
  
  
  

  هاي الکلی هاي نهفته در نوشابه مقصود از فایده
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  رضا بلبلوند
 التدریس دانشگاه آزاد اسالمی بروجرد ربی حقم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  گفتار پیش
ـ  ) الکلـی  هـاي   نوشـابه (بدون شک مـصرف مـسکرات        فـی و   ثیرات بـسیار من   أ ت

 در  و همواره گرچه   . اجتماعی دارد   فردي و   مختلف زندگی  هاي  حوزهویرانگري بر   
  با این وجود تقریباً،و توسط پیامبران محکوم به حرمت بوده  ها   و مکان  ها  همه زمان 

نیـز  9در همه اعصار و ازمنه مورد استفاده قرار گرفته و اعراب معاصر پیامبر اکرم  
جهت رفع این    خداوند متعال نیز  . بدان اعتیاد داشتند  نصیب نبودند و حتی      از آن بی  

  :چکیده
اِحکام، روشنگري  ،، قوام این کالم حقیقی و واقعی خدا که به راستی،قرآن کریم

به دور الحدیث بودن زین است و از معضل اساطیري و لهوو رسایی الفاظ و معنا م
را  دانش ه ذهن پوینداین نکته .باشد قائل به منفعت میدر خصوص خمر است، 

منافع  «آمدن واژه هاي الکلی،  که با وجود تحریم نوشابه کردهبه خود مشغول
 حقیقی به در معنایی هاي الکلی چه معنا و مفهومی دارد؟ درباره نوشابه» ساللنّ

استفاده از محضر پر برکت، با ست تا اتالش در  این مقاله ؟کار رفته یا مجاز
  . مناسب ارائه نماید پاسخیوهان، ژ پ و کالم قرآن قرآن گرنورانی و هدایت

  :ها کلید واژه
   الکل/ منفعت/مسکرات /قرآن کریم
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، 43/نساء، 219/بقره،  67/ مبارکه نحل  هاي  هدر سور  به ترتیب    ،بالي عظیم و دامنگیر   
معاضـدت آیـات دیگـر و بیـان وحیـانی رسـول گرامـی             بـا   نیـز   و   91و   90/مائده
 اژهبـه و ، در بررسی آیات مـذکور    حال  . اقدام به تحریم تدریجی آن نمود     9اسالم

 ظاهر به جنبـه سـودآوري   بهخوریم که  می سوره بقره بر    219در آیه   » منافع للناس «
 مراد خداوند از طرح این قبیل  دانستناز این رو. نظر دارد ) الکلیهاي نوشابه( خمر

 یعنـی  »نفـع « اجمـاالً  . اوسـت  حکیمانـه  در آیـات  و غـور  واژگان نیازمنـد اندیـشه    
هشت بـار در  ،  است»منفعت«نیز که مفردش » نافعم «واژه.  از سود و خیر   اي  هآمیخت

.  اسـت شـده آهن و مـسکرات اسـتعمال       ،  ایام حج ،  باره چهارپایان قرآن آمده که در   
با این توضیح و  . قدري ابهام دارد    ولی در مورد اخیر    ، در سه مورد اول ظهور     »نفع«

ـ  «توان آن را مصداق  میآنچه که  از  مواردي،  براي روشن شدن بحث     »اسمنـافع للن
  . کنیم میذکر  دانست

  
    قطعیقبل از تحریمتا  نفع

 قبل از تحریم  یعنی انتفاع مباح از خمر»منافع للناس «معتقدندبرخی از مفسرین 
لما حریم فَ التَّبلَهما قَکوبِِجارة فی ر التِّة والمنافع اللذَّعنی بِاس، یلنّ لِنافع مو« ؛آن
رَّحمقالَوجلّ عزّما اهللاُه اِ و ثمهما بمقاتل ابن ( ».حریم التَّبلَهما قَفعِن نَ مِکبرُحریم اَ التَّعد

اثمهما « :دیگري گوید )1/253، سیوطی؛ 3/215، ابوالفتوح رازي ؛1/188، سلیمان
 )1/185، سورآبادي؛ 10/78، عظیم آبادي( ».حریم اکبر من نفعهما قبل التحریمبعد الت
پس هر گونه ،  نزول نیافته بوداي هوشیدن خمر آی معنا که چون درباره حرمت نبدین

 گناهی در پی نداشته توانست قابل پذیرش باشد و می اي هبهره برداري از آن به گون
 هاي نوشیدند و در جبهه میشراب  نی که تا قبل از نزول تحریم قطعیاباشد و مؤمن

 آنها حرجی ه مائده بر سور93طبق نص صریح آیه ، نبرد و غیر آن از دنیا رفتند
کسانی که  بر«)...لَیس علَى الَّذِینَ آمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ جنَاح فِیما طَعِموا(؛نبوده است

اند  خورده یا نوشیده]قبالً[ آنچه درگناهی ، اند یمان آورده و کارهاي شایسته کردها
  .  شد این کار حرام اعالمشرعاً، ولی با نزول تحریم قطعی خمر ».نیست
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  مسکرظاهري  -منافع مادي

 لذتی گذراست و دمی خود را از دنیا و مشکالتش ابهمراه که خمر  در نوشیدن   
از قبیل فروش و تجارت کـه بـه سـودهایی    آن    دیگر هاي   در استفاده  ند و بین میرها  

ه این معنا نظـر   از مفسران بزیاديتعداد   .، منافعی وجود دارد   یابند میسرشار دست   
شـیخ  . انـد   دانـسته   خمـر  را منافعی مادي و دنیوي    » منافع للناس « منظور از داشته و   

ـ أخُما کـانوا ی   :مرِتی فی الخَ   الَّ فعالنَّفَ« :سی این معنا را اختیار کرده است      طو ه فـی  ذونَ
 در خمـر    نفـع  «؛)2/213طوسـی،   ( »هاناولِتَة بِ ذَّن اللَّ تها و ما فیها مِ    جاربح تِ  رِ ها و أثمانِ

ت حاصل از آن و آنچه در خمر از لذت نوشـیدن آن  فع تجارت و من یعنی فروش و  
د اقتصادي یفوا، د فرديیعالوه بر فوا، نفع طبق گفته باال   ،  بنابراین ».آمد میدست  ه  ب

 و شـادي حاصـل از   اي به حالت آرام بخشی عده. دوش میمثل تجارت را نیز شامل      
ـ  ج النَّ رَع حالۀ الفَ  نافِن الم  مِ راد الم ما کانَ ب ر و« ؛اند خمر اشاره نموده    ثُحـدِ ذي ی فسی الَّ

  عِ کرِفی حالۀ الس ند ل االنسانُ دخُما ی  ۀ ذِ  فی غیبوبهنی ه بِ وحی لَ نابیۀ، تُ ۀ صحِرَالم هوِ اللَّ  و 
و الع ث بِ بیثِح یوده االجتماعیۀ الَّ  ن قُ ف مِ فَّخَتَ ی ضُفرِتی ی ها ع قله فَ لیه عـ  بتعِی ـ  د بِ ن ذلک ع
ـ   ن الخَ ل مِ جعا ی محوها مِ  نَ ۀ و االجتماعیۀ و االقتصادیۀ و     فسیل النَّ شاکِ الم طِغضَ مـر سباً ب

 فی اله   روب من الواقع بن اَ الً مِ د ـ کون حِلّاً لِ  ن ی شلم فـضل اهللا ( ».لواقـع رکیـزاً لِ  تَکلۀ و ،
در حالت گشایش نفـسانی کـه       ،  و چه بسا مراد از منافع     « ؛)2/125،  طالقانی؛  4/221

 انسان در اوهام ذهنی به دور از هوشیاري گاهی. باشد، آید میوجود ه حالت سکر ب  
گیـرد و شـادي بـیش از حـد و بـازي و بیهـودگی بـه او روي            میو آشکاري قرار    

 به طوري که خود را خارج از قیـد و بنـدهاي اجتمـاعی کـه عقـل بـر او             ،آورد می
ـ           میواجب گردانیده است     ، اجتمـاعی ،  شارهاي فـردي  بیند و بـه سـبب مـستی از ف

اقتـصادي و شـبیه آن دور مانـده و شــراب را تنهـا راه حـل دوري از مــشکالت و      
 ».داند میواقعیات تلخ زندگی 

 قسمت اعظـم   ها  مروزه برخی دولت  این یک واقعیت اجتماعی است که ا      ،  باري
  .کنند میاین راه کسب مالیات خود را از  و درآمد
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   تربیتی و روشقرآن
 کـه در بیـان   اي ه بودنش و لطافـت ویـژ  »رب العالمین«ژگی  ال با ویخداوند متع 

همواره خواهان اجراي تربیتی صحیح و کارآمد بـوده تـا          ،گیرد  کار می دستورات به   
 از سـویی دیگـر    و برسـند  خـود  به تکامل و سعادت حقیقـی ها انسان، بدین وسیله 

منـافع  « گـرفتن واژه   یکـی از دالیـل قـرار         از این رو   .سرخورده و دلزده هم نشوند    
 کـه  باشـد اشـاره بـه همـین روش تربیتـی      تواند   می،  سوره بقره  219 در آیه  »للناس

صورت تدریجی و گام بـه گـام و در چهـار      ه   امر تحریم مسکر را ب     خداوند متعال، 
بدین معنا که از باب رحمـت و صـبر واسـعه و بـا ایجـاد            . به اجرا در آورد    مرحله

نیز بررسی ، در عین حال رفتاري سنجیده و عالمانه ،روابطی صمیمی و خیرخواهانه   
 هر چند زشت ایشان که به هاي در ابتدا با احترام نهادن به ارزش      ها،    توان و ظرفیت  

نیز ارائه ، صورت عادت و اعتیاد نمایان شده بود و با پرهیز از حساسیت و عصبیت     
 الکلـی را  ايهـ  در مراحلی متعدد و بـه تـدریج نوشـابه         ،  و معرفی الگوهاي مناسب   

 که نشان از شریعت سهله سمحه داشت و با رفق و مدارا آغاز اي هشیو. تحریم نمود
به نهایت خود که همانا توقف کامل چرخـه  ، گردید و با انجام مراحل بعدي تربیتی      

معترف   ایشان به اشتباه خود  به طوري که   ،رسید نوشیدن و تجارت خمر بود    ،  تولید
 »اا شافییانً بمرِی الخَنا فِن لَی بهمللّاَ«؛ صوص خمر شدندهان بیانی روشن در خ  و خوا 

  ».ما بفرست  در خصوص خمر بیانی شفاف و گویا بر!خدایا« ؛)2/396، فخر رازي(
هیچ کس به اندازه خـداي تعـالی در       «:فرماید میدر این باره    7امام محمد باقر  

داي تعالی است که تکلیف کند و این از رفق خ میو مدارا ن رعایت رفق، رفتار خود
داند اگـر بـه    میچون . نماید میرا به تدریج و به مالیمت در بین بندگان خود اجرا           

، کلینـی (» .هـالك و گمـراه خواهنـد شـد        ،  یکباره تکلیف را به دوش آنان بگـذارد       
  .حرکتی از آسان گیري به سمت سخت گیري، در حقیقت )6/188

 هـاي  پرداختن به خوبی، )را و مماشاتشیوه مدا(  این روشهاي از دیگر ویژگی  
در واقـع بهتـرین نمونـه یـک برخـورد      . باشـد  مـی  آن هاي آن چیز قبل از بیان بدي  

ي هـا  منصفانه با منکران که از یک سو زمینه را براي درك شـاربین خمـر از زشـتی         



 

 

166 

هم
زد

شان
ال 

س
/ 

اره
شم

 
61 / 

هار
 ب

  
13

89
 

، لجاجت،   آنان را به واکنش منفی     ،از سویی دیگر    و ساخت مینوشیدن خمر فراهم    
  .نمود میگرایی در برابر حق وادار ن واپس  وسرخوردگی

شد با زور و ارعاب و ضـربتی در ایـن مـورد     مییید اینکه ن  بهترین گواه براي تأ   
باشد که بـراي مبـارزه       میمریکا با مسکرات     داستان مبارزه حکومت آ    ،حرکت نمود 

ـ ،  از قبیل مجالتها سالحل و  ، به کلیه وسای   زیان آور  با این عادت زشت و     ، دجرای
 ، متوسل شده و براي تبلیغـات بـر ضـد مـسکرات            ییي سینما ها   و فیلم  ها  سخنرانی

 صرف کرد و بالغ بر ده بلیـون صـفحه کتـاب و        دالرمبلغی افزون بر هشت میلیون      
 مبلغـی  ،مجله و نشریه به این منظور منتشر ساخت و در ظرف چهارده سال مبـارزه  

 اجراي قانون تحریم مـسکرات      براي تنفیذ و    لیره در حدود دویست و پنجاه میلیون     
سیصد نفر را در این جریان اعدام کـرد و پانـصد و سـی و دو هـزار و                    . خرج کرد 

  بابـت میلیـون لیـره  سیصد و سی و پنج نفر را به زندان افکند و در حدود شـانزده              
 امـالك را مـصادره    لیرهمیلیون  چهارصد و پنجاه    جریمه مسکرات گرفت و برابر با       

 سـود و  ،شـیفتگی نـسبت بـه مـسکرات      جـز عـشق و     ات مبارز  این ، ولی کلیه  کرد
نقض   میالدي به ناچار آن قانون را  1933 تا آنجا که سرانجام در سال        .حاصلی نداد 

  )253/دستغیب شیرازي،(. کلی آزاد ساخته نمود و مسکرات را ب
خواست بدون رعایت اصول روانی و اجتماعی با  میروشن است که اگر اسالم 

 مبارزهشیوه  . امکان نداشت موفق شود،گ عمومی به مبارزه برخیزداین بالي بزر
 ستارهو  7چنانچه در داستان حضرت ابراهیم. در همین راستا بود الهی نیز يانبیا

در مقام مواجهه و 7 که ابراهیمروشی. شود میپرستان این مطلب به وضوح دیده 
 آیات :رك(. کانه به کار برد احترام آمیز و زیراي هبسیار ماهرانه و با شیو، احتجاج

ت و هم عقیده با أدر هی به این ترتیب که در ابتدا خود را ) سوره انعام79 تا 76
 ظاهري آن جرم آسمانی پرداخت و هاي  و زیباییها ایشان در آورد و به بیان خوبی

در پایان به آنها فهماند که آن ، بعد از همراهی با ایشان در بعضی مواقف
  ؛ر الهی سودي نداشته و تنها خداست که شایستگی پرستش را دارد غیهاي عبادت
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  )76/انعام()فَلَما جنَّ علَیهِ اللَّیلُ رأَى کَوکَبا قَالَ هذَا ربِّی فَلَما أَفَلَ قَالَ ال أُحِب اآلفِلِینَ(
گاه چون  نو آ .این پروردگار من است :اي دید، گفت پس چون شب بر او پرده افکند، ستاره«

  ».من غروب کنندگان را دوست ندارم :غروب کرد، گفت
آمیختن نرمی و ، یکی از ابزارهاي ترك عادت تربیتی گفته شده هاي در کتاب

اثم کبیر و « گویی که قرآن کریم در عبارت )328/، قائمی( .درشتی با هم است
 »منافع للناس «ژهآمدن وانیز  ;عالمه طباطبایی. از آن بهره برده است »منافع للناس

 الکلی توسط اصحاب رسول هاي را دلیلی بر اجتهاد و ادامه روند مصرف نوشابه
  ؛داند می9گرامی اسالم
 صرَّ اَهم وعضُمر بها الخَ لَكرَتَه فَحاب الصهادِجتِاِوضعا لِت هذه اآلیۀ مذلک کانَو لِ«
نَّاَکَ. رینها آخَربِلی شُعهنَّوا اَاَم رهتَم ییرون لَسم اَهعوا بِفِنتَن یها منابِ اجتِع 

  )4/119؛ داور پناه، 2/194طباطبایی،  (»...هارِرَضَ
 آن اجتهاد کرده؛ برخی  صحابه در»منافع للناس«با آمدن واژه  به همین جهت«

گویا پیش . ورزیدند آن را ترك نموده، برخی دیگر هم به نوشیدن آن اصرار می
چه مانعی دارد ما شراب را طوري بنوشیم که هم از اند که  خود فکر کرده

  ».منافعش برخوردار شویم و هم ضررش به ما نرسد
 علی الظاهر در این فقره حکم صریحی که بشود بر اساس آن حکم حالبه هر 

 اي از تدریجی بودن تحریم و این نشانه )2/126، طالقانی( نمود وجود نداشته است
   . آن استخمر و یکجا نازل نشدن احکام

  
  ایجازویژگی 

 :استایجازي رخ داده و تقدیر آیه چنین  »منافع للناس « در واژهبرخی گویند
با ترك «؛ )1/80، کاشفی؛ 1/470، فتح اهللا کاشانی(» و فی ترکهما منافع للناس«

پایدار و خداپسندانه براي مردم ،  سودهایی سرشار)شراب و قمار(نمودن آن دو 
  ».هست

، »جسرِ«، »بیر کَثماِ «یی چونها نار نهادن خمر با توجه به ویژگیکتوضیح اینکه 
بسیار » رّلّ شَ کُفتاحمِ«  و»بائث الخَماُ«، »یطانل الشَّمن عمِ«، »رزقُ غَیرُ حسن«
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سنت و عقل سلیم ، سودمند و پر فایده خواهد بود و این چیزي است که کتاب
 حذف مذکور با توجه به اایجاز ب. بر آن صحه گذارده است  وبدان حکم کرده

تواند قرین به صحت  می ،که در پس و پیش این عبارت قرار گرفته» اثم «قرینه
توان بدین گونه با عبارت  میفراز قبلی آیه را ، با عنایت به این برداشت. باشد

، تجارت و هر گونه استفاده غیر الهی از خمر، در نوشیدن «:مذکور تلفیق نمود
 گونه که در ترك آن سودهایی همان، دي و معنوي بزرگی نهفته است ماهاي زیان

فَاجتَنِبوه لَعلَّکُم (این یعنی همان ».براي مردم وجود دارد )مادي و معنوي(
ي ها که فالح و رستگاري را در سایه دوري از نوشابه  است)91/مائده()تُفْلِحونَ

  . نماید میالکلی معنا 
  

   و امتحانمقایسه
در آیه به جهت مقایسه بین نفع و  »منافع للناس «آمدن واژه، اس این نظریهبر اس
آنهـا را   وجود باشند تا بتوان م باید دو طرف  ،  زیرا همواره در مقام مقایسه    . اثم است 
، پلیـدي ، در کنار پـاکی ، سفیدي، به عبارت دیگر باید در کنار هر سیاهی   . محک زد 

 و منزلت یکی نـسبت بـه دیگـري معلـوم     نیکی موجود باشد تا قدر، در کنار زشتی 
که با  » اثم « سوره بقره در کنار واژه     219 آیه   در »منافع للناس  « آمدن واژه  مثالً. گردد

در دو عبارت این فراز بر     » اثم «نیز تقدم واژه  ،  از آن یاد شده   » اکبر «و» کبیر «صفات
را متـذکر     دن آن  جنبه هشداري و گناه آلـود بـو        در ابتدا که  » نفع «و» منافع «واژگان

دوام و سـنگینی  ، رت نکره موصوفه کـه ثبـات  ه صو  ب »اثم کبیر «آمدن واژه   ،  شود می
 به صورت جمـع و تعلـق آن بـه واژه   » منافع «رساند و واژه میگناه خمر و میسر را   

یـا   )2/124، طالقانی( ،ثباتی و پراکندگی منافع خمر     اي است به بی    که اشاره » الناس«
؛ اند اهمیتی منافع خمر دانسته دن و بی را که دلیل ناشناخته بو»نافعم«نکره آمدن واژه 

همچنـین بیـان    ،)1/195 ،بالغـی ( ،»...هاوانِجهولیتها و ه  لی م ة اِ شارنکیر اِ التَّو منافع بِ  «
ی اشاره است به عدم التفات بـه      جملگ،  سوره اعراف  33 حرمت خمر بر اساس آیه    

  . له انتفاع از نوشیدن خمرئمس
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منـافع   «انی این نکات آشکار و پنهان به قـدري اسـت کـه گـویی عبـارت                فراو
فخـر رازي در تفـسیر   .  معترضه به حساب آورده استاي هت جمل أرا در هی   »للناس

  : گوید»اثم« و »منافع«ر مقام مقایسه  د»میسر« و »خمر«گان واژ
»نافِفیها معفی الد نیا وم 2/403، فخر رازي (».ةرَ فی االخِضار(   
  ».در دنیا منافعی دارند ولی ضرر آنها در آخرت است«

یابیم که تفاوت این دو از   دنیوي و عذاب اخروي در می   و ما در جریان مقایسه نفع     
در واقع خمر داراي نفع کوچک زود گذر دنیوي است که در    . زمین تا آسمان است   

  . ردمقابلش آتش دردناك دائمی پر عظمت و خوار کننده اخروي وجود دا
  در،با گذر در آیاتی که در زمینه عواقب و پیامدهاي منفـی شـرب خمـر اسـت     

انتفـاع از خمـر را منتفـی    ، یابیم که خداوند با بیان آیات متعدد و با شگردي زیبا  می
 برخی از ، بهاز دیدگاه قرآن و روایات و اندیشمندانبا استفاده  در ادامه. نموده است

، ي مختلف زنـدگی بـشري دارد  ها ي الکلی بر جنبه  ها آثار سوء و مخربی که نوشابه     
  . کنیم میاشاره 
 :فرماید میقرآن کریم در این خصوص  : عوارض منفی خمر بر اجتماع-1
   )91/مائده()...إِنَّما یرِید الشَّیطَانُ أَنْ یوقِع بینَکُم الْعداوةَ والْبغْضَاء فِی الْخَمرِ(

با  ».ایجاد کنددشمنی و کینه توزي  ...خمر واسطهه ب بین شما مردمان خواهد همانا شیطان می«
تصادفات ، خودکشی، فساد و فحشا، هرزگی، قتل، ناامنی، ي الکلیها وجود نوشابه

 همچنین ،آرامش و امنیت اجتماعی افراد، و هزاران نوع بالي دیگر ظهور پیدا کرده
ثیرات تأ. افتد می است به خطر همدلی و مهرورزي که الزمه پیشرفت جامعه، اتحاد

 را جنگ شیمیایی  بعضی مواقع به قدري است که برخی آنها الکل بر خانواده
  )92/، نوري شادکام(. اند خانگی نامیده

قرآن کریم پرداختن به خمر را فعلی  :آثار سوء الکل بر اخالق و معنویت -2
 اخالقی و هاي پیامدتواند  میکه  )90/مائده() ...مِنْ عملِ الشَّیطَانِ(؛داند میشیطانی 

 91در آیه . نام برده است» اثم کبیر «وان از آن با عناز این رو. معنوي داشته یاشد
ترین پیامد مصرف الکل که همانا دور شدن انسان از یاد  سوره مبارکه مائده به بزرگ

  ؛اشاره دارد، خدا و نماز است
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  )...صلوةو یصدکُم عن ذِکرِ اهللاِ وعن ال(
به جهت حفظ قداست و جایگاه واالي  و .دارد و شراب شما را از یاد خدا و نماز باز می«

  ؛ردن در حال مستی منع فرموده استاز نماز گزا، نماز
   )43/نساء()...یا أَیها الَّذِینَ آمنُوا ال تَقْرَبوا الصالةَ وأَنْتُم سکَارى (

اند  نیز فرموده ».که مست هستید به نماز نزدیک نشوید  در حالی!اید اي کسانی که ایمان آورده«
از رسول گرامی اسالم .  نماز تا چهل روز پذیرفته نیست،که با نوشیدن خمر

ابن ( »...اَلخَمرُ اُم الخَبائِث فَمن شَرِبها لَم تُقبل صالتُه اَربعین یوما«: نقل است9
هر کس شراب . ستها همه بدي ب سر چشمهشرا«؛ )111/، دارمی؛ 197/، حنبل
  ». تا چهل روز نمازش پذیرفته نگردد،نوشد

بسیاري از . الابالی گري و جنایت است، خمر باعث شیوع و توسعه دین گریزي
؛  جمع استها که در آن بدياست آید و کلید مکانی  می از او پدید ها ناراستی

از خمر دوري کنید که « ؛)5/450، احسان بخش( »شَرّمرَ فَاِنّها مِفتاح کُلِّ اِجتَنِبوا الخَ«
انسان را براي ارتکاب انواع مفاسد جري ، بنابراین خمر ».همانا کلید هر شري است

: نقل شده است که فرمودند7در روایت دیگري از امام رضا .سازد میو جسور 
لِها اِیاهم ا عقولَ شاربیها و حم تَغییرِهحرّم اهللاُ عزّوجلّ الخَمرَ لِما فیها مِن الفَسادِ و مِن«

وجل والفَریۀ علیه و علی رسلِه و سائر ما یکون مِنهم مِن الفساد علی اِنکارِ اهللاِ عزّ
والقَتل والقَذف والزّنا و قِلّۀ االِحتِجازِ عن شَیء مِن المحارِم فَبِذلِک قَضَینا علی کُلّ 

فَاِنّه ... رتی مِن عاقبۀ الخمأتی مِن عاقِبتِه ما یأرّم لِاَنّه ی اَنّه حرام محمسکِر مِن االَشرِبۀ
درستی که خداوند خمر را ه ب«؛ )2/475، شیخ صدوق( »ال عِصمۀَ بینَنا و بین شاربه

به  جمله این فسادها تغییر رو از. دلیل اینکه در آن فساد است تحریم فرموده ب
 به سایر دنزنا و روي آور، تهمت، قتل، شانو فرستادگوند انکار خدا،  عقولنابودي

تمام مسکرات و آنچه که عاقبتش حکم به حرمت ، به همین دلیل. باشد میمحرمات 
 میان ما و شارب خمر اي هدرستی که هیچ رابطه ب ،... کردیمشبیه عاقبت خمر است 

  ».نیست
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شَّیطَانُ أَنْ یوقِع إِنَّما یرِید ال(عبارت قرآنی :هاي اقتصادي نوشیدن الکل  زیان-3
 لْ أَنْتُمالةِ فَهنِ الصعنْ ذِکْرِ اللَّهِ وع کُمدصیسِرِ ویالْمرِ وفِی الْخَم غْضَاءالْبةَ واودالْع نَکُمیب

ي مادي همچون ها و زیانصورت غیر مستقیم به هزینه ه ب )91/مائده()منْتَهونَ
دیه و نظایر آن که ، رماندگی خانواده، پرداخت خسارتو د هزینه زندانی شدن، فقر

در تفسیر نمونه از قول . آید، اشاره دارد میوجود ه از طریق کینه توزي و دشمنی ب
  :یک روانشناس آمده است

 ،کنند ها حساب منافع و عایدات مالیاتی شراب را می متسفانه برخی حکوأمت«
شود   ترمیم فساد شراب میهاي هنگفت دیگري را که صرف ولی حساب بودجه

هاي جامعه  خسارت هاي روحی و ها حساب ازدیاد بیماري اگر دولت. اند نکرده
هاي گرانبها و تصادفات رانندگی در اثر مستی و فساد  منحط و اتالف وقت

 و بیکاري، عقب ماندن فرهنگ، زحمات و يقید ي پاك و تنبلی و بیها نسل
ها و  پرستی اوالد الکلی و بیمارستان جهت سرها هاي پلیس و پرورشگاه گرفتاري

هاي  تشکیالت و دادگستري براي جنایت آنها و فرزندان آنها و دیگر خسارت
هند دانست درآمدي که به عنوان  خوا،ناشی از میگساري را یک جا جمع کنند

هاي نامبرده هیچ  گردد، در برابر خسارت و مالیات شراب عاید می عوارض
  )7/126رازي، مکارم شی (».است

رزق  «طور کنایی از خمر با عنوانه قرآن کریم ب : عوارض سوء بهداشتی-4
  آن را، سوره مبارکه مائده91نیز در آیه ) 67/نحل(. نامبرده است» غیر حسن

 دیگر عوارض بهداشتی خمر را هاي گونه. نامید )یعنی نجس و پلید(» سرج«
  ؛مشاهده نمود، هتوان در آیاتی که در وصف شراب بهشتی آمد می

   )47/صافات()ال فِیها غَولٌ وال هم عنْها ینْزَفُونَ(
  ».افتند از آن به بد مستی و فرسودگی می )اهل بهشت( نه در آن فساد عقل است و نه ایشان«
 و فتورهایی است که در مغز و اعصاب ها  عکس العمل التهاب،حالت مستی 
 سوره 47در آیه » ولغَ«  یکی از معانی واژه،یطریح) 2/124، طالقانی(. دهد میرخ 

که  )3/339، همان( دانسته است )درد شکم(» وجع البطن«صافات را  مبارکه
ال یصدعونَ عنْها وال (نیز آیه.  گوارشی این افرادهاي ست به بیماري ااي هاشار
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که در  »شوند ار میه سردرد و نه بد مستی دچب )بهشت( نه در آن« ؛)19/واقعه()ینْزِفُونَ
  نیز سوره مبارکه مائده91در آیه » بغضاء «واژه. خصوص خمر دنیوي مصداق دارد

  . به حس بدبینی و کینه توزي که نوعی بیماري روانی است اشاره دارد
عقب ماندگی عقلی ، بیماري مغزي ورنیکه، جنون کورساکف، هذیان ارتعاشی

 بیماري گوارشی مالوري ویس، طانسر، کشیشیوع افسردگی منجر به خود، الکلی
 )346و343/،رضایی اصفهانی( ،تشمع کبد، )پارگی محل اتصال مري به معده(

 ،و هزاران بیماري دیگر )70/،عبدالهی کریمی و( هاي قلبی و مرگ ناگهانی بیماري
دکتر سن ژاك در خصوص اعتقاد . حاصل پرداختن به خمر و مداومت در آن است

   :گوید میبودن و منفعت داشتن خمر براي بدن برخی افراد به مفید 
. مای نمودهایم و به وجدان انسانی توهین   مسخره کرده،یم الکل غذاستیاگر بگو«

، کند عضالت و مغز را فلج می سوزاند و طور گلو و شکم را می چیزي که این
کشد، غذا  روح و جسم خود را می که شود اي می در نتیجه انسان، حیوان دیوانه

 کمتر از ،گرچه از دانشمندان باشند ،گویند الکل غذاست که می کسانی. یستن
 ،اند مندان بزرگ درباره آن تحقیق کردهکاران نیستند، با وجودي که دانشجنایت

  )711/،ذوالفقاري (».نفرت انگیز استو  شوم ی بلکه سم،الکل غذا نیست
اي به خطر  امعهر گاه اتحاد و امنیت داخلی جه : اثرات سیاسی شرب خمر-5
إِنَّما یرِید (؛له استساز این مسئ مع ورزند و خمر زمینه دشمنان در آن ط،افتد

 از  یکی، بر اینعالوه .)91/مائده()...الشَّیطَانُ أَنْ یوقِع بینَکُم الْعداوةَ والْبغْضَاء فِی الْخَمرِ
پدیده میگساري ، نان و از بین رفتن استیالي آها ترین علل سقوط دولت مهم

مصداق بارز آن را در قضیه اندلس اسالمی . جامعه بوده است، حاکمان و به تبع آنها
که این هجمه فرهنگی توسط مسیحیان و با انگیزه بیرون  توان مشاهده کرد می

ن را در پی اراندن مسلمین از سرزمین اندلس انجام پذیرفت و موفقیت مسیحی
بر ضد یزید است که  7قیام امام حسینها،  از نمونهنیز  )148/،والیتی(. داشت

و « ؛نماید میذکر  ویژگی شراب خوارگی یزید  رایکی از دالیل قیام7حضرت
 ؛)2/209قرشی،( »...یزید رجلٌ فاسِقٌ، شارِب الخمرِ، قاتِلُ النّفسِ المحرّم، معلِنٌ بِالفِسق

   ».ننده گناه استیزید مردي فاسق و شراب خوار و آدم کش و اظهار ک«
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، سـت ها خمر با توجه به اینکه سرآمد بـدي شرب  : آثار اخروي شرب خمر -6
روایـت شـده کـه    9رسـول خـدا   از. کیفر اخروي آن نیز بـالطبع شـدیدتر اسـت       

 در( شـفاعت مـن   «؛  )6/400،  کلینـی ( »...ال ینالُ شَفاعتی من شَرِب الخمر     « :فرمودند
شـارِب الخمـر    « :خوانیم میر روایتی دیگر    د ».رسد میبه شارب خمر ن   ) روز محشر 
  القیامۀِ ی ومدلِعاً     أیه، مائالً شَدقَه، مجها ودسوطَشتی مطَش العنادي العهمـان ( » لِسانَه ی ،

 در  ،گـردد  مـی  روز قیامت رو سیاه محشور       ،کسی که در دنیا شراب بنوشد     « ؛)397/
فـرط   از ،ـــــام بیـرون آمـده     کـــ زبـانش از   اش برگـشـــــته و    که چهـره    حالی

   ».دهد می  سر»واعطشـــا«نداي  ،آورده فریاد بر تشــنگی
گردد که منافع خمر در مقایسه با پیامدهاي مصرف  میبا بیان فوق آشکار ، باري

توان چنین عنوان داشت که  می دیگر اي هاز زاوی اما.  در برابر دریاستاي هقطر، آن
بندگانش را ، شریفه  در آیه»منافع للناس« با بیان واژه  تاخداوند متعال اراده فرمود

توانند خود را از گناه نوشیدن خمر و لذت  میمورد آزمایش قرار دهد که تا چه حد 
مقام انتخاب یکی از  در در واقع خداوند ایشان را. حفظ کنندو طرب ظاهري آن 

نودي شیطان و  خشو دنیوي فانی اندكیکی سود و لذت  :مخیر فرمود دو راه ذیل
  باقی که خشنودي خداوند را در پیفراوان انتخاب طریقه نیکو و دفع ضرر ،دیگري

 )...لِیبلُوکُم أَیکُم أَحسنُ عمالً(:ایشان در مقام امتحان الهی بودند که در واقع. رددا

یا در کریمه دیگر » .تا شما را بیازماید که کدامتان نیکوکارترید« )2/ملک(
به بیانی دیگر خداوند  .)3/انسان()فوراا کَما و اِرًا شاکِم اِبیلَ السیناهدا هنّاِ(:دفرمو

الوصول بودن خمر و وجود منافعی  سهلخواست به ایشان بفهماند که با توجه به 
  دهند؟ میشند یا اینکه روش فعلی خویش را ادامه کدر آن آیا حاضرند از آن دست 

توان در داستان رویارویی طالوت با جالوت نیز جستجو  میشبیه به این قضیه را 
  :اش سفارش نمود ر تشنهکآنجا که طالوت به لش. کرد

 )249/بقره()ینّه مِنَّاِ فَمهطعم ین لَ می ونّ مِیسلَ فَنه مِبرِن شَم فَرٍهنَم بِلیکُبتَ م اهللاَنَّاِ(
 پس هر کس از آن بنوشد از پیروان من .اي خواهد آزمود وسیله رودخانهه خداوند شما را ب«

ریانش کطالوت به لش در واقع ». او از پیروان من استنیست، و هر کس از آن نخورد، قطعاً
دانم که تشنه هستید و آب گواراي رودخانه نیز به شما لبخند  می خواهد بفهماند می
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 هاي شکمتوانید با  می نبرد با دشمن نزدیک است و شما ن ولی چون لحظه،زند می
نیز  »منافع للناس «مفهوم واژه.  از آن ننوشیداز این رو ،پر از آب با آنها مبارزه کنید

دانم که از نوشیدن و یا فروش آن به دنبال طرب  می« :گونه است با کمی تغییر این
کن شما با انجام این کار عالوه بر خشنودي شیطان که  ل،و شادمانی و سود هستید

، کنید میبه روح و جسم خود و اجتماعی که در آن زندگی  ،دشمن آشکار شماست
 از آن دوري کنید تا رستگار شده و در بهشت از این رو ،زنید می مهلک اي هضرب
  ».شما را شرابی طهور بنوشانم، برین

  
  شرور در هستی  بودننسبی

 همواره نیـک  شهای  و آفریدهنیست  شرّخالق، احسان کننده و خیر رسان  خداي  
، شانیها  و خودخواهیها زیاده خواهی واسطهه موجودات بهمین  اما ،اند بودهو خیر 

نهایـت   دلیل ویژگی رحمت و لطـف بـی  ه  با این حال خداوند متعال ب     . ندباعث شرّ 
ي کـه از   در هـر شـرّ  از ایـن رو . بسیاري از شرها را از بشر دور داشته است        ،  خود

 مطلق وجود ندارد و هـر چیـز    شرّاز این رو  . خیري قرار داد  ،  موجودات صادر شد  
فعی داشته باشد و نقـش و       منا،  مکان یا مصلحت  ،  حسب زمان  بدي ممکن است بر   

قاعـده   )2/208 ،حـسینی همـدانی   (. ثري را در نظام هـستی ایفـا نماینـد         ؤکارکرد م 
عیب می  «:و به قول شاعر ست ادر اینجا نیز جاري »صد خُ قَواالّ  ن عامٍما مِ«فقهی

محرمات کـه از مـصادیق       پس )دیوان اشعار ،  حافظ( .»هنرش نیز بگو  ،  جمله بگفتی 
  )1/347، قرائتی(. نیز ممکن است منافعی داشته باشند آیند میشرّ به شمار 

را زمانی که پاي مصلحتی حقیقی در میان  دروغ، براي نمونه در فرهنگ اسالمی  
 مـال زشـت وي  نیز غیبت نمودن از ظالم را در جهت آگاهانیدن مـردم از اع            ،  باشد

 و نیز قمار که ممکن است زمانی بر ما بگذرد که از درون ایـن شـرّ      . اند مباح دانسته 
در .  به سود بشر باشـد حقیقتدر چیزي بیرون آید که    ،  در اثر تغییر و تحول در آن      

یعنی استفاده خیر گونه از آن به نحوي که      ؛گونه است  این خصوص خمر نیز وضع   
بـراي نمونـه در   . افتاده است می گاه این اتفاق اینکه سابقاً کما  . ش به افراد نرسد   شرّ

کشور مصر از آن به عنوان مایه شستشو دهنده و ضد عفونی کننـده اجـساد فراعنـه     
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کـه   مثبت دیگـر  هاي و موارد استفاده   )226 /1،  ویل دورانت ( شده است  میاستفاده  
  .در تاریخ ثبت است

  
  الکل درمانی  -منافع بهداشتی

 در قطعاً. دهد می انجام نهوده عبث و بیگاه کار  هیچ متعالخداوند قدر مسلم
 ممکن است از دید بشر به گاهی که داردیش حکمتی نهفته ها تمام کارها و برنامه

 پس. توان در آن خصوص به قضاوتی زود هنگام نشست می ناز این رو .دور باشد
ناگفته . ن نیست واال ممکینیز بدون هدف و غرض »منافع للناس «آمدن واژه

عینی و یقینی وجود داشته که ، پیداست که در علم خداوندي این قضیه به روشنی
یعنی گذشته از نظریه منفعت زا . روزي خواهد آمد که در شراب منفعتی پیدا شود

، بودن نوشیدن خمر که توسط علم ناقص و محدود بشر شارب الخمر مطرح بود
 آینده با پیشرفت علوم و استفاده بهینه از این حقیقت راستین وجود داشت که در

غیر از نوشیدن   -توان به منفعتی پایدار و الهی از خمر میفکر و قدرت عظیم آن 
 ؛دانست میدید و  میرا خدا  )منفعت الهی و حقیقی در خمر( این .دست یافت -آن
ولی  ،».دانید نم که شما نمیدا من چیزي را می« )30/بقره()قَالَ إِنِّی أَعلَم ما ال تَعلَمونَ(

 بلکه در پیرامون ،منفعتی که نه در نفس نوشیدنش. دانستند می و ندیدند میدیگران ن
 خیر أ آمد و منشوجوده ب، یا در اثر تغییرات و فعل و انفعاالتی که در آن رخ داد

 چیزي نبود جز الکل که در قرن سوم هجري توسط پزشک، شد و آن پدیده
با عمل تقطیر شراب کشف و تولید شد و  ،بن زکریاي رازي  محمد، ایرانیمسلمان

 ،ویل رسیدأول آیه شریفه به مرحله تفسیر و ت از نزها عظمت کالم وحی بعد از قرن
 شگویی اعجاز علمی قرآن در خصوص پیهاي حقیقتی غیر قابل انکار که از نمونه

 مست کننده هاي گرچه درصدي از الکل در تمام نوشیدنی. شود میآینده محسوب 
 ولی در هیچ آیه یا روایتی به آن اشاره نشده است تا موضوع حکمی ،موجود بود

  )32 و 31/، وحدتی شبیري(. باشد
تـوان   میدر واقع . براي بشر امري ضروري و پذیرفتنی است  وجود الکل امروزه  

 ي مثبت و خـدا ها  نقش تخریبی خمر به تدریج کمتر و استفاده ،گفت با ظهور الکل   
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صـه در   خا - نکنو  و این ماده از زمان اولین تولید تا        ه است پسندانه از آن بیشتر شد    
 ،ترین مـاده شـیمیایی در فراینـد سـاخت و سـنتز             به عنوان پرمصرف   -عصر حاضر 

ل آلی در عنوان بهترین حالّه گیرد و از آن ب میجداسازي و تولید مورد استفاده قرار 
هاي دارویی و   در تولید برخی شربته خصوص ب ، و صنایع داروسازي   ها  آزمایشگاه

 هـاي   همچنین جهت محافظت از رشد میکروبـی در فـرآورده         . شود میتنطورها یاد   
در پزشکی . ها و ضدعفونی کننده پوست کاربرد دارد ساخت روکش قرص  ،  دارویی

به عـالوه قطعـات      .شود مینیز جهت ضدعفونی کردن ابزارهاي طبی به کار گرفته          
. تـوان در الکـل از گندیـدن و عفونـت محافظـت نمـود       مـی ه خـوبی    تشریحی را ب  

دخیـل   ... وهـا  سـوخت ها،    رنگ،   و لوازم آرایش   ها  همچنین الکل در ساختن ادکلن    
  )همان(. باشد می

 و  آن را کلیـد توان می اي است که داروها به اندازه    استفاده از الکل براي ساخت    
آرایشی و امور پزشـکی  ، ع تبدیلیهمچنین الکل در صنای   . دانست داروسازي   اساس

ها به منظور نگهداري قطعات بدن انسان یا حیوان مورد استفاده قرار  و در آزمایشگاه
تهیـه  ( و صـنعتی  )تهیه الکل از شراب( در تهیه الکل از دو روش تخمیري    . گیرد می

شـود کـه امـروزه     میاستفاده )  نفتی هاي  الکل به روش شیمیایی و به کمک فرآورده       
،  ولی شکی نیست که با پایان یافتن ذخایر نفتـی  ،کاربرد بیشتري دارد    صنعتی روش

  . کند میجایگاه خویش را پیدا ، روش تخمیري همچون گذشته
به صورت جمع در آیه » منافع « آمدن واژهتوان ، میبا گذر از مطالب فوق

ون و مذکور را اشاره به گستردگی و تعدد کاربرد الکل در مواضع و موارد گوناگ
در مورد » منافع«کلمه ، در قرآن کریم. جهت رتق و فتق امور دانست، گسترده جهان

نیز به کار رفته که تنوع  )28/حج( و ایام حج )25/حدید( آهن، )5/نحل (نارپایاهچ
 در خصوص مثالً .استفاده و کاربرد و بهره برداري از آنها بر همگان آشکار است

، توان از گوشت ، میاستفاده در کارهاي کشاورزي عالوه بر بارکشی و ،ارپایانهچ
 احتماالً آوردن از این رو .شیر و حتی سرگین و ادرار آنها بهره برد، پشم، پوست
 در آیه شریفه در مورد خمر نیز به همین جهت بوده باشد که نمود این »منافع«واژه 

با این . خورد می به چشم  و کاربردهاي آن در پدیده الکل،شمول و گستردگی منافع
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 باشد می استغراقی »ال«، »الناس «در» ال «توان اذعان داشت که حرف تعریف میبیان 
دنیاي ، زیرا با کشف الکل ). خود نیز از واژگان جمع است»ناس«گرچه واژه (

جدیدي فراروي بشر در زمینه استفاده بهتر و پرمنفعت از خمر بدون افتادن در دام 
البته . باز شد -بردند میاي خاص از آن بهره  ه تنها عدهک -  مخرب آنهاي استفاده
 این سخن از این رو.  غیر الهی از الکل همواره وجود داشته و داردهاي استفاده

وإِثْمهما أَکْبرُ مِنْ ... إِثْم کَبِیرٌ (؛کند میگناه آلود بودن آن  خداوند متعال که اشاره به
  . مر و پدیده الکل همواره مصداق دارددر خصوص خ )219/بقره()نَفْعِهِما

در کالم برخـی از     ،  )ویل خمر به الکل   أت( برداشتی که نگارنده بدان اشاره نموده     
 در ذیـل  »انـوار درخـشان  «در کتـاب  . طور گذرا وجـود دارد ه مفسرین محترم نیز ب  

   :عبارت شریفه مذکور آمده است
 منافعی است که از براي خمر منافعی نیز ذکر فرموده که همانا به لحاظ«

که امروزه الکل موارد  همچنان. گردد استعمال آن در عمل جراحی عاید می
حسینی  (». تهیه اثر بیهوشی دارد واستعمال زیادي در سوخت، گنـــدزدایی

  ) 2/208،همدانی
   )167/ه،الحجعبد، بالغی. (استشده عنوان ضـــدعفونی کننده یاد ه نیز از آن ب
از این .  از منافع خمر برشمرده شده استاي هکل به عنوان گوشال، اتدر این بیان

  .نام برد »منافع للناس «توان از پدیده الکل در کنار دیگر مصادیق می رو
  

  نتیجه گیري
مگر  ، و شرور نیستها در مقام دفاع از زشتی  حکیم که خداوندشکی نیست

یخْرِج (:یري دیگر فرمودند کما اینکه در تعاب.نفع از آن متصور باشد، اینکه به نوعی
نیز با عنایت  .)95/انعام()الْحی مِنَ الْمیِّتِ ومخْرِج الْمیِّتِ مِنَ الْحیِّ ذَلِکُم اللَّه فَأَنَّى تُؤْفَکُونَ

در  »منافع للناس «واژه به کار بردن از این رو ،به اینکه شرّ مطلق وجود ندارد
 تعبیر نمود و بر اساس پایدار و همگانی، یمنفعتی حقیقتوان  می را خصوص خمر

ي ها با دارا بودن ویژگی -که برگرفته از خمر است-  الکلپدیده، شواهد و قرائن
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 سوره مبارکه بقره و 219یه  در آ»منافع للناس«ه واژ مهماز مصادیق تواند  میمذکور 
  . باشد قرآن از آینده هاي اي از پیشگویی نمونه

  
   و مآخذمنابع

   .ریمقرآن ک .1
  . بی تادارالفکر، بیروت، ، حنبلبن مسند احمد  ؛احمد، ابن حنبل .2
  . ق1423مؤسسۀ التاریخ العربی، ، بیروت، تفسیر مقاتل ابن سلیمان ؛ابن سلیمان، مقاتل .3
 سـتاد برگـزاري نمـاز جمعـه گـیالن،        رشت،،  آثارالصادقین ؛احسان بخش رشتی، صادق    .4

  .ش1368

  . ق1386 انتشارت حکمت، قم،، و بالغ االکسیر التفاسیر حجۀ ؛ۀبالغی، عبد الحج .5
  .ق1420بنیاد بعثت،  قم،، آالء الرحمن ؛بالغی نجفی، محمد جواد .6
  . ق1404 فروشی لطفی، کتاب تهران،، انوار درخشان ؛حسینی همدانی، محمد حسین .7
  . بی تامطعبۀ االعتدال، ، دمشق، سنن الدارمی ؛ بن بهرامعبداهللا، دارمی .8
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