
 یپژوهش اختالالت روان دهیچک

 یوقحق یهاتیو مسئول یاز مسائل فقه یاریبوده و در بس فیتكل یعموم طیاز شرا یكیعقل در انسان،  وجود

بگذارد  ریافراد تأث یو حقوق یاعمال عباد جیممكن است در نتا ،یاست. در مقابل، جنون و اختالالت عقل رگذاریتأث

 .شود انآن یابطال آثار عباد ای یفریک تیفقدان مسئول ایو موجب کاهش 

 ییناسااز آن مورد ش یخود خارج شده و مراتب مختلف طیمفهوم جنون از حالت بس ،یعلم پزشك شرفتیبا پ امروزه

همه انواع  ایآ یموارد مواجه کرده است. به راست یدر بعض صیدانان و قضات را با مشكل تشخقرار گرفته که حقوق

دم فقط فرد مجنون است که به علّت ع ایاست،  یفریک تیرفع مسئول ای یموجب حجر مال ،یو روان یاختالالت عقل

ساب مانع از انت ،یشعور در و ایفقدان قصد  زیتواند تصرّفى در اموال و حقوق مالى خود داشته باشد و ننمى تیاهل

 خواهد بود؟ یبه و یجرم ارتكاب

شدّت و ضعف آن در ازاله اراده و  ریتأث نیجنون به طور کامل و همچن ژهیبه و ،یاختالالت روان ییدر هرحال شناسا 

 رایت؛ زاس تیّمشخّص در شناخت اشخاص مجنون، حائز اهم یارهایمع نییوجه افتراق جنون با حاالت مشابه و تع زین

و  ینظر فقهاز  دهد،یم لیرا تشك یموضوعات مهّم پزشك زا یكیحال که  نیدر ع ،یو روان یجنون و اختالالت عقل

 _ارد که در فقه وجود د _مسائل مختلف  تیهستند؛ چرا که در علم فقه و حقوق، ماه تیّحائز اهم اریبس زین یحقوق

زوال  ای نقصان ار،یقصد، اراده، رضا، اجبار، اخت ت،یّمانند: ن یفقدان عقل در ارتباط است مسائل ایبا وجود  یبه نوع

انسان گره خورده است و در موضوعات  یرشد، سفاهت، اختالل مشاعر، جنون و... که با درک عقالن ت،یعقل، اهل

 .ردیگیمورد بحث قرار م اتیگوناگون چون: عبادات، معامالت و جزائ



مستقل  یبحث ازمندین ،یحقوق _یبا اصطالحات فقه یپزشكدر روان یروان یهایماریاختالالت و ب قیتطب رو،نیاز ا 

اصطالح  نیا ن،یواژه جنون ارائه نشده است. همچناز  یقیدق فیتعر ،یفقهآنكه در منابع  ژهیاست؛ به و نهیزم نیا در

نشده و خأل  فیبه طور کامل و جامع تعرآن، متعدّد درباره  مقرّرات رغمیعل زین رانیا یو جزائ یحقوقنیدر قوان

 .آن محسوس است یشناخت مبسوط و علم

پژوهش  نیآن است و لذا ا یحقوق _یموضوع و ابعاد گوناگون فقه نیمستقل ا نییبه تب یاهتمام حدّاکثر ن،یبنابرا 

 ان،یر پامرتبط همراه خواهد بود. د یو مواد حقوق یفقه لیو تحل یپزشك افتیمسئله با ره یشناسموضوع فیدر توص

 .است هموضوع منعكس شد نیدرباره ا زین هیّامام یفقها دگاهید

 .تیمسئول ف،یعقل، روان، جنون، اختالل، تكل واژگان: دیلک


