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چکیده؛
اا منظر حقوق کیفری ایران ،برای اینکه شخ ِ،مبتال به اختالل هزانی ،مجنون محسوب شود باید ناقد اهاد یا
قو ی تاییز باشد .این قاعد ی کلی بر تاامی اختالالت هزانی شاول داهد؛ با این حال تعیین اینکه هرکدام اا
اختالالت هزانی تا چه انداا موجب سلب اهاد یا قو ی تاییز میشوند به سادگی میسر نیست .اختالل شخصیت
دز قطبی اا جاله اختالالت هزانی است که اا منظر تعیین مسئولیت کیفری مبتالیان به آن ،داهای ابدامات ز
چالش های بسیاهی است .ده این نوشتاه با برهسی مسئولیت کیفری مبتالیان به این اختالل اینگونه نتیجه گرنته
شد است که این اختالل به جز ده جرایم حدی -با استثنائاتی -نایتواند به عنوان عاملی برای هنع مسئولیت کیفری
باشد؛ با این حال ده جرایم غیر حدی ،میتواند عاملی برای تعدیل مسئولیت کیفری محسوب شود.

واژگان کليدی :اختالل شخصيت دو قطبی ،مسئوليت کيفری ،جنون ،اختالالت روانی.
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مقدمه؛
به طوه کلی بیااهیهای هزانی ها میتوان اا دز منظر قلارز ز میزان سلب اختیاه ،دستهبندی کرد.
منظوه اا قلارز این بیااهیها ،میزان دهگیر شدن نرد ده حوا های مختل

اندگی با این بیااهی

است .بهعنوان مثال ،انسردگی ده تاام قلارزهای اندگی ،نرد ها دهگیر میکند ز اا اینهز اا
ناونه بیااهی های هزانی با قلارز عام است ز ده مقابل ،بیااهان هزانی که تندا اقدام به جرایم
جنسی می کنند اا ناونه بیااهان با قلارزی خاص هستند (یکرنگی؛ کولیوند .)77 :8262،منظوه
اا تقسیم بندی این بیااهان اا منظر سلب اختیاه نیز تأ یری است که این بیااهیها بر اختیاه نرد
مبتال به آن داهند که میتواند طی

زسیعی اا سلب اختیاه کامل تا عدم تأ یر ده اختیاه ها شامل

شود .تقسیمبندیها به زیژ تقسیمبندی اخیر ده خصوص بیااهیهای هزانی ،اا نظر حقوق کیفری
ز برای تعیین حدزد مسئولیت این اشخاص ده اهتکاب جرم بسیاه حائز اهایت است؛ ایرا اختیاه
اا اصلیترین اهکان مسئولیت کیفری به شااه میآید .بههغم گستردگی تعداد اختالالت هزانی،8
ده قانون مجااات اسالمی ( )8263تندا یک ماد بهصوهت عام برای کلیهی بیااهیهای هزانی
اختصاص داد شد است .طب ماد  846قانون نوقالذکر ،چنان ه اختالل هزانی شخ ،ده امان
اهتکاب جرم ،به انداا ای باشد که ناقد اهاد یا قو ی تاییز باشد ،شخ ،مجنون محسوب شد
ز ناقد مسئولیت کیفری است 3.برخی حقوقدانان ،اختالالت هزانی منجر به نقدان اهاد یا قو ی
تاییز ها شامل بیااهیهای شدید مغز (ازال عقل) ،عدم هشد یا هشد ناکامل مغز ،هر بیااهی که
مغز ها یکسر اا کاه بیندااد ،مانند صرع ز اعم اا اینکه به خود مغز یا زظای

آن مربوط باشد،

خوا دائای باشد ز خوا ادزاهی دانستهاند (بوشدری .)14 :8276 ،با این حال این نوع تقسیمبندی
 .8این نرازانی تا انداا ای است که برخی تعداد بیااهیهای هزانی ها که جنون شناخته شد اند بیش اا  299نوع ذکر کرد اند
(آقایینیا.)493 :8261 ،
 .3نظیر چنین تقسیمبندیها ی علای نیز ده قوانین سایر کشوهها یانت میشود .به عنوان مثال ماد  3قانون جزای کانادا ،تاام
بیااهی های هزانی ها تحت عنوان کلی اختالالت هزانی تقسیمبندی کرد است بدزن اینکه بین انواع این بیااهیها ز
تفازتهای آنها قائل به تفکیک باشد.
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نیز برای تعیین مسئولیت کیفری این بیااهان زانی به مقصود نیست؛ چه اینکه این تقسیمبندی بیش
اا آنکه جنبهی حقوق کیفری داشته باشد جنبهی هزانشناختی داهد .یکی اا اختالالت هزانی
شایع ز مدم ده حوا هزانشناسی ،اختالل شخصیت دز قطبی است .اختالل دز قطبی ،داهای
پیشینهی تاهیخی طوالنی است که به شکلهای مختلفی برای قرنها توصی

میشد است.

نزدیک به  2999سال پیش ده متون مقدس حالتهای انسردگی-شیدایی به مانند امیالی توصی
میشد که اا تظاهرات هزحیات شیطانی 8بود است ( .)Christensen, 2003: 359یونانیان
باستان هر دز حالت انسردگی (که به آن مالیخولیایی 3میگفتند) ز شیدایی 2ها شناسایی کردند.
آنها اعتقاد داشتند که حالت مالیخولیا اا عدم تعادل ده ترکیبات استخوان بااز ز ها نین انزایش
صفرای سیا بهزجود میآید ( .)Strakowski,2013: 262بقراط 499( 4قبل اا میالد) نشانههای
مالیخولیا ها شامل دلسردی بلند مدت ،اا دست دادن اشتدا ،بیخوابی ز گوش بهانگی 1میدانست
که این نشانهها امرزا هم ده تشخی ،اختالل انسردگی به کاه میهزند .دالیل شیدایی برای
انراد دزهان باستان کاتر هزشن بود است ،شاید صفرای اهد 9نوعی تعری
بود است ،اما نشانههایی که این حالت ها توصی

اا حالت شیدایی

میکند تا حدی جدید به نظر میهسد :انرژی

بیش اا حد ده شب ز هزا ،سرخوشی 7ز تحریکپذیری ،1بزهگناایی 6ز هنتاه تند ز شدید
پرخاشگرانه (.)Angst; Marneros, 2001: 11

1. Evil spirits
2. Melancholia
3. Mania
4. Hippocrates
5. Agitation
6. Yellow bile
7. Euphoria
8. Irritability
9. Grandiosity
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آهتائوس 8ده  819سال قبل اا میالد مسیح (ع) ،ازلین کسی بود که مانیا ها با مالیخولیا اهتباط
داد ز شرایطی ها کش

کرد که امرزا اختالل دز قطبی نامید میشود .اا آن امان به بعد،

نویسندگانی که اهتباط مانیا ز انسردگی ها کش

کردند اغلب به این نتیجه میهسیدند که مانیا

شکلی شدیدتر اا مالیخولیا است .هزانپزشک نرانسوی نالرت ،3ده سال  8114دز حالت خُل ها
ده یک شرایط چرخشی ادغام کرد ز آن ها "( "la folie circulariaده نرانسوی به معنای
جنون ادزاهی) نامید .معاصر نالرت ،بایالهگر 2به طوه مستقل ده امانی یکسان ،به نتیجهای مشابه
دست یانت .این نظرات ده موهد اینکه مالیخولیا ز مانیا دز تظاهر متفازت اا یک بیااهی چرخشی
ایربنایی است ،پایهی این شد که اکنون ما بیااهی دز قطبی ها میشناسیم .امیل کرپلین 4این
تعری

نرانسوی ها با تعری

برجستهی خود اا جنون جوانی 1ده سال  8166توسعه داد که ده

زاقع تعریفی است که امرزا ما اا اسکیززنرنی ز جنون شیدایی – انسردگی داهیم .تاایز کرپلین
بر اساس پیامدی بود که ده آن جنون انسردگی  -شیدایی با باایابی هارا بود اما جنون جوانی
اینطوه نبود .کرپلین اختاللی ها که امرزا آن ها اختالل دز قطبی هارا با انسردگیهای اساسی
مکره مینامیم ده مفدوم جنون انسردگی – شیدایی قراه داد .این مفدومساایها که ده ابتدا توسط
هزانپزشکها بسیاه گسترد شد ده ندایت لئوناهد 9ها ده سال  8617به اصطالح دز قطبی به
منظوه توصی

انرادی که حالت انسردگی ز مانیا ها تجربه میکنند  ،سوق داد ز این اختالل ها

اا اختالل انسردگی اساسی متاایز کرد ( .)Angst , Marneros, 2001:14به دلیل انزایش
استفاد اا لیتیوم 7ده دههی  8699ز  8679این طبقه اا اختالالتِ مود ،بیشتر موهد حاایت قراه
گرنت ،بدین علت که لیتیوم کاهبرد دهمانی برای اختالالت دز قطبی ،مخصوصاً مانیا داشت زلی
1. Aretaeus
2. Falret
3. Baillarger
4. Kraepelin
5. Dementia praecox
6. Leonhard
7. Lithium
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ده برنامهی دهمان انسردگی ز اختالالت تکقطبی جایگا به خصوصی نداشت .اگرچه نشانهها
ز تظاهرات اختالل دز قطبی ده طول قرنها موهد باانگری قراه گرنته است ،اما نکتهی مدم این
است که این شرایط ده طول تاهیخ بشریت موهد شناسایی قراه گرنت ( Strakowski, 2013:

 .)270با این حال ،ز بههغم پیشینهی طوالنی این اختالل ،هنوا هم حدزد مسئولیت کیفری
مجرمان مبتال به این اختالل مبدم ز نامعلوم است ،علت این امر ها میتوان ده پی یدگیهای این
اختالالت ،ناآشنا بودن قضات ز کاهگزاهان دستگا عدالت کیفری با این اختالل ز مدمتر اا هاه،
تاایز بین معنای پزشکی ز معنای حقوقی اختالالت هزانی دانست ( .)Vincent, 2013: 29اا
اینهز ده این نوشتاه ده پی یانتن پاسخ این پرسش هستیم که «تأ یرات اختالل شخصیت دز قطبی
بر مسئولیت کیفری به چه صوهت است ز اشخاص مبتال به این اختالل ،تا چه انداا اا مسئولیت
کیفری برخوهداه هستند؟» .نرضیه اصلی این نوشتاه نیز این است که «به هغم عدم توجه دقی
مقنن ایران به اختالالت هزانی ز تأ یر آنها ده حدزد مسئولیت کیفری ،اختالل شخصیت دزقطبی
میتواند طیفی اا تأ یرات -اا هانع مسئولیت بودن تا عاملی برای تعدیل مسئولیت کیفری -ها ده
مسئولیت کیفری داها باشد» .بدین منظوه ،نخست این اختالل ،زیژگیها ،عالئم ز آ اه آن ها بیان
کرد ز ده ادامه نیز این اختالل ها اا نظر تأ یراتی که بر اهکان مسئولیت کیفری داهد ،برهسی
مینااییم.
 .2اختالل شخصيت دو قطبی ،ماهيت و آثار
 .2-2مفهوم اختالل شخصيت دو قطبی

اختالل دز قطبی به حضوه حالت مانیا 8یا هیپومانیا 3گفته میشود .مانیا یا شیدایی به حالتی گفته
میشود که ده آن خل سرخوش ،ناایشگر یا تحریکپذیر میشود ز هارا با انزایش انرژی
است .نشانهها باید نشاندهند ی تغییر هنتاه بیااه شود ز باید تقریباً برای حداقل چندین هزا پایداه
1. Mania
2. Hypomania
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باشد (برای مثال حداقل یک هفته طب American Psychiatry Association, ( 8)DSM-5

 .)2012عالز بر این ،چندین نشانهی قابل تعری

دیگر باید حضوه داشته باشد تا تشخی ،مانیا

تأیید شود .تعداد این عالئم که معاوال  2موهد یا بیشتر است ،بر اساس مالک تشخیصیای است
که استفاد میکنیم .این نشانههای قابل تعری  ،عباهتاند اا سرخوشی ،گشاد هزیی یا
خل زخوی تحریکپذیر ،انرژی بیش اا حد یا کاهش نیاا به خواب ،پرش انکاه ،صحبت سریع
ز بزهگناایی .برای این منظوه ،دز مالک تشخیصی معتبر به نامهای  DSM-5و ( 2ICD-10یا
 ICD-11با کای اختالف) به صوهت مشترک استفاد میشود ( American Psychiatry

 )Association,2012این نشانههای مشترک ،هیپومانیا ها هم نشان میدهند .با این حال مانیا
امانی تشخی ،داد میشود که این نشانهها باعث اختاللی قابل توجه ده عالکرد بین نردی،
اجتااعی ،یا شغلی شود ز اینکه شخ ،برای این مشکالت بستری شود .ده مقابل ،هیپومانیا امانی
تشخی ،داد میشود که نشانهها ،نشاندهند ی تغییری قابل توجه اا هنتاه معاول نرد باشد اما
ده عالکرد نرد اختاللی ایجاد نکند .اا دیگر نشانههایی که ده دزه ی مانیا ز هیپومانیا هخ میدهند
ز با زجود شیوع ،حضوه آنها برای تشخی ،الام نیست ،عباهتاند اا :نوسانات خلقی،
نززنخواهی جنسی ،دزه های کوتا اا خل انسرد  ،توهم ،هذیان ،اختالل تفکر شدید،
تکانشگریِ 2خشونتآمیز ،پریشانی ز گیجی ،انراط ز حالتهای کاتاتونیاBitter et al, ( 4

.)2011: 1011

 DSM-5 .8که قبال با عنوان  DSM-Vشناخته میشد ،هاهناای تشخیصی ز آماهی اختالالت هزانی است که اا سوی
انجان هزانپزشکی آمریکا اهائه شد است .ده این هاهناا تاامی اختالالت هزانی ده  38گونه طبقهبندی شد اند .آخرین
زیرایش این هاهناا ،ده سال  3982اهائه شد است.
2. international Classification of Diseases
3. Impulsivity
 :Catatonia .4نوعی اا هزانگسیختگی است که شخ ،مبتال به آن دچاه اختالالت حرکتی شد ز گاهی تا مدتی طوالنی
بدزن حرکت یا صحبت کردن ابت ماند ز ده برخی مواهد دیگر انراد حرکات هیجانی یا بیشنعال اا خود نشان میدهند.
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حالت شدید خل ده مانیا ز هیپومانیا لززماً ده یک هزا ز یک ساعت ابت نیست .ده زاقع
انرادی که معاوالً تحت تأ یر قراه میگیرند تغییرپذیری ده خل ها نشان میدهند .تغییرات سریع
لحظهای ده خل  ،میتواند اا حالت شادی تا تحریکپذیری ز حتی دزه های انسردگی باشد.
انرژی بیش اا حد حالت مانیا ماکن است به صوهت هدناند ز تاحدی بلندپرزااانه باشد (برای
مثال ایجاد یک گرز موسیقی هاک بدزن داشتن تجربه ده موسیقی) ،یا ماکن است به صوهت
خستگیناپذیری ز گوشبهانگی ناود پیدا کند .انرژی بیش اا حد حرکتی معاوالً به صوهت
عدم نیاا به خواب ناود پیدا میکند؛ انراد مانی ماکن است با چند ساعت خواب یا بدزن خواب
برای چند هزا تحرک داشته باشند ز نیز این انراد بهصوهت سریع صحبت ز نکر میکنند .با اینکه
ده مواهد کالسیک مانیا ،تکانش گری ده جدت کسب لذت ،اما به صوهت پر خطر ز هارا با
خشونت است اما میتواند با تکانشگری خشونتآمیز هارا باشد ز این موهد ده انراد
تحریکپذیر بیشتر است .اگر یک دزه ی شیدایی موهد دهمان قراه نگیرد ،این حالت میتواند
برای چندین ما زجود داشته باشد ز به دلیریوم ،8حالتهای کاتاتونیا ز حتی مرگ ده ا ر خستگی
ز کمآبی 3منجر شود .بیشتر اا این مانیا یک حالت ازهژانسی است که نیاامند مداخلهی سریع
است ( .)Strakowski, 2013با یک دزه ی شیدایی ،2نرد موهد نظر تا  %19دهصد احتاال داهد
به یک دزه ی شیدایی یا انسردگی مرتبط با بیااهی دز قطبی دچاه شود .با این زجود ،شیدایی
ها نان یک نشانهی غیر اختصاصی است که میتواند جدا اا اختالل دز قطبی هخ دهد ز ناشی
اا دیگر مشکالت پزشکی که مغز ها تحت تأ یر قراه میدهد ،باشد .ده این مواهد حالت شیدایی
بهعنوان مانیای انویه 4شناخته میشود که ناشی اا شرایط پزشکی است نه اختالل دز قطبی
(.)Strakowski, 2013

1. Delirium
2. Dehydration
3. Manic
4. Secondary mania
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 .1-2افسردگی دو قطبی

با زجود اینکه مانیا ز هیپومانیا تشخی ،اختالل دز قطبی ها نشان میدهد ،ده بیشتر مواهد ده ا نای
بیااهی انسردگی هم هخ میدهد .ده زاقع ،انراد داهای اختالل دز قطبی معاوالً بیشتر مواقع ها ده
حالت انسردگی به سر میبرند تا شیدایی .انسردگی نوعی حالت خلقی ناتوانکنند است
( .) Bowden, Maier: 2003تشخی ،انسردگی ده انراد دز قطبی با دیگر انراد تفازتی نداهد
ز بر اساس نشانگان یکسانی است که شامل مواهد ذیل است :خل انسرد  ،نقدان احساس لذت،
احساس بیاهاشی یا گنا شدید ،تغییر ده اشتدا ز زان ، ،تغییر ده الگوی خواب ،خستگی ،تارکز
مختل ،انکاه یا هنتاه خودکشی (.)Strakowski, 2013
مدمترین شاخ ،تعریفی اا دزه ی انسردگیِ حاد نقدان احساس لذت 8است که به حالتی
گفته میشود که نرد اا نعالیتهایی که ده گذشته لذتآزه بود است دیگر لذت نایبرد .ده
بعضی نرهنگها ز اغلب ده مردها که انراد انسرد شکایتی اا احساس غاگینی نداهند ،اما
احساس عدم لذت ها تأیید میکنند ،اغلب بیان میکنند دیگر عالقهای به ایجاد هابطهی جنسی
نداهند ،بااینحال غاگینی مدازم ،ناهاحتی ز خل انسرد معاوالً زجود داهد ز بهعنوان نشانهی
دزه ی انسردگی حاد ده نظر گرنته میشود .بهطوه نوعی ،بیااهان انسرد اا نقدان انرژی (بر
خالف حالت مانیا) که با حرکت ز تفکر کُند هارا است (تأخیر حرکتی ،)3شکایت داهند.
ها نین آشفتگی ده این دزه معاول است .مشکل ده تارکز هم هخ میدهد البته ده انسردگی
به عنوان بیتوجدی 2ذکر میشود ز با حواسپرتی 4ده حالت مانیا متفازت است .نشانههای هزانی-
نباتی شامل انزایش یا کاهش خواب ،اشتدا ز زان است .حالتهای هزانپریشی (توهمها 1ز

1. Anhedonia
2. psychomotor retardation
3. Straightforward inattention
4. Distractibility
5. Hallucinations
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هذیانها )8ز کاتاتونیا میتواند ده طول دزه های شدید انسردگی ها ون دزه های شیدایی هخ
دهد (.)Strakowski, 2013
مدمترین نشانهی انسردگی تاایل به خودکشی 3است؛ خودکشی یک ها حل هایشه
زحشتناک برای یک مشکل موقتی ز قابل حل ز جلوگیری اا خودکشی یکی اا اهداف اصلی
دهمان است .متأسفانه اختالل دز قطبی ده امر ی اختالالتی است که ده آن اقدام به خودکشی
(بیشتر اا نصفی اا بیااهان) ز خودکشی (بالغ بر  %81اا بیااهان) باالست .این تالشهای
خودکشی ،اغلب ده دزه ی انسردگی بیااهی اتفاق میانتد ،اما ده حالتهای آمیختهی بیااهی
که هارا با انزایش انرژی ز خوشی ز ناامیدی است هم هخ میدهد (.)Strakowski, 2013
به طوه سنتی ،دز هفته زجود نشانههای انسردگی نیاامند این است تا تشخی ،انسردگی حاد
میسر شود ( ،)American Psychiatry Association, 2012اما امانی که هارا با حالت
شیدایی است ،یک دزه ی انسردگی نقط امانی تشخی ،داد میشود که ده عالکرد هزانی
اختالل ایجاد کند .ا نسردگی ها نین یکی اا پیامدهای هزانی شایع ده هرگونه بیااهی پزشکی
است که بر مغز نیز تأ یر میگذاهد .به این عاهضه اختالل انسردگی انویه گفته میشود که اا
شیدایی انویه شایعتر است ( .)Strakowski, 2013با اینکه مالک تشخیصی برای انسردگی
تک قطبی ز دز قطبی یکسا ن است ،اما انراد داهای انسردگی دز قطبی بیشتر انسردگی ها به
صوهت غیر معاول یا آتیپیکال 2نشان میدهند .ده انسردگی آتیپیکال پرخوابی بهجای بیخوابی
ناود پیدا میکند ز بهجای کاهش زان انزایش زان هخ میدهد ز ها نین تأخیر هزانی حرکتی
بهجای گوشبهانگی ایجاد میشود ز ده آخر نوسانات خلقی ده یک دزه ی انسردگی هخ
میدهد .حالتهای کاتاتونی ز هزان پریشی ده انسردگیهای دز قطبی بیشتر اا تک قطبی هخ
میدهد .با اینحال هیچ کدام اا این نشانههای انسردگی بهتندایی یا ترکیبی نایتواند اختالل دز

1. Delusions
2. Suicidality
3. Atypical
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قطبی ها اا تک قطبی تشخی ،دهد .هاانطوه که قبالً هم ذکر شد تشخی ،اختالل دز قطبی
تندا امانی داد میشود که حالت مانیا ز هیپومانیا هم حضوه داشته باشد (.)Strakowski, 2013
 .9-2حالتهای دوقطبی آميخته

نام دز قطبی بعضی ازقات گارا کنند است؛ ایرا بیانکنند ی این است که نرد موهد نظر ده دز
قطب متاایز قراه داهد که انسردگی یا شیدایی است ،اما این دز قطب هرگز با یکدیگر زجود
نداهند .زاقعیت این است که ده حدزد نیای اا دزه ها ،نشانههای انسردگی ز شیدایی همامان
هخ میدهند .گرچه حالت آمیخته بسیاه هم شایع است ،اما تا قبل اا اینکه کرپلین اا آنها تعری
دقیقی بدست دهد ،اختالنات ایادی بر سر این حالت آمیخته زجود داشت .ده  ،DSM-IVحالت
آمیخته امانی موهد تشخی ،قراه میگیرد که نشانههای مانیا ز انسردگی ده هر دز حالت
انسردگی ز شیدایی به صوهت کامل موجود باشد ( American Psychiatry Association,

 .)2012ده  ،DSM-5حالتهای مختلط با یک تعدیلکنند ی مختلط اا حالتهای انسردگی
ز شیدایی جابهجا شد است که این تغییر به دهمانگر اجاا میدهد ده تعیین حالت بدتر
تصایمگیری کند ( .)American Psychiatry Association, 2012این تفازتهای
هزیکردی ناشی اا پی یدگی ده دزه های دز قطبی خل است؛ ایرا بسیاهی اا نشانههای شیدایی
ز انسردگی مشابه هستند ز همپوشانی داهند (برای مثال تارکز ضعی

ده مقابل حواسپرتی،

کاهش نیاا به خواب ده مقابل بیخوابی) .عالز بر این خل های بیقراه ز انسرد حتی ده
دزه های شیدایی خال ،هم میتواند بهعنوان بخشی اا نوسانات خل هخ دهد .این دزه های
آمیختهی انسرد -شیدایی اا لحاظ تشخیصی چالشبرانگیز هستند ز ماکن است کاتر به
مداخالت دهمانی جوابگو باشند .هاانطوه که قبالً ذکر شد حالتهای آمیخته بیانکنند ی
بخشی عاطفی است که خطر خودکشی ده آن باالست که دلیل آن ترکیب انرژی باال ز خل ز
شناخت شدیداً بیقراه است .پس به لحاظ عالی ،امانی که حاالت خل ها ده بیااهان دز قطبی
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موهد سنجش قراه می دهیم ،مدم این است که تاام نشانگان ز عالئم مدم ها مدنظر قراه دهیم ز
تأ یر حاالت انسردگی ز شیدایی بر هزند دهمان ها هم ده نظر بگیریم (.)Strakowski, 2013
 .4-2زيرشاخههای اختالل دو قطبی

به دلیل پی یدگی هر دز حالت شیدایی ز انسردگی ،تعجبآزه نیست که محققان دهمانگر ز
هزانپزشک برای دههها ده موهد زجود ایرشاخههای اختالل دزقطبی ز اینکه هر ایرشاخه هزند
دهمانی ز پیشآگدی خاص خود ها میطلبد ،دچاه اختالف نظر هستند .ده زاقع ده حال حاضر
ها نان این بحث زجود داهد که آیا این ایرشاخهها زجود داهند یا اینها صرناً یک محوه اا
نشانگان انسردگی ز شیدایی ده انراد هستند که بههاحتی ده طبقهبندیها دستهبندی نشد اند .ده
حال حاضر این بحث علای حل نشد باقی ماند است ،اگرچه بیشتر شواهد نشان میدهند که دز
دستهی عاد ده اختالل دز قطبی زجود داهد :اختالل دز قطبی نوع  II ،Iز اختالل خل ادزاهی

8

(.)American Psychiatry Association, 2012
اختالل دز قطبی نوع  Iنسخهی پایه ز کالسیک اا اختالل دز قطبی است که با حضوه شیدایی
کامل تعری

میشود .با اینکه انسردگی به طوه نوعی ده طول اختالل دز قطبی نوع  Iهخ میدهد،

اما شاید  %89اا انراد تندا حالت عود شیدایی ها تجربه کنند .با این حال دهمان تجربهی نشانگان
ز الگوهای خانوادگی این گرز آخری تفازت قابل توجدی با انرادی که هر دز حالت انسردگی
ز مانیا ها تجربه میکنند نداهد ،به هاین دلیل باهم ده یک دسته طبقهبندی میشوند
(.)Strakowski, 2013
اختالل دز قطبی نوع  IIبهزسیلهی حضوه حداقل یک حالت نیاهشیدایی به هارا یک یا
بیشتر دزه های انسردگی تعری

میشود .این ایرشاخههای اختالل دز قطبی که تا حدی جدید

هستند حاصل تالش علای دانر 3ز هاکاهانش ده سال  8679بود است (.)Bidzin, 1984
تفازت اختالل دز قطبی نوع  IIبا اختالل دز قطبی نوع  Iتندا ده سطح آسیبهسانی به عالکرد
1. Cyclothymia
2. Dunner
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بهزسیله ی عالئم شیدایی است .اگر چه این بدان معنی نیست که اختالل دز قطبی نوع  IIاا اختالل
دز قطبی نوع  Iکاتر آسیباا است .ده زاقع ،ده هر دزی این ایرشاخههای اختالل دز قطبی این
نشانگان انسرد ساا هستند که سدم بیشتری ده ناتوانی داهند .اختالل دز قطبی نوع  IIها نین اا
لحاظ تغییرات مکره خل با امان کاتر ده حالت سرخوشی با اختالل دز قطبی نوع  Iمتفازت
است .انراد داهای اختالل دزقطبی نوع  IIماکن است نسبت به انراد داهای اختالل دز قطبی نوع
 Iبیشتر به ضد انسردگیها 8زاکنش نشان دهند ،البته این تفازت ایاد موهد تأیید نیست .اختالل
دز قطبی نوع  IIماکن است اا لحاظ ژنتیکی هم اا اختالل دز قطبی نوع  Iمتفازت باشد ،اما این
موضوع ها نان موهد بحث است (.)Strakowski, 2013
اختالل خل ادزاهی بهزسیله ی زجود تغییرات قابل توجه خل که شامل هر دز حالت
انسردگی ز شیدایی میشود اما تاام مالکهای انسردگی ز شیدایی ها به صوهت کامل
دهبرنایگیرد ،تعری

میشود .بعضی اا محققان ز دهمانگران اعتقاد داهند که اختالل خل

ادزاهی بیشتر یک مزاج( 3به عنوان مثال سبک شخصیتی) است تا یک بیااهی عاطفی .ده هر دز
موهد حالتهایی مزمن ز ناتوانکنند است .ده کودکانی که اختالل خل ادزاهی ها نشان
میدهند ،بالغ بر دز سوم ده آیند به اختالل دز قطبی دچاه میشوند ،ده حالی که خل ادزاهی
ده بزهگساالن ایاد پیشرنتی نداهد .به نظر میهسد اختالل خل ادزاهی به لحاظ اینکه ده چه
شرایطی برای نرد هخ دهد با اختاللهای دز قطبی نوع  Iز  IIمتفازت است ( Strakowski,

.)2000: 137
 .5-2طيف دو قطبی

تعدادی اا محققان هزانپزشک ز نظریهپردااان اا این نظر که دز قطبی یک طی
میکنند .این طی

بدینصوهت است که ده یکسو نشانگان انسردگی خفی

است حاایت
یا انسرد خویی

2

1. Antidepressants
2. Temperament
3. Dysthymia
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شرزع میشود ،سپس دزه های برگشتپذیر انسردگی پدید میآید ز سپس با پیشرنت آن
نشانگان انزایشی ،حالت شیدایی (خل ادزاهی) هم به آن اضانه میشود ز ده پی آن ،حالتهای
نیاهشیدایی پدید میآید (اختالل دزقطبی  )IIز ده آخر به حالت شیدایی کامل (اختالل دز قطبی
نوع  )Iمیهس د .تارکز قابل توجدی بر بیااهانی زجود داهد که داهای دزه های برگشتپذیر
انسردگی اساسی هستند ز اغلب به دهمانها جواب نایدهند ز دزه ی بیااهی آنها هارا با
نشانگان شیدایی تحت بالینی است .ده  DSM-5این بیااهان تحت طبقهی اختالل دز قطبی
نامشخ ،جای میگیرند ز ده ICD-10

8

این انراد تحت عنوان اختالل عاطفی دزقطبی

طبقهبندی نشد  ،طبقهبندی میشوند (.)American Psychiatry Association, 2012
متأسفانه ،اطالعات دهمانی ز ژنتیکی کای برای حاایت اا اهتباطات بین این شرایط خاص ز
کاک به بدتر شناختن اختالل دز قطبی نوع  Iز IIزجود داهد .ده این برههی امانی ،هزیکرد
طیفی هاهناایی خاصی برای هزندها ز تصایاات دهمانی نراهم نیازهد است ،اما ماکن است
اهاش اکتشانی برای اصالح مالکهای تشخیصی ده آیند داشته باشد ز به مانند اختالل خل
ادزاهی این نشانگان دز قطبی نامعین ده کودکان یک عامل خطری است که ده آیند به اختالل
دز قطبی نوع  Iز IIمنتدی شود ز نشاندهند ی یک جنبهی هشدی اا نشانگان بیانشد اا اختالل
دز قطبی ده طول عار است (.)Bienvenu, et al, 2011: 40
 .6-2تشخيص افتراقی اختالل دو قطبی

تعدادی اا شرایط ،داهای تعدادی اا نشانگان یکسان با اختالل دز قطبی هستند ،بنابراین بایستی
ده هنگام تشخی ،،این مواهد ها مدنظر قراه دهیم .شرایطی که میتواند با اختالل دز قطبی اشتبا
تشخی ،داد شود شامل مواهد ذیل است:
 .1به معنی «طبقهبندی بینالاللی آماهیِ بیااهیها ز مشکالت تندهستیِ مرتبط» است که توسط ساامان بدداشت جدانی منتشر
شد ز بهطوه دزه ای باانگری میشود ز دزباه انتشاه مییابد .ده حال حاضر ،دهاین نسخه ده سراسر جدان پخش شد ز
تحت عنوان  ICD-10موهد استفاد قراه میگیرد.

11
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افسردگي اساسي برگشتپذیر :هاانطوه که قبالً ذکر شد انرادی که اا اختالل دزقطبی هنج
میبرند بیشتر طول بیااهیشان داهای عالئم ز نشانگان انسردگی است ز دزه های شیدایی ز
نیاهشیدا یی بسیاه کوتا است .تاایز انراد دزقطبی اا انرادی که تندا انسردگی اساسی ها تجربه
میکنند بسیاه مشکل است ز بهطوه کامل به شناسایی حالتهای شیدایی ز نیاهشیدایی زابسته
است (.)Bitter et al, 2011,1019
افسرده خویي :انسرد خویی حالتی است که با نشانگان انسردگی مزمنی که به سطح سندهم
انسردگی اساسی نرسید است ،مشخ ،می شود .برای انرادی که اختالل دزقطبی داهند ،بیان
کردن این نشانههای انسرد خویی بین دزه های عاطفی عاد غیر معاول نیست ز به مانند اختالل
انسردگی اساسی تا امانی که حالت شیدایی ز نیاهشیدایی هخ ندهد نایتوان اا تشخی ،مطائن
شد (.)Carballo et al, 2008: 60
اسکیزوفرنیا :اسکیززنرنی شرایط پی ید ای است که با نشانگان هزانپریشی مزمن ،تخریب
شخصیت ز اختالل کاهبردی عای مشخ ،میشود .بیشتر انراد داهای اختالل اسکیززنرنی
ها نین دزه هایی اا انسردگی ها تجربه میکنند .حالتهای هزانپریشی معاوالً ده دزه های
شیدایی هخ میدهد ،اما ماکن است ده دزه های انسردگی اختالل دز قطبی هم هخ دهد؛ که
منجر به گاراهی ز تشخی ،اشتبا با اختالل اسکیززنرنی میشود .با این حال اختالل دزقطبی
هارا با نشانههای هزان گسیختگی میتواند اا اختالل اسکیززنرنی بهزسیلهی تشخی ،نشانگان
عاطفی که اا نشانههای هزانپریشی برجستهتر هستند ،متاایز شود .عالز بر این ،هزانپریشی ده
اختالل دز قطبی محدزد به دزه های عاطفی است ،ده حالیکه ده اسکیززنرنی ،هزانپریشی پایداه
ز مستقل اا نشانگان عاطفی است (.)Bohus et al, 2004: 490
اختالل اسکیزوافکتیو ،نوع دوقطبي :انرادی که اا اختالل اسکیززانکتیو ،نوع دز قطبی هنج
میبرند ،هر دز حالت مانیا ز انسردگی که ده طول دزه ی بیااهی موجود هستند ها نشان میدهند،
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ها نین نشانههای هزانپریشی نامرتبط با خل ها هم نشان میدهند .تشخی ،این دسته بعضی
ازقات بحثبرانگیز است ز ماکن است هزانپزشکان ز هزانشناسان این اختالل ها اختالل دز
قطبی نوع  Iتشخی ،دهند .ده زاقع دهمان این اختالل هم به مانند دهمان اختالل دزقطبی نوع I

است (.)Cecero, et al, 2008:112
اختالل شخصیت مرزی :انرادی که اا اختالل شخصیت مرای هنج میبرند بی باتیهای خلقی
مزمن ،هزابط بین نردی تونانی ،هنتاههای خود تخریبی مزمن ز اغلب اقدام به خودکشی ز
تکانشگری ها نشان می دهند .شرزع این اختالل معاوالً تدهیجی ز اا هزابط بین نردی متشنج به
زجود میآید .اختالل دزقطبی اا اختالل شخصیت مرای بهزسیلهی زقوع مجزای دزه های
عاطفی (مخصوصاً مانیا) ،دزه های سرخوشی ز اغلب سن شرزع مشخ ،تشخی ،داد میشود.
با این حال ،این دز اختالل برای متاایز شدن اا یکدیگر ده طول امان بیااهی مخصوصاً ده
بزهگساالن بسیاه مشکل است .عالز بر این ،این شرایط متقابالً منحصربهنرد نیستند ز ماکن است
باهم هخ دهند .ده حالی که اختالل دزقطبی بهطوه مسازی ده بین هر دز جنس شایع است ،اختالل
شخصیت مرای بیشتر ده انان شایع است (.)Colom; Lam, 2005: 360
اختالل کمبود توجه و بیش فعالي ( :1)ADHDاختالل کابود توجه ز بیش نعالی بهزسیلهی
حواسپرتی ،هنتاه تکانشی ز انرژی بیش اا حد مشابه به نشانگان مانیا ز هیپومانیا مشخ ،میشود.
بااینحال  ،ده اختالل کابود توجه ز بیش نعالی این عالئم پایداه ز مزمن هستند ،دهحالی که ده
اختالل دزقطبی ،این عالئم ده دزه های مانیا ز هیپومانیا هخ میدهد .عالز بر این اختالل دزقطبی
بهزسیلهی حضوه دزه های عاطفی مشخ ،میشود .طب تعری  ،اختالل کابود توجه ز بیش
نعالی ده کاتر اا  7سالگی هخ میدهد ،دهحالی که سن شرزع اختالل دزقطبی ده دزه ی
نوجوانی است .تشخی ،اختالل کابود توجه ز بیش نعالی ز اختالل دزقطبی منحصربهنرد نیست
ز میتواند با هم ده بیااهان جوان هخ دهد .عالز بر این ،ده جوانی با سابقهی خانوادگی اختالل
1. Attention deficit and hyperactivity disorder
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دزقطبی ،سن شرزع اختالل کابود توجه ز بیش نعالی ماکن است شرزع اختالل دزقطبی ها ده
سنین باالتر قابل پیشبینی سااد.
اختاللهای مصرف الکل  /مواد مخدر :مصرف مزمن مواد مخده یا الکل معاوالً با بی باتی خل
ز هنتاههای ناقد کنترل ده اهتباط است که ماکن است مشابه نشانگان اختالل دزقطبی باشد.
خیلی اا مواد مخده (مانند مواد مخده) معاوالً نشانگان انسردگی ها ایجاد میکنند .محرکها
نشانههایی ها ون حالت مانیا ایجاد میکنند .موضوع پی ید تر اینکه بیشتر اا نیای اا انرادی که
اختالل دزقطبی داهند ده برهه ای اا اندگی خود مصرف مواد مخده یا الکل داشتهاند .اختالل
دزقطبی اا بیااهیهای عاطفی ناشی اا مصرف مواد مخده بهزسیلهی حضوه نشانگان عاطفی ده
طول دزه های هشیاهی ،شرزع نشانگان عاطفی قبل اا شرزع به سوءمصرف مواد ،یا زجود
نشانگان عاطفی پس اا سمادایی متاایز میشود (.)Cecero et al, 2008:110
 .1آثار اختالل دو قطبی در مسئوليت کيفری:
ده حقوق کیفری ایران ز سایر کشوهها ،ذکری اا اختالل شخصیت دزقطبی ز تأ یرات آن بر
مسئولیت کیفری ذکر نشد است ،اا اینهز برای برهسی تأ یر این اختالل ده حقوق کیفری ایران،
ناگزیر اا هجوع به تندا ماد ای هستیم که به صوهت عام ده این خصوص تدزین شد است ز با
مبنا قراه دادن آن سعی ده تعیین آ اه این اختالل ده مسئولیت کیفری نااییم .برطب ماد 846
ق.م.ا ( « )8263هرگا مرتکب ده امان اهتکاب جرم دچاه اختالل هزانی بود به نحوی که ناقد
اهاد یا قو تاییز باشد مجنون محسوب میشود ز مسئولیت کیفری نداهد»؛ بنابراین اا منظر حقوق
کیفری ایران ،چنان ه اختالل هزانی -ز اا جاله اختالل شخصیت دزقطبی -منجر به ازال اهاد
یا قو تاییز شخ ،شود شخ ،مجنون محسوب شد ز ناقد مسئولیت کیفری است ،ده غیر این
صوهت اا مسئولیت کیفری-تام یا تعدیلیانته -برخوهداه است .اا اینهز ده خصوص اشخاص
مبتال به اختالل شخصیت دزقطبی دز حالت کلی ها میتوان متصوه بود ،میتوان این اختالل ها
بهعنوان عاملی برای ازال اهاد یا قو تاییز ده نظر گرنت ز بدینسان با قراه دادن چنین شخصی

اختالل شخصیت دوقطبی از منظر حدود مسئولیت کیفری

31

ده حکم مجنون از ها اا مسئولیت کیفری مبرا دانست؛ ها نین میتوان این اختالل ها نه بهعنوان
عاملی برای هنع مسئولیت ،بلکه عاملی برای تعدیل مسئولیت کیفری شخ ،مبتال به این اختالل
دانست.
 .2-1اختالل شخصيت دوقطبی به منزلهی عامل رافع مسئوليت کيفری؛

ده تعری

مسئولیت کیفری بین حقوقدانان اختالف نظر زجود داهد ،برخی مسئولیت کیفری ها

اینگونه تعری

کرد اند « :مسئولیتی است که مرتکب عال مجرمانه عالز بر علم ز اطالع باید

داهای اهاد ز سوءنیت یا قصد مجرمانه بود ز هابطهی علیت بین عال اهتکابی ز نتیجهی حاصل
اا جرم باید زجود داشته باشد تا بتوان عال انجامشد ها به مرتکب منتسب ناود» (شامبیاتی،
 )31 :8211ز برخی نیز مسئولیت کیفری ها قابلیت یا اهلیت شخ ،برای تحال تبعات جزایی
هنتاه مجرمانهی خود دانستهاند (غالمی .)11 :8263 ،با این حال به نظر میهسد باید بین دز نوع
مسئولیت کیفری انتزاعی ز مسئولیت کیفری زاقعی ز عینی قائل به تفصیل باشیم .مسئولیت انتزاعی
ها قابلیت ز اهلیت شخ ،برای تحال تبعات جزایی هنتاه مجرمانه تعری

کرد اند (میرسعیدی،

 )38 :8213ز مسئولیت کیفری ده معنای عینی ها مبین نقدان توجیه الام ده هنتاه خالف قانون با
مالحظهی شرایط ز ازضاعزاحوال بیرزنی مرتکب ده کناه جنبههای نردی دانستهاند (شاس
ناتری ز دیگران.)213 :8261 ،
آنگونه که ذکر شد برای اینکه اختالل شخصیت دز قطبی بهعنوان عاملی برای هنع مسئولیت
کیفری قلاداد شود باید ده حد جنون باشد؛ ایرا مجنون حسن ز قبح اعاال خود ها دهک نایکند
ز یا تاییز این دز برای از دشواه است (اهدبیلی .)74 :8216 ،ده خصوص اینکه نرد ده چه صوهت
مجنون محسوب میشود نیز بر طب ماد  846باید ناقد اهاد یا قو ی تاییز باشد .اا اینهز باید
برهسی نااییم آیا اشخاص مبتال به اختالل شخصت دز قطبی داهای اهاد ی ز قو ی تاییز هستند
یا خیر؟
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ده خصوص قو ی تاییز که اا آن به ادهاک نیز تعبیر شد است باید اینگونه گفت که منظوه
قدهت ز توانایی دهک ز تایز ماهیت ،آ اه ز تبعات اخالقی ز اجتااعی انعال است که اا یکسو
به عامل عقل ز اا دیگر سو به عامل هشد اهتباط پیدا میکند (شاس ناتری؛ عبداهللیاه:8269،
 .)21با توجه به مطالب پیشگفته ده خصوص این اختالل به نظر میهسد ده این که اشخاص مبتال
به این اختالل ،داهای قو ی تایز هستند تردیدی زجود نداهد ،اما اهادی بودن هنتاه این اشخاص
نیاا به برهسی بیشتر داهد.
ده خصوص اهاد  ،بههغم بحث های موجود بین حقوقدانان ،باید نقشی دزگانه ها برای آن ده
ساختاه هکن هزانی ز هکن مادی جرم ده نظر گرنت .اهاد به معنای کنش نفسانی توأم با شعوه
(شاس ناتری؛ عبداهللیاه ،)21 :8269 ،بدین معناست که شخ ،برای تأمین خواستههای خود ،به
سات هنتاه خاصی متاایل شود .توضیح اینکه انسان زقتی احساس نیاای ده خود میکند برای
هنع آن نیاا ،به ها های مختل

نکر کرد ز با توجه به آنها ،یک ها ها برمیگزنید .این گزینش

یک ها اا بین چند ها  ،مربوط به قسات هزانی شخ ،است که اهاد ده معنای کنش نفسانی
که مربوط به هکن هزانی جرم است ناظر به این قسم خاص اا اهاد است.
اهادی بودن هنتاه ،شرط الام ز مقدم هکن مادی هر جرم است ز بدزن اهاد  ،هکن مادی قابل
تحق نیست (آقایینیا .)44 :8261 ،نیز گفتهشد برای اینکه اهاد ها ده شخ ،محق بدانیم باید
هنتاه اهتکابی از اا لحظهی ادهاک ز تصوه آن تا لحظهی اجرای آن تفکر ،بدزن تأ یرات بیرزنی
یا دهزنی ز تندا بر طب خواست مرتکب اتفاق انتاد باشد (شیرزی؛ کیانی)812 :8269 ،؛ بنابراین
برای تحق هکن مادی جرم ،هنتاه مرتکب باید ناشی اا اهاد ز خواست از باشد ،ده نتیجه
هنتاههایی که شخ ،ده ا ر خواب ،بیدوشی ،هیپنوتیزم ،بیااهی پاهکینسون ز مواهدی اا این
دست اا خود برزا میدهد ها نایتوان هنتاه اهادی دانست؛ ایرا هیچکدام اا این هنتاهها ناشی اا
خواست مرتکب آنها نیست ز خواستن یا عدم خواستن مرتکب تأ یری ده زقوع آنها نداهد.
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ده خصوص اینکه آیا اختالل شخصیت دز قطبی میتواند باعث ازال اهاد شود یا خیر،
صرفنظر اا بحثهای هزانشناختی ز پزشکی-برای تعیین مسئولیت این اشخاص بسیاه مدم
هستند -اا منظر حقوق کیفری باید به منشأ تأ یر این اختالل ده اهاد نرد توجه داشت؛ توضیح
اینکه اا منظر حقوق کیفری تأ یرات اختالل شخصیت دزقطبی ها میتوان اا منظر اجباه 8برهسی
کرد .با توجه به تعاهی

به عال آمد اا این اختالل ز تأ یرات آن بر ذهن نرد ،ظاهراً باید آن ها

ده امر ی اجباه معنوی داخلی دستهبندی کرد .منظوه اا این نوع اجباه نیز نیرزیی است که بر
هزح ز هزان انسان ا ر میگذاهد ز با تحت تأ یر قراه دادن قدهت نکر ز اندیشه ز تعقل از ،مانع
اا اتخاذ تصایاات صحیح توسط از میشود (شاس ناتری ز هاکاهان .)213 :8261 ،حقوقدانان
معتقدند چنین اجباهی نایتواند عاملی برای ازال اهاد تلقی شود ز اا اینهز چنین شخصی داهای
مسئولیت کیفری است (اهاعت .)68 :8214 ،به عالز با توجه به اینکه اهاد بر زقوع جرم ز اختیاه
بر اهلیت جزایی برای تحال مسئولیت کیفری تا یرگذاه هستند ،ده خصوص این اشخاص به طوه
قطع ،باید آن ها ها داهای اهاد دانست؛ ایرا اهادی نداستن هنتاه این اشخاص ،به این معنا است
که این اشخاص به مانند اشخاص مبتال به هعشه ز پاهکینسون ،هیچ قدهتی بر اعضا ز جواهح خود
نداهند ز بنابراین نرض اهتکاب جرم ده خصوص این انراد منتفی است ،ده حالی که ده زاقع
چنین نیست ز این اشخاص اا اهاد برخوداه هستند.
نکته مدای که میتوان برای اهادی دانستن هنتاه این اشخاص به آن توسل جست ،یادآزهی
کامل نرآیند اهتکاب عال مجرمانه توسط شخ ،مبتال به این اختالل است .ده برهسیهای

 .1اجبار به صورت کلی به دوشاخه اصلی مادی و معنوی تقسیمبندی میشود که هریک از این دو نیز دارای دو شاخه
داخلی و خارجی هستند .اجبار مادی مواردی را شامل میشود که بر جسم فرد تأثیر میگذارند ،نظیر جنون ،صرع و
خواب (اجبار مادیِ داخلی) و کسی که با گذاشتن دستِ دیگری بر روی ماشهی اسلحه ،او را وادار به چکاندن ماشه
میکند (اجبار مادی خارجی) .اجباری معنوی نیز مواردی را دربرمیگیرد که بر روان فرد اثر میگذارند .اکراه به عنوان
مثالی برای اجبار معنوی خارجی و خشم به ع نوان مثالی برای اجبار معنوی داخلی ،قابل بیان هستند (شمس ناتری و
همکاران.)919-911 :1931 ،
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میدانی که توسط نگاهندگان این نوشتاه به عال آمد ده مواهد انجام مصاحبه بالینی اشخاص
داهای اختالل شخصیت دز قطبی توسط هزانشناسان ،حتی اشخاص مبتال به دهجات شدید این
اختالل نیز هنتاه مجرمانه ز نرآیند زقوع آن ها به خاطر داهند به عالز ده کالم هزانشناسان این
نابههنجاهی نه به عنوان جنون ( )Insanityبلکه به عنوان اختالل هزانی ()Mental Disorder
بیان شد است ،اا این هز برخالف نظری که معتقد است اختالل دز قطبی معادل جنون ادزاهی
است (امام هادی ز هاکاهان )814 :8211 ،به نظر میهسد نای توان این اختالل ها معادل جنون
محسوب کرد.
ده خصوص این اختالل به عنوان عاملی برای هنع مسئولیت کیفری ،شاید بتوان به قاعد ی
دهأ که ده ماد  839ق.م.ا بیان شد است استناد کرد ،8بر طب این ماد « :هرگا زقوع جرم یا
برخی اا شرایط آن ز یا هریک اا شرایط مسئولیت کیفری موهد شبده یا تردید قراه گیرد ز دلیلی
بر نفی آن یانت نشود حسب موهد جرم یا شرط مذکوه ابت نایشود» .با توجه به این که این
قاعد عام است ز شامل تاام جرایم  -اعم اا جرایم مستوجب حد ز قصاص ز تعزیر -میشود
(گلدزایان )842 :8268 ،شاید این ابدام پیش بیاید که ده خصوص اختالل شخصیت دزقطبی
نیز ،با توجه به تردید نسبی که ده شرایط مسئولیت کیفری زجود داهد بتوان شخ ،ها به طوه
کلی اا مسئولیت مبرا دانست .با این حال به نظر میهسد این مسئله نایتوان چندان مقرزن به
صواب باشد؛ ایرا اا اینسو ماد  839حصول شبده یا تردیدی ها شرط دانسته که دلیلی بر نفی
آن یانت نشود ز ده خصوص این اشخاص ،نظر پزشکی قانونی میتواند به عنوان دلیلی بر هد
شبده ز تردید محسوب شود.
البته اگر اا جنبهی ا باتی بدین قضیه بنگریم این اختالل ده جرایم مستوجب حد میتواند به
مثابه عاملی برای عدم ا بات باه مجرمیت بر عدد شخ( ،نه عاملی برای هنع مسئولیت اا از)
 . 1هرچند در قاعده درء به صورت کلی جرم اثبات نمیشود و رفع مسئولیت کیفری فرع بر اثبات مجرمیت است ولی با
توجه به اینکه به هر حال در صورت اعمال قاعده درء ،در نهایت شخص از تحمل مجازات معاف میشود از اینرو در
این نوشتار هم جنبه ثبوتی و هم جنبه اثباتی مدنظر قرار گرفته شده است.
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تلقی شود .توضیح اینکه ماد  381قانون مجااات اسالمی ده خصوص جرایم حدی بدین گونه
بیان کرد که چنان ه شخ ،ادعای نقدان علم ،قصد ،یا زجود یکی اا موانع مسئولیت کیفری
ها ده امان اهتکاب جرم نااید ده صوهتی که احتاال صدق گفتاه از داد شود ،این ادعا بدزن
نیاا به بینه ز سوگند پذیرنته میشود؛ ده خصوص اختالل شخصیت دز قطبی میتوان اینگونه
گفت که هرچند این اختالل ده حالت کلی موجب نقدان اهاد ز بهتبع آن مسئولیت کیفری
نایشود زلی با این زجود ،بنا بر پی یدگیهای خاص این اختالل ،احتاال اینکه ده مواهد نادهی
نیز اهاد ی شخ ،سلب شود زجود داهد ،مضاناً اینکه این ماد نیز با ذکر «احتاال صدق گفتاه»
عاالً ده پی توسیع این ماد ز حدادایی بود است .البته هانع بودن این اختالل برای مسئولیت
کیفری ده جرایم مستوجب حد با یک استثناء کلی قابل تخصی ،است ز آن اینکه ده اهتکاب
جرایم محاهبه ز انساد نیاالهض ز جرایم منانی عفت با عن  ،اکرا  ،هبایش یا اغفال ،صرف
ادعای شخ ،مبتال به این اختالل مبنی بر نقدان اهاد یا سایر اهکان مسئولیت کیفری پذیرنته
نایشود ز بر طب تبصر  8ماد  381دادگا موظ

به برهسی ز تحقی است.

 .1-1اختالل شخصيت دو قطبی به منزلهی عامل تعديلکنندهی مسئوليت کيفری؛
تعدیل مسئولیت کیفری بهعنوان معادلی برای «مسئولیت کیفری کاهشیانته» 8ده حقوق کامنال
است ز جایگا آن نیز حالتی مابین مسئولیت کیفری کامل ز عدم مسئولیت است ( Margaine,

 .)2011: 181مثال این نوع مسئولیت ها میتوان ده «قانون قتل» 3مصوب  8671انگلیس دانست
بر این اساس« :هرگا کسی مرتکب قتل شود یا ده قتل دیگری شرکت داشته باشد ده صوهتی
که به آن چنان بیقاعدگی ذهنی دچاه باشد که بهطوه مؤ ری بر مسئولیت دماغی از به خاطر
انعال یا ترک نعلهایی که اا زی ده هاستای انجام عال قتل یا شرکت ده آن سراد است
آسیب میهساند ،چنین شخصی محکوم به اهتکاب قتل عاد نخواهد شد» (براندن.)79 :8279 ،

1. Diminished Responsibility
2. Homicide Act
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ده خصوص تأ یر این اختالل ده تعدیل مسئولیت کیفری ،به نظر میهسد باید بین نوع جرایم
اهتکابی قائل به تفصیل شد؛ توضیح اینکه مسئولیت تعدیلیانتهی انراد مبتال به این اختالل ها باید
بنا به نوع جرمی که مرتکب شد اند تعیین کرد ز اا اینهز بین مسئولیت کیفری این اشخاص ده
جرایم مستوجب مجاااتهای حد ،قصاص ،دیه ز تعزیر باید قائل به تفکیک شد.
ده خصوص جرایم مستوجب دیه -صرفنظر اا مجااات بودن یا نبودن دیه -چون بوت دیه
به بوت شرایط مسئولیت کیفری زابسته نیست (شاس ناتری ز هاکاهان)218 :8261 ،؛ بنابراین
ده صوهت اهتکاب جرم مستوجب دیه توسط این اشخاص ،خود آنها مسئولیت پرداخت دیه ها
بر عدد داهند ،مگر اینکه جنایت اهتکاب یانته خطای محض باشد که ده این صوهت عاقله ها
میتوان مسئول پرداخت دیه دانست .ده خصوص حدزد نیز ،هاانگونه که ذکر شد ،این اختالل
ده پاه ای مواهد میتواند هانع مسئولیت کیفری باشد ز ده برخی مواهد نیز شخ ،داهای
مسئولیت کیفری تام است.
ده خصوص جرایم مستوجب قصاص -که جرایم عادی محسوب میشوند -باید بین بند
ال

ماد  369با سایر بندهای این ماد تفکیک قائل شد .بند ال

این ماد  ،قصد ایراد جنایت ها

مدمترین شرط الام برای تحق عنوان عاد دانسته است ،اا اینهز ده صوهتی که شخ ،قصد
ایراد جنایت ها نداشته باشد اا شاول بند ال

خاهج است خوا دچاه اختالل شخصیت دزقطبی

باشد ز خوا نباشد؛ بنابراین ده خصوص این بند ،ابدامی ده خصوص عادی محسوب نشدن
جنایت اهتکاب یانته توسط شخ ،مبتال به اختالل شخصیت دزقطبی زجود نداهد ،اما ده بندهای
ب ز پ این ماد  ،مقنن برای عادی محسوب کردن جنایت زاقع شد « ،آگاهی ز توجه» 8ها الام
دانسته است .بدین توضیح که ده خصوص هنتاه نوعاً کشند (بند ب) ده صوهت ا بات عدم
 .1مثال ملموسی که برای آگاهی و توجه ذکر میشود گذشتن از چراغ قرمز به دلیل عدم توجه به آن است .در این حالت
شخص می داند که عبور از چراغ قرمز ممنون است پس آگاهی دارد ولی در یک لحظه به علت ناراحتی ،صحبت با تلفن
همراه ،حواسپرتی و یا هر دلیل دیگر از چراغ قرمز گذر میکند در این حالت میگوییم شخص آگاهی دارد ولی توجه
ندارد.
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آگاهی ز توجه شخ ،،جنایت عادی محسوب نایشود (مقنن اصل ها بر آگاهی شخ،
گذاشته است) ز ده خصوص بند پ که ناظر به زقوع جنایت ده خصوص اشخاص با زضعیتهای
خاص ز بدزن قصد جنایت یا نظیر آن است ،باید آگاهی ز توجه شخ ،ا بات شود ز ده صوهت
عدم ا بات آگاهی ز توجه از جنایت عادی محسوب نایشود (مقنن اصل ها بر عدم آگاهی
شخ ،اا زضعیت خاص مجنیٌعلیه یا شرایط مکانی ز امانی گذاشته است).
هاانگونه که بیان شد ،یکی اا زیژگیها ز عالئم اشخاص مبتال به شخصیت دز قطبی،
حواسپرتی ز عدم توجه است ،بدین معنا که این اشخاص هرچند به موضوعی علم داهند زلی ده
مقام عال ،دچاه غفلت ز کوتاهی میشوند .هرچند سکوت قانونگذاه ده خصوص منشأ عدم
توجه اعم اا هیجان یا مصرف مواد سکرآزه ز بیااهی ز غیر آنها موجب ابدام است (آقایینیا،
 )884 :8261با این حال برخی اا نویسندگان اینگونه بیان کرد اند که هرگا مرتکب جنایت
عادی ،علیهغم آگاهی ده لحظه اهتکاب جرم به دلیلی مثل عصبانیت (یا بیااهی ز نظایر آن)
توجدی به ماهیت نوعاً کشند یا مجرزحکنند بودن عال اهتکابی نداشته باشد ،محکوم کردن
زی به جنایت عادی مشکل خواهد بود (میرمحاد صادقی .)832 :8263 ،اا اینهز ز بههغم ابدام
موجود ده این خصوص ،به نظر میهسد ده خصوص جنایات اهتکابی توسط اشخاص مبتال به
اختالل شخصیت دز قطبی ،با توجه به عدم توجه ز التفات این اشخاص که ناشی اا این اختالل
میباشد ،هنتاه اهتکابی توسط آنها ها اا شاول عاد خاهج دانست.
بنابراین ده خصوص بند ب که مقنن اصل ها بر آگاهی ز توجه مرتکب جنایت گذاشته است،
نظر پزشکی قانونی ز هزانپزشکان میتواند دلیلی برای ا بات عدم آگاهی ز توجه از شارد شود؛
چراکه هاانطوه که ذکر شد عدم توجه ز التفات یکی اا زیژگیهای مبتالیان به این اختالل
است .ده خصوص بند پ نیز هاین استدالل صدق میکند با این تفازت که مقنن ده این موهد،
باه ا بات زجود آگاهی ز توجه ها بر عدد مدعی گذاشته است ز نرض اصلی خود ها مبتنی بر
عدم آگاهی ز توجه مرتکب جنایت قراه داد است.
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اا این هز چه ده خصوص بند ب ز چه ده خصوص بند پ ماد  ،369با توجه به عدم توجه
مرتکب به هنتاه خود ،ده هر دز صوهت جنایت اهتکاب یانته اا شاول بندهای ب ز پ این
خاهج است؛ بنابراین ده خصوص جنایات اهتکاب یانته توسط مبتالیان به این اختالل معقولتر
آن است که جنایت اهتکاب یانته ها عادی ندانسته ز بنا به سایر شرایط آن ها شبه عاد یا خطای
محض محسوب نااییم .اا اینهز میتوان گفت ده جنایات اهتکابی توسط اشخاص مبتال به
شخصیت دزقطبی ،این اختالل به مثابهی عاملی برای تغییر عنوان مجرمانه اا عاد به غیر عاد،
عال میکند ز اینگونه ده تعدیل مسئولیت کیفری نقش داهد.
ده خصوص تعزیرات نیز ،به نظر میهسد تندا میتوان این اختالل ها به عنوان عاملی برای
تخفی

مجااات مجرمان مبتال به این اختالل دانست .برای اینکه این اختالل ها به عنوان یکی اا

موجبات تخفی

مسئولیت کیفری برشارد باید زاجد دز زیژگی مدم باشد .نخست اینکه این

اختالل ده حد جنون نباشد 8.دزم اینکه دادگا  ،این اختالل ها به حدی بداند که ده مجااات
مجرمی که دچاه چنین اختاللی است تخفی

بدهد .ده خصوص اینکه این اختالل ده حد جنون

نیست شکی نیست؛ بنابراین باید به برهسی احراا تخفی

توسط دادگا بپرداایم .نکتهی ازل

اینکه هاانطوه که بر طب اصل قانونی بودن جرایم ز مجاااتها ،دادگا ها نایتوانند ده احکام
خود مجاااتی بیش اا مجاااتهای تعیینشد توسط قانونگذاه ها منظوه داهند ،نیز نایتوانند
مجاااتی کاتر اا مجاااتی که مقنن پیشبینی کرد ده حکم خود منظوه داهند؛ بنابراین تخفی
مجااات مجرمین به کاتر اا مجاااتی که قانونگذاه تعیین کرد است نیاامند دستوه خاص
قانونگذاه است .این دستوه خاص ها جدات تخفی

قانونی مینامند .ده قانون ایران بر طب

ماد ی  27قانون مجااات اسالمی مصوب  ،8263جدات تخفی

ده  1بند احصاء شد اند .اا این

 1بند ،بند ث این ماد « ،ندامت ،حسن سابقه ز یا زضع خاص متدم اا قبیل کدولت یا بیااهی» ها
اا عوامل مخففهی مجااات میداند .اا این سه موهد «بیااهی بهعنوان یکی اا مصادی زضع خاص
 .1زیرا در صورتی که در حد جنون باشد ،شخص با استناد به مجنون بودن از مسئولیت کیفری معاف است.
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متدم» موهدی هستند که میتواند بهعنوان عاملی برای تخفی

22

مسئولیت کیفری ده خصوص

مجرمین مبتال به اختالل شخصیت دز قطبی موهد توجه زاقع شوند.
زضعیت خاص متدم نیز اشاه به هر زضعیتی داهد که براساس آن ،متدم عرناً مستح تخفی
ده مجااات باشد به عنوان مثال ،عرف اا تحایل مجااات سنگین بر بیااه یا شخ ،کدنسال
چندان استقبال نایکند .ده خصوص مبتالیان به این اختالل حتی اگر نپذیریم که این اختالل ده
عالکرد ز کاهکرد ذهنی ز هنتاهی آنها -زلو بهصوهت نسبی -تأ یر داشته ،یقیناً این نکته موهد
پذیرش قراه میگیرد که این انراد اا نظر پزشکی بیااه ز نیاامند دهمان هستند .معالجات بالینی ز
داهزیی که ده خصوص این انراد تجویز میشود نیز مؤید بیااه بودن این اشخاص است .اا اینهز
طب ماد ی پیشگفته ،می توان ده خصوص این انراد اا تخفی

مجااات برای کاستن اا باه

مسئولیت کیفری آنها سود جست.
میتوان گفت که مناسبترین تخفی

برای مجرم ،آن است که دادگا نظر ها اا مجااات

گرداند ز به سات دهمان مجرم نظر کنند؛ چراکه حبس مجرم ،تندا خاصیت عقیمساای
بیااهی از ،برای یک دزه ی کوتا ها داهد .این نگا دهمانگرایانه ،ده قانون مجااات سوئیس
به خوبی مشخ ،شد است .ده ماد ی  12قانون مجااات سوئیس عنوان شد است که اگر
مرتکب جرم ،اا یک اختالل شدید هزانی هنج میبرد ،قاضی میتواند دستوه دهمان مجرم ها
طب شرایطی صاده کند .یکی اا این شرایط ،اهتباط جرم صوهت گرنته با اختالل هزانی است
(یکرنگی؛ کولیوند.)69 :8262 ،
ده حقوق ایران ،طب ماد  27ق.م.ا ده صوهت زجود جدات تخفی  ،دادگا میتواند بهجای
تخفی

مجااات تعزیری ،آن ها تبدیل به مجاااتی کند که به حال متدم مناسب باشد .به نظر

می هسد مساعدترین مجااات به حال متدای که مبتال به اختالل شخصیت دزقطبی است،
مجاااتهای جایگزین حبس هستند که بر طب ماد  94ق.م.ا عباهتاند اا :دزه ی مراقبت،
خدمات عاومی هایگان ،جزای نقدی هزاانه ز محرزمیت اا حقوق اجتااعی که ده صوهت
زجود شرایطی نظیر زجود شرایط تخفی  ،آ اه ناشی اا جرم ،سن« ،زضعیت» مجرم ز مواهدی
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اا این دست اجرا میشوند .هاانند ماد  ،21بیااهی متدم ها میتوان یکی اا زضعیتهای خاص
دانست که میتوان با استناد به آن مجاااتهای جایگزین حبس ها ده خصوص شخ ،اعاال
کرد.
برآمد؛
توجه به عالئم ز نشانههای اختالل شخصیت دز قطبی این نکته ها مبرهن میسااد که ده بسیاهی
اا مواهد مرا بسیاه باهیکی بین این اختالل با ناونههای مشابه زجود داهد .تأ یرگذاهی این اختالل
بر قوای دماغی شخ ،ز متأ ر کردن اهاد ز قو ی تاییز شخ ،،ناشناخته بودن آن برای مقامات
قضایی ز نیز پی یدگیهای خاص آن لززم توجه به مسئولیت کیفری مبتالیان به این اختالل ها
بیشااپیش توجیه مینااید .بهعنوان نتیجهگیری این نوشتاه باید بین جرایای که ده آنها ،اختالل
شخصیت دز قطبی باعث هنع مسئولیت کیفری میشود ز جرایای که ده آنها این اختالل باعث
تعدیل مسئولیت کیفری میشود تفکیک قائل شد.
 ده جرایم موجب حد ،با توجه به اینکه ماد  381ق.م.ا صرف ادعای متدم مبنی بر نقدان علم،
قصد یا زجود یکی اا موانع مسئولیت کیفری ها ده صوهتی که احتاال صدق ادعای از داد
شود موهد پذیرش قراه داد است؛ بنابراین هاین که شخ ،مبتال به اختالل شخصیت دز قطبی
ادعا کند ده حین اهتکاب جرم ،دچاه این عاهضه بود است ،این ادعا بدزن نیاا به بینه ز سوگند
اا از پذیرنته میشود .با این حال این موضوع با جرایم مندهج ده تبصر  8هاین ماد (محاهبه
ز انساد نیاالهض ز جرایم منانی عفت با عن ؛ اکرا  ،هبایش یا اغفال) تخصی ،خوهد است
که ده این مواهد صرف ادعا مسقط نیست؛ بنابراین به جز جرایم مندهج ده تبصر  8ماد ،381
چنان ه شخ ،مبتال به اختالل شخصیت دز قطبی ادعای تأ یر این اختالل ها ده اهتکاب جرم
نااید هاین که احتاال صدق گفتاه زی داد شود (ز با توجه به اینکه شخ ،دچاه این اختالل
است باید اصل ها بر صدق گفتاه از قراه داد) ،حسب موهد جرم ابت نشد ز به تبع آن مسئولیت
کیفری اا از برداشته میشود.

اختالل شخصیت دوقطبی از منظر حدود مسئولیت کیفری
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 ده جرایم مستوجب قصاص ،با توجه به مباحث بیانشد به نظر میهسد این اختالل ها ده برخی
مواهد بتوان عاملی برای تعدیل مسئولیت کیفری با تغییر عنوان مجرمانه اا جنایت عادی به
جنایت غیرعادی ده نظر گرنت .بدین صوهت که با توجه به اینکه انراد مبتال به این اختالل
معاوالً دچاه حواسپرتی ز نقدان توجه ده خصوص اهتکاب بسیاهی اا هنتاههای خود هستند
ز نیز با توجه به اینکه بندهای ب ز پ ماد  369ق.م.ا آگاهی ز توجه مرتکب ها بهعنوان یکی
اا عناصر ضرزهی عادی بودن قتل ذکر کرد اند؛ بنابراین ده خصوص این اشخاص با توجه
به نقدان آگاهی ز توجه ،میتوان جنایت اهتکابی ها اا شاول بندهای ب ز پ ماد  369خاهج
دانسته ز برحسب شرایط مشاول یکی اا مواد ( 368جنایات شبه عاد) ز یا ( 363جنایات خطای
محض) دانست .البته این نکته ها نیز باید ده نظر داشت که شاول بندهای ب ز پ ماد  369ده
صوهتی است که شخ ،قصد اهتکاب جنایت ها نداشته باشد زلی چنان ه مرتکب قصد
اهتکاب جنایت ها داشته باشد موهد مشاول بند ال

ماد  369قراه میگیرد؛ بنابراین ده

خصوص جنایات اهتکابی توسط اشخاص مبتال به اختالل شخصیت دز قطبی ،ده صوهتی که
قصد صریح قتل (بند ال

ماد  )369ها نداشته باشند ،میتوان با احراا این اختالل ده آنها،

جنایت اهتکابی ها غیرعاد (حسب موهد شبیه عاد یا خطای محض) به شااه آزهد.
 ده خصوص جرایم مستوجب دیه (صرفنظر اا مجااات بودن یا نبودن دیه) هاانطوهکه بیان
شد ،بوت دیه به بوت شرایط مسئولیت کیفری زابسته نیست؛ بنابراین ده خصوص جرایم
مستوجب دیه نیز شخ ِ،مبتال به اختالل شخصیت دز قطبی ،خود مسئولیت پرداخت دیه ها به
عدد داهد ،مگر اینکه جنایت اهتکابی توسط خطای محض باشد که ده این حالت طب قواعد
کلی ،عاقله مسئولیت پرداخت دیه ها به عدد داهد.
 ده خصوص جرایم مستوجب تعزیر نیز این اختالل باعث تعدیل مسئولیت کیفری با کاستن اا
باه مجااات اا طری اعاال کیفیات مخففه خواهد بود؛ ایرا عالز بر اینکه بند ال
ق.م.ا دادگا ها مکل

ماد 81

به توجه به «زضعیت ذهنی ز هزانی» مرتکب حین اهتکاب جرم برای

تعیین مجااات تعزیری کرد است ،بند ث ماد  21ق.م.ا نیز «زضع خاص متدم اا قبیل بیااهی»
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ها اا جاله مواهدی دانسته است که دادگا میتواند با توجه به آن ده مجااات مرتکب تخفی
دهد.
نکتهی مدای که ده خصوص این اختالل (ز سایر اختالالت هزانی) باید موهد توجه قراه گیرد
تأ یرگذاهی آنها بر نرآیندهای ذهنی اشخاص است؛ ایرا صرفنظر اا عا ز شدت تأ یر این
اختالالت بر تصایمگیریها ز کنشهای انراد مبتال به آنها ،به هر حال مقامات قضایی باید بدین
نکته توجه داشته باشند که ده خصوص شخ ،مبتال به اختالل هزانی ،به هر حال با یک شخ،
غیر طبیعی اا نظر عنصر ذهنی ز ادهاکی هزبههز هستند؛ اا اینهز اهجاع به پزشکی قانونی ز
متخصصان هزانپزشکی ده مواهدی که کوچکترین تردیدی ده خصوص سالمت قوای ذهنی
شخ ،زجود داهد اا نظر حسن اجرای عدالت ز جلوگیری اا مجااات شدن اشخاص ناقد
مسئولیت مدم ز بلکه ضرزهی است.

اختالل شخصیت دوقطبی از منظر حدود مسئولیت کیفری
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Abstract
From the view of Iran's criminal law, a person suffering from the mental
disorder, to be considered as insane, must lack the will and distinguishing
power. This general principle is common in all mental disorders. However,
determining how many mental disorders divest will and distinguishing
power is not an easy job. A bipolar personality disorder is one of the mental
disorders which is inflicted in many misconceptions and challenges from
the view of determining criminal liability. In this paper, by investigating
the criminal responsibility of patients suffering from the bipolar personality
disorder, we conclude that this disorder cannot be a factor to eliminate
criminal liability except for hududd crimes. However, in other crimes, it
can be considered a factor to moderate the criminal liability.
Keywords: Bipolar personality disorder, Criminal Liability, Insanity, Mental
disorders.
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