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 چکيده
 

حکم طالق مدهوش یعنی کسی که اراده و شعور خود را از دست 

خود شده، موضوعی است که همواره میان فقها مورد بیداده و از خود

نوشی که در فقه اسالمی بحث بوده است. طالق مدهوشِ بر اثر شراب

مناسبی برای « علیهمقیس»شود، از آن تعبیر به طالق سَکران می

ف مواد مخدِّر است. در مورد عدم وقوع طالق مدهوش بر اثر مصر

سب که ناآگاهانه یا حَطالق سکران غیر متعدِّی]یعنی کسی 

[ میان فقها اتفاق نظر است اما کرده میلی سکرآور را ماده ،ضرورتی

که عمداً و بدون  ]یعنی کسیمتعَدِّی در مورد حکم طالق سکران

اختالف نظر  تناول کرده[ فقهاشراب یا هر چیز مسکری را  ،ضرورت

سنت و اهل جمهور فقهای دارند. گروهی از اصحاب و تابعین و نیز 

اند اما برخی از اصحاب و را واقع دانسته سکران متعَدِّی طالقزیدیه، 

قاسم و و فقهایی از جمله  شافعیهتابعین و برخی از بزرگان حنفیه و 

قیم و و ابن تیمیهطاووس و ربیعه و لیث و اسحاق و ابوثور و ابن

 ،اهل سنت و نیز فقهای امامیه و بسیاری از فقهای معاصر شوکانی

 .اندسَکران متعدِّی را واقع ندانستهطالق 

تحلیلی انجام گرفته، ضمن  -توصیفی تحقیق که با روش در این

طالق سکران »به « طالق مدهوش بر اثر مواد مخدِّر»قیاس 

وع طالق سکران متعدِّی مورد ، دالیل موافقان و مخالفان وق«متعدِّی

تر بودن دالیل تحلیل و بررسی قرار گرفته و در نهایت به دلیل قوی

که ارائه شده توسط مخالفان وقوع طالق سکران متعدِّی از جمله آن

ی معنای طالق را ندارد و ی لفظ یا ارادهسکران متعدی توانایی اراده

اختالف اسباب آن لذا در حکم مجنون است و احکام جنون نیز به 

شود؛ حکم به عدم وقوع طالق سکران متعدی و به تَبَع مختلف نمی

آن حکم به عدم وقوع طالق مدهوش بر اثر مواد مخدر، قول راجح 

 بیان شده است. 
 

 .مستی، معتاد ،مدهوش ،رمخدِّ ،طالق ،سکرواژگان کليدی: 

 
 

Abstract 
 

The divorce decree for an intoxicated individual, 

who has lost will, sensibility, and consciousness, 

has always been a matter of debate among 
Islamic jurists. The divorce decree for 

intoxication because of wine drinking is an 

appropriate analogy for the divorce decree for an 
addict that is intoxicated as a result of opium 

consumption. There is consensus among the 

jurists that non-volitional intoxication does not 
validate the divorce decree; however, there is 

disagreement about the divorce verdict for 

volitional intoxication. A group of the 
Companions of the Prophet Muhammad, their 

successors, major Ḥanafī and Shāfiʿī scholars, 

jurists like Qasim, Tawus, Rabia, Lais, Isḥāq, 

Abu Thawr, Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, 

Shawkani, and most of the contemporary Sunni  
and Jaʿfari jurists have invalidated volitional 

intoxication divorce decree. In the present study, 

which has been conducted based on descriptive-
analytical method, while there will be a 

comparison between “the divorce decree for an 

addict intoxicated due to opium consumption” 
and “divorce decree due to volitional 

intoxication,” the opinions of the proponents and 

opponents of the above-mentioned issue will be 
analyzed. Finally, it will be argued that the 

reasoning of the opponents of volitional 

intoxication divorce decree is stronger in 
maintaining that a volitional intoxicated 

individual lacks the ability to utter the words 

solemnizing the divorce or comprehend its 
meaning, and therefore, that individual is 

regarded as demented. In addition, as the decrees 

based on dementia cases are not diversified 
according to the difference in their causes, the 

validity of divorce due to volitional intoxication 

is not established. Consequently, the decree for 
non-establishment of the divorce that is resulted 

from opium intoxication is regarded as the 

dominant viewpoint.   
 

Keywords: Intoxication, divorce, opium, 

intoxicated, intoxication, addict. 
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 مسألهطرح

صِرف اعتیاد و صِرف مصرف مخدِّرات تأثیری در وقوع یا عدم وقوع طالق ندارد و تا زمانی که 

ی خود را تحت تأثیر مصرف مواد مخدر و مانند آن از زوج، تمام یا بخشی از عقل و شعور و اراده

اتفاق فقها، طالق او واقع و نافذ است. بر این اساس خود نشده، به بی دست نداده و مدهوش و از خود

موضوع مورد بحث در این نوشتار حکم طالق مدهوشی است که بر اثر مصرف مواد مخدر عقل و 

 ی او زوال یافته یا دچار نقصان شده است.اراده

قدان هوش و خوابیده و مانند آن به دلیل فکه طالق مجنون و شخص روانی و طالق بیدر مورد این

نظر است اما در مورد طالق سکران با وجود شود میان فقها اتفاقعقل و اراده یا نقصان آن واقع نمی

نظر است. با عنایت به ی او نقصان یا زوال یافته، میان فقها اختالفکه به دلیل مستی، عقل و ارادهآن

م طالق مدهوش بر اثر که در قرآن و احادیث نبوی به صورت تفصیلی و تعیین مصداق، از حکآن

معطوف  سؤاالت به اینذهن هر پژوهشگری مصرف انواع مختلف مواد مخدر سخن به میان نیامده؛ 

تواند مقیس علیه که: کدامین مصداق از مصادیق مطرح شده در قرآن و سنت و متون فقهی، می شودمی

ا طالق مدهوش بر اثر مناسبی برای موضوع طالق مدهوش بر اثر مصرف مواد مخدر قرار گیرد؟ آی

مصرف مواد مخدر را بایستی مثل طالق سکران متعدِّی جهت تنبیه و زجر او واقع دانست یا همانند 

 اشخاص روانی و دیوانگان مطلق، حکم به عدم وقوع طالق وی در حین مدهوش بودن او صادر کرد؟ 

، ضرورت پژوهشی مستقل را در این زمینه نمایان قبیلوجود این سؤاالت و سؤاالتی دیگر از این  

در عصر حاضر، تولید و تنوع اقسام مواد مخدر صنعتی و غیر صنعتی گسترش  کهسازد؛ به ویژه می

شود و رنج طالق در افزوده می یافته و هر سال، بر تعداد معتادان به مواد مخدر و مصرف کنندگان آن

ی مواد مخدر و عدم فتوای یکسان و قطعی فقها در وقوع یا کنندههای مصرفحال مدهوش بودن زوج

 کند.های قربانی مخدرات و مواد افیونی سنگینی میعدم وقوع آن، بر دوش خانواده

 ی تحقیقپیشینه

های نشأت گرفته از اعتیاد یکی از زوجین به مواد مخدر های ناشی از طالقکه آثار و پیامدبا آن

کارشناسان علوم اجتماعی و تربیتی پنهان نمانده و به کثرت مورد بحث قرار شناسان و از نگاه روان

ی ناقص اراده یا دارای ارادهکه در متون فقهی به کثرت به طالق واقع شده توسط افراد بیگرفته و با آن
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ا ای رتوان کتاب یا مقالههوش و خوابیده و مانند آن پرداخته شده اما به ندرت میمثل مجنون و بی

 یافت که به صورت مجزا اما با تفصیل به حکم طالق مدهوش بر اثر مصرف مواد مخدر پرداخته باشد.

با این وجود مباحث مربوط به طالق سکران متعدِّی در متون کهن فقهی ارتباط مستقیم با مبحث طالق 

اختصاص هایی که در عصر حاضر به موضوع طالق مدهوش بر اثر مصرف مواد مخدر دارد. در کتاب

یافته و در مقاالتی که به نحوی به موضوع سکران و مست و مدهوش مرتبط است نیز گاه مطالبی 

 توان به موارد ذیل اشاره کرد:مرتبط با موضوع مورد بحث مطرح شده که از آن جمله می

م توسط مکتبة معارف القرآن 6002اثر محمد تقی عثمانی که در سال « فتاوی عثمانی»کتاب   -1

 چاپ شده است. کراچی

اثر عبدالرحمان صابونی که در « مدی حریه الزوجین فی الطالق فی الشریعة االسالمیة»کتاب  -6

م توسط دار الفکر بیروت  به چاپ رسیده است.  این کتاب که رساله دکترای 1621سال 

ترین درجه دفاع شده و دکتر ابوزهره و تخصصی در دانشگاه االزهر مصر بوده، با عالی

 اند.سباعی بر آن تقریظ نوشته مصطفی

که توسط جالل علوی و « مستی و تأثیر آن بر احکام تصرف مست در فقه اسالمی»یمقاله -3

ی فقه و حقوق اسالمی نامهی نهم پژوهشی تحریر درآمده و در شمارهناصر مریوانی به رشته

 به چاپ رسیده است.   1361در بهار و تابستان 

ارد نیز اثری مستقل در موضوع مورد بحث نیست و نویسندگان این آثار نیز تنها اما هیچ کدام از این مو

 اند.به صورت مختصر مطالبی مرتبط با موضوع را بیان کرده

 معتاد در لغت و اصطالح

تا، معتاد و اعتیاد برگرفته از ]ع َو د[ به معنای بازگشتِ پس از آغاز یا تکرار است )فراهیدی، بی

گویند و به بسیار « عودة». در زبان عربی به یک بار بازگشتن (434/ 1 تا،بی؛ زَبیدی، 6/612

گویند می« عادت»بازگشتن به یک امر تا جایی که برای شخص، خوی و سرشت و طبیعت گردد 

. بر همین اساس، در زبان عربی، به روزی که هر ساله (4/116، 1626؛ رازی، 6/612تا، )فراهیدی، بی

و به کسی که به کاری  (616/ 6تا، )فراهیدی، بی« عید»آیند ه در آن گردهم میعادت مردم شده ک
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(. در زبان فارسی نیز به شخصی که به 44، 6001گویند )ازهری، می« معتاد»خوب یا بد عادت کرده 

چیزی خوی گرفته و انجام آن برای او همیشگی شده معتاد و به امر طبیعی و معمولِ شخص، عادت 

 (.13/61111، 1322دهخدا، گویند )می

که در اصطالح فقها نیز در اغلب موارد، معتاد در همان معنای لغوی آن کاربرد یافته است )ابن با آن

( اما هنگام سخن از طالق معتاد و مانند آن، مراد از معتاد، افرادی هستند که به 1/336تا، همام، بی

 پردازند. ه مصرف آن میای مُخَدِِّر یا شراب و مانند آن عادت کرده و همیشه یا اغلب اوقات بماده

 مدهوش در لغت و اصطالح

به معنای حیرت و سرگردانی و نقص و زوال عقل است و به « دَهَشَ»مدهوش در لغت برگرفته از 

ی خود شده و کلیهبیهمین خاطر به افراد ناآگاه و متحیر و همچنین به افراد مست و بیهوش یا از خود

گویند ه یا در عقل آنان نقصانی پدید آمده، مدهوش میکسانی که به هر دلیلی دچار جنون شد

، 1322؛ دهخدا، 1/600، 1666؛ رازی،1/104تا، ؛ فراهیدی، بی2/303، 1414منظور، )ابن

شود نیز مواد خود شدن افراد میچه موجب مدهوش شدن یا منگی و از خود بی(. به آن13/60446

است )نک: رازی،  1ر[ است و خِدر به معنای ستر و پوششمُخَدِّر گویند. مُخَدِّر مشتق شده از ]خ د 

(. دلیل اطالق عنوان 13/60414، 1322، دهخدا؛ 116-2/160، 6001؛ ازهری، 1/660، 1626

غیره آن است که مصرف چون هروئین، تریاک، کوکائین و مخَدِّر ]جمع آن مُخدِّرات[ بر موادی خاص 

سستی شدن،  حسبیو موجب  کندسانیه از روح سلب مینف یقوه برای تأثیرقابلیت تام را ها آن

 6شودخود شدن و گاه بیهوش شدن می، از خود بیاندام رفتن خواب، منگی و عدم حساسیت و اعصاب

اختالالت  یاموجب بروز نوعی جنون  هامداومت در استعمال آنمصرف مکرر آنها موجب اعتیاد و و 

 (. 13/60414، 1322، دهخدا) گرددعصبی می

 

                                                           
منظور پوشیده ماندن زنان از و به کجاوه که به « الیوم الخدر»و به روز بسیار ابری و بارانی« اللیلة الخدرة»بر همین اساس است که به شب ظلمانی  - 1

 (.116-2/160، 6001؛ ازهری، 1/660، 1626گویند )نک: رازی، می« هودج مخدَّر»شود انظار، بر مرکب نهاده می
تسکین گویند و در اصطالح پزشکی مراد از تخدیر، تزریق مواد مخدر)یا مُسَکِّن( در جسم برای « طبیب التخدیر»هوشی در زبان عربی، به پزشک بی - 6

 (.164، 1611یا از میان بردن احساس و درد است )نک: قلعجی و قنیبی، 
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 شناسی طالق معتاد مدهوش بر اثر مواد مخدر مصداق

که در قرآن و احادیث نبوی و نیز در متون فقهی به تفصیل و با بیان جزئیات از طالق با آن

مدهوش بر اثر مصرف انواع مختلف مواد مخدر سخن به میان نیامده؛ اما بسته به میزان اثرگذاری مواد 

که زوج، خود در ایجاد تخدیر و آثار آن اراده و نقش مؤثر داشته یا و شعور زوج و اینمخدر بر عقل 

 مطلوب را در مورد آن یافت. « علیهمقیس»یابی کرد و خیر؛ بایستی برای آن مصداق

توان طالق مدهوش بر شود، میاز آن جهت که گاهی مصرف مواد مخدر موجب جنون شخص می

 «1لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِی إِغْلَاق  » حدیثق مجنون قیاس کرد و با استناد به اثر  مواد مخدر را به طال

اهلیت ادا به کلی  و با این استدالل که مجنون که فاقد عقل و اراده است، ( 1/220 ،تابیابن ماجه، )

، بارعی زیلعی؛ 6/442تا، شربینی، بی، حکم به عدم وقوع طالق او داد )ندارد و یا اهلیتش ناقص است

؛ 36/1، 1404؛ نجفی، 6/660، 1613بغوی، ؛  4/301، 1664؛ المواق الغرناطی، 6/164، 1313

علیه مناسبی برای طالق مدهوش بر اثر مصرف مواد اما طالق مجنون، مقیس (.4/143، 1463نجفی، 

ه برای تحقق جنون ی خود مجنون نشده و اقدامی را عامدانتواند باشد زیرا مجنون، با ارادهمخدر نمی

خویش مرتکب نشده است. عالوه بر این، اغلب، عامل تحقق جنون در مجنون، ارتکاب گناه یا عملی 

ممنوع در شریعت اسالمی نیست و این در حالی است که در اسالم، مصرف بدون ضرورت مواد مخدِّر 

تا، ابن ماجه، بی) «الضرارال ضرر و »...که زوال ونقصان عقل را در پی دارد،  بنا به احادیثی چون 

 ممنوع و نارواست. ( 6/214

خود شده یا دچار جنون شده است و خود بی که از شدت غضب از 6طالق غافل و طالق غضبانی

علیه مناسبی توان مقیسرا نیز نمی 3هوش شده به دلیلی مشروع و موجَّهنیز طالق خوابیده و افراد بی

برای طالق مدهوش بر اثر مصرف مواد مخدر دانست زیرا همان دالیل مبنی بر مناسب نبودن طالق 

 علیه، در این موارد نیز صادق و جاری است.مجنون به عنوان مقیس

                                                           
ی تمامی مواردی است که به موجب آن،  شخص، در تنگنا قرار دربرگیرنده "اغالق"ی واژه«. شودسازی برده با وجود اغالق واقع نمیطالق و آزاد» - 1

 (.2/112، 1414: عظیم آبادی، شود )نکگرفته و باب علم و اراده، فراروی او بسته می

 (.1/246، 1414ی مقابل رضاست )ابن منظور، گویند. غضب، نقطه« غضبان»به مردی که غضب کرده]خشم گرفته[  - 6
ا تجویز پزشک اند از آنان که به دلیل مصرف دارویی بهوش شدهی گناهی بیبرای آن است که آنان که به دلیل انجام عامدانه« موجَّه»یا « مشروع»قید  - 3

 اند از هم تفکیک شوند.هوش شدهاند یا آنان که بر اثر جراحات ناشی از تصادمی بیهوش شدهبی
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یاری که با ی مواردی است که به دلیل وجوه مشترک بساما طالق مدهوش بر اثر شراب نوشی از جمله

علیه مناسبی برای طالق مدهوش بر اثر مصرف مواد مخدر تواند مقیسموضوع مورد بحث دارد، می

گونه که انواع مختلف شراب متناسب با میزان باشد. این وجوه مشترک عبارتند از اینکه: اوال: همان

ی در اندام مصرف و شخص مصرف کننده، حسب مورد موجب تحقق مراتبی از مستی، سرخوشی، سست

شود؛ مواد مخدر نیز به ویژه انواع صنعتی آن همین آثار و پیامدها را و ضعف یا زوال عقل و اراده می

نوشی در اسالم نارواست و علت حرمت آن گونه که شرابی خود دارد. ثانیا: همانبرای مصرف کننده

ه موجب مستی یا زوال و ی مخدر کمصرف بدون عذر هر گونه ماده 1سُکر ناشی از آن بیان شده،

خود شدن و مدهوشی گونه که دلیل از خود بینقصان در عقل و اراده گردد نیز نارواست. ثالثا: همان

و بدون عذر چیزی ناروا بوده، دلیل مدهوش شدن مصرف  سکران، انجام معصیت و تناول عامدانه

 ی مواد مخدر نیز همین موارد است.کننده

ستیابی به حکم فقهی طالق مدهوش بر اثر مواد مخدر، ناگزیر، طالق به این ترتیب، برای د 

 مدهوش بر اثر شراب نوشی را باید در فقه اسالمی مورد تحلیل و بررسی دقیق علمی قرار داد. 

 حکم طالق مدهوش بر اثر شراب نوشی در فقه اسالمی

از دست داده و مست و  در لغت، به فردی که در پی نوشیدن شراب یا مانند آن، هوشیاری خود را

(. سُکر 4/326، 1414منظور، گویند )ابنشده می« سُکر»یعنی کسی که دچار « سَکران»مدهوش شده، 

ی مقابل هوشیاری و به معنای نوعی مستی است که به موجب آن، شخص، آگاهی و شعور خود را نقطه

، 1414منظور، ؛ ابن4/306، تابیراهیدی، شود )فخبری میاز دست داده و دچار نوعی غفلت و بی

از مستی که  6ایعبارت است از درجه« سُکر»اند: (. برخی فقها گفته3/611، 1321؛قرشی، 4/326

(. برخی فقهای احناف، از 3/636، 1666عابدین، شود )ابنگویی شخص میموجب زوال عقل و هذیان

( تا با این تعریف، 3/636اند )همو، ی عقل کرده، تعبیر به سرور و شادی زایل کننده"سکر"مستی یا 

ی سکرآور پرداخته را از کسی که به حکم سکرانی که جهت لهو و لعب و لذت بردن، به مصرف ماده

 را مصرف نموده، تفکیک کنند.قصد درمان و به عنوان دارو آن

                                                           
 .(1412/ 3تا، )مسلم نیشابوری، بی «حَرَامٌ... مُسْکِر  وَكُل   خَمْرٌ، مُسْکِر  كُل  » اشاره به حدیث - 1

ای از مستی و سُکر رسیده که به کلی، عقل او زایل شده و در حکم مجنون است. ب: درجهاز جهتی سکران بر دو قسم است: الف: سکرانی که به  - 6

 (.1/144، 6014گردد )عثمانی، شود و به طور کلی عقل او زایل نمیسکرانی که میزان مدهوشی و مستی او کمتر است و تنها دچار هذیان گویی می
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ن را . برخی فقها به طور کلی طالق سکرانظر استطالق سکران میان فقها اختالفحکم  در مورد 

که عمداً و بدون ضرورت شراب یا هر چیز ] میان سکران متعَدِّیواقع ندانسته و در صدور این حکم 

 میلی سکرآور را ماده ،که ناآگاهانه یا حسب ضرورتی] و سکران غیر متعَدِّی تناول کرده[مسکری را 

سکران غیر متعدی تفکیک اما گروهی دیگر از فقها سکران متعدی را از . اندتفاوتی قایل نشده [کرده

 اند.کرده و برای هر یک حکمی متفاوت صادر کرده

 حکم طالق سکران غیر متعدِّی

عموم فقها اعم از اهل سنت و امامیه، طالق سکران غیر متعدی یعنی طالق شخصی که با خوردن 

کت از مثال خوف هال-چیزی مباح یا در پی تناول دارویی دچار سُکر شده باشد یا بنا به ضرورتی

دانند )نک: شراب نوشیده باشد و به موجب آن مدهوش و مست گردیده باشد را واقع نمی -تشنگی

، 1612، تیمیهابن؛ 3/106 ،6004رشد الحفید، ابن؛ 1/302، 1660؛ مزنی، 3/66، 1612کاسانی، 

، ؛ نجفی613، 6014؛ زلمی، 3/641، 6003السید سالم، ؛ ابن6/641 ،1622سابق، سید؛ 3/304

1404 ،36/1). 

 دالیل مبنی بر عدم وقوع طالق سکران غیر متعدِّی

متعدِّی، این موضوع چندان نظر عموم فقها در مورد عدم وقوع طالق سکران غیربا عنایت به اتفاق

ترین دالیل مطرح شده در مورد عدم وقوع طالق میان فقها مورد بحث و تحلیل قرار نگرفته است. مهم

 سکران غیر متعدی عبارتند از: 

وجود احادیث صحیح و صریحی حال، همگن بودن سکران غیر متعدی و مجنون و در عین -1

همچون خوابیده و -ی ناقص که حاکی از عدم وقوع طالق افرادِ بدون اراده یا با اراده

؛ 4/136 ،تابیابوداوود، ؛ 2/44، 1466است )نک: بخاری،  -هوش و مدهوش و مجنونبی

پرواضح (. 1/220 ،تابیماجه، ابن؛ 43/321، 6001حنبل، بنا ؛4/13، 1406شیبه، ابیابن

با ارتکاب معصیت یا به قصد سرخوشی و مستی، مدهوش نشده و  متعدی،غیر سکراناست: 

ی لفظ طالق هوش، نه توانایی ارادهکه وی نیز همانند مجنون و خوابیده و بیبا عنایت به آن
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هوش و طالق وی همان حکم طالق مجنون و بی ،را اراده کندتواند معنای آنرا دارد و نه می

، 1612، تیمیهابن ؛1/346، 1614؛ سغدی، 3/106 ،6004رشد الحفید، ابن) بیده را داردخوا

 (.613، 6014؛ زلمی، 3/641، 6003سالم، السید؛ ابن6/641 ،1622سابق، سید؛ 3/304

روایت مشهور مربوط به ماعز بن مالک که نزد رسول خدا)ص( آمد و عرض کرد: ای رسول  -6

مبر)ص( فرمود: از چه چیزی تو را پاک کنم! او اقرار به زنا کرد! خدا! مرا پاکسازی کن! پیا

پیامبر)ص( گمان کرد که وی مجنون است یا شراب نوشیده و مدهوش گشته است! وقتی 

تا، ، بیمسلم)نک:  معلوم شد او مجنون نیست و شراب هم ننوشیده، حد زنا بر وی اجرا شد

اند: پرسش برخی فقها گفته (.4/112، اتبیطبرانی، و  2/414 ،6001نسائی، ؛ 3/1361

پیغمبر)ص( در این روایت، حاکی از آن است که به طور کلی، حد زنا بر سکران و مجنون 

 شود.تواند حاکی از آن باشد که طالق وی نیز واقع نمیشود و این میاجرا نمی

 حکم طالق سکران متعدّی

 توان تقسیم کرد:مانند آن را به دو گروه می سکران متعدی یا افراد مدهوش بر اثر نوشیدن شراب و

آور، عالوه بر سرخوشی و سرمستی، جرأت یافتن بر الف: گروهی که هدفشان از تناول مواد سُکر

جنایت یا اقدامی نیز بوده است و بعد از مستی و مدهوش شدن نیز آن جنایت یا اقدام را مرتکب 

 اند. شده

که اند اما با وجود آنآور پرداختهسرمستی به مصرف مواد سُکر ب: گروهی که تنها به قصد سرخوشی و

اند، بعد از سرخوشی و از خود بی قبل از مصرف این مواد، قصد جنایت یا انجام کاری خاص را نداشته

 اند که آثاری بر آن مترتب است.خود شدن، مرتکب جنایتی شده یا اقدامی انجام داده

اند اما در عین حال احتیاط کرده و میان این دو گروه تفکیک کردهدر موضوع جنایات، برخی فقها 

توان گفت که قطعا حکم فرد هوشیار را دارند زیرا در عین حال اند: در مورد گروه اول نمیمتذکر شده

اند، در زمان انجام جنایت مدهوش بوده و تکلیف از آنان که قبل از مدهوشی قصد جنایت را داشته

اند: چگونه ممکن است کسی که اما برخی دیگر از فقها این دیدگاه را رد کرده و گفته ساقط بوده است.

کند و پس از تناول این مواد، مرتکب آن جنایت آور قصد انجام جنایت میقبل از تناول مواد سکر

؛ ابوزهره، 1/240، 1612شود را مکلِّف و مسئول ندانست؟! )محمد بن علی و بدرالدین الیعلی، می

1661 ،326 .) 
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توان یافت که این تفاوت را میان دو گروه مذکور مورد دقت و اما در موضوع طالق، کمتر فقیهی را می

توجه قرار داده باشد و دلیل آن شاید تفاوت ماهوی میان طالق و جنایات باشد. به طور کلی، در مورد 

معصیت دچار سکر شده میان  حکم طالق سکران متعدی یعنی طالق شخصی که با تناول حرام یا انجام

اند اما گروهی دیگر از فقها فقها اختالف نظر است. گروهی از فقها طالق سکران متعدی را واقع دانسته

 اند.حکم به عدم وقوع طالق وی هنگام مستی و مدهوش بودنش داده

 قایالن به وقوع طالق سکران متعدی

و از تابعین سعید بن مسیب و مجاهد و بن ابی طالب و ابن عمر گروهی از اصحاب چون علی

حسن و ابن سیرین و نیز شعبی و نخعی و میمون بن مهران و اوزاعی و حکم و ابن شبرمه و زهری و 

را صحیح و واقع  سکران متعَدِّی طالقو زیدیه،  شافعیه و حنابله و جمهور فقهای حنفیه و مالکیه

و  6/443تا، و صاوی، بی 6/162، 1313، زیلعیبارعی و  4/444 ،1664شربینی، )نک:  انددانسته

 (.3/631، 6003السید سالم، و ابن 2/326، 1663و زیدان،  2/321، 1621ابن قدامه، 

 دالیل قایالن به وقوع طالق سکران متَعدِّی

 اند:قایالن به وقوع طالق سکران متعدی استدالل کرده

میان طالق سکران و غیر آن تفکیک نشده و همین،  1ی بقرهسوره 630و  666در آیات  -1

 .(3/66، 1612دلیلی بر وقوع طالق سکران است )کاسانی، 
خورد و گونه که اگر کسی را قذف کند حد میهمانسکران، مخاطب به ادای فرایض است و  -6

شود شود؛ اگر در حال سکر، طالق دهد نیز طالقش واقع میاگر کسی را بکشد، قصاص می

 لَا»...خداوند متعال فرموده است:  (.6/31، 1366و زبیدی،  3/164، 1632مودود، )ابن

                                                           
فَإِنْ طَلَّقَها فاَل تَحِل  لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فاَل جُناحَ عَلَیْهِما (. »666بقره/«.)أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسان ...الطَّالقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوف  »- 1

ار است. پس از آن یا ]باید زن را[ بخوبى نگاه داشتن، یا بشایستگى آزاد [ دو بطالقِ ]رجعى(. 630)بقره/. «أَنْ یَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ یُقِیما حُدُودَ اللَّهِ ...

[ براى او حالل نیست، تا اینکه با شوهرى غیر از او ازدواج کند ]و با او [ او را طالق گفت، پس از آن، دیگر ]آن زنکردن.... و اگر ]شوهر براى بار سوِّم

دارند، گناهى بر آن دو نیست که به [ پندارند که حدود خدا را برپا مىالق گفت، اگر آن دو ]همسر سابق[ وى را طهمخوابگى نماید[. پس اگر ]شوهر دوِّم

 (.32، 1411) فوالدوند،  یکدیگر بازگردند
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 "سُکرِ ". اگر این خطاب را مربوط به زمان 1(43نساء/.)«سُکَارَى... وَأَنْتُمْ الصَّلَاةَ تَقْرَبُوا

 "سُکر"شود اما اگر آن را مربوط به قبل از محسوب می« نص»شخصِ سکران بدانیم؛ این، 

که سکران، در حال سُکر مورد بدانیم، در این صورت، این آیه دلیلی است مبنی بر آنوی 

توان آن را در حکم مجنون دانست. پرواضح است که در خطاب شرع و مکلف است و نمی

گوییم: اگر دیوانه شدی چنین مکن! زیرا مجنون مکلف نیست و خطاب را مورد مجنون نمی

 کند!درک نمی

« عَقْلِهِ عََلى المَغْلُوبِ 2المَعْتُوهِ طَلَاقَ إِلَّا جَائِزٌ، طَلَاق  كُل »موده است:رسول خدا)ص( فر -3

ها که تنها طالق معتوه مستثنی شده و سایر طالق ،در این حدیث. 3(3/411 ،1624ترمذی، )

 .4(64/43 ،1663سرخسی، طالق سکران نیز از آن جمله است، واقع دانسته شده است )

با تناول  توان به مجنون قیاس کزد زیرا بر خالف مجنون، سکران متعدیرا نمیسکران متعدی  -4

ضمن ارتکاب گناه آگاهانه و بدون هیچ ضرورتی و با اختیار خودش،  ،مدهوش کنندهی اماده

وی مستحق تخفیف نیست و است. بر همین اساس،  عقل را از خود سلب نمودهو معصیتی، 

 عدم نفوذ تصرفات او بعد از تحقق اسباب آن باشدتواند عذری برای سُکر او نمی

چنین شخصی تقدیرا بر همین اساس،  (.3/66، 1612؛ کاسانی، 3/636، 1666عابدین، )ابن

تنبیه و مجازات وی، حکم به وقوع طالق او داده  آید و جهتدر حکم عاقل به شمار می

شربینی، )نک:  و باقی نماندتا مجال سوء استفاده در این مورد برای وی و امثال ا شودمی

، 1621قدامه، ؛ ابن6/443تا، ؛ صاوی، بی6/162، 1313، بارعی زیلعی؛ 4/444 ،1664

 (.3/631، 6003؛ ابن السید سالم، 2/321

 قایالن به عدم وقوع طالق سکران متعدی

 برخیبن عبدالعزیز و  عمرو برخی تابعین مثل  1عباس و عثمان بن عفانمانند ابن صحابه برخی از

محمد بن  همانند گروهی از شافعیهو  و محمد بن سلمه و زفر طحاوی و کرخیمانند  پیشوایان حنفیهاز 

                                                           
 (.32، 1411)فوالدوند، « در حال مستى به نماز نزدیک نشوید...»... - 1

 (.6/363، 1326، ابن حجر) شودقلی است و شامل مجنون و طفل و سکران نیز میگوید: معتوه به کسی گویند که دچار نقصان عابن حجر می - 6
 (.4/310 ،تابیمبارکفوری، ؛ 6/614 ،1611، مناویشود[ )هر طالقی جز طالق شخص دارای نقصان عقلی جایز است ]یعنی واقع می»- 3
 رد استناد قرار داده است.سرخسی این روایت را به عنوان قولی از ابن عباس و علی بن ابی طالب مو - 4
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قاسم و طاووس و ربیعه و لیث و اسحاق و ابوثور و فقهایی از جمله ]در قدیم[ و مزنی  شافعیادریس 

سَکران را حتی اگر متعدِّی طالق اهل سنت،  و بسیاری از فقهای معاصر قیم و شوکانیو ابن تیمیهو ابن

رعی زیلعی، ؛ با4/22، 1406ابن ابی شیبه، ؛ 2/44، 1466)نک: بخاری، اند )مقصر( باشد واقع ندانسته

رشد ابن؛ 1/302، 1660؛ مزنی، 3/66، 1612؛ کاسانی، 300-4/301، 6000عینی، ؛ 6/162، 1313

؛ 6/641 ،1622سابق، سید؛ 3/304، 1612، تیمیهبنا ؛1/346، 1614؛ سغدی، 3/106 ،6004الحفید، 

. فقهای امامیه نیز حکم به عدم وقوع طالق (613، 1434؛ زلمی، 3/641، 6003السید سالم، ابن

 (.66، 1414؛ سبحانی، 36/1، 1404؛ نجفی، 11/246 ،1466کلینی، )نک:  اندسکران متعدی داده

 متعدِّیدالیل قایالن به عدم وقوع طالق سکران 

قایالن به عدم وقوع طالق سکران متعدِّی، عالوه بر آن که دالیلی را مبنی بر عدم وقوع طالق 

ترین دالیل مورد اند. مهماند، به شبهات قایالن به وقوع آن نیز پاسخ گفتهسکران متعدی ارائه کرده

توسط موافقانِ وقوع طالق های آنان به مستندات و شبهات مطرح شده استناد این گروه از فقها و پاسخ

سکران متعدی که در قالب دالیلی مستقل مبنی بر عدم وقوع طالق سکران متعدی ارائه شده بدین شرح 

 است: 

؛ 4/136 ،تابیابوداوود، ؛ 2/44، 1466بخاری،  احادیثی صحیح و صریح از پیامبر اکرم )نک: -1

( و اقوالی 4/13، 1406شیبه، ابیابن ؛1/220 ،تابیماجه، ابن؛ 43/321، 6001حنبل، بنا

 ،بسیار از صحابه و تابعین که با سند صحیح در کتب معتبر حدیثی نقل شده )نک: بخاری

هوش و خوابیده به دلیل نقصان امثال مجنون و بی( حاکی از عدم وقوع طالق 2/44، 1466

پرواضح است: سکران متعدی در  ی لفظ و معنای طالق است.ها در ارادهیا فقدان توانایی آن

ی لفظ یا معنای طالق را ندارد و غفلت او بسیار بیشتر هنگام سُکر و مدهوشی، توانایی اراده

است. بر همین اساس، طالق سکران متعدی را نیز باید به طالق مجنون و  6از شخص خوابیده

                                                                                                                                               
 واَلَ  لِمَجْنُون  لَیْسَ »از عثمان بن عفان نیز نقل شده که گفته است:  « بِجَائِز  لَیْسَ وَالمُسْتَکْرَهِ  السَّکْرَانِ طاَلَقُ: »ابن عباس نقل شده که گفته استاز  - 1

 (.4/22، 1406ابن ابی شیبه، ؛ 2/44، 1466)بخاری، «. طَالَقٌ لِسَکْرَانَ

گردد، اما غفلت سکران را تا مدت زمانی شود بیدار کرد و وقتی بیدار شد، غفلت از او زدوده شده و مرید]دارای اراده[ میشخص خوابیده را می - 6

 (.613، 1434شود زدود.)زلمی، نمی
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بارعی ؛ 6/442 تا،هوش و یا حداقل به طالق شخص خوابیده قیاس کرد )شربینی، بیبی

؛ 6/660، 1613بغوی، ؛  4/301، 1664؛ المواق الغرناطی، 6/164، 1313زیلعی، 

 (. 6/642 ،1622سیدسابق، 

در روایت است که ماعز بن مالک نزد رسول خدا)ص( آمد و عرض کرد: ای رسول خدا! مرا  -6

کرد! پاکسازی کن! پیامبر)ص( فرمود: از چه چیزی تو را پاک کنم! او اقرار به زنا 

پیامبر)ص( از اصحاب پرسیدند: آیا وی مجنون است؟ آیا وی شراب نوشیده است؟ پاسخ 

؛ 3/1361تا، ، بیمسلم) اصحاب منفی بود و بر همین اساس، حد زنا بر ماعز اجرا شد

ی به زنا]بدون اشاره نوشیدن اقرار کنندهکه پیامبر)ص( از شراباین (.2/414 ،6001نسائی، 

ا غیر متعدی بودن وی[ پرسیدند؛ اوال: داللت بر آن دارد که حکم تکلیفی از به متعدی بودن ی

مدهوشِ بر اثر شراب نوشی نیز همانند مجنون ساقط است و ثانیا: میان سکران متعدی و غیر 

 متعدی فرقی نیست.

کر شده باشد و چه غیر عمد، در هر حال، همانند مجنون و شخص چه عمدا دچار سُ ،سکران -3

کر با ارتکاب معصیت دچار سُعمدا و میان کسی که  ،فاقد عقل است و در این موردخوابیده، 

بدیهی است: احکام جنون به  .تفاوتی نیست کسی که ناخواسته، مدهوش گردیده،شده و 

که شخصی، خود، عامل جنون خود را فراهم کرده شود و ایناختالف اسباب آن مختلف نمی

که وی در باشد و مثال بر اثر خوردن یا نوشیدن اختیاری چیزی دچار جنون شده باشد یا این

ست. بنا بر کند و مالک، وجود جنون اایجاد جنون خود هیچ دخلی نداشته باشد؛ فرقی نمی

که سبب سکر او چه بوده، مالک نیست این در صدور حکم تکلیفی پیرامون سکران نیز، این

بلکه مالک آن است که عقل او زایل شده باشد. مگر نه این است که اگر کسی پاهای او قطع 

شود ی او  ساقط میشده باشد و نماز را نشسته بخواند، نماز او درست است و تکلیف از ذمه

کند که پاهای او بر اثر بالیی طبیعی قطع شده باشد یا خود او عمدا پاهای فرقی هم نمیو 

 (.3/641، 6003؛ ابن السید سالم،1/61تا،  خود را قطع کرده باشد! )مَلَطی حنفی، بی

و جمهور زیدیه، حکم شافعیه و حنابله  ،مالکیه ،حنفیهکه جمهور فقهای اهل سنت اعم از با آن -4

و اراده را شرط الزم برای وقوع  از جمله طالق هازل داده 1صحت طالق صریحبه نفوذ و 

                                                           
 (. 3/101، 1612د )کاسانی، طالق صریح آن است که ظاهرش محتمل معنایی جز طالق نیست و تنها برای ایقاع طالق کاربرد دار - 1
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 ،2/460، 1362عاصمی النجدی،  ؛ 6/641، 6003اند )نک: قنوچی، طالق صریح ندانسته

کاسانی،  ؛3/623 ،تابینجیم مصری، ابن؛ 6/342تا، بیزحیلی، ؛ 3/100 ،1661، قیمبنا

؛ 14/41 ،6002جوینی، ؛ 4/442، 1664 شربینی، ؛6/446تا، ؛ صاوی، بی3/101، 1612

؛ 6/441تا، ؛ عنسی، بی4/642تا، ، بیبهوتی؛ 14/41 ،6002جوینی، ؛3/626تا، بیسنیکی، 

توان از این قبیل دانست و مثال آن اما طالق سکران متعدی را نمی 1(2/611تا، المرتضی، بی

حین بیان لفظ طالق، مدهوش است و  قیاس کرد. بدیهی است: سکران، در 6را به طالق هازل

ای از مستی  برسد که به جنون کامل دچار شده و حتی توانایی گاهی ممکن است به درجه

؛ 3/636، 1666تشخیص زن از مرد و آسمان از زمین را از دست بدهد )ابن عابدین، 

را ی معنای طالق ( و چنین شخصی مسلما نه تنها توانایی اراده6/104، 1663سرخسی، 

 ی لفظ طالق نیز از او سلب است. ندارد که توانایی اراده

را موجب بینونت ]بائن شدن[  "سُکر"ارتداد ناشی از برخی از فقها از جمله محمد شیبانی،  -5

موجب  "سُکر"که وقتی اند و این خود دلیلی است روشن مبنی بر آنهمسرِ مرتد ندانسته

مترتب نگردد، آثار طالق نیز بر شخصی که در حین شود که آثار ارتداد بر سکران مرتد، می

؛ شیبانی، 662، 1624مدهوشی و مستی، لفظ طالق را بر زبان آورده، مترتب نشود )شیبانی، 

6016 ، 2/411.) 

ی بقره میان طالق سکران و غیر آن تفکیک نشده، سوره 630و  666که در آیات این -2

باشد زیرا اوال: فقها در صدور حکم طالق تواند دلیلی بر وقوع طالق سکران متعدی نمی

اند. ثانیا: نصوصی وجود دارد که صبی و شخص خوابیده، به عام بودن این آیات استناد نکرده

 .(2/602تا، شود )نک: ابن حزم، بیموجب تخصیص عام موجود در این آیات می

                                                           
 (.4/442 ،1664شربینی، اند ) برخی در این مورد ادعای اجماع کرده - 1

ی معنای طالق را ندارد، لفظ آن را که ارادهگیرد و با آنمراد از هازل در این بحث، آن شخصی است که با وجود هوشیاری کامل، طالق را به بازی می - 6

 کند.خود بیان می یبه قصد شوخی و با اراده
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گفته شده: سکران در  1(43نساء/) «کَارَىسُ وَأَنُْتمْ الصَّلَاةَ تَقْرَبُوا لَا»ی که با استناد به آیهاین -2

توان او را در حکم مجنون دانست، سخن حال سُکر مورد خطاب شرع و مکلف است و نمی

فهمد که دقیق و محکمی نیست زیرا به اجماع فقها، عقل، شرط تکلیف است و کسی که نمی

ی مذکور، افراد هوشیارند که مدلول گوید، مکلف نیست. در ضمن، مورد خطاب آیهچه می

 (.612، 1434)زلمی،شوند را متوجه میخطاب 

( به 3/411 ،1624ترمذی، )2« عَقْلِهِ َعلَى المَغْلُوبِ المَعْتُوهِ طَلَاقَ إِلَّا جَائِزٌ، طَلَاق  كُل »حدیث  -1

 تواند برهان قاطعی مبنی بر وقوع طالق سکران متعدی باشد:چند دلیل به شرح ذیل نمی

از رسول خدا)ص( است،  "مرفوع"این روایت به صورت ی اوال: ترمذی که تنها نقل کننده

 ،تابیمبارکفوری، به صورت مرفوع نقل نشده است ) 3عجالنبنگوید: این روایت جز از طریق عطاء می

 ،تابیمبارکفوری، (. ترمذی خود، عطاء بن عجالن را ضعیف دانسته )3/411 ،1624ترمذی، ؛ 4/310

ی حبان او را نقل کننده( و ابن6/363 ،1326، حجرابنعیف گفته )حجر او را بسیار ض( و ابن 4/310

احادیث جعلی از ثقات معرفی کرده و رازی او را متروک دانسته و فالس و سعدی و یحیی]بن معین[ 

(. در مجمع الزوائد نیز وی، گاه 4/62 ،1342مناوی، ؛ 3/623، 1414)زیلعی،  اندوی را کذِّاب خوانده

 ،1664هیثمی، ( و گاه متهم به کذب و متروک الحدیث دانسته شده )6/126 ،1664هیثمی، کذاب )

(. بر این 1/614 ،1664هیثمی، ( و حتی گفته شده: بر ضعف او اجماع صورت گرفته است.)1/332

توان روایت فوق را به عنوان یک حدیث صحیح و معتبر مورد استناد و اساس، به لحاظ سندی، نمی

 استدالل قرار داد.

انیا: بر فرض صحت سند، این حدیث با احادیث صحیحی که حاکی از عدم وقوع طالق سکران است، ث

 تعارض دارد.

که ابتدا گفته است: دانشمندان صحابه به محتوای ثالثا: ترمذی که راوی حدیث مذکور است با آن

است: آنان، طالق  اند؛ اما در ادامه، این قول خویش را تفسیر کرده و گفتهکردهاین حدیث عمل می

ی اکه شخص مذکور دارای نقصان عقلی دورهند مگر آنادانستهشخص دارای نقصان عقلی را واقع نمی

                                                           
 (.32، 1411)فوالدوند،  - 1

 «.هر طالقی جز طالق شخص دارای نقصان عقلی جایز است» - 6
 شود.ی خود]ابومحمد حنفی[ یاد میاست که گاه تنها با کنیه الْبَصْرِیِّ الْحَنَفِیِّ مُحَمَّد أَبُو الْعَطَّار عجلَان بن نام کامل او عَطاء - 3
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( بر 3/411 ،1624ترمذی، )نک:  باشد و در زمانی که کامال عاقل بوده، به ایقاع طالق پرداخته باشد

ن صحابه، طالق شخص دارای شود که دانشمنداگونه برداشت میاین اساس، از توضیح ترمذی این

طبق تعریفی که فقها از اند و دانستهنقصان عقلی را اعم از کودک و مجنون و خوابیده و غیره، واقع نمی

توان نتیجه گرفت که صحابه، طالق شود و لذا میاین عنوان شامل سکران نیز می 1اند،ارائه داده "معتوه"

 اند.دانستهسکران را نیز در حین مدهوشی او واقع نمی

گونه تفسیر کنیم که دانشمندان صحابه، هر طالقی این در حالی است که اگر توضیح ترمذی را این 

شده است، تعارض ها واقع میاند و لذا طالق سکران هم نزد آندانستهغیر از طالق معتوه را واقع می

اند که عفان تصریح کرده آید زیرا برخی از دانشمندان صحابه چون ابن عباس و عثمان بنپیش می

ی جالب نکته (.4/22، 1406شیبه، ابیابن؛ 2/44، 1466شود )نک: بخاری، طالق سکران واقع نمی

اند: در این مورد، خالف فتوای عثمان تیمیه و بسیاری از اندیشمندان اسالمی متذکر شدهابنکه توجه آن

 (.3/304، 1612ه، تیمیابنبن عفان، از احدی از صحابه ثابت نشده است )

که غفلت و از خود بی خود شدن سکران، کَسبی و ناشی از معصیتی است که انجام داده، این -9

که خداوند  "حَدِّی"تواند دلیلی متقن برای آن باشد که جهت تنبیه و زجر بیشتر او، بر نمی

برای گوید: خداوند، شوکانی مینوشی تعیین کرده چیزی افزوده شود. متعال برای شراب

(؛ 406تا، شوکانی، بیسکران حدِّ تعیین کرده و کسی حق ندارد بر این مجازات بیفزاید )

ی مجازات و تنبیه قرار دادن، خالف موازین و مقاصد شرعی است ویژه که طالق را وسیلهبه

شود که کسانی دیگر نیز از جمله زن و فرزندان سَکران، به خاطر و از طرفی دیگر، باعث می

 .6خص او ، همراه با وی مجازات شوندلغزش ش

 حکم طالق مصرف كنندگان مواد مخدر متناسب با اهداف و دالیل مصرف -1

                                                           
(. زبیدی 6/363، 1326، حجرابنشود )معتوه به کسی گویند که دچار نقصان عقلی است و شامل مجنون و طفل و سکران نیز می گوید:ابن حجر می - 1

گویی شده و بخشی از سخنان او عاقالنه و بخشی دیگر سخنان او همانند سخن دیوانگان است )زَبیدی، گوید: معتوه به کسی گویند که دچار هذیانمی

1366 ،6/33.) 
، 1413)فوالدوند،« دارد[ دیگرى را برنمىاى بار ]گناهو هیچ بار بَردارنده»( 11)فاطر/...«  وَ ال تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى» فرماید:خداوند متعال می - 2

432.) 



 112/  0011 بهار و تابستان -شماره اول -مسال چهار -تخصصی مطالعات فقه و اصول دوفصلنامه

که به حکم طالق مصرف کنندگان مواد مخدر دست یابیم قبل از هر چیز باید حکم مصرف برای آن

مواد مخدر را در فقه اسالمی بدانیم زیرا در صورت جواز مصرف مواد مخدر در شریعت، طالق وی را 

ول از قبیل طالق مجنون و سکران غیر متعدی باید دانست و در صورت عدم جواز مصرف آن، بنا به ق

 توان طالق او را به طالق سکران متعدی قیاس کرد. برخی فقها، تنها می

 حکم مصرف مواد مخدر در شریعت اسالمی  

مخدر صنعتی و سنتی متنوعی دست یافته که متناسب با هدف و نوع مصرف و  موادامروزه بشر به 

گذارد دارای احکامی متفاوت است. ی بشر میمیزان سُکرآوری و آثاری که این مواد بر عقل و اراده

بسیاری از فقها، مصرف مواد مخدری چون بنگ و حشیش را به دلیل سُکرآوری و نقصانی که به 

و  گردد، حرام دانستهشود و حتی گاهی موجب زوال عقل میراده عارض میموجب آن بر عقل و ا

اند. این در حالی است که برخی فقها نوعی از مواد حالل دانستن این مواد را نیز کفر و زندقه خوانده

شود را مخدر که مصرف آن با وجود ایجاد اختالل در عقل و قوای فکری، موجب زوال کامل عقل نمی

اند: مراد از این سخن آن است که مصرف اند. البته گروهی از فقها در توجیه این قول گفتهنستهمباح دا

مقدار کم از مخدرات برای تسکین و درمان بیماری، در صورتی که موجب زوال عقل نشود مباح است 

دانست  توان حرام(. بر این اساس، مصرف مواد مخدر را به کلی نمی442-2/421، 1416)ابن عابدین،

 زیرا گاهی انواعی خاص از آن در مقداری مشخص، برای درمان و تسکین درد کاربرد دارد.   

ی این نوشتار ها از حوصلهمصادیق و انواع مواد مخدر و بیان حکم هر یک از آن تمامیبرشمردن 

که « ضِرَارَ َولَا ضَرَرَ لَا»... ی کلیاما بنا به قاعده خارج است و البته بیان آن هم ضرورتی ندارد.

ی توان گفت: مصرف هر مادهمی (214(  6/214تا، ابن ماجه، بی)برگرفته از متن حدیث نبوی است 

مخدری که برای شخص، مضر باشد یا موجب ضرر و زیان به دیگران شود جایز نیست. بنا بر 

ای کلی که قاعده (1412/ 3تا، ی، بی)مسلم نیشابور «حَرَامٌ... مُسْکِر  وَكُل  خَمْرٌ، مُسْکِر  كُل »حدیث

اعم از -ی مخدریشود که: هر مادهمبنی بر حرمت تمامی مواد سُکرآور است نیز این نتیجه حاصل می

 که باعث مدهوشی و سُکر افراد شود حرام است. -سنتی و صنعتی
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 بندی مصرف كنندگان مواد مخدر متناسب با اهداف و دالیل مصرف گروه 

که حکم تکلیفی مصرف مواد مخدر برای بیمارِ مجبورِ ناراضی از مصرف مواد و مجرمِ مسلم است 

عیِاش و لذت برنده از مواد مخدر و معتادی که مخدر را به دلیل بیماری و به عنوان دارو یا مسکِّنِ درد 

د خوف ی مخدری که قبال به آن اعتیاد پیدا کرده را مصرف نکنکند و معتادی که اگر مادهمصرف می

جان او هست، یکسان نیست و برای بیان حکم طالق افراد مدهوش بر اثر مواد مخدر نیز بایستی 

 متناسب با اهداف و دالیل آنان برای مصرف مواد، میان آنان تفکیک نمود.

 توان تقسیم کرد:به طور کلی مصرف کنندگان مواد مخدر را به چهار گروه می

و به قصد  ی پزشکبه توصیهشرعی و یا  ضرورتیبنا به ناآگاهانه یا گروهی که   -1

اند اما دچار سُکر و مدهوشی مخدِّر را مصرف کرده یمادهدرمان یا تسکین درد، 

 اند.و با وجود هوشیاری کامل به ایقاع طالق پرداخته نشده

و به قصد  ی پزشکبه توصیهشرعی و یا  ضرورتیبنا به ناآگاهانه یا گروهی که  -6

و در  اند اما دچار سُکر شدهمخدِّر را مصرف کرده یمادهدرمان یا تسکین درد، 

 اند.حین مدهوشی و از خود بی خود بودن، به ایقاع طالق پرداخته

هیچ ضرورتی و تنها به قصد سرخوشی و مستی و یا به  بدونگروهی که عمدا و  -3

اند اما هنوز ر را مصرف کردهقصد جرأت یا توانایی یافتن بر کاری، مواد مخد

 اند.دچار سُکر و مستی نشده و در حین هوشیاری کامل به ایقاع طالق پرداخته

هیچ ضرورتی و تنها به قصد سرخوشی و مستی و یا به  بدونگروهی که عمدا و  -4

و دچار سُکر و  قصد جرأت یا توانایی یافتن بر کاری، مواد مخدر را مصرف کرده

ر حین مدهوشی و از خود بی خود بودن، به ایقاع طالق اند و دمستی شده

 اند.پرداخته

 حکم طالق مدهوش بر اثر مواد مخدر  

از مصرف کنندگان مواد مخدر که با وجود مصرف مواد، مست و مدهوش  سومو  اولطالق گروه 

زیرا صِرف اند، خارج از موضوع این نوشتار است و در هوشیاری کامل به ایقاع طالق پرداخته نشده

اعتیاد و صِرف مصرف مخدِّرات تأثیری در وقوع یا عدم وقوع طالق ندارد و تا زمانی که زوج، تحت 
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خود نشده، به اتفاق فقها، طالق او واقع و بی تأثیر مصرف مواد مخدر و مانند آن مدهوش و از خود

 نافذ است.

و پس  کردهمصرف را  مخدری ماده ،ناآگاهانه یا حسب ضرورتییعنی کسانی که  دومطالق گروه 

هوش و توان به طالق مجنون و خوابیده و بیاند را میاز مدهوشی ناشی از آن به ایقاع طالق پرداخته

بر این تری برای آنان است. مناسب« علیهمقیس»متعدِّی، مانند آن قیاس کرد اما طالق سکران غیر

به « طالق گروه دوم از مصرف کنندگان مواد مخدر»ن به دلیل مشابهت کامل میاتوان گفت: اساس، می

ی احادیثی که حاکی از عدم وقوع طالق افرادِ بدون اراده یا با اراده و بنا به« متعدیطالق سکران غیر»

ناقص است و نیز بر اساس سایر دالیل و براهینی که در مبحث مربوط به طالق سکران غیر متعدی بیان 

 شود.واقع نمیمتعدی صرف کنندگان مواد مخدر نیز همانند طالق سکران غیرشد؛ طالق گروه دوم از م

در مورد حکم طالق گروه چهارم از مصرف کنندگان مواد مخدر که موضوع اصلی این نوشتار است، 

در بسیاری  کهاختالف نظر است. به عنوان مثال با آن -حتی فقهای دارای یک مذهب فقهی-میان فقها

ناف تصریح به عدم وقوع طالق مدهوش بر اثر مصرف یکی از مواد مخدر به نام از متون فقهی اح

 ،هوش تلقی شده است )زَبیدیشده و شخص مدهوش بر اثر مصرف آن در حکم بیماری بی "بَنگ"

( اما در بسیاری دیگر از کتب فقهی آنان، طالق چنین شخصی جهت تنبیه و زجر او واقع 6/33، 1366

گانگی در فتوا اختالف دیدگاه فقهای مذکور در مورد حرمت یا عدم یل این دودانسته شده است. دل

(. بر همین اساس است که 3/640، 1666عابدین، ی مخدر است )ابنحرمت مصرف این نوع ماده

اند: اگر شخصی این فقهای حنفی در مورد افیون و حشیش که دو نوع دیگر از مواد مخدر است نیز گفته

خوشی و سرمستی مصرف کند و در حین مدهوشی بر اثر آن، همسرش را طالق دهد، مواد را جهت سر

شود اما اگر به عنوان دارو مصرف کند و به موجب آن مدهوش گردد، طالق او در طالقش واقع می

 (.3/66، 1612؛ کاسانی، 3/640، 1666شود )ابن عابدین، حین مدهوشی واقع نمی

ی کلی است که: اگر سببِ مستی و مدهوشی، خوردن حرام قاعدهدر میان بسیاری از فقها، این یک 

یا ارتکاب معصیت باشد، تصرفات مدهوش جهت زجر و تنبیه او نافذ است و لذا حکم به وقوع طالق 

شود اما در صورتی که سَبَبِ مستی، انجام گناه یا تناول و استعمال چیزی حرام نباشد، حکم او داده می

، 1666عابدین، شود و البته سایر تصرفات او نیز نافذ نخواهد بود )ابنداده میبه عدم وقوع طالق وی 
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جمهور گروهی از اصحاب و تابعین و . 1(2/122، 1663؛ سرخسی، 3/66، 1612؛ کاسانی، 3/640

را  سکران متعَدِّی طالق با پذیرش همین قاعده، و زیدیه، شافعیه و حنابله و فقهای حنفیه و مالکیه

، 1313، بارعی زیلعی؛ 1664،4/444شربینی، ؛ 2/326، 1663)زیدان، اند صحیح و واقع دانسته

 (.3/631، 6003؛ ابن السید سالم، 2/321، 1621؛ ابن قدامه، 6/443تا، ؛ صاوی، بی6/162

 برخی ازگونه که در مبحث مربوط به طالق سکران متعدی بیان شد؛ این در حالی است که آن

و زفر و بزرگانی از شافعیه و  از جمله طحاوی و کرخی بزرگان حنفیهاز و گروهی  و تابعین صحابه

و و ابن قیم و شوکانی  قاسم و طاووس و ربیعه و لیث و اسحاق و ابوثور و ابن تیمیهفقهایی دیگر چون 

 مدهوشیان مخالف این قاعده فتوا داده و در این مورد  فقهای امامیهو نیز  بسیاری از فقهای معاصر

، 1313بارعی زیلعی، ؛ 2/44، 1466)نک: بخاری،  اندغیر متعَدِّی تفاوتی قایل نشدهمدهوش متعَدِّی و 

، تیمیهابن؛ 1/346، 1614؛ سغدی،3/106 ،6004رشد الحفید، ابن؛ 1/302، 1660؛  مزنی، 6/162

این  (. 36/1، 1404نجفی، ؛ 11/246 ،1466کلینی، ؛ 3/641، 6003السید سالم، ؛ ابن3/304، 1612

پس از نقد و تحلیل دالیل موافقانِ وقوعِ طالق سکران متعدی و ضمن استناد به دالیلی گروه از فقها 

کر شده باشد و چه غیر عمد، در هر حال، چه عمدا دچار سُ ،سکران نقلی و عقلی و با این استدالل که

حکم به عدم وقوع طالق  شود؛مختلف نمیاحکام جنون به اختالف اسباب آن است و همانند مجنون 

  اند.سکران متعدی داده

تر است و به دلیل مشابهت رسد دالیل قایالن به عدم وقوع طالق سکران متعدی قویبه نظر می

گونه طالق وجود دارد؛ بسیار زیادی که میان طالق گروه چهارم از مصرف کنندگان مواد مخدر با این

-شود و این افرادگروه چهارم از مصرف کنندگان مواد مخدر نیز واقع نمی قول راجح آن است که طالق

 هوش هستند.در حکم مجنون و خوابیده و بی -که سبب مدهوش شدن آنان چیستصرف نظر از این

 

 

                                                           
بر وی  سردردیاما پس از آن،  نشدگوید: اگر شخصی نبیذ نوشید و بر اثر آن عقلش زایل در این مورد، محمد شیبانی از پیشوایان بزرگ احناف می - 1

، 1632؛ ابن مودود، 3/100، 1612)نک: کاسانی،  شودنمی طاری شد که عقلش را زایل کرد و در همین حالت زنش را طالق داد، طالق وی واقع

 (.6/164، 1664؛ سمرقندی، 6/162، 1313؛ بارعی زیلعی، 3/164



 112/  0011 بهار و تابستان -شماره اول -مسال چهار -تخصصی مطالعات فقه و اصول دوفصلنامه

 گیرینتیجه

صِرف اعتیاد و صِرف مصرف مخدِّرات تأثیری در وقوع یا عدم وقوع طالق ندارد و تا زمانی  -1

خود نشده، به اتفاق بی تأثیر مصرف مواد مخدر و مانند آن مدهوش و از خودکه زوج، تحت 

 فقها، طالق او واقع و نافذ است.

، سب ضرورتیکه ناآگاهانه یا حَ در مورد عدم وقوع طالق ]سکران غیر متعدی[ یعنی کسی  -6

ق ، میان فقها اتفاق نظر است اما در مورد حکم طالکرده میلرا  و مخدر ی سکرآورماده

یا هر چیز و شراب ی مخدر و مادهکه عمداً و بدون ضرورت  ]سکران متعدی[ یعنی کسی

 تناول کرده، میان فقها اختالف نظر است.مسکری را 

را  سکران متعَدِّی طالقسنت و زیدیه، اهل جمهور فقهای گروهی از اصحاب و تابعین و نیز   -3

و فقهایی از  شافعیهخی از بزرگان حنفیه و اند اما برخی از اصحاب و تابعین و برواقع دانسته

و  قیم و شوکانیو ابن تیمیهقاسم و طاووس و ربیعه و لیث و اسحاق و ابوثور و ابنجمله 

سَکران متعدِّی را واقع طالق  ،اهل سنت و نیز فقهای امامیه بسیاری از فقهای معاصر

 .اندندانسته

ی لفظ است و بدون جا که نصوصی به صراحت حاکی از عدم وقوع طالقِ بدون ارادهاز آن -4

که صرف نظر از این–تردید، سکران متعدی و غیر متعدی و مدهوش بر اثر مصرف مواد مخدر 

ی لفظ و معنای طالق را از همانند مجنون، توانایی اراده -هدف و دلیل مصرف آنان چه بوده

ذا قول راجح آن است که چنین افرادی حکم مجنون را دارند و چون احکام دهند و لدست می

شود؛ در هر حال، طالق آنان در حین مدهوشی واقع جنون به اختالف اسباب آن مختلف نمی

 شود.نمی

 منابع و مآخذ

 قرآن کریم   

 جا: دارالدعوه.تا(. المعجم الوسیط. بیابراهیم مصطفی و احمد زیات و دیگران)بی

 .مکتبة الرشد :ریاض (. المصنف.1406)شیبه، ابوبکرابیبنا
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 وأدلته. مصر: المکتبه الوقفیه.  السنة فقه (. صحیح6003سالم، ابو مالک کمال)السیدابن

  .دار الکتب العلمیة :بیروت .الفتاوى الکبری(. 1612)تیمیه حرانی، تقی الدینابن

 .دار المعرفة :بیروت .فتح الباری (.1326)حجرعسقالنی، احمد بن علیابن

 باآلثار. بیروت: دارالفکر. المحلى تا(.أحمد)بی بن علی محمد حزم، ابوابن

 .مؤسسة الرسالة: جابی. مسند اإلمام أحمد بن حنبل(. 6001، احمد بن حنبل شیبانی )حنبلبنا

 . دارالحدیث: قاهره .بدایة المجتهد ونهایة المقتصد (.6004)رشد الحفید، محمد بن احمدابن

  .دارالفکر :بیروت .رد المحتار علی الدر المختار (.1666)محمد امین، عابدینابن

 .مکتبة القاهره :قاهره .المغنی(. 1621)قدامه مقدسی، موفق الدینابن

دار الکتنب : بینروت .إعالم الموقعین عنن رب العنالمین(. 1661)قیم جوزیه، محمد بن أبی بکرابن

 .العلمیة

 .دار إحیاء الکتب العربیة: بی جا .سنن ابن ماجه تا(.)بیماجه قزوینی، ابوعبداهلل محمد بن یزیدابن

 .دار صادر :بیروت .لسان العرب(. 1414)منظور، ابو الفضل محمد بن مکرمابن

 الحلبی. المختار. قاهره: مطبعة لتعلیل (. االختیار1632الفضل) أبو الدین مودود، مجدابن

دار الکتناب  :جنابی .البحر الرائق شرح کننز الندقائقتا(. )بینجیم مصری، زین الدین بن إبراهیمابن

 .اإلسالمی

 جا: دارالفکر.تا(. فتح القدیر. بیهمام، کمال الدین محمد)بیابن

 (. الجریمه و العقوبه فی الفقه االسالمی. قاهره: دارالفکر العربی.1661ابوزهره، محمد)

 العربی. التراث إحیاء (. تهذیب اللغه. بیروت: دار6001حمد بن احمد)ازهری هروی، م

 ه.المطبعة الکبرى األمیری :قاهره. تبیین الحقائق(. 1313)بارعی زیلعی، فخر الدین

 .دار طوق النجاة :جابیصحیح بخاری.  (.1466)محمد بن اسماعیلبخاری، 

 . المکتب اإلسالمی :بیروت. شرح السنة(. 1613)بغوی، محیی السنة أبو محمد
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 .دار الکتب العلمیه :بیروت .کشاف القناع عن متن اإلقناعتا(. )بیبهوتی حنبلی، منصور بن یونس

 .مکتبة مصطفى البابی الحلبی: مصر. سنن الترمذی (.1624)ترمذی، محمد بن عیسی

 .دار المنهاج: جابی. نهایة المطلب فی درایة المذهب(. 6002)جوینی، امام الحرمین، عبد الملک

 (. لغت نامه. تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.1322دهخدا، علی اکبر)

 جا: دارالفکر.اللغة. بی مقاییس (. معجم1626رازی، احمد بن فارس)

 العصریة. (. مختار الصحاح. بیروت: المکتبة1666رازی، زین الدین)

 .المطبعة الخیریة :جابی .الجوهرة النیرة (.1366)یمنی، ابو بکر زَبیدی

 جا: دارالهدایه.العروس. بی تا(. تاجزبیدی، محمد بن محمد)بی

 .نشر احسان :تهران .مدی سلطان االرادة فی الطالق (.6014)زلمی، مصطفی ابراهیم

 .مؤسسة الرساله :بیروت. المفصل فی احکام المرأة (.1663)زیدان، عبدالکریم

للزمخشنری.  الکشناف تفسنیر فنی الواقعنة واآلثار األحادیث ج(. تخری1414الدین) زیلعی، جمال

 ریاض: دار ابن خزیمه.

. قم: مؤسسنه امنام صنادق علینه (. نظام الطالق فی الشریعة اإلسالمیة الغراء1414سبحانی، جعفر)

 .السالم

  .المکتبة العصریة: بیروت .سنن أبی داود تا(.)بیابوداوود، سلیمان بن اشعث سجستانی، 

 .دارالمعرفه :بیروت .المبسوط(. 1663)سرخسی، شمس األئمه محمد بن أحمد

 الفرقان.  الفتاوى. بیروت: دار فی (. النتف1614الحسین) بن علی الحسن سغدی، أبو

 العلمیة. الکتب دار الفقهاء. بیروت: (. تحفة1664بکر) سمرقندی، أبو

 .دار الکتاب اإلسالمی :جابی .لطالبأسنى المطالب فی شرح روض اتا(. )بیسنیکی، زین الدین

 .دار الکتاب العربی :بیروت .فقه السنة (.1622)سید سابق

 البحنوث شنجاع. بینروت: مکتنب أبنی ألفناظ حل فی تا(. اإلقناعشربینی، شمس الدین محمد)بی

 الفکر. دار والدراسات و
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 . دار الکتب العلمیة :بیروت. مغنی المحتاج (.1664)شربینی، شمس الدین محمد

 جا: دار ابن حزم.الجرار. بی تا(. السیلعلی)بی بن شوکانی، محمد

 (. السیر الصغیر. بیروت: الدار المتحده للنشر. 1624شیبانی، محمد بن حسن)

 (. األَصْلُ. بیروت: دار ابن حزم.6016حسن) بن شیبانی، محمد

 جا: دارالمعارف.وی. بیالصا تا(. حاشیةأحمد)بی العباس صاوی مالکی، أبو

 . قاهره: دارالحرمین.المعجم األوسطتا(. طبرانی، ابوالقاسم سلیمان)بی

 نا.جا: بیالمستقنع. بی زاد شرح المربع الروض حاشیة (.1362الرحمن) عاصمی النجدی، عبد

 .مکتبه معارف القرآن :کراچی. فقه البیوع(. 6014عثمانی، محمد تقی)

 داود. بینروت: دار أبنی سننن شنرح المعبنود (. عون1414الرحمن) عبد أبوعظیم آبادی الصدیقی، 

 العلمیة. الکتب

 دار الکتب العلمیه. :بیروت .البنایة شرح الهدایة(. 6000)عینی، بدر الدین

 .دار ومکتبة الهالل :جابی .العین تا(.)بیفراهیدی، خلیل

 لعات تاریخ و معارف اسالمى.(. ترجمه قرآن. تهران: دفتر مطا1411فوالدوند، محمدمهدى)

 .دار الکتب اإلسالمیة :تهران .قاموس قرآن (.1321)سید علی اکبر قرشی،

 للطباعة النفائس جا:  دار(. معجم لغه الفقهاء. بی1611قلعجی، محمد رواس و قنیبی، حامد صادق) 

 والتوزیع. والنشر

 الندیة. ریاض: دار ابن القیم.  (. الروضة6003قِنوچی، صدیق حسن خان، ابوطیب محمد)

 .دار الکتب العلمیة :بیروت. بدائع الصنائع(. 1612)کاسانی، عالء الدین ابوبکر

 .دار الحدیث للطباعة و النشر  :قم .الکافی (.1466)کلینی، محمد بن یعقوب

 .دار الکتب العلمیة :بیروت. تحفة األحوذیتا(. )بیمبارکفوری، أبو العال محمد
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تیمیة. عربسنتان سنعودی:  البن المصریة الفتاوى (. مختصر1612علی و بدرالدین البعلی)محمد بن 

 دار ابن القیم.

 جا: مکتبة الیمن.األمصار.  بی علماء لمذاهب الجامع الزخار تا(. البحرالمرتضی، احمد بن یحیی)بی

 المزنی. بیروت: دارالمعرفه. (. مختصر1660یحیى) بن مزنی، إسماعیل

 .دار احیاء التراث: بیروت صحیح مسلم. تا(.)بینیشابوری، ابوالحسن بن حجاجمسلم 

اآلثنار. بینروت:  مشنکل من المختصر من تا(. المعتصرالدین)بی جمال المحاسن الملطی الحنفی، أبو

 عالم الکتب.

ة المکتبة التجارین :مصر .فیض القدیر شرح الجامع الصغیر (.1342)مناوی قاهری، زین الدین محمد

 .الکبرى

مکتبنة اإلمنام  :ریناض. التیسیر بشنرح الجنامع الصنغیر (.1611)مناوی قاهری، زین الدین محمد

 ی.الشافع

خلینل. بینروت: دارالکتینب  لمختصنر واإلکلینل (. التاج1664محمد) اهلل عبد المواق الغرناطی، أبو

 العلمیه.

الهندى و مصنباح السنعادات.  سفینة النجناة و مشنکاة(. 1463نجفی، کاشف الغطاء، احمد بن على)

 نجف: مؤسسه کاشف الغطاء.

 .دار احیاء التراث العربی  :بیروت. جواهر الکالم (.1404)نجفی، محمد حسن

 .مؤسسة الرسالة :بیروت .السنن الکبرى(. 6001)نسائی، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب

 .مکتبة القدسی :قاهره .مجمع الزوائد ومنبع الفوائد(. 1664)هیثمی، أبوالحسن نور الدین

 

 

 

 

 


