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بررسی فقهی مسکرات با مصادیق جدید


مرجان فرهانینژاد ،سید محمدمهدی احمدی

(تاریخ دریافت5931/04/28 :؛ تاریخ پذیرش)5931/06/02 :

چكيده
مصرف مسکرات جدید (روان گردانها و )...آثار نامطلوب روحی و روانی بر فرد دارد و در از لحاظ پزشکی و اجتماعی نیز دارای صددمات و
زیانهای فروانی است و امروزه در دنیای غرب که این امر به صورت آزاد رواج دارد ،به ضررهای فوق الذکر اذعان دارند .دنیای امدروز ،بدر
حقانیّت قانون جزایی اسالم ،نسبت به مصرف مسکرات ،صحّه میگذارد .علمِ کنونی نیز ثابت کرده است که مواد مسدکرات چده قددیم و
چه جدید ،امالخبائث و ریشه همه تبهکاریها و مفسدههایی است که باعث از بین رفتن عقل ،فکر ،سدالمت و ثدروت و گسدیختنی ن دام
خانواده میشود .در جوامع امروزی ،عالوه بر خمر ،مسکرات و مواد جدیدی مانند مواد روانگردان و مخدر نیز تولید میشوند که چده بسدا
در صدر اسالم خبری از آنها نبوده است و در ضمن ضرر این مواد هم به مراتب ،بیشتر از ضرر خمر میباشدد .بندابراین امدروزه ضدروری
است که فقهای معاصر مذاهب اسالمی در خصوص مصادیق جدید مسکرات ،تحقیق نموده و طبق مصلحت جامعه ،فتاوایی متناسدب بدا
آثار تخریبی این مواد زیان بار ،صادر نمایند ،تا به لحاظ فقهی و حقوقی ،گامی در جهت مبارزه با ایدن پدیدده شدوم برداشدته شدود .حکدم
فقهی مواد مخدر و توهمزا ،از جهات گوناگون قابل بررسی است .این عناوین از این قرار است .5 :کشدت گیاهدانی کده منبدر بده تولیدد
موادمخدر میشود :مثل کشت خشخاش .2 .عملیات و فرایند تولید موادمخدر که معموال در آزمایشناه انبام میشود و گداه حتدی برخدی
فرایندهای شیمیایی پیچیده را میطلبد .9 .ننهداری و حمل کردن آن .4 .پخش کردن آن میان گروههای هدف و عملیات واسطه گدری.
 .1استعمال آن و ...در این میان البته قاچاق موادمخدر بهعنوان یک عمل توزیعی قابل تأکید ،مستوجب کیفر بزرگدی همچدون محاربده و
فساد فیاالرض است.

کليدواژگان
اعتیاد ،توهمزا ،روان گردان ،مخدر ،مسکرات.

 نویسنده مسئول :کارشناس ارشد ،گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهMafarjanf20@gmail.com :

 استادیار ،گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
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مقدمه
یکی از پدیدههای جدید در امر مسکرات که امروز گریبانگیر جامعه ما گردیده استفاده مواد مخددر
و قرصهای روانگردان و ...میباشد که یکی از بهترین وکارامدترین راه مبارزه با این پدیدههدا بیدان
راهکارهای اعتقادی و مذهبی است که در این خصوص صادر شده است لذا در این رسداله کده بده
روش کتابخانه ای و تحقیق میدانی انجام گرفته هدف ،بیان حکم شرعی اضرار به نفس بدا اسدتفاده
از ادلة شرعی ا ست کده در آن پدس از بیدان کتیداتی از جتتده تاریخاده میالعداتی ،بیدان مسدئته،
پرسشهای تحقیق و اهداف میالعاتی به ماهیت ضرر از لحاظ لغوی و اصیالحی پرداخته و دربدار
ضرر نوعی و شخصی و هتانین ضرر واقعی و معتوم و تتایز آنها توضیحات الزم ارائه میگردد.
به مراجع تشخیص ضرر حاصل از استفاده از این نوع مسکرات ،که عبارتندد از خدود مکتد ،
عرف عام ،کارشناس و اخبار شخص موثق اشاره و ادله ای کده بدا بهدره گیدری از عقدل ،سدیره و
هتانین آیات و روایات بیان میشود تا به صورت دقیق به اهتیت موضوع اشاره شود.
فقهای امامیه و اهل سنت برای حرمت اضرار به نفس به آن تتسک کرده اند ،از کتاب بده آیدة
تهتکه و آیة قتل و از سنت به روایت ال ضرر و ال ضرار و حدیث تحریم میته و ختر ،روایاتی کده
در رفع تکتی

ضرری وارد شده و روایات مربوط بده اکدل ندین و حددیث اخدذ حدالل و تدر

الشبهات و حدیث اکل میته ،اشاره شد.
سپس برای تأیید کالم و استدالالت از عتتای امامیه و اهل سنت فتاوی و استناداتی ذکر شد که
ضرر رساندن به نفس را حرام میدانستند .هتانین حکم عقل و قانون «کل ما کماب ال قل حال کماب ال
قلشا » و سیر عقالء و سیر متشرعه به حکم اضرار به نفس ،به تفصیل توضیح داده خواهدد شدد و
ضرر رساندن به نفس اعم از مالی ،جنسی ،روحی ،عرضی به استفاده از ادله اربعه حرام میباشدد و
مرتکب آن مستحق عقاب اخروی میباشد.
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حرمت شراب (مسكر)
در هته ادیان الهی ،خوردن مشروب حرام بوده و اگر در بعضی از ادیان ایدن امدر رایدس اسدت بده
خانر انحراف از مسیر اصتی خود است.
در دین اسالم نیز خوردن شراب حرام بوده ولی زمینههای روانی و اجتتاعی و فرهنگدی بدرای
بیان حکم حرمت آن فراهم نبوده و به هتین خانر حکم قیعی تحریم شراب یک باره برای اعراب
جاهتی و مشرکین نازل نگردید بتکه به تدریس و در نی مراحتی با فراهم کردن زمینههای روحی و
فکری و اجتتاعی حکم قیعی حرمت شراب برای مردم بیان شد.
در بعضی سورههای مکی اشاراتی به زشتی شرب ختر شده است چنان کده در آیده  76سدوره
نحل آمده است« :و ِمن َثََ ِ
ب تَات ِ
قت قلن ِ
َعن ِ
َّخ ُذو َن ِمْنلُ َس َك قً َو ِرْزق ً َک َسن ً؛ از میوههای درخدت نخدل
َّخ ِیل َو ْقْل ْ
َ ْ
و انگور ،مسکرات و روزیهای پاکیزه فراهم میسازید» در اینجا «سکر» یعندی مسدکر و شدرابی را
که از انگور و خرما میگرفتند ،درست در مقابل رزق حسن قرار داده است و آن را نوشیدنی ناپا
و آلوده شترده است.
ولی عادت زشت شرابخواری عتیق تر و ریشه دار از آن بود که با این اشارهها ریشه کن شدود
به عالوه شراب بخشی از درآمدهای اقتصادی آنها را تشکیل مدیداد ،بده هتدین خدانر وقتدی کده
مستتانان به مدینه منتقل شدند و نخستین حکومت اسالمی تشکیل شدد ،دومدین دسدتور در زمینده
منع شراب خواری به صورت قانع تری نازل گشت تا افکار را برای تحریم نهایی آماده تدر سدازد:
قْلَم ِ و قلْم ِ
یس ِ قُ ْل فِی ِهم إِ ْثم َكبِریم َو َمن فِ ُع لِلنَّ ِس َو إَِْثُُهم أَ ْكبَا ُ ِم ْان نَاْ ِ ِهما (بقره ،آیه )912؛ از تو
«ی ْسئَالُونَ َ
ك َع ِن ْ ْ َ َ
درباره شراب و قتار میپرسند .به آنها بگو در این دو گناه بزرگ و منفعتهایی بدرای مدردم اسدت
ولی گناه و زیان آنها از نفع و سودشان بیشتر است»( .موحدیان عیار ،سایت پرستان دینی)
در حکم تحریم استعتال مواد روان گردان و سایر مسکرات ،مى توان به آیاتى از قدرآن کدریم
استناد کرد.

ِ ِ ِ ِ
قلتهلُ َكا ِ وأ ْ ِ ِ
ِ ِ ِ
َکسانُوق إن للاَ
خداوند متعال در قدرآن مدى فرمایددَ « :وأَنْْ ُحاوق ف َساب ِیل للا َوَل تُا ْل ُحاوق ِبَیْاِی ُك ْب إ َل ْ َ
ُُِيا قلْ ُم ْح ِسانِ َ » (بقره)121 ،؛ «و در راهِ خدا ،انفداق کنیدد و بدا دسدتان خدود ،خدود را بده هالکدت
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ِ
ین آَ َمنُاوق َل ََتْ ُكلُاوق أ َْم َاوقلَ ُك ْب
نیافکنید» نیکى کنید !که خداوند نیکوکاران را دوست مى دارد» و « َي أ َ
َیها قلاذ َ
َاْیانَ ُك ْب ِِبلْبَ ِط ِل إِل أَ ْن تَ ُكو َن ِِتَ َرًة َع ْن تَاَقض ِمْن ُك ْب َوَل تَا ْحتُالُوق أَنْا ُْ َس ُك ْب إِن للاَ َك َن ِ ُك ْب َرِک ًیما » (سدوره نسداء ،آیده
« )92اى کسانى که ایتان آورده اید اموال یکدیگر را به بانل [و از نرق نامشروع] نخورید ،مگدر
اینکه تجارتى با رضایت شتا انجام گیرد».
این دو آیه ،نگهدارى و سالمت نفس را واجب قرار داده اند و نیز واجب کرده اند کده نبایدد
نفس را در مهتکه یا ارتکاب خیرهایى قرار داد که منجر به قتل نفس شوند ،مگر اینکه مصدتحت
راجحى وجود داشته باشد مانند جهاد در راه خدا( .نیار1118 ،ق ،ص)102
س ُكلُاوق ِِما ِف ْقْل َْرض َک َااًل طَیبًا َوَل تَتبِ ُاوق
هتانین خداوند متعدال در قدرآن مدیفرمایددَ « :ي أ َ
َیها قلنا ُ
خطُو ِ
قت قل ْشیطَ ِن إِنلُ لَ ُك ْب َع ُِو ُمبِ م » (بقره « )178 ،اى مردم! از آناه در زمین است ،حالل و پداکیزه را
ُ َ
بخورید! و از گامهاى شییان ،پیروى نکنید؛ [چون] او ،دشتن آشکار شتا است»
«فَ ُكلُوق ِِم رزقَ ُكب للا ک َاًل طَیب وقشُك وق نِ م َ ِ
للا إِ ْن ُكْناتُ ْب إِيهُ تَا ْبُ ُِو َن» (« ،)10فَ ُكلُوق ِِم َغنِ ْماتُ ْب َک َااًل طَیبًا
ََ ُ ُ َ
ً َ ْ ُ ُ َْ
ور َرِک میب» (نحل ،آیه « )111پس ،از آناه خدا روزیتان کرده است ،حالل و پاکیزه را
َوقت ُحوق للاَ إِن للاَ َغ ُْ م
بخورید و شکر نعتت خدا را بجا آورید ،اگر او را مى پرستید»
در سه آیه فوق با صراحت تتام مال اکل (اعم از خوردن ،نوشیدن ،استعتال نتودن و هرگونه
تصرف دیگر) در اشیاء و موادى که خداوند براى حیات بشر ،ختق نتوده است ،دو امر نیب بودن
و حالل بودن قرار داده شده است .در تعری

حالل و حرام آمده است :حالل به آن چیزهایى کده

شرعاً خوردن و هرگونه تصرف در آن جایز باشد ،گفته شدده و حدرام بده چیزهدایى کده خدوردن،
آشامیدن و هر نوع تصرف ،کالً در آن جایز نباشد ،گفته میشود( .عظیتی؛ اصغری ،1121 ،ص)79
در بحث انعته و اشربه و سایر امور زندگى از لحاظ اسدالم یکدى از دو حکدم در آن میدر
است :حتیت و حرمت .کالً تتام خوردنیها و آشامیدنیها و تتام تصرفاتى که منجر به ضرر و زیدان
به خود و یا دیگران نباشد ،حالل و نقیه مقابل آن حرام است( .باصری ،1182 ،ص)18
عالوه بر آیات قرآن کریم ،روایات زیادى در کتب حدیثى شیعه و سنى از پیامبر (ص) روایت
شده مبنى بر اینکه هر مسکرى حرام است .هتانین عالوه بر میالب مذکور ،با توجه به گستردگى
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انواع مواد مخدر و روان گردان در عصر حاضر و با توجه به آثار زیان بارى که در اثر استفاده ایدن
مواد نصیب مصرف کنندگان و به ویژه جوانان در جوامع اسالمى مى شود ،فقهاى معاصر مدذاهب
اسالمى مى توانند از نیز استفاده «سد ذرایع» و «ال ضرر» باب قاعده فقهى از ایدن مدواد را متندوع
کنند ،تا اینکه زیان و ضررهاى ناشى از استعتال این مواد ،متوجه فرد مصرف کننده و انرافیدان
نشود.
یکى از مشهورترین قواعد فقهى که در بیشتر ابواب فقه مانند عبادات و معامالت به آن اسدتناد
مى شود ،است که مستند بسیارى از مسائل «ال ضرر» قاعده فقهى محسوب مى شود .اهتیت قاعده
مذکور به حدى است که بسیارى از فقها از گذشته دور در تألیفات و تقریرات خود رساله مستقتى
را به آن اختصاص داده اند .در خصوص ال ضرر ،روایات بسیار زیادى وارد شده که از فرط تعدد
به صورت تواتر اجتالى درآمده اند؛ به این معنا که هر چند هتده روایدات مدذکور بده یدک لفد
نیستند ،ولى مضتون واحدى دارند( .محقق داماد ،1107 ،ج ،1ص)111
هتانین فقها از باب «سد ذرایع» نیز میتوانند استعتال مواد روان گردان و سدایر مسدکرات را
تحریم کنند« .ذرایع» به معنى به معنى وسایل است و «ذریعه» وسیته و راه رسدیدن بده یدک چیدز
است ،خواه آن شىء ،مفسده و یا مصتحت و خواه قول و یا عتل باشد .اما بدر وسدایل منجدر بده
فساد ،انالق اسم ذرایع غتبه یافته است .پس هرگاه گفته شود :این چیز از باب سد ذرایع است ،به
این معنى است که :آن چیز از باب منع وسایل منجر به فساد است( .عبدالکریم1196 ،ق ،ص)911
حكم مسكرات مستحدثه
تعری

مستحدثه ،در هر عصری مسائل جدیدی نر میشود که هیچگونده سدابقهای از آنهدا بده

چشم نتیخورد و یا متکن است موضوعات دوران قبل بر اثر تحوالت به موضوعات جدید تبدیل
شوند .بنابراین هر موضوع جدیدد کده پیشدینه نددارد ،از نظدر فقهدا مسدتحدثه و نورهدور هسدتند.
(وبسایت فقه حکومتی )/http://vasael.ir/fa/print
روانگردانها یکی از موضوعات مستحدثه میباشند که به دالیل چهارگانه قرآن ،روایات ،حکدم
عقل و اجتاع به اثبات رسیده است.
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 .1آیاتی راجع به این اضرار به نفس و ...بیان شد که حکم آن را مدیتدوان بده موضدوع بحدث
(روانگردانها) تعتیم داد.
 .9روایات متعددی در این زمینه بیان شد که الزم به ذکر مجدد آن نیست.
 .1دلیل عقل که استقراء که یک دلیدل منیقدی و عقتدی اسدت ،بدرای اثبدات موضدوع حرمدت
مسکرات مستحدثه به کار میرود.
در مورد نجاست مسکرات استقراء تام داریم مبنی بر اینکه هر کجا حرمت مسکر ثابدت شدده
باشد ،نجاست آن هم اعالم شده است .تتامی مسکرات نجساندد در عدین حدالی کده در حرمدت
شرب مسکرات اختالفی وجود ندارد پس از اینکه مالزمه ثابت شد نجاست

هم اعدالم مدیشدود.

فتوای مشهور و فتوای متن بر نجاست کل مسکرات است( .وبسایت ارتبانات شیعی ،درس خارج
فقه استاد مصیفوی .)91/07/02 ،محقق حتی ،در کتاب معتبر ،جتدد  ،1صدفحه  ،191مدی فرمایدد:
«تنجیس مسکرات هتانند تنجیس ختر است».
مباني فقهي حرمت مواد مخدر
مواد مخدر یکی موضوعاتی است که در کتتات ائته معصومین (ع) و فقهای قدیم آمده است .بنس،
مفتر ،مخدر و افیون چهار عنوانی است که هم در روایات و هدم در کتتدات فقهدا آمدده و آثدار و
احکام شرعی مختتفی بر آن مترتب شده است( .احتدرضایی ،عتی ،1129 ،ص )8
شیخ نوسی (ره) در این باره فرموده است:
«هر کس بنگ استعتال کند هتانند کسی است که خانه کعبه را هفتاد بدار خدراب کدرده هفتداد
متک مقرب را کشته و هفتاد پیامبر مرسل را به قتل رسانده باشد و هتاون کسی اسدت کده هفتداد
قرآن را سوزانده و ....چنین کسی از رحتت خدا از شراب خوار ،ربا خوار ،زانی و سخن چین هدم
دورتر است( ».نوسی1110 ،ق ،ج  ،1ص .)11
اگر چه در گذشته فقها به تحریم میتق مصرف مواد مخدر فتوا نداده و آن را مندوط بده تحقدق
ضرر کرده اند ،ولی اکنون که ضرر داشتن آن بر هته آشکار شدده اسدت ،در حرمدت آن تردیددی
باقی نتیماند.
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تا جایی که آیت اهلل فاضل لنکرانی تصریح کرده اند که« :کشیدن تریا و لو اینکه انتیندان بده
عدم اعتیاد هم در آن باشد جایز نیست» یا آیدت اهلل گتپایگدانی ضدتن فتدوای صدریح بده حرمدت
استعتال تریا  ،حشی

و مواد مخدر ،استعتال تفریحی آن را در صورتی که شدخص در معدر

اعتیاد قرار گیرد ،حرام میدانند( .گتپایگانی ،بیتا.) ،
استعتال مواد مخدر در حدی که آثار زیانبار آن محسوس باشدد چندان کده غالبداً در اشدخاص
معتاد چنین است د بی تردید مشتول حرمت در فقه اسالمی میباشد.
حكم شرعي

از زمان مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی (1171ق) تا امروز فتاوی صریحی در خصدوص اسدتعتال
مواد مخدر از مراجع و مجتهدین در دست میباشد.
در البه الی کتتات فقهای بزرگ قدیم نیز کتتاتی وجود دارد که حکایت از حرمت مواد مخدر
نزد آنان دارد .البته فقها در مبنای تحریم مواد مخدر با یکدیگر اختالف داشته و دارندد .برخدی بده
عنوان یک موضوع مستقل ،قایل به حرمت بوده اند.
حكم عقلي

دلیل اصتی حرمت استعتال مواد مخدر حکم عقل و تیبیق برخی از قواعد و احکام قیعدی فقهدی
بر آن میباشد ،البته در تبیین دلیل عقل و چگونگی حکم عقل میتوان صور مختتفی ترسیم نتود.
مرحوم شهید صدر:
ایشان قایل هستند که عقل از باب قیاس مواد مخدر به ختر ،حکم به حرمت آن میکندد ،زیدرا
عتت منصوصه ی حرمت ختر ،ذهاب عقل و شعور بوده و این عتت در مواد مخدر به نور یقیندی
وجود دارد( .صدر1116 ،ق ،ج  ،6ص )916
برخی دیگر حکم به حرمت مواد مخدر کرده اما نه از باب قیاس بده ختدر بتکده آن را مسدکر
دانسته و از آنجا که در شرع اسالم حرمت استعتال مسکرات امری مستم میباشد ،حرمت مصدرف
مواد مخدر رامستم دانسته اند .اما باید بررسی شود که آیا واقعا مواد مخدر از مسدکرات هسدتند و
عین احکام جزائی و تکتیفی مسکر را دارند؟
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کارشناسان مواد مخدر بر این اعتقاد دارند که فرآورده های حشی

و تریدا

کده مدورد سدوء

مصرف قرار میگیرند ،به نور قیع از مسکرات هستند ،زیرا برای مدت زمانی عقل را زایل میکند
و انسان را به مرحته ی حیوانی و بی خودی ساقط میکند( .صدر1116 ،ق ،ج  ،6ص )21
مال

در تشخیص مسکر از غیرمسکر و ختدر از غیرختدر ،عدرف مدیباشدد .در نظدر عدرف

نتیتوان مواد مخدر راعین مسکر دانست تا احکام مختت

آن را بر مواد مخدر بار نتدود .در عدین

حال با نظر به روایات حرمت ختر و مسکرات و فتسفه و عتت حرمتی که برای آنهدا بیدان شدده،
شاید بتوان از باب تنقیح مناط ،حکم حرمت ختر و مسکرات را به مواد مخددر سدرایت داد ،زیدرا
تتام عتت و فتسفه حرمت ختر را که در روایدات صدحیحه آمدده اسدت ،امدروزه بده روشدنی در
استعتال مواد مخدر مییابیم.
حرمت از باب اکل سم و اضرار شخصي و اجتماعي

برخی از فقها ،مانند مرحوم آیت اهلل خوئی استعتال مواد مخدر را از باب اکل سم و ضرر رسداندن
به جسم و به مخانره انداختن سالمت جستی و روانی که حرمت آن در شرع مستم اسدت حدرام
دانسته اند( .خوئی1110 ،ق ،ص )11
برخی ،مانند آیت اهلل خامنه ای به وسعت ضرر آن خصوصدا ضدرر اجتتداعی کده مترتدب بدر
مصرف مواد مخدر میباشدد توجده نتدوده و حرمدت آن را از بداب اضدرار شخصدی و اجتتداعی
دانستهاند( .خامنه ای (الحسینی)  ،1186ص )99
به نظر میرسد حرمت مواد مخدر از این باب امری روشن است ،زیرا قاعده ی الضدرر بدا هدر
کدام از معانی و تفسیری که عتتا برای آن کرده اند و در بحث بعدی به آنها اشاره خواهد شدد بدر
استعتال مواد مخدر قابل تیبیق است.
حرمت از باب قاعده ی حرمت اسراف

در قرآن ،اخبار و کتتات عتتا از اسراف به نور مکرر سدخن بده میدان آمدده اسدت کده حداکی از
حرمت آن میباشد ،به نوری که در حرمت اسراف هیچ شکی نتی باشد .در عین حال بسدیاری از
فقها به نور دقیق به تبیین موارد و احکام جزائی آن نپرداخته اند اگر چه برخدی در صددد ندر و
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تحقیق در آن برآمده اند .مرحوم مولی احتد نراقی میفرماید« :بیان این قاعده از امدور مهدم و الزم
است» .وی موضوع را به عنوان قاعده ی حرمت اسراف نر نتوده و ابتدا وارد بیان ادلده حرمدت
آن شده و سپس وارد معنی اسراف میگردد .ایشان پانزده معنی برای آن ذکر میکند و سدپس هتده
را به دو معنی ارجاع میدهد؛
 .1انفاق در معصیت
 .9مجاوز الحد
سپس میگوید:
بر اساس هر یک از دو معنی فوق ،استعتال مواد مخدر از مصدادیق بدارز اسدراف اسدت ،زیدرا
چناناه با ادله دیگری غیر از ادله حرمت اسراف اثبدات شدود کده اسدتعتال مدواد مخددر حدرام و
معصیت است ،در این صورت صرف مال برای استعتال مواد مخدر به معنای «انفداق در معصدیت»
مصداق اسراف میباشد ،اما اگر نتوان با ادله ی دیگری غیراز قاعده ی حرمت اسراف ،حرمدت آن
را اثبات کرد ،به معنای دوم مصداق اسراف است ،زیرا استعتال مواد مخدر ،مصرف مال در چیدزی
است که نزد عقال قبیح و ناپسند است و انسان رشید خود را از مصرف مواد مخدر بی نیاز میداندد
و اساسا خالف اقتصاد است ( .نراقی1108 ،ق ،ص )86
حرمت از باب قاعده حرمت مقدمه حرام

یکی از احکام کتی و قواعد فقهیه ،حرمت مقدمه حرام است .مقدمه حرام گاهی سبب فعدل حدرام
میشود و گاهی شرط و زمینه فعل حرام را فراهم میکند.
در صورت اول مقدمیت و به تبع ،حرمت آن محرز است .در صورت دوم مرحدوم مدال احتدد
نراقی دو فر
این فر

قائل شده :اول این که شخص ،مقدمه را به قصد تحقق فعل حرام انجام میدهد که

نیز حرام بوده و مرحوم نراقی در حرمت این فر

قصد تحقق حرام را ندارد ،در این فر

نفی خالف نتوده است .دوم این که

مقدمه را نتی توان حرام دانست( .هتان)

مصرف مواد مخدر  -صرف نظر از حرمتی که با سایر ادله بر آن بار میشود  -اگدر نگدوییم از
باب سببیت فعل حرام مقدمیت دارد میتوان گفت که از مصادیق مهم ارتکداب مقدمده حدرام  -از
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باب شرط و زمینه فعل حرام به قصد تحقق فعل حرام  -میباشد .بیان مقدمیت به این صورت این
است که :اگر چه مصرف کننده در ابتدا قصد وقوع در مهالک حدرام یدا ارتکداب محرمداتی مانندد
دزدی ،قتل ،تر

واجبات شرعی ،سوءاستفاده از نزدیکان و مفاسد جنسی و ...را ندارد ،اما امدروزه

اعتال حرامی که اکثر معتادین پس از مصرف یا برای دستیابی به مواد ،مرتکب میشدوند و مهالدک
حرامی که برای خود فراهم میکنند و آگاهی از این عاقبت و پیامدها کفایت از قصد آنان برای این
قبیل افعال حرام میکند ،لذا میتوان استعتال مواد مخدر را از باب مقدمه حرام به معنی دوم یعندی
شرط تحقق آن دانست و با توجه به این که معتاد و مصرف کننده،عتم به پیامدهای حرام اسدتعتال
و اعتیاد به مخدر دارد که در پاره ای موارد ،ناگزیر از آنها است ،هتین عتم را به منزله قصد ،تتقدی
کرد و حکم به حرمت آن نتود.
مواد روانگردان
روان گردان اکستیسی روانگردانی نود ساله میباشد که فرمول اصتی این دارو متیتن دیاکسی مت
آمفتامین با عالمت اختصاری  MDMAمیباشد که توسط آلتانیها به عنوان سرکوبکنندده اشدتیاق
برای مصرف داروها تولید و در جتسات روانکاوی و رواندرمانی بیتاران روانی مورد استفاده قدرار
میگرفت.
در دهه  1210نظامیان آمریکا آن را به صورت دارویی مرکب مدورد آزمدای

قدرار دادندد و در

دهه  1270مصرف وسیع آن توسط انسانها آغاز گردید .این دارو بهنور معتول از نریق خدوراکی
به مقدار  100تا  110میتیگرم مصرف و اثرات اوّلیه بین  90تا  10دقیقده پدس از مصدرف تجدویز
میشود و در  9تا  1ساعت پس از مصرف به مرحته اوج میرسد.
روان گردانها با تأثیر بر نرونهای حاوی سروتونین و آکونها باعث اختالل در حواس شدده و
آثاری چون تغییر در ادرا زمانی ،تغییر در ادرا بینایی ،تغییرات گفتاری ،کاه
را تا  9تا  1دقیقه پس از مصرف ایجاد می کند و در ادامه باعدث کداه

دفاعی بددن و...

خدواب ،کداه

تدوان و

تتایل به انجام کارهای فکری و بدنی ،خستگی و ...میشود.
اکس تیسی از سال  9001بر اساس تونئه غربیان به سرکردگی آمریکا با تحدوالتی کده توسدط

بررسي فقهي مسكرات با مصادیق جدید01  ........................................................................................................... .

گروه نالبان در منیقه عتیالخصوص افغانستان ایجاد شد رواج یافت و در بین جامعه و مخصوصداً
نسل جوان مصرفکنندگانی را جذب نتود( .بررسدی مدواد روانگدردان و مخددر در اسدناد متدی و
بینالتتتی ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحدد دامغدان ،اسدتاد راهنتدا ،جنداب
آقای دکتر عتی امیری)1181 ،
بر اساس آمار در جهان در فاصته سالهای  1228تا  1222مرگ ناشی از مصدرف قدرصهدای
اکستازی حدود  100درصد افزای
سراسر جهان با  20برابر افزای

یافته است .هتانین از سدال  1227تدا  1222بیتارسدتانهدای
شتار مستومیت با قرصهای اکستازی مواجه شدهاند ( .روزنامده

هتشهری)82/1/10 ،1121 ،
هم اکنون ،این قرصها در شکلهای مختت

و با اسدامی مختتد

ماشینسازی ،ادیان آستانی و نهادهای گروههای موسیقی مختت

از جتتده ندام کتپدانیهدای

در داخل کشور توزیع مدیگدردد

و نوع جدید آن نیز در حال تولید و عرضه به بازار است کده مصدرف آن معدادل خدوردن چنددین
قرص خوابآور در یک لحظه است و فرد را گاهی تا مرز یک هفته نیز به خواب فرو میبرد.
آثار استفاده از این مواد را میتوان انقبا

رگهای ماهیاه ،کاه

قدرت دفاعی بدن و کاه

بینایی چ شم و حتی کوری گرفته تا مرگ ،مستومیت و اختالل حواس ندام بدرد .جالدب اینکده در
میان تتام تأثیرات این قرصها بر سیستمهای گوارشی یا دفاعی و گردش خدون بددن ،هدیچ تدأثیر
مثبتی دیده نتیشود و جالب تر اینکه با وجود تتام این مشکالت که در دراز مددت ،فدرد را دچدار
احساس پوچی و تباهی میکند و در اکثر موارد ،باعث خودکشی یا خودسوزی نیز میشدود .هندوز
جوانانی هستند که به این تولید ضد فرهنگدی و ضدد انسدانی نازیسدتهدای آلتدانی پاسدخ مثبدت
میدهند و برای هتیشه منجر به تباهی خود میشوند ( .آقایی ،مجته عتتی و پزشکی قانونی ،ارش،
شتاره )1181/18
اقسام مواد روانگردان
اپيوئيدها

این دسته از داروها ،آنالرژیکهای صناعی نظیر پیترین و متادون میباشدد .عدالوه بدر اثدر تتدایتی
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(جاذب) سرخوشی آور ،این داروها باعث یبوست ،کاه

اشتها و کاه

میل جنسی میشود .حتی

این دارو از نریق وریدی مصرف میشود و به سرعت وابستگی ایجداد مدیکندد .وقتدی ایدن دارو
متوق

میشود از تحتّل کاسته می شود ،به نوری که یک دوز مصدرفی بعدد از یدک دوره پرهیدز

نسبت به زمانی که قبل از این دوره خواهد داشت ،تأثیر بیشتری دارد.
ضداضطرابها

رایسترین داروهای نسخه شده روانگردان ضداضیرابها هستند .این داروها از راه دهدان مصدرف
میشوند .بسیاری از بیتاران میانسال به خانر بی خوابی و اضیراب شروع به مصدرف بنزودیدازپین
کرده ،وابستگی پیدا می کنند و آنگاه برای به دست آوردن آن به پزشکان مختت

مراجعه مدیکنندد.

(گودرزی ،فرامرز ،پزشکی قانونی ،ص)191
محرکها

داروهای مذکور سبب بیخوابی شدده و حالدت هیجدان در مصدرفکنندده ایجداد مدینتایندد کده
معروفترین آنها «آمفتامین» ( )Amphetamineاست.
آمفتامین تا سال  1210برای درمان افسردگی ،تحریک سیستم عصبی ساخته شده ،بعددها جدزو
داروهای روانگردان اعالم گشت.
توهمزا

توهم یک تجربه در در غیاب تحریک خارجی ارگان حسی است .به عندوان مثدال شدنیدن یدک
صدا در زمانی که کسی در حال صحبت کردن در فاصته قابل شنیدن نیست.
توهم دو خصیصة عتده دارد:
 .1به صورت یک در واقعی تجربه میشود و به عنوان یک تصور نیست.
 .9به نظر میرسد از دنیای خارج میآید .در بعضدی از حداالت پزشدکی مانندد هیپوگتسدیتی.
(( Hypoglycemiaکتبود قند خون))
دیگر داروهای توهمزا عبارتند از:
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 .1لیزرژیک اسید دی اتیل آمید
 .9دی متوکسی میل آمفتامین
 .1تری متوکسی آمفتامین
 .1دی متیل تریپتامین

()LSD

()STP-DOM

()IMA

()DMI

 .1سیتوسبین
 .7مسکالین
 .6متیل دی اکسی متامفتامین
 .8فن سیکتیوسین
انواع زیادی از چسبها ،حاللها ،پا کنندههای فرار بوده و میتوانند به خانر آثار روانگدردان
استنشاق شوند .این مواد مشتتل بر ،کروزن ،چسب پالستیک و الستیک ،تینر رنگ میباشدد .مداده
مربونه از ررف بعضاً بستهای است که میتواند عتل غتی سازی را انجام دهد یدا از یدک پارچده
آغشته یا پاکت پالستیکی استنشاق میشود.
عالئم مستومیت با حالل :اختالل جهتیابی ،عدم هتاهنگی راه رفتن ،تهوع ،اسدتفرا و اغتدا.
(بررسی مواد روانگردان و مخدر در اسناد متی و بینالتتتی ،پایان نامه کارشناسدی ارشدد ،دانشدگاه
آزاد اسالمی واحد دامغان ،استاد راهنتا ،جناب آقای دکتر عتی امیری)1181 ،
تأثيرات مواد روانگردان
تأثيرات مواد روانگردان بر جسم انسان

تحقیقات نشان داده است کده داروی نشداط آور اکستاسدی ( )ecstasyخیدر بدروز حتتده قتبدی را
افزای

میدهد .اکستاسی نوعی داروی مخدر است که مصرف آن موجب بروز احساس شادی (یا

اندوه) بسیار زیاد در مصرف کننده میشود و به رغم آسیبهای جدی که این ماده مخدر بر مغدز و
سالمت انسان وارد میکند ،در بین مصرف کنندگان این باور غتط وجود دارد که ماده ای بی خیدر
است.
اکستاسی که مصرف آن در بین جوانان افزای

یافته ،به جز برخی از کشورها در سایر کشورها
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در ردی

داروهای غیرقانونی است ولی از آنجا که از فرمول ساده یی برای تولید برخوردار اسدت،

در تتامی کشورها و از جتته ایران تولید میشود.
هتانین مصرف اکستاسی هتانند مصرف آمفتدامین موجدب بدروز حتتده قتبدی خواهدد شدد.
تحقیقات انجام موید آن است که آمفتامین و کوکائین انعقاد خون را تشددید کدرده و در نتیجده بدا
مسدود کردن عروق خونی موجب بروز حتته قتبی میشوند.
یکی از متداول ترین عوار

مصرف اکستاسی که اکثر مواقع منجر به مرگ مدیشدود افدزای

شدید دمای بدن یا هیپرترمی است که منجر به از کار افتادن ماهیاهها ،کتیهها و دیگر اعضای بددن
میشود( .جعفری ،داروهای روان گردان.)1121 ،
تأثيرات بر روان انسان

از نظر روانی مصرف روان گردانها در بسیاری از افراد اعتتاد به نفدس را افدزای

داده و شدخص

راحت تر با دیگران ارتباط برقرار میکند ،به نوریکه معاشرتی شدن ،بی پروایی در رفتار و گفتدار،
احساس محبوب بودن و مورد توجه قرار گرفتن ،احساس قدرت و نیروی فوق العاده داشتن ،بروز
رفتارهای هیجانی و تشدید امیال جنسی از آثار مصرف روان گردانها گزارش شده است.
بزرگترین مشکل مصرف کنندگان روان گردانها پایان سرخوشی اولیده اسدت .زیدرا بدا از بدین
رفتن تأثیر دارو و نشئگی حاصل از سوء مصرف افسردگی شدید و عتیق بروز میکندد .افسدردگی
هتراه با عوار

دیگر مانند بی قراری ،اضدیراب ،خسدتگی و کدوفتگی عضدالت ،هتاندین بدی

انگیزگی و بی تفاوتی شدید در زندگی روز مره فرد را تحت تأثیر قرار میدهد .در کنار این مدوارد
میل مفرط و شدید به مصرف مجدد مواد نیز در فرد به وجود میآید کده مدیتواندد اولدین قددم و
هتانین قدم تعیین کننده در راه وابستگی روانی به مواد مخدر باشد.
افرادی که مصرف را تازه شروع کردهاند زندگی روز مرهشان هنوز تحدت تدأثیر مصدرف قدرار
ندارد ،اما پس از حدود ش

ماه مصرف مداوم ،اشتیاق مفرط و غیرقابلکنترل به مصرف دایتی در

آنها به وجود میآید .ضتن این که اشتیاق به مصرف این مواد فرد را به ستت اسدتعتال و مصدرف
مواد مخدر دیگر مانند حشی  ،کوکایین و حتی بعضی داروهای پزشکی روانگردان سوق میدهد.
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استعتال نوالنی مدّت مواد موجب اخدتالل در بهداشدت و سدالمت جسدتانی و رواندی فدرد
میشود که با بروز بسیاری از بیتاریهای مزمن و خیرنا هتراه است .هتانین از آنجا که اعتیداد
بیشتر به هنگام ایجاد و ساخت خانواده و در ارزشتندترین سالهای زندگی ،از نظر میزان کدارآیی،
بیشترین تأثیر را بر زندگی خانوادگی و شغتی فرد میگذارد .مواد روانگردان تنها بده فدرد مصدرف
کننده آسیب نتی رساند بتکه به هر کس که بدا وی در تتداس باشدد آسدیب مدیرسداند( .فاضدتی،
)1181
بررسي تاثير مواد الكلي و روان گردانها در جرم از منظر قانون و فقه
سير قانون گذاری

در قانون مجازات عتومی  ،1101مقرر خاصی در مورد ارتکاب قتل و یا به نور کتی جرم درحدال
مستی دیده نتیشود .تنها مقرره ای که میشد در زمان حاکتیت این قانون در مورد جدرم در حدال
مستی بدان استناد جست ،ماده  10آن بود که با شناسدایی «جندون» و «اخدتالل دمداغی» بده عندوان
«موانع مجازات» مقرر میداشت« :کسی که در حال ارتکاب جرم مجنون بدوده یدا اخدتالل دمداغی
داشته باشد مجرم محسوب نتیشود و مجازات نخواهد داشدت »...بده هدر حدال قدانون گدذار بده
صراحت ،مستی را رافع مسئولیت جرم ارتکابی در حال آن نداسته بود و به هتین جهدت بدود کده
دیوان عالی کشور در آرایی اصراری نظر داده بود که« :فقدان اراده مدتهم از جهدت مسدتی موجدب
معافیت از کیفر نیست» برای اولین بار ماده  16قانون مجازات عتومی  1119بده موضدوع ارتکداب
جرم در حال مستی پرداخت:
ماده 16مستی حاصل بر اثر استعتال اختیاری مواد الکتی و مخدر یا نظایر آنهدا بده ندور کتدی
رافع مسئولیت جزایی نیست و اگر ثابت شود استعتال مواد مذکور به منظور ارتکداب جدرم بدوده،
مرتکب به حداکثر مجازات محکوم میگردد.
ماده  98مقرر میداشت :اگر ثابت شود استعتال مواد الکتی مسکر به منظور ارتکاب جرم بوده،
مجرم به مجازا استعتال و هم چنین جرمی که مرتکب شده ،محکوم خواهد شد .این ماده تنهدا بده
بیان این قاعده میپرداخت که« :قلمتن ع ِبلختی ر لین ف قلختی ر» (خویی ،اجود التقریرات1112 ،ق).
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قتل در حال مستی موجب قصاص است مگراینکه ثابت شود که در اثر مستی به کتی مسدتوب
االختیار بوده و قصد از او ستب شده است و قبالً برای چنین عتتی خود را مست نکرده باشد.
در سال  ،1160کتیسیون امور قضایی مجتس ماده  90را با اضافه کردن «و در صورتی که اقدام
وی موجب اخالل در نظم جامعه و یا خوف شده و یدا بدیم تجدری مرتکدب و یدا دیگدران گدردد
موجب حبس تعریزی از  1تا  10سال خواهد بود».
اگر کسی بر اثر شرب ختر یا مصرف مواد مخدر یا روان گردان و نظایر آنهدا مسدتوب االراده
شود جرمی که درآن حال بدون اراده واختیار از او سر میزند مستوجب مجازات آن جدرم خواهدد
بود و اگر در حال ارتکاب جرم به اختالل نسبی شعور یا قوه تتییز یا اراده دچار شدود نبدق مداده
( )119-1این قانون عتل خواهد شد .لیکن چناناه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکداب
جرم یا با عتم به تحقیق آن بوده است ،مجرم عالوه بر مجازات مصرف آنها به مجازات جرمی کده
مرتکب شده است ،نیز محکوم میشود.
و دیگری ماده  111-10که جایگزین ماده  991است و مقرر میدارد:
ارتکاب جنایت در حال مستی یا عدم تعادل روانی در اثر مصرف مواد روان گردان و مانندد آن
موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود که در اثر مستی وعددم تعدادل رواندی ،جدانی بده کتدی
مستوب االختیار بوده و قصد از او ستب شده است که در این صورت موجدب قصداص نیسدت و
جانی افزون بر پرداخت دیه به حبس از  1تا  9سال محکوم میشود و اگر ثابت شود که جانی قبالً
خود را برای چنین عتتی مست کرده و یاعتم داشته است که مسدتی وعددم تعدادل رواندی

غالبداً

موجب صدور آن جنایت از او میشود ،جنایت عتدی محسوب میشود( .بررسی تاثیر مواد الکتدی
در جرم ازمنظرقانون و فقه ،سایت اندیشه نوین ،چهارشنبه یازدهم خرداد .)1120
مستي و رفع یا عدم رفع مسئوليت کيفری

در پی آنیم تا بدانیم براساس موازین فقهی و حقوقی ،باید مست را نسدبت بده جدرایم ارتکدابی در
حال مستی ،مسئول دانست یا خیر .بدیهی است که:
 اوالً زمانی که مستی تعتدی میباشد واال اگر مستی با جهل به موضوع و یا بدا فقدد اراده و
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رضایت صورت گیرد و در حال مستی ،مست مرتکب جرم شود ،شخص مست ،مسدئولیتی
نسبت به جرایم ارتکابی اعم از عتد و غیرعتد ندارد؛ نسبت به جرایم عتددی چدون اراده
وجود دارد ونسبت به جرایم غیرعتدی ،چون عنصر معنوی جرایم غیرعتدی ،تقصیر است
و مستی غیرتعتدی ،تقصیر به شتار نتیرود.
 ثانیاً اگر مستی باعث ستب اراده به نور کتی شده باشد و گر نه اگدر اراده بداقی باشدد هدر
چند اختالل نسبی یافته باشد ،دلیتی برای رفع مسئولیت نیست گدر چده مدیتدوان در ایدن
فر

از عامل مخففه مجازات بودن یا نبودن مستی بحث کرد.

 ثالثاً در صورتی که شخص پی

از ارتکاب جرم و برای ارتکاب جرم ،خودرا مست ننتوده

باشد و گر نه این امر عقتی و عقالیی است که در چنین فرضدی ،مسدئولیت کیفدری بدرای
مست تصور نتود زیرا که االمتنا باالختیار الینافی االختیار.
 رابعاً اگر مست پی

از استعتال مواد الکتی ،نتیدانسدته کده متکدن اسدت در اثدر مسدتی،

جرمی را مرتکب شود و گر نه اگر با توجه به سوابق و روحیات خود ،میدانسته یا احتتال
قوی میداده که متکن است پس از مستی ،مرکتب جرم شود ،بداز مدیتدوان بدرای وی بده
وجود مسئولیت کیفری قائل شد
حال با هته این تفاصیل در صورتی که کسی عالتاً وعامداً مست شود و اراده اش به کتی زایدل
شود و در حال مستی مرتکب جرمی شود ،در حالی که نه خود را بدرای ارتکداب آن جدرم مسدت
نتوده و نه میدانسته که متکن است مرتکب جرم شود و با این وجود مرتکب جرم شده است ،آیا
باید او را مسئول قتتداد نتود یا فاقد مسئولیت؟
دو عقیده در این میان دیده میشود:
 .1وجود مسئولیت .9 ،عدم مسئولیت.
ادله وجود مسئوليت کيفری

نرفداران وجود مسئولیت کیفری به اموری استناد نتوده یا میتوانند استناد نتایند.
 .1قاعده االمتناع باالختیار الینافی االختیار اقتضا مدیکندد کده مسدت ،مسدئول کیفدری جدرایم
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ارتکابی در حال مستی باشد زیرا وقتی شخصی با اراده ،خود را مسدت نتایدد ،میدابق ایدن قاعدده
مختار و دارای اراده شناخته میشود .به تعبیر دیگر زوال اختیار با اراده ،مانع مختار دانستن شخص
نیست .به هر حال کسی که با اراده میخواهد خود را مست کند ،کاری غیرعقالیی اقدام نتیکنندد
که متکن است جرم و نتیجه زیان باری به دنبال داشته باشد به هتین جهت است که راننده ای کده
بی احتیانی یا بی مباالتی کرده و در اثر آن کسی را کشته است ،مسئول شناخته میشود.
 .9امر نامشروع نتیتواند رافع مسئولیت کیفری باشد .توضیح اینکه :بنابر اینکه مسدتی تعتددی
جرم باشد (که در نظام حقوقی اسالم چنین است) ،جرم نتیتواند خود رافع مسدئولیت نسدبت بده
جرمی دیگر باشد هتان گونه که گاه جهل تقصیری رافع مسئولیت شترده نشده است.
 .1در حدیث رفع که پیامبر (ص) در مقام احصاء امور رافع مجازات هستند ،از ش

امدر و یدا

به نقتی از نه امر هتاون صغر و جنون و اکراه و جهل و اضیرار و ...نام برده اند اما از مستی نامی
به میان نبرده اند و نفرموده اند :رفع قلحلب عن قلسم قن کيت ی حل.
 .1در خصوص قتل در حال مستی ،روایتی است که از آن فهتیده میشود که مسدت مدیتواندد
برای ارتکاب قتل در حال مستی قصاص شود و چون قتل خصوصیتی ندارد ،در سدایر جدرایم نیدز
میتوان به مسئولیت مست قائل شد .حتی شاید بتوان ازاولویت استفاده نتود و چنین گفت :وقتدی
کسی که در حال مستی تعتدی مرتکب قتل شده است ،قاب قصاص است ،به نریق اولی میتدوان
او را به مجازاتهای کم تر از قصاص نفس نیز محکوم نتود.
این روایت که معتبره سکونی است بیانگر این حکایت است که چهار نفر شدراب مدیخوردندد
ومست میشدند و با چاقو به هتدیگر حتته میکردند .قضیه به انالع حضدر ت عتدی (ع) رسدید.
حضرت ایشان را زندانی کردند .دو نفرشان مردند و دو نفرشان زنده ماندند .اولیاء دم دو مقتدول از
حضرت عتی (ع) تقاضا کردند که دو نفدر زندده ماندده در مقابدل کشدته شددگان قصداص شدوند.
حضرت عتیه السالم به ایشان فرمودند« :فل ل ذینک قللذین م ات قتل کل وقکِ منهما اا کبل» یعندی شداید
این دو نفر که کشته شدند هر کدام قاتل دیگری بوده است .اولیاء دم دو نفر کشته شده را بر عاقته
هرچهار نفر قرار میدهم و دیه جراحت دو نفر زنده مانده را از دیه کشته شدگان کسر مدیکدنم».از
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اینکه حضرت عتی (ع) فرمود :شاید آن دو نفر هر یک قاتل دیگری باشد استفاده میشود کده اگدر
بدانیم که مست مرتکب قتل شده است یعنی استناد قل به او محرز باشد ،قصاص وجود دارد لکدن
گون در خصوص این قضیه نتیدانیم چه کسی یا کسانی مرتکب قتدل شدده اندد ،قصداص منتفدی
است .برخی فقها به این روایت برای قصاص مست قائتند هر چه درحین قتل ،اراده الزم را نداشته
و کامالً مستوب االراده بوده است.
ادله عدم مسئوليت کيفری

در قبال آناه بیان شد ،نظر دوم آن است که مست ،مسئولیت کیفری نسبت به جرایم ارتکابی را به
عتت فقدان اراده ندارد .آناه در حقوق کیفری برای تحقق مسئولیت کیفری الزم است ،عدالوه بدر
انجام عنصر مادی و رفتار مجرمانه جرم ،وجود اراده و اختیار و عتم در مجرم است .اینست کده در
مواد متعددی از قانون مجازات اسالمی ودیگر قوانین جزایی از «عتم و آگاهی» صحبت شده اسدت
و در روایات نیز بر اراده تأکید شده چناناه در تفسیر قتل عتد در روایات آمده« :قن قْلطا قن ی ماِه
و ل ی یِ قتلل مبا ل یحتال مهلال» (شیخ حر عامتی1112 ،ق ،باب  )11یعنی خیا شبه عتدد آن اسدت کده
قصد وقوع فعل بر او را با چیزی که مثل آن کشنده نیسدت دارد .بندابراین چدون مسدت ،از اراده و
شعور الزم در حین ارتکاب جرم برخوردار نبوده ،مسئولیت کیفری نسبت بده جدرایم ارتکدابی در
چنین وضعیتی ندارد.
ارتکاب جرم در شرایط عادی موجب مسؤولیت جزایی است ؛ مگر اینکه مجدرم گداه بددالیتی
بیشتر ذهنی تا عینی ،قابتیت تحتل بار مسؤولیت را تحتل کند .در این شرایط میگویند نتدیتدوان
جرم را به مجرم نسبت داد و لذا مسؤولیت کیفری نخواهد داشت .گرچه برخی از حقوقددانان کده
نظر آنها با منیق حقوقی سازگارتر است معتقدند که اگر قصدد مجرماندهای بدرای ارتکداب وجدود
نداشته باشد ،جرمی اتفاق نیفتاده است ولی چناناه جرم را فعل یا تدر فعدل قابدل مجدازات یدا
اقدامات تامینی بدانیم که صرفاً اجرای عنصر مادی جرم بر احراز آن کفایت میکند ،میتوان گفدت
که راهراً جرم اتفاق افتاده است ولی در بانن اگر معتوم شود که سوء نیدت نداشدته یدا در شدرایط
اجبار قرار داشته ،مسؤولیتی متوجه مجرم نیست( .نوربها ،1188 ،ص )101
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ویژگی هایی که متکن است تا فردی دارای مسؤولیت و مخاندب حقدوق کیفدری قدرار گیدرد
عبارت است از .1 :عقل  .9بتو  .1قصد  .1اختیار  .1عتم و آگاهی؛ که هرگاه تنها در یکی از ایدن
عوامل ختل وارد شود فرد نتی تواند حتی بیور بالقوه دارای مسؤولیت کیفری قرار گیرد .البتده در
این جا بحث تنها راجع به کسی است که در قوه عقالنی وی ختل وارد اسدت .چندین شخصدی را
نتی توان مجرم یعنی دارای مسؤولیت کیفری بالفعل دانست زیرا مسدؤولیت کیفدری بالفعدل در او
شکل نگرفته یا بر فر

تشکیل ،از میان رفتده اسدت .بهعبدارت دیگدر هرگداه در قدوه سدنج

و

قضاوت فرد که آن را عقل می نامیم ختل وارد شدود دیگدر او تدوان فهدم خواسدته هدای فدردی و
اجتتاعی از خود را ندارد و از خیابهای قانونگذار هیچ در نتی یابد.شخصی که حین ارتکاب جرم
فاقد قو ه تتییز است نتی تواند مسؤول بزه انجام یافته باشدد؛ بده عبدارت دیگدر تدوان تحتدل بدار
مسؤولیت و به تبع آن مجازات در این شرایط وجود ندارد .در کتیه مواردی که مسؤولیت جزایی با
عتتی که زایل کننده آن هستند زیر سؤال میرود ،مجرم قابل مجازات نخواهد بود .تنها باید به ایدن
نکته توجه داشت که عتل رافع مسؤولیت گاه بیور کامل مسؤولیت جزایی را از بین میبرند (عتدل
تام رافع مسؤولیت) و گاه فاقد آنانان نیرویی هستند که زایل کننده تام مسدؤولیت جزایدی باشدند
(عتل نسبی رافع مسؤولیت) .البته باید توجه داشت که زوال مسؤولیت جزایی غالبدا موجدب زوال
مسؤولیت مدنی نیست .به عنوان مثال ،جرم انجام یافته از ناحیه مجنون یا صدغیر (عتدل تدام رافدع
مسؤولیت) ،میتواند موجب ادعای جبران خسارت باشد.
نتيجه
بزرگترین مشکل مصرف کنندگان روان گردانها پایان سرخوشی اولیه است .زیرا بدا از بدین رفدتن
تأثیر دارو و نشئگی حاصل از سوء مصرف افسردگی شدید و عتیق بروز میکند .افسردگی هتدراه
با عوار

دیگر مانند بی قراری ،اضیراب ،خستگی و کوفتگی عضالت ،هتانین بدی انگیزگدی و

بی تفاوتی شدید در زندگی روز مره فرد را تحت تأثیر قرار میدهد .در کنار این موارد میدل مفدرط
و شدید به مصرف مجدد مواد نیز در فرد به وجود میآید که میتواند اولین قددم و هتاندین قددم
تعیین کننده در راه وابستگی روانی به مواد مخدر باشد.
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استعتال نوالنی مدّت مواد موجب اخدتالل در بهداشدت و سدالمت جسدتانی و رواندی فدرد
میشود که با بروز بسیاری از بیتاریهای مزمن و خیرنا هتراه است .هتانین از آنجا که اعتیداد
بیشتر به هنگام ایجاد و ساخت خانواده و در ارزشتندترین سالهای زندگی ،از نظر میزان کدارآیی،
بیشترین تأثیر را بر زندگی خانوادگی و شغتی فرد میگذارد .مواد روانگردان تنها بده فدرد مصدرف
کننده آسیب نتیرساند بتکه به هر کس که با وی در تتاس باشد آسیب میرساند.
اگر چه در گذشته فقها به تحریم میتق مصرف مواد مخدر فتوا نداده و آن را مندوط بده تحقدق
ضرر کرده اند ،ولی اکنون که ضرر داشتن آن بر هته آشکار شدده اسدت ،در حرمدت آن تردیددی
باقی نتی ماند.
استعتال مواد مخدر در حدی که آثار زیانبار آن محسوس باشدد چندان کده غالبداً در اشدخاص
معتاد چنین است د بی تردید مشتول حرمت در فقه اسالمی میباشد.
در البه الی کتتات فقهای بزرگ قدیم نیز کتتاتی وجود دارد که حکایت از حرمت مواد مخدر
نزد آنان دارد .البته فقها در مبنای تحریم مواد مخدر با یکدیگر اختالف داشته و دارندد .برخدی بده
عنوان یک موضوع مستقل ،قایل به حرمت بوده اند.
دلیل اصتی حرمت استعتال مواد مخدر حکم عقل و تیبیق برخدی از قواعدد و احکدام قیعدی
فقهی بر آن میباشد ،البته در تبیین دلیل عقل و چگونگی حکم عقل میتوان صور مختتفی ترسدیم
نتود.
برخی حکم به حرمت مواد مخدر کرده اما نه از باب قیاس به ختر بتکه آن را مسکر دانسدته و
از آنجا که در شرع اسالم حرمت استعتال مسکرات امری مستم مدیباشدد ،حرمدت مصدرف مدواد
مخدر رامستم دانسته اند.
کارشناسان مواد مخدر بر این اعتقاد دارند که فرآورده های حشی

و تریدا

کده مدورد سدوء

مصرف قرار میگیرند ،به نور قیع از مسکرات هستند ،زیرا برای مدت زمانی عقل را زایل میکند
و انسان را به مرحته ی حیوانی و بی خودی ساقط میکند.
مال در تشخیص مسکر از غیر مسکر و ختر از غیر ختر ،عرف میباشد .در نظر عرف نتدی
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توان مواد مخدر راعین مسکر دانست تا احکام مختت

آن را بر مواد مخدر بار نتود .در عین حدال

با نظر به روایات حرمت ختر و مسکرات و فتسفه و عتت حرمتی که برای آنها بیدان شدده ،شداید
بتوان از باب تنقیح مناط ،حکم حرمت ختر و مسکرات را به مواد مخدر سدرایت داد ،زیدرا تتدام
عتت و فتسفه حرمت ختر را که در روایات صحیحه آمده است ،امروزه بده روشدنی در اسدتعتال
مواد مخدر مییابیم.
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