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چکیده
استعمال مواد مخدر و روانگردان یکي ازمظاهر انحطاط اخالقي بشر است و باعث فساد جسم و عقل و ورود زیانهاا دادید فرهيگاي و
اقتصاد و اجتماعي به جامعه ميدود .در این تحقيق با روش تحليلي و توصيفي و با مطالعه ميابع فقهي و روایي و ادله قرآني حکم
استعمال و خرید و فروش مواد مخدر را به خاطر درگير ددن بسيار از مردم در ایران به خصاو جواناان و تاعااا نااگوار و در برخاي
موارد غير قابل جاراني را که به دناال دارد را مورد بررسي قرار داده است و نتایج به دست آمده حاکي از آن است که قاول اکرار فقهاا در
مورد حکم استعمال و خرید و فروش مواد مخدر با توجه به آیاا قرآني و روایاا و قواعد فقهي مانيد :قاعده حرمت مقدمه حارام ،قاعاده
ال ضرر ،قاعده نفي سايل ،حرمت مي بادد و بعضي دیگر از فقها هر چيد حکم به حرمت این موضوع دادهاند ولاي در ماوارد ضارور از
جمله مسائل پزدکي آن را جایز ميدانيد.

کلیدواژگان
اماميه ،خرید و فروش ،فقه ،قواعد فقهي ،موادمخدر.

 نویسنده مسئول :استادیار ،گروه فقه و حقوق اسالمی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
رایانامهjafarzadeh_siamak@yahoo.com :

 مدرس ،دانشگاه پیام نور ارومیه ،ارومیه ،ایران
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مقدمه
یکی از بالهاي خانمانسوز که آفتی بر پیکر جوامع بشري است ،مسئلهي موواد مدودر و اعتیواد و
روانگردانها است که قدرت تفکر و خالقیت ،توان ،کوشش و سازندگی را از انسانها گرفته و بنیوان
خانواده و اعتقاد و باورهاي دینی آنها را در معرض نوابودي و از هو پاشویدگی قورار داده اسوت و
متإسفانه روز به روز ،رو به گسترش است .صاحبنظران و آگاهان متعهد تردیدي ندارند کوه حو
این معض اجتماعی نیازمند مبارزهاي مستمر و همهجانبوه از ابعواد نظوامی ،انتظوامی و سیاسوی توا
تالشهاي اقتصادي و فرهنگی است .جوامعی که بیشوتر افوراد آن از موردم مسولمان و معتقودان بوه
احکامنورانیاسالم تشکی یافته است ،بر عهدهي دستاندرکاران مسائ فرهنگی و اندیشمندان این
جوامع است که با تبیین معارف ،اخالقیات و احکام دین ،جامعوه بوه ویوجه جوانوان را از ور وهي
مفاسدي مانند مواد مددر بازدارند و وظیفه و تکالیف شرعی هر فرد را در این باره مشدص کننود
تا بتوانند جامعه را به سوي مدینهي فاضلهاي که ضامن سالمت دنیا و آخرت اسوت سووق دهنود.
بنابراین یکی از گامهاي بلند در امر مبارزه با مواد مددر ،تحقیق در زمینهي حکو فقهوی و روشون
شدن تکلیف شرعی درمورد حک استعمال و خریود و فوروش موواد مددراسوت کوه کوار فقهوی
گستردهاي را می لبد .به ویجه امروزه که این مواد جوامع انسانی را به شدت آلوده کورده و حیوات
شایستهي انسانی را از جنبههاي مدتلف مورد تهدید جدي قرار داده است.در ایون تحقیوق توالش
شده به آراي فقهاي شیعه ومستندات آنها پیرامون استعمال و خرید و فروش مواد مددر پرداخته و
گامی هر چند کوتاه در راه تبیین مستندات فقهی حرمت استعمال و خرید و فروش موواد مدودر و
روانگردانها برداشته شود .قب از ورود به بحث براي روشن شدن مسأله برخی مفاهی ماننود موواد
روانگردان و مددر و اعتیاد را مورد بررسی قرار قرار داده سپس بوه موضووا اصولی پرداختوه موی
شود.
ماده روانگردان و انواع آن
مواد روانگردان موادي هستند که بر سیست عصب مرکزي تاثیر میگذارند و رفتار ،اخالق ،و افکار
فرد را تغییر میدهند .به یک معنی ،مواد روانگردان معموال براي به تعادل رساندن بدن جهت فورار
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از مشقات زندگی مصرف میشوند که اغلب به ایجاد عالقه و اشوتیاق بوه مصورف بیشوتر و بوروز
عالئ ترک در فرد

میشوند.

مواد روانگردان را میتوان به دستههاي زیر تقسی کرد:
 .9محرکها )(Stimulants

اینها موادي هستند که فعالیت مغز را افزایش میدهند تا حالوت تحریوک بودن را افوزایش دهود.
افزایش انرژي ،هوشیاري ذهنی و فوعالویوت جوسومووانی ،کاهش خسوتگی ،سورکو

گرسونگی،

افزایش ضربان قب و فشار خون از عالئ مصرف این موواد اسوت .مثوالهوا :نیکووتین ،آمفتوامین،
کوکائین ،کافئین ،اکستازي ،و

متيل فييداا.

 .2سرکوبگرها )(Depressants

این دسته از مواد فعالیت سیست عصب مرکزي را مدت میکند تا هوشیاري بدن را پوایین بیواورد.
این مواد میتوانند احساس تنبلی و رفتارهاي لتارژیک ایجاد کنند .کاهووش انووورژي ،هووشیوواري
ذهونوی ،ضوربوان قولوب ،فعالیت جسمانی و سرعت تنفس ،کاهش سرعت عکس العمو  ،خووا
آور و القاء حالت رویا از عالئ مصرف این موواد اسوت .مثوالهوا :الکو  ،هوروئین ،فلونيترازیپاام،
متاکوالون ،باربيتوراا ،بيزودیازپين،

 ،GHBدردزُدا.

 .3توهمزا )(Hallucinogens

اینها دسته اي دیگر از مواد روانگردان هستند که احساسات و ادراک را تغییر میدهند و میتواننود
به ایجاد توهماتی مانند شنیدن یا دیدن چیزهاي خیالی منجر شوند .تغویویور و اخوتوالل در خوولق
و خوو ،ادراک و حووواس بینایی ،شنوایی و احساسات ،القاء حالت رویا از عالئ مصرف این مواد
است .مثالها :سيلوسایاين (قارچهاي جادویی) ،ال اس دي ،کتامين ،مساکالين ،فانسايکليدین(گورد
فرشته).
 .۴ساير مخدرها)(narcotics

بعضی از مواد روانگردان دیگر یافت میشوند که ترکیبی از دو یا چنود دسوتهي فووق هسوتند .بوه
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عنوان مثالی از این دست می توان شاهدانه را نام برد که ترکیبی از خواص محرک ،سروکوبگري ،و
توه زایی را دارد(بر گرفته از

سایت(.))https://www.intervenenow.com

مخدر و انواع آن
معنی لغوي :در لغت به معنی بیهوشانه ،داروي بیهوشی ،بیهوش کننده ،ک کننده حوس (بسوتانی،
 .)397 ،3131معنی اصطالحی آن این است :مددر چیزي است که عق انسان را زای میکند و به
داروهایی که سبب بیحسی و رخوت و سستی میشود ا الق میگردد.
در قاموس فارسیه ،مددر به معنی ،آنچه که اعصا

را تددیر میکند ،آموده اسوت (عبودالنعی ،

 .)311 ،3741در فرهنگ لغات و اصطالحات فقهی این چنین بیان شده است :مددر از  ،خَودرر بوه
معنی هر چیزي که سستی و ضعف قاب مالحظهاي در بدن به جواي مویگوذارد(حسوینی،3139 ،
( .)753ابن ادریس آن را چنین معرفی کردهِ « :هي ما ِ
يلمَقل ِيَ ِمهلمَسيِد ِ
َم َِ ِيد مُِهلم
يغمي
َنمأهل ِنمُِنمبذ ِيکلمِقي ِ
ِ
سيدم( :ابن ادريس )582 ،)8731( ،یعنی مددر آن چیزي است که عق و هوش را مدت مویکنود
بی آنکه نشئه و شادي در بر داشته باشد».

ِ
َقل يَ»؛ پوشاندن عق و آن ر
ابن حجر حیثمی آورده ،مددر عبارت از« :تِغطِي م ِ
زیرا آن ویجگیهاي مسکر مایع است(ابن حجر حیثمی ( ،بویتوا) .)131 ،و در ادسيدة َقف ه ي آموده
ميي ِ ِ
َماي ِ
مَت ِط مَِقل ِ
مديدمماط ِر ي  :تددیر پوشاندن عق است ،بیآنکه ربی شودید در بور
استَ« :قتِخدبر ِ ِ ِ
داشته باشد(انصاري شوشتري».)344 ،)3711( ،
شدید نودارد؛

انواع مواد مخدر

در ادامة بحث به انواا مواد مددر که بر مغز و شدصیت اثر میگذارنود و مویتواننود بور مصورف
کننده به رق مدتلفی تاثیر بگذارند اشاره می شود:
 .3کوکائین
 .1هروئین
 .1مت آمفتامین

استعمال و خريد و فروش مواد روانگردان در فقه امامیه03 .........................................................................................

 .7هالوسینوژن
 .5آمفتامین
سه مورد اصلی و رایجتر این مواد مددر ذکر شده عبارتند از:
 .9کوکائین

کوکائین نوا محرکی از مواد روانگردان است که با تقویت فعالیت مغوز بوراي کواهش خسوتگی و
افزایش سطح هوشیاري ،بر سیست عصب مرکزي تاثیر میگذارد .این ماده از برگهاي گیواه کوکوا
درست میشود که معموال در منطقهي آمریکاي جنووبی مویرویود .گیواه کوکوا در حالوت بیعوی
بیضرر و مفید است ،اما وقتی به کوکائین پاالیش و تبدی میشود ،میتواند به واکنشهاي جودي
و شدیدي منجر شود که میتوانند فاجعهآمیز باشند.کوکائین بوه عنووان عامو فشوار خوون بواال و
همچنین تپش قلب شدید که گاهی میتوانند مرگبار باشند شناخته میشوود .ایون مواده عموموا بوه
شک پودر صاف و نرم است و معموال از ریق بینی استنشاق یا اسنیف میشوود .کوکوائین بسویار
محرک است و میتواند به پر حرفی ،نشاط ،و انرژي زیاد منجر

شود.

 .2هروئین

هروئین نوا سرکوبگري از مواد روانگردان است که با مدت کردن فعالیتهاي انتقوال دهنودههواي
عصبی خاص یا مواد شیمیایی مغز بر سیست عصب مرکزي بدن مانند قلب و سرعت تونفس تواثیر
میگذارد .این یک مادهي مرگبار و بسیار اعتیاد آور است که از صمغ گیاه خشداش تهیه

میشوود.

این فرایند شام پالودن تریاک گرفته شده از گیاه خشداش به مورفین و بعد پواالیش بوه هوروئین
میشود .این ماده معموال به یک پودر قهوهاي یا سفید رنگ و همچنین مادهاي ثر مانند و چسوبناک
تبدی میشود که میتواند به رق مدتلفی من جمله اسونیف کوردن ،تزریوق ،یوا بوه صوورت دود
مصرف

شود.

 .3کراک

کراک یکی از مشتقات کوکائین است .کراک در واقع نام چیزي است که بعد از پاالیش کوکوائین و
افزودن آمونیاک یا جوش شیرین براي تقویت آن و شک گیري بلورهاي سنگی به وجوود مویآیود.
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علت نامگذاري کراک صدایی است که هنگام گرم کردن بلورها در اثر تبدیر آ

ایجواد مویشوود.

تفاوت کراک با کوکائین از نظر شیمیایی در آن است که براي تهیه ي کوکائین به شوکلی کوه قابو
تزریق باشد ،الزم است که آن را با اسید کلریدریک خنثی کنند .کراک در واقع فرم خنثوینشوده ي
کوکائین است(بر گرفته از سایت (.))https://www.intervenenow.com
اعتیاد

اعتیاد در لغت :به معنی عادت کردن یا خوي کردن به چیزي آموده اسوت (دهدودا ،)3113( ،ذیو
واژه اعتیاد) .حالتی که به علت مداومت در استعمال بعضی داروها از قبی تریاک ،مورفین ،هروئین
حشیش و الک در انسان پیدا میشود(عمید ،ذی واژه اعتیاد) .و در اصوطال مسومومیت حواد یوا
مزمنی که به حال شدص یا اجتماا زیانبدش بوده و از ریق اسوتعمال داروي بیعوی یوا صوفتی
ایجاد میشود و داراي ویجگیهاي زیر است:


احساس خوشی و تعاد 3کاذ



احتیاج شدید و غیر قاب مقاومت براي به دست آوردن و استعمال مواد درست



تمای به ازدیاد مقدار استعمال به علت تحم سلولهاي بدن به مقاومت معمولی(تزاید)



وابستگی روانی و گواهی بودنی؛ زیورا نرسویدن دارو و موادمدودر بوه بودن موجوب بوروز

پس از استعمال

محرومیت میشود(اسعدي.)37 ،3139 ،
عالئ وابستگی روانی و جسمانی در فرد معتاد هویدا میشود (شوهیدي .)35 ،3135 ،بنوابراین
اعتیاد تعلق به تمایالت غیر بیعی و مداومی است که برخی از افراد نسبت به بعضی از مواد مددر
پیدا میکند ،منظور از اعتیاد استفادهي غیر بیعی و مکرر داروست که به ضرر خود مصرف کننوده
و دیگران است(احمدي .)333 ،)3131( ،زیانهاي مواد مددر از دیدگاه عل در عصر حاضر دنیاي
عل اثرات تدریب کنندهي مواد مددر را بر مغز و اعصا

 .3تعاد به معنی افزایش است.

کشف کرده اسوت .متدصصوان بوراین

استعمال و خريد و فروش مواد روانگردان در فقه امامیه08 .........................................................................................

باورند که نقطهي تأثیرگذاري مواد مددر در «مغز»است .مه ترین اثرات ،کواهش احسواس درد بوه
صورت موقّت ،فعالیوت مرکوز تونفس ،یبوسوت موزاج و تمایو شودید بوه تکورار مصورف موواد
است(شریعتی سبزواري .)34 ،از میان همهي مواد مرگ آفرین ،هرویین ،راحتتر در چربی مغوز و
بدن ح شده و بر خالف مرفین و مشتقّات آن ،در کوتاهترین زمان ممکن روي مغز اثر میگذارد.
به همین دلی آثار خوشیآور و ضد درد سریعتري دارد .کدئین نیز که از مشتقات تریاک است ،بوه
آسانی در سیست گوارشی جذ

شده و در بدن تبدی به مرفین میشود(همان).

یکی از آثار مصرف مواد مددر در معتادان ،کاهش جریان خون در بعضی از نواحی مغز اسوت.
اعتیاد ،بیداري را ک و خوا

را زیاد میکند و انسان را از کارهاي روزموره محوروم مویسوازد .از

سوي دیگر با ورود مواد مددر سلولهاي مغز فرد معتاد راکد شده و از ترشح اندروفین جلووگیري
میکنند .در نتیجه ،درد و ناخوشی و اضطرا

روحی و بیقراري زیادتر میشوود و قودرت دفواعی

سلولهاي بدن در برابر مهاج ها کاهش مییابد .با کاهش اندروفینها از مغز و بدن معتاد ،خاصیت
دشمنشکنی منوسیتها که از سلولهاي دفاعی بدن میباشند ک مویشوود .از هموین روسوت کوه
شدص معتاد نسبت به افراد سال زودتر دچار عفونت و بیماري میشود(شریعتی سبزواري،3135 ،
.)33
زيانهاي مواد روانگردان از ديدگاه عقل
اسالم عق را گوهري میداند که همهي رفتارهواي فوردي و اجتمواعی را بوه تعوادل  ،جوذّابیت و
خداگونگی سوق میدهد ،از همین روست که براي آن ارزش فراوانی قائو اسوت و حتوی قبوولی
عبادتهاي انسان را با معیار عق میسنجد .مواد مددر بودون تردیود جسو و جوان را تودخیر و
تدریب میکند ،اراده و غیرت را تضعیف مینماید وآدمی را به مورگ زودرس گرفتوار مویسوازد.
همهي ما آشکارا مشاهده کردهای که جوانان سال و با نشاط پس از اعتیاد به موواد مدودر قیافوهي
آنها تحلی رفته و اندامی پجمرده ،صورتی تیره و رنگ پریده و هیکلی الغر نصیبشوان شوده اسوت
(همان).
اگر نابودگران و قاچاقچیان سالمتی ،اندکی با وجدانشان درگیر شوند حاضر نبودنود بوه قیموت
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انباشتن ثروت دنیا ،فرزندان معصوم جامعه را به این وضعیت فالکتبار بیندازند و خود ه دیر یوا
زود به تیرغیب از پاي درآیند و یا زندانی شده و یا عدام میشوند .به راستی کوه اینوان از انسوانیت
ضيَم» (اعوراف( )3آیوه )339همچنوین
خارج شده و از حیوان ه بدتر شدهاند «َهلقئِ ِ
َم ِکغالِ ِل ِغمم َِمهممَِ ِ
قرآن میفرماید« :اي م ِيتِيَم ِفايغمِغِي ِ م ِفيومُِهلمٍِايغأ ِمضمَال ِ َِ
غهيغمٍِ ِِ َِّيِغمََِ ي ِ م
ماي مََِِ ِ
يغنم ِ ليغَ ِمهل ِ
ِ
َمٍِ ِِ ِّيغم ِيتِ ِيَمَقيَ ِ
ِ ِ

غنم ِ لمغَم(مائده( )5آیه :)11هر کس ،انسانی را بدون ارتکا
َقيِ ِ
چنان است که گویی همه انسانها را کشته ،و هرکس .انسانی را از مرگ رهایی بدشد ،چنان اسوت
قت یا فسواد در روي زموین بکشود،

که گویی همه مردم را زنده کرده است».
آراي فقهاي شیعه و مستندات آنها پیرامون استعمال و خريد و فروش مواد مخدر
آراي فقهاي شیعه

فقها به دلی زیانهاي جسمی ،عقلوی ،اجتمواعی ،اقتصوادي و خوانودگی فوراوان موواد مدودر ،در
زمینهي این مواد خانمانسوز آراي خود را بیان کردهاند .برخی از فقها هرگونه اسوتعمال و اسوتفاده
از مواد مددر را فقط در موارد ضروري جایز میدانند .و برخی دیگر هور نووا اسوتعمال را حورام
میدانند .در ادامه به بیان این آراء پرداخته می شود.
نظريه حرمت مطلق

برخی از فقها معتقدند :استعمال مواد مددر از با

اک س و ضرر رساندن به جس و به مدوا ره

انداختن سالمت جسمی و روانی که حرمت آن در شرا مسل اسوت ،حورام دانسوتهانود (خوویی،
.)144 ،3734
برخی دیگر از فقها نیز معتقدند « :اعتیاد به تریاک جوایز نیسوت ،اسوتعمال موواد مدودر جوایز
نیست؛ فروش هروئین جایز نیست ،پول هروئین حرام است و ارتزاق به آن جوایز نیسوت؛ پدوش
هروئین یک تو ئه است( ».خمینی( ،بی تا) )15 ،و در ادامه گفتوه شوده« :هوروئین حورام اسوت و
ارتزاق به آن جایز نیست و اعتیاد به تریاک جایز نیست و معتاد در صورت عودم لوزوم ضورر(اگور
ضرر نداشته باشد) باید آن را ترک کند و خرید و فروش و کشت مواد مدودر منووط بوه مقوررات
دولت اسالمی و تدلف جایز نیست(».همان)313 ،
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برخی دیگر از فقها نیز معتقدند :استعمال مواد مددر و اسوتفاده از آن مطلقواح حورام اسوت ،بوه
خا ر وسعت ضرر آن ،به خصوص ضرر اجتماعی که مترتب بر مواد مددر است .توجه نمووده و
حرمت آن را از با

اضرار شدصی و اجتماعی دانستهاند (خامنهاي(الحسینی).)131 ،)3133( ،

برخی دیگر از فقها نیز معتقدند :آیتاهلل مکارم شویرازي دربوارهي حکو اسوتعمال و خریود و
فروش اینگونه اظهار داشتند که« :بدون شک استعمال مواد مددر از گناهان کبیره است ،کوه ادلوهي
مدتلف شرعیه بر حرمت قطعی آن داللت دارد و بر همهي مسلمانان واجب است که از ایون موواد
پلید پرهیز و اجتنا

کنند و فرزنودان و آشونایان و بسوتگان خوود را از آنهوا شودی حا برحوذر دارد».

(مکارم شیرزي)711 ،)3719( ،
نظريه حرمت مگر در صورت قلیل بودن

در این گفتار تالش میشود نظرات برخی فقها که در با

استعمال و خرید و فروش موواد مدودر

قائ به جواز در موارد که مواد قلی هستند ،آورده شود.
برخی از فقها معتقدند « :استعمال سموم و مواد کشنده قطعاح حرام است .اما آن دسته از مواردي
که مصرف ک آن کشنده نیست مانند افیون ،استعمال آن تا زمانی که براي بدن زیانآور نباشد حرام
نیست .اما زمانی که به سر حد زیان رسید استعمال آن نیز حرام میباشد ».ایشان حشویش را جوزو
مواد افسادآور میداند( 9نجفی ،3747 ،ج.)131 ،13
برخی دیگر از فقها نیز معتقدند« :آنچه براي بدن زیانآور است ک باشد یا زیاد ،در هر صورت
استعمال آن حرام است و نیز تفاوتی ندارد که این زیان به سر حد تلف برسد یا به اتالف نینجامود؛
بلکه کافی است در اخالق و رفتار استعمال کننده اثرسووئی داشوته باشود و اگور چنانچوه موادهاي
استعمال زیاد آن مضر باشد ولی استفادهي اندک آن زیانآور نباشد در این صورت تحری آن مقیّود

َ« .3قاييمدممَق غت ي م هييغمهلمبال هييغم ييإمكييإبمهلمالمادييقغمم ييَمَ

ييغ م اييم مة ي ،مق يه ي مة ي م تييَمَقيييفومهلمَقمهيير مهلمي ييغ،مُاييغماييغمالمب تييَم

َق َمايهغمبغألٍ دنمهلمَقا مد غمضمتيغهلممَق َطمهلمَق مَطنيماىلم عمَقدبيغ مضم

مَدَئجمَملاهَمٍهذَمالمأبنم ».
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به قدر و اندازهاي است که بر اثر آن ضرر حاص شود ،مانند تریاک که قدر ضرر آن را انسان بر اثر
تجربه یا خبر شدص ماهر و بیب میتواند بازشناسد مصرف زیاد افیون حورام اسوت و انودک آن
چون کشنده نمیباشد حرام نیست( 9شهید ثانی.)735 ،3734 ،
برخی از فقها نیز معتقدند :سموم کشنده قلی و کثیرش حرام است ولوی خووردن قلویلش اگور
کشنده نباشد اشکال ندارد مانند خوردن افیون و سقمونیا و روغن حنظ و شوکران ،وقتوی کوه بوا
دیگر چیزهاي مورد نیاز ترکیب شوند ،اما مقدار بیشتر مانند یک مثقوال جوایز نیسوت .و کوالح هور
مقدار که احتمال ضرر داشته باشد جایز نیست(1حلی ،3731 ،ج.)353 ،1
مستندات حکم استعمال و خريد و فروش مواد مخدر و روانگردان

بعد از نق آراء فقها در مورد استعمال و خرید و فروش موواد مدودر ،در ایون قسومت بوه تبیوین
مستندات فقهی حک استعمال و خرید و فروش مواد مددر پرداخته می شود.
آيات قرآني

با استفاده از منابع فقهی (کتا سنت اجماا عقو ) حرموت اسوتعمال موواد مدودر عبوارتانود از:
مَلِ ْم ِر ِمهلَقْ ِمْ ِا ِرمۖم َْمٍِ ِه ِمغماِ ْْثم ِببِ ِمهلِايِغٍِعمقِ ي ِ
َغن ِمهلاِْْثه ِمغمُِ ْببِيير ِماي م يَ ْفلِ ِه ِميغ (سوره بقوره :)39 ،از توو
مة ِ ْم
بِ ْا ِقدِ ِ
ك ِ
درباره شرا وقمار می پرسند بگو در آنها گناهی بزرگ ومنافعی براي مردم است ولی گناه آنهوا از
منافعشان بیشتر است.
خمر به هر ماده مستکنندهاي ا الق میشود :زیرا خمر در لغوت بوه معنواي سوتر و پوشواندن
است همه مستکنندهها باعث ستر و زوال عق و مانع تشدیص خو

« .3حيرممَقامم مهممَقانيمب مجبم عمُصيغٍ مجغادَمبغن،مُمماغئلغمانمبغنمب تَم
َرممَققال مَق غتَ،مُهلمَقمهغ مأهلنمَق َمهذَ».

و بد توسط انسان میشوند

،مهلمبال ممهلمقيدمبيغنمبالي ممب تيَمأهلنم ي مبيغألٍ دنمهلمَقاي مد غم

دنمهلَق َا ي مد غمهلمدييک ِممَليوي ِيَمهلمَقَييدکرَن.مهلََِماييَبم غ ي ِ ِ
« .1حيييرممَقاييمدممَق غت ي م هييغمهلمکال هييغ.مهلالأبنم ِِبق ا ي ِ الغمالمب تييَم ي م م،مکييغالٍ ِ
مما ي ِ م
ِِ
ِ
ِ
ما ِل مَقمهرم».
َئجمهلالمجیدزمَالکالغ ِماي مکغملال ِم
َلد ِ
غم.مهلِبجلم ماغخیغب ِ
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و قدرت تفکر و ادراک را از او میگیرند اِث ً ه معناي نزدیک به ذنب و گناه دارد یعنی حالتی کوه
باعث محرومیت انسان از نی به خیرات میشود و شقاوت و حرمان براي انسان به بوار مویآورد و
این حالت وقتی که در عق و رو انسان به وجود میآید او را از رسیدن به مقصود اصلی و هدف
اصلی آفرینش یعنی کماالت انسانی بازمیدارد و ضرر زیادي به جس و جان وارد میکند.
بر اساس آیه شریفه ،مشروبات الکلی و مواد مددر به دلی ضرر و زیانهاي زیواد باعوث زوال
عق انسان و ادراک و فه شده و شهوات کواذ

و زودگوذر را بور اعموال و رفتارهواي فوردي و

اجتماعی انسان حاک میکنند بدینجهت حرام هستند.
الف) آيه قتل

ِ
مَتْب دَممُِادَقِقمم ي يييِقم ِ ِ
ِ
مََِّمم
مةي ْ متِي ِيرََ ِمايْيق ْمم ِتمهلِالمتِي ْ تي يدَمُِْيف ِايق ْممتماِ َمن َ
مآايد ِ
َمال ِ
مِبقْبِغط ِيَماَِالمُِ ْنمتِقيد ِنماِيغ َِ ِ
« َِيمُِبي ِهغمَقَذب ِ ِ
ْ ِ ْ ِْ ْ
ِبغ ِنمِق ْمم ِ َِ َمغ» (سوره نساء.)19 ،
اي اه ایمان مال یکدیگر را به ناحق ندورید مگر آنکه تجارتی از روي رضوا و رغبوت کورده
(و سودي برید) و یکدیگر را نکشید که البته خدا بسیار به شما مهربان است.
بنابراین آیه هرگونه تجاوز ،تقلب ،غش ،معامالت ربوي ،معامالتی که حود و حودود آن کوامالح
نامشدص باشد و خریدوفروش اجناسی که فایوده منطقوی و عقالنوی در آن نباشود خریودوفروش
وسای فساد و گناه همه در تحت این قانون کلی قرار دارند و اگر در روایات متعددي کلموه با و
به قمار ،ربا و مانند آن تفسیر شده در حقیقت معرفی مصداقهاي روشن این کلمه است نه آن کوه
منحصر به آنها باشد(مکارم شیرازي.)73 ،3133 ،
برداشتی که از آیه می شود این است که حفظ نفس وبر ورف کوردن فشوار وسودتی وفوراه
کردن راحتی ودوري از قت نفس واجب است و نتیجهاي که از استعمال مکرر مواد مددر حاصو
میشود این است کوه از آن حرارتوی در نفوس ایجواد مویشوود کوه مبودل بوه بیمواري سودت و
نابودکنندهاي می شود پس مشمول قول خداوند سوبحان مویگوردد کوه فرمووده اسوت یکودیگر را
نکشید.
مضمون دو آیه این است که نگهداري و سالمت نفس را واجب کرده و همچنین واجب کورده
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است که نباید نفس را در مهلکه یا ارتکا

خطرهایی قرارداد که منجر بوه قتو نفوس شووند مگور

اینکه مصلحت مه تري وجود داشته باشد مانند جهاد در راه خدا و چون مواد مددر باعث ضرر و
به خطر افتادن سالمت و تندرستی میشود و این موضوا از نظر پزشکی به اثبات رسیده است لوذا
استفاده از آن نیز حرام میباشد

ِ
يدممَقيِبيامَالا َيامَق ِِ
ب ِمهلبيهيغم
يدهممٍيامَقتَد ئي ِ مهلَاله يَمملايرهممِبملليرهل ِم
آیه «َِقالذب ِ مبِيتالبِلد ِنمَقَرس ِ
يذِمجیدهلِي ِ
ماِتيدِبِمةي ِ
ِ
ِ
ِ
يَمةِي هممٍِغقَيذب ِ مآاييدَمِي م
مةِ ه
صرهممهلَالي ِ
ِ
ممَلبغئث ِمهلبِ ِ
يإممَقَتيامکغ ِ ِ
مهع ِ
ممة ِ مَملي ِِ ِرمهلحيَم ِسممَقطالالبغت ِمهلحيِالِرم ِ
ه ِ
مةيهممَ ِ
َمهممَملفِکدن» (سوره اعراف.)353 ،
ما ِل مَِهلقئ ِ
هلممهلَتيَبِلدَمَقيدِ مَقَذِمَ َِِم ِ
ِهل ِةَ هلممهل ذر ِ
آنان که پیروي کنند از رسول ختمیمرتبت و پیغمبر امی که در تورات و انجیلی کوه در دسوت
آنهاست (نام ونشانی و اوصافش را) نگاشته مییابند (که آن رسول) آنها را امر به نیکویی و نهوی
از زشتی خواهد کرد وبر آنان هر عام پاکیزه و مطبوا را حالل و هر پلید منفور را حرام میگرداند
و احکام پررنج و مشقتی را که (از جه و هوا) چون زنجیر بگردان خود نهادهاند هموه را مویدارد
پس آنان که به او گرویدند و از او حرمت و عزت نگاه داشتند ویاري او کردند و نوري را که به او
نازل شد پیروي نمودند آن گروه به حقیقت رستگاران عال اند.
فقها و دانشمندان از آیه فوق چنین استنباط میکنند که محتواي دعوت او با فطورت سولی هو
آهنگ است یبات و آنچه را بع سلی میپسندد براي آنها حوالل مویشومرد و آنچوه خبیوث و
ِ
ِ
يث) او بسان مدعیان در چنین
مةِي ِهممَلبغبِ ِم
تنفرآمیز باشد را بر آنها تحری میکند (هلحيَم ِسممَقط بغتمهلحيِ الِيرم ِ
نبوت و رسالت که هدفشان به زنجیر کشیدن توده هاي موردم و اسوتعمار و اسوتثمار آنهوا اسوت
نیست نه تنها بندي برآنها نمیگذارد که بارها را از دوش آنها بر میدارد وغ وزنجیرهوائی را کوه
بردست و پا و گردنشان سنگینی میکرد را میافکنود حوال سواال اینجاسوت آیوا هور فورد عواقلی
میتواند بگوید که مواد مددر جزء یبات و مباحات هستند یقیناح مواد مددر جوزء خبیثوات اسوت
وحرام است زیرا ضررهاي ناشی از آن بر همگان آشکار است وانسانها را درغ وزنجیور حقارتهوا
نگه می دارد (مکارم شیرازي.)734 ،3133 ،
ِ
َايدَمَِ َن ِ
بدبِممَِقالامَقتَه ِ ِمهلَِ ِ
َمٍامسب َِمهللامهلالت د ِ
مهللامحيلمَملکايني»(سوره بقره)395 ،
مِبِ ِ ِ
آیه « ِهلَِ ف د ِ
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از مال خود در راه خدا انفاق کنید (لویکن نوه بوه حود اسوراف) و خوود را بوه مهلکوه (خطور
بیچارگی) نیفکنید و نیکوئی کنید زیرا خدا نیکوکاران را دوست میدارد.
ابتداي آیه فوق اشاره به انفاق دارد لیکن در ادامه با بیان جمله و ال تلقو بایدیک هشدار مهموی
را به انسانها گوشزد میکند لذا اعتیاد به مواد مددر یکی از بزرگترین مصادیق هالکت و نوابودي
است .جمله هلالت د ِ
َمِبِبدمبِِيممَِقِيامَقتِه ِِي ِم «با دست خویش خود را به هالکوت نیفکنیود» هور چنود در
مورد ترک انفاق براي جهاد اسالمی وارد شده ولی مفهوم وسیع وگسترده اي دارد کوه مووارد زیواد
دیگري را نیز شام می شود از جمله این که :انسان حق ندارد از جاده هاي خطرناک (چوه از نظور
ناامنی چه عوام جوي یا غیرآن) بدون پیش بینی هاي الزم بگذرد یا غذائی که بوه احتموال قووي
آلوده به س است تناول کند.
و یا حتی در میدان جهاد بدون نقشه و برناموه وارد عمو شوود و در تموام ایون مووارد انسوان
بی جهت جان خود را به خطر انداخته و مسئول است پس در جامعه امروزي که اثرات و زیانهاي
مواد مددر به ور علمی مشدص شده است و مصرف آن در حقیقت خوردن س خطرناکی است
که بهتدریج وارد بدن شده و در نهایت به هالکت و نوابودي او و یوا ضورر و زیوان شودید منجور
میشوند و به خطر انداختن بیجهت جان انسان است به ور ک حرام است و باید از آن اجتنوا
کرد و به تعبیر مرحوم عالمه با بایی رحمت ا ...آیه شریفه ا الق دارد و مقصود نهی از ارتکوا
هر عملی است که موجب هالکت و نابودي انسان شود( با بایی )3137( ،ص.)37
روايات

مقدمه :استدالل به آیات و روایات از جهت فقهی بودن آن و بهعنوان موید برسیره عقال در حرمت
استعمال مواد مددر هست و علیرغ اینکه درزمان پیامبر گرامی اسالم و ائمه (ا) گستردگی موواد
مددر به این صورت نبوده است لیکن روایات متعددي در این زمینه توسوط پیوامبر گراموی اسوالم
(ص) و ائمه معصومین آمده است و با توجوه بوه مقتضویات زموان و مکوان و افوزایش ضوررهاي
استعمال انواا موادمددرکه بهصورت امر مستحدثهواي درآموده اسوت بوه سویره عقالنوی اسوتناد
کردهای و از آیات و روایات فقط درحدحرمت ضرر به نفس استفاده شده است .باید توجه داشوت
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که مواد مددر به این گستردگی در مصادیق ،در عصر ائمه وجود نداشته تا به صوورت مسوتقی در
کالم آن بزرگواران مورد نهی قرار گیرد ،به همین دلی فقها براي اثبات حک اسوتعمال و خریود و
فروش مواد مددر به روایاتی استناد کردهاند که هرچند به صورت صوریح بوه علوت حکو اشواره
نکردهاند بلکه به صورت غیر مستقی مح بحث مربوط میشود از جمله:
الف) نصوص زیادي که در سنت وارد شده و معامله به خمر و شرا

را حرام قرار دادهاند:

 .3االمیر صدرالدین محمدبن غیاث الدین منصورالدشتکی الشیرازي فوی رسواله قبوایح الدمور:
ة اماغ مَقا دمَمللغصيرمَقرهلضيغت ،قال :روي عن ریق اه البیوت (ا) عون رسوول ا( ...ص) َ ي م يغم:م
س غتامزاغنمة يامَاتيامَيک يدنمدي ئغَمَلي مَقبييج،مَانم يرِمهلاييهممهلهيمم رئ يدنماييا  .1قوال (ص) :سي مدَمة يامَق هيدأم
هلَقيذغ ِمهلالمتا مدَمة امآکَمَقبيج  .1قال (ص) ا مََت رمِ يلمَقبييجمٍ يدمکفير  .7قال (ص) َالمَِ النمکيَماِيرم
َرَممهلکَمخمد مَرَممهلاغمَسِرمکال مَرَمم

 .5 ....قال (ص) ا مَکَمَقبيجمٍِغّغمهيرممَقِلبي مسيبلنيماير مهلکغّيغم

إَ  (...نوري.(33 ،)3743( ،
تَمسبلنيما ِغَما رِبَمهلکغّغم تَمسبلنيم ي غَمارس م
 .3از پیامبر گرامی (ص) نق شده است که فرمودند :زمانی بور اموت مون فراخووان رسوید کوه
چیزي به نام بنگ را میخورند که من از آنان بیزارم و آنان نیز از من بیزار هستند.
 .1بر یهود و نصاري سالم کنید ولی برخورنده بنگ سالم نکنید.
 .1رسول خدا (ص) فرمودند :کسی را گناه بنگ را کوچک شمارد کافر است.
 .7پیامبر فرمود :هر مسکر حرام است و هر مددر حرام است و آنچه که مقدار زیوادش مسوتی
اور است مقدار ک آن ه حرام است و آنچه که عق را خمار و گیج کند حرام است
 .5کسی که بنگ را میخورد مث این است که هفتاد مرتبه کعبه را خرا
فرشته ي مقر

کرده اسوت و هفتواد

را کشته است و هفتاد پیامبر مرس را کشته است و هفتاد کتا

به آتش کشیده است و هفتاد سنگ به سوي خدا پرتا

آسمانی را

کرده اسوت و او حتوی نسوبت بوه

نوشیده ي شرا و رباخوار و زناکار و سدن چین ،از رحمت خدا دورتر است.
ِ ِِ
ملله ِ
ِ
 .1قال ابوالحسن(ا) «اِ ِمنهللاِم َِل ِ ِ
مةغ ِبِيتي مَلِم ِيرمٍِيه ِيدمَلِميرم:
مَِرِا ِهغمق ِلغ بِت ِهيغمٍِ ِمي م ِکيغ ِن ِ
غمهلمقِِ ِ
مر ِمال ِ ِ ِ ِ
محيرممَلِ ِ
(کلینی )731 ،)3743( ،خداوند خمر را به خا ر نام آن حرام نکرده؛ بلکوه آن را بوه علوت آثوار و
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نتایجی که دارد حرام نموده در نتیجه هر چیزي که داراي آثوار خمور باشود حکو خمور را دارد و
حرام است ».امروزه از ریق عل و تجربه ثابت شده که آثار سوء و ویرانگر مواد مددر بور فورد و
جامعه بسیار شدیدتر و زیانبارتر از مشروبات الکلی است و به همین دلی داراي یک حک هستند.
این حدیث از دو جهت به بحث اعتیاد مربوط است:
 .3به تعبیر فقها منصوصالعلة است یعنی :علت تحری تصریح شده است و میتوانود در موورد
هر ماده ي مددر دیگري مانند مواد رایج در عصر ما که ایون علوت در آن یافوت مویشوود
حک به تحری کرد(شهیدثانی)33 ،)3734( ،
 .1بدش آخر حدیث نیز شام همهي مواد مددر میشود؛ زیرا در این بدش گفته شده که هور
چیزي که مانند خمر باشد در حک خمر است و حرام و ممنوا است(محققحلی،)3743( ،
.)715
با توجه به توضیحی که در مبحث قبلی آیات گذشت ،اس خمر شام مواد مددر نیز میشود،
لذا بدیهی است که نهی از بیع خمر شام تحری بیع مواد مددر نیز خواهد شد .همچنانکوه دالیو
بیع کلی محرمات الهی نیز بر حرمت مواد مددر داللت دارند ،بوا ایون دلیو واضوح مویشوود کوه
تجارت و سوداگري مواد مددر و وسیلهي کسب قرار دادن آن حرام است ،همچنین سود به دست
ِ
ممِبقب ِ
غط ِميَ(بقوره ()1
آوردن از آن ه حرام اسوت؛ زیورا خداونود مویفرمایود « ِهلمالِ ِ
مَتک يدَمُِا ِميدَقِمم ِ ييِِ ِ ِ
آیه :)333اموال یکدیگر را بین خود به ریق با و نامشروا ندورید ».خوردن امووال بوه ریوق
با

 ،آن چنان که اه تفسیر بیان کردهاند بر دو گونه است .3 :گرفتن آن به صورت ظل  ،دزدي و

خیانت ،غصب و امثال آن .1 .گرفتن آن از راه ممنوا و نامشروا مانند گرفتن آن به وسیلهي قموار،
معامالت حرام مث ربا و معامله در اموري که خداوند استفاده از آن را حرام قرار داده است .ماننود
خمر و مواد مددر؛ زیرا همهي اینها حرام هستند اگرچوه آن را مالوک بوا رضوایت کامو خوویش
بدهد(احمدالطبار( ،بیتا).) 333 ،

يغمم سيدمهللامَيَرممهللامَمل ِ
لغاِي ِمَلِمي ِر ِمهلمَمل تِي ِ ِمهلم
ِ ِ
 .1روایت جابر از رسول خدا (ص) که فرموده اسوتِ ِ ِ « :
ِ
يغم( :عبدالباقی( ،بیتا) )73 ،خداوند معاملهي شرا  ،مردار ،خوک و بتها را حرام
مَالني ِم
َقَک ِممَلِيَبي ِر ِمهل ِ
قرار داده است».
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 .7از امام صادق(ا) ساال شده است که چرا خداوند خمر را حورام کورده اسوت « ِيغممَقذ ِ
يغأ م
ِِ
غمهلمٍِايغأ ِهغ :حضرت فرمود :خداوند خمر را به علت آثار ساء آن و فسادي
ََِرِم ِ
مهللامةَِهلم َج َِمَلِمرمقفل ِه ِ
که دارد حرام کرده است( ».ابن بابویه)731 ،)3133( ،
ِ
مَيرَمم( :همان ،ج )536 :6هور مسوکري حورام
 .5پیامبر اکرم(ص) فرمودِ «:غمم ِس مدممهللامک ِالَماايِر ِ
است ».و این عبارت ا الق دارد و شام مسکرات جامد ه میشود.
ِ
ِ
مَقل يَم
يغماير ِم
مهلما ِ
مَيرَمم ِ ِي ِ
ماغماِسي ِِِرم ِکالي ِم ِ
مَرَمم،م ِهل ِ
مَرَمم،م ِهلمک ِالَمخمد ِ
ِ « .3غمم ِسدممهللام( )مُِالماِ َنمک ِالَمااِر ِ
مَيرَمم( :حر عاملی )773 ،)8041( ،هر مسکري حرام است و هر مستکنندهاي حرام است ،هر
ٍِيه ِيد ِ
چیز که مقدار بسیارر آن مست کند جرعهاي از آن نیز حرام است و خمر عق را زای میکند و آن
حرام است).
مة ي مَاييَتمکي َيَماف ي ِ مهلمخم ي ِم( :احمووودي میوووانجی )531 ،)3739( ،کووو
 « .3ييغمم سييدمهللا(ص)م َِ يرَم ِ
سستیآورها و مددرها برایت حرام است».
) احادیثی که بیان میکنند آن چیزي که خوردن و نوشیدن آن حرام است ،خرید و فروش و
استفاده از پول آن نیز حرام میباشد از جملهي آنهوا حودیثی اسوت کوه رسوول خودا (ص) در آن
ِ
مَيَرِممْثِِيِي م( :ابن ابی جمهور )115 ،)3745( ،هرگاه خداوند چیوزي
َمَيَرِممدي ِ
میفرماید« :اِ َنمهللاِمتِلغيلماِ ِِ ِ
را حرام قرار دهد قیمت و بهاي آن را نیزحرام قرار خواهد داد».
از روایات مورد بحث به این نتیجه میرسد که پیامبر (ص) و اه بیت او در احادیث خود هور
چیزي را که موجب مستی و بیهوشی انسان است حورام کوردهانود و کسوی کوه نسوبت بوه آنهوا
بی تفاوت باشد و یا به مسکرات نزدیک شود کار حراموی کورده و در واقوع حورام الهوی را حوالل
شمرده است.
قواعد فقهي
از جمله قواعدي که بر حرمت استعمال مواد مددر و تولید ،معامالت و قاچواق موواد آنهوا داللوت
میکنند ،عبارتند از:
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الف) حرمت استعمال مواد مخدر
حرمت از باب قاعده حرمت اسراف

در قرآن اخبار و کلمات علماء از اسراف به ور مکرر سدن به میان آمده که حاکی از حرموت آن
میباشد .به وري که در حرمت اسراف هیچ شکی نمیباشد .در عین حال بسیاري از فقها به وور
یقین به تبین موارد و احکام جزایوی آن نپرداختوه انود اگور چوه برخوی در صودد ور و تحقیوق
برآمدهاند .مال احمد نراقی میفرماید « :بیان این قاعده از موارد مه و الزم و ضروري اسوت ».وي
موضوا را به عنوان قاعدهي حرمت اسراف ر نموده و ابتدا وارد بیان ادلهي حرموت آن شوده و
سپس وارد معنی اسراف میگردد .ایشان پانزده معنی براي آن ذکر میکند و سوپس هموه را بوه دو
معنی ارجاا میدهد:
 .3انفاق در معصیت
 .1مجاوزة الحد

ِ
ِ
مةِبتمة مَالِ ِك ِ ِ ِ
ِ
يغمالم
غجي مُِهلمٍِ ِه ِم ِ
ئَ ِ ِ ِ
پس میگویدِ « :ة مد ِ
مَ ِ
مِبال ِفيغ مَملايتِ بِعمةي ِيدمَقل ِ يإمُِهلماِ ِفيغ ِمضميي ِ ِ
مي ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِهلمض ِ
بيِيبِغ ِممُ ِ
ذيغأ( :نراقی )313 ،)3733( ،همانا منشأ عبرت از دیگري بوه انفواق
مَ ي مُِهلمكيإبمَال ت ِ
ِ
که نزد علما قبیح و زشت است و یا انفاق در چیزي که به آن نیاز ندارد و یا سزاوار نیست و یوا در
غیر حق آن و یا خالف اقتصاد»
در این صورت صرف مال براي استعمال موواد مدودر بوه معنواي انفواق در معصویت مصوداق
اسراف میباشد اما اگر نتوان با ادلهي دیگري غیر از قاعدهي حرمت اسراف ،حرموت آن را اثبوات
کرد به معناي دوم مصداق اسراف است زیرا استعمال مواد مددر ،مصرف مال در چیزي اسوت کوه
نزد عقال قبیح و ناپسند است و انسان رشید خود را از مصرف مواد مددر بینیاز میدانود و اساسواح
خالف اقتصاد است(جمعی از مالفان( ،بیتا).)314 ،
آنچه در تطبیق قاعدهي حرمت استعمال مواد مددر مه است این نکتوه اسوت کوه در کلموات
برخی از فقها در با
است(همان).

اسوراف ،حکو بوه سوفاهت مصورف و تطبیوق عنووان سوفیه بور وي شوده
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ِهلمديرةغَ ِمهلماِ َنم ِکيغ ِنمقِي م
ماغقِي مٍِ ِم ِ
يدمص ِير ِ
مة يإَمُ ِ
يغمالمبِيبِغي ِ ِ
بروجردي از مرحوم مجاهد نق کرده استٍِ« :ي ِ
بِ
ِ
ٍِغئِ ِد ِ
مَقدبيِ مُِهلمَقد ِدب مٍِِإ َ ما ِ
مسيف ( :بروجردي )79 ،)3713( ،پس اگور موال
مه عمقِ ِذقِ ِ
َمَملغم ِ
ِ
مدرةغَمابذ َ ِمهل ِ
ِِ
ِ
خود را در جایی مصرف کند که عقالح و شرعاح سزاوار نیست و اگر براي آن فایدهي دینی و دنیووي
باشد ،پس شرعاح آن مال را از بین برده و اسرافکار و سفیه نامیده میشود».
در بررسی حک وضعی استعمال مواد مددر و مجازات آنها با توجه به هموین نکتوه مویتووان
بحث سفاهت فرد را مطر نمود و توقیف کلیهي اموال و سپردن آنها به قیّ قانونی و حاک شورا
را مورد بررسی قرار داد(همان).
حرمت از باب قاعده حرمت مقدمه حرام

یکی دیگر از احکام کلی و قواعد فقهیه ،حرمت مقدمهي حرام است .مقدمه گاهی سبب فع حرام
میشود و گاهی شرایط و زمینهي فع حرام را فراه میکند .در صورت اول مقودمیت و بوه تبوع،
حرمت آن محرز است .در صورت دوم مرحوم مالاحمد نراقی دو فورض قائو شودهانود -3 :ایون
شدص ،مقدمه را به قصد تحقیق فع حرام انجام دهد که این فرض نیز حرام بوده و مرحوم نراقی
در حرمت این نفی اختالف کرده است -1.اینکه قصد تحقق حرام را ندارد ،در این صورت فورض
مقدمه را نمیتوان حرام دانست(نراقی ،همان.)313 ،
مصرف مواد مددر صرف نظر از حرمتی که با سایر ادله بر آن بار میشود – که نگویی از با
سببیت فع حرام مقدمیت دارد میتوان گفت که از مصادیق مه ارتکا

مقدمهي حرام – از بوا

شرط زمینهي فع حرام به قصد تحقق فع حرام -است .بیان مقدمیت به این صورت است که اگر
چه مصرف کننده در ابتدا حرام یا ارتکا

محرماتی مانند :دزدي ،قت  ،ترک واجوب شورعی ،سواء

استفاده از نزدیکان و مفاسد جنسی و  ...را ندارد؛ اما امروزه اعمال حرامی که اکثر معتوادان پوس از
مصرف یا براي دستیابی به مواد مرتکب میشوند و ممالک حرامی که براي خود فراه میآورند و
آگاهی از این عاقبت و پیامدها  ،کفایت از قصد آنان براي این قبی افعال حرام میکنود از ایون رو
میتوان استعمال مواد مددر را از با
مالفان ،همان).

مقدمه حرام به معنی دوم یعنی تحقق آن دانسوت(جمعوی از
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قاعده ال ضرر

یکی از قواعد مه فقهیه که مبناي بسیاري از احکام فقهی دیگور در فقوه قورار مویگیورد قاعودهي
الضرر است .البته در تبیین مفاد آن نظرات مدتلفی وجود دارد .مهمترین آنها نظریهي شیخ انصاري
مبنی بر نفی حک ضرري (انصاري )135 ،3737 ،و نظریهي آخوند خراسانی یعنی نفوی حکو بوه
لسان نفی موضوا ضرري (آخوند خراسانی )9 ،)3135( ،و تفسیر امام از قاعدهاي که نفی ضورر را
از با

احکام سلطانیه و حکومتی میداند(خمینی.)3 ،3735 ،

دو تفسیر دیگر که در بحث دانشمندان این عل مطر است ،نظریهي شریعت اصفهانی مبنی بر
اشتمال قاعده بر نفی تکلیفی(اصفهانی )314 ،)3734( ،و نظریهي دیگور نفوی ضورر غیور متودارک
مربوط به مرحوم نراقی است(نراقی .)313 ،)3711( ،بر اساس پنج تفسیر فوق از قاعده به جز بیان
مرحوم نراقی قاچاق مواد مددر و فرایند تولید تا مصرف آن از صغریات قاعدهي مزبور است؛ زیرا
اگر حک به اباحه شود در واقع حک به تکسب و تولید و معامالتی شده که ضرر و زیان آن بوراي
جامعه؛ و حیات آن امري مسل است ،از این رو از بوا

نفوی حکو ضورري؛ حکو اباحوهي آن

برداشته شده و حرام میگردد .موضوا مواد مددر ،تکسب و تولید ...بوه جوز ضورر و زیوان بوراي
جامعه چیزي در بر ندارد و آن دسته از مشتقات مواد مددر که کاربرد پزشکی دارنود؛ نیوز چنانکوه
حک به حلیت آن کنی  ،مورد سوء استفادهي بسیار و بیش از کاربردش در امور بی قرار میگیرد؛
همان مضرات مواد مددر را دارند(جمعی از مالفان ،همان.)313 ،
ب) حرمت تولید ،معامالت و قاچاق مواد مخدر(روانگردان)

با توجه به حرمت استعمال مواد مددر و عدم فائدهي عقالنی آنها و مفاسودي کوه پیامود اسوتعمال
مواد مددر است؛ حرمت تولید و قاچاق آن نیز روشن است .فقهایی که قائ بوه حرموت اسوتعمال
مواد مددر هستند قائ به حرمت تولید و قاچاق آن هستند ،حرمت این مواد که تبیوین آن در ایون
مبحث آمده؛ پایه و اساس مبانی مجوازات قاچاقچیوان موواد مدودر اسوت .قاچواق موواد مدودر و
معامالت آن را میتوان از مصادیق و صغریات قواعد و احکام فقهی متعدي دانست(همان.)311 ،
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قاعده الضرر

یکی از قواعد دال بر حرمت تولید ،معامالت و قاچاق مواد مددر(روانگردان) قاعده الضورر اسوت
که توضیح آن در بحث قبلی گذشت.
قاعده حرمت کمک بر اثم و عدوان

ِ
يدهلَن» حکو عقو و
يغهل د ِ
َمةِي مَالْث ِمهلمَقل ِ
بر حرمت معاونت گناه و حرام عالوه بر قرآن کوری « ِهل ِمالمتِل ِ
اخبار مستفیضهي فراوانی در موارد خاص داللت دارد و افزون بر این  ،اجماا علما بور حرموت آن
است و فقهاي عظام در موارد بسیاري بر اساس این قاعده فتوا دادهانود .عمودهي بحوث و نظور در
تعیین و تبیین مساعده و معاونت بر اث و عدوان است .در تحقق معاونت باید عم و فعلی باید از
شدص سر بزند که در قول یا کمال و تمامیت جرم و گناه و مودخلیت داشوته باشود .آنچوه موورد
تردید و گفتگو است اشتراط قصد و عل معاون ،به مدخلیت عملش در تحقق یا کموال و تمامیوت
جرم است .مشهور فقها براي تحقق معاونت فقط عل و ا الا بر قصد تحقق حرام توسط مباشر را
کافی میدانند(نراقی.)115 ،)3134( ،
در بحث مواد مددر نیز چون با کشت و تجارت آن ضرر بسیار بزرگوی بور افوراد جامعوه وارد
می گردد و کمک و همکاري بر گناه و عدوان و گسترش صفات رذیله در اجتماا و پدش جرم ،و

همکاري با جرم پیشگان است حال آنکه خداوند مویفرمایود« :هلمتِي ِليغهل د ِ ِ
يغهل دَم
َمةِي مَق ِال
يِب ِمهلمَقتَ ِيد ِمهل ِمالمتِي ِل ِ
ِ ِ
ِ
يدهلَن( :مائده )5( ،آیه )1به نیکی و تقوا با همدیگر همکاري نمایید و به گناه و عداوت
ِةِي مَال ِْث ِمهلمَقل ِ
باه همکاري نکنید».
بنابراین کشت و زراعت مواد مددر نیز حرام است؛ زیرا در آن سه و همکواري بور معصویت
وجود دارد و آن گشترش دادن مواد مددر در جامعه است .باز کشاورز با کشت آن راضی است که
مردم آن را استعمال کنند و رضوا بوه معصویت ،خوود معصویتی مویباشود کوه ایون واضوح اسوت
(احمدالطبار ،همان.)333 ،
فقها فروختن انگور براي کسی که از آن شرا

و خمور درسوت کنود حورام قورار داده اسوت،

همچنانکه فروختن سال در ایام فتنه را حرام کوردهانود و کشوت و زرا موواد مدودر و خریود و
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فروش آن حقداراتر و شایسته تر به ممنوا بودن است ،رسول خدا (ص) چه خو فرموده اسوت:
مدغ ِِبغمهلمسغ ِهغمهلمِبئِهميغمهلمابتِ ِ
«قِل مهللامَلِم ِرمهل ِ
مهلمآکِيَمْثِِيِ ِهيغ( :کلینوی،
يغمهلمَملکمدقِي ماِقِ ي ِ ِم
غةهيغمهلمَ ِغا ه
ِ ِ
رهغمهل ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
مَقلغص ِ
ِِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
همان )393 ،لعنت خدا باد بر شرا و شیرهگیور و نوشونده و نوشواننده و فروشونده و خریودار و
حم کننده و آنکه برایش حم میشود و خورندهي قیمت و بهاي آن».
قاعده نفي سبیل

از دیگر قواعد مه فقهی که ه در آیات قرآن و ه در اخبار مستفیض و ه اجماا بور آن اقاموه
شده و فقها در موارد کثیري مبناي استنباط احکام فرعیه قرار دادهانود ،قاعودهي نفوی سوبی اسوت
(بجنوردي .)115 ،)3133( ،حرمت هر عملی که سبب شود دشمنان دیون یوا غیور مسولمان راهوی
براي سلطه و والیت بر مسلمانان پیدا کنند بق این قاعده روشن است .گاهی قاچاق مواد مددر با
انگیزهي سیاسی از جانب دشمنان اسالم همراه است حتی اگر چنین انگیزهاي وجود داشته باشد از
آثار شیوا مواد مددر ،زوال ارادهي دفاا از دین و حری اسوت کوه در ایون صوورت سوبی بوراي
دشمنان دین و اسالم فراه میشود؛ عالوه بر اینکه چه بسا فورد معتواد بوه جهوت از دسوت دادن
غیرت دینی ،به سهولت به معامالتی که موجب والیت کفار و دشمنان دین میشود تن مویدهود و
در مواردي حاضر به همکاري با اجانب میشود(جمعی از مالفان ،همان).
بنابراین اگرچه در جمیع معامالت و تکسب ،موضوا سبی قطعی نیست؛ اما از آنجا که زمینوه-
ساز اعمال و والیت کفار و سلسلهي دشمنان دین است و در پارهاي از موارد سوبب تحقوق سوبی
کفار و دشمنان دین میشود ،به نظر میرسد ،براي صدق موضوا قاعده کافی اسوت .بنوابراین اگور
بر اساس این قاعده حک به حرمت شود صحت آن بعید نیست(همان.)315 ،
ادله قائلین به جواز استعمال و خريد و فروش در موارد ضروري

همهي فقها در زمان اضطرار ،خوردن و آشامیدن از هر حرامی را جایز میداننود( .نراقوی،)3735( ،
 .)39احتمال دارد این قول فقها به استناد قاعدهي نفی حرج و قاعدهي الضرر و حدیث رفع باشود؛
اما قاعدهي نفی حرج؛ اگرچه این قاعده نفی حرج مانند قاعدهي الضورر وارد نشوده اسوت یعنوی
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صورت مزبور در مدارک فقهی براي قاعدهي نفی حرج وجود ندارد ولی جمالتی کوه قاعوده را از
نظر معنی اثبات کند ه در آیات قرآنی و ه در روایات معتبر وارد شده است .آیاتی کوه حورج را
ِ
ِ
مَ ِيرل ِمهلمقِ ِِي مب ِربيدمقِ مطِ ِه ِيرکم:
َل ِيَ ِ
در دین اسالم نفی میکنود بوه قورار زیور اسوتِ « :ايغمبربِيدهللامقِ ِ
مةِي ِمماي ِ
(مائده( ،)5آیه )3خدا نمیخواهد با احکامش بر شما تنگی و مشقت قرار دهد».
«هلماغمجلَمةِ ِ ِ ِ ِ
مَ ِيرلم(حج( ،)11آیه :)33و بر شما در دین هیچ مشقت و سدتی قرار
ِ ِ ِِ ِ ِ
ممضمَق اليدب ِ ماي ِ
نداد ».کلمات نفی که متعلق به حرج است و در جمالت مزبور مطابق قانون ادبی که میگویود اگور
کلمهاي نفی به نکره وارد شود داللت بر عموم میکند اثبات میکند که حرج ماننود ضورر و ضورار
به ور عمومی منفی است لذا میتوان گفت که جملهي «المَيرلمضمَقيدب » حرج قانونی است کوه از
قرآن استفاده شده است(جعفري تبریزي ( ،بیتا).)333 ،
قاعدهي ال ضرر از جمله قواعد پویا و فراگیري است که در شریعت اسالم وجود دارد و ابعاد
و مقاصد وسیعی را در گسترهي وجودي خود شام میشود .آخوند خراسانی در تحلی قاعدهي
الضرر همچون دیگر بزرگان عل اصول عقیده دارند که این قاعده از چارچو
است وي معتقد است که روایات با

عل اصول بیگانه

ال ضرربه صورت تواتر اجمالی بوده است .اما از ناحیه

داللت قاعده باید گفت که «ضرر مترادف با ال ضرر» است و اینکه در قاعده عالوه بر آوردن ادات
جمع از مفرد آن استفاده شده فقط براي تأکید است اما هیئت ترکیبی قاعده یعنی «الضرر و
الضرار» داللت بر انتفاي حقیقت ادعایی دارد و با نفی موضوا حک نیز منتفی میشود(دبیرخانه
علمی کنگره .)91 ،آخوند خراسانی معتقد است که جمع بین قاعدهي الضرر و عناوین اولیه ،یک
جمع عرفی بوده و هرچند بین این دو دسته عموم و خصوص من وجه است اما قاعده بر عناوین
اولیه تقدم دارد  ،مگر اینکه قاعده احکامی را که موضوعشان عنوان ضرر است نفی نمیکند اما
نسبت و رابط بین الضرر و عناوین ثانویه (مث قاعده عسر و حرج) از با تزاح بوده
ِ
مة م
مة مَقيِي الّبم(ص مهللامة مهلمآق مهلمس م)مهلمافغأمم:م ٍ ِع ِ
است(همان) .اما حدیث رفعِ « :هلمهدمَدبثمَملِرهل ِ
ِ
ِ
ماغ مَضطِطد ماقِ  ،م ِهلَلِ ِاد،م
ِکرهدَ ِ
ُ َات ت ِ
ماغ ِمال مبط دن ،م ِهل ِ
مةِ مهل ِمال مبِلِمدن ،م ِهل ِمال ِ
ال مَ:لِطِ  ،مهل مَقياِغن ،م ِهل ِ
ماغ مُ ِ
سدس ِ
هلَقط ،مهلمَقتِي ِف الِ ِ
مضمَلِ قماغم َِلمبِيطقمَِ »(حر عاملی.)9 ،)3749( ،
مَقد ِ
رمض ِ

استعمال و خريد و فروش مواد روانگردان در فقه امامیه989 .........................................................................................

اما دربارهي جریان این حک نسبت به نوشیدن شرا  ،بین ایشان اختالف نظر است؛ کوه قوول
مشهور الحاق شرا

به سایر محرمات است :ضمن اینکه برخی ،حالل بودن آن را تنها در صوورت

ترس از تلف شدن در صورت ننوشیدن آن ،مقید کردهاند(جمعوی از پجوهشوگران (.)577 ،)3713
لذا فقهاي معاصر ،مداوا کردن بیماران به وسیلهي محرمات را در صورتی که عالج مرض ،منحصور
به آن باشد جایز شمردهاند ،اما دربارهي درمان توسط شرا

و سایر مسکرات که شام مواد مددر

ه میشود  ،این شرایط را اضافه کردهاند که بیمار[ با مشورت پزشک حاذق و متدین] یقوین کنود
که بیماري او قاب معالجه است و یقین داشته باشد که ترک معالجه با شرا

و یا سایر مسکرات به

هالکت وي[ یا چیزي نزدیک به آن] منتهی میشود .البته در استفاده و معالجه به آنهوا نبایود عجلوه
کرد و تا حد ممکن باید صبر نماید که شاید خداوند متعوال سوالمتی را بوه او بازگردانود(خمینوی،
همان.)143 ،
در هر حال ،اگر کسی به حرامی اضطرار پیدا کرد باید به مقدار ضرورت اکتفا کرده و زیاده بور
آن جایز نیست(همان .)199 ،همچنین در رابطه با خرید و فروش و استعمال مواد مددرمیتوان بوه
عبارت فقها در با

استعمال مواد نجس در صورت داشتن فائده حالل استناد و ه آنها را به موواد

مددر تعمی داده در بحث احکام پزشکی آمده است .اما در صورتی که فائدهي حالل نداشته باشد
و در حال حاضر که خون براي نجات جان بیماران مصرف میشوود و داراي منوافع حاللوی اسوت
خرید و فروش آن مانعی ندارد ،حتی اگر از غیر مسلمان و کافر حربوی باشود بواز اشوکالی نودارد
(مکارم شیرازي.)313 ،)3719( ،
بنابراین با توجه به آنچه گفته شد میتوان گفت استعمال و خریود و فوروش موواد مدودر در
موارد ضروري از جمله مصارف پزشکی اشکالی ندارد؛ زیرا از این ریق میتوان بوه تسوکین درد
بیماران کمک کرد.
نتیجه گیري
مواد مددر یک ماده ي است که که با ورود به کشورهاي مدتلف و جوامع بشري باعوث بویبنودو
باري و نابودي انسانها میشود و پایه و اساس خانواده را متزلزل کرده جامعه و مردمان را به تبواهی
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و فساد کشانده است .نتایجی که از بررسی استعمال و خریدو فروش مواد مدودر بوه دسوت آموده
عبارتند از:
 .3علماي ربانی و مجتهدان اعل هر یک نظري در مسائ مواد مددر دارند به دو دسته تقسی
میشود .فقهایی که استعمال و خرید و فروش آن را به ور مطلق حرام میدانند و فقهوایی
که موارد ضروري مصرف را از حک حرمت استثنا کردهاند.
 .1حک استعمال خرید و فروش مواد مددر ،شام آیات قرآنی ،روایات و قواعد فقهیه است.
مَتک يدَمُِا ِيدَقِِمم ِ ييِِمم
 .1از آیات قرآن دال بر حرمت استعمال مواد مددر میتوان بوه آیوهي « ِهلمالِ ِ
ِِبقب ِ
غط ِمَ» استناد کرد.
ِ
 .7روایات هر چند به صورت مستقی در مورد حک استعمال خرید و فروش مواد مددر وارد
نشده اند ولی از ریق قیاس نصوص العلة و  ...بر حک حرمت آن داللت دارند.
 .5از مهمترین قواعد فقهی که براي حرمت استعمال مواد مددر به آن اشواره کورد عبارتنود از
قاعده الضرر ،قاعدهي حرمت معاونت بر اث و عدوان ،قاعدهي حرموت مقدموهي حورام و
بق قاعده الضرر و حدیث رفع و آنچه که در کتا

احکام پزشکی آمده اسوت اسوتفاده و

خرید وفروش مواد مددر در موارد ضروري از جمله در مصارف پزشکی جایز است.
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