
 

  جامعه شناسي ابعاد فقهي، اجتماعي اعتياد

  
  1محمدبرفي

  
  :چكيده

در بعـد اجتمـاعي بـه بررسـي     . اين پژوهش، موضوع را از دو بعد اجتماعي و فقهي مورد بررسي قـرار داده اسـت  

فقهي نيز به بررسي آراي فقهي فقهاي اهل تسـنن و تشـيع   هاي موجود درباره زمينه هاي اعتياد و در بعد  ديدگاه

پيرامون سه ماده افيون ، حشيش و تنباكو پرداخته و زمينه هاي اثر گذاري و اثر پذيري آرا را تبيين كـرده اسـت   

اسـت كـه آراي فقهـي چـه تـاثيري در حـل مسـايل         به تعبيري، در پژوهش حاضر به اين سؤال پاسخ گفته شده.

   و مسايل اجتماعي نيز چه تاثيري بر آراي فقهي دارند؟ اجتماعي دارند

به اين معنا كه بـراي اثبـات مطالـب مـورد بحـث، از طريـق       . در اين پژوهش، از روش اسنادي استفاده شده است

  .مطالعات اسنادي اقدام به استخراج متون علمي، تاريخي و فقهي شده است

، عـوارض  )تنباكو  افيون، حشيش و (گانه مواد  نه تاريخچه سهبه طور كل، پژوهش حاضر شناخت انسان را در زمي

از . بـرد   ، از ديد فقهاي مذاهب اسالمي باال مـي )در گذر زمان(آنها، علل اعتياد و احكام فقهي درباره هر يك از آنها 

ود دارد لحاظ فلسفه اجتماعي نيز اين انديشه را پرورش مي دهد كه بين انديشه و محيط رابطه اي ديالكتيك وجـ 

هايي بـراي   حل كه راه از حيث كاربردي نيز ضمن اين. و ضرورت تغيير در انديشه هاي فقهي را الزام آور مي نمايد 

  .پيشگيري از اعتياد ارائه مي دهد، جسارت آزاد انديشي را در قلم و فقهات به عنوان يك ضرورت مطرح مي كند

  

  . فقها و مسأله اجتماعي اعتياد، معتاد، مواد مخدر، فقه،: كليه واژگان 

  

  :مقدمه 

كمتر كشوري است كه مهمترين و يا يكي از عمده مشكالتش، مسأله مواد مخدر و 

هر ساله مبالغ هنگفتي صرف مبارزه با مواد و اعتياد مي شود، ولي . اعتياد نباشد

همچنان رقم باندهاي قاچاق مواد مخدر و تعداد معتادان افزايش مي يابد و سازندگي 

رو به سوزندگي، توانايي ها رو به ناتواني و ثروت ها رو به انهدام و نابودي مي روند و  ها

  .اي سرد مبدل مي شود ميكده خيالي معتاد به ماتمكده

صاحب نظران و عالمان متعهد، ترديدي ندارد كه حل اين معضل اجتماعي نيازمند 

اسي، اقتصادي و فرهنگي مبارزه مستمر و همه جانبه از ابعاد نظامي، انتظامي ـ سي
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، ريشه اي ترين  است و نيز از ديد انديشمندان پنهان نيست كه از ميان انواع مبارزه

تالش در مقابله با اين پديده شوم كه بتواند جامعه را در مسير پيشگيري از اين آفت، 

واكسينه كند پرداختن به فعاليت فرهنگي در زمينه هاي گوناگون اعتقادي، فكري، 

  .، تبليغي و غيره استهنري

نكته مهم در كيفيت تقابل فرهنگي با مشكل مواد مخدر، توجه به ويژگي هاي فرهنگي 

در ) با توجه به نقش مهم و بنيادين مذهب( هر جامعه، بويژه از بعد عقايد مذهبي

هاي بلند در امر مبارزه با مواد مخدر،  بنابراين، يكي از گام. ها است زندگي انسان

  .زمينه حكم فقهي و روشن شدن تكليف شرعي است پژوهش در

شده به وقايع از سوي افراد در حال كنش و  اما از آنجا كه براي درك معناي داده

در اين . واكنش، نخست بايد متن اجتماعي محيط بر كنش و واكنش ها را تغيير داد

هاي مذاهب از ديد فق(پژوهش بر آن است تا با تبيين ابعاد فقهي ـ اجتماعي اعتياد 

، به تاثير شرايط محيطي، سياسي و اجتماعي بر آراي حضرات فقها در اين )اسالمي

نمونه مورد بررسي بپردازيم، تا واكنش فقها نسبت به مسايل اجتماعي و  اثر شرايط بر 

 .آراي آنان نيز روشن شود

  

  بيان مسأله

شود، چرا  مطرح مي  آن قبل از وارد شدن به بيان مسأله، ابتدا مفاهيم اساسي مرتبط به

اعتياد، معتاد، : توان به مسأله پرداخت و آن مفاهيم عبارتند از كه، بدون تبيين آنها نمي

مواد مخدر و فقه كه اعتياد واژه اي است عربي كه از ريشه عاد به معناي خو گرفتن و 

) به هر چه كه باشد (چه عادت كردن و خو گرفتن چنان. عادت كردن، گرفته شده است

موجب مرض شود و با ) به قول معروف(به نحوي اتفاق افتد كه ترك كردن از آن 

ناراحتي جسمي، روحي و رفتاري همراه باشد  اعتياد نام دارد و به آن وابستگي گفته 

  ) . 19:1368پيران ( شود مي

در قانونگذاري و سازمان ) ش . ه (1338مواد مخدر نيز اصطالحي است كه از سال 

به عبارت ديگر، به تمام . ه با اين مواد در ايران مورد استفاده قرار گرفته استهاي مبارز
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موادي كه بر انسان اثر گذاشته و وابستگي جسمي و رواني به وجود مي آورند ، مواد 

، از مصدر تخدير است كه )خدر ( واژه مخدر در لغت اسم فاعل . شود مخدر گفته مي

اي كه اكثراً در گوشه اي از خانه نصب مي  پرده ـ1: داراي معناي متعددي از جمله 

سستي و خماري و گيجي كه بر شارب خمر در ابتداي مصرف آن عارض  - 2شود؛ 

ـ باران و 4ـ ضعف بينايي يا سنگيني چشم  به سبب خاشاك و امثال آن؛ 3شود؛  مي

چ ـ شدت گرما در روز و نوزيدن باد در آن و نبود هي 5تاريكي شب و مكان تاريك؛ 

  . حيواني كه از گله بازمانده و بدان ملحق نشده است - 6گونه نسيمي و 

اين معاني به طور عموم در انسان معتاد به مواد مخدر يافته مي شود كه  با سستي در 

اعضا و گيجي در اعمال، اراده و تنبلي در انجام وظايف معتاد شروع شده و طولي نمي 

د و آن را از شناخت واقعيات امور باز مي دارد كشد كه تاريكي بر عقلش سايه مي افكن

شود و نه  و در اين زمان است كه روانش از حركت مي ايستد و فعاليتش پژمرده مي

. ( تنها از همراهي با دوستانش باز مي ماند، بلكه به طور كلي از جامعه منزوي مي شود

  ) . 8:1984طه ريان، 

شود كه از  معتاد به انساني گفته مي. سومين مفهوم اساسي پژوهش حاضر، معتاد است

اگر چه اين ( چهار طريق خوردن، تزريق، دود كشيدن يا تنفس و باالخره از راه مقعد 

معموالً (اين كار . هاي مصرف عنوان شده است شيوه نادر و صرفاً براي تكميل شيوه

واد مخدر يك يا چند ماده از م) گيرد توسط تعدادي از زندانيان يا مسافرين صورت مي

را به طور مداوم مصرف كند و در صورت قطع اين عمل با مشكالت جسمي، رواني و 

  ). 27:1368پيران، . (شود ، رو به رو مي)به تنهايي يا با هم(رفتاري 

فقه در لغت به معني فهميدن و . است  آخرين مفهوم اساسي، پژوهش حاضر نيز فقه

فهم عميق علوم ديني اعتقادات اسالمي، اصطالح به دانش و   درك عميق است، اما در

ولي آنچه در ميان  يا اخالقيات و احكام عملي عبادي، اجتماعي اسالم مربوط مي شود 

مصطلح شد، فهم خاص است كه » فقه« مسلمين از قرن دوم به بعد در مورد كلمه 

ط عميق فهم دقيق و استنبا«  :خواند و آن عبارت است از» فقه االكالم« توان آن را  مي

  ). 15:1369مطهري . (»مقررات عملي اسالمي از منابع و مدارك مربوطه
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با ارائه تعاريف مفاهيم اساسي پژوهش حاضر يعني چهار مفهوم اعتياد، مواد مخدر،  

معتاد و فقه، راه براي طرح و بيان مسأله پژوهشي و سؤاالت اساسي و محوري تحقيق 

آيا انسان به مقتضاي : ط با موضوع عبارتندهاي مرتب برخي از پرسش. هموار مي شود

شود يا نه؟ آيا عادت و اعتياد با سرشت  دانش و از آن جهت كه انسان است معتاد مي

انساني عجين شده و عادت به عنوان يك غريزه در او وجود دارد؟ آيا تمامي انسان ها 

با گرايش به  به دور از هر گونه تأ ثيرات محيط، اجتماع و تعارضات روحي و رواني،

اعتياد خلق شده اند؟ آن چنان كه ديدگاه زيست شناختي و ديدگاه سنخ شناسي 

با روشن شدن اكتسابي بودن اعتياد، دنبال اين خواهيم بود كه آيا . مطرح مي كنند

انسان از روي جهالت و ناآگاهي دست به اين امر مي زند؟ يا مشكل فرهنگي است و 

« يا خرده فرهنگ موجود )نظريه ستيزه ارزش ها (وه انسان به سبب يادگيري در گر

و يا به علت در دست بودن مواد و وجود تشويق و عدم » نظريه انحراف از هنجارها

و يا به سبب برچسب خوب » نظريه ناهماهنگي سازمان اجتماعي «كنترل اجتماعي 

» ينظريه بر چسب اجتماع« هاي شاخص  خوردن مواد آنهم به علت استعمال چهره

چنان كه متغيرهايي چون معاشرت با دوستان معتاد، وجود عضو  شود؟ آن گرفتار آن مي

معتاد در خانواده، عدم آگاهي به مضرات مواد، اعتياد چهره هاي معروف، خرده فرهنگ 

موجود در محيط، تجدد زدگي، فقدان ايمان، ادبيات عرفاني ايران و اعتياد به تقويت 

را كه سبب و انگيزه اعتياد در .... يري از انزال زودرس وتحريك پذيري جنسي و پيشگ

  .توان در اين نظرات تحليل كرد تحقيقات شناخته اند، مي

انسان در عين حال كه شناخت و آگاهي دارد دست به مصرف چنين موادي مي ! يا نه

ه و اگر با شناخت رو به آن مي آورد چرا؟ آيا راهي مشروع و قانوني براي رسيدن ب! زند

اهداف خويش نداشته است كه به راه نامشروع و خالف متوسل شده و پناه جسته 

است؟ آيا اين انسان ابتدا با شناخت به ضد ارزش بودن اين عملش، معتقد بوده است؟ 

اگر معتقد بوده چه عاملي سبب شده تا ناهماهنگي دروني آن از بين برود؟ آيا واقعاً 

تغيير در نگرش آنها شده و هماهنگي دروني را به  تكرار در رفتار چنين افرادي، سبب

صورت اول بر گردانده است؟ و اين تكرار در رفتار به خاطر بر چسب بد خوردن است 

كه ايجاد مي شود يا نه به خاطر همان علت آغازين، يعني جهالت و مسدود بودن راه 
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آيا  ).تماعيبعد اج -فرايند اعتياد و علل آن(مشروع و عادت وجودي انسان است؟ 

مكتب اسالم راجع به اعتياد مطلبي دارد؟ و اگر دارد نگرش آن چگونه است؟ آراي فقها 

هاي مختلف اسالمي در باب اعتياد ، مواد مخدر و تبعات آن بر چه  و انديشمندان فرقه

منوال ارائه شده است؟ آيا فقهاي مذاهب مختلف به يك نسبت به مسأله اعتياد 

تواند باشد؟ و به طور كل، علت  نظرات مشابهي ندارند دليل آن چه مي؟ اگر  پرداخته اند

  )ابعاد فقهي مسأله ( توان باشد؟  بعضي از اختالف نظرها در صورت ممكن چه مي

گيرد، كالبد شكافي پديده اعتياد در  مسأله پژوهشي كه از طرح سواالت فوق شكل مي 

نظري و شناختي نا محدود خواهد تحقيق حاضر از جهات . ابعاد اجتماعي ، فقهي است

هاي نظري است كه به زمان و مكان  بود و دليل اين امر هم بنا به اقتضاي ماهيت بحث

  .يا نوع خاصي از انواع مسأله اي خاص مقيد نمي شوند

به اين . اما از نظر حيطه تجربي مسأله، به دو بعد اجتماعي و فقهي محدود است 

رسي ديدگاه هاي موجود در رابطه با زمينه هاي اعتياد صورت كه در بعد اجتماعي به بر

و علل مطرح در طرح هاي تحقيقاتي انجام شده و در بعد فقهي مسأله نيز به بررسي 

  . آراي فقهي موجود پيرامون فقط سه ماده افيون، حشيش و تنباكو پرداخته شده است

  : هاي پژوهش فرضيه

  : سه فرضيه بنيادي پژوهش عبارتند از  

  . بين اعتقاد به حالل بودن مواد مخدر و ميزان گرايش به اعتياد ارتباط وجود دارد -1

  .فقهاي مذاهب اسالمي به يك نسبت، به مسأله اعتياد به مواد مخدر نپرداخته اند -2

  .شرايط اجتماعي، سياسي و محيطي بر آراي فقها تأثير داشته است-3

  

  :روش پژوهش

به اين معنا كه در پي اثبات . استفاده شده است در اين پژوهش، از روش اسنادي 

مطالب مورد بحث، از طريق مطالعات اسنادي اقدام به استخراج متون علمي، تاريخي و 

  .فقهي شده است

  



 
 
 
  

                                                                                          ا��
	د ��وه�        □ ١٠٦

  اعتياد و فرهنگ

اصوالً، رواج هر ناهنجاري يا عارضه اجتماعي با چگونگي برخورد قانوني و فرهنگي آن  

مثال ، هر زمان كه برخورد فرهنگي مردم نسبت به  به طور. جامعه در نوسان است

اي بي  روابط نا مشروع زن و مرد بي تفاوت بوده باشد، و وجود اين روابط براي جامعه

اهميت تلقي شود و ارزش ها و فرهنگ غالب حرف اول را بزنند،  روابط نامشروع زن و 

ه آنجا مي رسد كه پايه مرد در آن جامعه به طور فاحش رو به افزايش مي گذارد و تا ب

و اساس خانواده را مورد تهديد قرار مي دهد و به عنوان يك مشكل اجتماعي حاد خود 

  ).شود مانند آنچه در جوامع غربي ديده مي(كند  نمايي مي

كه جوامع شرقي و هر جاي ديگر كه وجود چنين روابطي به دليل اعتقادات و  در حالي

بندي به اين ارزش ها  شود، تا زماني كه پاي نمي ارزش هاي اجتماعي بي اهميت تلقي

  .و اعتقادات وجود دارد، مشكل اجتماعي تحت اين عنوان مطرح نخواهد شد

افيوني و دخاني عبارت است از، نقش   يكي از مشكالت مهم اجتماعي در باب مواد

گمراه كننده نظرات متناقض پزشكان در مورد مضرات آنها و همچنين سكوت بعضي از 

رهبران مذهبي درباره حكم آنها، كه متاسفانه با وجود تمام اثرات سوء و مضر آنها هنوز 

همچنين، . برخي از پزشكان حاضر نيستند كه آنها را به عنوان مواد سمي بپذيرند

برخي از رهبران مذهبي حاضر نيستند كه با صراحت لهجه، فتواي حرمت را صادر 

  : ل زير بوده استاين عملكرد معموالً به دالي. كنند

برخي از پزشكان خود به يكي از مواد شديداً وابسته شده و جرات و شهامت ترك  -1

  .اعتياد يا مبارزه با آن را ندارد

كه در بين افكار عمومي از معتادان و قاچاقچيان طرفداراني  ها نيز  براي اين بعضي -2

  . جدي پيدا كنند، در اين مورد سخني نمي گويند

ديگر نيز به دليل نداشتن علم، آگاهي، مطالعه و تجربه كافي در تشخيص بعضي  -3

  .موضوع خود در اشتباه هستند

اي نيز چون موضوع براي آنها به عنوان يك مسأله اجتماعي مطرح نيست  عده -4

تأسف . اند و برخي چون در اين باب از آنها سوالي نشده، لب نگشوده اند سكوت كرده
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است كه در بين افراد شاخص و برجسته اجتماع، اعم از شخصيت هاي بارتر از آنها اين 

شود كه دست به استعمال  فرهنگي، علمي، سياسي، مذهبي و پزشكي نيز مشاهده مي

افراد عادي اجتماع نيز در پذيرفتن اين كه استعمال اين مواد يك . زنند مواد مخدر مي

هام و شك مي شوند و به عمل بيهوده و ضد ارزش و مضر محسوب مي شود دچار اب

رغم داليل ضرر مصرف آنها، براي خود و اطرافيانش مسأله را اينگونه توجيه مي كند 

  .كنند استعمال مي... كه اگر استعمال اين مواد بد است پس چرا

... باري ترياك، توتون و سيگار و  به همين خاطر، اكنون تا سخن از حرمت و زيان

اند كه مبتال به اين مواد بوده اند زبان  اد شاخصي را ديدهآيد كساني كه از قبل افر مي

آور باشد يا از نظر  گويند مگر مي شود كه استعمال اين مواد زيان  انكار گشوده و مي

اگر حرام بود و ضرر داشت فالن . شرع حرام باشد و فالن روحاني مواد مصرف كند

  .روحاني يا استاد مواد مصرف نمي كرد

ايران موضوع قابل توجهي به چشم مي خورد و آن موضوع تحريم  در تاريخ معاصر

كند، خروارها  وقتي يكي از علماي بزرگ، حكم تحريم تنباكو را صادر مي. تنباكو است

از طرفي شاهد هستيم كه . اي افتاده و احدي از آنها استفاده نمي كند تنباكو به گوشه

تر انسان معتقدي را مي چون حرمت شراب براي همه كس واضح و روشن است كم

اما همين فرد از ميهمان . يابيم كه از مهمانش كه شرابخوار است، با شراب پذيرايي كند

كند، اين امر بيانگر اين مطلب است كه  پذيرايي مي... معتاد خود با ترياك و سيگار و

از فتواي حرمت مواد مخدر مي تواند يكي از عوامل باز دارنده و بر حذر كننده افراد 

  .مصرف مواد مخدر باشد

منتشر ” كميته ملي مبارزه با الكليسم“ كه توسط)) الكل و تندرستي ((نشريه فرانسوي 

آميز پروفسور پل  نامه اعتراض)  1965شماره سوم سال ( 71شود در شماره مسلسل  مي

اين پروفسور قبالً كيفيت شيوع . هاي مسيحي را به چاپ رساند به يكي از كشيش 1پرن

است و بعد به عواقب كار كشيش ها كه  ليسم در كشورهاي مسيحي را مطرح كرده الك

به ترويج شرابخواري در كليساها به عنوان شراب مقدس كمك مي كنند، اشاره داشته 

                                                
١- Paul perrin 
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كند كه خود آنها وسيله شيوع الكلسيم در بين ملل مسيحي هستند و  و اعتراض مي

شما به هزاران نفر كه در كليسا حضور مي  بر آنچه گفته شد وقتي بنا« : اضافه مي كند

يابند يك موضوع بي پايه و گمراه كننده منحوسي مانند شرابخواري را به عنوان يك 

حقيقت مذكور در انجيل تبليغ مي كنيد، با اين كار وظايف طبي ما را خيلي مشكل تر 

دوبادي، ار. (» شود ساخته و عمل شما منجر به ازدياد تعداد معتادان به الكل مي

151:1351 .(  

زا حمايت  هايي كه به طريقي از وابستگي به مواد مخدر و داروهاي توهم وجود مسلك 

گري حيدري در ايران كه در گذشته در مراسم خود براي  مي كنند، مانند مسلك صوفي

ها  رسيدن به مراحل خاص رواني از داروهاي نشئه آور استفاده مي كردند، يا برهمايي

ان كه استعمال حشيش را براي ايجاد تمركز افكار ضروري مي دانند و يا در هندوست

تشريفاتي كه در بعضي از جوامع غربي مسيحي و يهودي براي صرف مشروبات الكلي 

( وجود دارد كه به افراد امكان مي دهد تا آزادانه به مصرف اين قبيل مواد روي آورند 

ه اين مطلب هستند كه رفتار اعضاي ، همه بازگو كنند)103:1370اداره مطالعات، 

جامعه تا چه حد متاثر از فرهنگ جامعه است و تا چه حد فرهنگ و ارزش ها در 

چنانچه در استعمال دخانيات . توانند رفتار فرد را تحت كنترل در آورند جامعه مي

كنيم چون سيگار و توتون در زمره موادي هستند كه نه فقط مصرف آنان،  مشاهده مي

شود، لذا اين امر موجب گسترش هر چه بيشتر  توليد آنها نيز قانوني محسوب ميبلكه 

  .اعتياد به اين قبيل مواد شده است

اند تا ارزش هاي غلط و زشت را جايگزين  بر مبناي اين امر استعمارگران تالش كرده

ارزش هاي درست و اصيل كنند و با بهرگيري از نويسندگان، رهبران و سياستمداران 

 )م 1806(ژنرال انگليسي  1روزي سرجان مور. اين راه يك لحظه آرام نگرفتند در

خوردن ترياك را بر چيره شدن بر گرسنگي به مردم قحط زده هند سفارش مي كند و 

نويسنده و شاعر  انگليسي را به دنبال خود كشانيد تا افيون را  2توماس كوينه سي

                                                
١- Sr. gohn more 
٢- Thomus qincy   
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نويسنده  3روز ديگر روفه .) 49:1378ي، برف. (بستايد وآن را مائده آسماني بخواند

فرانسوي، استعمال افيون را به مقدار متعادل سودمند شمرد و به دنبالش دكتر 

فرانسوي رساله دكتراي خود را در وصف ترياك نوشت و از مدافعان اين ماده   1كورتري

سم و روز ديگري همگام با دراويش هندي آخوند ابولقا) 29:2536مدني، . (جهنمي شد

كند و مسايلي را به عنوان دين  يزدي در رساله وافوريان مشكل فقهي مسأله را حل مي

دارد كه به  كند كه عقل هر انسان سليم را به شگفتي وا مي و شريعت الهي مطرح مي

  : چهار مسأله براي شناخت و اطالع حاصل كردن به عنوان نمونه اشاره مي شود

رد و وجه و استطاعت هم ندارد، بر تمام مخلوق شخص وافوري كه ترياك ندا :1مسأله

چه وافوري، چه غيره وافوري واجب است كه ترياك و ملزومات آن كه قند، چاي، 

ولي يك نفر كه متحمل شد از گردن ديگران . تنباكو و ذغال بوده است به او برسانند

  .شود ساقط مي

ي، بايد تمام اهل در مجلسي كه بعضي وافوري هستند و بعضي غير وافور :2مسأله

مجلس ولو به عنف هم باشد هر يك، يك حب ترياك بكشند و اشخاص وافوري بايد 

ترياك در دهان اشخاص غير وافوري گذارند و بالفاصله هم چاي و قليان تازه به آنها 

  .بدهند كه از كشيدن وافور متنفر نشوند

  ست؟هرگاه شخص غير وافوري به وافوري فحش بدهد، حكمش چي :3مسأله

است كه اول زبان او را  زبان او را بايد بريد يا دهانش را بايد دوخت و احوط آن:جواب

  .ببرند و بعد دهان او را بدوزند

  چناچه دوات وافور بكشند چه بايد كرد؟  :4مسأله

. بايد بگويند شهيد شد و دو لول ترياك هم بايد صدقه بدهند به فقراي وافوري :جواب

دهد  اين درحالي است كه تحقيقات متعدد نيز نشان مي).  244:1325كرماني،  كوهي(

تواند به عنوان عامل مهمي در پيشگيري از اعتياد به  كه باور به حرمت موادمخدر مي

  . مواد مطرح باشد كه در زير به چند مورد آن اشاره مي شود

                                                
٣- Ruff 

١- Dr.coyrtery 



 
 
 
  

                                                                                          ا��
	د ��وه�        □ ١١٠

مذهب  “: در نتيجه بحث مي نويسند » بررسي علل اعتياد در ايران « مولفين پژوهش 

چون . نيز به عنوان عامل بازدارنده  گرايش به مصرف مواد اعتياد آور محسوب مي شود

اند  داده يا فرايض مذهبي خود را  انجام نمي  حدود نيمي از معتادان به علت بي اعتقادي

به عبارت ديگر، در بين پيروان ادياني كه مصرف مواد . اند داده يا گاهگاهي انجام مي

: فرجاد (اند، امكان گرايش به مصرف مواد بيشتر بوده است  دانسته ا جايز ميآور ر اعتياد

148 .(  

فقدان فتواي “ : نويسد مي» بررسي اعتياد و باز پروري معتادان « دكتر پيران در كتاب  

حرام بودن مصرف ترياك از نظر شرعي و اختالف علماي عظام در اين زمينه با يكديگر، 

شد و بار منفي اعتياد و عدم پذيرش اجتماعي  رد بحث تلقي ميتوجيه شرعي اعتياد مو

عادي، ليكن نه چندان قبيح  اين عادت را كاهش مي داد و به عنوان امري هرچند غير

، عدم اجماع مراجع شيعه در  تحقيق ديگري). 232: 1368پيران،  . (”ساخت مطرح مي

  ). 22/8/64انكيه.(داند بودن موادمخدر را سبب گسترش اعتياد مي حرام

  5/63“: خانم دكتر سلوي علي سليم در تحقيقي كه در مصر انجام داده مي نويسد 

درصد   5/22درصد افراد مورد بررسي، بر اين باور بودند كه مواد مخدر حرام است و 

اما دسته اول تاكيد بر اين داشتند كه . اند پنداشته درصد حالل مي 14آن را مكروه و 

؛ يعني راه  شود راي مقاصد پزشكي و درماني است پس حالل ميمواد ب چون مصرف

  ).  222:1409علي سليم،  . (توجيه براي عملشان فراهم بوده است

مخدر حرام نيست  محمد نويسنده و محقق سعودي نيز اين باور اشتباه كه مواد بن عويض

  ). 45:1412ذيابي، ( داند  را يكي از عوامل گسترش اعتياد مي

وهش ميداني كه توسط نگارنده صورت پذيرفته نيز اين فرضيه كه بين اعتقاد در دو پژ

به حالل بودن ترياك و ميزان گرايش افراد به مصرف ترياك ارتباط وجود دارد، به 

صد قايل به حالل بودن ترياك  در 50بدين ترتيب كه از گروه افراد معتاد . اثبات رسيد

در گروه . درصد قايل به حرمت ترياك بودند 32درصد قايل به مكروه بودن آن و  18و 

درصد قايل به مكروه بودن و  20شاهد، فقط هشت درصد قايل به حالل بودن ترياك و 

درصد كه قايل به حالل بودن  58از مجموع . درصد قايل به حرام بودن آن بودند 72

يل حالل درصد دوا بودن ترياك را دل 24درصد،  اعتياد روحاني و  34ترياك بودند، 
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درصد افراد گروه معتاد كه قايل به حرمت  32همچنين از مجموع. اند بودن قرارداده

درصد بيماري را دليل عدم  12درصد عادت و  20بودند و دست از ترياك نكشيدند 

اما اين كه اگر فتواي حرمت صادر شود آيا حكم به حرام . ترك اعتياد خود دانستند

در صد اين امر  80در صد گروه معتاد،  100است، از  بودن ترياك در جلو گيري موثر

همچنين در تحقيق نگرش سنجي نگارنده . اند تأثير دانسته درصد آن را بي 20را موثر و 

درصد  25/61نفري از دانش آموزان صورت گرفته است،  80كه بر روي يك نمونه 

 3/61در اين ميان، . ندا درصد آن را بي تأثير دانسته 75/37حرام بودن مواد را موثر و  

درصد وجود مواد  9/12درصد بيماري و  8/25درصد دليل مصرف مواد را ضعف ايمان، 

  ). 131:1378برفي،  ( اند  دانسته

  :فقه و مسايل اجتماعي 

شود اين است كه فقه با مسايل اجتماعي چه   اولين نكته اي كه در اين باب مطرح مي

در حوزه مسايل اجتماعي در چه سطحي است؟ آيا ارتباطي دارد؟ دايره عملكرد فقه 

فقه را مي توان حالل مسايل اجتماعي دانست و راه حل تمام مسايل اجتماعي را مي 

توان از فقه طلبيد؟ يا اين كه آراي فقهي چه تاثيري در حل مسايل اجتماعي دارند؟ و 

  مسايل اجتماعي نيز چه تاثيري بر آراي فقهي دارند؟ 

اً در فقه تجلي مي كند در درجه اول سعادت و آرامش حيات دنيوي شريعت كه عمدت

انسان را تأمين مي كند كه اين گونه آرامش رواني امور زندگي در اديان ديگر با فقه 

  . شود هاي ديگر و در جوامع غير ديني با قوانين بشري نصيب آدميان مي

شوده خواهد شد، اين سخن كه هر جا مشكلي رخ دهد، به سر پنجه احكام فقهي گ

زيرا همه مشكالت و دشواري هاي جهان و حيات، دشواري . صحيح به نظر نمي رسد

از طرفي ديگر، شاهد . هاي حقوقي نيست كه حل آن را از فقه مصطلح متوقع باشيم

هستيم كه مكتب اسالم با بيان احكام آغاز نشده بلكه با بيان عقيده و تثبيت آن در دل 

س از آن نيز به تبيين احكام پرداخته است، آن هم به صورت ها شروع شده است و پ

هاي  ها و ظرافت تدريجي و گام به گام، و فرمان هاي فقهي با در نظر گرفتن تمام روش
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پيام رساني و فراهم كردن بستر و  زمينه اي ظهور آن  فرمان، به مخاطبين آن منتقل 

  . شد

حصارهاي واپسين مرزهاي نهايي آنچه در خور و در اختيار فقه است آن است كه 

ميدان كوشش آدميان را تعيين و تحديد كند كه دست را تا كجا بگشايند و پا را از كجا 

فراتر نگذارند و غير آن بايد به دست علم سپرده شود، كه پذيرش آن نيز در بدو امر 

 در اين صورت. نياز به كاشت درخت ايمان در قلب و فراهم بودن بستر رشد آن است

است كه راي فقهي مي تواند در جلوگيري از گسترش بعضي از انواع مسايل اجتماعي 

  . موثر واقع شود

فقه در باب حل مسايل اجتماعي بيش از اين نمي گويد كه مثالً مشكل ترافيك را هر 

المثل، مالكيت مشروع كسي را لگد مال  كنيد چنان حل كنيد كه في گونه حل مي

گشاييد چنان بگشاييد كه في المثل  وستاييان را هر گونه مينكند، يا گره مهاجرت ر

كنيد،  جويي مي اگر معضل اعتياد را چاره).  1/56: 1375سروش، . ( موجب اضرار نشود

  . چنان باشد كه في المثل موجب اضرار به فرد نشود

اگر اين انتظار را از فقه داشته باشيم كه مجموعه علل يك معضل اجتماعي را بيان 

آن   فقه فقط حكم پرهيز از آن را بيان مي دارد،. د، انتظار گزافي بيش نخواهد بودكن

هم در زماني كه به عنوان يك معضل اجتماعي شناخته شود و در مجموعه رفتارهاي 

انساني نيز، انسان را از كليه رفتارهايي كه موجب سقوط انسان از شرافت و كرامت 

  .انساني اش مي شود، باز مي دارد

توان نتيجه گرفت كه فقه تمام مسايل اجتماعي نيست بلكه در اين باب  نابراين، ميب

نيز فقه فقط فرمان مي دهد و فرمان نيز زماني موثر واقع خواهد شد كه اوالً فرد و 

هاي پذيرش فرمان نيز  جامعه مخاطب، معتقد به فرمان باشند و ثانياً شرايط و زمينه

سايل اجتماعي بر فقه و آراي فقهي دارند اين است كه با اما تاثيري كه م. فراهم باشد

توجه به ماهيت مسايل اجتماعي و نسبي بودن آنها، حكم فقهي مربوط به آنها نيز 

نسبي خواهد بود و امكان تغيير حكم به دليل تبديل يا تجديد موضوع، گزينشي بودن 

  . هد آمدمعرفت انساني و شرايط سياسي، اجتماعي، محيطي موجود پيش خوا
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  :نتيجه پژوهش 

است كه اعتياد يك  توان گفت اين اي كه در ارتباط با مسأله مورد بررسي مي نتيجه

اوالً، امروزه اغلب . زيرا ويژگي هاي مسأله اجتماعي را دارا است. مسأله اجتماعي است

عي ثانياً، اعتياد يك وضعيت اجتما. اي نادرست ارزيابي مي كنند مردم اعتياد را پديده

ثالثاً، . است است كه تعداد نسبتاً زيادي از مردم را مبتال كرده و به نوعي عموميت يافته 

رابعاً، اين . اند داده انديشمندان و زمامداران ضرورت رسيدگي به آن را مورد تأكيد قرار

بنابراين، راه حل . پديده ناشي از شرايط مختلف اجتماعي است و ريشه اجتماعي دارد

  .يد با توجه به عوامل مختلف اجتماعي پيدا شودآن نيز با

بررسي آراي فقهي در باب اين مسأله روشن مي سازد كه فقهاي اسالمي زماني در باب 

اند كه هر يك از انواع مواد به عنوان مسأله اجتماعي  آن سخن گفته و اظهار نظر كرده

هم بويژه  آن. ودمطرح است و جامعه نيز نسبت به آن آگاهي و حساسيت پيدا كرده ب

زماني كه زمامداران سياسي نسبت به موادي خاص حساسيت نشان مي دادند و 

  .خواستار تبيين حكم آن از سوي فقها مي شدند

با وجود اين كه از قرن سوم هجري، آثاري دال بر وجود ترياك و حشيش در سرزمين 

يعه و اهل هاي اسالمي در دست است،  ولي تا قرن پنجم هجري هيچ يك فقهاي ش

در واقع به دليل دوا شمردن آنها از سوي . سنت به تشريح حكم آن دو نپرداخته اند

اما از قرن پنجم به بعد درباره اين دو . جامعه، فقها نيز آن دو را حالل مي پنداشتند

شود، بويژه در قرن هفتم و هشتم هجري كه  ماده، آرايي در كتب فقهي ديده مي

كند و واكنش تند فقها همراه با برخورد  ه اجتماعي بروز ميحشيش به عنوان يك مسأل

از آن تاريخ به بعد نيز در متون فقهي شيعه و سني، حكم . شود حكام مشاهده مي

اگر چه بعد از آن، ديگر به عنوان . حشيش توسط وارثان فقه تا به حال تكرار شده است

زگوكننده تأثيرپذيري انديشه يك مسأله اجتماعي خودنمايي نكرده است، اما اين خود با

انسان از نظريات گذشتگان است كه از مصرف افيون در متون شيعه و اهل سنت تا قرن 

شود و فقط مصرف زياد آن كه كشنده بود، حرام به  نهم  بيشتر به عنوان دارو ياد مي

  . حساب آمد
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مصرف افيون  با وجود اين كه) بويژه در دوران صفويه(از قرن نهم هجري تا قرن سيزده 

شماري حتي شاهان صفوي را گرفتار كرده بود، شاهد كمترين  بيداد مي كرد و افراد بي

آراي فقهي آن هم در حد پنج راي فقهي مي باشيم كه بررسي اين پنج راي نيز هم 

زمان با مبارزه كوتاه مدت بعضي از سران حكومتي بوده است، لكن در قرن چهاردهم 

اعتياد به مواد افيوني را به عنوان يك ) م1912(معه جهاني  هجري بعد از اين كه جا

همچون حكم آصف الدوله حاكم  (معضل شناخت و در ايران نيز بعضي از احكام  

( آن را به عنوان مسأله اجتماعي شناختند و قانون تحديد ترياك ) 1300خراسان، 

اسالمي مورد سوال قرار تصويب شد و فقها در اين باب بويژه بعد از انقالب ) ه، ق 1329

گرفتند؛ در نتيجه شاهد حدود دو سوم مجموع آراي فقهي موجود در اين باب از سوي 

  ). 2و  1جدول شماره ( فقهاي شيعي در اين فاصله زماني كوتاه هستيم 

  

  فراواني آراي فقها پيرامون حشيش و افيون:  1جدول شماره 

  حكم

 فقيه
 جمع حالل شمردن حرام دانستن

 62 10 52 شيعه

 94 ـــ 94 سني

 156 10 146 جمع

  فراواني آراء قائل به حرمت حشيش و افيون:  2جدول شماره 

  ق. هـ  1300به تفكيك قبل و بعد از سال  

  حكم

 فقيه   

قبل از سال 

1300 

بعد از سال 

1300 
 جمع 

 52 40 12 شيعه

 94 29 65 سني

 146 69 77 جمع

و سيگار چون از بدو پيدايش آن در ايران، زمامداران نسبت اما مسأله اعتياد به تنباكو 

به آن حساسيت نداشتند و خود نيز گاهاٌ به آن آلوده بودند به همين خاطر به عنوان 

مسأله اجتماعي با آن برخورد نشده است، لذا نه تنها در تحريم آن آراي صادر نگرديد، 
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صورتي كه مبطل روزه نيز واقع  بلكه در حيلت آن نيز آراي بيان شده است آن هم به

در بين فقهاي شيعه تنها شاهد فتواي تحريم ميرزاي شيرازي هستيم كه آن . نگردد

هم بنا به يك روايت بيشتر بعد سياسي داشته و خواسته نظام وقت بوده است و اخيراٌ 

 4و  3جدول شماره . ( نيز شاهد چند راي مشروط نيز هستيم كه ضرر حرام نموده اند

 (  

  فراواني آراي فقها پيرامون تنباكو و مشتقات آن:  3جدول شماره 

  حكم

 فقيه   
 جمع حالل شمردن حرام دانستن

 9 2 7 شيعه

 77 4 73 سني

 86 6 80 جمع

  

  فراواني آراء قائل به حرمت تنباكو به تفكيك:  4جدول شماره 

  ق و بعد از آن.هـ  1300قبل از سال  

  حكم

 فقيه   

قبل از سال 

1300 
 جمع بعد از آن

 7 7 ـــ شيعه

 73 22 51 سني

 80 29 51 جمع

گونه كه اشاره شد، در جهان تسنن، افيون تا قرن نهم هجري بيشتر به عنوان  اما همان

شد و آراي محدودي از حرمت آن در بين فقهاي اهل سنت يافت مي  دارو استفاده مي

شود و آراي  ن مسأله اجتماعي مطرح مياما از قرن نهم به بعد اين پديده به عنوا. شود

اما در قرن . شود شماري در قرن نهم و دهم از سوي فقهاي اهل سنت صادر مي بي

يازدهم و دوازدهم بيشترين توجه به مسأله اعتياد به مصرف توتون و سيگار مربوط 

 مصرف تنباكو نيز براي اولين بار به عنوان امري زيانبار از سوي حاكم وقت. شود مي

  . اعالم شد
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شدند، درباره اعتياد  خاطر بعضي از فقها به دليل اين كه مورد سوال واقع مي به همين

هم، به دليل حساسيت كلي جامعه در آن باب ابراز عقيده  كردند و بعضي اظهار نظر مي

شماري در باب حرمت  كل، حساسيت به حدي باال بود كه عده بي به طور. كردند مي

فتوا مبني بر حرمت را  73مورد از آن كتاب ها و  23گاشته اند كه توتون كتب مفصل ن

منتهي در قرن سيزدهم و چهاردهم هجري به دليل اين كه اعتياد به . ايم نقل كرده

افيون بار ديگر مسأله اجتماعي جهان شد و افكار عمومي را متوجه خود ساخت به طور 

ايم، آن هم با لحني  و تنباكو بودهاتفاقي شاهد ارائه حكم فقها درباره حرمت افيون 

رساتر از گذشته كه اين امر نيز ريشه در تحول و رشد فرهنگي دوران معاصر دارد كه 

فقهي را وادار ساخت تا حكم و فرمان فقهي را با ادله روشن به مخاطبين خويش ارايه 

  . دهد

ار و توتون اگر چه در اين سده، در بعضي از مجامع علمي اهل سنت نيز راجع به سيگ

كه (حساسيت كاهش يافته و حكمي در حد مكروه و مباح نسبت به آن ارايه داده اند 

خود اين امر به ريشه در عدم حساسيت حاكميت كشور به آن مجامع علمي ـ فقهي 

دارد و بيانگر اين نكته است كه كاهش حساسيت زمامداران سياسي، سبب شده است 

). عه نيز نسبت به مصرف سيگار و توتون كاهش يابدتا حساسيت فقها و عالمان آن جام

  : به طور خالصه در اين بحث روشن شد كه

اعتقاد به حالل بودن مواد مخدر مي تواند يكي از عوامل مؤثر در گرايش به اعتياد .1

زيرا رفتار، بيانگر نگرش و گرايش انسان است، چنانچه نگرش انسان نسبت . تلقي شود

مي تواند در عمل آن را انجام دهد، چون دچار تنش رواني و به امري منفي باشد ن

  . رفتاري مي شود، مگر اين كه به توجيه رفتار خويش بپردازد

به همين دليل، دولتمردان انگليس در جهت ترويج اعتياد مبلغيني را به خدمت گرفتند 

مواد مخدر  تا اوصاف مواد مخدر را بيان كنند و از اين طريق نگرش توده ها را نسبت به

و در ) تنباكو(ها و حاضر كردن قليان  همچنين، عملكرد مردم در مهماني. مثبت كنند

گذشته حتي ترياك، مبين اين مطلب است كه چون باور به حيلت ترياك داشته و 

اما به هيچ وجه از مهمان خويش با شراب . زنند دارند، دست به چنين عملي مي

بر خالف توده هاي مسلمان در . حرمت آن دارندكنند، چون باور به  پذيرايي نمي
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به دليل تلقي مثبت از آن مشاهده مي شود كه همه بر گرد شراب ) ع (پيروان مسيح 

  . چون شمع ميكده مي سوزند

اضافه بر آن همان گونه كه پيش از اين توضيح داده شد تحقيقات ميداني زيادي بر 

واي ميرزاي شيرازي و ساير دستورهاي فت. گذارند واقعيات تاريخي اين ادعا صحه مي

مراجع عظام، پرده از هر گونه شك در اين باب بر مي دارد و بيان مي كند كه اگر توده 

هاي مردم به حرمت شي باور داشته باشند هرگز گرد آن نخواهند رفت، منتهي نكته 

هاي  اي كه در بيان حرمت و ايجاد اين باور مي بايست لحاظ شود اين است كه زمينه

تكميل كننده و شرايط مناسب تثبيت پيام حرمت، بايد مد نظر مسئووالن فرهنگي 

  . قرار گيرد

فقهاي مذاهب اسالمي به يك نسبت مساوي به مسأله اعتياد به مواد مخدر . 2  

، داليل دو )گونه كه در جريان بحث روشن شد همان(دليل عمده اين امر . اند نپرداخته

  : گانه زير است

به اين صورت كه در گذر زمان براي فقها مضرات مواد مخدر  :تبديل موضوع ) الف

در نتيجه از حكم اوليه كه به اباحه نظر داشتند، منصرف گشته و حكم به . روشن شد

  .حرمت دادند

به دليل ماهيت مسأله اجتماعي  :تاثير شرايط سياسي، اجتماعي، محيطي) ب

ني كه اعتياد به هر يك از مواد مخدر در جامعه مسأله اعتياد، روشن شد كه فقها تا زما

به عنوان مسأله اجتماعي مطرح نشده و زمامداران سياسي نسبت به آن حساسيتي 

اما بعد از . اند ازخود نشان نداده بودند، آنان نيزكمتر به بيان حكم آن پرداخته

گيري حساسيت، فقها نيز با بيان حكم حرمت در حساسيت موجود شريك و  شكل

برابري فتواي فقهاي مذاهب اسالمي شده،  سهيم شده اند كه اين امر نه تنها سبب نا

  .بلكه سبب نابرابري حكم بين فقهاي يك مذهب نيز نشده است

  

  :          پيشنهادات

با توجه به اهميت پيشگيري در باب اعتياد كه تقريباً تنها راه معالجه است، اقدامات 

  :نظر دور داشت پيشگيرانه زير را نبايد از
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ابتدا بايد جامعه را از لوث مواد افيوني و دخاني پاك كرد و مبارزه پيگير و برخورد . 1

. مخدر را بدون كوچكترين تبعيض و گذشت دنبال كرد شديد با قاچاقچيان مواد

مرزهاي ورودي نيز بايد كنترل شوند، اما بايد دانست كه طرح كنترل مرزها فقط 

سأله نظامي مرزها يك بعد كار را در بر مي گيرد و بايد به ابعاد نظامي نيست، بلكه م

ديگر آن نيز توجه شود، يعني به ابعاد اجتماعي، فرهنگي، رفاهي، اقتصادي و به كار 

گيري نيروهاي انساني مناطق مرزي نيز بايد توجه شود و با توجه به طبيعت مناطق، 

                            .             كار مناسب براي آنها ايجاد شود

با باال بردن بينش و آگاهي مردم، بايد تنفر را در مردم نسبت به مواد مخدر ايجاد . 2

پايان اعتياد و سرنوشت ماتمكده دردناكي . هاي آنها را در اجتماع متذكر شد كرد و زيان

كه اعتياد  دهد و از مصائب نكبت بار و درد آفريني را كه داشته است به مردم نشان مي

  .  كند براي جهانيان داشته را همگان بيدار و آگاه مي

بايد اين گمان شايع كه مواد مخدر حرام نيست، از بين برود و با يك اقدام فراگير . 3

بايد حكم آن را تبيين كرد، تا توده هاي مردمي دريابند كه مصرف اين گونه مواد را نه 

و مصلحت انديشي انسان منع مي كند، بلكه از  تنها دستورات و قوانين حكومتي و تفكر

  . نظر دين و شريعت الهي نيز حرام هستند

اشاعه و تقويت هر چه بيشتر معنويات در جامعه و معتقد ساختن مردم به انجام . 4

  .فرايض ديني و تقويت ايمان و اعتقادات آنان در اين گونه موارد

زيان هاي بهداشتي، اجتماعي، آگاهي بخشيدن به توده هاي مردمي نسبت به . 5

اقتصادي، فرهنگي و سياسي مواد مخدر افيوني و دخاني، كه در اين مسير تمام 

انديشمندان ديني، سياسي و پزشكي بايد همگام با يكديگر عمل كنند و مسجد، 

مدرسه، بيمارستان، اداره، راديو، تلويزيون و ساير وسايل خبري نيز به طور هماهنگ به 

  . شوندكار گرفته 

تاسيس و گسترش مراكز درماني براي قربانيان مواد مخدر با هدف درمان انسان . 6

  . هايي كه از فشار درد رو به استعمال مواد مخدر افيوني و دخاني مي آورند

گسترش مراكز تحقيقاتي در زمينه بررسي ماهيت اعتياد و شيوه هاي درمان آن . 7

عتياد و خريد و فروش مواد مخدر در جامعه ايجاد شود، چون بايد توجه داشت كه ا

عارضه اي نيست كه يك شبه پديد آمده باشد و با همان سرعت از بين برود، بلكه 
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مبارزه با مواد مخدر و اعتياد، به برنامه ريزي مبتني بر اطالعات دقيق و وسيع نيازمند 

ده و در يك اقدام بايد علل و عوامل گرايش به اعتياد در جامعه دقيقاً شناسايي ش. است

. هماهنگ و گسترده و بدون شتابزدگي، ريشه هاي اعتياد براي هميشه خشكانده شود

در غير اين صورت هر اقدام شتابزده در اين زمينه و بدون بهره گيري از نظر 

كارشناسان فن، تنها مي تواند معلول را براي چند صباحي تحت الشعاع قرار دهد و تا 

  . است، مبارزه با معلول نتيجه دلخواه را نخواهد داشتمادامي كه علت باقي 

وقتي خودمان مثالً سيگار توليد مي كنيم و . بايد از كارخانه هاي داخلي شروع كرد. 8

آن را به بازارهاي داخلي و خارجي عرضه مي كنيم، چطور مي توانيم از ممنوع كردن 

انگيزه اي براي روي آوردن به لذا بايد شرايطي فراهم كرد تا . آن سخن به ميان آوريم

  .موادي نظير سيگار وجود نداشته باشد

مجامع فقهي مي بايست برخوردار از گروه كارشناسي باشند تا نسبت به موضوع . 9

شناسي اشياء و رفتارها مطالعات عميق و كاملي داشته باشند تا فقها بتوانند قبل از اين 

طور هماهنگ با يكديگر در جمع شورايي  كه امري به عنوان مسأله اجتماعي درآيد به

حكم آن را تبيين كنند و از اختالف آراء و تشتت فتوا بر حذر بمانند به عبارت بهتر، در 

  .صورت عدم تشتت است كه تاثير آن راي نيز بر توده هاي مخاطب افزايش مي يابد

... به سيگار و آن دسته از روحانيون، اساتيد، فرهنگيان و ديگر مسووليني كه معتاد. 10

هستند، از آن جهت كه الگوي جامعه هستند تا موقعي كه استعمال از آن را ترك 

خالصه . نكشند... نكرده اند به هيچ عنوان در جلوي ديد ديگران به طور علني سيگار و

اي از مسايل داخلي و خارجي، عاطفي و  الي مجموعه اين كه موضوع اعتياد بايد در البه

. ادگي و اجتماعي در موسسات تحقيقي و مراكز پژوهشي بررسي شودفرهنگي و خانو

در خاتمه، اگرچه اين تحقيق نتوانسته است همه ابعاد اين مسأله اعتياد و مواد مخدر را 

هاي بعدي  به طور كامل بررسي كند، اما اميد است بتواند راهگشاي تحقيقات و پژوهش

  .باشد
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