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  مقدمه
ـ بود که پ يااز مشکالت بزرگ جامعه یکی ،اد به خمریاعت در آن مبعـوث شـد.    امبری

 ين کـار بـرا  یدشـوارتر  ،از محققـان  ياریداشـت کـه بسـ   شـه  ین مشـکل تـا آنجـا ر   یا
/  315ص ،2ج ،1404، یوطیاند (سدانسته يخواربرداشتن از شرابدست مسلمانان راتازه
  ).339ص ،1ج ،يبرسو یحق

چهـار   کـم دسـت  ،ات قـرآن یخمر در آه محققان، برخورد با مسئل یبه نظر برخ
ان اهـل  یـ ه میـ ن نظری). ا192ص ،2ج ،1390، یی(طباطبا 1کرده است یمرحله را ط

انـد  م خمر را از آغاز بعثت دانستهیتحر یست و برخین مورد اتفاق، خیر و تاریتفس
اند آن ذکر کرده يبرا يگریب دیترتنیز  یبرخ ،)43ص ،4ج ،1385، یعامل ی(مرتض

ات و یات، مضمون آیاز روا ير با تعدادی). نظر اخ322ص ،2ج ،1420، عاشور(ابن
این نوشته به موضوع فوق نپرداخته و فقط ست. یسازگار ن یخیتار يهانقل همچنین

 :ك.ر( بر این نکته تکیه دارد کـه اعـالن حرمـت خمـر بـه تـدریج رخ داده اسـت.       
ـ از شواهد مخالف با نظر ياری). البته بس192، ص2، ج1390، ییطباطبا ر در یـ ه اخی

  نده ارائه خواهد شد.یآ يهابحث میان
آیـات دیگـر   بر تقدم نـزول آن بـر    یل مناسبیدل ،در سوره نحله وارده یبودن آیمک
ات مربوطه در سوره بقره، سوره نساء و سوره مائده، یانات موجود در آیدر ب تأمل. است

  کند.یز مشخص میها را نان آنیب میباً ترتیتقر
ـ با هقاعـد طبق دارد که یمم روشن و سخت پرده بریات سوره مائده از تحریآ د در ی
ن نکته کـه سـوره مائـده از    یبا توجه به ا خصوصبه  ؛ه باشدمرحله شکل گرفتن یآخر
). 133ص ،1ج ،1410شده است (معرفت،  امبر نازلیکه بر پ باشدمی ییهان سورهیآخر
هـا روشـن   در مضـمون آن  تأملز با ینساء و بقره ن يهادر سوره ،ات خمریان آیب میترت

                                                   
الْفَواحش مـا   یقُلْ إِنَّما حرَّم رب«: اعرافسوره  33ه یدر آ یبه صورت کل »اثم«م یاز تحر ،. عالمه در ادامه1

الْإِثْم طَنَ وما ب نْها ورَ مبرد که در صورت افزودن آن به یم خمر نام میدر تحر نخستبه مثابه گام  ،»ظَه
البته در گـام   ؛داد ارتقامرحله توان مراحل را به پنج یم داشت، ن اشارهداتر بشیکه پ ياچهار مرحله

 امده است.یان نمیاز خمر به  یچ سخنیآن، ه نخست
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داللـت بـر    ،ياریدر سوره بقـره بـه اعتقـاد بسـ    بر خمر » ثمإ«را اطالق واژه یشود؛ زیم
رو، مناسب نیازا .ن مطلب دانستیح در ایتوان آن را صریگرچه نم ؛حرمت خمر دارد

شـده و   ات سوره مائـده نـازل  یدر آ ،ح خمریم صریش از تحریات سوره بقره پیآاست 
شـده   یتـر وحـ  شی، پـ است کرده ینه یاز نماز در حال مست فقطات سوره نساء که یآ

ل آن را یشده است که تفص ابراز گوناگونینظرات  ،اتین آیب نزول ایالبته در ترت باشد.
  .)53ص ،1ج، ]تابی[ ،جست (نحاس يگرید يد در جایبا

 ییکـو ین يو روز یاز آن شـراب  :رِزقاً حسناً منْه سکراً وتَتَّخذونَ « هیات با آین آینزول ا
به مسـئله خمـر پرداختـه     یشروع شد که با ظرافت خاص) در مکه 67(نحل:  »دیریگیم

دادن آن در مقابـل  بـا قـرار   ؛ ولـی سـت یاز حرمت مسکرات ن یه، سخنین آیاست. در ا
  شده است.ک، نکوهش ین يروز

 ،دیکه مست هسـت  یحال در ،أَنْتُم سکارى تَقْرَبوا الصالَةَ والَ« یهدر مکه آ ،دوم هدر مرحل
 ـ   خـاص  البته در شکل ـ ین نهینخستنازل شد که  )43(نساء:  »دیک نشویبه نماز نزد

 شده؛د یخمر تأک یو آثار زشت روان يمعنو يدیعمدتاً پل ،ین نهیخمر بود. در ا ربارهد
ه ین آی. تقدم نزول اه استشد يح به حرمت شرب خمر خودداریهمچنان از تصر یول

ز بـه  یـ ات نیروا یبلکه در برخ ،فهم است ه قابلیاق آیاز س تنهانه ،م کامل خمریبر تحر
  .)282ص ،1ج ،1380، یاشیشده است (ع حیآن تصر

از تـو در مـورد خمـر و قمـار      :سـرِ یالْخَمرِ والْمعنِ لُونَکئَسی«ه یبا نزول آ ،سوم همرحل
گـرفتن  توجه قرار ) شکل گرفت که از پرسش مکرر افراد و مورد219(بقره:  »پرسندیم
 ؛شـد  يح خودداریم صریباز از تحر ،اتین آیت داشت. در ایحکان مسئله در جامعه یا

 ،ح به وجود مفاسد بزرگ در آن دویسر و تصریمفاسد و مصالح خمر و م هسیبا مقا یول
ثـم  إ«دادن از البتـه خبـر   .)406ص ،6ج ،1407، ینی(کل م آن آماده شدیتحر يها براذهن

ـ   یاتیـ در خمر با توجه بـه آ » ریکب ـ  میتـر از تحـر  شیکـه پ  ،خبـر داده بـود  » ثـم إ« یکل
  خمر را روشن کند. دربارهشارع  ییتوانست نظر نهایم

ـ مبتال یبرخـ  يک از سـو یار رکیبس يرفتارها یبا بروز برخ ، یلمـ یان بـه خمـر (د  ی
بـا آن کـامالً آمـاده     ید اجتماعیم و برخورد شدیتحر ينه برایزم ،)267ص ،2ج ،1412
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خمر شدند و  بارهقاطع در یو حکم آشکار یانیکه مردم خود خواستار ب ياگونهبه ؛شد
ف را بر همگـان روشـن   ین مرحله تکلیحکم قاطع حرمت خمر در چهارم ،ن فضایدر ا

ـ یکلاند (چند مرحله خبر داده ین حکم طیات از ارائه ایروا ی). برخ90کرد (مائده:   ،ین
  ).406ص ،6ج ،1407
موفق بود که همگان برخـورد   تا آن اندازه ،و رسول وندخدا پیشین يهايسازنهیزم

ار نادر یمخالف با آن بس یرفتار اجتماع ،میبا خمر را برتافتند و پس از نزول تحر یینها
  شده است. گزارش

 يهـا نـه یزم همـه رخ داد که  یدن شراب هنگامینوش بارهدر يانگارقت، جرمیدر حق
ـ  امبریـ ن موضوع شکل گرفته بود و پیبا ا ییبرخورد جزا يالزم برا توانسـت بـا   یم

مسـکرات و   بـاره ات وارده دریـ ک مجرم برخـورد کنـد. ِدقـت در آ   یخوار به مثابه شراب
از نظـر اسـالم روشـن بـوده      يخوارت شـراب یدهد که مبغوضینشان م یبه روشن ،خمر
-نـه یان و زمیـ پس از چنـد مرحلـه ب   ،ح با موضوع شرب خمریبرخورد صر یول ؛است
  صورت گرفته است. يساز

 بـاره در یکمتـر نقلـ   ،پیـامبر ات یـ چنان موفق بود که در زمان ح برخورد با خمر
حد شـرب خمـر    يشود و اجرایم افتیم آن ین نوع رفتار، پس از اعالن تحریوجود ا

  داده است. ندرت رخ به نیز
اسالم در مواجهه  ییاست جنایرا در باب س یتوان نکاتیشده مات نازلیآ یاز بررس

ار مهم توجه داشـت  یبس ن نکتهید به ایبا نخست ولی ؛دن شراب به دست آوردیبا نوش
، ي، فکریتیاست و نظام ترب یاسالم يهانظام هاز مجموع یجزئ ،اسالم ییکه نظام جزا

اسـالم   یـی بـر نظـام جزا   ،تحققجهت اسالم از  يو اقتصاد یاسی، سی، اجتماعیاخالق
  ند.ااسالم ییساز تحقق اهداف جزانهیزم ،بودهمحقق 

و  رنـد دا یهـا و علـل متنـوع   شـه یر ،میاز جرا ياریاد همانند بسیا اعتی يشرابخوار
رند. برخورد یگیها و علل را هدف مشهین ری... او ي، فکریتیترب يهااستیس همجموع

 گفتهپیشه یاز چهار آ يترعیار وسیبس گستره ،ادیو اعت يخوارمانند شراب یمیاسالم با جرا
  شود.یات استفاده مین آیم که از ایاپرداخته یبه نکات فقطن مجال یدر او  رنددا



  آن يهاخمر و درس میتحر ریس  
35

  

م یات تحـر یـ در بحـث از آ  ،از مراحل برخورد سخن گفتـه  نخست، ارن نوشتیدر ا
از  ،آن روز يمبتال هبا جامع م که در برخورد خدا و رسولیپردازیم یفیبه ظرا ،خمر
ن یـ کـه از ا  آمدسخن به میان خواهد  ییهاافت و در ادامه از آموزهیتوان یات میآمیان 

وه یم شـ یترس يبرا ییتواند مبنایها من آموزهیافت. ایتوان دریت میوه آموزش و تربیش
 یبـه روشـ   ،جامعـه  يط امـروز یشـرا  گـرفتن اد باشد و بـا در نظر یبرخورد با مسئله اعت

  گردد.بدل اد یحل معضل اعت يمتفاوت برا

  عبرت، تعقل و تفکر يبرا يسازنهیزم. 1
سوره نحل وارد شده و به ظاهر ارتباطی با داستان تحریم خمر ندارد، آیه نخست در 

هاي ذهنی و روانی را براي ممنوعیـت  ولی به زیباترین شکل این گفتگو را آغاز و زمینه
  کند: خمر فراهم می

ـ    یم مما فیکنُّسق ةًالْأَنْعامِ لَعبرْیف مکو إِنَّ لَ ـن بم ـهطُوننْیب  و ـائغًا     فَـرْثـا سصنًـا خَالمٍ لَّبد
ـ الَ کذَل یرًا و رِزقًا حسنًا إِنَّ فکالْأَعنَابِ تَتَّخذُونَ منْه سلِ وینَ و من ثَمرَات النَّخیلِّلشَّارِبِ ۀً ی
ـ  یإِل کرب یعقلُونَ و أَوحیلِّقَومٍ  ـ  یبـالِ ب مـنَ الج  يذالنَّحلِ أَنِ اتخَّ م ـا   نَوتًـا ومم رِ والشَّـج

تَلـف  ج من بطُونها شَـرَاب مخُّ رُخَیذُلُلًا  کسبلَ رب یکالثَّمرَات فَاسلُ لُکمن  یلُک عرِشُونَ ثمی
ف انُهلِّلنَّاسِ إِنَّ فیأَلْو فَاءش یه مٍ یالَ کذَل69ـ66نحل: ( رُونَکتَفَیۀً لِّقَو(.  

 »عبـرت «ان نهاده شده است. یما در چهارپا يدهد که برایخبر م یو درس عبرته از یآ
 یـدلّ علـی  : «میرسیآن م يورا يابه نکته ،يامر آن از مشاهده وسیله است که به یحالت

 ،5ج ،1404فـارس،  ابـن  /543ص ،1ج ،1412 ،اصـفهانی  راغـب ر.ك: ( »المضـی النفوذ و
ن یافت؛ آنجا که خداوند از شکم ایتوان یان مین عبرت را در درون چهارپای. ا)207ص

ـ  يریو خون، به ما ش 1نیان سرگیوانات، از میح نوشـندگان   ينوشـاند کـه بـرا   یناب م
م یین مـا ینوشاند و ایخرما و انگورها به ما م يهاوهیست و هم اوست که باز از مگوارا

  م.یآوریکو به دست مین يها گاه شراب و گاه روزکه از آن

                                                   
 ،1371، یشیقرباشد (ها جذب نشده له رودهیوسه آن ب ییگیاه جویده است که هنوز مواد غذا. فرث: 1

 ).280، ص3ج
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 يهست برا ياو نشانه هیآ ،ن موضوعید شده است که در اینکته تأکن یبر ا در ادامه
 يهـا د که با اشارات و آموزشیگویگر حق میر دیکه تعقل بورزند. سپس از تدب یکسان

ــ  ــه ش ــل را ب ــان، زنبورعس ــ وهیپنه ــدگ یخاص ــو تغذ یاز زن ــاند و از درون او ی ه کش
ـ . در پااست مردم يبرا یرون آورد که درمانیب یرنگارنگ يهایدنینوش ـ ان آی ن یـ ه بـه ا ی

  هست. ياو نشانه هیآ ،شندیندیآنان که ب ير براین تدبیشود که در اید مینکته تأک
 يبا بحث شراب دارد؟ برا یان چه تناسبین بیست و ایه چین دو آیاما آن عبرت و ا

ه یآ يهابیپرده برداشت که در ترک یفیاز نکات ظر نخستد یبا هاپرسش نیپاسخ به ا
ـ نهفته اسـت (درو  ، ي/ سـبزوار 4ص ،5ج ،1405/ جصـاص،  331ص ،5ج ،1415ش، ی

  .)166ص ،2ج ،1425، و دیگران دعاس /279ص، 1419

  ل مفادی. تحل1ـ1
ر در برابـر  یـ ن تعبیاست. ا» لبناً خالصاً«عبارت  ،د به آن توجه کردیکه با یبیترک نخستین

 بـد  يک و بـو یـ شود که شـکل رک یه از آن خارج من مادیاست که ا یفضا و خاستگاه
ـ ان ایـ ر خـالص از م یهر دو در آن حضور دارد و شـ  )خون( یو آلودگ )نیسرگ( ن دو ی

دن در برابـر  ینوش ير برایالعاده شفوق ییتضاد در گوارا نیزن تضاد و یشود. ایخارج م
  است. تأمل سخت درخور ،ن و خونیسرگ ینامطبوع

ف اشاره دارد کـه مسـکرات از   ین نکته ظریبه ا زین» سکراً«و » رزقاً حسناً«ان یتقابل م
ه مسکرات را یته یو زشت يبد ،میمال یان به شکلین بیست. ایک نین يهايرزق و روز

ـ بـوده اسـت. آ   یجیتدر ،نکه اعالم حرمت خمریاست بر ا يو شاهد کندمیگوشزد  ه، ی
ه و یـ نشان داده اسـت کـه ته   ،ک خارج کردهین يهايمسکرات را از عنوان رزق و روز

  انسان دانست. يازهایبه ن ییپاسخگو ید نوعیاستفاده از مسکرات را نبا
» خـذون تتّ«دانست، نـه  » کمینسق«د متعلق به یرا با» لیالنخمن ثمرات«جار و مجرور در 

ـ  «ن عبارت بر یه در عطف ایرا ظاهر آی)؛ ز344ص ،4ج ،1414ن، ی(سم » بطونـه  یممـا ف
ن شکل از ید. ایآیدارد که از خرمابن و انگور به دست م ییهایدنیبه نوشاست و اشاره 

اعـم آن بـا    هو هم بـه اسـتفاد   یدنیخرما و انگور به نوش هویل میت تبدیهم به قابل ،انیب
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  2کند.یاشاره م» رِزقاً حسناً تَتَّخذونَ منْه سکراً و«ر یتعب
ان هسـت؟  یما در چهارپا يبرا یعبرتن پرسش پرداخت که چه یتوان به ایاکنون م

افـت  یمتفـاوت و در  يشده به فضـا میترس امکان عبور از صحنه يوجود عبرت به معنا
اشـاره   ییپاك و گـوارا  يِ). قرآن به روز414ص ،7ج ،1415، یبرتر است (آلوس یامیپ
  ست.یدر آن ن یچ آلودگیه شود ومیده یرون کشیما ب يها برایان آلودگیکند که از میم

 ،1415عادل، (ابن : موعظهکنندبیان می يگرید یمعان اعبرت را ب ،مفسران یبرخ
، ی/ طبرسـ 12ص ،18ج ،1412، يبر قدرت پروردگـار (طبـر   یلی)، دل98ص ،12ج

 ،1371، يبـد ی(م سـت ت خدایبر قدرت و وحدان یلیدل نیز) و 165ص ،7ج ،1372
  ).403ص ،5ج

 يازهـا ین نکته است که نیدانتقال ب يمعنان صحنه به یعبرت ما از ارسد یبه نظر م
ن فضـاها،  یها و دورتروهین شیترفیو او از ظراست پروردگار لحاظ شده  هما در برنام

 ،پنهـان حـق   يهـا کند. توجه به لطفیما فراهم کرده و م ين امکانات را برایترمناسب
  آمده است: یت قدسیدر روا کهکند یمحبت او را در دل بزرگ م

چگونه تو  ...فرمود:  یموس !م بکنیهادهی! مرا دوست بدار و مرا محبوب آفریموس يا
 ادشـان آور یم را بـه  یم و بالهـا یهـا آمـد: نعمـت   یت بکنم. وحـ یهادهیرا محبوب آفر

  .)484ص ،1414، ی(طوس
ـ رتازه را به بار بنشاند و به برنامه یتواند توجهیدار با اوست که مین دیا  یمتفـاوت  يزی

ـ  يماند، بـرا  یباق ییهاپاسخ نگرفت و دغدغه يازینتا هرجا  ،نجامدیخود ب يبرا افتن ی
به درگاه او شـتافت و   ،هاسراب يسو حرکت به يجاه د بیاز جهل با ییحل و رها	راه

  .)21(روم:  »تَفَکرُونَیلقَومٍ  اتیذلک لَآ یإِنَّ ف« :آموخت یزندگان وهیاو، ادب و ش یاز وح
شود کـه بـه   یمانع از آن م ،یو جنس ی، جسمیمشکالت روح ن نگاه در بحبوحهیا

دارد که حل مشکل خـود را در  یرا بر آن م انسانم و یدامان مخدرها و مسکرها پناه ببر
ر، انگور، عسل و خرمـا بـا   یاز ش وگوگفتان یم یا تناسبیآ ید؛ ولیبجو ینید يهاآموزه

 یو جسـم  یقوت جنسـ  يبرا ییهاکه معجون یاتیاگر به روا ؟ستیداستان مسکرات ن
                                                   

  اند.دانسته »خذونتتّ«متعلق را همان  ،یعه و سنّیشتر مفسران شی. ب2
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ـ  یمعرف و  111، 98، 30، 29، 25، صـص  25ج :1409، یم (حـرّ عـامل  یکرده، رجوع کن
جـاد  یدر ا یالهـ  يهـا ن نعمتیآثار هم یا به بررسی )547ص ،2ج :1371، ی/ برق 112

و  ی، روحـ یدن به آرامش و قدرت جسمیو رس ی، رفع استرس و نگرانینشاط و شاداب
از  ياریتوانـد بسـ  یهـا مـ  ن نعمـت یم داد که همـ یاحتمال را خواهن یا ،میبپرداز یجنس

، فـرورفتن در  یش به مسکرات را درمـان کنـد و مشـکل را نـه بـا مسـت      یگرا يهاشهیر
درسـت از   يهـا يبـردار ت و بـا بهـره  یـ دن پرده بر عقل، بلکـه در واقع یاالت و کشیخ

  حل کرد. یعیطب يهانعمت
ن یـ حـل ا  يبـرا  یبـ یشـروع غر  ،میخمر بدانه مسئله را آغاز پرداختن به ین آیاگر ا

در صنع حق  ی؛ عبرتگویدسخن میه یک عبرت و دو آیاست. قرآن از  یمعضل اجتماع
  کنند.یآنان که تفکر و تعقل م يبرا ییهاهیو در نوع رفتار ما و آ

ما را در  يازهایط، نین شرایتربیدر غر یکند که حتیآشنا م ییه ما را با خداین آیا
ن امکانـات  یـ که از ا ییمن ماین شکل آن را برآورده کرده است و ایباتریبه ز ه،ظر گرفتن

ن نگاه به فعل او و یم. ایبریراه م یو آلودگ یبه مست ،کین يبرداربهره يجا به ،خداوند
 يهـا نـه یر او را به همراه دارد و هم ما را با زمیرش تدبیتعلق و پذ ،هم محبت ،رفتار ما

  .سازدیافساد در خودمان آشنا مع و ییتض

  ها. درس1ـ2
سازي براي کاشتن مهـر  هاي این آیه تلقی متفاوت از خدا و دنیا و زمینهترین آموزهمهم

پروردگار در دل بندگان است و رساندن معتاد به تفکر و تعقل، تحرك عقالنی و نشـان  
حـل   س کاویـدن راه دادن او و راه او، ارائه جایگزین بـراي مسـکرات و در نهایـت در   

  ها.  راههبرداشتن از بیمشکالت در درون تدبیرهاي حق و دست
مـا در   ؛میکنـ یم یاست که در آن زندگ ییایدناز خدا و  یر تلقییگام، تغ نخستین الف)
ها، ن صحنهیترم. در برابر ما و در سادهیکنینم یم و در برهوت زندگیارها نشده یهست
 يریدر شـ ؛ انـد ه را در برابرمان قرار دادهرا يهااند و نشانهگذارده یمان درس زندگیبرا

د بـه مخاطـب   یـ م. بایابیـ یکندوها مدر که  یم و در عسلینوشیان میارپاهچ نهیکه از س
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ر او را یتوان عبرت شکار کـرد و دسـت تـدب   یم ،ساده يهان صحنهیم که از همیاموزیب
  محبت او را حس کرد. يد و گرماید

مـان  یهـا را برا ين روزیبهتر ،ن و خونیسرگ میانها و از تین وضعیتربیراو از غ
مـا را فـراهم    يتـا روز است مانند زنبور را به کار گمارده  یآماده کرده است و مأموران

گـرفتن   يجاه م و بیبرینم ش بهرهیکویاز رزق ن ،کنند؛ پس چرا بر سر سفره نعمت او
  م.یرویم يخبریو ب یبه سراغ مست ،عبرت

 ییاینگاه متفاوت به دن ،ندیافریتازه ب یتوجه ،تواند در فرد مبتال به خمریآنچه م
- ن نعمتیها بهتروهین شیترفیکه با ظر ییبه خدا و کندیم یاست که در آن زندگ

 ییها ما را به خود راهنماوهین شیبا ا ،ش فراهم آورده است و باالتر از آنیها را برا
م که ما در قبـال  یشیندیب يد به رفتارین بایزد. همچنیریمهرش را در دلمان م ،کرده

 يهـا است که به خود و بـه نعمـت   یم و ظلمیریگیش میها پها و درسن نعمتیا
  م.یکنیپروردگار م

 ،تیـ در مـتن واقع م یت است و اگر بدانیگرفتن از واقعفاصله يبرا یش به مستیگرا
مانـد. اگـر   ینم یفرار باق يبرا یلیدل ،گرفته است محبت قرارسن و ح ،ریتدب میزان نیا

ـ بـا ا  ،میبـر یاز تالطـم درون بـه مسـکرات پنـاه مـ      ییو رها یسرخوش يبرا ن درس ی
ر و حکمت یها به دنبال تدبن صحنهیترم که در زشتیبرخوردار شو یم از نگاهیتوانیم

 . همچنـین میهفته او را بخـوان ن يهام و درسیابیتر او را بقیعم يهامحبت و میاو بگرد
  م.یها سرخوش و مست باشها و رنجیدر سخت یم حتیتوانیم

ـ نشاند و ایمهر پروردگار را در دل م ،این نگاه متفاوت به خدا و به دنیا ب) ن ی
از  ییشدن از مسکرات و رهاجدا يبرا یتواند توان روانیم ،تازه یعشق و دلبستگ

است و  یروان یاز وابستگ ییرها ،ادیدر ترك اعت يها را سبب شود. دشواریوابستگ
تر دارد که بـه هنگـام   يقو یروان يهازهیاز به انگین ،ین وابستگیمقاومت در برابر ا

گذشـته جـدا کنـد.     يهـا یاو را از دلبسـتگ  ،ل کـرده یتعارض، خود را بر فرد تحم
ـ ، انگمـان یا ،رشیتـدب  يهـا ییبایم زیحق و ترس يهاشمارش محبت و  زه اطاعـت ی

  اد را به دنبال دارد.یاز اعت ییرها
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آلـود  هـوس  يهـا تعقل برسد و از حرکت کورکورانه و انتخابد به تفکر و یمعتاد باج) 
 یحـل مسـائل   يبرا ییهادعوت به تعقل و سنجش و دعوت به تفکر و تالش .ردیفاصله بگ

سـهل و   يهاآموزشن ی. معتاد به چناست یعقالن یبر زندگ يآغاز ،میکه در برابر خود دار
گـر، چنـان   ید ير کند و از سـو یاو را با خود درگ یسادگ سو به کیدارد که از نیاز  یممتنع
  برساند. یو عقالن ياده باشد که او را به حرکت فکرد يرا در خود جا یعمق

تـوان   تنهـا نه ،دهدیارائه م يآموزتفکر، تعقل و عبرت يکه قرآن برا یموضوعاتد) 
دهد. ینشانمان مرا بلکه او را و راه او  ،آوردیبه نشاط م ،را به حرکت درآورده یعقالن

، ذهـن و دل  است ما فراهم آمده يکه برا ییهايآموزند و تفکر، تعقل و عبرتاهیها آنیا
  زند.یوند میما را به او پ

به  ،از مشتاقان خمر ياریبس و دارد يآثار کند کهیدعوت م ییهاقرآن به نعمت) 	ه
بـه   بایـد  ادیـ در ترك اعت .یو جنس یو قدرت جسم ین و آرامش روانیتسک دنبال آنند؛

ر و یش ،عسلکرد. اشاره به  یضرر را معرفیب يهانیگزیآن توجه داشت و جا يهاشهیر
هـا را گوشـزد   نیگزین توجه به جـا یتوان به دست آورد، ایآنچه از انگور و مانند آن م

ـ  ، دعـوت ادیو اعت يخواربه ترك شراب فقطکند تا یم ن یهـا و تـأم  م و بـه آمـوزش  ینکن
  کشانده است. ين رفتاریم که معتاد را به چنیشیندیب ییازهاین

 کاویدنشده است؛ درس  ز آمادهین يتربزرگ يهاها درسها و عبرتهین آیدر او) 
ر یآنجا که تـدب ها. راههیبرداشتن از بحق و دست يرهایحل مشکالت در درون تدب	راه
ما را به یدرون يهامشکالت و فشار و تالطم ،میندان یع کافیو در تشر یدر هسترا او 
م و بـه  یبـدان  یاش کـاف بنـده  ياگر او را برا یول ؛کشاندیمسکرات و مخدرات م يسو
 يهاها و آموزهارچوبهرا در درون چ ییراه رها ،میاو باور داشته باش دهیچیپ يرهایتدب

  م جست.ین خواهید

  نماز حریم حفظ. 2
تـر از آن    حریم خاصی بـراي نمـاز ایجـاد کـرده و مسـتی و جنابـت را زشـت       آیه دوم 

  انگارد که با آن به نماز وارد شده و حرمت آن را شکست.می
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 يتَقُولُونَ و لَا جنُبا إِلَّا عابِرِتَعلَمواْ ما  یحت يارکتَقْرَبواْ الصلَوةَ و أَنتُم سنَ ءامنُواْ لَایا الَّذهیاَأی
امسـتُم  م منَ الْغَائط أَو لَکسفَرٍ أَو جاء أَحد من یأَو عل ینتُم مرْضکو إِن  تَغْتَسلُواْ یلٍ حتیسبِ

تج فَلَم اءفَتَالنِّس اءواْ میدعواْ صما طَیمید ـوهجواْ بِوحسا فَامکب أَم ـ و ـ  اهللاَإِنَّ میکدی  اَنَ عفُـواً ک
  .)43نساء: ( اًغَفُور

بـه نظـر    ،مین برخورد قرآن بـا موضـوع مسـکرات بـدان    یات سوره نحل را نخستیاگر آ
 یمکـ  ،ن موضوع دانست. سـوره نحـل  ین برخورد قرآن با اید دومیرا با این آیهرسد یم

 ،سوره نسـاء  یول ؛ت داردیبا مسئله مسکرات در مکه حکا امبریاست و از برخورد پ
  دهد.ینه نشان مین مسئله را در مدیمواجهه با ا یو چگونگاست شده  نه نازلیدر مد

  ل مفادی. تحل2ـ1
 ین برخـ یو جنابت. همچن یمست ؛کرده است یاز نمازخواندن در دو حالت نه، هین آیا

مانند لزوم غسـل   یشده است؛ مسائل دادهح یمخاطبان توض يمقدمات و شروط نماز برا
ـ   نیزمم و یفه از غسل به تیشدن وظو شروط بدل تباجن مم. البتـه فقهـا   یشکل انجـام ت

ـ  را بـه  یدستور به نخواندن نماز در حال مست ـ مانعه منزل  ینمـاز تلقـ   يبـرا  یت مسـت ی
  اند.نکرده

که توجه به آنها اند داده يرا در خود جا یتأملنکات درخور  ،هیآ يبایز يهابیترک
  در بحث ما راهگشاست:

م نمـاز بـا   یبه حـر  یکیاز نزد ینه ،شده آغاز» آمنُوا نَیالَّذ هایأَ ای«ه با خطاب یآ الف)
ن یـ د تنهانه ،اندمان آوردهیها که اآن .افته استیح یدر مخاطب توض یژگین ویاشاره به ا
ز بـا  یـ شان نیهاشیو گرا بلکه دل ،اندد را گردن نهادهیعت جدیو شر اندرفتهیتازه را پذ

گـاه او بـاور   یو جا نان به خـدا ی). ا119ص ،1392، ين دعوت همراه شده است (غنویا
ش و قرارگـرفتن در  یگفتن با پروردگار خوشود هنگام سخنیم باعثن باور یدارند و ا

بـر   يخبـر یو ب یگاه را الزم بدانند و با آلودگین جایبرابر درگاه عظمت حق، حرمت ا
ن یـ مفسران، نماز در ا ینپردازند. البته برخ وگوگفتبا او به  ،حال نیا با ،آن وارد نشده

از ورود بـه مسـاجد    یبه نماز را نهـ  یکیاز نزد یو نه اندمسجد دانسته يه را به معنایآ
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ـ  ؛)584ص ،1ج ،1371، يبـد ی/ م513ص ،1ج ،1407، يانـد (زمخشـر  ر کردهیتفس  یول
شسـتن از  دسـت  ،خالف ظاهر بـوده ـ مسجد   یعنی	ـحمل واژه نماز بر مکان انجام آن  

  است. یل محکمیازمند به ارائه دلین یاصل يمعنا
شدن کیو جنابت، از نزد یاز نمازخواندن در حال مست ینه يجاه ه بیدر آ ب)

 یبه حرمت نماز و آلـودگ  ،رین تعبیظاهراً ا .شده است ین دو حال نهیبه نماز در ا
ن مطلب توجه دهد یتواند به این میدارد. همچناشاره و جنابت  یفرد در حال مست

انجـام آن مقـدمات    يبـه معنـا   دارد، یطیمقدمات و شرا شدن به نماز کهکیکه نزد
وضـو،  		ــ  عمل مزبـور  ياثریا بین به بطال يااشاره ،از انجام مقدمات یاست و نه

  .است ـ		ممیا تیغسل 
» جنبـاً «و در مورد جنابت حال است آمده » ينتم سکارأ« جمله ،یمست بارهچرا در ج)

 ينبوت یرساند. در روایرا بهتر م یثبات و استمرار آلودگ ،هیاسم رسد جملهیبه نظر م
بات عروسـاً  « ،به صبح رسانده باشد یکه شب را با حالت مست یکس ز وارد شده استین

 .شب تا به صبح عروس شیاطین بـوده اسـت   )149ص ،1جتا]، [بی ،يریشع( »نیاطیللش
 يدهـد و بـرا  یال و وسوسه میو افسار انسان را به دست خ کندمیل یعقل را زا یمست

  آورد.یرا در فرد مست فراهم م یکیتصرف رک گونهن امکان هریاطیش
 يشـعور یحالت او و بر ب یفرد مست، زشت یاست که بر آلودگ ياگونه ه بهیان آیب
  ن پاك نماز گذارد.یدر سرزم يد پاینبا یکین حال رکینکه او در چنیو ا کندمید یتأک

تـر در نظـر   عیوسـ  ییمعنـا  ،یمسـت  يبـرا  یعرفـان  يکـرد یمفسران با رو یالبته برخ
ـ  یا آشفتگیا یاز محبت به دن یاند که سرمستگرفته رد یـ گیبرمـ هـا را در غصـه  یاز فزون

بر چند قسـم دانسـته    یز سکر و مستیات نیدر روا ).122ص ،1ج ،تابی، يبرسو ی(حق
 ،1403ه، یبابوخواب (ابن یو مست یپادشاه یمال، مست یشراب، مست یشده است: مست

 یمعرف» ينتم سکارأ«ر یاز تعب قصودعنوان م ات بهیروا یر در برخی) که قسم اخ365ص
  ).258ص ،3ج ،1407، یشده است (طوس

ـ  ؛، انجام غسـل و رفـع جنابـت اسـت    یت نهیدر مورد جنابت غا د) در مـورد   یول
 یکه در اول دلیلن ید به ایچرا؟ شا است؛ در نماز شیدرك گفتار خو یت نهی، غایمست
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د یـ پد یطیشـرا  یمسـت  ؛ ولـی رودیمـ میـان  ر از یـ مطرح است که با تطه یآلودگ ینوع
د یرو، بانیزاا .دهدیر خود را از دست میتأث ،ذکر یعنوان نوع گر نماز بهیآورد که دیم

سـخن   ياو محتـو شـود   ها حاصـل به نماز نپرداخت تا توجه به مضمون گفته یتا زمان
  نده مفهوم شود.یگو يبرا

ا نمـاز  یهست؟ آ یان نماز و مستیم ین پرسش پرداخت که چه نسبتید به ایاکنون با
  دارد؟ یر رفتار فرد مبتال، نقش خاصییع حرمت مسکر و تغیروند تشر در

ان یـ شـده و بـا ب   غلط اشاره يهاتیبه ذهن ،ه رزق حسنیاشاره شد که در آتر شیپ
ـ یذهن يسو آموز و به حرکت درآوردن تفکر و تعقل، فرد را بهعبرت ینکات متفـاوت   یت

ابتال به مسکرها و مخـدرها   يهاشهیر یرا بررسینسبت به مسکرات سوق داده است؛ ز
ن رفتار اسـت.  یش ایدایمنشأ پ یروان يازهایو ن یغلط ذهن يدهد که تصورهاینشان م

  ما را به نقش خاص نماز در مواجهه با مسکرات توجه داده است. ،ریه اخیآ
تـازه   يگاه نمـاز مـرور  ید به جایبا ،از مسکرات ییفهم نقش نماز در رها يبرا
ـ را دی؛ ز)44، ص1ج ،1371، یبرق( اندن گفتهیمه دینماز را ستون خ .داشت  ن بـه ی

 يدر فضا ،ندیگزیم یارچوب آن سکنهاست که انسان مسلمان در چ يامهیمثابه خ
دون نماز بر پا نخواهد شد و مه بین خیرد. ایگیکند و درون آن آرام میآن تنفس م

نمـاز از   یی. برپـا سـازد یرا ممکن م ین آرامش، تنفس و سکونتیچن ،شدن نمازبرپا
ن یج چنیتدر رمغز، بهافعال پ اذکار و ،شروط ،همه مقدماتان آن، با یآغاز روز تا پا

  آورد.یفراهم م یرا در زندگ ییفضا
سـو   کیرا نماز از ین آفت دور شود؛ زیاز ا ،م نمازیحرشود یم کوششه ین آیدر ا

کشش به مشروبات و مواد  یروان يهانهیو زم 3ردبه دنبال دا را ین و آرامش روانیتسک
و فهـم   4)14ذکر است (طـه:   یخود نوع، نماز گریدسوي و از  کاهدمیار یمخدر را بس

 واکاويکند که در آن یرا در برابر انسان زنده م يگرید يفکر ين ذکر، فضاین ایمضام

                                                   
 ).28رعد: ( »ابدییها آرامش مدل ،اد پروردگارید که با یآگاه باش : تَطْمئنُّ الْقُلُوبأَال بِذکرِاهللاِ«. 3
نماز از فحشا و از رفتار ناپسـند   یراسته ب !نماز بپا دار :رکالْمنْعنِ الْفَحشاء و ةَ تَنْهیو أَقمِ الصالةَ إِنَّ الصال« .4

 ).45عنکبوت: ( »داردیمباز
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 امعنی، پوچ و بیخدا در اضطراب و رنج و خستگریبر غ هیتک نیزها و یازها در آلودگین
  رود.یم میانبه مسکرات و مخدرها از  یوابستگ يهانهیکند و زمیجلوه م

اثر نکند که نماز و ینماز را ب ،يشعوریو ب ید حراست کرد تا مستیم نماز بایاز حر
  از آن است. ییا در رهایاز ابتال به مسکرات  يرین عامل در جلوگیوند با خدا مؤثرتریپ

  ها. درس2ـ2
گـاهی محکـم   دهد؛ نماز به مثابه تکیهاین آیه تصویري متفاوت از نماز به دست می

هاي متزلزل است. نماز محضر پاکی است و مسـتی آلـودگی و   مان دادن روحیهبراي سا
گـاهی اسـت در ابتالئـات و در رهـایی از     این دو با یکدیگر سازگار نیست. نماز تکیـه 

انجامد آموزد که فهم مفاهیم نماز به توانمندسازي فرد میها. این آیات به ما میوابستگی
  ران حق تا جایی براي نومید نماند.و همچنین تأکیدي است بر عفو و غف

ـ تواند ایاست که م یگاه محکمهینماز تک .م نمازیحفظ حر يمان برایبر ا هیتک الف) ن ی
گاه خواهـد شـد کـه    هیتک ینماز هنگام دهد؛ ولیسامان وابسته را متزلزل و  يهاهیروح

 یحد قلبـ مان یو ا مذهب یگرفته باشد. اسالم حد ذهن مان شکلیآن، ا از اسالم و پس
ش آشـنا  یخـو  یزنـدگ  یاساسـ  هايپرسشد فرد با یدن به اسالم، بایرس ي. برااست آن

ـ افتـه باشـد. ا  ی ییانس و آشنا ،یگاه خود در هستیو جا یو با خود، هست ه باشدشد ن ی
آغـاز   ،نیـ دعـوت د  قبول و دین به عنوان هدف زندگی رش هدفیهمراه با پذ ییآشنا

  است.آوردن اسالم 
 ،شدن به نماز استکیاز نزد ینه ،هیدر آ .قیعم یبه شکل یمست یآلودگم یتفه ب)
کـه بـا وجـود    دارد پـاك   ییم و فضـا ینمـاز حـر   یی. گوینخواندن در حال مستنه نماز
ابـد کـه   ییک شد. مخاطب درمـ ید به آن نزدینبا ،و جنابت یچون مستهم ییهایآلودگ

از  ،ورود به صحنه نماز يد برایبا. او است فراتر از جنابت وق یعم یآلودگ ینوع یمست
  و آثار آن پاك شود. ین آلودگیا

ه نمـاز بـه سـتون    یتشـب  .هـا یگاه او در برابر ابتالئات و وابستگهیتک ،نماز مؤمنج) 
مه امکـان  یبه خ ،ن ستونیدهد. این را نشان میاحکام د دیگران نماز و ینسبت م ،مهیخ
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ـ  هر را ییرمعنااذکار پنیز فضا و رفتار مداوم و  ،دهد. نمازیم ییبرپا کنـد و  یروز برپا م
مـان  یو منکر را به دنبال دارد. ا و ممانعت از فحشا یمستمر است که نه ،ين فضاسازیا

ن یتـأم را  یو جسم یمؤمن به آرامش و قدرت روان یاز روانیاز ن یبخش بزرگ ،و نماز
  کند.یف میمخدرها را تضعها و ش به مسکنیگرا يهانهیکند و زمیم

فرد دارد و  یروان يدر توانمندساز يدینقش کل ،م نمازیاز مفاه يمندفهم و بهره د)
ن آن ینماز بـا فهـم مضـام    ی. اثربخشسازدقادر می یروان يهایاو را به مقابله با وابستگ

همـراه بـر باورهـا و    ن مـرور مسـتمر و   یـ شود. ایمضاعف م ـ» تَعلَموا ما تَقُولُونَ تَّىح«	ـ
ر ییـ است که نقـش آن در کنتـرل و تغ   یمهم ينقطه اتکا ،تعهدات ما در برابر پروردگار

ندارند  یستند و به خلوت او راهین یشگیاست که هم یش از نقش مشاورانیفرد معتاد ب
خام دارند و خود گرفتـار مشـکالت    ییهاهیاست که توص يریمسش از دوستان همیو ب

 دیر مفین مسیهر دو در ا ،»دوست و همراه«و » مشاور و یمرب« !يد. آرز هستنین یخاص
 يهـا گـاه هیتک ،سرشار آن يرمغز نماز و فضامکرر و پ يهاآموزه اند؛ ولیالزم یو گاه

  گذارد.یار میرا در اخت يتريقو
 ییرهـا  .گذاردینم یباق يدیأس و نومی يبرا ییجا ،د بر عفو و غفران حقیتأک )	ه

ـ  هـا و لغـزش  رد و بـا لـرزش  یـ گیصـورت نمـ   یسـادگ  هـا بـه  یاز وابستگ  یهـا و حت
ه بر عفو و غفران ید آید است. تأکیام ،د قطع شودیشود. آنچه نبایهمراه م ییهابازگشت

همه آثـار   ،دهد که عفو کردهیخبر م ییبندد و از خدایأس میو  يدیخدا، راه را بر نوم
و کنـد  مـی م یهـا را تـرم  یخراب که آمرزنده است و همه ییخدا ؛کندیگذشته را محو م

  دهد.یها را پوشش مضعف

  عقالنی رویکرد ایجاد. 3
آیه سوم آغازي است بر اعالن تحریم خمر. آغازي که با توضیح و با استداللی منصفانه 

  شود.آغاز می
مـن نَّفْعهِمـا و    برُکمنَافع للنَّاسِ و إِثْمهما أَرٌ و یبِکهِما إِثْم یسرِ قُلْ فیالْمالْخَمرِ وعنِ کسئَلُونَی
خـرَةِ  ا واالَیالدنْیرُونَ فکم تَتَفَکات لَعلَّیم االْک لَاهللاُنِّیبی کذَلکنفقُونَ قُلِ الْعفْو یذَا ما کلُونَسئَی

  .)220ـ219(بقره: 
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و پاسـخ   5ادن از پرسش مستمردخبر ،يخوارگام قرآن در مواجهه با مشکل شرابن یسوم
قرآن در پاسـخ   ؛ ولیز است: شراب و قماری. پرسش از دو چاست پیامبرآن از زبان 

  اکتفا کرده است. پاسخک یبه  ،به هر دو پرسش
با  ،یجامعه جاهل یمشکل دارد. زندگ یت از وسعت اجتماعیحکا ،استمرار پرسش

ـ اگـرفتن از  ن بود و فاصلهیشراب و روابط آلوده عج مـردم دشـوار    يت بـرا ین وضـع ی
بـود کـه آتـش     یز، امکانات مشروعی، ازدواج موقت و وجود کنجاتزو. تعدد نمودیم

نداشـت و   ین ملموسـ یگزیجـا  ،يخوارشراب ؛ ولیکردیرا آرام م یجنس يهایطلبتعدد
  گذارد.یمؤمنان نم يش پایجز ترك را پ يان چارهید

  ل مفادی. تحل3ـ1
شده اسـت. واژه   اشاره به شراب استفاده يبار از لفظ خمر برانینخست يه براین آیدر ا

 یعنـ یم آن اسـت؛  یدر تحـر  یدر شراب اشاره دارد که نکتـه اصـل   یتیخمر به خصوص
ز نشان دهد که یتواند جهت حرمت شراب را نین واژه میگرفتن ابه کار 6.پوشاندن عقل

  کردن عقل انسان است.لیهمان زا
 ،د شده است که هر آنچه اثر خمر را داشته باشـد یار تأکیسن نکته بیات بر ایدر روا

ـ ا 7.)412ص ،6ج ،1407، ینی(کل بلکه همان اسم را دارد ،همان حکمتنها نه ن واژه در ی
 ،باشـد را داشته ن اثر یا که يزیشده است و هر چ فیتعر یقت بر اساس اثر خاصیحق

از واژه خمـر   یگسترده و عرفـان ر یتفس یبرخ 8.خواهد شد ین مفهوم تلقیق ایاز مصاد
  .)445ص ،1ج ،2000، يریقش :ك(ر. اندکردهارائه 

                                                   
 دهد.یخبر مرا  ين استمراریچن ،استفاده از فعل مضارع .5
ونهـا خـامرة لمقـرّ    کت لیالخَمر سم«) و 182، ص1ج، ]تابی[ ،یومیف» (ر خامر العقلکلّ مسکاسم ل یقال هی« .6

 ).299، ص1ج ،1412، اصفهانی راغب» (العقل
برَاهیمعنْ أَبِی«. 7 لَ   اهللاَقَالَ إِنَّ إِ عـلَ فا فَعا فَمهت ب اقع ا لهم عالَی لَم یحرِّمِ الْخَمرَ لاسمها و لَکنْ حرَّ بارك و تَ تَ

، 2ج ،1410ی، سجسـتان ابـوداود   /190، ص5ج ،1401ي، بخار همچنین ر.ك:». الْخَمرِ فَهو خَمر
 /295و  289، صـص 8و ج 245، ص6ج ،1404 ی،هقیب /295، ص8ج ،1348 ی،نسائ /187ص

 .171، ص21ج تا]،[بی ی،نیع
 ).364ص ،3ج ،1408 صدر، :ك.ر( اندکرده تصریح خودشان هايکتاب در معنا این به شیعه فقهاي .8
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 يشـده از سـو  ف ارائهیدر تعر تأمل نیز و يلغو يمعنا واژه خمر با توجه به گستره
رد یـ گها را دربریدنیتر از نوشفراتر از مسکرات و گسترده یقیتواند مصادیمعصومان، م

گردان مطرح شود؛ روان يداروها مواد مخدر و همهشمول آن نسبت به احتمال  یو حت
شود کـه آثـار   یم اطالق يزین نکته دارد که خمر بر هر چینشان از ا مذکور،ر یرا تعابیز

ا همان قـوه  یکه عقل است  یئیهر ش يبرا یکل یاسم »خمر«قت، یخمر را دارد. در حق
  دارد.باز یو فرد را از رفتار عقالن پوشاندبسنجش را 

ماننـد   ییایبلکـه اشـ   ،ع و جامد خواهد بـود یرنده مسکرات مایدربرگ تنهامعنا نهن یا
ن اثر را در یاگر ا یحت ـ شیبردن کنترل فرد بر رفتار خومیانمواد مخدر را به جهت از 

ن یـ شامل خواهد شد. با ا ـ در نظر بگیریماز فرد معتاد ین مواد مورد نیصورت عدم تأم
 يبـرا  یداد و احکام همسـان  يخمر جا یعنوان کل ذیلرا  توان مواد مخدریاستدالل م

  9مخدرات و مسکرات در نظر گرفت.
باشد که به دنبـال   يدارشهیاد ریتواند به جهت اعتیم ،در کنار خمر »سریم«از  بحث

ده در محافـل  ین دو پدیا یتواند به همراهیم نیز) و 123ص ،2ج ،1362، یدارد (طالقان
صـورت،   هر . درپرسندمیاز آن دو  یکسانیاهل باطل اشاره داشته باشد که پرسشگران 

ن در مرحلـه  ین مرحله و همچنیدر ااست ن دو مشکل باعث شده یا يهاشهیر یهمسان
  م.یکسان با آن دو را شاهد باشی يبرخورد ،ع حرمت شرابیآخر از تشر

شراب و قمار، لطف پروردگـار   بارهدر یینها نکردن حکمانیو ب پاسخرفتن از طفره
کوشد از یم ،یم قطعیش از تحریداند و پیضعف آنها را م زیرا؛ است شیبه بندگان خو

نجامـد.  یو کفـر ن  یشان استفاده کند تا کارشان به سرکشـ یکردن اآماده يبرا ياوهیهر ش
/ ابوالفتـوح  208ص ،4ج ،1405انـد (جصـاص،   کـرده  اشـاره  یگونه که برخـ همان البته
  افت.یسر را دریتوان حرمت خمر و میه میان آی)، از ب206ص ،3ج ،1408، يراز

                                                   
 يلغـو  اول، سـعه  :ل دانستیتوان شمول ادله خمر نسبت به مواد مخدر را به دو دلیم یبه زبان فقه .9

ن دو یاند. با توجه به ااطالق خمر کرده ،که بر آنچه رفتار خمر را داشته باشد یاتیدوم، روا ؛لفظ خمر
دانسـت. البتـه    يو جار يز ساریتوان بر مواد مخدر نیاحکام خمر را م توان ادعا کرد همهیم ،لیدل

 . دنبال شودد یبا یفقه يادر مقالهن بحث یل ایتفص
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ها بـر  ضرر آن یشراب و قمار و از فزون ياز منافع و ضررها پرسش ه در پاسخ بهیآ
ـ کثابـن  /262، ص1ج ،1407، يزمخشر :ك.منافعشان (ر ) خبـر  434ص ،1ج ،1419ر، ی

آثـار   یتعقـل و بـا بررسـ    يآورد. در فضایا فراهم مسه ریتعقل و مقا يدهد و فضایم
رونـد و  یسؤال مـ ریها و عادات زیشوند و وابستگیل میاز رفتارها تحل ياریرفتار، بس

  گردد.یترکشان فراهم م هنیزم
و  يخوارگناه شراب یح به بزرگیت کمال انصاف همراه با تصریل با رعاین تحلیدر ا
ـ  ياشده است؛ نکته اشارهز یها نبه منافع آن ،يقمارباز  يحات امـروز یدر توضـ  یکه حت
  افت.یتوان یکمتر م ،شراب و قمار درباره
گناه خمر  ینیدوام و سنگ ،، ثباتاست ره موصوفه آمدهکصورت ن ه بهک، »ریبکثم إ«
ـ »النـاس «صـورت جمـع و تعلـق آن بـه      ، بـه »منافع«رساند. یسر را میو م و  یثبـات ی، ب
» همـا ضـرر  یف« يجاه و ب	ـ »منافع«ه در مقابل ک» ثمإ. «10اندینمایمنافع آنها را م یندگکپرا

 ؛محـدود دارد  يانبخش و نامحدود آنها در مقابـل سـودها  ی، داللت به گناه زاست آمده
، 1362، ی(طالقـان  ردیـ گیماجتماع و اقتصاد را فرا ،اعضا ،رکه فک ینیسنگ گناه بزرگ و

  .)124ص ،2ج
گـران وارد  یبـر د  یاند که فرد بر اثر مستدانسته يرا آزار» ثمإ«از  قصودم یالبته برخ

ـ از ا قصـود ات آمده است کـه م یروا ی). در برخ209ص ،2ج ،1412، يکند (طبریم ن ی
  ).17ص ،2ج ،1380، یاشیهمان خمر است (ع ،در کتاب خدا واژه

ن نکتـه توجـه   یبه ا ،سریبودن خمر و مافزون بر اشاره به گناه ،»ثمإ«استفاده از واژه 
ن دو، یا یزشت 11.داردیک بازمین يکارها دیگر را از یآدم يو قمارباز یدهد که مستیم

ک یـ رک ي، رفتارهایروان یبه وابستگ یبلکه مست ،ستیارتکاب ن يهامحصور در لحظه
ـ  یو جسـم  یو آثار گسترده روح يخبریدر ب ـ ن يانجامـد و قماربـاز  یم ز افـزون بـر   ی

                                                   
 ،1ج ،1388 ،يریـ جزا (ر.ك: انـد از اطبا، ده منفعت بـراي خمـر ذکـر کـرده    برخی مفسران به نقل  .10

 ،4ج ،1365فاضل جـواد؛   /628ص ،]تابی[ ،یلیاردبمقدس  /348ص ،1ج ،1423 ،یکاشان /202ص
 ).143ص

 ،1404فارس، ابن /63ص ،1412 ،یراغب اصفهان( داردیمها بازیرا از خوب یآنچه آدم و ثم: گناهإ .11
 ).60ص ،2ج
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 ،گـران، حقـد  یا تصرف در مال دیرفتن امکانات به سوختن و از دست، یروان یوابستگ
  برد.ینه و به جنگ و مرگ راه میک

الزم  یو روان یذهن يهانهیآمدن زمو فراهم پیامبر یتیترب يهانک پس از تالشیا
ات مرحله اول و دوم حاصـل شـد،   یکه در اثر آ یر نگاهییو پس از تغ ادیترك اعت يبرا

اشـاره   ،عمل یو اجتماع يفرد هايریشده و به تأثآثار خوانده هسیبه مقااکنون مخاطب 
آثـار بـه    یبررسـ  يتازه، تفکـر را بـرا   ين فضایده است. اینه درست معلوم گردیو گز

ـ  ییخوانـد و فضـا  یها مـ دهیآورد، عقل را به سنجش ضررها و فایحرکت درم  یعقالن
  د.سازیم انتخاب فراهم يبرا

از  ،يبـاز و پـاك  يبرمفت ،يخبریب ،یاز انفاق است. در برابر مست ، بحثهیآ ادامه
خواهد. یم 12،از استید بر نیزارا هرچه  ،انفاق است و ان آمدهیانفاق سخن به م يصفا
ـ  يهـا یز منظور باشد که آن تالطـم و نـاآرام  ین جهت نید ایشا کـه بـه کشـش     یدرون
و  توانـد بـه ثبـات   یانفـاق مـ   .شودیبا انفاق درمان م ،انجامدیقمار م شراب و يسو	به

هم ابتغَـاء  أَمـوالَ  نْفقُـونَ ی نَیمثَلُ الَّذ«نجامد که در سوره بقره آمده است: یکننده بآرامش انفاق
رْضَاتاهللاِم تَاًیتَثْبِ و  هِمنْ أَنْفُست یرضـا  يجووکه اموالشان را در جست یت کسانیحکا ...:م

 .)265(بقره:  »بخشند ...یم خودشانثبات  يخدا و برا
 بـه وسـیله  ات ین آییتب یبه چگونگ) 266(بقره: » ... اتی لَکم اآلاهللاُنُیبیکذلک «عبارت 

کـه  نیشوند. پرسش ایا و آخرت میساز تفکر در دننهیکه زم ینییپروردگار اشاره دارد؛ تب
 ؟شـود یا و آخرت مـ یدر دن ساز تفکرنهیدارد که زم ییهایژگیچه و ،اتین حق از آییتب
  ؟انات گذشته اشاره داردیب یژگیبه کدام و» کذلک«ر یگر، تعبید عبارت به

  دانست: ين اثریش چنیدایرا باعث پ یژگیتوان چند ویدر پاسخ م
ـ آ یجیکردن تـدر روشن ،نییتب ات:یآ یجیان تدریب الف)  یجیان تـدر یـ ات اسـت. ب ی

ن حکـم خمـر   یـی روشن آن را در تب که نمونهدارد یها ذهن و فکر را به حرکت وامهیآ
کـردن  ریو درگ گونـاگون ن به موضوع و توجه به جوانب د. پرداخت آرام قرآیتوان دیم

                                                   
 ،1ج ،1375ار، یـ مه /75ص ،15ج ،1414منظـور،  ابـن ( مانـد ب ی: آنچه پس از مصرف مال باق. العفو12

  ).616ص
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 .کندیمتفاوت وارد م يذهن را به فضا دارد ووامیمخاطب با مسئله، فکر را به حرکت 
ضـوعات  بـه همـه مو   ،کردن عادت کردرا کنار گذاشت و به فکر يانگارکه ساده یذهن
ا مربوط باشد و یفکر خواهد کرد؛ چه موضوع به دن ،خواندیکه او را به چالش م یمهم

  .آخرت ارتباط داشته باشند یعنیا یکه به ادامه انسان پس از دن یچه موضوعات
ش یدایـ حرکـت فکـر و پ   سببآنچه  ها و آثار احکام:نهیان اهداف، زمیتوجه به ب ب)

مخاطـب اسـت و    يات بـرا یآ یجین تدرییتب یچگونگ ،شودیا و آخرت میتفکر در دن
ها نهیان احکام که در آن به اهداف، زمین نوع بیاشاره دارد. ا ین چگونگیبه هم »کذلک«

از آن بسـنده   ياست که بـه فهـم ظـاهر    ییایساز تفکر ما در دننهیزم ،و آثار توجه دارد
 )7: روم» (الْآخرَةِ هم غافلُونو هم عنِ ایاةِ الدنْیعلَمونَ ظاهراً منَ الْحی« :میاکرده

 يبـرا  یشـود تـا آن را راهـ   یا رهنمون میات تازه، ما را به تفکر در دنن توجهیاما ا
م و نگاهمان به آن محدود و در آن محصور نمانـد. بـا طـرح    یدن به آن اهداف بدانیرس

عنـوان   در ذهن و روح ما بـه  ،گرفته توجه و تفکر قرار ز موردیآخرت ن هاهداف، مسئل
  رد.یگیم يا رنج ما جایش یو ع یزندگ یگاه اصلیجا

ـ  ییق جایت عمیترب :هاپرسشبه  مخاطب پس از رساندن دادن پاسخج)  دهـد  یرخ م
و پس از  يبپرداز هاپرسشاطالعات الزم، به رساندن مخاطب به  همهارائه  يجاه که ب
  .یکن وگوگفتها پاسخاز  ها،پرسششدن پخته

 یهـا بـاق  »سئلونکی« يبرا ییجا عرضه کند و جاکیتوانست احکام را یم پیامبر
به پاسخ برسد که مخاطب را به خود مشغول  ید هنگامیبا هاپرسش یبرخ یول ؛نگذارد

نشان از پرسش  ،»سریالمالخمر وسئلونک عنی«ر یکرده باشد. استفاده از فعل مضارع در تعب
 ،1ج ،1407، يزمخشـر  :ك.ر ،اسـتفاده اسـتمرار از فعـل مضـارع     يدارد (برا يمستمر

را به خود مشغول کرده  ياریبس يها) که ذهن188ص ،1385، یف جرجانیشر /67ص
  دارد. پیشینوه برخورد قرآن در مراحل یشه در شیکه ر یاست؛ پرسش

هـا و ضـررها و   منفعـت  یهـا بـه بررسـ   ن مرحله و کشاندن ذهـن یدر ا ییگوپاسخ
ـ تنهاسـت. ا  ییگوفراتر از پاسخ يزی، چپاسخ يسو آنها به ییراهنما  یمـوج  ،وهین شـ ی
 بـه حـل مسـئله    یکند که خـود کمکـ  یجاد میا وگوگفت يتازه برا ییو فضا یاجتماع
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با عبور از  یعنیشود؛ یا و آخرت سبز میتفکر در دن ،ییوگوگفت ين فضای. در چناست
ا و یـ گـاه دن یجا بارهدر یبرداشت؛ مجهوالت ياریتوان پرده از مجهوالت بسیمعلومات م

  ن دو.یآخرت و نقش انسان در ا
ـ انـد کـه دن  ت دانستهین واقعیدن به ایرس يا را به معنایتفکر در دن ،مفسران یبرخ ا ی

ن یـ درك ا يو تفکر در آخرت را بـه معنـا   براي آن بقایی نیستمحل ابتالئات است و 
 يکـردن بـرا  سبب عمـل  ين تفکریست. چنر و بقایخ يکه آخرت سرا اندپنداشته نکته

  ).216ص ،2ج ،1412، ي/ طبر183ص ،1ج ،1423، مانیسلبناآخرت خواهد شد (
به  يبا ابتال یچه ارتباط ،ا و آخرتیکه تفکر در دن شوداکنون این پرسش مطرح می

-ایـن نتیجـه مـی    ها، ما را بهنهیا با آن زمیرسد تفکر در دنیسر دارد. به نظر میخمر و م
ن یا ازند. یبیم گرگونا را دیدن ،ن نگاه تازهیو ا رساند که دنیا راه است نه  محل استقرار

ـ  ،سازافزا و عذابمحرمات رنج تنها، نهمنظر ـ   ،کنـد یزشت جلوه م دقـت و   یبلکـه حت
  شود.یم یافت نیزها ر استفاده از حاللحساب د

 ییرهـا  يبرا یتوان متفاوت ،سر استیکه گرفتار خمر و م ین نگاه متفاوت در کسیا
تفکـر در  عالوه بر ایـن،  سازد. یت میز انزجار و مصونیگران نیند و در دیآفریو ترك م

و مـا را بـا عواقـب     زنـد مـی ونـد  یش پیخـو  یاصل یاز زندگ يریما را با تصو ،آخرت
  بود. گوناگون خواهند يهایساز ترك آلودگنهیزم ،دو نی. اسازدیاعمالمان آشنا م

  هادرس. 3ـ2
انـد و  دهد که با حوصله رسول (ص) سبز شدههایی خبر میآیه سوم از بذر پرسش

ذهن مخاطب را به رویکري عقالنی نسبت به مسئله سوق داد؛ رویکردي که اکنون باید 
هـا را بـه   با تقویت آن مخاطب از بسیاري از ابتالئات رهایی خواهد یافت. البته باید آیه

  هاي ذهنی و روانی آماده شو.نکرد تا زمینهتدریج خواند و عجله 
 رسول خـدا  .سبزشدن آنها يو حوصله برا هاپرسشو کاشتن بذر  يسازنهیزم الف)

ان احکام یها، خود به ب»سئلونکی«دن به یو رس هاپرسش يریگش از شکلیتوانست پیم
ده اسـت.  گرفتـار مشـکل نشـ    نبوده،ر مسئله یمخاطبان هنوز درگ يهاذهن یول ؛بپردازد
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ـ  يدارد کـه بـا فضـا    یو اجتمـاع  يفـرد  يامدهایها پيها و قماربازيبازمست و  یذهن
ن از خمـر  یشـ یپ يهاوگوگفتست و یسازگار ن ،مانیشده از اسالم و احاصل یاجتماع

فـراهم کـرده اسـت.    آنان  يریگیمخاطبان و پ یذهن يریدرگ يبرا یکاف یذهن نهیز زمین
  .اندمیرش تحریپذ ف و آمادهیتکلن یینک آنان خود طالب تعیا

ـ با و ستین یکاف یو ذهن یروان یآمادگ ب) ـ  يکـرد ید مخاطـب را بـه رو  ی  یعقالن
ـ بازگشت دوبـاره بـه ا   یذهن يهاشهیر ،ن برخوردیا .نسبت به مسئله سوق داد  گونـه نی

ـ  یکـه آمـادگ   یطیدر شـرا  یحت یکرد عقالنید بر رویتأک .کندیرفتارها را قطع م  یروان
را یـ ت فـرد دارد؛ ز یـ درازمـدت در ترب  ینشان از نگـاه  ،حرکت مثبت وجود دارد يبرا

 یول سازد؛سرعت فراهم  دوباره را به ينه بازگشت و ابتالیتواند زمیم يبعد يهاتالطم
احتمـال بازگشـت و ابـتال     ،و انتخاب توأم با سنجش و تفکر باشد یکرد عقالنیاگر رو

  ار کمتر خواهد بود.یبس
از  ياریمخاطـب را از بسـ   ،ریل و انتخـاب مسـ  یدر تحل یکرد عقالنیت رویتقو ج)

 ،ریو انتخـاب مسـ   ید به مخاطب آموخت که در بررسیبا .داردیه ماابتالئات مصون نگ
وه یشد. آمـوختن شـ  یندیب ،که در برابر خود دارد يانهیهر گز يهابیمنافع و آس، به آثار

است.  یتر از هر انتخاببزرگ یدرس ،هانهیت انصاف در سنجش گزیر و رعایانتخاب مس
رند. یگیانتخاب قرار م يمبنا بوده،نظر مد هر دو  يو اخرو يویآثار دن ،ن سنجشیدر ا

، انسـان  یعیانسان طب يجاه شود و بیت فرد منجر میبه تحول در شخص هان آموزشیا
  ند.ینشیعاقل و فکور م

و  دور مسئله شـ یدرگج خواند و به مخاطب فرصت داد یتدر ها را بههید آیبا د)
جـه  یدن بـه نت یرسـ  يبـرا  یزدگـ شـتاب  .در او آماده شود یو روان یذهن يهانهیزم
ـ  یـ ن باآنجامد. همانند قرین بیشیپ يهاتالش شدن همهاثریتواند به بیم ن ید بـه چن

توجـه کـرد، فکـر     گونـاگون پرداخـت، بـه جوانـب     یآرام به یقیعم يهایوابستگ
ـ متفاوت کشاند. همانند قرآن با ییو به فضا ساختر یمخاطب را با موضوع درگ د ی

رد و یگجامع شکل  یها و آثار آن گفت تا نگاهنهیاز اهداف، زم ،ان احکامیدر کنار ب
  آشکار شود. ینید يهاعمق طرح
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  شدید نهی و تقبیح. 4
شود؛ اعالنی که باز با توضـیح و  میاعالن صریح و محکم حرمت خمر با این آیه آغاز 

  دهد.هاي پنهان شیطان خبر میها همراه است و از توطئهها و ریشهاشاره به زمینه
طَانِ فَـاجتَنبوه  یالْأَزلَام رِجس منْ عملِ الشَّوالْأَنصاب و سرُیالْمنَ ءامنُواْ إِنَّما الخْمرُ ویا الَّذهیأَی

ـ وقع بیطَانُ أَن ید الشَّیرِیتُفْلحونَ إِنَّما  مکلَعلَّ ـ  م الْعـداوةَ و کنَی و  سـرِ یالْمالخْمـرِ و یالْبغْضَـاء ف
  .)91ـ90(مائده:  ونَلصلَوةِ فَهلْ أَنتُم منته و عنِ ااهللاِرِکم عن ذکصدی

  ل مفادی. تحل4ـ1
ان یرا ب» زالمأ«و » نصابأ«قمار، حکم شراب،  ،تیات با صراحت و قاطعین دسته از آیا
کـه   یا به سنگیشدند یاشاره دارد که نصب م یبزرگ يهابه بت» نصابأ«کند. واژه یم

 ،6ج ،1404فارس، ابنشد (یخته میان بر آن ریگرفت و خون قربانیدر برابر آنها قرار م
اسـتفاده   يریـ گو فـال  یکشـ قرعـه  ياست که برا ییرهایت ،»زالمأ«د از قصو). م434ص

 ،7ج ،1409، يدیفراهشدند (یمهم به آن متوسل م يهامید در تصمیشد و هنگام تردیم
ـ به هـر چ » رجس). «370ص  ،10ج ،1421، يازهـر شـود ( ید گفتـه مـ  یـ ز آلـوده و پل ی
 ،2ج ،1414منظـور،  ابندن است (ییو رو یی، رهايرستگار يبه معنا» فالح«) و 306ص
و  ی، دشـمن يتـوز نـه یتوان آن را کیدهد و میاز شدت بغض خبر م» بغضاء). «547ص

 ،1ج :1412، اصــفهانی راغــب /369ص ،4ج ،1409، يدیــفراهخصــومت معنــا کــرد (
ــون« ). واژه136ص ــدر انتها» منته ــا از مص ــت و معن ــس يس ــوددار ب ــردن، خ و  يک

  ).265ص ،12ج ،1360، يمصطفورساند (یبرداشتن را مدست
طان یو از عمل ش» رجس« یچرا همگ ؟اندآمده گرد یک نهیدر  ،ن چهار امریاچرا 
 یگرفتن و اجتناب است؟ چرا همگنه در ترك که در فاصله ،چرا چاره ؟اندشده خوانده

اند؟ مگر قـرآن خـود از منـافع شـراب و     شده یطان تلقیو برخاسته از عمل ش» رجس«
  مردم نگفته بود؟ يقمار برا
جـاد  یبسـتن راه عقـل و ا   يطان بـرا یاز تـالش شـ   یینمودهـا  گفته،پیشموارد  ههم
 بـر خـدا و   هیـ تکها، صنم ییجدا در حرکت، ياست که انسان را از آزاد ییهایوابستگ
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بندنـد و  ید را مـ یـ توحراه سـنجش و   ايگونهها همه به نیا .داردیحرکت با توکل بازم
  .نددیبستن راه تعقل و توح يبرا طانیش يهايباز یهمگ

 یبرخـ  ؛انـد مطرح کرده گوناگونینکات  ،»طانیالشمن عمل«ر یح تعبیتوضمفسران در 
گر عمـل او را  ید ی). برخ443ص ،2ج ،2008، یاند (طبرانن دانستهییطان را تزیعمل ش

  .)128ص ،4ج ،1405اند (جصاص، شرب خمر گفتهدعوت و امر به 
. است از سنجش و انتخاب ییت و رهایفرار از واقع يبرا یراه ،یو مست» خمر«

ال یـ و در خ يطان است که سالح فکر و عقل را کنار بگذاریش يخود بازامر، ن یا
 سازدمیرا از تعقل رها  یآدم ،. خمریخود را خالص کن ياریاز رنج هش رفته،فرو 

- یاد بدل میسپارد. آنجا که خمر به اعتیها موسوسه ال ویو افسار او را به دست خ
پرست بـه  کند که نگاه معتاد به خمر همانند نگاه بتیجاد میا یبستگچنان وا ،شود

  13.شودیش میبت خو
تـالش   هنـد، جلـو  یآفریکه در قمارباز م يدیشد یروان یز جدا از وابستگین» سریم«

اکتسـاب اسـت.    يشده برانهاده يهابر شانس و فارغ از راه هیا با تکیدن به دنیرس يبرا
از  کـرده، و از تعقـل فـرار    ددار هیـ چون شانس و تصـادف تک  یبر اوهام فرد ،سریدر م

  .دکنیم يها دورارها و راهیمع
 ییهارد. توهمیگید شکل میم و جدیقد يهاها و صنمپاداشتن بتبا ب» نصابأ«

هـا  ن بتیرا در ا ییهاو قدرت دریگمی ن و آن در تو شکلیکه از گذشتگان و از ا
ـ  پاکردن بـت شود و تو در بیطان همراه میش يهابا وسوسه کنی،میباور   ههـا و ارائ
و  يبار را از دوش خود بـردار  ،یوهم يروهایدادن نبا دخالت یکوشیم ،هایقربان
  .یبر آنها به مقصد برس هیبا تک
است که اعتبـار   ییگران به کمک ابزارهایخود و د ين راه براییتع» زالماألستقسام بإ«

فـرار از فکـر و    يبرا یراه ،طان گرفتهیش يهاوسوسه خود را از خرافات و جهل و از

                                                   
فرمود: پدرم از پدرش نقل کـرده اسـت کـه    یم صادقدم امام ینقل شده است که شن ابوالجاروداز  .13

همانند پرستنده بت است. گفـت: بـه او گفـتم معتـاد بـه خمـر        ،فرمود: معتاد به خمر رسول خدا
 ).405ص ،6ج ،1407، ینیکل( نوشدیم ،ابدیکه هر زمان آن را بآن :فرمود ؟ستیک
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  نند.ینشیعمل به عقل و شرع م يجا ند و بهامیتصم
را گوشزد کنـد؛ چـه    این اشیش ایدایباشد و منشأ پ» هینشو«تواند ینجا میدر ا» من«

 یعـ یو چه بسـتر طب  شده است وگوگفتات از آن یکه در روا ش آنیدایپ یخیمنشأ تار
  هاست.طنتیها و شهم وسوسه که باز ش به آنیگرا

دستور  ؛ به همین دلیل،دارند ییهاینیریها و شجاذبه یول ؛انداگرچه آلوده موارد نیا
کـه بـه آنهـا    یک هم نشد کـه هنگـام  ید به آنها نزدیبا یعنی ؛میها اجتناب کناند از آنداده
شود. در یاثرگذارتر مها ر وسوسهیو ت کندمیذهن را به خود مشغول  ،يشویک مینزد

ها و حیتوض هاست و هم یگرفتن و اجتناب عملفاصله ،یبرخورد با وسوسه، راه خالص
ـ   ،منجر نشود یها اگر به اجتناب عملوعظ اثـر  یاثرگذار نخواهد بود. آنچه وسوسـه را ب

  وسوسه است. يدن از فضایگزيشود، دوریمانع م یو از تلوث به آلودگکند می
ـ نـدارد. آنچـه   منافـاتی   ،مـردم  يبرا یداشتن منافع بودن با»رجس«  ز را تـا یـ چ کی

گردد، مجموع آثار ناپسـند آن  یق آن میال» رجس«ر یکند که تعبیبد و زشت م يااندازه
بـا فسـاد و    ،نـد انفـع  يکـه دارا  يدر همان ابعاد یسر حتیابعاد است. خمر و م هدر هم

 یو آلـودگ  يدیـ حصـر آن در پل  ،جـامع  یدر نگـاه  امـر ن یاند و همهمراه ییهایاهیس
  رسد.یق به نظر میدرست و دق
 ،ن امـور یـ گـرفتن از ا کنـد کـه فاصـله   ین نکته اشاره مـ یبه ا» لعلکم تفلحون«عبارت 

ود و یشدن از ققت رهایدر حق يرا فالح و رستگاریاست؛ ز يساز فالح و رستگارنهیزم
  است. یاز زندگ ياشدن با شکل تازهها و همراهیوابستگ

ـ  یشود که از درون تنگیگفته م ياش دانهیان رویدر لغت به جر» الحف«  ،نیزم
از  ی. فالح آدمسازدیش را آشکار میخو هنهفت يو استعدادها کشدمیرون یخود را ب

هـا و  نـه یسـاختن زم آمـاده  در گرو ،گرید يدارد و از سونیاز سو به رفع موانع  کی
  عوامل رشد است.

ساز مفاسد نهیساز و زمیوابستگ همگی ،رهایبر فال و فالگ هیو تک هاسر، بتیخمر، م
ان فـالح و  یـ جر يریـ گسازها شـرط شـکل  ن مفسدهی. اجتناب از ااندیو اجتماع يفرد
  ش است.یرو
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) 91(مائـده:  » سـرِ یالْمالخْمرِ ویالْبغْضَاء فم الْعداوةَ وکنَیوقع بیأَن «ر یکه در تعب يگرید نکته
پنهـان   يهـا که از دسـت است » باء« يجاه ب» یف«استفاده از حرف  ،درخور دقت است

 هلیوس د بهیشد يهایجاد عداوت و دشمنیطان در ایش يهادست 14دهد.یطان خبر میش
 يبازا مفتی يبرو مفت یبدمست ،ست. آنچه ظاهر استین روشنآشکار و  ،خمر و قمار

هـا و  نـه یک نیـز تجاوز و عـدوان و   ،هانیادامه همن ظاهر و در یدر پس ا یول باشد؛می
ن غرض یبودن ااختفا و پنهان ،»باء« يجا به» یف«رد. استفاده از یگیها شکل مخصومت

  فهماند.یرا م یطانیش
اند طانیش يهاحاصل وسوسه یهمگ ،يریگو فال یپرستبت ،قمار ،یکشش به مست

ده یش به دست مـا رسـ  یهاوهیو م اندنشسته هاهمه انسانکه در ذهن و دل گذشتگان و 
و به توهمـات و  سازد د جدا یتوحت و یما را از عقالن کوشدمیش یهاياست. او با باز
ها را گذارند و هوسیت را کنار مین عقالنیها که اموهوم بکشاند. آن يهاباور به قدرت

  د.یجز به عداوت و بغض نخواهند رس ،رندیگیحاکم م
را  یا وهمـ یو هوس  رخدایجاد توجه به غیا ،مشترك استموارد ن یا هآنچه در هم

ان یـ نشست و محور وحدت از م يگریاو د يجا که بهی. هنگاماست ن او کردنیجانش
ـ و ا یدرون نهینه فراهم شد، آن زمیبغض و ک ،نه عداوتیزم و رفت ـ یب ين فضـا ی  یرون

بـه   یکـه تـوجه   یو کسـ  ـ رِاهللاِکذم عن کصدی ـ گذاردینم یتوجه به خدا باق يبرا ییجا
ـ انگ 15،اد اوستی يکه برا یعمل يبرا ،دیجویرا نم يزیاد او چیخدا ندارد و در   يازهی

  .»م عن ... عنِ الصلَوةِکصدی« :نخواهد داشت
ـ . در آوجـود دارد ارتبـاط   پیشـین، ات یات و آین آیان اید توجه داشت که میبا ات ی

ا یـ نکه خداونـد بـر سـوگندها    یاز آنها و از ا يریگلزوم بهرهبات و یل طیاز تحل پیشین،
 ، صـحبت مان توجه داردیهاو به آثار اعمال ما بر دل کندمیهوده مجازات نیب يهامانیپ

 گفـت ت سخن یت و ممنوعیتوان از محدودیم یروشن است که هنگاممسئله ن ی. اشد

                                                   
 یاصـل  يز معنـا ین یاند و برخدانستهمجاز آن را در کلمات  یگونه استعماالت که برخنیا مورد در .14

 ).14ص ،1ج ،1381 ابوعبیده، /186ص ،2ج ،1980 ،فراء :ك.ر(اند حفظ کرده
15. »ذالةَ لمِ الص14طه: ( »يرکأَق.( 
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ار یـ ازهـا را در اخت ین نیکـه منـابع سـالم تـأم     بودمطمئن  رش کالمیو پذ یو از اثربخش
خواهد یها ممان آوردهیاز ا پیشین،ات ی. در آدر دسترس باشد هاو استفاده از آن گذاشت

امر ن یو حالل او را حرام نکنند که ا ندندخدا نب يهابات و حاللیراه را بر استفاده از ط
و بـر   گیرنـد میگران سخت یاست و خدا آنها را که بر خود و د يتجاوزگر یخود نوع

  دوست ندارد. کنند،میو به حدود خدا تجاوز  افزایندمیمحرمات خدا 
و از  يویدن يهااز نعمت يمندبهره يهاراه هکردن همات، قرآن از بازین آیا از شیپ
و اکنـون از   سخن گفته بـود ، د به آنها توجه داشتیها باکه در برخورد با نعمت ینکات

ش در یـ دن به فالح و رویرس ها الزمهشود که اجتناب از آنیسخن گفته م ياامور آلوده
هـا و گرفتـار   یو دچار آلودگ دهدمیطان قرار یکه ما را در طرح ش يامور ؛ستاین دنیا

  دارد.یوند با او بازمیو پ ادیکند و از یم هایها و دشمنعداوت
از پشـت   کـه نیم و ایاامر شده (ص) ات بعد، به اطاعت از خدا و رسول خدایدر آ

 ،گـذارد یطان را ناکـام مـ  یشـ  هم. آنچه طـرح و توطئـ  یحذر باشبر کردن به فرمان ایشان
طان اسـت و  یکـار شـ   یهماو دست آمده پیشینه یاست که در آ ياجتناب از امور نخست

ن یـ کـه در ا  آن است؛ امر خدا و رسول او بودن يرایرفتن و پذمطابق با دستور يگرید
ن صـحرا  یاه گوشخواهد شد که گوشه یر راهزنانینشان رهاست، اسیو ب ابان گستردهیب

خدا و رسولش  ههمراه است و بر اساس طرح و نقش يدکه با بل آن یول ؛اندن کردهیکم
  شود.یها نمنیدچار کم پیماید،راه می

  ها. درس4ـ2
گردیده جایی بـراي  ها آماده ها و دلها فراهم شده و ذهناکنون که گام به گام زمینه

ابهام و تعلل باقی نمانده است. برخورد قاطع قرآن که باز با توضیحی کامل همراه است 
گذارد. در این بیان ماهیت خطر ترسیم شده و عقالنیت را در کنار قاطعیت به نمایش می

شود تا میان مخاطبان و فضاي خطر آفرین فاصله ایجاد گردیـده و بـا ترسـیم    تالش می
رد و اجتماعی خمر و ارائه راه و مسیري متفاوت براي زندگی، انتخاب درست را آثار ف
  تر کرده ومخاطبان را از مسیر خطرناکی که ابتالي به خمر بازدارد.سهل
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آمنُـوا إِنَّمـا    نَیالَّـذ  هـا یأَ ای« یهآ .کامل یحیت کار همراه با توضیبرخورد قاطع در نهاالف) 
الْمرُ ورُیالْخَمس ابالْأَنْصيبرخـورد  ؛خمـر اسـت   هن برخورد بـا مسـئل  یآخر) 90(مائده: » و 

راه را بر تعقل  ايگونهکه به  يامور ،هین آیکامل. در ا یحیح، قاطع و همراه با توضیصر
انـد.  ک قماش محسـوب شـده  یاز  یو به نوع اندف آمدهیک ردیدر  ،بندندید میتوحو 

در  یو بـا برخـ   ـ خمر ـ ار و در چند مرحلهیج بسیرن امور با تدیاز ا یبرخورد با برخ
 ن مرحلـه کـه  یـ همراه بـوده اسـت. اکنـون در ا    ـ سریم ـ ترکوتاه یدو مرحله و با مهلت

ـ اند که نهمراه شده يف با اموریک ردی، در است شده الزم انجام يهايسازنهیزم  يازی
  با آنان نبوده است. یجیبه برخورد تدر

ف یـ رده با همین آیدر ا .طان در آنیخطر و نقش و هدف شت یق ماهین دقییتب ب)
 شـود می ت خمر روشنیماه ،»ما ... رجسنّإ«ر یهم با تعب ،گریدادن خمر با سه امر دقرار

  شده است. طان توجه دادهیش يگذارهیبه توطئه و سرما ،»طانیالشمن عمل«ر یو هم با تعب
 ،سـت یاز نخوردن خمـر ن  یسخن ،در حکم صادره .مشکل يجاد فاصله با فضایاج) 

رساند یفراتر از اجتناب از شرب را م يزیچ ،انین بیبلکه کالم در اجتناب از آن است. ا
که  یین رواین مضمون با مضامیارتباط و تماس با خمر داللت دارد. ا گونههر یو بر نف

 هخاص ظروف خمـر و لعـن همـ    يشووآن و شست یبر نجاست خمر و اجتناب اوان
ن بـا  یع خمر سروکار دارند و همچنـ ید و توزیو تول يسازبا آمادهاي گونهکه به  یکسان

بـر خـود دارد،    يخدا از خمر و هر آنچـه از آن اثـر   يایالعاده اولکه تحرّز فوق یاناتیب
  کامالً متناسب است.

ه یدر آ .او یروابط اجتماع نیزفرد و  يو رفتار یت روانیم آثار خمر بر وضعیترسد) 
ـ م یسـر و آثـار آن بـر روابـط اجتمـاع     یطان از رواج خمـر و م یشـ اهداف  ـ ی  ناان مؤمن

ـ یو همچن ـ بغضاء ـ گریکدیر حالت آنان نسبت به ییو بر تغ ـ	عداوت	ـ و  ین آثار روان
  ده است.ین گردییتب ـ ةاهللا و عن الصلوصدکم عن ذکری ـ آن بر افراد يرفتار
ها يدیبه دنبال امر به اجتناب از پل .تازه یزندگ ير متفاوت برایم راه و مسیترس )	ه

انـد تـا در   رش از خدا و رسولش امر شـده یبه اطاعت و پذ ،طانیش يهاح نقشهیو توض
ــ  رش از خــدا و یو پــذ یبــه همراهــ یعنــیمتفــاوت  یر، بــه راهــیاز آن مســ یکنـار نه
  ت شوند.یهدا رسولش
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به برحذربودن امـر   ن راان امر، مؤمنیو ا یبه دنبال آن نه .جاد حذر در مخاطبیا و)
د که از نکنید میما را تهد یا دشمنانی یاست که دشمن ییجا بودن درکرده است. برحذر

ـ بریغفلت ما بهره مـ  انـد کـه اسـاس    پنهـان  یهـر دو دشـمنان   »نفـس «و  »طانیشـ «د. ن
 ،آور اسـت تیکارسـاز و مصـون   ،ما هستند. آنچه در برابـر دشـمن پنهـان    يهایوابستگ

  .باشدمی بودنو برحذر ياریهش

  هجینت
در مواجهه قرآن است.  یحفظ سالمت روابط اجتماع ين ابزار برایآخر ،عمال مجازاتا

 يسـاز نـه یزم يرا بـرا  یبزرگ يهاگام ،م خمریح تحریش از طرح صری، پيخواربا شرب
  برداشته است.

 نیتأم يبرا ار از محبت خدب و سرشایغر يزیردادن برنامهبرخورد با نشان نخستین
ـ  يهـا نهیکند که زمیمذهن و دل را چنان سرشار  ،ن مواجههی. استما يازهاین و  یذهن

  آورد.یاد را فراهم میاعت یشدن از آلودگجدا یروان
ها و که در حرکت ییها؛ ذکرها و توجهاست یم نماز از مستیحفظ حر ،گام دوم

 خواهد داشـت.  هار خود را فقط در صورت فهم گفتهیتأث ،شودیکلمات نماز القا م
و  یبـردن بـه مسـت   ن پنـاه یگزیرا جا یگاه مناسبهیتواند تکیم، یین فضایبر چنهیتک

  کند. يخبریب
اسـت کـه بـا مسـئله      يگران پرسشیدر برابر جر یکرد عقالنیت رویگام سوم، تقو

ح یز تصرین مرحله نیرسول خداست. در ا يف از سوین تکلییتع يایر شده و جویدرگ
شتر فکر یچه برکردن هریگذشته و درگ یجیان تدریب هو اداماست نشده به حرمت خمر 

  م.یمخاطب را شاهد و عقل
ح، قـاطع و همـراه بـا    یصـر  يبرخـورد  خمـر اسـت؛   هبرخورد با مسئلگام، ن یآخر

طان یو نقـش شـ   شوندمی ک قماش محسوبید از یکامل. موانع تعقل و توح یحیتوض
ب روان و یـ در تخر راهن یـ کـه او از ا  ینقش ده است؛ین گردییخطرناك تب ين بازیدر ا

    کند.یم يباز یدر روابط اجتماع نیزرفتار و 
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