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یسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَیسِرِ قُلْ فِیهِمَآ إِثْمٌ كَبِیرٌ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا
وَیسْئَلُونَكَ مَاذا ینْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ یبَینُ اللَّهُ لَكُمُ الْأَیتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (بقره)912 /
از تو درباره شراب و قمار مىپرسند ،بگو :در آن دو گناهى بزرگ است و منافعى (مادّى) نی ز براى مردم دارند( .ولى)
گناه آن دو از سود آنها بزرگتر است( .همچنین) از تو مىپرسند كه چه انفاق كنند؟ بگو( :افزون بر نیاز خود را)،
خداوند این چنین آیات را براى شما روشن مىسازد تا شاید اندیشه كنید.

یأَیهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیسِرُ وَالْأَنصَابُ وَ الْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّیطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ (مائده)29 /
اى كسانى كه ایمان آوردهاید! همانا شراب و قمار و بتها و تیرهاى قرعه ،پلید و ازكارهاى شیطان است ،پس از آنها
بپرهیزید ،تا رستگار شوید.

إِنَّمَا یرِیدُ الشَّیطَنُ أَن یوقِعَ بَینَكُمْ الْعَدَ وَةَ وَ الْبَغْضَآءَ فِى الْخَمْرِ وَ الْمَیسِرِ وَ یصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ
وَ عَنِ الصَّلَو ةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ (مائده)21 /

همانا شیطان مىخواهد به وسیله شراب و قمار ،میان شما دشمنى و كینه بیفكند و شما را از یاد خدا و نماز باز دارد .پس
(با این همه مفاسد) آیا دست برمىدارید .
الكل برای اولین بار توسط دانشمند ایرانی زكریای راز ی
شناسایی شد .یكی از موارد مصرف الكی به عنوان نوشیدنی
است .الكل اتیلیك به عنوان یك ماده یا دارو یا سم امروزه
در پزشكی و صنعت مصارف فراوانی دارد .تهیه زیستی اتانول
به وسیله آنزیم موجود در
 C2H5OHكه به الكل معروف است
سلولهای مخمر آبجو حاصل می شود.متاسفانه تهیه غی ر
استاندارد آن در ایران و مصارف خوراکی آن با عث صدمات غیر
قابل جبرانی در مصرف کنندگان میشود.
اتانول در صنایع شیمیایی به عنوان یك حالل آلی و در پزشك ی
به عنوان عامل ضد عفونی و در صنایع داروسازی به عنوان یك
حالل و كمك حالل استفاده می شود .اتانول یك مایع شفاف ،ب ی
رنگ ،فرار ،سیا ل ،قابل اشتعال و قابل اختالط با آب است كه
فعالیت باكترسیدی دارد.
از اتانول به عنوان عامل ضد عفونی كننده استفاده می شود.
در دهانشویه ها بین  51تا  51درصد ،در فرآورده های
بهداشتی مثل شیشه پاك كن ها حدود  51درصد و در فرآورده
الكل
های  After Shaveبین  51تا  01درصد اتانل موجود است.
با رسوب دادن پروتوپالسم و آب گیری از آن اثر قابل و ضد
عفونی كننده خود را اعمال می كند.
الكل اتیلیك یا اتانول به عنوان یكی از معروف ترین مواد
آسیب رسان به بدن انسان مطرح می باشد و همواره مورد توجه
محققان بوده است .با استفاده روز افزون آن در غرب ،ضایعات
ناشی از مصرف بی رویه آن نیز افزایش یافته است .صدمات
مختلف ناشی از الكل بر بدن انسان مورد مطالعه قرار گرفته
است .از جمله تاثیر منفی آن بر ترشح هورمون ها از غدد،
صدمه به قلب  ،آثار مخرب بر روی جنی ن و مادر در دوره
بارداری ،اختالل عملكردی در مری ،ایجاد گاستریت حاد و
مزمن ،پانكراتیت حاد ،سركوب سیستم ایمنی و عصبی ،اختالالت
عملكردی دستگاه تناسلی را میتوان نام برد.

از دیدگاه صنعت ،طب،
در این مقاله معایب و مزایا الکل
بهداشت و دین مورد مطالعه قرار گرفته است .در این مقاله
بیش از  011منبع استفاده شده است.

