 ‐ 79072ﺣﻢ اﺳﺘﻔﺎده از داروﻫﺎی ﻣﺤﺮک ﺟﻨﺴ
ﺳﻮال
اﺳﺘﻔﺎده از داروﻫﺎی ﻣﺤﺮک ﺟﻨﺴ ﺑﺮای ﻟﺬت ﺟﻨﺴ ﺑﯿﺸﺘﺮ در رﻣﻀﺎن ـ ﻃﺒﻌﺎ ﺑﻌﺪ از اﻓﻄﺎر ـ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اوﻻ:
ﺗﺤﺮﯾ ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﺟﻨﺴ ﺑﺮ دو ﻧﻮع اﺳﺖ:
ﻧﺨﺴﺖ :ﻣﻮارد ﻃﺒﯿﻌ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺬاﻫﺎ و ﮔﯿﺎﻫﺎن و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻧﻮع در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ زﯾﺎن آن ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺸﻮد اﺷﺎﻟ
ﻧﺪارد ،اﻣﺎ اﮔﺮ زﯾﺎﻧﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ از آن دوری ﮐﺮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻻ ﺿﺮر وﻻ ﺿﺮار
)ﻧﻪ ]ﺑﻪ ﺧﻮد[ ﺿﺮر ﺑﺰﻧﯿﺪ وﻧﻪ ]ﺑﻪ دﯾﺮان[ ﺿﺮر ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ( ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺣﻤﺪ و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) .(۲۳۴۱ﺷﯿﺦ آﻟﺒﺎﻧ در ﺻﺤﯿﺢ ﺳﻨﻦ اﺑﻦ
ﻣﺎﺟﻪ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
در اﻵداب اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ) (۴۶۳ /۲آﻣﺪه اﺳﺖ :ﻣﺪاوا و ﺳﺮﻣﻪ زدن ﺑﺎ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﻧﺠﺲ ﯾﺎ ﭘﺎکِ ﺣﺮام ﯾﺎ ﻣﻀﺮ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺣﺮام اﺳﺖ.
در ﮐﺘﺐ ﻋﻠﻤﺎ ذﮐﺮ ﻓﻮاﺋﺪ ﺑﺮﺧ از ﻏﺬاﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ازدﯾﺎد ﺷﻬﻮت ﯾﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﻨﺴ ﻣﺷﻮد ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺨﻦ
ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ درﺑﺎرهی ﺳﺨﻦ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﮐﻪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺑﻪ ﻋﻮد ﻫﻨﺪی اﻫﻤﯿﺖ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ
در آن ﻫﻔﺖ ﺷﻔﺎ اﺳﺖ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری ) (۵۲۶۰و ﻣﺴﻠﻢ ) .(۴۱۰۳ﻫﻮد ﻫﻨﺪی ﻫﻤﺎن ﻗﺴﻂ ﻫﻨﺪی ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧ از
ﻓﻮاﯾﺪ آن را ﭼﻨﯿﻦ ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ :ﮔﺮم ﮐﺮدن ﻣﻌﺪه و ﺗﺤﺮﯾ ﺷﻬﻮت ﺟﻤﺎع ،و ﻣﺎﻟﯿﺪن آن ﮐﺪورت ﺻﻮرت را از ﺑﯿﻦ ﻣﺑﺮد....
ﻫﻤﯿﻦ را در ﻣﻮرد ﺷﻨﺒﻠﯿﻠﻪ و ﭘﺴﺘﻪ و ﺧﺮﻧﻮب و ﺗﺨﻤﻪی ﻫﻨﺪواﻧﻪ و دﯾﺮ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ .ﻧﺎ :اﻵداب اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﺑﻦ ﻣﻔﻠﺢ )،(۷ /۳
).(۳۷۵ ،۳۷۰ /۲
ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ در اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﺷﯿﺎ ﺑﻪ ﺣﺪ اﺳﺮاف ﯾﺎ ﺗﻌﻠﻖ و ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﺖ داﺋﻢ ﻧﺮﺳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در
ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻏﺬا و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﻫﺎﯾ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻬﻮﺗﺶ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﺪ.
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دوم :داروﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣرود ﮐﻪ اﺻﻞ در ﻣﻮرد اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺟﻮاز و ﺣﻼل ﺑﻮدن اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﯿﺰی
ﺣﺮام ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺖ ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ زﯾﺎن ﺑﻪ ﺑﺪن ﻣﺷﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﺣﺮام اﺳﺖ .اﻣﺎ
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﯾ ﻧﺎﺗﻮاﻧ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎری ﯾﺎ ﭘﯿﺮی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﯾﻦ داروﻫﺎ اﺳﺖ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای
اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﻪ ﭘﺰﺷ ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ زﯾﺮا ﺑﺮﺧ از اﯾﻦ داروﻫﺎ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﺮگ ﺧﻄﺮﻧﺎک
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮﺧ ﺧﺎﻟ از ﺧﻄﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ اﻧﺴﺎن ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارد ،ﺣﺘ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻟﺬت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ .زﯾﺒﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ دارو
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺎﺑﻮن اﺳﺖ ،ﻟﺒﺎس را ﭘﺎک ﻣﮐﻨﺪ اﻣﺎ آن را ﮐﻬﻨﻪ ﻣﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﺎن از اﺳﺘﻔﺎدهی دارو ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻗﺮص وﯾﺎﮔﺮا ،داروﯾ ﮐﻪ در اﯾﻦ دوران ﺑﯿﺴﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ؛ اﯾﻦ دارو از ﺳﻮی ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم
ﺑﺪون ﺑﺮرﺳ ﯾﺎ ﻣﺸﺎورهی ﭘﺰﺷ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﮐﻪ زﯾﺎنﻫﺎﯾ ﺷﺪﯾﺪی ﺑﻪ آﻧﺎن وارد ﮐﺮده اﺳﺖ .دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻪ اﻟﻨﻌﯿﻤ
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻗﻠﺐ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﻈﺎﻣ زاﯾﺪ در ﻫﻤﺎﯾﺸ درﺑﺎرهی ﻣﺤﺮکﻫﺎی ﺟﻨﺴ ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ دارو دارای ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒ
ﺑﻌﻀﺎ ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ .ﭘﮋوﻫﺸ در ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺮ روی ﺣﺪود  ۸۵۰۰ﺷﺨﺺ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ از ﺳﺮدردی در ﺣﺪود ٪۱۶
رﻧﺞ ﻣﺑﺮﻧﺪ و ﺑﺮﺧ از آﻧﺎن از اﻟﺘﻬﺎب و ﻗﺮﻣﺰی ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺻﻮرت و ﺑﺮﺧ از ﺳﻮزش ﻣﻌﺪه و ﻋﻮارض ﺑﺪﻫﻀﻤ ﻏﺬا
رﻧﺞ ﻣﺑﺮﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر در ﻣﻮرد ﺑﻌﻀ از آﻧﻬﺎ ـ ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﮐﻤ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن داﺷﺘﻨﺪ ـ ﮔﺎه ﻓﺸﺎر ﺧﻮنﺷﺎن ﺑﻪ ﺣﺪ
ﻣﻀﺮی ﺑﺎﻻ ﻣرﻓﺖ.
وی ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺧﺎﺻ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﭘﺰﺷ ـ وﻟﻮ ﮐﻮﺗﺎه ـ ﻣﺸﺎوره ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ .اﻣﺎ آﻧﻬﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎرﻧﺪ ﺑﻪ
وﯾﮋه ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻋﺮوق و ﻗﻠﺒ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ اول ﺑﻪ ﭘﺰﺷ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن داروﻫﺎﯾ ﺣﺎوی ﻧﯿﺘﺮات ﻣﺼﺮف
ﻣﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ وﯾﺎﮔﺮا واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺷﻮد اﯾﻦ دارو در ﺑﺪن ﺑﯿﻤﺎر ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺮود ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﭘﺎﯾﯿﻦ
و ﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﺷﻮد .ﻣﺎ درﺑﺎرهی ﺣﺎﻻت وﻓﺎت ﺑﺴﯿﺎری ﺷﻨﯿﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ در اﯾﻨﻮﻧﻪ ﻣﻮارد رخ دادهاﻧﺪ ،ﯾﻌﻨ ﺷﺨﺺ دﭼﺎر
ﻣﺸﻞ ﻗﻠﺒ ﯾﺎ اﻧﺴﺪاد ﺷﺮاﯾﯿﻦ ﺑﻮده و از داروﻫﺎی ﻧﯿﺘﺮاﺗ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﮐﺮده و ﻣﺼﺮف ﻫﻤﺰﻣﺎن آن ﺑﺎ وﯾﺎﮔﺮا ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺪاﺧﻞ
داروﯾ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒ ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺛﺎﻧﯿﺎ:
ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻣﺤﺮکﻫﺎ در ﻫﻨﺎم رﻣﻀﺎن ﯾﺎ دﯾﺮ وﻗﺖﻫﺎی ﺧﺎرج از رﻣﻀﺎن ﮐﻪ ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن در آن ﻣﺒﺎح اﺳﺖ ﺗﻔﺎوﺗ
ﻧﺪارد ،ﯾﻌﻨ ﻫﺮ ﮔﺎه ﺧﻮردن ﺟﺎﯾﺰ ﺑﺎﺷﺪ در دﯾﺮ اوﻗﺎت ﻧﯿﺰ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﮔﺎه ﺣﺮام ﺑﺎﺷﺪ در دﯾﺮ اوﻗﺎت ﻧﯿﺰ ﺣﺮام اﺳﺖ.
اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮای روزهدار ﻣﺒﺎح ﻗﺮار داده ﮐﻪ از ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﭘﺲ از اﻓﻄﺎر ﻟﺬت ﺟﻨﺴ ﺑﺒﺮد و ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
اﺣﻞ ﻟَﻢ ﻟَﻴﻠَﺔَ اﻟﺼﻴﺎم اﻟﺮﻓَﺚ اﻟَ ﻧﺴﺂﺋﻢ ﻫﻦ ﻟﺒﺎس ﻟﱠﻢ واﻧﺘُﻢ ﻟﺒﺎس ﻟﱠﻬﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﻪ اﻧﱠﻢ ﻛﻨﺘُﻢ ﺗَﺨْﺘﺎﻧُﻮنَ اﻧﻔُﺴﻢ ﻓَﺘَﺎب ﻋﻠَﻴﻢ وﻋﻔَﺎ

3/2

ﻋﻨﻢ ﻓَﺎﻵنَ ﺑﺎﺷﺮوﻫﻦ واﺑﺘَﻐُﻮاْ ﻣﺎ ﻛﺘَﺐ اﻟﻪ ﻟَﻢ وﻛﻠُﻮاْ واﺷْﺮﺑﻮاْ ﺣﺘﱠ ﻳﺘَﺒﻴﻦ ﻟَﻢ اﻟْﺨَﻴﻂُ اﻻﺑﻴﺾ ﻣﻦ اﻟْﺨَﻴﻂ اﻻﺳﻮدِ ﻣﻦ اﻟْﻔَﺠﺮِ ﺛُﻢ
اﺗﻤﻮاْ اﻟﺼﻴﺎم اﻟَ اﻟﱠﻠﻴﻞ وﻻ ﺗُﺒﺎﺷﺮوﻫﻦ واﻧﺘُﻢ ﻋﺎﻛﻔُﻮنَ ﻓ اﻟْﻤﺴﺎﺟِﺪِ ﺗﻠْﻚَ ﺣﺪُود اﻟﻪ ﻓَﻼ ﺗَﻘْﺮﺑﻮﻫﺎ ﻛﺬَﻟﻚَ ﻳﺒﻴِﻦ اﻟﻪ آﻳﺎﺗﻪ ﻟﻠﻨﱠﺎسِ ﻟَﻌﻠﱠﻬﻢ
ﻳﺘﱠﻘُﻮنَ ]ﺑﻘﺮه[۱۸۷ :
)در ﺷﺐﻫﺎی روزه ﻫﻤﺨﻮاﺑ ﺑﺎ زﻧﺎﻧﺘﺎن ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﻼل ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .آﻧﺎن ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻟﺒﺎﺳ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺷﻤﺎ ﺑﺮای آﻧﺎن ﻟﺒﺎﺳ
ﻫﺴﺘﯿﺪ .اﻟﻪ ﻣداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺧﻮدﺗﺎن ﻧﺎراﺳﺘ ﻣﮐﺮدﯾﺪ ﭘﺲ ﺗﻮﺑﻪی ﺷﻤﺎ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و از ﺷﻤﺎ درﮔﺬﺷﺖ .ﭘﺲ اﮐﻨﻮن ]در
ﺷﺐﻫﺎی رﻣﻀﺎن ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ[ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻫﻤﺨﻮاﺑ ﮐﻨﯿﺪ و آﻧﭽﻪ را اﻟﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ ﻃﻠﺐ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﺑﯿﺎﺷﺎﻣﯿﺪ ﺗﺎ
رﺷﺘﻪی ﺳﻔﯿﺪ ﺻﺒﺢ از رﺷﺘﻪی ﺳﯿﺎه ]ﺷﺐ[ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻮدار ﺷﻮد ،ﺳﭙﺲ روزه را ﺗﺎ ]ﻓﺮا رﺳﯿﺪن[ ﺷﺐ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪ و در
ﺣﺎﻟ ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﻌﺘﻒ ﻫﺴﺘﯿﺪ ]ﺑﺎ زﻧﺎن[ آﻣﯿﺰش ﻧﻨﯿﺪ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﺣﺪود ]اﺣﺎم[ اﻟﻪ ،ﭘﺲ ﺑﺪان ﻧﺰدﯾ ﻧﺸﻮﯾﺪ .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
اﻟﻪ آﯾﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﯿﺎن ﻣﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﻮا ﭘﯿﺸﻪ ﮐﻨﻨﺪ(.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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