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Abstract 

Shiite jurisprudence and the Iranian constitution recognize some rights for religious 

minorities, including the non-execution of the Khmer drinking punishment for religious 

minorities. The law, from which the permission to use intoxicants is derived, has created this 

misconception that based on the rule of "permission in an object is permission in its 

requirements"that minorities are also allowed in the requirements of this permission, ie 

transportation, construction, maintenance, and sale. Regardless of the fact that the validity of 

the rule of permission is seriously questionable, the provisions of various evidences show that 

this rule is not enforceable in criminal matters. 

Evidence such as assignment (in various formulations), often implication of non-criminal 

matters, upstream and social-legal rules, legal applications, inability of the rule to remove the 

obstacle and that it has only  involved effects, inefficiency and limitation of relief caused due 

to urgency are some of the alleged documents of this essay. This is an analytic descriptive 

study based on library resources. 

Keywords: Permission Rule, Permission Supplies, Criminal Affairs, Intoxication, Religious 

Minorities.
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 چکیده
های دینی به رسمیت شناخته است که اجرانشدن حد شرب خمر بر فقه شیعه و قانون اساسی ایران، حقوقی را برای اقلیت

مزبور که اذن در استعمال مسکر از آن نتیجه گرفته شده، این تلقی نادرست را مبتنی بر  های دینی از این جمله است. قانوناقلیت
ها در لوازم این اذن؛ یعنی حمل، ساخت، نگهداری، ایجاد کرده است که اقلیت« ء، اذن در لوازم آن استاذن در شی»قاعدۀ 

طور جدی محل تردید است، مفاد ادلۀ متعدد عدۀ اذن بهبودن قانظر از اینکه اساسًا قاعدهخریدوفروش نیز مأذون هستند. صرف
)با دلیل عام اذنتخصیص  دالیلی چوندهد که این قاعده در امور کیفری قابلیت و صالحیت اجرا ندارد. نشان می

اتوانی های قانونی، ناجتماعی، اطالقهای مختلف(، انصراف به امور غیرکیفری، قواعد باالدستی و حاکمیتی حقوقیبندیصورت
، ناکارایی و محدودیِت گشایش حاصل از اضطرار، بخشی از مستندات خالصه شدن در تأثیر اقتضائیقاعده در رفع مانع و 

 ای است.تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانهمطالعه، توصیفیاین مدعای این ُجستار است. 
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 مقدمه

رفتن اراده و کنترل بر نشــدنِی جســمی، روانی، خانوادگی و اجتماعی دارد. ازبینمصــرف مســکرات، عوارر جبران
آید. به همین ترین جرم است، به وجود میدنبال آن، جرایم دیگر ازجمله قتل که شدیدترین و شنیعاعمال و رفتار و به

مصـرف این مواد که افزون بر مشـکالت فردی، بر اجتماو و مردم تأثیر دارد، با نهی و منع شـدید شـرو و قانون دلیل 
قانون اساسی در کتاب حدود و تعزیرات از قانون مجازات اسالمی، مصرف،  4رو شـده اسـت. در اجرای اصل روبه

 ت. انگاری شده اسحمل، نگهداری، تهیه، خریدوفروش مشروبات الکلی جرم
هایی در مقابل اکثریت است. در کشور ما از سوی دیگر باید این واقعیت را پذیرفت که هر کشوری دارای اقلیت

تبع آن، قانون اساسی، آنان و حقوق )انجام مراسم دینی خود، استقالل هایی وجود دارد که فقه رسمی ما و بهنیز اقلیت
ها یکی از دیگر در آیین آنق.ا(. ازطرف 75ه اســت )اصــل در احوال شــخصــیه( را برای ایشــان به رســمیت شــناخت

« اذن در شیء، اذن در لوازم آن است»ای با عنوان های مجاز، نوشـیدن مسـکرات اسـت. از سـوی سوم، قاعدهرفتار
ها، اذن در شـرب مسکرات داده شده است، با استناد رسـد حال که به اقلیتوجود دارد. در نگاه اول چنین به نظر می

 ونگهداری، خریدوفروش( نیز مأذون و جایز باشد. آن است )مانند حمل هها و اعمالی که الزمه این قاعده، رفتارب
ای شامل موضوعات اندازه تا چه« اذن در شیء، اذن در لوازم آن است»پرسش اساسی این است که اصواًل قاعدۀ 

های دینی در خصوص حدود اختیارات اقلیت« ن استاذن در شـیء، اذن در لوازم آ» هشـود  قلمرِو قاعدکیفری می
استناد قاعدۀ اذن در شیء، اذن در شرب توان بهحد است  آیا می در حمل، نگهداری و خریدوفروش مسکرات تا چه

ها را بالمالزمه شامل جواز حمل، نگهداری و خریدوفروش مشروبات الکلی توسط آنان دانست  مسکرات به اقلیت
ــت که لوازم آن ازقبیل قانون یعنی آنگاه که گذار اذن داده اســت که این گروه شــرب خمر کنند، آیا نظرش این بوده اس

 خریدوفروش، حمل، نگهداری مأذون باشد  
ــترۀ امور کیفری این قاعده به ــدد واکاوی گس ــتار درص ــوص لوازم های مذهبی بهویژه اعمال اقلیتاین جس خص

اذن را در این  هقاعداستناد به  های وجود دارد که اجازکافی ادله هاندازبهشـرب مسـکر است. مدعای اصلی این است 
 کند. دهد و ناروایی آن را اثبات میموضوو نمی

 
 . مسکر؛ چیستی، آثار، حکم1

 . مسکر1. 1
؛ 4/513منظور، معنای عدم هوشیاری و مستی است )ابنمسـکر چیزی اسـت که انسـان را مست کند و ُسکر نیز به

(. مصرف مسکرات یعنی استعمال موادی که منجر به 473تا  253؛ راغب اصفهانی، 54؛ ازهری، 3/509فراهیدی 
 ازقبیل مشروبات الکلی، مواد ایت کنندهاین معنا، مسکرات شامل هر نوو مس هشود. بر پایزوال عقل و قوۀ تمییز می
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رنوشیدنی و غیرخمر ادلۀ خاصی دارد )نک: حرعاملی، شود. تعمیم مسکر به غیگردان و موادمخدر میافیونی و روان
ــت71/230 ــکرات، مایعات مس ــت که می(. منظور از مس ــایر کننده اعم از خمر و نبیذ و... اس ــامل س توان آن را ش

 مسکرات مانند مشروبات الکلی دانست. 
 . عوارض مسکرات2. 1

توجهی رفتن عاطفه، بیزوال عقل، ازبینهای اخالقی، مصـرف مشروبات منجر به زوال شخصیتی و بروز فساد
برد و ( و هماهنگی در سیستم مغزی را از بین می779شود )ایزدی و دیگران، به نظافت و ظاهر و دوری از خانواده می

رود و ممکن اســت حالت اغما دنبال دارد. در برخی حاالت، قدرت تفکر و اندیشــیدن از بین میگویی را بههذیان
های شناسی، مصرف مسکرات، منشأ بسیاری از جرایم علیه فرد، جامعه و نسل(. از دیدگاه جرم31ظر، ایجاد کند )نا

  7(. 79نیا، شود )کیبعد می
 . حکم مسکرات3. 1

سورۀ نساء و روایاتی از معصومان که در این باب وارد  45 هسوره مائده و آی 90 هسـورۀ نحل و آی 31 هبه آیباتوجه
(، مصــرف مســکرات ازجمله گناهان کبیره و موجب حد 19/723؛ مجلسـی، 424و  343بابویه، شـده اســت )ابن

 داند. مصرف مسکرات را موجب حد می 234 ه(. قانون مجازات اسالمی در ماد30/515جواهر، است )صاحب
 

 . اقلیت؛ چیستی، کیستی و حقوق2

 شناسی )چیستی(. واژه1. 2
(. 35زاده و هوشــیار، دک و قســمت کمتر که در مقابل اکثریت اســت )حبیببودن، انمعنی کماقلیـت در لغت به

ای و در موقعیتی ناشی از فرودستی های انسانی است که در شرایط حاشیهآن دسته از گروه هاصطالح اقلیت دربرگیرند
دیگر اقلیت، گروهی عبارت(. به3برند )ژرژ، حال اجتماعی، اقتصـادی، فرهنگی و سیاسی به سر میکمیتی و درعین

از شـهروندان یک کشـور هسـتند که ازنظر عددی بخش کمتر جمعیت را تشـکیل داده و در حاکمیت کشور شرکت 
 (. 33و  72ندارند و دارای خصوصیات زبانی، مذهبی، قومی متفاوت از اکثریت جامعه هستند )ترنبری، 

 . انواع اقلیت2. 2
های مختلف اند و قومیتهای دینی در قانون شناخته شدهفقط اقلیت دلیل اتکای حاکمیت بر مذهب،در ایران به

(. از همین رو 14فر، شوند )پروین و سپهریزبانی و قومی، همانند دیگران، جزء اکثریت بوده و اقلیت محسوب نمی
قهی، ف های دینی اسـت. اقلیت دینی، دو نوو رسـمی و غیررسمی است. اقلیت رسمی در دیدگاهبحث بر اقلیت هتکی

(. اندراج مجوس )زردتشتی( 77/93کتاب یعنی یهودیان، نصرانیان )مسیحیان( و مجوسیان هستند )حرعاملی، اهل 

                                                 
 . 93؛ قائمی، 727برای اطالو بیشتر از عوارر مصرف مسکرات نک: صدیق سروستانی،  .7
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 سورۀ حج است.  71کتاب، مستند به آیۀ  در عنوان اهل
. روندشمار می های غیررسمی بهها اقلیتفرقه سایرشده، نوو دوم، اقلیت غیررسمی است. غیر از سه دستۀ بیان
های رسـمی برخوردار نیستند. در بحث حد مسکر، قانون این گروه حق زندگی در ایران را دارند، اما از حقوق اقلیت

 های مصرح داشته باشد. رسد انصراف به اقلیتآن را از غیرمسلمان برداشته است؛ اما به نظر می
 های دینی . حقوق اقلیت3. 2

های دینی را برخوردار از حقوق خاص آیین خود و برخی حقوقی که یتقانون اســاســی ایران و ســایر قوانین، اقل
صورت پراکنده ها نشود، دانسته است. این حقوق در قوانین مختلف بهبودن شامل حال آنجهت اقلیتممکن بوده به

باألخص ها از حقوق، مغایرنبودن با حقوق ملی کشــور )قوانین داخلی البتـه شــرر برخورداری اقلیت7وجود دارد. 
توانند در حدود قانون در احوال قانون اسـاسی( است. اینان در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزاد بوده و می

ــیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل کنند. یکی از مواردی که به ــخص ــده عنوان حقی برای آنش ــناخته ش ها ش
ق.م.ا( که از آن جواز شـرب  233مسـکرات اسـت )مادۀ  اسـت، اجرانکردن حد در صـورت تظاهرنکردن به شـرب

 مسکر برداشت شده است. 
 

 . قاعدۀ اذن؛ پیشینه، مفـاد، مستند3
با عنوان قاعده نام برده اسـت، شهید اول در « ء، اذن در لوازم یا توابع آن اسـتاذن در شـی»اولین فقیهی که از گزارۀ 

نه در فهرست قواعد اصلی، بلکه ذیل یکی دیگر از قواعد دیگر )قاعدۀ  البته آن هم ،( است7/250) القواعد و الفوائد
( آورده است. فقهای دیگر بدون اینکه عنوان قاعده را به کار ببرند، آن را مستند و دلیل برخی احکام فقهی 10شـمارۀ 
ــی، قرار داده ــهید ثانی3/735؛ عالمه حلی، 7/353ادریس، ؛ ابن4/731اند )نک: طوس ؛ 4/540، ضةة الرو ،؛ ؛ ش

 (. 7/325خمینی، ؛ 23/799جواهر، ؛ صاحب25/292؛ بحرانی، 5/57؛ حلی، 3/723، مسالکهمو، 
ــهید ثانی در  ــی(: »77/504) مسةةالکالبته تعبیر ش ــتلزم لنذن فی الزمه و اإلذن فی الش ء إذن فی لوازمه أو مس

محتمل اسـت که نشـان از تردید وی یا بیانگر نگاه ایشان در توسعۀ قلمرِو قاعده باشد. آنجا که اذن در شر را « تابعه
در مکتوبات دیگر شهید ثانی )مانند توابع در اینجا و  داند. حتی تعبیر بهمی« مستلزم اذن در لوازم»یا « اذن در لوازم»

تواند حاکی از این دو حالت باشـد. قواعدنویسان معاصر ( می3/744، الروضة ؛ 2/713، مسةالک کتاب النکاح در
اند. از بین معاصران مانند بجنوردی، فاضـل لنکرانی و مکارم نیز در شـمار قواعد خود، سـخنی از آن به عمل نیاورده

اند و حتی و آن را در شــمار قواعد مکتوبۀ خود ذکر کرده 2ســیدمصــطفی محقق داماد ه(فقط فقیـه )محمدتقی فقی

                                                 
 های مجموعۀ قوانین.. نک: کتاب7
 7/253؛ محقق داماد، 33 . فقیه،2
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های ما این اند که بررسیای برخورد کردهعنوان قاعدهدانشـور اخیر مدعی اسـت که بسـیاری از فقها با این عبارت به
 کند. ادعا را تأیید نمی

(. این گروه 33یچ مدرکی از آیات یا روایات ندارد )فقیه، رغم شهرت، هبنا بر نظر برخی، این گزاره )قاعده( علی
بر این باورند که مدرک آن اسـتقرار روش عقال و تقریر این روش از سـوی شارو است. تحلیل مبتنی بر ضوابط دانش 

(. از این قاعده در زندگی اجتماعی و 33اصـول فقه هم این اسـت که از باب صـغرویات اصالظالظهور است )همو، 
بودن آن، منعی نکرده به کاربرد این قاعده و عقالییط اشـخاص از گذشته تا حال استفاده شده و شارو هم باتوجهرواب

(. 57دانند )مصــطفوی، برای قاعده )گزاره( می (. البته برخی دیگر، روایاتی را دال  7/253اســت )نک: محقق داماد، 
 لفظی )مانند دلیل انصراف و بحث داللت التزامی( را مطرح کرد. های ناظر به ادلۀ توان برخی استداللبر این مبنا می

نحوی اذن مقاِم شرعی او به دیگری بهبنا بر خوانش حقوقی )غیرکیفری( از این قاعده، هرگاه صـاحب مال یا قائم
، ؛ محقق داماد3/23در تصـرف بدهد، این شـخص در تمامی لوازم آن، اذن، مأذون و مجاز خواهد شد )بجنوردی، 

اش دهد، این شــخص، حق (؛ برای مثـال اگر به دیگری اجازۀ چند روز ســکونت و خواندن نماز را در خانه7/253
 استفاده از آب آن خانه را برای طهارت و وضو نیز دارد. 

 
 . اذن؛ چیستی، اقسام و آثار4

 . چیستی اذن1. 4
دادن ای، انجامفعل و کاری است که بدون چنین اجازهمعنای اجازۀ انجام اذن از مفاهیم اساسی این قاعده )گزاره(، به

دادن آن را  ای اعالم رضـایت از طرف شـخصـی اسـت که صالحیتدیگر اذن، گونهعبارتآن فعل مجاز نیسـت. به
شود. اذن همیشه به تصرفی داشـته باشـد. این عمل حقوقی، ناشی از آزادی اراده بوده و عمل غیرارادی محسوب نمی

بردار است. )حسینی مراغی، د که هنوز واقع نشده باشد؛ چراکه رضایت پس از وقوو تصرف به اجازۀ نامگیرتعلق می
 دادن و برداشتن مانع یا اعالم رضایت به انجام تصرف است. (. به دیگر سخن، اذن همانا رضایت، رخصت2/302

 . انواع اذن2. 4
دهنده، صــراحتًا و به شــکل داللت مطابقی بر آن ت اذنهای مختلفی دارد. نوعی از اذن که مفاد عباراذن گونه

ای وجود ندارد و بنابراین رضایت صریح، حالت منتظره دلیل اینکه اعالمبه7صریح موسوم است؛داللت دارد، به اذن 
امری توان اذن شـاهد حال دانست؛ یعنی حالتی که نشان از اذن در ای دیگر از اذن را میکاماًل منشـأ اثر اسـت. گونه

عوائد  ،ها از خانۀ یکدیگر داشته باشد )نراقیای که داللت بر استفادۀ هردوی آنگونهدارد؛ مثاًل دوسـتی بین دو نفر به
داللت التزامی ای دیگر است که لفظ بهگونه اذن، قرائن کاشف از رضایت است. اذن فحوی، گونه(. در این55،  األیام

                                                 
 ق.م. 7012مادۀ .  7
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صراحت داللت بر اذن نداشته دهنده بهر آن داللت کند. در این مورد، عبارت اذنو از باب مفهوم موافقت )اولویت( ب
ــت؛ مثاًل اگر به دیگری بگوید در منزل من باش، این دعوت بهگونهولی به ــت که اذن از لوازم آن اس معنای اذن ای اس

؛ 55، عوائد األیام ،؛ نراقی731، القواعد و الفوائد،فحوی در استفاده از آب خانه برای طهارت شرعی دارد ) شهید اول
 (. 304/ 2حسینی مراغی، 

 . آثار مترتب بر قاعدۀ اذن3. 4
گوید: هرآنچه اذن در آن شرر است، با تحقق اذن در هریک از اقسام ازنظر شرعی، مؤثر و آثار مرحوم نراقی می

ــود )نراقیصــحیح بر آن مترتب می ــکار بوده و داللتش  (. در اذن صــریح، مراد از55، عوائد األیام ،ش ظاهر لفظ، آش
زایی است. در نوو دیگر آور بر مقصود دارد؛ چراکه مالک همانا علممطابقی است. اذن فحوی نیز داللت التزامِی علم

ها جاری است ها بر آنگانه از نظر شرو معتبر و آثار اذنهای سهشود. پس اذندهنده ایجاد میهم علم به مقصوِد اذن
 )همان(

 
 بودن انگارۀ سلب کلی قاعدۀ اذنناپذیرفتنی .5

های ممکن است این تلقی به وجود آید قاعدۀ اذن که از هیچ پشتوانۀ روایی یا قرآنی برخوردار نیست و صرفًا در گفته
فقهای متأخر آمده است، نباید آن را معتبر شمرد. این تلقی و اندیشه، پذیرفتنی نیست؛ چراکه کنش و واکنش فقها در 

قابل این قاعده، منفی نبوده اســت. دلیلی وجود داشــته تا فقها با آن مخالفت نکنند. گویا دلیل آن، باور به مالزمۀ م
نحو سلب کلی با سیرۀ فقها حکم شـرو و عقل اسـت؛ یعنی قاعدۀ مالزمه. بنابراین رأی به اعتبارنداشتن این قاعده به

 سازگار نیست. 
 
 . گسترۀ قاعدۀ اذن  6

 . فقـه1. 6
رو شـده و فقهاِی متکفِل فهم کالم شارو از آن بهره قاعدۀ اذن هرچند عقلی و عقالیی اسـت، اما با اقبال شـارو روبه

نحوی که گویی این قاعده در مسائل حقوقی )غیرکیفری( امری اند، بهاند و اجمااًل فتاوایی را بر آن استوار ساختهبرده
اًل کند؛ مثدربارۀ گسترۀ قاعدۀ اذن در مسائل حقوقی این مدعا را تأیید می هایی فقهیعنه است. نمونهمسـلم و مفرو   

به همین استناد بر این باورند که صغیر ممیز در  اذن دهد که معاملۀ معینی را واقع سازد، برخی ممیز صغیراگر ولی به 
دادن عین مســتأجره به بعد( یا رأی برخی راجع به اجاره 3/050بقیۀ انواو معامالت نیز مأذون اســت )عالمه حلی، 

اذن مالک در تسلیم عین مستأجره به شخص ثالث  ، جواز است؛ چراکه مستأجر، مالک منافع شده ومستأجرتوسـط 
در ضـمن عقد اجارۀ اول مستتر و از لوازم آن است؛ زیرا بنا بر قاعدۀ اذن، با تملیک منافع توسط موجر لزومًا اذن هر 

https://wikifeqh.ir/صغیر
https://wikifeqh.ir/صغیر
https://wikifeqh.ir/ممیز
https://wikifeqh.ir/ممیز
https://wikifeqh.ir/مستاجر
https://wikifeqh.ir/مستاجر


 13                                                321 یاپیپ ۀ، شمار4، سال پنجاه و سوم، شماره فقه و اصول هینشر 

 

و چون انتقال منافع بدون تصرف مادی در عین ناممکن است، آن به غیر را نیز داده است  انتقالنوو تصـرفی ازجمله 
برداری او از عین، اذن و رضایت به تصرف در عین است پس الزمۀ اذن و رضایت مالک در انتقال منافع به غیر و بهره

 (. 1/025جواهر، ؛ صاحب4/901 ،الروض )شهید ثانی،
 . امورحقوقی )قوانین(2. 6

منشــأ این حکم « در هر امر مســتلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هســت. وکالت»قانون مدنی:  317مادۀ 
تواند به محجور در اشتغال به کار قانون امور حسبی اشاره دارد که ولی یا قیم می 23قاعدۀ اذن اسـت. همچنین مادۀ 

، باتوجه ــه اذن دهد. لذا اذِن ولی  ــامل اذن در لوازم آن پییا پیش ــه نیز خواهد بود. مادۀ به قاعدۀ اذن، ش قانون  311ش
تواند هر عملی را که الزمۀ ادارهکردن اموال مشترک، میکند شـریِک مأذون )ضـمن عقد( به ادارهمدنی نیز اشـاره می

 کردن است، انجام دهد و این خود نشان از روایی و جواز اجرای قاعده در مسائل حقوقی دارد. 
که حق االرتفاق، مسـتلزم وسائل انتفاو از آن نیز خواهد بود، مبتنی بر همین  داردقانون مدنی بیان می 704مادۀ 

قاعده اذن است. موارد بسیار دیگری نیز وجود دارد که نشانگر استناد به این قاعده در مسائل حقوقی است. شهرت و 
آن را از  73/4/7523خ مور 5973ای اســت که حتی دادگاه عالی انتظامی در حکم شــمارۀ گونهاعتبار این قاعده به

باشـد که اذن در شیء اذن در لوازم آن و این امر از مسـلمات تردیدناپذیر می»... شـمارد: مسـلمات تردیدناپذیر می
ــمارۀ .« خواهد بود...  ــت. در دادنامۀ ش ــایی نیز همین اس ــیدگی:  237/27رویۀ قض ــیدگی تاریخ رس به تاریخ رس

قانون مدنی و قاعدۀ عقلی  317نظر به مادۀ »... ن انشای رأی کرده است: دیوان عالی کشور چنی 27، شعبۀ 23/5/31
 .«اذن در شیء اذن در لوازم آن هم هست... 

 . امور کیفری3. 6
 ها ما را به پاسخ نزدیک خواهد کرد. آیا قاعدۀ اذن، در امور کیفری کاربرد دارد  تحلیل برخی نمونه

ر آن، یک نمونه است. اجمااًل و اجماعًا فقها بر این باورند که اگر : تقاص و تفرو برخی از امور بنمونۀ نخسـت
ــهید ثانیبه ــت )ش ــد، تقاص جایز اس ــتیابی به حق متعذر باش ــورت متعارف، امکان دس ؛ 70/213، الروضةة  ،ص

انجامد؛ (. دلیل مشــروعیت تقاص این اســت که به دفع ظلم از مظلوم می20/591؛ بحرانی، 7/570گلپـایگانی، 
 (. 71/422، مستندالشیعه ،رسد )نراقیق به صاحب واقعی میچراکه ح

تواند از باب تقاص و برای وصــول طلب توان دربارۀ تقاص اجرا کرد  آیا طلبکار میحـال آیـا قـاعدۀ اذن را می
تواند ســندی جعل کند و از آن خود، دیوار منزل مـدیون را تخریـب کرده و بـه آن ملـک، ورود غیرمجاز کند  یا می

ه و با تهدید فرد مدیون، مال خود را وصــول کند  آیا تواند لباس مأموران دولتی را بر تن کرداســتفـاده کنـد  آیـا می
تواند با استناد به قاعدۀ اذن، مبادرت به برداشتن )سرقت( از مال بدهکار کرده و طلب خود را بردارد )اذن طلبکار می

 در شیء: تقاص و اذن در لوازم: الزمۀ رسیدن به حق خود، فقط سرقت است(  مسئله دو صورت دارد: 

https://wikifeqh.ir/انتقال
https://wikifeqh.ir/انتقال
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ــب کرده، بر می صــورت نخســت: ن خود را که دیگری غص دارد. در این فرر، وی عمل گاه شــخص، مال معی 
الغیر خفیه( انجام نداده است. از همین رو عدم مجازات این شخص، ناشی از اعمال ناروایی مثاًل سـرقت )اخذ مال

صد تقاص از مال مدیون ققاعدۀ اذن نیسـت، بلکه ناشی از نبودن وصف مجرمانه است؛ صورت دوم: اگر طلبکار به
)نه از مال خودش که در دسـت مدیون اسـت( سرقتی انجام دهد. چرایی عدم کیفر این شخص، مستند به قاعدۀ درأ 

 )تدرأ الحدود بالشبهات( است، نه قاعدۀ اذن. 
ت ر دسبا عدم ایفای دین از سـوی مدیون و ناتوانی طلبکار دائن در اثبات حق، اگر مالی از مدیون د نمونۀ دوم:

عنوان امانت قرار دارد، آیا وی با استناد به قاعدۀ اذن مجاز است از امانت بردارد  )اذن در شیء: تقاص، اذن در وی به
دلیل قاعدۀ اذن نیســت، بلکه عنصــر عنوان آخرین راه(  در اینجا عدم مجازات بهلوازم: برداشــتن مال مورد امانت به

 قانون تعزیرات( در اینجا وجود ندارد.  314رار به غیر است )مادۀ معنوی جرم خیانت در امانت که قصد اض
 

 . ناروایی استناد به مفهوم اولویت 1

توان از طریق مفهوم موافق )اولویت(، اذن در شــیء اذن در لوازم را ای امور حقوقی میویژه در پارهدر برخی امور به
ویل جایی و تحود را بدهد، به طریق اولی شامل اذن در جابهنتیجه گرفت؛ مثاًل اگر به دیگری اذن در فروش کاالی خ

توان گفت که حال که غیرمسـلمان در نوشیدن مسکرات مجاز است؛ کاال را داده اسـت. اما در مسـئلۀ ما اصـاًل نمی
تنها اولویتی نســبت به شــرب ندارند )نفی قیاس وخرید نهپس در حمل و خریدوفروش آن نیز مجاز اســت. حمل

 ای است که مفاسدشان بیشتر از شرب است. گونه، بلکه ازنظر مالک حکم نیز مساوی نیستند؛ حتی بهاولویت(
 
 . ادلۀ ناروایی و نادرستی تمسک به قاعدۀ اذن در امور کیفری8

ها به قاعدۀ اذن اســتناد کرد  چرا اذن در توان در امور کیفری و مجازاتنماید که چرا نمیاکنون این ســئوال رخ می
استناد آید  چرا بهحساب نمی ها، اذن در لوازم آن یعنی حمل، نگهداری و خریدوفروش بهشـرب مسکرات به اقلیت

گذار اذن شرب خمر داده، نظرش این بوده است که لوازم آن از قبیل توان گفت آنگاه که شـارو و قانونقاعدۀ اذن نمی
ــد  ادلۀ پی ــتناد بهشخریدوفروش، حمل، نگهداری نیز مأذون باش ویژه قاعدۀ اذن در امور کیفری و بهرو، ناروایی اس

 کند. خصوص در مسئلۀ لوازم شرب مسکرات را ثابت میها و غیرمسلمانان و بهاعمال اقلیت
: اگر اذن در اصل شیء بر اذن در لوازم آن داللت دلیل اول. ناروایی اسـتناد به دللت التاامی در امور کیفری

رســد در امور کیفری نتوان به داللت التزامی اســتناد کرد؛ چراکه لت التزامی خواهد بود. به نظر میکند، از باب دال
گذار و شـارو مهم اسـت. داللت التزامی ممکن اسـت به امری منجر شـود که شـارو به آن راضی کشـف مراد قانون

ازم اذنش نیز راضــی نیست  پاسخ گذار به لوتوان کشـف کرد که شـارو و قانوننیسـت، اما در مسـئلۀ ما چگونه می
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روشـن اسـت: شـارو اصواًل به شرب خمر راضی نیست. اذن به شرب خمر از باب ناچاری و اضطرار است؛ چراکه 
ها خالف این اصل و مبنا است یا اصـل این اسـت که همۀ شهروندان جامعۀ اسالمی مسلمان هستند و وجود اقلیت

دهد در قضــیۀ شــرب مســکر، بنا بر اماراتی وجود دارد که نشــان میاصــل، عمل به احکام شــریعت اســت. قرائن و 
ماندن آثار شــرب و جواز شــرب علنی، ناروایی حضــور در م  در زمان باقیمحدودســازی برای اقلیت اســت؛ عدم

 مالیت آن است(ها حکم و اثر فقهی که مترتب بر عدمنشناختن مالیت آن در بازار مسلمانان )و دهرسمیتمسـتی، به
ونگهداری مسکرات به رضایت شارو نسبت به لوازمی از قبیل حملها عدمسـازی هستند که از آنهای محدودنمونه

گذار ها از جانب شارو و قانونخمر توسط اقلیترسد که حتی ممنوعیت شربآید. افزون بر این به نظر میدست می
ــکلی نه از جهت نظری و مبنایی و نه از جهت عملی نداشــته که برای مســلمانان، این حرمت و باشــد، همچنان مش

دانســتِن قاعدۀ اذن اســت که گفتیم برخی به لفظیممنوعیت وضــع شــده اســت. البته گویی صــحت این دلیل منور
 اند. ( به این مبنا متمایل شده57)مصطفوی، 

دنبال آثار شـرعی هستیم، پس وضع و افزدونی اسـت رابطۀ اذن و لوازمش، حکم وضـعی اسـت. ازآنجاکه ما به
تواند به دست شارو باشد، اما آیا واقعًا شارو در این مسئله نظری تواند به دست شارو باشد. مقام ثبوت میرفعش می

ها نظر او را کشف کنیم )مقام توانیم از برخی راه( و آیا اگر سـکوت کرده است ما می7دارد: نص یا ظاهر)مقام اثبات
 ها هستند. این دلیل و برخی ادلۀ دیگر، پاسخ این پرسش(  2اثبات 

قدر رو که دلیل لبی است، باید بهگر قاعدۀ اذن را دلیل عقلی بدانیم ازآنا: بودن قاعدهدلیل دوم. اقتضـای لیی
 متیقن از مدلول آن اکتفا کرد. تبیین این دلیل مقدماتی دارد. 

بودن آن توان از تصریح دانشوران به عقلی یا عقالییودن قاعده را میبمقدمۀ اول: قاعدۀ اذن، دلیل لبی است. لبی
 گیرد. دریافت. از همین رو در شمار دالیل لبی قرار می

ی، 740و  2/700مقدمۀ دوم: در دلیل لبی باید به قدر متیقن اکتفا کرد )مظفر،  ندارد و  عمومو  اطالق(. دلیل لب 
قن از مفاد آن اخذ میبه ی زبان ندارد و از همین رو 2/740شــود ) همو، قدر متی  (. دلیل اصــلی این اســت که دلیل لب 

مکانیسم دلیل لبی همین است، نظر جمعی و قدرت تصـرف در شمولیت و فراگیری اطالق و عام را ندارد. اما اینکه 
القدر إذ الدلیل اللبی یقتصر فیه ب»کنند: اجماعی فقها است که معمواًل با عباراتی شبیه به هم مقصود خود را بیان می

 (. 7/740؛ مظفر، 2/234، مصباح األصول ،)نک: خویی« المتیقن
شده مشاهده شد ی اسـت، نه کیفری. با بررسی انجاممقدمۀ سـوم: مقدار یقینی از مدلول قاعدۀ اذن، امور حقوق

دهد های فقها نشان میها و اسـتنبارکه هیچ فقیهی بر اسـاس مفاد این قاعده در حوزۀ کیفری فتوا نداده اسـت. مثال
و  اند. چرایی این مسئله، از سوی هیچ فقهی نه تصریحاً کدام تمایلی به استعمال قاعدۀ اذن در امورکیفری نداشتههیچ

نه تلویحًا بیان نشده است. البته در این مقدمه درصدد استنبار و بیان چرایی آن نیستیم؛ بلکه فعاًل هدف این است که 

http://wikifeqh.ir/اطلاق
http://wikifeqh.ir/اطلاق
http://wikifeqh.ir/عموم
http://wikifeqh.ir/عموم
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دیگر قدر متیقن، عبارتاند. بهاز عدم آن این نتیجه را بگیریم که ظاهرًا فقط در حوزۀ حقوقی این قاعده را به کار گرفته
 امور حقوقی است. 

انصراف، انس ذهنی خاص است که نتیجۀ برخی مالبسات »اند: در تعریف انصراف گفته راف:دلیل سوم. انص
ه ن از معنای موضووو ارتباطات است بین لفظ و حص  توان ادعا کرد که قاعدۀ اذن، (. می2/39)صدر، « له آنای معی 

 انصراف به امورحقوقی دارد. مستند این ادعا، تحلیل ذیل است: 
ــهیک: از نظر  ــراف س ــانی انص ــت )آخوند خراس ــبیری چهارمی را افزوده (، البته برخی نوو249گونه اس اند )ش

 (. 7/337اند )حکیم، نوو دانستهو بعضی دیگر آن را شش  زنجانی(
ل از بین می رود. انصراف بدوی از مقولۀ خطور ذهنی و ظهور قسم اول، انصراف بدوی است. این انصراف با تأم 

رود. انصرافی که ما ادعای آن رو با اندکی درنگ از بین میه ظهور تصدیقی و مراد استعمالی؛ ازاینتصـوری است، ن
 را دربارۀ قاعدۀ اذن داریم از نوو بدوی نیست که با اندکی تأمل زایل شود. 

قر گرایی دانشوران در این است که انصراف اگر از نوو مستقسـم دوم، انصـراف مسـتقر است. گویی تسالم و هم
ــت ــد، موجب دس ــیدن از اطالق و عموم میباش ــود. اما در اینکه چهکش ــراف ش ــأ این نوو انص چیزی موجب و منش

کم دو تلقی دیگر هم وجود دارد؛ یکی دیدگاه دانند؛ دستشـود، هرچند انگارۀ مشهور، منشأ آن را ظهور لفظ میمی
جهت ه حکم، چه موضوو و چه متعلقاتشان( بهاگر جزئی از جمله )چ موسـوم به انصـراف ترکیبی اسـت؛ بدین معنا

معنایی خاص داشته باشد، انصراف ترکیبی است که در مقابل انصراف افرادی تناسـبات حکم و موضـوو، انصراف به
داشته معنایی خاص انصــراف تنهایی بدون اینکه در جمله واقع شـود، بهای بهقرار دارد و آن در جایی اسـت که کلمه

 تواند موجب )منشأ( انصراف شود. باشد )شبیری زنجانی(. نگرش دیگر این است که کثرت افراد می
تواند منشــأ داند؛ اما پذیرش اینکه در برخی حاالت مینظر مشـهور کثرت افراد را موجب و منشـأ انصـراف نمی

فراوانِی افراد مصـداقی )از مصادیق  انصـراف شـود، نه دشـواری نظری دارد و نه دشـواری عملی. با این توضـیح اگر
ای باشـد که عنوان قرینه بر تقیید بر آن صادق باشد، عقالی عالم به این قرینه توجه کرده و آن را بر اندازهمطلق( بـــه

ــر آن به(؛ زیرا در این صورت، متکلِم در مقاِم بیان می73، دارند )کالنتریالقرینه مقدم میذی ــد بـ عنوان قیدی توانـ
دیگر سخن، حجیت مطلق و جواز تمسک به آن مادامی کیه کند و این امر ازنظر عرف و عقال پـــذیرفتنی اســـت. بهت

ای عقالیی برخالف آن یافت نشود. با پیدایش قرینـه هـرچنـد ناشـی از کثـرت وجودی، الزم است است کـه قرینـه
تحلیل مســئله این اســت که فراوانی افراد برخی از  القرینه مقدم داشــته شــود )همان(.که ظهور قرینه بر ظهور ذی

الظهـور و قرینـه بـر توان آن را از مجاری اصـالظای که میگونهمصادیق مطلق، موجـب ظهـور عرفـی شده است؛ به
لحاظ وجودی، شایع اسـت، در جـایی انصراف لفظ مطلق به مصداقی که به»نویـسد: تقییــد دانــست. نراقی مــی

؛ 2/227، مستندالشیعه ،ای بـر ارادۀ آن مـصداق باشـد و آن را بفهمانـد )نراقیی است که شیوو بتواند قرینــهپذیرفتن
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شــود که این قاعده رســد کثرِت وجود موارِد حقوقی، موجب می(. در قـاعـدۀ اذن به نظر می3/212نـک: خویی، 
 منصرف به موارد حقوقی باشد و شامل امور کیفری نشود. 

 کند، اماانصـراف اجمالی است که وضعیتی است لفظ مطلق گرچه در معنای مقید ظهور پیدا نمی قسـم سـوم،
د بین اقلظهور آن در اطالق از بین می (. برخی این 249شــود )آخوند خراســانی، واکثر میرود. گویی مجمل و مرد 

ــک ماندگار»نوو را  ــراف موجِب ش ــته« انص ـــائینی،  اندنامیده و نتیجۀ آن را اجمال دانس (. در این حالت 7/352)نـ
واکثر شده است و جهت اینکه این اجمال سبب دوران امر بین اقلکند؛ اما بهنفسه مدعای ما را ثابت نمیانصراف فی

عنوان قدر متیقن از قاعدۀ اذن بسنده قدر متیقن اسـت، سرانجام باید به امور حقوقی بهوظیفۀ ما در این حالت اخذ به
دیگر سخن دربارۀ نحوی که شامل امور کیفری شود، با اجمال )ناظهوری( سازگار نیست. بهآن به اکثر بهکرد و تسری 

 توان گفت انصراف اجمالی دارد. قاعدۀ اذن می
ــت که باعث ظهور جدید می ــرافی اس ــود. بدین معنا که کالم با قطعگونۀ دیگر، انص ــراف در ش نظر از این انص

ــراف، ظهور در مقید میاطالق ظهور دارد؛ ولی به ــبب انص ــت. این ظهور بر یابد که بیس ــک، قرینه بر تقیید اس ش
اصـالظاالطـالق، رجحـان تعیینی )و نه تفضیلی( دارد و درنتیجـه، کالم از باب حمل مطلق بر مقید، ظهور در مقید 

را گرفتار نبود انطباق است و نه کنـد. ادعای اینکه قاعدۀ اذن حامل این نوو انصراف است، نه در ناحیۀ صغپیـدا مـی
توانیم بگوییم قاعدۀ اذن به امور حقوقی انصــراف دارد و شــامل امور کیفری در ناحیۀ کبرا دچار ناشــمولی؛ یعنی می

شـود. گفتنی اسـت پذیرش کارایِی دلیل انصـراف در اثبات مدعا، بر اساس تمایل برخی به ذکر ادلۀ لفظی برای نمی
 (.57صطفوی، این قاعده است )نک: م

سد که رتقریر نخسـت؛ اگر بتوان مفاد فراگیرانۀ قاعدۀ اذن را عام دانسـت، به نظر میدلیل چهارم. تخصـی:: 
بتوان گفت بر قاعدۀ اذن تخصـیص وارد شـده اسـت؛ یعنی امور کیفری از شمول این قاعده خارج شده است. اما در 

ــت، می ــص چیس ــورتاینکه مخص ــیص های مختلفی پیشبندیتوان ص ــت پذیرش تخص ــت. گفتنی اس رو گذاش
 ای بر مقدمات ذیل است: برساخته

کدام از موانع تخصــیص در اینجا وجود ندارد، جهت اینکه هیچسـنجی تخصــیص قاعـــدۀ اذن: بهالف. امکان
وخاص وحتی مباحث دیگر ضــوابط و قواعد حاکم بر مباحث عامعبارتتواند تخصــیص بخورد. بهقـاعدۀ اذن می

 مقید مانع تخصیص این قاعده نیستند و خود قاعده نیز مشکلی ندارد که آبی از تخصیص باشد. ومطلق
ــارو: بعد از پذیرش عقلی ــوی ش ــیص قاعدۀ عقلی اذن از س ــارو ب. روایی و جواز تخص بودن قاعدۀ اذن، آیا ش

اثرگذاری این قاعده در امور و  رســد بعد از پذیرش اثربخشــیتواند در حدود و ثغور آن دخالت کند. به نظر میمی
عبارتشناختن آن، شارو این حق را دارد که محدودۀ اثربخشی آن را تعیین کند. بهشرعی از سوی شارو و به رسمیت

دیگر بعد از ورود این قاعدۀ عقلی به حوزۀ تشریع، این صاحب شریعت و اختیاردار تشریع است که بگوید قاعده در 
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گونه دیگر اینعبارتاثر نگذارد؛ چراکه امر تشــریع به ید شــارو و در اختیار او اســت. بهکجا اثر بگذارد و در کجا 
ر های نامربوزده باشد تا اشکال تداخل نادرست حوزهنیسـت که شارو قاعدۀ عقلی بما هی قاعدۀ عقلی را تخصیص

ند آن را با اهداف و مقاصد تواجهت که این قاعده در فضـای تشـریع وارد شـده اسـت، شارو میپیش آید، بلکه ازآن
 های مناسب و متناسب این اهداف بزند. خودش بسنجد و تخصیص

دیگر سخن اجماو فقها، مخصص این قاعده است. از  بودن مخصص: تخصیص وارده، اجماو است. بهج. لبی
قدر متیقن تزم به ( و باید مل2/700؛ مظفر، 7/493سـوی دیگر باید دانست که اجماو نوعی دلیل لبی است )نائینی، 

ــت و نه کیفری، خود گونهعبارتبود. به ــت که این قاعده مختص حوزۀ حقوقی اس ای از دیگر اینکه اجماو بر این اس
 بودن دلیل اجماو نیز همین اقتضا را دارد. تخصیص وارده بر این قاعده است و لبی

تخصــیص را در حوزۀ کیفری و حقوقی بر این هایی از توان از اهداف شــریعت و روح قانون، گونهتقریر دوم: می
رود. قاعده وارد کرد. باید پذیرفت سالمت روان و جسم افراد و سالمت معنوی جامعه از اهداف شریعت به شمار می

نوعی در رفع موانع حقوقی و شرعی از شرب خمر و لوازم آن با روح و مقاصد شریعت سازگار نیست. بنابراین باید به
و خریدوفروش  جواز حمللوازم شــرب خمر محدودیت قائل شــد. نتیجۀ این محدودیت، نداشــتن آزادی عمل در

 است. 
مر، ها در شرب ختوان با این پرسش آغاز کرد که اجازه به اقلیت: دلیل دیگر را میدلیل پنجم. بازخوانی اصـل

عیت شرب خمر است و اجازه قاعده اسـت یا تخصیصی است بر گزارۀ ممنوعیت شرب خمر  یعنی آیا اصل بر ممنو
ها از امور مجاز خودشان است مندی اقلیتها، تخصیص بر آن ضابطه و گزارۀ کلی است یا اصل جواز بهرهبه اقلیت

ها )در غیرشـرب خمر( را اعمال کرده اسـت و شــرب خمر داخل در اصل ها و ممنوعیتو شـرو، برخی محدودیت
ــان اســت  ثمرۀ بحث آنجا آشــکار میها از امور مجاز شــمندی اقلیتجواز بهره ــود که اگر اصــل بر رعی خودش ش

ها را اجازه نداده باشد(، هنگام شک در ها از تمام امور حالل نزد خودشان باشد )ولی شرو برخی آنمندی اقلیتبهره
خروج از اصـل، خروج ناروا و ناصـحیح خواهد بود. اما اگر جواز شـرب خمر، تخصیص بر اصل ممنوعیت شرب

توان توان پذیرفت. از سوی دیگر میعنوان ُشرب دانست و لوازم آن را نمیرا محدود و منحصر بهمر باشـد، باید آنخ
و جاری است، ولی خمر در جامعۀ اسـالمی(، ساری  گفت که قاعدۀ اذن فقط در عمومات )عموم ممنوعیت شـرب

 اجرا ندارد.  ها( قابلیتها )جواز شرب توسط اقلیتدر مخصص
رســد با فرر پذیرش به نظر میدلیل شــشــم. مدلول قاعدۀ اذنط فقو ومود مقتضــی اســت نه رف  مان : 

امکان اجرای قاعدۀ اذن در امور کیفری، باور به اینکه این قاعده فقط بیانگر مقتضی جواز پذیرش لوازم اذن است، نه 
ین است که برای تحقق هر امری عالوه بر وجود دشواری ثبوتی دارد و نه دشواری اثباتی. از امور بدیهی دانش اصول ا

توان نحو کلی است، میخمر به مقتضی، فقدان مانع هم الزم است. بنابراین باوجود مانع شرعی که نبود جواز شرب
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 چنین گفت که این قاعده در امور کیفری مانع دارد؛ یعنی مقتضی جواز است اما با بودن مانع، قابلیت اجرا ندارد. 
ــرو بگوید  یا هر دو را باید یک مرجع بگوید  در آیا می ــی را عقل بگوید ولی رفع مانع را ش ــود وجود مقتض ش

دانسـتن و انحصـار مرجع صدور مقتضی و رفع مانع نیست. بر همین پایه است که پاسـخ باید گفت: لزومی به یکی
اختیار شرو. پس عدم اجازۀ شرو، این مانع رفع مانع در تواند محصول عقل باشد، ولی رفع یا عدم وجود مقتضی می

 )مقتضی( است هکند؛ یعنی مانعش مفقود نیسـت. مفاد قاعدۀ اذن در شیء، رضایتی است که جزءالعلرا موجود می
گیرد و شـرو همان گونه که گفته شد، اصل و بنا را بر ممنوعیت دیگر )رفع مانع( با دسـتور شـرو صـورت میو جزء 
 گذارد. ها میمحدودیتخمر و ِاعمال شرب 

نظر آیا میهدف از طرح لوازم اذن، کشف رضایت اذنگرایی: دلیل هفتم. هدف توان دهنده است. در مسئلۀ مدِّ
گذار در تسری جواز به لوازم کشف کرد  شارو اصواًل به شرب خمر راضی نیست، چه رسد به رضایت شارو و قانون

آور باشد که در اینجا وجود ت: باید مبتنی بر صراحت نص یقینلوازمش. کشـف رضـایت شـارو به چند صورت اس
زای معتبر باشـد که ادعای آن در این مسـئله بدون دلیل اسـت؛ بر اساس اصول ندارد؛ باید مبتنی بر ظهور لفظ گمان

 عملی )دلیل فقاهتی( است که در این مسئله مجرای ندارد. 
جهتی نوعی ارفاق و توسعه در عمل مکلف است؛ اما به اضـطرار ازدلیل هشـتم. اطررارط موسیی  ناموس : 

خمر است، باید گسترۀ آن را منحصر در محدودۀ همین شرب تلقی کرد و  جهت اینکه خالف اصل ممنوعیت شرب
حد اندازه و به ونگهداری آن تسـری نیابد. هرچند اضطرار رافع تکلیف و مبیح برخی معاذیر است؛ تقدیر به به حمل

را محدود کرده و حاکم بر آن اسـت. اگر اصـل را بر ممنوعیت شرب خمر بدانیم که ها(، آنَقـــُدُر ِبَقَدرِ ضـرورت )تُ 
توان از باب ناچاری و اضطرار دانست؛ یعنی ها را میخمر توسـط اقلیتچنین اسـت، اذن شـارو به شـرباینحتمًا 

از سـر ناچاری و اضـطرار است. از سوی دیگر بهپذیرفتن اجرای احکامی مغایر با مذهب حاکم بر جامعۀ اسـالمی 
ای تخصیص )هرچند نه تخصیص مصطلح( است، باید به دلیل اینکه اضطرار، حکم و عنوانی ثانوی و در واقع گونه

 همان مفاد خودش که در مسئله ما فقط شرب خمر است )و نه لوازمش از قبیل تولید و حمل(، بسنده کرد. 
ها، اصـل و قاعده باشد )اصل این توان گفت اجازه به اقلیتمیز قاعده و اسـتننا: دلیل نهم. خوانشـی دیرر ا

ها و لوازم حقوقش اسـتفاده کند(، مگر اینکه تخصـیص بخورد. مخصــص هم سیره باشـد که هرکسـی بتواند از حق
رمت از آنجا ح)دلیل لبی( اسـت؛ یعنی اینکه سیرۀ شارو این بوده و هست که به ترویج و مقدمات آن راضی نیست. 

شـرب خمر از ضـروریات فقه و حتی دین اسـالم اسـت، پس شـارو بنا را بر محدودیت گذاشته است. بنابراین فقط 
 تابد. فروش آن را بر نمیشرب برای نامسلمان موجب حد نیست، اما سیرۀ شارو، حمل، نگهداری و خریدو

بنای عقل اســت، اما همان عقل نیز درک قاعدۀ اذن بر م دلیـل دهم. عقـلط مـان  مـدی امرای قاعدۀ اذن:
زا و مشــروبات الکلی، مضــر به منافع فردی، خانوادگی و اجتماعی اســت؛ درنتیجه بین دو گزارۀ کند مواد مســتیمی
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رســد انطباق و هماهنگی، حال یا از باب آید. در ترجیح یکی بر دیگری به نظر میعقلی، نـاســازگاری به وجود می
اًل مانع اجرای قاعدۀ های شـرعی میویی با گزارهسـمالزمه و یا صـرف هم تواند مرجح حکم دوم به حساب آید و مآ

دهد، پس لوازم آن زای روی خوش نشان نمیاذن شد. در تکمیل دلیل باید گفت آنگاه که عقل به مصرف مواد مستی
 شود. هم با ادبار عقل مواجه می

معنای آن اسـت که بین سـالمتی جامعۀ اسالمی و آحاد آن )دریافت عقلی( با منع مالزمه در عبارت پیشـین به
ای جدی مصـرف شـراب و حرمت آن )حکم شرعی(، مالزمه وجود دارد؛ چراکه ملزومی به این مهمی نیاز به الزمه

مصرف منِع  برد و آن،دیگر سـخن، با تصـور ملزوم، عقل به تصـور الزم پی میمصـرف شـراب دارد. بههمچون منع 
 شراب و لوازم آن است. 

دارد هر ق.م.ا که بیان می 2بر اســاس مادۀ و مجازات:  بودن مرمدلیل یازدهم. ناســازگاری با اصــل قانونی
گردد و بر اساس مادۀ شـده باشـد جرم محسوب میرفتار اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین

شده و ناظر به همۀ حقوق کیفری است. ها اصلی پذیرفتهبودن جرم و مجازاتاصل قانونیق.ا،  53ق.م.ا و اصل  72
کند که قاعدۀ اذن، وارد قلمرو حقوق کیفری نشــود؛ زیرا پذیرش قاعدۀ اذن در حقوق کیفری بهاین اصــل ایجاب می

دهد؛ چراکه مثاًل را شکل می ها اسـت که مبنا و پایۀ حقوق کیفریو مجازاتبودن جرم معنای عدول از اصـل قانونی
ندانسـتِن مبادرت به تخریب ملک یا ساخت سند مجعول و استفاده از آن یا سوءاستفاده از لباس مأموران دولتی جرم

برای اسـتیفای طلب که قباًل توضیح داده شد یا حمل و همچنین ساخت، نگهداری، خریدوفروش مشروبات را برای 
 233حقوق کیفری و قانون اسـاســی اســت. بنابراین پذیرش قاعدۀ اذن در مادۀ ها، برخالف اصــول مصـارف اقلیت

 ها سازگاری ندارد. و مجازاتبودن جرم ق.م.ا، با اصل قانونی
د فقط بهکناصـل تفسیر مضیق در قوانین کیفری ما را ملزم میدلیل دوازدهم. ناسـازگاری با تفسـیر مضـی : 

گذار دخالت دادن اموری را که معلوم نیست در مراد قانونتفسیر موسع و دخالتصراحت قانون اکتفا کنیم و راِه چنین 
گذار است. دخالت قاعدۀ تجاوز از مقصود و مراد قانونکند؛ چراکه هدف تفسیر مضیق، عدمداشـته باشـد، سـد می

نظر مقنن باشد. فای برسد که خالسبب اینکه ممکن است به نتیجهاذن در امور کیفری با این اصل سازگار نیست به
گذار دارد و با نبود این تصریح متفرو برای این سـخن باید گفت پذیرش لوازم بر اسـاس قاعدۀ اذن نیاز تصریح قانون

باید به همان مدلول مطابقی اذن اکتفا کرد. افزون بر این، تفسـیر موسع در این خصوص موجب اشاعۀ فساد و فحشا 
 است. 

در ظاهر امر، اذن به شرب، مطلق است و قیدوشرطی ندارد و رفت: ندلیل سیادهم. اذن مرل ط چالش و برو
استنادشدنی است  در پاسخ باید گفت: ممکن است مستمسک جواز لوازم شرب قرار گیرد. اما آیا اذن مطلق همیشه 

چه مطلِق اذن مؤثر باشد دارای اعتبار است؛ گانۀ اذن، در آناذن مطلق، امری مخالف اصل است. هریک از اقسام سه
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اما در مواردی که مطلق اذن کافی نیسـت، باید اذن صـریح صورت بگیرد. افزون بر این به فرر پذیرش اذن مطلق، 
ــرب، اذن در گونه ــت، نه اذن به لوازم؛ یعنی اطالق اذن در باید دید مطلقیت اذن مثاًل در ش ــرب اس های مختلف ش

 بودن خود شرب است، نه ناظر به لوازم شرب. لقشرب، ناظر به مط
ــتۀ قانون ــابره و بایس ــکرات ازنظر قانونگذاری: دلیل چهاردهم. ط ــرب مس ــئلۀ ش گذار مخفی نبوده و مس

گذار از مسـئلۀ حمل، نگهداری و خریدوفروش مسـکرات از سوی توان گفت قانونمسـکوت نمانده اسـت، اما نمی
گذار نگاه قاعدۀ اذن باشــد. اگر نیاز بود و اگر قانون های عقلی و اســتناد بهاســتتناج هـا غافل بوده تا نیاز بهاقلیـت

صــورت صریح بیان داشـت، خود در چنین موارد مهمی اذن حمل، نگهداری و خریدوفروش آن را بهجوازگرایانه می
 کند. گذار عاقل است و با درنظرگرفتن جوانب، قانون وضع میکرد؛ چراکه قانونمی

ــرر در بید امتماعی بر قاعدۀ اذن: د نابســندگی به جنبۀ فردی قاعدۀ لیـل پـانادهم. حکومـت قاعدۀ لط
الضرر، امری خردپذیر و با روح الضرر سازگاری کامل دارد. بر همین اساس قاعدۀ الضرر در امور اجتماعی کاربرد 

داند که مضر لمان را مشمول حد نمیگذار تا جایی شرب مسکرات از سوی غیرمسمؤثر خواهد داشت. شارو و قانون
به خود او و خانوادۀ او، اجتماو، دین اسـالم و انقالب اسالمی نباشد و موجب اشاعۀ فساد و فحشا در سطح جامعه 

؛ به «االذن فی مال الشـر اذن فی هو اقل ضرر منه»توان این قاعده را ذکر کرد نشـود؛ چون از فروعات قاعدۀ اذن می
دهنده کمتر اســت )نک: عاملی ترحینی، در شــیء مســتلزم اذن در چیزی اســت که ضــرر آن به اذناین معنا که اذن 

وقوو (. تقریر دیگر اینکه قاعدۀ الضـرر از قواعد حاکم بر قاعدۀ اذن است و گسترۀ آن را به عدم749؛ یثربی، 3/575
فروش، مشرور و هداری و خریدوضرر ناشی از شرب، و در مسئله ما عدم پیدایش ضرر اجتماعی ناشی از حمل، نگ

 کند. محدود می
ــل  ــت. اص ــرر و قواعد حاکم دیگر اس ــروو، در قالب الض ــکنه از حقوق مش قانون  40حق برخورداری تمام س

تواند ِاعمال حق خویش را وسیلۀ اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی کس نمیهیچ»اسـاسـی مقرر داشته است: 
مندی هر سـکنۀ ایرانی اعم از اقلیت و غیراقلیت از حق خود نباید خالف اصل مذکور باشد. بنابراین بهره« قرار دهد.

ــرف ــرر چه به شــخص مص کننده وارد شــود، چه به خانوادۀ او و چه به اجتماو، ممنوعیت کامل دارد. حال این ض
، حمل( با قاعدۀ الضرر به جد افزودنی اسـت که اگر نوشـیدن، این قیود را دارد، تسری جواز به لوازم آن )مانند تولید

 محدودیت و بلکه ممنوعیت دارد. 
 های قانونی بر ممنوعیت کامل: دلیل شانادهم. دللت اطالق گااره

 های حقوقی الف. تفسیر نخست از اطالق
قانون مبارزه  22تعزیرات و مادۀ  105و  102و... قانون اساسی و مواد  5،4،9،75،24،23گذار در اصول قانون

نزده نساخته و تخصیص با قاچاق کاال و ارز، از واژۀ هرکس اسـتفاده کرده اسـت و هیچ فردی را از شمول آن، خارج 
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تعاقب آن، ســاخت، نگهداری، خریدوفروش جای قوانین کیفری، حمل و مگذاِر عاقل در جایاســت؛ یعنی قانون
و  233مشـروبات الکلی را بدون هیچ تخصـیصـی برای تمام شهروندان ممنوو کرده است. نحوۀ بیان قانون در مادۀ 

ق.م.ا نیز حاکی از این اسـت که مصـرف مشـروبات از سـوی هرکسی ممنوو بوده و موجب حد است. اما در  233
گذار از حکم شود که قانونجرای حد دانسـته اسـت، ولی از این ماده برداشت نمیها، تظاهر به آن را موجب ااقلیت

دیگر مفهوم گزارۀ قانون این است که عبارتزده باشد. بهو مطلق حرمت مشـروبات دسـت برداشته یا تخصیص عام 
حالت اضطرار هم که که مثاًل در در خفاخوردن آن، رافع حکم حد و )و نه رافع حرمت و ممنوعیت( است، همچنان

ها بر همین قرارگرفته اسـت. رأی شعبۀ چهار دادگاه تجدیدنظر استان تهران چنین اسـت. ظاهرًا رویۀ عملی دادگاهاین
های دینی را مجرمانه دانســته اســت تعزیرات کـه فروش مشــروبـات الکلی توســط اقلیـت 102در تـأییـد مـادۀ 

 ویه است. ( نمونۀ این ر1/5/7595تاریخ  9509910220400215)
ــــانونی از نگاهی دیگر: وظیفۀ هر شــهروند پرهیز از امور تهدیدب. اطالق وامنیت کنندۀ نظمهای حقوقی و قـ

ــرف ــالمت مص ــت. خطرات مواد الکلی بر س کننده و احتمال وقوو جرایم خطرناک که تهدیدکنندۀ نظمعمومی اس
جای قانون، استثنایی برای برخی نی است. در هیچوامنیت عمومی شهروندان است، از امور بسیار روشن و انکارنشد

افراد در عمل به این اصـل بیان نشده است. حمل، نگهداری، ساخت، فروش، در اختیار دیگران قراردادن مشروبات 
 امنیت عمومی شهروندان است. وها، مخل نظمالکلی توسط هرکسی حتی اقلیت

 
 گیرینتیـجه

در امور کیفری اجرا شــود؛ « اذن در شــیء، اذن در لوازم آن اســت» هدهد قاعدنمی ای کافی وجود دارد که اجازهادله
دالیل های مختلف، محدود به امور حقوقی )غیرکیفری( است. اطالق یا عموم ظاهری قاعده بهبندیبلکه با صـورت

تعدد، ا تقاریر ممختلف، محدود به حوزۀ حقوقی )غیرکیفری( شده است. انصراف قاعده به امور حقوقی، تخصیص ب
نکردن جزایی دهد. برخوردگیری و شمول را به این قاعده نمیاطالق هالضرر در ُبعد اجتماعی، اجاز هحاکمیت قاعد

که ممکن است جواز شرب « های مذهبیاقلیت»)عدم اجرای حد در خصوص استعمال مسکر از سوی نامسلمانان 
ظاهری  هیت( تلقی شــود. به همین جهت، توســع)اضــطراِر حاکم تواند امر اضــطراریاز آن نتیجه گرفته شــود(، می

نگهداری و خریدووها(، منتج به ناروایی حملآن )تقدر بقدر هاز محدود فتنرارجواز فعدم هناشی از اضطرار با ضابط
کند؛ میبودن قاعده هرچند عدم تخصیص و عدم تقیید را اقتضا شود. عقلیمثابۀ لوازم شـرب مسکرات میفروش به

رو های از ناحیۀ صاحب شریعت روبهها و تقییدتواند با تخصیصجهت اینکه وارد حوزۀ تشـریع شـده اسـت، میبه
بردن به مضرات فراوان ها از نوو لبی )اجماو و سـیره( اسـت. عالوه بر این خود عقل بعد از پیشـود. این تخصـیص

ســویی ممنوعیت د، قرار گرفته اســت و ما هماهنگی و همشــواذن که عقلی تلقی می همســکرات، در تعارر با قاعد
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ح عدم جواز آن تلقی کردیم.   مسکرات و لوازم آن را مقاصد دین و شریعت، مرج 
گونه مواد، شــامل های قانونی ناظر به حمل، نگهداری و خریدوفروش اینها و عمومیتافزودنی اســت اطالق

شود. الضرر منتفی می هعقلی است که در هنگام رویارویی با قاعد هقاعدلحاظ شود. بهها نیز مینامسلمانان و اقلیت
های مخالف امنیت و ســالمت جامعه( نیز جواز )مانند الزام هر شـهروند به پرهیز از رفتار همچنین قواعد باالدسـتی

 تابد. های استعمال مسکر را بر نمیالزمه
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