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مقدمه
یکیازمسایلموردبحثدرفقهاسالمیوخاستگاههایاصولیآنمستیواحکامتکلیفی
و آثار وضعی افعال و اقوال شخص مست یا به تعبیر فقها سکران است .ای که مستی
اختیاریوآگاهانهوبهطورکلیتناولمسکراتازجملهمحرماتاستوپیآمدهایقضایی
واخرویدارد،محلخالفنیست.اماتعلقخطابالتکلیفوترتباحکاموآثاروضعیبر
افعالواقوالیاتفرقاتمست موردمناقشهواختالفنظرهایفقهیواصولیواقعشده
است.درجامعهی اسالمیبهواسطهیوجودآموزههاوالزاماتشرعیعلیالقاعدهپدیدهی
مستیووجودافرادمستنبایدپدیده ایشایعباشدوبهتبعآناحکامفقهیناظربهای 
پدیده ،بهطورمنطقی نبایدچندانمبتالبهودارایموقعیتاجراباشد.باای حالچنانکه
اقتضای طبع بشر و الزمهی جوامع بشری است ،پدیدههای مجرمانه و نقض هنجارها و
آموزهها بالقوه بلکه بالفعل همواره وجود دارند .از آنجا که هر رفتار فردی در حوزهی
اجتماعیممک استمنشهحقوقوتکالیفیباشدوبههمی دلیلهمممک استمشمول
احکامومقرراتیواقعشود،اصولیی وفقهایاسالمیمستیواقداماتشخصمسترابه
مناسبتهایمختلفموردبحثواجتهادواظهارنظرقراردادهاند.ای مقالهباپایبندیبه
اقوالفقهاواصولیی مفهومومعیارهایمستی،مصادیقمسکرات،طرقاثباتومجازات
مستی،تهثیرمستیبراهلیتودرنهایت تصرفاتمستدرمنابعاصولیوفقهیرامورد
بحثوبررسیقرارمیدهد.
1ـ مستی در لغت
درکتبلغتمستیرابه«حالتیکهازنوشیدنشرابودیگرمسکراتدر شخصپدید
آید» تعریف کردهاند (دهخدا1939 ،ش ،ج ،12ص11411؛ معی 1933 ،ش ،ج،9
ص .)4114مستیمعادلفارسی کلمه«سکر»درزبان عربیاست«.سَکَر» یا«سَکْر» در
زبانعربیبهمعنایقفلزدن،بست ،سدومانعایجادکردنبرنهروغیرآنآمدهاست
سعدیدرمطلعقصیدهیمعروفیکهدربارهی سقوطبغدادسرودهاست،واژهی «سًکْر» را
درای معنابهکاربردهاست.واژهی «سَکر»درآیهی ،43سورهی نحلدرهمی معنی
استعمالشدهاست« :وم الثمراتالنخیلواالعنبتتخرونمنهسَکراً.»...بالحاظهمی 
معنا«سکر»رابهحالتیکهبی انسانوعقلاومانعایجادکند ،تعریفکردهاند(معلوف،
1332م،ص.) 941ویژگیتهثیرمسکرومستیبرقوایعاقلهوارتباطبی معنایلغویو

مستیوتهثیرآنبراحکامتصرفمستدرفقهاسالمی129/
اصطالحیدرمعادلعربیای واژهبهخوبیدیدهمیشود.بهشخصیکهدراثرمصرفمواد
مستکنندهدچارزوالیااختاللعقلگردد ،مستیاسَکْرانمیگویند.بنابرای مستییا
سکرمقابلصحویاهوشیاریاست.معنایاصطالحیای واژهدرفقهوحقوقازآنچهذکر
شدبهدورنیست .ازفقهاوحقوق دانانتعاریفگوناگونیازمستینقلشدهکهباتوجهبه
واقعیات خارجی هیچ یك جامع و مانع نیستند (نوربها1931 ،ش ،ج ،4ص941؛ زیدان،
1422ق ،ص121؛ عوده1344 ،م ،ج ،1ص .)112بعضی از حقوقدانان گفتهاند« :مستی
حالتی است که شخصی در اثر استعمال مواد الکلی با میل خود ،ارادهی خویش را دچار
ضعفیاانهداممیکند»(همان).ضعفای تعریفآناستکه :اوالًمستیلزوماًبهمیل
خودشخصنیستوممک استعلیرغممیلاودراثراکراهواضطراررخدادهباشد.ثانیاً
تنهاارادهیشخصنیستکهازمستیمتهثرمیشود،بلکهدیگراحساساتوعواطفوقوای
دماغیوحتیتواناییهایجسموینیزتحتتهثیرمستیقرارمیگیرد.شایدبتوانتعریف
ذیلازمستیراتعریفیدقیقوجامعدانست«:مستیعبارتاستازحالتغیرعادیو
ناپایدارکهتحتتهثیرمصرفموادالکلی یامخدرهایقویایجادشدهو معموالًهمراهبا
سرخوشیوشادمانیاستوبر عقلو دستگاهعصبی تهثیرمستقیمدارد؛بهگونهایکه
قدرتتفکروتشخیص،آگاهیوادراککموبیشازافرادسلبشدهوارتباطویباواقعیات
خارجیقطعیاضعیفمیشود ،ازعملبهمقتضایعقلبازمیماند،نظمکالمویدچار
اختاللشده،؛ رازنهانشراآشکارمیکندوباوجودضعفارادهوسستیدراعضایبدن،
فرداحساسقدرتونیرومیکند»(ابوزهره،بیتا،ص.)449
2ـ مستی در اصطالح
1ـ2ـ معیارهای علمی تشخیص مستی
امروزهبرایتشخیصمستیازروشهایمختلفیاستفادهمیکنند.ازنظرپزشکیقانونی
«مطمئ تری نوع  ،آزمایشخوناستکهپزشكپسازگرفت خونازمتهمآزمایشات
الزمراانجامدادهوجوابقطعیخودرامبنیبرای کهآیاالکلدرخونفردوجودداردیا
خیراعالممیدارد.برایتشخیصمیزانمستی،الکلخونرادرهرلیتریاهرکیلوازخون
اندازهگیریمیکنند»(گودرزی،بیتا،ص.)233بعضیازپزشکانقانونیگفتهاند«:قبلاز
اختراعوسایلدقیقعلمی،برایتعیی درجهی مستیبهوسایلگوناگونمتوسلمیشدند
کهنتایجحاصلنمیتوانستخالیازاشتباهباشد.مثالًاشخاصمشکوکراوادارمیکردند
کهرویخطمستقیمیراهبروندیاانگشتخودراچندی بارمتوالیبهبینیبرسانند.هم-
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چنی به بوی دهان نمیتوان اعتماد کرد و از روی تظاهرات اشخاص که مبی احتمال
میزانمستیاست،نمیتوانحکمقطعیدرمورددرجهیمستیصادرکرد....چونمقداری
الکلازراهتنفسدفعمیشودودرنتیجهای امراستکهازدهانشخصمستبویالکل
میآید،بنابرای میتوانمقدارآنرادرحجممعینیازهواییکهازریههاخارجمیشود
تعیی کرد؛رویای اساسدستگاهمستیسنجتنفسیدرخدمتپلیسراهنماییبسیاریاز
کشورهادرآمدهاست»(حکمت1931،ش،ص.)211
درحقوقایرانپیشازپیروزیانقالباسالمیتبصرهیمادهی141آیی نامهیراهنمایی
ورانندگی(مصوبسال)1941مهموری راهنماییورانندگیراموظفکردهبودکهچنان-
چهبهوجودحالتمستیرانندهایظنی شدند،وسیلهینقلیهرامتوقفسازند وبالفاصله
میزانالکلخونرانندهرابهوسیلهی«الکلسنج»ازراهتنفسعالکلتستعتعیی نمایند
(منصور1931 ،ش ،ج ،2ص .)1411برخی از حقوقدانان خیلی خوشبینانه در مورد ای 
تبصرهاظهارداشتهاند«:درحالحاضر(بعدازانقالب)کهنوشیدنمشروباتالکلیحرامو
جرمشناختهشدهاست،ای مقرراتسالبهبهانتفایموضوعهستند»(شامبیاتی1933،ش،
ج،1ص.)911
2ـ2ـ معیار تشخیص مستی در اقوال فقها
برخیازفقهادربارهی معیارتشخیصمستیگفتهاند«:مستیآناستکهبهعلتخوردن
موادمستکننده،قصدازشخصزایلشود.نسبتبهتعیی حدآنگفتهشدهکهاگرنظم
کالمشخصمختلشودورازنهانشراآشکارکند ،مشخصمیگرددکهقصدازاوزایل
شدهاست»(الجزیری1422،ق،ج،1ص11؛السیوطی2119،م،ص.)231
ازنظرابوحنیفهومزنیمعیارتشخیصمستیای استکهشخصعقلخودراازکفداده
وقد رتتعقلنداشتهباشدونتواندزمی راازآسمانومردرااززنتشخیصدهد(عوده،
1344م،ج،1ص112؛السرخسی1414،ق،ج،3ص111؛السیوطی2119،م،ص.)231اگر
قدرتتمییزبی زمی وآسمانراداشتهباشددرسکرشنقصاناستوای شبههایاست
برایآنکهحدازویساقطشود(اب عابدی 1914،ق،ج،9ص293؛امیرپادشاه1911،ق،
ج،2ص.)213درای تعریفمراد،ازدستدادنقوایعاقلهوعدمدرکواقعیتهایاطراف
میباشد.اماسایرفقهاگفتهاند«:مستکسیاستکههریانگوییبرسخنانشغالبشودو
حس وقبحنزداویکسانباشد».دلیلبرای تعریفآیهیشریفهی ...«:التقربواالصلوهو

مستیوتهثیرآنبراحکامتصرفمستدرفقهاسالمی121/
انتمسکریحتیتعلمواماتقولون( »...نساء )49،است(الجزیری1422،ق،ج،1ص.)11
سیوطیدراالشباهوالنظائرنقلکردهاستکهمستیسهدرجهدارد:
اولعحالتسرخوشیکهعقلدرای حالتزایلنمیشودوخالفیدرای نیستکهبه
دلیلبقایعقلدرای حالت،طالقوسایرتصرفاتوینافراست.
دومعنهایتمستییاسیاهمستکهشخصنهحرفیمیزندونهحرکتیمیکند.درای 
حالتهیچکدامازتصرفاتوینافرنیست،زیراویفاقدقوهیعقلمیباشد.
سومعحالتمتوسطبی ای دو،کهدرای حالتاحوالشخصمختلمیشودواقوالو
افعالویداراینظموانسجامنیست.باای وصفقوهیتمییزوفهمباقیاست(السیوطی،
2119م،ص.)231
درتفصیلمسایلمرتبتبا مستی،مواردیوجوددارد کهمورداتفاق فقها است.درمقابل
مسایلینیزوجودداردکهدربارهیآنهااختالفاتیوجوددارد.
3ـ مصادیق و احکام مسکرات
1ـ3ـ مصادیق و احکام مورد اتفاق
مواردی از مسکرات مورد اتفاق علما قرار گرفته است (بهسنی1412 ،ق ،ج ،2ص:)919
1ع1ع9عخمریکهازانگوراستخراجمیشود،بهاتفاقحراماست.خمردرلغت«پوشاندن»
و«مخفیکردن»است.دراصطالحبههرچیزیکهمانعکارکردعقلکههماناتعقلباشد،
گفتهمیشود،بههمی دلیلکلمسکراتراخمرمینامند.مستندآنحدیثیاستکهاز
پیامبر(ص)نقلشدهاستکهفرمودند«:إنّهقدنزلتحریمالخمروهیم خمسه أشیاء:
العنبوالتمروالحنطهوالشعیروالعسلوالخمرماخامرالعقل(»...شیخعاملی1932،ق،
ج،13ص221؛صحیحبخاری1313،م،کتاباألشربه،باب«ماجاءفیأنالخمرماخامر
العقل»،ح.)1111
خمرممک استبانامهایمختلفباشدوباروشهایگوناگونبدستآید:
الفعالخمر:آبانگورتخمیرشدههرگاهجوشاندهومخلوطشود.
بعالطالء:آبانگوریکهپختهشودوکمترازیكسومآنتبخیرشود.
جعالسَّکَر:آبخرماییکهناخالصیداشتهباشد(خاموناخالصباشد).
دعکشمشخامکهدرآبقرارداده،بعدازمدتیآنرامیجوشانند.
2ع1ع9عبرایمکرهملجئومضطر،نوشیدنخمرحرامنیست(همان،ص)149

پژوهشنامهفقهوحقوقاسالمی،سالپنجم،شمارهنهم،بهاروتابستان1931

/124
9ع1ع9عبرنجاستخمرومسکراتاتفاقنظرفقهایمراهبمختلفوجوددارد.مستندای 
اتفاق آیهیشریفهی...«:إنماالخمروالمیسرواالنصابواالزلمرجسم عمل الشیطان
فاجتنبوه(»...مائده،)31،ادعایاجماعفقهاوعدمخالفمیاناهلعلممیباشد(وحدتی،
1934ش،ص41؛الجزیری1422،ق،ج،1ص.)11امااجماعفوق،موردنقدواقعشدهاست؛
زیراعده ایازفقهایاهلسنتواهلتشیعبهعدمنجاستخمرفتوادادهاند(سیدمرتضی،
بیتا،ص213؛صدوق،بیتا،ج،1ص.)49
4ع1ع9عمایعیاجامدبودنمسکراتومخدراتنیزتهثیریدرحکمآنهاندارد(الجزیری،
1422ق،ج،1ص.)21
1ع1ع9عمسهلهیارتداد،مستحلخمراستوموردوفاقجمیعفقهاست(همان،ص.)22
4ع1ع9ع تحلیلخمرنیزاتفاقعلماست؛یعنیچنانچهدراثرانداخت مادهاییاشیئیدر
آن ،شراب به سرکه مبدل شود ،از نظر فقهی تطهیر میگردد (بهنسی1412 ،ق ،ج،2
ص.)913
2ـ3ـ مصادیق و احکام مورد اختالف
درکنارمصادیقاتفاقی ،مواردمحلخالفی نیزوجوددارند؛مانند حکمنوشیدنکمیاز
خمریاتکهازغیرانگورگرفتهشدهباشدوحکممسکراتدیگرغیرازخمر.
1ـ2ـ3ـ اهل حجاز
امامیه،مالك،احمدوشافعی درگروهاهلحجازقراردارندوحکممسکراتدیگررانیز
مانندخمرمیدانند(همان،بیتا،ص.)144
مادهی141ق.م.ا.نیزکهبرگردانعباراتفقهاشیعهاست،مؤیدای مطلباست«:خوردن
مسکرموجبحداست؛ اعمازای کهکمباشدیازیاد ،مستکندیانکند،خالصباشدیا
مخلوطبهحدیکهآنراازمسکربودنخارجنکند.
تبصرهی1عآبجودرحکمشراباست،گرچهمستکنندهنباشدوخوردنآنموجب
حداست.
تبصرهی2ع خوردنآبانگوریکهخودبهجوشآمده یابهوسیلهی آتشیاآفتابو
مانندآنجوشانیدهشدهاست،حراماست؛اماموجبحدنمیباشد».
 اهلحجاز،خوردنکموزیادنبیریاشرابغیرمتخرازانگوروغیرآنراحراممیدانند.
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ادلهی اهل حجاز
اهل حجاز دالیلی را بر احکام صادره از سوی خود اقامه نمودهاند .احادیث نقل شده از
پیامبر(ص)« :کُلُ مُسکرٍ خمرٌ و کلُ خمرٍ حرامٌ» (شیخ عاملی1932 ،ق ،ج ،13ص221؛
صحیحمسلم1412،ق،کتاباألشربه،باب«انکلمسکرخمر»،ح.)1211
ازایشاننقلشدهاست«:سئلرسولاهلل(ص)ع البتعوع المزر.فقال(ص)«:کلشراب
أسکرفهوحرام»(همان؛صحیحبخاری1313،م،کتاباألشربه ،باب«الخمرم العسل،»...
ح.)1111
2ـ2ـ3ـ اهل عراق
ابوحنیفهدرگروهاهلعراقبررسیمیشود.ویبی شرابوسایرمسکراتتفاوتگراشته
ومعتقداستکهنوشیدنخمرکمیازیاد،منجربهمستیشودیانشود،مشمولحدّاست؛
اما مصرف دیگر مسکرات مشمول حدّ نیست ،مگر ای که نوشیدن آنها بالفعل منجر به
مستیشود(اب قدامه1411،ق،ج،11ص.)923
ای گروهفقطنوشیدنخمرگرفتهشدهازانگورراباقطعنظرازقلتوکثرتومست-
کنندگیآنحراممیدانند(بهنسی1412،ق،ج،2صص941و.)942
ادلهی اهل عراق
اولعروایتپیامبر اکرم(ص)کهازشخصمستپرسید« :چهنوشیدهای»؟جوابداد:
«خلیطی » وپیامبر(ص)آن راحرامفرمودند.شاربدرحضورپیامبر(ص)اسمخمررااز
خلیطی جداکردوپیامبر(ص) منکرآننشد،یعنیهردورایکسانندانستند.ازنظرلغوی
بهآبانگورخامکهجوشاندهشود،غلظتپیداکندوکفکند،خمرگفتهمیشود؛برای 
سخ اهللغتاتفاقنظردارند؛ بایدحدیث«کلمسکرخمرو کلخمرحرام»رابرای 
معناحملکرد.پساطالقخمربردیگرمواردمجازاستوحقیقتنمیباشد.
دومعآیهیشریفهی«:وم الثمراتالنخیلواالعنبتتخرونمنهسکراً(»...نحل)43،
مورداستنادقرارمیگیردوای کهسکر،همانمسکراست؛حتیاگرمحرمالعی باشد؛زیرا
خداوندباعنوان«رزقحس »ازآنناممیبرد(بهنسی1412،ق،ج،2ص.)991
سومعازابوموسیاشعرینقلشدهاست«:پیامبر(ص)م و معاذرابهیم فرستاد».
گفتیم«:یارسولاهلل(ص) مردمیم دونوعشرابمیسازندکهازبرو شعیر گرفتهمی-
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شوند؛ به یکی «المزر» و دیگری «البتع» گفته میشود .آنها چه حکمی دارند»؟ پیامبر
اکرم(ص)فرمودند«:إشرباوالتسکراً».
بادقتدرمنابعاصلیشرعای مطلبروش میشودکهدالیلومستنداتاهلحجازو
امامیهمطابقتبیشتریباقواعدوضوابطکلیشریعتاسالمدارد.احادیثفراوانیکهدر
حد تواتر نقل شده و به صورت قواعد فقهی در دی اسالمی پریرفته شدهاند ،مؤید ای 
مطلباست.

نقد دلیل اهل عراق
دالیلاهلعراققابلنقداست.
دراکثرکتباصولیآمدهاست کهقیاسدرلغتثابتنمیشود؛ امابایددانستکهای 
مبحثبیشازآنکهلغویباشد،بحثعقلیاست(غزالی،بیتا،ج،2ص114؛طباطبائی،
بیتا،ج،2صص231و.) 239محدودکردنعنوانخمربهانگورخامیکهجوشاندهشودو
غلظتپیداکند،صحیحنیست؛زیرامواددیگریهستندکهشایدبهمانندخمرتهیهنشوند
امابهمانندخمرسکرآورومنجربهمستیمیگردند.ای کهاهلعراقفقطجنبهی«رزق
حس »بودنای میوههارادرنظرگرفتهوتوجهی بهجنبهی دیگریعنیسکرآوریآن
نکنند ،محلاشکال  استوبدیهیاستکهخداوندمتعالدرآیاتدیگریبرمنافعآنها
تهکیدکرده است؛  امابالفاصلهضررهاومضراتآنانرانیزمترکرشدهاست کهبایستیبه
آنتوجهشود(بقره.)213،
4ـ نسبت مستی و اهلیت
اهلیت عبارت است از صالحیت یا شایستگی شخص برای ای که حقوق مشروعی برای او
ثابت  یاتکالیفیبراوواجبگردد.اهلیترابهدونوعوجوبیاتمتعواستیالیاتصرف
تقسیم کرده اند .صحت تصرفات شخص مبتنی بر اهلیت تصرف است .بعضی از عوارض و
رویدادها ،سبب رفع اهلیت میشوند .ای عوارض دو گونهاند :عوارض سماوی و عوارض
مکتسبه(الزحیلی1413،ق،ج،4صص121و123؛زیدان1422،ق،فصلپنجم).
ای کهسکرمطلقاًجزوعوارضمکتسبهارادیبهحسابآید،چندانصحیحبهنظرنمی-
رسد.زیرادربعضیحاالت،سکربرانسانعارضمیشودوخارجازارادهیاواتفاقمیافتد.
اصولیانوفقهاسکرومستیرابردوگونهتقسیمکردهاند:

مستیوتهثیرآنبراحکامتصرفمستدرفقهاسالمی123/
الفعمستیبهطریقمباح (زیدان1422،ق،ص:)121یعنی شخصدرواقعنمیخواهد
مستشود؛امادراثراجباریااکراهیااضطراریااشتباهاقدامبهشربمسکرمینماید.درای 
حاالت شخص مست را که اصطالحاً مست غیرمتعدیگر گویند .منظور مستی ناشی از
عوارضسماوی وعللواسبابی استکهبیاختیاربرشخصیعارضگردد؛مانند جنون،
مرضومرگ.درمقابلعوارضمکتسبهآنهاییهستندکهبااختیارخودشخصیادیگری
برویعارضشودمانندسکر،سفرواکراه.فردراگناهکارنمیدانندوبراقوالوافعالاودر
زمانمستیاثریمترتبنمیکنند.درای حالتمستیبراهلیتوجوبتهثیریندارد؛اما
دراهلیتادایاتصرفتهثیرمیگرارد؛ زیرا اهلیتاداباقوهیعقلوتمییزثابتمیشودو
مستفاقدای هاست.پسدرنتیجهبراقوالوافعالاواثریبارنمیشود،اماشخصدرهر
صورتملزمبهضمانمتلفاتاست.دیگرای کهچونمستیحالتیموقتوزودگرراست،
قضعایعبادات،مانندمغمیعلیعهبعرمستنیزواجبمیشود.
بـمستیبهطریقمحظور:کهازآنتعبیربه«مستیبهسببحرام»و«مستیبدون
عررشرعی»و«مستمتعدیبهسکر»نیزشدهاست.درای حالتچونشخصعمالًخود
رامستکردهودرحالتاکراهیااضطرارهمنبودهاستاورادرحکمانسانعاقلمختار
میدانندوبراقوالوافعالاوآثارشرعیرامترتبمیدانند(زیدان1422،ق،ص.)123
5ـ تصرف مست
تصرفاصطالحیاستفقهیکهدرلغتبهمعانیمختلفوازجمله،دستدرکاریکردن
تعریفشدهاست (اب منظور،بیتا،ج،2ص412؛معلوف1332،م،ذیلمادهیتصرف).در
تصرف دراصطالحعلم اصول ،قولیافعلشخصاستنسبتبهحقوقوتکالیفخودیا
دیگران بهنحویکهمنشهآثارشرعیباشد؛یعنیسببسقوطتکلیفوابرایذمهیاموجب
آثاروضعینظیرایجادیااسقاطحق،تعهدیاترتبضمانگردد.
تصرفاتبهاعتبارمنشهبهدونوعتقسیممیشود:تصرفاتفعلیوتصرفاتقولی.
بهاعتبارآثارشرعینیزتصرفاتراچندگونهتقسیمکردهاند:صحیح،باطل،موقوفیا
غیرنافر(انصاری1911،ش،ج.)4
1ـ5ـ تعلق تکالیف شرعی به تصرفات مست
مقتضایتکلیف،اطاعتوامتثالامرشارعاستوای امرتنهادرسایهی فهممقصوداز
فرمان شارع حاصل میشود (همان)« .یکی از شرایط مکلف ای است که عاقل باشد و
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خطابوحکمالهیرابفهمد؛پستکلیفبربهیمه،صاحی،نائم،غافل،فراموشکار،سکران
(غیرمتعدیبهسکر)تعلقنمیگیرد؛ زیرامقتضایتکلیف ،اطاعتوامتثالاستوای تنها
درسایهیفهممقصودازفرمانالهیحاصلمیشود»(غزالی،بیتا،ج،1ص19؛نسفی،بی-
تا،ص.) 142اماچونموضوعبحثمستیاستوشخصمستازدیدگاهاصولیان،فاقدفهم
ودرکخطابشارعاست؛ابتداانواعاحکامموردبررسیقرارمیگیردوسپستعلقهریك
برفردمستموردبررسیقرارخواهدگرفت.
چگونهمیتوانمسترافاقدتکلیفدانست ،درحالیکهجمهورفقهادرترتباحکامبر
اقوالوافعال،مسترامانندصاحی دانستهاند؛یعنیاقوالو افعالاورانافروبرآنهاآثار
شرعیرامترتبمیدانند.همانگونهکهدرآیهیشریفهآمدهاست«:التقربواالصلوهوانتم
سکریحتیتعلمواماتقولون( »...نساء ،)49،فرضای استکهمستدرحالمستی
مکلفبهخودداریازاداینمازشدهاست،درحالیکهاوخطابرانمیفهمدواگرای گونه
نیست،چگونهشرطتکلیف،قدرتبرفهمخطابمیباشد؟
غزالیدرجوابای اعتراضگفتهاست،دوگونهمیتوانآیهراتهویلکرد:
اولع  ای خطاببهکسیاستکهدرابتدایحالتمستیاستوهنوززائلالعقلنشده
استوجنبوجوش ،شادیوطربرانیکومیپندارد ،درحالیکهدر حالتعادیای گونه
فکرنمیکند.سخ خداوندبهمعنایای استکهتازمانیکهآرامشبهشمابازمیگردد،
نمازنخوانید .همچنانکهبهفردغضبانگفتهاند«:آرامباش!تابدانیچهمیگویی»؛ یعنی
تا خشم او فروکش نکند ،سخنی نگوید هر چند که قوهی عقلش زائل نیست ،اما مورد
خطابقرارمیگیرد.
دومع  ای خطابقبلازتحریمخمرنازلشدهاستومنظورازآنمنعازاداینماز
نیست ،بلکهمنظورپرهیزازاداینمازدرحالتمستیاست.تهویلدقیقآیهآناستکهدر
حالصحوخطاببهمؤمنانگفتهشدهاستکهدراوقاتنزدیكبهنمازشرابننوشیدواز
تقارنوقتمستیووقتاداینمازجلوگیریکنیدونهایتاًازنمازدرحالمستیبپرهیزید.
نزولای آیهدرزمانیاستکههنوزخمرکامالًتحریمنشدهاستوحرمتقطعیمسکرات
هنوز تشریع نشده است (غزالی ،بیتا ،ج ،1ص11؛ اب عبدالشکور1922 ،ق ،ص)141
بنابرای تنهاازنمازدرای حالتنهیشدهاست.


مستیوتهثیرآنبراحکامتصرفمستدرفقهاسالمی191/
2ـ5ـ مناقشهی اصولیان دربارهی تکلیف مست
تکلیفبهایقاعفعل ازشخصیکهقابلیتفهمخطابرانداردوازاوتعبیربهغافلمیشود،
یکی از مهمتری مباحث اصولی است و اصولیان مست ،مجنون و نائم را در حکم غافل
دانستهاند.بنابرای پیبردنبهتکلیفغافل،نائمو مجنوندرموضوعبحثمیتواندمفید
واقعشود.اسنویصاحبکتاب التمهید مبنایای مسهلهرادرمنعتکلیفبهمحالمی-
داند؛بهای صورتکهاگرتکلیفبهمحالممتنعباشد ،بهطریقاولیتکلیفراازمستو
مجنونمنتفیخواهدشد.ولیاگرتکلیفبهمحالجایزباشد،درآنصورتتکلیفمست،
مجنونونائماختالفیاستودوقولدرای بارهوجودداردکهاظهرعدمتکلیفآنهامی-
باشد(االسنوی،بیتا،ص.)112
صاحبجمعالجوامعهمی استداللرادرپاسخبهقائلی بهجوازتکلیفبماالیطاقارائه
کردهاست.درای بحث،مسترابهجهتای کهوقوعافعالازاوواجبالوقوعنیستبانائم
ومکرهیکساندانستهاند وهمهرابرمجنونقیاسکردهاستوچونقصد،نیتوارادهی
صحیحازای گروهبعیداست؛بنابرای مکلفنیستند(المحلی،بیتا،ج،1ص.)31
درالتمهیدآمدهاست«:همهیاصولیی حتیقائلی بهجوازتکلیفبماالیطاق(مانندمکلف
کردنشخصیبه دویدندرحالیکهپاهایشبستهشده)،شرطتکلیفراوجودعقل،درک
و فهمخطابشارعمیدانندو قولبهتکلیفای گروه؛ یعنیغافل،مستوامثالآنها
ضعیفاست»(االسنوی،بیتا ،ص.)112البتهگفت ای مطلبضروریاستکهفایدهی
مکلفدانست غافل،نائمومست،ابتال واختباریعنیآزمایششخصاست؛ای کهآیامثالً
غافلقصدانجامتکلیفراداردیانه.
بی تکلیفبهمحالوتکلیفمحالتفاوتاست.دراولیخللدرمهموربهاستودردیگری
خللدرخودمهمور است (همان؛امیرپادشاه1911،ق،ج،2ص.)241تکلیفمحال؛یعنی
تکلیفبهکسیکهقابلیتفهمراندارد؛مانندبهائمکهعدمتکلیفآنهامجمععلیهاست.
بنابرای کسی که تکلیف محال را محال بداند ،تکلیف بر غافل ،صاحی ،نائم ،مجنون و
سکران غیرمتعدی به سکر را جایز نمیداند؛ زیرا انجام تکلیف به جهت اطاعت و امتثال،
مستلزمآگاهیوعلماست.
باتوجهبهحدیث«إنمااإلعمالبالنیات»مجردفعلوانجامکاربدونآگاهی،موردقبول
شارعنیست.درکتابمنهاجالطالبی دربابشروطنفوذطالق،شرطصحتطالقتکلیف
بهجزسکراناست(النووی،بیتا،ج،9ص)233؛یعنیای کهبرایصحتطالقشخصباید
اهلیتداشتهباشد.بنابرای طالق مجنونونائمواقعنمیشود ،امامستباوصفای که
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شروطتکلیفراندارد ،حکمبهصحتطالقویمیشود.البتهای حکمازبابتغلیظبر
ویوبهدلیلحرمتشکنیویبهدلیلمصرفمسکراتدادهشدهاست.
ای کالمکهمستمکلفاست ،صحیحمیباشدودرتعلقاحکامبهمستدرآنچهکهبه
نفعویوآنچهبهضرراوباشد بهمانندصاحی بااورفتارمیشود؛یعنیتصرفاتویرا
صحیحمیدانند(االسنوی،بیتا،ص.)112
در مقابل ،عدهای از اصولیان گفتهاند که مست مکلف نیست وتصرفات مست را مطلقاً
باطلمی دانند.نفوذتصرفاتاوازباباحکاموضعیاستوآنهمازقبیلربطمسبببه
اسبابآناستوای همانخطابالوضعاست .بنابرای تکلیفمستازبابحکمتکلیفی
نیست(همان،ص111؛السیوطی،همان،ص.)231غزالیتکلیفبرمستالیعقلرامحالو
مانندتکلیفغافل،ناسی،صاحیومجنونمیداند،اماترتبآثاربرافعالشانراالزممیداند.
یعنیاگرمالیراتلفکنند،ضام هستند.بهطورکلیای گونهافرادمسئولیتمدنیدارند.
تکلیفمستنیزای گونهاست،زیرااوهممانندمجنونو....قدرتدرکوفهمخطابالهی
راندارند.اما نفوذطالقمستونفوذتصرفاتولزومغراماتبراوازبابمکلفبودنفرد
مستنیست،بلکهازقبیلاحکاموضعیاست(غزالی،بیتا،ج،1صص 14و)11؛یعنیربط
مسبببهاسبابآن،مانندسرقتکهسببقطعیدمیشود.
دراهلیتتصرفمستوصحتتمامتصرفاتیانفوذبرخیازتصرفاتاواختالفوجود
دارد:
الفعاگرمست،متعدیبهسکرباشد،مکلفاست.اگربرشربمسکراتاکراهشدهباشد،
مکلف نیست؛ مگر به خطابالوضع و حکم مست در ای مورد مانند صاحی است؛ یعنی
تصرفاتوینافراست(اصح).
بعمستمکلفنیست.
جعدرمواردیکهتصرفاتبهضرراوباشد،تغلیظاًعلیهوبهخاطرزجروعقوبتبروی،
حکمبهصحتتصرفاتشدادهمیشود.
دربارهی تعدی در شرب مسکرات و اختیاری بودن مستی ،برخی از فقها به قاعدهی
«اإلمتناعباالختیارالینافیاالختیار»استنادکردهاند؛یعنیاگرشخصبااختیارو ارادهی
خویش ازخودسلبارادهکندومرتکبجرمیاهرمعصیتدیگرشود ،مسؤولوملزمبه
جبراناست(مقدساردبیلی،بیتا،ج،4ص .)12بنابرای مکلفدانست مستمتعدیبه
سکرازدیدگاهبعضیازاصولیانبراساسخطابالوضعوازدیدگاهفقیهانبهخاطرزجرو
عقوبتدادنشخصدرحرمتشکنیبهدلیلشربمسکربودهاست.
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خالصهمطلبای کهتصرفاتقولیمستقابلتوجهنیستونتایجشرعیبرآنمترتب
نخواهدشد.یعنیطالقوخریدوفروشوهیچنوععقودیواقعنخواهدشد.اماتصرفات
فعلیآنمتعلقبهبندگانموردمؤاخرهمالیوبدنیقرارمیگیرد.
3ـ5ـ احکام تصرفات مست در فقه مذاهب
1ـ3ـ5ـ حنفی
آنچهازکتبحنفیهبرمیآید ،مؤیدای امراست کهآنانمسترادراحکاممانندصاحی
میدانندوقائلبهمؤاخرهیشخصمستمیباشند .البتهمؤاخرهتنهادرصورتیاستکه
مستی به سبب محظور ایجاد شده باشد .در حاشیهی اب عابدی آمده است« :مست در
احکاممانندصاحیاست،مگردرهفتمورد.درای هفتمورداوراقابلمؤاخرهندانستهاند
واثریبرتصرفاومترتبنمیدانند:ارتداد؛اقراربهحدودیکهحقاهللخالصمیباشند؛
شهادت؛تزویجدخترکبیربهبیشترازمهرالمثلیاتزویجدخترصغیربهکمترازمهرالمثل؛
مستی که در حال صحو ،وکیل طالق زوجهاش بوده است ،حق ندارد او را طالق دهد؛
مستیکهدرحالصحو ،وکیلفروشمالبوده است ،حقنداردآنرابفروشد؛ غاصبیکه
قبلازمستیمالیراازکسیغصبکردهباشد ،درحالتمستیحقنداردآنمالرابه
صاحبشردکند»(اب عابدی 1914،ق،ج،9ص.)241فقهایمالکیدرموردمستیکهبه
سببمحظورایجادشدهباشد،قائلبهتکلیفهستندواورامسؤولمیدانندودراحکاماو
رامکلفمیدانندواگرمستیبهسببحاللباشد،حکمبهصحتتصرفاتشنمیدهندواز
ای نظراورامانندمجنوندراحکاممیدانند.
2ـ3ـ5ـ حنبلی
با دقت در منابع فقه حنبلی مشخص میشود که از احمد ب حنبل دو قول دربارهی
تصرفات مست نقل شده است :یکی صحت تصرفات مست و دیگری عدم صحت که در
المغنیقولبهعدمصحتتصرفاتپریرفتهشدهاست(اب قدامه1411،ق،ج،3ص.)231
دالیلقولبهعدمصحتاقوالمست:
اولعآیهی،49سورهیمبارکهینساء.
دومع  امرپیامبراکرم(ص)بهماعزوقتیکهنزدایشانرفتوایشانمدامازماعزسؤال
میپرسیدند«:آیامکرهنبودی؟آیاعاقلنبودی؟ » ...تااگراحیاناًویدرحالتزوالعقل
مرتکبزناشدهباشد،حدراازویساقطکند.برهمی مبنازوالعقلبهسببدارویابنگ
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(یا مسکرمعرور)رابرای موردقیاسمحض میشود (بهمقتضیقواعدشریعت) ،همان
گونهکهمستقصدصحیحندارد ،بنابرای اولیای استکهاوبااقوالوافعالشمؤاخره
نگردد(اب ضویان1411،ق،ج،2ص.)211
3ـ3ـ5ـ امامیه ،ظاهریه و زیدیه
درفقهامامیهوظاهریه(زیدان1422،ق،ص)123وزیدیه(الشوکانی1339،م،ج،3ص22
بهبعد)بهاقوالمست،مطلقاًتوجهینمیشود؛زیراآنانمسترافاقدقصدواختیارصحیح
میدانند.
دلیلدیگرایشانحدیث«إنمااألعمالبالنیات»میباشد،بنابرای نیتصحیحازمست
مقدورنمیباشد.
ظاهریه دالیل دیگری نیز آوردهاند و آن ای که طبق آیهی ،49سورهی نساء ،مست
الیدری و فاقد قوهی تمییز است؛ بنابرای در حکم معتوه است (اب حزم ،بیتا ،ج،11
ص.)211
دربارهیاقوالمستدرجواهرالکالمدر بابنررآمدهاست«:قصداختیاریدرعبادات،
عقودوایقاعاتشرطاست،پسنرراز مکرهومستپریرفتهنمیشود»(نجفی1311 ،م،
ج ،91ص  .)914در مستی مباح میان فقها اتفاق نظر وجود دارد و همگی قائل به عدم
مسؤولیت چنی مستی هستند .آن چه محل خالف است مستی به سبب حرام یا مستی
بدونعررشرعیاست .درای نوعمستیاقوالفقهادربارهیتصرفاتقولیمست رادردو
نظریهمیتواندستهبندیکرد:
نظریهیاولع  ای گروهمعتقدندکهبههیچکدامازاقوالمستمطلقاًتوجهینمیشود.
بهعنوانمثالاگرکسیدرحالتمستیهمسرشراطالقدهدیامالیرابفروشدیاعقدی
رامنعقدسازد؛برهیچکدامازاقوالشاثریمترتبنمیشود؛زیرادرای حالتشخصفاقد
ادراک ،قصدوشعوراستوقصدونیتبهعنوانشرطیارک دراکثرعقودیاایقاعات
پریرفتهشدهاست.طرفدارانای نظریهعبارتنداز:امامیه،ظاهریه ،ازحنابله ،اب تیمیهو
اب قیمجوزیه.
یك روایت از احمد حنبل نیز قائل به عدم صحت به اقوال مست میباشد .از حنفیه،
طحاوی،کرخی،ابویوسف،زفروازشافعیه ،مزنیواب سریجوقولقدیمشافعیوشوکانی
نیزای قولراپریرفتهاند(زیدان1422،ق،ص123؛الزحیلی1413،ق،ج،4ص.)123
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نظریهدومع  جمهورفقهایحنفیهوشافعیهومالکیهعقیدهدارندکهاقوالمستمعتبر
استوآثارشرعیبرآنهامترتبمیشود.الزمبهذکراستحنفیهومالکیهدرچندمورد
معتقدندکهبهاقوالمستاصالًتوجهینمیشودوهیچاثرشرعیبرآنهامترتبنمیشود.
حنفیهدرموردارتدادو اقرارومالکیهدرمورداقراروعقودقائلبهعدمصحتاقوالمست
میباشند (همان؛ السرخسی1414 ،ق ،ج ،4ص134؛ الشافعی1939 ،ق ،ج ،1ص241؛
الدسوقی،بیتا،ج،4ص.)913
درخصوصتصرفاتفعلیاختالفیدرای نیستکهدربارهیآنچهکهبهحقوقعباد
متعلقباشدشخصمستازنظرمالیمؤاخرهمیشود؛  یعنیاگرکسیرابکشدیامالیرا
تلفکند ،ضام است.امادربارهیمؤاخرهیبدنییعنیمعاقبهبرافعالش(مانندحدودو
قصاص)جمهورعقیدهدارندکهمؤاخرهی بدنیمیشود؛یعنیاگرکسیراکشتقصاص
میشودواگرزنایاسرقتکردبراوحدجاریمیشود.اماظاهریهوعثمانالبتیگفتهاند:
فردمستاگرمرتکبقتلیاقرفیازناشود؛نهقصاصمیشودونهحدودبراوجاریمی-
شود؛بلکهحدخمربراوجاریمیگردد(همان؛المحلی،بیتا،ج،11ص.)211
امامیه معتقدند اگر فرد در اثر مستی ،مسلوباالراده گردد ،مسؤولیت ،مؤاخره و معاقبه
ندارد .در قانون مجازات اسالمی ،مادهی  19آمده است« :اگر کسی بر اثر شرب خمر،
مسلوباالرادهشده  ،لک ثابتشودکهشربخمربهمنظورارتکابجرمبودهاستمجرم،
عالوهبرمجازاتاستعمالشربخمربهمجازاتجرمیکهمرتکبشدهاستنیزمحکوم
خواهدشد».درمادهی  224ق.م.ا.آمدهاست«:قتلدرحالمستیموجبقصاصاست،
مگرای کهثابتشودکهدراثرمستیبه کلیمسلوباالختیاربودهوقصدازاوسلبشده
استوقبالً برایچنی عملیخودرامستنکردهباشدودرصورتیکهاقدامویموجب
اخالل در نظم جامعه و یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب و یا دیگران گردد ،موجب
حبستعزیریاز9تا11سالخواهدبود.
6ـ ادلهی احکام تصرفات و عقوبات مست
1ـ6ـ ادلهی غیرمعتبر دانستن اقوال مست و غیرقابل عقاب دانستن او
استداللکسانیکهاقوالمستراغیرمعتبرواوراغیرقابلعقابمیدانند،چنی است:
الفع مستبهآنچهمیگوید ،آگاهینداردوای رابهخوبیمیتوانازآیهاستنباطکرد
(نساء.)49،پسسکراننمیداندکهچهمیگویدوکسیکهای گونهباشد،جایزنیستاورا
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ملزمبهاقوالشنمودوبراقوالشحکمیراحملکرد،پسدراحکاممانندمجنوناست(اب 
تیمیه،بیتا،ج،4ص.)212
بع مناط تکلیف فهم است و اگر فهم و درک نباشد ،علیالقاعده تکلیف منتفی است؛
بنابرای نمی توان کسی را که فاقد تکلیف است ،مکلف دانست .بنابرای نمیتوان عقوبت
شاربمسکررامکلفبودنویقرارداد،زیرا شارععقوبتشاربمسکرراحدّقراردادهو
نمیتوان مست را بهگونهای دیگر عقوبت کرد؛ زیرا حدود ثابتاند و از جانب شارع تعیی 
شدهاند(همان).
جع کمتری چیزیکهبهوسیلهیآنتصرفصحیحواقعمیشود ،قصدیامظنهیقصد
استوای دوموردقابلتصورنیست(زیدان1422،ق،ص.)191
دع تفاوتیبی مستیبهسببحاللومستیبهسببحرامنیست؛زیرا درهردوحالت
عقلوتمییزوجودندارد .پسواجباستدرحکمنیزمساویباشند .اماتفاوتای دوتنها
درعقوبتمترتببرآنهااستوای مانند حالتیاستکهدوفردپایشانشکستهاست؛
یکیدراثرسهلانگاریودیگریازرویعمدپایخویشراشکستهاست،ولیباای وصف
هر دو نشسته نماز میخوانند؛ اما آنکه عمدی پای خود را شکسته است ،گناهکار است
(همان).
2ـ6ـادلهی معتبر دانستن اقوال مست و قابل عقاب دانستن او
استداللقائلی بهوقوعطالقو سایرتصرفاتقولیمستوای کهویدرصورتارتکاب
جرمموردمؤاخرهوعقابقرارمیگیرد:
مستدرای حاالتبهسببتعمددرشربخمروآگاهیبراثراتآن،خودباعثزوال
عقل خویش شده است .پس شایسته نیست برای او در عقوبت تخفیف قائل شد؛ زیرا او
مرتکبمعصیتشدهاست.ای حکم ازجنبهی تغلیظوزجربراوقراردادهمیشود؛ مانند
حالتیکهشخصیمورثخودرابکشدوهدفویآنباشدکهزودتربهارثبرسد،درای 
حالتچوناوکارحرامیمرتکبشدهاستازبابعقوبتوتنبیهوزجراوراازارثمحروم
میکنند.جرممستیوبهتبعآنزوالعقلباعنوانسببیبرایتخفیفدرمجازات نمی-
تواند مدنظر قرار گیرد ،بلکه ارتکاب جرم دلیل بر آن است که مرتکب به جمیع نتایج و
عقوباتمترتببرآنجرمرضایتدارد(همان؛السرخسی1414،ق،ج،4ص.)134
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3ـ6ـ ادلهی قابل عقاب دانستن جرائم مست و عدم عقاب اقوال او
قائلی بهتفریقبی اقوالوجرائماستداللهاییرامطرحنمودهاند:
مستبهخاطراقوالشمؤاخرهنمیشود؛امادرموردجرائماورامؤاخرهمیکنند.
درمورداقوالبایدگفتکهعدماعتنابهاقوالمستمتضم مفسدهاینیست؛ زیرامجرد
قول ازغیرعاقلومجنوننیزمفسدهایندارد.اماافعالای گونهنیستند؛زیرانمیتواناثر
افعالرابعدازوقوعازبی برد.عدماعتنابهافعالمستموجبضرروفسادخواهدشدو
ای بامقاصدکلیشریعتوقاعدهی «حرمتخونومال»همخوانیندارد.همچنی عدم
مؤاخرهی مست دربارهی جنایاتی که مرتکب میشود ،موجب جسارت مجرمان میشود و
اگرکسیبخواهدجرمیمرتکبشود،خودرامستنمودهسپسبهآنجرماقداممینماید.
دیگرای کهشربخمروبهتبعآنمستیجرماستوارتکابجرمنبایدمانعیبرایدفع
مسئولیتباشد(همان).امامیه،زیدیهوظاهریهقائلی بهای نظریههستند.

4ـ6ـ ادلهی عدم صحت ارتداد و اقرار مست
استداللحنفیعهکهقائلبهعدمصحتارتدادواقرارمستمیباشندای گونهاست:
ارتداد ،تبدیلاعتقاداستواعتقادیاباقصد ونیتصحیحمبدلمیشودیاباامریکه
ظاهراًبرای تبدیلداللتداشتهباشدوآنگفت همی اعتقاددرحالتقصدواختیارمی-
باشد.حالتمزبور،حالتصحووسالمتیاستوشخصیکهدرچنی حالتینباشد ،قطعاً
سخنانشداللتبرتغییراعتقاداتندارد.اماعدماعتنابهاقرارمستبهای دلیلاستکه
مستبرامریکسانیاستقرارنداردوبههمی دلیلاگرفردیدرحالتمستیبهزنااقرار
کند،مؤاخرهنمیشود؛چونزنااحتمالرجوعدارند.اماادلهیحنفیهدربارهیصحتدیگر
اقوالمستمانندبیع ،وصیتو ....همانادلهیقائلی بهصحتاقوالمستمیباشد(اب 
عابدی 1914،ق،ج،4ص.)241
5ـ6ـ ادلهی عدم مؤاخذه مست در عقود و اقرار
استدالل مالکیه بر عدم مؤاخرهی مست دربارهی عقود و اقرار ای است که شرط صحت
عقود ،وجودقوهیتمییزعاقدان استومستفاقد قوهیتمییزمیباشد.ایشاندرمورد
اقرارمیگویند:اگراقراربهمالباشدچوناوبهسببمستیمحجورعلیهاست،بنابرای اقرار
ویصحیحنیستودرغیرمال(مانندحقاهلل)حدیثماعزداللتبرالغایاقرارمستدارد.
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ادلهیمالکیهدرموردصحتاقوالمستدردیگرمواردهمانادلهیقائلی بهصحتاقوال
مستمیباشد(الدسوقی،بیتا،ج،9ص4؛زیدان1422،ق،ص.)192
نتیجه
باتوجهبهمباحثمطرحشده،ای نتایججمعبندیمیشود:
1ع ادلهی قائلی به عدم اعتنا به اقوال مست مقبولتر و پسندیدهتر است ،زیرا اعتبار
اقوالباقصداستومستالیعقلقصدوارادهاینداردکهبهاقوالشاعتباردهد.الزاممست
بهآثاراقوالشبروجهعقوبتبروینیزصحیحنمیباشد،زیراعقوبتازجانبشارعمعی و
مقدرمیشودنهبارأی ،آنچنانکهنصقرآنمبی استکهمستنمیداندچهمیگوید،
بنابرای چنی شخصیقصدصحیحنیزندارد.بنابرای چونمعنایاقوالشرانمیداند،هیچ
اثرشرعیبرای اقوالحملنمیشود.
2ع قیاسمستال یعقلباوارثیکهمورثشرابهسببتعجیلدرارثبردنبهقتلمی-
رساند،قیاسمعالفارقاست.زیراوارثقصدجناییداشتهاست،بنابرای برایعقوبتدادن
وی ازارثمحروممیشود؛  امامستفاقدقصداستومثالًاگرلفظطالقرابرزبانآورد
چگونهمیتوانگفتکهطالقواقعشدهاست؟
9ع اعتنا به اقوال مست موجب ضرر و زیانهای عظیمی خواهد شد ،زیرا اگر در مورد
طالققائلبهوقوعطالقمستبهمحضایقاعآنشویم،آثارزیانبارجداییزنومرد از
یکدیگر؛ مانند :شکستهای روحی و عاطفی زوجی  ،مشکالت روحی ع روانی فرزندان،
فشارهایعصبیناشیازجداییودیگرمسایل ،مشکالت ،ضرروزیانهایمعنویبهافراد
خانوادهباعثبهوجودآمدنبحرانهایاجتماعیخواهدشد.
4ع اگر گفته شود که مؤاخرهی مست به آثار اقوالش به منظور عقوبت بر اوست ،پس
چگونهعقوبتیبرویقرارداده میشود کهمنجربهبرائتویازعمل ارتکابیشمیشود؛
مانندای کهکسیدرحالتمستیهمسرشراطالقبدهد.
1ع ادلهی قائلی بهمجازاتمستبهسبب جرایمارتکابیدرحالمستی ،معتبردانسته
میشود.نمیتوانمسترادرای موردباجنونیکساندانست،زیرا مستهم مجرمبه
شربخمرومستیاست ،هم مجرمبهجنایتبردیگری .پس چگونهماجانبمسترا
بگیریم و مجنیعلیه را ترک کنیم .بهعالوه میتوان گفت مؤاخرهی مست در رابطه با
جرائمشمستندبهقاعدهی «سدذرائع»استوای قاعدهایاستکهبااصولشریعتو
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نصوصواردهمطابقتدارد.چنانکهحقوقدانانجزایینیزمستیرااصوالًازعدادعللرافع
مسؤولیتبهشمارنیاوردهاند.
4ع  در مجموع اقوال قائلی به عدم اعتنا به جمیع اقوال مست به طریق محظور و
مؤاخرهیویدربارهیجرائمارتکابی،مقبولتراست.نمونهیای مواردرامیتواندرقانون
مدنیایران،مادهی 1194وقانونعراقاحواالتشخصیه،مادهی،11سال 1313مشاهده
کرد.قانونمدنیایران ،شرطصحتطالقرابلوغ ،عقل،قصدواختیارطالقدهندهدانسته
است.بنابرای طالقشخصمستکهفاقدعقل،قصدواختیاراست،واقعنمیشودودر
قانونعراقبهعدموقوعطالقمستتصریحشدهاستوآنرامقیدبهمستیبهسبب
مباحیامحظورنکردهاست.همچنی بهموجبهمی قانون ،نکاحمستراجایزنمیدانند؛
زیرا درنکاحاهلیتشرطاستواساساهلیت ،بلوغوعقلاستوای امربربطالننکاح
مستداللتدارد .بنا برهمی مبنامیتوانسایرتصرفاتقولیرابرطالقونکاحقیاس
کرد؛زیرا شرطصحتتصرفاتقولیقصدواختیاراستومستفاقدای دومیباشد.امادر
موردتصرفاتفعلیرأیقائلی بهمؤاخرهیمستبهخاطرارتکابجرمصحیحاست؛ زیرا
در غیر ای صورت ،عدم مؤاخره باعث جری شدن مجرمان بالقوه میشود .شخصی که در
اثنایمستیمرتکبجرمشدهاستدرواقعمرتکبدوجرمشدهاستوبایدازعهدهی
تحملمجازاتآندوجرمبرآیدوحتیمیتوانگفتچنانچهبهانگیزهیجسارتوتهور
برایارتکابجرماقدامبهشربمسکرکردهباشد،مجازاتجرمدومویقابلتشدیداست.
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