
 

 

 

 دخانیاتهای مصرف نگاهی بر آسیب

 اشاره
ا از انجاام کارهاایی کاه سابب تر جوامات انساانی ر ها و در افقی وسایت اسالم، انسان
َكـةِ»شود، نهی کرده است:  نابودی آنها می ْهلو ْمِإَلـیالتَّ واِبَأْیـِدیكو ْلقو و خاود را باا » 1«:َواَلتو

بنا بر آیات قرآن، انسان در مقابل بدن خویش مسئول «. دینکفیت مکخود به هال دست 
»گیرد:  است و در این باره مورد سؤال قرار می السَّ وَلِئـَكَکـاَنِإنَّ أو ـلُّ َؤاَدکو ْمَعَواْلَبَصَرَواْلتو

واًل َمْسئو هو ُْ در «. را گوش و چشم و قلب همه مورد پرسش واقات خواهناد شادیز» 2«:َع
 ؛بنده قدم از قادم بار نادارد ،روز قیامت در»نیگ آمده است:  خدا حدیثی از رسول

رش که در چه راه نابود کرده شود: از عم یمگر اینکه از او درباره چهار چیگ پرسیده م
دسات ه ش کاه از کجاا باا ش که در چه راه فرسوده است؛ از کسبا است؛ از جوانی

 3«.بیت و از دوستی ما اهل آورده و در چه راهی مصرف کرده است

 دخانیات از  پرهیز دالیل

 . عقل1

تعادل، داند که همه رفتارهای فردی و اجتماعی انسان را به  اسالم، عقل را گوهری می
                                                           

 .591. بقره: 1

 .23اسراء: . 2

 .91؛ مصصح علی اکبر غفاری؛ ص تحف العقولابن شعبه حرانی؛ . 3
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دهد؛ از همین روست که در اسالم از هار چیاگی از  جذابیت و خداگونگی سوق می
ها، اگر سالمت روح و عقال  ها و سرگرمی ها تا حتی خواندنی ها و آشامیدنی خوردنی

وَنَكَعـِناْلَخْمـِر»فرمایاد:  را تهدید کند، باید ازآن پرهیگ نمود. چنانکاه قارآن می َیْسـَألو
 ِمـْنَنْتِعِهَمـاَواْلَمْیِسِرقو َماَأْکَبرو هو اِسَوِإْثمو َُّ ِلل اِفعو َُ َوَم َکِبیر  دربااره شاراب و » 1«:ْلِفیِهَماِإْثم 

ی برا  مردم است و]لای[ یو سودها  گناهی بگر بگو در آن دو ،پرسند  قمار از تو می
اش شامل ماواد مخادر  . دخانیات در ابعاد گسترده«گناهشان از سودشان بگرگتر است

شاود. چنانکاه آماار بسایاری از  شود که مصرف آن سبب زوال عقل آدمای می نیگ می
 خودکشی، قتل، تجاوز به عنف و ... گویای این واقعیت است؛ از جمله:

ای که به قتل مادر خاانواده و خودکشای پسار جاوان  نگاع و درگیری خانوادگی
پسر خاانواده خانواده منجر شده بود، حاکی از مصرف مواد مخدر صنعتی توسط 

که در روز حادثه بر اثر توهم و ضایعات روانی ناشی از مصارف بود. پسر جوان 
در نهایت وی را با ضربات چاقو به قتال  بود، مواد مخدر با مادر خود درگیر شد

فشارهای روانی ناشی از قتل مادر را تااب د؛ اما شو رسانده و از محل متواری می
 2ند.ک مینیاورد و اقدام به خودکشی 

از سوی دیگر به حکم عقل، حفظ جان و سالمتی واجب است. از آنجا کاه مصارف 
دخانیات و مواد مخدر با تمام اشکال و مواردش، اثرات مخربی دارد؛ یعنی بر جسام، 

کند و زنادگی خاانوادگی و  عقل، اراده و دین و عقیده انسان ضربات سختی وارد می
 حکم می کند که ازآن اجتناب نماید . کشاند، عقل سلیم جامعه را به تباهی می

 . آیات ۲

یکای از عوامال خبار مهام و  رسااند، باا آسایبی کاه باه بادن می مصرف دخانیات
هاای ماگمن و  ها در دنیا خصوصاً در ارتبااط باا بیماری کلی بیماری دهنده بار افگایش

هاای تنفسای، سارطان و ساکته  عروقی، بیماری اهای قلبی  غیرواگیری چون بیماری

                                                           
 .359. بقره: 1
؛ «مصرف مواد مخردر رامرق قترق مرادر و خودکشری فرزنرد در اهرواز       »؛ سایت خبری تح ی ی الفم 2
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مغگی است. مبالعات بگر  اپیدمیولوژی  در سبح جهان نشان داده اسات مصارف 
های غیر واگیر ارتباطی قاوی دارد و  دخانیات و به ویژه کشیدن سیگار با بروز بیماری

ثانیه، یا  نفار  3؛ به طوری که هر ترین عامل مر  قابل کنترل در جهان است بگر 
بارآورد ساازمان بهداشات بنا بر  دهد. بر اثر مصرف سیگار جان خود را از دست می

 در ساال میلیاون نفار 50باه  ،3020ساال ، آمار مر  بر اثر مصرف سیگار تاا جهانی
 1.خواهد رسید

کند، با گسترش  دود و دخانیات به صورت تدریجی زمینه از بین رفتن فرد را مهیا می
و طول عمر وی  اندازد های سرطانی و ریوی، سالمتی فرد را به خبر می انواع بیماری
 آن باا کند و این، یکی از مصادیق بارز خودکشی است که قارآن باه شادت را کم می
َكـةِ»عالمه طباطبایی در تفسایر آیاه  کرده است.برخورد  ْهلو ْمِإَلـیالتَّ ـواِبَأْیـِدیكو ْلقو  2«َوالتو

د زیااد از نظر ادبی "با" در "بایدکم"، یا برای سببیت است ... یا برای تأکی»نویسد:  می
و کلمه "ایدی" مفعول و کنایه از قدرت و نیروهاست )چاون "یاد" مفارد "ایادی" 

نیروهاا و  هکا ایان اسات ،یعنی دست مظهر قدرت است  و بنابراین مفاد این جملاه
ای خود را از دست ندهید تاا بیچااره و بادبخت نشاوید و "تهلکاه" مانناد ه قدرت

در دیگری نیامده و معنایش ایان "هالک" مصدر است؛ ولی در لغت، بر وزن آن مص
است که انسان به حدی بیچاره و درمانده شود و خود را گم کند که نفهمد کجاسات. 

 نهی شده، خاواه افاراط و خاواه تفاریط  ًدر این آیه آنچه موجب هالکت شود، مبلقا
ْمتعبیر ": »برخی از مفسران معتقدند 3«.باشد ار " اشااره باه اینکاه از روی اختیاِبَأْیِدیكو

خودتان چنین نکنید ... و مراد از تهلکه، اعم از هالکت اخروی و دنیوی است و مراد 
از القاء به تهلکه، اقدام به هر عملی است که موجب وقوع در هالکت انسان یاا تارک 
عملی که باعث هالکت آدمی گردد؛ مثال عملی که مریض انجام دهد و باعث زیادتی 

                                                           

 ؛«شیوع مصرف دخانیات: مطالعره سرتمت از دیردگاه مرردم ایرران     » ؛دی و دیچرانمه ؛م رمک: ربادی1

 م372 – 365، ص 1390سال دهم، شماره سوم، تابتتان  ؛فص نامه پایش
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   1«.مرض یا موت او گردد
بعضای  2اناد.ز مفسران کشیدن سیگار را مصداق القاء نفس در تهلکاه دانساتهبرخی ا
دکتر شیخ یوسف قرضاوی، از علمای اهل سنت  نیگ این آیه را از جمله دالیال  مانند

گوید هر چیگی که مضر و دارای زیاان باشاد،  حرمت استعمال دخانیات دانسته و می
»آیاه  عاملی شیخ حرّ  3خوردن و نوشیدن آن حرام است. ـْمَأْصـَحابو ْسـِرِفیَنهو اْلمو َوَأنَّ

ارِ َُّ رَّ ِباْلَبلَدِن »و روایت  4«ال َِ َ
ٌَ َو أ ْتَلَف َاْلَما

َ
َما َاِْلْسَراف  ِفيَما أ اسراف در چیگی است کاه » 5«:ِإنَّ

را از جمله دالیال حرمات اساتعمال دخانیاات « مال را تلف کند و به بدن ضرر بگند
 داند. می

، انادهاستفاده از انواع دخانیات را از آنها برداشات کاردممنوع بودن ه از دیگر آیاتی ک
واَواَل»آیاتی است که اسراف را حرام کرده است؛ از جمله این آیه شاریفه:  ـواَواْشـَربو لو کو

ْسِرِفیَن اْلمو ِحبُّ اَلیو هو واِإنَّ ْسِرفو ه او کاد یانکرو  م  ادهیاد و]لای[ زیاشاامید و بیبخور» 6«:تو
، کلمه بسیار جاامعی «اسراف»از نظر مفسران، کلمه «. ران را دوست نمی دارداکاسراف

گرایی و اتاالف و مانناد آن  روی در کمیت و کیفیت و بیهوده است که هر گونه زیاده
   7شود. را شامل می

 . روایات3

ْم»از آیه  بیت در روایات اهل َسكو واَأْنتو لو شاده به انتحار و خودکشای تعبیار  8«َواَلَتْقتو
ِتي»آمده است:  خدا در روایتی از رسول 9است.

ْ
َماٌن   َسَيَ ِتي  َعَلى  َِ مَّ

 
وَن   أ ل  ك 

ْ
ه  َيَ  َشْيئًا اْسلم 
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َنا َبِري  اْلَبْنج   
َ
لي أ وَن ِمنِّ يئ  ْم َبِر ْم َو ه  برای این امت زمانی خواهد رسید که چیگی باه » 1«:ٌء ِمْنه 

در «. ن بیگارم و آنان نیگ از مان بیگارنادکنند. من از ایشا مصرف می  نام بنگ )حشیش 
َا ِإنَّ »روایت دیگری از حضرت آمده است: 

َ
لَّ   أ ْسِكرو َحلَراٌم   ك  له    م  و  َفَقِليل  ْسلَكَر َكِثيلر 

َ
َا َو َملا أ

َ
أ

آگاه باشید هر نوع مسکر حرام است و هر ناوع مقادار حارام اسات و آنچاه » 2«: َحَرام
نیاگ  اماام صاادق«. ار کم آن هام حارام اساتآور است، مقد مقدار زیادش مستی

ْسَراف  »فرموده است:  َما اْْلِ رَّ ِباْلَبَدن  ِإنَّ َِ َ
ٌَ َو أ ْفَسَد اْلَما

َ
همانا اسراف در اتالف ماال و  » 3«:ِفيَما أ

 «.ضرر به بدن است
هاا بیاان شاده  ، فلسفه حرام و حالل بودن خوراکیدر روایتی طوالنی از امام رضا

مورد هر نوع خوراکی و نوشیدنی که برای بدن و عقل ضرر داشته است. حضرت در 
 فرماید:  باشد، می

لََلح  َو َللْم » ْربًا ِإاَّ ِلَملا ِفيلِه اْلَمْنَفَعلة  َو الصَّ ْكًَل َو َا ش 
َ
ِْ أ ِب َه َتَباَ َ  َو َتَعاَلى َلْم ي  نَّ اللَّ

َ
ْم ِإاَّ َملا ِفيلِه  أ َجلرِّ ي 

َلف  َو ا َر   َو التَّ ٌة ِلْلَبلَدِن الضَّ وَّ َقو  ِلْلِجْسِم ِفيِه ق  لُّ َناِف و م  ٌٌ   ْلَفَساد  َفك  ْو   َفَجلََل
َ
ِة أ وَّ ِضلر  َيلْذَهب  ِبلاْلق  للُّ م  َو ك 

پروردگار هیچ خوردنی و نوشیدنی را مباح نکرد، مگر اینکه در آن نفات » 4«: َقاِتلو َفَجَرام
نکه در آن زیان و نابودی و فسااد و مصلحتی بود و هیچ چیگی را حرام نکرد، مگر ای

بود؛ پس هر چیگی که در آن نفت و قوت جسم و قوت بدن است، حالل است و هار 
 «.آوری که نیرو و قدرت را از بین ببرد و یا کشنده باشد، حرام است چیگ زیان

 . فتواها4

راَ  »آمده است:  اکرم در روایتی از رسول ِِ َرَ  وا  َِ اآ ایان بار اسا 5«.فى ااسَلم ا 
 6ای فقهی است، کسی حق ندارد به خاود و دیگاری ضارر برسااند. روایت که قاعده
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آیت اّله مکارم شیرازی این قاعاده را از جملاه دالیال حرمات دخانیاات دانساته و 
شایخ یوساف  1«.شاود قاعده الضرر ... اضرار به نفاس را نیاگ شاامل می»نویسد:  می

بار »نویساد:  مال دخانیاات دانساته و میقرضاوی نیگ این قاعده را دلیل حرمت اساتع
توان گفت کاه اساتعمال دخانیاات از قبیال  می اساآ این دستور حضرت رسول

کنناد، ضارر  سیگار و قلیان و ... مادام که ثابت شود به اشخاصی که آن را استعمال می
 2«.رساند؛ حرام است می

 دخانیات مصرف های  آسیب

 های جسمی و روحی . آسیب1

های علوم پگشکی به خوبی عوارض ناساالم اساتفاده از ماواد دخاانی را  فتهامروزه یا
ها باه  کنندگان به انواع بیماری شناسایی کرده است. عوارضی که شامل ابتالی مصرف

دهنده دخانیاات،  یکای از ماواد تشاکیلشاود.  های دساتگاه تنفسای می ویژه بیماری
رد و تأثیراتش نیگ در ثانیاه آشاکار گذا نیکوتین است که به طور مستقیم بر مغگ اثر می

شود. این ماده، محرک سیستم عصبی مرکگی است و اثرات زودگذر آن منجار باه  می
شود. این اثر به سرعت فروکش کرده و خساتگی و کرختای  احساآ انرژی بیشتر می

 شود.  جایگگین آن می

ردگی و های تنفسی، سارماخو افراد سیگاری بیشتر از دیگران در معرض خبر عفونت
آنفلوآنگا قرار دارند. برونشیت مگمن با گذشت زمان به همراه بیماری انسدادی ماگمن 

سافت  ،ریه، خود را نشان خواهد داد. افگایش قند خون و احسااآ خساتگی مفارط
کااهش سابح کلساترول  ،های خونی و محدودیت جریان خون باه قلاب شدن ر 

 ، سارطانتصلب شرائین و بد افگایش و تجمت کلسترول ،خوب و افگایش فشار خون
سارطان  ، افاگایش نابااروری،لوزالمعده، سرطان لب، دهان، گلو، حنجره، ریه و مری

هایی اسات کاه  ، از جمله آسیبهای هنگام تولد و سندرم مر  ناگهانی نقس ورحم 
                                                           

دو فصالنامه  ؛«یادگاه فقاه ماذاهب اساالمیمواد مخدر و دخانیاات از د» ؛اللهی روحروح اّله . ر.ک: 1
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 1 شود. به دنبال مصرف انواع دخانیات، گریبانگیر انسان می
ای از مشاکالت دیگار مانناد  جوانی با گساترهمصرف دخانیات در نوجوانی و اوایل 

 امشکالت تحصیلی، مصارف اناواع ماواد دیگار، بگهکااری و کارکردهاای روانای 
برابار در  50تاا  7دیده در ارتباط است. شیوع الکل و مواد غیر مجاز  اجتماعی آسیب

وازه رافراد سیگاری بیشتر از افراد غیر سیگاری است. در حقیقات مصارف سایگار، د
به مصرف موارد و رفتارهای پر خبر است. بر اسااآ مبالعاات انجاام شاده،  ورود

ای معنادار وجود دارد. باا مصارف سایگار  میان سیگار کشیدن و فعالیت جنسی راببه
هاای زنادگی و  شاود کاه در زمیناه مهارت ساالن منحرف می فرد وارد گروهی از هم

روهی رفتارهای جنسای خودتنظیمی و عملکرد مناسب، ضعیف هستند و در چنین گ
زماان باا  شاناختی هم یابد. با اثرات متقابل عوامل جسمانی و روان پر خبر افگایش می
شوند که در آن احتمال  های جسمی ثانویه، جوانان وارد گروهی می بلوغ مانند ویژگی

 2انجام رفتارهای خبرزا مانند مصرف سیگار و راببه جنسی زیاد است.

 های اقتصادی  آسیب. ۲

های اقتصادی بسیاری که از مصرف سیگار و سایر دخانیاات و ماواد مخادر بار  یانز
 31مصرف ساالنه سیگار در کشور باین شود، بر کسی پوشیده نیست.  جامعه وارد می

میلیارد توماان سایگار و دخانیاات دود   1میلیارد نخ است؛ یعنی روزانه حدود  70تا 
ابر پولی است که برای خرید کتاب صارف بر 4رود. این رقم حدود  شده و به هوا می

ها  ساال بارای بچاه  میلیاارد توماان در  06های ایرانی تنها  شود. به عبارتی خانواده می
میلیاارد توماان بارای اساتعمال   355هاگار و   رقمی نگدی  به ساه و خرند کتاب می

ل اگر مبابق نظر وزارت کار متوسط هگینه ایجاد یا  شاغ! کنند دخانیات مصرف می
دهناد،  ها بابت سیگار قاچاق می میلیون تومان در نظر بگیریم، با پولی که ایرانی  56را 

                                                           

 .400391، کد خبر: 04/05/5297 ؛«مضرات استعمال دخانیات» ؛خبرگگاری میگان. 1

ساز مصارف سایگار و رفتارهاای پار خبار در  مل زمینهمقایسه عوا» و دیگران؛ رشیدیمهران . ر.ک: 2

 521، ص 5293دوره ششم، شماره دوم، تابستان  ؛مجله طب انتظامی ؛«سربازان سیگاری و غیر سیگاری

– 543. 



391    9318 رمضان ویژة ،نور انیراه توشه ره 

 

آیا این آمار مصداق اسراف نیست؟  1 شغل ایجاد کرد. 016هگار و   20توان ساالنه  می
آیا افراد معتاد به مصرف اناواع دخانیاات، باه نفاس خاویش ضارر ناگده و اساراف 

 کنند؟ نمی

 اعیهای اجتم . آسیب3

رغم هشدارهایی که از سوی جامعه پگشکی نسبت به ساالمت  مصرف دخانیات علی
چنان  کننده و فرد در معرض دود ناشی از مصرف آن، داده شده است، هم فرد مصرف

رو به افگایش است. در جدیدترین نظری که از سوی وزارت بهداشت و درمان ارائاه 
کشاند کاه  ر ایران هار روز سایگار میسال د 53درصد از افراد باالی  50  است، هشد

درصد جمعیات کشاور  54درصد مردان و ی  درصد زنان هستند. حدود  30حدود 
درصاد  4درصد مردان و  31کشند که حدود  نیگ به صورت روزانه و تفننی سیگار می

ساال سایگار مصارف  51تاا  52درصد نوجواناان  4/2شود. حدود  زنان را شامل می
درصد دختاران نوجاوان را در بار  3/5درصد پسرن نوجوان و  3/4کنند که شامل  می
ساال در کشاور  51میلیاون سایگاری بااالی  7گیرد. به طور کلی در حال حاضر  می

 ساله هستند. 51تا  52هگارنفرشان نوجوانان  500داریم که 
شاود، حادود  هگار میلیارد تومان فقط برای خرید سیگار در کشور دود می 50ساالنه 
شاود و حادود  میلیارد تومان نیگ برای درمان مستقیم افراد سیگاری هگینه می هگار 20
های غیرمساتقیم اساتعمال دخانیاات مانناد از کاار  هگار میلیارد تومان نیاگ هگیناه 40

افتادگی، خروج از کار و زندگی توأم با بیماری است؛ بنابراین سیگار هر سال حادود 
   2کند. وارد می هگار میلیارد تومان به کشور خسارت 30

شاید نتوان حرمت استفاده از دخانیاات  های علمی، هاز مجموع آیات و روایات و داد
را اثبات کرد،اما از این امور می توان استفاده  کرد که  اسالم با استفاده از دخانیات باه 

 .اندشدید بر خورد کرده  است، از این رو برخی به حرمت آن فتوا داده
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