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Abstract 
 

 Application of religious instructions, especially consumption of Halal 
meat, is a physical and mental health guarantee in human lives. In this 
study, the effects of pork consumption on human physical and mental 
health were surveyed based on Quran perspective, narratives, and other 
celestial religions and medical parasitology. 
 
In this study, with reference to the Holy Quran, valid interpretations, 
Hadith of infallible Imams (AS), narrative, other celestial religions, 
medical parasitology and data bank of PubMed, Sid, Magiran, the 
required information was obtained concerning the reasons for the 
prohibition of pork consumption. By Data analysis and comparison of 
religious and scientific resources, the mystery of Islam's emphasis over 
the sanctity of pork consumption came into the light. 
 
 The results of Islamic narratives show that consumption of pork meat 
emenates both mental and spiritual impacts on consumers. Besides, 
based on Parasitology findings, the consumption of pork meat causes 
serious zoonotic diseases such as Trichinosis, Cysticercosis, as well as, 
the presence of toxin and even harmful indexes after cooking are 
considered as reasons for inedibility of pork meat. 
 
This study shows that maybe one of the mysteries of the prohibition of 
pork consumption in Islam could be found in respect of its adverse 
effects on physical, mental and spiritual health. Therefore, application 
of religious practices which have scientific base in turn; is required to 
understand the scientific basis of the side-effects of eating pork. 
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 و انگل شناسي پزشكياسالمي  براساس متونانسان جسم و روان  مصرف گوشت خوك بر سالمت تاثيربررسي 

 
  2، علي بردبار 6، احسان احمدپور5، جالل زمان 4، جميله نجفيان3، عباس شهبازي 2، پرويز پرويزي 1، سهيال روحاني 1*عادل اسپوتين

  

 
  همقدم

  
هاي مكرر دين اسالم در زمينه خوردن  ها و توصيه آموزه

كننده سالمت  ها، تضمين غذاهاي حالل و ارزش غدايي آن
  ها است. يكي از اين محصوالت پروتئيني  جسم و روان انسان

  

  هاي  نقش موثري دارد، مصرف گوشت ها كه در رشد انسان
 

هاي قرآن در زمينه   حالل در حد نياز است. بين آموزه
  ها و علوم پزشكي ارتباط تنگاتنگي وجود دارد  سالمت انسان

  

 چكيده

  
حيوانات  به خصوص در مصرف مواد غذايي مانند گوشتبه كارگيري آموزه هاي ديني 

حالل گوشت در زندگي انسان ها، تضمين كننده سالمت جسم و روان آن ها است. در اين 
مطالعه تاثيرات مصرف گوشت خوك بر سالمتجسم و روان انسان از ديدگاه قرآن، روايات، ساير 

  مكاتب الهي و انگل شناسي پزشكي بررسي شده است.
 

سير معتبر، احاديث ائمه معصومين(ع)، ساير مكاتب در اين مطالعه، با مراجعه به قرآن كريم، تفا
اطالعات مورد نياز در PubMed, Sid, Magiranالهي، انگل شناسي پزشكي و بانك هاي اطالعاتي 

خصوص داليل حرمت مصرف گوشت خوك استخراج و بررسي شد. با تحليل اطالعات به دست 
اسالم بر حرمت مصرف گوشت خوك، آمده و مقايسه منابع ديني و علمي، راز تاكيد دين مبين 

  به دست آمد.
  

دهند كه مصرف گوشت خوك برخي ضايعات  نتايج حاصل از بررسي متون اسالمي نشان مي
روحي و معنوي را به دنبال دارد. بعالوه بر اساس يافته ها درانگل شناسي پزشكي، مصرف گوشت 

و سيستي سركوزيس مي  يسينوزاين حيوان، باعث بروز بيماري هاي زئونوز خطرناك مانند تريش
شود هم چنين وجود ميزان سم باال يكي از علل غير قابل مصرف بودن گوشت خوك براي انسان 

  به شمار مي آيد.
  

اين بررسي نشان مي دهد كه شايد بتوان يكي از حكمت هاي حرمت مصرف گوشت خوك در 
ي انسان جست و جو كرد، اسالم را، در تاثيرات نامطلوب آن بر سالمت جسمي، رواني و معنو

بنابراين لزوم عمل به دستورات ديني كه مبنا علمي نيز دارد نيازمند آگاهي انسان ها از عوارض 
  ناشي از مصرف گوشت خوك مي باشد.

  
  قرآن كريم، روايات، انگل شناسي پزشكي، گوشت خوك، حرمت : كليدي هاي واژه
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كه بشر پس از گذشت ساليان طوالني در حال پي بردن به 
يكي از حيوانات  1اهميت برخي از اين موضوعات است. خوك

به علت نحوه زندگي و شرايط  كه است2همه چيزخواري
فيزيولوژيكي خاص بدنش بطور مكرر از خوردن گوشت آن 
ممانعت به عمل آمده است كه نشانگر اهميت موضوع و 

ها و  . از مهم ترين آلودگي)1-4(پرهيز از مصرف آن است
هاي انگلي، به دو  هاي ايجاد شده در خوك، بيماري بيماري

خته اي مي باشند كه از هاي كرمي و تك يا صورت عفونت
. )5-8(طريق مصرف گوشت يا مدفوع به انسان انتقال مي يابد

الزم به ذكر است كه عوارض و اختالالت ناشي از بيماري 
هاي انگلي مذكور، در بخش نتايج به طور مفصل مورد 
بررسي قرار مي گيرد. در حال حاضر علي رغم اين كه در 

ده مي شود ولي دين اسالم مصرف گوشت خوك حرام شمر
برخي آلودگي هاي كرمي ناشي از مصرف گوشت خوك از 

. )9(مبتاليان در ساليان اخير از كشورمان گزارش شده است
بنابراين ضرورت آگاهي از عدم مصرف گوشت خوك و اثرات 
سوء آن نظير اختالالت روحي، رواني و جسمي آن در بين 

. سدر مصرف كنندگان پر رنگ تر از هميشه به نظر مي
بنابراين با توجه به اهميت مصرف گوشت بر سالمت انسان 
در اين مطالعه داليل عدم مصرف گوشت خوك بر 
سالمتجسم و روان انسان از ديدگاه قرآن، روايات، ساير 

 مكاتب الهي و انگل شناسي پزشكي بررسي شد.

در اين مطالعه با مراجعه به قرآن كريم، تفاسيرمعتبر، 
ن (ع)، ساير مكاتب الهي، منابع احاديث ائمه معصومي

  معتبر علمي انگل شناسي و بانك هاي اطالعاتي
Sid, MagiranPubMed,  داليل عدم مصرف گوشت

خوك در ابعاد مختلف بر روي سالمت جسمي و روحي 
آوري، طبقه بندي و مورد بررسي و تجزيه  انسان جمع

تحليل قرار گرفت. نتايج حاصل از اين مطالعه به ترتيب 
شناسي پزشكي  دو بخش قرآني، روايات، تفاسير و انگل در

  مورد بحث و ارزيابي قرار مي گيرد.
  . نتايج مطالعه از قرآن كريم و روايات، مفسران و احكام1

در قرآن كريم به علت اهميت موضوع، در چهار سوره 
قرآني اشاره مستقيم به پرهيز از مصرف گوشت خوك 

ره ها شامل سوره هاي مكي (الْخنزِيرِ) شده است. اين سو
انعام و نحل و سوره هاي مدني بقره و مائده هستند. در 

                                                      
1- Pork, Swine, Pig and Doguz 
2- Omnivorous 

خوك را حـيـوانـي انگـلي توصيف  145آيه  ،سوره انعام
بگو در آنچه بر من وحي  "نموده آمده و مي فرمايد: 

شده، هيچ غذاي حرامي نمي يابم، بجز آن كه مردار بوده 
. در اين )1("وك)يا خوني كه بيرون ريخته يا گوشت خ

اشاره شده است يعني خوني كه  "خون مسفوح "آيه به
پس از تماس با هوا سمي شده و مي تواند بيماري زا 

گوشت مردار،  "مي فرمايد:  3باشد. در سوره مائده آيه 
  .)2("خون و گوشت خوك بر شما حرام شده است

خداوند  "هم چنين در سوره بفره و نحل آمده است:
خون، گوشت خوك و آنچه كه براي غير خدا  تنها مردار،

. با توجه )3-4("ذبح شده باشد، بر شما حرام كرده است
به آيات فوق، گوشت خوك به صورت جداگانه تحريم 
شده است تا روشن شود كه مصرف  آن به طور كلّي حرام 
است، خواه مردار باشد و يا نباشد. در قرآن كريم، برخالف 

صورت حرمت تدريجي بدان  هحرمت شراب و ربا كه ب
اشاره شده است، در مورد حرام شمردنگوشتخوك،به 
 صورت دفعيودريكمرحلهوباعباراتيصريحصورتگرفته است

 خطر و شدت موضوع حساسيت به اشاره تواند مي كه
  .)10(خون داشته باشد و مردار خوك، گوشت خوردن

شكم خود را قبرستان " :فرمايد پيامبر اكرم (ص) مي
خواري  ي حيوانات نكنيد و در عين حال ترك گوشت الشه

كند، بلكه بسيار مورد نكوهش  را نيز نه تنها توصيه نمي
).امام صادق (ع) گوشت  خوك را عامل 11("دهد قرار مي

بي غيرتي، بي تعصبي در بين مصرف كنندگان معرفي 
داوند چهره : خ"). امام رضا (ع) مي فرمايد11كرده است(

زشت اين حيوان را براي عبرت گرفتن، خلق كرده و 
). در 12("صورت تعالي بشري را از آن سلب كرده است

طب سنتي مخزن االدويه از گوشت خوك به عنوان يك 
غذاي ديرهضم، لزج و از بين برنده عقل و غيرت مردانگي 

). تحقيق درمنابع اهل سنت نشان مي 13ياد شده است(
حرمت مصرف گوشت خوك، وحدت نظر دهد كه در 

 :وجود دارد. فخر رازي در كتاب مفاتيح الغيب مي نويسد
 هستند، حرام خوك بدن اجزاي تمام نكه براي اسالم امت

 آن گوشت از متعال تنها خداوند اين كه اما د،دارن اجماع
 به و منفعت ترين بزرگ كه است دليل اين به نامبرده،
  آن  گوشت از استفاده برد، آن از توان مي كه رهاي

  
  



  عادل اسپوتين و همكاران

60 

  1شمــاره  ،دومدوره 

در تفسير خود  سنت اهل مفسران قرطبي از .)14(است
 مي جايز خياطي در را خوك موي از استفاده مي نويسد:

استناد مي  خدا رسول از روايتي به باره اين در و شمارند
در كتاب تورات حضرت موسى عليه السالم  .)15(كنند

گوشت آن ها كند از  خوك نشخوار نمي«آمده است: 
مخوريد و الشه آن ها را لمس نكنيد اين ها براي شما 

سم خاصي "در ادامه آمده است:  )16(»اند نجس
(سوتوكسين) در اثر عدم نشخوار كردن اين جاندار ايجاد 
مي شود كه بر سالمت جسم (عامل باالرفتن كلسترول 
 "بد، فشار خون و تصلب شرايين) بسيار خطرناك است

ب انجيل حضرت عيسى عليه السالم: . در كتا)17(
و مظهر شيطان معرفى   گناهكاران به خوك تشبيه شده"

شده اند. در ادامه آمده است كه مسيحيان نيز بايد از 
  .)18( "خوردن گوشت خوك پرهيز كنند

 عصر اين در :آمده است كه در كتاب فلسفه احكام
 بر سگ و خوك گوشت شراب، مضرات از جديدي ابعاد
 را سه هر متجددين حال عين در اما است، شده ثابت بشر
   روشنفكري به را خود و دانند مي تمدن مظاهر از

نويسد:  مي فرانسوي)، رنان (مورخ ارنست .)19(ستايند مي
 جمله از چندي بالهاي از را خويش پيروان اسالم دين

. )20(است داده نجات دهان سگ لعاب و خوك شراب،
شيعه به  علماي ديدگاه از خوك گوشت شرعي احكام

صور مختلفي اشاره شده است كه مهم ترين آن ها 
 زندگي خشكي در كه خوكي شير و عبارتند از: گوشت

 از خوك اگر ت.اس حرام آن خوردن و نجس كند، مي
 را ظرف آن بايد بليسد، را آن يا بخورد رواني چيز ظرفي،

 و خريد .كنند مال خاك يا بشويند مرتبه هفت آب، با
  .)21(نيست جايز خوك فروش

  

  انگل شناسي پزشكي بررسي منابع. نتايج حاصل از 2
بيماري اعم از انگلي،  140خوك قادر است بيش از 

هاي  ويروسي و باكتريايي را به انسان انتقال دهد كه بيماري
. مهمترين )5-8(انگلي در صدر اين بيماري ها قرار دارند

به انسان در ايران و جهان  1هاي منتقله از خوك كرم
  -3 3تريشينال اسپيراليس -22تنيا سوليوم -1:شامل

تنيا  -55فاسيولوپسيس بوسكاي -4 4آسكاريس سوئيس
 -7 7تريكوريس سوئيس -66ساژيناتا آسياتيكا

شيستوزوما  -99گناتوستوما اسپيني ژروم -88انكيلوستوما
  11ماكروآكانتورينكوس هيروديناسئوس -10 10ژاپونيكوم

ترين تك ياخته هاي منتقله از خوك به انساندر  مهم
توكسوپالسما   -122باالنتيديوم كلي -1:ايران و جهانشامل

انتامبا  -4 14ساركوسيس تيس سوئيس -3 13گونديي
از انگل هاي مهم كرمي، تنيا سوليوم، كرم . 15پولكي

نواري خوك است كه انسان با فرم هاي كرم بالغ و الروي 
وزيس) آلوده مي شود. نوروسيستي (سيستي سرك

سركوزيس ناشي از تنيا سوليوم به عنوان شايع ترين 
 16بيماري انگلي جهان در ناحيه سيستم عصبي مركزي

سيستي سركوس مغزي با استقرار در  محسوب مي شود.
بطن چهار مغز، باعث باال رفتن فشار مغز و هيدروسفالي 

مي چون سر شود كه با عالئ (شايع ترين علت مرگ) مي
درد، تهوع، استفراغ، دوبيني، سرگيجه، تشنج و 

رواني همراه است. جايگزين شدن  -هاي عصبي ناراحتي
الرو در چشم كه به آن سيستي سركوس چشمي گويند 
با قرار گرفتن در مقابل شبكيه باعث اشكال در بينايي و 
گاهي با تورم عنبيه است. وجود تعداد زياد سيستي 

عضالت اسكلتي سبب ميوزيت و آسيب ها در  سركوس
عضالني ناشي از افزايش حجم كاذب مي شود. مرگ الرو 
در احشاي داخلي، پاره شدن كيست و خارج شدن مايع 
داخل باعث به وجود آمدن عالئم آلرژي مانند آسم و 

. تريشينال اسپيراليس عامل )5-8(شود كهير مي
كه  تريشينوزيس يكي ديگر از كرم هاي خطرناكي است

هاي خوكي خام يا نيم پز آلوده  انسان با خوردن فرآورده
كه حاوي الرو هستند مبتال مي شود. كرم تريشين كافي 

در يك كيلو  .هزار تخم ريزي كند 15است كه در يكماه 
الرو تريشين  400000000گوشت خوك ممكن است 

نفر از مردم  20000000تقريباً  .حضور داشته باشد
اين بيماري هستند. در ساليان اخير آمريكا مبتال به 

هاي انساني از ايران گزارش شده  چندين مورد از آلودگي
زايي در دو مرجله تهاجم روده اي و  . بيماري)9، 5(است

تهاجم عضالني (مهاجرت الروها) بروز مي كند. در تهاجم 
روده اي به صورت تهوع، استفراغ، دردهاي شكمي، اسهال 

. در تهاجم عضالني مرحله ساده و گاهي خوني است
الروها توسط جريان خون يا لنفي خود را به عضالت 

كنند كه سبب  مخطط رسانده و مواد سمي توليد مي
مسموميت به صورت تورم اطراف كتف و چشم و بثورات 

روزه بيش از  5-7قرمز رنگ، سردرد، ميوزيت، تب ثابت 
c˚40 (حصبه) و  مي شود كه بيشتر مواقع با تب تيفوئيد
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آنفوالنزا اشتباه مي افتد. ضايعات زير ناخن (خوريزي هاي 
درصد مشاهده مي شود. در  50شعله اي)، ائوزينوفيلي تا 

اثر ورود الرو در عضالت سبب دردهاي شديد عضالني، 
. الرو )5-8(تورم عضالت و تورم گره هاي لنفاوي مي شود

آسكاريس خوكي( سوئيس) انگل ديگري است كه در 
شود. الرو  ب بيماري الرو مهاجر احشايي ميانسان سب

آسكاريس خوكي از طريق سوراخ كردن كولون و سكوم 
ساعت ضايعاتي ايجاد مي  6وارد كبد شده و پس از 

  .)5-8(كند
ترين تك  باالنتيديوم كلي به عنوان انگل خوك، بزرگ

اي انسان و تنها مژه دار بيماريزاي انساني  ياختة روده
ميولوژي شبيه آميب هيستوليتيكا به است. از نظر اپيد

تواند به دنبال  رود. موارد همه گيري انگل مي شمار مي
انتقال موفقيت آميز آن از گوشت خوك به انسان به وجود 

اي و غير  زايي در دو شكل باالنتيدياز روده آيد. بيماري
اي شباهت زيادي به  شود. عالئم روده اي ظاهر مي روده

تيكا دارند. در نتيجة تهاجم و تكثير عالئم آميب هيستولي
شود.  ها، مخاط و زير مخاط روده بزرگ تخريب مي انگل

هاي كوچكي شده كه  تكثير انگل منجر به تشكيل آبسه
در اثر پاره شدن، زخم هاي بيضوي شكل و نامنظم با 

هاي نامشخص قرمز، تشكيل مي شود. در مبتاليان  لبه
اي ساده تا  نزله ضايعات به اشكال مختلف از پرخوني
هاي حاد روزانه  زخمي شدن، ديده مي شود. در عفونت

بار مدفوع آبكي همراه با خون، موكوس و چرك  15-6
وجود دارد. در شكل مزمن اسهال، يبوست متناوب، 

شود.  كولون حساس، كم خوني و الغري مفرط ظاهر مي
اي، پريتونيت بخاطر سوراخ  ترين عارضه غير روده مهم

ه و پارگي آپانديس است كه منجر به مرگ فرد شدن رود
مي شود. آپانديسيت باالنتيديايي و كوليت نيز گزارش 

 .)5-8(شده است

توكسوپالسما گونديي ديگر تك ياخته مهمي است 
كه در داخل سلول هاي تك هسته اي به عنوان انگل 
اجباري درون سلولي گربه و گربه سانان (فيليده) زندگي 

ي از مهم ترين ميزبانان واسط اين انگل كند. خوك يك مي
شود كه كيست نسجي انگل را در خود جاي  محسوب مي

هاي انگل در شبكيه شكافته  دهد. در مواردي كه  كيست مي
نقص  Tهاي  شود و يا اينكه مكانيزم محافظت كننده سلول
نظير اشكال  پيدا كند عالئم اكتسابي توكسوپالسموزيس

وني، راش هاي ماكولوپاپولر، شبيه به مونونوكلئوز عف
ميوزيت، هپاتيت همراه با يرقان،  پنوموني آتيپيك، پلي

ميوكارديت، نفريت، مننگوآنسفاليت و لنفادنوپاتي منتشر 
و در موارد بسيار نادر به شكل توكسوپالسموز چشمي 

  .)5-8(مشخص مي شود
بيماري انگلي ديگري است كه توسط » تونگياسيز«

پا به انسان انتقال مي يابد. بتازگي  كك چيگو  و از طريق
هايي از كشور اوگاندا مشاهده شده است. به  در قسمت
هاي كثيف زندگي  ها در محيط كه خوك خاطر اين

ها خطر بروز اين  كنند، نگهداري و پرورش خوك مي
دهد. اين انگل خارج سلولي از خون  بيماري را افزايش مي
باعث تخريب بافتي كند و به تدريج  مبتاليان تغذيه مي

  ).22شود( افراد مي
  

  . نتيجه گيري
امروزه يكي از مواد غذايي كه مصرف آن در بسياري از 
اديان از جمله دين اسالم اعم از شيعه و اهل سنت، 
يهوديت و حتي مسيحيت حرام شمرده شده، گوشت خوك 

ترين  ترين و آلوده ها خوك از كثيف . طبق بررسي)20(است
چيزخوار بودنش از  رود و به دليل همه شمار ميحيوانات به 

الشه حيوانات تا ادرار و مدفوع خود نيز تغديه مي كند، به 
هاي انگلي،  همين دليل بدن خوك منبع انواع آلودگي

امروزه برخي  ).11(مي شود ها محسوب ويروسي و ميكروب
از دستورات اسالم به مرور زمان جلوه تازه اي پيدا 

ي از روايات، خوك سمبل بي غيرتي در برخ .ميكنند
معرفي شده  و حيواني است كه در امور جنسي فوق 
العاده الابالي و بي تفاوت است. تاثير اين غذا در خصوص 
الاباليگري در مسائل جنسي و بروز اخالق رذيله مشهود 
است. امروزه مشخص شده است كه گوشت هر حيواني 

درون ريز  حاوي صفات آن حيوان بوده و تراوش غدد
ها) در اخالق كساني كه از آن تغذيه مي كنند،  (هورمون

اثر مي گذارد. اين صفات خوك در گوشتش هم تاثيراتي 
كنند  دارد، از اين جهت اشخاصي كه از آن تغذيه مي

. شايد )23(كنند همان صفات و اخالق رذيله را پيدا مي
بند و بارى شديد جنسى كه در كشورهاى  يكى از علل بى

كند تغذيه از گوشت اين حيوان آلوده  ربى حكومت مىغ
باشد.قرآن كريم، غذاهايي را كه براي جسم و روح انسان 
مفيد بوده حالل شمرده است، و از طرفي انسان را از 

كند. ممنوعيت از مصرف  خوردن غذاهاي مضر نهي مي
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غذاهاي غيربهداشتي يكي از خدمات دين الهي به انسان 
يطي كه عوامل ايجاد كننده بيماري است، زيرا در شرا

كشف نشده بود و اثرات آن ها در به وجود آوردن 
ها روشن نبود، آن ها را ممنوع اعالم كرد. در ميان  بيماري

بيشتر اروپائيان خوك مظهر شيطان معرفي شده است و 
چنان كه در قصص مذهبي خود هر وقت شيطان را 

ه گر تمثيل كرده اند از آن به صورت خوكي جلو
. با توجه به مطالب مذكور، يافته هاي علوم )16(سازند مي

پزشكي مي تواند كمك شاياني در اثبات اثرات سوء 
مصرف گوشت خوك بر سالمت انسان داشته باشد. تا به 

بيماري انگلي ناشي از مصرف گوشت  15حال نزديك به 
خوك يا مدفوع  آن از انسان گزارش شده است كه اين 

تنيازيس ناشي از  ).22(حال افزايش است آمار مدام در
تنيا سوليوم يكي ار خطرناك ترين بيماري كرمي درجهان 
است كه انسان عالوه بر ميزبان نهايي به عنوان ميزبان 
واسط تصادفي براي انگل واقع مي شود كه به اين حالت 
اتوهتروگزون مي گويند. آلودگي انسان به اين بيماري 

لوده به مرحله الروي انگل، از عالوه برخوردن گوشت آ
طريق خود آلودگي داخلي اتفاق مي افتد. در خودآلودگي 
داخلي، تخم در انتهاي روده به علت استفراغ و حركات 
دودي روده به  ابتداي روده مي آيد و جنين از تخم آزاد و 
پس از رسيدن به عضالت، بيماري سيستي سركوزيس را 

توجه باشد كه اولين بار ). شايد جالب 5ايجاد مي كند (
اثرات مرگ بار نوروسيستي سركوزيس ناشي از تنيا 
سوليوم را بر روي زندانيان آزمايش كرده اند. با انجام 

مشخص شده است كه  DNAآزمايشات ملكولي و تحليلي 
است و به علت همه  گوشت خوك  شبيه گوشت انسان

چيز خوار بودن اين دو موجود مصرف گوشت آن خارج از 
). برخي از افراد تصور مي 23عقايد، عرف و شرع است(

كنند كه با پخت و پز گوشت خوك اگرعوامل ميكروبي و 
انگلي از بين بروند مشكلي در منع مصرف وجود ندارد. 
اين در حالي است كه اثرات سمي گوشت (سوتوكسين) 
پس از ديدن حرارت، قادر است اثرات تخريبي خود را بر 

بگذارد. گوشت خوك به علت دارا  روي مصرف كنندگان
بودن سطح هورمون رشد باال (مترشحه از سوماتوتروپين)، 
اسيد اوريك و چربي باال، سبب ايجاد بدخيمي ها، التهاب 

. )24(سلولي، چاقي، فشار خون باال و آكرومگالي مي شود
به علت جضور گوگرد در ساختمان اين هورمون تورم 

مي گردد كه در نهايت به هاي همبند انسان ايجاد  بافت
. )25(آرتريت، روماتيسم و استئوكندروز منجر مي شود

باتوجه به اثبات اثرات سوء و پيامد هاي ناگوار ناشي از 
مصرف گوشت خوك اين سئوال مطرح مي شود كه در 
حال حاضر چرا استفاده از گوشت خوك دركشورهاي 

سد ر شود؟ به نظر مي صورت گسترده استفاده مي غربي به
ها در  هاي پيشگيرانه نظير واكسيناسيون خوك انجام روش

هاي ويروسي و سود اقتصادي سرشار از  برابر بيماري
حاصل پرورش و فروش گوشت و شير اين حيوان 

تواند، توجيهي مناسب در بين مصرف كنندگان باالي  مي
  گوشت اين حيوان باشد.

از اصول فهم مهم در اين مطالعه اين موضوع است 
اديان آسماني سعادت دنيا و آخرت انسان ها را  كه

پوشش مي دهند و امر و نهي آنها از جانب خداوند متعال 
است كه هر موردي بر اساس حكمت متعالي استوار است. 
با توجه به اين موضوع، علوم بشري محدوديت هاي 
زيادي دارند و هنوز رمز و راز فراواني است كه به آن 

با توضيحات به عمل آمده مشخص  دست پيدا نكرده اند.
شود كه اثرات مختلف گوشت خوك اعم از ايجاد زيان  مي

روحي، آلودگي هاي انگلي متنوع، ناشناخته و اثرات سمي 
و زيانبار آن (زيان هاي جسمي) براي مصرف كنندگاني 
كه از روي زياده روي و لذت خواهي آن را استفاده 

باشيم كه به مصرف ميكنند، اشاره به قرآن كريم داشته 
كند كه در موارد اضطرار شديد بايد  كنندگان گوشزد مي

از اثرات سوء آن مطلع بوده و از مصرف آن پرهيز 
قبل از كشف عوامل بيماريزا براي انسان، قرآن به كنند.

كند كه علوم پزشكي و دانش انسان  برخي نكات اشاره مي
ي از  ونهها درصدر اسالم آن ها را كشف نكرده بودند. نم

آن تحريم گوشت خوك است كه نشانگر اعجاز قرآن در 
ارائه راهكارهاي سالمتي به انسان است. فلسفه و حكمت 

هايي است  خداوند داراي مصلحت  غداهاي حرام و حالل
تر پي خواهيم برد. به  ها بيش كه با پيشرفت علوم بدان

علت شرايط زندگي و نحوه فيزيولوژيك اين حيوان 
تري در بين ساير  اي انگلي نقش پر رنگه آلودگي

آلودگيهاي ديگر از خود نشان مي دهند. اميد است با 
رعايت دستورات و آموزه هاي ديني و دانش پزشكي 
سالمتي روحي و جسمي خود را فراهم نماييم. بنابراين با 
توجه به اهميت سالمت انسان ها، اديان الهي به صورت 
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بهداشتي بويژه گوشت از  مكرر استفاده از غذاي سالم و
حيوانات حالل گوشت را متذكر شده اند. بنابراين لزوم 
عمل به دستورات ديني كه مبناي علمي نيز دارد نيازمند 

از مصرف گوشت خوك   يها از عوارض ناش آگاهي انسان

باشد. نظر به محدوديت و عدم پاسخگويي علم امروز  مي
رامين خداوند هاي زياد، بايد ف رغم پيشرفت بشري علي

متعال و مكاتبي كه سعادت دنيا و آخرت انسان ها را در 
  پي دارند، بايستي مورد توجه  قرار گيرد

 
 
 
 
Endnotes 

  
1- Pork Transmitted Disease 
2- Taeniasolium 
3- Trichinellaspiralis 
4- Ascarissuis 
5- Fasciolopsisbuski 
6- Taeniasaginataasiatica 
7- Trichurissuis 
8- Ancylostoma 

9- Gnathostomaspinigerum 
10- Schistosomajaponicum 
11- Macraacanthorynchushirudinaceus 
12- Balantidum coli 
13- Toxoplasma gondi 
14- SarocystisSuis 
15- Entamoebapolecki 
16- Central Nervous System 
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