 ‐ 159675ﺣﻢ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺮکﻫﺎی ﺟﻨﺴ
ﺳﻮال
ﺣﻢ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺮکﻫﺎی ﺟﻨﺴ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﺮﺧ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ﺣﺮام ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن اﯾﻦﻫﺎ ﻣﺎدهی ﻣﺨﺪر ﻧﯿﺴﺖ و
ﺗﺎ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ زﯾﺎﻧ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻧﯿﺰ اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد و ﺣﺘ ﯾ از ﭘﺰﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ
ﻣﺤﺮکﻫﺎی ﺑاﯾﺮاد اﺳﺖ زﯾﺮا زﯾﺎﻧ ﺑﺮای ﺑﺪن ﻧﺪارد ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮط آﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻫﺮ ﺑﺎر آن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﯿﺴﺖ ﻣﯿﻠ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺣﻢ
ﺷﺮع در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ
اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ
اوﻻ:
ﺑﯿﺎن زﯾﺎنﻫﺎی ﻣﺤﺮکﻫﺎی ﺟﻨﺴ.
ﭘﺰﺷﺎن ﺑﻪ درﻣﺎن اﻏﻠﺐ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻫﺎی ﺟﻨﺴ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ و راهﻫﺎ و روشﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪی را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﺎﺗﻮاﻧ ﮐﺸﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،از
ﺟﻤﻠﻪ:
ـ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ از ﻃﺮﯾﻖ داروﻫﺎی ﻣﺤﺮک ﺧﻮراﮐ ﺑﻪ ﺷﻞ ﻗﺮص ،ﻣﺎﻧﻨﺪ وﯾﺎﮔﺮا و ﺳﯿﺎﻟﯿﺲ )ﺗﺎداﻓﯿﻞ(.
ـ درﻣﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﻮﺿﻌ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮاخ ﺷﺪن ﺷﺮاﯾﯿﻦ ﻣﮔﺮدد.
ـ درﻣﺎن از ﻃﺮﯾﻖ وارد ﮐﺮدن ﺷﯿﺎفﻫﺎی ﺑﺎرﯾ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺸﺎب راه ).(Muse
ـ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﺎهﻫﺎی ﮐﻤ از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻤﻠ ﺟﺮاﺣ .اﯾﻦ راه در ﺻﻮرت ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪن راه ﺣﻞﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﻣﮔﯿﺮد.
ﺑﻌﻀ از اﯾﻦ روشﻫﺎی درﻣﺎن زﯾﺎنﻫﺎ و آﺛﺎر ﺟﺎﻧﺒ ﺧﻮد را دارﻧﺪ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻗﺮصﻫﺎی ﺧﻮراﮐ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر دﺳﺘﺎهﻫﺎی ﮐﻤ.
ﻫﻤﻪی ﻗﺮصﻫﺎی ﺧﻮراﮐ ﻣﺤﺮک ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺮدرد ،ﮔﺮﻓﺘ ﻣﺠﺮای ﺑﯿﻨ و درد ﻣﻌﺪه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﻮء ﻫﺎﺿﻤﻪ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ
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ﺑﻪ ﻧﻮر و دردﻫﺎﯾ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﻤﺮ ﯾﺎ ﻋﻀﻼت ﻣﮔﺮدﻧﺪ.
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻣﺼﺮف اﯾﻦ داروﻫﺎ ﺑﺪون ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ ﭘﺰﺷ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﻤﺎراﻧ ﮐﻪ ﻣﺸﻞ اﻧﺴﺪاد ﺷﺮاﯾﯿﻦ دارﻧﺪ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ
آﺳﯿﺐ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺷﻮد؛ زﯾﺮا ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن داروﻫﺎی ﻧﯿﺘﺮاﺗ ﻣﺼﺮف ﻣﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ داروﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ وﯾﺎﮔﺮا واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن
ﻣدﻫﻨﺪ .وﯾﺎﮔﺮا از ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻦ دارو در ﺑﺪن ﺑﯿﻤﺎر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣآورد و ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﻓﺸﺎر ﺷﺪه و ﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﺮگ
ﻣاﻧﺠﺎﻣﺪ.
ﺛﺎﻧﯿﺎ:
ﺣﻢ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺮکﻫﺎ ﺟﻨﺴ:
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﺤﺮکﻫﺎ از دو ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎرج ﻧﯿﺴﺖ:
ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺨﺴﺖ :اﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﭘﯿﺮی ﯾﺎ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺘﻌﻤﺎل آن اﻣﺮی اﺳﺖ ﻣﺒﺎح از
ﻧﻈﺮ ﺷﺮﻋ؛ زﯾﺮا اﺳﻼم ﻣﺴﻠﻤﺎن را اﻣﺮ ﺑﻪ درﻣﺎن و ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺒﺎب ﻋﻼج ﻧﻤﻮده از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ
ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﮐﻪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :از دارو اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ اﻟﻪ ﻋﺰوﺟﻞ دردی ﻗﺮار ﻧﺪاده ﻣﺮ آﻧﻪ ﺑﺮاﯾﺶ داروﯾ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ
ﯾ درد و آن ﭘﯿﺮی اﺳﺖ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺗﺮﻣﺬی ـ و آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ ـ و اﺑﻮداوود و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ .و ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻣﻨﺪوب و
ﻣﺴﺘﺤﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺮ آن اداﻣﻪی ﻧﺴﻞ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻣﺷﻮد و اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺼﻮص ﺷﺮع ﺑﻪ آن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ از
ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﮐﻪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻓَﺎﻻنَ ﺑﺎﺷﺮوﻫﻦ واﺑﺘَﻐُﻮا ﻣﺎ ﻛﺘَﺐ اﻟﻪ ﻟَﻢ] ﺑﻘﺮه[۱۸۷ :
)ﭘﺲ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ آﻧﺎن ﻫﻤﺨﻮاﺑ ﮐﻨﯿﺪ و آﻧﭽﻪ را اﻟﻪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ ﻃﻠﺐ ﮐﻨﯿﺪ(.
و رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺑﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻓﺮزﻧﺪآور ازدواج ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ زﯾﺎدی ﺷﻤﺎ ﺑﺮ دﯾﺮ اﻣﺖﻫﺎ ﻣﺒﺎﻫﺎت
ﻣﮐﻨﻢ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻮداوود و ﻧﺴﺎﺋ ﮐﻪ رواﯾﺘ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺿﻮاﺑﻂ و ﺷﺮاﯾﻄ ﮐﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ذﮐﺮ ﻣﮐﻨﻨﺪ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ زﯾﺮا آﻧﺎن در اﯾﻦ ﻣﺠﺎل اﻫﻞ ذﮐﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
و از ﺟﻤﻠﻪی اﯾﻦ ﺿﻮاﺑﻂ:
اﻟﻒ .ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧ ﺟﻨﺴ دارد ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺲ از ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﭘﺰﺷ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد از اﯾﻦ داروﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
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ب .ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺮکﻫﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﻧﺸﻮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺪﻧﺶ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ داروﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻔﺶ ﺑﺎﺷﺪ.
ج .در اﺳﺘﻔﺎده از آن زﯾﺎدهروی ﻧﻨﺪ؛ زﯾﺮا اﺳﺮاف در اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ داروﻫﺎ زﯾﺎنﻫﺎی ﻓﺮاواﻧ دارد ﮐﻪ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﺪ
ﻣﺮگ ﺑﺮﺳﺪ.
ﺣﺎﻟﺖ دوم :اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﺤﺮکﻫﺎ ﺑﺮای ﻟﺬت ﺑﯿﺸﺘﺮ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺣﻢ ﺷﺮﻋ ﺑﻪ ﻋﻮاﻗﺐ ﻣﺼﺮف اﯾﻨﻮﻧﻪ داروﻫﺎ ﺑﺴﺘ
دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺳﺨﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﺳﺘﻔﺎده از داروﻫﺎی ﻣﺤﺮک ﺟﻨﺴ از ﺳﻮی اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮای ﻟﺬت ﺟﻮﯾ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ در
ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت اﺛﺮ ﻣﻌﻮس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﯾﻨﻮﻧﻪ ﻣﺤﺮکﻫﺎ در ﺑﺪن اﻓﺮاد ﻧﻮﻋ ﻧﺸﺎط و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﺪ
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺪن ﻫﺰﯾﻨﻪی اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ را ﺑﺎ ﺧﺴﺘ ﭘﺲ ﻣدﻫﺪ ،و ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ زﯾﺎﻧﺶ راﺟﺢ ﯾﺎ
ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺼﻮص ﺷﺮع و ﻗﻮاﻋﺪ ﮐﻠ آن ﻣﺒﺎح ﮔﺮدد.
ﻣﺨﺘﺼﺮ از رﺳﺎﻟﻪی ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺷﯿﺦ زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ﺑﻦ اﻟﺸﯿﺢ ﺑﻦ ازوﯾﻦ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﻨﻮازل ﻓ اﻷﺷﺮﺑﺔ ) ۲۳۷ـ .(۲۴۰
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻮال ).(79072
درﺑﺎرهی ﻟﻔﻆ رای ﺷﺮع در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭼﯿﺴﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻮال ﺷﻤﺎرهی ).(72841
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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