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Background and Aim: Drunkenness means drunkenness and a state that is placed 

between a person and his intellect or is affected. Some Islamic thinkers consider 

Muskar as something that disturbs the order of words and reveals secrets, in other 

words, it is something that disturbs perception and intellect, and in most people 

who drink alcohol, with a sense of joy. 

Materials and Methods: It is descriptive study. 

Ethical Considerations: All ethical considerations have been observed. 

Findings: Taking intoxicants is a Hadd crime and has unpleasant psychological 

effects and consequences. Today, it has been proven that Islam has chosen the right 

path in dealing with the issue of intoxicants. Current science has also proved that 

alcohol is, indeed, the root of all crimes and corruptions that cause the loss of 

intellect, thought, health and wealth, and the rupture of the family system. 

Conclusion: The Islamic Penal Code discusses drunkenness in various articles. 

Therefore, the legislator has not criminalized drunkenness, but has criminalized the 

consumption of intoxicants, so that even if a person eats intoxicants but does not 

get drunk, even if it is a drop, he will be sentenced to the Islamic punishment 

named Hadd. Therefore, what has been important for the holy Islamic Shari'a is the 

consumption of intoxicants, not the state after it. 
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 دهيچک

بعضي از اندیشمندان اسالمي، ُمسکر را . شود يمیا عارض  رديگ يمر ُسکر به معني مستي و حالتي است که ميان انسان و عقل او قرا :نه و هدفيزم
و در بيشتر  شود يمو به عبارتي، چيزي است که موجب اختالل در ادراک و عقل  گردد يمکه موجب ِاخالل در نظم کالم و افشاء راز  دانند يمچيزي 

 .، با حِس شادي و توانایِي کاذب همراه استکنند يمکساني که شرب خمر 
 .صورت توصيفي بوده است روش تحقيق در این مقاله به :ها مواد و روش

 .شده است تیرعا نگارش این مقالهدر  تمامي اصول اخالقي :يمالحظات اخالق
آثار و مصرف خمر و سایر مسکرات، . اي است گيرانه اللهي است که اثبات آن، مشمول قواعد سخت حدي و از نوع حق جرایممصرف مسکر از  :ها افتهی

امروزه ثابت شده است که اسالم در برخورد با مسأله مسکرات، راه راست و درستي را . تبعات ناخوشایند و نامطلوبي ازلحاظ روحي و رواني دارد
ایه از ميان رفتن یي است که مها مفسدهو  ها يتبهکارراستي، ام الخبائث و ریشه همه  علِم کنوني نيز ثابت کرده است که مواد الکلي به. برگزیده است

 .شود يمعقل، فکر، سالمت و ثروت و گسيختگي نظام خانواده 
انگاري نکرده، بلکه مصرف  گذار، مستي را جرم بنابراین قانون. قانون مجازات اسالمي در مواد مختلفي درباره مستي بحث کرده است :گيري نتيجه

اده مسکر را بخورد، ولي مست نشود، حتي اگر یک قطره هم باشد، باز به مجازات حد که حتي اگر فردي م طوري انگاري نموده است، به مسکر را جرم
 .بنابراین آنچه براي شارع مقدس اسالمي مهم بوده است، مصرف ماده سکرآور است، نه حالت بعدازآن. شود يماسالمي محکوم 

  .هيفقه امام ،رانیا يفريحقوق ک ،يقانون يپزشک مستي،درجات  ي،مست :يديکلمات کل
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 مقدمه

ُسکر به معني مستي و حالتي است که ميان : موضوعبيان  -1

ُسکر اسمي . شود يمیا عارض  رديگ يمانسان و عقل او قرار 

بعضي . باشد کننده مستاست براي هر چيزي که ُسکر آوَرد یا 

که موجب  دانند يماز اندیشمندان اسالمي، ُمسکر را چيزي 

و به عبارتي، چيزي  گردد يماز ِاخالل در نظم کالم و افشاء ر

و در بيشتر  شود يماست که موجب اختالل در ادراک و عقل 

، با حِس شادي و توانایِي کاذب کنند يمکساني که شرب خمر 

 .(44: 0433حسيني، )همراه است 

ناميدن خمر به نوشيدني »: دیگو يمخود « مفردات»در « راغب»

کز و جایگاه ِخرد انسان که سکرآور باشد، براي این است که در مر

: 0434اصفهاني، ) «سازد يمو آن را ِاشغال و تباه  شود يمپنهان 

، براي همين، به حرام بودن، محکوم است و بر اجتناب (444

در ادیان الهي، بخصوص دین . شود يم تأکيدو دوري از آن 

زیرا خداوند چيزي را که . اسالم، خمر و شرب آن حرام است

 .(33: 0433حسيني، ) داند ينماست، حالل زایل کننده عقل 

قانون مجازات اسالمي در مواد مختلفي درباره مستي بحث 

اما مستي در قانون مجازات اسالمي تعریف نشده . کرده است

بنابراین . است و فقط مصرف مسکر جرم دانسته شده است

نکرده، بلکه مصرف مسکر را  انگاري جرم، مستي را گذار قانون

حتي اگر فردي ماده  که طوري بهنموده است،  يانگار جرم

مسکر را بخورد، ولي مست نشود، حتي اگر یک قطره هم 

بنابراین . شود يمباشد، باز به مجازات حد اسالمي محکوم 

آنچه براي شارع مقدس اسالمي مهم بوده است، مصرف ماده 

به همين منظور بر اساس  0.بعدازآنسکرآور است، نه حالت 

، مصرف مسکر از 0432انون مجازات اسالمي ق 233ماده 

قبيل خوردن، تزریق و تدخين آن، کم باشد یا زیاد، جامد باشد 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

از موجبات  تواند يمالبته در برخي از موارد ارتکاب جرم با حالت مستي  -0
در مورد  0483ق تعزیرات  807ماده . ک.براي نمونه ر. مشدده تلقي گردد

رانندگي در حالت مستي که موجب تشدید مجازات و ممنوعيت تبدیل حبس آن 
 .گردد يمبه جزاي نقدي 

 اي گونه بهیا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط، 

است و در  حداز مسکر بودن خارج نکند، موجب  آن راکه 

( آبجو مسکر)فقاع  نخورد» :تبصره آن نيز چنين آمده است

نوع و ميزان حِد مصرف . «مستي نياوَرد هرچنداست،  حدجب مو

. تازیانه است 71مسکر بر طبق نظر مشهور بلکه اشهر فقها، 

، 0432قانون مجازات اسالمي  233و  233این امر در ماده 

 2.مورد مقنن قرار گرفته است

ي است که الله حقحدي و از نوع  جرایممصرف مسکر از 

، همگي داّل بر این السالم عليهممه روایات مختلف و سيره ائ

پوشي  ي باید به تعبيري، سياست بزهالله حق جرایماست که در 

در قانون آیين دادرسي کيفري  را اتخاذ نمود و به همين دليل

، مقررات خاصي جرایمدر مورد تحقيقاِت مقدماتي از این  نيز

طورکلي، مشمول  بهحّدي  جرایماثبات  4.است شده بيني پيش

دشوار  قدر آن ها آناست و ادله اثبات  اي گيرانه اعد سختقو

 .اند کردهرا تعبير به محال  ها آناست که برخي اثبات 

به استناد نظریه پزشکي  ها دادگاهدر رویه قضایي برخي 

قانوني، مبني بر وجود الکل در خون فرد متهم، حکم به حّد 

« ضيمستند علم قا»و این گواهي را  دهند يممصرف مسکر 

در مقابل برخي . دانند يمبراي صدور حکم به مصرف مسکر 

از محاکم به استناد اینکه در گواهِي پزشکي قانوني احتمال 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ميزان و نوع ّحد مسکر در قانون مجازات، به تبعيت از فقه اماميه چنين آمده  - 2

 :است
 .ّحد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شالق است: 233ماده 
ورت ظاهر به مصرف مسکر، محکوم به ّحد غير مسلمان، تنها در ص: 233ماده 

 .شود يم
اگر مصرف مسکر توسط غير مسلمان علني نباشد، لکن مرتکب در  –تبصره 

حاِل مستي در معابر یا اماکن عمومي ظاهر شود، به مجازات مّقرر براي تظاهر 
 .گردد يمبه عمل حرام محکوم 

انجام هر گونه »: رددا يممقرر  0432قانون آیين دادرسي کيفري  012ماده - 4
منافي عفت ممنوع است و پرسش از هيچ فردي در  جرائمتعقيب و تحقيق در 

این خصوص جایز نيست مگر در مواردي که جرم در مرتي و منظر عام واقع 
شده باشد یا داراي شاکي یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در اینصورت 

وضاع و احوال مشهود توسط تعقيب و تحقيق فقط در محدوده شکایت و یا ا
 «.شود يممقام قضایي انجام 
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خطا و اشتباه وجود دارد و همچنين به دليل وجود شبهه و 

جریان قاعده درء از صدور حکم به حد مصرف مسکر 

 .(37: 0430آشوري، ) کنند يمخودداري 

فراوان بر قبح ذاتي این  تأکيد رغم به –ي اسالم يها آموزه

بر  –يت اخالقي براي مرتکبان آن مسؤولَاعمال و اثبات 

اصرار  ها آنو جلوگيري از اثبات  جرایمپوشاندِن این 

اصلي بر اصالح مرتکبان و  تأکيددر مجازات نيز  0.ورزند يم

، اهدافي همچون بازدارندگي حال بااینست؛ ها ا آننادم شدن 

و خصوصي، اجراي عدالت و حتي ارضاي خاطر بزه  عمومي

 .دور نمانده است ازنظردیدگان نيز 

بنابراین در خصوص این موضوع باید به نکاتي چند توجه 

مستند علم  تواند يماول آنکه، آیا نظریه پزشکي قانوني . نمود

مدرن  يها يفناورقاضي واقع شود یا خير؟ توضيح آنکه، 

در زندگي روزمره بشر پيدا کرده  يا ژهیوالکترونيکي جایگاه 

ابزارهایي در  عنوان به تواند يم سو یکاز  ها يفناوراین . است

دست مجرمان و تبهکاران قرار گيرد و ارتکاب جرم را تسهيل 

کند و از سوي دیگر پليس و سيستم عدالت کيفري نيز از این 

 آوري جمعابزارها براي کشف جرم و شناسایي مجرمان و 

و دالیل علمي که  کنند يمو مدارک عليه آنان استفاده دالیل 

 نیپسندتر محکمهدر ردیف  دیآ يماز این طریق به دست 

براي نمونه در حال حاضر، . روند يمدالیل و مدارک به شمار 

رانندگي در حال مستي،  که آندر بسياري از کشورهاي جه

، از ابزارهاي دهد يمتشکيل  ها آنجرم شایعي را در 

رونيکي براي تشخيص ميزان الکل در خون استفاده الکت

 .کنند يم

 ها نهيزمهمچنين تحول و پيشرفت علوم و فنون در تمام 

از اختالفات، دادرس بدون  روزافزونيموجب شده که در شمار 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

منافي عفت هرگاه  جرائمدر ». ک.د.آ 012ماده  0تبصره . ک.براي نمونه ر- 0
شاکي وجود نداشته باشد و متهم بدوًا قصد اقرار داشته باشد، قاضي وي را 

 .«کند يمتوصيه به پوشاندن جرم و عدم اقرار 

کامل و صحيح  طور بهرجوع به اشخاص خبره نتواند 

 يرأموضوعي اختالف را درک نماید و ناچار شود  يها جنبه

د را با نظر اشخاصي بياراید که به دليل داشتن تخصص در خو

علم یا فن خاص و یا حتي داشتن تجربه، تبحر و مهارت 

توانایي الزم را براي روشن کردن عناصر موضوعي مربوط به 

 .(37: 0432پوربافراني، ) باشند يماختالف دارا 

در امور کيفري از جایگاه مهمي  خصوص بهکارشناسي 

پزشکي قانوني که ابزاري در دست  ازجملهت؛ برخوردار اس

 تواند يمو این علم تخصصي  استقاضي براي حصول علم 

 باوجوداینکهاما . قاضي را در وصول به حقيقت رهنمون سازد

علمي عصر جدید ارجاع به کارشناسي و  يها یيتوانا بر تکيهبا 

، اما در قوانين کيفري استتبعيت از اظهارنظر آن الزامي 

از طرفي در . کارشناسي مجمل باقي مانده است مسألهد موجو

قوه قضائيه به  يها پرونده يدرصد چهلعمل آمار ارجاع 

پزشکي قانوني و پذیرش نود درصد نظرات کارشناسي ارجاع 

 عنوان بهشده، حاکي از تمایل قضات به پذیرش کارشناسي 

 یکي از ادله اثبات است و این خود نشان تمایل رویه عملي به

این عدم هماهنگي در قوانين در باب  .سمت ادله علمي است

مرتبط با پزشکي قانوني  يها چالش نیتر مهمکارشناسي از 

همچنين باید توجه داشت که نظر کارشناس، مختص . است

حقوق کنوني نيست و از دیرباز در متون فقهي با عنوان نظر 

وجه به ليکن امروزه با ت. فقها بوده است موردتوجهاهل خبره 

 ازپيش بيشتخصصي شدن علوم و مباني، اهميت این نهاد 

مضاف بر اینکه ميزان اختيار قاضي در رد یا . شود يماحساس 

آن بر سرنوشت دعاوي،  ريتأثقبول نظر کارشناس به لحاظ 

اهميت این بحث، زماني بيشتر . بسيار حائز اهميت است

 دیگر باشدکه اظهارنظر کارشناس، مغایر ادله  شود يمآشکار 

  .(33: 0432ساعي و ثقفي، )

تحليلي  -در این پژوهش از روش توصيفي: روش تحقيق -2

هایي که نياز به ارائه تعاریف بوده  در بخش .شده است استفاده
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هایي که به بررسي و  شده و در بخش از روش توصيفي استفاده

شده روش تحليلي به کار  تفسير مواد و قواعد حقوقي پرداخته

 .شده است هگرفت

 بحث و نظر

 موجب مستي زوال اراده به -0

ن یاز چند يل قصد در اعمال آدمکيان تشیاب گناه، جرکارت

دار یپد يه قصد در نفس آدمیسا در ابتدا. گذرد يممرحله 

سپس،  ،گردد يمان یان قصد در آن نمایجر ازآن پسو  شود يم

در ؛ دهد يما انصراف از آن رخ یر به عمل و کحالت توجه ف

 درنهایتو  دهد يمح يآن را ترج کا تری فعل يمرحله بعد، آدم

؛ سازد يممبّدل  و آن را به حالت جزء کند يمل يمکقصد را ت

تب اسالم بنا به کدر م. آورد درميقصد را از قوه به فعل  يعنی

 شود يمشمرده  يک، نيکار نکم به يتصم 0(ص) امبريث پیحد

اما در قلمرو . دیآ ينم ارار زشت، گناه به شمکم به يتصم يول

و انتخاب داراي  گيري تصميمحقوق کيفري، مرحله عزم، 

يت مسؤولاهميت بوده و در صورت وجود سایر ارکان موجب 

از منطوق و  توان يم طرف ازیکدر این راستا، . گردد يم

احراز  0432 يقانون مجازات اسالم 033مفهوم مخالف ماده 

. شناخته شده است« ادهار» يفرکيت يمسؤول که مالکرد ک

هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم »: دارد يمان ين ماده بیا

فاقد اراده یا قوه تمييز باشد  که نحوي بهدچار اختالل رواني بوده 

 يمکاما با . «و مسؤوليت کيفري ندارد شود يمجنون محسوب م

ه شخص فاقد اراده کجه ين نتیگفت ا توان يم تأملق و يتدق

استدالل  گونه ایند یاما با استح يندارد صح يفرکيت مسؤولي

ار ياخت ،0432 يقانون مجازات اسالم 031نمود؛ وفق ماده 

ل از کار متشياخت. است يفرکيت مسؤوليط یشرا ازجمله

شخص مست . کند يمل یاراده را زا يمست. استقدرت و اراده 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ث به نفوسها و ان الهم یما حد يعن امت يعف»: ندیفرما يم( ص)رم کامبر ايپ- 0

ث نفس یامت من از حد»؛ «ئهيتب سیکال ئهيتب حسنه والهم بالسیکبالحسنه 
ار ک م بهيتصم يول شود يمشمرده  يک، نيکار نکم به يبخشوده هستند؛ تصم
 .«شد ت نخواهديو موجب مؤاخذه و مسؤول رود ينمزشت، گناه به شمار 

داشته  يبیه قدرت تخرک وآتش آبصرفًا قدرت دارد همچون 

توقف آن را ندارد و مضافًا عقل  یيفقد اراده توانا لحاظبه  يول

و  کند ينمعقل رفتار  يمقتضا بهمختل شده و  يو يو آگاه

فه یه شریان را آين بیز ندارد و اين يفرکيت مسؤولي درنتيجه

 «و أنتم سکري حتي تعلموا ما تقولون الصلوهوالتقربوا ... »

 .مدلل نمود توان يم

 یيتنها به گذار قانون يوامر و نواهتحقق جرم، نقض ا يبرا

جه خواست و اراده فاعل يد نتیفعل مجرمانه با. ستين يافک

فاعل  يو حاالت روان يان فعل ماديگر، میباشد؛ به سخن د

. ب را مقّصر شناختکموجود باشد تا بتوان مرت يد نسبتیبا

ه کاین  بهت سوء مجرم است، مشروط ياب جرم، تظاهر نکارت

وقوع آن را احتمال  کم دستا یرا بخواهد  يلن فعيفاعل چن

ن یدر ا. آگاه باشد گذار قانون يدهد و به نقض اوامر و نواه

ا خطا یاب فعل عمد داشته و کا در ارتیفاعل  میيگو يمصورت 

ران یا يفرکي، حقوق ين موضوع در فقه اسالمیا. رده استک

 .است قرارگرفته رشیموردپذ

لکن ... »: ن عبارتیا با ا.م.ق 033ر ماده يران بخش اخیدر ا

منظور ارتکاب جرم یا با علم  چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به

به تحقق آن بوده است و جرم موردنظر واقع شود، به مجازات هر 

رات همراه با علم کقصد در شرب مس ،«شود يدو جرم محکوم م

ت به جرم يومکرا سبب مح ياب جرم در زمان مستکبه ارت

. داند يم يدر زمان مست يابکخمر و جرم ارت شرب يحّد

ساز مجرم  نهيزم تواند يم يه مستک يه موارديلکن، در یبنابرا

ت يعامل رافع مسؤول عنوان بهشناختن شخص مست گردد و 

در شرب  يه وکاست  يز قلمداد نشود در زمانين يفرکي

 توان يم يبه عبارت اخر. ا مقصر باشدیرات عمد داشته کمس

از بابت رفع  يمست ريتأثن مانع يشيا عمد پیر يگفت تقص

از آن با قاعده  يه در فقه اسالمک گردد يم يفرکيت مسؤولي

 .شود يم ريتعب «االمتناع باالختيار الینافي االختيار» يعقل
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 یکفاعل به  يل نفساني، اراده عبارت است از مطورکلي به 

 يتيفکيا یحالت  یکف، اراده ین تعریمطابق ا. رفتار خاص

ت و خشم و حزن یاست همچون حّب و بغض و رضا ينفسان

ه همواره پس از مرحله کاز ين امتیو سرور و مانند آن؛ با ا

به )پس تا علم . قرار دارد« فعل»ش از مرحله يو پ« علم»

هم قابل ( خاص يبه فعل)ابد، اراده يتحقق ن( خاص يامر

 يپاراده حاصل شد، الجرم فعل در  که آنگاهست و يتحقق ن

حدوث علم، فعل از فاعل صادر  رغم به، واّلا چنانچه دیآ يمآن 

ثر که حداکبه نام اراده حاصل نشده بل ينفسان يتيفکينشود، 

ن، تا یبنابرا .ميهست رو روبهد کا شوق مؤیبه نام شوق  يباحالت

رآور وجود نداشته باشد، فرض که علم به وجود ماده سک يزمان

مسکر اما فقدان علم در . ست، باطل ايمست تحقق اراده در

اب افعال کارت هنگام شرب آن و فقدان اراده در يدنينوش بودن

ستند؛ ين يلزومًا واجد رابطه تساو يدر طول دوره مست

ت ين است فرد بدون علم بر ماهک، هرچند ممدیگر عبارت به

ن موضوع یده باشد، اما اير نوشکمس يوان، مقداريع درون لیما

 يو ازاله اراده در رفتارها يزاله قدرت بر آگاها يلزومًا به معنا

 .ستيشخص مست ن

 يت نفسانيفکي یک يشناس شناختو  يفلسف ازلحاظ يآگاه

گوناگون  يدرجات، سطوح و متعلقات طول يه داراکاست 

با اختالل در روان فرد شارب،  تواند يمرات کشرب مس. است

امون، بنا ريط پیرا نسبت به افعال خود و شرا يو يزان آگاهيم

 يزان اختالليم. ا زائل سازدیاهش دهد و کل مختلف یبه دال

، در کند يمجاد یا ير، در اراده و آگاهکاز مس زانيم کیه ک

 ي، تظاهرات مستدرواقع. ط مختلف متفاوت استیافراد و شرا

ل، طبع، آهنگ مصرف کزان مصرف اليدر هر مرحله به م

 .دارد يل و عادت انسان بستگکال

 یياراکاهش کرات موجب کمس يمصرف طوالنچنانچه 

 يها يالکل دهد يمقات نشان يتحق. گردد يم ير در مستکمس

نند کسب ک يحداقل دو برابر افراد يتحمل توانند يم کار کهنه

زان مصرف يهمان م که درحالي؛ نوشند يمل کال يهرازگاهه ک

ار کن ین بار مبادرت به اياول يه براک يشخص یک يبرا

. مرگ شود يا حتیو  يهوشيمنجر به ب تواند يم، کند يم

امل کر تيه سکن است وجود داشته باشد کز ممين يعوامل

 يها کابارهه از ک يرا شدت دهند مثاًل اشخاص مست يمست

سرد،  يدر اثر برخورد با هوا ندیآ يمرون يسرد ب يگرم در هوا

 .گردد يمد یتشد ها آن يمست

صاحب  ياشد، ولن است فرد، مست بکموارد مم يدر برخ

ب نسبت به کن فرض، مرتیشناخته شود؛ در ا ياراده و آگاه

آن  يامدهاين پيت رفتار خود و همچنيت و عدم مطلوبيمطلوب

ه انجام کآنچه را  داند يمب ک، مرتدیگر عبارت بهآگاه است؛ 

ا یو  آورد يمبه وجود  يمنفعت شخص يو يبرا دهد يم

 ي، ولشود يمران گید يا ناخوشیرفتارش منجر به رنج و 

؛ اراده، موجود دهد يمو آن را انجام  کند يماراده  وجود بااین

 يفرکيت ياراده مخدوش رافع مسؤول. مخدوش است يول

 زوال، البته در صورت قلب اراده مخدوش به. شود ينمشناخته 

یکي از دانشمندان . يت کيفري، قطعي استمسؤولرفع 

ته که نخست شادي و اسالمي مستي را داراي سه مرحله دانس

سرحالي و دیگر سستي در جسم که در این دو حالت وي 

فاقد قوه  يدر گام سوم و يمختل ول هرچندار بوده ياخت يدارا

 يفرکيت مسؤوليه منجر به عدم کو اراده است  يعقل، آگاه

 .گردد يماو 

ز گفته ين« يداع»ه به آن کزه يگر، اراده با انگید ياز سو 

ه فرد به کقّوه محّر توان يمرا  يداع. تمتفاوت اس شود يم

ن یا. خاص دانست يا عدم انجام فعلیرفتار  یکاب کارت

ه انسان بعد از کموضوع در حّدفاصل علم و اراده قرار دارد؛ چرا

ل يخاص، م يفعل کا تریعلم نسبت به مصالح و مفاسد فعل 

و ( زهيتحقق انگ) کند يمدا يفعل پ کا تریبه مبادرت به فعل 

حادث  يا عدم انجام آن در نفس ویاراده انجام  سپس

 يجهت قتل فرد يسب تجّرک منظور بهه ک يلذا فرد. شود يم
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 ياتفاق طور به ي، ولکند يمر يگر مبادرت به شرب ماءالشعید

و  واحوال اوضاعط و یر بوده است و شراکمزبور مس يدنينوش

د، ل شویزا کلي به ياراده و گردد يمز سبب يرات نکزان مسيم

، صاحب اراده ين مادکه هنگام تحقق رکاست  يهیبد

 .زه بوده استي، هرچند واجد انگشود ينمشناخته 

آگاه  يفعل يامدهايت و پينسبت به ماه ين است فردکمم

آن را نخواسته  يامدهايند، اگرچه پکباشد و اراده انجام آن را ب

عرف و عقل، نسبت به  ين صورت، از نگاه داوریباشد؛ در ا

ه اراده ک يشخص. رده است و عمد داردکآن قصد  يمدهاايپ

ن حال آگاه است، يرا آتش بزند و در هم يا رده فقط خانهک

 ها آنشتن کقصد  که آنونت دارند و بدون کدر خانه س يافراد

و  گذرد يمخود  ين آگاهینار اکتفاوت از  يرا داشته باشد، ب

به مرگ منجر  درنهایتو  کند يمبه آتش زدن خانه  اقدام

دگاه عرف و عقل، قصد ی، از دشود يمن در خانه کافراد سا

ت يرا داشته و عمل او، عمل همراه با سوءن ها آنقتل 

ه که شخص آگاه است کن اندازه يهم. گردد يممحسوب 

ت ي، اگرچه در نشود يم يفرکيعمل او منجر به نقض قانون 

عرف و عقل  يخود آن را نخواسته باشد، از نگاه داور

م يب فعل شده است و خواست مستقکمرت يعمد صورت به

اب که نسبت به ارتک يلذا، فعل فرد. ندارد يجه ضرورتينت

رات کت با سالح گرم موجود در اتاق در صورت شرب مسیجنا

و مست  کند يم، مبادرت به شرب وجود باایندارد، و  يآگاه

محسوب  ي، قتل عمدشود يمت یب جناکده، مرتیگرد

از دوستان او بوده، قتل را  یکيمقتول،  ؛ هرچندشود يم

قانون  418ماده  يانیبخش پا. مًا مّدنظر قرار نداده باشديمستق

لکن اگر ثابت شود که ... »: کند يمان يب 0432 يمجازات اسالم

مرتکب قباًل خود را براي چنين عملي مست کرده و یا علم داشته 

وجب ارتکاب آن است که مستي و عدم تعادل رواني وي ولو نوعًا م

، جنایت، عمدي محسوب شود يجنایت یا نظير آن از جانب او م

ر، بر کن قاتل قبل از سيشيو اراده پ ي، آگاهدرواقع .«گردد يم

مسّجل  يفرکيت يدر آن زمان حمل شده، مسؤول يرفتار و

 ياز استثنائات لزوم تقارن زمان يور، مصداقکمثال مذ. گردد يم

 .شود يمحسوب م ين روانکبا ر ين مادکر

 ارادي مستي غير -2

واقع شود؛  يراراديو غ يبه دو صورت اراد تواند يم يمست

 يه تابع نظام حقوقک -اتلند کاس يفرکيدر حقوق  که ازآنجایي

در خصوص شرح و بسط  يا موضوعهقانون  -ال است  امنک

وجود ندارد،  يفرکيت يجهت رفع مسؤول ياستناد به مست

اتلند کحقوق اس يه منبع اصلکها  دادگاه یيه قضایاستناد به رو

ن یدر ا. رديگ يممطمح نظر و بحث قرار . دهد يمل کيرا تش

ه شخص کن است یا يراراديغ يمنظور از مست ينظام حقوق

ه در نظام کنداشته باشد  يا تزلزل اراده خود نقشیدر سلب 

 توان يم دیگر عبارت به؛ استن نحو يز به هميران نیا يحقوق

راه، اضطرار و کچون اجبار، ا يفرد در اثر عوامل يگفت مست

 يهمراه با جهل و مورداستفادهت مواد يجهل متهم به ماه

 .باشد( يکنندگ مست)اسکار ان کنسبت به ام

 یيت جزاي، اختالل تام قوه اراده مسؤوليلکقاعده  یکطبق 

اشتباه  براثرار و يبدون اخت ي؛ لذا اگر شخصبرد يمن يرا از ب

د در یا مواد مخدر استعمال نمایند، کمصرف  يلکالمشروبات 

. نخواهد داشت یيت جزايب جرم شود، مسؤولکن حال مرتیا

ت حاصل از اختالل يعدم مسؤول يّلکه با منطق کن نظر یا

 يشورهاک يحقوق يها نظامدارد، در  يتام قوه اراده هماهنگ

جدید و یا  يها يتئورولي امروز . است شده بيني پيشمختلف 

 يها گروهو  ها انجمنکه با تشکيل  شده ارائه ر حال تکوینيد

هم بر ناشي از مستي  جرایمفشار متشکل از قربانيان 

 یيسزا هر بيشورها تأثک یيه قضایو هم بر رو گذاري قانون

ن دسته یرا نسبت به ا يدتریشد یيستم جزايس یکگذاشته و 

ن یبر ا ها ين تئوریاز ا یکي. ن به وجود آورده استياز مجرم

ر، خود را مست نموده، يه در اثر تقصک يسکه کاساس است 

سالم هستند رفتار  يروان ازلحاظه ک يد با او مثل افرادیبا
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، توسل به شده ارائهن مورد یه در اک ين استداللیاما بهتر. شود

ن ين دانشمندان چنیا. است ياحتمال سوءنيتجرم با  يتئور

ن خود را مست يشير پيصه با تقک يفرد ندینما يماستدالل 

ن است از عمل او حاصل شود که ممکرا  يمید جرایبا کند يم

ه کرد کد فرض ین باید و احتمال بدهد، بنابراینما بيني پيش

ب شده کبزرگ مرت يا خطای ياحتمال سوءنيترا با  جرایمن یا

 ياز سو. را نخواسته باشد ها آناب کواقعًا ارت که آناست ولو 

، خطرات کند يمه مشروب مصرف ک يگر، اگر شخصید

نجا یند در اکن بيني پيشمتعارف  طور بهرفتار خود را  ياحتمال

 يشورهاکن استدالل در یا. را تبرئه نمود د اویبا ناچار به

 دیگر سو البته بایاز د. رفته شده استیز پذين المنافع مشترک

هرگز به  ياحتمال سوءنيتاز  يت ناشيه مسؤولکتوجه داشت 

 ريغن عمد و يو در حّد فاصل ب رسد ينمعمد  وءنيتسدرجه 

 .عمد قرار دارد

یران با در ا 0438 يقالب اسالمنا پس از يفرکين يقوان

و با توجه به حرمت شرب خمر و  ياز منابع فقه يریپذاثر

، واجد جرایم نیتر بزرگاز  یکي عنوان بهقلمداد شدن آن 

ز شارب ت ايدر خصوص رفع مسؤول يا رانهيگ سختمقررات 

 0481مصوب  يقانون مجازات اسالم 223ماده . خمر است

 قتل در حال مستي موجب قصاص است مگر»: دارد يمان يب

 بوده و االختيار مسلوب کلي بهمستي  اینکه ثابت شود که در اثر

و قباًل براي چنين عملي خود را مست  قصد از او سلب شده است

اگر کسي »: دیگو يمن قانون يهم 34و ماده  «...نکرده باشد 

شده، لکن ثابت شود که شرب خمر  االراده مسلوبشرب خمر  براثر

ارتکاب جرم بوده است، مجرم عالوه بر مجازات استعمال  منظور به

شرب خمر به مجازات جرمي که مرتکب شده است نيز محکوم 

ت يعامل رافع مسؤول عنوان به يلذا در اصل، مست. «خواهد شد

موجب سلب اراده  يه مستکنیجز ا شود ينمشناخته  يفرکي

. رده باشدکاب جرم مست نکارت منظور بهشده و خود را  يو

متهم را از مجازات  تواند ينم ين، صرف اثبات مستیبنابرا

 يز به سبب مستيد سلب اراده خود را نیبا يه وکبرهاند، بل

نفسه موجب رفع  يف ي، مستدیگر عبارت به. ندکاثبات 

ن یه اک، بلشود ينماز مجازات  یيرهاو  يفرکيت يمسؤول

ه موجب برائت کوجود اراده متهم به هنگام جرم است  يانتفا

در فرض سلب  يحت که کراستالزم به ذ. گردد يم يفرکي

 .ستيه نیپرداخت د و ریت از تعزيموجب معاف ياراده، مست

ن خصوص یدر ا 033در ماده  0432 يقانون مجازات اسالم

حاصل از مصرف اختياري  ارادگي بيو  مستي»: دارد يممقرر 

، مانع مجازات ها آنو نظایر  گردان روانمسکرات، مواد مخدر و 

 طورکلي بهنيست مگر اینکه ثابت شود مرتکب حين ارتکاب جرم 

لکن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد . بوده است االختيار مسلوب

و جرم ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است  منظور به

 .«شود يموردنظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محکوم م

به که ب ين ترتیبد اند نمودهرا وارد  يرادین ماده ایبر ا يبرخ

را اگر یست؛ زيح نينجا صحیدر ا« يارادگ يب»ار بردن واژه ک

جرم محقق نبوده و رفتار  ياراده گردد عنصر روان يشخص، ب

نخواهد بود و  يبه وقابل انتساب  يارادگ ياز ب يناش

. ستيمحقق نبوده و شخص قابل مجازات ن يفرکيت يمسؤول

ن ی؛ ادهد يمجه يور را نتکراد مذیق در مسأله، رد اياما تعم

است  ي، فرداالراده مسلوبه هر شخص کاست  يهیاماًل بدک

 033است؛ مطابق با ماده  االختيار مسلوب طورکلي بهه ک

شده،  يشدن و اراالختي مسلوبموجب  يه مستک يشخص

ه ک گردد يممطرح  سؤالن یندارد؛ حال ا يفرکيت يمسؤول

( اراده مطابق با صدر ماده يا بی) االراده مسلوبپس شخص 

ن است یداشته باشد؟ پاسخ ا يفرکيت يمسؤول تواند يمچگونه 

 زهيباانگعامدًا از طریق مستي و عالمًا  ه شخصک یيدرجاه ک

 االختيار مسلوبو  االراده بمسلوارتکاب جرم خود را کاماًل 

، باید بگویيم مصلحت است و مطابق با قاعده کند يم

 يفرکيت يواجد مسؤول «الینافي االختياراالمتناع باالختيار »

در خصوص رابطه . گردد يم 033است و مشمول صدر ماده 

از  يناش االختياري مسلوبو  ياز مست يناش ياالرادگ مسلوب

م کن دو حاین ايصوص مطلق بگفت عموم خ توان يم يمست
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است  االختيار مسلوب يا االراده مسلوبه هر ک اي گونه بهاست 

ست چون ين االراده مسلوب االختياري مسلوبهر  يول

 گفته شد اراده داللت برقصد دارد و تر شيپه ک طور همان

 .ت داردیرضا داللت بر زيار نياخت

از واژه  يدرست بهن ماده یگر، در ایاز طرف د

استفاده شده « االراده مسلوب» جاي به« االختيار سلوبم»

ز از ين 0481ا مصوب .م.ق 223در ماده  طور هميناست؛ 

ن یه به موازکاستفاده شده بود « االختيار مسلوب»عبارت 

موضوع حقوق  يراراديرا عمل غیتر است؛ ز یکنزد يحقوق

صه ينق درستي بهد ین، قانون جديهمچن. رديگ ينمجزا قرار 

ا سابق به شرب خمر را برطرف نموده .م.ق 34صاص ماده اخت

رات، مواد مخدر، کامنه موضوع را به مسد 033و در ماده 

 که درحاليگسترش داده است؛  ها آنر یو نظا گردان روان

ار قائل يمواد مخدر قدرت سلب اخت يسابق برا گذار قانون

شرب ر کز ذيمعتقدند در قانون سابق ن يبرخ وجود بااین، نبوده

ید ه مطرح گردک گونه همان. ل بوده استيخمر از باب تمث

ت شخص مسؤوليره شمول یران با گسترش دایا گذار قانون

 0432ا مصوب .م.ق 033یي ماده مست بر اساس قسمت انتها

 .است ياراد يژه نسبت به مستیو ينگاه درصدد اي تااندازه

 يه اگر فردکن است یا گردد يمنجا مطرح یه در اک سؤالي

 يَره هنگام مستکند و مکراه کرا به شرب خمر ا يگرید

ست؟ در کيبر عهده  يفرکيت يگردد، مسؤول يب جرمکمرت

ر و کب جرم واجد اراده در شرب مسکن مورد، هرچند مرتیا

ت نداشته، واجد یبدان رضا ازآنجاکه يبوده است، ول يمست

چه  و يلکدن مواد الينوش موجب بهچه  يفرکيت يمسؤول

؛ البته ستينب شده، کمرت ين مستيه در حک يجرم بموج به

 يَره در اثر مستکه مکاست  يم در صورتکن حیا

در  يابکنسبت به اعمال ارت يلذا اگر و. شود االختيار مسلوب

 يصرفًا موجب اختالل نسب يداشته و مست يآگاه يزمان مست

اب جرم کبه ارت يت حّس تجّریاب جرم و تقوکاراده در ارت

ت يمسؤول ين مستيدر ح يابکجرم ارت موجب به شده باشد،

، کند يمرا ساقط  يفرکيت يه آنچه مسؤولکدارد؛ چرا يفرکي

راه در کاضطرار و ا. است طورکلي بهشدن  االختيار مسلوب

البته اگر . سان هستندیک يمکن مسأله واجد حیخصوص ا

باشد، با توجه به  يریتعز جرایمدر زمره  يابکجرم ارت

 تواند يم ياب جرم، قاضکخاص مؤثر در ارت واحوال اوضاع

ا یل دهد يتقل 47ماده ( پ)ب را با استناد به بند کمجازات مرت

ه کرآور بخورانند کمواد س يسکن، اگر به یبنابرا. ندکل یتبد

گردد، با توجه به  يب جرمکمرت ين مستيمست شود و در ح

اب جرم نداشته کدر ارت ينقش گونه چيهشخص مست  که نیا

له يصرفًا وس ين فرديه چنکندارد؛ چرا يفرکيت ي، مسؤولاست

و جرم منتسب به خوراننده  شود يماب جرم محسوب کارت

 .است از مباشر ير از باب سبب اقوکمس

ه از کش قصد نموده باشد یشارب در تصور خو که يدرصورت

عارض  يران بر وکر مانند آب، حالت سکرمسيغ يعیشرب ما

آب، خمر بنوشد و مست و  يجا گردد و اشتباهًا به

ز داشته ين ياب جرمکاگر قصد ارت يگردد، حت االختيار مسلوب

را نه به اتهام جرم شرب خمر و نه به  يو توان ينمباشد، 

ه اواًل کمجرم دانست؛ چرا يدر زمان مست يابکاتهام جرم ارت

فعل  ًايثانه مسّجل است؛ کنداشتن قصد بر شرب خمر 

 يست؛ هرچند وين يجد عنصر روانوا يدر زمان مست يابکارت

را  ياب جرم هنگام مستکر، قصد ارتکش از شرب مسيپ

ه قصد کل ين دلیبد يز محقق شده است، ولين درواقعداشته و 

است،  یيعقال ريغ يشرب آب، قصد موجب بهار کاس

الوقوع  را قصد صرف ممتنع ين قصديچن ه عقاًلک اي گونه به

ن يچن توان ينم، دانند ينم يواقع يشناخته، قصد به معنا

را به  يحمل، و يدر زمان مست يابکرا بر فعل ارت يقصد

 .مينکاب آن مجازات کارت

ه مست کمعتقدند  ياسالم ياز فقها ير است، برخکالزم به ذ

اختالل تام اراده و عدم اراده سابق بر  که درصورتي يحت
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 يخود عذر شرع ي، اگر در مستياب جرم در حال مستکارت

محقق . جهت قتل ارتکابي قابل قصاص استباشد، به نداشته 

در ثبوت قصاص بر شخص »: دیگو يمدر شرائع االسالم  حلي

است، چراکه  تر محتملمست تردید وجود دارد، ولي ثبوت قصاص 

 «شخص مست در احکام همچون شخص بيدار و آگاه است

ز در ين يخ محمدحسن نجفيش (210 :0314محقق حلي، )

: دارد يمان يب گونه اینافقت خود را با قصاص الم موکجواهرال

در ثبوت قصاص بر شخص مست اختالف و تردید وجود دارد، »

 ين فقها داراين نظر در بیا. «تر است ولي ثبوت قصاص محتمل

 يثان ديشهي همچون برخ که طوري به، است يادیطرفداران ز

ن نظر را به یا یيااهلل خو تیو آ (033: 0304شهيد ثاني، )

. (38: 0322خویي، ) اند دانستهه منسوب يامام يشهور فقهام

 ينه ادعاين زمیدر ا ين حليهمچون فخرالمحقق يبرخ يحت

 کدر مسال يثان دياما در مقابل شه. اند کردهاجماع محّصل 

 :0304شهيد ثاني، )ه اظهر عدم قصاص است ک دارد يمان يب

را  م خودکله حيرالوسیدر تحر ينين امام خميهمچن. (033

خميني، ) «االقرب االحوط عدم القود»ه ک دیفرما يم گونه این

ف يلکل نظر خود را در عدم قصد، عدم تيو دل (324: 0433

 .دانند يم دمااط در يمست و احت

 مستي ارادي -4

ه شخص با اراده خود و با کن است یا ياراد يمنظور از مست

 ها آنل مبادرت به استعما موردنظرر بودن مواد کاز مس يآگاه

ا سلب آن ین، وجود اراده فرد قبل از اختالل یبنابرا. دینما

ت است، نه وجود اراده هنگام ير حائز اهمکمس موجب به

ن يآور همچن يمست يگر داروهایا دیل کالبته ال. يمست

سالم را دچار  يرد ذهنکگر، عملید يوهايبه ش تواند يم

ستعمال مواد ن است با اکن حالت فرد ممیدر ا. اختالل گرداند

افته و یارتقا  نفس اعتمادبهاحساس  یکور صرفًا از کمذ

برخوردار گردد،  جرایمنسبت به  افتهی کاهش يبازدارندگ

ه از ک يج احتمالیش و نتاینسبت به اعمال خو يو که درحالي

ود يمتر در تطابق با قک اما. ، آگاه استشود يم يرفتارش ناش

، کرد يمبدان عمل  ياريه در زمان هوشکو هنجارها  ياجتماع

ر در يه فرد در داشتن تقصکست ا ن معناین بدیا. استملتزم 

از خود  تواند يمه ک يتنها دفاع يت دارد، ولیاب جرم رضاکارت

اگر همچون گذشته در  يه وکن است یداشته باشد ا

 .زد ينماب جرم کامل بود، دست به ارتک ياريهوش

 يفرکيت يفع مسؤولدر زمره عوامل را يمطابق با اصل، مست

، هم در حقوق ياراد ي، مستدیگر عبارت به؛ رديگ ينمقرار 

اتلند، عامل رافع کاس يفرکيران و هم در حقوق یا يفرکي

 ين مطلب بر قاعده عقلیا. شود ينمشناخته  يفرکيت يمسؤول

 يرا در مستیاست؛ ز يمبتن «االمتناع باالختيار الینافي االختيار»

 .ل نموده استیار خود را زايمشروع، اخت، فرد بدون عذر ياراد

م کح ،0481 يران، قانون مجازات اسالمیا يفرکيدر حقوق 

قرار  جرایمر یرا متفاوت از سا ينحوه اثبات قتل در زمان مست

 34در ماده  گذار قانونالم ک يه فحواکن گونه یداده بود؛ بد

ه کن است ین اّيمب( قتل جز به جرایماب کدر زمان ارت يمست)

اب جرم بوده است، بر کارت منظور بهشرب خمر  که نیااثبات 

، ياالرادگ ب قرار دارد، لذا با اثبات مسلوبيعهده مرجع تعق

است،  يفرکيت يرافع مسؤول يه مستکن قرار دارد یاصل بر ا

اب جرم در کدادستان بتواند منظور متهم به ارت که نیاجز 

 يمست)مان قانون ه 223اما در ماده . ندکرا ثابت  يزمان مست

ا متهم یه کن است یاصل بر ا( اب قتلکدر زمان ارت

خود را  يا اگر هم بوده، قبل از مستیار نبوده و ياالخت مسلوب

گفت  توان يمن یبنابرا. رده استکاب قتل مست کارت منظور به

 منظور بهه خود را کند کد ثابت یه باکن متهم است ینجا ایدر ا

، در خصوص دیگر عبارت به. ترده اسکاب قتل مست نکارت

. ستين يفرکيت يرافع مسؤول يه مستکن است یقتل، اصل ا

ن یا، 418در ماده  0432مصوب  يدر قانون مجازات اسالم

ب قباًل که مرتکن اگر ثابت شود کن رفته است ليتفاوت از ب

ه کا علم داشته است یرده و کمست  ين عمليچن يخود را برا
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اب آن کولو نوعًا موجب ارت يو يو عدم تعادل روان يمست

 يت، عمدی، جناشود يمر آن از جانب او يا نظیت یجنا

 که نیاقتل اثبات  يحت جرایمه يلکلذا، در . گردد يممحسوب 

ر آن يا نظیخاص  ياب جرمکارت يب قباًل خود را براکمرت

ر يين تغیا. ب قرار گرفته استيرده، بر عهده مرجع تعقکمست 

ن یبا اذعان به ا يفرکيد حقوق ياتاس يتوسط برخ يمش خط

توجيه مناسبي براي تفاوت یاد شده وجود نداشت و »ه کل يدل

. د قرار گرفته استیيمورد تأ «شد يفقط به اهميت قتل استناد م

 يدر موارد: شود يممطرح  سؤالن یا ياما در مقام اثبات مست

اب جرم کن ارتيب در حکمرت کند يمل او ادعا کيا ویه متهم ک

 يفرکيت ياز عوامل رافع مسؤول یکي عنوان به يار مستدچ

موضع  هرچندست؟ کين ادعا به عهده یبوده، اثبات ا

اما  استواضح  0432ا مصوب .م.ق 033ماده  وفق گذار قانون

مقام قضایي نسبت  که درصورتي رسد يمجاي نقد دارد به نظر 

اگر ، کند يميت کيفري شک پيدا مسؤولبه وجود عوامل رافع 

ه کوجود داشته باشد  يعرف يا ظهوری ياز اصول عمل يصلا

 کد بدان تمسیمتهم پرداخت، با يا قبول ادعایبتوان به رد 

ت و گاه يمجرم آنگاهجه يه نتکم بدهد کآن ح بر اساسند و ک

ه کوجود نداشته باشد  يا ظهوریتبرئه متهم است و اگر اصل 

است و ل کت متهم مشيم به مجرمکند، حکموضوع را منّقح 

اب عمل از کّلف است عالوه بر اثبات ارتکم یيمقام قضا

ز به يرا ن يفرکي تيمسؤوله متهم، فقدان عامل رافع يناح

. م به برائت متهم بدهدکن صورت، حیر اياثبات برساند و در غ

 يعنی يد هم وجود مقتضیمجازات متهم با يرا اواًل برایز

ًا يات و ثانتحقق جرم اثبات شود و هم فقدان موانع مجاز

اط نسبت به جان يت احتیه هدف آن رعاکر به نفع متهم يتفس

. دارد يمتهم است، با آنچه گفته شد سازگار يو مال و آبرو

ن مصوب ين موضوع با توجه به قوانی، ايبعد يها بخشدر 

 .رديگ يمقرار  يمورد بررس

ت بوده و ياصل بر عدم مسؤول 0481ا .م.ق 34ماده  موجب به

همان قانون در خصوص قتل در حال  223اده بر اساس م

مواد  موجب به. ت بوده استياستثنائًا اصل بر مسؤول يمست

 جهت نیازا( يقتل در حال مست) 0432ا .م.ق 418و  033

، اصل بر ياب جرم در حال مستکهمسو بوده و در موارد ارت

. خالف آن ثابت شود که آنت است، مگر يمسؤول

ه کن است یاصل بر ا ياز مست ياش، در جرم ندیگر عبارت به

نبوده است،  االختيار مسلوب طورکلي بهاب کن ارتيب حکمرت

اب جرم کد در هنگام ارتیثابت نما يه وکنیمگر ا

ن صورت قابل مجازات یه در اکبوده است  االختيار مسلوب

بودن بر عهده  االختيار مسلوب ين اثبات ادعایبنابرا. ستين

ار ياالخت مسلوب رغم بهه کت شود ب است؛ اما اگر اثباکمرت

ب کنموده تا مرت االختيار مسلوببودن، او مخصوصًا خود را 

ار، يو سلب اخت يه با مستکعلم داشته  يا ویجرم گردد 

، خود را مست نموده و باوجوداینو  گردد يمب جرم کمرت

ن امر بر عهده یو اثبات ا شود يمب جرم گردد، مجازات کمرت

 .تان استا دادسیه يعل يمجن

جرم  یک عنوان بهرات کر است، هرچند مصرف مسکالزم به ذ

بعضًا  يوهش قرار گرفته، ولکمورد ن يدر فقه اسالم يحّد

خواهد بود؛ ماده  يفرکيت مسؤوليسالب  يمست يصرف ادعا

را  يمست يصرف ادعا 0432 يقانون مجازات اسالم 234

 يفرد به اتهام جرم حّد يفرکيت يموجب رفع مسؤول

ه اثبات آن کو صرفًا در صورت صدق اهانت  داند يم يالنب سب

وم کمح يریب است، به مجازات تعزيبر عهده مرجع تعق

هرگاه متهم به سّب، ادعا »: دارد يمن ماده مقرر ی؛ اشود يم

نماید که اظهارات وي از روي اکراه، غفلت، سهو یا در حالت 

کلمات و یا  مستي یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معاني

. شود يالنبي محسوب نم از دیگري بوده است، سب قول نقل

هرگاه سّب در حالت مستي یا غضب یا به نقل از دیگري  -تبصره

ضربه شالق  هفتادوچهار تا ریتعزباشد و صدق اهانت کند موجب 

 .«است
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خود، عامل  تواند يمده ید بزه يمست يگر، گاهیاز طرف د

در  توان يممصداق آن را . د مجازات مجرم گرددیتشد

زن، مست بوده و قرائن  که درصورتيافت؛ یخصوص جرم زنا 

باشد،  يبه زنا در زمان سالمت عقل يت ویقائل بر عدم رضا

 2صدر تبصره . گردد يموم کبه عنف مح يمرد به مجازات زنا

هرگاه »: کند يمان يب 0431 يقانون مجازات اسالم 223ماده 

هوشي،  به زناي با او نباشد در حال بي کسي با زني که راضي

. «. ...خواب یا مستي زنا کند، رفتار او در حکم زناي به عنف است

، زن يدر خصوص مست گذار قانونالم کبا توجه به اطالق 

ه اراده کنیا ایبوده و  االراده مسلوبن زنا، ين است در حکمم

وم کمتزلزل بوده است؛ در هردو صورت، مرد مح يداشته ول

 .گردد يمبه عنف  يبه زنا

 يقانون يو درجات آن از منظر پزشک يمست -3

ترین مباحث حقوق جزا و آیين  از مهم جرایمادله اثبات 

تا قبل از تصویب قانون مجازات . دادرسي کيفري است

مطالب مرتبط با این بحث به شکلي غير  0432اسالمي 

ادرسي منسجم در قانون مجازات اسالمي و نيز قانون آیين د

موجب ایجاد مباحث و  مسألهکيفري آمده بود و همين 

اختالف نظرات متعددي در خصوص نظام دالیل اثباتي 

در  گيري تصميم، چگونگي گذار قانونپذیرفته شده از سوي 

صورت وجود تعارض ميان ادله مختلف، منظور از علم قاضي 

 .گشته بود... و 

تصاص بخشي و اخ 0432با تصویب قانون مجازات اسالمي 

بسياري از مشکالت حل  0مجزا از این قانون به ادله اثباتي

از سوي مقنن  ها آن در خصوصگشته و تدابير کارآمدي 

خاص در مورد علم قاضي،  طور به. کيفري اتخاذ گشته است

تدابير متخذه از سوي مقنن بسياري از ابهامات گذشته را 

اد مقرره در بدین ترتيب که از محتواي مو. پوشش داده است

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
با عنوان ادله اثبات در امور  0432مجازات اسالمي  بخش پنجم قانون- 0

 .به مبحث ادله اثبات پرداخته است 033تا  031کيفري، طي مواد 

 گذار قانوندریافت که منظور  توان يم وضوح بهاین خصوص 

از علم، علم حصولي برآمده از دالیل و مدارک و مستندات 

موجود در پرونده کيفري بوده است و بدین ترتيب علم 

شخصي که با اصول دادرسي منصفانه نيز همگون نبود، 

 عالوه به. براي صدور احکام کيفري باشد يا ضابطه تواند ينم

مضمون مواد مربوط به علم قاضي در قانون جدید ما را بدین 

که عليرغم ذکر این دليل اثباتي  سازد يمنکته رهنمون 

سایر ادله در ماده  عرض همیکي از ادله اثباتي و  عنوان به

 العاده فوقاهميتي  گذار قانون 2قانون مجازات اسالمي 031

از  که نحوي بهئل شده براي علم و اقناع وجداني دادرس قا

به استناد  تواند يمکيفري، دادرس در صورتي  گذار قانونمنظر 

سایر ادله حکم دهد که آن دالیل همسو با سایر قرائن و 

قانون  080ماده )مدارک موجود در پرونده کيفري باشند 

 4.(مجازات اسالمي

این نتيجه را ایجاب نماید که علم و  تواند يمچنين رویکردي 

ع وجداني دادرس پایه صدور احکام محکوميت کيفري اقنا

ما در تعزیرات با پذیرش نظام دالیل  گذار قانوناست و 

نموده است و در  تأکيدعلم قاضي  العاده فوقمعنوي بر اهميت 

مستوجب حد، قصاص و دیه نيز با پذیرش تلفيقي از  جرایم

ع دالیل قانوني و معنوي اولویت را به علم و اقنا يها نظام

که صراحتًا دالیل  اي گونه بهوجداني دادرس داده است، 

شرعي را در صورتي مبناي صدور حکم دانسته است که 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در  – 031ماده - 2

 .موارد مقرر قانوني و علم قاضي است
د، اقرار وي معتبر است و هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کن – 080ماده - 4

، مگر اینکه با بررسي قاضي رسيدگي کننده قرائن و رسد ينمنوبت به ادله دیگر 
امارات برخالف مفاد اقرار باشد که در این صورت دادگاه، تحقيق و بررسي الزم 

 .کند يمذکر  يرأو قرائن و امارات مخالف اقرار را در  دهد يمرا انجام 
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قانون  030ماده )نداشته باشد  ها آندادرس علم به خالف 

 0.(مجازات اسالمي

دادرس از  که درصورتيو در این دست چرایم،  ترتيب این به

به دالیل  تواند يم، دبازبمانرسيدن به علم و اقناع وجداني 

. قانوني که مخالف با علم و وجدان وي نباشد عمل نماید

در عمل به ادله اثبات، علم به وفاق شرط نيست  دیگر بيان به

علم به خالف وجود نداشته باشد و دادرس  که نيهمبلکه 

وارد نماید، امکان صدور حکم  يا خدشه ها آننتواند به صحت 

 .(017 :0432حيدري، ) وجود دارد

با توجه به اینکه این موضوع مورد اختالف است و آراي 

که  صورت نیبد، استنيز در این خصوص متعارض  ها دادگاه

به استناد نظریه پزشکي قانوني مبني بر وجود  ها دادگاهبرخي 

 دهند يمالکل در خون فرد متهم، حکم به حد مصرف مسکر 

مال خطا و برخي شعب دیگر، به دليل وجود احت که درحالي

اشتباه، چه در مرحله اخذ آزمایش و چه در انجام و اعالم 

نتيجه آزمایش، و همچنين به دليل وجود شبهه و جریان 

قاعده درء، حکم به حد مصرف مسکر به استناد گواهي 

آرایي که موافق پذیرش گواهي . دهند پزشکي قانوني نمي

ي صدور پزشکي قانوني، مبني بر وجود الکل در خون فرد، برا

 :از اند عبارتحکم به حد مصرف مسکر هستند، 

 عنوان اماره شرب خمر وجود الکل در خون، به -

 تواند يمبر وجود الکل در خون متهم،  دالنظریه آزمایشگاه، 

اماره قضایي، مبني بر شرب خمر توسط متهم باشد که البته 

مثِبت حّد نيست، بلکه به همراه دالیل دیگر  یيتنها به

 .مثِبت حّد شرب خمر باشد اندتو يم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
دي که دعواي کيفري با ادله شرعي از قبيل اقرار و در موار – 030ماده - 0

صادر  يرأ ها آن، قاضي به استناد شود يمشهادت که موضوعيت دارد، اثبات 
 .مگر اینکه علم به خالف آن داشته باشد کند يم

 کفایت گواهي پزشکي قانوني براي اثبات شرب خمر -

د اگر متهم براي آزمایش الکل به پزشکي قانوني فرستاده شو

خذ تست الکل، بيانگر و گواهي پزشکي قانوني، متعاقب أ

وجود مقادیر بسيار زیادي الکل در بدن متهم باشد، این امر 

 .حد شرب خمر باشد کننده اثباتو موجد علم قاضي  تواند يم

 جواز عمل به علم قاضي براي اثبات حّد شرب خمر -

با توجه به نتيجه آزمایش سنجش الکل در  تواند يمقاضي 

خون فرد متهم و نحوه دستگيري او و سایر قرائن موجود در 

قانون مجازات  013پرونده، به علم رسيده و طبق ماده 

 .شرب خمر کند اسالمي، فرد را محکوم به حد

 شرب خمر حدعدم اعتبار نظریه پزشکي قانوني در اثبات  -

خذ و أِصرف نظریه پزشکي قانوني به لحاظ احتمال خطا در 

یا اعالم نتيجه آزمایش، دليل شرعي و قانوني براي اثبات 

 .شود ينمحّدي است، محسوب  جرایمجرم شرب خمر که از 

 هيو درجات آن از منظر فقه امام يمست -3

حتي در . شرب خمر، یکي از محرماِت مسّلم فقهي است

حرمت شرب خمر از »: آمده است( ع)روایتي از امام صادق 

کليني، ) «.دیآ يمي مشترک همه ادیان الهي به شمار ها آموزه

یعني به نظر شيعيان، نظري که یهودیان و 2.(0/037: 0318

لهي مسيحيان درباره حلّيت شرب خمر دارند و آن را حکم ا

 .، درست نيستدانند يم

محض و همچنين، حدودي  الناس حقو  اهلل حقحدود را به 

سيستم . کنند يمکه آميزه و ترکيبي از این دو است، تقسيم 

محض،  اهلل حقطرفي است؛ ولي در  قضایي اسالم، سيستم بي

، مدافِع متهم شود تا اصل مجازات، یا ينوع به تواند يمقاضي 

محقق حّلي در کتاب شرایع . او دفع نمایدشدید را از مجازات 

بر قاضي حرام : که دیفرما يمدر بحث آداب قضاوت  االسالم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
خداوند هيچ پيغمبري را نفرستاد جز : ما بعّث اهلل نبّيًا قّط اّلا بتحریم الخمر - 2

 . ب خمر جزء برنامه رسالت او بوده استاینکه حرام بودن شر
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سپس . است که بر یکي از اصحاب دعوا، القاي دليل نماید

این  تنها نه، اهلل حق؛ یعني در «اهلل حقاّلا في »: دهد يمادامه 

امر حرام یا مکروه نيست، بلکه مستحب است تا قاضي بر 

 .ذر نمایدتلقيِن ع حاب دعوا یا متهم،اص

 اهلل حق عنوان بهفقها معتقدند که شرب خمر اغلب مانند زنا، 

و وارد  نوشد يمالبته گاهي فردي شراب . شود يممطرح 

و  ترساند يمو مردم را  کشد يمخيابان شده و عربده 

که این امر، موضوِع دیگري است  کند يمبدمستي  اصطالح به

اّما . کند يمي یا عمومي پيدا الناس حق ينوع بهم، و در اینجا جر

در مورد شرب خمر به معناي اینکه اگر کسي یک قطره 

شراب بنوشد، حتي اگر مست هم نشده باشد، مستوجب حّد 

 اهلل حقشرب خمر در این فرض، مانند منافيات عفت، . است

اثبات آن  يها راهدر . ستا ها آنپوشي  است و اصل بر پرده

 .اند کردهبّينه و اقرار توجه  مسألهها بيشتر به نيز فق

که  اند کردهبرخي از فقهاي معاصر، از فقهاي متقّدم گالیه 

چرا علم قاضي را در شمار ادّله اثبات جرم شرب خمر 

 تأسفباعث »: است گونه این، ها آنعبارِت یکي از . اند اوردهين

صحبتي است که فقها در ادله اثبات این جرم، از علم قاضي 

این امر غفلت  که درحالي «.اند نمودهو از آن غفلت  اند نکرده

باب  خواستند ينمفقها . این عدم ذکر، آگاهانه است. نيست

 .استناد به علم قاضي را در جرم شرب خمر باز نمایند

نکته دیگر این است که مقررات فقه جزایي اسالم، بسيار 

براي همه  ارگذ قانونبه همين سبب، . جزئي و موردي است

اما، درست . حدود مقرراتي عمومي و یکسان وضع کرده است

است که این کار، به اعتباري مناسب است؛ ولي خالي از 

مختلف، صرفًا به  جرایمبا  توان ينمزیرا . هم نيست اشکال

یکسان برخورد  يا وهيشاین دليل که همگي حّد هستند، به 

 0.کند يمفرق  ها آنادله اثبات  طبعًاکرد؛ چون 

تکرار جرم شرب خمر  دربارهروایت،  03باید گفت، در حدود 

 دویا  یک، و  زناروایت در مورد تکرار  4تا  2وجود دارد؛ 

، مانند جرایماما براي برخي . روایت هم درباره تکرار سرقت

این امر نشان . نداریم ها آنقواّدي، اصاًل روایتي درباره تکرار 

آن زمان امري نهادینه بوده  ، شرب خمر در جامعهدهد يم

آمده  ها آنبه همين دليل روایات زیادي در مورد تکرار . است

حّدي  جرایممقررات واحدي را براي همه  توان ينملذا . است

تکرار حّد در بار چهارم، مستوجب قتل : بکار گرفت و گفت

 .(24: 0432نوبهار، ) است

قبيحي است؛  شرب خمر از دیدگاه اسالم، ُجرم بسيار نکهیباا

باید به جامعه . قباحت دارد هم آناما اعتراف و اذعان به 

محض، اقرار و اعتراف، امر ممدوحي  اهلل حقبياموزیم، در 

چقدر زشت است براي کسي که »: در روایت آمده است. نيست

خود را با اقرار و اعتراف در  آنگاهبه کارهاي زشت روي بياورد؛ 

: اند فرمودهسپس  «.نماید نما انگشتحضور مردم و جامعه، رسوا و 

از اقرار و  تر دهیپسندتوبه چنين شخصي نزد خداوند، بسيار »

پوشي درباره  پس توبه به درگاه خداوند و پرده «.اعتراف است

 .است تأکيد، بسيار شایسته و مورد جرایماین 

 رانیا يفريو درجات آن از منظر حقوق ک يمست -3

در قانون  يفرکيت يتي در مسؤولر مسيمقّررات ناظر به تأث

متحّول  يا مالحظه قابلبه نحو  0432مي مجازات اسال

ت و ن این تحّوالييه افزون بر احصاء و تبکگردیده است 

نِي احتمالي، ارزیابي همسویِي آن با اصول يتقن يخألها

در مقام  .دینما يم يانصاف و عدالت و نظم عمومي، ضرور

ابي در حال کارت جرایمر به ق مقّررات ناظيمقایسه و تطب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
در مورد نصاب اقرار براي اثبات حدود و . ا.م.ق 082 ادهم. ک.در این مورد ر- 0

 .در مورد نصاب شهادت شهود. ا.م.ق 033اده م. ک.همچنين ر
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به  توان يم ،0432ن و يشيمي پن مجازات اساليمستي در قوان

 :رد نوین اشاره نمودکچند تحّول و روی

ابي در حال مستي، در قانون مجازات کارت جرایمم کح ،اول

ان شده ينظر از منشأ آن ب مطلق، صرف طور به 0481مي اسال

در این  0432اسالمي مجازات  گذار قانون، که آناست و حال 

مانند مستي ناشي ) يارير اختيو غ يارين مستي اختينه بيزم

 .قائل به تفاوت شده است (راه و اجبارکاز اشتباه، ا

صرفًا از مستِي ناشي  ،0481مجازات اسالمي  گذار قانون ،دوم

در قانون مجازات  که آنو حال  دیگو يماز شرب خمر سخن 

حصار خمر خارج شده و به سبب مستي از ان ،0432اسالمي 

در مادة . م یافته استيو مانند آن تعم گردان روانمواد مخّدر و 

صریح مقّرر  طور بهز ين 0432قانون مجازات اسالمي  233

ر ير، خواه از طریق تناول یا غکه مصرف مسکگردیده است 

با توجه . ن، موجب مستي و حّد استيتناول، مانند تزریق، تدخ

هان، در موجب ياز فق ياريشرب، بس يعنام تيجامع عدمبه 

ل است، استفاده که اعّم از شرب و أکثبوت حّد از واژة تناول، 

؛ 2/387: 0433، خميني؛ 03/33: 0307، طباطبائي) اند نموده

: 0303 حسيني روحاني،؛ 3/333: 0314محّقق حّلي، 

: 0318 ابن فهد حّلي،؛ 4/333: 0304 حّلي،عالمه ؛ 23/383

و  دواها، غذاهاردن خمر با کدن و ممزوج يبراین، مال؛ بنا(3/71

سعوط، یعني . گردد يمل محسوب کر در حلق، أکریختن مس

ني به حلق و يه خمر از راه بکر، زماني کدن مسيشکني يبه ب

برخي . شود يمز تناول محسوب يم وارد گردد، نکسپس به ش

به )و اطالء  (پماد روح زخم)د ي، تضم(ردنکاماله )ِاحِتقان 

عالمه ) دانند يمتناول خارج  يرا تخّصصًا از معنا (دنيبدن مال

فوق  يها روشخمر به  که درصورتي؛ (4/334: 0304 حّلي،

استعمال گردیده و منجر به مستي و ثبوت حّد گردد، مشمول 

در . اب جرم در حال مستي خواهد بودکمقّررات ناظر به ارت

. وجود دارد نظر اختالفر، کبه مس آور خواب يداروهاالحاق 

ح مناط، الحاق را يبرخي با استدالل به وحدت مقتضي و تنق

ز موجب ين آور خواب يداروها؛ زیرا استفاده از دانند يم ارجح

ف یا تشدید يو مالک رفع، تخف شود يمار يازالة عقل و اخت

 واسطه به تواند يمه کّلِي مستي است کتور کز فايمجازات ن

؛ 2/324: 0433 خميني،)جاد شود ز ایين آور خواب يداروها

 حّجتي،؛ 3/333: 0303 الجزیري،؛ 8/31: 0321، طوسيشيخ 

ه عرف، افعال کدر مقابل، برخي معتقدند . (223: 0473

 يداروها ياريارادگي ناشي از مصرف اخت ابي در حال بيکارت

 يداروها، اما مواد مخّدر و داند ينمم عمد کآور را در ح خواب

 (34: 0430 آشوري،) اند يالکلق به مشروبات ، ملحگردان روان

اب فعل نامشروع در اثر مصرف کزیرا حتي اگر بتوان ارت

 يرد، این احتمال چندان قوک بيني پيشرا  آور خواب يداروها

ب منتسب نماید و کجه را به ارادة مرتيه رضایت به نتکست ين

 ي، ُمعّد براگردان روان يداروهامواد مخّدر و  که آنحال 

ه ک آور خواب يداروهاف الشدن هستند، برخ خود يزخودبا

افزون بر این، آن دسته از . اند سکونآرامش و  يبرا يا لهيوس

ه با اصل الحاق ک (033-03/033: 0303 جبعي عاملي،)فقها 

ند ا لي در زوال عقل مخالفکرآور به مشروبات الکسایر مواد س

ر يام تأثکاح به آور خواب يداروهابه طریق أولي، با الحاق 

ز مخالفت ين يفرکيت يلي در مسؤولکمصرف مشروبات ال

 رسد يمن این دو دیدگاه، به نظر يب يدر مقام داور. ندینما يم

 که نیابرخوردار است؛ چه  يشتريام بکدیدگاه نخست از استح

موجب فقدان اراده  تواند يملي که مصرف مواد الک گونه همان

 آور خواب يداروهارف برخي ز در انسان شود، مصييو قّوه تم

یا  ارادگي بيسبب  تواند يمز ين ها آن ازاندازه شيبیا مصرف 

به مواد  ها آن، الحاق رو نیازا. عدم تعادل رواني انسان شود

 .است واقع به اقربر، کمس

اب جرم در حال مستي کن ارتيامل حکاالرادگي  مسلوب ،سوم

مشترک  از ضوابط کاب جرمارت منظور بهو فقدان مستي 

ابي در کارت جرایمدر قبال  يفرکيت يعدول از اصل مسؤول

 0432و  0481ن مجازات اسالمي يحالت مستي در قوان



 0310 پایيز، سوموم، شماره س ، دورهاي رشته هاي حقوقي ميان فصلنامه پژوهش/ 37
 

، در شرایط ِاعمال برخي از این ضوابط، وجود بااین. باشند يم

ن مجازات اسالمي يمتفاوتي در قوان يکردهایرو گذار قانون

، در هر دو گذار قانون که آنح يتوض. اّتخاذ نموده است ادشدهی

اب جرم قتل در حال مستي کن ارتيقانون مجازات اسالمي، ب

ک قائل شده و آن را تابع مواد قانوني کي، تفجرایمو سایر 

ن، يشيمجازات اسالمي پ گذار قانون. مستقّلي قرار داده است

ابي در حال مستي را کدر قبال قتل ارت يفرکيت يرفع مسؤول

ن ياب چنکارت منظور بهتي ه مسکمنوط به آن نموده است 

، منوط به آن جرایمعملي، یعني قتل نبوده باشد، اما در سایر 

ه کاب جرم نباشد، کارت منظور بهه مستي کنموده است 

 جرایمابي در حال مستي و سایر کت آن شامل جرم ارتيعموم

مجازات اسالمي  گذار قانونه کاین در حالي است . شود يم

را بدون  جرایم کليهدر قبال  يفرکيت يرفع مسؤول ،0432

ه ک، منوط به آن نموده است جرایمان قتل و سایر يتمایز م

با . ابي در حال مستي نباشدکاب جرم ارتکارت منظور بهمستي، 

، 418در مادة  «جنایت»ه با توجه به استفاده از واژة کد ياین ق

ن منجر يکقتل باشد ول منظور بهنمونه  يچنان چه مستي برا

ت ير آن همچون قطع عضو گردد، رافع مسؤوليت نظبه جنای

 .ب نخواهد بودکمرت يفرکي

را  يضابطة دیگر ،0432مجازات اسالمي  گذار قانون ،چهارم

 جرایمدر قبال  يفرکيت يبه ضوابط عدول از اصل مسؤول

ابي در حال مستي اضافه نموده است و آن عدم آگاهي کارت

. تمستي اس واسطه بهشخص مست از وقوع جرم 

، چنان چه شخص مست، علم به تحّقق جرم دیگر عبارت به

ر آن يمستي داشته باشد و همان جرم یا جنایت و نظ واسطه به

ولو »د يق. او نخواهد بود يفرکيت يرخ دهد، رافع مسؤول

، گذار قانونه مراد کبر آن دارد  داللتز ين 418در مادة  «نوعًا

 يآن روه مستي در کتي است يب از موقعکآگاهي مرت

ار يمطابق مع. ز نوعي است و نه شخصييار آن نيو مع دهد يم

ر که در آن شرب مسکتي يب بداند وضعکنوعي، چنان چه مرت

 ي، براشود يمه نوعًا منجر به قتل کاست  اي گونه به دینما يم

 .افي خواهد بودکدر قبال وقوع آن  يفرکيت ياحراز مسؤول

ز فقدان يمستي و ن واسطه بهامل اراده کبار اثبات سلب  ،پنجم

ن بر يشياب جرم قتل در قانون مجازات پکارت يقصد قبلي برا

ن، يشي، قانون مجازات پجرایمن در سایر يکمّتهم بود، ل عهده

مّتهم و  عهدهمستي را بر  واسطه بهامل اراده کبار اثبات سلب 

مّدعي آن،  عهدهاب جرم را بر کارت يبار اثبات قصد قبلي برا

ه کاین در حالي است . نهاده بود دیده بزهتان یا یعني دادس

بار اثباِت خواه  درستي به ،0432مجازات اسالمي  گذار قانون

مستي را  واسطه بهامل اراده کنبودن مستي یا سلب  يارياخت

بر  -جرایم ان قتل و سایر يبدون تمایز م - جرایم کليهدر 

ودن ب ياريهم گذارده است؛ زیرا اصل بر اخت هممت عهده

ار اّدعایي، مخالف با اصل يانسان است و فقدان اخت يرفتارها

در صورت بروز شّک . اثبات آن است دار عهدهاست و مّدعي، 

ر، به مدد اصل استصحاب، کشرب مس واسطه بهار يدر بقاء، اخت

م خواهد کار حيبه بقاء حالت سابق، یعني وجود اراده و اخت

 خميني،)بت نماید ف آن را ثاالکه مّدعي، خ آنشد، مگر 

افزون بر این، در . (433: 0478 ،آبادي ده حاجي؛ 2/324: 0433

بار اثبات وجود قصد قبلي  ،0432قانون مجازات اسالمي 

ب کاب یافته در حال مستي و یا علم مرتکوقوع جرم ارت يبرا

 دیده بزهمّدعي آن، یعني دادستان یا  عهدهبه وقوع آن، بر 

ه کئت و اصل عدم، مقتضي آن است خواهد بود؛ زیرا اصل برا

اب کهنگام شّک در وجود قصد قبلي یا علم به وقوع جرم ارت

ن قصد یا علمي يیافته در حال مستي، اصل بر عدم وجود چن

ن، يهمچن. آن اثبات گردد خالف که آننهاده شود، مگر 

، این «علي المّدعي و اليمين علي من أنکر نهيالب»قاعدة  يمقتضا

ن قصد یا علمي را يست مّتهم، نداشتن چنين ماه الزکاست 

ن قصد ياء دّم باید داشتن چنيه دادستان یا اولکثابت نماید، بل

 ار مّتهم باکیا علمي را از جانب مّتهم ثابت نمایند، وگرنه ان

 يحّد جرایمو در  دینما يمفایت ک يتعزیر جرایمیک قسم در 
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 (مّتهم)ر کنبه قسم م «یمين في الحّدال»ز به عّلت قاعدة ين

 .(430: 0478 ،آبادي ده حاجي)ست ين يازين

 گذار قانون ،0432و  0481ن مجازات اسالمي يدر قوان ،ششم

 کيفري بيحمایت از نظم عمومي و اجتناب از  منظور به

ابي در حال مستي که قتل ارتکشخص مست، در شرایطي 

ه بر اساس کده است ياندیش يريست، تدبيموجب قصاص ن

ه در قانون کبا این تفاوت . تعزیر خواهد شدب کآن، مرت

ب، منوط به احراز شرایط کن، تعزیر مرتيشيمجازات اسالمي پ

، چنان دیگر عبارت به. شناخته شده بود 223مقّرر در ذیل مادة 

در نظم جامعه یا خوف شده و  اخاللب، موجب کچه اقدام مرت

 يرب و یا دیگران گردد، موجب حبس تعزیکمرت يم تجّريیا ب

 01تا  4از  يزان حبس تعزیريخواهد بود و افزون بر آن، به م

دیة مقتول بر  که آنن، در خصوص يکل. سال تصریح شده بود

وانگهي، در . ت بودکاست قانون سا يو عاقلهب یا کمرت عهده

 يارير اختيو غ يارين مستي اختي، بيِاعمال مجازات تعزیر

در قانون مجازات  هکاین در حالي است . شد ينمتفاوتي قائل 

ابي کمقّرر گردید چنان چه قتل و جنایت ارت ،0432اسالمي 

 ياريدر حال مستي، موجب قصاص نباشد و مشروط به اخت

مقّرر  يب، افزون بر دیه، به مجازات تعزیرکبودن مستي مرت

. شود يموم کمح( 0483 تعزیرات)تاب پنجم کدر 

تحّقق شرایط به  يازيب، نکتعزیر مرت ي، برادیگر عبارت به

ث، قانون مجازات يو از این ح ستينمقّرر در قانون سابق 

در جهت حمایت از نظم عمومي، اقدام  0432اسالمي 

اب قتل ک، ارتدرهرصورترا اّتخاذ نموده است؛ زیرا  يتر يجد

ه با علم به حرمت، مبادرت به شرب کسي کة ياز ناح يعمد

، شود يمن جرمي يب چنکر نموده و در حال مستي مرتکمس

ب یا دیگران است کمرت يمخّل نظم جامعه یا خوف یا تجّر

ب نسبت به کل ضمان مرتيدر تعل. (0/043: 0473 نيا، آقایي)

ب به لحاظ که مرتکن استدالل نمود يچن توان يمدیة مقتول 

ر جزایي يتقص يو نقض قانون مجازات، دارا ياريمستِي اخت

عمد محسوب و  ز شبهير جزایي نياست و قتل مبتني بر تقص

 پوربافراني،)دیة مقتول خواهد بود  دار عهدهجاني شخصًا 

خالف عقل و مل دیه بر عاقله، يوانگهي، تحم؛ (0/033: 0432

عاقله  توان ينمح و صریح شارع ينقل است و جز با نّص صح

  .را ضامن شناخت

ت يو رفع مسؤول 021قاعدة درء در مادة  بيني پيش، هفتم

از  207در مادة  يحّد جرایمدر  حکم  به ناشي از جهل يفرکي

ه کاست  0432نوین در قانون مجازات اسالمي  يکردهایرو

 ژهیو بهست و ين يفرکيت ير مستي در مسؤوليارتباط با تأث بي

از  418و  033ن مواد يه بکزم است ته الکاشاره به این ن

چنان چه . تعارضي وجود ندارد 207و  021، و مواد سو یک

ابي در حالت کودن مستي محرز باشد و جرم ارتب يارياخت

ن يه حکهم اّدعا نماید تجرایم موجب حّد باشد و ممستي از 

لي بر نفي يبوده است و دل االراده مسلوب اًلکاماب جرم کارت

ه ک، 033طبق مادة  ستیبا يمز وجود نداشته باشد، يآن ن

زم ال يفرکيت يرفع مسؤول يرا برا ياالرادگ مسلوباثبات 

 207و  021ن اّدعایي را خارج از عموم مواد يرده است چنشم

 و اقامة حّد نمود يفرکيت يم به مسؤولکرده و حکمحسوب 

ه ک؛ اما چنان چه مّتهم مّدعي شود (2/324: 0433 خميني،)

 اماًلکز ياب جرم نکن ارتيبوده و ح يارير اختيغ يمستي و

ایي نباشد و ن اّدعيلي بر نفي چنيبوده است و دل االراده مسلوب

بر آن، احتمال صدق گفتار مّتهم وجود داشته باشد  عالوه

محسوب شده و مسقط حّد خواهد  207داخل در عموم مادة 

بودن مستي، محرز باشد  يارير اختي، چنان چه غرو نیازا. بود

ن جنایت يامل در حک ياالرادگ مسلوبمّتهم مّدعي  کنيول

اشد قصاص ثابت لي بر نفي آن نبيه دلکگردد، تا زماني 

اثبات  يبرا توان ينمر ي، در دو فرض اخدرواقع. نخواهد شد

ار، به اصل استصحاب توّسل جست؛ زیرا قاعدة ياراده و اخت

درء، مانع جریان استصحاب  قاعدهز يو ن دمااط در ياحت

 جرم چنانچه .(481-433: 0478 آبادي، ده حاجي) شوند يم
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ب قصاص یا تعزیر موج جرایمابي در حالت مستي، از کارت

ه کبودن مستي محرز باشد و مّتهم اّدعا نماید  ياريبوده و اخت

لي نه يبوده است و دل االراده مسلوب اماًلکاب جرم کن ارتيح

 033بر نفي و نه اثبات آن وجود نداشته باشد، باید طبق مواد 

ت يرفع مسؤول ياالرادگي را برا ه اثبات مسلوبک 418و 

ن اّدعایي را خارج از عموم مادة يت، چنشمرده اس الزم يفرکي

اّما . م به قصاص یا تعزیر دادکمحسوب و حسب مورد، ح 021

بوده  يارير اختيغ يه مستي وکچنان چه مّتهم، مّدعي شود 

لي يبوده است و دل االراده مسلوب اماًلکاب جرم کن ارتيو ح

از این دو اّدعا وجود نداشته باشد،  کی چيهبر نفي یا اثبات 

محسوب شده و  021اخل در عموم قاعدة درء مقّرر در مادة د

بدیهي است در این . مسقط قصاص یا تعزیر خواهد بود

ز به لحاظ وجود ين 418مقّرر در مادة  يصورت، مجازات تعزیر

 .گردد يمبودن مستي، ساقط  ياريشبهه در اخت

ه کدر مورد ارتداد، دیدگاه فقهي مشهور بر آن است  ،هشتم

 يم به ارتداد وکفر نماید حکفرد مست، اظهار چنان چه 

حالت  ينه، به اصل استحصاب بقايو در این زم شود ينم

 آنچهقي نسبت به يز فقدان قصد و ارادة حقيسابقه و ن

 :0303جبعي عاملي، ) ندینما يماست، استدالل  شده انيب

مجازات  گذار قانون؛ (3/083: 0321 شيخ طوسي،؛ 3/430

مقّرر  234ت از این قول در مادة يبه تبعز ين 0432اسالمي 

هرگاه مّتهم به سّب اّدعا نماید که اظهارات وي در »: دارد يم

وليکن،  شود يحالت مستي بوده است، ساّب النبّي محسوب نم

ضربه شّلاق تعزیري  هفتادوچهارمطابق تبصرة مادة مرقوم، تا 

 «.مجازات خواهد شد

 يريگ جهينت

 زمان همانت يدر جهت ص ،0432مي مجازات اسال گذار قانون

ت ي، در قبال مسؤوليفرکياز نظم عمومي و انصاف و عدالت 

 يفرکياست ياب جرم در حالت مستي، سکناشي از ارت يفرکي

 نیتر مهماز . را اّتخاذ نموده است اي دهيغالبًا نوین و سنج

ر يو غ يارين مستي اختيک بکيت در قانون مزبور، تفتحّوال

ت از يو با تبع يارير اختيمستي غ برخالفه کاست  يارياخت

تاّم  يفرکيت يه را بر مسؤوليقول مشهور فقهي، اصل اّول

 ياريابي در حالت مستي اختکارت جرایمشخص مست در قبال 

ي و الله حق جرایمن يبنا نهاده است و در این خصوص، ب

، مشروط به وجود بااین. ي تفاوتي قائل نشده استالناس حق

 االراده مسلوب اماًلکاب جرم کن ارتيب حک، مرتاواًل که آن

اب همان جرم خود را مست ننموده کارت قصد بهًا، يباشد و ثان

ه مستي در آن کباشد و ثالثًا، علم به آن نداشته باشد 

، مستي شود يماب همان جرم کبه ارت منجرنوعًا  واحوال اوضاع

. شناخته است يفرکيت ياهش مسؤولکرا صرفًا از موجبات 

رافع  اصواًل يارير اختيغ رد مزبور، مستيکمطابق روی

ابي در حال مستي کارت جرایمدر قبال  يفرکيت يمسؤول

ه کاثبات نماید  دیده بزهدادستان یا  که آنخواهد بود مگر 

نبوده است  االراده مسلوب اماًلکاب جرم کن ارتيب، حکمرت

 ایمجردر قبال  تام يفرکيت يه در این صورت، واجد مسؤولک

م منشأ يافزون بر این، تعم. ابِي در حال مستي خواهد بودکارت

و نظایر  گردان روان يداروهامستي از خمر به مواد مخّدر و 

ت ير در شرایط ِاعمال برخي از ضوابط احراز مسؤولييآن، تغ

قبلي  قصد بهد قصد قبلي از مطلق جرم يي، همچون تقيفرکي

نوین  ضابطه بيني پيشیافته،  ابکوقوع همان جرِم ارت يبرا

ت يدار اثبات ضوابط مسؤول علم به وقوع جرم، تمایز در عهده

ابي در حال مستي، تصریح قانوني کارت جرایمدر قبال  يفرکي

به پرداخت  يو عاقلهت خود شخص مست و نه يبه مسؤول

 نیتر مهم، از ياريابي در حال مستي اختکدیة جنایت ارت

مجازات اسالمي  گذار نقانونوین  يکردهایروو  تحّوالت

، از برخي ابهامات و ادشدهی، قانون وجود بااین. است 0432

ه کر ابهام در نوع قتل در شرایطي يقانوني، نظ يها یينارسا

، شخص اشتباه بهن بوده و يقتل شخص مع منظور بهمستي 

ار ي، ابهام در نوعي یا شخصي بودن معشود يمشته ک يدیگر

تي، ابهام در مسؤول پرداخت علم به وقوع جرم در حال مس
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، يارير اختيابي در حال مستي غکدر جنایات ارت دیده بزهدیة 

 ،418مقّرر در مادة  يزان مجازات تعزیريابهام در نوع و م

 جرایمت شخص مست در قبال ياهش مسؤولک بيني پيشعدم 

 اختاللبه هنگام  يارير اختيابي در حال مستِي غکارت يتعزیر

 418و  034ار، تعارض یا عدم تعارض مواد يتنسبي اراده یا اخ

 .برد يمرنج  ادشدهیقانون  027و  021با مواد 

، ياز منابع فقه يریرپذيقالب با تأثنا پس از يفرکين يقوان

ت از يدر خصوص رفع مسؤول اي گيرانه سختواجد مقررات 

ه مطابق با قانون مجازات ک اي گونه بهشارب خمر است؛ 

موجب قصاص دانسته  يحال مست در قتل ،0481 ياسالم

 ياالرادگ ت را مشروط بر اثبات مسلوبيمسؤول يشده و انتفا

ن اثبات عدم وجود قصد ياب جرم و همچنکن ارتيتام متهم ح

ه مخالف با کشناخته  ياب جرم در زمان مستکسابق بر ارت

 يم بر اصول و قواعد اثبات ماوقع در دعاوکحا يلکاصول 

، اثبات عدم وجود قصد سابق بر یگرد عبارت به. است يفرکي

االمتناع باالختيار الینافي » ياب جرم در زمان مستکارت

ه قانون کدر خصوص قتل بر عهده متهم بود  «االختيار

ح از اصول و قواعد ین تخلف صریا 0432 يمجازات اسالم

ر ین قتل و سايه بک اي گونه بهرد؛ کح يرا تصح جرایماثبات 

 .وجود ندارد ياوتن خصوص تفیدر ا جرایم

داري و مالحظات  در این مقاله امانت :يمالحظات اخالق

 .اخالقي رعایت شده است

در این مقاله هيچگونه تضاد منافعي وجود  :تعارض منافع

 .ندارد

نویسندگان توسط  مقاله مشترکًانگارش  :سندگانیسهم نو

 .صورت گرفته است

ین مقاله ما را کساني که در تهيه ا از کليه :يو قدردان تشکر

 .نمایيمیاري رساندند، تشکر و قدرداني مي

این پژوهش فاقد تأمين کننده مالي  :ن اعتبار پژوهشيمأت

 .استبوده 
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 منابع و مآخذ

مستي » .(0430)شریعتي نسب، صادق  و آشوري، محمد -

مجله دانشکده حقوق و علوم  .«ارادي؛ تقصيري در حکم عمد

 .37-43 :2 ،سياسي

 لد اول،ج .جرایم عليه اشخاص .(0473) يا، حسينن آقایي -

 .ميزان: تهران

المهّذب البارع في  .(0318)ابن فهد حّلي، احمد بن محمد  -

 .مؤسسه النشر االسالمي: قم .شرح المختصر النافع

ربعه و االالمذاهب  الفقه علي (.0303) الجزیري، عبدالرحمن -

 .الثقلين دار: روتيب لد پنجم،ج .(ع)مذهب اهل البيت 

صدمات ) جرایم عليه اشخاص .(0432) پوربافراني، حسن -

 .جاودانه -جنگل : تهران لد اول،ج .(جسماني

قتل در حال مستي؛ جرم در » (.0478)، احمد آبادي ده حاجي -

 .433-438 :37 ،تحقيقات حقوقي .«حال مستي

مي در نظم قانون مجازات اسال .(0473) حّجتي، مهدي - 

 .ميثاق عدالت: تهران .حقوقي کنوني

 .فقه الصادق .(0303)حسيني روحاني، سيد محمد صادق  -

 .دار الکتاب: ، قملد بيست و ششمج

بررسي تطبيقي تأثير » .(0433)حسيني، محمد و دیگران  -

مطالعات  .«مواد سکرآور بر مسؤوليت واسطه بهازالة عقل 

 .33-44 :43، تقریبي مذاهب اسالمي

اعتبار علم قاضي در صدور احکام » (.0434) حيدري، الهام -

پژوهشنامه  .«0432کيفري در قانون مجازات اسالمي مصوب 

 .001-73 (: 2)3، حقوق کيفري

 لد دوم،ج .لهيالوس ریتحر .(0433) ، سيد روح اهلليخمين -

 .دار العلم: تهران اپ دوم،چ

لد ج .مباني تکمله المنهاج (.0322) سيد ابوالقاسم ،يخوئ -

 .يمام الخوئمؤسسه احياء آثار اال: قم، دوم

مفردات ألفاظ  (.0302) حسين بن محمد ،يراغب اصفهان -
 .دار العلم: لبنان .القرآن

بررسي » (.0432)اعي، سيد محمد هادي و ثقفي، مریم س -

مجله حقوقي  .«نظریه کارشناس از منظر فقه و حقوق
 .002-77: 74، دادگستري

، لد اولج .اشخاص هيجرایم عل .(0473) سپهوند، اميرخان -

 .مجد: تهران

فهام مسالک اال (.0303) شهيد ثاني، زین الدین بن علي -

مؤسسه المعارف : قم لد پانزدهم،ج .مسالالي تنقيح شرائع اال

 .ميهسالاال

 انيالمسائل في ب اضیر .(0307) ي، سيد عليطباطبائ -

 .ء التراث، دار احيا(ع)مؤسسه آل البيت : قم .ئلالحکام بالدال

المبسوط  .(0321) ، محمد بن حسن(شيخ الطائفه)ي طوس -

 المکتبه :تهران اپ سوم،چ لد هفتم،ج .هيمامالافقه  في

 .هیالمرتضو

حکام في ألقواعد ا .(0304) وسفی، حسن بن يحّلعالمه  -

مؤسسه النشر : قم ،لد سومج .ل و الحراممعرفه الحال

 .يمسالاال

 :جلد اول، تهران. الکافي(. 0318)کليني، محمد بن یعقوب  -

 .دارالکتب االسالميه
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مجمع الفائده و  .(0303) اردبيلي، احمد بن محمدمحقق  -

مؤسسه : قم لد سيزدهم،ج .ذهانألالبرهان في شرح ارشاد ا

 .ميسالالنشر اال

م في سالشرائع اال .(0314)، جعفر بن حسن يحّلمحقق  -

 .دار االضواء: روتبي ،لد چهارمج .ل و الحراممسائل الحال

بازخواني مستندات فقهي حکم » (.0432) نوبهار، رحيم -

فصلنامه پژوهش حقوق  .«حدي جرائماعدام براي تکرار 
 .33-3: 3، کيفري

 


