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چكيده
ــايند و نامطلوبى از لحاظ روحى و روانى دارد. از نظر  ــاير مسكرات، آثار و تبليغات ناخوش مصرف خمر و س
پزشكى و اجتماعى نيز، زيانهاى بى شمارى را دربر دارد كه دنياى غرب نيز كم و بيش بدان اعتراف كرده است. 
امروزه ثابت شده است كه اسالم در برخورد با مسئله مسكرات، راه راست و درستى را برگزيده و بدين جهت 
است كه دنياى امروز، بر حقانيّت قانون جزايى اسالم، نسبت به مصرف مسكرات، صّحه مى گذارد. علِم كنونى 
نيز ثابت كرده اســت كه مواد الكلى به راستى، ام الخبائث و ريشه همه تبهكاريها و مفسده هايى است كه مايه از 
ميان رفتن عقل، فكر، سالمت و ثروت و گسيختگى نظام خانواده مى شود. در جوامع امروزى، عالوه بر خمر، 
مسكرات و مواد جديدى مانند مواد روان گردان و مخدر نيز توليد مى شوند كه چه بسا در صدر اسالم خبرى از 
آنها نبوده است و در ضمن ضرر اين مواد هم به مراتب، بيشتر از ضرر خمر مى باشد. بنابراين امروزه ضرورى 
ــالمى در خصوص مصاديق جديد مسكرات، تحقيق نموده و طبق مصلحت  اســت كه فقهاى معاصر مذاهب اس
جامعه، فتاوايى متناســب با آثار تخريبى اين مواد زيان بار، صادر نمايند، تا به لحاظ فقهى و حقوقى، گامى در 

جهت مبارزه با اين پديده شوم برداشته شود.

كليدواژه ها: مسكر، روان گردان، مخدر، فقه مذاهب اسالمى.

مسكر و  مواد  ررسى حكم شرعى استعمال  ب 
مذاهب اسالمى از ديدگاه فقهاى  روان گردان 
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مقدمه
ــوز كه آفتى بر پيكر  ــروزه يكى از بالهاى خانمان س ام
ــئله مصرف مسكرات و انواع  جوامع بشرى است، مس
ــه قدرت تفكر،  ــد ك ــواد روان گردان و مخدر مى باش م
خالقيت، توان، كوشش و سازندگى را از انسانها گرفته 
ــادات و باورهاى دينى آنها را  ــان خانواده و اعتق و بني
ــيدگى و نابودى قرار داده است و  در معرض از هم پاش
متأسفانه روز به روز توليد انواع مسكرات و مواد مخدر 
ــورى  ــردان  افزايش مى يابد. امروزه كمتر كش و روان گ
است كه مهم ترين و يا يكى از عمده مشكالتش، مسئله 
مصرف مسكرات نباشد و هر ساله مبالغ هنگفتى، صرف 
ــردد، ولى همچنان رقم كارخانجات  مبارزه با آن مى گ
ــكر و روان گردان و تعداد مصرف كنندگان آن  مواد مس

افزايش مى يابد.
ــتمر و  حل اين معضل اجتماعى، نيازمند مبارزه اى مس
ــى تا  ــه از ابعاد دينى، مذهبى، نظامى و سياس همه جانب
تالشهاى اقتصادى و فرهنگى مى باشد. بديهى است كه 
يكى از گامهاى بلند در امر مبارزه با مصرف مسكرات 
ــردان ، پژوهش در زمينه  ــواع مواد مخدر و روان گ و ان
ــدن تكليف  ــن ش ــم فقهى مصرف اين مواد و روش حك

شرعى است.
ــالمى، باب  ــب فقهى مذاهب اس ــتر كت اگرچه در بيش
ــتقلى تحت عنوان حد شرب خمر در زير مجموعه  مس
ــت، ولى تعريفى واحد و كامل از  حدود جاى گرفته اس
ــكر» ارائه نگرديده است؛ چون مسكر هم شامل  «مس
ــود و هم چيزهايى كه در حكم آن هستند.  خمر مى ش
همين امر در خصوص پيشگيرى از توليد موادى كه در 
ــتند و چه بسا زيان و مضرات آن هم از  حكم خمر هس
ــتر باشد و همچنين مجازات مرتكبان شاربان  خمر بيش
ــئله  ــكالتى را به بار آورده اســت. مس ــن مواد، مش اي
اصلى در اين پژوهش، اين اســت كه آيا استعمال مواد 
روان گردان و مخدر، حد شرب خمر محسوب مى شود 

و يا اينكه فقط شامل تعزير مى باشد؟

تعريف مواد روان گردان
ــراى مواد  ــف كاملى ب ــه تعري ــد گفت ك ــدا باي در ابت
ــد، نمى توان  ــردان و مخدر كه جامع و مانع باش روان گ
ــك ماده مانند  ــر اين گونه مواد، حتى ي ــت؛ زيرا اث ياف
كانابيس، متفاوت اســت. بعضى مخدر، برخى محرك، 
ــمارى هم اثرات گوناگون ديگرى  تعدادى توهم زا و ش
ــم، روان و يا هردو  ــتى زا و امثال آن بر جس مانند سس
ــال آنكه مخدر به معنِى سســت كننده اعصاب  دارد، ح
است و فقط شامل يك دسته از مواد مى شود. اصطالح 
ــت،  ــيع ترى برخوردار اس روان گردان كه از مفهوم وس
جسم را از نظر لغوى دربر نمى گيرد، همچنين از حيث 
ــوده و از منابع طبيعى  ــيميايى نيز متنوع ب ــات ش تركيب

مختلفى استخراج و ساخته مى شود.
1) از نظر لغوى

ــوى مواد روان گردان، بايد به اين  قبل از بيان مفهوم لغ
نكته اشاره شود كه مواد روان گردان، تازه تأسيس بوده 
و بشر به تازگى با آن آشنا شده است و به همين دليل، 
ــده است.  در دايرة المعارفها واژه مورد بحث تعريف نش
ــه، طبيعى بوده  ــه تازگى عنوان مطروح اين با توجه ب
اســت. اگر بخواهيم «روان گردان» را از نظر لغوى معنا 
ــورد نظر يك واژه مركب  ــم، بايد بگوييم كه واژه م كني
اســت كه از دو كلمه «روان» و «گردان» ساخته شده 
اســت. «روان» در لغت به معناى جان و روح است. و 
گردان نيز اسِم فاعِل گرديدن به معناى گردنده و تغيير 
ــوم واژه «روان گردان»  يافتن اســت. در مقام بيان مفه
ــردان يعنى آنچه موجب تغيير  مى توان گفت كه روان گ
ــى مى گردد.1 بنابراين،  ــى روح و حالِت روان و دگرگون
كلمه روان گردان از دو واژه روان و گردان تركيب يافته 
اســت و در مفهوم لغوى، دارويى اســت كه سبب تغيير 
حالتهاى روانى شخص مى شود. به نظر مى رسد معادل 
 (Psychotropic) آن در زبان انگليسى اصطالحات

و (Psychodelic) است.2

1 . داروهاى روان گردان، كاربردها و اصول نسخه نويسى، ص11.
2 . قاچاق مواد مخدر و روان گردان، ص76.
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2) از نظر اصطالحى
براى ارائه مفهوم اصطالحى هر واژه بايد به دانشمندان 
آن علم رجوع نمود. در اينجا نيز ارائه تعريف اصطالحى 
ــتلزم رجوع به دانشمندان  از واژه مواد روان گردان مس
ــكى و پزشكى قانونى است. از ديدگاه علوم  علوم پزش
 Psychotropic) ــردان  روان گ داروهاى  ــكى،  پزش
ــرد روانى،  ــتند كه بر عملك ــى هس Drugs) داروهاي

ــخصى تأثير مى گذارند. اين داروها،  رفتار يا تجربه ش
داروهاى مؤثر بر روان يا روان درمان بخشى نيز ناميده 
مى شوند.3 بنابراين منظور از مواد روان گردان، هر ماده 
ــيميايى) است كه  اعم از طبيعى يا صنعتى (دارويى، ش
سيستم اعصاب مركزِى انسان را تحت تأثير خود قرار 

داده و استعمال آن ايجاد وابستگى مى كند.4

مهم تريـن انواع مـواد روان گـردان، كه در 
جهان و ايران مصرف مى شوند

در اين قســمت از تحقيق، به چند نمونه از مشهورترين 
ــكل قرص هستند و همچنين  مواد روان گردان كه به ش

به ذكر خصوصيات آنها اشاره مى شود.
1) اكستازى (قرص اِكس)

ــردان، قرص  ــواع مواد روان گ ــهورترين ان يكى از مش
اكس يا اكستازى مى باشد كه به طور مختصر به معرفى 
ــود. اكستازى كه به آن  ــاره مى ش و خصوصيات آن اش
ــس هم مى گويند و نام علمى آن «متيلن دى اكســى  اِك
ــت، از جديدترين  ــن»؛ (MDMA) اس ــت آمفتامي م
ــاى هم خانواده آمفتامينها اســت و آثار تحريك  داروه

كننده  خاصى مانند ساير روان گردانها دارد.5
اكستازى، با نامهاى متفاوت از جمله مرسدس، صليب، 
ــنيز ناميده  ــته و گش ــى، گرد فرش ــا، ميتسوبيش تويون
ــا 25 هزار  ــرص اكس بين هفت ت ــوند. قيمت ق مى ش
ــل مرغوبيت و  ــن تفاوت قيمت به دلي تومان اســت. اي
ــبز، آبى،  مارك آن اســت! رنگهاى اين قبيل قرصها س

3 . داروهاى روان گردان، كاربردها و اصول نسخه نويسى، ص12.
4 . قاچاق مواد مخدر و روان گردان، ص76.

5 . جوانان و پديده هاى شوم اعتياد به روان گردانها، ص60.

بنفش، قرمز و امثال آن است.6
ــا و اصوات به  ــن قرص، ادراك شــخص را از رنگه اي
ــتازى يك قرص  ــادى افزايش مى دهد. اكس ميزان زي
ــواد توهم زا،  ــز اثر مى گذارد. م توهم زا اســت و بر مغ
تصاوير را در مغز افراد مخلوط مى كنند؛ آنها مى توانند 
ــناك زندگى  تداعى كننده صحنه هاى غم انگيز يا هراس
گذشته فرد باشند. گاه شــخص بدون آنكه آگاه باشد، 
ــودآگاه خود حفظ كرده  ــن تصاوير را در ضمير ناخ اي
ــردگى، گيجى،  ــث افس ــتازى باع اســت. مصرف اكس
اضطراب بيش از حد، بدبينى، جنون گذرا و اختالالت 
روانى مى گردد.7 همچنين در مصرف كنندگان اكستازى 
عالئم حاد بالينى ديگرى از جمله: اضطراب، بى خوابى 
ــده اســت. ميزان  ــاهده ش ــش ضربان قلب مش و افزاي
ــته و  ــردگى افراد رابطه مثبتى داش مصرف اكس با افس
ــردگى به حدى بوده است كه افراد نياز  شدت اين افس

به مشاوره با روان پزشك داشته اند.8
(L.S.D) 2) ال.اس.دى

ــناخته شده ال.اس.دى  يكى ديگر از مواد روان گردان ش
ــود كه از اسيد ليسار جيك موجود بر روى  ناميده مى ش
ــگل آرگود و دانه جو به  قارچ مخصوص و يا از گياه س
ــكلهاى مختلف مانند قرص نقره اى  دست مى آيد. به ش
خاكسترى رنگ، پودر سفيد رنگ، كپسول و مايع صاف 
و روشن و بدون رنگ و بو يافت مى شود. روش مصرف 
ــكل اســت كه عمومًا گرد يا مايع  ال.اس.دى، به اين ش
ــه قند مى ريزند و مى خورند. ال.اس.دى  آن را روى حب
يكى از قوى ترين تركيبات شيميايى توهم زا و خيال انگيز 
است كه ضايعات مغزى ايجاد مى كند. مصرف آن موجب 
تضعيف حافظه، اختالل حواس، سلب اختيار، اضطراب 
ــدوه و يأس، اختالل در  ــى، ان و ترس، جنون و خودكش
ــر، باال رفتن  ــز، از دســت دادن قدرت تفك ــرد مغ كارك
ضربان قلب، تشنج، بى اشتهايى، مستى، مسموميت شديد 

و اختالل در سلسله اعصاب مى گردد.9
6 . همان، ص61.

7 . من اكس مى زنم پس هستم، ص12.
8 . جوانان و پديده هاى شوم اعتياد به روان گردانها، ص62.

9 . قاچاق مواد مخدر و روان گردان، ص 85.
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(P.C.P) 3) فن سيكليدين
ــيكليدين، به صورت پودر كريستالى به رنگهاى  فن س
ــود. روش مصرف آن  ــده مى ش ــف و يا مايع دي مختل
ــد.10  ــاق مى باش ــه صورت تدخين و تزريق و استنش ب
ــش، بى حس كننده و  ــيكليدين را مى توان آرام بخ فن س
ــتم عصبى مركزى دانست و يا در قلمرو  ُكندكننده سيس
مواد توهم زا قرار داد. اين ماده داراى آثار متعددى است 
كه از سويى مى توان به حالت آرامش، تحريف ادراكى 
و توهم اشاره كرد و از سويى ديگر، از تحريك پذيرى 
و فزون كنشــى (مشابه تأثير آمفتامين) نام برد. تركيب 
ــتين بار در سال 1957م ساخته شد،  PCP براى نخس

ــى و توهم زايى كه ايجاد  ــهاى روان ــا به علت واكنش ام
ــانها  ــال 1965م براى انس ــز آن در س ــرد، تجوي مى ك
ــوان عامل  ــالم گرديد و مصــرف آن به عن ــوع اع ممن
ــكى محدود  ــت كننده حيوانى به قلمرو دامپزش بى حرك
ــد. رفتار برخى از افراد تحت تأثير PCP كامًال غير  ش
قابل پيش بينى اســت و مى تواند موقعيتهاى تهديد كننده 
زندگى را در پى داشته باشد. در حالت روان گسستگى 
ــانى،  ــدرِت مافوق انس ــاى ق ــى از PCP، هذيانه ناش
ــه مصرف كننده  ــادابى ب خودبزرگ بينى و احســاس ش
 PCP آن دســت مى دهد. گاهى كسانى كه تحت تأثير
ــلحه براى دفاع از خود  قرار دارند، ممكن اســت از اس
ــونت آميز ديگرى نيز انجام  استفاده كنند و اعمال خش
ــى از مصرف  ــونت ناش دهند. با اين حال فراوانى خش
ــواهد نشان مى دهند  ــناخته است. ش PCP هنوز ناش

ــه مصرف كنندگان PCP كه معموًال از مواد ديگر نيز  ك
ــه اين ماده هم داراى  ــتفاده مى كنند، قبل از اعتياد ب اس

انواع رفتارهاى ضد اجتماعى بوده اند.11

رابطه مسـكرات (خمـر) و مـواد روان گردان و 
مخدر

ابوعباس شهاب الدين قرافى (مالكى مذهب، د 684ق) 
ــِم  ــه قس ــوًال مواد را بر س ــروق»، اص ــاب «الف در كت

10 . همان، ص61.
11 . روان شناسى جنايى، صص199و200.

مسكرات (سكرآور)، مرقدات (خواب آور)، و مفسدات 
ــيم كرده و تفاوت آنها را اين  گونه بيان  (فسادآور) تقس
كرده اســت: «اگر شخص استفاده كننده همراه از دست 
دادن عقل، حواس خويش مانند بينايى، شنوايى، بويايى 
و غيره را از دست بدهد آن ماده خواب آور است مانند 
افيون. اگر شــخص استفاده كننده حواس خويش را از 
ــاط و سرور وى افزوده شود،  دست ندهد، بلكه بر نش
آن ماده سكرآور خواهد بود مانند شراب. اگر چنانچه 
حواسش را از دســت ندهد و سرور و شادمانى نيز به 
وى دســت ندهد، آن ماده فسادآور است، مانند بنگ و 
حشــيش». وي در ادامه در خصــوص وجه تمايز بيِن 
ــد: «بر مواد  ــدات مى گوي ــكرات، مخدرات و مفس مس
سكرآور حد الزم مى آيد، در حالى كه مواد خواب آور 
و فسادآور حد ندارند؛ مواد سكرآور نجس هستند، اما 
ــادآور نجس نمى باشند؛ مصرف  مواد خواب آور و فس
ــكرآور حرام مى باشد، در حالى كه  مقدار اندك مواد س

مصرف اندك سايرين جايز مى باشد».12
ــز مالكى مذهب  ــاب (د 954ق) كه وى ني ــه حط عالم
اســت در كتاب «مواهب الجليل» گفته اســت: «مواد 
سكرآور موادى هستند كه عقل را مى پوشانند و باعث 
ــوند. اما مواد فسادآور، موادى  شادمانى شخص مى ش
ــانند، ولى موجب سرور و  ــتند كه عقل را مى پوش هس
نشاط نمى گردند و حواس به قدرت خود باقى هستند. 
ــتند كه عقل و حواس  ــواد خواب آور موادى هس اما م
ــكرآور  ــانند. مواد س ــان هردو را مى پوش پنج گانه انس
ــادآور متمايز  ــم، از مواد خواب آور و فس ــه حك در س

مى گردند: حد، نجاست و تحريم اندك».13
1) وجوه اشتراك

مهم ترين وجوه اشتراك مسكرات (خمر) و مواد مخدر 
به شرح ذيل مى باشد:

ــتركى  ــراب) وصف مش ــن مواد مخدر و خمر (ش 1. بي
وجود دارد و آن اين اســت كه هردو در تخدير عقل و 
ــتى در بدن مشترك هستند و در ضمن  پديد آوردن سس

12 . الفروق، ج1، ص217.
13 . مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، ج1، ص90.
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باعث به وجود آوردن افكار فاسد و پليدى مى گردند كه 
ــوند.  منجر به ارتكاب برخى از جرايم و جنايات مى ش
اين چيزى است كه واقعيات و تحقيقاتى كه به صورت 
ميدانى بر معتادان انجام گرفته، آن  را به اثبات رسانيده 

است.14
ــكرات هر كدام به نوعى  2. مصــرف مواد مخدر و مس

باعث اعتياد و وابستگى فرد مصرف كننده مى گردد.15
ــدام به نوعى خاص  ــكرات هر ك 3. مواد مخدر و مس
ــزش در بدن ايجاد مى كنند. مخدرها با  تحريك و انگي
ــروبات الكلى به عنوان  ــوان آرامش دهنده ها و مش عن

محركهاى نشاط آور.
4. استعمال هر كدام از اين گونه مواد بر سيستم مركزى 

اعصاب تأثير مى گذارد.
5. استعمال مسكرات و مواد مخدر به ميزان متفاوت در 
افراد با ويژگيهاى مختلف باعث فقدان شعور و آگاهى 
و گاهى موجب از بين رفتن قدرت تمييز و تشــخيص 

مى شوند.
ــكر هردو باعث ضرر و زيانهايى  6. مواد مخدر و مس
ــالمت افراد مى شوند و زيانهاى روانى، جسمى و  بر س

اجتماعى فراوان دارند.16
7. تأثير مسكر و مخدر در يك شخص فرق مى كند، اما 
ــخصى ديگر فرقى ندارند. همچنين از نظر كميت  در ش
ــرق مى گذارند و در بعضى خير. ولى آنچه  در بعضى ف
بدون منازعه مسلم است، اين است كه تأثير مواد مخدر 

از تأثير مسكر، اگر باالتر نباشد كمتر هم نيست.17
2) وجوه افتراق

ــكرات (خمر) در موارد  مواد روان گردان و مخدر و مس
متعددى با همديگر متفاوت هستند كه برخى از آنها به 

شرح ذيل مى باشد:
ــا عنوان بهترين حالل  ــكرات ب 1. الكل موجود در مس
ــتفاده قرار مى گيرد. اما مواد مخدر  ــيميايى مورد اس ش

14 . المخدرات فى الفقه االسالمى، ص89.
15 . همان.

16 . الموسوعة الجنائية فى الفقه االسالمى، ج2، صص396-394.
17 . المخدرات فى الفقه االسالمى، ص14.

اين  گونه نيستند.
2. مواد مخدر براى تسكين دردها، به عنوان آرام بخش 

و ُمسكن استفاده مى شود. اما الكل اين گونه نيست.
ــتقيمًا بر خود مصــرف كننده تأثير  ــواد مخدر مس 3. م
ــروبات الكلى موجــب تحريك و  ــد، اما مش مى گذارن
ــده و گاهى شــخص را براى ماجراجويى و  هيجان ش

فتنه آماده مى سازد.
4. مواد مخدر در عملهاى جراحى با عنوان بيهوش كننده 
و يا داروهاى بى حس كننده مورد استفاده قرار مى گيرد، 

اما مسكرات، اين گونه نيستند.18
ــكر و مستى حاالتى مانند طرب، شادى،  5. از ذات ُس
ــى، خشم و احساس زور و قدرت به شارب  عربده كش
ــكر دســت مى دهد، ولى از ذات تخدير عكس اين  مس
ــكوت و  ــتى، س حاالت؛ يعنى احســاس ضعف و سس
ــواد مخدر،  ــرد مصرف كننده م ــى به ف خواب و بيهوش
دست مى دهد. بنابراين صحيح است كه هر مخدرى را 
مسكر هم بدانيم. مثًال مى توانيم بگوييم كه بنج و امثال 
آن، مسكر و مخدر هستند، اما صحيح نيست كه بگوييم 
ــكرى، مخدر هم مى باشد، بنابراين جايز نيست  هر مس

كه بگوييم خمر مسكر و مخدر است.19
الزم به ذكر است كه موارد اشتراك و افتراق مسكرات 
(خمر) و مواد روان گردان، تنها در موارد فوق، خالصه 
ــن آن وجوه  ــور، مهم تري ــوارد مذك ــا م ــوند، ام نمى ش

مى باشند.

مـواد  اسـتعمال  زيان بـار  آثـار  و  عواقـب 
روان گردان و ساير مسكرات

ــالمى»،  ــه «التمدن االس ــل در مجل ــاب خلي عبدالوه
زيانهاى روحى و جسمى و اخالقى و آثار بد استعمال 
ــكرات را براى فرد و جامعه خالصه كرده اســت و  مس
گفته است: «در مصرف خمر و ساير مسكرات، زيانهاى 
ــمى و اخالقى براى فرد و جامعه وجود  روحى و جس
ــكى و اخالقى و  ــرگاه از علماى دين و پزش دارد و ه

18 . همان.
19 . التأصيل الشرعى للخمر و المخدرات دراسة فقهيه مقارنه، ص145.
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جامعه شناسان و اقتصاد دانان، بپرسيم جواب همه آنها 
ــكرات يك چيز بيش نيســت  درباره ميخوارگى و مس
ــراب خورد، چون زيان آن قطعى است».20  كه نبايد ش
ــان،  ــن، روان شناس ــز علماى دي ــر ني ــر حاض در عص
جامعه شناسان و متخصصان علوم پزشكى هم در مورد 
ضررهاى معنوى، عقلى، جسمى، روحى و روانى و ... 
ــاير مسكرات، عايِد فرد  كه از طريق مصرف الكل و س
ــى گفته اند كه در اين  ــود، مطالب مختلف و جامعه مى ش
ــق، مجال بحث از همه آنها نيســت و فقط به ذكر  تحقي
ــه از مهم ترين عواقب و آثار زيان بار مصرف  چند نمون

مشروبات الكلى و ساير مسكرات، اشاره مى شود:
1) آسيبهاى عقلى

ــان،  يكى از گران ترين و با ارزش ترين نعمت براى انس
ــان عقل خود را از دست بدهد،  عقل اوست و اگر انس
ــود و به همين دليل است كه خداوند  مانند حيوان مى ش
متعال، خمر را حرام كرده و آن را «أم الْخبائث» ناميده 
ــده است؛ زيرا سبب هر امر زشت و قبيحى مى شود.  ش
دكتر سيد الجميلى در كتاب «اإلعجاز الِطبى فى القرآن» 
به ضررهاى طبى و بهداشتى شراب خوارى اشاره كرده 
ــت، ولى مهم ترين مطلبى كه بر آن تأكيد مى كند اين  اس
ــراب، قدرت فكر و عقل انسان را تضعيف  اســت كه ش

كرده و به نابودى مى كشاند.21
2) آسيبهاى روحى و روانى

ــار و تبليغات  ــكرات، آث ــاير مس ــر و س مصــرف خم
ــايند و نامطلوبى از لحاظ روحى و روانى دارد.  ناخوش
ــد از: كندذهنى، ضعف  ــن پيامدهاى آن عبارتن بارزتري
ــف در تصميم گيرى، ترديد و  ــردگى، ضع اعصاب، افس
ــتمر و در نهايت مبتال شدن  دودلى، ذلت و خوارى مس
ــى كه عالج آن  ــه مراتب، بدتر از واقعيت ــه وضعيتى ب ب
ممكن باشد؛ مثل كسى كه براى فرو نشاندن شعله هاى 

آتش، هيزمهايش را زيادتر مى كند.
ــدن غرب براى رهايى  ــنهادى تم در واقع راههاى پيش

20 . فقه السنه، ج2، ص249.
21 . االعجاز الطبى فى القرآن، صص119-117.

يا غلبه بر مشــكالت رايج در ميان جوانان، رويكرد و 
ــروب خوارى و امور شهوانى  ــرگرم شدن آنها به مش س
است. حال آنكه از اين دو، جز سرافكندگى، فرودستى 
ــرانجام تحقير و خوارى حاصل نخواهد شد و اين  و س
ــوارد در حقيقت همان چيزهايى اســت كه دولتهاى  م
ــا اينك به  ــرار مى كردند، ام ــان از آن ف غربى، خودش
ــكل ممكن، بدان گرفتار شده اند. به عبارت  بدترين ش
ــاى اجتماعى  ــان از ناهنجاريه ــر، آنان كه خودش ديگ
ــان به ورطه و مهلكه اى به مراتب،  ــتند، خودش بيم داش

خطرناك تر گرفتار شده اند.22
3) آسيبهاى اخالقى

ــائل اخالقى نيز براى كسى كه به مصرف  در زمينه مس
ــد، مشــكالت و انحرافاتى  ــكرات، مبادرت مى كن مس
ــى، هتاكى، گردن كشى،  ــت؛ از جمله: فحاش مطرح اس
ــردن عبارات  ــيله به كار ب ــان عليه ديگران به وس طغي
ــار و كردار كه  ــند و بى مباالتى در گفت ــك و ناپس ركي
ــده و  ــك از اينها موجب بروز ضعفهاى اخالقى ش هري
عرفها و تقليدها به چالش مى افتند و بدين گونه موجب 
ــاس هرم جامعه انسانى  ــتى در بنيان و اس وهن و سس
ــأ حاكميت غضب و دشمنى،  ــود و سرانجام منش مى ش
ــكل ممكن  ــندى به بدترين ش ــى و خودپس خودخواه
ــالق مى گويند: «اگر  ــردد.23 بنايراين علماى اخ مى گ
ــت و پاكدامنى و  ــت و وقار و عف كســى بخواهد متان
ــته  ــرف و مردانگى و بلند طبعى و مناعت طبع داش ش
ــه اين صفات  ــزى را مصرف كند كه ب ــد، نبايد چي باش
پسنديده زيان برساند و آنها را تباه سازد. بديهى است 

كه شراب خوارى چنين است».24
4) آسيبهاى بهداشتى و پزشكى

ــراب خوارى بزرگ ترين  دانشمندان طب مى گويند: ش
خطرى است كه بشريت را تهديد مى كند، نه تنها زيانهاى 
ــود، بلكه عواقب  ــمى آن حاصل مى ش ــواد س آن از م

22 . «تحريم خمر در قرآن»، ص22.
23 . همان، ص21.

24 . فقه السنه، ج2، ص249.
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ــراى بيماريهاى  ــز دارد و راه را ب ــام وخيمى ني و فرج
ــازد كه كمترين آنها «ِسل» است؛  خطرناك، مهيا مى س
چون بدن و جسم را ضعيف و ناتوان ساخته و مقاومت 
ــرد و در همه  ــر بيماريها از بين مى ب ــم، را در براب جس
ــر مى گذارد، به ويژه در  ــتگاه هاى بدن اث جهازها و دس
ــگفتى نيست  ــتگاه عصبى. بنابراين جاى ش كبد و دس
ــراب خوارى، موجب مهم ترين بيماريهاى عصبى  كه ش
ــى و مجرميت  ــن عامل ديوانگى و بدبخت و بزرگ تري
ــا براى خود  ــراب خوارى نه تنه ــاب مى آيد. ش به حس
ــراب خوار زيان دارد، بلكه در نسلهاى بعد از او نيز  ش
ــتى علت و عامل  ــى مى ماند و به راس ــب آن باق عواق
ــاد و  ــر و افالس و ذلت و خوارى و فس ــى و فق بدبخت
ــد از نظر  ــر قومى كه بدان مبتال باش تباهى اســت و ه
ــمانى  مادى و معنوى و بدنى و روحى و عقالنى و جس

رو به تباهى مى رود.25

ديدگاههاى فقهاى مذاهب اسالمى در خصوص 
حكم شرعى استعمال مواد مخدر و روان گردان

ــواد روان گردان،  ــى از انواع مواد مخدر و م آمار دقيق
در دست نيســت. اما تقريبًا هر ماده اى كه ذيل تعريف 
مخدرات بگنجد را مى توان جزء آنان دانســت. موادى 
ــيش،  ــد)، حش ــد ُمَرقد (دارويى كه خواب آور باش مانن
ــراس و امثال آن  را  ــگ، كوكائين، ترياك، گ افيون، بن
ــمار آورد. در آثار  ــوان از اين قبيل اين مواد به ش مى ت
فقهاى سلف از اين مواد، حرفى به ميان نيامده و طبيعتًا 
ــود ندارد. مگر در  ــريعت وج حكمى درباره آنها در ش
ــم هجرى بر  ــد از قرن شش ــدودى كه به بع ــع مح مناب
ــد؛ چرا كه تا بعد از حكومت تاتارها اين مواد  مى گردن
ــناخته بودند.26 حال سؤال اين اســت كه آيا مواد  ناش
مخدر و روان گردان، در احكام مانند مسكرات هستند. 

يا احكام جداگانه اى دارند؟
فقهاى مذاهب اسالمى، درباره چگونگى و تطبيق مواد 
مخدر اختالف نظر دارند كه آيا اين مواد، موادى مسكر 

25 . همان.
26 . الموسوعة الجنائية فى الفقه االسالمى، ج2، ص383.

ــكرات ملحق گردند؟ و  ــتند تا به مس ــئه آور هس و نش
ــكرات ملحق  ــا اينكه اين مواد تنها مخدرند و به مس ي
ــوند؟ در اين باره دو ديدگاه مشهور وجود دارد  نمى ش

كه به شرح ذيل مى باشد:
1) مواد مخدر و روان گردان، جزء مسكرات و انواعى 

از خمر محسوب مى گردند
ــالمى معتقدند كه  ــا و فقهاى مذاهب اس بعضــى از علم
ــئه آور هستند.  ــكر و نش مواد مخدر و روان گردان، مس
ــراب) محسوب مى گردند،  بنابراين انواعى از خمر (ش
ــارب خمر اجرا مى شود، بر  پس تمام احكامى كه بر ش
ــتند؛  ــتعمال كنندگان مواد مخدر نيز الزم االجرا هس اس
ــكار و نشئه آورى است با  زيرا در علت حرمت كه اس
ــى از علما بر اين باورند  ــتراك دارند. حتى برخ هم اش
ــتعمال  كه آن تخديرى كه به اعضا و حواس در اثر اس
مواد مخدر پديد مى آيد، اثرات زيان بار آن به مراتب از 
خمر باالتر و زيادتر است.27 گروهى از فقهاى مذاهب 
ــع اين ديدگاه  ــنت و همچنين مذهب اماميه، تاب اهل س
هستند كه به آراء و فتاواى برخى از آنان در خصوص 

اين موضوع اشاره مى شود.
الف) ديدگاه فقهاى مذاهب اهل سنت

در بين علما و فقهاى مذاهب اهل سنت، از جمله كسانى 
كه مواد مخدر و روان گردان را ملحق به خمر مى دانند، 

مى توان افراد زير را نام برد:
ــل از رويانى  ــاب «المجموع» به نق ــام نووى در كت ام
گفته اند: «گياهى كه نشئه آور است، ولى طرب شديدى 
دربر ندارد، خوردنش حرام اســت و بر كسى كه آن  را 
مى خورد، حدى وجود ندارد».28 در «روضة الطالبين» 
گفته اســت: «آنچه غير از آشاميدنيها و دواها كه عقل 

را از بين مى برد، مانند بنگ حرام است».29
ــاواى خود درباره حشــيش مى گويد:  ــه در فت ابن تيمي
ــكرات ديگر است.  «حشــيش لعنتى مسكر، مانند مس
ــد به اتفاق علما حرام است.  ــكر باش هرچه از آنها مس

27 . المخدرات بين الطب و الفقه، ص58.
28 . المجموع شرح المهذب، ج9، ص37.

29 . روضة الطالبين و عمدة المفتين، ج10، ص171.
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بلكه هرچه عقل را از بين ببرد خوردنش حرام اســت. 
ــئه آور نباشد، مانند بنگ».30 در جايى ديگر  اگرچه نش
ــاواى خود گفته اســت: «اين حشــيش لعنتى از  از فت
ــئه آور از  ــراب نش بزرگ ترين منكرات اســت كه از ش
چند وجه بدتر است. شراب (مسكر) هم از يك جهت 
از حشــيش بدتر است؛ زيرا حشــيش در ضمن اينكه 
ــتعمال كننده آن  را عارى از عقل  ــت، اس ــئه آور اس نش
ــد  ــرار مى دهد، معتاد را عقيم و ديوث و مزاج را فاس ق

مى گرداند».31
ابن حزم در المحلى گفته است: «هر آن چيزى كه مقدار 
ــئه آور باشد، از قطره اى  زياد آن براى يكى از مردم نش
از آن گرفته تا هر مقدار كه به باال برود، خمر به حساب 
مى آيد؛ كه تملك، خريد و فروش، نوشيدن و استعمال 
آن حرام اســت. مانند عصير انگور، نبيذ خرما، شراب 

گندم و شوكران».32
ابن عابدين (حنفى مذهب، د 1252ق) به نقل از قرافى 
و ابن تيميه گفته اســت: «كســى كه حشــيش را حالل 

بشمارد، كافر است».33
ــالمى» آمده است:  در كتاب «المخدرات فى الفقه االس
ــه طور قطع فرموده اند  ــه نووى و عده اى ديگر ب «عالم
ــئه آور هستند؛ يعنى مسكر محسوب  كه مواد مخدر نش
ــوند و گروهى ديگر به طور يقين گفته اند كه اين  مى ش
ــا مكابره اى بيش  ــا مخدرند، اما اين گفته آنه مواد تنه
ــود كه آن طرب و نشئه اى  ــت؛ زيرا مشاهده مى ش نيس
كه از خمر پديد مى آيد، از مواد مخدر نيز پديد مى آيد 
ــتمرارى كه در شراب وجود دارد در اين  و تداوم و اس

مواد هم موجود است».34
دكتر يوســف قرضاوى از علماى معاصر اهل سنت، در 
فتاوايش در اين زمينه مى گويد: «حشــيش و هروئين 
ــع و آنچه كه با  ــن مواد چه جامد و چه ماي ــال اي و امث

30 . مجموع الفتاوى، ج34، ص204.
31 . همان، ج34، ص205.
32 . المحلى، ج7، ص478.

33 . رد المحتار على الدر المختار، ج6، ص459.
34 . المخدرات فى الفقه االسالمى، ص90.

ــت، از جمله مواردى  ــناخته شده اس نام مواد مخدر ش
ــلمان و شريعت،  ــتند كه به اتفاق ميان عالمان مس هس
ــده اند» و دليل حرمت آنها موارد زير  ــته ش حرام دانس

است:
ــمار مى آيند؛ چون از  ــق خمر به ش ــا از مصادي 1. آنه
ــده اســت: «الخمر ما خامر  عمر  بن خطاب روايت ش
العقَل»؛35 هر چيزى كه باعث از بين بردن عقل باشد و 
انسان را سست نمايد و از حالت طبيعى و حاكم بر بدن 
خارج سازد، «خمر» نام دارد. اين گونه مواد (حشيش 

و هروئين و غيره) بر حاكميت عقل تأثير مى گذارند.
ــماى «خمر» يا  ــن اگر آنها به مصداق و مس 2. همچني
ــند، باز حكم حرام دارند. به دليل آنكه  «اسكار» نباش
«سست كننده » هستند. ابوداود از ام سلمه روايت مى كند 
كه پيامبر(ص) از هر چيز مســت كننده و سســت كننده 
ــم  ــى نموده اند. «ُمَفتٍر» آن چيزى اســت كه در جس نه
ــتى و خمولى ايجاد كند. نهى در اينجا براى تحريم  سس
ــت؛ زيرا اصل در نهى، همان تحريم اســت. در اين  اس
ــكر» كه به اجماع علما حرام است با  حديث نيز «مس

سست كننده (ُمَفتر) همراه هم آمده است.
ــكرات» و  ــر اين موارد در حكم «مس ــن اگ 3. همچني
ــس پليديها، خبايث و  ــرات» قرار نگيرند، از جن «ُمَفت

مضرات، به شمار مى آيند.36
ب) ديدگاه فقهاى مذهب اماميه

ــب اماميه هم تابع اين  بعضــى از عالمان و فقهاى مذه
ديدگاه هستند كه به آراى برخى از آنها اشاره مى شود.

ابوعبداهللا محمد بن مكى (د 786ق) گفته است: «آنچه 
بر اثر استعمالش عقل انسان از بين مى رود بر چند قسم 
است. اگر همراه رفتن عقل، حواس پنج گانه نيز از بين 
برود، اين ماده، خواب آور (مرقد) است. اگر چنانچه با 
ــاط و  ــن رفتن عقل، حواس از بين نرود، بلكه نش از بي
ــود، اين ماده سكرآور است.  سرور در انسان ايجاد ش
اگر با از بين رفتن عقل، در حواس نشاط و سرور پيدا 

35 . سنن ابى داود، ح3669.
36 . فتاوى معاصرة، ج2، صص560-557.
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ــود، اين ماده فسادآور است، مانند بنگ و حشيش.  نش
ــتعمال  ــته اتفاق نظر دارند كه اس علماى معاصر و گذش
مواد مخدر از قبيل حشيش و غيره حرام مى باشد. اين 
تحريم يا به خاطر فسادش مى باشد، پس استعمال  كننده 
ــرار مى گيرد و يا اين تحريم به  ــمول تعزيرات ق آن مش
ــن صورت بر  ــت، در اي ــكرآور بودن آن اس خاطر س

استعمال كننده، حد شرعى واجب مى شود».37
ــنده  ــورد زهرهاى كش ــى (د 726ق) در م ــه حل عالم
ــد و كم  ــنده باش ــيار آن كش ــد: «چيزى كه بس مى  گوي
ــت،  ــيار خوردن آن حرام اس ــد، بس ــنده نباش آن كش
ــقمونيا و تخم حنظل و شوكران. اگر  مانند ترياك و س
ــنده از اين نوع باشند كه مصرف اندك آن  زهرهاى كش
مانند ترياك و سمقونيا فايده داشته باشد، بيع آن جايز 
اســت. هر مسكرى حرام است، جامد يا مايع بودن آن 
ــى حرمت ندارد، مانند حشــيش كه حرام  ــرى در نف اث
ــى به كسى  ــد. كســى كه بنگ يا داروى بيهوش مى باش

بخوراند ضامن است».38
زين الدين جبعى عاملى (د 966ق) ضمن اينكه حشيش 
ــمارد، مى گويد: «آنچه براى  را جزء مواد مسكر مى ش
ــد يا زياد، در هر صورت  ــد كم باش بدن زيان آور باش
ــتعمال آن حرام مى باشد. تفاوتى ندارد كه اين زيان  اس
ــر حد تلف برسد يا به اتالف نينجامد، بلكه كافى  به س
است در اخالق و رفتار استعمال كننده اثر سوئى داشته 
باشد. اگر چنانچه ماده اى، استعمال زياد آن مضر باشد، 
ــتفاده اندك آن زيان آور نباشد در اين صورت  ولى اس
ــم آن مقيد به قدر و اندازه اى اســت كه بر اثر آن  تحري
ــود، مانند ترياك كه قدر مضر را انسان  ضرر حاصل ش
بر اثر تجربه يا خبر شخص ماهر و طبيب مى تواند باز 

شناسد».39
ــى (د 1266ق) در خصوص اين  ــد حســن نجف محم
موضوع مى گويد: «استعمال سموم و مواد كشنده قطعًا 
ــته از موادى كه مصرف كم آن  حرام اســت. اما آن دس

37 . القواعد و الفوائد، ج2، صص75-73.
38 . قواعد األحكام، ج2، صص159-157.

39 . مسالك األفهام، ج2، ص196.

ــتعمال آن تا زمانى كه  ــنده نيست، مانند افيون، اس كش
ــد حرام نيســت اما زمانى كه  براى بدن زيان آور نباش
ــيد، استعمال آن نيز حرام مى باشد.  به سرحد زيان رس

ايشان حشيش را جزء مواد فسادآور مى دانند».40
محمدجواد مغنيه (د 1400ق) مى گويد: «مواد سكرآور 
ــكرآور مايع اند، مانند  ــم اند: قسم اول مواد س بر دو قس
ــم دوم مواد سكرآور جامد مى باشند، مانند  شراب. قس
ــيش، كه قسم اول ناپاك و قسم دوم پاك  افيون و حش

مى باشند».41
ــه طور كلى، در مذهب اماميه، همه فقهاى اين مذهب  ب
بر حرمت استعمال مواد مخدر و روان گردان، اتفاق نظر 
دارند. اختالف فقهاى اماميه در مورد مخدرات و ديگر 
ــكرات جامد مانند آن، فقط در حكم اين مسكرات  مس

از حيث طهارت و نجاست منحصر مى شود.42
2) مواد مخدر و روان گردان، تنها مخدر هسـتند و 

جزء مسكرات محسوب نمى شوند
برخى از فقهاى پيشين، بر اين عقيده بودند كه اين مواد، 
ــئه آور نيستند. افراد  ــتند و مسكر و نش فقط مخدر هس

زير، حامى اين نظريه هستند:
امام قرافى مالكى گفته است: «اين مواد (مانند حشيش)، 
ــتند. نه مسكر؛ يكى اينكه ما، در  به دو علت مخدر هس
مى يابيم كه اين مواد خلطهاى مخفى در بدن را چگونه 
ــر مى انگيزانند. پس كســى كه خلط  ــند ب و هرچه باش
ــته باشد، صفرايش تيزتر مى شود، و كسى كه  صفرا داش
ــى به او دست مى دهد،  ــنگينى و خاموش بلغم دارد، س
ــت، گريه و پريشانى بر او  و كســى كه داراى سودا اس
طارى مى شود،  و كسى كه دموى است سرور و شادى 
به او دســت مى دهد؛ پس از جمله بعضى را مى بينى كه 
گريه اش شدت گرفته و بعضى را مى بينى كه خاموش و 
سكوتش باال رفته است. ولى از استعمال كنندگان خمر 
و چيزهاى نشئه آور، كسى را نمى بينى كه چنين وضعيتى 
ــرور هستند و  ــد، بلكه همه مست و مس ــته باش را داش

40 . جواهر الكالم، ج36، ص376.
41 . فقه االمام جعفر الصادق(ع)، ج1، ص29.

42 . مواد مخدر در منابع فقهى و فتاواى مراجع تقليد عظام، ص61.
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ــد. دوم اينكه:  ــى، دور قرار گرفته ان از گريه و خاموش
ــندگان شراب را مى بينيم كه بسيار عربده مى كشند  نوش
ــد و به كارهاى  ــالح حمله مى كنن ــر يكديگر با س و ب
ــيارى دست به  بزرگى هجوم مى برند، كه در حال هوش
ــتعمال كنندگان  چنين كارى نمى زنند. در صورتى كه اس
ــيش، وقتى با هم جمع شوند چنين چيزى بين آنها  حش
اتفاق نمى افتد و چنان عربده كشيهايى كه از شراب خوار 
ــنيده نمى شود، بلكه افسرده  ــنيده مى شود، از اينها ش ش
ــن دو علت،  ــس به خاطر اي ــند. پ ــوش مى باش و خام
ــتند و نه از  ــدات هس من معتقدم كه مواد مخدر از مفس
مسكرات. و من بر استعمال كنندگان مواد، حد را واجب 
ــع باطل نمى گويم.  ــرار نمى دهم، نماز را در اين وض ق

بلكه بر اينها تعزير زاجر را الزم قرار مى دهم».43
ــر تفاوتهاى  ــل» بعد از ذك ــاب در «مواهب الجلي الحط
ــكرات، مفسدات و مرقدات از «حشيش» اسم  بين مس
مى برد و مى گويد: «متأخران درباره حشــيش دو قول 
ــكرات اســت يا از مفسدات؟ و بعد از  دارند: آيا از مس
ــر آراى مختلف در خصوص حشــيش مى گويد كه  ذك
ــا، بر جلوگيرى از خوردن آن اتفاق نظر دارند؛ بعد  علم
از آن مى گويد با بيان اين مطلب، حشيش جزء گياهانى 
است كه عقل را پنهان مى كنند مانند بنگ و شوكران كه 
ــد هستند و خواب آور و مسكر نيستند، و در  اينها مفس
ــود  نهايت تأكيد مى كند كه هركس به اين مواد، معتاد ش
به خاطر ترس از مرگ بر او واجب اســت كه توبه كند 

و مصرف اين مواد را ترك كند».
ــلمه به روايت شهر  صاحبان اين نظريه، از حديث ام س
بن حوشــب كه مي گويد: «پيامبر(ص) از هر مسكر و 
مفتر نهى فرموده اســت». استدالل كرده و گفته اند: در 
ــده اســت و  ــكر عطف ش اينجا كلمه مفتر، بر كلمه مس
ــت؛ بنابراين مسكر حكمى  عطف متقاضى مغايرت اس

جداگانه و مفتر حكمى جداگانه دارد.44
تطبيق دو ديدگاه

43 . الفروق، ج1، صص217و218.
44 . مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، ج1، ص90.

عالمه ابن حجر هيتمى، در «الزواجر» خواسته است بين 
اين دو نظريه تطبيق دهد، بنابراين گفته است: «حقيقت 
ــود دارد: يكى،  ــه در اينجا دو اطالق وج اين اســت ك
ــاد. و اين از آنجا است  ــكار. دوم اطالق فس اطالق اس
ــكار اطالق گردد، مراد از آن مطلق پنهان  كه هرگاه اس
ــت؛ اين اطالق عمومى اســت و گاهى  ــردن عقل اس ك
منظور از اسكار اطالق شده، پنهان كردن عقل همراه با 
نشئه و طرب است؛ و اين اطالق خصوصى است. هرگاه 
ــكار به صورت مطلق به كار گرفته شود، منظور از  اس
ــت؛ بنابراين در اطالق اول، بين  آن همين معنى دوم اس
ــكر و مخدر، نسبت عموم و خصوص مطلق وجود  مس
دارد؛ زيرا هر مخدرى، مسكر است، ولى هر مسكرى، 
ــيش،  ــكارى كه بر حش مخدر نيســت. پس مراد از اس
ــود،  ــْوَزِة (قليان، نارگيله) و امثال اينها اطالق مى ش َج
تخدير اســت. كسانى كه آن  را نفى مى كنند، هدف آنان 

معنى خصوصى آن است».45
ارزيابى داليل دو ديدگاه و بيان قول راجح

همچنان كه اشاره شد، با توجه به آراى فقهاى مذاهب 
ــه آيا مواد مخدر  ــالمى در خصوص اين موضوع  ك اس
ــكرات محســوب مى شوند؟ يا  و روان گردان، جزء مس
ــكرات محســوب نمى شوند؟  اينكه اين مواد جزء مس
بديهى است كه در اين باره دو قول وجود دارد: عده اى، 
شارب مواد مخدر را در حكم مسكرات و مستحق حد 
شرب خمر و عده اى قائل به تعزير شده اند. اما با توجه 
ــى و مقايسه ادله مذكور در بين فقهاى مذاهب  به بررس
ــد  ــالمى، در خصــوص اين موضوع، به نظر مى رس اس
ــى از مصرف مواد  ــاى ناش ــه ضرر و زيانه ــا توجه ب ب
ــانى كه مواد مخدر و  مخدر و روان گردان، ديدگاه كس
روان گردان را جزء مسكرات محسوب مى كنند، راجح 
ــد. همچنان كه «فتحى بهنســى» نيز همين ديدگاه  باش
را پذيرفته اســت و در بيان قول راجح گفته اســت كه 
ــتى ناشى از مواد  قول راجح بين اين اقوال، الحاق مس
ــكرات  ــكرات و همچنين الحاق حكم مس مخدر به مس

45 . الزواجر عن اقتراف الكبائر، ج1، ص356.
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ــى  ــد؛ چون گاهى ضررهاى ناش ــدرات مى باش به مخ
ــكرات بوده و باعث  ــيار بيشتر از مس از مخدرات، بس
ــده كه در نهايت، منجر به  بيماريهاى صعب العالجى ش
ــود. ديگر اينكه اگر در احكام  ــاد كل جامعه مى ش فس
ــويم، ممكن است  و عقوبت مخدرات، قائل به تعزير ش
ــود كه قاضى در اين احكام، مسامحه كرده  شائبه اى ش
ــده است،  ــديد و يا تخفيف ش يا به گونه اى قائل به تش
ــده و  كه اين باعث تغيير در احكام به تناســب افراد ش
اين عادالنه نيســت و دور از عدالت مى باشد. در ضمن 
ــكرات به گونه اى به خاطر سد  الحاق مخدرات به مس
ــت اجرايى اين احكام در  ــد. ضمنًا ضمان ذرايع مى باش
صورت الحاق مجازات مصرف مخدرات به حد شرب 
ــر، قوى تر و در نتيجه مجرمان در ارتكاب اين گونه  خم
ــرب مواد مخدر مى باشد، تسامح  از جرايم كه همانا ش
بيشترى به خرج مى دهند و اين قانون، ضمانت اجرايى 

نظم و امنيت در جامعه را عملى مى سازد.46

داليل تحريم اسـتعمال مـواد روان گردان و 
ساير مسكرات

ــاير  ــتعمال مواد روان گردان و س ــم تحريم اس در حك
ــكرات، مى توان به آياتى از قرآن كريم استناد كرد.  مس
ــِبيِل  خداوند متعال در قرآن مى فرمايد: «َوَأْنِفُقوا ِفي َس
ــُنوا ِإن اَهللا  ــْم ِإلَى التْهُلَكِة َوَأْحِس ــوا بَِأْيِديُك اِهللا َوَال ُتْلُق
ــا الِذيَن َآَمُنوا َال َتْأُكُلوا  ــِنيَن»47 و «َيا َأيَه ُيِحب الُْمْحِس
ــْم بَْيَنُكْم بِالَْباِطِل ِإال َأْن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعْن َتَراٍض  َأْمَوالَُك
ــُكْم ِإن اَهللا َكاَن بُِكْم َرِحيًما»،48  ــْم َوَال َتْقُتُلوا َأْنُفَس ِمْنُك
ــالمت نفس را واجب قرار  ــن دو آيه ، نگهدارى و س اي
داده اند و نيز واجب كرده اند كه نبايد نفس را در مهلكه 
ــه منجر به قتل نفس  ــا ارتكاب خطرهايى قرار داد ك ي

46 . الموسوعة الجنائية فى الفقه االسالمى، ج2، ص392.
ــتان خود، خود را به هالكت  ــدا، انفاق كنيد! و با دس 47 . «و در راِه خ
نيافكنيد! و نيكى كنيد! كه خداوند نيكوكاران را دوست مى دارد» (بقره، 

.(195
ــوال يكديگر را به باطل [و از  ــانى كه ايمان آورده ايد! ام 48 . «اى كس
طرق نامشروع] نخوريد، مگر اينكه تجارتى با رضايت شما انجام گيرد. 

و خودكشى نكنيد! خداوند نسبت به شما مهربان است» (نساء، 29).

ــوند. مگر اينكه مصلحت راجحى وجود داشته باشد  ش
ــدا.49 همچنين خداوند متعال در  ــد جهاد در راه خ مانن
ــا الناُس ُكُلوا ِمما ِفي اْألَْرِض  قرآن مى فرمايد: «َيا َأيَه
َطاِن ِإنُه لَُكْم َعُدو  ــيْ َحَالًال َطيًبا َوَال َتتِبُعوا ُخُطَواِت الش
ُروا  ــكُ ُمِبيٌن»،50 «َفُكُلوا ِمما َرَزَقُكُم اهللاُ َحَالًال َطيًبا َواْش
ــَة اِهللا ِإْن ُكْنُتْم ِإياُه َتْعُبُدوَن»51 و «َفُكُلوا ِمما َغِنْمُتْم  ِنْعَم
ــه  ــَالًال َطيًبا َواتُقوا اَهللا ِإن اَهللا َغُفوٌر َرِحيٌم»،52 در س َح
آيه فوق با صراحــت تمام مالك اكل (اعم از خوردن، 
ــتعمال نمودن و هرگونه تصرف ديگر) در  نوشيدن، اس
اشياء و موادى كه خداوند براى حيات بشر، خلق نموده 
ــت، دو امر طيب بودن و حالل بودن قرار داده شده  اس
است. در تعريف حالل و حرام آمده است: حالل به آن 
ــوردن و هرگونه تصرف در آن  ــرعًا خ چيزهايى كه ش
جايز باشد، گفته شده و حرام به چيزهايى كه خوردن، 
ــد،  ــاميدن و هر نوع تصرف، كًال در آن جايز نباش آش
ــاير امور  ــربه و س ــود. در بحث اطعمه و اش گفته مى ش
ــالم يكى از دو حكم در آن مطرح  زندگى از لحاظ اس
است: حليت و حرمت. كًال تمام خوردنيها و آشاميدنيها 
ــام تصرفاتى كه منجر به ضرر و زيان به خود و يا  و تم

ديگران نباشد، حالل و نقطه مقابل آن حرام است.53
ــات زيادى در كتب  ــات قرآن كريم، رواي عالوه بر آي
ــنى از پيامبر(ص) روايت شده مبنى  حديثى شيعه و س
ــكرى حرام اســت. همچنين عالوه بر  بر اينكه هر مس
ــواع مواد  ــتردگى ان ــا توجه به گس ــب مذكور، ب مطال
ــا توجه به  ــردان در عصر حاضر و ب ــدر و روان گ مخ
ــواد نصيب  ــتفاده اين م ــارى كه در اثر اس ــار زيان ب آث
ــالمى  ــدگان و به ويژه جوانان در جوامع اس مصرف كنن

49 . المخدرات فى الفقه االسالمى، ص109.
ــت، حالل و پاكيزه را بخوريد! و  50 . «اى مردم! از آنچه در زمين اس
ــيطان، پيروى نكنيد؛ [چون] او، دشمن آشكار شما است»  از گامهاى ش

(بقره، 168).
51 . «پس، از آنچه خدا روزيتان كرده است، حالل و پاكيزه را بخوريد 

و شكر نعمت خدا را بجا آوريد، اگر او را مى پرستيد» (نحل، 114).
ــه به غنيمت گرفته ايد، حالل و پاكيزه را بخوريد و تقواى  52 . «از آنچ

خدا را پيشه كنيد؛ خداوند آمرزنده و مهربان است» (انفال، 69).
53 . مواد مخدر در منابع فقهى و فتاواى مراجع تقليد عظام، ص48.
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ــالمى مى توانند از  ــود، فقهاى معاصر مذاهب اس مى ش
باب قاعده فقهى «ال ضرر» و «سد ذرايع» نيز استفاده 
ــواد را ممنوع كنند، تا اينكه زيان و ضررهاى  از اين م
ــى از استعمال اين مواد، متوجه فرد مصرف كننده و  ناش

اطرافيانش نشود.
ــتر ابواب  ــهورترين قواعد فقهى كه در بيش يكى از مش
ــود،  ــتناد مى ش فقه مانند عبادات و معامالت به آن اس
ــتند بسيارى از مسائل  قاعده «ال ضرر» اســت كه مس
فقهى محسوب مى شود. اهميت قاعده مذكور به حدى 
ــته دور در تأليفات  ــيارى از فقها از گذش اســت كه بس
ــه آن اختصاص  ــتقلى را ب ــاله مس و تقريرات خود رس
ــيار زيادى  ــد. در خصوص ال ضرر، روايات بس داده ان
ــده كه از فرط تعدد به صــورت تواتر اجمالى  وارد ش
ــد؛ به اين معنا كه هر چند همه روايات مذكور  درآمده ان
ــتند، ولى مضمون واحدى دارند. ضمنًا  به يك لفظ نيس
ــيعه و سنى و محدثان در باب  ذكر همه آنچه فقهاى ش
ــه صورت روايت نقل كرده اند، در اين  قاعده ال ضرر ب

مقاله غير ممكن است.54
همچنين فقها از باب «سد ذرايع» نيز مى توانند استعمال 
ــكرات را تحريم كنند.  ــاير مس ــواد روان گردان و س م
ــه» به معنى  ــايل اســت و «ذريع «ذرايع» به معنى وس
ــيله و راه رسيدن به يك چيز است، خواه آن شىء،  وس
ــده و يا مصلحت و خواه قول و يا عمل باشد. اما  مفس
ــايل منجر به فساد، اطالق اسم ذرايع غلبه يافته  بر وس
است. پس هرگاه گفته شود: اين چيز از باب سد ذرايع 
است، به اين معنى است كه: آن چيز از باب منع وسايل 
منجر به فساد است.55 همچنان كه امام غزالى در كتاب 
ــته اند  احياء علوم الدين در باب آفات مناظره بيان داش
كه شرب خمر باعث زنا، قذف، قتل و سرقت مى شود: 
«... كنسبة شرب الخمر إلى الفواحش الظاهرة من الزنا 

و القذف و القتل و السرقة ...».56
همچنين عالمه دهلوى هم در كتاب «حجة اهللا البالغة»، 

54 . قواعد فقه، ج1، ص131.
55 .  الوجيز فى اصول الفقه، ص245.

56 . إحياء علوم الدين، ج1، ص45.

ــد ذرايع، از نوشيدن اندكى از مسكر هر چند  از باب س
ــود، نهى كرده است:  ــكر و مستى هم نش كه موجب س
ــكار َو لم تترتب  ــكر إِذا لم يبلغ حد االس «تنَاول الُْمس
َعَلْيِه الَْمَفاِسد يْختَلف فِيِه أهل الرْأي، و الشريعة القومية 
ــد  ــة اْألمة. و س ــة ـ التِي ِهَي الَْغايَة فِي سياس المحمدي
الذرائع ... نظرت إِلَى أَن قَِليل الْخمر يدعوا إِلَى كثيرها، 
ــر أَن يْنَهى َعن َذات  ــد من غي ــي على الَْمَفاِس َو أَن النْه

الْخمر ...».57

و  مخـدر  مـواد  مصرف كننـده  مجـازات 
روان گردان از ديدگاه فقهاى مذاهب اسالمى

ــؤاالت قابل طرح، اين اســت كه با توجه به  يكى از س
ــدر و روان گردان به  ــى از مواد مخ اينكه مضرات ناش
ــد، حال  ــرب خمر مى باش ــتر از مضرات ش مراتب بيش
ــده مواد مخدر و روان گردان همان  مجازات مصرف كنن
حد شرب خمر مى باشد و يا اينكه بايد طبق صالحديد 
ــه تعزير در  ــه مصلحت جامع ــرع، با توجه ب حاكم ش
ــق، آراء و  ــن مبحث از تحقي ــود؟ در اي ــر گرفته ش نظ
ــالمى در خصوص اين  ــاى فقهاى مذاهب اس ديدگاهه

موضوع، به طور مختصر بررسى مى شود. 
1) ديدگاه فقهاى مذاهب اهل سنت

علما و فقهاى مذاهب اهل سنت، درباره حرمت مخدرات 
ــديد قرار  ــى ندارند و همچنين درباره ش با هم اختالف
ــاول كننده اش نيز اختالفى نخواهند  دادن عقوبت بر تن
داشت؛ زيرا استعمال كننده در خالل استعمالش اقدام به 
هالكت خود مى كند، حال آنكه خداوند از اين كار، در 
كتاب خويش برحذر داشته است، چنان كه مى فرمايد: 
ــتان خود،  «َوَال ُتْلُقوا بَِأْيِديُكْم ِإلَى التْهُلَكِة»؛58 «با دس
ــتفاده  ــت نيفكنيد». اگرچه اس ــوى هالك خود را به س
ــت و نادانيش بر بزرگ ترين نعمت  ــده در اثر حماق كنن
ــت؛ يعنى نعمت عقل تجاوز  خداوند كه مدار تكليف اس
و تعدى مى نمايد باز هم اهل علم درباره عقوبتى كه او 
ــزاوارش هست اختالف نظر دارند كه آيا عقوبت آن  س

57 . حجة اهللا البالغة، ج2، ص291.
58 . بقره، 195.
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ــت؟ در  اين  عقوبت خمر اســت يا عقوبت تعزيرى اس
باره دو قول از آنان منقول است و اين دو قول مبنى بر 
ــورد كه آيا مواد مخدر  ــت؛59 در اين م اختالف آنها اس

نشئه آور هستند يا خير؟
قول اول

ــه و حنابله  ــافعيه، مالكي ــاى حنفيه، ش بعضــى از علم
ــت،  مى گويند كه عقوبت مواد مخدر عقوبت خمر نيس
ــه صوابديد  ــته ب بلكه عقوبت تعزيرى اســت كه وابس
ــده و آثارى كه از  ــتعمال كنن حاكم بر حســب حال اس
آنها مترتب مى گردند، گاهى ضربه شالق، گاهى زندان 
ــكر بر او  ــت، البته حد س و گاهى به صورتى ديگر اس
ــئه آور  ــكر و نش ــرا نمى گردد؛ زيرا مواد مخدر، مس اج
نيستند. پس اسم خمر شامل آنها نخواهد شد. بنابراين 
مقايسه آن بر خمر از دو وجه مردود است: اول؛ شرط 
قياس در حدود، مساوات است و اينها با خمر هيچ گونه 
ــباهتى ندارند؛ زيرا با استعمال شراب، عربده كشى و  ش
ــدر چنين چيزى  ــه از مواد مخ ــد مى آيد ك ــم پدي خش
ــى، عقل، غايب شده و در  پديد نمى آيد، در شراب نوش
ــارب، قوت و نشاط پديد مى آيد، ولى مواد مخدر با  ش
وجود اينكه عقل را زايل مى گردانند در وجود استعمال 
كننده، سستى و خواب آلودگى پيدا مى شود. دوم؛ مواد 
مخدر پاك هستند و خمر نجس است، البته اختالف در 
اين اســت كه نجاستش حسى است يا معنوى، بنابراين 
مناســب اســت كه به خاطر تأكيد زجر اجراى حد بر 

شراب خوار، واجب شود.
قول دوم

ــتند كه سزاى استعمال كننده  گروهى از علما معتقد هس
ــراب خوار اســت از آن جمله: شيخ  مواد مخدر، حد ش
ــالم ابن تيميه، ابن قيم، ذهبى و زركشــى مى باشند،  االس
ايشان مى گويند: داليلى كه درباره حرمت شراب وارد 
شده اند، شامل تمام مسكرات هستند اعم از اينكه مايع 
ــروب، و در اين  ــد يا مش ــند يا جامد، مأكول باش باش

عموم، مواد مخدر نيز داخل اند.

59 . المخدرات فى الفقه االسالمى، صص160-158.

2) ديدگاه فقهاى مذهب اماميه
با بررسى نظرات فقهاى مذهب اماميه مى توان دريافت 
ــا خوراندن آن به  ــتعمال مواد مخدر ب ــه مجازات اس ك
ــوع مى پيوندد  ــى كه به تبع آن به وق ــرى و جرايم ديگ
ــار حاكم مى دانند؛ جز  ــازات تعزيرى و در اختي را مج
حشــيش كه در مورد آن اختالف است. شيخ مفيد در 
اين مورد گفته است: «و من بنج غيره أو أسكره بشي ء 
ــه أو أكله ثم أخذ ماله عوقب  ــربه من احتال عليه في ش
على ذلك بما يراه اإلمام من التعزير ...»؛ «كســى كه به 
ديگرى بنگ بخوراند يا با حيله در نوشيدن با خوردن 
آن، او را مست كند، سپس مالش را بربايد به خاطر آن، 
بنا به صالحديد امام تعزير مى شود، آنچه را گرفته از او 
ــود و اگر بر اثر خوراندن بنگ يا  باز پس گرفته مى ش
شراب خسارتى بر شخص وارد آمد الزم است ارزش 
ــورى كه اقتضاء مى كند، به خاطر نقصى كه در  آن را ط

جسم يا عقل يا حواس، ايجاد كرده است، بپردازد».60
از ديدگاه عالمه حلى، كسانى كه بنگ يا مرقد استعمال 
ــتعمال بنگ  ــطه اس نموده اند، ضامن جنايتى كه به واس
يا مرقد مرتكب شده اند مى باشند، ولى دست هيچ كس 

قطع نمى شود.61
مالحســن فيض كاشانى گفته است: «مشهور اين است 
ــاند، حد قطع  كه هركس مرقد يا بنگ به ديگرى بنوش
ــود و بلكه در مورد آنها به تعزير  دســت جارى نمى ش
ــود و ضامن  ــال از آنها اعاده مى ش ــود و م اكتفا مى ش
جنايتى هستند كه توسط خورنده بنگ يا مرقد صورت 
بگيرد؛ زيرا در اين مورد نه سرقت از حرز و نه محاربه 

صورت گرفته است».62
بررسى تطبيقى ديدگاهها

ــئله مواد  ــنت، در برخورد با مس فقهاى مذاهب اهل س
مخدر به دو گروه تقسيم شده اند: برخى مانند ابن تيميه 
و عالمه ذهبى، مواد مخدر و به خصوص حشــيش را 
حرام و خورنده آن را مستوجب مجازات تا حد شارب 

60 . المقنعه، ص805.
61 . قواعد األحكام، ج2، ص159.

62 . مفاتيح الشرائع، ج2، ص97.
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ــد ابن قيم، عالمه  ــته اند  و برخى ديگر مانن ــر دانس خم
ــاى معاصر  زركشــى و دكتر يوســف قرضاوى از فقه
براساس نص قرآن و سنت نيز مواد مخدر را حرام و آن 
را داخل در عنوان «خمر» دانسته اند. ولى مجازات آن 
را حد نمى دانند بلكه آن را از باب تعزير تلقى مى كنند. 
فقهاى اماميه هم بر حرمت مواد مخدر اتفاق نظر دارند. 
ــاى مذاهب  ــه آراء و فتاواى فقه ــا توجه ب ــن ب بنابراي
ــيم كه همه فقهاى مذاهب  اسالمى به اين نتيجه مى رس
ــالمى بر حرمت مواد مخدر و روان گردان اتفاق نظر  اس
ــازات مصرف كننده اين  ــد. ولى در خصــوص مج دارن
ــازات آن را مانند  ــواد، اختالف نظر دارند؛ برخى مج م
شرب خمر، حد، تلقى مى كنند و برخى هم آن را تعزير 

تلقى مى كنند.

نتيجه گيرى
ــكر»، از عناوين عرفى  ــر» و «مس ــاى «خم 1. واژه  ه
اســت و در صدق عنوان «مسكر» بر مواد مايع، مانند 
ــد مانند انواع مواد  ــروبات الكلى و مواد جام انواع مش
ــرف بود. ضمنًا  ــردان و مخدر، بايد تابع نظر ع روان گ
ــانى از  ــالمى، تعريف جامع و يكس ــه مذاهب اس در فق

«مسكر» وجود ندارد و معيار آن «ُعرف» مى باشد.
2. امروزه شيوع مسكرات، يكى از مفاسد و معضلهاى 
ــرعًا و عقًال و با هر نظرى كه به  ــد كه ش جامعه مى باش
ــمارى اســت. عالوه  آن بنگريم، داراى ضررهاى بى ش
ــكرات در موجب حد بودن،  بر خمر، تمامى انواع مس
ــتند. اما گاهى مواقع ممكن است به علت  مساوى هس

شبهه، حد ساقط شده و تعزير در نظر گرفته شود. 
ــم الكل و  ــى با موادى به اس ــنايى علم ــروزه آش 3. ام
ــكرات و مواد مخدر و روان گردان  و زيانهاى ناشى  مس
از آن براى افراد و به خصوص جوانان، ضرورى به نظر 
ــد؛ زيرا اين مواد در اغلب كشورهاى جهان در  مى رس

ميان افراد، به صورتهاى مختلف، كاربرد دارد.
ــوژى در زمينه هاى  ــرفت علم و تكنول 4. امروزه پيش
ــد الكل و  ــهاى متنوع تولي ــه روش ــون، از جمل گوناگ

ــاير مسكرات جامد، مانند مواد مخدر و روان گردان،  س
موضوعات و مشكالت جديدى را در زندگى فردى و 
ــه وجود آورده كه در  ــى براى افراد و جوامع ب اجتماع
صدر اسالم، خبرى از آنها نبوده است. بنابراين امروزه 
ــد كه فقهاى مذاهب اسالمى در  ضرورى به نظر مى رس

خصوص حكم اين مواد، اعالم فتوا نمايند. 
5. علت تحريم خمر، در شريعت اسالم به علت مستى 
بودن آن اســت. بر مبناى اصل قياس منصوص العلة كه 
ــرگاه در اثر مصرف  ــيعه نيز بدان معتقدند؛ ه فقهاى ش
ديگر مواد، اثر مست كنندگى به وجود آيد؛ چون مناط 
ــان است، حكم به حرمت آنها نيز  حكم در هردو يكس
داده مى شود. با توجه به اين اصل، هر چيزى كه انسان 
را مست كند، حرام است. بنابراين انواع مشروبات الكلى 
و همچنين انواع مواد روان گردان ، كه سبب مستى افراد 
ــمها و انواع مختلف  ــوند حرام است. هر چند اس مى ش

داشته باشند و يا اينكه تركيبات آنها متفاوت باشند.
ــان را زايل كند  ــر چيزى كه مصرف آن، عقل انس 6. ه
ــود، مانند مواد  ــان ش ــا باعث اختالل در عقل انس و ي
روان گردان و مخدر، در حكم خمر هستند. هر چند در 
آنها حد وجود ندارد، ولى طبق صالحديد حاكم شرع، 
افرادى كه اين مواد را مصرف مى كنند تعزير مى شوند.

پيشنهادها
ــواع مواد  ــى از ان ــرر و زيان ناش ــه ض ــا ك 1. از آنج
ــرب خمر،  ــواد مخدر، به مراتب از ش روان گردان  و م
ــت، اگرچه درباره حكم شرعى  ــديدتر اس زيادتر و ش
ــالمى اختالف نظر  اين گونه مواد، بين فقهاى مذاهب اس
ــنهاد مى شود كه فقهاى معاصر مذاهب  وجود دارد، پيش
ــالمى در خصوص مصاديق جديد مسكرات، مانند  اس
ــق نمايند و با  ــردان ، تحقي ــدر و مواد روان گ مواد مخ
ــه به آثار تخريبى اين مواد، طبق مصلحت جامعه،  توج

فتاوايى متناسب با آن صادر نمايند.
ــكرات  2. از آنجايى كه روز به روز بر تعداد انواع مس
مايع و جامد افزوده مى شود، پيشنهاد مى شود، ارتباط و 
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مشاوره علمى، بين متخصصانى همچون روان شناسان، 
ــاى معاصر مذاهب  ــان با فقه ــكان و جامعه شناس پزش
ــار تخريبى  ــى ميزان آث ــالمى در خصــوص بررس اس
ــم و روح  ــكرات، مواد مخدر و روان گردان  بر جس مس
ــود و مسئوالن فرهنگى و  ــانها در جامعه برقرار ش انس
ــود، مردم را در  ــور نيز در برنامه ريزيهاى خ دينى كش
ــتعمال انواع  ــد و مضراتى كه در اثر اس خصوص مفاس
ــود، آگاه نمايند، تا  ــه جامعه مى ش ــكر، متوج مواد مس
ــيوع اين مواد،  گامى مهم در جهت مبارزه با توليد و ش

برداشته شود.
ــكرات و  ــروزه توليد انواع مس ــه ام ــى ك 3. از آنجاي
ــدى را براى  ــائل و مشــكالت جدي مصاديق آن، مس
ــنهاد مى شود،  ــت، پيش افراد و جوامع به بار آورده اس
مطالعات، تحقيقات و پژوهشهاى جديدى در خصوص 
ــكرات و مواد مخدر و روان گردان ، بر  آثار زيان بار مس
ــم و روح انسانها در جوامع اسالمى، توسط فقهاى  جس
ــالمى، كارشناسان علوم اجتماعى و  معاصر مذاهب اس
ــان صورت گيرد و همايشها و ميزگردهاى  روان شناس
تخصصى در خصوص اين موضوع برگزار شود و نتايج 

ــى به اطالع  ــانه هاى جمع حاصــل از آن از طريق رس
عموم جامعه رسانده شود.

ــهاى موجود جهانى در جهت  4. امروزه، با وجود تالش
ــكر و مخدر و روان گردان ،  ــارزه با مصرف مواد مس مب
ــفانه شاهد اين واقعيت هستيم كه روز به روز اين  متأس
ــكال و انواع جديد به بازار عرضه مى شوند.  مواد با اش
ــد كه بعضى از كشورها در زمينه  بنابراين به نظر مى رس
ــند.  مبارزه با توليد و مصرف اين مواد، صادق نمى باش
ــواد را براى ملت  ــتعمال اين گونه م به اين معنى كه اس
ــان ممنوع ساخته اند، اما تجارت و صدور آن را  خودش
ــورها براى دنبال كردن اهداف اقتصادى و  به ساير كش
سياسى خودشان آزاد گذاشته اند و از تجارت اين مواد، 
ــاخته اند. بنابراين ضرورى به  سود كالنى عايد خود س
ــكو،  ــازمان ملل متحد و يونس ــد كه در س نظر مى رس
ــار مواد  كميته هايى با هدف جلوگيرى از توليد و انتش
ــوند و با  ــكيل ش ــور با ضمانت اجرايى كافى تش مذك
ــالم و  همكارى علماى اديان بزرگ جهان، همچون اس
ــيحيت و با جلب همكارى قدرتهاى حاكم، اهدافى  مس

را در اين جهت، برنامه ريزى نموده و اجرا نمايند.

- قرآن كريم، ترجمه ناصر مكارم شيرازى.
ــوع الفتاوى،  ــه، تقي الدين ابوالعباس، مجم - ابن تيمي
ــد، مدينه، مجمع الملك  ــق: عبدالرحمن بن محم تحقي

فهد، 1416ق/ 1995م.
ــد، الزواجر عن  ــد بن محم ــر هيتمي، احم - ابن حج
اقتراف الكبائر، بى جا، دارالفكر، چاپ اول، 1407ق/ 

1987م.
ــزم، ابومحمد علي بن احمد، المحلى، بيروت،  - ابن ح

دارالفكر، بى تا.
ــر، رد المحتار على  ــن، محمدامين بن عم - ابن عابدي
الدر المختار، بيروت، دارالفكر، چاپ دوم، 1412ق/ 

1992م.
- ابوداود سجستانى، سليمان بن اشعث، سنن ابى داود، 
ــعيد محمد اللحام، بى جا، دارالفكر،  تحقيق و تعليق: س

چاپ اول، 1410ق/ 1990م.
ــدر در منابع فقهى و  ــر، مواد مخ ــرى، على اكب - باص
ــندى، چاپ  ــاواى مراجع تقليد عظام، تهران، خرس فت

سوم، 1389ش.
ــد، مواهب  ــمس الدين ابوعبداهللا محم ــاب، ش - حط
الجليل في شرح مختصر خليل، بى جا، دارالفكر، چاپ 

سوم، 1412ق/ 1992م.
- حلى، حســن بن يوسف، قواعد األحكام في معرفة 
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ــالمى ، چاپ  ــارات اس الحالل و الحرام ، قم، دفتر انتش
اول، 1413ق.

- دادستان، پريرخ، روان شناسى جنايى، تهران، سمت، 
1382ش.

ــوم اعتياد  - دژكام، محمدرضا، جوانان و پديده هاى ش
ــوم، تهران،  به روان گردانها، رهاورد زهرآگين هزاره س

دنيس، 1386ش.
ــة اهللا البالغة،  ــن عبدالرحيم، حج ــد ب ــوى، احم - دهل

بيروت، دارالجيل، 1426ق/ 2005م.
ــول الفقه، تهران،  ــدان، عبدالكريم، الوجيز فى اص - زي

احسان، چاپ هفتم، 1427ق/ 2006م.
ــنه، بيروت، المكتبة العصرية،  ــيد، فقه الس ــابق، س - س

1421ق/ 2000م.
ــرآن، بيروت،  ــاز الطبِى فى الق ــيد جميلى، اإلعج - س

دارمكتبة  الِهالل، 2000م.
- شعبانى صمغ آبادى، شهره بانو، من اكس مى زنم پس 
ــتم (نگاهى به مصرف داروهاى روان گردان و آثار  هس

مخرب آنها)، تهران، نگار نو، 1384ش.
ــهيد اول، القواعد و الفوائد، قم، كتاب فروشى مفيد،  - ش

بى تا.
- شهيد ثانى،  مسالك األفهام إلى تنقيح شرائع اإلسالم، 

قم، مؤسسة المعارف اإلسالمية ، چاپ اول، 1413ق .
ــدرات بين الطب و الفقه،  ــه ريان، احمدعلى، المخ - ط

قاهره، داراالعتصام، 1984م.
- طيار، عبداهللا بن محمد، المخدرات فى الفقه االسالمى، 
رياض، دارابن الجوزى، چاپ دوم، 1418ق/ 1997م.

ــين، «تحريم خمر در قرآن»،  - على صغير، محمدحس
ــكوة، شماره  74 و 75،  ترجمه مريم قبادى، مجله مش

بهار و تابستان 1381ش.
ــد، إحياء علوم الدين، بيروت،  - غزالى، ابوحامد محم

دارالمعرفة، بى تا.

ــوعة الجنائية فى الفقه  ــى، احمد، الموس - فتحى بهنس
االسالمى، بيروت، دارالنهضة العربيه، 1412ق.

ــانى، محسن، مفاتيح الشرائع ، قم، كتابخانه  - فيض كاش
آيت اهللا مرعشى نجفى، بى تا.

ــهاب الدين احمد، الفروق (أنوار البروق في  - قرافى، ش
أنواء الفروق)، بى جا، عالم الكتب، بى تا.

ــف، فتاوى معاصرة، قاهره، دارالقلم،  - قرضاوى، يوس
چاپ دوم، 1422ق/ 2002م.

ــر  - محقق داماد،  مصطفى، قواعد فقه ، تهران، مركز نش
علوم اسالمى ، 1406ق .

ــعيد، قاچاق مواد مخدر و روان گردان،  - مرتضوى، س
تهران، مجد، چاپ اول، 1388ش.

- مغنيه، محمدجواد، فقه اإلمام الصادق(ع) ، قم، مؤسسه 
انصاريان ، چاپ دوم، 1421ق .

ــم، كنگره جهانى  ــد، محمد بن محمد ، المقنعه، ق - مفي
هزاره شيخ مفيد ، چاپ اول، 1413ق .

ــردان، كاربردها  ــاى روان گ ــس، داروه ــدل، يون - ناب
ــد، چاپ اول،  ــران، ارجمن ــى، ته و اصول نسخه نويس

1386ش.
- نجفى، محمدحســن ، جواهر الكالم في شرح شرائع 
ــالم ، بيروت، داراحياء التراث العربي ، چاپ هفتم،  اإلس

1404ق .
ــرف، المجموع  ــن ش ــن يحيى ب ــووى، محيي الدي - ن
ــبكي و المطيعي)، بى جا،  شرح المهذب (مع تكملة الس

دارالفكر، بى تا.
ــعد، التأصيل الشرعى للخمر  ــعدالدين مس - هاللى، س
ــت، المنظمة  ــة مقارنة، كوي ــة فقهي ــدرات دراس و المخ

االسالمية للعلوم الطبية، 1421ق/ 2001م.
ــة الطالبين و عمدة المفتين، تحقيق: زهير  - همو، روض
ــوم،  ــالمي، چاپ س ــاويش، بيروت، المكتب اإلس الش

1412ق/ 1991م.
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