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 چکیده

 اعمّ از نهادهای حمایتی و دیگران  ـ عنوان وظیفۀ غیرفرآیند درمان اجباری معتادان به
پژوهش . تسلیط داردچگونگی تسلط انسان بر نفس، مستفاد از اصل   ریشه در واکاویـ

رابطۀ امانی انسان بر که با توجّه به کند تحلیلی، ارزیابی می ـ حاضر با روش توصیفی
مقام تبیین وظیفۀ غیر لذا در نفس خویش، امتناع معتاد از درمان اجباری بالاثر بوده؛ 

 مشروعیت مددرسانی مستفاد از اطالق آیات، درمان اجباری، جهت اقدام به از معتاد، از
تأثیرگذاری و تأثیرپذیری تمامی افراد جامعه و مشهود بودن  عقل بر روایات و استدالل

بناء عقال بر . قابل استناد استتلّقی فرد معتاد به عنوان عضوی از پیکرۀ اجتماع، 
صدق احسان و نیکوکاری مستند به قاعدۀ اهتمام به امور غیر در زمان بروز خطر، و 

توان ، میتصرفات مجاز انسانبا تبیین . کندتأیید می را این اجباراحسان، مشروعیت 
ی مفید مشروعیت الزام معتاد به درمان اجباری با محدود نمودن موضوع ادلهگفت که 
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 مقدمه
های مذهبی، است که با تمام جنبه اجتماعی  ناهنجارهای پدیدهی از یک،واد مخدر و اعتیادم

ها را بصورت مستقیم و یا غیرمستقیم تحت ی آنمرتبط بوده و همه... اقتصادی، روانی و
رو مسئله ترک اعتیاد از دیرباز، نگاه کارشناسان را به خود معطوف از این. دهدشعاع قرار می

ی با توجه به نتیجه. اند برای درمان آن بودهحلّ مناسبیداشته و همواره درصدد ارائه راه
حاصل از درمان معتاد و با در نظر گرفتن مصالح فرد و جامعه، امروزه مسئولیت این 

ی برخی اقتضای زندگی شهرنشینی، بر عهده رسانی در جوامع مختلف بهخدمات
ه راهکارهای از جمل. های حمایتی و درمانی و نهادهای بازپروی قرار گرفته است سازمان

است، که گاهی این فرآیند » درمان اجباری« اینهادهای مذکور برای مقابله با چنین پدیده
گذاری با در مضیقه قرار دادن و اعمال محدودیت مستقیم نسبت ی اجرا و یا قانوندر مرحله

 .شودبه حقوق معتاد و سلب اختیارات قانونی وی همراه می
از اجرای درمان از جمله مسائل قابل تصوّر در طی فرآیند امتناع معتاد و جلوگیری او 

طلبد؛ زیرا درمان اجباری است که بررسی مفهوم ماهوی مالکیت انسان بر اعضای خود را می
 منظور درمان ی معتادین به مواد مخدّر و عدم هرگونه اقدام مثبت بهبا توجّه به سستی اراده

ای است که تی و درمانی تنها راهکار باقیماندهو بهبودی از سوی ایشان، نهادهای حمای
 . های ایشان برود و مبادرت به درمان این بیماران نمایدتواند به یاری خانواده می

مرور "انجام گرفته، از جمله مقالۀ  هایی تحقیق، پژوهشدر خصوص پیشینه
ریه، ، اثر مغنی باشی منصو"بخشی مداخالت درمان اجباری معتادنسیستماتیک اثر

این پژوهش با هدف بررسی . امیر؛ فتحی، منصور؛ براتی سده، فرید و اسالمیان، ایوب
 مورد مقالۀ ١١بخشی مداخالت درمان اجباری معتادان صورت پذیرفته و با مطالعۀ اثر

دارای معیارهای ورود، بدین نتیجه رسیده که درمان داوطلبانه معتادان در مقایسه با 
 . ی بهتری داشته استبخشدرمان اجباری اثر

 نوشتۀ مدنی، منصوره و مدنی، انسیه؛ "ی امتناع از درماندات اخالقی کاربرظمالح"
ی عملی با امتناع  مسائل اخالقی مربوط به مواجههپژوهش دیگر در این زمینه است که 

عمدتاً به مباحث کاربردی مرتبط به این گروه دهد و را مورد بررسی قرار میبیماران 
ترین مشکالت این  بیشحاصل تحقیق موردنظر آن است که .  یافته استاختصاص

درمانگران شود و ناشی میبیماران از ارتباط نامناسب با درمانگران و هیجانات زودگذر 
مستلزم جز موارد اورژانس حیاتی که   ضمن آمادگی قبلی با این مواجهه، بهبایستی 
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و در کسب رضایت نموده امتناع را برطرف ، تا حد امکان موانع استدرمان بدون رضایت 
کردن امتناع بیمار،   ضمن مستند عدم نتیجه از این طریق، در صورت وبیمار تالش کنند

 .نمایند ارائه  ویسایر اقدامات درمانی را به
 معتادان به روش  ی مبانی مشروعیت درمان اجباریبا پرداختن به مسألهپژوهش حاضر، 

ای مختلف این موضوع را در رابطه با وظیفۀ نهادهای حمایتی و تحلیلی، زوایـ توصیفی 
 .دهدبازپروری و دیگر افراد در جهت اقدام به درمان اجباری معتاد، مورد تحلیل قرار می

 
 تحقّق عنصر اجبار و اکراه در درمان. ١

 اراده از  از جمله اینکه در اجبار، قصد و،اندهایی ذکر نمودهعلما بین اجبار با اکراه تفاوت
دار در آب با قهر و غلبه و یا ریختن  شود، مانند فرو بردن سر روزه یفرد مجبور سلب م

این در حالی است که در اکراه، مکرَه هر چند از انجام عمل مورد . شراب در حلق کسی
معنا که به منظور دفع دهد؛ به این یاکراه خشنود نیست، امّا با قصد و اراده آن را انجام م

 ی از عمل، از ویشود؛ هر چند اختیار به معنای خشنود را مرتکب مییر، عمل اکراهضر
سلب گردیده است، عالوه بر این، تحقّق اکراه مشروط به حصول خوف و تهدید است، بر 

 حاکم شرع و یضمن اینکه واژۀ اجبار بیشتر در موارد اکراه به حقّ و از سو. خالف اجبار
شود، و مورد استعمال واژۀ اکراه، یت شرعی هستند واقع می والیدیگر افرادی که دارا

 ].٦٣٠، ص١، ج٩[باشد بیشتر در موارد اکراه به ناحقّ می
. ی مقهوریّت به حدّی است که فرد مجبور، فاقد قصد و اراده استدر اجبار، درجه

زریق شود و باإلجبار به وی دارو تفرد معتاد در درمان اجباری قهراً به کمپ منتقل می
پیداست که تمام مراحل درمانی بصورت اجبار بر . رسدشده و مراحل درمانی به انجام می

گیرد و وی هیچگونه قصد، اراده و رضایتی در تزریق این داروها روی فرد معتاد انجام می
این مکانیزم اجباری درمان، کامالً منطبق با مفهوم اجبار در فقه اسالمی . بر بدنش ندارد

گیرد که با توجه به تعریفی که قرار می» درمان اکراهی«مقابل درمان اجباری، در . است
ی تهدید از سوی یک ارگان امنیّتی و یا د، طبق آن شخص مکرَه بواسطهشاز اکراه ارائه 

رغم میل باطنی، اقدام به مصرف داروهای موردنظر جهت ترک نهادهای انتظامی و علی
ریت در انجام اعمالی خالف رضایت خود، منشأ آثار ی مقهوکند و بواسطهاعتیاد می
روشن است که هر دو وصف اجباری و اکراهی بودن درمان، مربوط به . دشوحقوقی می

وگرنه ) گرددکه منشأ آثار حقوقی می(ی انتقال به مراکز درمانی است کیفیت و نحوه
 . بدیهی است که در ماهیت درمان، هیچ تفاوتی ندارند
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 وقی ضرورت درمانتحلیل حق. ٢
 قانون ابالغی مجمع تشخیص مصلحت نظام، معتادان باید به دو ١٦ و ١٥مواد براساس 
با توجّه به سیر . واقع شوندپذیرش مورد  اختیاری و اجباری در مراکز ترک اعتیاد  صورت

  قانون مبارزه با مواد٨قانونگذار در ضمن ماده های مواد مخدر، رو به فزونی و تنوّع گونه
 : مخدّر آورده است

هر کس هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و یا لیزرژیک «
، )یا آکستاسی. آ .ام .دی .ام(آمفتامین   مت  ، متیلن دی اکسی)دی .اس .ال(اتیل آمید  اسید دی 

 و یا )شیشه(ت آمفتامین ، فلونیترازپام، آمفتامین، م)بی .اچ .جی(گاما هیدروکسی بوتیریک اسید 
های صنعتی غیرداروئی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای  گردان دیگر مواد مخدر یا روان

رسد را وارد کشور کند و یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا  اسالمی می
 با رعایت تناسب ، کندفروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل

 .»... به شرح زیر مجازات خواهدشد،ه به میزان موادو با توجّ
کمتر از شصت دارای سن ی معتادان  کلیه ،١٥ ماده ب بند مطابقدر همین رابطه، 

 پس از انقضای ،چه چنان.  هستند ظرف مدت شش ماه به ترک اعتیاد درظفؤ م،سال
شده و تا زمان دادسرا به مراکز بازپروری اعزام بوسیلۀ  ،ر ترک نکرده باشندمهلت مقرّ

 . ، ملزم به باقی ماندن در آنجا هستندترک کامل اعتیاد
 درمان شده با اختیار خود، داوطلبفردی  که اگراشاره دارد به این موضوع در ادامه 

ده به شمار آمبیمار تحت درمان  ،گواهی درمانی ارائه، با نمایدکز درمانی مراجعه مرا به و
 وزارت رفاه ،معتادانمنظور سهولت در خدمات درمانی  ، بهماده همین ٢تبصره ضمن و 

تأمین  و بضاعت تا ضمن کاهش آسیب معتادان بیمتعهد گردیده و تأمین اجتماعی 
  . د کن  ترك اعتیاد را مشمول بیمه مربوط بههای  هزینهیهزینه درمان، تمام

در صورت عدم همکاری فرد معتاد برای اعزام یز  قانون مبارزه با مواد مخدر ن١٦ماده 
 با حکم قضایی و به ی را فردپذیرش و شروع به درمان چنینبه مراکز ترک اعتیاد، 

 .داندمیصورت اجباری 
آید، امتناع معتاد از درمان را در  قانون مبارزه با مواد مخدر بر می١٦چنانکه از ماده 

شناسد که میمتجاهر  را به عنوان فردی ، نپذیرفته و اووجود بستر مناسبصورت 
 که اختیاری درمان الگوهای به مناسب قرار خذأ با و قانون اجبار از استفاده بابایستی 

 فرد هم باز اگر حال ؛]١٦ ماده ٢ تبصره[ شوند هداد سوق است ١٥ ماده مراکز همان
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 ١٦ ماده در شدهمعرفی مراکز به ،اجباری درمان عنوان تحت ،شدن درمان به حاضر معتاد

  .شودمی هداد رجاعا
را   به اعتیاد تجاهر ،است شده تعریف موجود بمصوّ های نامه آئین در تجاهر مفهوم

رفتار حاصل از عام، داشتن سوءشامل رفتارهایی مانند مصرف مواد مخدر در مألتوان می
 تجاهر یقمصاد تشخیص. دانست غیره و  اصرار به ادامه مصرف مواد مخدر،مصرف مواد

 رواین از .گیردمی صورت قضایی مقام و پزشکی تیم یعنی مرجع دو اظهارنظر طریق از
 موضوع  درمان آن به مراکز اجباریمعتاد و ارجاعفرد  عنوان متجاهر بر  شدنتا اطالق

 . گردددی باید طی  مراحل متعدّ،١٦ماده 
 

 امتناع معتاد بر مبنای تسلط بر نفس. ٣
بق با حقّ مالکیّت حقوقی هر شخص حقیقی بر تمامیّت نفس خویش امتناع معتاد مطا

شود و شناخته می) قاعده تسلیط(است که در فقه اسالمی با عنوان اصل تسلیط بر نفس 
این بدان معناست که هر شخص نه تنها نسبت به جان خویش حقّ هرگونه تصرفی را 

 .دارد، بلکه هیچ شخصی حقّ تصرف در جان او را ندارد
وت حق هر گونه دخل و تصرف انسان بر بدن، از زوایای این اصل مهمّ دانسته ثب

نماید و استثنایی بر قاعده اعتراض به شمار شده، که حق اعتراض دیگران را نیز سلب می
 ].٩، ص ٢٠[آید می

شود که فرآیند ي عملي قاعدۀ تسلیط چنین میپس برحسب نظریه امتناع، نتیجه
 .پذیرد، قابل نقض استکه بر مبنای مصالح خاصّی صورت میدرمان اجباری معتاد 

برخی از فقها با اشاره به اینکه دلیلی بر قاعده سلطنت وجود ندارد، با اصل تسلط 
منظور نفی چنین برخی نیز به ]. ١٠٧، ص٢، ج٧[اند انسان بر نفس مخالفت نموده

به این . انداستناد کرده» یکمْ إِلی التهْلُکةوَ لَا تُلْقُواْ بِأَیدِ«:  بقره١٩٥سلطنتی به آیۀ شریفۀ 
استدالل پاسخ داده شده که دلیل اخصّ از مدعا است؛ زیرا هرگونه تصرف در نفس 

دهد و تربیت باشد، در فرضی که انسان نفس خود را ریاضت میمصداق تهلکه نمی
 ].١٠ص، ١٨[آید اما مصداق تهلکه نیست کند، نوعی تصرّف در نفس به شمار می می

اشکال دیگر آنکه از دیدگاه برخی تسلط متقوّم به طرفین است و محال است که یک 
؛ به ]٩، ص٣، ج٦[لذا تسلط بر نفس ممکن نیست . نفر طرفین سلطنت را تشکیل دهد

اشکال موردنظر نیز چنین پاسخ داده شده که اگر امتناع عقلی مراد است، امتناعی از 
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 طرف سلطنت یک شخص باشد؛ زیرا ولو اینکه جانب عقل وجود ندارد که هر دو
شود، اما یک امر اعتباری است و منعی نیست که سلطنت یک نسبت محسوب می

اما بر فرض اینکه منظور از امتناع، امتناع عقالیی باشد باز . طرفین آن یک شخص باشد
 لّمچنین ادعایی صحّت ندارد؛ چون عقال تسلط انسان بر نفس را پذیرفته و آن را مس

 ].٤٢، ص١، ج٤٢[دانند الوقوع می
 : اند، از جملهقائلین به امکان تسلط انسان بر نفس، به دالیلی استناد کرده

، از  ]٤٥٧، ص١، ج٢[»  أموالِهِمیالنَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَ«استناد به روایت : دلیل اول
یملک انسان به قبیل دالیلی است که بر مبنای آن، اوالً، جسم انسان و نفس او جزء ما

ترین دارایی ترین و اولیعبارتی مستفاد از این روایت آن است که مهمبه . رودشمار می
وقتی انسان بر اموال خود تسلط دارد، به طریق اولی انسان جسم و جان اوست و طبیعتاً 

لذا تمامی تصرفات مشروع در حق او جایز خواهد بود و این بر نفس خویش مسلط است؛ 
) ره(خمینی امام، ]٤٩٥، ص١، ج٣٩؛ ٣٠٩، ص٢٩[باشد حوای روایت سلطنت میجواز ف

ط انسان بر خود، اعتبار خاص است در مقابل سلطنت اولیه و در سلطه سلّت«: گویدمی
است و مقدم بر عقالیی بلکه سلطنت بر نفس امری ، انسان بر خود، اشکالی نیست

سلطه بر اموال خود، بر نفس خویش هم  بنابراین مردم همانند باشد؛ میسلطنت بر مال
 ].٤٢ـ٤١، ص١ج ،٤٢[» ط دارندتسلّ

 سوره مائده، دلیل ٢٥در آیه ) ع(ثانیاً کالم خداوند تعالی از زبان حضرت موسی
الَ ق«: فرمایدخداوند می. رساندآید که ملکیت انسان بر نفس را میای به شمار مینقلی

 .  »  وَ أَخی سیرَبِّ إِنِّی ال أَمْلِکُ إِالَّ نَفْ
گیرد که هر چند به دقت عقلی استدالل به دلیل اول، از آن جهت محل نزاع قرار می

ی مال در روایت مذکور به حصه گردد، امّا واژهبر جسم و جان مایملک اطالق می
بخصوصی از اموال انصراف دارد که غیر از جسم و نفس است؛ بنابراین با امعان نظر به 

 . وایت مذکور اطالقی نخواهد داشتاین انصراف، ر
بر این اشکال، چنین پاسخ داده شده که اوالً در صورتی انصراف مانع از اطالق خواهد 
بود که به ظهور اقوی از مطلق برسد و اما در این عبارت چنین نیست، ضمن اینکه چشم 

رد؛ زیرا پوشی از اطالق به صرف هر انصرافی، از بین رفتن تمامی مطلقات را در پی دا
 . هیچ یک از مطلقات خالی از انصراف بدوی نخواهد بود

  پذیرفتن استدالل اول، استدالل دوم نیز خالی از اشکال نیست؛ زیرا سیاقضبر فر
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، »إِنِّی ال أَمْلِکُ إِلَّا نَفْسِی وَ أَخِی«جمله  سوره مائده، دالّ بر این است که ٢٥ گفتار در آیه
به عبارت واضحتر، این جمله . است الهی  قبول دعوتهمردم ب بر الزام یکنایه از ناتوان
خداوند است؛ خاصّ ؛ زیرا ملکیت استقاللی رساندرا نمیملکیت استقاللی ) ع( حضرت موسی

رسد به بچه ندارد،  یت نفس خودش مالکبر مستقالً یکس   هیچ متعال،و غیر از خداوند
ند به واسطۀ این خواست نمی) ع(ی حضرت موسبه  نوعیدیگران؛ مالکیت نسبت به نفس 

قادر بر من تنها که د ن بگویندخواستمیبلکه کالم، مالکیت بر خویش و برادرش را ادعا کند، 
 ی پیامبر هارون نیز،، چون هستمبه قبول دعوتو برادرم هارون نفس خود وادار کردن 

  .نخواهد کردخداوند عصیان از امر گاه جانشین من است و هیچمرسل و 
در ؛  مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَیاللَّهَ اشْتَرَ إِنَّ« آیۀ شریفۀ :لیل دومد

 » آنان باشد خریده استیاینکه بهشت برا] یبها[خدا از مؤمنان جان و مالشان را به  حقیقت 
رود، با این ن بر نفس خود به شمار میهای مفید سلطه انسا؛ از دیگر استدالل]١١١: ، توبه١[

توجیه که الزمۀ فروش، سلطه بر نقل است و در فرض انتفای سلطنت انسان بر نفس 
 گردد؟ خویش، چگونه خرید و فروش جسم و نفس بین انسان و خداوند محقّق می

خداوند از بر استدالل به آیۀ شریفه چنین اشکال مطرح گردیده که با توجّه به اینکه 
تصور اینکه مالک، مایملک خود را از دیگری االطالق برخوردار است، لکیت علیم

عدم تمامیّت این اشکال از آن روست که علی . خریداری کند امری دور از ذهن است
رغم مالکیت حقیقی، مالکیت مزبور برای انسان اعتبار گشته، لذا هیچ ایرادی وارد نیست 

باشد و نفس او به صورت اعتباری، به وسیلۀ خداوند که انسان اعتباراً مالک نفس خویش 
اعتبار تابع اراده معتبر و امری عقلی است، مثالً در باب بیع، هر . متعال خریداری گردد

کنند و به تبّع این خرد، عقال مالکیت را برای مشتری اعتبار میگاه مشتری کاالیی را می
 . غیر نباشد حق هر گونه تصرّف را دارداعتبار، مالک در مایملک خود مادامی که به ضرر 

بنای عقال دلیل دیگری است که بر مبنای آن، انسان بر نفس و اعضای : دلیل سوم
 ].١٦، ص١٨[جسم خود سلطنت دارد 

با توجّه به سه دلیل یاد شده، پاسخ به امکان تسلط انسان بر نفس با استناد به اصل 
ر چگونگی رابطۀ انسان بر نفس خویش ، ریشه دچنین تسلطییا عدم امکان  و تسلیط

  : ، چند دیدگاه متصوّر استخصوصدارد، در این 
انسان به مثابه ؛ طبق این نظر، رابطه امانی انسان بر اعضای خود: دیدگاه نخست
 تحریکی در ذات و وصف و فعل  ادراکی وو فاقد مالکیت قوایی امانتدار ملک خداوند
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منفعت یا به صورت مالکیت گونه مالکیتی اعم از هیچآید، که از به شمار میخویش 
 ]. ٩٦، ص١٠[نیست برخوردار مشاع 

تفسیر آیات ضمن عالمه طباطبایی در ؛ ]تکوینی[حقیقی   مالکیت:دیدگاه دوم
 چیزها رخیکه بکند می اشاره دیدگاهبه این » مالک«واژۀ اولیه سوره حمد در مورد 

خواهند عنا که جدای از وجود فرد، هستی نن میقائم به فرد است؛ بدموجود بودنشان 
و ) ...بویایی، چشایی و (قوای پنجگانه ، از قبیل شوندمیمحسوب ، پس ملک او داشت

، مالک دلت سلطه تکوینی که بر اعضای بدن خود داربه عّانسان در واقع ؛ اجزای بدن
 ]. ٢٥، ص١، ج٢٣[باشد میحقیقی آنها 

بر خداوند مالکیت عین   در کهاندآوردهعالمه ر تأیید نظبه منظور برخی فقها نیز 
برخودار است  نوعی مالکیت تکوینی  ازنیز در مورد اعضا و جوارح، انسان تمام هستی

 ].  ٣٠، ص٢، ج٣٨؛ ١٣٥، ص٣٧[
 به همراه امضای  و عقل عرف، منشأ این نوع مالکیت؛مالکیت اعتباری: دیدگاه سوم

، امری عقالنی مالکیت انسان بر اعضای خودبدین صورت که دانسته شده است؛ شارع 
و از سوی شارع گردیده و تبانی عملی آنان استکشاف عقال است که از طریق اتفاق آرای 

با لکیت ا این م،نشده است، در نتیجهواقع عقالست، منعی خود یکی از مقدّس نیز که 
 ]. ١٨٥ص ،٣٢[خواهد بود شریعت نیز موافق 
 باالتر از مرتبة مالکیت اعتباری و ،لکیتااین نوع می؛  مالکیت ذات:دیدگاه چهارم

معناست که  نیبد» ذاتی«ملکیت . باشدمی) تکوینی(مرتبة مالکیت حقیقی  تر ازپایین
 ات نفس خود ذاتاً جهت تصرّف در شئون و انسان ندارد نیازامر خارجیق به برای تحقّ

 ]. ٣٢٧، ص١، ج١٩؛ ١٢١ص ،١٢؛ ٢٦٩، ص٤٥؛ ٣٨، ص١، ج٨[ ملکیت دارد
رابطه بین اعمال، اشخاص و انفس و ذمّه آنها رابطۀ اضافی ذاتی «: گویدمحقّق خوئی می
شود و انسان نسبت به اعضای بدن خود دارای مالکیت ذاتی اولی است؛ تکوینی شمرده می

یعنی دارای سلطنت برای تصرّف در نفس و شئون خود است و این تسلّط بر عمل، نفس و 
باشد؛ شارع نیز این سلطنت را امضا کرده و اشخاص را ه وجدان و سیره عقال میذمه، مؤید ب

 ].٤، ص٢، ج١٥[» شود، منع نکرده استاز تصرفاتی که به نفس آنها مربوط می
متعلّق به دو  اعضای بدن ، ملکیتنظرت؛ بر طبق این مالکیت منفع: دیدگاه پنجم

، به انسان تعلّق دارد  منفعتیتمالک و جسم متعلّق به خداوند بودهعین : باشدمالک می
 ]. ١٨٧، ص٥؛ ١٢٨، ص١، ج٢٩[
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 ها تحلیل دیدگاه. ٤
ی میان انسان و اعضای بدن از قسم مالکیت یهی است که مطابق نظریه دوم، رابطهبد

 است که در نتیجۀ  د؛ چون مالکیت حقیقی از سویی حقّ دائمیشوحقیقی محسوب نمی
ر حدوث و بقای ملک حاصل شده و از طرف دیگر مطلق سلطنت و توانایی تام شخص د

گردد، و به موجب چنین حقّی ایجاد و دوام ملک به وجود شخص مالک وابسته می
از داللت ]. ٢٠ص ،١، ج١٥[کند تمامی تصرّفات در ملک به مالک اختصاص پیدا می

وک عبارت فوق، متبادر به ذهن آن است که مالک همانگونه که قدرت بر وجود ممل
دارد، قدرت بر عدم آن نیز دارد و حال آنکه انسان از چنین اختیار و قدرتی نسبت به 

 .اعضای بدن خود برخوردار نیست، هم به لحاظ وجود و هم به لحاظ عدم
مستفاد از نظریۀ مالکیت ذاتی آن است که مالکیت انسان بر نفس خویش، حقّی 

صرّف در ملکی را به خود اختصاص تواند حدود تدائمی است که به موجب آن شخص می
دائمی ] ١١٨، ص٩، ج١٢؛ ٢٦، ص١، ج١٥[مند گردد دهد و از تمامی منافع آن بهره

کُلُّ «بر مبنای تعالیم اسالمی، از جمله آیۀ بودن حقّ از آن جهت قابل مناقشه است که 
نسان فانی ا، ]٢٦: الرحمن، ١[» است فانی شونده است]زمین[؛ هر چه بر مَنْ عَلَیْها فانٍ

است، در نتیجه حقوق وی بر بدن خویش نیز فانی و موقتی است و دوامی ندارد؛ زیرا 
 . دوام حق نسبت به غیر خدواند متعال، امری معدوم است

مجاز به تصرّف در اعضای بدن انسان مناقشه بر دیدگاه پنجم نیز از آنجایی است که 
تعلّق ملکیت قرار گیرد، بنابراین باشد؛ لذا اگر صرف منافع مآن میدر حدود شرعی 

تمامی تصرفات انسان در عین اعضایش، نظیر اهداء عضو و مانند آن، خالف شرع خواهد 
 .  باشدبود و حال آنکه چنین اقداماتی نه تنها نکوهیده نیست، بلکه پسندیده نیز می

 و بدیهی است که اضرار به نفس از جمله مصادیق قاعدۀ الضرر به شمار رفته است
حکم عقل بیانگر آن است که ضرر رساندن به نفس در صورت فقدان غرض عقالیی قبیح 

باشد، از آنجایی که حکم عقل عملی با حکم شرع مالزمه دارد، بوده و مصداق ظلم می
. عنه استتوان استدالل کرد که تحقّق چنین ضرری از جانب شارع مقدس نیز منهیمی

در نهی از اضرار به نفس و به تبع آن اضرار به جسم عالوه بر حکم عقلی، سیره عقال 
قابل استناد است، با این تحلیل که همگی عقال در سلوک خویش از اضرار به خود امتناع 

نیز جریان داشته و عدم منع از ) ع(ی معصومینکنند و این سیره در رویّه جاریهمی
 . داردجانب ایشان، حکایت از امضا و تأیید این سیره توسط آنان 
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دلیل دیگر در تأیید حرمت اضرار به نفس، وجوب دفع ضرر محتمل است که حکمي 
 ].  ١٢٥، ص٣، ج٣؛ ٢٨٥، ص٢٤[باشد ی عقل میعقلي است و وجوب آن بواسطه

 گونه عملي را که خالصه آنکه بررسي دیدگاه فقها حاکی از آن است که آنان هر
، ٣٦، ج٤٤[شمارند رود را حرام می میاضرار به نفس و یا حتّي احتمال اضرار در آن

به طوري که حرمت اضرار به نفس از مسلمات ]  ٣٢٩، ص٣، ج٢٧؛ ٤٤١ـ٤٣١ص
 ].٦١، ص٩، ش ٤٢[توان مدعی تحقّق اجماع در این مورد شددانسته شده و حتّي مي

تواند با استناد  یشکی نیست که حتّی از دیدگاه قائلین به جریان قاعده تسلیط، انسان نم
 را نسبت به نفس خویش داشته باشد، بلکه اعمال این گونه یه این قاعده هر نوع تصرّفب

 ]. ٣٥، ص٢١[ بر اصول و تحت ضوابط شرعی باشد یتصرّفات بایستی مبتن
چگونگی آنچه که در کالم اسالمی با عنوان مالکیّت حقیقی خداوند بر نفس انسان و 

شود، همان چیزی است که در مییاد از آن اعمال محدودیت در تصرّف بر نفس 
شود که منشأ آن، از آن تعبیر می» النفسحق«یا » هللاحقّ «های فقهی با عنوان  تحلیل

به عبارت دیگر آنچه که صغرای آن بر . باشدمالکیّت حقیقی خداوند بر نفس انسان می
ن استوار ی کالمی مبنی بر اثبات و تحقّق مالکیّت حقیقی خداوند بر نفس انسایک قضیه

اللهی بودن تصرّف بر نفس ی فقهی مبنی بر اثبات حقّاست، از جهت کبری بر یک قضیه
استوار است که از آن، حرمت تکلیفی پایمال نمودن آن حقّ و اضرار بر نفس منتج 

، بایستی )غیرمستقلّات عقلیه(بر این اساس طبق مبانی و ادلّه فقهی و کالمی . گردد می
با اعضای خود رفتار نماید که منجر به ورود ضرر بر نفس خویش ای انسان به گونه

این مطلب، اصلی مسلّم در ادّله اسالمی است که در روایات متعدّدی بر آن تأکید . نگردد
گردد که استنباط می) ع(العابدینزین امام شده است، از جمله مفهوم مخالفی که از کالم

 نفس تو این است  حقّ؛ نْ تَسْتَعْمِلَهَا بِطَاعَةِ اللَّهِ عَزَّوَ جَلحَقُّ نَفْسِکَ عَلَیْکَ أَ«: فرمایدمی
در نتیجه از آنجایی که . ]٦٢٥، ص١٤[» که او را در راه اطاعت خداوند به کار گیری

 نوعی مصداق اضرار به نفس بوده و سبب ایجاد ضرر به جسم و امتناع معتاد از درمان به
امکان یا دهد، لذا با توجّه به پرسش کلی او را نتیجه میگردد و تدریجاً مرگ روح او می

رسد که پاسخ به اصل تسلیط، به نظر میعدم امکان تسلط انسان بر نفس، با استناد به 
، نهفته است و رابطه امانی انسان بر اعضای خوداین پرسش، در دیدگاه نخست؛ یعنی 

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِکَ الْمُلْکِ «تی نظیر آیااز قوّت بیشتری برخوردار است؛ زیرا این استدالل 
ها تویي، به هر کس بخواهي، حکومت مالک حکومت! بگو بارالها؛ تُؤْتِي الْمُلْکَ مَنْ تَشَاءُ
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بگو از ؛ قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ و«آیه  و ]٢٦: عمرانآل، ١ [»بخشي مي
کنندۀ بیان] ١٢: انعام، ١ [»ا و زمین است بگو براي خدا استآن کیست آنچه در آسمانه

 تصرف خداست و بدون اذن مالک حقیقی، انسان حقّاز آن مطلق لکیت که مآن است 
باشد مالک آنکه  خویش است نه سم در واقع انسان فقط امین ج؛ خود را ندارد اعضایدر
ت که از ناحیۀ شارع مأذون ، لذا از باب امانت، مجاز به تصرفاتی اس]٢، ص٢٢، ج١٧[

باشد، فلسفۀ تشریع گناه، اعم از کبیره و صغیره، بهترین دلیل بر این قول به شمار می
آید، مثالً تصرفات مجاز از اعضای دست و پا، محدود به کارهایی است که در زمرۀ می

گیرند، نهایتاً اگر سختگیری به خرج ندهیم، مباحات، مستحبات و واجبات قرار می
شوند، امّا انسان مجاز نیست با استفاد از دست و پای خویش، مکروهات را نیز شامل می

به انجام عمل حرامی نظیر سرقت اقدام کند، چرا که به نوعی با انجام این کار حرام، 
 . گردد مجازات میامانت الهی را در غیر مأذون به کار برده و از همین رو مستوجب

 
 مبانی مشروعیت الزام معتاد به درمان اجباری. ٥
 اطالق آیات. ١. ٥

در مقام تبیین وظیفۀ دیگران نسبت به درمان معتادان، نص صریحی وجود ندارد، امّا 
 : گردداین مطلب از اطالق برخی از آیات استخراج می

: فرمایدۀ تعاون نام گرفته، می سوره مائده که به آی٢خداوند متعال در آیه : آیه اول
در راه نیکی و ) همواره( الْإِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ؛ و ی وَ الَ تَعَاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَ التَّقْوَیوَ تَعَاوَنُوا عَلَ«

این آیه از  »در راه گناه و تعدّی همکاری ننمایید) هرگز(پرهیزگاری با هم تعاون کنید و 
که مطابق بخش اول آن، مسلمین » عانه بر اثم و عدوان استحرمت ا«مستندات قاعدة 

مؤظف به یاری رساندن به یکدیگر در کارهاي پسندیده هستند و این تکلیفی است که 
 .بر عهده هر یک از مسلمانان قرار دارد

به فقرا و  صدقه مشارکت و تعاون اجتماعی از نظر قرآن به پرداخت که گفتنی است
 دائره وسیعی دارد که  و فراگیریبلکه به عنوان یک اصل کلدد، گرنمیمساکین محدود 

به عنوان . ]٢٣٤ ص٢، ج٤١[گیرد  برمی دررا...   ویاخالق، ی اجتماع حقوقی،مسائل
های ازدواج جوانان   زمینهسازیفراهمنمونه، همکاری با افراد و نهادهایی که در راستای 

شود؛ مصداق محسوب میز تعاون اجتماعی  از مصادیق بار،اند و تشکیل خانواده در تالش
 مِنْکُمْ وَ الصَّالِحینَ مِنْ عِبادِکُمْ  یوَ أَنْکِحُوا الْأَیام«مزبور در قرآن چنین بیان گردیده است 
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شوهر و کنیزان و بندگان شایسته خود را  زن و زنان بی البته باید مردان بی ؛…وَ إِمائِکُمْ
 .]٣٢: ورن، ١[» ...به نکاح یکدیگر درآورید

 که تعاون در کارهای خیر را بر ما الزممؤیداتی است مسئله برادری اسالمی از دیگر 
مسلمانان رساند که داللت این آیه می] ١٠: حجرات، ١[ »إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَهٌ« :نمایدمی

 . برخوردارندحقوقیاز برادرند، نسبت به یکدیگر یکدیگر از آن نظر که با 
لکن از دیدگاه ، ]٦١، ص١، ج٣٦[که امر در آیۀ تعاون، ظهور در وجوب دارد هر چند 

فقهایی چون مرحوم بجنوردي، از آنجایي که از خارج دلیل مبنی بر عدم وجوب مطلق 
شود و حمل آن رفع ید می) بر وجوب(تعاون بر تقوي و نیکی وجود دارد، از ظهور جمله 

ن ایشان، همین استحباب در مواردی شکل وجوب بنابر اذعا. یابدبر استحباب ترجیح می
این بیان با . ]٢٣٤ص، ٢ ، ج٤١[گیرد، نظیر انسانی که در حال سوختن است به خود مي

، ١، ج٣٤[نظر به اینکه مقصود از برّ هر عمل نیکی است مرحوم بجنوردي و با امعان
رمان، از جمله توان گفت که نجات جان معتادان از طریق اجبار آنان به دمی، ]٣٧٠ص

مصادیق روشن برّ و نیکوکاري است و همچون نجات جان انسانی که در حال سوختن 
 .است، مبادرت به آن واجب و ضروري است

مانند  کند زنده را تن یک ؛ هرکسوَ مَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعاً«: آیه دوم
  .]٣٢: مائده، ١[ »آن است که همۀ مردم را زنده کرده است

 را ی را معالجه کند و یا غواص غریقیطبیب بیماربنابر مدلول این آیۀ شریفه هر گاه 
یی بخشد، بر همۀ اینها  را از دست دشمن رهایاسیرکسی  نجات دهد و یا  شدناز غرق

آیۀ مذکور با به  نیز در ی تعالوند فالن شخص را زنده کرد، خدایفالنکند که صدق می
کند؛ تعبیری باالتر، زنده کردن یک فرد را زنده کرن تمامی انسانها تعریف میکار بردن 

 اصالح و سالمت یاری کند، ی را به سوشخص معتاد که ی کس،پس به حکم این آیه
 . گویی تمامی انسانها را زندگی بخشیده است

 یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ«: آیه سوم
عَنِ الْمُنْکَرِ؛ مردان و زنان با ایمان بر یکدیگر والیت داشته و یار و یاور یکدیگر بوده، امر 

 .]٧١: ، توبه١[» نمایند ی از منکر میبه معروف و نه
مقابل  که بر همدیگر دارند، در ی با ایمان به واسطۀ والیتی انسانها،از دیدگاه قرآن

.  پسندیده دعوت کرده و از بدي بازدارندیهم مسئول بوده و بایستی یکدیگر را به کارها
الْمُنافِقُونَ وَ الْمُنافِقاتُ «: فرماید است که در توصیف افراد منافق چنین مییاین در حال
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 مردان و زنان منافق همه از یک بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمُنْکَرِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ؛
 . ]٦٧:  توبه،١[» نمایند ی از خوبیها میگروهند، آنها امر به بدیها و نه

 بنابراین از جمله وظایف بسیار مهم بر عهدۀ هر شخص مسلمانی، بازداشتن از بدیها
بایست نسبت به همدیگر و تشویق به خوبیهاست؛ بدین معنا که همگی انسانها می

گیرد خود را مسئول  ی که در اجتماع انجام می نموده و در برابر کارهایاحساس وظیفه
 ی و دعوت دیگران به خیر و نیکی، از کارهایدانسته و با مراقبت و نظارت همگان

 .] ١٨١ ص،٤٠[ناشایست بازدارند 
به طور خالصه، استدالل به اطالق آیات امر به معروف و نهی از منکر در گرو منکر 

باشد و از آنجایی که در تعریف اصطالحی منکر گفته شده است که منکر میبودن اعتیاد 
شامل هر چبزی است که مورد نهی شارع و عقل سالم و فطرت پاک است، خواه حرام 

؛ لذا با در نظر گرفتن بسیاری از مفاسد و معضالت ]٩٨، ص٨ج ،٣٥[باشد یا مکروه 
های واگیردار و خدر، قتل، انتقال بیماریاجتماعی اعتیاد، نظیر طالق، قاچاق مواد موادّ م

سرقت، هیچ شکی در منکر بودن اعتیاد وجود ندارد، لذا اجبار معتاد به درمان، با استناد 
به اطالق ادله امر به معروف و نهی از منکر نیز، به عنوان امری مؤکد بر عهده نهادهای 

 . گیردحمایتی مسئول و دیگر افراد جامعه قرار می
 

 اطالق روایات. ٢. ٥
خدمت و سودمندی نسبت به مردم را در کنار ایمان به ) ص(پیامبر اکرم : روایت اول

خَصْلَتَانِ لَیْسَ «: فرماید انسان دانسته و چنین مییخداوند، مالك و معیار ارزشمند
ساندن به بندگان او دو ایمان به خدا و نفع ر؛ ءٌ الْإِیمَانُ بِاللَّهِ وَ نَفْعُ الْإِخْوَانِ فَوْقَهُمَا شَيْ

 .]٣٩١، ص١٢، ج٣٣[»  نیستیخصلت نیک است که برتر از آن چیز
مَنْ رَدَّ عَنِ الْمُسْلِمِینَ عَادِیَةَ مَاءٍ أَوْ نَارٍ أَوْ «: فرمایدمی) ع( امیرالمومنین :روایت دوم

 یا ، فراگیري آتش)سیل(آب  غیانط کس هرعَادِیَةَ عَدُوٍّ مُکَابِرٍ لِلْمُسْلِمِینَ غَفَرَ اللَّهُ ذَنْبَهُ؛ 
، ٢، ج١١[» بخشدمی را گناهانش خداوند کند دفع از مسلمانان را زورگو دشمن سلطۀ

زورگو به عنوان مثال ذکر  دشمن در این خبر، سیل، حریق و رفع سلطۀ؛ ]٢١٣ص
 . اند و مقصود، نجات دادن مسلمان از هر گونه حادثۀ ناگواراستگردیده

 نُصْرَتِهِ إِلَّا خَذَلَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْیَا یمِنْ مُؤْمِنٍ یَخْذُلُ أَخَاهُ وَ هُوَ یَقْدِرُ عَلَمَا «: روایت سوم
هر مؤمنی برادر مؤمنش را در چنگال حادثه خوار : فرموده است) ع(امام صادق ؛ وَ الْآخِرَةِ
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-  و آخرت خوار میتوانست او را مدد رساند، خداوند او را در دنیابگذارد، در حالی که می
 .]١٤٨، ص٢٠[» کند

مَنْ أَصْبَحَ لَا «در ضمن روایتی دیگر فرموده است که) ع(امام صادق : روایت چهارم
هر کس در پیشبرد کار مسلمانان اهتمام نورزد، در یَهْتَمُّ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِینَ فَلَیْسَ مِنْهُمْ؛ 

 .]١٦٤، ص٢، ج٣٠[ »شمار مسلمانان نیست
 یمعاونت و شرکت مخلصانه در کارهارساند که مامی مطالب مطروحه میتأمل در ت

 بردکس که نسبت به پیشهر بوده و مورد نظر شارع ، یاری رساندن به دیگراننیک و 
و تنها به فکر تفاوت بوده بی کار یک مسلمان، برد پیشی مسلمانان و حتیامور اجتماع

 از .را نادیده گرفته استآیات و روایات ادله فوق الذکر، اعم از خویشتن باشد، مضمون 
مرحوم بجنوردی این رو بر حسب اقتضای تمامی این ادله و نظایر آنها و با تکیه بر کالم 

مبنی بر تغییر حکم مطلق تعاون بر تقوي و نیکی از استحباب به وجوب در مواردی 
 سهلکه شود، همانگونه نظیر نجات جان انسان در حال سوختن، چنین استدالل می

انگاری و کوتاهی نمودن نسبت به انسانی که در حال سوختن است دور از دینداری بوده  
ی مورد بحث نیز عدم مبادرت در کند، در زمینۀ مسألهو فرد را به عذاب الهی دچار می

ای غیر از رهایی فرد در آتش را نخواهد داشت، از جهت بهبودی وضعیت معتادان نتیجه
ی موردنظر به منظور وجوب الزام به درمان فرد مبتال ر استدالل به ادلهعالوه بهمین رو 

 . به اعتیاد و و حمایت از وی، استحقاق ثواب اقدام به این امر نیز کامالً روشن است
 

 حکم عقل. ٣. ٥
، ]٢٣٦ص، ٢ ، ج٤١[» کُلُّ ما حَکَمَ بِهِ الْعَقْلُ حَکَمَ بِهِ الشَّرْعُ«بر مبنای قاعدۀ معروف 

اهت مشروعیت اقدامات نهادهای حمایتی و بازپروری و دیگران، در راستای بد
گردد؛ چرا که استدالل بهبودبخشی و درمان اجباری معتادان به وسیلۀ عقل کشف می

حکم عقلی در رابطه با هر فردی که خودش را در مهلکه انداخته، بر وجوب کمک 
ه صورت واجب عینی باشد و یا واجب گیرد، خواه این وجوب بنمودن دیگر افراد قرار می

توان گفت که مثال حکم عقل بر وجوب عینی کمک در جهت وضوح مطلب می. کفایی
کردن دیگران، جایی است که فردی در حال غرق شدن است و یا سعی دارد با پرتاب 

گر این صحنه باشد، تردیدی خود از بلندی، خودکشی کند؛ حال اگر تنها یک نفر، نظاره
که در صورت توانایی، حکم وجوب عینی، اقتضای تالش کردن وی برای نجات نیست 
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 دیده را دارد؛ امّا در صورت حضور چندین نفر در صحنه حادثه، همگی آن جان حادثه
در . باشندافراد، به حکم عقل بر مبنای وجوب کفایی، ملزم به حفظ جان حادثه دیده می

افراد جامعه را همچون یک پیکره دیده که با هر حقیقت عقل، از باب ژرف اندیشی، تمامی 
کند و  این پیکر، اثر آن کم و بیش در سایر اعضا نمود پیدا میی از اعضای به عضویالطمه

 بماند و از این یشود که به تناسب شعاع تأثیر وجود این فرد در جامعه، محلی خالسبب می
 یای در ساختمان بزرگ مجتمع انساندازهبگیرد؛ زیرا هر کس به ان را همه  دامنیرهگذر زیان

 یک نفس، یکند که احیاو رفع نیازمندیهای آن اثرگذار است؛ به نوعی عقل تحلیل می
رمز و راز این مسأله در این مطلب نهفته است که  این پیکره است؛ ی دیگر اعضایسبب احیا

دارد؛ تأثیرگذاری و  است و میان افراد جامعه پیوستگی خاصی وجود یانسان بالطبع اجتماع
 همه انسانها کامال مشهود است، یتأثیرپذیری در عقاید، اعمال و اخالق یکدیگر، در زندگ
آورد، بلکه جامعه را  ی زیان وارد نمیبنابراین روشن است که انحراف یک فرد، تنها به خود و

و در حد کند که عموم افراد مراقب یکدیگر بوده  یسازد، پس عقل حکم مینیز زیانمند م
  .توان جامعه را از آلوده شدن به فساد و تباهی دور نگه دارند

 ی مسری به مرضیتوان تمثیل دیگری آورد، با این بیان که هر گاه در جامعه فردمی
بایست  از گسترش مرض به دیگر افراد، میی پیشگیریمانند طاعون و وبا ابتال یابد، برا

ستاید و بر لزوم آن  ی، عقل نیز این کار را م آن مرض مبادرت ورزیده شودیبه نابود
شود که به تدریج، نماید، در مقابل، عدم تالش در راستای این امر، سبب میحکم می

بیماری در بین دیگران شیوع پیدا کرده و در نهایت متضرر گشتن افراد و جامعه را 
 .بدنبال خواهد داشت

لیل مصرف مواد مخدر به تدریج کارایی خود فرد معتاد به دبا این استدالل، از آنجایی که 
گیرد، این تباهی و هالکت به خود را از دست داده و در معرض هالکت و تباهی قرار می

از همین رو . معتاد، منحصر نشده، بلکه به خانواده و سپس به اجتماع نیز سرایت خواهد کرد
چنین وضعیتی، با رجوع به بدیهی است که در صورت اقدام نکردن فرد معتاد برای خروج از 

 .   گرددحکم عقل، ضرورت امدادرسانی به فرد معتاد از سوی دیگران، مبرهن می
 

 بناء عقال. ٤. ٥
سیرة مستمرة عقال . رودبناء عقال از جمله ادلۀ مشهور استنباط احکام و قوانین به شمار می

شی به منظور نجات مبتالیان در عالم این بوده که به هنگام بروز حوادث، همواره از هیچ کوش
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روانی اعتیاد که در مواردی به صورت  پیامدهایبا امعان نظر به . اندکردهدر خطر، دریغ نمی
کند و همچنین عوارض جسمی مصرف مواد  بروز میاجتماعیرفتارهای ناهنجار و ضد

 .بخشدمخدر، بناء عقال استمداد و حمایت از این مبتالیان را مشروعیت می
 
 قواعد فقهی. ٥. ٥
 قاعده احسان. ١. ٥. ٥

ه شاید با یک تفسیر بتوان گفت که جریان قاعده الضرر در مسأله درمان اجباری، با توجّ
به مفاد آن، که دفع ضرر بر فرد معتاد است، موضوعی برای استناد به قاعده احسان 

 از سوی رساندن بر خود، نیازمند حمایتگردد؛ زیرا چنین فرد بیماری با آسیب می
گردد و حمایت از چنین فردی، مصداق بارز احسان و نیکوکاری در همنوعان خویش می

هدف از اجرای اقدامات درمانی، چیزی جز بازگشت بیمار به در واقع شود؛ جامعه می
به عبارت دیگر در طی فرآیند درمان  .زندگی و ایجاد فرصتی جدید برای او نیست

گردد و هم دفع ضرر، و قاعدۀ احسان هر ت محقّق مینوعی هم جلب مصلحاجباری به 
شود ؛ زیرا در بررسی قاعده احسان گفته می]١٤٩ـ١٤٨، ص٣١[گردد دو را شامل می

رو چه بسا از شود و از اینکه هم جلب منفعت و هم دفع ضرر مصداق احسان تلّقی می
 احسان قرار شتر از جلب منفعت، مصداقینظر عرف نسبت به فرد معتاد، دفع ضرر ب

 ].١٠٥ـ١١٩، ص٢٢[گیرد 
 یدر حقیقت احسان و نیکی به غیر، دو وجهی است، گاهی فرد محسن فایدۀ اعتبار

شود، در هر دو  یا مالی مییرساند و در مواقعی مانع از ضرر اعتبار ییا مالی به دیگری م
، صورت، اطالق عنوان محسن بر چنین فردی صادق است و بواسطۀ اطالق این عنوان

 الْمُحْسِنِینَ یما عَلَ«: فرمایدضمانی هم نخواهد داشت، به دلیل اینکه خداوند متعال می
سبیل، نکرۀ واقعه در سیاق ]. ٩١: توبه، ١[» مِنْ سَبِیلٍ؛ بر نیکوکاران راه مؤاخذه نیست

از آیۀ . رساند و مفید عموم است و نفی هرگونه ضمانی بر عهدۀ فرد محسن را میینف
آید که در طی فرآیند درمان اجباری معتاد، ضامن دانستن  نتیجه به دست مياینمزبور 

و تقبیح و درخواست جبران خسارت از فرد و یا نهادی که قصد نجات جان معتاد را 
داشته و در حین عملیات نجات و مراقبت، موجب ایراد خساراتي به وی شده، کاري 

هَلْ جَزَاءُ «: فرمایده رحمن است که می سور٦٠باشد؛ مؤید این مطلب آیه پسندیده نمی
   .»! و احسان استی و احسان جز آنکه نیکوییآیا پاداش نیکویالْإِحْسَانِ إِالَّ الْإِحْسَانُ؛ 
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ذکر این نکته ضروری است که بر فرض پذیرش دیدگاه قائلین به تسط انسان بر 
 مشروعیت الزام معتاد به ی مبیّننفس، مبتنی بر قاعدۀ تسلیط، از آنجایی که مفاد ادله

درمان اجباری، به منظور اجبار او به درمان و منع او از تباهی خویش است و از طرفی 
باشد، لذا میان این دو دسته از ادله مبانی قاعدۀ تسلیط، گویای تسلّط انسان بر نفس می

 داد و در مقام رفع این تعارض بایستی دامنۀ این تسلیط را تقلیل. شودتعارض واقع می
حتّی از نظر قائلین به جریان قاعده تسلیط، امتناع از درمان چنین گفت که بدیهی است 

ی دال بر تواند مجاز تلّقی شود، لذا ادلهاضرار به نفس نمیو ترک اعتیاد به دلیل 
مشروعیت الزام معتاد به درمان اجباری به نحوی موضوع قاعدۀ تسلیط را محدود کرده و 

، که رابطه امانی انسان بر اعضای خودضمن اینکه با استدالل به . یابدمی1بر آن حکومت
، نحوۀ این تصرفات مأذون از ناحیۀ شارع مقدّس استمبیّن مجاز بودن انسان نسبت به 

 . گرددحکومت بیشتر محرز می
 
 گیرینتیجه

اثبات اصل تسلیط به منظور تحقّق هرگونه دخل و تصرف انسان بر بدن خویش، محل 
ای، عدم دلیل مستند برخی از فقها،  بر انکار چنین اصل و قاعده. تالف آراء قرار دارداخ

 سوره توبه، در مقام انکار این ١٩٥ی دیگر با مبنا قرار دادن آیه اعّده. بر وجود آن است
در مقابل گروهی دیگر از فقها قول به وجود این اصل را پذیرفته و . انداصل برآمده
نظر یاد شده، با توجّه به اختالف. آورندآن، روایات و بنای عقال را شاهد میدالیلی از قر

، روشن بر اعضای خودانسان امانی قول به جریان تسلط انسان بر نفس، با پذیرش رابطۀ 
عمران و  سوره آل٢٦ آیاتوند، مستفاد از مطلق خدالکیت منظر بر شود؛ زیرا با امعانمی
و از باب امانتداری، صرفاً مجاز به ون اذن مالک حقیقی، بد سوره انعام، انسان ١٢

باشد، فلسفۀ تشریع گناه، بهترین دلیل بر این تصرفات مأذون از ناحیۀ شارع می
حاصل اینکه امتناع . گرددمأذون مستوجب مجازات میمدعاست؛ چرا که با اقدام به غیر

جه درمان که نگاه کنیم، به از لحاظ نتی. معتاد بر مبنای اصل تسلیط مشروعیتی ندارد
تبع بهبودی معتادی که مراحل درمان را پذیرفته، نسبت به معتاد ممتنع از درمان، روند 

هر چند که فرآیند درمان اجباری به لحاظ ماهوی نسبت به درمان اختیاری  .بهتری دارد

                                                                                                                                                                             
 يا موضوع  دايره محموليحاكم، گاه دليلحكومت به معناي نظارت دليلي بر دليل ديگر است كه . 1

  ]. 194، ص2، ج63[دهد ميوسعت در مواردي كند، و  يممحدود را  دليل محكوم 
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 به ی باالتری دارد و شاید زمان بیشتری را بطلبد، منحصر کردن درمان معتادهزینه
توان جزء حقوق وی دانست، چون اعطای این حقّ، متعاقباً مراجعه اختیاری را نمی

دهد و وقوع این تضرّر نسبت به فرد معتاد، خانواده و ضررهای متعدّدی را نتیجه می
تأمل در از سوی دیگر، . جامعه امری بدیهی است که با کمترین مالحظه قابل فهم است

عقل، بناء عقال و قاعدۀ احسان که مبیّن ضرورت اهتمام به اطالق آیات و روایات، حکم 
ی دال بر قاعدۀ تسلیط، که مستند قائلین باشند، با حاکم شدن بر ادلهامور دیگران می

رساند که در صورت مبادرت نورزیدن خود به تسلط انسان بر خویشتن واقع شده، می
دیگران، اعم از نهادهای عهدۀ معتاد به منظور بهبودی و ترک اعتیاد، این وظیفه بر 

نهایتاً اینکه . گیردحمایتی و حتی دیگر اقشار جامعه به عنوان امری مشروع قرار می
اجرای این فرآیند و اهتمام جدّی به آن، در دستور کار نهادهای حمایتی، نبایستی 
 منحصر به درمان معتاد باشد، بلکه جلوگیری از تنزّل مصالح فرد و جامعه، از طریق
تنقیح مناط، اقتضای تسرّی این فرآیند به سایر بیماران خطرناک همچون مبتالیان به 
بیماری ایدز، هپاتیت و نظایر آن را نیز دارد، هر چند گفته شود که بیماری ایدز و نظائر 
آن از درمان قطعی برخوردار نبوده، اما اجرای درمان اجباری در این موارد نیز به میزان 

 .دهد فرد، خانواده و جامعه را کاهش میچشمگیری تضرّر
 
 منابع
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 . وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قمیدفتر انتشارات اسالم
 و گفتارهای دومین سمینار مجموعه مقاالت). ١٣٨٠(حسین ، سیدفتاحی معصوم .]٢٨[
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 .للترجمة و النشر
 . ششمصول الفقه، بیروت، دارالتعاریف، چاپأ). ق١٤٠٣(مظفر، محمدرضا . ]٣٦[
 ]. ع[طالب بحوث فقهیه، قم، مدرسه االمام علی بن ابی). ١٤٢٢(مکارم شیرازی، ناصر  .]٣٧[
 ].ع[القواعد الفقهیه، قم، مدرسه االمام علی بن ابی طالب ). ق١٤٢٥( ــــــــــ  .]٣٨[
دراسات في والیة الفقیه و فقه الدولة اإلسالمیة، قم، ). ق١٤٠٩ (ی، حسین علیمنتظر .]٣٩[

 .شر تفکرن
 .معارف و احکام بانوان، قم، انتشارات مبارك).  ق ه١٤٢٧ (ی، حسین علیآباد  نجفیمنتظر .]٤٠[
 .قواعد فقهیه، تهران، مؤسسه عروج). ق١٤٠١(موسوی بجنوردی، محمد  .]٤١[
 .یمؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمین:  تهران،البیع). ق١٤٢١(هللا موسوی خمینی، روح. ]٤٢[
، ٩بیت، شماره مجله فقه اهل، سخني در تنظیم خانواده). ١٣٧٦(من قمی، محمد مؤ .]٤٣[

 .٦١ـ٨٣
جواهر الکالم فی شرح شرائع االسالم، بیروت، دار احیاء ). ق١٣٦٢( نجفی، محمد حسن .]٤٤[

 .التراث العربی
ه الترفیع و زرع االمضا فی الفقه االسالمی، مشهد، مؤسس). ١٣٨٢( نظری توکلی، سعید .]٤٥[

 .الطبع التابعه لالستانه الرضویه المقدسه


