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 اصالت رساله یا پایان نامه یتعهد نامه

ر مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته / دکتراای تصصصری د   یهدانش آموخت« علی حسین منصوری» اینجانب

 :نوانرشته الهیات گاایش فقه و مبانی حقوق اسالمی که در تاریخ از پایان نامه/ رساله خود تحت ع

 «معتاد والد یدارا یهاخانواده در جرم ارتکاب و ادیاعت انیم ارتباط»

 :شومیام بدینوسیله متعهد منموده ( و درجه عالی دفاع)( و به حاوف )باکسب نماه به عدد 

ه از کر ( این پایان نامه/ رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شرده توسرا اینجانرب بروده و در مرواردی      1

ام. مطابق ضوابا استفاده نموده مقاله و...( -کتاب -دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگاان )اعم از پایان نامه

 ام.دهاده و سایا مشصصات آن را در فهاست مابوطه ذکا و درج کاو رویه موجود، نام منبع مورد استف

ا یرا برارتا( در سرای    ترا یین( این پایان نامه/ رساله قبالً باای دریافت هیچ مدرک تحصیلی )هم سرط،، پرا  2

 ها و مؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است.دانشگاه

ت اخترااع  هاه باداری اعم از چاپ کتراب، ببر  ( چنانچه بعد از فااغت از تحصیل قصد استفاده و هاگونه ب3

 مایم.نو.... از این پایان نامه داشته باشم از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مابوطه را اخذ 

هیچگونه  امیلی( چنانچه در ها مقطع زمانی خالف موارد فوق بابت شود، و در صورت ابطال مدرک تحص4

 ادعایی نصواهم داشت.

 دگی:نام و نام خانوا

 یمنصور نیحس یعل

 تاریخ و امضاء: 
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 به میتقد

 مهربانمهمسر و فرزندان  و زیعز مادر و پدر

 فداکار و دلسوز یاوری همواره یزندگ یهایدشوار و هایسخت در که

 .اندبوده میبرا مطمئن و محکم یبانیپشت و

قدر دان زحمات پدر، مادر، همسر و فرزندان و تمام کسانیکه مرا  

 نمودند هستم. یاری

 و نیز قدردان زحمات استاد راهنمای خویش 

 محسن والیتیجناب آقای دکتر 

 .باشمیمو اساتید داور و مدیریت محترم تحصیالت تکمیلی 

همچنین تشکر و قدردانی از جناب آقای دکتر عبدلی که در طول 

 بهره مند شدم.نیز انجام پایان نامه از مشاوره و مساعدت ایشان 

 مواد با مبارزه ستاد آموزش و قاتیتحق دفتر از ژهیو تشکر و ریتقد

 محترم کارشناس کخواهین خانم سرکار و یجمهور استیر مخدر

 خراسان استان مخدر مواد با مبارزه یهماهنگ یشورا یپژوهش

 تیموردحما و نموده مساعدت نامه انیپا نیا انجام در که یرضو

 .دادند قرار

 یاری یتمام و بزرگواران نیا همه متعال خداوند که دوارمیام

 .بدارد دیمو و موفق خود پناه در را دهندگان
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 ایهای کارشناسی ارشد و دکترای حرفهنامهفرم اطالعات پايان

 نام واحد دانشگاهی: سبزوار

 127کد واحد: 

 نامه:کد شناسايی پايان

 یمنصور نیحس یعل و:نام و نام خانوادگی دانشج

 شماره دانشجويی:

 سال و نیمسال اخذ پايان نامه:

 :یاعنوان پايان نامه کارشناسی ارشد يا دکترای حرفه

 «معتاد والد یدارا یهاخانواده در جرم ارتکاب و ادیاعت انیم ارتباط»

 تاريخ دفاع از پايان نامه:

 6تعداد واحد پايان نامه: 

 به عدد:نمره پايان نامه دانشجو 

 به حروف:

 چکیده

 سازندهیآ و سازانسان ایمح نیا اما است؛ ندهیآ نسل سازنده و یاجتماع نهاد نیتامهم و نیتاکوچک خانواده

 افااد از شتایب انکودک یباا یخانوادگ یزندگ. باشد داشته رو شیپ تواندیم را نیوالد ادیاعت نام به یدشمن

 خانواده ایمح و آموزدیم خانواده افااد گاید با ستنیز در را خود اتیبتجا نیاول کودک دارد، تیاهم بالغ

 با ابتدا از که باشد یاخانواده یدارا که یکودک. شودمی گذاشته فازندان ندهیآ تیفعال و رشد هیپا که است

 در کندیم جابهت را یناآرام یزندگ و باشد نیوالد ادیاعت و یدعو از یناش که نیوالد پاخاشگاانه اتیروح

 و یماد یهاخواسته تمام و شده محبت او به شهیهم و شده بزرگ نعمت و ناز در که یکودک با سهیمقا

 را مجامانه ملع قب، و است متفاوت مجامانه عوامل به نسبت تفکاات ازلحاظ قطعاً شده، باآورده او یمعنو

 ایمح ایأبت و است شده بزرگ گونهنیا چااکه نکند؛ تصور آن یباا یقبح است ممکن یحت و داندیم کمتا

 ین نتیجهبه ا باداری و با ابزار فیش ایکتابصانه، با روش و تبیینی تحلیلیاین پژوهش با روش . اوست اطااف

 یک از. سازدمی همفاا ارتکاب جام باای را زمینه جهت دو از خانواده، در معتادوالدین  وجودکه؛  رسدمی

 شود، تلقی ثبتیم و مسلا نقش جوانان و نوجوانان نظا از اگا ویژه به اده،خانو در معتاد الگوی وجود سو،

 دستاسی نیز و صدرم مواد با وی آشنایی زمینه دیگا سوی از و سازدمی مهیا سازی همانند جهت را نوجوان

 شدن معتاد قب، و تاس ،کنندمی زندگی معتاد هایخانواده در که افاادی. نمایدمی تسهیل را آن به آسان

 مصاف از باید ینوالد لذا. گاددمی محسوب عادی امای هاآن باای مواد مصاف و رفته بین از باایشان

 که فامیل افااد با انفازند تماس از آن با عالوه و نمایند پاهیز جداً خود فازندان منظا در مصدر مواد هاگونه

 مصاف سوء به شگاای فاصت خانواده، در تادمع افااد وجود که چاا نمایند؛ جلوگیای هستند، اعتیاد گافتار

 .شودمی نوجوانان ارتکاب جام موجب و نمایدمی فااهم نیز را اعضا سایا باای مواد

 جام، اعتیاد والدین، فقه و حقوق کلمات کلیدی: اعتیاد، ارتکاب
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 مقدمه

 حدو ،دهندیم آموزش را هامهارت شوند، وارد یبزرگسال یایدن به تا کنندیم کمک خود کودکان به والدین

 ارائه آنها به ایپذ کنتال یهااندازه در را یواقع جهان و کنندیم نییتع خود نوجوانان و کودکان یباا یماز

 به و کنندیم کمک خود جوان فازندان به ینیگز همسا مااحل در نیوالد فازندان، شدن بزرگ با. کنندیم

 یمیقد نسل و شوندیم متولد یدیجد فازندان. ندینمایم فاءیا را بزرگ مادر و بزرگ پدر نقش جیتدر

 باقاار شیهایادکامش و مشکالت تمام با خانواده بیتات نیا به. شودیم رانده خانواده هیحاش به ای ادیمیم

 نیتامصاب. اردد کودکان با یمیمستق ایتأب خانواده، ینسل چند ساختار در ینابهنجار و مشکل ها .ماندیم

 پدر یعنی سوم نسل یگاه و پادازندیم مصدر مواد مصاف به نیوالد یگاه. است ادیاعت نوادهخا معضل

 ادیاعت از و دارند تباطار نسل ها با یمتفاوت یهاوهیش به کودکان. هستند معتاد خانواده بزگ مادر ای و بزرگ

 ،یربدرفتا با توأم آن یفضا که ندشویم بزرگ یاخانه در یالکل و معتاد نیوالد کودکان. اندیپذیم ایتأب آنها

 موارد در. شوندیم متولد نیجن یالکل سندرم با ابتدا همان از کودکان نیا از یباخ. است یتوجه یب و طاد

 چهاه وارد آن یامدهایپ و کنندیم مواد مصاف به شاوع کودک تولد از بعد آنها از یکی ای نیوالد گا،ید

 .شودیم خانواده شاخص

 قطع آنان با را خود فازند ارتباط سهولت به توانندینم نیوالد. است معتاد مادربزرگ ای بزرگپدر که یوقت

 ایپ و معتاد عضو ماگ با شودکه یم تصور یگاه. شوند نیمعتاد با زا بیآس یارتباط لیتشک مانع و کنند

 ماگ از بعد مادر ای پدر یگاه که دهندیمن نشا شواهد اما. ماد خواهد زین شده جادیا مشکل خانواده،

 مواد مصاف به شاوع خود و گاددیم یخانوادگ یهایآشفتگ و دیشد استاس دچار خود معتاد نیوالد

 ،یزیباونا ،یبدرفتار ،یپاخاشگا شدت. هاستخانواده نیا یالگو نیتایعموم انکار .دینمایم مصدر

 از نوجوانان و کودکان نابهنجار ینسج یهاتیفعال و منزل به بازگشت در ایتأخ و کادن اید منزل، فااراز

 زین نیوالد و کنند انکار را خود والد ادیاعت که اندیگیم ادی کودکان. شودیم انکار معتاد نیوالد طاف
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 موارد از یباخ در .اندیگیم دهیند آنهاست ادیاعت بازتاب که را خود کودکان یجانیه و یرفتار مشکالت

 نیوالد نیا. سپارندیم مادربزرگ و پدر به را آنها و ندیآ ین با خود زندانفا ینگهدار عهده از معتاد نیوالد

 تیدربارةتاب را روش نیهم بودند، داده سوق ادیاعت طاف به را خود فازندان غلا، تیتاب ابا در که یمیقد

 یدارا نیوالد یگاه .کنندیم فااهم آنها در را ادیاعت دهیپد باوز نهیزم و اندیگیم کار به زین خود یهانوه

 مواد مصاف طاف به جیتدر به. اندگافته ادی را خود نیوالد ادیاعت یکودک از هاآن. هستند معتاد نیوالد

 شیافزا اکنون و زدند باز سا کمک یتقاضا و خود مشکل به اعتااف از یشماریب لیدر به بنا و شدند رانده

 بیتات نیا به. اندیک یم دهیناد را رفتارها تمام و کنندیم انکار زین را خود فازندان ادیاعت شاوع ای و مصاف

 .کنندیم عادت خودشان و نیوالد ادیاعت انکار به زین فازندان

 در و کنند دهاستفا یخشن یهاروش از یگاه خود، فازندان یرفتار مشکالت با مواجهه در معتاد نیوالد

 .اندیگیم دهیند را دخو معتاد تازه نوجوانان و کودکان مشکالت تمام گاید زمان

 یدارا هاحل راه .است یخاص یهایژگیو یدارا معتاد عضو یدارا یهاخانواده در مسئله حل یهاروش

 با خود ادیاعت ایبتأ از آنکه یباا پدر "مثالً. ندارند ییکارآ مدت بلند در و محدودند و مدت کوتاه کانون

 مصاف شاهد تا کندیم تاکوچک کودکان مسئول را بزرگتا کودک مواد مصاف هنگام در بکاهد، فازندان

 جادیا یشتایب تمشکال مدت دربلند اما است دیمف مدت کوتاه در روش نیا. اندینگ ادی را آن و نباشند مواد

 .کندیم

 اما باشند اشتهد قاار خود مناسب یجا در ساختارها که شوندیم موجب یعاد مواقع و موارد در هاحل راه

 و تنش از ییبار سط، معتاد یهاخانواده یفضا در که است لیدل نیهم به. گسلندیم هم از انبحا هنگام در

 .میکنیم احساس را پااکنده و شونده رها ناگهان جاناتیه

 نیا یساختار یالگو. دارند همااه به یادیز یجانیه بار و هستند یواکنش شدت به"معمورً هاحل راه

 متعارف ببات یدارا روزماه و یعاد انیجا. شودیم مشصص یآشفتگ داومت و ماج و هاج با هاخانواده
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 چیه هاتیفعال گاید و فیتکال انجام غذا، صاف زمان. ندارند یبابت یداریب و خواب زمان کودکان. ستین

در این پژوهش فقهی حقوقی نویسنده با بارسی ارتباط بین اعتیاد و ارتکاب جام در  .ندارند ینظم

 دارای والد معتاد به بارسی راه کارهای فقهی و حقوقی این معضل پاداخته است. یهاخانواده

 پرسش اصلی پژوهش

 بارتکا و ادیاعت انیم یارتباط وچه بارست؟ باشندیم معتاد والد یدارا که ییهاخانواده در جام ارتکاب چاا

 دارد؟ وجود معتاد والد یدارا یهاخانواده در جام

 یفرع پرسش

 .اند کدام انهآ یایشگیپ یهاراه و ؟کندیم دیتهد را معتاد نیوالد یدارا فازندان یخطاات چه .1

 دارد؟ وجود فازندان ادیاعت به شیگاا و معتاد نیوالد داشتن نیب یارابطه چه .2

 پژوهش اتیفرض

 رد.دارای والد معتاد ارتباط مستقیمی وجود دا یهاخانوادهبین اعتیاد و ارتکاب جام در 

 ای والد معتاد با خطااتی مانند بزهکاری، جام، اعتیاد و ... مواجه هستند.فازندان دار

 وجود دارد. یمیمستقبین والدین معتاد و گاایش به اعتیاد فازندان ارتباط 

 مساله بیان

 در علت نیهم به و دشواراست بسیار اغلب هستند روباو ادیاعت مشکل با که ییهاخانواده در کادن یزندگ 

 روباو یرفتار یهااختالل و یروان ،یروح ،یعاطف مشکالت انواع با افااد اعتیاد، از دیده آسیب یهاخانواده

 ابا با. دهدیم قاار یعاد ایغ یعصب یفشارها تحت معتادرا فاد خانواده یاعضا اد،یاعت یماریب. شوندیم

 روند – است معتاد دفا کی با یزندگ یهایژگیو از که – منتظاه ایغ و تاسناک یرفتارها و اقدامات

 که آنچه با شودیم گفته معتادان خانواده باره در که آنچه. شودیم مصتل هاخانواده نیا در یزندگ یمعمول

 درون که میشویم متوجه تاقیدق ینگاه با و بوده متفاوت کنندیم تجابه و دینیبیم خود چشم به آنها قتاًیحق
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 و شالوده حفظ یباا او خانواده یاعضا ای معتاد فاد. دارد اریبس تتفاو آن اونیب با معتاد خانواده یزندگ

 دهند، جلوه وارونه را مسائل است ممکن است، شدن دهیپاش هم از حال در جیتدر به که یاخانواده انیبن

 ابعاد همه. کنند انکار را خود خانواده در آن از یناش مشکالت و ادیاعت وجود یحت ای و کنند یساز صحنه

 یاعضا و شده روباو مشکل با ادیاعت یماریب به خانواده عضو چند ای کی شدن مبتال ابا با یخانوادگ یزندگ

 اد،یاعت از یناش مشکالت و مصائب کادن انکار ابا با. دهندیم دست از را اوضاع کنتال جیتدر به خانواده

 و شوندیم شماده زیناچ و تیهما کم یجد و مهم مسائل و کنندیم جلوه مهم افتاده پا شیپ و یجزئ مسائل

 یخطاناک و آشفته ایمح در حضور. شودیم خارج خانواده یاعضا دست از مشکالت کنتال بیتات نیبد

 نیوالد به کودکان یوابستگ و ازین احساس تا شودیم باعث است، گافته دربا را معتادان خانواده یزندگ که

 و هیجانات با است ممکن یجوان دوران در معتاد یهادهخانوا باشدکودکان همااه ینگاان و تاس با خود؛

 مناسب تیتاب و تیحما از یباخوردار عدم علت به و شده روباو یروان یروح دیشد احساسات

 معمورً جهینت در کنند؛ فصل و حل را آنها و درک را یروان مشکالت و مسائل نیا نتوانند یخانوادگ

 گافتن دهیناد: جمله از یدیشد یتدافع یرفتارها است افتهی شپاور معتاد خانواده کی در که ینوجوان

 مشکالت، دادن جلوه یمنطق و کادن هیتوج گاان،ید دانستن مقصا مشکالت، وجود انکار خود، احساسات

 یآشفتگ کنتال هدف با یخوددرمان ای یساز ظاها ،یایگ گوشه و یطلب انزوا د،یشد کنتال ،ینمائ روشنفکا

 یبصش نظم ای خانواده در ببات حفظ و یباقاار تیقابل از یعاد یهاخانواده .ادیگیم شیپ در را یدرون

 که یزمان اما. هستند باخوردار – شودیم گفته یهوموستاز آن به یعلم اصطالح در که – خانواده یدرون

 و دهند سامان و سا را خود مسائل گذشته مثل توانندینم گاید هاآن ،شودیم باز خانواده دورن به ادیاعت یپا

 نهاد، کی عنوان به خانواده. کندیم اییتغ شدت به یعاطف مشکالت و مسائل با آنها باخورد نحوه جهینت در

 آن یاعضا از یکی که یاخانواده در اما کند، جادیا توازن و تعادل خود درون در تا کندیم تالش معمورً

 و خود یباا هم که یمشکالت و مسائل خاطا به معتاد فاد. خوردیم باهم تعادل و توازن نیا است، معتاد
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 یعاد ایغ حالت خانواده یاعضا همه یزندگ تا شودیم باعث ،کندیم جادیا اشخانواده یاعضا یباا هم

 از و فازندانشان از خودشان، از را شانیزندگ تیواقع تا کنندیم تالش معتاد خانواده یاعضا. کند دایپ

 باور و اعتماد ،یخانوادگ یزندگ نظم صتنیر بهم و شدن آشفته با. دارند نگه یمصف انشانیاطااف و بستگان

 روباو یدادهاییرو و حوادث چه با که کنند ینیب شیپ توانندینم گاید آنها و رودیم نیب از خانواده یاعضا

 یاعضا که یکسان و کاد اعتماد توانینم چکسیه یهاوعده و هاحاف به هاخانواده نیا در. شد خواهند

 و ارزش که اندیگیم شیپ در یرفتار کنند، هیتک آنها به دیبا آرامش و ببات از یباخوردار یباا خانواده

. کنند اعتماد توانندیم یکس چه به که دانندینم بزرگسارن و کودکان یهائ خانواده نیچن در. ندارد یاعتبار

 شیپ در یخاص یرفتار یالگوها زین معتاد فاد وادهخان یاعضا اد،یاعت یماریب شدن یدتایشد و شافتیپ با

 هاخانواده گونه نیا در. شودیم شتایب یناکارآمد و یآشفتگ باعث جیتدر به رفتارها نیهم و اندیگیم

 و بکشند اونیب آب از را خود میگل خودشان تا شوندیم مجبور و شده رها خود حال به کودکان معمورً

 و مقابله ادیاعت یماریب با یعلن طور به بصواهد که کس ها یاخانواده نیچن در. کنند حل را مشکالتشان

 یدرون یایدن در است ممکن خانواده یاعضا علت نیهم به. شودیم محسوب خائن عنوان به کند مبارزه

 هب. کنند رقابت گایکدی با معتادشان نیوالد ای اعضا ایسا محبت و توجه جلب یباا نکهیا ای باوند فاو خود

 نیوالد نقش خودشان کودکان است ممکن خانواده، در اعتماد قابل بزرگسال فاد کی یجا بودن یخال علت

 .کنند مواظبت و مااقبت گایکدی خودشاناز ن،یوالد محبت کادن جباان یباا و کاده یباز را

. شوندیم روباو ینروا و یعاطف یهاتیمحدود با هستند، بانیگا به دست ادیاعت یماریب با که ییهاخانواده 

 از چون کنند وجود ابااز و بزنند گایکدی به را دلشان یهاحاف یراحت به توانندینم هاخانواده نیا یاعضا

 از نکهیا یباا ییهاخانواده نیچن یاعضا. شود منجا فاجعه کی وقوع به شانیحافها که تاسندیم آن

 جیبس اعضا همه. کنندیم یمصف را خود یواقع احساسات اغلب. باشند امان در معتاد فاد یهایگافتار

 امتحان را باسد فکاشان به که یروش ها هاآن. ندینما مهار را معتاد کنتال قابل ایغ یرفتارها تا شوندیم
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 و خشم با است ممکن هاآن. کنند بیتاغ ادیاعت کادن تاک و مواد مصاف قطع به را معتاد تا کنندیم

 از یایشگیپ و ادیاعت کادن مهار یباا آنها واقع در. کنند طاد ای و تنبیه را او ای کنند رفتار او با تیعصبان

 باعث ایشاا نیا در روزماه یزندگ. دهندیم انجام را دیایب با دستشان از که یکار ها خانواده شدن یمتالش

 و شیآسا علت نیهم به و کنند یزندگ خطا و التهاب حالت کی در مداوم بطور خانواده یاعضا که شودیم

 یبالئ خطاش پا یرفتارها با معتاد فاد مبادا که هستند زنگ به گوش همه. خوردیم باهم هاآن همه آرامش

 یتیجنا و جام معتاد فاد که هستند هااس در شهیهم هاآن. اوردیب خانواده یاعضا گاید ای خود سا با

 نیا در که یکودکان. نباد ساقت به را خانواده والام ایسا ای منزل هیاباب مواد پول هیته یباا ای نشود ماتکب

 مواقع در و داده نجات یجان خطا گونه ها از را خود تا هستند مااقب شهیهم ،شوندیم بزرگ ایشاا

 مشکل درباره که ستین حاضا معتاد خانواده یاعضا از کی چیه .کنند دایپ یپناهگاه خود یباا یبحاان

 اریبس خانواده یاعضا یباا موضوع نیا با شدن روباو و کادن قبول نچو کند صحبت خانواده در ادیاعت

 نیا با. شودیم کم ارتباطشان و گافته فاصله گایکدی از جیتدر به آنها لیدل نیهم به. است دردناک و سصت

 و یعاد ایغ ییها العمل عکس کبارهی به شوندیم انباشته هم یرو هاآن دردناک احساسات که یزمان حال،

 و دیتول ماکز به را خانواده اعضا، از خشن و یاراد ایغ یرفتارها نیچن باوز. دهندیم نشان خود از دیشد

 از یبصش به یروان و یروح ضابات. دینمایم لیتبد یروان و یروح ضابات و هابیآس وقفه یب جادیا

 متعادل و متوازن یرفتار ندنتوان آنها تا شودیم باعث و شده لیتبد خانواده یاعضا از کی ها روزماه یزندگ

 عضو نامعقول و یعاد ایغ یرفتارها از خانواده یاعضا یشامسار و گناه احساس. باشند داشته گایکدی با

 از آنها تا شودیم باعث ،شوندیم متحمل زشانیعز ادیاعت انکار یباا که یعصب یفشارها همااه به معتاد،

 و یفعل یزندگ در یهائ خانواده نیچن یاعضا که است علت نیهم به. کنند یخوددار کمک درخواست

 و هانقش است ممکن معتاد یهاخانواده فازندان. شوندیم روباو مشکالت مصتلف انواع با خود ندهیآ

 در یادیز اطالعات نکهیا لیدل به و شوند دار عهده را است هاآن مادر و پدر فهیوظ که ییهاتیمسئول
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 ایمح در ای گاانید با کادن باقاار ارتباط در احتمارً ندارند، مشکالت و مسائل با آمدن کنار نحوه خصوص

 .شوندیم یادیز مشکالت دچار زین کارشان

 مجبور کودکان ،کندینم صحبت است آمده ساشان با که آنچه درباره خانواده یاعضا از کی چیه که یزمان 

 ییتنها به را آن زا یناش اباات و ادیاعت مشکل توانندیم چگونه که فتندیب فکا نیا به خودشان تا شوندیم

 یضاور دیآیم وجود به خانواده در که یمسائل همه خصوص در کادن صحبت که اگاچه. ندینما حل

 کج ای و یسادرگم تفاهم، سوء باوز باعث مهم مسائل مورد در کادن صحبت و یموشکاف عدم اما ست،ین

 تیعصبان باوز از تا شودیم باعث مشکالت لیتحل و هیتجز و کادن صحبت. شودیم خانواده یاعضا یالیخ

 یبعد مااحل در یروان و یروح مشکالت و مسائل باوز از یحدود تا از و شده یایشگیپ خانواده در

 بدون بلکه و هنبود یموقت تاس روباو آنها با معتاد خانواده که یمشکالت و مسائل. گادد یایجلوگ یزندگ

 پناه و امن طهنق چیه است ممکن ،کنندیم رشد معتاد خانواده کی در که یکودکان یباا. دارد ادامه وقفه

 یناش مشکالت زا خودشان بباند پناه آنها آغوش به دیبا کودکان که یافااد چون باشد؛ نداشته وجود یگاه

 کودکان به یافک حبتم و توجه بتوانند که داشت انتظار آنها از توانینم و هستند عذاب در ادیاعت یماریب از

 یاقدام خانواده معتاد عضو یبهبود یباا اگا. دهند قاار خود تیحما تحت کامل طور به را هاآن و داشته

 آمدن کنار یباا دهخانوا یاعضا که یمعقول ایغ و ناهنجار یرفتارها و ادیاعت از یناش ااتیتاب اد،ینگ صورت

 خانواده افااد. شودیم لیتبد یدائم و یعاد یرفتار به اندیگیم شیپ در یخانوادگ یزندگ و معتاد فاد با

 در ای کنند فاار نهخا ایمح از خواهندیم ای شهیهم و کنندیم یزندگ دردناک و آشفته یذهن با همواره معتاد

 ند،یاخوشان ایشاا نیا در یزندگ شدن یطورن صورت در. شوندیم پاخاشگا و یعصبان اعضا دیگا باابا

 .گافت خواهند قاار یروان و یروح مشکالت انواع به شده مبتال معاض در خانواده یاعضا

 ارتکاب و ادیاعت انیم یارتباط چه که است سئوال نیا به پاسخ و یبارس دنبال به پژوهش نیا در سندهینو

 دارد؟ وجود معتاد والد یدارا یهاخانواده در جام
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 مربوط سوابق

 آنها از یاخب به لیذ در که است شده نگاشته مشابه مقاله و پژوهش نیچند تاکنون پژوهش موضوع درباره

 .شودیم اشاره

 مشکالت پیاامون هشیپژو عنوان، با یامقاله در( 1380) الدین سیدجالل صدرالسادات اصغاو دالوندی -1

 .نمودند اصلح را ایز جینتا و پاداخته موضوع یبارس به «معتاد پدر» نوجوانان اجتماعی - روانی

 ایتأب اشند،ب وابسته مصدر مواد مصاف به آنها والدین که نوجوانانی زندگی با مصدر مواد دیگا و الکل

 هستند، مصدر وادم مصاف از ناشی خطاات معاض در بعداً تنها نه نوجوانان قبیل این. گذاردیم باقی فااوان

 .باندیم رنج نیز اجتماعی روانی مشکالت دیگا از بلکه

 روابا در اختالل تحصیلی، افت) اجتماعی - روانی مشکالت شناسایی هدف با که حاضا مطالعه در

 – روانی آزمون سوالی 90 پاسشنامه از گافته، انجام پدرمعتاد نوجوانان( اضطااب باوز و اجتماعی،

 این. است دهش استفاده زندگی حوادث پاسشنامه و تحصیلی وضعیت پاسشنامه ،(SCL-90) اجتماعی

 ورامین، قاچک ریبازپاو ماکز به مااجعه با ابتدا، در و است شاهدی - مورد لعاتمطا نوع از مطالعه

 به بودند، نظا مورد عیارهایم و( دختا و پسا) ساله 12-18 نوجوان فازند دارای که معتادانی از تعدادی

 منظور به. دشدن تعیین مورد جامعه عنوان به نفا 40 آنها فازندان بین از سپس و انتصاب تصادفی صورت

 که همکالسیها از "دغیامعتا پدر" نوجوان نفا 40 و فامیل از "معتاد غیا پدر" نوجوان نفا 40 تعداد مقایسه،

 مادر و درپ شغل و تحصیالت سط، خانواده در فازندان تعداد تحصیلی، سط، جنس، سن، متغیاهای نظا از

 .شدند داده شاکت آزمون رد و انتصاب تصادفی طور به شاهد گاوه عنوان به بودند، شده همتا

 میزان و متقابل، روابا در اختالل تحصیلی، وضعیت در دار معنی تفاوت از حاکی پژوهش این نتایج

 افت مورد، گاوه در که معنی بدین. است "غیامعتاد پدر" نوجوانان و "معتاد پدر" نوجوانان اضطااب

 اجتماعی - روانی مشکالت و پدر اعتیاد نبی و است بیشتا متقابل روابا در اختالل و اضطااب تحصیلی،
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 (P<0.05. )دارد وجود داری معنی رابطه آنها، نوجوان فازندان

 بارسی "عنوان با دخو مقاله در( 1391) عصمت نوحی و منیاالسادات الهی نعمت رقیه، پوررابای مهدی -2

 شها در موضوع یرسبا به "کامان شها معتاد فازند دارای مادران دیدگاه از فازندان اعتیاد در خانواده نقش

 شان؛یا نظا در. پاداختند کامان

 و خانواده افااد بین زدیکین ارتباط که دهدیم نشان هاافتهی. دارند فازندان اعتیاد در مهمی نقش هاخانواده 

 فاد با را نزما بیشتاین کودکی از که فادی خانواده اعضای میان در که آنجایی از. دارد وجود اعتیاد

 .کنیم بارسی عتادم افااد مادران دیدگاه از را مادران نقش تا شدیم آن با بنابااین است، مادر گذراندیم

 مواد به تادمع فازند دارای مادر 200 روی با که است تحلیلی توصیفی مطالعه یک مطالعه این: کار روش

 مصدر مواد به عتادم فازند خود گفته به بنا که سال 70 تا 40 بین مادر 200 مطالعه این در. شد انجام مصدر

 از نامه، ایترض گافتن و دادن آگاهی از پس. شدند انتصاب کامان شها سط، از یاخوشه روش به داشتند،

 اعتیاد در مادران نقش مورد در سؤال 20 و دموگاافیک اطالعات شامل که یاساخته پژوهشگا پاسشنامه

 و SPSS15 از استفاده با هاداده. گادید استفاده بود، شده واقع دییتأ مورد آن روایی و پایایی و بود فازندان

 .شدند تحلیل و تجزیه استنباطی و توصیفی آماری یهاآزمون

 خود مادران 80. %اشتندد سال 45 تا 22 سنین در و معتاد پسا فازند مادران %85 که داد نشان نتایج: هاافتهی

 است ممکن نیز آنان دفازن که دانستندیم اگا که بودند باور این با و شمادندیم مقصا فازندان اعتیاد در را

 در مواد مصاف ،%41 در فازندان به اعتنایی بی ،%83 در خانوادگی جدال. بودندیم مااقب بیشتا شود، معتاد

 .شد گزارش مؤبا %36 در فازندان حضور

 .دنمای پیشگیای فازندان اعتیاد از تواندیم ادیزی میزان به مادران آگاهی که داد نشان هاافتهی: گیای نتیجه

 سالمت تیوضع سهیمقا: عنوان با خود پژوهش در ،(1390) فاطمه یفااهان یماستا احمد، یاعتماد -3

 نیچن شانیا. پاداختند موضوع یبارس به. امعتادیغ و معتاد یهاخانواده دختا نوجوانان کنتال منبع و یروان
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 که؛ دارند دهیعق

 و معتاد یهاخانواده هب وابسته نوجوان نفا 60 تعداد نیا از که نفا، 120 تعداد به ،یاسهیمقا پژوهش نیا در

 یتصادف یایگ ونهنم روش به تهاان شها میکا رباط شهاستان از معتاد ایغ یهاخانواده به وابسته نفا 60

 جمع( GHQ) یروان سالمت مهپاسشنا قیطا از ازین مورد اطالعات گافت، قاار یبارس مورد و شد انتصاب

 قاار لیحلت و هیتجز مورد( فایش) طافه دو انسیوار لیتحل و t یآمار روش از استفاده با و شد یآور

 منبع یدارا نوجوانان یروان سالمت نیب یمعنادار تفاوت: باشدیم ایز شاح به آمده بدست جینتا .گافت

 وجوانانن یروان سالمت نیب یمعنادار تفاوت نیهمچن و, داشت وجود t=84/2 به توجه با یدرون کنتال

 دختا نوجوانان یوانر سالمت نیب که داشت، وجود t= 61/2 به توجه با معتاد ایغ و معتاد یهاخانواده دختا

 یمعنادار تفاوت f= 86/2 به توجه با و هم کنتال منبع گافتن نظا در با معتاد، ایغ و معتاد یهاخانواده

 یروان سالمت از معتاد ایغ یهاخانواده به وابسته یدرون کنتال منبع یدارا دختا ننوجوانا. داشت وجود

 نوجوانان و یاونیب کنتال منبع یدارا معتاد یهاخانواده نوجوانان انجام سا و. بودند باخوردار یشتایب

 یروان متسال زانیم نیشتایب و نیکمتا از بیتات به یدرون کنتال منبع یدارا معتاد ایغ یهاخانواده

 بیآس هشکا و یایپبشگ یباا مناسب یهاروش از یکی یدرون کنتال منبع تیتقو و رشد باخوردارند،

 .است یایپذ

 وضوعم تیاهم علت به و است شده انچام پژوهش نیچند موضوع درباره شودیم مشاهده که طور همان

 دیجد ینگاه با خود پژوهش در سندهینو. است گافته صورت یادیز یکشورها در قیتطب مورد مبحث نیا

 .پادازدیم معتاد والد یدارا یهاخانواده نیب در جام ارتکاب و ادیاعت نیب ارتباط یبارس وبه موضوع به

 تحقیق اهداف

 معتاد والد یدارا یهاخانواده نیب در جام ارتکاب و ادیاعت نیب ارتباط یبارس ر 1

 .اند کدام انها یایشگیپ یهاراه و کندیم دیتهد را دمعتا نیوالد یدارا فازندان که یخطاات یبارس ر 2
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ت الب و قضاژوهش باای استفاده دانشجویان فقه، حقوق، روانشناسی و علوم تابیتی، و نیز طنتایج این پ -3

 مورد استفاده قاار گیاد. تواندیممحتام 

 اهمیت پژوهش

 و یذات اتیخصوص و رفتارها وابا،ر با اگذاریتاب عنصا و یاصل واحد عنوان به خانواده نقش شک یب

 از یاجتماع ککوچ نهاد نیا افااد یایاپذیتأب و یاگذاریتاب. است دیتاد اقابلیوغ واض، اعضا، یاکتساب

 با آن ایتأب و ادیگ قاار یاجتماع یهاپژوهش و مطالعات یعنصااصل همواره خانواده شده باعث گا،یکدی

 یمناسب بستا سالم خانواده. شود دهیسنج موضوعاتمصتلف رد یاجتماع و یفاد یهابیآس ای هاتیموفق

 یروان و یجسم سالمت یوارتقا حفظ در و کندیم فااهم خود یاعضا یبالندگ و ییشکوفا و رشد یباا

 عاداب در اختالف جادیا یباا را نهیزم ناسالم خانواده مقابل، در. دارد یانکار اقابلیغ و فااوان ایتأب هاآن

 قیتحق قابل موضوعات از .دهدیم سوق یبزهکار سمت به را افااد و کاده فااهم یاجتماع و یروان ،یجسم

 به بارسی هشپژو نیا در .است ارتکاب جام فازندان در خانوادهاعتیاد  نقش بحث ،یخانوادگ مطالعات در

 .میپادازیم معتاد والد یدارا یهاخانواده در جام ارتکاب و ادیاعت انیم ارتباط

 کار روش

 ینییتب - یلیتحل: تحقیق روش نوع -الف

 یاکتابصانه :اطالعات آوری گاد روش -ب

 : فیش باداریاطالعات آوری گاد ابزار -پ
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 واژگان شناسی -مبحث اول

 اعتیاد مفهوم -گفتار اول

 ،یجهان بهداشت ونیسیکم یسو از قبول قابل و عجام فیتعا اما ده،یگاد ارائه ادیاعت از یمتعدد یهافیتعا

 اجتماع و شصص حال به مضا که است یمزمن ای حاد تیمسموم مصدّر، مواد به ادیاعت»: است شاح نیبد

 یپ در را یجسم و یروح عوارض آن، مصاف و بوده یصنعت و یعیطب ییدارو مصاف دهییزا و باشدیم

 1«.دارد

 دیگا عبارت به ؛اندکاده معنا کادن نکوهیده عادتی وقف را خود و تن،گاف خو کادن، عادت به را اعتیاد

 2.دارد نام اعتیاد ،شودیم شماده آور زیان اجتماعی یا و جسمی نظا از که مصدّر ماده به تسلیم

 مصدّر مواد به اعتیاد»: کاد ارائه مصدر مواد به اعتیاد باای را زیا تعایف متحد ملل سازمان 1950 سال در

 تاکیبی یا طبیعی از اعم دارو یک مداوم استعمال علت به که حادی یا تدریجی مسمومیت از است رتعبا

 3«.است آور زیان اجتماع و شصص حال به و شودیم ایجاد

 دچار یعیطب ،ییایمیش مواد مصاف ای یروان علت به شصص دران که ،یحالت( یخوگا :نیهمچن) ادیاعت

 علت به یول ستین یماریب نفسه یف اراده ضعف هاچند شودیم خود اعمال تکاار درکنتال اراده ضعف

 با یماریب نیوا شودیم فاض یماریب عنوان به شده جادیا شصص یماکز عصب ستمیس با که یعوارض

 4.گاددیم رفتار آن تکاار باعث پاداش،-رفتار ستمیس با کنتال در اختالل جادیا

 و کاده، اختالل دچار مغز در را حافظه و زش،یانگ پاداش، امنظ به مابوط یعصب یمدارها ادیاعت یماریب

 .گاددیم یروح و یاجتماع ،یکیولوژیزیف ،یکیولوژیب عوارض باوز باعث مغز در هاستمیس نیا در اختالل

                                                           
 73، ص 1381، اصفهان نور پیام شگاهدان كتابخانه ،ادیاعت ترک خودآموز ،یان محمدعلیکفاش 1
 ذیل واژه ،یفارس فرهنگ ن محمد،یمع 2
، ستوده هدایت 3  .192 و 191 ص ،1380 نور، آواي تهران، اجتماعي، شناسي آسیب ّللاه

4 West ،Robert. Theory of Addiction. Addiction Press ،2013, p 66 
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 و یشناسروان ،یپزشک علوم دگاهید از یاقتصاد و یاجتماع ،یروان یاعارضه عنوان به ادیاعت یبارس

 1964 سال از. ادیگیم صورت مذهب و اخالق قانون، فلسفه، یهادگاهید از طورنیمه و یشناسجامعه

 اصطالح یجا به را دارو به یوابستگ ای ییدارو یوابستگ عبارت از استفاده یجهان بهداشت سازمان ،یالدیم

 است، یعصب و مزمن ،یاصل یماریب کی ادیاعت یماریب ،یمفهوم لحاظ به عموم در .استنموده هیتوص ادیاعت

 ٔ  مشصصه وجه که یطور به کند،یم دایپ باوز و رشد یاجتماع و کیولوژیزیف ،یکیژنت یعوامل ابا در که

 یآگاه وجود با مشصص، عمل کی انجام در اجبار احساس ای ،یعمل انجام کنتال در اختالل یماریب نیا

 1.باشد آن خطاناک عواقب به نسبت

 و یپزشک روان اختالل کی ناهنجار، یهاعادت ای ،(یالکل باتمشاو و مصدر مواد) مواد به یوابستگ

 از و بادیم نیب از او خانواده و فاد یزندگ در را یخوشبصت لغت یمعنا سو، کی از که بوده یشناسروان

 یادهایاعت و ناهنجار یعادتها البته. دارد همااه به را یشماریب یاقتصاد و یاجتماع یهابیآس گاید یسو

 محسوب ادیاعت عنوان به یرسم یهایبندطبقه در هم ایاخ یسالها نیهم تا ییایمیش مواد از تقلمس یرفتار

 یهایباز به ادیاعت و کار به ادیاعت نتانت،یا به ادیاعت مانند ییادهایاعت که است یکوتاه مدت و شدندینم

 2.اندیگیم قاار توجه مورد و شده یبندطبقه ادیاعت از یشکل عنوان به یوتایکامپ

 و میمستق بطور که است، مواد مصاف سوء دهیپد اماوز، عصا در کشورها اغلب مشکالت نیبزرگتا از یکی

 پاسخ ادیاعت .است داده قاار الشعاعتحت را آن نیساکن یزندگ تیفیک مدت، بلند و مدت کوتاه م،یمستق ایغ

 موقت آرامش و نیتسک باعث یطاف زا یوابستگ نیا .ادآوریاعت مواد مکار مصاف به است بدن کیولوژیزیف

 یجستجو سبب اباات نیا اتمام از بعد گاید طاف از و گاددیم فاد یباا گذرا نشاط و کیتحا یگاه و

 از هم و یجسم لحاظ از هم فاد حالت نیا در. شودیم آن به مداوم یوابستگ و ماده مجدد افتنی یباا فاد

                                                           
1 PETER M. MILLER& Others. PRINCIPLES OF ADDICTION, Comprehensive Addictive Behaviors and Disorders, 
Volume 1..Elsevier Inc ، 2013. 23 

 همان 2
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 شیافزا را یمصاف ماده مقدار جیتدر به است مجبور و کندیم دایپ یوابستگ مصدر ماده به یروان لحاظ

 1.دهد

 مفهوم جرم -گفتار دوم

معنای گناه نیز به کار بد، بزه،  در ،رودیمجام در لغت به معنای گناه، خطا و بزه به کار : تعريف لغوی جرم

وتعدی آمده عمل زشت، نافامانی، معصیت و جام اشاره شده است درفاهنگ دهصدا جام به معنی گناه 

 2است.

اصل معنی جام، بایدن میوه از درخت است و باای ها کسب و کار زشت و مکاوه، استعاره شده است و به 

 3معنی وادار کادن به کار ناپسند نیز اطالق شده است.

 جام عبارت از اینکه افعالی که مغایا با احکام یا اواما خداوند متعال و: مختلف یهادگاهيدتعريف جرم از 

نیز مواردی که مصالف با موازین اجتماعی جامعه هست که از نظا بسیاری از افااد کار زشت وناپسند 

و هاکس با توجه به میزان تقصیا خود در ارتکاب جام باید به همان میزان مجازات گادد  شودیممحسوب 

 :میپادازیمدر این باره به بیان تعایفی چنداز نظایات مصتلف 

جام انگاری در ها نظام کیفای ریشه درارزش های پذیافته شده آن مکتب دارد : ر فقهاتعريف جرم از نظ

آن جامعه است اسالم نیز با  دییتأمورد  یهاارزشو به همین دلیل نظام کیفای در ها جامعه نشان دهنده 

به زندگی  اساسی مابوط یهاارزشواقعی در زندگی انسان کلیه اعمالی را که به نوعی  یهاارزشتوجه به 

، جاائمباای  هاارزشجام دانسته و به تناسب اهمیت آن  دهدیمفادی و اجتماعی را مورد تهدید قاار 

                                                           
1 Pipher ،Mary. THE SHELTER OF EACH OTHER Rebuilding Our Families to Enrich Our Lives. 1996 ،p 74 

 16ص ، لغت نامه 1373دهصدا، علی اکبا،  2

 166 ص فی غایب القاان در ماده جام، المفادات ،اصفهانی، راغب3
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جام از دیدگاه اسالم ها فعل یا تاک فعل است که با مصال، و مفاسد واقعی  مجازات مقار نموده است.

 1.کندیمانسان اعم از مادی و معنوی و دنیوی و اخاوی ارتباط پیدا 

نواهی  اواما و حکام یااکه مغایا با  شودیماز نظا فقها و یا به تعبیا دیگا دیدگاه اسالم، افعالی جام تلقی 

 است. ورمذک ح و..مصتلف از قبیل سوء، ابم، جنا یهانامباری تعالی باشند این افعال در قاآن کایم با 

اشته صصی دی ولو آنکه تنها جنبه شگناه( که موضوع حدود و تعزیاات اسالمی است شامل ها فعل) جناح

اک تمانند: رده، شاب، خما، کذب،  شودیمآن عاید خصوص ماتکب گادد نیز  یمفسدهباشد یعنی 

داد و  یز تسایآن را باائم و معصیت و خطیئه ن توانیمواجبات و غیاه، تعایف جام، تعایف عام است که 

 نداز:در این تعایف، همه دارای یک ماهیت هستند و عبارت

 2نافامانی خدای تعالی و ساپیچی از اواما و نواهی او که به دنبال آن استحقاق مجازات وجود دارد.

ها  اندکادهتعایف  یاگونهعلمای حقوق کیفای ها یک، جام را به : تعريف جرم از ديدگاه حقوق دانان

باای نمونه مکتب عدالت  خاصی ملهم بوده است یهامکتبنظای  یهاشیگاایک از این تعاریف اغلب از 

ها عمل مغایا اخالق وعدالت، تعایف کاده است یا بنا به تعایف گاروفالو یکی از بنیان »مطلق جام را 

گذاران دانش جام شناسی، جام عبارت است از: تعاض به احساس اخالق بشا که شفقت و درستکاری را 

که خالف نوعی از احساسات شاافتمندانه و  جام عبارت است از عملی»یا به تعبیای دیگا « شودیمشامل 

 3«.خداپسندانه انجام شود

                                                           
 124ص  اسالم، یعموم یجزا حقوق در قیتطب و مقارنه اضا،یعل ض،یف 1

 65ص  ،همان 2

 همان 3
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تعایف  یز درندر تعایف دیگای از حقوقدانان فاانسه، عالوه به عنصا قانونی و مادی جام، عنصا روانی 

ق که حمنظور شده است طبق این تعایف جام عبارت است از تجلی خطاکارانه ی اراده مشصص باخالف 

 :دیگویمکیفا تعیین کاده است. کارا در تعایف جام قانون باای آن 

عبارت است از: تعاض  جام ،یا بنا به تعایف گاروفالو« ه استکاد تعایف ها عمل مغایا اخالق وعدالت،»

جام عبارت است از »یا به تعبیای دیگا « شودیمبه احساس اخالق بشا که شفقت و درستکاری را شامل 

 1«سات شاافتمندانه و خداپسندانه انجام شودعملی که خالف نوعی از احسا

ست، ا منع کاده اتعایف از جام این است که جام چیزی است که قانون جزا آن ر نیتاسادهو  نیتاقیدق

د تعایف در مور 1392ق. م مصوب سال  2یعنی فعل یا تاک فعلی که در قانون قابل مجازات است ماده 

 :داردیمقار قانون مزبور اکتفا نموده و م 2مقار در ماده  یهامجازاتجام به ضمانت اجاای کیفای 

 محسوب جام است دهش نییتع مجازات آن یباا قانون در که فعل تاک ای فعل از اعم یرفتار ها -2 ماده

 .شودیم

 مفهوم خانواده -گفتار سوم

باای ماد، نیاوی  خانواده سپا آهنین است و :دیگویمفیاوزآبادی در تفسیا و تعایف خانواده در لغت 

 2.مطمئن

 و نزدیکان شامل بلکه نیست، ماد خانواده و فازندان قلماو و حوزه در تنها خانواده لغوی مفهوم بنابااین

 .3هست نیز ،شودیم قدرتمند هاآن با که او خویشان

                                                           
 66، ص اسالم یعموم یجزا حقوق در قیتطب و مقارنه اضا،یعل ض،یف 1

 ،1386الملل، بین نشر و چاپ شرکت تهران، سوم، چاپ راشدی، لطیف ترجمه المحیط، قاموس از نقل به اسالم، در خانواده نظام باقر، قریشی، شریف .2

 .11ص 
 12همان، ص  .3
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ن در اصطالح خانواده عبارت است از یک واحد اجتماعی ناشی از ازدواج یک زن و یک ماد که فازندا

از افااد است که با هدف مشتاک و  یامجموعه. خانواده شامل دهندیم، آن را تشکیل هاآنپدید آمده از 

. اسالم خانواده را گاوهی متشکل از افااد دارای شصصیت مدنی، ندیآیممنافع مشتاک زیا سقفی گاد هم 

. نکاح، دهدیممادی تشکیل ، که هسته اولیه آن را ازدواج مشاوع زن و کندیمحقوقی و معنوی معافی 

و در پس آن، طافین دارای وظایف  شودیمعقدی است که با اساس آن رابطه زوجیت بین زن و ماد باقاار 

و اعضای آن دارای روابا قانونی،  دیآیم. ارتباط خویشاوندی در سایه نکاح پدید شوندیمو حقوق جدید 

 .1گادندیماخالقی و عاطفی 

 و دارند یبستگ بهم قاابت واسطه به که یاشصاص مجموع از است عبارت انوادهخ محض، یحقوق نظا از

 به که است یعقد نکاح، وخود شودمی حاصل رضاع ای نکاح ای نسب از که است ایرابطه یشاوندیخو نیا

 است یفیتعا نیوا اندشده متحد قانوناً گایکدیبا وتعاون یزندگ در مشارکت قصد به ماد و زن آن واسطه

 2اند.نموده نکاح از آهنگ هم طور به تقایباً ما حقوقدانان که

 همسا ینسب شانیوخو ازشصص ماکب است یازگاوه عبارت گستاده خانواده ای عام، یمعنا به خانواده»

 3«کندمی انیب را ینسب اقاباء طبقات یمدن قانون 1032 ،862 موادباند می ارث گاید کی از که یگاوه او،

 :کندون مدنی بیان میقان 1032 ماده»

 .است لیذ طبقات بیتات به ینسب قاابت

 .اورد واورد واورد ومادر پدر: اول طبقه

                                                           
 20ص ، 1384قائمی، علی، نظام حیات خانواده در اسالم، چاپ نهم، تهران، نشر انجمن اولیاء و مربیان،  .1
 

 
 212، ص هشتم چاپ -زانیم انتشارات – تهران – خانواده حقوق مختصر ّللا، اسد یامام ن،یحس دیس ییصفا 2
 122، ص چهاردهم چاپ - دانش گنج كتابخانه تهران، ،یحقوق ینولوژیترم محمدجعفر، یلنگرود 3
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 هاآن واورد وخواها وباادر اجداد: دوم طبقه

 «هاآن واورد وخارت واخوال وعمات اعمام: سوم طبقه

 1«.است ممنوع قانوناً یسبب ازاقاباء یبعض با نکاح البته است بادن ارث همان خانواده، نیا ضابطه»

 :است ممنوع مصاهاه واسطه به لیذ اشصاص نیب نکاح»: داردمی انیب یمدن قانون 1047 ماده»

 .یورضاع ینسب از اعم باشد که درجه اوازها زن وجدات مادومادر نیب -1

 قاابت هاچند است دهبو او ازحفاد یکی ازنی پسا زن ازاجداد یکیایو پدر زن سابقاً که یمادوزن نیب -2

 .باشد یرضاع

 ییزناشو وشوها زن نیب نکهیا با مشاوط یرضاع ولو باشد که درجه ها از زن ازاورد بااناث ماد نیب -3

 2«. باشد شده واقع

 درجه تا یسبب قاابت آنها با که یاشصاص به نسبت حکم یاجاا یمتصد تواندنمی احکام یاجاا مأمور یحت»

 تیاهم میدرقد گستاده یمعنا به خانواده حال، ها به( یمدن احکام یاجاا قانون 28 ماده) دارد ینیمع

 خاص، یفضا به خانواده. است داده دست از یادیز تاحد را خود تیاهم دیجد درعصا یول داشته یشتایب

 استیر وتحت کنندمی یزندگ باهم معمورً که هاستآن یساپاست تحت وفازندان وشوها زن از عبارت

 ماده است آن یبااعضا شصص کی استیر همان خانواده نیا لیتشک ضابطه اریمع. تندهس وپدر شوها

 3«.است شوها با خانواده استیر نیزوج درروابا: گویدمی م.ق 1105

                                                           
 همان 1
ل، جلد تهران، ،«خانواده یمدن حقوق» ناصر، ان،یکاتوز 2  192، ص 1378. برنا بهمن انتشارات اوه
 196همان، ص  3
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 هم اساس با یکدیگا با آنان روابا که افااد از گاوهی» به را خانواده اجتماعی، علوم محققان از گاوهی

 از دیگا گاوهی. بودند کاده تعایف ؛«شوندمی محسوب خویشاوند هم به نسبت و گیادمی شکل خونی

 فازند چون هم مواردی خونی، هم روابا با افزون که ایگونه به خانواده، تعمیم باای شناسان، جامعه

 گاوهی»: کادند تعایف گونه این را خانواده باگیاد، در نیز را قااردادی و اجتماعی هایپذیاش و پذیای

 زن، شوها، عنوان به یکدیگا با پذیاش، یا خونی هم زناشویی، پیوند طایق از که افاادی از متشکل است

 خاصی واحد در و آورده پدید مشتاکی فاهنگ و متقابلند ارتباط در فازند و خواها باادر، پدر، مادر،

 1.«کنندمی زندگی

 به خانواده تعایف در مشابهی بیاتعا و تعاریف انسانی، علوم مصتلف هایحوزه در نیز نظاان صاحب دیگا

 :شودمی اشاره دیگا تعایف دو به نمونه، باای اند،باده کار

 و یابندمی ارتباط ایکدیگ با پذیای، فازند یا و زناشویی، خون، راه از که است افاادی از تاکیبی خانواده ر

 .کنندمی زندگی هم با نامشصص، زمانی دوره یک طی

 ماتبا رسیده، جامعه تصویب به که جنسی، روابا از صورتی یعنی ازدواج، نهاد با که است پیوندی خانواده

 .است

 کنندمی زندگی هم با جنسی، نظا از( مؤنث و مذکا) آن سارن بزرگ که است اجتماعی گاوهی خانواده ر 

 را تعاریف هگون این مشتاک قدر که 2.هستند تابیش یا بچه یک دارای و دارند همکاری اقتصادی، نظا از و

 :کاد خالصه محور سه در توانمی

 .گیادمی شکل مصالف جنس دو بین ازدواج مبنای با خانواده .1

                                                           
 3، ص 1375 کیهان، انتشارات تهران، اجتماعي، علوم دائرةالمعارف باقر، ساروخاني 1
 ساروخاني، باقر .32، ص 1377 توتیا، تهران، ثالثي، محسن ترجمه شناسي، جامعه به درآمدي کوئن، بروس: ک.ر ،ریشتب آگاهي براي 2

 .122، ص 1376 ققنوس، تهران، فر، ثاقب مرتضي ترجمه شناسي، جامعه بر ايدیباچه مور، استفان اجتماعي، علوم دائرةالمعارف
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 .دارد وجود آن اعضای بین سببی یا( واقعی یا دادی قاار) نسبی روابا .2

 تصورم آن باای نیز اقتصادی و تابیتی آموزشی، هایکارکاد ،(مثل تولید) زیستی کارکادهای با افزون .3

 .است

 به ر خود طورنی عما در کهن، نهاد این که دهدمی نشان خانواده، تطورات سیا به گذرا نگاهی حال، این با 

. داد ارائه آن از جامع تعایفی بتوان مشکل که است شده تغییااتی چنان خوش دست معاصار دوران در ویژه

 به توجه با شود،می تاکیب فازندانشان و همسا ا،شوه یک از که خانواده، از ما قالبی تصور دیدگاه، این از

 1.نیست درستی چندان تصور بشا، تاریخ سااسا در خانواده ساختار

 خانواده، از که قالبی تصور علت به است سهل. است ممتنع و سهل امای خانواده، تعایف اساس، این با

 به است ممتنع و پندارد؛می ندانفاز و همسا شوها، از تاکیبی را آن و دارد وجود خواص ذهن در حتی

 قدر آن، جز و است «خانواده» نام اطالق تنها ،هاآن مشتاک قدر که متفاوتی و شماربی هایگونه سبب

 که است ناگزیا معاصا شناسی جامعه که است معتقد سگالن مارتین دلیل، همین به. ندارند دیگای مشتاک

 از و است متعدد معانی با ایواژه «خانواده» زیاا شود؛ عمل وارد محتاطانه حدودی تا خانواده، تعایف در

 2.است محاوم باشد، خانوادگی هایپدیده گستاده حیطه تعایف به قادر که مفهومی، چارچوب یک

 تعایفی ارائه زیاا 3کنند؛می پاهیز خانواده درباره کلی تعایف یک ارائه از معاصا شناسان جامعه واقع، در

 خانواده نام جدید، عصا در که مواردی تا گافته سنتی خانواده از ر را خانواده یقمصاد همه که جامع

 هایخانواده بازان، جنس هم مشتاک هایزندگی رسمی، چارچوب از خارج زناشویی روابا مانند اند،گافته

 مفهوم با تابیش آشنایی باای که است آن تامناسب رو، این از. دانندنمی ممکن باگیاد، در ر والدینی تک

                                                           
 127 ص شناسي، جامعه به درآمدي کوئن، بروس 1
 53، ص 1370 مرکز، نشر  تهران، الیاسي، حمید ترجمه خانواده، تاریخي شناسي جامعه سگالن، مارتین 2
 32 ص شناسي، جامعه بر ايدیباچه مور، استفان 3
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 در .کنیم بسنده هاآن تعاریف و خانواده مصتلف هایگونه بارسی به جامع، تعایفی ارائه جای به خانواده،

 بگویم، سصن خانواده از همیشه دقیق، واژگانی قالب در که این جای به»: نویسدمی سگالن باره، همین

 است، بارسی مورد که خاصی جنبه در را ادنه این رسندمی نظا به که گافت خواهم کار به را اصطالحاتی

 گاوه ای،هسته تک خانواده چون اصطالحاتی از منظور، همین به و کنندمی تعایف وجهی تاینروشن به

 1.«کاد خواهم استفاده خویشاوندی روابا و خانگی

 هایگونه و خانواده: گیادمی صورت( آن از پس و صنعتی انقالب از پیش) زمانی مقطع دو در بارسی، این

 تشکیل اصلی مؤلفه و ویژگی چند از صنعتی، انقالب از پیش دوران در خانواده صنعتی انقالب از پیش آن

 چالش با صنعتی دوران در هابعد که ر را دوران این در خانواده هایویژگی و هامؤلفه تاینمهم. است شده

 یک میان عه،جام پذیاش مورد و رسمی زناشویی پیمان ر: کاد خالصه محورها این در توانمی شدر رو روبه

 واقعی) نسبی تمناسبا و روابا تشکیل ر. شوها و زن میان( مثل تولید) زیستی و جنسی روابا ر. ماد و زن

 اقتصادی، بیتی،تا و آموزشی کارکادهای مانند) فاازیستی کارکادهای ر. خویشاوندی و سببی ،(قااردادی یا

 یاد هایمؤلفه و عناصا که صنعتی، انقالب از پیش دوران در خانواده اشکال نتایمطاح(. عاطفی و روانی

 :است ذیل شاح به خورد،می چشم به هاآن در شده،

 و زن یک از که بنیادی واحدی» به را ایهسته خانواده گود جی ویلیام، گستاده و ایهسته خانواده .1

 به درآمدی کتاب در کوئن باوس که است گفتنی 2.است کاده معنا ،«است شده تشکیل فازندان و شوها

 در لنسکی گاهارد( اندداده ارائه مشابه تعایفی شناسی جامعه با ایدیباچه در مور استفان و شناسی جامعه

                                                           
 19 ص خانواده، تاریخي شناسي جامعه سگالن، مارتین 1
 256، ص 1352 کتاب، نشر و ترجمه بنگاه تهران، ناصحي، ویدا ترجمه جامعه، و خانواده گود، جي ویلیام 2
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 تشکیل معمورً»: گویدمی ایهسته خانواده تعایف در و گذاشته فااتا اندکی را پا انسانی، هایجامعه کتاب

 1.«آنان مجاد فازندان و او زنان یا زن ،ماد یک از است شده

 ای،هسته خانواده او، تعایف در. باشد داده ارائه گیدنز آنتونی را تعایف تاینکامل شاید میان، این در اما

 فازندی به که کودکانی یا خود فازندان با( والدین از یکی یا) متأهل زوج یک آن، در که است ایخانواده»

 2.«نندکمی زندگی پذیافته،

 جا همین از. دانندمی خانواده نوع تاینشایع حال، عین در و تاینکهن را ایهسته خانواده شناسان، جامعه

 یکدیگا با که را، تابیش یا نسل سه خود، در که ایخانواده»: زد حدس را گستاده خانواده تعایف توانمی

 شوها و زن جده، جد، شامل تواندمی گستاده هخانواد یک اساس، این با. «دهدمی جای دارند، نسبی رابطه

 3.باشد آنان مزدوج فازندان احتمارً و

 خانواده مانند که است کاده تعایف نظامی به را گستاده خانواده( بار به پایین) دیگا ایزاویه از «گود»

 هانتیجه و هانوه امساانج و مجاد دختاان و پساان و متأهل پساان و هاخانواده با شوها و زن یک از چینی،

 4.است شده تشکیل

. شودمی گفته ماد یک و زن یک زناشویی پیوند به همسای تک همسای چند و همسای تک خانواده .2

 صورت تاینرایج همسای، تک خانواده باشماد، ایهسته خانواده باای توانمی که هاییگونه میان از

 همسای تک با خانواده، و ازدواج غاب، مسیحی امعجو در 5.است جهان کشورهای تابیش در زناشویی

 6.است همسای تک غاب، جهان در خانواده و ازدواج مشاوع شکل یگانه دیگا، بیان به. دارد پیوستگی

                                                           
 236، ص 1380 ني، نشر تهران، موفقیان، ناصر ترجمه انساني، هايجامعه گرهاردلنسکي، نوالن، پاتریک 1
 112، ص 1376 ني، نشر تهران، صبوري، منوچهر ترجمه شناسي، جامعه گیدنز، آنتوني 2
 274 ص اجتماعي، علوم دائرةالمعارف ،باقر ساروخاني، 3
 131 ص جامعه، و خانواده گود، جي ویلیام 4
 126 ص شناسي، جامعه به درآمدي کوئن، بروس 5
 .33 ص شناسي، جامعه بر ايدیباچه مور، استفان 6
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 دست از را عضوی خانواده، دو از یکی ازدواج، ابا در مکان نو و مکان پدر مکان، مادر خانواده .3

 و پدرمکان را خانواده باود، شوها خانواده زندگی محل به زن اگا. وردآمی دست به را آن دیگای و دهدمی

 باای ایتازه محل هب دو ها اگا اما گویند، مادرمکان را خانواده باود، زن خانواده زندگی محل به شوها اگا

 از نمکا پدر هخانواد صنعتی، انقالب از پیش. نامندمی مکان نو را خانواده کنند، مکان نقل جدید زندگی

 .کندمی تغییا مکان نو هایخانواده نفع به معادله آن، از پس اما داشت؛ تایبیش فااوانی

 تولید و زیستی نقش تنها مادر، و پدر که است ایخانواده زیستی، خانواده راهیانی خانواده و زیستی خانواده

 و پدر رابطه. یافت تنوع و تعدد نیز والدین هاینقش بشای، جوامع و ملل فاهنگ تکامل با. دارند مثل

 ومسؤولیت شدند نیز خویش کودک شدن اجتماعی مسؤول مادر، و پدر. نبود زیستی رابطه تنها دیگا فازند،

 1.گافتند عهده با نیز را حافه آموزش حتی و آموزی فاهنگ شدن، اجتماعی او، راهبای

 زین یجانب ضوعاتمو ایسا در که گونه همان. ندارد ایویژه فیتعا خانواده فیتعا در اسالم یبعض نظا به

 آن اسالم کند انیب عاف را چه ها و. است مادم عام عاف لغت یپ در تنها و است، نداشته یبصصوص نظا

 .کندمی دییتأ را

 اسالم. دارد ییهمسو معنا نیا با و است شانیا شاوندانیخو و فازندان ن،یزوج شامل خانواده هینظا نیبناباا

 وضع یتیتاب و یاقتصاد هایمسئولیت و حقوق از اعم هاییسنت و نیقوان خانواده، مقابل در دافاا تمام یباا

 2.است ساخته هاآن انجام به ملزم را شانیا و کاده

 میکا قاآن در گا،یکدی مقابل در شوها و زن حقوق و فیوظا مورد در که یاتیروا و اتیآ از که آنچه طبق

 فازندان و شوها و زن شامل فقا خانواده از اسالم فیتعا رسدمی نظا به است، شده انیب یثیحد کتب و

 نیمب نید نظا به بلکه باشد، آورده هم گاد را هاآن یجنس رابطه فقا صافاً که ستین گونه نیا اما. شودمی
                                                           

 275 ص اجتماعي، علوم دائرةالمعارف باقر، ساروخاني، 1
 2 ص ،(تطبیقي بررسي) اسالم در خانواده نظام ،یعل ،یقائم 2
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. اندآمده هم گاد ،شودمی یجسم آرامش باعث آن، تبع به که یروح آرامش به دنیرس یباا هاآن اسالم،

 ازواجاً انفسکم من لکم خلق ان اتهیآ من و»: فامایدمی و کاده اشاره مطلب نیا به میکا قاآن که طور مانه

 کمال به دنیرس یباا بلکه آرامش به دنیرس یباا تنها نه ماد و زن که است یحال در نیا و 1«هاالی لتسکنوا

 .هستند ازمندین گایکدی به سعادت و

 خانواده نهاد به ربوطم نیقوانتاريخچه  -مبحث دوم

 یمدن قانون جمله از مصتلف نیقوان در پااکنده طور به خانواده نهاد به مابوط نیقوان 1346 سال از قبل تا

 آورد وجود به مقنن یباا را الزام نیا آن، خاص هایویژگی و خانواده نهاد به شتایب توجه لزوم اما بود، آمده

 گسسته از امکان حد تا مناسب، یراهکارها ینیب شیپ با و اداختهپ خانواده نهاد به یاختصاص طور به که

 نیاول. دینما فصل و حل نهیهز نیکمتا با را یاحتمال مشکالت و معضالت و نموده یایجلوگ نهاد نیا شدن

 به خانواده تیحما قانون عنوان با 1346 سال در شدمی خانواده نهاد به مابوط خاص طور به که یقانون

 2.بود شده گنجانده یخاص هاینوآوری آن در که دیرس بیتصو

 پیش از انقالب یهانامهقوانین و تصويب  -اول بند

میالدی که اولین قانون راجع به مواد مصدر تحت عنوان قانون تحدید  1910ش مطابق با  -هر  1298از سال 

نظامنامه،  ،نقانو 70از  سال سپای شده است. در این مدت بیش 98تایاک در ایاان تعایف شد که تا کنون 

یای گموضعشده و نحوه یبتصوت گوناگون مواد مصدر نامه و ریحه در خصوص موضوعایبتصو

موده نشیب بسیاری را پی ونسبت به کشت و توزیع و مصاف مواد مصدر، فااز  گذارانقانونو  ماداندولت

وم سه در بصش بوط به زمان حال بودیی از آن عناوین ذکا خواهد شد و قوانینی که ماهانمونهاست که 

 مفصل توضی، و ارائه خواهد شد. صورتبه

                                                           
 21 آیه روم، سوره 1
 25، ص 1341 تهران، ،«مختلفه مذاهب با مقایسه و ایران مدني حقوق نظر از آن احكام و ماهیت و تاریخچه مهر،»: علي آراد، 2
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 1286اسفند سال  22تصویب قانون تحدید تایاک در مجلس شورای ملی، پس از پیاوزی مشاوطه در 

 هجای شمسی

 7صوب مقانون مجازات عمومی متجاهاین استعمال مسکاات، افیون، شیاه تایاک، مافین، بنگ و چاس 

 شمسی 1304بهمن 

 شمسی 1308آذر  3قانون مجازات ماتکبین قاچاق تایاک مصوب 

 شمسی 1308آذر  3قانون چگونگی جلوگیای از قاچاق تایاک مصوب 

 شمسی 1312اسفند  29قانون مجازات ماتکبین قاچاق مصوب 

 1320در سال  رضاشاهکوپنی شدن مصاف تایاک در ایاان پس از اخااج 

 1325تیا  23زه با تایاک مصوب یس کمیسیون مبارتأستصویب 

 1326ماه یبهشتارد 19نامه ادویه مصدر، مصوب ینآئتصویب 

 1328تیا  7قانون مجازات عمومی مصوب  275تصویب اصالحی ماده 

 1338ماه یبهشتارد 19قانون راجع به اصالح قانون منع کشت و استعمال تایاک مصوب 

واد مپاداخت به کاشفین یشپ عنوانبهداخت صدی ده جایمه تصمیم متصذه کمیسیون بودجه درباره نحوه پا

 1338بهمن  18تا میزان صدی پنجاه مصوب  مصدر

 1342اصالح قانون منع کشت خشصاش مصوب 

 1342اسفند  27قانون پاداخت حق الکشف مواد مصدر غیامجاز مصوب 
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فی موقو نع کشت و اجازهقانون تشدید مجازات ماتکبین اصلی جاائم مندرج در قانون اصالح قانون م

 هجای شمسی 1348خاداد  31تعقیب و اجاای مجازات سایا ماتکبین جاائم مذکور مصوب 

شهایور  20مصوب  1347قانون کشت محدود خشصاش و صدور تایاک مصوب  3نامه اجاایی ماده یینآ

1348 

 بهداری مجلسین های دادگستای و اصالحات ارضی ویسیونکم

شهایور  20ایاک مصوب تقانون کشت محدود خشصاش و صدور  7و  4،5،6وضوع مواد نامه اجاائی مینآئ

 رضی و بهداری مجلسینهای دادگستای و اصالحات ایسیونکم 1348

 1347دی  9قانون استاداد اراضی واگذاری از زارعین معتاد به مواد مصدر مصوب 

 1349یا ت 7قانون اجازه معامالت تایاک و کمک به درمان معتادان مصوب 

 1349ماداد  31اجازه کشت محدود خشصاش و صدور تایاک مصوب 

 1349دی  3قانون اجازه معامالت تایاک و کمک به درمان معتادان مصوب  3آئین نامه اجاائی تبصاه 

 3وب ی سهامی زراعی و تعاونی روستایی و کشاورزی شش استان مصهاشاکتاجازه کشت خشصاش به 

 1349بهمن 

 1349اسفند  25های نقدی محکومین قانون منع کشت خشصاش مصوب یمهجای قسمتی از قانون بصشودگ

 1345اردیبهشت  8)پسیکوتاپ( مصوب  گادانروانقانون مابوط به مواد 

 -1357ی هاسالی وقت در زمینه مبارزه با مواد اعتیادآور طی هادولتتوسا  نامهنظامقانون و  52تصویب 

1386 
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 1332- 1320ی هاسالدر مقطع زمانی  مواد مصدر سوءمصاف و یاداعتی در زمینه با ی مادمهامشارکتاوج 

 1قوانین پس از انقالب  -بند دوم

 با اساس مصوب شورای انقالب اسالمی 1358ممنوعیت کشت خشصاش در سال 

بهشت یارد 18وزیاان جمهوری اسالمی ایاان در مورد امحاء مواد افیونی و مصدر مصوب یئتهنامه یبتصو

1358 

شتغال مداوا و ا منظوربهینی و درمانی تأممصدر و اقدامات  جاائمریحه قانونی تشدید مجازات ماتکبین 

 1359خاداد  9معتادین مصوب  کاربه

 1360آذر  3قانون انحالل سازمان معامالت تایاک مصوب 

قدامات اصدر و جاائم مواد مقانون راجع به الحاق یک تبصاه به ماده یک قانونی تشدید مجازات ماتکبین 

 شورای انقالب 1359خاداد  19معتادین مصوب  کاربهمداوا و اشتغال  منظوربهینی و درمانی تأم

 1362ی انقالب مصوب یازدهم اردیبهشت هادادگاهقانون صدور صالحیت دادسااها و 

 عدی آنهای بیهاصالح 1312قانون مجازات ماتکبین قاچاق مصوب  19قانون اصالح ماده 

 1367آبان  3مجمع تشصیص مصلحت نظام مصوب  مواد مصدرتصویب قانون مبارزه با 

 1367بهمن  2نامه اجاائی قانون مبارزه با مواد مصدر مجمع تشصیص مصلحت نظام مصوب ینآئ

صدر مصوب مابوط به جاائم مواد م شدهمتوقفمصوبه مجمع تشصیص مصلحت نظام موضوع احکام اعدام 

 1367تیاماه  14

                                                           
 335ص ، ناجا آموزش معاونت انتشارات موادمخدر، کیژئوپلت ،1376 ،یعل یغنج 1



 

30 
 

 مجمع تشصیص مصلحت نظام 1368ماداد  10اصالحیه قانون مبارزه با مواد مصدر مصوب 

 68 آذر 21مجمع تشصیص مصلحت نظام مصوب  3/8/67قانون مبارزه با مواد مصدر  28تغییا ماده 

 تبصاه 5 ماده و 35یای شامل وزنصست 2/11/1367زه با مواد مصدر مصوب نامه اجاائی قانون مبارینآئ

 گاداننروای قانون الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد باای مبارزه با قاچاق مواد مصدر و داروها

 1370 آذرماه 17مصوب 

 ساجالمصوب  گادانروانکنوانسیون سازمان ملل متحد باای مبارزه با قاچاق مواد مصدر و داروهای 

 این کنوانسیون در ششمین جلسه عمومی امضاء کنندگان 1988دسامبا  20مورخه 

صدر و اچاق مواد مقسازمان ملل متحد باای تصویب یک کنوانسیون علیه  اجالسمبادله اطالعات،  نامهقطع

 1370آذر  3مصوب  گادانروانداروهای 

 گادانانروای قطعنامه در اجاای موقت کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه قاچاقچیان مواد مصدر و داروه

 1370آذر  3مصوب 

م مصوب مجمع تشصیص مصلحت نظا 3/8/1367قانون مبارزه با مواد مصدر مصوب  33نون اصالح ماده قا

 1370مها  2

مجمع تشصیص مصلحت  17/8/1376قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مصدر و الحاق موادی به آن مصوب 

توزیع، کشت و...  ،استعمالتبصاه که در حال حاضا کارباد مهمی در جلوگیای از  24ماده و  42نظام شامل 

، ارسال، واردکادن، شاه دانهاعمالی از قبیل کشت خشصاش، کوکا،  1مواد مصدر در کشور دارد که در ماده 

تاانزیت، عاضه و فاوش، دایا کادن یا ، ُتولید، ساخت، نگهداری، حمل، خاید، توزیع، اختفاء صادر کادن،
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ها شکل و طایق و ... را جام دانسته و  مصدر بهستعمال مواد اداره کادن مکان باای استعمال مواد مصدر، ا

 1شوند.یمماتکبین به مجازات اتهامی مقار در این قانون محکوم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 17/8/1376ر مصوب قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخد 1
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 دومفصل 

 و حقوقی فقهی یاهآموزهتوهج هب رجم شناسی اعتیاد با 
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 جرم شناسی اعتیاد در حقوق موضوعه -مبحث اول

 مجازات و اصول حاکم بر آنمبانی  -گفتار اول

 1.اندنمودهاهل لغت مجازات را به معنی پاداش دادن و جزا دادن در نیکی و بدی معنی 

 2؟اندنامیدهرا مجازات یا کیفا  کندمیحقوقدانان مشقتی که مقنن به مجام تحمیل 

یه و کیفای است که مجازات عبارت از تنب»: نویسدمیآقای دکتا عبدالحسین علی آبادی در تعایف مجازات 

مفهوم رنج از مفهوم مجازات غیا قابل تفکیک است و در واقع رنج و تعب  شودمیبا ماتکب جام تحمیل 

 3.باشدمیاست که شصص حقیقی مجازات 

صفیه تاصالح و  از نظا فالسفه مجازات مشقتی است که هیئت جامعه به منظور تالفی و قصاص جامعه

 .کندمیاز اضاار وضع  اخالقی مجام و مصونیت جامعه

یان ااد بفلسفه تشایع مجازات در مکتب اسالم همچون سایا ادیان الهی موجب تهذیب نفس و تابیت اف

 شده است.

عددی اف متزجا و تنبیه مجام قلمداد شده است و با هدف مذکور مطابقت دارد زیاا مجازات دارای اهد

 از جامعه مطاح شود. اهم آنها را ارعاب، اصالح و دفاع توانمیاست که 

مانعت مام و با این توضی، که منظور از اصالح به عنوان یکی از اهداف مجازات، پیشگیای از ارتکاب ج

جام ممجازات  ابی ومجام از تکاار تبهکاری است. بنابااین باای نیل به این اهداف مهم باید میان جام ارتک

 رابطه منطقی وجود داشته باشد.

                                                           
 422ص  ،لغت نامه دهصدا، علی اکبا، 1

 254 ص، تامینولوژی حقوق، جعفای لنگاودی محمد جعفا 2

 1، ص علی ابادی، عبدالحسین، حقوق جنایی 3
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اب در ارتک نفعی کیفا درباره محکوم بیش از فایده ناشی از ارتکاب بزه بوده و ماتکب به طوری که که ضار

 مجدد آن نداشته باشد.

بااساس تئوری استدرلی بنتام، چنانچه رنج ناشی از تحمل مجازات از لذات تحصیل احتمالی منافع جام 

این اما در خصوص کسانی که در نتیجه 1کنندمیبیشتا باشد مجامین بالقوه از ارتکاب جام خودداری 

به سوی بزهکاری کشیده شوند  یحادبهارتکاب جام درآنها فااهم است وممکن است باابا وقوع  هایزمینه

را از مهلکه تبهکاری نجات دهد از  هاآنمانع ارتکاب جام شده و ممکن است  کندمیرعب وحشتی ایجاد 

و قصاص را ذکا کاد به موجب این هدف تفصیا و تالفی  توانمیدیگا اهداف دیاینه تاریصی مجازات 

سوءنیت شصص در ارتکاب جام همیشه مفاوض و مسلم بود و عدم مکافات سوء نیت و پاورش ظالم 

 اخالقاً شودمی. بنابااین باداشت، مکافات صاف نظا از اینکه موجب اصالح حال مجام شودمیتلقی 

اجتماعی در قاون هفده و هیجده،  هاینهضتفکار جدید و ضاورت داشته و باید اجاا شود اما با پیدایش ا

کم کم  هامجازاتفادی و لزوم احتاام به شصصیت واری انسانی  هایآزادیمیالدی مبنی با حفظ حقوق و 

وعده بسیاری از فالسفه و متفکاین ماوج این عقیده شدند که باید زندان  نقش اربابی خود را از دست دادند

بتوان مجامین را نسبت به بدی اعمال خود مطلع  ضمنانقاارداد که  ایوسیلهتلف را مص هایمجازاتو 

اصالح و تابیت شود. زیاا اگا مقصود کیفا، شکنجه بزهکار نباشد، پس هدفی  مجدداًنموده و آنان را 

مجام را  که مهمتاین کارباد کیفا این است که ایگونهداشته باشد به  تواندنمیاز اصالح حال او  تاعالی

نماید. با این اهداف  تأمیندوباره به جامعه بازگاداند تا بتواند از طایق کار و فعالیت مشاوع زندگی خود را 

که ضمن تشایع اساس مجازات و غاض  اندباشمادهخصوصیات و ویژگیهای  هامجازاتحقوق دانان باای 

 یتی شود.از اقدامات تامینی و تاب هامجازاتاز آن بتواند موجب تفکیک 

                                                           
 168، ص صانعی پاویز، حقوق جزای عمومی 1
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 هامجازاتگفتار دوم: اصول حاکم بر 

 اندشده چار تکاملداصولی حاکم است که سابقه طورنی در تاریخ دارند و در طول تاریخ  هامجازاتباکلیه 

انون خود را با ق خو توانستند آرا و نظایات هایمجاهدتاندیشمندان که با  یوقفهو با ابا تالش بی 

حاکم  هاازاتمجاصول را به شکل اصولی بابت درآوردند که اماوزه با قوانین  گذاران تحمیل کنند و این

 .پادازیممیاست در اینجا به بارسی این اصول 

 هامجازاتبند اول: اصل قانونی بودن 

اضی شکل که ق درقوانین اکثا نظام حقوق کیفای پذیافته شده است به این هامجازاتاصل قانونی بودن 

 معه بایدنی ابتدا جاجود نص قانونی اقدام به تعیین مجازات باای ماتکب جام نماید یعبدون و تواندنمی

ا به د و آن رپادازناهنجاری را بااساس قانون جام بشناسد وبعد از آن به تعیین مجازات مناسب با آن جام ب

ین اصل ااند استصویب مااجع ذیصالح باساند و به شکل قانون درآورد و آن را به اطالع شهاوندان خود ب

 .شودیمنامیده  هامجازاتکه اماوزه با قوانین جزایی اکثا کشورهای جهان حاکم است اصل قانونی بودن 

داد دید قاارشتقاد بکاریا از کسانی بود که اعمال خودساانه قضات و مجایان کیفاها را درزمان خود مورد ان

 که باای ی قضاتدر آن زمان مانعی در راه خود ساو باا ین اصل بسیار تاکید کاد شایدتاکید با این اصل 

 بود. شناختندنمیخود حد و مازی 

 اار گافتقتقاد اما ضامن حفظ حقوق و آزادیهای فادی و اجاای عدالت نبود چون بعدها این نظایه مورد ان

 و تعدیل شد.

هیچ  تی ویچ مجازااین اصل مورد توجه قانونگذاران کشور ما هم قاار گافته است به موجب این اصل ه

 دادگاهی بدون قانون وجودندارد چنانچه در اصل سی و ششم قانون اساسی ایاان آمده است:
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ازات نون مجقا« حکم به مجازات و اجاای آن باید تنها از طایق دادگاه صال، و به موجب قانون باشد»

مفاهیم  می نیز ازمقارات اسال نیز این مساله را مورد تاکید قاارداده است واین اصل در 1370اسالمی سال 

 ست.اقابل فهم « قب، کتاب بالبیان»و نیز قاعده فقهی « ما کنا معذبین حتی نبعث رسور»آیه 

حقوقی کشورهای حقوق نوشته مورد توجه  هاینظاماما در نظام حقوقی انگلوساکسون این اصل به شدت 

قضایی  اساسشمو این قاضی است که با  قاار نگافته است چون در این نظام مجازات خیلی مشصص نیست

 1.کندمیو توجه به موقعیت مجام میزان مجازات را مشصص 

اخی یفای در بدارد و مانع اجاای عدالت ک هامجازاتبه علت اصطکاکی که این اصل با اصل فادی کادن 

، ن اصالح مجامچو مسائلی حقوقی کاسته شده است هاینظاماز قاطعیت و شدت آن در اکثا  شودمیمواقع 

 ار گافته که دراجتماعی مورد توجه قا هایمجازاتغیا معین و در کشورمان نظام  هایمجازاتنظام 

 بعدی به آنها خواهیم پاداخت. هایبحث

 هامجازاتبند دوم: اصل تساوی در 

ا ر یکسانی به این معنی است که دو مجامی که در شاایا مساوی و مشابه، جام هامجازاتاصل تساوی 

دند انونی بوقمکمل اصل  ؛ باای آنها باید مجازات مشابه و مساوی تعیین شود این اصل در واقعانددادهانجام 

 مجازات هااست.

ری است ن نباشد کااگا غیا ممک انددادهسنجش شاایا ارتکاب جام باای چند نفا که جام مشابه را انجام 

 فوق العاده مشکل که در توان قضات نیست.

                                                           
 54 ص، علی ابادی، عبدالحسین، حقوق جنایی 1
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نه اکثا قضات بدون توجه به شصصیت واقعی ماتکب جام، به خود عمل مجامانه و خصوصیات متاسفا

 ؟اندشدهظاهای اعمال ماتکبین جام 

 گذارده است؟ تأبیا هاآنچه عواملی با اداره آزاد 

 چه مجازاتی با آنها ابا گذار است؟

 آیاتعیین یک مجازات مساوی باای همه ماتکبین ابا یکسان دارد؟

دی که مساوی باای افاا هایمجازاته این مسائل توسا قاضی کیفای ایشان را در نگاش به اعمال توجه ب

یفای نه تنها عدالت ک هاتمجازاکه اعمال این  نمایدمیجام مشابه و یکسان انجام د اده اند با ما هم عقیده 

راده او میزان  م مشابه از انگیزهجا نه تنها همه ماتکبین باشدمیبلکه عین بی عدالتی نیز  نمایدنمی تأمینرا 

کسانی یمشابه نیز ابا  هایمجازاتآزاد در ارتکاب جام به صورت مساوی با خوردار نیستند بلکه اعمال 

 توجه به مالی با هایمجازاتروی افااد مصتلف ندارند. و میزان آنها با توجه به قدرت جسمی و روانی در 

و  شوندمیان است به عنوان مثال دو نفا که محکوم به مجازات قدرت اقتصادی افااد شدیداً در نوس

 .شودمیمجازات حبس آنها چون دو ماه است آن مجازات تبدیل به جایمه نقدی 

و باای دیگای که فاد باوتمندی  باشدمیباای یکی از آنها که فاد فقیای است این مجازات بسیار سنگین 

اعمال مجازات را به تمسصا بگیاد یا باعکس تحمل زندان باای  است نه تنها ابای ندارد بلکه ممکن است

زندگی مشتاق تحمل آن است در حالی که باای باوتمند خالف آن  هایهزینهیک فقیا آرمانی و بعلت 

و قضات  شودمیبه این شکلی که اماوزه در عمل اجاا  هامجازاتکه تساوی  گیایممیپس نتیجه  .باشدمی

 تأمیندر اصطکاک بوده و اهداف عدالت کیفای را  هامجازاتبا اصل فادی کادن  نگاندمیما به آن 

 موردبارسی قاار خواهد گافت. هامجازاتکه این مساله در فصول آینده در ارتباط با فادی کادن  نمایدنمی
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 هامجازاتبند سوم: اصل شخصی بودن 

، اعضای ی مسئولیت مجامین در عملجدید جزائ هاینظامقبل از پیدایش حقوق کیفای و شکل گیای 

به پادشاه  وقتی شصصی ماتکب جام سنگین چون خیانت گافتمیخانواده وبستگان آنان را نیزدر با 

وقتی یک نفا  ایبیلهقیا در نظام  شدندمیهمه اعضای خانواده و بستگان ماتکب، مجازات و شکنجه  شدمی

، بلکه اشادهخانونه تنها ماتکب و اعضای  شدمییگا از یک قبیله ماتکب جامی علیه شصصی از قبیله د

ئولیت رآن زمان مسو در واقع د سوختمیخشم و انتقام جویی قبیله مجنی علیه  آتشتمام اعضای قبیله در 

ای ت کیفدسته جمعی بوده ولی با گذشت زمان و تکامل حقوق کیفای و با هدف باقااری امنیت و عدال

ه در واقع کنقطه مقابل مسئولیت دسته جمعی بود حاکم گادید  دقیقاًه ک هامجازاتاصل شصصی بودن 

 ماحمی بود با افااط گای های آن زمان.

ها  وشود  مفهوم واقعی این اصل درلت با این دارد که مجازات وآبار آن باید فقا شامل حال ماتکب

شارع  ی صورت گیادو تصویب تمام قوانین باید با چنین رویکاد باشدمیشصص مسئول عمل خویش 

 ازره وزررتزو و» کایمه آیهمقدس در وضع قوانین در تمام موارد چنین رویکادی را مدنظا قاارداده و این 

 در تمام موارد مورد توجه بوده است.« ارخای

 هاتمجازاای ز اجاااما متاسفانه رعایت این اصل در تمام موارد، مورد توجه قاار نگافته است و آبار ناشی 

 و مدتی را در حبس سپای شودمیبه عنوان مثال فادی که به زندان محکوم  شودمیامل دیگاان نیز ش

شی قا مالی نافخود را از دست داده است و فازندان از فقا عاطفی و  ساپاست و چون خانواده، کندمی

بسیار  دانی، کارین؛ جامعه پذیای مجدد نیز باای زکنندمیازعدم حضور پدر خود، آبار مجازات را تحمل 

 مشکل خواهد بود.
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استه می رث وربه کمالی ناشی از عمل مجامانه نیز با اخذ جایمه مالی از میزان سهم ار هایمحکومیتدر 

 .شودمیشودوآبار مجازات با وربه تحمیل 

 مخدر مواد به ادیاعت یانگار جرم -سومگفتار 

 دهدمی یفایک خصیصة آن به و کاده ممنوع را یررفتا دولت آن، رهگذر از که است یندیفاا یانگار جام

 عمل به دولت دیشد و یرسم پاسخ ،یفایک یاجاا ضمانت. آیدمی با آن ساکوب صدد در فا،یک اعمال با و

 1.است مجامانه

 خود، قبول مورد ینظا یمبان با هیتک با و جامعه یاساس هایارزش و هنجارها گافتن نظا در با گذار قانون

 یاما یانگار جام اساس، نیا با. کندمی وضع یفایک یاجاا ضمانت آن یباا و ممنوع را یفعل کتا ای فعل

. است یاجتماع علوم و یاسیس فلسفه حقوق، فلسفه مانند ینیشیپ و یساخت ایز علوم با یمبتن و بوده ینیپس

 جوامع به یبصش سامان و نظم یباا راه حکومت و دولت وجود ضاورت که یاساختیز علوم دسته آن

 هایارزش نقض یباا مجازات و فایک نییتع و یانگار جام حق نهادها، نیا یباا ،اندکاده هیتوج ،یبشا

 با جوامع همه و رودمی شمار به بشا یاساس معضالت از مصدر مواد به ادیاعت .اندشده قائل جامعه یاساس

 کی در را مشکالت نیا. هستند آن میمستق ایغ و میمستق عوارض و هاآسیب معاض در متفاوت، درجات

 یفاد عوارض تاینمهم از کاد یبند میتقس یاجتماع و یفاد عوارض دسته دو به توانمی یکل یبند طبقه

 عوارض از. سازدمی مبتال را روان و جسم حوزه در که است یبهداشت هایآسیب معضل، نیا با ماتبا

 از. کاد اشاره یاسیس و یاقتصاد ،یفاهنگ ،یاجتماع ،یخانوادگ مشکالت به توانمی زین ادیاعت یاجتماع

 فشار شیافزا ،هادندان یپوک و یزرد مفاط، یخستگ ،یجسمان یدردها ادیاعت از یناش یجسم یضارها

 و هیر ساطان ،یعفون امااض ،یتنفس دستگاه هایبیماری ،یماکز اعصاب ستمیس شدن فیضع خون،

                                                           
 90، ص دانش گنج انتشارات تهران، دوم، چاپ شناسي، جرم دانشنامه (1390) حمید، بیگي هاشم و حسین علي ابرندآبادي، نجفي 1
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 ،یتندمزاج ،یافسادگ ،یعصب یایپذ کیتحا. هستند...  و نیجن سقا ،یینازا کبد، و قلب مشکالت حنجاه،

 1.روندمی شمار به آن از یناش یروان هایآسیب از زین یآن جنون و ان،یهذ توهم،

 ،یآزار همسا یزندگ کیشا با روابا در اختالل چون یمشکالت باوز باعث ادیاعت ز،ین خانواده حوزه در

 مانند یالعالج صعب هایبیماری ،یاجتماع سط، در ادیاعت 2.شد اهدخو آن یامدهایپ و طالق ،یآزار کودک

 وفور آن جهینت در و ساپاست یب کودکان شیافزا مهم لیدر از یکی و دهدمی اشاعه را تیهپات و دزیا

 زشت را شهاها یمایس آن از حاصل انحاافات و یولگاد ،یگا یتکد ،یخواب کارتن. شودمی ندهیآ معتادان

 و خود مال اتالف با عالوه اقتصاد، عاصه در معتادان. کاد خواهد سلب مادم از را یروان و ینجا تیامن و

 کالن هایسامایه کنندگان، عاضه یایماف از مصدر مواد یتقاضا سط، گستاش با ،یکاریب جیتاو و خانواده

 از ایعمده بصش که یطیشاا در داشت اذعان دیبا. کنندمی دود اعتیاد وافور در ینوع به را کشور یاقتصاد

 و یاسیس معادرت در تواندنمی کشور آن روندمی فاو یخمار و یخمودگ در مملکت فعال یاوین و مادم

 3.شد خواهد فیتضع یجهان جامعه در موضعش جیتدر به و باشد اگذاریتأب یجهان ماتیتصم

 یاصول و یبانم به مستند ،یفایک نیقوان در مندرج جاائم ایسا همچون مصدر، مواد به ادیاعت دانستن جام

 ،یانگار جام اصول ،شودمی اتصاذ ه،یپا هایایدئولوژی به استناد با یاسیس ینظامها یسو از که است یادیبن

 آن یفلسف یاساختهایز و یاسیس یدئولوژیا ها ینظا یمبان با که است یانگار جام یاساس هایپایه

 اصول و است ارگذ قانون یفکا بستاهای کننده ارائه یانگار جام یانیم گا،ید ایتعب به. است شده استوار

 و حدود دهکنن نییتع خود، که کندمی اشاره گذار قانون ییاجاا و یحقوق مالحظات به یانگار جام

 .است یفایک حقوق یچگونگ

                                                           
 علوم دانشگاه مجله معتاد،. غیر و معتاد افراد در روان سالمت و معنوي هوش مقایسه ،(1389) دیگران و مهوش رقیبي، و صدیقه معلمي، 1

 295، ص 3 شماره ،هجدهم دوره یزد، صدوقي شهید درماني بهداشتي خدمات و پزشكي
 روانشناسان مجله معتاد،. همسران داراي زنان در پزشكي روان نشانگان بروز ،(1389) دیگران و علي عسگري، و پروانه محمدخاني، 2

 237، ص 2 شماره ششم، دوره ایراني،
 28-52، ص 6 شماره تربیت، و اصالح مجله مخدر، مواد عوارض بر كلي گذري ،(1386) مسعود نسب، رضایي 3
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 مصدر مواد به ادیاعت یانگار جام ینایم با که هستند یاصول جمله از ضار اصل ،یقانون ییگاا اخالق اصل

 دارند، تعلق آن به که یمکتب و یدئولوژیا فااخور به کیها ز،ین نظاان صاحب و حقوقدانان. شوندمی مطاح

 و لیتحل با قیتحق نیا در. کنندمی استناد یخاص یمبان به مصدر مواد به ادیاعت انگاشتن جام هیتوج در

 سوء و ادیاعت یرانگا جام هیتوج در صدرم مواد به ادیاعت یانگار جام یمبان اامونیپ موجود، نظاات یبارس

 متفاوت هایفاض شیپ با جهان یکشورها اغلب نکهیا به توجه با. است شده باجسته مصدر مواد مصاف

 اسناد در که ند،رو نیا یادهایبن لیتحل اندکاده اقدام مصدر مواد مصاف سوء کادن محسوب جام به نسبت

 خصوص رد ییجنا استیس یمازها میتاس و ییشناسا یباا ست،ا شده هیتوص آن به توجه زین یالملل نیب

 .دارد تیاهم مصدر مواد مصاف سوء

 طور به. دارد وجود یبشا جوامع در یمتفاوت هایتلقی مصدر مواد به ادیاعت و مصاف پدیده خصوص در

 یایتداب همااه هب کامل، یآزاد تا مدارا عدم و یفایک ساکوب از اد،یاعت با مقابله یباا یگذار استیس ،یکل

 ییزدا جام و یقانونمندساز گادیرو توانمی مجموع در 1،است شده شیآزما مصتلف یکشورها در نینابیب

 عنوان به را( کیبلژ و هیتاک فاانسه، اان،یا) یانگار جام و( ونانی و فنالند ش،یاتا آلمان، هلند، مانند)

 رغم یعل ،یاسالم انقالب از پس هایسال در خصوص به اان،یا در. کاد مطاح غالب یکادهایرو

 تصور و است بوده یفایک باخورد غالب، هیرو او، معالجه لزوم و معتاد فاد بودن ماریب چون هایینگاش

 ادامه، در که است، بوده ادیاعت معضل با زیقهاآم باخورد لزوم شده، بیتصو نیقوان به استناد با غالب،

 .کنیممی یبارس را حوزه نیا تحورت

                                                           
 203، ص دانش سها انتشارات و عدالت میثاق انتشارات تهران، اول، چاپ مخدر، مواد كیفري حقوق ،(1383) منصور رحمدل، 1
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 یداخل نیقوان در مخدر مواد به ادیاعت یانگار جرم -ند اولب

 1.شد اانیا یفایک نیقوان وارد 1304 یعموم مجازات قانون با یالکل مشاوبات و مصدر مواد استعمال جام

 نکهیا تا ،2دانستمی جام را مواد نیا یعلن استعمال فقا و بوده تاخفیف مصدر مواد به مابوط هیاول نیقوان

 ممنوع یکل طور به مصدر مواد استعمال ،1334 مصوب اکیتا استعمال و خشصاش کشت منع نقانو در

 از پس 1389 و 1376 ،1367 ،1359 سال هایاصالحیه و نیقوان در چنان هم روند نیا 3.شد شناخته

 ییاجن استیس لیدل به انقالب از بعد مقارات در که تفاوت نیا با. است کاده دایپ ادامه یاسالم انقالب

 خصوص در یمتفاوت مقارات است، یحد مجازات مستلزم مسکاات مصاف نکهیا و یحد جاائم خاص

 مصوب مصدر مواد با مبارزه قانون اصالح 15 ماده طبق مصدر، مواد به ادیاعت 4.است شده وضع مسکاات

 از قبل تا که تفاوت نیا با. شودمی محسوب جام ،1389 سال در آمده عمل به اصالحات زین و 1376

 و ینقد یجزا ،کنندنمی اقدام خود درمان به نسبت که یمعتادان یباا 19 و 16 ماده در ،1389 اصالحات

 به مااجعه با شدند مکلف معتادان اصالحات، از بعد ،15 ماده در که یحال در بود شده گافته نظا در شالق

 افتیدر بیآس کاهش با درمان و ادیاعت تاک یگواه نهاد، مادم یسازمانها ای و یخصوص و یدولت مااکز

 .کنند

 مجام کند، ادیاعت به تظاها آن افتیدر وجود با ای نکند افتیدر را مذکور یگواه یمعتاد اگا ماده، نیا مطابق

 مااکز در حبس ماه سه تا کی قانون، نیا در. گیادمی قاار 16 ماده مجازات مشمول و شده محسوب

 طبق مذکور زمان مدت. است شده ینیب شیپ معتاد، درمان و بیآس کاهش جهت ،یدولت مجاز ینگهدار
                                                           

 ای دیبنما چرس ای و بنگ ای نییکوکا با نییهرو با نیمرف ای رهیش با اکیتر استعمال علنا   کس هر. 1 -1304 یعموم مجازات قانون 275 ماده 1

 .شد خواهد محکوم تومان 50 تا 10 ینقد یجزا با و ماه سه تا روز هشت از یبیتأد حبس به کند استعمال یالکل اتمشروب متجاهرآ
 ن،ییکوکا ن،ییهرو ن،یمرف اک،یتر رهیش اکهیتر یعلن استعمال و اصالح 1328 /7/  4 خیتار در 1304 یعموم مجازات قانون 275 ماده 2

 صرفا   گذشته همچون گذار قانون اما افت،ی شیافزا ماه شش تا سه از حبس به مزبور مواد ستعمالا مجازات و شد شناخته جرم چوس و بنگ

 شدینم یتلق جرم مزبور مواد یعلن ریغ استعمال که بود آن مذکور ماده مخالف مفهوم. دانستیم جرم را مواد نیا یعلن استعمال
 یکل طور به یونیاف مواد استعمال قانون، نیا 3 ماده طبق. دیرس بیتصو هب 1334 خیتار در اکیتر استعمال و خشخاش کشت منع قانون 3

 نییآ 9 ماده طبق ،یونیاف مواد یطب مجوز بدون کنندگان استعمال یبرا و شد شناخته ممنوع آن بیتصو از پس ماه شش از( یعلن ریغ و یعلن)

 کی از یبیتأد حبس مجازات اول بار یبرا ،1334 آبان مصوب کایتر استعمال و خشخاش کشت منع قانون از نیمتخلف مجازات ییاجرا نامه

 .شد نییتع سال سه تا سال کی از بعد دفعات در و ماه شش تا سه از تکرار صورت در و ماه دو تا ماه
 از سکرم مصرف: است آوردهی متفاوت اتیادب با که است 1392 مصوب یاسالم مجازات قانون 264 ماده خصوص نیا در مقرره نیدتریجد 4

 .است حد موجب......... نکند با کند مست عیما ای باشد جامع ادیز ای باشد کم نیتدخ و قیتزر خوردن، قبیل
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 ماده، نیا 2 تبصاه در. بود خواهد دیتمد قابل نامحدود طور به ییقضا مقام دستور و مذکور مااکز گزارش

 ،3 تبصاه مطابق نشود، تیرعا دوره آن مقارات اگا و است شده گافته نظا در ماهه 6 بیتعق قیتعل کی

 ایاخ اصالحات سهیمقا با 1.دهد حبس به دستور ماه شش تا روز کی و نود از است مکلف ییقضا مقام

 در و داده نشان یشتایب انعطاف خود باخورد در گذار قانون که گفت توانمی آن ماقبل ایتداب با قانون

 2.است هکاد اتصاذ ناقص ییزدا جام با ییفازدایک ینوع ینیتأم اقدامات به مجازات لیتبد با یبعد اقدامات

 یالملل نیب حقوق در مخدر مواد به ادیاعت یانگار جرم -بند دوم

 مصدر مواد مصاف از یناش مشکالت گستاش علت به ،یالدیم ستمیب قان لیاوا از ،یجهان جامعه

 ژهیو به اکیتا مشتقات مضاات یجیتدر درگ و غاب به شاق از اکیتا صادرات شیافزا مصصوصاً

 نیاول ،م 1909 سال در یشانگها کنفاانس. کاد اما نیا در مداخله به شاوع ،یالملل نیب سط، در ن،ییهاو

 ایغ یمنظور ها یباا مصدر مواد مصاف تیممنوع یعنی است، خصوص نیا در یجهان جامعه دخالت مورد

 و بیتصو مصتلف هایسال در یمتعدد یالملل نیب هایکنوانسیون و هاکنفاانس آن، از 3.یپزشک اهداف از

 م 1988 سال در تینها در. شد بیتصو ،یقبل هایکنوانسیون مفاد شامل یواحد ونیکنوانس م 1961 الس در

 هایسازمان و ملل سازمان عضو کشور 108 یامضا به روانگادان و مصدر مواد قاچاق با مبارزه ونیکنوانس

 موارد در جز را مصدر مواد استعمال است، شده خواسته هادولت از آن یط که. دیرس ربا یذ یتصصص

 آن، در که ایتالیا و ایاسپان هلند، مانند ییجاها در جز ا،یدن یکشورها همه در تقایباً. کنند ممنوع یپزشک

                                                           
 مراکز به شودیم داده اجازه معتادان هیکل به یول. است جرم ادیاعت: 1376 مصوب آن به یمواد الحاق و مخدر مواد با مبارزه قانون 15 ماده 1

 1 تبصره در. ندینما اقدام خود یبازپرور و درمان به نسبت و مراجعه گرددیم مشخص یپزشک آموزش و درمان ت،بهداش طرف از که یمجاز

 با مبارزه قانون 15 ماده« . باشندیم معاف ادیاعت جرم یفریک بیتعق از یپرور باز و درمان مدت طول در مذکور عتادانم: شده ذکر ماده نیا

 ای یدولت ریغ ،یدولت مجاز مراکز به مراجعه با مکلفند معتادان: 1389 اصالحات از بعد 1376 مصوب آن به یمواد الحاق و مخدر مواد

 به نسبت مذکور مراکز به مراجعه با که یمعتاد ند،ینما ادیاعت ترک به اقدام ب،یآس کاهش و درمان نهاد مردم یهاسازمان ریسا و یخصوص

 .باشدیم معاف یفریک بیتعق از دیننما ادیاعت به تجاهر چه چنان د،ینما افتیدر بیآس کاهش و درمان تحت یگواه و اقدام خود درمان

 فاقد 8 و 4 ماده ود در مذکور گردان روان و مخدر مواد به معتادان: مذکور قانون 16 ماده. مجرمند ند،یننما درمان به مبادرت که یمعتادان

 بیآس کاهش و درمان مجاز و یدولت مراکز در ماه سه تا کی مدت یبرا ییقضا مقام دستور با اد،یاعت به متجاهر و 15 ماده موضوع یگواه

 .است بالمانع مزبور ماده وفق درمان تداوم ،شوندیم ینگهدار
 90ص  شناسي، جرم دانشنامه (1390) حمید، بیگي هاشم و حسین علي ابرندآبادي، نجفي 2
 205ص  مخدر، مواد كیفري حقوق ،منصور رحمدل، 3
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 نوع، ها از آن، استعمال و بوده هادولت کامل نظا ایز مصدر مواد است، آزاد سبک مواد یباخ مصاف

 1.شودمی یتلق جام و است ممنوع

 مواد و الکل مصاف خصوص در یغاب قدرتمند و بزرگ یکشورها دوگانه ییاجن استیس اما مهم نکته

 یاجتماع لحاظ از که بود یمصدر ماده نیاول الکل نکهیا وجود با سندگان،ینو از یکی ایتعب به. است مصدر

 فشار و ابتکار به که یمصدر ماده نینصست بود، شده لیتبد یغاب یکشورها یباا بزرگ معضل کی به

 جام با ناظا یالملل نیب اسناد در که ایگونه به 2.است اکیتا شد ممنوع الملل نیب حقوق رد هاغابی

 الکل ان،یم نیا در. شودمی محسوب مصدر مواد فهاست هایشاخص از اکیتا مصدر، مواد قاچاق یانگار

 اواخا یابغ سندگانینو از دسته آن که است یحال در نیا(. همان) شودمی محسوب مغفول مصدر مواد جزو

 مصاب جینتا به ،اندپاداخته اکیتا و الکل بار انیز آبار سهیمقا و یبارس به که ستمیب قان لیاوا و 19 قان

 ،یتصا خصوص نیا در یغاب سندگانینو از یکی ،دادندمی الکل به یشتایب یمنف بار یحت و اشاره دو نیا

 باشد، نیماف ای اتا الکل، اک،یتا ش،یحش کور، رمصد ماده آنکه از فارغ یافااد ادوار همه در که است کاده

 که ایانگیزه. اندباده پناه روان، و جسم با مؤبا مواد یباخ به یآن لذت و یخوش احساس فاونشاندن یباا

 «3.همسانند گایکدی با مواد، نیا عوارض نیچن هم. کشاندمی مواد نیا سمت به را افااد

 نیا اک،یتا و الکل کنندگان مصاف به «مسموم یخوشبصت داوطلبان» اطالق با سندگان،ینو از گاید یباخ

 که بود نییکوکا و الکل ،یغاب سموم از آنها منظور. اندکاده میتقس یشاق سموم و یغاب سموم به را سموم

. نهادند نام یشاق سموم ،شدنمی دیتول غاب در که را شیحش و اکیتا و بودند غاب خود محصول عمدتاً

 کیتحا و ،یآسودگ و یبصش آرامش وجه دو در اکیتا و الکل متفاوت هایویژگی به گانسندینو نیا

 یذهن زانندهیباانگ کی اکیتا و یجسمان محاک کی خاص طور به الکل که داشتند اذعان و اشاره خشونت
                                                           

 207ص  مخدر، مواد كیفري حقوق ،(1383) منصور مدل،رح 1
 چاپ ،(نظر زیر) ابرندآبادي نجفي حسین علي جنایي، علوم المعارف دایره در جنایي، سیاست شكننده مرزهاي ،(1392) حسن، نگار، طغري 2

 164، ص میزان حقوقي بنیاد تهران، اول،
 170همان، ص  3
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 نیا مجموع در(. همان) است کمتا اجتماع یباا آن خطا و فاد یباا اکیتا بیآس منظا نیا از و است

 از الکل و دادند ،یتاج یشاق سم با را یغاب سم هاغابی چاا که باجاست همچنان جالب و مهم ؤالس

 ژهیو به ،یغاب یکشورها کیتیژئوپول و یاقتصاد منافع و شد گذاشته کنار یقانون ایغ و ممنوع مواد فهاست

 نیب یانگار جام وجود با سو، گاید از است؟ بوده اگذاریتأب خصوص نیا در 1اندازه چه متحده، ارتیا

 مصدر مواد مصاف و قاچاق د،یتول یباا یمل اانهیسصتگ اریبس یاجااها ضمانت و مصدر مواد یالملل

 از شیب اریبس ییفضا و یسیپل یآمارها در مصدر مواد مصاف اانیا در چاا که است یباق سؤال نیا کماکان

 به توجه با و است، هیتوج و درک قابل وادم نیا قاچاق و دیتول قسمت در سؤال نیا به پاسخ است؟ الکل

 الکل، به نسبت مصدر مواد مصاف بودن بار است، مصدر مواد تیتاانز و دیتول ماکز در اانیا نکهیا

 .دارد ییقضا و یفاهنگ ،یاسیس ،یاجتماع قیدق هایبارسی به ازین که است یموضوع

 مخدر مواد به ادیاعت یانگار جرم یمبنا -گفتار پنجم

 یحت آنها مجازات و گیاندمی قاار یعیطب جاائم گاوه در که ییرفتارها از نظا صاف ،یانگار جام طهیح در

 پندارها اساس با جاائم اکثا هستند، یفایک ینظامها شباهت هیما و است داشته وجود هم یبدو جوامع در

 یمبتن یانگار جام نیاابناب. شوندمی نشیگز حکومت طاف از و ییشناسا جامعه ها با حاکم یدئولوژیا و

 با حاکم یدئولوژیا به توجه با گفته شیپ رفتار. است یاسیس قدرت ای حکومت قبول مورد ،ینظا یمبان با

 آن یباا و شده نشیگز ت،یامن و قدرت عدالت، مساوات، ،یآزاد همچون یمیمفاه و او ساشت و انسان

 از متأبا یفایک حقوق ،ینید یاسیس هاینظام در که نکته نیا افزودن با. شودمی مقار یفایک یاجاا ضمانت

 یارزشها حوزه در یانگار جام که داشت اذعان دیبا هستند، یاله یوح و ینید هایآموزه از یناش الزامات

 2.بود خواهد یشاع هایمجازات و جاائم یگذار قانون و اعالم ان،یب یمعنا به ینید یاساس

                                                           
 172ص  جنایي، علوم المعارف دایره در جنایي، سیاست ندهشكن مرزهاي ،(1392) حسن، نگار، طغري 1
-36، ص اسالمي اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه انتشارات تهران، اول، چاپ براندازي، جرم حقوقي -فقهي بررسي ،(1386) حسین آقابابایي، 2
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 یمصتلف نظاات آن، با حاکم هایایدئولوژی ایتأب و مصدر مواد به ادیاعت یانگار جام یمبنا خصوص در

 مصتلف نظاات هب اشاره با هستند، ذکا قابل نهیزم نیا در ضار اصل ،یقانون ییگاا اخالق اصل دارد، وجود

 .پادازیممی نگارندگان نظا مورد دگاهید به اد،یاعت یانگار جام یمبنا مورد در

 یاخالق قواعد نقض و مخدر مواد به ادیاعت -بند اول

 منظور به زاتمجا ما بحث در و است یحقوق یاجاا ضمانت از یبادار بهاه یمعنا به ،یقانون ییگاا اخالق

 اخالق هک است معتقد یقانون ییگاا اخالق معتدل کادیرو. است یاخالق نیمواز و لیفضا جیتاو و حفظ

 نسجاما و نظم در اخالل باعث یاخالق لاصو نیا نقض و است جامعه استحکام و تداوم موجب متعارف،

 یاخالق اصول و یررفتا یاستانداردها یو نظا از. است دگاهید نیا مدافعان از نیدول لاد. شودمی جامعه

 هیعل جام و هگنا کی فقا آنها، نقض و شوند تیرعا جامعه از تیحما یباا است ازین که دارد وجود ینیمع

 «.است کل کی عنوان به جامعه علمیه بلکه نبوده، شصص

 ازمندین یالقاخ حکم کدام نکهیا و آن نییتع مالک و متعارف اخالق مفهوم انیب در انیگاا اخالق اگاچه

 آن یفایک حقوق»: که دارد وجود نظا اشتااک موضوع نیا در اما دارند، نظا اختالف است یحقوق تیحما

 کی یاجاا صافاً آن کارکاد ،جاائم از یعدادت در و است یاخالق یاصل با یمبتن ،شناسیممی ما که گونه

 «.است یاخالق اصل

 چه آن دارد، نظا مد را جامعه اتیاخالق پاسداشت و حفظ خود، محدود یمعنا در ییگاا اخالق چند ها

 وجوه از یکی که است نیا باشد، جامعه اخالق از تیحما در انیگاا اخالق دگاهید یمبنا تواندمی

 یستیهمز از دیبا یفایک حقوق چون و است جامعه در مشتاک یاخالق یباورها وجود یاجتماع یهمبستگ

 جمله از زین اتیاخالق از تیحما لذا کند، تیحما یاجتماع یهمبستگ ارگان و هاپایه و زیآم مسالمت

 قاار و زند یم ضار فاد به مصدر مواد مصاف سوء چون اساس، نیا با. است یفایک حقوق یکارکادها
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 است، مذموم یاخالق نظا از اما نیا و است آن یجیتدر بادن نیب از اد،یاعت خطا معاض در ودخ جان دادن

 .کند اقدام ادیاعت یانگار جام به نسبت ،یانسان نفس از انتیص یراستا در تواندمی یفایک حقوق

. کندمی هیتوج یفایک یاجاا ضمانت با را جامعه اتیاخالق از تیحما که است یگاید دهیعق ییگاا کمال

 فاهنگ در و ینید یدئولوژیا در است، یو طافداران و لیم مانند هاییلیباال انتقاد مورد چند ها دگاهید نیا

 از یدور و لیفضا به یآراستگ طایق از انسان کمال ،یاسالم هایآموزه منظا از. است فهم قابل یاسالم

 ارزش ،ینید تفکا در گاید عبارت به. است مانیا با انسان مطلوب کمال عتیشا دستورات به عمل و لیرذا

 قتیحق در یآزاد بلکه ستین هدف و مطلق مطلوب نفسه فی باالهاست،یل نظا مورد یآزاد که بیرق

 1«.گادد نائل معقول اتیح به آن لهیوس به بتواند یآدم تا است اتیح خالقه یاوین از یباخوردار

 گرانيد به ضرر راديا و مخدر مواد به ادیاعت -بند دوم

 یباا است یموجه لیدل نیا و زند یم ضار گاانید به خود عمل با مصدر مواد به معتاد دگاه،ید نیا مطابق

 از معتاد خانواده که شودمی گفته دگاهید نیا در. میباش داشته یفایک و ساکوبگاانه باخورد ادیاعت با نکهیا

 نیا در که افتیپذ را سصن نیا توانمی یصتس به معتقدند نظا نیا طافداران. هستند میمستق دگانید بزه

 وقوع از مستقیماً که است یکس دهید بزه تعایف نکهیا رغم یعل اایز باشد، نداشته وجود ایدیده بزه جام

 نظا از. دارند وجود هم یگاید دگانید بزه موارد، از یاریبس در لکن است، شده انیز و ضار متحمل جام

. هستند او خانواده دوم درجه در و معتاد شصص نصست وهله در اد،یاعت میقمست دگانید بزه محققان، یباخ

 هایآرمان همه و تیبشا ،تاوسیع ایمحدوده در و خود یتیامن و یفاهنگ و یاقتصاد ابعاد تمام در کشور

 و مصدر مواد کننده مصاف شودمی گفته نهیزم نیا در نیچن هم 2.بود خواهند میمستق ایغ دهید بزه شیعال

 گافتن عهده با با جامعه بپادازد، را آنها مصارج و کند مااقبت خود خانواده از نتواند یوقت ادیاعت مبتالبه

                                                           
 445، ص ایران اسالمي جمهوري المللي بین يحقوق خدمات دفتر تهران، بشر، حقوق جهاني نظام دو در تحقیق ،(1370) تقي محمد جعفري، 1

 
 مختلف یهاجنبه كاربردي -علمي المللي بین همایش اعتیاد، با مبارزه روند در شناسي دیده بزه یهاافتهی كاربرد ،(1379) عبدالعلي توجهي، 2

 318، ص رسمي روزنامه موادمخدر، قبال در جنایي سیاست
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 به که) خود سالمت حفظ یباا فاد نکهیا ضمن. شد خواهد ضار و نهیهز متحمل اشصاص نیا تیحما

 به متعلق که یخدمات. ندکمی استفاده یپزشک متیق گاان خدمات از( افتد یم خطا به مواد، مصاف واسطه

 1.ادیگ قاار عموم استفاده مورد گاید ییجا در تواندمی و است جامعه

 شده، فوت منافع و یجسمان ،یمعنو ،یماد خسارات از است اعم یکل مفهوم در خسارت گا،ید ینگاه از

 آباو، به ردهوا یضارها از عبارت که گیادمی با در را قیمصاد و میمفاه از یعیوس بصش ،یمعنو خسارت

 2.است یخانوادگ و یاخالق عالئق و عواطف و احساسات شهات،

 یم بیآس خود جان و جسم به و است مصدر مواد کننده مصاف ظاها حسب به نکهیا رغم على معتاد فاد

 یحت خصوص نیا در. کندمی وارد ماتبا بستگان و خانواده به زین یاریبس صدمات و یمنف ااتیتأب زند،

 مصدر مواد به معتاد معتقدند و کنندمی هیتوج گاانید به ضار چهیدر از را جام نیا زین هایباالل از یباخ

 یرفتارها از نظا صاف زین جامعه یاخالق احساسات ،شودمی لیتحم گاانید دوش با یبار همچون

 مواد مصاف ای معتاد دنید با دهد، انجام است ممکن ادیاعت ابا در معتاد کی که یااخالقیغ ای مجامانه

 3.شد خواهد دار حهیجا او توسا

 در منابع فقهی جرم شناسی اعتیاد -مبحث دوم

 ادله حرمت استعمال مواد مخدر در کتاب -اول گفتار

 از: اندعبارتامت استعمال مواد مصدر ل( حفقهی )کتاب سنت اجماع عق از منابع با استفاده

 :4«نَفْعِهِما مِنْ أَکْبَاُ إِبْمُهُما وَ لِلنََّاسِ مَنافِعُ وَ کَبِیاٌ إِبْمٌ فِیهِما قُلْ الْمَیْسِاِ وَ الْصَمْاِ عَنِ یَسْئَلُونَکَ»

                                                           
، ص دانشگاهي جهاد انتشارات تهران، اول، چاپ صادقي، میرمحمد حسین ترجمه جزا، حقوق مباني لتحلی ،(1371) وي. ام. سي كالركسون، 1

230 
 257، ص سمت انتشارات تهران، نهم، چاپ دوم، جلد كیفري، دادرسي آیین ،(1384) محمد آشوري، 2
، ص 9 شماره اجتماعي،. رفاه نشریه گاري،ان جرم یا زدایي جرم ایران؛ در مخدر مواد مصرف سوء و اعتیاد ،(1382) منصور رحمدل، 3
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نها از آی گناه بگو در آنها گناهی بزرگ ومنافعی باای مادم است ول پاسندیماز تو درباره شااب وقمار 

 منافعشان بیشتا است.

 همهاست  ستا و پوشاندنعنای مما در لغت به شود: زیاا خیمی اطالق اکنندهمستخما به ها ماده 

و تفکا  و قدرتشوند یمتوسا انسان  و بدتشصیص خوب  و مانععقل  و زوالباعث ستا  هاکنندهمست

از  ومیت انساندارد یعنی حالتی که باعث محا و گناهه ذنب گیاند اِبمً هم معنای نزدیک بیمرا از او  ادراک

 حو رووقتی که در عقل  ین حالتو اآورد یمباای انسان به بار  و حامان و شقاوتشود یمنیل به خیاات 

اصلی آفاینش یعنی کمارت انسانی  و هدفلی آید او را از رسیدن به مقصود اصیم به وجودانسان 

 کند.یموارد  و جانزیادی به جسم  و ضاردارد یبازم

و های زیاد باعث زوال عقل انسان یانضار و زمصدر به دلیل  و موادآیه شایفه، مشاوبات الکلی  با اساس

ی انسان حاکم و اجتماعی فادی و رفتارهارا با اعمال  و زودگذرکاذب  و شهواتشده  و فهم ادراک

 1جهت حاام هستند.ینبدکنند یم

 أَنْفُسَکُمْ تَقْتُلُوا وَلَا ٔ   مِنْکُمْ تَاَاضٍ عَنْ تِجَارَةً تَکُونَ أَنْ إِلََّا بِالْبَاطِلِ بَیْنَکُمْ أَمْوَالَکُمْ تَأْکُلُوا لَا آمَنُوا الََّذِینَ أَیَُّهَا یَا»

 2«رَحِیمًا بِکُمْ کَانَ اللََّهَ إِنََّ ٔ  

ی باید( و سود)ه کاد و رغبتای اهل ایمان مال یکدیگا را به ناحق نصورید مگا آنکه تجارتی از روی رضا 

 ن است.یکدیگا را نکشید که البته خدا بسیار به شما مهاباو 

آن کامالً نامشصص باشد  حد و حدودعامالتی که ، معامالت ربوی، مش، غقلب، تبنابااین آیه هاگونه تجاوز

همه در  فساد و گناهیل وسایدوفاوش خای در آن نباشد و عقالنیدوفاوش اجناسی که فایده منطقی و خا

                                                           
 41 ص، ذیل آیه، 1389، دارکتب االسالمیه، 45مکارم شیرازی، تفسیرنمونه، چاپ  1
 29 هیآسوره نسا  2
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آن تفسیا شده در  ، ربا و مانندقمار در روایات متعددی کلمه باطل به و اگاتحت این قانون کلی قاار دارند 

 2باشد. هاآنی روشن این کلمه است نه آن که منحصا به هامصداقحقیقت معافی 

احتی این است که حفظ نفس وباطاف کادن فشار وسصتی وفااهم کادن ر شودیمباداشتی که از آیه 

که از  است یناشود یمحاصل ل مکار مواد مصدر ای که از استعمایجهنتودوری از قتل نفس واجب است. 

شود پس مشمول قول یمی اابودکنندهو نشود که مبدل به بیماری سصت یمآن حاارتی در نفس ایجاد 

 .یکدیگا را نکشیداست گادد که فاموده یمخداوند سبحان 

ه نباید کین واجب کاده است و همچننفس را واجب کاده  و سالمت( نگهداری 2و  1آیه ) 2مضمون این 

ی تامهمت که منجا به قتل نفس شوند مگا اینکه مصلح قااردادفس را در مهلکه یا ارتکاب خطاهایی ن

و المت خطا افتادن س و بهمواد مصدر باعث ضار  و چونوجود داشته باشد مانند جهاد در راه خدا 

 .باشدیمحاام  نیز ین موضوع از نظا پزشکی به اببات رسیده است لذا استفاده از آنو اشود یمی تندرست

 وَیَنْهَاهُمْ بِالْمَعْاُوفِ یَأْمُاُهُمْ وَالْإِنْجِیلِ التََّوْرَاةِ فِی عِنْدَهُمْ مَکْتُوبًا یَجِدُونَهُ الََّذِی الْأُمَِّیََّ النََّبِیََّ الاََّسُولَ یَتََّبِعُونَ الََّذِینَ»

 ٔ   عَلَیْهِمْ کَانَتْ الََّتِی وَالْأَغْلَالَ إِصْاَهُمْ عَنْهُمْ وَیَضَعُ الْصَبَائِثَ مُعَلَیْهِ وَیُحَاَِّمُ الطََّیَِّبَاتِ لَهُمُ وَیُحِلَُّ الْمُنْکَاِ عَنِ

 1«الْمُفْلِحُونَ هُمُ ئِکَٔ  أُولَ ٔ   مَعَهُ أُنْزِلَ الََّذِی النَُّورَ وَاتََّبَعُوا وَنَصَاُوهُ وَعَزََّرُوهُ بِهِ آمَنُوا فَالََّذِینَ

)نام  هاستآنیلی که در دست و انجیغمبا امی که در تورات و پتبت مایختمپیاوی کنند از رسول  آنان که 

ی از زشتی خواهد کاد و نهرا اما به نیکویی  هال( آنکه آن رسو) یابندیمگاشته ا( نر و اوصافشونشانی 

ی را و مشقتپارنج  و احکامگاداند یمپلید منفور را حاام  و هارا حالل  و مطبوعوبا آنان ها طعام پاکیزه 

او  و ازبه او گاویدند  آنان کهدارد پس یمهمه را  اندنهاده( چون زنجیا بگادان خود و هواکه )از جهل 
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ی را که به او نازل شد پیاوی نمودند آن گاوه به حقیقت و نورنگاه داشتند ویاری او کادند  و عزتحامت 

 .اندعالمرستگاران 

نند که محتوای دعوت او با فطات سلیم هم آهنگ است کیماز آیه فوق چنین استنباط  و دانشمندانفقها 

 با آنهایز باشد را و تنفاآمخبیث  و آنچهشماد یمحالل  هاآنپسندد باای یمرا طبع سلیم  و آنچهطیبات 

که  و رسالتویُحِلُّ لَهُمُ الطیباتِ ویُحَاِّمُ عَلَیهِمُ الصبایِثَ( او بسان مدعیان در چنین نبوت ) کندیمتحایم 

است نیست نه تنها بندی باآنها  هاآن و استعمار و استثمارمادم  یهاتودههدفشان به زنجیا کشیدن 

سنگینی  و گادنشان و پادارد وغل وزنجیاهائی را که بادست یمبا  هاآنگذارد که بارها را از دوش ینم

و د که مواد مصدر جزء طیبات تواند بگوییمعاقلی  ها فاداینجاست آیا  سؤالافکند حال یمکاد را یم

هستند یقیناً مواد مصدر جزء خبیثات است وحاام است زیاا ضارهای ناشی از آن با همگان آشکار  مباحات

 1.داردیمنگه  هاحقارتاست وانسانها را درغل وزنجیا 

. تُفْلِحُونَ لَعَلََّکُمْ فَاجْتَنِبُوهُ الشََّیْطَانِ عَمَلِ مِنْ رِجْسٌ أَزْلَامُوَالْ وَالْأَنْصَابُ وَالْمَیْسِاُ الْصَمْاُ إِنََّمَا آمَنُوا الََّذِینَ أَیَُّهَا یَا»

 ٔ   الصََّلَاةِ وَعَنِ اللََّهِ ذِکْاِ عَنْ صُدََّکُمْیَوَ سِاِیْوَالْمَ الْصَمْاِ یفِ وَالْبَغْضَاءَ الْعَدَاوَةَ نَکُمُیْبَ وقِعَیُ أَنْ طَانُیْالشََّ دُیاِیُ إِنََّمَا

 2«مُنْتَهُونَ تُمْأَنْ فَهَلْ

و ها پلید ینایاهای گاوبندی )که اسمی بود در جاهلیت( همه و توبت پاستی  و قمارای اهل ایمان شااب 

میان  و قماریله شااب وسارد د قصد آنشیطان -کنید تا رستگار شویدیدورعمل شیطان است از آن البته  از

 بهتا ) داریدیبامت پس شما آیا از آن دس بازدارد نماز ورا از ذکا خدا  و شماینه باانگیزد و کشما عداوت 

 شیطان مبتال نشوید( فتنه

                                                           
 80 ص ،17 ج ،یجلد 12 اول، چاپ ت،یب آل موسسه انتشارات روتیب الوسائل، مستدرک ق، 1408ن،یحس رزایم ینور 1
 91-90سوره مائده آیه  2



 

52 
 

باای ریشه کن ساختن این مفسده بزرگ اجتماعی  هاآنی فکای و آمادگآشنایی مسلمانان به احکام اسالم  

ه حتی یی با صااحت کامل وبیان قاطع کدستور نهانفوذ کاده بود سبب شد که  هاآنکه در اعماق وجود 

 1.باشدیاادگیاند نازل گادید که همین آیه مورد بحث بوده ابهانه جویان نیز نتوانند به آن 

 2«الْمُحْسِنِینَ یُحِبُّ اللَّهَ إِنَّ ٔ   وَأَحْسِنُوا ٔ   التَّهْلُکَةِ إِلَى بِأَیْدِیکُمْ تُلْقُوا وَلَا اللَّهِ سَبِیلِ فِی وَأَنفِقُوا»

 ویفکنید نچارگی( را به مهلکه )خطا بی و خوداسااف(  به حدلیکن نه د )کنی از مال خود در راه خدا انفاق

 دارد.یمیکوئی کنید زیاا خدا نیکوکاران را دوست ن

 هاانسان را بهی مشدار مههبا بیان جمله و ر تلقو بایدیکم  در ادامهیکن دارد لابتدای آیه فوق اشاره به انفاق 

تُلقوُا ی است. جمله ورو نابودین مصادیق هالکت تابزرگمصدر یکی از کند لذا اعتیاد به مواد یمگوشزد 

اای جهاد انفاق ب ورد تاکها چند در م« با دست خویش خود را به هالکت نیفکنید»بِاَید یَکُم اِلَی التَهلُکَهِ 

ز جمله ا شودیماسالمی وارد شده ولی مفهوم وسیع وگستاده ای دارد که موارد زیاد دیگای را نیز شامل 

پیش  اآن( بدونخطاناک )چه از نظا ناامنی چه عوامل جوی یا غی یهاجادهاین که: انسان حق ندارد از 

 رزم بگذرد یا غذائی که به احتمال قوی آلوده به سم است تناول کند. یهاینیب

جهت جان خود یبتمام این موارد انسان  و دروارد عمل شود  و بانامهیا حتی در میدان جهاد بدون نقشه و 

های مواد مصدر به طور علمی یانو زاست پس در جامعه اماوزی که اباات  و مسئولرا به خطا انداخته 

 و دریج وارد بدن شده تدربهی است که خطاناکآن در حقیقت خوردن سم  و مصافمشصص شده است 

جهت جان انسان یب انداختنخطا  و بهشوند یمیان شدید منجا و زیا ضار و ی او و نابودنهایت به هالکت 

                                                           
 120، ص 4 ج نمونه، ریتفس ناصر، ،یرازیش مکارم 1
 195سوره بقره آیه  2
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تعبیا ماحوم عالمه طباطبایی رحمت ا... آیه  و بهید از آن اجتناب کاد و باحاام است  طور کلاست به 

 1ی انسان شود.و نابودنهی از ارتکاب ها عملی است که موجب هالکت  و مقصودشایفه اطالق دارد 

 در روايات مواد مخدرادله حرمت استعمال  -گفتار دوم

اد مواستعمال  امتحدر  عقالموید باسیاه  عنوانو بهفقهی بودن آن  از جهتدرل به آیات و روایات است

ت به این صور مواد مصدرتادگی سع( گ) و ائمهی اسالم گاام یامباپرغم اینکه درزمان یعلو  هست مصدر

ده است مین آممعصو ئمهم )ص( و ای اسالگاام یامباپین زمینه توسا در انبوده است لیکن روایات متعددی 

اما  صورتبهیش ضارهای استعمال انواع موادمصدرکه و افزا و مکانو با توجه به مقتضیات زمان 

به  رحدحامت ضاریم و از آیات و روایات فقا داکادهی درآمده است به سیاه عقالنی استناد هامستحدث

 .نفس استفاده شده است

 2.یمننا بایٌ ومنهم وهم بائیون ، اعلی امتی یاکلون شیئاً اسمه البنج سیاتی زمان عن رسول ا... )ص( انه قال:

 م بنگ رابه نا رسید که چیزی فااخوانص( نقل شده است که فامودند: زمانی با امت من ) از پیامبا گاامی

 ستند.بیزار ه از مننیز  و آنانخورند که من از آنان بیزارم یم

 3البنجلنصاری ور تسلموا علی آکل سلموا علی الیهود وا )ص(: النبی لقا

 یهود و نصاری سالم کنید ولی باخورنده بنگ سالم نکنید.با 

 4کفامن احتقا ذنب البنج فقد  :ص()النبی ل قا 

 ص( فامودند: کسی را گناه بنگ را کوچک شمارد کافا است.ا )رسول خد

                                                           
 64 ص ،1 ج تا، یب قم، نیمدرس جامعه انتشارات زان،یالم ریتفس ن،یمحمدحس دیس ییطباطبا 1
 85 ص ،17 ج ،یجلد 12 اول، چاپ ت،یب آل موسسه انتشارات روتیب الوسائل، مستدرک ق، 1408ن،یحس رزایم ینور 2
 .85 ص ،17 ج الوسائل، مستدرکحسن،  ،ینور 3
 .86 ص ،17 جهمان،  4
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 1اة حاام قلیلهاام وما اسکا کثیار اِنَّ کل مکا حاام وکل مصدر ح :ص()النبی  لقا

 ست مقدارا آورکه مقدار زیادش مستی  و آنچهمصدر حاام است  و هاحاام است  ها مسکاپیامبا فامود: 

 .یج کند حاام استو گکه عقل را خمار  و آنچهکم آن هم حاام است 

سبعین بنیاً ص( من اکل البنج فکانما هام الکعبه سبعین ماة وکانما قتل سبعین ملکاً مقاباً وکانما قتل ل )قا

 2ماسالً

مقاب را  یفاشتهخورد مثل این است که هفتاد ماتبه کعبه را خااب کاده است و هفتاد یمکسی که بنگ را 

تاد سنگ و هف کشته است و هفتاد پیامبا ماسل را کشته است و هفتاد کتاب آسمانی را به آتش کشیده است

ز ان چین، شااب و رباخوار و زناکار و سص یهدینوشبه سوی خدا پاتاب کاده است و او حتی نسبت به 

 رحمت خدا دورتا است.

نَظیابقولِ السمّوم القاتلة  آکلهما کان عن صنوفِ البقولِ مِمّا فیه المَضاةُ علی ارنسان مِن »ع(: عَنِ الصّادقِ ) 

 3«هونظیاِالدفال وغیاَ ذلِکَ مِن صُنوفِ السَّم القاتل فَحَاامٌ اَکلُه

د مانند نسان ضار داریاهانی که در خوردن آن باای او گها یسبزع( روایت است که آنچه از )ق از امام صاد

 وردنش حاام است.، خآن از صنف مسموم کشنده و مشابه و خازهاهگیاهان سمی کشنده 

نفعةُ والصالحُ ولَم یُحَاِّم نَّ اله تَعالی ریب، اکالً ورشاباً الَّا لما فیهِ المَ، ااِعلَم یَاَحمُکَ اهللُ»قال امام الاضا )ع(: 

الَّا ما فیهِ الضارُوالتلفُ والفسادُ َفکُلُ نافِع مقو لِلجسم وفیهِ قوة لِلبدن فحالل وکُلُّ مُضاٌ یُذهَبُ بِالقُوةِ اَو قاتلٍ 

 4«مفًحاامٌ، مِثلُ السّمومِ والمیَتهِ والدّ

                                                           
 93، ص 8 ج، تا یب ،1368ه،الرسال موسسه روت،یب یجلد 16 ،یاتیح یبکر قیتحق کنزالعمال، ،یالهند یالمتق 1
 87ص  ،17 ج الوسائل، مستدرک حسن، ،ینور 2
 152 صفحه ،62 جزء، ق 1403 الوفاء، مؤسسة روت،یب االنوار، بحار محمدباقر، ،یمجلس 3
 76 صفحه ،19 جزء االنوار، بحار محمدباقر، ،یمجلس 4
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ی بود لحتو مصع اد مگا اینکه در آن نفیدنی را مباح نکو نوشبدان خداوند که تاا رحمت کند هیچ خوردنی 

نفع  در آن یزی کهها چس ، پبود و فسادی و نابوداینکه در آن زیان  چیزی را حاام اعالم ننمود مگایچو ه

یا و ین بباد از با ر و قدرتآوری که نیاو یانزیز ت؛ و ها چبدن است حالل اس و قوتجسم  و قوت

و ن ابتدا خورد که در اینجا اگاچه در و خونحیوان خود ماده  تو گوش هاسمکشنده باشد حاام است مثل 

 باشد.یمولی مفهوم کل مطلب یک قاعده کلی باای تحایم بعضی اشیاء  شدهمطاحیدن نوش

 وسیره عقالء ادله حرمت از نظر بناء -گفتار سوم

الت ونگاانی از معضکه یکی  است چاا مصدر مواد از پاهیز اجتناب و طول تاریخ با در سیاه وبنای عقال

، صصیاست که به دلیل پیامدهای جهانی، روانی، مالی، ش مصدر های عمده جهان اماوز معضل مواد

، گایسئولین کشوری ولش، مانونی واجتماعی مصاف این مواد توجه اقشار مصتلف مادم، قانوادگیخ

 را آغاز یاگستاده شوم اقداماتبین المللی را به خود جلب کاده ودرجهت مبارزه با این پدیده  یهاسازمان

ندهی عضل سازماودر این میان سازمانهای دولتی وغیادولتی متعددی در جهت مبارزه با این م اندکاده

یانبار بار زآزرگان دینی وبزرگان علمی از ، بداوسیما، صوگامهایی چند در این خصوص باداشته ونشایات

 و دهندیمشکیل در نظام اسالمی منفورتاین اشصاص را تومعتادان  اندآوردهمصدر صحبت به میان  مواد

ست ادی ومهم جواهمیت قضیه به حدی  باندیمازندان وپدران ومادرانشان از وجود آنان رنج ، فحتی زنان

ت ی ربا جههای ذکه کلیه دستگاههای اجاایی از تمامی ظافیتها به نفع سالمت جامعه وبا بسیج تمام ارگان

قادات نداشتن اعت ودر سااسا جهان نیز علی رغم اندبستها این پدیده شوم کما همت مبارزه ب پیشگیای و

 اجماع وجود دارد.ه مذهبی مشتاک در این بار
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 قاعده الضرر -بند اول

. است ستهیشا و سزاوار آنچه از زىیچ نقصِ گاید عبارت به؛ باشدمى نقص معناى به و مصدر اسم ضار،

 بدى مانند فیک در نقود، کمى مانند منفصل کمّ مکان، تنگى مانند متصل کمّ در نقص تواندمى نقص نیا

 تیرعا مانند. باشد «قانونى اعتبار» مورد در نقص ای و عضو نقص مانند نیع در ضى،یما سبب به حال

 بتواند که را «انصارى» آن حقَّ وى. داد رخ» سماه«  هیقض در که طور همان گاان،ید حقوق از حقَّى نکادن

 اشخانه وارد انصارى، از اجازه بدون و سازده سماه و گافتمى دهیناد باشد، آسوده و آزاد شیخو نهخا در

 1.شدمى

 2.است آن استماار ای فاعل از معنا صدور تکاار معناى به زین ضاار

 با در را نونقا دو خود، که است (اضاار) رساندن ضار نفى بااى سبب جادیا رضاار، عنىی دوم قسم مفاد

 :دارد

 فى؛یتکل مولوى میتحا صورت به اضاار شمادن حاام 1

 .میتحا نیا از تیحما بااى قانونى ىِیاجاا سازوکارهاى و لیوسا جادیا جعل 2

 همچون مصتلفى هاىقالب از تواندمى شارع خارج، در زىیچ عتِیطب تحقق نفى بااى که آن اجمالى ،یتوض

 از کدام ها اىیکارگ به. دینما استفاده آن، مانند و شدهتوهم حکم نبود انیب ای ارشادى ای مولوى میتحا انیب

 که گفت دیبا رضار مورد در. است آن به متعلق هاىژگىیو مجموع، در و موضوع نوع به وابسته معانى، نیا

 متضار و شده دچار بدان شصص که منقصتى و کاستى از دارد که اىمصدرى اسم معناى به توجه با ضار،

 انسانى، چیه و است انسان خواسته خالف با که رساندمى روشنى به معنا نیا تیماه .دهدمى باخ گشته،

                                                           
 113، ص ق 1414 قم، ستانى،یالس دیالس العظمى ّللا ةیآ مکتب الضرار، و الضرر قاعده: على دیس ستانى،یس 1
 131همان، ص  2
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 را ضارى او تا شود سبب شاعى حکمى که آن مگا؛ سازد وارد بىیآس خود به که دهدنمى انجام کارى

 .است زانیگا بىیآس ها از و سازدمى دور شیخو از را ضار آدمى، عتیطب اایز. دینما تحمل

 خواسته اگا شاعى جعل که داردمى انیب واقع در« رضار» مانند قالبى لهیوس به عتیطب نفى بیتات نیبد

 مسلک همان رضار، مفاد در مصتار نیبناباا. است شده نفى شارع سوى از باشد، ضار بااى سببى باشد

 در اگاچه. »ضارى حکم لجعل الضار الى بیالتسب نفى« از است عبارت اصطالح در که باشدمى مشهور

 1.خوردمى چشم به ىیهانوآورى مشهور، دگاهید نیا لیتحل

 رضار، عنىی اول بصش با گا،ید هاىژگىیو و شده نفى آنچه نوع در «رضاار» عنىی قاعده دوم بصش اما

 به رساندن ضار عنىی؛ داردمى انیب را فاعل از صدور که بوده مصدرى معناى داراى ضاار اایز. دارد تفاوت

 .گاىید

 تیروا نیا از مااد بهتا درک یباا. است( صاسالم ) امبایپ از یثیحد از باگافته ؛«ضاار ر و ضَار ر» قاعده

 2.باشد معلوم آن مفادات یمعنا دیبا ابتدا

 فیتعا نفع ضد یمعنا به ضار گاید ییجا در ای 3.شودیم وارد یزیچ در که ینقصان یعنی: «ضار». الف

 موجب تا کندینم وارد باادرش به یضار انسان یعنی ؛«...ضار ر»: آمده تیروا در که نیا و است، شده

 4.شود یزیچ در او نقصان

 باب. است مفاعله باب مصدر «فِعال» وزن با «ضِاار». است مصتلفى معانى داراى کلمه؛ نیا: «ضاار». ب

 دو با ضار ورود امکان نیّمب است اعلهمف باب مصدر که «ضاار» پس. کندیم نىیطاف اعمال با درلت مفاعله

                                                           
 147ص  الضرار، و الضرر قاعده: على دیس ستانى،یس 1
 ؛ق 1421 ،یاسالم انتشارات دفتر قم، ،243 ص القواعد، کاظم، محمد دیس ،یمصطفو 2
 .ق 1714 روت،یب ه،یالعلم دارالکتب ،173 ص ،2 ج ،ثیالحد بیغر یف الفائق ابوالقاسم، ،یزمخشر 3
 .انیلیاسماع مؤسسه قم، ،81 ص ،3 ج ،األثر و ثیالحد بیغر یف ةیالنها ر،یاث ابن یجزر 4
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 به توجه با. شودیم وارد گاید طاف هیعل طاف کی از شهیهم که «ضار» خالف با است، نیطاف و جانب

 :است شدهارائه  مصتلفى معانى «ضاار» بااى بودن، نىیطاف دیق

 .رسدیم انسان به گاىید جانب از که است ضارى با مجازات. 1

 .گایکدی به است نفا دو بلمتقا رساندن ضار. 2

 .گادد منتفع خودش تا رساندیم ضار گاىید به شصصى که است مواردى در ضار. 3

 ضار دگاه؛ید نیا با بنا 1.نشود شصص دیعا نفعى گاى،ید به دنیرسان ضار با که است موردى در ضاار. 4

 .هستند واحد معناى داراى ضاار و

 :است کاده انیب نیچن را ضاار و ضار نیب فاق 2،«الاسائل» کتاب در نىیخم امام

 اهمال، ق،ییتض در مشتقاتش و ضاار کارباد ولى است، نفسى ای مالى آن مشتقات و ضار استعمارت غالب

 جا ها هم دیمج قاآن در. دارد غلبه ایاخ معناى به ضاار پس. است جیرا و عیشا ،یدشوار و سصتى حَاَج،

 معناى به آمده ضاار کلمه جا ها ولى است؛ آمده جانى و مالى رضا معناى به شده استعمال ضار کلمه

 انیز به فازندش خاطا به یمادر دیبا» «3بِوَلَدِها والِدَةٌ تُضَارَّ ر» فهیشا هیآ مانند است؛ حاج صالیا و قییتض

 قصد منافقان دهد؛ینم مالى ای نفسى معناى ضاار ه،یآ نیا در. ضاار مسجد خصوص در نازل هیآ و« افتد

 مشوّش را مسلمانان دیعقا خواستندیم فقا بلکه بزنند، کسى به بدنى صدمه ای کنند تلف را مالى نداشتند

 .کنند گافتار روحى نفاق و تفاقه به را آنها و سازند

                                                           
 82 ص ،3 ج همان، 1
 .ق 1410 ان،یلیاسماع قم، ،33 ص ،1 ج الرسائل، ّللا، روح دیس ،ینیخم 2
 233 هیآسوره بقره  3
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 هیکل شامل «ضار» که دهدیم نشان اسالمى منابع در ضاار و ضار هاىواژه استعمال موارد بارسى باألخاه

 از استفاده با شصص که است مواردى به مابوط «ضاار» ولى است، گاىید با وارد هاىانیز و هاخسارت

 استفاده سوء» به مواردى نیچن از اماوزى اصطالح در که سازد وارد انیز گاىید به شاعى جواز ای حق کی

 1.شودیم ایتعب «حق از

 اتینظا تمام از استفاده با یکل طور به یلو 2است، شده انیب یمفصل اریبس نظاات تیروا نیا در «ر» درباره

 ولى ندارد، تیمشاوع اسالم در ضار که است آن سصن کوتاه به «ضار ر» ثیحد معناى که رسدیم نظا به

 .قانون اجااى ماحله شامل هم و شودیم گذارىقانون ماحله شامل هم ضار، تیمشاوع عدم

 ال ضرر قاعده مستندات -بند دوم

 احکامى خاص، موارد در مشتقاتش و «ضار» واژه به ،یتصا با که دارند وجود اتىیآ دیجم قاآن در :کتاب

 قاعده کی ورتص به را «ضار ر» و هستند عام معناى حاوى وصف، با حکم قیتعل باب از که کاده ارائه را

 :میپادازیم اتیآ نیا از نمونه دو ذکا به ادامه در که کنند تیتثب توانندیم

 زین و باساند ضار فازندش به دینبا مادرى چیه عنىی 3؛«بِوَلَدِهِ لَهُ مَوْلُودٌ ر وَ أ  بِوَلَدِه الِدَةٌٔ  و ضَارَّتُ ر. »1

 ضار و انیز موجب ا،یش قطع با که داردیم اعالم مادران به هیآ نیا. بزند انیز فازندش به دینبا پدرى چیه

 .نکنند وارد یضار نیچن نفقه، قطع با زین پدران و نشوند خود فازند

 آنان حق در تا د؛یندار نگه خود نزد را زنان رساندن، ضار یباا عنىی 4؛«لِتَعْتَدُوا ارأً  ضِا تُمْسِکُوهُنَّ ر وَ. »2

 به نه البته کادند؛یم رجوع آنها به بعد و داده طالق را خود زنان مادان، از گاوهى ظاهااً. دیدار روا ستم

                                                           
 .141 ص ،1 ج فقه، قواعد حسن، ،یبجنورد 1
 .150 - 142 ص ،1 ج ،همان: ک.ر 2
 .233 بقره، 3
 .231 بقره، 4
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 تیزوج از ناشى مالى حقوق کادن مالیپا گاه و تعدى و تجاوز تین با بلکه شتند،دا آنها به که رغبتى علت

 .گافتیم تعلق زنان به که

 موضوع نیا در اجمالى تواتا ینوع نشانگا که شده وارد یاریبس اتیروا ضار، ر خصوص در :اتيروا

 لیذ در که نددار واحدى نمضمو ولى ستند،ین لفظ کی به مذکور اتیروا همه چند ها که معنا نیا به است؛

 .میکنیم اشاره ات،یروا نیا از مورد دو به

 درخت انصار، از مادى خانه کنار در جندب بن سماة ،(صخدا ) رسول زمان در»: فامود( عباقا ) امام. 1

 و درخت آن به ساکشى بااى سماه. گذشتیم ماد آن خانه داخل از آن به دنیرس راه که داشت ىیخاما

 دیگادیم او خانواده مزاحمت باعث بیتات نیبد و شده انصارى ماد منزل وارد سازده بارها آن، رامو انجام

 ممکن و شوىیم منزلم وارد یقبل اطالع بدون تو: گفت سماه به و شد تنگ صاحبصانه با عاصه کهنیا تا

 تا بصواه اجازه عبور، هنگام ،نیا از بعد! نىیبب را آنها دینبا تو که باشند تىیوضع در امخانواده اعضاى است

 لزومى دارم عبور حق چون و رومیم خودم باغ به تو خانه انیم از من: گفت سماه! باشند مطلع امخانه اهل

 به حضاتآن. کند تیشکا( صاکام ) رسول به شد مجبور انصارى ماد! نمیبینم اجازه اخذ و اعالم به

 امبای. پکاد نصواهم را کار نیا: گفت سماه. کن اعالم را حضورت عبور، هنگام نیا از بعد: فامود سماه

 سماه. دهمیم تو به یژگیو نیهم با گاىید درخت آن، ازاى به و بادار دست درخت نیا از: فامود( ص)

 قبول بازهم سماه و بادار آن از دست و ایبگ درخت ده درخت، آن مقابل در: فامود امبایپ گاهآن. نکاد قبول

 اما داد؛ خواهم تو به خاما درخت کی بهشت در شیجا به و بادار درخت از دست: فامود مباایپ پس. نکاد

 ؛"مؤمن على ضاار ر و ضار ر و مضارّ رجل انَّک": فامود( صاهلل ) رسول کهنیا تا افتینپذ هم بار نیا او
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 را درخت آن داد ردستو آن از بعد. بزند ضار مؤمن به دینبا کسى و هستى، اىزننده ضار ماد تو: عنىی

 1.«انداختند سماه نزد و کندند

 حفا قصد او یگیهمسا در گاىید و دارد قناتى یکس که نوشت( ع) یعسکا حسن امام به شصصى. 2

 لَا أَنْ حَسَبِ عَلَى»: نوشت پاسخ در حضاتآن کند؟ میحا تیرعا دیبا مقدار چه او. دارد را یگاید قنات

 2.ناساند ضار گاىید به کىی که باشد اىگونه به: عنىی ؛«اَىبِالْأُخْ إِحْدَاهُمَا تُضِاَّ

 یاسالم کاماح یاجاا و عیتشا در که؛ است نیا ضاار ر و ضار ر یمعنا شده؛ گفته مطالب به توجه با

 .است شده ینف گاانید به رساندن ضار

 مدلول که گفت دیاب واقع در .است عقل عنىی فقه؛ چهارم منبع ضاار، و ضار نفى بااى لیدل نیتامهم :عقل

 .رسدیم نهاآ به عقل خود شاع حکم بدون که امورى از عبارتند که است «هیعقل مستقالت» جزء قاعده نیا

ند تولیدتامصاف( از صغایات فاآین )ااساس این نظایه استعمال مصاف مواد مصدر وهمچنین قاچاق آب

 و معامالتی شده که ضار تولید و شود در واقع تکسب وزیاا اگا حکم به ربا حدآن  باشدیم مزبور یقاعده

آن  یاباحهکم ، حاز باب نفی حکم ضاریت؛ لذا آنها امای مسلم اس اتیوح، زیان آن باای افااد جامعه

زیان باای جامعه چیزی  و... به جز ضار و کسب وتولید، توضوع موادمصدر. مگاددیمباداشته شده وحاام 

از مشتقات موادمصدر که کارباد پزشکی دارند نیز چنانکه حکم به طیب آنها کنیم آن دسته  در باندارد و

مورد سوء استفاده بسیار وبیش از کاربادش در امورطبی قاار می گیاندوهمان مضاات موادمصدر را دارند از 

کام اما اگا قاعده را از باب اح گاددیماین رو از باب نفی حکم به لسان نفی موضوع ضاری آن حاام 

                                                           
 292 ص ،5 ج .ق 1407 چهارم، چاپ ة،یاإلسالم الکتب دار تهران، ،یالکاف عقوب،ی بن محمد ،ینیکل 1
 .293 ص همان، 2
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سلطانیه حجت بدانیم چون ضاری بودن مواد مصدر باای جامعه وافااد آن روشن بوده وحتی  حکومتی و

 1.باشدیمحکوم به منع وحامت ، متهدیدی باای حکومت باشد، از باب احکام حکومتی تواندیم

 مواد لاستعما حامت جهت از الظاها على است، اانیا جامعه افااد تیاکثا مذهب که عه،یش مذهب در

 آنان اکثا ای فقها همه اتفاق مورد عمل تیممنوع که موارد ایسا مثل و ندارد وجود نظا اتفاق فقها نیب مصدر

 یباا را آنچه ها و کنندیم استناد ارسالم فی ارضاار و رضار یکل قاعده به زین آنان از یباخ ست،ین باشد

 .دانندیم حاام باشد مضا انسان عقل و بدن

 کس ها و است کافا شماد کوچک را بنگ استعمال کس ها: که است شده نقل اسالم امبایپ از ال،ح نیا با

 نموده منهدم را مقدسه کعبه بار هفتاد که است یکس همچون کند استعمال و بصورد را آن مشتقات و بنگ

 نامش که نوشندیم و خوردیم و کنندیم مصاف و استعمال را یمواد که آمد خواهد امتم با یمان از و باشد

 از دیزیبپاه و شده باکنار و دور و یبا من از زین آنها و باکنارم و زارمیب امت افااد چنان از من. است بنگ

 2.بادیم دگانید از را شام و ایح و است عجم اقوام کننده مست شااب ینوع و خما ش،یحش که شیحش

 یمک بن محمد اهلل عبد ابو مثال، یباا. اندکاده درصا فتوا مصدر مواد استعمال حامت با زین فقها از یباخ

 نیب از انسان عقل آن استعمال با آنچه: دیگویم ،یقما یهجا 786 سال به یمتوف اول، شهید به معاوف

 آور فساد ماده نیا نشود، دایپ ساور و نشاط حواس در عقل رفتن نیب از با اگا...  است قسم چند با رودیم

 دیتاد بدون و قطعاً بنگ عصارة از استفاده: دیگویم زین یانصار یماتض خیش ش،یحش و بنگ مانند است،

 در یو. داندیم حاام را آن و دانسته سکاآور مواد جزء را شیحش زین یاصفهان ابوالحسن دیس است، حاام

 اضافه و است، حاام کاده دایپ وعیش اانیا در و شده معمول اماوز که یبیتات به اکیتا: دیگویم اکیتا مورد

                                                           
 163 ص ،1382 زییپا ،35 ش نهم، سال ،،(ع) تیب اهل فقه محمود، دیس ،یشاهرود یهاشم 1
 11-5 ص ،23 تشیترب یژرفا زاده.نقی  رضوان، و اکرم ،یفراهان محمدزاده 2



 

63 
 

 که است حاام اکیتا مانند نآ مکار مصاف باشد، مضا آن ادیاعت و ادیز مصاف که یزیچ. کندیم

 1.شود زیپاه آن از ستیبایم

 مواد از یباخ مورد در یاجتماع قبی، کنار در اان،یا در مصدر مواد یانگار جام یمبنا که رسدیم نظا به لذا

 اادیا از یایجلوگ ،(ندارد وجود نظا اتفاق مصدر مواد استعمال تحام مورد در چند ها) مذهب و مصدر

 .باشد گاانید و کننده مصاف خود به ضار
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 معتاد دوال یدارا یهاخانواده در جرم ارتکاب و ادیاعت انیم ارتباط -مبحث اول

 اعتیاد والدين در بزهکاری کودک و نوجوان ریتأث -اول گفتار

عضی ودند بازسوی باخی ازدانشمندان ومحققان عاضه شده بود که بااساس آن قائل ب یطازفکا درگذشته،

 شکی عالیداشت که پزقاار لمباوزو این گاوه درقان اخیا، رأس در .ندیآیمجانی ومنحاف بدنیا  ذاتاًازافااد 

خمیاه وانسان جنایتکاربصااحت اعتااف کاده است که درساشت  اودرکتاب ام ومحققی پاتالش بود.مق

اد که رمیگیبعضی ازانسان ها جنایت نهفته است وچنین انسانی پس ازوردت و رشد دروضع وموقعیتی قاا

ته مورد کولی این ن آن رابابت کاده است خالف دانشمندانی دیگا، قاتیتحق جنایت نکند. تواندینم

رمحیا دطاکه تاییدهمگان قاارگافته است که باخی ازکودکان، فاسد و شاور و جانی بارمی آیند بدان خا

ربدنیا فاسد وتبهکا ذاتاًمقدس ما نیز قائل است هیچ طفلی  نییآ ،اسالم .اندافتهیناسالمی رشد و پاورش 

دک اگاکو یول وصداقت است. تامان بلکه باعکس فطات او پاک و سالم وبامبنای سالمت، دیآینم

دشد وشاور خواه واوآلوده ابدییمجام وبزه دروجود او تکون  ایشاا رشد وپاورش یابد، یاآلودهدرمحیا 

ا پیش رفتارکودک ر یهاشهیرسان  نیبد ودراین اماخانواده بیش ازدیگامااکز اجتماعی درکودک نقش دارد.

 یا تابیتی اوبجوییم.ازآنکه درذات وساشت طفل جستجوکنیم باید ازمح

 هایایدرگ وخشونت ها، هامحبت ،هاییبایز ،هایزشتاین امابدان خاطااست که کودک درخانواده شاهد 

 دیگا وشادی وتحت تابیاالقاآت وتذکاات واما ونهی والدین و غم وخفتن، خوردن وحتی ماگ ومیاها،

سازنده ویا  ییهازهیانگ ،دهدیمشکل او را  فکاوروان این مالحظات ومسموعات، اعضای خانواده است.

رفتارو  آموزشگاه ،خانواده واو را به رفتارهایی خاص و ویژه وامیدارد. آوردیمویاانگا دراو پدید 

و او بعلت ضعف  شودیمآموخته  ازخانواده وانحااف کودک، شاافت ،لبصند و وفا، مها کادارکودک است.

که کودک  یالتیتما ازتابیاات آن دور و باکناربماند. تواندینماستقالل فکای واقتصادی  عدم عقالنی،

بعدی زندگی اجتماعی اووروش بعدی حیاتش نقشی  یهایگذاردرپایه  دهدیماماوزازخانواده خود نشان 
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 کندیموازآنجا روابا خود را باسایاین تنظیم  آموزدیمومهابانی  از آنجا درس ادب کودک فوق العاده دارد.

ازتابیت خانوادگی تابیامی  او بااساس عشق ومحبت باشد یاخصومت ونفات و درکل،که ممکن است 

 1گیاد.

ننگ و داغی است که با پیشانی گاوهی از انسانها زده شده و وجودشان را مایة  یهالکهاعتیاد یکی از 

د درونی، ها باای درمان درجوییمندی ها، چارهشامساری انسانها ساخته است. این اما که زاییدة هوس

ناباب و زمانی هم با دستیاری و کمک عوامل استعمار است در نزد بسیاری از  یهامعاشاتخوشگذرانیها، 

افااد رواج دارد و حیات شصصی و اجتماعی آنها را باباد داده و خانواده و فازندانشان را دستصوش 

که باشد، خواه از مواد مصدر،  یاگونه . انگیزه اعتیاد هاچه باشد و فام و صورت آن به هاسازدیمنابسامانی 

خواه از الکل و خواه دیگا امور، باید گفت که آن، عاملی باای زوال خانواده و از عوامل جام زاست. 

باشد سبب زوال، گافتاری نسل، و سقوط شصصیت معتاد و کالً نابسامانی  یاگونهموضوع اعتیادبه ها 

ه ساخته و از انسانی که قادر است اوج گیای و عاوج کند فادی خانواده است. بلوغ عاطفی را دچار مصاطا

تفاوت در باابا وقایع و درمانده، ناتوان در اداره خود و زندگی خویش، دوراز احساس مسئولیت، بی سازدیم

 2.گذردیمامور و نیز حوادبی در دور وباش 

اعتیاد کودکانی هستند که در محیا پاورشی معتاد نیستند و در تعایف کلی، فازندان  لزوماً« فازندان اعتیاد»

خود همزیستی دارند: ظاهااً مثل فازندان  یخانوادهخانواده( با پدر یا مادر یا یکی از اعضای معتاد )خود 

و  کنندیم، بازی خوانندیم، درس روندیم، مثل فازندان دیگا به مدرسه کنندیممعمولی زندگی  یهاخانواده

ولی یا اولیای معتاد خویش دوران کودکی و سنین رشد را پشت سا « حضانت»و « وریت»........ تحت 

                                                           
 .45ص قائمی، علی، کودک و خانواده نابسامان،  - 1

 .254 صهمان،  - 2
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. در بسیاری موارد وضع ظاهای این فازندان در حد متعارف مطلوب و گاه حتی عالی است و گذارندیم

 از ظاها آنان حالت حقیقی درونیشان را درک کاد. توانیمکمتا 

 ر بگافته است به حدی پیچیده و نامشهود است که تا موضوع محیا فاسد تابیتی که فازندان اعتیاد را د

مابی خانواده فاش نگادد، قابل رؤیت و ارزیابی نیست. کسی که طبق قوانین اجتماعی عنوان ولی « اعتیاد»

 یعهدهرا دارد و مسئولیت اداره امور مالی تغذیه، پوشاک، تحصیل و تابیت و... فازندش به « پدر»قهای 

 و کسی هم که  پادازدیممصدر مورد اعتیاد خود  یمادهقابل دیدگان کودک به استعمال او است در م 

بنا با قوانین جاریه و با مبنای عاف و عادت در مقام واری مادری باید به مااقبت و حضانت، تعلیم و 

پدر همااه و  تابیت، تأمین نیازهای عاطفی و روحی و ... کودک مشغول باشد، یا در استعمال مواد مصدر با

. در این سازدیمو یا به تنهایی و باای رفع نیاز شصص خود مقدمات مصاف آن را فااهم  شودیمدمساز 

 نوع محافل غالباً دوستان اهل اعتیاد هم به عنوان همدم و همپا حضور دارند و جمع خانوادگی آنان با حضور

 1.شودیمدایمی این افااد غایبه متورم 

 هابصششو فازندان را با بذل و  شوندیمشاایا نشئگی بسیار بصشنده، مهابان و ایثارگا در  اولیاء معتاد

ساشار از خشم « خماری»و در حالت  سازندیمواهی نسبت به خود وابسته  یهاوعدهافااطی و  یهانوازش

سبت به ، یا در کمال بی تفاوتی و بی حوصلگی، نشوندیمو غضب و عصیان غیا قابل تحمل و درنده خو 

. کودکان شوم بصت ساکن در چنین دهندینمنزدیکان و وقایع اطااف خود کمتاین احساس یا واکنشی باوز 

هایی، که تقدیا شوم به آنان تحمیل شده است، ناگزیاند خود را با شاایا متالطم محیا منطبق سازند و خانه

ندگی با نوسانات روحی و رفتاری ناشی از دم نزنند. تقدیا شوم آن را وادار ساخته تا در نصستین سالهای ز

نشئگی و خماری والدین مواجه شوند و قب، استعمال مواد مصدر، که شعارهای روز، منادی آن است، از 
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خاطاشان زدوده شود. باوز این تغییاات رفتاری در اولیای معتاد، نصستین عامل گاایش به مواد مصدر در 

که ساپاست او بعد از استعمال مواد دارای رفتاری  ابدییمجابه در فازندان اعتیاد است، زیاا کودک به ت

از تشصیص این مطلب که ابااز احساسات در  ناتوان و طفل، شودیمعاطفی و ساشار از مها و محبت 

« استعمال مواد مصدر»و « خوبی و مهاورزی»در ذهن خود بین  شاایا نشئگی حالتی موقت و کاذب است،

و « عطوفت»، «مهابانی» رو به سوی یاچهیدر. تا جایی که ماده مصدر را کندیمباقاار نوعی رابطه مستقیم 

. میل و رغبت وایجاد خوشبینی نسبت به مواد مصدر در پنداردیمدر مجموع صفات عالی انسانی و پسندیده 

 1.شودیمفازندان اعتیاد از این ماحله شاوع 

ه فقا باای فازندان یتیم یا فازندانی که از فقا و سوء متاسفانه جهان به این صفت آموخته شده است ک

احساس مسئولیت و دلسوزی کند. اماوزه که دولتها پس از سالها غفلت، اهمال و سهل  باندیمتغذیه رنج 

 اجتماعی  یهایزیر، جهان باید بیاموزد که در بانامه اندباداشتهانگاری در راه مبارزه با مواد مصدر گام 

مادی و معنوی زندگی آنان  یهاجنبهرا به دقت مشصص سازد، به « فازندان اعتیاد»جایگاه  و عاطفی خود

بیشتاین بها را بدهد و با تابیت افااد دلسوز، متصصص و مسئول باای نجات این گاوه عظیم از کودکان قیام 

ین سازد. شاید کند و حتی به تأسیس نهادهای آموزشی و بازپاوری ویژه بپادازد و بودجه رزم را تأم

نیستند، « مجام»یا « معتاد»دشواری کار و علت عدم توجه به فازندان اعتیاد این است که آنان لزوماً و حتماً 

و بیاحم، که متأسفانه خویشاوندان نزدیک و اولیاء  یاحافهبازی در چنگال بازیگاان  یهامهاهبلکه مثل 

انقیاد آنان قاار دارند. این فازندان گاه از بدو تولد در آنان هستند، به هاسو می غلطند و از ها نظا تحت 

که دوام و بقای شبکه توزیع مواد مصدر در سااسا جهان  نندیبیمخانواده تحت نظام آموزشی خاصی تعلیم 

است که در مجموع جهانی توزیع مواد مصدر مثل  یاخانه. پناهگاهشان کندیمتضمین  منظم یاگونهرا به 
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شبکه  یااهیزنجو فازندان را باای استقاار در نظام پیچیده و  کندیمه آموزشی فعال عمل یک واحد و هست

 .سازدیمتوزیع مواد مصدر در جهان آینده آماده 

آغاز  تولد شاید در سااسا جهان نظام آموزشی مشابهی یافت نشود که کار آموزش کودک را از همان بدو

 دیگا متصلکمک فازندان آموزش دیده در سط، جهان به یک آموزشی را به ساعت و به یهاهستهکند و 

ن ت گوناگوتالفاسازد و دام شبکه را مثل تارهای عنکبوت در تمام جوانب و همه جا بگستااند و علیاغم اخ

 .دارد موجود در زبان، کشور، ملیت، مذهب و ارزشهای اعضای خود، این شبکه را همیشه فعال نگاه

دگی ماتبا با این شبکه جهانی، از کارایی و رقابت فازندان در باتاین حد آموزش خانوا یهاهستهدر 

 یاوهیشبه عنوان  تواندینمتجابه بابت شده است که مجازات به تنهایی  به .شودیمممکن سوء استفاده 

 یاهیزیرانتصاب شود. در کنار اقدامات جزایی، باید بانامه  هایآلودگکامل باای پاکسازی محیا زیست از 

متاقی حقوقی با این  یهامکتبهماهنگ آموزشی و پاورشی نیز به موقع اجاا گذاشته شود. به بیان دیگا، 

آنچه باای جامعه حائز اهمیت اساسی است  دزددیم یادوچاخههنگامی که کودکی »عقیده هستند 

صیای گادد سانوشت کودک است؛ نه سانوشت دوچاخه، بنابااین پیش از آنکه طفلی ماتکب جام و تق

در خصوص کسب  ییهاروشمقامات مابوطه باید باای حفظ امنیت و تقویت نیاوی دفاعی جامعه به یافتن 

عوامل جام زا بپادازند و بدین منظور همواره سازمان و کادر آماده و متصصص در اختیار  یدربارهاطالعات 

 1داشته باشند.

 قی، علل گاایش فازندان اعتیاد به بزهکاری فوراً روشن در فاایند باقااری انطباق با این دیدگاههای متا

 شود. زیاا بارسی زندگی خصوصی این فازندان کافی است تا متصصصین ورزیده و مجاب را قادر سازدمی
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 اهم علمی آموزشی، جلوگیای به عمل آورند. یهاوهیشبا گزینش بهتاین  هاآناز باوز حارت مجامانه در  

 عبارتند از: شوندیمتیاد معتاض خانواده عوارضی که بصاطا اع

 آن به چشم ساد و بی رونق است، گامی و حاارتی در یاخانهخانة معتاد  سردی کانون خانواده: ـ 1 

و  جه خود. زن و شوها نسبت به هم احساس بیگانگی دارند هم بدان خاطا که معتاد فقا متوخوردینم

یای و د درگبدان علت که عمل او مورد اعتااض همسا و مور دنیای خویش و از دیگاان بیگانه است و هم

ان ت از میو آن ضعف اقتصادی خانواده بعل خوردیمانتقاد است. این سادی از جهت دیگای هم به چشم 

ضاوری  یهانهیهز. در نتیجه گاددیمصاف تهیه مواد  شودیمرفتن توان کار و تالش است. هاچه تولید 

 .ندینمایمخانواده فاو 

ورابتی و آن دیگای  ایتأب: یکی گذاردیمبانسل  ایتأب: پدر یا مادر معتاد دو گونه منفی برنسل ریتأث ـ 2

 معتادات به مواد مصدر  مصصوصاً تابیای محیطی در جنبه ورابت باید گفت فساد جسمی و روانی معتادان،

. بصشی از نقص کندیمتاری آنها فااهم و زمینه را باای گاف شودیمو الکل از راه ورابت به فازندان منتقل 

 های ذهنی ناشی از اعتیاد به الکل یا دیگا مواد است. بااساس یک تحقیق عضوهای مادرزادی، عقب ماندگی

 اند که فازندان الکلیک غالباً از لحاظ بدنی ضعیف، علیل، گافتار عوارض ناشی در غاب، به این نتیجه رسیده

انحااف در ستون فقاات، کاورل، گافتار بالهت، مالیصولیا، عدم رشد روانی،  از اختالل در غده تیاوئید،

. از لحاظ محیطی تکلیف روشن است. چه محیا رحم باای مادران معتاد و چه باشدیمحتی دیوانگی و... 

و در آنجا ساخته و پاداخته  ادیگیممحیا خارج رحم باای پدر یا مادر. می دانیم کودک در محیا رنگ 

. فازندان افااد خوردیمهای آموخته از محیا در آنان کامالً بچشم ها، کج روی. سوء رفتار، بدآموزیشودیم

ها تاب مقاومت ندارند و در شاایا مساوی زودتا از دیگاان بیمار معتاد آنچنانند که گویی در باابا بیماری
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هستند و  هایماریبوغ در معاض حمالت . اینان در تمام مدت زندگی مصصوصاً در دوران قبل از بلشوندیم

 غالباً ضعیف و باخی از آنان )فازندان الکلیک( گافتار تشنجند.

 سئولیتمعتاد نه در زندگی خانوادگی و نه در حیات اجتماعی، پذیاای م عدم پذيرش مسئولیت: ـ 3

اتامین بابطه ا در رتواند مسئولیت اداره همسا و تابیت فازندان را بپذیاد و یو تعهدی نیست او نمی 

وط ه و سقرا در خود احساس کند و این اما خود یکی از عوامل ویاانی خانواد یتعهد اقتصادی آنها،

افی با رد و من. رفتار اجتماعی او جنبه ضد اجتماعی داشودیمفازندان است. معتاد پس از مدتی دیوانه 

 ازنششامی قائل نیست. ازدیگاان سشود وباای خود احساس اخالق است. ماتکب انحااف و لغزش می

ن ، حتی ممکن است درحضور جمع شالق بصورد و بی آباو شود ولی از آکشدینمشود، خجالت می

 شامسار نیست و در چنین صورتی چه احساس مسئولیتی باای اوست؟

آنچنان به پس از مدتی،  شانیعقالنوجود پسیکوز یا جنون ناشی از الکل، دامنگیا چنین افااد است. حیات 

مطاح نیست، حتی قادر نیستند که خود را جمع و جور کنند.  شانیبااخطا می افتد که حسن وقب، 

پذیاند و اگا کسی باای حل مشکالتشان اقدام نکند، خود در این زمینه گامی مسئولیت روزماه را نمی

 1 بانمی دارند.

ندارند مگا به میزانی که توسا مادر یا پدر  فازندان افااد معتاد امکان تابیت ورشد برتربیت: ریتأث ـ 4

 که خود، مدیا خود شوند و بتوانند اوضاع خویش  یااندازهشان اعمال شود و یا به غیامعتاد درباره

که امکانات تابیتی را در اختیار فازندان قاار  دهدیمرا ساوسامان دهند. اعتیاد کی به آنان اجازه وفاصت 

در راه سازندگی نسلی گام بادارد که  تواندیمه پاورش آنها بادارند. اصورً کسی دهند و یا گامی را در را

خود ساخته و نسبتاً پاوده باشد. آنکس که گافتار انحطاط و تنزل اخالقی بدان حد است که همه چیز را 
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آنان در اما تابیت  از او داشته باشیم؟ و تازه اگا بنا شود که میتوانیمچه توقع و انتظاری  کندیمفدای اعتیاد 

به پیش روند؟ به  توانندیم یاوهیشبه آنان بدهند؟ و با چه  توانندیمفازندان گام بادارند، چه تابیتی را 

به  توانندیمبه فازندان خودبگویند که شایف و پاکدامن باشید؟  توانندیمفازندان خود چه بگویند؟ یا آنان 

ندهند؟ اگا هم بگویند آیا واقعاً در کودک ابا خواهد کاد؟ آیا کودک  ها و اعتیادآنها بگویند تن به آلودگی

 ای؟نصواهد پاسید که اگا چنین رفتارهایی انحااف آلود است، پس چاا خود بدان تن داده

 سستی است.  در رابطه عاطفی با فازند دچار علت 2معتاد راقل به  سستی پیوند عاطفی با فرزند: ـ 5

را گافتار  هانآو به اصطالح روان شناسان،  دهدیمتفاوتی به افااد د که حالت بییکی بصاطا نفس اعتیا

 دق است ویشتا صابو این اما درباره آنها که به مواد مصدر چون هاوئین گافتارند  کندیمحالت پسیکوپاتی 

که خود را  ددهیم هاآنبه  یانشئهدیگا بدان خاطا که ساگامی و اشغال به مواد مصدر یا الکل، حالت 

ی ست که حتان سست ا. رابطه محبتی با فازند و همسا، آنچنکندیمنیاز ازداشتن رابطه عاطفی با فازندان بی

مساش ود که هو یا اگا خبادار ش شودینماگا باای او خبا آورند که فازند او در حال ماگ است نگاان 

، خوی مهاورزی شودیمد ازدواج سست . به همین تاتیب پیونجنبدینمدچار آلودگی شده، حس غیاتش 

نش رخور سازو از این بابت خود را د شکندیمدهد، قلب همسا و فازندان را جای خود را به خشونت می

 خورد.و این امای است که در رابطه با معتادان سابقه دار، بیشتا به چشم می داندینم

که اهل  رسدیمانون است و بارخاه روزگاری : فاجام عارضه اعتیاد، نابودی وزوال کويرانی کانون ـ 6

 ، شودیمتوانند باهم زندگی کنند. زن باای باقیمانده عما خود حساس وهشیار نمی کنندیمخانه احساس 

ای بایزد که خود را از این شا رها سازد. فازندان هم راه گایز، ولگادی و دربدری را در کوشد بانامهمی

. دینمایم، غیبت معتاد از محیا خانواده کم کم رخ شودیمبگومگوها شاوع  گیاند. اختالفات ومی پیش

آورد. مدت غیبت ای و یا در منزل معتاد دیگای به روزمیای، در کوچه، خاابهیاخانهگاهی شب را در قهوه 



 

73 
 

خانواده از در حالیکه  رودیمو به بازداشتگاه  شودیم، از آن بابت که گاهی دستگیا شودیمتدریجاً طورنی 

 میابییمبیند که خانواده را خبادار کند. در چنین صورتی است که خبا است و او هم ضاورتی نمیاو بی

ها، سوء رفتارها از ها سو ، بدگمانیهاینیبدبها در اوج است. باقی نمانده است. جدائی یاخانوادهدیگا 

روی او  توانندینم. زن و همسا دیگا شوندیم، عواطف خانوادگی به بازی گافته کندیمباافااد احاطه 

. چه بسیارند فازندانی که شدیاندیمو باای سعادت خود  ادیگیمحساب کنند. هاکس راه خود را در پیش 

وهمچون توپ فوتبال دست به دست در خانه  اندشدهاز فاط بینوایی حتی از سوی پدر و مادر توأماً طاد 

 1 .گادندیماین و آن 

 فرزندان اعتیادجرم شناسی  -دومگفتار 

ز قانون ا 157و  156بارسی وضعیت فازندان اعتیاد و تحت شاایا این فاض را با عطف توجه به اصول 

گیای از اای پیشکه به موجب آن اقدام مناسب و اتصاذ تصمیم ب میکنیماساسی جمهوری اسالمی ایاان آغاز 

ل مندرج در اص یهاتیمسئولاست. نظارت واجاای  و اصالح مجامین از وظایف قوه قضاییه جاائموقوع 

 به رئیس قوه قضائیه محول گادیده است. 156

در باخورد با مشکالت فازندان اعتیاد بیشتاین تأبیا را  تواندیم جاائمپیشگیای از وقوع  اقدام مناسب باای

شی از اعتیاد پدر یا مادر نا مسائلداشته باشد. کودکانی که ناخواسته در  جاائمدر جهت کاهش موارد باوز 

مصتلف هستند و سانوشتی جز قاارگافتن در رده  جاائم، درمعاض ارتکاب شوندیمخود در خانواده درگیا 

در زمینه بزهکاری اطفال بیشتاین  توانندیمدر انتظارشان نیست. عوامل جام زا « کودکان بزهکار»

 و« بزه»ناسی نوین اصورًمفهوم دیگای از واژگان تأبیامحاکه را داشته باشند و با توجه به اینکه جام ش

ارتکاب جام  یهازهیانگو التفات به شاایا زیست محیطی و شصصیت مجام و  دهدیمبه دست « بزهکار» 
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خانوادگی جام زا به سا  یهاایمح. بارسی وضعیت اطفالی که هم اکنون در داردیمرا ضاوری اعالم 

 جاائمپیشگیای از  اایز :شودیمپیشگیای از بزهکار شدن کودکان تلقی اقدام در جهت  نیتامهم، باندیم

 توان فقا در قلماو منجمد و خشک قانون محدود ساخت. کودکی که در محیا آلوده اطفال را نمی

 یهامصاوبهو  هاغولهیبو  هاکوچهخانواده، باای رفع خماری پدر یا مادر روانه کوچه پس  یزدهو اعتیاد 

 را از توزیع کنندگان مواد مصدر خایداری کند، ناخواسته هاآنتا مواد مصدر مورد نیاز  شودیمجغدنشین 

عاطفی و ابااز  یهایوابستگو بدون اینکه قصد ارتکاب اعمال ضد اجتماعی را داشته باشد، صافاً به خاطا  

 د روزی ساکه شای گذاردیمو نهایتاً رفع خماری و گافتاری والدین قدم در راهی  احساسات

 زارهای کثیف و یا سیاه چالهای مصوف در آورند.از لجن 

 یج تبدیله تدربچنانچه وضعیت او مورد توجه قاار نگیاد و نهادهای مسئول اجتماعی از او حمایت نکنند، 

یوندد، ن هم نپآکه حتی اگا به شبکه توزیع مواد مصدر و گاوه مصاف کنندگان  شودیمبه نوجوانی بزهکار 

 .کشدیمداد و توانایی انجام ها گونه عمل خالف اخالقی را به سوی خود استع

و  کنندیم ای همبسیار دیده شده که این اطفال باای تأمین هزینه مواد مصدر والدین خمار خود حتی جیب ب

و در  دزدندیم. آنان گاهی چاخ گوشت و دیگ زود پز مادران خود را زنندیمکوچک دست  یهاساقتبه 

ا و که از مه کهابایی او را یچهاهتا با پول آن مواد مورد نیاز پدر خود را تأمین کنند و  فاوشندیمر بازا

ه دید چمحبت تهی شده است یکبار دیگا خندان و شاداب ببینند و گاه به تحایک والدین خود چه ته

جواها  طال و وساقت پول به بهانه هم بازی بودن با فازندان همسایه وارد منزل آنان شده و به  تشویق ر

 .پادازندیمموجود در این خانه 

ساقت، جنایت و توزیع و  یهاشبکهفازندان اعتیاد تحت چنین شاایطی به دوره جوانی رسیده و از طاف  

. زندان زنندیمو حیات فادی و اجتماعی خود را با جام و مجازات پیوند  شوندیمقاچاق مواد مصدر جذب 
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و فنون و شگادهای فاار از چنگ قانون به  جاائمدومی شود که در آن فااگیای سایا  از دیدگاهشان خانه

 سهولت میّسا و حتی ضاوری خواهد بود.

 شودیمو آنچه به راستی مورد تهدید جدی واقع  رسدیمدر این ماحله فاجعه به نقطه اوج خود 

یای در ر پی گده علت تأخیا و اهمال است. نیاوی دفاعی جامعه نیز در مقابله با آن ب« امنیت اجتماعی»

اشد به بحتی اگا در شکل ظاها با شدت عمل هم همااه  کندیمنهایت ضعف و ناتوانی و ناکامی عمل 

لودگی یش به آبیندیشیم آیا جز گاا شوندیمفازندان اعتیاد که چنین بی رحمانه با سانوشت شوم مواجه 

 شت؟از این نوباوگاان انتظار دیگای دا توانیمبزهکاری و ایجاد انحطاط و ناامنی اجتماعی 

آیا باید آنان را به حال خود رها ساخت و منتظا ماند تا بعد از رسیدن به سن قانونی تحت تعقیب قاار 

مطلقه فازندان اعتیاد که غالباً زنان خانه دار و فاقد هاگونه تصصص یا اشتغال هستند چگونه  گیاند؟ مادران

تأمین کنند؟ در مواردی هم که فازندان اعتیاد پدر یا مادر خود را به علت مصاف زیاد باید هزینه آنان را 

و احیاناً در  دهندیماز دست  هاآندراز مدت، اعدام یا خود کشی و حوادبی نظیا  یهاحبسمواد مصدر، 

 سانوشت شوم به صورتهای گوناگون دیگای در کنندیمپدربزرگ یا مادربزرگ رشد و نمو  یخانه

اقت و فحشا به خوبی قتل و س یهاپاوندهانتظارشان است. حضور دلصااش فازندان اعتیاد در بسیاری از 

 1 .شودیماحساس 

 :شودیمالصه ارائه داد چنین جمع بندی و خ توانیمکه باای حمایت از فازندان اعتیاد  ییهاهیتوص

فازندان  از ادی، رفاهی و آموزشی و .....قانونی، اجتماعی، م یهاتیحمااعم از حمايت همه جانبه:  ـ 1

از بانامه گستاده  یاعمدهاعتیاد و توجه به مشکالت معیشتی و تابیتی آنان از جمیع جهات، به عنوان بصش 

 مبارزه با مواد مصدر در عملکاد مبارزه گنجانده شود.
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 تا زمانی حقوقی موقت،قانون مدنی، به منزله دستاویز قانونی و  1173به ماده  ـ بذل توجه شايان 2

 شاح  که قوانین خاص پیاامون موضوع مورد بحث تدوین و تصویب گادد و اجاای دقیق مفاد آن به 

 ذیل است:

حت یا مادری که کودک تحت حضانت اوست ص ها گاه در ابا عدم مواظبت یا انحطاط اخالقی پدر»

ه بودک یا به تقاضای اقابای ک واندتیمجسمانی و یا تابیت اخالقی کودک در معاض خطا باشد محکمه 

« تصاذ کندند، اتقاضای قیم او یا به تقاضای مدعی العموم ها تصمیمی را که باای حضانت کودک مقتضی بدا

ی دست مل اخالقبه ع بنابااین با وجود فقدان قوانین خاص در رابطه با فازندان اعتیاد و در مواردی که هنوز

که در اختیار  یاگستاده یهافاصتاز این ماده قانونی و امکانات و  توانیم، اندنشدهنزده و ماتکب جامی 

در مواد مص نندگانک، استفاده کاد. بدین تاتیب که به محض تشکیل پاونده باای معتادان یا توزیع گذارندیم

کند  ا تلقیذکوق الفدر دادسااها با بهاه گیای از صااحت این قانون، مدعی العموم مورد را از مصادیق ماده 

 بدهد. است، و به کمک دادگاه تاتیب دور سازی اطفال از هسته فاسد خانواده را به ها نحوی که مقتضی

، تحت عنوان مددکاران قضایی و متصصص در امور مواد مصدر شاید بهتاین و ـ تربیت کارشناسان زن 3

 ر اختیار بگذارند. میزان اختیاراتکارآمدتاین نیاوی امدادی را باای رسیدگی به وضعیت فازندان اعتیاد د

و قدرت اجاایی این کارشناسان باید در سطحی باشد که بتوانند به طور ماتب و پی در پی محل زندگی  

 ها گاه محیا خانواده و تحت نظا داشته باشند. اندکادهکودکانی را که اولیاء آنان تعهد به تاک اعتیاد 

قانون مدنی  1173دادستان مابوطه، تاتیب استفاده از مفاد ماده  را نامناسب تشصیص دهند ضمن گزارش به 

  ضمناًو اجاای دقیق آن را بدهند و در نهایت فازندان را از محیا نامناسب و آلوده دور و جدا سازند. 

مؤبای بادارند، به نحوی که آنان  یهاگامدر جهت نیازهای مالی فازندان اعتیاد  توانندیماین کارشناسان 

ور نباشند باای خاید یک دفتاچه و یا یک جعبه مداد رنگی به ساقت روی آورند یا دست تکدی و نیاز مجب
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به سوی دوستان پدر یا مادرشان، که آنان نیز غالباً در شبکه مصاف و توزیع مواد مصدر فعالیت دارند، دراز 

فقا بصشی از آنچه توسا  کنند و احیاناً توسا آنان در جهت تصایب و ویاانگای به کار گافته شوند.

 .1منطقی باشد یهانهیهزجوابگوی این  تواندیم شودیممبارزه با مواد مصدر کشف و ضبا  نیمأمور

 نباای فازندا اب و .....آموزشی از طایق رادیو، تلویزیون، فیلم، روزنامه، کت یهابانامهر تدوین و اجاای  4

ور دارد، د سلطه کامل و فضای خانه هاآنه با روابا خانوادگی آنان را از فاهنگ اعتیاد، ک تواندیماعتیاد 

شف و مابوط به ک یهاگزارشسازد و درماحله همانند سازی آنان را با الگوهای دیگای آشنا سازد. پصش 

واد مارزه با ی روند مبمواد مصدر و مجازات مجامین ماتبا با مواد مصدر به تنهای یهاشبکهنابودی باندها و 

و گاوهها  هاشبکهن آموزش از کودکانی که با ای یسازندهو چنانچه عامل  سازدینما با توفیق همااه مصدر ر

ت جامعه امنی ووابستگی خویشاوندی دارند، دریغ شود، آنان در آینده به انحاء مصتلف مصل نظم و آرامش 

ل ن قبیازی شصصیت ایهایی که سایا کشورها در زمینه آموزش و پاورش و باز سخواهند بود. انگاره

اهنگ فه با این، ، قابل تعمق و بارسی است. عالواندگافتهکودکان در قالب شعا و فیلم و قصه به کار 

 ست.کودکان ا هنای ر آموزشی ساشار از موضوعات مناسب، جذاب و مورد عالقه یهاتیخالقایاانی باای 

از شوهاان معتاد و مزاحم خود  شوندیمام ناگزیا ر باید باای زنان خانه دار و فاقد مها درآمد که ساانج 5

طالق بگیاند طااحی ریصت و ضمن تدوین یک بانامه دقیق، آنان را با حسب استعداد و توانایی که دارند 

به کار گماشت تا بتوانند هزینه فازندان تحت حضانت خود را بپادازند و باای تأمین مصارج زندگی خانواده 

 نیاورند. ضاورت و فوریت طاح و تدوین قوانین خاص در این زمینهبه اعمال ناشایست رو 
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 با مشاهده تااکم حضور این زنان درمانده در دادگاههای مدنی خاص، که از عظمت و گستادگی فاجعه  

 1 .شودیمبه خوبی احساس  دهد،خبا می

 آن گستره و معتاد نوزاد یدگيد بزه -گفتار سوم

 از بعد صدرم مواد استنشاق و سوءمصاف به مبتال مادر توسا الکل ای صدردم موا مصاف قیطا از نوزادان

 از الکل ای مصدر ادمو به شیگاا نیا. شوندیم وابسته یونیاف مواد به کننده، مصاف پدرِ و مادر توسا تولد،

 آن، اییگ لشک در که یضداجتماع رفتارهای از شد خواهد یاچاخه منشأ و شودیم آغاز مادر ایش قیطا

 عارضه. اندکاده دایپ ورود چاخه نیا به ناخواسته و نداشته وجود نوزادان سوی از یایعقالن نشیگز

 حالت کی: نوزادی زیپاه سندرم: است نوزادی زیپاه سندرم نام به یسندرم نوزادان نیا در ییابتدا

. کندیم تظاها دنوزا در یااختصاصیغ یهانشانه با که است مواد به وابسته مادران در مواد از تیمحاوم

 کلال به وابسته ادرانم به نسبت ،یونیاف مواد به وابسته مادران از متولدشده نوزادان در ینوزاد زیپاه سندرم

 یهانشانه و یارشگو کژکارکادی ک،ینورولوژ جییته با نوزادان در سندرم نیا. است تاعیشا مواد، ایسا و

 و گافتنن وزن استفااغ، خواب، مشکالت انصوردن،یش خوب چون ییهانشانه. شودیم مشصص کیاتونوم

 یذهن و یجسم سالمت با الکل و دمصدر موا مصاف نکهیا به توجه با. شود دهید است ممکن تشنج گاه

 خشونت کودکان .شود یتلق نوزاد هیعل خشونت ینوع اما، نیا است ممکن دارد، ارییبس یمنف آبار نوزادان،

 .شوند لیتبد ناسازگار و گاا خشونت کودکان به وانندتیم دیتقل اساس با ایپذ

 داشته وجود شانیزندگ سااسا در تواندیم بلکه محوشود آنها شدن بزرگ با که ستین یصفت نوزادان، ادیاعت

 مجام ،یالکل و عتادم نیوالد. شود زین ناهنجارتای رفتارهای ارتکاب به هاآن لیتما باعث یجوان در و باشد

 .ستندین خود فازندان یباا یمناسب وهایالگ منحاف، و
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 دارد وجود انفازند و مادر و پدر نیب که یمعاشات عمق و یفااوان تداوم، گفت بتوان خصوص نیا در دیشا

 .آوردیم فااهم کودکان باای را آنان از دیتقل و اییادگی موجبات

 شده متولد معتاد نوزاد -بند اول

 نظا در ازندشانف سانوشت به توجه یب و انگار سهل نِیوالد از یکتسابا وصف عنوان به نوزادان، در ادیاعت

 یباخ در که است واض،. شود نوزاد در خطاناک متعدد عوامل بادارنده در تواندیم که شودیم گافته

 اگید از شتایب( آورندیم بار به نامطلوب جهینت ادیز اریبس احتمال به که یعیوقا یعنی) خطا زانیم تهایموقع

 بزه از یانواع حاکم که یعامل عنوان به نوزادان در ادیاعت با خطا، زانیم از مفهوم نیا .هاستتیوقعم

 به اد،یتاع از یناش یجسم ضعف وجود لیدل به نوزادان نیا. دارد یهماهنگ اوست، در بعدی هاییدگید

 علوم نیمتصصص و نیمسئول سوی از یافتااق ینگاه ازمندین «خطا معاض در کودک» نیتا سن کم عنوان

 قاار یسمج دگانید بزه جاگه در را هاآن ،یجسم گوناگون عوارض وجود اول، وهله در. هستند مصتلف

 یدگید بزه وجبم ،یلیتحم هیاول ادیاعت لیدل به آنان در موجود نهیزم و استعداد بعدی، گام در و دهدیم

 ،یروان و یجسم یهایژگیو و سن ازجمله سانهشنا بیآس اریمع لحاظ با نوزادان. شودیم نوزادان نیا مکار

 و خاص دهید بزه» عنوان به را آنان توانیم لیدل نیا به و دارند قاار بیآس معاض در بزرگسارن از شیب

 قیتطب و ثبح مورد است مهمتا که شانیا یدگید بزه از یقیمصاد الًیذ. انگاشت نظا در زین «آل دهیا

 .ادیگیم قاار یمصداق

 نیقوان مانند یمسائل ایتأب تحت گفت توانیم که دارد وجود یجسمان یدگید بزه درباره یگوناگون فیتعار

 استعدادهای و هاآن تیتاب درباره جیرا یفاهنگ یهاارزش کودکان، یدگید بزه به مابوط یحقوق مقارات و

 که خشونت هاگونه اعمال را نآ توانیم یدگید بزه نوع نیا به یکل نگاه با اما. اندشده ارائه یشناخت ستیز

 شود جادیا سؤال نیا دیشا. کاد فیتعا ،شودیم اعمال کودک به نسبت ت،ین نیا به ای یجسم آزار قصد به
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 مواد استنشاق ای یادهیش مثل گاید طاق از ای سوءمصاف به مبتال باردارِ مادرِ لهیوس به نوزاد ادیاعت در که

 وحدت با اما ندارد وجود نوزاد به یجسمان صدمات جادیا ،ِیصا قصد نیا ن،یوالد توسا یمصاف مصدر

 قیمصاد انیب مقام در که 13921 مصوب یاسالم مجازات قانون 290 ماده( پ) و( ب) بندهای از مالک

 خطاناک نوعاً فازندشان، به نسبت معتاد نیوالد رفتار که داشت انیب نگونهیا توانیم است عمد تیجنا

 باوجود ،اندبوده آن به آگاه زین نیوالد که نوزاد یجسم یناتوان و یسن وضع اظلح با و شودیم محسوب

 محاز تیجنا است، آمده یجسمان یدگید بزه فیتعا در که وارده یجسم صدمات جادیا در یتبع تیسوءن

 اشصاص یجسمان تیتمام هیعل اتیجنا قیمصاد از تواندیم ایشاا ایسا باوجود والد اقدام لذا و است

 هیعل اقدام نه است نوزاد به نسبت دیشد بیآس اادیا و خطا موجد رفتارهای زماه در که چاا شود بمحسو

 نیوالد به نوزاد یوابستگ ،یسن گاوه نیا در ادیاعت مدت یطورن عواقب در دیبا را یتلق طاز نیا منشأ. خود

 تا که کاد فاض ینیوالد به نسبت اییگ سصت و شدت باب از البته و وی خوراک نیتأم در مادر ژهیو به

 ارییبس و است معتاد مادرمعتاد، نوزاد که است نیا مسلم قدر اایز هستند انگار سهل و توجه یب حد، نیا

 که شودیم مشاهده زین نوزاد در کاده مصاف مصدر ماده مادر که یساعت به توجه با تیمحاوم آبار مواقع،

 لحاظ با و یاسالم مجازات قانون 290 ماده به استناد در الذ. شود نوزاد ماگ ای تیمعلول به منجا بسا چه

 اایز کاد محسوب ماده نیا( پ) بند به منسوب را نیوالد قیطا از نوزاد ادیاعت توانیم متهم نفع به ایتفس

 نیا به. داندیم ضاوری را رفتار بودن کننده مجاوح ای کشنده به نسبت ماتکب یآگاه اببات( پ) بند

 2.است وی یناآگاه با اصل ماتکب، عمل یژگیو بودن ینسب به توجه با بیتات

                                                           
 رینظ ای شده واقع تیجنا موجب نوعا   که دهد انجام کاري عمدا   مرتکب، هرگاه: ... 1392 مصوب یاسالم مجازات قانون 290 ماده( ب) بند 1

 آن رینظ ای تیجنا آن موجب نوعا   کار آن که بوده متوجه و آگاه یول دباش نداشته را آن رینظ و تیجنا آن ارتکاب قصد هرچند ،گرددیم آن

 .شودیم

 را کاري و داشتهن را آن رینظ ای شده واقع تیجنا ارتکاب قصد مرتکب هرگاه: ... 1392 مصوب یاسالم مجازات قانون 290 ماده( پ) بند -

 علت به ه،یعل یمجن خصوص در لکن شودینم آن رینظ ای عشده واق تیجنا موجب نوعا   متعارف، افراد به نسبت است، داده انجام که هم

 بر مشروط شودیم آن رینظ ای تیجنا آن موجب نوعا   ،یزمان ای یمکان خاص تیوضع علت به ای و گرید تیوضع هر ای ريیپ ضعف، ماري،یب

 .باشد جهمتو و آگاه یزمان ای یمکان خاص تیوضع ای هیعل یمجن نامتعارف تیوضع به مرتکب آنکه
 123-122 صص ،1392زان،یم ازدهم،ی چاپ اشخاص، هیعل جرائم( 1) یاختصاص فريیک حقوق ن،یحس ،یرمحمدصادقیم 2
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 ای کشنده به نسبت وی بودن آگاه ه،یعل یمجن خاص تیوضع به نسبت ماتکب یآگاه با عالوه بند، نیا در

 باد بهاه زین کارشناسان نظا از توانیم رابطه نیا در که است رزم زین ایشاا آن در عمل بودن کننده مجاوح

 قانون 66 ماده به توجه با معتاد نوزاد درباره که است یمدع عهده با یآگاه از درجه نیا اببات ،جهیدرنت و

 اطفال از تیحما درباره آنها اساسنامه که نهادی مادم یهاسازمان 13921 مصوب دیجد فاییک یدادرس نییآ

 یعیوس فیط ،یدگید بزه نیا رد. شوند گافته نظا در جام کننده اعالم عنوان به توانندیم است، نوجوانان و

 طور به. شودیم جادیا یلیتحم یِوابستگ نیا جهینت در نوزادان در یکیزیف ماریهاییب و صینقا ،هاسندرم از

 خودی، خودبه سقا زودرس، مانیزا جفت، یینارسا ،یرحم داخل رشد در ایتأخ ای ماگ به توانیم مثال

 نوع ها مصاف که داشت دور نظا از دینبا البته. کاد ارهاش یاهیتغذ تیمحاوم و جمجمه داخل زییخونا

 آبار دارای نیکوتین مثالً. دارد نوزاد یجسم سالمت با یاجداگانه و یاختصاص تبعات و آبار مصدر، مواد

 ،یکودک آسم مدت یطورن آبار و نوزاد یناگهان ماگ سندرم نوزادی، ایوم ماگ شیافزا مدت کوتاه

 حول ایوم ماگ شیافزا مدت کوتاه آبار دارای نیهاوئ. است یفعال شیب و توجه اختالل رفتاری، مشکالت

 و یفعال شیب ،یتوجه یب شیافزا شامل آن مدت یطورن آبار و است نوزادی زیپاه سندرم و تولد حوش و

 دارای هانیآمفتام. است اییادگی و سازگاری ،یاجتماع ،یجسم ندهاییفاا در دشواری رفتاری، مشکالت

 عوارض لب، و کام شکاف ،یعاوق ،یقلب ماکزی، اعصاب دستگاه مادرزادی یهایآنومال ،مدت کوتاه رآبا

 شامل بلندمدت آبار و نییپا یحاکت تیفیک و استاس شیافزا ،یصتگیباانگ کاهش مانند رفتاری یعصب

                                                           
 زنان، نوجوانان، و اطفال از تیحما درباره هاآن اساسنامه که نهادي مردم یهاسازمان: 1392 مصوب فريیک یدادرس نییآ قانون 66 ماده 1

 است شهروندي حقوق از تیحما و یعموم بهداشت ،یفرهنگ راثیم ،یعیطب منابع ست،یز طیمح ،یذهن ای یجسم ناتوان و ماریب اشخاص

 آراي به نسبت و شرکت ل،یدل اقامه جهت یدادرس مراحل تمام در و کنند جرم اعالم فوق، یهانهیزم در یارتکاب جرائم به نسبت توانندیم

 .ندینما اعتراض ییقضا مراجع
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 هیکل و یقعاو و یقلب صینقا مادرزادی، ناهنجاریهای جادیا باعث زاها توهم. هستند رفتاری مشکالت

 1.شوندیم یاسفنج مدوری

 طهیح در رفتار نیا. شد خواهد وی بالقوه ای بالفعل یجسم بیآس به منجا کودک، یجسم آزار نیبناباا

 اریاخت که افاادی توسا شتایب که معنا نیبد .ادیپذیم صورت فاد اراتیاخت اعمال ای اعتماد ت،یمسئول رابطه

 2.ادیگیم صورت دارد، اعتماد هاآن به نسبت کودک و دارند هدهع با را کودک نگهداری تیمسئول ای

 :کاد میتقس دسته دو به را دگانید بزه توانیم گاید بندی میتقس در

 ای آنکه از است عبارت یشناس واژه در ایپذ بیآس کلمه. ایپذ بیآس دگانید بزه -2 عادی دگانید بزه -1

 دوم، دسته 3.است ناتوان و فیضع صدمات، و ماتینامال ابابا در و باشد داشته دنید بیآس یآمادگ آنچه

 بزه مشاوع و کامل گاهیپا جام، از خوردن ضابه یپ در که یکسان یعنی هستند آل دهیا دگانید بزه همان

 به نسبت دگان،ید بزه نیا 4.شوندیم شماده ایپذ بیآس و ناتوان آنان اایز اندیپذیم یسادگ به را بودن دهید

 دهید بزه اصطالح قیتطب در. سالمندان و کودکان مانند دارند؛ ازین شیب توجه و همدردی کمک، به گاانید

 هاگونه اییکارگ به»معنای  به که دیرس «یجسم آزاری ناتوان»عبارت  به توانیم معتاد، نوزاد با آل دهیا

 «5.شود اتوانن فاد یجسمان سالمت رشد مانع که «است گاانید سوی از یکیزیف زیآم خشونت رفتار

 یاسالم مجازات قانون 290 ماده( پ) بند در قانونگذار توجه از یمصداق تواندیم یجسم آزاری ناتوان

 انواع بالقوه آماج مثابه به توانندیم خود یروان و یجسمان خاص هاییژگیو لیدل به ناتوانان اایز شود قلمداد

 اایز مفاوضند خاص و زیمتما یدگانید بزه مثابه به نوزادان گا،ید سوی از. شوند گافته نظا در یدگید بزه

                                                           
 ،یروان سالمت دفتر نوزادي، و یردهیش ،(مانیزا هنگام) تولد بارداري، در مواد به یوابستگ تیریمد راهنماي ضا،ر یعل نوروزي، 1

 معاونت مدارس، و خانواده ت،یجمع سالمت دفتر مشارکت با مواد سوءمصرف بیآس کاهش و درمان ري،یشگیپ اداره اد،یاعت و یاجتماع

 32-31 صص ،1390 مادران، سالمت اداره بهداشت
 62 ص ن،یشیپ همکاران، و انیروانیا 2
 109. ص ،1386 تهران، سخن، چهارم، چاپ ،1 جلد سخن، بزرگ فرهنگ حسن، انوري، 3
 43-20 صص ،1390 تهران، ،(جنگل) جاودانه دوم، چاپ اطفال، یدگید بزه از ريیشگیپ ،یمجتب نژاد، نقدي 4
 110 ص ،1391 تهران، ،(جنگل) جاودانه انتشارات ،یافتراق یتیحما یشناس دهید بزه حسن، ،یروزجائیف تبار یحاج 5
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 ادامه و ستیز باای نیوالد به دیشد یوابستگ و متفاوتند بزرگسارن با یروان و یجسم یهایژگیو نظا از

 یتیحما ییجنا استیس در ژهیو یگاهیجا توانندیم که ییجا تا کندیم ایپذ بیآس شتایب را هاآن ات،یح

 .دهند اصاختص خود به یافتااق

 و ردهاد ع،یوقا ییبازگو قدرت فقدان ا،یمح از نادرست درک ،یجسمان یناتوان سن، صغا چون یعوامل

 بزه منشأ اگا ژهیو به. دهدیم قاار یاجامعه ها در خاص دگانید بزه زماه در را هاآن ،یکیزیف هاییناراحت

 نیچن «ایتقص عدم» یدرست به م،یبدان معطوف شانیا ینیجن دوره به را آنان یدگید خشونت و یدگید

 به نوزادان .کاد میخواه درک ملموس، نحو به ناخواسته، اییمس در قاارگافتنشان در را یدگانید خشونت

 اریبس یدگید هبز نهیزم شیپ و استعداد ،هایتوجه یب و هایکش بهاه باابا در ایپذ بیآس افاادی عنوان

 .شوندیم لیتبد بالفعل دگانید بزه به بالقوه، دگانید بزه از یراحت به و دارند ییبار

 شیپ و مجازات دیتشد و رفتارها یباخ انگاری جام مانند مصتلف طاق از دیبا ییجنا استگذاریس ن،یبناباا

 عمالً. کند فااهم را نوزادان آزادیهای و حقوق به تجاوز و یدگید بزه کاهش موجبات اانه،یشگیپ ایتداب ینیب

 و سوءاستفاده مورد مااقبت، و پاستاری مااکز خانواده، جمله از گوناگون، یهاایمح در آنان است ممکن

 نوزادان خطاقاارداشتن معاض در گاید جنبه توانیم یدگید بزه با عالوه نیهمچن .اندیگ قاار یتوجه یب

 در یلیتحم دایاعت. داد قاار توجه مورد خطا موجد ایشاا آوردن فااهم قیطا از آنان ندهیآ بزهکاری در را

 جای با آنان یزندگ در یبلندمدت یهابیآس و صدمات و مدت کوتاه یمنف آبار نوزادی، و ینیجن دوران

 تواندیم قاًیعم ناخواسته، ادیاعت نیا ایتأب ماگ، و یماندگ عقب ت،یمعلول مانند یآن آبار با عالوه. گذاردیم

 سمت به آنان شیگاا موجبات و بماند شانهمااه یزندگ سااسا در و ادیگ هدف را آنان جسم و روح

 زمان از یاباهه در ،شودیم صحبت خطاناک حالت دارای افااد از که یزمان اایز آورد فااهم را بزهکاری
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 و اوضاع و ایشاا وجود لیدل به واقع در. شد خواهند صدمه و بیآس ینوع مفعول ای فاعل آنان نده،یآ در

 1.دارد وجود کودک هب صدمه جادیا احتمال خاص، احوال

 بزهکار کودک تا دهيد بزه نوزاد از -بند دوم

 دهید بزه یکودک در که یشصص است مداوم دهید بزه ای دهید بزه– دهید بزه بحث، قابل موضوع نیاول

 معنای نیتاجامع در اصطالح نیا واقع در. ادیگ قاار زین ندهیآ در یدگید بزه مستعد است ممکن شودیم

 بزه) دهندیم نشان خود از دهید بزه نقش در ناخودآگاه و یدائم استعداد که است فاادیا متضمن خود،

 روزماه یهاتیفعال انجام از مؤبا، یحس و یحاکت ،یکیزیف تهاییمحدود لیدل به نوزادان(. مکار یدگید

 نوع چند یناتوان. ناتوانند دنیآشام و خوردن خود، از مااقبت ،یشصص نظافت ،ییجا جابه و حاکت مانند

 و سن شناسانه بیآس اریمع اساس با نوزادان 2... . یحس ای،یادگی ،یذهن ،یروان ،یحاکت و یجسم: است

 در که دارند نگهداری باای خود مااقبان و نیوالد به ادییز اریبس یوابستگ ،یناتوان اقسام از باخورداری

 .شوندیم یدگید بزه مستعد موهبت، نیا از مندنبودن بهاه صورت

 و معتاد نیوالد نصست .ادیگیم قاار توجه مورد خطازا عوامل عنوان به مؤلفه دو نوزادان، ادیاعت بحث در

 از انتظار مورد کارکادهای و مطلوب بستا حذف موجب نیوالد ادیاعت خانواده، سط، در. معتاد نوزاد دوم

 در. شودیم وی یجسمان و یروان ازهایین رفع و نوزاد سالم پاورش و رشد راستای در معتاد مادر و پدر

 بار خشونت رفتار خود از نوزاد به نسبت معتاد، نیوالد که است نیا تصور قابل تیوضع نیبهتا ا،یشاا نیا

 ازهایین ساختن باآورده به قادر مصدر، مواد به یوابستگ لیدل به شانیا ت،یوضع نیا در. دهندینم باوز

 حال. گافت خواهد قاار غفلت مورد وی، ضاوری حوائج از ارییبس و ستندین نوزاد یتیتاب و یعاطف

 هشتاد فقا و متأهل هاآن درصد هفتاد تنها و میکن محاسبه نفا ونیلیدوم را یاانیا معتادان کل تعداد چنانچه

                                                           
 یاسالم جمهوري یرسم هروزنام انتشارات خطر، معرض در نوجوانان و کودکان از تیحما یشناخت جرم و یحقوق ابعاد رحمزه،یام ،ینالیز 1

 55 ص، 1388 ران،یا
 192 ص ،1382 ،7 شماره ،یاجتماع رفاه فصلنامه ،پدرمعتاد کودکان ،بیحب ،یآقابخش 2
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 کودک هزار پانصد و ونیلیم دو باشند، نداشته هم فازند دو از شیب و باشند فازند دارای آنان درصد پنج و

 1.داشت میخواه ادمعت پدر

 از معتاد کودک اییپذ بیآس درجه که کاد انیب نگونهیا توانیم کودک، در ادیاعت یعنی دوم مؤلفه درباره

 به زین کودک با ارتباط در گافته صورت آزارهای نوع و ابدییم شیافزا شدت به ندیناخوشا تهاییموقع

 2.شودیم دیتشد و متحول دار یمعن نحوی

 یستیز و یکیزیف ضعف و یناتوان و نیوالد به وی یوابستگ ةدرج لیدل به معتاد، نوزاد رهدربا موضوع نیا

 .شد خواهد شتایب مااتب به وی

 نوزادان در ادیاعت. شود توجه نوزادان نیا رشد الگوی درباره بحث در زین بزهکار- دهید بزه به است رزم

 جام در. باشد زین هاآن بزهکاری ساز نهیزم اندتویم ،شودیم هاآن شدن دهید بزه موجب باآنکه عالوه

 فااهم عنوان به زین دهید بزه به بزهکار، با عالوه جام، از جانبه همه مطالعه به یابی دست باای یشناس

 خاص. متصلند ایزنج کی یهاحلقه مانند آن، جادکنندهیا عوامل و جام توجه ییجنا شیپ تیوضع آورنده

 دیبا ،شودیم یتلق یاجتماع و یفاد عوامل سلسه کی از یامجموعه مجامانه، تاررف یوقت نیبناباا. شودیم

 3.کاد توجه بزهکاری خطا موجد یِخارج عامل عنوان به زین دهید بزه نقش به

 شصصِ بزهکارشدن موجب گا،ید ایشاا در و شودیم بزهکاری به گاانید بیتاغ باعث یطیشاا در که

 نقش انیب به است ستهیشا نجایا در. شودیم گذشته یهاتجابه از دیتقل و گافتن الهام ابا در دهید بزه

 پاداخته "ناتلیپ ژان" ییجنا تیشصص ةینظا پاتو در آن با مؤبا عوامل و جام نیتکو در مجامانه تیشصص

 .شود

                                                           
و  52 یهاشماره دادگستري، یحقوق مجله فريیک مقررات و نیقوان تا یشناخت جرم یهاستهیبا از ده،ید بزه ناتوانان ،ریام روز،یپ یسماوات 1

 177 ص ،1384 ،53
 111 ص ن،یشیپ همکاران، و انیروانیا 2
 272 ص ،1390 زان،یم ،ینیبال یشناس جرم محمد، ،ییبابا 3
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 تیشصص عامه، منظا در یول دهدیم لیتشک را او تیشصص کس، ها اتینفسان مجموعه ،یفلسف نظا از

 1.شودیم مشصص خاص یصفت باوز و ظهور جهیدرنت اشصاص

 یاتیخصوص فاد، ها. است تکامل حال در عما خاتمه تا و ادیگیم شکل تولد ابتدای از افااد تیشصص

 با عالوه اما بادیم ارث به خود اجداد و نیوالد از را...  و یبند استصوان شکل پوست، رنگ هوش، مانند

 نقش نییتع به گاید گاوه و یعیطب عوامل ایتأب اببات به ییجنا علوم وزةح پژوهشگاان از یاعده ورابت

 2.انددهیورز اهتمام تیشصص رشد در یاجتماع عوامل

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 76 ص ،1385 ناجا، یآگاه معاونت ،یاسترک اکبر: ترجمه ،ییجنا تیشخص میترس برنت، ي،ترو اي 1
 189، ص 7 شماره، 1384 پژوهان، دانش مجله ،جرم با تیشخص اختالالت رابطه ،وسفی مختاري، 2
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 نتیجه گیری

 خاصی شکل هب نوجوانی، ها زندگی در بزهکاری .دارد بسیاری علل مصدر مواد درزمینه نوجوانان بزهکاری

 مدهایپیا است ممکن نامناسب ووضعیت محاومیت هانوع. دارد اوتمتف مفهوم و معنا و شودیم ظاها

 انتصاب را زهب راه نوجوانان این بیشتا که نماید وشکست ناامیدی و ناکامی با توام را نوجوان رفتاری

 که نوجوانانی همچنین .شودیم داده بها آنان به بزهکاری یهاگاوه در که است خاطا این به شاید ،کنندیم

 و بزهکاری لذا و آورندیم روی جاائم این به افااد سایا از بیش اندبوده مصدر مواد و اعتیاد دچار انوالدینش

 زندگی های یاومح فادی بین تعامالت از باخورداری کیفیت و تابیتی محیا با مستقیمی ارتباط دیدگی بزه

 اجتماعی گیایپیش که گفت یدبا همچنین .دارد اجتماعی محیا و تفایحی یهاایمح و خانواده محیا نظیا

 .است کارآمدتا (مجازات) کیفای پیشگیای از مصدر مواد زمینه در پسا نوجوانان دیدگی بزه

. باشدیم وجوانانن و کودکان رشد نحوه با مؤبا نظام نیاول ،یاجتماع نهاد نیتاعمده عنوان به خانواده

 عنوان به انفازند تحول ندیفاآ با یمتفاوت مقدار به و روش به کی ها خانواده در موجود مصتلف عوامل

 به توانیم یتحول یهادهیپد با یتیحما و یخانوادگ عوامل ایتأب به تیعنا با. دارند ابا خانواده محصول

 به و تیهو اکتساب خودپنداره، نفس، عزت یایگ شکل نحوه. پاداخت عوامل نیا مجموعه بیتاک مطالعه

 تعامل یگچگون از متأبا یهمگ یسازگار یهاشاخص عنوان به جتماعا با فاد انطباق تیفیک یکل طور

 .باشدیم یتحول یهادهیپد و مؤبا ییارویرو ،یخانوادگ ،یتیحما عوامل

 یعاطف وندیپ یسست و کانون یساد نیوالد ادیاعت حاصل که است داده نشان یشناس بیآس یهایبارس

 یشامسار احساس ناروا دیتقل و آموزش به نیلدوا یآلودگ یتبهکار از یناش وعوارض کانون یاانیو

 یواعضا نیوالد معمورً. باشدیم جام ارتکاب به شدن منجا ساانجام و انحااف استعداد یزندگ ینابسامان

 خود خانواده یاعضا ایوسا فازندان به ونسبت بوده خود ازین رفع جهت مواد هیته فکا به تنها خانواده معتاد
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 به محکوم که را خود آور ونان ساپاست هاخانواده نیا از یادیز تعداد چه. ندکنینم تیمسئول احساس

 یب و خانواده شدن یمتالش باعث اما نیهم و داده دست از اندشده المدت لیطو زندان و مجازات

 ومساعد ایمه کودکان ینابسامان یباا را رشد نهیزم نیوالد بودن آلوده. است دهیگاد کودک یساپاست

 ای و مشارکت انها اعمال و ودررفتار گافته قاار نیوالد واجبار ایتأب تحت که کودکان بسا چه .سازدیم

 تولد از قبل معتاد مادران کودکان غالباً. شوندیم گافتار فساد منجالب در لهیوس نیبد و نموده معاونت

 استعمال به معتاد مادر پدرو گاا بیتات نیهم به. دارد ادیاعت آن به مادر که شوندیم یاماده همان به بمعتاد

 با مواجهه در معتاد نیوالد. آورد خواهند بوجود فازندان یباا زین را یخطاات نیچن باشند مصدر مواد

 مشکالت تمام گاید زمان در و کنند استفاده یخشن یهاروش از یگاه خود، فازندان یرفتار مشکالت

 عضو یدارا یهاخانواده در مسئله حل یهاروش. اندیگیم دهیند را خود معتاد تازه نوجوانان و کودکان

 ییکارآ مدت بلند در و محدودند و مدت کوتاه کانون یدارا هاحل راه. است یخاص یهایژگیو یدارا معتاد

 را بزرگتا کودک مواد مصاف هنگام در بکاهد، فازندان با خود ادیاعت ایتأب از آنکه یباا پدر "مثالً. ندارند

 مدت کوتاه در روش نیا. اندینگ ادی را آن و نباشند مواد مصاف شاهد تا کندیم تاکوچک نکودکا مسئول

 معتاد یمادر و پدر با یاخانواده در که یفازند .کندیم جادیا یشتایب مشکالت مدت دربلند اما است دیمف

 به را یو است ممکن و دهدیم غلا سامشق او به مادر و پدر ادیاعت. ندارد یمناسب وضع است، مواجه

 یباا را نهیزم معتاد، مادر و پدر یرفتار و یفکا اختالل از یناش یناامن احساس .دهد سوق ادیاعت یسو

 لذا باشد، نداشته قاار و آرام مدرسه و خانه در شود،یم سبب و کندیم فااهم فازند اضطااب و یدلواپس

 از یناش یشامسار احساس .است عموضو نیهم کودکان از یباخ یلیتحص شافتیپ عدم علل از یکی

 عدم احساس. آوردیم وجود به مدرسه و جامعه در آنها یباا یدائم یمشکل معتاد، یمادر ای پدر داشتن

 شدت به را او و آزاردیم را کودک دل ینیسنگ بار همچون شهیهم خانواده اقتصاد بد وضع از یناش نیتأم

. افتدیم خود نجات یباا یپناهگاه یوجوجست ای و وادهخان از زیگا فکا به یگاه یحت. کندیم نگاان
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 ارتکاب خطا است، معتادان فازندان ایگدامن که یمهم خطاات جمله از ،نتایج این پژوهش نیا بااساس

 ساززهیانگ تنها نه معتاد مادر ای پدر کار و خواهدیم زهیانگ جام ای لغزش کی به دادن تن اصورً. است جام

 ،1390 سال در هییقضا قوه مسؤرن اعالم بنابا. دهدیم سوق انحااف و جام یسو به را ککود بلکه است،

 نظارت و مااقبت که ینیوالد. اندبوده معتاد خانواده فازند تیتاب و اصالح کانون مجامان درصد 65 حدود

 فااهم را آنان یتبهکار و انحااف موجبات خود غلا روش با ای و اندنداشته فازندان تیتاب اما با یکاف

 علت به یمعنو انحطاط و اخالق در یافتادگ فاو اایز اند،جام ارتکاب مستعد معتاد افااد فازندان. اندآورده

 را آن که اندنگافته اخالق و شاافت درس خود مادر و پدر از هاآن. است اریبس آنها در نیوالد از یایالگوگ

 از که میباش داشته انتظار میتوانیم چگونه. کنندیم عمل اند،دهینش و دهید آنچه به. اندیبگ کار به یزندگ در

 که گاهآن مگا باآورند؟ سا اخالق و یانسان روش و منش یدارا و متعهد سالم، یافااد ییهاخانواده نیچن

 .زندیبا یابانامه شیخو سعادت یباا که باسند فیتکل و رشد از یادرجه به خود

 برای ستاد مبارزه با مواد مخدر نتیجه کاربردی

 از جوانان داشتن نگاه مصون جهت یاجتماع یایشگیپ اقدامات مصدر، مواد با مبارزه ستاد ستنص تیاولو

 رشد و تیتاب امکان معتاد افااد فازندانبه  تواندیم مصدر مواد با مبارزه ستاد .است سوز خانمان یبال نیا

. دهند قاار ازندانف اریاخت در را یتیتاب امکانات که دهدینم فاصت و اجازه نیوالد به ادیاعت چااکه ،دهد

 وصخص به جامعه مصتلف اقشار یعموم یساز آگاه و یرسان اطالعبا  تواندیمهمچنین این ستاد 

 ند.ک یخنث را دشمنان یهاتوطئه نوجوانان و جوانان ،هاخانواده

 تالش دیبا یفاهنگ مسئورن و است مصدر مواد با مبارزه در تیاولو یاجتماع یهابیآس از یایشگیپ در

 معضالت از ییهاشگاهینما ییباپا و زیخ بیآس یهامحله ییشناسا ،یبازآموز یهادوره یباگزار با تا کنند

 ادیاعت شوم دهیپد با باخورد صلا .بادارند یموبا یهاگام ادیاعت از یایشگیپ و یساز آگاه اما در مصدر مواد
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 اانهیشگیپ اقدامات از یاریبس د،یآ وجود به خانواده انیم در زهیانگ نیا اگا و شود شاوع هاخانواده از دیبا

 .نشست خواهد بما به یانتظام یاوهاین

 پیشنهادات

 تصمیم اما در خالتد و رأی استقالل هاآن به و بصشند بهبود را فازندانشان با ارتباط باید والدین 

 .بدهد گیای

 محدود جای به اعتیاد عوارض با آنان کادن آشنا و فازندان آموزش و اعتقادی یهاهیپا تحکیم 

 .آنان کادن

 از و کند تأکید وادهخان گام کانون با که کاد پصش را ییهابانامه باید همگانی یهارسانه طایق از 

 محبتوبه با همااه یخانوادگ زندگی با که نحوی به شود، انتقاد هابانامه در غابی الگوی با خانواده

 .نماید تأکید والدین حضوروهمدلی
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The family is the smallest and most important social and constructive entity of 

the next generation, but this humane and future environment can have two 

enemies in the name of addiction and divorce from parents. Family life is 

important to children more than adults, the child learns his first experiences in 

living with other family members, and is the home environment that is the basis 

for the future growth of children. A child who has a family who is from the 

outset with aggressive parents 'spirits, caused by parents' lawsuits and addictions 

and experiencing a life of unrest, compared with a child who grew up in courage 

and blessedness and always loved and fulfilled all his material and spiritual 

desires Executed, it is definitely different from the point of view of thinking 

about criminal factors 

And he feels less guilty of criminal action, and may even not think about it, 

because it has grown so much and its surroundings are impressive. In the face of 

the crimes of these people, the law should be treated with greater prudence and 

the duration of the maintenance in the center of reforming for these individuals 

should be reduced and, as stipulated in Article 38, Article 38 of the Criminal 

Code, for offenders, For those people who are not the culprit, they are given the 

maximum discounts due to their particular circumstances. 
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