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 According to the decree of some jurists, pure alcohol is not considered an 

example of intoxicants and if it is not derived from intoxicants or other 

impurities, it can be used in the production process of food products, so it is 

necessary to determine the allowable amount of alcohol used in the production 

of food products to know what percentage or amount of alcohol in food 

products can make them intoxicating. The aim of this study was to explain the 

permissible amount of alcohol used in food products to calculate the Blood 

Alcohol Concentration (BAC) and its relationship with the amount of alcohol 

consumed, to determine the minimum volume of alcohol that causes 

drunkenness. This research has been done with the method of library studies 

and in a descriptive-analytical way, in which the necessary information has 

been obtained by referring to religious and scientific texts and then, has been 

analyzed. Findings show that whenever the level of Blood Alcohol 

Concentration (BAC) reaches 0.02%, the first signs of drunkenness become 

mildly apparent. The lowest amount of alcohol that can cause this level of 

drunkenness in weakest people regarding the effects of alcohol is consuming 8 

ml of alcohol in less than an hour. Less than this amount cannot cause 

drunkenness, so it can be considered as the permissible amount of alcohol in 

food products. 
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های  بررسی فقهی مقدار مجاز استفاده از الکل در فراورده
 خوراکی
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 ایران ار دانشگاه علوم پزشکی تهران،استادی 

 عباس عمادی
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 چکیده

آورها(  بر مبنای حکم برخی فقها که الکل خالص از مصادیق مسکرات)مستی
توان از آن  د، میشود و اگر برگرفته از خمر یا سایر نجاسات نباش محسوب نمی

های خوراکی استفاده نمود، الزم است مقدار مجاز  در فرایند تولید فراورده
های خوراکی مشخص گردد تا دانست وجود  استفاده از الکل در تولید فراورده

ها را به  تواند آن های خوراکی می چه درصد یا چه مقداری از الکل در فراورده
ش حاضر با هدف تبیین مقدار مجاز استفاده آور( تبدیل کند. پژوه مسکر)مستی

های خوراکی انجام شده است تا با محاسبه غلظت الکل در  از الکل در فراورده
شده، بتواند کمترین حجم الکل  ( و رابطه آن با مقدار الکل مصرفBACخون)

گردد مشخص نماید. این پژوهش با روش مطالعات  را که موجب بروز مستی می
به شیوه توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است که با مراجعه به متون ای و  کتابخانه

دینی و علمی اطالعات الزم به دست آمده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته 
دهد هرگاه سطح غلظت الکل در  های تحقیق نشان می یافته است.
صورت خفیف آشکار  های مستی به برسد اولین نشانه ٪62/6( به BACخون)

ترین افراد نسبت به تأثیرات  کمترین مقدار الکلی که در مورد ضعیفگردد.  می
لیتر الکل در  میلی 8تواند موجب چنین سطحی از مستی شود، مصرف  الکل، می

تواند عامل مستی باشد،  طول کمتر از یک ساعت است. کمتر از این مقدار نمی
های خوراکی در  هعنوان مقدار مجاز الکل در فراورد توان آن را به بنابراین می

 نظر گرفت. 
 های الکلی، مسکر، غذای حالل، مقدار مجاز الکل، فراورده واژگان کلیدی:
 تاریخ دریافت:
 تاریخ پذیرش:

 g_noormohammadi@sina.tums.ac.ir نویسنده مسئول:*

 

 مقدمه
طور  الکل یکی از مواد شیمیایی پرکاربرد است که امروزه به

های مختلف زندگی بشر مورد استفاده قرار  گسترده در عرصه
یرد. از این ماده در پزشکی، داروسازی، محصوالت بهداشتی و گ می

شود. یکی از مصارف شایع الکل، استفاده  می  صنایع مختلف استفاده
های  از نوع خوراکی آن )اتانول( در تولید بسیاری از فراورده
های  دارویی و غذایی است. استفاده از این نوع الکل در فراورده

احث مهم و البته مورد اختالف فقهی خوراکی، همواره یکی از مب
ای از فقها که الکل خالص را  بوده است. بر اساس دیدگاه عده

های  اند، استفاده از آن در فراورده مصداق مسکرات مایع دانسته
ای مانند اضطرار وجود نداشته  خوراکی تا زمانی که عناوین ثانویه

ها است که باشد، جایز نیست، زیرا این حکم مورد اتفاق نظر فق
گردد، مصرف آن در حالت  چه موجب بروز مستی در انسان می آن

صورت خالص یا مخلوط با داروها  صورت کم یا زیاد و به اختیار به
چنین بر طبق دیدگاه فقهایی  ( هم2؛9باشد.) ها حرام می و خوراکی

که برخی اقسام الکل مانند الکل برگرفته از شراب انگور و خرما 
دانند،  ات را به دلیل استخراج از نجاسات، نجس مییا سایر مسکر

های خوراکی یا در فرایند  ها نیز در فراورده استفاده از این نوع الکل
ای صورت نگیرد ـ  تولید آن ـ تا زمانی که استهالک یا استحاله

 ( 9جایز نخواهد بود.)
های  بر اساس این مبنا، استفاده از الکل خالص در تولید فراورده

باشد  کی به این دلیل که مصداق مسکرات یا نجاسات میخورا
جایز نیست؛ اما بر اساس مبنای برخی از فقها که الکل خالص را 

که برگرفته از خمر یا سایر  مسکر بالفعل ندانسته و مشروط بر این
مقدار مجاز استفاده از الکل »دانند، مسأله  نجاسات نباشد پاک می

باشد. بر اساس این دیدگاه،  طرح می قابل« های خوراکی در فراورده
ای سمی  الکل خالص یا مطلق از نظر علمی و تجربه عرفی، ماده

است که نوشیدنی نیست و برای مصرف خوراکی و تحقق خاصیت 
آوری در آن، الزم است مقدار معینی از آن با مواد دیگر  مستی

 ترکیب شود. به تعبیر دیگر، هر چند این نوع الکل، ماده اولیه
دهد و قابلیت دارد که با ترکیب  مشروبات الکلی را تشکیل می

شدن با سایر مایعات به مسکر تبدیل شود، اما بالفعل از مسکرات 
( بر اساس این مبنا، وجود الکل در 0؛5؛4گردد.) محسوب نمی

ای مجاز است که آن فراورده،  های خوراکی فقط تا اندازه فراورده
 تبدیل به مسکر نگردد.

اساسی این است که در فرایند تولید یک فراورده خوراکی، پرسش 
میزان الکلی شدن یا افزودن الکل به آن تا چه اندازه مجاز است. 
به بیان دیگر، وجود چه درصد یا چه مقداری از الکل در 

ها را به مسکر تبدیل کند. این  تواند آن های خوراکی می فراورده
وط به الکل و های مرب پرسش مهمی است که در پژوهش

های الکلی به آن توجه نشده است؛ اما پاسخ به آن برای  فراورده
بسیاری از صنایع غذایی و دارویی که به نوعی، از الکل در 

کنند و خود را ملزم به رعایت  های خود استفاده می فراورده
چنین  گشاست. هم کننده و گره دانند بسیار تعیین الزامات شرعی می

اسالمی در زمینه صدور مجوز برای واردات های  برای دولت
 های الکلی بسیار کارآیی خواهد داشت. فراورده

با توجه به اهمیت این مسأله، پژوهش حاضر درصدد است از 
طریق بررسی تأثیرگذاری الکل بر روان و رفتار انسان و اختالالت 

آوری الکل و در نتیجه مقدار مجاز  ناشی از آن، مقدار مستی
های خوراکی حالل را مشخص نماید.  از آن در فراوردهاستفاده 

بدین منظور پس از مروری بر پیشنیه پژوهشی این مسأله، به 
شناسی فقهی مسکر پرداخته و از طریق بررسی غلظت الکل  مفهوم

در خون و رابطه آن با مقدار الکل مصرف شده توسط فرد، مقدار 
ر فقهی بیان شده های خوراکی را از منظ مجاز الکل در فراورده

دهد که این مسأله در فقه  است نگاهی به پیشنیه پژوهش نشان می
شناختی است مغفول  ای صرفاً موضوع شیعه از آن جهت که مسأله

واقع شده است. به لحاظ حکمی، همه فقها خوردن مایعاتی را که 
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اند، اما از  آوری رسیده حرام دانسته مسکر شده و به مقدار مستی
اند که مقدار  شناسی به این مسأله نپرداخته عمنظر موضو

توان یک ماده مسکر را از  آوری چقدر است و چگونه می مستی
تردید، مسکر شدن یک ماده با افزایش  غیر آن شناسایی نمود. بی

های  درجه الکلی آن رابطه مستقیم دارد. امروزه که دستگاه
یک فراورده  توان مقدار الکل موجود در سنج وجود دارد، می الکل
گیری نمود، اما پرسش مهم این است که چه  آسانی اندازه را به

دهنده مسکر بودن آن  درصدی از الکل در یک فراورده، نشان
اهلل  ( و آیت0اهلل تبریزی) است. برخی از فقهای معاصر مانند آیت

( در پاسخ به این سؤال که وجود چه درصدی از 5مکارم شیرازی)
صورت کلی چنین پاسخ  ها جایز است، به وشیدنیالکل در غذاها و ن

هایی که در طبیعت خود مسکر نیستند  اند که مصرف فراورده داده
کار برده نشده است  ای به کننده ها هیچ مایع مست یا در تولید آن

باشد. بنابراین، مالک حرمت و حلیت را صدق عنوان  جایز می
به مقدار یا درصد ای  مسکر بر آن فراورده دانسته و هیچ اشاره

های خوارکی مانند داروها و  مجاز استفاده از الکل در فراورده
اهلل  اند. اما برخی از فقها مانند آیت ها نداشته غذاها و نوشیدنی

سیستانی درصد خاصی از الکل را به عنوان مقدار مجاز استفاده از 
اند. ایشان در پاسخ به  آن در مواد غذایی و دارویی ذکر کرده

نسبت الکل آن ناچیز  استفاده از داروها و غذاهایی را کهستفتایی، ا
اهلل سید  ( آیت7داند.) % یا کمتر برسد، جایز می2است مثالً به 

محمد صدر نیز بر این باور است که اگر الکلی که در فراورده 
% 5/9تر از  ماند، نسبت به مجموع غذا و دارو بیش نهایی باقی می

حکم مستهلک در غذا و  تر از آن به ز الکل یا کمنباشد، این مقدار ا
شده در  ( مقدارهای تعیین8داروست و عرفاً ملحق به عدم است.)

بیان شده « استهالک»بیان این فقها هر چند ناظر به مسأله فقهی 
لحاظ علمی فاقد  لحاظ عرف عام، ناچیز است، اما به است و به

%  الکل 2% یا 5/9زان دهد که می پشتوانه است و تحقیقات نشان می
 کننده باشد. تواند مست های خوراکی نیز می در فراورده

در مجامع حقوقی ایران یا قوانینی که در رابطه با مصرف مسکرات 
آوری  و حدود آن وجود دارد نیز مقدار مشخصی برای مقدار مستی

قانون مجازات اسالمی  204ماده بر طبق  الکل بیان نشده است.
مصرف مسکر حرام است، اما در این قانون،  9912مصوب سال 

آوری( بیان نشده است.  ضابطه و مقدار مشخصی برای اسکار)مستی
های مشورتی  اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریهبه همین جهت 

چه درصدی از الکل باید هایی از این قبیل که  خود در مورد پرسش
چنین د، در یک مایع وجود داشته باشد تا مشمول مسکرات شو

مصرف مایع سکرآور با هر درجه از الکل اظهار داشته است که 
ممنوع است و تشخیص مایع سکرآور، امری تخصصی و مستلزم 

 (1جلب نظر کارشناس است.)
های  ها، مقدار مجاز استفاده از الکل در فراورده در برخی پژوهش

% و کمتر از آن بیان شده است. ابوحدید و زیّر در 9خوراکی، 
وهش خود پیرامون کاربرد الکل در صنایع غذایی که در سال پژ

های خوراکی را  در دانشگاه زوریخ انجام شده است، فراورده 2690

کننده دانسته و  % الکل داشته باشند، مسموم95که بیش از 
کننده، و  % الکل داشته باشند مست95% تا 9هایی را که بین  فراورده

آنان برای ادعای خود  اند. سته% را حالل دان9میزان کمتر از 
اند که برای رسیدن به مستی واضح، غلظت الکل  استدالل نموده

برسد و مصرف مایعی که  96/6تا  68/6موجود در خون باید بین 
الکل یا کمتر باشد، چنین سطحی از غلظت الکل خون را % 9حاوی 

 % )یعنی61/6برای رسیدن سطح الکل خون به  کند، زیرا ایجاد نمی
 55ترین افراد )مانند زنان با وزن  مستی واضح( در مورد ضعیف

لیتر مایع با  میلی 4666کیلوگرم( الزم است در طول یک ساعت، 
% مصرف شود، ولی مصرف این حجم از مایع منجر به 9الکل 

گردد. بنابراین، اگر درصد الکل  هیپوناترمی)کم سدیمی( شدید می
کننده نخواهد  از آن باشد مست% یا کمتر 9یک نوشیدنی به مقدار 

( این پژوهش از این جهت قابل نقد است که بروز مستی 96)بود.
کامل را معیار مسکر بودن یک فراورده قرار داده است، در حالی 

صدق « مستی»که از دیدگاه فقه شیعه، بر مستی خفیف نیز عنوان 
نیز  % 9کند و در مورد برخی افراد، مصرف الکل کمتر از  می
% 9توان  تواند این سطح از مستی را ایجاد نماید. بنابراین، نمی می

های خوراکی  الکل را مقدار مجاز استفاده از الکل در فراورده
 دانست.

از پژوهشگران صنایع غذایی در پژوهشی که به ریاض و چودری 
اند، استفاده  بررسی معیارهای غذای حالل از منظر اسالمی پرداخته

های خوراکی را مورد بحث قرار داده و مقدار  دهاز الکل در فراور
اند  اند. آنان برای ادعای خود استدالل نموده دانسته% 9مجاز آن را 

های خوراکی به مقداری  که وجود این مقدار الکل در فراورده
اندک است که بو، مزه و طعم آن که معیار نجاست است قابل 

شی کامل در مورد ( البته در فقه شیعه، پژوه99مالحظه نیست.)
های خوراکی انجام نشده  مقدار مجاز استفاده از الکل در فراورده

 است.
 
 شناسی مسکر موضوع  

از دیدگاه فقهی، مسکر آن چیزی است که مصرف آن سبب بروز 
گردد. در متون فقهی، تعریف جامع و  حالت مستی در انسان می

لفی مانند ای معین برای مستی بیان نشده و معیارهای مخت ضابطه
زوال عقل، نقص عقل، سستی در اعضا، سرخوشی و ... بیان شده 

 است:
ـ بسیاری از فقهای شیعه در تعریف سکر )مستی( بر این باورند 9

باشد و از نظر  که حالت مستی مالزم با تغیّر عقل یا نقص عقل می
های خاصی همراه است. شیخ مفید، مستی  رفتاری و روانی با نشانه

 ر عقل تعریف نموده است:را به تغیّ
اش  حد مستی بر اثر نوشیدن، تغیّر در عقل است و نشانه»

چه را در حالت هوشیاری زشت  آن است که انسان آن
چه را در حالت هوشیاری  داند، نیکو بشمارد و آن می

داند زشت به حساب آورد. بنابراین، اگر فردی  نیکو می
ست ولی با در حالت عادی دارای آرامش و سکون نفس ا
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 غالمرضا نورمحمدی و همکار  02

 9911تابستان ، 2، شماره 5دوره   وهشی قرآن و طبپژ  -نامه علمیفصل

راحتی به  خوردن مسکر از آن حالت خارج شود و به
که در حالت عادی چنین نباشد،  طوری لهویات بپردازد، به
 (92«.)شود مست محسوب می

ـ سید مرتضی سستی در اعضا را که همراه با طرب و نشاط باشد، 2
 (99نشانه مستی دانسته است.)

(، سید 95احمد نراقی)(، مولی 94ـ برخی از فقها مانند شهید اول)9
دهد و موجب سرخوشی  ( آنچه عقل را تغییر می9علی طباطبایی)

 دانند.  گردد مسکر می در فرد می
داند که ابتدائاً و استقالال ًباعث  ـ کاشف الغطاء مستی را حالتی می4

دنبال آن و به دلیل ضعف قلب و بدن،  ولی به شود نقص عقل می
 (90.)دهد حالت اغما و بیهوشی رخ می

ای  که برای شناخت حالت مستی نشانه ـ برخی از فقها بدون آن5
ذکر کنند، تشخیص آن را به عهده عرف نهاده و صدق عرفی را 

اند. صاحب جواهر پس از بیان  معیار تحقق عنوان سُکر دانسته
های مستی که در عبارات فقها، بر این باور است که  برخی از نشانه

ید به عرف مراجعه کرد و تشخیص عرف، برای فهم معنای مستی با
گذارنده بین مسکر و مخدّر و مفاهیمی مانند آن  مالک و فرق

 ( 2باشد.) می
ها را برای مستی نقل کرده و  ـ آقا رضا همدانی برخی از نشانه0

نتیجه گرفته که مستی حالتی شبیه جنون است، اما واگذار کردن 
 (97تشخیص مستی به عرف سزاوارتر است.)

دهد که عبارات فقها در معنای مسکر و  الب فوق نشان میمط
دیگر متفاوت است و هر کدام نشانه  تعریف حالت مستی با یک

خاصی را برای آن بیان نموده یا تشخیص آن را به عرف واگذار 
 اند. کرده

ـ وحید بهبهانی بیان جامعی در معنای سکر)مستی( دارد که با 7
تأثیرات آن بر روان و رفتار انسان  های علمی در باب الکل و یافته

مطابقت دارد. از نگاه ایشان منحصر کردن نشانه مستی به برخی 
حاالت مانند عدم تشخیص زمین و آسمان، مخالف با فهم عرفی 

کننده مشروبات،  زیرا در برخی موارد، عقل فرد مصرفاست، 
شود و سخنان و حرکات او منسجم و منظم  اندازه اندکی مختل می

افتد که احتمال اختالل عقل در مورد  می ست. بنابراین، کم اتفاق ا
آنان به وجود آید، اما با این حال، همین حالت را نیز به مستی او 

ها در ایجاد حالت مستی، تفاوت  چنین شراب دهند. هم می نسبت 
ها مستی بسیار اندکی به وجود  دارند و برخی از شراب

 ( 98آورند.) می 
 کند: اره به مراحل مختلف مستی، چنین تصریح میایشان با اش
عقل را   ای که کننده های مست کننده نوشیدنی فرد مصرف»

باره) فوری( اتفاق  کنند، زوال عقل او  یک زایل می
افتد، بلکه انسان در ابتدا احساس تغیّر و دگرگونی  نمی
که عقل  شود تا این تر می کند و پیوسته این حالت بیش می
شک این تغیّر، مستی محسوب  زایل گردد. بیکلی  به

شود و اولین درجه ضعیف آن است. اما شارع به  می
خوردن چیزی که سبب بروز این مقدار کم از مستی شود 

نیز راضی نیست. ... بنابراین، معیار در اینجا صدق عرفی 
نیست بلکه باید به تأثیرات شراب و عاقبت آن توجه 

ترین  ف باشد و احتماالً کمنمود؛ هرچند اثرات آن ضعی
 (91«.)نتیجه را در برداشته باشد

 گیرد: ایشان بر اساس این مبنا چنین نتیجه می
اوالً: مستی دارای مراتبی است که به نوع مسکر، حال فرد 

شود و مجرد سرخوشی  کننده و میزان مصرف متفاوت می مصرف
نه کند و هرگو ناشی از مصرف الکل، در تحقق مستی کفایت می

تغییر از حالت طبیعی به سمت سرخوشی به مفهوم مستی 
 (91است.)

ترین  ثانیاً: در شرع برای تعیین مصداق مسکرات باید حال ضعیف
افراد را از نظر بروز مستی در نظر گرفت، زیرا شارع، مستی را 

که بین درجه قوی  علت حرمت و نجاست قرار داده است، بدون آن
محض نوشیدن یا زیاد  این حالت به یا ضعیف آن تفاوت بگذارد.

تر افرادی که آن را مصرف  نوشیدن مسکر برای مزاج همه یا بیش
شود؛ حتی اگر بعضی افراد از مزاج نادر  کنند ایجاد می می

برخوردار باشند باز هم حکم مسکر در مورد آنان جاری است و 
کن کردن ماده فساد مطلقاً حرام  خداوند آن را از جهت ریشه

 (98ده است.)نمو
ـ شیخ الشریعه اصفهانی در رساله مستقلی در باب احکام عصیر، 8

های مختلفی را از علمای شیعه و سنی برای  پس از آن که تعریف
کند، بر این باور است که مسکر عبارت است از  مسکر نقل می

گردد و همراه با  چیزی که مصرف آن سبب پوشیده شدن عقل می
ت و حالت مستی مراتب مختلفی دارد و نشاط و گرم شدن بدن اس

احکام شرعی بر اولین درجه مستی یا مقدمات آن مترتب 
 (26باشد.) می
ـ بسیاری از فقهای معاصر نیز همین دیدگاه را در باب مراتب 1

مستی پذیرفته و بر این باورند که مفهوم سُکر شرعی شامل اولین 
برخی از  گردد و هرگاه چیزی برای درجه خفیف مستی نیز می

کننده بود، نسبت به سایرین نیز حکم  افراد به این اندازه مست
 (29مسکر را دارد.)

 کند: امام خمینی در این باره تصریح می
اگر عدم اسکار چیزی در مورد برخی از طبیعت افراد یا »

نسبت به برخی از مناطق یا به دلیل اعتیاد به مصرف، 
 (22«.)ثابت شود دلیلی بر عدم حرمت آن نیست

گیری از فهم علمی و  بنابراین، از مجموع عبارات فقها و با بهره
 توان چنین نتیجه گرفت: عرفی می

ـ مستی حالتی مشکک و  دارای مراتب متفاوت است که تحت 9
های مختلفی  یابد و نشانه تأثیر عوامل مختلف، شدت و ضعف می

اتب گر مر که در عبارات فقهی برای این حالت ذکر شده، بیان
خفیف و شدید مستی است. مرحله خفیف مستی، همان سرخوشی 
حاصل از مصرف الکل است که با افزایش غلظت الکل در خون، 

چه  گردد. بنابراین، آن های مستی کامل آشکار می تدریج نشانه به
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ترین تغییر در عقل انسان گردد از دیدگاه  مصرف آن، سبب کم
 شود. فقهی، مسکر محسوب می

شود  نوعاً موجب مستی ـ اگر چه مستی خفیف ـ می چه ـ آن2
برای افراد دیگر نیز حکم مسکر را دارد، گرچه برای آنان موجب 
مستی نشود. به بیان دیگر، در ترتب احکام مسکر، مسکر شخصی 

 مالک نیست بلکه آنچه نوعاً مسکر باشد حکم مسکر را دارد.
های  فراوردهپرسش مهم آن است که وجود چه مقدار از الکل در 

ترین حالت مستی شود. برای  تواند سبب بروز خفیف خوراکی می
آوری الکل، الزم است  پاسخ به این پرسش و تعیین مقدار مستی

غلظت الکل در خون و چگونگی تأثیرگذاری آن بر ایجاد حالت 
 مستی مورد بررسی قرار گیرد. 

 غلظت الکل در خون و بروز حالت مستی
ها و مواد  ن به جریان خون با سایر نوشیدنیجذب الکل و ورود آ

شود ابتدا به  می که مصرف  غذایی تفاوت دارد. الکل به محض این
شود  می ها وارد جریان خون  مقدار کمی از راه مخاط دهان و ریه

و سپس از طریق جذب گوارشی وارد جریان خون شده و به مغز و 
لکل بر مغز، طی دو تأثیرات منفی ا (29رسد.) می سایر اعضای بدن 

 گیرد: مرحله صورت می
رسد، ابتدا با تأثیر  ـ هنگامی که الکل با جریان خون به مغز می9

( GABAهای مربوط به نوروترانسمیتر گابا ) گذاشتن بر گیرنده
کند، سپس با جلوگیری از رساندن پیام در  احساس آرامش ایجاد می

کند و در  تسهیل مینوروترانسمیترها، وظیفه بازدارندگی گابا را 
کند. این کار ابتدا باعث  تر احساس راحتی می نتیجه فرد بیش

 تر و ظاهراً شادتر شود.  شود که فرد پرحرف می
شود،  ـ با افزایش مقدار الکلی که جذب دستگاه عصبی مرکزی می2

تر  گردد. در این مرحله، فرد کم دومین مرحله مستی آغاز می
اش  رود، حافظه سخن گفتنش از بین میتواند فکر کند، انسجام  می

شود و ممکن است رفتارش از آرامش و شادی به هیجان  ضعیف می
و پرخاشگری تغییر یابد و نهایتاً آثار فیزیکی مستی الکل مانند 
عدم تعادل و مشکل در راه رفتن، کاهش زمان واکنش یا دید مبهم 

 دهد.  رخ می
( 9ای )دوفازی و مرحلهبنابراین، خط سیر تأثیر الکل بر بدن، د

کند  شود، زیرا الکل در ابتدا مانند یک محرک عمل می نامیده می
سازد، اما در مرحله بعد، مانند یک ماده  و فرد را آرام می

وارد عمل شده و باعث کند شدن فرد و بروز هیجانات 2کندسازنده
( به همین جهت، اتانول به عنوان داروی کندساز 24گردد.) منفی می

بندی شده و اثرات آن به پاسخ بدن به  اه عصبی مرکزی طبقهدستگ
 (25داروهای هوشبر شباهت دارد.)

آوری، برانگیختگی)هیجان( و  توان سه مرحله نشاط طورکلی می به
سرگشتگی)عدم تعادل( را از مراحل تأثیرگذاری الکل بر دستگاه 

( برخی از پژوهشگران نیز حالت مستی 20عصبی مرکزی دانست.)
بسته به میزان غلظت الکل در خون به سه مرحله مستی خفیف، را 

_________________________________ 
1  . Bifaphsic drug effect 
2  . Depressant 

( تحقیقات 28؛27اند.) مستی واضح و مستی کامل تقسیم کرده
بسیاری نشان داده که به وجود آمدن حالت مستی و افزایش 
درجات آن در فردی که الکل مصرف کرده است، با مقدار الکل 

نا که هر چه موجود در خون او رابطه مستقیمی دارد؛ بدین مع
BACمقدار الکل موجود در خون)

( افزایش یابد، مراحل 9
گیری میزان  شود. بنابراین، با اندازه می پیشرفته مستی در فرد ایجاد 
توان تعیین کـرد چه میزان تحت  می الکل موجود در خون فرد، 

طور طبیعی در خون انسان، مقدار بسیار  باشـد. به می تأثیر الکل 
(وجود دارد و زمانی که این mg/dl662/6 کل)حدود ناچیزی از ال

های مستی  مقدار افزایش یابد و به مقدار معینی برسد اولین نشانه
 (21رخ خواهد داد.)

بر اساس برخی تحقیقات معتبر، ارتباط بین غلظت سرمی اتانول و 
توان تبیین  می های احتمالی آن را بر اساس جدول زیر  زیان

 (96نمود:)
 

 های مختلف خونی های احتمالی در غلظت . زیان9جدول 

 های احتمالی زیان یسطح خون

 گرم در دسی لیتر میلی 96تا  26
کنترل اعمال حرکتی و کاهش توانایی 

 فکری

 افزایش مسائل حرکتی و شناختی گرم در دسی لیتر  میلی  86تا  96

 گرم در دسی لیتر میلی 266تا  86
عدم هماهنگی و خطاهای قضاوت و 

 عدم ثبات خلق

 گرم در دسی لیتر میلی 966تا  266
های  کندی در صحبت کردن و دوره

 فراموشی الکلی

 اختالل عالئم حیاتی و احتمال مرگ گرم در دسی لیتر میلی 966باالی 

 
ها، اختالالت ناشی از مصرف الکل را در  برخی از پژوهش

تشریح تر در جدول زیر  صورت دقیق های مختلف خونی به غلظت
 (29اند:) کرده

  

_________________________________ 
3. Blood Alcohol Content or Blood Alcohol 

Concentration 
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 . آثار تصاعدی الکل2جدول 

غلظت الکل خون 
 )درصد حجمی(

غلظت الکل خون 
)w/v( 

 اختالل رفتار

69/6ـ 621/6  mg/dl) )21  های  تواند با آزمایش می تأثیرات ظریفی که  رسند. می معموالً افراد، عادی به نظر  96ـ
 ویژه شناسایی شود.

696/6ـ 651/6  mg/dl) )51  گرا، کاهش  ، برونپرحرف، راحت، شاد، آرام 96ـ
 هوشیاری

اختالل در تمرکز، آگاهی، هماهنگی و 
 استدالل

/606ـ 96/6  mg/dl) )966  گرایی، اختالالت جنسی، عدم  برون 06ـ
 بازدارندگی

اختالل در استدالل و ادراک، بینایی 
 کننده پیرامونی، بازیابی خیره

99/6ـ 2/6  mg/dl) )266  عاطفی، خشونت و پرخاشگری، نوسانات  969ـ
 گویی زیاده

اختالل در زمان واکنش، کنترل 
های بزرگ، تلوتلو خوردن، لکنت  محرک

 زبان

29/6ـ 21/6  mg/dl) )211  سرگشتگی، از بین رفتن جزیی ادراک،  269ـ
 اختالل در احساسات

اختالل در محرک شدید، از بین رفتن 
 آگاهی، از کار افتادن حافظه

96/6ـ 91/6  mg/dl) )911  افسردگی شدید، بیهوشی و احتمال مرگ و  966ـ
 میر

اختالل در عملکرد مثانه، تنفس، ضربان 
 قلب

> 46/6  >  mg/dl) )466 اختالل در تنفس، ضربان قلب، نبض بیهوشی و مرگ 

 
مقادیر متغیری که در جدول فوق برای سطح خونی در نظر گرفته 

توان غلظت خونی ثابتی را برای  دهد که نمی می شده است، نشان 
رسیدن به حالت مستی در مورد همه افراد تعیین نمود، زیرا تحمل 
الکل در همه افراد یکسان نیست و فاکتورهای متعددی در 
تأثیرگذاری الکل نقش دارند. بنابراین، حتی اگر سطح الکل موجود 
در خون افراد یکسان باشد، اما ممکن است درجه اختالالت به 

جود آمده در آنان متفاوت باشد، اما قطعاً سطح الکل موجود در و
تواند مراتب  خفیف مستی را  % می69/6تا  62/6( بین BACخون)

 ( 92؛ 99)در بیشتر افراد ایجاد کند.

بر اساس برخی دیگر از تحقیقات، رابطه غلظت الکل خون و 
 گونه بیان شده است: اختالالت ناشی از آن، این

گرم در  میلی 56یا معادل  %65/6الکل خون به  ـ اگر غلظت9
 گردد. می ها ضعیف  لیتر برسد، قدرت تفکر، قضاوت و مهارت دسی

گرم در  میلی 966% یا معادل 9/6ـ اگر غلظت الکل خون به 2
 گردد.  می لیتر برسد، اعمال حرکتی ارادی آشکارا مختل  دسی

گرم در  یمیل 266% یا معادل 2/6ـ اگر غلظت الکل خون به 9
شود و  می لیتر برسد، عملکرد همه ناحیه حرکتی در مغز مختل  دسی

 پذیرد.  می کننده هیجانات نیز تأثیر  نواحی نظارت
گرم در  میلی 966% یا معادل 9/6ـ اگر غلظت الکل خون به 4

لیتر برسد، شخص معموالً دچار گیجی و کاهش هوشیاری  دسی
 گردد.  می زده  شود یا بهت می )کانفیوژن( 

گرم در  میلی 466% یا معادل 4/6ـ اگر غلظت الکل خون به 5
لیتر برسد، شخص  گرم در دسی میلی 566% یا معادل 5/6لیتر تا  دسی

 شود. دچار اغما می
لیتر،  گرم در دسی میلی 566% یا معادل 5/6ـ در سطوح باالتر از0

و  پذیرد می کننده تنفس و قلب نیز تأثیر  مرکز ابتدایی نظارت
 (20رسد.) می مرگ فرا 

و با در نظر گرفتن کمینه تأثیرات الکل بر  بر اساس تحقیقات فوق 
 توان نتیجه گرفت: بدن می

 96تا  26لیتر خون، تقریباً حاوی  میلی 966اگر مقدار الکل در 
های مستی ممکن است به وجود  گرم اتانول باشد، اولین نشانه میلی

تواند  می از غلظت الکل خون که آید. بنابراین، حداقل مقداری 
گرم در  میلی 26% یا 62/6اولین مراحل مستی را به وجود آورد 

لیتر است. در اغلب کشورها، رانندگی با غلظت الکل خون  دسی
لیتر غیر مجاز  گرم در دسی میلی 966% یا معادل 9/6باالتر از 

های امریکا، در صورتی که  ( حتی در بسیاری از ایالت25است.)
گرم  میلی 86% یا معادل 68/6غلظت الکل موجود در خون بیش از 

 (99لیتر باشد فرد مجاز به رانندگی نیست.) در دسی
تواند  می موضوع مهم آن است که مصرف چه مقداری از الکل 

لیتر )یعنی  گرم در دسی میلی 26غلظت الکل موجود در خون را تا 
یگر، رابطه بین همان حد خفیف مستی( افزایش دهد. به بیان د

مقدار مصرف الکل با میزان الکل موجود در خون چیست؟ 
تواند ما را در رسیدن به هدف پژوهش که  شناخت این رابطه می

های خوراکی است،  تبیین مقدار مجاز استفاده از الکل در فراورده
 یاری دهد.

 رابطه مقدار الکل مصرف شده با غلظت الکل در خون
گونه که در ایجاد  الکل در خون، همانافزایش یا کاهش غلظت 

مراتب خفیف و شدید اختالالت روانی و رفتاری مؤثر است، 
ارتباط مستقیمی نیز با حجم مصرفی الکل دارد؛ بدین معنا که هر 

تر خواهد  تری وارد بدن شود، حجم آن در خون بیش چه الکل بیش
چه که با مصرف یک نوشیدنی الکلی،  شد. برای پی بردن به این
شود باید درصد حجمی آن را مورد نظر  مقدار الکل وارد خون می

قرار داد. مقدار الکل خالص موجود در یک نوشیدنی الکلی معموالً 
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9)به صورت درصد حجمی
ABV) شود. درصد  نشان داده می

دهد چه  گیری است که نشان می یک واحد اندازه (ABV)حجمی
یع وجود دارد، بدین معنا میزان از اتانول در حجم معینی از یک ما

لیتر از یک  لیتر از اتانول خالص در هر صد میلی که چند میلی
عنوان نمونه،  گراد وجود دارد. به درجه سانتی 26محلول در دمای 

 284یک نوشیدنی الکلی آبجو با حجم  (ABV)درصد حجمیاگر 
لیتر الکل  میلی 96% باشد بدین معناست که حدود 5/9لیتر،  میلی

یک  (ABV)هرقدر درصد حجمیدر آن وجود دارد.  خالص
شود  می تری وارد خون  نوشیدنی الکلی باالتر باشد، میزان الکل بیش

 آید. می ای از اختالالت به وجود  و در نتیجه مراحل پیشرفته
( الزم است عالوه بر BACبرای محاسبه غلظت الکل در خون)

دیگری که در شود، عوامل متعدد  حجم الکلی که وارد بدن می
باشد نیز مورد توجه  افزایش یا کاهش غلظت الکلی خون مؤثر می

قرار گیرد. تحقیقات بسیاری نشان داده است که میزان تأثیرگذاری 
الکل در همه افراد مساوی نیست و پاسخ هر فرد در برابر الکل 
متفاوت است. بنابراین، مصرف حجم معینی از یک نوشیدنی الکلی 

آور( باشد؛ اما مصرف  یک فرد مسکر)مستی ممکن است برای
تواند برای فرد دیگر حالت مستی ایجاد نکند.  می همان اندازه 

تواند  می چنین مصرف میزانی از الکل در یک بار مصرف  هم
آور باشد در حالی که مصرف همان اندازه، به تدریج و در  مستی

 آور نباشد.  تر، ممکن است مستی طول بازه زمانی بیش
ترین عواملی که بر سرعت جذب الکل در بدن و ایجاد حالت  همم

 اند از: گذارند عبارت مستی اثر می
تری دارند، نسبت به افرادی که  افرادی که وزن بیش. وزن فرد: 9

تر به حد مستی خواهند رسید؛ حتی اگر  تری دارند آهسته وزن کم
تر  چاقهمان میزان الکل را با همان سرعت بنوشند، زیرا افراد 

تر  تری دارند و همین امر، الکل مصرفی آنان را رقیق حجم آب بیش
 دهد. می کرده و اثر آن را کاهش 

تر، غلظت خونی الکل  مقدار مشابه الکل در افراد مسن. سن فرد: 2
تری  کند، زیرا این افراد حجم آب بدن کم تری را ایجاد می بیش

 (94قیق کند.)تر دارند تا الکل را ر نسبت به افراد جوان
معموالً زنان زودتر از مردان تحت تأثیر الکل قرار . جنس فرد: 9
تر از مردان  گیرند، زیرا معموالً مقدار چربی بدن آنان بیش می 

است، بنابراین غلظت الکل در خون آنان باالتر از مردان 
 (29باشد.) می 

مدت زمانی که الکل در طی آن به مصرف . سرعت مصرف: 4
نیز بر میزان غلظت الکل در خون تأثیرگذار است. به رسد  می 

عنوان نمونه، اگر مقداری از نوشیدنی الکلی در یک بار مصرف 
تدریج  کننده باشد، اما همان مقدار اگر به شود ممکن است مست

وساز  تدریج توسط بدن سوخت که به مصرف شود، به دلیل آن
ون را به حد شود ممکن است غلظت الکل در خ می )متابولیزه( 

 (27مستی نرساند.)
که بدن در چه حدی  اینکبد:  وساز )متابولیسم( سوخت. درجه 5

دارد عامل مهمی در تأثیرگذاری  وساز )متابولیسم( سوختتوانایی 
الکل به مقدار حجم خونی آن ربطی  وساز سوختالکل است. 

نداشته و با توجه به ژنتیک فرد )فعالیت کبد و آنزیم( در افراد 
_________________________________ 

1. Alcohol by volume 

طور متوسط  ختلف و تحت تأثیر عوامل متعدد، متفاوت است. بهم
یا   ، لیتر خون گرم الکل در دسی میلی 95تواند حدود  بدن انسان می

وساز  سوختلیتر در ساعت  گرم در دسی میلی 94تا  96طیفی بین 
کند. بنابراین، در افرادی که کبد آنان توانایی باالتری در  )متابولیزه(

الکل دارد، غلظت الکل و تأثیرگذاری آن  ابولیسم(وساز )مت سوخت
   (95دیرتر اتفاق خواهد افتاد.)

کنند،  می طور مستمر الکل مصرف  افرادی که به. سابقه مصرف: 0
رسند، زیرا با مصرف مکرر  می دیرتر از سایر افراد به حالت مستی 

الکل، نوعی تحمل و مقاومت در کبد و سایر اعضای بدن، جهت 
آید و الکل زودتر دفع  می تر الکل به وجود  و دفع سریعتجزیه 

تر  گونه افراد دیرتر و کم شود. بنابراین، بروز حالت مستی در این می 
افتد و برای رسیدن به مرحله مستی نیازمند مصرف  می اتفاق 

 (90تر هستند.) بیش
توان گفت مصرف الکل دارای  می با در نظر گرفتن عوامل فوق 

ن و مشابهی در همه افراد نیست و محاسبه مقدار یا اثرات یکسا
های مستی را  درصد ثابتی از الکل مصرفی که بتواند اولین نشانه

پدید آورد ممکن نیست. بنابراین، در بررسی تأثیر الکل بر غلظت 
( و بروز مراتب مختلف مستی، الزم است BACالکل در خون)

اساس، در تحقیقات فاکتورهای فوق در نظر گرفته شود. بر همین 
های  وسیعی که توسط مجامع علمی صورت گرفته است، فرمول

متعددی برای محاسبه غلظت الکل خون و رابطه آن با میزان الکل 
ترین  مصرف شده، مطرح گردیده است. مشهورترین و قدیمی

فرمولی که برای محاسبه غلظت الکل موجود در خون مطرح شده 
شناس مشهور  دان و سم شیمی است، متعلق به اریک ویدمارک

  (.97میالدی ارایه شده است.) 9126سوئدی است که در دهه 
. 9در فرمولی که ویدمارک ارایه داده است شش عامل مختلف) 

. 4. حجم آب کل بدن، 9. وزن فرد، 2مقدار الکل مصرف شده، 
. 0وساز )متابولیسم(  . درجه سوخت5حجم آب موجود در خون، 

لکل( برای محاسبه تخمینی غلظت الکل مدت زمان مصرف ا
افزارهای  امروزه نرم (98موجود در خون در نظر گرفته شده است.)

طراحی « 2محاسبه الکل موجود در خون»متعددی نیز تحت عنوان 
صورت تخمینی  شده است که میزان غلظت الکل در خون فرد را به

هایی که در  کنند. اهمیت این بحث در پژوهش می محاسبه 
شورهای غربی انجام شده برای تعیین مقداری برای مصرف الکل ک

رسانی به  های اجتماعی یا آسیب است که مانع بروز نابهنجاری
دیگر، پژوهشگران در تبیین این رابطه به  بیان شود. به دیگران می

نوشیدن چه مقداری از الکل، »دنبال پاسخ به این پرسش هستند که 
البته این بحث برای پژوهش حاضر  9«.شود می روی محسوب  زیاده

از این جهت اهمیت دارد که کمترین درصد حجمی الکل که 
شود )و به تعبیر دیگر، مقدار مجاز  موجب بروز حالت مستی می

ها( مشخص  های مختلف یا مصرف آن استفاده از الکل در فراورده
خوبی رابطه بین مصرف الکل و تغییرات  گردد. در جدول زیر به

خون بر اساس فاکتورهای مختلف وزن و جنس مشخص غلظت 
 (91شده است.)

_________________________________ 
2 Blood Alcohol Content (BAC) Calculator 

3. How much is too much 
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 غالمرضا نورمحمدی و همکار  00

 9911تابستان ، 2، شماره 5دوره   وهشی قرآن و طبپژ  -نامه علمیفصل

 . درصد تقریبی غلظت الکل در خون9جدول 

واحد الکل در 
طول یک 

 ساعت

 وزن بدن 

 lb 16 جنس

46kg 

966 lb 

45 kg 

926 lb 

55 kg 

946 lb 

04 kg 

906 lb 

79kg 

986 lb 

82 kg 

266 lb 

19 kg 

226 lb 

966 kg 

246lb 

961 kg 

9 
69/6 64/6 65/6 65/6 زن  69/6  69/6  62/6  62/6  62/6  

64/6 64/6 ـــ مرد  69/6  62/6  62/6  62/6  62/6  62/6  

2 
 64/6 64/6 65/6 65/6 60/6 67/6 68/6 61/6 96/6 زن

69/6 64/6 64/6 65/6 65/6 60/6 68/6 ـــ مرد  69/6  

9 
 60/6 60/6 67/6 68/6 61/6 96/6 99/6 94/6 95/6 زن

99/6 ـــ مرد  61/6  68/6  67/6  60/6  60/6  65/6  65/6  

4 
 68/6 68/6 61/6 96/6 99/6 99/6 95/6 98/6 26/6 زن

 60/6 67/6 68/6 68/6 61/6 99/6 92/6 95/6 ـــ مرد

5 
96/6 99/6 99/6 94/6 90/6 91/6 29/6 25/6 زن  61/6 

 68/6 61/6 61/6 99/6 92/6 99/6 90/6 91/6 ـــ مرد

0 
 99/6 92/6 94/6 95/6 97/6 91/6 29/6 27/6 96/6 زن

 61/6 96/6 99/6 99/6 94/6 90/6 91/6 29/6 ـــ مرد

7 
 99/6 94/6 90/6 98/6 26/6 29/6 27/6 92/6 95/6 زن

 99/6 92/6 99/6 95/6 90/6 91/6 22/6 20/6 ـــ مرد

8 
98/6 26/6 29/6 20/6 96/6 90/6 46/6 زن  97/6 95/6 

 99/6 94/6 95/6 97/6 91/6 29/6 25/6 96/6 ـــ مرد

1 
 97/6 91/6 26/6 29/6 20/6 21/6 94/6 49/6 45/6 زن

 94/6 95/6 97/6 91/6 29/6 24/6 28/6 94/6 ـــ مرد

96 
29/6 29/6 25/6 28/6 92/6 98/6 45/6 59/6 زن  91/6 

 90/6 97/6 91/6 29/6 29/6 27/6 99/6 98/6 ـــ مرد

 
فوق، مصرف یک واحد الکل در مدت  های جدول بر طبق داده

( را BACتواند سطح غلظت الکل در خون) زمان یک ساعت، می
 45% و در مردان با وزن 65/6کیلوگرم به  46در زنان با وزن 

% افزایش دهد. این مقدار مصرف الکل در مردان 64/6کیلوگرم به 
و زنان با وزن بیشتر تأثیر کمتری دارد و سطح غلظت الکل در 

دهد. بنابراین،  % افزایش می69/6% تا 62/6( آنان را BAC)خون
بیشتر افراد با مصرف یک یا دو واحد الکل، غلظت خون آنان تا 

رسد و احساس مثبت سرخوشی در آنان دیده  % می60/6% تا 65/6
  (49؛46که دارای عالیم مستی معمولی باشند.) شود، بدون آن می
مربوط به الکل پذیرفته شده طور کلی در بسیاری از تحقیقات  به

است که مصرف یک واحد یا یک استاندارد 
تواند غلظت الکل در خون افراد معمولی  لیتر( می میلی74/97الکل)

یا یک  9یک واحد الکل (99)% افزایش دهد.65/6% تا 62/6را بین 
گیری مقدار الکلی  ، معیاری برای سنجش و اندازه2استاندارد الکل

کند. این استانداردها در  کننده وارد بدن می است که فرد مصرف
دیگر متفاوت است، به عنوان نمونه،  کشورهای مختلف با یک

لیتر الکل  میلی 96گرم یا  8یک واحد الکل در انگلستان برابر با 
لیتر و در امریکا هر  میلی 99گرم یا  96است، در استرالیا برابر با 

_________________________________ 
1 . Unit of Alcohol 

2 . Standard drink 

لیتر الکل خالص  میلی 98ود گرم یا حد 94استاندارد الکل برابر با 
 ( 42است.)

گرم  94لیتر یا  میلی 98توان نتیجه گرفت که مصرف  بنابراین، می
% تا 62/6تواند غلظت الکل در خون افراد معمولی را بین الکل می

% افزایش دهد. این مقدار از الکل حتی در مورد افرادی که 65/6
مردان با وزن تری نسبت به آن دارند )مانند زنان و  تحمل کم

 8واحد الکل معادل  5/6تر باشد؛ بدین معنا که  تواند کم می کمتر( 
% که 62/6تواند غلظت خون آنان را به  می لیتر الکل نیز  میلی

کند برساند. بنابراین، برای  ترین مراتب مستی را ایجاد می خفیف
 8رسیدن به این سطح الزم است در طول یک ساعت حداقل 

ل وارد بدن شود و این کمترین مقداری است که لیتر الک میلی
ترین عالیم مستی را نمایان  ترین افراد، خفیف تواند در ضعیف می

 سازد.

 
 گیری نتیجه

پژوهش حاضر با هدف تبیین مقدار مجاز استفاده از الکل در 
های خوراکی انجام شده است. این مسأله بر این مبنای  فراورده

که الکل خالص را از مسکرات  فقهی، قابل طرح و بررسی است
ندانسته و مشروط بر این که از خمر یا سایر نجاسات گرفته نشده 

 داند: های خوراکی را جایز می باشد، استفاده از آن در تولید فراورده
های غذایی یا دارویی که  الف( بر اساس این مبنا، در مورد فراورده

آید یا از محیط  یها مقداری الکل به وجود م در فرایند تولید آن
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توان گفت اگر  شود می ها افزوده می خارج، مقداری الکل به آن
هایی  ها در مقدار معینی باشد چنین فراورده مقدار الکل در آن

های خوراکی  مسکر نخواهند بود. از این منظر، سه دسته از فراورده
 دیگر تفکیک نمود: توان از یک حاوی الکل را می

ها، مقدار الکل به مقداری اندک است که  ده. در برخی از فراور9
 گردد. هر مقدار از آن فراورده استفاده شود موجب بروز مستی نمی

ای زیاد است  ها، مقدار الکل به اندازه . در برخی دیگر از فراورده2
که غلظت الکلی آن را تا حد زیادی افزایش داده و مصرف آن 

و مستی به وجود سبب بروز مسمومیت و عوارض نامطلوبی شده 
 آید. نمی

های الکلی، مقدار متناسبی از الکل  . در برخی دیگر از فراورده9
وجود دارد که مصرف آن سبب بروز مستی خفیف یا شدید 

 گردد. می
شوند  های فوق، تنها دسته سوم از مسکرات محسوب می از فراورده
ها در مقدار اسکار نباشد  هایی که غلظت الکلی آن و فراورده

 شوند.  سکر محسوب نمیم
ب( تعیین مقدار اسکار الکل بسیار مهم است تا مشخص شود که 

های الکلی باید چه مقدار باشد تا مسکر محسوب  الکل در فراورده
نشود و مصرف آن فراورده از نظر شرعی مجاز باشد. نتایج حاصل 

 باشد: از این پژوهش به شرح ذیل می
شی ناشی از مصرف الکل، در . از نظر فقهای شیعه، مجرد سرخو9

کند و هر گونه تغییر از حالت  تحقق عنوان مستی کفایت می
های الکلی  طبیعی به سمت سرخوشی که در اثر مصرف فراورده

گردد، به مفهوم مستی است و احکام شرعی بر اولین و  حاصل می
چنین برای تعیین  باشد. هم ترین درجه مستی نیز مترتب می خفیف

ترین افراد را از نظر بروز مستی  ت باید حال ضعیفمصداق مسکرا
کننده  در نظر گرفت و هر گاه چیزی برای این گونه افراد، مست

 بود، نسبت به سایرین نیز حکم مسکر را دارد.
. به وجود آمدن حالت مستی و افزایش درجات آن در فردی که 2

 الکل مصرف کرده است، با مقدار الکل موجود در خون او رابطه
( BACطور معمول هر گاه مقدار الکل در خون) مستقیمی دارد. به

گرم برسد حالت  میلی 56تا  26لیتر خون، تقریباً به  میلی 966در 
( BACدهد؛ این مقدار برابر با مقدار الکل در خون) مستی رخ می

باشد. بنابراین،  کننده می % است که غالباً مست65/6% تا 62/6معادل
دهد که سطح الکل خون تا  مستی زمانی رخ میترین مرتبه  خفیف

 % افزایش یابد.62/6
. در مورد رابطه بین مقدار مصرف الکل و میزان تأثیرگذاری آن 9

دست آمد که چون پاسخ  بر روان و رفتار انسان نیز این نتیجه به
افراد به الکل، بر حسب عواملی مانند درجه الکل مصرف شده، 

فراد، جنس و سابقه مصرف متفاوت حجم الکل مصرف شده، وزن ا
است و در همه افراد یکسان نیست، محاسبه مقدار یا درصد ثابتی 

های مستی را پدید آورد  از الکل مصرفی که بتواند اولین نشانه
توان  ممکن نیست. اما با بررسی تحقیقات موجود در این زمینه می

لیتر الکل در مدت زمان یک  میلی 8نتیجه گرفت که مصرف 
تواند  کیلوگرم( می 45ترین افراد )زنان با وزن  ساعت برای ضعیف

آوری الکل را  توان مقدار مستی کننده باشد. بر این اساس، می مست
های را که  لیتر در نظر گرفت و فراورده میلی 8در سطح کمینه آن، 

های سکرآور  ها بیش از این مقدار باشد در شمار فراورده الکل آن
گر بخواهیم این مقدار از الکل را به صورت درصد قلمداد نمود. ا

توان با رویکرد احتیاط چنین نتیجه گرفت  حجمی بیان کنیم می
% الکل دارند ممکن است در شمار 6.5هایی که بیش از  که فراورده

 های الکلی قرار گیرند. فراوره
عنوان مقدار مجاز  % به2یا  5/9دهد که تعیین  نتایج فوق نشان می 4

های خوراکی ـ که در ضمن فتاوای برخی از فقها  در فراورده الکل
اهلل سیستانی و سید محمد صدر مطرح شده است ـ خالی  مانند آیت

گر  از ابهام نبوده و فاقد مبنای علمی است، زیرا واحد درصد بیان
های مختلف  عدد و مقدار ثابتی نیست و مقدار آن نسبت به حجم

% الکل در حجم یک لیتر که برابر 2 کند. بدیهی است که تغییر می
لیتر که  میلی 256% الکل در حجم 2لیتر اتانول است، با  میلی 26با 

توان به  باشد یکسان نیست. بنابراین، نمی لیتر می میلی 5برابر با 
% الکل، 2های دارای  صورت مطلق چنین حکم کرد که فراورده

الکلی به  آوری یک نوشیدنی مسکر نیستند، بلکه میزان مستی
مقدار وزن یا حجمی الکل موجود در آن بستگی دارد و این امر 

% الکل نیز اتفاق افتد. به عنوان 9های با  ممکن است در نوشیدنی
لیتر الکل است و  میلی 95%، دارای 9لیتر نوشیدنی الکلی  5/9نمونه 

تنها در مورد  این مقدار حدود یک واحد الکل است که نه
تواند موجب  بلکه در مورد افراد معمولی نیز می ترین افراد، ضعیف

% الکل هم اگر در حجم زیادی 9بروز مستی شود. بنابراین، مقدار 
 تواند مسکر باشد.  مصرف شود در مورد برخی افراد می

بر این اساس، بهتر آن است که حجم مصرف الکل را مطابق با 
د ـ صورت درص صورت عددی ثابت ـ نه به های علمی به یافته

عنوان مقدار اسکار الکل در نظر گرفت و بر اساس آن مصادیق  به
 مسکرات را از غیر آن متمایز نمود.
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