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Abstract 

Background: Eating and drinking according to health instructions is a major factor in health. 
Islam recommendations regarding nutrition ensure not only physical health but also mental health. 
While advising Muslims to consume meat as much as their body requires, Islam forbids certain types 
of meat. This study is to investigate the effect of pork consumption on human health from the 
perspective of Quran and medicine.  

Materials and Methods: Relevant Quranic verses and Hadith and the existing literature were 
reviewed and described through the use of specific keywords. We utilized relevant materials from the 
Holy Quran and Hadith and also conducted a literature search through specific related keywords. 

Results: In four Surahs of Quran and Hadith from the infallible Imams, pork consumption is 
forbidden. The presence of a group of amines, carcinogenic agents, high fat, and a high level of growth 
hormones turns pork into a sutoxin product. In addition, the presence of significant zoonotic diseases, 
quick decay, and easy contamination are other reasons which make pork consumption harmful for 
human.  

Conclusion: Noticing the significant role of nutrition in physical and mental health, divine 
religions have pronounced recommendations on using decent and healthy nutrition and refraining from 
using the unhealthy materials. Pork is one of these unhealthy and unusable materials which 
unfortunately, due to lack of sufficient awareness, is still consumed by some. 
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   و طبقرآنبررسی تاثیر مصرف گوشت خوك بر سالمت انسان از دیدگاه 
  

  *2، مریم ملکی1دکتر محمد حسن قوسیان مقدم

  
  ایران تهران، ال پاتولوژي، گروه بیوشیمی، دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد،استادیار، دکتراي تخصصی کلینیک -1
  تهران، ایران عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد ، دانشجوي پزشکی، -2

  
 18/12/89  ، تاریخ پذیرش 7/10/89تاریخ دریافت

  چکیده
. هاي بهداشـتی در خـوردن و آشـامیدن اسـت     رستی رعایت آموزهترین عوامل سالمت و تند    یکی از مهم   :زمینه و هدف  

. باشـد  مـی هاي اسالم در خصوص تغذیه نه تنها موجب سالمت جسم که تضمین کننده سالمت روان انـسان نیـز          توصیه
 مصرف گوشت بعضی از حیوانات را براي انسان غیر مجاز شـمرده  ،اسالم ضمن توصیه به مصرف گوشت در حد نیاز بدن        

  .باشد می و طب قرآنهدف از این مطالعه بررسی تاثیر مصرف گوشت خوك بر سالمت انسان از دیدگاه . است
 تحقیقات مـرتبط مـورد بحـث و    ، کریم، احادیث، و مرور مطالعات انجام شده  قرآنبا مراجعه به آیات      :مواد و روش ها   
در احادیـث مـصرف گوشـت خـوك را بـراي          چهار سوره مختلف و ائمه معصومین         کریم در  قرآن .شدبررسی قرار گرفته    

  . اند مسلمانان حرام دانسته
ها، مواد کارسینوژن، چربی باال و میزان باالي هورمون رشد از گوشت خـوك محـصولی           وجود گروهی از آمین    :یافته ها 

ناك، ماندگاري هاي زئونوز قابل توجه و خطر وجود بیماري. کنند میاطالق  (Sutoxin) که به آن سوتوکسین کند میتولید 
  .کم و فسادپذیري باال از جمله دیگر دالئل غیر قابل مصرف بودن گوشت خوك براي انسان است

ادیان الهی با توجه به نقش تغذیه در سالمت جسم و روان دستوراتی در مورد استفاده از غذاي پاك و سالم  :نتیجه گیري
وك یکی از مواد غیر قابل مصرف و غیر بهداشتی براي انـسان  گوشت خ. اند و عدم مصرف مواد غیر بهداشتی اعالم داشته   

  .گردد می واقع ها انساناست که متاسفانه به دلیل عدم شناخت کافی هنوز مورد استفاده گروهی از 
   ، سوتوکسین کریم، گوشت خوكقرآن عوامل کارسینوژن، :واژگان کلیدي
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 مقدمه
ــرین عوامــل ســالمت و تندرســتی   یکــی از مهــم ت

. هـاي بهداشـتی در خـوردن و آشـامیدن اسـت        رعایت آموزه 
 اشـد ب مـی خصوص تغذیه بسیار با ارزش    هاي اسالم در   آموزه

و با در نظر گرفتن عصر صدور آنها معجـزه علمـی پیـشوایان     
هـاي دیـن اسـالم درخـصوص          توصیه. شود  میدین محسوب   

تغذیه نه تنها موجب سالمت جسم که تضمین کننده سالمت     
یکی از مواد غذایی مورد مصرف در . باشد میروان انسان نیز 

انسان گوشت و محصوالت پروتئینی است کـه مـورد توجـه            
در اسـالم، ضـمن     . الم و سایر ادیان الهی قرار گرفته است       اس

توصیه به مصرف گوشت در حد نیاز بدن، مـصرف گوشـت           
بعضی از انواع حیوانات براي انسان غیر مجاز اعالم گردیـده         

هدف از این مطالعه بررسی تـاثیر مـصرف گوشـت           . )1(است
، احادیـث و نتـایج   قـرآن خوك بر سالمت انسان از دیـدگاه     

  . باشد میتحقیقات دانشمندان  علمی و
  

  روش ها  ومواد
احادیث و   تفاسیر،  کریم، قرآنبا مراجعه به آیات     

 اثرات مصرف گوشـت     ،روایات و مرور مطالعات انجام شده     
  .خوك مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت

  
  یافته ها

گوشت خـوك تحـریم      ، کریم قرآنآیه   چهار در
ییـد در پرهیــز از  ایــن تکـرار نـشانه اهمیــت و تا   .شـده اسـت  

  .مصرف گوشت خوك است
ــرآن ــوره بقــــره آیــــه   قــ ــریم، در ســ  173 کــ

و گوشـت خـوك   و خـون و     خداوند، تنها مردار  ":فرماید  می
نام غیر خدا به هنگام ذبح بر آن گفته شود، حرام  که  آنچه را   

آن کس که مجبور شود، در صورتى که سـتمگر     .کرده است 
ونـد بخــشنده و   خدا;و متجـاوز نباشـد، گنــاهى بـر او نیــست   

  .)1("مهربان است
 ،گوشـت مـردار   "آمده اسـت   3در سوره مائده آیه   

خداونـد،  بر شـما حـرام شـده اسـت،           گوشت خوك و   خون
  . )1(".آمرزنده و مهربان است

 ":فرمایـد  مـی  145در سـوره انعـام آیـه     کریم قرآن
 ،یـابم  در آنچه بر من وحى شده، هیچ غذاى حرامى نمى       بگو

 اشـد، یـا خـونى کـه بیـرون ریختـه، یـا          که مردار ب   جز این ه  ب
بـى آنکـه خواهـان       اما کسى که مضطر شود    ..گوشت خوك 

زیـرا   کنـد گنـاهى بـر او نیـست       لذت باشد و یـا زیـاده روى         
 .)1("پروردگارت،آمرزنده مهربان است

ــین  ــه هچنــ ــل آیــ ــوره نحــ ــده  115 در ســ آمــ
گوشت خوك و آنچـه را      خداوند، تنها مردار، خون،     ":است

 امـا  ،اند، بـر شـما حـرام کـرده اسـت      بریدهسر با نام غیر خدا    
کسانى که ناچار شوند، در حالى که تجـاوز و تعـدى از حـد         

ــان  بخــشد، ننماینــد، خــدا آنهــا را مــى خــدا بخــشنده و مهرب
  .)1("است

بـه ایـن ترتیـب سـه        : در تفسیر نمونـه آمـده اسـت       
هاى حرام به اضافه خون کـه بـیش از همـه        قسمت از گوشت  

 آن محـیط بـوده اسـت را در اینجـا ذکـر              مورد ابتالى مـردم   
کند، که بعضى پلیدى ظاهرى دارنـد و بـر کـسى مخفـى               مى

و بعـضى پلیـدى    خون و گوشـت خـوك     نیست مانند مردار،  
و  کردنـد  ها مـى   ى که براى بت   یها معنوى دارند مانند قربانی   

همـان   .خداوند غفـور و رحـیم اسـت       فرماید در پایان آیه مى   
ا را تحـریم کـرده بـا رحمـت       هـ  خداوندى کـه ایـن گوشـت      

خاصش در مـوارد ضـرورت شـدید اجـازه اسـتفاده از آن را         
 .)2(داده است

سوال نمـود چـرا خداونـد     ) ع(مردي از امام صادق   
) ع(گوشــت خــوك و شــراب را حــرام نمــوده اســت ؟ امــام

خداوند چیزي را حـالل ننمـوده و چیـزي را حـرام        :فرمودند
که بنا بر میل   نه آن.نکرده مگر براي حفظ مصالح خود مردم

خود نسبت به چیزي آن را حالل نموده و به خاطر بـی میلـی          
دانـد چـه چیزهـائی     می .را حرام کند خود نسبت به امري آن    

پـس آنهـا را حـالل    . شـود  سبب قوام جسم و روح ایشان مـی  
داند چه چیزهائی براي روح و جسم انسان ضـرر           نموده و می  

براي مثال گوشت خوك را  .دارد، آنها را حرام فرموده است 
تعصبی و فساد اخـالق   غیرتی و بی زیرا سبب بی   حرام نموده، 

  .)3(شود می
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در جهـت تحـریم خـوردن       ) ع(حضرت امام رضـا   
خداوند خـوردن خـوك را حـرام    : فرماید  میگوشت خوك   

فرموده چون حیوانی است مهیب و زشت صورت، کـه خـدا           
بترسـند از    او را براي پند و عبـرت گـرفتن خلـق آفریـده تـا              

شود که خـداي   بند و باري که موجب این می   شهوترانی و بی  
تعالی صورت زیباي بشري را از ایـشان گرفتـه و بـه صـورت      
خوکــشان کنــد و مــسخ شــوند و جهــت دیگــر حــرام شــدن  

هـا و   گوشت خوك آن است که خوراکش پلیدترین پلیـدي   
هاي بـسیاري کـه      ها است با مفاسد و زیان      ترین کثافت  کثیف

  .)4( خون او استدر
 خوك چند   گوشت  در مورد   نیز در شریعت اسالم  

خوردن گوشت آن حرام و ممنـوع و   .حکم صادر شده است   
خوکی که در    .)5(خوردن شیر خوك حرام است     .گناه است 

 حیــوان نجــسی اســت کــه پــاك کنــد مــیخــشکی زنــدگی 
اگر خوك از ظرف، چیز روانی بخورد یا آن را      .)6(شود  مین

خریـد و فـروش       .)7( با آب هفت بار بـشویند      بلیسد ظرف را  
  .)8(خوك جایز نیست

 و اَشْـرِبه، از   هاي معرفی شده دراحکام اَطْعِمه     حرام
 جمله گوشت خوك، مربـوط بـه شـرایط عـادي اسـت و در             

  . کند میبه صورت حکم ثانوي احکام تغییر  هنگام اضطرار
 کریم بارها به پرهیز  قرآنطور که دیده شد،      همان

 نـه تنهـا در اسـالم،       .کند  میرف گوشت خوك اشاره     از مص 
نیــز همچــون یهــود و مــسیحیت  بلکـه در ادیــان الهــی دیگــر 

در تـورات، در سـفر       . خوك حرام اعالم شده اسـت      گوشت
خـوك زیـرا شـکافته سـم اسـت و           "الویان آمده اسـت کـه       

 این حیوان براي شـما  کند میشکاف تمام دارد ولی نشخوار ن 
ــت ــس اس ــت آن . نج ــس از گوش ــد و الش آن را لم مخوری

گوشـت  ..کـه   آنـان " و همچنین آمـده اسـت کـه      )9(".نکنید
بـا هـم تلـف       خورنـد،  خنزیر و رجاسات و گوشت موش می      

ــد  ــد ش ــوك و   )10("خواهن ــت خ ــورات گوش ــق ت ــس طب  پ
  . رجاسات، که غذاهاي پلید است، در یک سطح قرار دارند

در انجیـل  . در آیین مسیحیت هم همین گونه است   
قوانین و احکام تورات بـدون تغییـر بایـد انجـام        "ت  آمده اس 

ام تا تورات یا صحف انبیا را باطل  گمان مبرید که آمده .شود

پـس   .ام تا اجـرا کـنم   ام تا باطل سازم بلکه آمده     سازم، نیامده 
تـرین آن را بـشکند و بـه       هرکس که از این احکام کوچـک      

مردم چنـین تعلـیم دهـد در ملکـوت عـالم کمتـرین شـمرده             
جمله قوانین تورات پرهیـز ازمـصرف گوشـت          از" .)11(شود

در رعایــت ) ع(خـوك اسـت و طبــق گفتـه حــضرت عیـسی    
احکام تورات، مسیحیان نیز باید از خوردن گوشـت خـوك            

  .پرهیز کنند
بسیاري از سنن شـرق دور     ، نظر فرهنگ ملل نیز    از

هـر چنـد کـه    . پردازنـد  به پرهیز ازخوردن گوشت خوك می 
امـا   ،کنند میها این گوشت را بسیار مصرف    بسیاري از چینی  

را پایه بسیاري از    خوك  پزشکان چین قدیم خوردن گوشت      
ـ     ها، بودایی. دانند  میهاي انسانی    ناراحتی هـا   ی هنـدوها و چین

هم که به طور کلی از خوردن هـر نـوع گوشـتی جلـوگیري               
  .)12(کنند می

ــب ســنتی  ــت در ط ــده اس ــه آم ــزن االدوی : در مخ
ضم شـده غلـیظ، لـزج و بـد هـضم اسـت و         گوشت خنزیر ه  

باعث مرض شدید و سردرد مزمن و پـا درد و درد مفاصـل و      
فساد عقل و معده و زوال مروت و غیرت و مردانگی و باعث      

  . )13(شود میمخنثی 
  : گوشت خوك در تحقیقات علمی معاصر

ــر  ــیاز نظ ــیمیایی  ویژگ ــاي بیوش ــزیم ه ــود آن وج
 اسـیدآمینه ضـروري     هیستدین دکربوکسیالز در کلیه خوك    

میـزان هیـستامین     .کنـد   مـی هیستدین را به هیـستامین تبـدیل        
 خوك بسیار باال است کـه از        در ریه، روده و قلب     مخصوصاً

مـصرف زیـاد   . نظر مقدار، از میـزان نیـاز انـسان فراتـر اسـت          
بـه دلیـل وجـود هیـستامین، باعـث تحریـک             گوشت خوك 

هیـستامین  . شـود  مـی  حتی آسـم  وهاي آلرژي، کهیر     واکنش
همچنین انسان را مستعد فرآیندهاي التهابی، آبسه و همچنـین    

هـاي فیزیکـی    التهاب روده و ایجاد مقاومت کمتر به اسـترس  
  . )14(کند می

ها، اسید   وجود مقدار قابل توجهی از گلیکوزآمین     
ــک ــین  وهیالورونی ــدي و  هــا در بافــت هگــزوز آم ــاي پیون ه

ـ  مــیهــاي خــوك  تانـدون  صرف گوشــت د در هنگــام مــتوان
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خوك موجب عوارض آرتروز، آرتریت و دردهاي مفاصـل     
  .)15(گردد

پاتولوژیـست دانـشگاه هیـدلبرگ،       پروفسور لتـره،  
 بـه    (fresh-cell-therapy) توسط تست درمان با سلول تازه     

ها و پپتیدها به مناطق منشا    این نتیجه رسیده که ماکرومولکول    
گوشـت خـوك   او معتقد است که . روند بیولوژیکی خود می 

 و منجـر بـه   شود  میدر مناطق اصلی خود در بدن انسان جمع         
ایـن  . شـود   مـی هاي خوکی و انـسانی       جایگزینی بین پروتئین  

تغییر شکل از طریق رشد غیر طبیعی قطعات متنوعی از بـدن             
  .)16(و چاقی نشان داده شده است

از نظر بیولوژیکی خوك بسیار شبیه انسان اسـت و    
 هم مانند گوشـت انـسان        آن ه گوشت گفته شده است که مز    

استاد بیوشیمی دانشگاه ایلینوآز، ژنـوم خـوك     شوك،. است
 در  DNAاو به شباهت زیـاد تـوالی و سـاختار           .را تعیین کرد  

نووشـواندر، از انـسیتوي     . )17(کنـد  خوك و انسان اشاره مـی     
 Swiss technical university بیولوژي دانشگاه سـوییس 

Zurich (ETH)  با مقایسه ژن خوك و انـسان مـی   در رابطه
 بـین انـسان و خـوك    DNAتطبیـق  درصـد    90گوید حدود   

  .)18(اثبات شده است
هـاي درشـت کلـسترول در چربـی      وجود مولکـول  

خوك و وجود مقدار باالي چربی داخل سـلولی در خـوك            
 با مصرف گوشت خـوك ولـو بـه ظـاهر فاقـد              شود  میسبب  

بدن مصرف کننده  اي چربی وارد     مقدار قابل مالحظه   چربی،
دلیل اصلی ضایعات قلبی، عروقـی و تـصلب شـرایین         شده و 

  .باشد می
ــی و    ــط فروسـ ــده توسـ ــام شـ ــات انجـ در تحقیقـ

گوشت ناحیه شـکم    (  مصرف بیکن  2010 در سال  همکاران،
طبـق   .شـود   مـی باعث افزایش احتمال سـرطان مثانـه        ) خوك

انسان به مـدت     136000بررسی که تیم تحقیقاتی هاروارد بر       
 نیتـروز  . نفر دچار سرطان مثانـه شـدند    808 سال انجام داد،  22

ه در بـیکن بـه میـزان فـراوان           کـ  وهتروسیکلیک آمـین  آمین  
همچنـین،   .)19(باشـند  وجود دارد از عوامل ایجاد سرطان مـی    

محققین دانشگاه اتاوا مصرف گوشـت خـوك را بـا سـیروز             
 عامل اول مرگ در آمریکا است، مـرتبط        10 کبدي، که جز  

کـشورمختلف انجـام شـده      16در تحقیقـی کـه در       . اننـد د  می
است، با بررسی آمار مصرف الکل، گوشـت گـاو و گوشـت     

دکتـر   خوك و چربی آن در مناطق مختلـف ایـن کـشورها،           
فـرنچ و نــانجی میــزان شــیوع سـیروز را بــا مــصرف گوشــت   

 .)20(خوك مرتبط اعالم کردند

  :توکسین خوك
ــه  ــستند ک ــوادي ه ــاهر   م ــوك ظ ــت خ در گوش

. کنند می و یک اثر منفی پایدار در بدن انسان ایجاد       شوند می
 را (Sutoxins) دکتر رکوگ در حـدود هفـت سوتوکـسین       

زیــر شـامل ایــن هفـت سوتوکــسین و   لیـست  . کنــد مـی بیـان  
لیپـوپروتئین چگـالی   (کلـسترول   -1:.شود  میهایی آن    بیماري

کلسترول با رسوب در عـروق خـونی منجـر بـه      ):LDL/ کم  
و ابتال به بیماري عروق کرونـر و فـشار خـون       تصلب شرایین   

 .گردد میباال 

در صورت مصرف باالي گوشـت      :هیستامین و ایمیدازول   -2
 جوش، تبخـال، درماتیـت و اگزمـادر بـدن مـصرف             ،خوك

عالوه بر این آنهـا بـه التهابهـایی ماننـد           . شود  میکننده ایجاد   
  هورمـون -3 .شـوند  میآپاندیسیت والتهاب کیسه صفرا مبتال  

رشدگوشت خوك حـاوي مقـدار زیـادي از هورمـون رشـد            
بوده که باعث تحریک و یا ارتقاء فرآیندهاي التهابی و رشد          

مقـدار زیـادي هورمـون     هـا،  در اثر پـرورش خـوك  . شود  می
هـا بـا مـصرف       رشد تولید شده، که در نهایـت ایـن هورمـون          
ــی  ــسان تجمــع م ــدن ان اگرچــه . نمایــد گوشــت خــوك در ب

 با این حال این  جوانان تاثیرمثبت دارد،   هورمون رشد بر رشد   
. د بــسیاري اثــرات منفــی هــم ایجــاد کنــدتوانــ مــیهورمـون  

ـ  می شود میهورمون رشد خوکی که وارد بدن    د موجـب  توان
 ایـن،  عـالوه بـر  . شود تحریک التهاب داخل و خارج سلولی     

 و همچنـین    شـوند   مـی هـا    هاي رشد باعث تورم بافت     هورمون
 که آنهـا در تغییـرات نئوپالسـتیک     پژوهشگران متوجه شدند  

چـاقی فقـط     .گذارنـد  تاثیر می   )رشد و ایجاد سرطان   ( بدخیم
نـد  توان  مـی ها   این هورمون .یکی از اثرات هورمون رشد است     

مـسئول ایجـاد آکرومگـالی توسـط هورمـون ســوماتوتروپین      
ـ   مـی همچنین، این هورمون    . باشند د فرآینـدهاي رشـدي     توان

 ساختار گـوگردي، مـواد   -4 . کند بدخیم مانند سرطان ایجاد   
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مخاط مزانشیمی این ساختار گوگردي بافت همبند منجـر بـه       
مـواد   .شـود  میهاي همبندي انسانی  چاقی و تورم باال از بافت  

آرتریـت یـا     هـایی ماننـد روماتیـسم،      مخاطی منجر به بیماري   
 اسـیدهاي چـرب سوتکـسیکاین       -5 .شـود   مـی استئوکندروز  

 مـشکوك بـه ایجـاد    ج سـلولی داخل و خـار اسیدهاي چرب   
عالئمـی ماننـد تجمـع چربـی و فـشار خـون بـاال            ها و  بیماري
ـ   مـی هـاي خـون      حتی افزایش شدید سـلول     .هستند د رخ  توان

 .دهد

زا مطالعـات دکتـر نیپـر و همکـاران نـشان         عوامل سـرطان   -6
هـاي متنـوعی    دهـد کـه گوشـت خـوك حـاوي انکـوژن         می
  .تندها هس ، که مسئول پیدایش سرطانباشد می

زا در  اي از ویروس آنفلوان   هاي ویژه   ویروس آنفلوانزافرم  -7
نـد در مـصرف کننـده    توان مـی  کـه  شوند میریه خوك جمع    

  .)15(عفونت ایجاد کنند
در کــشورهاي بــا تولیــد انبــوه خــوك، آنتـــی      

هاي رشد براي جلـوگیري از    هاي مصرفی و هورمون    بیوتیک
کـه   ،شود میده بیماري و افزایش وزن و بازده خوراك استفا       

د در گوشـت  توان میداراي پیامدهاي بهداشتی مهمی است و      
در میـان مـواد      .)21(و احشا حیوانات کشتار شده بـاقی بمانـد        

 شــود  مــی محــرك رشــد کــه در حــال حاضــر اســتفاده      
ــل آنابولیـــــک     اســـــتروئیدهاي طبیعـــــی و عوامـــ

 ماننــــــــد اســــــــتات  (xenobiotic)گزنوبیوتیــــــــک
ــرنبلن   و(zeranol) زرانــول ، (trenbolone acetate)ت
  وجود دارنـد، (Synthetic stilbenes)هاي استیلبن سنتتیک

ــاوي  ــا حـ ــضی از آنهـ ــه بعـ ــترولکـ ، (dienestrol)  دیناسـ
  ودي اتیـــل اســـتیل بـــسترول  (hexestrol) هگزاســـترول

(diethylstilbestrol DES) هــــا  اســـتیلبن  .)22( اســـت
 هایی هستند که به صورت خوراکی فعـال و در غـذا     استروژن
ـ  مـی مانند ودي اتیـل اسـتیل بـسترول      باقی می  د خاصـیت  توان

هایی که در جهت      با وجود تالش   )23(کارسینوژن داشته باشد  
سالم خوك انجام شده است ولـی بـاز هـم پـرورش          پرورش  

ـ   مـی دهندگان اعتراف دارند کـه مـصرف گوشـت آن            د توان
بنـابر  . ته باشـد مخاطرات فراوانی براي سالمتی به همـراه داشـ   

که در مجله نیـو      ،1999قات محققین دانمارکی در سال      تحقی

انگلند ثبت شده است، مصرف آنتـی بیوتیـک بـراي درمـان           
ي خطرناك انـسانی    ها  بیماريد باعث شیوع    توان  میها   خوك

 مورد از افرادي کـه از   25در این تحقیق    . مانند سالمونال شود  
گوشت خوك اسـتفاده کردنـد دچـار سـویه نـادر سـالمونال              

بـه همـین   . نفـر مردنـد  2 نفر بستري و 11 . به دارو شدند   مقاوم
 هـا  دلیل کمیته اروپایی مصرف آنتی بیوتیک را براي خوك         

هـر چنـد کـه در آمریکـا همچنـان از آنتـی               .منع کرده است  
  . )24(شود میها استفاده  بیوتیک براي رشد این دام

  :خوك وبیماري هاي مشترك با انسان 
ــد کــه رابطــ اي بــین خــوك و  هدانــشمندان معتقدن

که منجر بـه   در بین جوامع انسانی وجود دارد،    انتشار انفلوانزا 
 دکتـر  .شـود   میانسان در آمریکا     20000مرگ ساالنه حدود    

در تنـسی، در   جودسنت  وبستر از بیمارستان تحقیقاتی اطفال      
دومــین ســمپوزیوم بــین المللــی در رابطــه بــا انفلــوانزا و       

زایش احتمـال انتقـال بـا       افـ ":گویـد  هاي تنفـسی مـی     ویروس
ـ  مـی خـوك  گوشت افزایش جمعیت جهانی و مصرف      د توان

  .)25("باعث احتمال پاندمیک شود
ــوك  ــرورش خ ــیپ ــ م ــتی توان ــشکالت بهداش د م

 250در مـالزي، بـیش از    دنبال داشـته باشـد،  ه دیگري را نیز ب 
انسان، اکثرا کارگران مزارع پرورش خـوك، بعـد از تمـاس     

. نـسفالیت شـدند  آیـریس نیپـا دچـار     هاي آلوده به و    با خوك 
براي کنترل این ویروس یک میلیـون       . نفر مردند 100بیش از   

  .)26(خوك را کشتند
ي بــسیاري را بــه انــسان منتقــل هــا بیمــاريخـوك  

 بیماري در اثر  مصرف گوشت خـوك       140بیش از   . کند  می
ـ   مـی هـاي آن     فـراورده  یا مجاورت بـا خـوك و       د ایجـاد   توان

باکتریـایی و ویروسـی کـه از         انگلـی،  يهـا   بیماري .)27(شود
  :  عبارتند ازشود میطریق خوك به انسان منتقل 

  خوك با مرتبطبیماري هاي انگلی

هـا   ها براي انـسان    ترین انگل  از خطرناك  تریشینال اسپیرالیس 
 .شـود   مـی تریشینا باعث تریشینوز انـسانی       .شوند  میمحسوب  

.  دچار هستند نفر در آمریکا به این بیماري      20000000حدود  
هاي خوکی خام یا کم پخته      عفونت به علت خوردن فراورده    

 آلـودگی انـسان در   .)28(شود  میکه داراي الرو هستند ایجاد      
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حال حاضر در کشورهاي اروپایی وآمریکـایی کـه خـوردن           
عقایـد   .شـود  مـی گوشت خوك در آنهـا رایـج اسـت دیـده            

در بـین   در میـزان آلـودگی دارد      زیاديمذهبی و قومی تاثیر     
  .مسلمانان ویهودیان ابتال به تریشینوز بسیار اندك است

کـه باعـث    می باشد   کرم نواري خوك    تنیاسولیوم  
شـود و   هاي گوارشی می اسهال و ناراحتی سوءتغذیه و آنمی، 

  .ها و نخاع ساکن شود کبد، ریه تواند در مغز، می
 البـــدارق هـــاي کـــرم شـــامل دیگـــر هـــاي مثـــال

ــتوما،لمانندانکی فاسیولوپــسیس  وزوما ژاپونیکــوم،شیــست وس
ي باکتریـایی   هـا   بیمـاري  .باشـد   مـی  کلی   یومدباالنتی بوسکی،

نیـز   بروسـلوز   وپاراتیفوئیـد  ،سالمونال کلـرا  توبرکلوز، شامل
  .ند از طریق خوك به انسان منتقل شوندتوان می

خوك حیوان بـسیار کثیفـی       نحوه زندگی،  از نظر 
 نیـز مـساله     هـا درآلـودگی محـیط زیـست        اثـر خـوك    .است

 .دیگري است که مورد توجه دانـشمندان قـرار گرفتـه اسـت           
که توسط دکتر وینگ در دانشگاه نورت کارولین    مطالعه اي   

هاي پرورشی در کارخانه  صورت گرفت نشان داد که خوك     
بـه گفتـه    .گذارنـد  ها به شدت برسالمت همـسایگان اثـر مـی       

سـرفه   گلـودرد،  دقیق سردرد، آبریزش بینـی،  وینگ، به طور 
اسهال و سوزش چـشمان بـه فراوانـی در منـاطق داراي              زیاد،

تا قبـل از ایـن تحقیـق سـندي بـراي        .خوك دیده شده است   
در این تحقیق مشخص     .اثبات وجود این خطر در دست نبود      

هـاي پـرورش خـوك در نـورت کـارولین و            شد در کارگـاه   
هاي دیگر، مواد دفعی در آبهاي خـارج شـهري خـالی             ایالت

 که باعـث بیمـاري افـراد    شوند میها پاشیده    ا درزمین شده و ی  
  .)21(گردند می

  :کیفیت نگهداري گوشت خوك
ــایر      ــوك وس ــت خ ــدگاري گوش ــسه مان ــا مقای ب

هاي مورد استفاده مشخص شـده اسـت کـه گوشـت              گوشت
خوك تنها چند ساعت پس از کشتار شـروع بـه فاسـد شـدن      

 آن بـه    و بعد از گذشت زمان کمی بوي بدي از         )27(نماید می
مـورد گوشـت گـاو بـوي بـد           حالی که در  در   .رسد مشام می 

همچنین، در گوسفند . دهد  روز رخ می 5 الی4کمتر و بعد از     
 1جـدول   .عالیمی از تحلیل و بوي بـد مـشاهده نـشده اسـت     

 مثل، افزایش وزن   مقایسه بین وزن در زمان تولد، دوره تولید       
در حـالی کـه    .)28-30(دهد  وزن در زمان کشتار را نشان می   و

در طـی یـک      خوك گاو و گوسفند سیر رشد طبیعی دارند،      
  .پیدا می کندبرابر وزن تولدش افزایش وزن 100سال

  
  و گاوخوك، گوسفند و دوره تولید و مثل مقایسه بین رشد  .1جدول

در زمان وزن   حیوان
  تولد

دوره تولید 
  مثل

افزایش  
  وزن

وزن در زمان 
  کشتار

 کیلو  1/5-1  خوك
 گرم

کیلو  100  برابر 100 ماه 6-7
 گرم

 کیلو 600  برابر15 ماه12  کیلو گرم 40  گاو
 گرم

 کیلو   7-5 گوسفند
 گرم

 کیلو 100   برابر 20 ماه  6-8
  گرم

  
  :اعتیاد به مصرف گوشت خوك

اي از محققین بـراین باورنـد کـه گوشـت خـوك              عده
هافمن متخصص روانـشناسی،   از جمله دکتر    . اعتیادآور است 

د است حاالتی که در معتـادان دخانیـات و یـا الکـل در               معتق
نـاراحتی و    مانند عصبانیت،  ،شود  میصورت نبود مواد ایجاد     

ــایتی، ــز در    نارض ــوك نی ــت خ ــدگان گوش ــصرف کنن در م
بـه  . )31(صورت عدم دسترسی به این گوشت دیده شده است  

 در فلوریـدا،   استاد موسسه تحقیقـات سـکریپس،      گفته کنی، 
و مصرف زیاد مواد غـذایی بـا چربـی بـاال          مصرف کوکائین   

در نهایـت   .شـود  مـی باعث پرشدن حجم مراکز لذت در مغز       
 و بایـد بـراي ایجـاد همـان لـذت            شـوند   میاین مراکز مختل    

 در تحقیقی که در مجلـه نیچـر        .میزان مصرف را زیادتر کرد    
 روز 40کنـی و همکـارش سـه گـروه رت را در      چـاپ شـد،  

 مواد غذایی معمول رت مصرف      گروه اول از  . بررسی کردند 
ــد ــیکن  .کردن ــه گــروه دوم از ب ــواد  )گوشــت خــوك(ب و م

به . پرچرب و پرکالري براي یک ساعت در هر روز داده شد          
 سـاعت در   23گروه سوم اجازه مصرف مـواد گـروه دوم تـا            

نتیجه این بود که گروه سوم دچار چاقی شدند        . روز داده شد  
محققین دیدند  .ییر شدو همچنین سیستم عصبی آنها دچار تغ     

که مغزشان نسبت به این غـذاها دچـار تحمـل شـده اسـت و                
هاي اعتیاد   براي لذت باید بیشتر مصرف کنند، که از ویژگی        

  .)32(است
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  بحث
ادیان الهی به تغذیه پیروان خود بسیار توجه داشـته   
و براي سالمت تـن و روان آنهـا دسـتوراتی را در خـصوص               

اسالم و دیگـر   در. اند یی بیان نموده  نحوه استفاده از مواد غذا    
البتـه   .ادیان الهی، از جمله مواد حرام، گوشت خـوك اسـت     

ي جـسمی و  هـا   بیمـاري امروزه با پیـشرفت علـم، بـسیاري از          
روحی مرتبط با مصرف گوشت خوك شناسایی شده و اکثر    
پزشکان جهـان مـردم را بـه پرهیـز ویـا کـاهش مـصرف آن                 

ی کـشورها هنوزمـصرف     اگرچـه در بعـض    . کننـد   مـی توصیه  
برخـی   گوشت خوك طرفداران قابل تـوجهی دارد ولـی در         

 هـاي وابـسته بـه خـوك،        نقاط روسیه به علت شـیوع بیمـاري       
 کـریم بـر     قـرآن تاکیـد   . )33(مصرف آن ممنـوع شـده اسـت       

تحریم گوشت خوك تاییدي بر پرهیز از مـصرف آن تلقـی        
ه اي از محرمـات اشـاره شـد     در سوره بقره به گوشـه     . شود  می

شود، انمـا در    سوره بقره با کلمه انما شروع مى173 آیه  .است
این آیه به اصطالح حصر اضافى است، یعنى منظور بیان تمام 

در  محرمات نیست، بلکه هدف نفى بدعتهائى است که آنهـا 
هاى حالل داشتند، و بـه تعبیـر دیگـر     مورد قسمتى از گوشت   

افـات و  هـاى پـاکیزه و حـالل را طبـق خر      قسمتى از گوشـت   
کردند اما در عـوض بـه هنگـام       موهوماتى بر خود تحریم مى    

کمبود غـذا از گوشـت آلـوده مـردار یـا خـوك و یـا خـون               
کند که اینهـا بـراى     به آنها اعالم مى   قرآن !کردند استفاده مى 

از  ).و این است معنى حـصر اضـافى       ( شما حرام است نه آنها    
 براى حفظ آید که انسان ى پیش مىیها آنجا که گاه ضرورت

جان خویش مجبور بـه اسـتفاده از بعـضى از غـذاهاى حـرام            
: گویـد   در ذیـل آیـه آن را اسـتثنا کـرده و مـى        قرآنشود   مى

بـراى نجـات جـان خـویش از         (ولى کسى که مجبور شـود       "
کـه   از آنها بخورد گناهى بر او نیست، بـه شـرط ایـن          ) مرگ

ضطرار که ا  به این ترتیب براى این     ".ستمگر و متجاوز نباشد   
بهانه و دستاویزى براى زیاده روى در خوردن غذاهاى حـرام    

کنـد کـه ایـن     نشود با دو کلمه غیر باغ و ال عاد گوشـزد مـى           
اجازه تنها براى کسانى است که خواهان لذت از خوردن این 

و از مقدار الزم کـه بـراى نجـات از مـرگ         محرمات نباشند، 
لـب کـردن   ضرورى است تجاوز نکنند و در اینجـا منظـور ط      

باشد، یعنى متجاوز از     لذت است و عادى به معنى متجاوز مى       
خداونـد غفـور و   : فرمایـد  و در پایـان آیـه مـى    حد ضـرورت  

هـا را تحـریم    همان خداوندى کـه ایـن گوشـت       .رحیم است 
کرده با رحمـت خاصـش در مـوارد ضـرورت شـدید اجـازه        

  .)2(استفاده از آن را داده است
مه معصومین نیـز بـه ضـرورت     در بیان ائ   قرآنعالوه بر   

پرهیز از مصرف گوشت خوك اشاره شده اسـت و یکـی از          
هاي تحریم گوشت خوك فساد اخالق و بی تعصبی  حکمت

یی که گوشت ها انسان .در فرد مصرف کننده ذکر شده است     
گوشت خواران را می خورند داراي شخصیت وحشی و فاقد   

ران بـدون   رفتارهاي انسانی هستند و حتی میـل بـه قتـل دیگـ            
از نظـر رفتارجنـسی خــوك   . دلیـل ممکـن اسـت پیـدا کننـد     

 شود میغیرت محسوب  منحصر به فرد است و به اصطالح بی     
گیري جفتش بـا     چرا که بر خالف دیگر موجودات از جفت       

 در نتیجـه، . دهـد  ها واکنشی از خود نشان نمـی  دیگر خوك

د باعث انتقـال ایـن روحیـه و         توان  میخوردن گوشت خوك    
ــاهش  ــسی   ک ــط جن ــتن رواب ــارو داش ــسانی در رفت ــفات ان ص

روابط قبل از ازدواج و افـزایش  . نامشروع و اشاعه فحشا شود 
هاي غیر شرعی و میزان تجاوز در غرب بسیار شیوع           حاملگی

همچنـین یکـی دیگـر از     .)34(دارد و غیر قابـل کنتـرل اسـت    
هاي حرمت گوشت خـوك اسـتفاده ایـن حیـوان از           حکمت

 به طور طبیعـی و آلوده بیان شده است که مواد غذایی کثیف   
  .باشد میاي براي انسان ن محصول قابل استفاده

هاي مشترك بین انسان و خوك  با توجه به بیماري   
هاي خطرنـاك و صـعب العـالج      ومشخص شدن وجود انگل   

در گوشت آن بعضی از افراد که تمایل بـه مـصرف گوشـت         
ــه روش   ــد بــا مطــرح کــردن پــرورش خــوك ب خــوك دارن

ــر را    ب ــن خط ــوه دادن ای ــت جل ــم اهمی ــعی در ک ــتی س هداش
اگرچه ذات خوك همه چیز خواري و کثافت خواري       .دارند

است ولی خطـرات بیوشـیمیایی مـصرف گوشـت خـوك از        
 هاي مـضر مجموعـاً    چربی  و هیستامین قبیل مواد کارسینوژن،  

 کـه از آن بـا   کننـد  مـی اي تبـدیل   گوشت خوك را بـه مـاده     
 و بـا رعایـت ضـوابط     شـود   مـی رده  عنوان سوتوکـسین نـام بـ      
یکی دیگر از نکات مورد    . شود  میبهداشتی خطر آن مرتفع ن    
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. توجه شباهت زیاد گوشت خـوك بـه گوشـت انـسان اسـت      
دهد توالی و   ها نشان می   همان گونه که تحقیقات بیوشیمیست    

بـه  .  در انسان و خوك بسیار شبیه به هم اسـت  DNAساختار  
هـا در    انـسان، از خـوك    هـاي خـوك و       دلیل شباهت ارگـان   

بیماران . کنند میآزمایشگاهاي بیولوژي براي تشریح استفاده    
 .)35(کننـد  میدیابت وابسته به انسولین تزریق انسولین خوك       

هاي قلبی، براي تعویض دریچـه ازدریچـه         درضایعات دریچه 
در کتـب طـب سـنتی نیـز بـه            .)36(شـود   مـی خوکی اسـتفاده    

 گردیده است، جانوران شباهت گوشت انسان و خوك اشاره 
با  .کنند میگوشتخوار از گوشت حیوانات گیاهخوار استفاده   

توجه به این کـه انـسان و خـوك هـر دو از موجـودات همـه         
ـ   میباشند استفاده انسان از گوشت خوك        چیزخوار می  د توان

از سوي دیگر،  .روندي خارج از عرف طبیعت محسوب شود  
دهد کـه    نشان میمقایسه بین گوشت گاو، گوسفند و خوك      

گوشت خوك در مقایـسه بـا دو حیـوان گیـاه خـوار حـالل                
ــسادپذیري   ــر و ف ــدگاري کمت ــورد اســتفاده از مان گوشــت م

د دلیلـی بـر عـدم مناسـب       توان  میبیشتري برخوردار است که     
یکی دیگر از موارد قابـل  . بودن این گوشت براي انسان باشد   

ن توجه موضوع اعتیـاد بـه مـصرف گوشـت خـوك در انـسا           
دهد که ایـن گـروه از    تحقیقات دانشمندان نشان می . باشد  می

مصرف کنندگان بـه مـرور دچـار نـوعی اعتیـاد بـه مـصرف                
 کریم به پرهیز از لذت خواهی و قرآن و شاید اشاره شوند  می

زیاده روي در هنگام اضطرار اشاره به این خاصـیت گوشـت        
خوك باشد که خداونـد علـیم حتـی در هنگـام اضـطرار بـه             

نماید که در مـوارد ضـرورت شـدید بـراي            سان گوشزد می  ان
  . استفاده مراقب اثرات منفی آن باشد

  
  نتیجه گیري

تـرین دیـن اسـت،     دین اسالم، که از دید ما کامـل     
نـسبت بـه مـضرات مـصرف گوشـت         هـاي بـشر    قبل از یافتـه   

ایـن امـر    .خوك، انـسان را از مـصرف آن منـع کـرده اسـت      
 راهکارهاي سـالمتی بـه انـسان     را در ارائه   قرآناعجاز علمی   

با توجه به تاثیر مواد غذایی بر سـالمت روح و         .دهد نشان می 
 کریم انسان را با منـع مـصرف   قرآنجسم، خداوند در آیات    

امید . فرماید میاین ماده خطرناك به سوي سالمتی راهنمایی   
که انسان کامـل بـا تبعیـت از دسـتورات دینـی و احکـام                آن

 دقیـق آنهـا سـالمت روحـی و جـسمی      خالق هستی و رعایت 
  .خود را تضمین نماید
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