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 .1مقدمه
چيستي و ماهيت اختيار از مباحث مهمي است كه در تأليفات حقوقي كمتر مورد توجه قرار گرفته
است .اگرچه مباحث مربوط به اختيار و نقش آن در مسئوليت انساني از دیرینهي پژوهشي قابل
توجهي برخورداربوده است و به جهت داشتن ابعاد متعدد ،در علوم مختلفي ،از جمله فلسفه،
كالم ،روانشناسي ،اخالق و حقوق مورد بحث قرار گرفته است .در علم حقوق ،اختيار ممكن
است در اركان تحقق جرم یا چنانكه معموالً گفته ميشود در مسئوليت كيفري نقش یابد.
لزوم تبيين دقيق مفهوم اختيار ،بهویژه از آنجا قوت ميگيرد كه قانونگذار در مواردي بين
اختيار و مفاهيم مشابه از جمله اراده ،قصد و رضا خلط كرده است .بهگونهاي كه هم در قانون
مجازات اسالمي مصوب  3131و هم در قانون جاري مصوب  ،3156نشانههایي در این خصوص
دیده ميشود؛ چنانكه در قانون مصوب  ،3131قانونگذار در بخش كليات (ماده  )91در بحث از
مستي ،شرط رفع مسئوليت را «مسلوباالراده بودن» ميداند ،در حاليكه در بحث از مستي در
قتل (ماده  ،)664با وجود یكساني شرایط با ماده  ،91از اصطالح «مسلوباالختيار» سخن به ميان
ميآورد .قانونگذار فعلي این ایراد را رفع كرده است و در بحث از مستي ،در هر دو بخش كليات
و قتل (مواد  394و  )113از اصطالح «مسلوباالختيار» استفاده كرده است ولي اشكالي كه پيش
ميآید این است كه قانونگذار اختيار را در معناي واقعي آن و بهعنوان مفهومي مستقل و متمایز
از اراده به كار نبرده است .این نكته از آنجا قوت ميگيرد كه قانونگذار در صدر ماده  394ق.م.ا،
بيارادگي را از آثار مصرف مسكرات ذكر كرده است .ازاینرو باید گفت آنچه در مستي باعث
رفع مجازات از شخص مست ميگردد ،زوال اراده است نه اختيار ،هرچند كه با زوال اراده
صحبت از اختيار ،معنا ندارد ولي فيالواقع ،عامل رفع مجازات ،زوال اراده ميباشد .همچنين
قانونگذار در ماده  455ق.م.ا در بحث از اجبار معنوي ،از زوال اختيار سخن به ميان ميآورد،
درحاليكه اصوالً و بنا بر قول مشهور ،آنچه در اجبار معنوي زایل و به دليل آن مسئوليت رفع
ميگردد ،زوال اراده ميباشد نه اختيار .در قانون مدني نيز قانونگذار در مواردي رضا را جایگزین
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اختيار كرده است؛ چنانكه در مواد  142 ،611 ،51و  ،3131آنچه موجب تحقق اكراه ميگردد
را ،عدم رضا دانسته است؛ بنابراین مالحظه ميشود كه قانونگذار تعاریفي را كه در مورد اختيار،
اراده و رضا در منابع فقهي و حقوقي وجود دارد ،رعایت نكرده است.
در مورد جایگاه اختيار نيز قانون گذار نتوانسته است نظر متقني از خود ارائه دهد و متأثر از
دیدگاههاي مختلف حقوقدانان در این خصوص ،برخورد دوگانهاي را در پيش گرفته است؛
بهگونهاي كه از طرفي در ماده  341ق.م.ا ،اختيار را شرط مسئوليت كيفري دانسته است و از طرف
دیگر در مواد مربوط به تعزیرات ،حدود و قصاص رویه دیگري را در پيش گرفته و سلب اختيار
را عاملي براي جواز ارتكاب جرم از ناحيه غير مختار و در مواردي موجب تحول در رابطه استناد
و تزلزل اسناد نتيجه مجرمانه به عامل فاقد اختيار دانسته است.
در این تحقيق سعي شده است كه بر اساس مقررات موضوعه و نظرات مختلف فقها و
حقوقدانان ،جایگاه و موقعيت اختيار در حقوق جزا مورد بررسي قرار گيرد .از آنجا كه تبيين
مسئله مذكور ،از سویي بستگي تام به تبيين مفهوم دقيق اختيار دارد و از سوي دیگر در گرو
تفكيک این نهاد حقوقي از مفاهيم مشابه و نزدیک به آن مانند اراده ،قصد و رضا است ،پيش از
ورود به مبحث اصلي یعني جایگاه اختيار در حقوق جزا ،الجرم تبيين این دو موضوع و بررسي
آنها ضروري مينماید.

 .2ماهیت اختیار؛
اختيار یكي از مفاهيمي است كه به جهت داشتن ابعاد و آثار متعدد ،در علوم گوناگون از جمله
فلسفه ،كالم ،روانشناسي ،اخالق و حقوق همواره بر سر ماهيت آن اختالف نظر بوده است.
 .1-2اختیار در لغت؛
اختيار مصدر باب افتعال بوده و از ماده خير گرفته شده است .اختيار را در لغت به« :برگزیدن،
انتخاب كردن (ابن منظور ،ج  ،4بيتا :ماده خير) ،رجحان دادن چيزي (البستاني،)266 :3733 ،
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آزادى و تسلط داشتن بر عمل (عميد ،)59 :3133 ،قدرت بر انجام دادن كار به اراده خویش مقابل
اضطرار ،اجبار (دهخدا ،ج  ،4بيتا3913 :؛ معين ،ج  ،3بيتا )325 :و در معناي مصدري مقابل
اكراه (ابن منظور ،ج  ،4بيتا :ماده خير)» معنا نمودهاند .در كليه كاربردهاي لغوي ،معناي اقتدار
و تسلط بر عمل و آزادي تصميم ،تصریحاً یا تلویحاً استنباط ميشود و الزمه این اقتدار و تسلط
بر عمل آن است كه فرد توانایي انتخاب یا عدم انتخاب اعمال مختلف را در حين ارتكاب عمل
داشته باشد.
 .2-2اختیار در اصطالح؛
اختيار در اصطالح از مفهوم لغوي خود دور نيفتاده و به توانایي انتخاب تعریف ميشود؛ به
صورتي كه فرد قادر باشد از بين چند موقعيت ممكن و مقدور ،اراده خود را متوجه رفتار خاصي
كند ،بدون اینكه تحت فشار داخلي و خارجي غير قابل تحمل ،ناچار به انتخاب آن گردد .به این
دليل قيد غير قابل تحمل بودن را اضافه كردیم كه بسياري از تصميمهایي كه آدمي در طول
زندگي ميگيرد ،همواره تحت تأثير موقعيتهاي دروني و بيروني صورت ميگيرد .بهگونهاي
كه فرد را بهسوي انجام عمل خاصي ميكشاند ولي وضعيت فرد در اینگونه شرایط بهگونهاي
نيست كه اختيار را از وي بگيرد؛ چراكه امكان انتخاب افعال دیگر بدون آنكه ضرر غير قابل
تحملي براي فرد اتفاق افتد ،وجود دارد ،درحاليكه در شرایط اضطراري و اكراهي ،عدم انتخاب
ارتكاب فعل تبعات و خسارات غير قابل تحمل و جبرانناپذیري را براي شخص به همراه دارد.
ممكن است گفته شود« :فرد در شرایط اكراهي و اضطراري ،مختار است؛ چراكه بههرحال
ميتواند خود را با اجراي قانون هماهنگ و از ارتكاب جرم به هر قيمتي اجتناب كند و تن به
ضرر ناشي از شرایط اكراهي یا اضطراري بدهد؛ بنابراین اكراه شونده یا مضطر ،با اختيار و آزادانه
و با داشتن حق انتخاب ،ولي بدون رضاي واقعي ،آگاهانه تصميم به ارتكاب جرم ميگيرد»
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(عوض محمد 3.)441 :3571 ،در جواب ميتوان گفت اینكه فرد مكرَه ميتواند فعل اكراهي را
انتخاب نكند دال بر این نيست كه مختار است؛ چراكه فيالواقع ترک فعل مجرمانه در این مورد
با تقبل ضرر غير قابل تحمل از جانب غير مختار همراه است ،درحاليكه فرد مختار به كسي گفته
ميشود كه بتواند از بين دو امر كامالً یكسان یكي را بدون اینكه مرجح قوي خارج از اراده در
بين باشد ،انتخاب كند 6.آیا در شرایط اكراهي و اضطراري واقعاً انتخاب بين فعل اكراهي یا ترک
آن مساوي است؟! یقيناً در اینجا تمام دغدغه و تمركز مرتكب ،آن است كه براي دفع ضرر غير
قابل تحمل از خود ،ارتكاب جرم را انتخاب كند؛ بنابراین در اثر شرایط اكراهي یا اضطرار ،الزام
ناگزیري وجود دارد كه طي آن ارتكاب جرم ترجيح ميیابد.
همچنين ،همان طور كه در تعریف اختيار بيان گردید ،با وجود اختيار باید امكان انتخاب
موقعيتهاي مختلف براي فرد ،وجود داشته باشد (نجيب حسني .)215 :3534 ،به عبارتي وضعيت
فرد در حين ارتكاب فعل باید بهگونهاي بوده باشد كه بتوان گفت توانایي انتخاب اعمالي غير از
آن اعمالي كه محدود به انتخاب كردن آنها شده است را داشته است ( Peter Voss, The

 .)Nature of Freewill, optimal.org.بدون تردید در شرایط اكراهي و اضطراري ،فرد از چنين
موقعيتي برخوردار نيست؛ چراكه فرد در این شرایط ،دو حق انتخاب بيشتر ندارد؛ یا باید مرتكب
 .3عدهاي معتقدند «اختيار در اكراه و اضطرار كامالً از بين نميرود ،اما واقعيت این است كه در این حاالت اختيار به حدي
ضعيف و محدود ميشود كه دشوار و بلكه محال است كه شخص از ارتكاب جرم امتناع و به تحمل زیان و تهدید تن دردهد،
زیرا ایستادگي در برابر تهدید از طاقت مردم عادي بيرون است و قانون هم از افراد انتظار شجاعت و قهرماني ندارد و به همين
جهت اكراه و اضطرار شخصي ميزان الزم از اختيار را كه براي مسئوليت كيفري ضرورت دارد از بين ميبرد»  .ر.ک :محمود
مصطفي ،محمود ( 3523م) ،قانون العقوبات (القسم العام) ،قاهرۀ ،مكتبۀ القاهرۀ الحدیثۀ ،صص  124و 129؛ نيز ر.ک :ابوعامر،
محمد زكي ( 3556م) ،قانون العقوبات (القسم العام) ،بيروت ،الدار الجامعيۀ ،ص 323؛ نيز ر.ک :زراعت ،عباس (،)3173
قاعده اضطرار در حقوق كيفري (قسمت اول) ،مجله دادرسي ،ماهنامه شماره  ،16صص .13-62
 .6در این خصوص قاعده اي در فقه تحت عنوان قاعده ترجيح بالمرجح وجود دارد .بدین معني كه وقتي فرد در برابر
موقعيتهاي گوناگوني قرار ميگيرد ،امكان انتخاب هر یک از این موقعيت ها از سوي فرد مساوي باشد و هيچ عاملي او را
وادار به رفتن به سمت یكي از موقعيت ها نكند .رک :آشتياني ،مهدي ( ،)3133اساس التوحيد ،تهران :چاپ جاللالدین
آشتياني.
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جرم شود یا آنكه متقبل ضرر گردد .بهعنوان مثال وقتي فردي تهدید ميشود به اینكه مال دیگري
را سرقت كند یا فرزندش را به قتل ميرساند .در اینجا اوالً امكان انتخاب بين سرقت و عدم
ارتكاب آن مساوي نيست .چراكه انگيزه قوي نجات جان فرزند ،موجب ترجيح ارتكاب سرقت
مي گردد .ثانياً فرد توانایي انتخاب عملي غير از این دو را ندارد؛ به عبارتي یا باید سرقت كند یا
فرزندش كشته شود .خارج از این دو ،انتخاب دیگري ندارد؛ بنابراین فرد توانایي این را ندارد كه
به انتخابي بپردازد كه نه فرزندش كشته شود و نه سرقت كند .لذا اینكه گفته ميشود فرد بههرحال
ميتواند ارتكاب جرم را برنگزیند ،فاقد ارزش الزم در تعریف حقوقي اختيار ميباشد.
 .3-2تمایز اختیار از مفاهیم مشابه و نزدیک؛
مفاهيم اراده ،قصد و رضا از مفهوم اختيار متمایزند .با وجود این در مواردي دیده شده است كه
بين این مفاهيم خلط شده و در استعمال الفاظ مذكور به آثار متمایز آن توجه نشده است.
 .1-3-2اختیار و اراده؛
اراده مصدر باب افعال واژهاي عربـي از ریشه «رود» است (لسان العرب ،ج  .)9،3417،129در
زبان فارسي ،اراده عبارت است از« :خواستن ،طلب كردن ،قصد و آهنگ و عزم» (معين ،ج ،3
331 :3173؛ عميد75 :3175 ،؛ جعفري لنگرودي )64 :3172 ،و در معناي مصدري تعریف شده
است به« :توانایي آگاهانه و بهویژه اقدام مبتني بر تدبر و سنجش» (بلک .)1598 :1990 ،آنچه در
این مقاله از مفهوم اراده مد نظر است ،جنبه وجودي آن ،یعني «صاحب عزم و اراده بودن ،توانایي
خواستن و اعمال نظر كردن» ميباشد .چنانكه ابنسينا از آن به «قدرت در نفس» یاد ميكند
(ابنسينا.)91 :3414،

3

 .3چنانكه بوعلي سينا بر این عقيده است كه قدرت در ما -نوع بشر – گاه قدرت در نفس است و گاه قدرت در اعضاء؛ منظور
از قسم نخست قدرت بر اراده است و مقصود از قسم اخير قدرت بر تحریک [اعضاء] است .ابنسينا در جاي دیگر اراده را در
معناي خواستن ،تعبير كرده است؛ بنابراین منظور ابنسينا از قدرت بر اراده ،قدرت بر خواستن است .آنچه ما از آن به اراده
تعبير ميكنيم.
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در بادي امر با توجه به ماهيت ذهني و رواني اراده ،غالب حقوقدانان ،آن را داخل در نيت
مجرمانه و عنصر رواني دانستهاند (اردبيلي ،ج 141 :3151 ،3؛ صانعي119 :3133 ،؛ وليدي:3151 ،
644؛ صدرات635 :3141 ،؛ عوده .)343 :3136 ،درحاليكه برخي دیگر با لحاظ تأثير اراده در
عنصر مادي ،معتقدند كه استناد رفتار به مرتكب كه در حقيقت احراز جزء اصلي و هميشگي
عنصر مادي در تمامي جرایم است ،مستلزم وجود پيشيني اراده و ابتناي رفتار بر پایهي آن است
(جعفري369 :3159 ،؛ نجيب حسني24 :3172 ،؛ شمس ناتري .)151 :3159 ،با دقت در تعریف
اراده ،ميتوان گفت كه اراده جنبه وجودي دارد و نميتوان آن را منحصراً مقوم یكي از دو عنصر
مادي یا معنوي دانست .ازاینرو برخي بر این باورند كه با توجه به منشأ ذهني رفتار ارادي ،اراده
خود متضمن دو كاركرد است؛ كاركرد رواني ،مربوط به جایي است كه فرد با بررسي و سنجش
موقعيتها و تصدیق یكي از آنها تصميم به ارتكاب آن ميگيرد كه این خود نيازمند قدرت
ذهني فرد در كنترل فعل و انفعاالت رواني است و دیگري كاركرد مادي ،مربوط به جایي است
كه ذهن با قدرت كنترل بر اعضاء بدن ،هدایت آنها براي ارتكاب رفتار را بر عهده ميگيرد؛
بنابراین اراده شرط ضروري و نه كافي براي تشكيل هر دو عنصر مادي و رواني است (ویليامز،
 3523به نقل از ساندرز)449 :3577 ،؛ زیرا اراده بهعنوان قدرت و توانایي خواستن ،به هر دو جنبه
مادي و ذهني رفتار اشاره دارد هرچند از آنجاكه براي مجرم شناختن فرد ،ابتدا بایستي جرم را از
لحاظ مادي به وي منتسب دانست و سپس به بررسي و احراز عنصر معنوي پرداخت بهگونهاي كه
در صورت عدم انتساب عنصر مادي صحبت از عنصر معنوي و احراز آن بيفایده مينماید،
مي توان گفت كه زوال اراده در وهله اول مانع انتساب رفتار مادي به شخص است و در این
صورت مجالي براي سخن از عنصر معنوي باقي نميماند.
با توجه به تعریف اراده به توانایي خواستن و تعریف اختيار به آزادي در انتخاب ،مشخص
ميگردد كه معناي این دو كامالً از هم متمایز ميباشد .البته ناگفته نماند كه اراده با این تعریف،
شرط الزم براي تكوین اختيار است؛ یعني براي اینكه فرد بتواند یكي از چند راه ممكن را آزادانه
و بدون اعمال فشار داخلي و خارجي انتخاب كند ،در وهلهي اول باید توانایي خواستن داشته
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باشد .لذا تا توانایي خواستن وجود نداشته باشد ،توانایي انتخاب موضوعيت ندارد .برخي با
تفكيک بين معناي واقعي و فرضي رفتار ارادي ،بر این عقيدهاند كه« :فقدان اراده به معناي لغوي
و اصلي اشاره به وضعيتي دارد كه در آن مرتكب هيچ انتخاب دیگري براي انجام نداشته است و
به معناي استعاري و ساختگي اشاره به وضعيتي دارد كه در آن مرتكب واقعاً دست به انتخاب
ميزند ولي این انتخاب تحت تأثير اكراه بوده است و اساساً انتخاب او نيز یک انتخاب عقالني
محسوب ميشود زیرا اگر چنين نميكرد به یقين زیان سنگيني را متحمل ميشد .بهعنوان مثال،
وقتي آقاي الف تحت اكراه آقاي ب مرتكب سرقت ميشود ارتكاب این جرم را انتخاب كرده
است ولي رفتار او غيرارادي است ازاین جهت كه یقيناً در شرایط دیگر او هيچگاه مبادرت به
چنين رفتاري نخواهد نمود»(جعفري 364 :3159 ،و  .)363-367درحاليكه هرچند با توجه به
تعریف اختيار به معناي آزادي در انتخاب و اراده به معناي توانایي خواستن ،ممكن است اكراه را
بهنوعي اختالل نسبي اراده دانست ،اما این امر هرگز نميتواند بهمنزلهي غيرارادي بودن رفتار
مكرَه محسوب گردد .به همين دليل هيچگاه رفتار اكراهي كه در نظر نویسنده مذكور بهعنوان
رفتار غيرارادي فرضي تلقي شده است ،در حكم مسلوباالرادگي و داراي آثار رفتار شخص
فاقد اراده قلمداد نمي گردد .لذا به نظر مي رسد در حكم غيرارادي دانستن رفتار مكرَه اصطالح
غيردقيقي است.
متأسفانه قانون گذار در مواردي نتوانسته است براي اختيار مفهومي مستقل از اراده قائل شود؛
بهگونهاي كه در مواد  394و  113ق.م.ا 3سلب اختيار را مانع مجازات جرم ناشي از مستي ميداند

 .3ماده  -394مستي و بيارادگي حاصل از مصرف اختياري مسكرات ،مواد مخدر و روانگردان و نظایر آنها ،مانع مجازات
نيست مگر اینكه ثابت شود مرتكب حين ارتكاب جرم بهطوركلي مسلوباالختيار بوده است .لكن چنانچه ثابت شود مصرف
این مواد بهمنظور ارتكاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود ،به مجازات هر دو جرم محكوم
ميشود.
ماده  -113ارتكاب جنایت در حال مستي و عدم تعادل رواني در اثر مصرف مواد مخدر ،روانگردان و مانند آنها ،موجب
قصاص است مگر اینكه ثابت شود بر اثر مستي و عدم تعادل رواني ،مرتكب بهكلي مسلوباالختيار بوده است كه در این
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درحالي كه از جمله آنچه در مستي ممكن است متزلزل گردد اراده است؛ چنانكه در صدر ماده
 394ق.م.ا ،مستي و بيارادگي را در كنار هم بكار برده است .غفلت قانونگذار از مميزات مفاهيم
مذكور بهویژه از آنجا قوت ميگيرد كه قانونگذار در قانون مجازات اسالمي مصوب  3131نيز،
در بحث از مستي ،از طرفي در ماده « ،391مسلوباالراده بودن» را شرط عدم مجازات ميداند و
از طرف دیگر در ماده « ،6664مسلوباالختيار بودن» را .همچنين در ماده  455ق.م.ا 1در بحث از
اجبار معنوي ،زوال اختيار را مانعي براي مجازات مرتكب ميداند درحاليكه فيالواقع آنچه
اصوالً و بنا بر قول مشهور در اجبار معنوي مانع اعمال مجازات ميشود ،زوال اراده است نه اختيار.
شاید متأثر از این رویكرد قانوني ،عدهاي در تعریف «اراده» بيان ميدارند« :در تعابير حقوق
كيفري ،هنگاميكه از رفتار ارادي سخن به ميان ميآید ،منظور همان رفتار اختياري است؛ یعني
فاعل با آگاهي تام ،قدرت بر انتخاب از چند راه ممكن و مقدور را داشته باشد( ».اردبيلي:3156،
 .) 143این نظر از آن جهت كه اختيار را به توانایي انتخاب تعریف ميكند ،مناسب است ولي از
آن جهت كه بين مفاهيم اراده و اختيار خلط كرده و ركن آگاهي و علم را كه طبق ماده 344
ق.م.ا از اركان متشكله عنصر رواني است ،مؤثر در تعریف اختيار دانسته است ،موجه به نظر
نميرسد .بدون تردید علم متمایز از اختيار و آن متمایز از اراده است و در حقوق كيفري هركدام

صورت ،عالوه بر دیه به مجازات تعزیري مقرر در كتاب پنجم «تعزیرات» محكوم ميشود .لكن اگر ثابت شود كه مرتكب
قبالً خود را براي چنين عملي مست كرده و یا علم داشته است كه مستي و عدم تعادل رواني وي ولو نوعاً موجب ارتكاب آن
جنایت یا نظير آن از جانب او ميشود ،جنایت ،عمدي محسوب ميگردد.
 .3ماده  91ـ اگر كسي بر اثر شرب خمر ،مسلوباالراده شده لكن ثابت شود كه شرب خمر بهمنظور ارتكاب جرم بوده است
مجرم عالوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمي كه مرتكب شده است نيز محكوم خواهد شد.
 .6ماده  664ـ قتل در حال مستي موجب قصاص است مگر اینكه ثابت شود كه در اثر مستي بهكلي مسلوباالختيار بوده و
قصد از او سلب شده است و قبالً براي چنين عملي خود را مست نكرده باشد و درصورتيكه اقدام وي موجب اخالل در نظم
جامعه و یا خوف شده و یا بيم تجري مرتكب و یا دیگران گردد موجب حبس تعزیري از  1تا  31سال خواهد بود.
 1ماده  - 455هرگاه كسي دیگري را بترساند و آن شخص در اثر ترس بياختيار فرار كند یا بدون اختيار حركتي از او سر بزند
كه موجب ایراد صدمه بر خودش یا دیگري گردد ،ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدي و غيرعمدي مسئول است.
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داراي آثاري متفاوت از دیگري است .بهعنوان مثال اگر شخصي مالي را به تصور اینكه مال خود
است بردارد به دليل عدم آگاهي به اینكه مال دیگري است ،سرقت واقع نميشود درحاليكه با
اراده و داشتن قدرت در انتخاب ،مال دیگري را ميبرد؛ بنابراین یكسان پنداري مفاهيم مذكور
در حقوق بهوضوح ناموجه به نظر ميرسد.
 .2-3-2اختیار و قصد؛
در فرهنگ فارسي معاني ذیل براي قصد آمده است :خواستن ،خواسته ،طلب كردن ،دوست
داشتن ،ميل ،اراده و آهنگ (دهخدا ،بيتا3219 :؛ عميد ،بيتا311:؛ معين ،ج  ،3بيتا .)373 :در
اصطالح ،قصد آن حالت نفساني است كه پس از تصور و تصدیق به سود یا زیان امري شوق بدان
پيدا ميشود (الهيجي ،ج 693 :3،3171؛ شيرازي ،ج  3.)334 :3127 ،4الزم به ذكر است كه
اغلب لغتدانان و حكماء در مباحث خود ،بهجاي واژه قصد ،از واژه اراده بهره جستهاند .به نظر
ميرسد منظور آنها از اراده ،ارادهاي است كه به فعل تعلق ميگيرد؛ همان معنایي كه از قصد
برميآید.
بنابراین ،با توجه به تعریف قصد به معناي خواستن ،حوزهي معنایي آن از اراده متمایز ميگردد.
توضيح اینكه؛ آنچه در معناي اراده ميباشد ،توانایي خواستن است ولي آنچه در معناي قصد ميباشد،
خواستن است نه توانایي خواستن و آن زماني است كه این توانایي ،به انجام كاري تعلق گيرد؛ به
عبارتي قصد« ،اراده كردن» است .بهعنوان مثال در مورد جرم قتل ،اینكه فرد توانایي تصميمگيري
آگاهانه براي ارتكاب جرم قتل را دارد واجد اراده ميباشد (اراده داشتن) و اینكه قادر است از این
توانایي آگاهانه استفاده كند و به سمت ارتكاب جرم قتل برود و سعي در انجام آن داشته باشد ،جرم
قتل را اراده و قصد كرده است (اراده كردن).
 .3حكما متقدم مراحل رواني اراده را اینگونه بيان كردهاند« :براي تحقق اراده ارتكاب فعل ،مقدماتي الزم است .توضيح اینكه
ابتدا فرد عمل مذكور را تصور كرده و سپس به سنجش سود و زیان انجام یا عدم انجام آن ميپردازد و درصورتيكه عقل
وي انجام آن را تصدیق كرد ،شوقي در وي نسبت به انجام آن به وجود ميآید .حال وقتي تصميم قطعي به ارتكاب فعل
گرفت ،اراده محقق ميگردد .این تصميم و اراده ارتكاب فعل را كه از آن به خواستن فعل تعبير ميشود ،قصد مينامند».
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تتبع در منابع مختلف نشان ميدهد كه در مواردي بين معناي اختيار و قصد خلط شده است.
چنانكه به نظر برخي از فالسفه ،فعلي ،اختياري دانسته شده است كه مسبوق به خواست فاعل آن
باشد (ابنسينا .)431-433 :3414 ،در برخي تأليفات فقهي نيز گاه اختيار به قصد فعل تعریف شده
است (یزدي ،بيتا332 :؛ زهيلي ،جلد 375 :3179 ،4؛ بخاري ،جلد  ،4بيتا311 :؛ قره داغي ،ج
.)357 :3466 ،3
در حقوق نيز از روي مسامحه گاه دیده شده است كه مسلوب االراده بودن 3در معناي
بياختياري ،بهعنوان شرط تحقق اجبار دانسته شده است( .مير محمد صادقي.)163 :3156 ،
همچنين دیده شده است كه اكراه در معناي اجبار یا نوعي اجبار محسوب شده است (زراعت،
65 :3173؛ نوربها 134 :3173 ،و .)139
با توجه به تعریف اختيار به توانایي انتخاب و تعریف قصد به خواستن رفتار ،مشخص است
كه این دو مفهوم ،حوزه معنایي و آثار حقوقي متفاوتي نسبت به یكدیگر دارند .بهگونهاي كه
شخص واجد قصد ،ممكن است فاقد اختيار باشد .چنانكه در اكراه و اضطرار وضع به همين گونه
است؛ ازآنجاكه فرد پس از سنجش سود و زیان ،اراده خود را متوجه فعل خاصي ميكند ،واجد
قصد است ولي ازآنجایيكه توانایي انتخاب موقعيتهایي كه در شرایط عادي ميتوانست از آن
برخوردار شود را ندارد ،فاقد اختيار قلمداد ميگردد.
 .3-3-2اختیار و رضا؛
رضا در زبان عربي به معناي خشنودي (راغب اصفهاني ،ج )3414 :71 ،6و ضد سخط (قاموس
قرآن ،ج ،1بيتا )314 :و در زبان فارسي به معناي خرسندي ،موافقت ،طيب نفس و اختيار آمده
است (دهخدا ،ج  ،3بيتا ،ذیل كلمه رضا ) .معناي اصطالحي رضا نيز از معناي لغوي خود دور
نيفتاده است ،چنانكه رضایت در معامالت به اشتياقي تعریف شده است كه در پي سنجش سود و

 .3منظور نگارنده مذكور از اراده در اینجا ارادهاي است كه به ارتكاب فعل مجرمانه تعلق ميگيرد (قصد).
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زیان و تصدیق به مفيد بودن عقد در ذهن به وجود ميآید و نفس را بهسوي انشاء مفاد آن ميكشاند
(امامي ،ج .)371 :3126 ،3

گروهي اختيار را در معناي رضا تعبير كرده (شيرازي ،ج  3)137 :3127 ،2و معتقدند مختار
كسي است كه از روي رضا و طيب نفس فعلي را انجام ميدهد .عدهاي بالعكس رضا را در معناي
اختيار و آزادي عمل بكار بردهاند (ره پيک44 :3139 ،؛ بخاري ،ج  ،4بيتا.)176 :
با توجه به تعریف رضا در معناي «شوق به انجام عملي بعد از تصدیق به مفيد بودن آن» ،معلوم
ميگردد كه اختيار به معناي توانایي انتخاب ،متفاوت از رضا ميباشد ،چنانكه عدهاي از فقها در
معا مالت ،بين اختيار و رضا تفكيک قائل شده و اختيار را شرط نفوذ عقد و رضا را شرط تحقق
قصد ميدانند (طباطبائي یزدي ،ن ،ص 361؛ اصفهاني 3437 ،ج  ،6بيتا)41 :؛ بنابراین شرط
اختيار ،به رضا و طيب نفس بر نميگردد ،بلكه به عدم اكراه بازگشت دارد (خميني ،ج :6،3124
 .)92باید توجه داشت كه ماهيت اكراه در معامالت و جزایيات متفاوت نبوده و شرایط تحقق آن
نيز یكسان است؛ چنانكه قانونگذار در ماده  393ق.م.ا 6و ماده  616ق.م 1از قيد یكسان «غير قابل
تحمل بودن» تهدید ،بهعنوان شرط تحقق اكراه ،سخن به ميان ميآورد .لذا باید گفت آنچه در
جرایم ،موجب جواز ارتكاب جرم و در معامالت ،موجب عدم نفوذ عقد ميگردد ،زوال اختيار
 .3مشهور فقها معتقدند« :اختيار یعني اینكه انجام مضمون عقد از روي رضا و طيب نفس ،قصد شود ».براي نمونه ر.ک :انصاري،
شيخ مرتضي ( ،)3173كتاب المكاسب شروط المتعاقدین ،ترجمه :حبيباهلل رزمجویي و سيد عباس حسيني نيک ،تهران:
مجمع علمي و فرهنگي مجد ،ص 337؛ خوئي (بيتا) ،سيد ابوالقاسم ،مصباح الفقاهه ،ج  ،1بيجا :بينا ،ص 673؛ روحاني،
سيد محمد صادق (بيتا) ،فقه الصادق ،ج  ،39بيجا :بينا ،ص .156
 .6ماده  -393هرگاه كسي بر اثر اكراه غيرقابل تحمل مرتكب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب ميشود مجازات
نميگردد .در جرائم موجب تعزیر ،اكراهكننده به مجازات فاعل جرم محكوم ميشود .در جرائم موجب حد و قصاص طبق
مقررات مربوط رفتار ميشود.
 .1ماده  -616اكراه به اعمالي حاصل ميشود كه مؤثر در شخص باشعوري بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروي خود
تهدید كند بهنحويكه عادتاً قابل تحمل نباشد .در مورد اعمال اكراهآميز سن و شخصيت و اخالق و مرد یا زن بودن شخص
باید در گرفته شود.
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است نه فقدان رضا و طيب نفس .باوجوداین در قانون مدني ،قانونگذار رضا را جایگزین اختيار
كرده است و در مواد  142 ،611 ،351و  33131عدم رضا را شرط تحقق اكراه و عدم نفوذ عقد
ميداند.

 .3جایگاه اختیار در نظریه عمومی جرم؛
در این قسمت سعي ميشود تأثير سلب اختيار در روند شكلگيري فعل مجرمانه و نقش اختيار
در عناصر سه گانه جرم مورد ارزیابي قرار گيرد .در غالب موارد سلب اختيار در «اكراه» با تأثير
در عنصر مادي ،موجب انتساب اثر فعل ارتكابي توسط اكراهشونده به اكراهكننده و در نتيجه
ثبوت مجرميت وي گردد لكن در «اضطرار» بهویژه وقتي منشأ آن رفتار انسان نبوده است ،عدم
اختيار با تأثير در عنصر قانوني مانع تحقق جرم توسط مضطر ميگردد .طبيعي است وقتي ارتكاب
فعل مجرمانه از لحاظ مادي قابل انتساب به فرد نبوده و یا رفتار ارتكابي با زوال عنصر قانوني فاقد
وصف مجرمانه است ،صحبت از سلب اختيار و تأثير آن بر عنصر رواني موضوعيت نخواهد
داشت.
توضيح اینكه؛ وقوع فعل به تنهایي در تحقق جرم و احراز مسئوليت جزائي مرتكب كافي
نيست ،بلكه یكي از اجزاء الزم در تحقق ركن مادي ،اثبات اسناد نتيجه زیانبار به فعل انجامشده
 .3ماده  -351براي صحت هر معامله شرایط ذیل اساسي است:
 -3قصد طرفين و رضاي آنها.
-6اهليت طرفين.
 -1موضوع معين كه مورد معامله باشد.
 -4مشروعيت جهت معامله
ماده  -611اكراه موجب عدم نفوذ معامله است اگرچه از طرف شخص خارجي غير از متعاملين واقع شود.
ماده  -142عقد بيع باید مقرون به رضاي طرفين باشد و عقد مكره نافذ نيست.
ماده  -3131رضاي زوجين شرط نفوذ عقد است و هرگاه مكره بعد از زوال كره عقد را اجازه كند نافذ است مگر اینكه اكراه
به درجه بوده كه عاقد فاقد قصد باشد.
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و عامل آن است( 3صادقي .)366 :3151 ،در مواردي ممكن است عوامل متعدد بر نحو مباشر 6یا
سبب 1به صورت طولي در حدوث نتيجه مجرمانه مداخله نمایند .سلب اختيار از دیگري با اكراه
وي به ارتكاب جرم از مصادیق اجتماع طولي سبب و مباشر است زیرا عامل زایلكننده اختيار
سبب است و عاملي كه در اثر اكراه یا اضطرار اختيار خود را از دست ميدهد ،معموالً مباشر
است .قاع ده اولي آن است كه در صورت اجتماع طولي سبب و مباشر ،مباشر ضامن است مگر
اینكه سبب اقوي از مباشر باشد؛ چراكه مباشر علت است و هميشه در تأثير ،اقوي از سبب خواهد
بود .لكن در مواردي فعل مباشر ناشي از سبب و مبتني بر آن است بهطوريكه سبب هرچند خود
مستقيماً در وقوع جنایت یا خسارت دخالت ندارد لكن مباشر چنان تحت تأثير اقدام سبب است.

 .3در حقوق جزا انتساب مادي به دو رابطه فرعي تقسيم ميشود رابطه اول ،انتساب فعل مجرمانه به فاعل است كه آن را اسناد
بسيط خوانند .رابطه دوم ،انتساب نتيجه مجرمانه به فعل مجرمانه فاعل است كه آن را اسناد مزدوج خوانند .آنچه در عنصر
مادي بهعنوان ركن اصلي متشكله جرم ،نقش مهم و اساسي ایفا ميكند رابطه دوم ،یعني رابطه انتساب و سببيت ميان فعل و
نتيجه مجرمانه است .بدین معني كه ما زماني ميتوانيم فعل انجامشده را بهعنوان عنصر مادي به فرد نسبت دهيم كه نتيجه و اثر
همان فعل را نيز بتوانيم به وي منتسب كنيم .ر.ک :عبيد ،رؤوف ( 3574م) ،السببيۀ الجنائيۀ ،چاپ چهارم ،قاهره ،دار الفكر
العربي ،صص  1و .4
 .6مباشرت را ایجاد علت گفتهاند و در تعریف علت آوردهاند« :علت هر امري است كه از وجود آن وجود معلول و از عدم
آن عدم معلول الزم آید .ر.ک :نجفي ،محمدحسن ( ،) 3123جواهرالكالم في شرح شرایع االسالم ،تهران ،دار الكتب
االسالميۀ ،جلد  ،46ص .95
 .1تسبيب عاملي است كه از عدم آن عدم وقوع نتيجه مجرمانه الزم آید اما از وجود آن نيز وجود نتيجه مجرمانه الزم نميآید.
رک :نجفي ،محمدحسن ( ،)3622جواهرالكالم في شرح شرایع االسالم ،تهران ،دار الكتب االسالميۀ ج  ،41ص  -59موقعيت
سبب در ایجاد تلف با چگونگي تأثير علت (مباشرت) در آن متفاوت است چراكه « :تسبيب در تلف یعني ایجاد كاري كه
وقوع تلف عرفا به اثر آن كار منسوب است بر خالف مباشرت كه وقوع تلف عرفاً به نفس كار مستند است ».ر.ک :صادقي،
محمدهادي ( ،)3151حقوق جزاي اختصاصي  ،3جرایم عليه اشخاص (صدمات جسماني) ،چاپ بيستم ،تهران :نشر ميزان .ص
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كه خود را ملزم به ارتكاب عمل دیده و گاه همچون وسيلهاي در اختيار آن قرار ميگيرد.

3

همچنين گاه قوت سبب به مباشر ،ناشي از اسناد عدوان مباشر به سبب است بهطوريكه وجه
خطرساز مباشرت مستند به اقدام سبب محسوب ميشود .لذا سبب بهعنوان ایجادكننده خطر نسبت
به نتایج ناشي از فعل مباشر ،ضامن خواهد بود( 6.صادقي ،جرایم عليه اشخاص 313 :3151،و
317؛ صادقي ،اجتماع سبب و مباشر در قانون مجازات اسالمي336 :3151 ،؛ الزحيلي/3 :3463 ،
.)437
بنابراین در شرایط اكراهي ،اكراه كننده بهعنوان سبب ضامن است ،زیرا فعل اكراه شونده ناشي
از اقدام اكراه كننده و عدوان وي است .لذا اكراه كننده نسبت به نتایج ناشي از فعل اكراه شونده
ضامن خواهد بود .به همين دليل قانونگذار در قسمت اخير ماده  962ق.م.ا ،بياختياري مباشر را
از جمله شرایطي دانسته است كه در آن ،صدمه ،به سبب نسبت داده ميشود؛ بنابراین جرم از
لحاظ مادي به سبب منتسب است و همين حكم در شرایط اضطراري ،هرگاه سبب ،عامل انساني
باشد نيز جاري است به عنوان مثال شخص الف با علم به حضور شخص ب در منزل ،خانه را به
آتش ميكشد و شخص ب ،به ناگ زیر براي فرار از خطر سوختگي دیوار خانه دیگري را خراب
مي كند .در این صورت اگر الف ،علم داشته باشد یا از قرائن برآید كه اگر خانه را آتش بزند،
شخص ب براي نجات جان خود دیوار خانه دیگري را خراب ميكند ،ميتوان وي را نسبت به
حكم تكليفي و وضعي مسئول شمرد و در صورت عدم آگاهي وي را صرفاً ميتوان مسئول حكم
 .3البته در این موارد ضمان سبب ناشي از تصور و برداشت عرف نيست بلكه این ضابطهي عقلي و علمي است كه به واقعيت
نقش سبب در حدوث زیان معطوف است .ر.ک :صادقي ،محمدهادي ،اجتماع سبب و مباشر در قانون مجازات اسالمي ،3156
مجله مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز ،دوره ششم ،شماره دوم ،ص .336
 .6عدوان وصف مادي فعل است و مراد از آن «توانایي و قابليت سبب در ایراد صدمه یا خسارت غير قانوني و نامشروع» است.
قيد «سبب» از اینرو بهكار رفته است عدوان در فعل مباشر ذاتي آن است زیرا مباشرت ایجاد علت است و قابليت ایجاد معلول
در علت امري حتمي و قطعي است درحاليكه در تسبيب تأثير سبب در حدوث نتيجه قطعي نيست بلكه سبب باید به نحوي
واقع شود كه واجد ظرفيت و قابليت اضرار به غير باشد .ر.ک :صادقي ،محمد هادي ،جرایم عليه اشخاص ،صص  51و .53
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وضعي دانست .حال اگر سبب ،عوامل قهري و طبيعي باشد ،عمل و نتيجه آن به خود مباشر نسبت
داده مي شود؛ چراكه جرم به دليل فقدان عنوان سبب از لحاظ مادي به عوامل قهري قابل انتساب
نيست .بهعنوان مثال شخصي در اثر ریزش ناگهاني كوه ،ناگزیر از انحراف مسير و برخورد با
دیگري و آسيب به او گردد .در این صورت فعل از لحاظ مادي به خود وي منتسب است.
قانونگذار در ماده  396ق.م.ا ،با درک شرایط مضطر كه در مخمصه گرفتار آمده و ناگزیر به
انتخاب رفتار مجرمانه شده است ،ارتكاب جرم را تحت شرایطي براي خروج از آن تنگنا
تجویزكرده است .در نتيجه ميتوان گفت قانونگذار سلب اختيار را مجوزي براي ارتكاب جرم
از ناحيه غيرمختار دانسته است .لذا عنصر قانوني جرم در این فرض مخدوش ميگردد.
در مواردي ممكن است اقدام شخص غيرمختار ،بالتسبيب واقع شود و آن وقتي است كه وي
به ایجاد سبب جرم اكراه یا مضطر شود كه در این صورت سبب عدواني بهعنوان سبب مقدم در
تأثير عامل مسئول شناخته ميشود (صادقي ،جرایم عليه اشخاص 3،)355 :3151 ،مانند اینكه
شخصي در اثر اكراه دیگري ،چاهي بكند و كسي در آن بيفتد و آسيب ببيند كه در این فرض نيز
نتيجه به سبب عدواني نسبت داده ميشود.
درباره شرایطي كه براي زوال اختيار مؤثر در جواز ارتكاب جرم الزم است ،اختالف شده
است و در پاسخ به این سؤال كه براي جواز ارتكاب جرم از ناحيه شخص غير مختار آیا الزم
است ایراد ضرر به دیگري براي دفع ضرر اشد صورت گيرد ،آراء متفاوتي ابراز شده است و
بهعبارت دیگر در اینكه آیا در كنار سلب اختيار ،رعایت قاعده تناسب نيز براي جواز ارتكاب
جرم از ناحيه شخص غير مختار الزم است ،پاسخهاي مغایري اظهار شده است.
 .3چنانكه قانونگذار در ماده  919ق.م.ا بيان ميدارد« :هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غيرمجاز در وقوع جنایتي به نحو
سبب و بهصورت طولي دخالت داشته باشند كسي كه تأثير كار او در وقوع جنایت قبل از تأثير سبب یا اسباب دیگر باشد،
ضامن است مانند آنكه یكي از آنان گودالي حفر كند و دیگري سنگي در كنار آن قرار دهد و عابري به سبب برخورد با
سنگ به گودال بيفتد كه در این صورت ،كسي كه سنگ را گذاشته ،ضامن است مگر آنكه همه قصد ارتكاب جنایت را
داشته باشند كه در این صورت شركت در جرم محسوب ميشود».
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گروهي صرف سلب اختيار را براي عدم تحقق جرم از ناحيه شخص غير مختار كافي دانسته
و نيازي به رعایت قاعده تناسب در این خصوص نميبينند .این دسته معتقدند همينكه فرد در اثر
شرایط غير قابل تحمل ،ناچار به ارتكاب فعل مجرمانه ميگردد ،كافي براي جواز ارتكاب فعل
مجرمانه از جانب شخص غير مختار و انتساب آن به سبب عدواني است .چنانكه صاحب جواهر
ـ قدس سره ـ در این موارد لزوم تزاحم را مورد انتقاد قرار داده و فرموده است :اساس مسئله در
جایي است كه ستمگري فردي را به ظلم ملزم ميكند و مقهور توانایي ندارد كه اكراه او را رفع
كند و تخلف از امر ستمگر مستلزم تحمل ضرر در جان یا مال یا آبروي مكرَه است بهطوري كه
تحمل آن ضرر برایش مشكل باشد (نجفي ،بيتا.)327 :

3

گروهي دیگر رعایت قاعده تناسب را در این خصوص الزم ميدانند؛ بهگونهاي كه در صورت
عدم رعایت آن ،ارتكاب جرم از ناحيه شخص غير مختار را جایز نميدانند .حال در بين این گروه،
عدهاي رعایت قاعده تزاحم را مؤثر در ماهيت اختيار ميدانند ،چنانكه معتقدند در صورتي عدم اختيار
(اكراه یا اضطرار) محقق ميگردد كه ایراد ضرر بر دیگري توسط شخص غير مختار ،به خاطر دفع
ضرر اشد از خود صورت بگيرد (عوده676 :3136 ،؛ ميرسعيدي ،ج  .)321 :3151 ،3عدهاي نيز ،عدم
اختيار (اكراه یا اضطرار) و قاعده تزاحم را دو مفهوم مستقل از هم ميدانند و معتقدند كه براي زوال
اختيار در شرایط اكراهي یا اضطراري ،نيازي به رعایت قاعده تناسب نيست؛ بلكه همينكه ضرري
كه در اثر شرایط اكراهي یا اضطراري ،به فرد وارد ميشود ،براي وي غير قابل تحمل باشد ،بهگونهاي
كه ناچار به ارتكاب جرم گردد ،كافي است؛ بنابراین ،مالک سلب اختيار یک مالک شخصي است
كه با توجه سن ،جنس ،موقعيت جسمي و روحي افراد متفاوت است .حال در اینجا با دو فرض مواجه
ميشویم:
 .3در نظر ایشان در مسألۀ اكراه ،اوالً حفظ مال قليل و ضرر یسير مورد توجه نبوده است و ثانياً معيار جواز مكره عليه این است
كه ضرري كه به آن تهدید شده است؛ به جان مكرَه یا مال و یا آبروي او مضرّ باشد بدون اینكه الزم باشد بين ضرر تهدید
شده و ضرري كه با انجام مكره عليه به دیگري ميرسد تعادل وجود داشته باشد .مثالً اگر اكراه شود كه هزار تومان از كسي
بگيرد و در صورت امتناع ،ظالم از او صد تومان ميگيرد و گرفتن صد تومان براي او مضرّ باشد ،مجوز این است كه به مكره
عليه ضرري وارد سازد.
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فرض اول؛ اینكه بين ارتكاب جرم و زیان غير قابل تحمل ناشي از شرایط اكراهي یا اضطراري،
تناسب وجود دارد ،بهگونه اي كه فرد براي دفع ضرر اشد از خود ،به ارتكاب جرمي كه ضرر
اخف دارد ،روي مي آورد .در نتيجه هم در اثر ضرر غير قابل تحمل ناشي از شرایط اكراهي یا
اضطراري ،اختيار زایل و اكراه یا اضطرار محقق ميگردد و هم به دليل رعایت قاعده تناسب ،آن
اكراه یا اضطرار مجوز ارتكاب جرم است؛ بنابراین در اینجا رعایت قاعده تناسب شرط جریان
قاعده اكراه یا اضطرار را فراهم ميآورد .چنانكه بعضي از فقها شرط كردهاند كه الزم است مكرَه
قبل از اینكه به رفع تهدید مكرِه اقدام كند بين فعل مكره عليه و فعلي كه در برابر ترک آن تهدید
شده است ،مقایسه كند .مثالً اگر او را اكراه كردهاند كه آبروي كسي را بریزد و تهدید شده است
كه در صورت ترک آن مالي از او گرفته ميشود؛ ولي مقدار مال یا كم است كه او با آن متضرر
نميشود یا فقط اندكي ضرر ميبيند در این صورت هتک آبرو جایز نيست (اردبيلي.)53 :3411 ،
فرض دوم؛ اینكه بين ارتكاب جرم و زیان غير قابل تحمل ناشي از شرایط اكراهي یا اضطراري،
تناسب وجود ندارد .در این صورت شرایط ،غير قابل تحمل است و موجب زوال اختيار و تحقق
اكراه یا اضطرار ميگردد ،اما این اكراه یا اضطرار ،مجوز ارتكاب جرم از ناحيه شخص غير مختار
و انتساب آن به سبب عدواني نيست .توضيح اینكه؛ درست است كه زوال اختيار ميتواند موجبي
براي قوت سبب باشد ولي این در مواردي است كه بين ضرر وارده به دیگري و ضرر وارده به
شخص غير مختار تناسب وجود داشته باشد .حال اگر فرد براي دفع ضرر اخف مرتكب جرم
گردد ،جرم قویاً به خود وي منتسب است و صرف عدم اختيار در اینجا نميتواند موجبي براي
قوت سبب گردد؛ چراكه وي صرفاً به انگيزه دفع ضرر از خود كه در آن قاعده تزاحم رعایت
نشده است ،مرتكب جرم گردیده است.
بنابراین امكان جواز ارتكاب جرم از ناحيه شخص غير مختار و اسناد آن به سبب عدواني
متوقف بر رعایت قاعده تناسب است؛ بدین معني كه نحوه دخالت سبب عدواني باید بهگونهاي
باشد كه وي به خاطر شرایط غير قابل تحملي كه ایجاد ميكند ،اقوي از مباشر قلمداد گردد و
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این در صورتي امكانپذیر است كه بين ارتكاب جرم و ضرر غير قابل تحمل ناشي از آن شرایط،
تناسب برقرار باشد .لذا بدون وجود تزاحم و رعایت تناسب امكان جواز ارتكاب جرم از ناحيه
شخص غير مختار و یا اسناد آن به سبب عدواني ،منتفي است.
نتيجه این كه ما با دو مالک روبرو هستيم :مالک اول ،شخصي است؛ بدین معنا كه فرد در اثر
قرار گرفتن در شرایط الجائي و براي فرار از ضرر غير قابل تحمل ،ناگزیر به ارتكاب جرم گردد.
مالک دوم ،نوعي است؛ بدین معنا كه عرف رعایت تناسب بين فعل مجرمانه و زیان ناشي از
شرایط الجائي را احراز كند .به عبارتي قاعده تناسب رعایت گردد؛ بنابراین قاعده تناسب ،شرط
جریان اكراه یا اضطرار را فراهم ميكند ،بهگونهاي كه بدون رعایت این قاعده ،ممكن است اكراه
یا اضطرار محقق گردد ولي این اكراه یا اضطرار نميتواند موجب جواز ارتكاب جرم از ناحيه
شخص غير مختار و قوت سبب عدواني گردد .چنانكه قانونگذار در ماده  396ق.م.ا 3رفتار
ارتكابي در اثر اضطرار را در صورتي قابل مجازات نميداند كه متناسب با خطر موجود باشد .به
عبارتي همان قاعده تزاحم رعایت گردد .در مورد اكراه در ماده  393ق.م.ا چنين تصریحي وجود
ندارد ولي با توجه به اصول كلي حقوق جزا و منابع فقهي بدون شک رعایت قاعده تزاحم در
جواز فعل اكراهي مگر در مواردي كه مكرَه مجنون و یا كودک است ،الزم به نظر ميرسد.
بنابراین سلب اختيار همراه با جریان قاعده تزاحم ،با تأثير در عنصر مادي موجب انتساب اثر
فعل مجرمانه و در نتيجه ،عنصر مادي ،به اكراه كننده ميگردد و با تأثير در عنصر قانوني موجب
جواز ارتكاب جرم از ناحيه اكراه شونده یا مضطر ميگردد.

 .3ماده  -396هركس هنگام بروز خطر شدید فعلي یا قریبالوقوع از قبيل آتشسوزي ،سيل ،طوفان ،زلزله یا بيماري بهمنظور
حفظ نفس یا مال خود یا دیگري مرتكب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب ميشود قابل مجازات نيست مشروط بر
اینكه خطر را عمداً ایجاد نكند و رفتار ارتكابي با خطر موجود متناسب و براي دفع آن ضرورت داشته باشد.
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قانون گذار نيز در قانون همين رویه را در پيش گرفته و سلب اختيار را توأمان با رعایت قاعده
تناسب ،مؤثر در تحقق جرم از ناحيه شخص غير مختار دانسته است .در تعزیرات ،قانونگذار در
ماده  393ق.م.ا ،اكراه در جرایم تعزیري را موجب جواز ارتكاب فعل مجرمانه از ناحيه اكراه
شونده و انتساب آن به اكراهكننده دانسته است .لذا اكراهكننده را قابل مجازات ميداند .همچنين
در ماده  396ق.م.ا ،بهطوركلي و در مواد مربوط به رشا (تبصره ماده  956ق.م.ا) ،3ربا (تبصره 6
ماده  959ق.م.ا ،تعزیرات) ،6سقط جنين (ماده  261ق.م.ا ،تعزیرات) 1بهطور خاص ،اضطرار را
مؤثر در عنصر قانوني مقوم جرم دانسته و ارتكاب جرم از ناحيه مضطر را تجویز كرده است.
در حدود ،قانونگذار در ماده  621ق.م.ا ،4كسي را كه اظهاراتش در مورد قذف یا دشنام
پيامبر (ص) از روي اكراه واقع شده باشد ساب النبي محسوب نكرده است و در ماده  636ق.م.ا،9
جرم سرقت را به آمر نسبت ميدهد.
 .3تبصره ماده  956ق.م.ا (تعزیرات  )3139ـ درصورتيكه رشوهدهنده براي پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آن را
گزارش دهد یا شكایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وي مسترد ميگردد.
 6تبصره 6ماده  959ق.م.ا (تعزیرات  )3139ـ هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافي مضطر بوده از
مجازات مذكور در این ماده معاف خواهد شد.
 .1ماده  261ق.م.ا (تعزیرات  )3139ـ هر كس بهواسطه دادن ادویه یا وسایل دیگري موجب سقط جنين زن گردد به شش ماه
تا یک سال حبس محكوم ميشود و اگر عالماً و عامداً زن حاملهاي را داللت به استعمال ادویه یا وسایل دیگري نماید كه
جنين وي سقط گردد به حبس از سه تا ششماه محكوم خواهد شد مگر اینكه ثابت شود این اقدام براي حفظ حيات مادر
ميباشد و در هر مورد حكم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.
 .4ماده  -621هرگاه متهم به سبّ ،ادعا نماید كه اظهارات وي از روي اكراه ،غفلت ،سهو یا در حالت مستي یا غضب یا
سبقلسان یا بدون توجه به معاني كلمات و یا نقل قول از دیگري بوده است سابالنبي محسوب نميشود.
 .9ماده  -636هرگاه كسي مال را توسط مجنون ،طفل غير مميز ،حيوان یا هر وسيله بيارادهاي از حرز خارج كند مباشر
محسوب ميشود و درصورتيكه مباشر طفل مميز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول یكي از سرقتهاي تعزیري است.
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به نظر مي رسد در حدود بایستي بين جرایم قائل به تفكيک شد .در جرایمي مانند سرقت،
محاربه ،قذف و  ...كه انتساب جرم به سبب اقوي ممكن است ،سلب اختيار با تأثير در ركن مادي
موجب استناد فعل مجرمانه به سبب عدواني است ،اگرچه در این موارد سبب به مجازات تعزیري
محكوم ميگردد نه حدي مگر آنكه مباشر ،طفل غير مميز یا دیوانه باشد .چنانكه ذیل ماده 636
ق.م.ا ،اكراه كننده به سرقت را به مجازات سرقت تعزیري محكوم ميكند؛ زیرا قاعده در جرایم
حدود این است كه مجازات حد ،تنها بر مباشر ثابت است (ابن فهد حلي ،ج :3413-3431 ،6
375؛ ابن قدامه ،ج  ،5بيتا146 :؛ عوده ،عبدالقادر .)371 :3136 ،به این ترتيب مگر در موارد
خاصي كه بتوان بهطور دقيق فعل سبب را مصداق تعریف جرم حدي دانست 3ممكن نيست كه
سبب ،به عقوبت حد ،مجازات شود ،بلكه تنها به عقوبت تعزیري ،مجازات ميگردد.
در جرایمي مانند شرب خمر و اعمال منافي عفت (زنا ،لواط و  )...كه قابل انتساب به سبب
عدواني نيست ،سلب اختيار با تأثير در ركن قانوني ،موجب جواز ارتكاب فعل مجرمانه از ناحيه
شخص غير مختار است؛ چراكه اینگونه جرایم ماهيتاً بهگونهاي ميباشند كه نميتوان آن را به
دیگري منتسب كرد .لذا فعل مجرمانه از لحاظ مادي قابل استناد به خود فرد است؛ بنابراین در
حدود نيز مالحظه مي شود كه سلب اختيار با تأثير در ركن مادي یا قانوني مانع تحقق جرم از
ناحيه شخص غير مختار ميگردد.
در جنایات هم وضع بدین منوال است .چنانكه در جنایات مادون نفس نيز همانند جرایم
تعزیري و حدي و بنابر قواعد كلي حاكم بر حقوق جزا ،سلب اختيار ميتواند مجوز ارتكاب
جنایت از ناحيه شخص غير مختار باشد .قانونگذار در ماده  133ق.م.ا مقرر داشته است« :اكراه
در جنایت بر عضو موجب قصاص اكراه كننده است ».فقيهان اسالمي نيز اكراه را مجوز ارتكاب
جرایم مادون نفس دانسته و معتقدند قصاص از مباشر منتفي است ،بلكه بنا بر قول قويتر ،اكراه
كننده قصاص ميشود (اردبيلي53 :3411 ،؛ انصاري)337 :3173،؛ چراكه اكراه موجب انتساب
 .3رجوع شود بهبه ماده  636ق.م.ا در مورد اكراه طفل غير مميز یا دیوانه به سرقت حدي.
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اثر فعل مكرَه به اكراه كننده ،به دليل اقوي بودن سبب نسبت به مباشر است (خميني ،ج  ،6بيتا:
433؛ نجفي ،جلد .)944 :3123 ،46

3

به نظر ميرسد در مورد قتل هم بتوان همين رویه را جاري دانست و سلب اختيار را توأمان با
رعایت قاعده تناسب ،مجوز ارتكاب جرم از ناحيه شخص غير مختار و انتساب جرم به سبب
عدواني دانست .به همين دليل قانونگذار در تبصره یک ماده  139ق.م.ا مقرر ميدارد« :اگر اكراه
شونده طفل غير مميز یا مجنون باشد فقط اكراه كننده محكوم به قصاص است ».چراكه صغير غير
مميز و مجنون فاقد قوه تميز الزم ميان منافع و مضار خویش براي تشخيص ضرر اخف و اشد
ميباشند .لذا اكراه ،آنها را به صورت وسيله و ابزار جنایت در دست اكراه كننده قرار داده و از
این جهت سبب اقوي از مباشر تشخيص ميگردد (صادقي ،جرایم عليه اشخاص )611 :3151 ،و
به همين نحو است اگر فرد در موقعيتي قرار بگيرد كه براي نجات جان چند نفر ناچار به انتخاب
مرگ یک نفر گردد ،جرم قتل قابل انتساب به اكراهكننده خواهد بود (صادقي)611 :3151،؛ زیرا
وقوع جرم اخف ،اولي از جنایت شدیدتر است (حسيني شيرازي ،بيتا 6.)21 :ولي اگر به خاطر
نجات جان یک نفر ناچار به انتخاب مرگ دیگري گردد به مجازات قصاص محكوم ميگردد،
هرچند كه اختيار از او سلب شده باشد؛ چراكه دفع ضرر به ضرر مشابه است 1و صرف سلب
 .3البته احتمال دارد گفته شود كه بههرحال این مباشر است كه مرتكب جرم مستوجب قصاص ميگردد و اكراه كننده هيچ
نقشي در عمليات اجرایي جرم ندارد خوئي ،ابوالقاسم ( ،)3122مباني تكملۀ المنهاج ،قم :موسسه احياء آثار االمام الخوئي،
صص  37و  35ولي این احتمال ضعيف است؛ زیرا همانگونه كه شهيد ثاني بيان ميدارد« :مباشرت اخص از سببيت (عليت)
براي قصاص است در نتيجه عدم مباشرت اعم از عدم قصاص است» ر.ک 366 :لطفي ،اسداهلل ( ،)3175ترجمه مباحث حقوقي
شرح لمعه (شهيد ثاني) ،چاپ هشتم ،تهران :مجمع علمي و فرهنگي مجد ،صص  366و .361
 .6همچنين اطالقات و عمومات ادله اكراه (مانند حدیث رفع) این مورد را شامل ميشود .ادله و مداركي هم كه اكراه در قتل
را استثناء كرده اند قاصر از آن است كه فرض مورد بحث را نيز در برگيرد چراكه تردیدي در رضایت شارع به دفع خطر
شدیدتر با استقبال از ضرر كمتر نيست .ر.ک :صادقي ،محمدهادي ،جرایم عليه اشخاص ،ص .611
 .1البته عدهاي دیگر از فقها معتقدند قتلي كه در اثر اكراه و تهدید به قتل واقع ميشود حرام نيست بلكه داخل در باب تزاحم
است به این صورت كه امر دایر است بين ارتكاب فعل حرام كه همان كشتن نفس محترم و انسان بيگناه است و بين ترک
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اختيار نميتواند مجوز ارتكاب جرم تلقي گردد .چنانكه قانونگذار در ماده  139ق.م.ا در مورد
اكراه در قتل همين نظر را مد نظر قرار داده و قتل دیگري براي نجات جان خود را جایز ندانسته
است ،اما ازآنجاكه صغير مميز بر خالف صغير غيرمميز ،توان و استعداد تشخيص و تمييز منافع و
مضار خویش را فيالجمله واجد است (صادقي .)614 :3151 ،لذا با وجود توانایي الزم براي
تشخيص ضرر اخف و اشد ،امكان رعایت قاعده تناسب از جانب وي وجود دارد؛ بنابراین از
طرفي اكراه كننده قصاص نميشود ،چراكه رفتار صغير مميز دفع ضرر به ضرر مشابه است و
صرف اكراه نميتواند موجب انتساب جرم به اكراه كننده گردد و از طرف دیگر صغير مميز
قصاص نميشود چراكه غير بالغ است .به همين دليل قانونگذار در تبصره  6ماده  139ق.م.ا مقرر
ميدارد« :اگر اكراه شونده طفل مميز باشد ،عاقله او دیه مقتول را ميپردازد و اكراه كننده به
حبس ابد محكوم ميشود».
قانونگذار همچنين در ماده  962قانون مجازات اسالمي 3در بحث از موجبات ضمان ،در
صورت اجتماع سبب و مباشر در ارتكاب فعل غير مجاز و بياختياري مباشر ،فقط سبب را ضامن
دانسته است.
بنابراین ميتوان گفت كه در قانون ،سلب اختيار با رعایت قاعده تناسب ،قبل از آنكه بخواهد
به عنوان شرط مسئوليت كيفري مجازات را از دوش شخص غير مختار بردارد ،با تأثير در ركن
واجب كه همان حفظ جان است؛ زیرا فرد نباید خودش را در معرض هالكت قرار دهد و جایي كه ترجيحي در بين نباشد
راهي جز التزام به تخيير وجود ندارد یعني در باب تزاحم كه امر دایر بين وجوب و حرمت است و ترجيحي هم در كار نيست،
فرد اختيار دارد كه هركدام از دو طرف را انتخاب كند و اگر فرد حفظ جان خود را برگزیده و آن فرد مورد نظر را بكشد،
این قتل جایز و رواست و عدواني و ظالمانه هم نيست .به همين جهت قصاص بر آن مترتب نميشود .ولي ازآنجایيكه خون
انسان مسلمان هدر نميرود ،دیه بر عهده وي ثابت ميگردد .ر.ک :خوئي ،ابوالقاسم ،پيشين ،صص  31و .34
 .3ماده  -962هرگاه دو یا چند عامل ،برخي به مباشرت و بعضي به تسبيب در وقوع جنایتي ،تأثير داشته باشند ،عاملي كه
جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد بهطور مساوي ضامن ميباشند مگر تأثير رفتار
مرتكبان متفاوت باشد كه در این صورت هریک به ميزان تأثير رفتارشان مسئول هستند .درصورتيكه مباشر در جنایت
بياختيار ،جاهل ،صغير غيرمميز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب ،ضامن است.
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مادي و قانوني مقوم جرم ،مانع تحقق جرم از ناحيه وي ميگردد .طبيعي است وقتي جرم از لحاظ
مادي و قانوني به فرد قابل انتساب نيست سخن از اختيار و نقش آن در عنصر رواني بالوجه به نظر
ميرسد.

 .4جایگاه اختیار در نظریهی مسئولیت کیفری؛
همان گونه كه بيان گردید ،سلب اختيار گاهي با تأثير در ركن مادي و گاهي با تأثير در ركن
قانوني ،مانع تحقق جرم از ناحيه شخص غير مختار ،ميگردد .لذا نوبت به مسئوليت كيفري و
نقش اختيار در آن ،نميرسد؛ چراكه زماني ميتوان از مسئوليت كيفري سخن به ميان آورد كه
ابتدا جرم واقع گردد؛ اما نظر غالب در حقوق كيفري بر این است كه اختيار ركن مسئوليت كيفري
محسوب ميشود ،چنانكه در مباحث مربوطه ،اكراه (نوربها133 :3173 ،؛ ميرمحمد صادقي،
 )135 :3156و در بعضي موارد اضطرار (عليآبادي ،ج  ،)661 :3بهعنوان عوامل رافع مسئوليت
كيفري مطرح ميگردند .از آن مهمتر ،قانونگذار در ماده  341ق.م.ا ،3از اختيار بهعنوان شرط
مسئوليت كيفري یاد ميكند .بررسي نقش اختيار در مسئوليت كيفري ،مستلزم پرداختن به مفهوم
مسئوليت كيفري و توجه به تعاریفي است كه در این خصوص مطرح شده است .در حقوق كيفري
بهطوركلي دو دسته تعریف در مورد مسئوليت كيفري در بين حقوقدانان وجود دارد-3 :
مسئوليت كيفري در مفهوم عام  -6مسئوليت كيفري در معناي خاص.
 .1-4مسئولیت کیفری در مفهوم عام؛
مسئوليت كيفري در مفهوم عام خود دربرگيرندهي تمام شرایطي است كه براي اعمال مجازات
الزم است .لذا در مرحله اول باید وقوع جرم محرز گردد و در مرحله بعد دخالت رفتار متهم در

 .3ماده  -341مسؤوليت كيفري در حدود ،قصاص و تعزیرات تنها زماني محقق است كه فرد حين ارتكاب جرم ،عاقل ،بالغ و
مختار باشد بهجز در مورد اكراه بر قتل كه حكم آن در كتاب سوم «قصاص» آمده است.
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جرم ارتكابي معلوم گردد و در مرحله سوم اهليت جزایي (رشد و عقل) متهم در حين ارتكاب
جرم ثابت شده و باالخره محرز گردد كه در حال اختيار به ارتكاب جرم دست زده است.
در منابع فقهي ،به مسئوليت كيفري در معناي عام آن نيز توجه شده است .هرچند فقهاي
اسالمي ،اصوالً مسئوليت كيفري را بهعنوان موضوعي مستقل و بهگونهاي كه در حقوق مطرح
ميشود ،مورد بحث و بررسي قرار ندادهاند ،بلكه با گذر از آن و بر طبق شيوهاي كه تاكنون در
فقه معمول بوده است ،مباحث جزایي را در سه بخش حدود ،قصاص و دیات مطرح نمودهاند
ولي منابع و آثار و تأليفات فقهي ميتواند بيانگر این باشد كه مسئوليت كيفري در شریعت اسالم
بر سه پایه استوار است .اول اینكه فعل ممنوعي انجام شود .دوم؛ فاعل مختار باشد ،سوم فاعل
مدرک باشد؛ و وقتي این سه ركن محقق شود ،مسئوليت كيفري هم وجود خواهد داشت و
هنگاميكه یكي از آنها معدوم باشد ،مسئوليت كيفري هم نخواهد بود (عوده 316 :3136 ،و
 ،)311ولي در این تعریف مسئوليت كه مترادف با ضمان شمرده شده ،بهعنوان موضوعي مستقل
و بهگونه اي كه در حقوق مطرح است ،مورد توجه قرار نگرفته است .به عبارتي این تعریف در
مقام بيان تمام شرایط و اركاني است كه براي ضامن شمردن كسي الزم است؛ چراكه مسئوليت
در معناي یاد شده از نهادهاي جزایي گوناگوني چون عناصر سهگانه مقوم جرم ،ادراک و اختيار
تشكيل شده است كه هر كدام عناصر و ساختار خاص خود را دارند كه كامالً از هم متفاوتاند.
لذا جمع كردن این نهادها تحت یک عنوان كلي به نام مسئوليت و آنگاه هریک را بهعنوان یک
ركن از اركان مسئوليت در نظر گرفتن ،از مفهوم مورد نظر خارج است.
 .2-4مسئولیت کیفری در مفهوم خاص؛
مسئوليت كيفري در معناي خاص ،عبارت است از انتساب فعل یا ترک فعل مجرمانه به اراده معتبر
و آزاد شخص یا اشخاص مرتكب است .به عبارتي فرد مرتكب جرم باید واجد شرایطي باشد تا
بتوان مجازات را بر وي تحميل كرد .لذا مسئوليت كيفري برخالف نظري كه تحقق جرم را از
شرایط مسئوليت كيفري ميدانست ،بهعنوان یک نهاد خاص ،مستقل از جرم ميباشد.
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مسلم است كه قدرت ادراک و تمييز ،ركن ثابت مسئوليت كيفري را تشكيل ميدهد اما در
مورد اینكه آیا اختيار نيز از همين جایگاه برخوردار است ،اختالف نظر وجود دارد .عدهاي اختيار
را در كنار ادراک و تمييز ،ركن ثابت مسئوليت كيفري محسوب ميكنند (العوجي،43 :3579 ،
به نقل از ميرسعيدي )322 :3151،و معتقدند درصورتيكه شخص غير مختار مرتكب فعل مجرمانه
گردد ،مجرم محسوب ميگردد ولي ازآنجاكه حين ارتكاب جرم فاقد اختيار بوده است ،مجازات
بر وي تحميل نميشود (ميرمحمد صادقي .)161 :3156 ،لذا در اینجا اختيار بهعنوان پلي بين جرم
و مجازات عمل ميكند (نوربها.)133 :3173 ،
لكن چنانكه پيشازاین گفته شد ازآنجاكه سلب اختيار موجبي براي جواز ارتكاب جرم از
ناحيه شخص غير مختار و در مواردي انتساب جرم به غير او یعني سبب عدواني است ،صحبت از
نقش آن در شرایط مسئوليت كيفري موضوعيت ندارد ،چراكه مسئوليت كيفري فرع بر ارتكاب
جرم است؛ بنابراین معاونت در اكراه ،وقتي به اكراه كننده مساعدت ميشود ،مصداق معاونت در
جرمي است كه به وسيله اكراه شونده انجام شده است ،زیرا جرم ارتكابي به اكراه كننده منسوب
است .لكن هرگاه كسي اكراه شونده را مساعدت كند ،با توجه به جواز ارتكاب در چنين شرایطي
اقدام وي ،معاونت در جرم قلمداد نميگردد و به همين نحو است كمک به مضطر در انجام جرمي
كه براي رهایي از تنگنا مرتكب ميشود .بهعنوانمثال اگر شخص الف ،به دالیلي مكره یا مضطر
به انجام سرقت گردد و براي این كار از شخص ب كمک بگيرد و او نيز با علم به اینكه شخص
الف مكره یا مضطر است ،انجام سرقت را براي او تسهيل كند ،معاونت در جرم تحقق پيدا
نميكند .درحاليكه اگر اختيار شرط مسئوليت كيفري قلمداد گردد ،رفتار مرتكب اصلي
(شخص الف) ،جرم و به تبع آن معاونت در جرم تحقق ميیابد.
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بنابراین برخالف عقيده بسياري از حقوقدانان 3،سلب اختيار را نميتوان بهعنوان جهات
شخصي ،از علل رافع مسئوليت كيفري دانست؛ چراكه با توجه به تعریف اختيار به قدرت بر
انتخاب از بين چند موقعيت ممكن و مقدور ،اختيار خصوصيتي در شخص فاعل نيست كه سلب
آن ،مانع مسئوليت كيفري وي گردد ،بلكه این اوضاعواحوال و شرایط اكراهي و اضطراري حاكم
بر فاعل است كه موجب سلب قدرت انتخاب وي ميشود؛ بنابراین سلب اختيار بهعنوان یكي از
جهات عيني ،با تأثير بر عناصر مادي و قانوني ،ميتواند وصف مجرمانه را از رفتار مرتكب و به
تبع آن از فعل معاون بزداید؛ چراكه اصوالً جرم معاونت فرع بر تحقق جرم اصلي است.
عدهاي ،اختيار را در شمار اركان اهليت جزایي ميدانند ولي معتقدند باوجود ادراک نيازي
به اختيار نيست .این گروه ،اختيار در مفهوم فلسفي را متشكل از دو عنصر اراده و قدرت ميدانند
و معتقدند كه اختيار حالت یا وضعيتي است متعلق به فاعل و عبارت است از قدرت دروني
بركنترل و هدایت اراده بهنحويكه هر زمان ذهن شخص متوجه فعلي شود و به فایده آن تصدیق
كند قادر باشد اراده خود را براي نيل به آن فایده متوجه اعضاء كند و بالعكس هرگاه به مفسده
و ضرر آن حكم كند ،بتواند اراده ترک آن كند یا اراده انجام آن را نكند .لذا معتقدند كه اختيار
در مفهوم یادشده در كسي وجود دارد كه از درک و شعور الزم برخوردار باشد چراكه الزمه
تصور و تصدیق برخورداري از قدرت ادراک و تمييز است؛ بنابراین اگر اختالل در قدرت
ادراک و شعور شخص حاصل گردد ،اختالل در قوه اختيار او راه ميیابد؛ بنابراین با وجود قوه
 .3توانایي پذیرفتن بار تقصير را در اصطالح حقوقدانان «قابليت انتساب» مينامند و آن را به برخورداري فاعل از قدرت ادراک
و اختيار تعریف كردهاند؛ بنابراین اگر مجرم مُدْرِک یا مختار نباشد ،مسئول اعمال خود نيست .به اعتقاد حقوقدانان عوامل
رافع مسؤوليت عبارتاند از :شرایط و خصوصياتي در شخص فاعل جرم كه مانع از قابليت انتساب رفتار مجرمانه به وي شده،
به عدم مسؤوليت و مجازات او منجر ميشود .در عوامل رافع مسئوليت جزایي ،رفتار مجرمانه همچنان وصف مجرمانه خود را
حفظ ميكند ،اما به دليل عدم امكان اسناد جرم به اراده خودآگاه مجرم ،او را نميتوان مسئول شناخت و از مجازات او انتظار
اصالح یا اجراي عدالت را برآورده كرد .ر.ک :صانعي ،پرویز ( ،)3134حقوق جزاي عمومي ،ج  ،6تهران :انتشارات گنج
دانش ،ص 23؛ نوربها ،رضا ( ،)3125زمينه حقوق جزاي عمومي ،تهران :كانون وكالي دادگستري مركز ،ص 614؛ استفاني،
گاستون و دیگران ( ،)3133حقوق جزاي عمومي ،ج  ،3ترجمه حسن دادبان ،تهران :دانشگاه عالمه طباطبایي ،ص .474
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تمييز و ادراک قهراً اهليت جزایي تحقق ميیابد بدون آنكه به ذكر اختيار در عداد اركان اهليت
جزایي نيازي باشد؛ چراكه در هر شخص واجد رشد الزم و ادراک سالم ،اختيار وجود دارد
(خضر691 :3579،؛ عوض محمد ،437 :3571،به نقل از ميرسعيدي .)323 :3151،صحت این
توضيحات در صورتي است كه اختيار در معناي اراده منظور شود نه در مفهوم حقوقي آنكه به
توانایي انتخاب تعریف ميشود.
گروهي بر این باورند كه مسئوليت كيفري ناظر به شرایط مجرم قبل از ارتكاب جرم است،
لذا اختيار را در مفهوم جزایي خود و بهعنوان ركن مسئوليت كيفري محسوب نميكنند؛ چراكه
معتقدند «اهليت جزایي (مسئوليت كيفري) محصول اوصافي است كه مالزم با شخص است و آن
حاالتي ثابت در مرتكب همچون رشد و عقل است؛ حال آنكه اختيار در معناي آزادي عمل،
ناشي از اوضاعواحوال پيراموني و خارجي است كه شخص در آن قرار دارد؛ بهاینترتيب كه
اختيار در وضعيت ناشي از اكراه و اضطرار منتفي و بهعكس در غياب این دو ،موجود و برقرار
است .پس اختيار به این معنا كه امري است متغير و تابع اوضاع بيروني نميتواند در قوام اهليت
جزایي كه مستلزم حاالتي ثابت و مالزم با شخص است ،دخالت داشته باشد»(نجيب حسني،
).231 :3526
اگرچه این نظر اختيار را از عداد شرایط مسئوليت كيفري خارج دانسته است ولي فاقد استدالل
حقوقي مناسبي در این خصوص ميباشد چراكه همين صفات ثابت در شخص ،ممكن است در
حين ارتكاب جرم دچار تزلزل شده یا زوال یابند ،بهنحويكه ماهيت و تكوین جرم مخدوش
گردد .چنانكه فرد عاقل ،ممكن است در اثر ترس بهكلي قوه تشخيص و تمييز خود را كه كارایي
اصلي عقل است ،از دست بدهد.
بنابراین اختيار در معناي حقوقي آن ،نميتواند بهعنوان شرط مسئوليت كيفري ،جایگاهي
در حقوق كيفري داشته باشد.
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 .5نتیجه؛
بنا بر آنچه گذشت :اوالً؛ آنچه از اصطالح اختيار مدنظر ميباشد ،مفهوم حقوقي و در معناي
توانایي انتخاب است؛ بدین معني كه فرد قادر باشد از بين چند موقعيت ممكن و مقدور ،اراده
خود را متوجه فعل خاصي كند ،بدون اینكه تحت فشار داخلي و خارجي غير قابل تحمل ،ناچار
به انتخاب فعل گردد .اینجاست كه مفهوم اختيار از مفاهيم مشابه اراده ،قصد و رضا متمایز
ميگردد؛ چراكه اراده به معناي توانایي خواستن ،قصد به معناي خواستن و رضا به معناي طيب
نفس متفاوت از توانایي انتخاب ميباشند .لذا استعمال اصطالح اختيار در قانون و تبيين آن بهعنوان
مفهومي مستقل ضروري به نظر ميرسد.
ثانياً؛ سلب اختيار همراه با رعایت قاعده تناسب ،مانع تحقق جرم از ناحيه شخص غير مختار
ميگردد چنانكه در تعزیرات و قصاص ،موجب ميشود كه تأثير فعل مباشر ناشي از اقدام سبب
عدواني قلمداد گردد و آن در صورتي است كه عليت مباشر ،ناشي و مبتني بر آن بوده و یا
استعداد اضرار فعل مباشر یعني عدوان ،منسوب به سبب باشد .لذا تأثير اقدام سبب در ركن مادي،
موجب اسناد نتيجه به وي ميگردد .در مواردي نيز كه سبب عاملي غير از انسان بوده و ازاینجهت
عدواني محسوب نميگردد ،زوال اختيار در ركن قانوني مؤثر بوده و موجب جواز ارتكاب جرم
از ناحيه مرتكب مي گردد .در حدود نيز وضع به همين صورت است ولي با اندكي تفاوت،
بهگونهاي كه باید بين جرایم قائل به تفكيک شد؛ در جرایمي مانند سرقت ،محاربه ،قذف و ...
كه مباشرت در آنها شرط نشده و امكان اسناد نتيجه به سبب نيز فراهم است ،سلب اختيار با تأثير
در ركن مادي موجب انتساب فعل مجرمانه به سبب عدواني است .لكن در جرایمي مانند شرب
خمر و اعمال منافي عفت (زنا ،لواط و  )...فعل مجرمانه از لحاظ مادي صرفاً قابل انتساب به خود
فرد بوده و نميتوان به دیگري نسبت داد؛ چراكه ماهيت این نوع از جرایم بهگونهاي است كه
تنها به مباشر نسبت داده ميشوند .لذا در اینجا سلب اختيار با تأثير در ركن قانوني ،موجب جواز
ارتكاب فعل مجرمانه از ناحيه شخص غير مختار ميگردد و مگر در موارد خاصي كه بتوان بهطور
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دقيق فعل سبب را مصداق تعریف جرم حدي دانست (مانند اكراه صغير غير مميز و مجنون به
سرقت حدي) ،نميتوان سبب را به حد محكوم ساخت ،بلكه اكراه كننده تنها به عقوبت تعزیري،
مجازات ميگردد ،زی را قاعده در جرایم حدود این است كه مجازات حد ،تنها بر مباشر ثابت
است؛ بنابراین تلقي اختيار به عنوان شرط مسئوليت كيفري غير قابل توجيه به نظر ميرسد؛ زیرا
قبل از ورود به موضوع مسئوليت كيفري ،زوال اختيار با تأثير در اركان جرم امكان تحقق آن را
منتفي ميسازد .با این وجود قانونگذار در ماده  341ق.م.ا ،اختيار را از جمله شرایط مسئوليت
كيفري دانسته است كه با توجه به توضيحات مذكور ،اصالح ضروري به نظر ميرسد.
ثالثاً؛ مسئوليت كيفري ناظر به بعد از ارتكاب جرم است و این استدالل كه «چون مسئوليت كيفري
در برگيرنده صفاتي ثابت همچون رشد و عقل در شخص است ،ميتوان افراد واجد مسئوليت
كيفري را قبل از ارتكاب جرم شناخت» ،فاقد وجهه حقوقي است؛ چراكه خود این صفات نيز،
در مواقعي ممكن است دچار تزلزل گردند .توضيح اینكه؛ هرچند كه افراد ،بهطوركلي و در
شرایط عادي ،واجد این صفات ميباشند ولي آنچه مهم است وضعيت فرد در حين ارتكاب جرم
است كه ممكن است بهگونه اي باشد كه همين صفات ثابت ،دچار تزلزل شده یا زوال یابند؛
چنانكه فرد عاقل ،ممكن است در اثر ترس بهكلي قوه تشخيص و تمييز خود را كه كارایي اصلي
عقل است ،از دست بدهد.
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Abstract
Although the offender’s free will is often considered as an important part
constituting the basis for criminal liability, its concept is usually ambiguous
and concise. That being so, sometimes other terms such as intent and
consent are used mistakenly which has afflicted the status of free will in
the general theory of crime and criminal liability with difficulty. In this
article we, by referring to the legal sources and Islamic jurisprudence, have
attempted to elucidate the concept of the free will in the sense of "freedom
of choice", and distinguish it from other similar concepts. Unlike the
dominant perceptions, the role of freewill and its decline are to be
examined. The essence of freewill is an important issue that has not been
attended enough in legal publications. However, the debate about the
freewill and its role in human responsibility is as old as human life and it
has been discussed due to its multiple dimensions, in various sciences,
including philosophy, theology, psychology, ethics, and law.
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