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چکیده
رشد در فقه بر شخصی که دارای ملکه نفسانی که مصلح مالش می باشد معنا کرده اند اگر شخصی دارای اين صففت نااشفد یففمه مفی
باشد که دارای احکامی می باشد از جمله اين که در اموال خود نمی تواند تصرف نمايد و معامالت او صحمح نمی باشفد .پریشفی کفه در
اين جا مطرح می شود اين می باشد آيا تأثمری که مواد مخدر در تصممم گمری های انسان می گذارد موجب می شود معمار هفای یففمه
بر معتاد صدق کند يا خمر؟ آيا برای تصرف در اموال انسان نماز به حکم قاضی می باشد يا خمر؟ می توان گفت که بخفارر تفأثمراتی کفه
مواد مخدر بر روح و روان انسان می گذارد باعث ايجاد اختالل در تصممم گمری های انسان می شود که منجر بفه ضفايو و تلفد شفدن
اموال خود می شود پس می توان گفت که عنوان ماذر بر فرد معتاد صدق می کند و یفمه شامل ماذر می باشد پس شخص محجور می
باشد و ديگر اين که ضرر زدن به خود و ديگران منکر ایت و اعتماد باعث خساراتی به به خود و خفانواده مفی باشفد پفس ن فی از منکفر
واجب می باشد پس می توان معتاد را از تصرفات مالی منو کرد.

کلیدواژگان
رشد ،یفمه ،معتاد ،مواد مخدر.

 دکتری فقه و حقوق ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
 نویسنده مسئول :کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهhadyra94@gmail.com :
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مقدمه
اعتیاد عبارت است از وابستگی به عوامل یا موادی که تکرار مصرف آنها با کم و کیف مشخص

و

در زمان معین از دیدگاه معتاد ضروری مینماید .یعنی تداوم بصشیدن بخه مصخرف مخواد و عوامخل
مصدر درمانی عامیانه  ،غیرمعمول  ،دور از موازین علمی و معتاد کسی است که نیازمنخد و وابسخته
روانی -جسمانی به مواد و عوامل مصدر و عادتزا میباشد که به منظور برآوردن آن بایستی از این
مواد بطور مداوم و در فواصل مشص

استفاده

کند.

بیماری اعتیاد مدارهای عصبی مربوط به نظام پاداش ،انگیزش ،و حافظه را در مغز دچار اختالل
کرده ،و اختالل در این سیستمها در مغز باعث بروز عوارض بیولوژیکی ،فیزیولوژیکی ،اجتماعی و
روحی میگردد .شدت و نوع وابستگی نسبت به مواد اعتیخادآور برحسخ

نخوع و ا خر آن متفخاوت

است .برخی از این مواد مانند تریاک و مشتقات آن وابستگی شدید ایجاد میکنند و برخی دیگر بخا
وجود تا یری که بر روان و ذهن فرد میگذارند اعتیاد دهنده به شمار

نمیآیند.

یکی از مباحث مطرح شده در فقخه بحخث از محجخورین و حمایخت از محجخورین مخیباشخد.
محجور در اصطالح حقوقی به کسی گفته می شود که از بصشی از تصرفات و اعمال حقخوقی منخ
شده است .در فقه برای محجور شرایطی ذکر شده است .پرسش اصلی این است که انسانهایی که
وابستگی به موادی دارند که تأ یر سویی بر روان انسان میگذارند آیا در حکم محجور میباشد؟ آیا
در صورت محجوربودن ولی میتواند در اموال او تصرف نماید یا نیاز به حکم حاکم شرع است؟
سفیه
ِ
وه ْم َو قُولُوا
الس َفهاءَ أ َْموالَ ُك ُم الَّيت َج َع َل َّ
درسوره نساء آیه پنج آمده « َوال تُ ْؤتُوا ُّ
وه ْم فيه ا َو ا ْْ ُس ُ
اَّللُ لَ ُك ْم قياماً َو ْارُزقُ ُ

ََلُْم قَ ْوالً َم ْع ُروفاً» 0در این جا معنای لغوی و مراد از سفیه در آیه و اصطالحی آن را بررسی میکنیم.

 .و اموالتان را که خدا مایه قوام و برپایى [زندگى] شما گردانیده به سبك مغزان ندهید ،ولى آنان را از درآمد آن بصورانیخد
و لباس بپوشانید و با آنان به صورتى شایسته و پسندیده سصن گویید (.انصاریان ، 131 ،ص)77
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معنای لغوی سفیه

"راغ " در کتاب مفردات میگوید :سفه (بر وزن تبه) در اصل یك نخوع کخموزنخى و سخبکى بخدن
است بطورى که به هنگام راه رفتن تعادل حفظ نشود ،و به -همین جهت بخه افسخار کخه نخاموزون
است و دائما در حال حرکت است" سفیه" گفته میشود ،و سپس بهمین تناس

در افرادى که رشد

فکرى ندارند بکار رفته است خواه سبکى عقل آنها در امور مادى باشد یا در امور معنخوى( .راغخ
اصفهانی ، 1 1 ،ص)1 1
عالمه طباطبایی می فرمایند :کلمه" سفه" به معناى سبکى عقل است( ،در فارسى مىگویند کخه:
عقل فالنى پارسنگ مىبرد) ،و گویا در اصل به معناى مطلق سبکى و سستى چیزى است که نبایخد
سست باشد و از این باب است که افسار سست را" زمام سفیه" و جامخه سسخت بافخت را" خوب
سفیه" مىنامند "،وب سفیه" یعنى جامهاى که بافتش و پارچهاش پست است ولى بعخدا بیشختر در
سستى عقل استعمال شده است و معنایش بر حس

اختالف اغراض مصتلخف مخىشخود ،مخ ال بخه

کسى که در اداره امور دنیائیش قاصر و عاجز است سفیه مىگوینخد و بخه کسخى هخم کخه در امخور
دنیائیش کمال هوشیارى را دارد ولى در باره امر آخرتیش کوتاهى نموده و مرتک

فسق مخىشخود

یعنى در این قسمت الابالى است ،سفیه مىگویند( .طباطبایی ، 1 7 ،ج ،1ص) 71
معنای سفیه در آیه

درباره معنای سفیه در آیه مذکوره دو دیدگاه کلی وجود دارد.
دیدگاه اول

برخى گفته اند منظور زنان و کودکان است و خطاب به اولیاءو اوصیاء ایشانسخت تخا موافخق آیخات
سابقه و الحقه باشد و مقصود نهى ایشانست از آن که مالهاى کودکان را که در دست ایشانست بخه
کودکان دهند تا ضای کنند ( .حسینی جرجخانی ، 111،ج ،1ص112؛ طبخری کیخا هراسخی، 111 ،
ج ،1ص)113
این عقیده از ابن عباس ،سعید بن جبیر ،حسن ،ضحاک ،ابى مالك و قتاده است .ابو جارود هم
از امام صادق (ع) نقل کرده است .ابن عباس مىگوید :هر گاه مرد بداند کخه زن و فرزنخدش سخفیه
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اند و مال خود را تباه مىکنند ،نباید مالشخان را در اختیارشخان قخرار دهخد ( .طبرسخی ، 131 ،ج،1
ص) 1
و شافعی نیز بر این عقیده می باشد چنانچه در بیان سصن خدای عز و جل(وَ ال تُؤْتُوا السُّخفههاءَ
أهمْوالهکُمُ) گفت« :إنّهم :النساء و الصّبیان ال تملّکهم ما أعطیتك :-من ذلك -.و کن أنت النخارر لهخم
فیه( .».ابن ادریس شافعی ، 1 1 ،ج ،1ص) 31
وروایت شده از إسماعیل بن أبی خالد عن أبی مالك «وَ ال تُؤْتُوا السُّفههاءَ أهمْخوالهکُمُ» قخال:منظخور
فرزندانتان می باشد اموالتان را ندهید زیرا آن ها را از بین می برنخد و چیخزی بخاقی نمخی گذارنخد.
(نحاس ، 11 ،ج  ،ص)111
مجاهد و ابن عمر گفتهاند :منظور فقط زنان است .از انس بن مالك روایت شده است که :زنخى
سیاه و نمکین و خوش سصن خدمت پیامبر گرامى آمد و عرض کرد:یك بار هم در سخصنان خخود
خیر ما را بیان کن .شنیدهام که آنچه در باره ما مىگویى شر ماست .فرمود :چه گفتهام؟ گفت :مخا را
سفیه نامیدهاى .فرمود :خداوند در قرآن شما را سفیه نامیده است :گفخت :مخا را نخاق

خوانخدهاى.

فرمود :در نقصان شما همین بس که در هر ماهى پنج روز از خواندن نماز ممنوع شدهایخد .آن گخاه
فرمود :آیا براى شما کافى نیست که وقتى باردار مىشوید ماننخد سخربازى هسختید کخه در راه خخدا
مىجنگد و مرزهاى مملکت را در برابر بیگانگان حفظ مىکند و هنگامى که وض حمخل مخىکنیخد
مانند کسى هستید که در راه خدا بصون خود غوطه ور شود و چون بطفل خود شیر دهید ،در برابر
هر جرعهاى اجر آزاد کردن بندهاى از فرزندان حضرت اسماعیل داریخد و هنگخامى کخه از خخواب
بیدار مىشوید ،در برابر هر بیدار شدنى نیز همان اجر را دارید این است پخاداش زنخان بخا ایمخان و
خدا ترس و شکیبایى که خود را به مشقت نمىافکنند.زن گفت :اگر این شرط بدنبال نداشخت چخه
مقام واالیى زنان داشتند! (طبرسی ،همان ،ج ،1ص 1و) 1
فاضل مقداد می فرماید ضحاک یکی از مفسران گفته است :مقصود از سخفها زنخان مخی باشخد،
چون سفیه عبارت از خفت عقل است و آنان دارای خفت عقول می باشند .آن چنان که در حدیث
آمده است :خواه زنان مزدوج یا مجرد یا دختران ،خواهران یا کنیزان یا غیر آنان بخوده باشخند .ولخی
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در این سصن ،نظری است ،چون در این نوع تفسخیر عخدول از رخاهر آیخه و خخروج از حقیقخت و
تصصی

بی جهت عموم می باشد و گفته شده است :این آیه نهی و جلوگیری از پرداخت مال بخه

سفیهان می باشند ،آنان که نمی توانند به مصالح اموال خود برسند و نمی توانند آن را رعایت کننخد
بلکه با تصرف فاسده آن را ضای و تباه می سازند( .فاضل مقداد ، 1 2 ،ج ،1ص) 12
دیدگاه دوم

کلمه سفیه ،عمومیت دارد و شامل مىشود هر طفل یا مجنون یا کسى که بصاطر زیادهروى و بىبند
و بارى در خرج مال ،از تصرفات مالکانه ممنوع شده باشد .از امام صادق (ع) روایخت شخده اسخت
که :سفیه ،شارب الصمر و کسى است که بمنزله او باشد .مرحوم طبرسی می فرمایند ایخن عقیخده از
دو عقیده باال بهتر است ،بصاطر اینکه عمومیت دارد و هر سبك عقلى را شامل مىشود ( .طبرسخی،
همان ،ج ،1ص) 1
نیز در معنای سفیه می فرمایند :سفیه ناق

العقل است در مقابل رشخید کخه

عبد الحسین طی

کامل العقل است و مراد کسیست که نف و ضرر خود را تشصی

نمیدهد و صالح و فساد کارهخا

را تمیز نمیدهد م ل بسیارى از اطفال و زنها و فساق ...در بعضى اخبار ام ال شارب الصمخر را هخم
ذکر فرموده و تمسك به همین آیه کردند در من دادن مال بدست آنها و لکن راهر اینسخت کخه از
باب وحدت مالک باشد چون دادن مال بسفیه موج

تضیی مال میشود و ایمن از اتخالف نیسخت،

فساق هم هیچگونه اعتمادى بآنها نیست نه بقول آنها و نه بفعل آنهخا و نخه بامانخت آنهخا و شخارب
الصمر فرد اجالى فساق است کسى که نسبت بصود چنین باشد نسبت بدیگران چخه نحخوه اسخت.
(طی  ، 173،ج ،1ص) 1
مکارم شیرازی می فرمایند ولى روشن است که منظور از سفاهت در آیه فوق عدم رشخد کخافى
در خصوص امور مالى است به طورى که شص

نتواند سرپرستى اموال خود را به عهده گیخرد ،و

در مبادالت مالى مناف خود را تامین نماید ،و باصطالح کاله سرش برود ،شاهد بر این سخصن آیخه
دوم است که میگوید:
"فَِإ ْن آنَ ْستُ ْم ِم ْ ُه ْم ُر ْْ ًاً فَا ْ فَ عُوا َِلَ ْي ِه ْم أ َْم وا ََلُْم"" :اگر آنها را رشید یافتیخد اموالشخان را بخه دسخت آنهخا
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بسپارید" .بنا بر این آیه فوق با اینکه در باره یتیمان بحث میکند ،یك حکم کلخى و عمخومى بخراى
همه موارد در بر دارد ،که انسان نباید در هیچ حال و در هیچ مورد ،اموالى که تحخت سرپرسختى او
است و یا زندگى او به نوعى به آن بستگى دارد به -دست افراد کم عقل و غیر رشید بسپارد ،و در
این موضوع فرقى در میان اموال عمومى (اموال حکومت اسالمى) نیسخت ،گخواه بخر ایخن موضخوع
عالوه بر وسعت مفهوم آیه ،و مصصوصا کلمه" سفیه" روایاتى است که از پیشوایان اسالم در ایخن
زمینه نقل شده است.
م الً در روایتى از امام صادق ع مىخوانیم که ":شصصى بنام ابراهیم بن عبد الحمید میگویخد :از
الس َفهاءَ أ َْم والَ ُك ُم" را پرسیدم فرمود :شرابصواران سفیهند و نباید اموالتان را به
امام تفسیر آیه"و ال تُ ْؤتُوا ُّ

آنها بسپارید"! (کلینی ، 117 ،ج ،1ص 0)111در روایت دیگرى نیز از انتصاب" شارب الصمر" بخه
عنوان امین امور مخالى نهخى شخده اسخت (حخر عخاملی ، 112 ،ج ، 2ص ،0)31خالصخه توصخیف
شرابصوار به سفاهت کرارا در روایات دیده میشود ،و این تعبیر شاید به خاطر آن باشد که شخص
شرابصوار هم سرمایه مادى خود را از دست مىدهد ،و هم سرمایه معنوى را ،چه سخفاهتى از ایخن
باالتر که انسان پول بدهد و عقل و هوش خخود را نیخز بدهخد و دیخوانگى خریخدارى کنخد ،قخواى
مصتلف بدنى را نیز بر سر این کار بگخذارد و زیانهخاى اجتمخاعى فراوانخى ببخار آورد؟! در روایخت
دیگرى تمام افرادى که به جهتى از جهات قابل اعتماد نیستند" سفیه" نامیده شدهانخد ،و از سخپردن
اموال (شصصى و عمومى) به آنها نهى شده است ":یخونس بخن یعقخوب" میگویخد :از امخام جعفخر
لس َفهاءَ أ َْم والَ ُك ُم" را پرسیدم فرمود :من ال ت ق به" سفیه کسى است کخه
صادق ع تفسیر آیه" َو ال تُ ْؤتُوا ا ُّ

مورد اعتماد نباشد" .از این روایات برمیایخد کخه" سخفیه" معنخى وسخیعى دارد و از سخپردن امخوال

 .از راویان این حدیث ابی الجارود می باشد که مذموم شده است (.رجوع شود به رجالالکشی ، 112 ،ص)112
 . 1این روایت صحیح می باشد سلسله راویان این روایت عبد اهلل بن جعفر فی قرب اإلسناد عن هارون بن مسلم عن
مسعدة بن زیاد می باشد که برای معتمد بودن آن ها به ترتی
و صفحه 1 1رجوع شود.

رجالالنجاشی صفحه  111و رجال نجاشی صفحه 113
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عمومى و خصوصى به آنها نهى شده است ،منتها این نهى در بعضى از موارد به عنوان تحریم است
و در پارهاى از موارد که درجه سفاهت شدید نیست بخه معنخى کراهخت اسخت( .مکخارم شخیرازی،
 ، 171ج ،1ص132تا )137
عالمه طباطبایی نیز به این نکته اشاره می کنند و مخی فرماینخد آنچخه کخه از رخاهر آیخه شخریفه
فهمیده مىشود این است که مىخواهد از زیادهروى در اتفاق بر سفیهان نهخى نمخوده و بفرمایخد":
بیش از احتیاج آنان ،مال در اختیارشان نگذارید" ،مطل

قابل توجخه اینکخه بحخث آیخه شخریفه در

زمینه اموال یتیمان است (که دستور مىدهد اولیاى یتیمان اداره امور آنان را به عهده بگیرند و اموال
آنان را رشد بدهند) ،همین معنا قرینهاى است بر این که مراد از کلمه" سفها" عموم سفیهان نیستند
بلکه تنها سفیهان از ایتام مىباشند .و نیز مراد از کلمه ":اموالکم" در حقیقت امخوالى اسخت کخه بخه
نوعى عنایت ،ارتباطى با اولیاى ایتام دارد ،هخم چنخان کخه جملخه":و ارزقُ ِ
وه ْم  "...نیخز
وه ْم فيه ا َو ا ْْ ُس ُ
َ ُْ ُ
شاهد بر این معنا است و اگر ناچار باشیم که داللت بر تکلیف سایر اولیاى سفها را نیز -بخه گخردن
آیه شریفه بگذاریم ،ناگزیر باید بگوئیم که :منظور از کلمه" سفها" عموم سفیهان است (چه یتخیم و
چه غیر یتیم) و لیکن احتمال اول (که منظور ،خصخوص سخفیهان ایتخام باشخد) احتمخالى راجخح و
روشن است.و به هر حال اگر مراد از" سفها" فقط سفیهان ایتام باشد پس مراد از جمله" :امخوالکم
 "...خصوص اموال ایتام خواهد بود و از اینکه اموال ایتام را به اولیاى ایتام (که مصاطخ

ایخن آیخه

مىباشند) نسبت داده ،به این عنایت بوده است که مجموع اموال و روتى که در روى کره زمخین و
زیر آن و باآلخره در دنیا وجود دارد متعلق به عموم ساکنان این کره اسخت ،و اگخر بعضخى از ایخن
اموال مصت

به بعضى از ساکنان زمین و بعضى دیگر متعلق بخه بعضخى دیگخر مخىباشخد ،از بخاب

اصالح وض عمومى بشر است که مبتنى است بر اصل مالکیت و اختصاص ،و چون چنخین اسخت
الزم است مردم این حقیقت را تحقق دهند و بدانند که عموم بشخر جامعخهاى واحدنخد کخه تمخامى
اموال دنیا متعلق به این جامعه است و بر تك تك افراد بشر واج

است این مال را حفظ نموده و

از هدر رفتن آن جلوگیرى کنند ،پس نباید به افراد سفیه اجازه دهند که مال را اسراف و ریصخت و
پاش نمایند ،خود افراد عاقل اداره امور سفیهان را مانند اطفال صخغیر و دیوانخه بخه عهخده بگیرنخد.
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(طباطبایی ،همان ،ج ،1ص ) 71پس نهیخی کخه در آیخه آمخده اسخت ارشخادی مخی باشخد چنانچخه
عبدالحسین طی

می فرمایند نهی این آیه،نهى ارشادى است چون موج

تضیی مخال اسخت و لخو

نفس تضیی حرام است م ل اسراف و تبذیر که از کبخار معاصخى شخمردهانخد و مخراد از (امخوالکم)
ممکن است اموال خود مؤتى باشد چنان که راهر (اموالکم) اسخت کخه مخالهخاى خخود را دسخت
سفیهان ندهید تضیی میکنند و از بین میبرند و ندهید اموال خود را در دست اشصاص سفیه اموالى
که خداوند قرار داده براى شما که باو قیام کنید در امر معیشت خود و آنها را بصورانید و بپوشخانید
و با آنها از راه تلطف و ارشاد تکلم کنید( .طی  ،همان ،ج  ،1ص) 1
بر این اساس می توان گفت این آیه اگر چه درباره ایتام بحث می کنخد ولکخن متضخمن حکخم
کلی و قانونی عام برای جمی موارد می باشد مضافا این که روایات از ائمه اطهار نیز در صدد بیخان
این مطل می باشند( .مکارم ، 11 ،ج ،1ص) 13
سپس خداوند متعال مخی فرمایخد :و ارزقُ ِ
وه ْم یعنخى از مخال ایشخان نفقخه و کسخوه
وه ْم فيه ا َو ا ْْ ُس ُ
َ ُْ ُ
ضرورى ایشان را به ایشان دهیخد و زیخاده مدهیخد و وجخه آن کخه (فیهخا) گفخت و (منهخا) نگفخت
اشارتست به آن که نفقه و کسوه ایشان را از اصل مال ایشان نمىباید داد بلکه از فایده آن بایخد داد
یعنى مال را محل روزى ایشان و کسوت ایشان گردانید برین وجخه کخه تجخارت کنیخد بخه آن و از
فایده آن نفقه و کسوه ایشان بیرون کنید ( .حسینی جرجانی ،همان ،ج ،1ص)111
چرا خداوند متعال حجر را مفردا بر سفیه ذکر نمود با این که این امخر از قخول خداونخد اسخت
جایی که می فرماید معلوم است و پیداست تا این که داللت و راهنمخایی کنخد کخه خخود سخفه بخه
تنهایی علت حجر و ممنوعیت پرداخت مال می باشد خواه آن یتیم کودک باشخد یخا بخالا باشخد و
خواه تاب دوران کودکی باشد یا عارض بعد از بلوغ و رشد .این رای مصالف رای ابو حنیفه اسخت
چون او بر بالا عاقل به جهت سفه و تبذیر حجر قائل نیست( .فاضل مقداد ،همان ،ج ،1ص) 1
معنای سفیه در فقه شیعه

صاح

شرائ می فرمایند :سفیه کسی می باشد که اموال خود را در غیر اغراض صحیح صرف می

کند( .محقق حلی ، 113 ،ج ،1ص)33
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شهید انی می فرمایند :معنای رشد مقابل سفیه می باشد و رشخید شخناخته شخده بخه کسخی کخه
مصلح مالش باشد و سفیه کسی می باشد که مالش را در غیر اغراض صحیح صرف می کند .مخراد
از اغراض غیر صحیحه آنچه که مالئم با راه و روش عقال غالباً نباشخد ماننخد تضخیی مخال و غخبن
فاحش در معامالت و انفاق در محرمات و صرف مال در اموری که مناس
حس

حالش نمخی باشخد بخه

زمان و شهر و شرف و منزلتش مانند خرید متاع های فاخر و یا لبخاس هخای ایخن چنینخی و

مانند آن ( .شهید انی ، 1 1 ،ج ،1ص 11و ) 1
سفیه کسی گویند که بر او حالتی که موج

حفظ مال شود نباشد و مال را در غیر محخل خخود

صرف کند و در غیر محل خود اتالف کند( .خمینی ، 172 ،ج ،1ص 1و سخبزواری ، 1 1 ،ج ،1
ص) 17
اما در تشصی

مصداق سفیه صاح

جواهر می فرمایند عده ای اصالح را به عنوان ملکخه ای

نفسانی در نظر گرفته اند ،بحث آن برای فقیه نمی باشد ( .نجفخی ، 131 ،ج ،13ص )12و مرحخوم
سبزواری می فرمایند :سفیه و رشد از موضوعات تعبدی نمی باشد و نه از موضوعاتی که مسختنبط
از شرع باشد بلکه این مربوط به عرفیاتی می باشد بدون در نظر گرفتن مذه

دیگر و مربخوط بخه

طائفه بدون طائفه دیگر نمی باشد و مرج آن عرف می باشد و آن از امور تشکیکیه بوده و مربوط
و دارای مرات

می باشد ...مال را تا زمانی که رشد سفیه محرز نشود بخه او تسخلیم نمخی کننخد بخه

جهت اصل و اطالق و اتفاق .و زمانی که امر مشتبه شود او را با اموری کخه مناسخ

شخأن او مخی

باشد آزمایش می کند .کیفیت اختبار او به به عرف واگذاشته شده اسخت.اگخر شخك شخود کخه آیخا
سفیه می باشد یا خیر اصل را بر عدم سفاهت می گذاریم و اگر چه او را آزمایش نکنند به

شص

جهت استصحاب بقاء رشد و عدم والیت شصصی بر او( .سبزواری ،همان ،ج  ،1ص) 17
در این که آیا معتاد سفیه می باشد می توان به دو دسته تقسیم کرد  - :صخرف اعتیخاد موجخ
محجوریت نمی باشد  -1اعتیاد باعث حجریت می شود .بر اسخاس قاعخده «البینخه علخی المخدعی»
صاح

مدعا باید بینه بیاورد و اصل بر عدم حجر می باشد مگر اینکه دلیلی بخر خخالف آن باشخد

پس باید باید ابت کنیم که انسان معتاد به مواد مصدر محجور می باشد.
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دالیل اثبات محجوریت شخص معتاد
در این مقاله بر آن هستیم که ا بات کنیم اعتیاد باعث محجوریت می شود .برای ا بات این مدعا دو
دلیل می توان ذکر کرد.
دلیل اول :رفع رشد و صدق عنوان مبذر

یکی از ادله محجوریت شص

معتاد ،صدق عنوان مبذر می باشد و رف رشد می باشد.

معنای رشد

صاح

جواهر می فرمایند :رف حجر متوقف بر رشد بخر مخال مخی باشخد و هخیچ اختالفخی در آن

ندیدم .اجماع داللت بر آن دارد بلکه کتاب و سنت نیز داللت بر آن دارد .و مرج در آن عرف می
باشد چرا که حقیقت شرعیه نمی باشد .زمانی رشد یافته که مصلح مال باشد( .نجفی ،همان ،ج،13
ص)13
مطلق اصالح موج

رشد نیست بلکه حق این است که ملکخه نفسخانی مخی باشخد کخه اقتضخا

اصالح است و من از فاسد آن می باشد و صرف در اموری که الئق افعخال عاقلخه نمخی باشخد .در
تنقیح آمده هیچ شکی نیست که مرج آن عرف می باشد.در مجم البرهان آمده که آن چخه کخه از
رشد متبادر می شود عرف می باشد چانچه از اصحاب ذکر شده است.در مجم البیان آمده منظخور
عقل و اصالح مال می باشد همانگونه از امام صادق ذکخر شخده اسخت.در مجمخ البحخرین از امخام
صداق در تفسیر آیه منظور حفظ مال می باشد .شاید بتوان گفت کخه بتخوان همخه آن را بخه مرجخ
واحد رساند و آن رسیدن به رشد نسبت به مال می باشد( .نجفی ،همان ،ج ،13ص)12
صاح

مسالك می فرمایند که مطلق اصالح موج

رشد نمی باشد بلکه رشخد ملکخه نفسخانی

می باشد که اقتضا اصالح مال را دارد و افساد مال جلخوگیری مخی کنخد و از صخرف آن در وجخوه
رفتار غیر عقال من نماید .با قید ملکه از مطلق کیفیت چنین کاری احتراز نمودیم و بایخد بصخورت
ملکه ای باشد که زوال ان نیز دشوار باشد .و اقتضا اصالح کند پس اگر کسی رغبتی به اصالح مال
بگونه ای که در نزد عقال معتبر می باشد نکند در تحقق رشد غیر کافی می باشد و سپس با اعمخال
مناس

حال خود آزمایش می شود و یمن من افساده یعنی اگر ملکخه اصخالح و عمخل باشخد مخال
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جم می شود ولی اگر آن را بدون راه و روش عقال صرف کند و از ملکش خارج کند رشد تحقق
نیافته است ( .شهید انی ،همان ،ج ،1ص) 13
بنابر تعاریفی که سفیه و رشد ذکر شد می توان به این نتیجه رشید که کسی که اموال خود را به
طور متعارف و به شیوه عقال مصرف نمی کند و در معامالتش به سود و زیخان و نیرنخگ و فریخ
توجه ندارد و اموال خود را در راههای ناشایسته صرف می کند سفیه یا غیر رشید نامیده می شخود.
باید توجه داشت که سفیه کسی است که معموال و غالبا تصرفات غیر عاقالنه دارد و اگر شصصخی
گهگاه در اموال خود غیر عاقالنه تصرف بکند یا در معامالتش به ندرت گخول بصخورد غیخر رشخید
محسوب نمی شود .فقیهان گفته اند صرف مال در راه حرام نیز دلیل بر سفه است ،یعنی اگر کسخی
غالبا اموالش را در راه حرام صرف کند سفیه است(. .صفایی و قاسم زاده ، 133 ،ص)133
معنای مبذر

المبذّرون کسانی می باشند که اموالشان را در جایی که الزم نمی باشد خرج می کنند یخا در چیخزی
که سودی ندارد (درویش ، 1 1 ،ج ،1ص ) 12الکیا هراسی نیز تعریفی شبیه بخه آن آورده و مخی
گوید و همانا خدا از تبذیر نهی فرموده است ،و از جمله تبذیر تسلیم مال به کسی می باشد که مال
را در راه غیرصحیح خرج می کند ( .حسینی جرجانی ،همان ،ج ،1ص)113
در فقه و حقوق مدنی به کسی سفیه می گویند که عادت او اسراف و تبذیر در خخرج اسخت و
تصرفات مالی او عاقالنه نیست ...پس می توان گفت که مفهوم سفیه شامل مبذّر ،مسخرف و مغفّخل
می شود( .صفایی و قاسم زاده ،همان ،ص)131
تبذیر معموال به معنی اسراف به کار می رود ،اما بعضی از فقیهخان بخین اسخراف و تبخذیر فخرق
گذاشته است و تبذیر صرف مال در راه ناشایسته است .مغفل کسی است که به علت سادگی و ابله
بودن از تصرفات عاقالنه در اموال خود ناتوان باشد و آن به دلیل ضعف عقل است و چنین کسخی
به تبذیر کننده و اسراف کننده ملحق می شود بنابراین سفه یا ناشی از ضعف عقل است یا ناشی از
ضعف اراده( .صفایی و قاسم زاده ،همان ،ص)133
اگر کسی مال خویش را تبذیر سازد حجر بازگشت می نماید به دلیل اجماع و همچنخین مبخذر

 ............................................ 121فصلنامه تخصصي مطالعات فقهي و فلسفي /سال سوم ،شماره  ،11تابستان 1311

سفیه و غیر رشد می باشد به جهت راهر قرآن که می فرماید :إِنَّ الْمُبَذِّرِینه کانُوا إِخْوانه الشَّخیاطيین.
(حلبی ، 1 7،ص)111
برای این که به این نتیجه برسیم که آیا معتخاد مالکخات سخفیه را دارا مخی باشخد یخا خیخر بایخد
عوارض مواد مصدر را بر بدن انسان بررسی نمود تا به نتیجه مورد نظر برسیم .در این جا یه بصشی
از عوارض اعتیاد اشاره می کنیم.
اختالالت عصبي و شناختي

مواد مصدر به محض ورود به بدن ،روی سیستم عصخبی تخا یر مخی گخذارد .مصخرف مخواد مصخدر
میتواند حافظه و میزان توجه فرد و توانایی استدالل و برهان او را به طور کامل و یا نسخبی مصتخل
کند؛ م ال قدرت تصمیم گیری او را در شرایط بحرانی کاهش و یخا کخال از بخین ببخرد .بخا افخزایش
مصرف ،شدت این تا یرات بر بدن بیشتر می شود و فرد ناتوان تر از گذشخته مخی شخود.اخختالالت
خواب و هذیان گویی :یکی از تا یرات مضر مصرف مواد مصدر بر روی سیستم عصبی ،اخختالالت
خواب می باشد .طی این تا یر ،فرد به مرور بی خواب می شود و شروع به هذیان گویی مخی کنخد
.اعتیاد به معنى یك بیمارى مزمن و عودکننده مغز است که علیرغم عواق
جستجوی وسواس گونه مواد و مصرف آن مشص

زیان آور ،بخا دو و یژگخی

میشود .اعتیخاد را یخك بیمخارى مغخزى تعریخف

میکنند ،زیرا مواد شیمیایی مغز و ساختار و عملکرد آن را تغییر میدهخد .چنخین تغییراتخى مخی تواننخد
درازمدت بوده و به رفتارهاى پرخطرى که در سوء مصرف کننخدگان مخواد دیخده مخی شخود ،منتهخى
گردند(.قازاریان ، 137 ،ص )7
ممکن است در شروع مصرف ،افراد آ ار به راهر خوشایندی را تجربه کنند .همچنین با این بخاور
به مصرف مواد رو می آورند که مى توانند مصرف آن را تنظیم کنند درحالی که مواد مصدر به سرعت
کنترل زندگى آنها را در دست می گیرد .مدتى پس از سوء مصرف مواد ،احساس مجبخور بخه ادامخه «
عادی » لذت ناشى از مصرف کاهش می یابد و شص

فقط براى داشتن حالخت سخوء مصخرف مخى

شود .سوء مصرف کنندگان مواد به جایى مى رسند که با وجود مشکالت جدى ناشى از مصرف مواد
که براى خود و عزیزانشان ایجاد کرده اند ،همچنان به دنبال مواد مخی رونخد .برخخى افخراد حتخى در
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مراحل اولیه سوء مصرف ،به افزایش مقدار و دفعات مصرف مخواد مصخدر

احسخاس نیخاز مخی کننخد.

تصمیم گیری اولیه برای مصرف مواد مصدر اک راً اختیارى است ،اما پس از مدتی توانخایى وی بخراى
کنترل خود به طور جدى مصتل می شود .مطالعات تصویربردارى مغز معتادان به مواد مصدر نشان می
دهد که در بصش هایى از مغز آنها که مربوط به قضاوت ،تصمیم گیرى ،یادگیرى و حافظخه و کنتخرل
رفتار است ،تغییرات فیزیکى رخ داده است .دانشمندان براین باورند که این تغییرات بر نحوه عملکرد
مغز ا ر مى گذارد و مى تواند رفتار وسواسى و مصرب ناشی از اعتیاد آنها را توضیح دهد(. .قازاریخان،
همان ،ص )2
مغز انسان خود را از دو راه به افزایش بیش از حد دوپامین عادت میدهد :کاهش تولید دوپامین یا
کاهش تعداد گیرند ههاى دریافت کننده و انتقال دهنده عالئم حاصل از آن .به ایخن ترتیخ

مغخز بخه

دوپامین افزایش یافته عك سالعمل عادی نشان م یدهد و تأ یر دوپامین برمغز سوء مصر فکننده مخواد
و مدارهای پاداش به طور غیرعادى کم میشود وتوانایى فرد براى احساس لذت کاهش می یابد .بخه
همین دلیل سوء مصر فکننده مواد به مرور احساس بی حسى ،فقدان گرماى زندگى ،و افسردگى مخی
نماید ونمی تواند از چیزهایى که قبالً براى وى شادی آور بوده ،لذت ببرد و به جخایی م یرسخد کخه
مصرف مواد مصدر فقط م یتواند سطح دوپامین را در حخد عخادى بخاال ببخرد .همچنخین بخرای ایجخاد
احساس شادى حاصل از ترشح دوپامین ،نیاز دارد مواد بیشتری مصرف کند نسبت به مصرف مخواد
مصدر اطالق شود .ا رى که اصطالحاًبه آن «تحمل» نسبت به مصرف مواد مصدر اطخالق مخی شخود.
همان مکانیزمى که احساس تحمل نسبت به سخوء مصخرف مخواد را باعخث مخى شخود ،بخه مخرور در
درازمدت روى سلول هاى عصبى و مدارهای مغزى تا یر می گذارد .برای م ال ،گلوتامات یکى دیگر
از نوروترانسمیترهایى است که روى مدار پاداش دهى مغز و توانایى یادگیرى ا ر مى گخذارد .زمخانى
که در ا ر سوء مصرف مواد ،غلظت زیاد گلوتامات دستصوش تغییر مى شود ،مغز سعى مى کند ایخن
تغییر را جبران نماید که احتمال دارد به اختالل شناختى بینجامد .همچنین ،مصرف درازمخدت مخواد
مصدر مى تواند ناخودآگاه در رفتارهای عادتى مغز یا دستگاه حافظخه تغییراتخی ایجخاد کنخد .شخرطى
سازى یکى از انواع یادگیرى است که طی آن عالیم یادآور محیطى ،بخا تجربخه سخوء مصخرف مخواد
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ارتباط داده می شوند و اگر فرد در آینده در معرض این عالیم قرار گیرد ،حتخى بخدون وجخود مخاده
مصدر ،وسوسه هاى شدید غیرقابل کنترل در وی آموخته شده به شدت ت بیت می شود ،به طوری که
حتى پس از « رفتار» شروع می شوند .این

چند سال پرهیز از سوء مصرف مواد نیز تکرار مخی شخوند.

تماس درازمدت با مواد بر نحوه تعامل ساختارهاى اصلى مغز در کنترل رفتار به ویژه رفتار مرتبط بخا
سوء مصرف مواد ا ر مى گذارد .سوء مصرف مداوم هم می تواند به ایجاد تحمل نسبت به مواد مصدر
یا نیاز به مصرف بیشتر مواد منجر گردد ،و هم بخه اعتیخاد بینجامخد کخه ایخن خخود باعخث مخى شخود
سوءمصرف کننده به صورت وسواس گونه به دنبال یافتن و مصرف مواد برود .اعتیاد به مواد کنتخرل
فردى و توانایى تصمیم گیری صحیح را از فرد سل

می کند و به تکانه هاى شدید در قال

پیشنهاد

مصرف مواد منجر می شود( .قازاریان ،همان ،ص)13-13
بعضي از مواد در اعتیاد

در این جا ا ر بعضی از مواد موجود در مواد مصدر را بررسی می کنیم.
الکل

ماده اى است که مصرف آن به مغز و بیشتر اندام هاى بدن آسی

می رساند .کورتکس مغزى عمخدتاً

مسئول عملکردهاى پیچیده تر مغزى ،م ل حل مشکل و تصمیم گیرى) ،هیپوکامپ( مسئول حفخظ و
یادگیرى )و مصچه( مسئول تعادل حرکتى )بصش هایی از مغز هسختند کخه بیشختر در معخرض خطخر
آسی

هاى ناشی از مصرف الکل مى باشند( .قازاریان ،همان ،ص )1

مارى جوانا

متداول ترین ماده غیرقانونى سوء مصرف مى باشد .این ماده ،حافظه کوتاه مدت ،یخادگیرى ،توانخایى
تمرکز و توجه و تعادل را مصتل مى سازد .همچنین ضربان قل

را افزایش مى دهد ،به ریه ها آسی

می رساند و به روان پریشى افراد پرخطر منجر مى گردد(. .قازاریان ،همان ،ص )1
از آن چه که بیان شد متوجه می شویم که کسی که اعتیاد به مواد مصدر دارد بخه علخت ا خرات
دارویی ویژه خود تغییراتی در سطح فیزیولوژی و بیولوژی شص

بوجود میآورد که قسمت مهخم

این تغییرات بر روی سلسله اعصاب مرکزی و محیطی انجام مخیگیخرد و نتیجتخا بخر روی حخاالت
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جسمانی -روانی فرد ا ر میگذارد و باعث ایجاد تصمیمات نادرست در امور مادی می شود و ایخن
نوع تا یر مواد مصدر بر بدن انسان بصورت دائمی می باشد و نه مانند مجنون ادواری کخه بتخوان در
زمانی معامله را نافذ شمرد و زمانی نتوان نافذ شمرد بلکه مطلقا صحیح نیسخت پخس انسخان معتخاد
صفت رشد را بصورت ملکه ندارد فلذا سفیه می باشد و عالوه بر آن مسلم مخی باشخد کخه عنخوان
مبذر بر او نیز صدق می کند.
دلیل دوم :نهي از منکر

این استدالل دو مقدمه دارد:
مقدمه اول :وجوب نهي از منکر

در معنای امر به معروف و نهی از منکر گفته اند :بدان که امر عبارتست از طل
که فعل است بر وجه عالیت و نهى طل

فعل از آن حی یخت

عدم فعل است بر وجه مذکور یا طل

بازداشتن از فعخل

از آن حی یت که باز داشتن است از فعل بر وجه مذکور على اختالف القولین و مشهور آنسخت کخه
مراد از معروف فعلیست که مشتمل باشد بر صفت راجحه خواه واجخ

باشخد و خخواه منخدوب و

مراد از منکر فعل حرام است.و مصتار محققان اصحاب آنست که امر بواج

واجبسخت و امخر بخه

مندوب مندوب و هم چنین نهى از حرام واجبست و نهى از مکروه مندوب پس اگر منکر را عامتر
دانند از حرام و مکروه هم چنان که معروف را عامتر داشختهانخد از واجخ

و منخدوب بهتخر باشخد.

(حسینی جرجانی ،همان،ج ،1ص)27
"معروف" در لغت به معنى شناخته شده (از ماده عرف) و" منکر" به معنى" ناشناس" (از ماده
انکار) است .و به این ترتی

کارهاى نیك ،امورى شناخته شده ،و کارهاى زشت و ناپسند ،امخورى

ناشناس معرفى شدهانددر اجتماع چیزى به عنوان" ضرر فردى" وجود نخدارد ،و هخر زیخان فخردى
امکان این را دارد که به صورت یك" زیان اجتماعى" درآید ،و به -همین دلیخل منطخق و عقخل بخه
افراد اجتماع اجازه مىدهد که در پاک نگه داشتن محیط زیست خود از هر گونه تالش و کوششخى
خود دارى نکنند .اتفاقا در بعضى از احادیث به این موضوع اشاره شده است .از پیغمبخر اکخرم ص
چنین نقل شده که فرمود ":یك فرد گنهکار ،در میان مردم همانند کسى است که بخا جمعخى سخوار
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کشتى شود ،و به هنگامى که در وسط دریا قرار گیرد تبرى برداشته و به سوراخ کردن موضعى کخه
در آن نشسته است بپردازد ،و هر گاه به او اعتراض کننخد ،در جخواب بگویخد مخن در سخهم خخود
تصرف مىکنم! ،اگر دیگران او را از این عمل خطرناک باز ندارند ،طولى نمىکشد که آب دریخا بخه
داخل کشتى نفوذ کرده و یکباره همگى در دریا غرق مخىشخوند" ( .مکخارم شخیرازی ،همخان ،ج،1
ص13و)17
امام باقر (ع) میفرماید :ان االمر ابملعروف و ال هى عن امل كر فريضة عظيمة هبا تقام الف راض
و حت ل املكا

و مم ن امل باه

و ت ر املظ ا و تعم ر االرم و ي تا و م ن االع ًاء و يس تقيم االم ر ( :کلینخخی ،همخخان ،ج،1

ص 0")13امر به معروف و نهى از منکر دو فریضه بزرگ الهى است که بقیه فخرائض بخا آنهخا برپخا
مىشوند ،و بوسیله این دو ،راهها امن مىگردد ،و کس

و کار مردم حالل مىشخود ،حقخوق افخراد

تامین مىگردد ،و در سایه آن زمینها آباد ،و از دشمنان انتقام گرفتخه مخىشخود ،و در پرتخو آن همخه
کارها روبراه مىگردد" .با اینکه به طور مسلم زندگانى دسته جمعى براى افراد بشر فوائد و برکخات
فراوانى دارد و حتى این نوع مزایا انسان را وادار به -زندگانى اجتماعى کرده است ،ولى در مقابخل
آن محدودیتهایى نیز براى او ببار مىآورد ،و چون در برابر فوائد بیشمار زنخدگى دسختجمعى ضخرر
این نوع محدودیت ها جزئى و نخاچیز اسخت لخذا بشخر از روز اول تخن بخه زنخدگى اجتمخاعى داده و
محدودیتها را پذیرفته است ،و از آنجا که در زندگى اجتماعى سرنوشت افراد بهم مربوط اسخت ،و
به اصطالح افراد اجتماع در سرنوشت یکدیگر ا ر دارند حق نظارت در اعمال دیگران حق طبیعخى
و خاصیت زندگى دستجمعى است ،چنانچه این مطل

به طرز جالبى در حدی ى که سابقا از پیخامبر

اکرم ص نقل کردیم آمده است .بنا بر این انجام این فریضه نخه تنهخا بخا آزادیهخاى فخردى مصخالف
نیست ،بلکه وریفهاى است که افراد در مقابل یکدیگر دارند ( .مکارم شیرازی ،همان ،ج ،1ص)11
پس نهی از منکر بر هر مسلمانی واج

می باشد.

 .الزم به ذکر است این روایتی که آیت اهلل مکارم شیرازی به آن استناد نمودند مرسل می باشد پس حجیت ندارد.
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مقدمه دوم :نفي ضرر از خود و جامعه

در اسالم از ضرر زدن و ضرر رساندن به دیگران نفی شده است .چنان چه احادی ی در این موردنیز
می باشد از جمله:
اَّلل...« :ک ل م ن ا ر ْ م ن ري
َْحَ ًُ بْ ُن ُُمَ َّم ًٍ َع ْن ُُمَ َّم ًِ بْ ِن ََْي ََي َع ْن أَِِب الْ َم ْغَر ِاء َع ِن ْ
احََ ِ ِِ َع ْن أَِِب َعْْ ًِ َّ
.أ ْ
املسَمنی فااحْه امن ملا ياْيه»( .شیخ طوسی ، 117،ج ، 1ص )111این روایت صحیح می باشد.
مرحوم طوسی معتمد بودن أهحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ را تاییخد کخرده (شخیخ طوسخی ، 1 1 ،ص  )11و
نجاشی معتمد بودن مُحَمَّدي بْنِ یَحْیَى را تایید نمخوده (نجاشخی ، 117 ،ص ) 11و طوسخی و حلخی
معتمد بودن أهبِی الْمَغْرهاءي و (الحلی،

 ، 1ص )12و نجاشی قه بودن الْحَلهبِیِّ تاییخد نمخوده اسخت.

(رجال نجاشی ،همان ،ص )11

اَّلل« :ان اجل ار ک ال ف
َْحَ ًَ بْ ِن ُُمَ َّم ًٍ َع ْن ُُمَ َّم ًِ بْ ِن ََْي ََي َع ْن ََْ َ ةَ بْ ِن َزيْ ًٍ َع ْن أَِِب َعْْ ًِ َّ
ُُ .1مَ َّم ًُ بْ ُن ََْي ََي َع ْن أ ْ
غری مضار و ال امث»( .کلینی ،همان ،ج ،1ص. )121
نجاشی قه بودن مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى و أهحْمَدَ بْنِ مُحَمَّخدٍ را تاییخد نمخوده اسخت (رجخالالنجاشخی،

همان ،ص 111و ص (12و طوسی معتمد بودن مُحَمَّدي بْنِ یَحْیَى عَنْ طهلْحَةه بْخنِ زَیْخدٍ تاییخد نمخوده
است (رجالالطوسی ،همان ،ص 111و ص.)111
از این احادیث این چنین استنباط می شود که ضرر رساندن به دیگران حرام و جایز نمی باشد.
عنوان کلى ضرر در موارد ذیل تحقق مىیابد:
 .ضرر جانى ،همچون قتل و ایراد ضرب و جرح بر شص
 .1ضرر معنوى ،همچون تعرض به آبرو و ناموس شص
 .1ضرر مالى ،مانند ربودن و یا اتالف مال شص

و یا خویشاوندان نزدیك وى؛
و لطمه زدن به حی یت وى؛

و ایراد نق

به آن و تجاوز به حقوق مخالى

وى ،از طریق ارتکاب اعمالى همچون غص ؛
 .1ممانعت از وجود پیدا کردن نفعى که مقتضى وجود آن حاصل شده است ( .مرکز اطالعخات
و مدارک اسالمى ، 132 ،ص )11
از اطالق این روایات می توان به این نتیجه رسید که مقصود از ضرر هرنوع ضرری؛ چه ضخرر
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مالی و یا ضرر جانی و معنوی می باشد .از ایخن روایخات در رابطخه بخا بحخث خخود مخی تخوان دو
برداشت د اشت اوال اینکه از این احادیث استفاده می شود که اسالم ضرر زدن به دیگخران را جخایز
نمی داند پس به طریق اولی براساس قیاس اولویت ضرر رساندن به خود را نیز جایز نمخی دانخد و
برداشت دیگر این که ضرر رساندن به دیگران بطریق اولی شامل خود خانواده فرد می شود و ضرر
رساندن به آنها به هر نحوی که باشد جایز تیست و حرام می باشد.
پس زمانی که ضرر رساندن به خود و دیگران حرام می باشد پس مصخداق نهخی از منکخر مخی
باشد و واج

می باشد در این جا نهی از منکر کرد و جلوی آن را گرفت.

در این جا آیت اهلل مکارم شیرازی نکته ای می فرمایند که می تخوان در جهخت ا بخات مخدعای
خود بهره برد و آن اینکه در حقیقت در این جا می توان گفت که اموال معتاد به علت سخفیه بخودن
در حکم اموال ما می باشد
و همانطوری که در حفظ اموال خودمان نهایت سعی و کوشش خود مخی ببخریم و از ضخای و
تلف شدن آن جلوگیری کنیم و باید از اموال معتاد نیز که در حکم سفیه می باشد بم ابه اموال خود
در نظر گرفت و از ضای شدن آن ها جلوگیری کرد.
آیت اهلل مکارم شیرازی می فرمایند :در اینجا یك سؤال پیش مخىآیخد و آن اینکخه اگخر آیخه در
مورد اموال یتیمان است چرا" اموالکم" ( روتهاى شما) مىگوید :نه "،امخوالهم" ( روتهخاى آنهخا)؟
ولى ممکن است نکته این تعبیر بیان این مسئله مهم اجتماعى و اقتصادى باشد که اسالم همه افخراد
جامعه را یکى میداند ،بطورى که مصلحت و منفعخت یخك فخرد نمخىتوانخد از منخاف جخدا باشخد،
همچنین زیان یك فرد عین زیان یك جامعه است .بنا بر این به خخاطر همخین موضخوع بخه جخاى"
ضمیر غائ " "ضمیر مصاط " قرار داده شده ،یعنى این اموال در حقیقخت فقخط متعلخق بخه ایتخام
نیست ،بلکه به شما هم مربوط است ،و اگر زیانى به آن متوجه شود بطور غیر مستقیم متوجه شخما
شده است ،لذا در نگهدارى آن باید مراقبت کامخل داشخته باشخید ( .مکخارم شخیرازی  ،همخان ،ج،1
ص)132
اگ ر چه برای دلیل اول و دوم برای بوت سفاهت نیاز به حکم حاکم می باشد چنانچه در کت

رابطه اعتیاد بر محجوریت شخص 131  ................................................................................................................ ...

فقها به آن اشاره شده استکه اگر سفیه به زمان صغر و رشد متصل نباشد سفیه بخودن آن بخه حجخر
حاکم می باشد( .خمینی ،همان ،ج ،1ص 1و شهید انی ، 1 1 ،ج ،1ص ) 17اما دلیخل سخوم بخه
ولی اجازه می دهد بدون اذن حاکم نیز بتواند در اموال مولی علیه تصرف کند.
نتیجه
علم پژشکی ابت کرده که مواد مصدر تا یرات نامطلوبی در تفکرات و تصمیمات و رفتار فرد معتاد
می گذارد که در اصطالح فقه موج
سل

شود موج

سل

رشد از فرد معتاد می باشد و زمانی که رشخد از انسخان

ایجاد افعال ناشایست و غیر عرفی می شود و کسانی که مال خخود را در جخایی

که الزم نمی باشد و یا این که سود ندارد خرج می کند مبذر می نامند که مسلماً فرد معتاد مصخداق
بارز مبذر می باشد .دلیل دوم نهی منکر بر تك تك مسلمین واجخ

مخی باشخد و از جهتخی ضخرر

رساندن به خود و یا دیگران مصداق نهی منکر می باشد پس نهی منکر واج

می باشد که نهخی از

منکر در این جا جلوگیری از صرف مال در منکر و تصرف در مال او می باشد .اگر مستند مخدعای
ما دلیل اول می باشد پس برای تصرف در اموال معتاد اوالً محجوریت به حکم حاکم ابت شخود و
دیگر این که برای تصرف در اموال محتاج به حکم قیمیت از سوی حاکم می باشد اما اگخر مسختند
مدعای ما دلیل دوم باشد در این صورت برای تصرف در اموال معتاد نیازی به حکخم حخاکم نمخی
باشد.
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قم -ایران ،مؤسسه امام صادق علیه السالم ،اول.
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 . 1سبزوارى ،سید عبد احعلى 1 1،ق ،مهذّب اححکام فی بیان الحالل و الحرام ،قم -ایران ،دفتخر
آیة اهلل سبزوارى ،چهارم.
 .شهید انى ،زین الدین بن على بخن احمخد عخاملى 1 1،ق ،الروضخة البهیخة فخی شخرح اللمعخة
الدمشقیة ،قم -ایران ،کتابفروشى داورى،

اول.

رابطه اعتیاد بر محجوریت شخص 131  ................................................................................................................ ...

 . 1شهید انى ،زین الدین بن على بن احمد عخاملى 1 1،ق ،مسخالك احفهخام إلخى تنقخیح شخرائ
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چهارم.
 . 7طباطبایى ،سید محمد حسین 1 7،ق ،المیزان فى تفسیر القرآن ،قخم ،دفتخر انتشخارات اسخالمى
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 . 3طبرسى ،فضل بن حسن 171،ش ،مجم البیخان فخى تفسخیر القخرآن ،تهخران ،انتشخارات ناصخر
خسرو،
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 . 2طبرى کیا هراسى ،ابوالحسن على بخن محمخد 111،ق ،احکخام القخرآن( کیخا هراسخى)،بیخروت،
دارلکت

العلمیة ،دوم.

 .11طوسى ،ابو جعفر محمد بن حسن 117،ق ،تهذی

اححکام ،تهران -ایران ،دار الکت
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 .11طی  ،سید عبد الحسین 173،ش ،اطی
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 .11کشى ،ابو عمرو محمد بن عمر بن عبد العزیز  121،ق ،رجال الکشی -اختیار معرفخة الرجخال،
محقق  /مصحح :دکتر حسن مصطفوى ،مشهد ،انتشارات دانشگاه مشهد ،بی چا.
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