احمد ▪



 پیک و هادی ره  /ی  آمار  و یصیتشخ یراهنماها بر دیتأک با جنون یحقوق ـ یفقه یبررس

 

۳۷۹ 

 . اسالمی
مؤسسه آل    قم:   جلد، 19،  عةی أحكام الشر   ی عة فیمستند الش،  ق(1415)  نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی ▪

  .هم السالمیت علیالب

انتشارات مدرسه امام قم:  ، دو جلد،  قاتیالعروة الوثقی مع التعل،  ق(1428)  یید محمد کاظم طباطبا ییزدی، س ▪
 .ه السالمیابی طالب علبنعلی
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