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بررسي نگرش دانشجويان پسر دانشگاه علوم پزشکي ايران نسبت
به اثرات وضعي غذاهاي حالل و حرام

چکيده
مقدمه :از نگاه دين اثرات وضعي غذاهاي حالل و حرام بر جس��م و روح انس��ان امري اجتناب ناپذير است .با اينکه
اين اثرات علت تامه س��عادت و يا ش��قاوت انسان و اجتماع نيست؛ اما يکي از علل اصلي زمينه ساز صعود يا نزول انسان
و هر جامعه ايس��ت .با توجه به اينکه درصد قابل توجهي از جمعيت کش��ور ما را جوانان تشکيل ميدهند که نزديک به
 4ميليون نفر از آنها دانشجو ميباشد و اينکه دانشجويان کارشناسان و مجريان آينده و نيروي محرکه اصلي در جامعه
هس��تند؛ نگرش آنها ميتـواند نقش بس��زايي در پيشرفت ،تحول و سالمت اجتماعي داشته باشد .به داليل گفته شده و
به منظور برنامهريزي اصولي براي باال بردن سطح آگاهي دانشجويان در مورد اثرات وضعي غذاهاي حالل و حرام اطالع
از نگرش آنها در اين زمينه امري ضروريست.
هدف :با توجه به رهنمود رهبر کبير انقالب ،امام خميني(ره) مبني بر اينکه دانش��گاه مبدأ همه تحوالت اس��ت؛
ضرورت دارد نگرش آينده س��ازان و کارشناس��ان آينده جامعه ،يعني دانشجويان ،مورد مطالعه قرار گيرد .با اين انگيزه
اين پژوهش به منظور شناخت ديدگاه دانشجويان نسبت به اثرات وضعي غذاهاي حالل و حرام انجام شد.
مواد و روشها :پژوهش از نوع توصيفي-مقطعي و روش نمونه گيري آن تصادفي ساده بود .جمعيت مورد مطالعه
 156نفر از دانشجويان پسر دانشگاه علوم پزشکي ايران بود که با استفاده از ابزار پرسشنامه نگرش آنها مورد مطالعه و
بررسي قرار گرفت .نتايج حاصله به وسيله نرم افزار  SPSSتحليل شد وآلفاي کرونباخ  %76محاسبه گرديد.
يافتهها :در اين بررسي  %76/6افراد مورد مطالعه در مورد تأثير مصرف غذاي حالل بر بهبود مسايل اقتصادي فرد
و خانواده نظر موافق %5/8 ،نظر مخالف داش��تند .در ارتباط با تأثير غذاي حالل بر تعهد فرد نس��بت به واجبات الهي،
تأثير مصرف غذاي حالل يا حرام پدر و مادر بر جنبههاي رفتاري و اخالقي فرزند وخوردن غذاي حالل در اس��تجابت
دعا به ترتيب  82/7 ،80/8و  % 63/3نظر موافق داشتند و در مورد تأثير رژيم غذايي بر خلق و خوي و رفتار اجتماعي،
تأثير غذاي حرام و حالل در پذيرش سخن حق و تعهد افراد به اجراي مقررات اجتماعي و حرام بودن مال بدست آمده
از ربا به ترتيب  % 80/1 ،63/6 ،68/5 ،82/1نظر موافق داشتند.
بحث و نتيجهگيري :نتايج نش��ان داد نگرش اکثر دانش��جويان مورد مطالعه در مورد اثرات وضعي غذاهاي حالل و
حرام به ديدگاهي که دين در اين رابطه دارد بسيار نزديک است.
کليدواژه :حالل ،حرام ،جوان ،دانشجو ،نگرش

 -1مرکز تحقيقات طب ،قرآن و حديث ،دانشگاه علوم پزشکي بقيه اهلل(عج) ،تهران ،ايران
 -2دانشکده پزشکي ،دانشگاه علوم پزشکي ايران ،تهران ،ايران
 -3مرکز تحقيقات علوم رفتاري ،دانشگاه علوم پزشکي بقيه اهلل(عج) ،تهران ،ايران
*نويسنده مسئول :پست الکترونيکيd.farajzadeh@gmail.com :
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مقدمه
اعتقادات مذهبي و پايبندي به احکامي که توسط شارع
مقدس وضع ش��ده است بر نگرش و رفتار انسانها تأثير دارد
و اين پايبندي مذهبي بر نگرش و رفتار انس��انها نس��بت به
مص��رف مواد غذايي نيز تأثير بس��زايي خواهد داش��ت .زيرا
نگرش و رفتار انس��انها مبتني بر باورهاي مذهبي آنهاس��ت
و اي��ن نگرش ،انتخاب تغذيهاي افراد را نيز جهت ميدهد(،1
 .)2،3باورهاي مذهبي نقش مهمي در مصرف يا عدم مصرف
ه��ر کااليي دارند .زيرا حيطه حالل و حرام ممکن اس��ت به
تم��ام مواد مصرفي ،مانند داروها و لوازم آرايش��ي و خدمات،
مانند حس��ابداري و امور مالي ،خريد و فروش نيز گس��ترش
يابد( .)3 ،2مطالعات نشان داده است افرادي که تعهد مذهبي
بيش��تري دارند به موضوع حالل بودن حساس��يت بيشتري
دارن��د و ب��راي رفع نيازهاي خ��ود به دنب��ال روزي و غذاي
حالل هس��تند و اين تصميم آنها ب��راي خريد مواد غذايي و
عادات غذايي تأثيرات مهمي دارد( .)5 ،4در اسالم مفاهيم و
قوانين اس�لامي که از قرآن و حديث و سيره معصومين(عليه
الس�لام) منشاء گرفته است ،منبع اصلي نيت رفتارها و عمل
مس��لمانان در مورد تغذيه حالل است .اغلب احکام اسالمي
که مس��لمانان از آن تبعيت ميکنند به عاداتي تبديل ش��ده
اند که در فعاليتهاي روزانه زندگي آنها وارد ش��ده اس��ت.
اي��ن احکام به عنوان يکي از عواملي محس��وب ميش��ود که
ميتوان��د بر پذي��رش يا عدم پذيرش غذا اث��ر بگذارد و يکي
از مهمتري��ن مثاله��ا مصرف غذاي حالل اس��ت .در جوامع
مذهبي ،تبعيت از احکام دين يک ضرورت محسوب ميشود
و مص��رف و پذي��رش محصوالت غذايي به ش��دت مبتني بر
اح��کام آن دين ميباش��د .تأثير دين بر مص��رف غذا به دين
و حدودي که فرد از دين تفس��ير و تبعيت ميکند وابس��ته
اس��ت .اغلب اديان ،غذاهاي خاصي را ممنوع کرده اند .مانند
گوش��ت خوک که در اس�لام و يهوديت و يا گوشت خوک و
گاو که در هندوئيس��م و بودائيس��م ممنوع و حرام است .در
مس��يحيت نيز هيچ ممنوعيت غذاي��ي وجود ندارد(،4 ،2 ،1
5و  .)6در اديان مختلف به عمل جايز و مجاز مانند کار سود
آور(در حد معقول) ،غذا و نوش��يدنيهاي س��الم و بي ضرر و
فعاليتهاي روزانهي مباح ،حالل ميگويند .غذاي حالل نيز
به اين معناس��ت که مواد مغذي و ترکيب��ات آن در قانون و

احکام شريعت مجاز شمرده شده و شرايط زير را داشته باشد:
1 .1در غ��ذاي مصرفي اجزاي حيواناتي ک��ه حرامند و يا بر
اساس قانون شريعت ذبح نشده اند ،وجود نداشته باشد.
2 .2مواد نجس در آن وجود نداشته باشد.
3 .3براي مصرف ،ايمن ،غير س��مي و غير س��کر آور باشد و
براي سالمتي خطرناک نباشد.
4 .4با استفاده از وس��ايل آلوده به نجاسات آماده ،فرآوري و
توليد نشده باشد.
5 .5هيچ يک از اجزاي انسان يا مشتقات غير مجاز آن (مانند
خون ) در آن وجود نداشته باشد.
6 .6آماده س��ازي ،فرآوري ،دس��ت آوري ،ذخيره س��ازي و
توزيع غذاهايي که شرايط مورد تاييد فوق را دارند با هر
چيزي که قوانين ش��ريعت به عنوان نجاسات مقرر کرده
است ارتباط نداشته باشد(.)7
7 .7از مال و راه حرام تهيه نشده باشد.
در اعتقادات اسالمي حالل و حرام هر کدام اثرات وضعي
خود را در زندگي دنيوي و اخروي انس��ان دارد و انس��انها
براي س��عادت دنيا و آخرت خود حالل و حرام را ش��ناخته و
حدود آن را رعايت کنند.
حالل و حرام در قرآن ،احاديث و روايات:

در مجم��وع حالل يک واژه قرآني و اس�لامي به معناي
مجاز و جايز اس��ت و در جوامع اس�لامي مفهوم و واژه حالل
کليد قطعي مصرف است( .)9 ،8واژه حالل که کلمهاي عربي
اس��ت و فقط به غذاهاي مجاز اطالق نميشود و ارتباط بين
افراد ،لباس ،ش��غل ،حرفه ،مسايل مالي ،سرمايه گذاري و ...
را ني��ز در بر ميگيرد( .)10در نقطه مقاب��ل حرام قرار دارد.
در نگاه ديني اثر س��وء خوردن غذاهاي حرام بر جسم و روح
و روان انس��ان امري قطعي اس��ت .نظام عالم نظام اسباب و
مس��ببات است و بر اين اساس هر فعلي و هر پديدهاي اثري
وضعي دارد .از جمله موارد تأثيرگذار بر زندگي انس��ان لقمه
حرام اس��ت .با اين حال غذاي حرام علت تامه براي انحرافات
اخالقي و رفتاري انس��ان محسوب نميش��ود؛ بلکه به عنوان
زمينه اين انحرافات تلقي ميش��ود و طبق اس��تنباطي که از
آيات و روايات انجام ش��ده آثار س��وء غذاي ح��رام به خاطر
عصيان و نافرماني از اوامر الهي است .با توجه به اهميت غير
قابل ان��کار حليت و يا حرمت غذا ،تعري��ف و مصاديق واحد
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و مش��ترکي در بي��ن عقايد و مذاهب مختل��ف در اين مورد
وجود ندارد( .)11خوش��بختانه آموزههاي غني دين اس�لام
ح�لال بودن و يا حرام بودن غذا را به طور صريح و يا با ذکر
ويژگيهاي آن مشخص کرده است.
ح��رام به معن��اي ممنوع و ب��ه هر مالي ک��ه بر خالف
دس��تور الهي بدست آمده باشد اطالق ميگردد( .)12به طور
کل��ي ميت��وان علت حرمت و حليت غ��ذا را در نوع غذا و يا
نحوه بدس��ت آوردن آن خالصه کرد .غذاهاي حرام ش��امل
دو دس��ته غذا ميباشند .دسته اول غذاهايي که ذاتا حرامند
و صراحتا در قرآن و س��نت به آنها اش��اره شده است (مانند
گوشت خوک ،سگ و مشروبات الکلي) و دسته دوم غذاهايي
که از راه نامش��روع بدس��ت آمده باش��ند .البت��ه وجود يکي
از اين ش��روط براي حرمت غذا کافي اس��ت .ن��وع و ويژگي
راههاي نامشروع نيز در قرآن و سنت ذکر شده اند که شامل
مجموعهي گس��تردهاي مانند ربا ،غش در معامله ،استفاده از
پولي که خمس و يا زکات آن پرداخت نشده ،رشوه ،استفاده
از گوش��تي که از راه ذبح اسالمي بدست نيامده ،خوردن مال
يتي��م و  ....ميش��ود .در مقابل غذاي ح�لال بصورت عکس
موارد فوق تعريف ميش��ود .يعني غذايي که ذاتاَ پاک است و
از راه مشروع بدست آمده است(.)13
اثرات مادي و معنوي غذاهاي حالل و حرام بر جس��م و
روح انس��ان اموري اجتناب ناپذير هستند .در قرآن و روايات
به دفعات به خوردنيها و آش��اميدنيهاي حالل و حرام اشاره
و اث��رات آنها بيان ش��ده اس��ت .در قرآن  75ب��ار واژه حرام
آمده و در بعضي از آيات به اثرات س��وء حرام خواري اش��اره
شده است ( يا ايهاالذين آمنوا التاکلوا اموالکم بينکم بالباطل
اال ان تک��ون تج��اره عن تراض منکم و ال تقتلوا انفس��کم ان
اهلل کان بک��م رحيم��ا) ( .)14در اين آيه به منع خوردن مال
بصورت نامش��روع امر کرده و رضاي��ت طرفين را در تجارت
دلي��ل بر حالل بودن ميداند و جالبتر اينکه قرآن تصرف در
اموال ديگران را خودکش��ي معرفي ميکند تا به ما بگويد اگر
رابطههاي مالي مردم بر اس��اس صحيح اس��توار نباش��د و به
وس��يله آن مال لقمههاي حرام تهيه و مصرف ش��ده باشد و
تص��رف در مال ديگران به ناحق صورت گيرد ،جامعه گرفتار
نوعي خودکش��ي و انتحار خواهد شد( .)15ميتوان به آيهي
 275سورهي بقره نيز اشاره کرد که در اين آيه رباخوار مورد
غضب خداوند و پيرو شيطان معرفي شده بطوري که خداوند

از گناهان او نخواهد گذشت.
ق��رآن  10ماده غذايي حرام را معرفي ميکند :گوش��ت
مردار ،خون ،گوشت خوک و حيواناتي که به غير نام خدا ذبح
شوند ،حيوانات خفه ش��ده و به زجر کشته شده و حيواناتي
که بر اثر پرت ش��دن از بلندي مرده باشند و يا با ضرب شاخ
حيوان ديگري مرده باشند ،باقيمانده صيد حيوان درنده مگر
اينکه به موقع ذبح ش��ده باشد و حيواناتي که در برابر بتها
ذبح شوند(.)16
در رواي��ات فراوان��ي به تأثير انواع م��واد غذايي حالل و
حرام بر رفتار و خلق و خوي انس��انها اش��اره شده است .در
يک��ي از معروفترين روايات ،س��خن امام حس��ين(ع) در روز
عاش��ورا خطاب به کوفيان است که در مورد علت ظلم کردن
و اعمال خالف آنها ميفرمايند« :ش��کم شما از مال حرام پر
ش��ده اس��ت» .بنابراين ،تغذيه از مهمترين مسايلي است که
رفتار و روح انس��ان را به واس��طه ارتباط تنگاتنگش با جسم
تحت تأثير قرار ميدهد .در مورد مواد غذايي حالل نيز منابع
ديني ب��ه اثرات مثبت آنها اش��اره دارند .به عن��وان مثال از
موي��ز و پياز ب��ه عنوان تقويت کننده اعصاب ،از انگور س��ياه
و گوش��ت کبک به عنوان برطرف کنن��ده غم و اندوه و از به
به عن��وان افزاينده بردباري و از کدو ،خرفه ،کرفس ،چغندر،
کن��در به عنوان افزايش دهنده عقل و حافظه نام برده ش��ده
اس��ت و زياده روي در خوردن گوش��ت گاو را موجب تباهي
عقل معرفي کرده است( .)17به همين دليل در آيات زيادي
از قرآن کريم ،به استفاده از مواد غذايي حالل و طيب دستور
داده شده است (آيات  168 ،75بقره و  114نحل).
اين آيات بيانگر تاکيد قرآن بر مصرف مواد غذايي حالل
اس��ت .البته بر اساس تفس��يري که از آيه  157سوره اعراف
ميشود (يحل لهم الطيبات و يحرم عليهم الخبائث) حالل در
مقابل خبائث اس��ت و حليت انواع مواد غذايي امري تشريعي
اس��ت .اما در تفس��ير الميزان عالمه طباطباي��ي(ره) مراد از
حليت و طيب بودن را پاکيزه دانستن غذا توسط طبع آدمي
دانسته و حليت ش��رعي را تابع حليت فطري ميداند .يعني
غذايي براي انسان حالل است که طبع بشر بدون هيچ نفرتي
مايل به آن اس��ت و چنين غذايي ش��رعا حالل اس��ت چون
با فطرت او سازگار ميباش��د":حالل دانستن طيبات و حرام
دانس��تن خبائث و پليديها تا ان��دازهاي از فطرياتي بوده که
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همه اديان بر آن اتفاق داشته اند .)18("....البته اين استدالل
جاي تأمل دارد زيرا بس��ياري از انسانها غذاي حرام را بدون
هيچ نفرتي و با ميل و رغبت هم مصرف ميکنند.
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علت حرمت و حليت غذا:

فلس��فه و علت حالل بودن غذا يکي از مباحثي است که
توجه هر انساني را به خود جلب ميکند .هر انسان کنجکاوي
ميخواه��د بداند چرا در اديان مختلف بعضي از غذاها حالل
و بعضي حرام معرفي ش��ده اند .آي��ا هر غذايي که با طبع
انسان سازگار بود حالل و ناسازگار بود حرام است؟ يا عوامل
ديگري نيز در آن دخالت دارند؟ آيا چند ميليارد انس��اني که
از م��واد غذايي حرام اس��تفاده ميکنند طبع و فطرتش��ان با
اين مواد غذايي حرام (مانند مش��روبات الکلي ،گوشت خوک
و  )...س��ازگاري دارد؟ اثرات وضعي آنها چيس��ت؟ و منظور
از طبع انس��ان و فطرت او چيس��ت؟ آيا همين که بس��ياري
از انس��انهاي روي کره زمين از منابع غذايي حرام اس��تفاده
ميکنن��د و مطابق با دس��تورات تغذيهاي دين اس�لام عمل
نميکنن��د ،خ��ارج از فطرت عمل ميکنند؟ اين س��واالت و
دهها س��وال ديگر مباحثي است که قابل تأمل و توجه بوده و
بايد به آنها پاس��خي مناس��ب داد .فقها به کمک آيات قرآن،
احاديث معصومين(عليهم السالم) و سيره پيامبر اعظم (ص)
به اين س��واالت پاس��خ ميدهند .آيه  157سوره اعراف علت
حليت را پاک و مفي��د بودن و علت حرمت را خبيث ،نجس
و پلي��د بودن معرفي ميکند .چنانچه در فتواي امام خميني
(ره) نيز آمده اس��ت« :خوردن چيزهايي که ذاتاً نجس و پليد
است و يا نجس و آلوده شده تا مادامي که نجس است حرام
ميباشد خواه مايع باش��د يا جامد»( .)19علت ديگر حرمت
بعضي از مواد غذايي يا نوشيدنيها ضرري است که از مصرف
کردن آنها بر انس��ان وارد ميش��ود .مانند خوردن شراب که
در آيات  90و  91س��وره مائده به آن اش��اره شده است و در
مقابل کس��اني که از منافع شراب و قمار دفاع ميکنند علت
حرام بودن و وجوب پرهيز از نوشيدن شراب را اراده شيطان
در ايجاد عداوت و دش��مني بين انسانها و از ياد بردن خدا و
نماز بي��ان ميکند .يعني يکي از اثرات وضعي اين ماده پليد
و نج��س از ياد بردن خدا و عبادت اس��ت .ق��رآن علت ديگر
حرمت مش��روبات الکلي و قمار را بيش��تر بودن زيان و ضرر
آنها نس��بت ب��ه منافع آن دو بيان ميکن��د «قل فيهما اثم

کبير و منافع للناس و اثمهما اکبر من نفعها» (219بقره) .از
جمله آيات ديگري که بر اين مس��أله صحه ميگذارد آيه 41
س��وره مائده است .اين آيه درباره گروهي از يهود که مرتکب
کارهاي خالفي از قبيل جاسوس��ي بر ضد اس�لام و تحريف
حقايق کتب آس��ماني ش��ده بودند ميفرمايد« :آنها کساني
هس��تند که خدا نخواس��ته است دلهايش��ان را پاک کند» و
بالفاصله در آيه بعدي ميفرمايد« :آنها بس��يار به سخنان تو
گوش فرا ميدهند تا آن را تکذيب کنند و بس��يار مال حرام
ميخورند» اين تعبير نش��ان ميدهد که آلودگي دل آنها بر
اث��ر اعمالي همچون تکذيب آي��ات الهي و خوردن مال حرام
به طور مداوم بوده اس��ت .زيرا بسيار از فصاحت و بالغت دور
اس��ت که اوصافي را براي آنها برش��مرد که هيچ ارتباطي با
جملهي «خدا نخواسته است دلهايشان را پاک کند» نداشته
باش��د .همچنين در آيه  51س��وره مومنون ميخوانيم« :اي
پيامبر! از غذاهاي پاکيزه بخوريد و عمل صالح انجام دهيد».
بعضي از مفس��ران معتقدند ذکر اين دو واژه غذاهاي پاکيزه
و عمل صالح پشت س��ر يکديگر دليل بر وجود نوعي ارتباط
بين اين دو ميباشد و ميشود استنباط کرد که غذاي حالل
و پاک ،روح را پاک ميکند و سرچشمه عمل صالح ميگردد.
همچني��ن در حديث��ي که از امام محمد باقر (ع) نقل ش��ده
اس��ت علت حليت و حرمت هر چيزي از طرف شارع مقدس
ِن تَعالي
را سود و زياني ميداند که به انسان ميرسدَ ...« .ولک َّ
َخلَقَ َ
هم
الخلقَ َف َعل َِم ما ي َق ُوم ب ِ ِه اَبدان ُ ُهم و ما يَصل َِح ُهم َواَحِ لَّه ل َ ُ
ِ��م ما يَضُ ُّر ُه��م َف َنها ُهم َعنه و َح�� ُّر َم َعلَي ِهم »...
َو ا َ َ
باح�� ُه َو َعل َ
خداون��دي که خلق را آفريده اس��ت آنچ��ه را که مايه قوام و
صالح بدن آنان است ،حالل ميداند که از اين رو آنها را به
ايش��ان حالل کرده و آنچه را براي ايشان زيانبخش است ،آن
را بر ايشان حرام ساخته است(.)20
امام رضا (ع) نيز ميفرمايد :خداوند تبارک و تعالي هيچ
خوردني و نوش��يدني را حالل نکرد مگر آنکه در آن منفعت
و مصلحت بوده اس��ت و هيچ خوردني و نوش��يدني را حرام
نکرده مگر آن که در آن زيان و فس��اد بوده اس��ت .پس هر
چيز س��ودمند و نيرو بخش به جس��م که باعث تقويت بدن
ميباش��د ،حالل ش��ده و هر چيزي که قواي جس��ماني را از
بين ببرد و يا موجب مرگ شود ،حرام است( .)21بنابراين در
حليت و حرمت هر چيزي مصلحتي وجود دارد که آفريدگار

داود فرج زاده آالن و همكاران

اثرات وضعي غذاي حالل و حرام:

در جهان هستي عوامل بسياري بر يکديگر اثر ميگذارند،
ه��ر چند که در م��واردي آثار آن قابل رويت نباش��د يکي از
اي��ن م��وارد تأثير لقمه حالل و يا حرام بر انس��ان اس��ت .از
نظر ظاهري و علوم تجربي موجود (علم شيمي مواد غذايي)
فرقي بين غذاي حالل و حرام وجود ندارد .مث ً
ال بين گوش��ت
و ي��ا تخم پرندگان حالل گوش��ت و حرام گوش��ت فرقي در
ترکيباتش��ان وجود ندارد؛ اما بر اس��اس منابع و احکام ديني
اثرات وضعي آنها بر انسان با يکديگر متفاوت است و در حال
حاضرکشف آن از حيطهي علوم تجربي خارج است .به همين
دليل در منابع ديني (کتاب ،سنت و احاديث) به کسب روزي
حالل و دوري از حرام بسيار تاکيد شده است؛ به گونهاي که
طلب و تالش براي رزق حالل در س��طح جهاد در راه خدا و
کس��ب حالل از عوامل آمرزش گناهان ،رفاه خانواده ،افزايش
روزي ،آرامش خاطر و س��ربار نبودن معرفي ش��ده اس��ت و
پيامبر اکرم (ص) نيز در رابطه با کس��ب حالل ميفرمايد :هر
کس از دس��ت رنج خود و مال حالل بخورد ،خداوند درهاي
بهشت را به رويش ميگشايد تا از هر دري که ميخواهد وارد
شود و در شمار پيامبران خواهد بود و مزدي هم اندازه ايشان
خواهد گرفت( .)23همچنين ايشان فرموده اند :عبادت کردن
همزمان با حرام خواري همانند بنا کردن ساختمان در شنزار
است و نيز فرمودند :کسي که لقمه حرام بخورد ،تا چهل روز
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دانا از آن باخبر اس��ت و توسط کتاب قرآن و معصومين عليه
السالم حکم آن به ما رسيده است .در اين رابطه استاد شهيد
مطه��ري (ره) ميگوي��د :احکام ،تابع يک سلس��له مصالح و
مفاس��د واقعي اس��ت .يعني اگر اس�لام چيزي را حرام کرده
اس��ت چون مفسدهاي وجود داش��ته است ،حرام کرده ،خواه
مفس��ده جس��مي باش��د خواه روحي ،خواه به زندگي فردي
بستگي داشته باش��د ،خواه به زندگي اجتماعي ،در هر حال
يک ضرري در آن بوده است که حرام شده است .ممکن است
براي چيزي که حرام ش��ده دهها ضرر وجود داش��ته باشد و
امروز علم يکي از آنها را کشف کرده و مابقي هنوز مانده باشد
( .)22در روايات بر خصوص اثرات وضعي غذا حتي در وجود
کودکان نيز هشدار داده شده است .تأثير غذاها بر روحيات و
خلق و خوي انسان جزء مسائلي است که هميشه مورد توجه
دانشمندان بوده است.

نمازش پذيرفته نميشود و دعايش مستجاب نميگردد(.)24
قرآن کريم نيز به آثار مال حرام حاصل از ربا ميفرمايد :آنان
ک��ه ربا ميخورند ،بر نخيزند مگر مانند آن که به وسوس��ه و
فريب شيطان ،ديوانه و بي خرد شده باشد .اين افراد چون در
مال حرام غوطه ورند ،ميگويند معامله و ربا فرق ندارد ،حال
آنکه خدا داد و س��تد را حالل و ربا را حرام کرده است(بقره،
 .)275بس��ياري از صفات ظاهري و رفتاري انس��ان ميتواند
ارثي باش��د و به نسلهاي بعد منتقل شود .در اين رابطه امام
صادق (ع) ميفرمايد« :کس��ب الحرام يبين في الذريه» آثار
کس��ب حرام در نسل بعد آشکار ميگردد( .)25امام باقر (ع)
صاب ماالً
نيز در مورد اثر مال حرام ميفرمايدَّ :
الر ُج َل ا ِذا ا َ َ
«ان َّ
قبل مِن ُه َح ُّج َو ال عمر ٌه و ال صِ لَ ُه َرحِ ٍم ح ّتي اِن َّه
مِن َحرا ٍم لَم يُ َ
رج» اگر انسان از مال حرام استفاده کند ،حج و
فس ُد فيِه ال َف ُ
يَ ُ
عمره و صله رحم او پذيرفته نميش��ود ،تا جايي که در نطفه
وي فساد رخ خواهد داد( .)26اثرات وضعي گناه آنقدر عميق
اس��ت که خداوند به يکي از انبياء خود فرموده اس��ت« :و ا َِّن
آثار َّ
الس��اب ِ ِِع» قطعاَ آثار گناه تا نس��ل
الذ ِ
الب ِ
لي َ
طن ّ
نب يَب ُلغُ ا ِ َ
هفت��م تأثير ميگذارد( .)27رفتار پدر و مادر در هنگام انعقاد
نطفه در س�لامت فرزند تأثير بسياري دارد و يکي از رفتارها
خ��وردن لقمه حالل و يا حرام اس��ت که به ترتيب در دوران
ب��ارداري م��ادر آثار مثبت و يا منفي ب��ر پيکر جنين دارد به
طوري که پيامبر گرامي اسالم (ص) تأثير فراوان رفتار ،گفتار
و خوراک م��ادران را به فرزندان اينگون��ه تاکيد ميفرمايند:
طن
الس ُ
��قي في ب َ ِ
عيد َمن َسع َِد في ب َ ِ
قي َمن شَ ِ
طن ا ُ ِّم ِه َو َّ
«اَلشَّ ُّ
ا ُ ِّمهِ» يعني بدبخت کس��ي اس��ت که در رح��م مادر بدبخت
شده و سعادتمند کسي است که در رحم مادرش خوشبخت
ش��ده اس��ت( .)28آثار مال حالل و حرام بس��يار است و اين
آثار عالوه بر اثرات وضعي در رفتار ش��خص حالل و يا حرام
خوار ،آثار اخروي نيز خواهد داش��ت ک��ه بيش از اين بحث
در م��ورد آنها ضرورت ندارد .با توجه به مطالب فوق غذاهاي
ح�لال و حرام ميتوانند با تأثيرات مختلف بر روح و جس��م
انس��ان حتي در سرنوشت او مؤثر باش��ند .در اين ميان قشر
دانش��جو در هر کشوري به دليل تأثير گذاري در نظام کاري
و کارشناسي آينده هر جامعهاي از اهميت بسياري برخوردار
اس��ت که بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد .متاس��فانه تاکنون
پژوهشهاي ميداني قاب��ل توجهي در مورد تأثيرات غذاهاي

21
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بررسي نگرش دانشجويان پسر دانشگاه علوم پزشکي ايران ...
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حالل و حرام انجام نش��ده است و پژوهشهاي انگشت شمار
موج��ود تأثير چنداني بر درک بهتر اهميت موضوع نداش��ته
اند .به همين دليل هدف اين پژوهش اين اس��ت که در قدم
اول با بررس��ي نگرش بخشي از دانشجويان علوم پزشکي در
ب��اب تأثيرات غذاهاي حالل و حرام ،راه را براي پژوهشها و
برنامهريزيهاي فرهنگي آينده هموار نمايد.

مواد و روش مطالعه
اي��ن پژوهش از نوع توصيفي_مقطعي بود و روش نمونه
گيري آن تصادفي س��اده و جامعه م��ورد مطالعه  156نفر از
دانشجويان پس��ر س��اکن يکي از خوابگاههاي دانشگاه علوم
پزش��کي ايران بود .ابزار جمع آوري اطالعات پرسشنامهاي با
 25سئوال و  3پاس��خ «موافقم ،نظري ندارم و مخالفم» بود
که پس از س��نجش روايي و پايائي ب��ا آلفاي کرونباخ %76
مورد اس��تفاده قرار گرف��ت .در اين مقاله نتايج  15س��ئوال
اصلي مورد بررس��ي و دادهها به وس��يله نرم افزار  spssمورد
تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج
در اي��ن بررس��ي که جامع��ه مورد مطالعه دانش��جويان
رش��تههاي علوم پزش��کي دانش��گاه ايران بود 76/6 ،درصد
اف��راد مورد مطالعه در پاس��خ به پرس��ش اول (تأثير مصرف
غ��ذاي حالل بر بهب��ود مس��ايل اقتصادي ف��رد و خانواده).
گزين��ه موافق��م 16 ،درصد نظ��ري ن��دارم و  5/8درصد نيز
گزين��ه مخالفم را انتخاب کرده بودند .همچنين در ارتباط با
تأثير غذاي حالل بر تعهد فرد نس��بت به واجبات الهي ،تأثير
مص��رف غذاي حالل يا حرام پدر و مادر بر جنبههاي رفتاري
و اخالق��ي فرزند ،خوردن غذاي حالل در اس��تجابت دعا به
ترتي��ب  80/8درصد 82/7 ،درصد و  63/3درصد نظر موافق
داش��تند و در مورد حرام بودن م��واد غذايي که ماده حرام و
نج��س در آن بکار رفته ،تأثير رژيم غذايي بر خلق و خوي و
رفتار اجتماعي ،تأثير غذاي حرام و حالل در پذيرش س��خن
ح��ق و تعهد افراد به اجراي مق��ررات اجتماعي و حرام بودن
مال بدس��ت آمده از ربا به ترتيب  82/7درصد 82/1 ،درصد،
 68/5درصد 63/6 ،درصد 80/1 ،درصد نظر موافق داش��تند.
س��اير نظرات موافق و مخالف در مورد سئواالت مطرح شده
در جدول  1مشاهده ميشود.

از مي��ان  126نفري ( )%80/8که به تأثير اس��تفاده از
غذاي ح�لال و حرام بر ميزان تعهد فرد نس��بت به واجبات
الهي معتقد و نظر موافق داش��تند  105نفر ش��ان ()%83/3
در م��ورد تأثير ربا در دادوس��تد و معامالت اقتصادي و حرام
شدن شرعي مال ،خريد و مصرف غذا نيز نظر موافق داشتند
و  18نفرش��ان ( )%14/3نسبت به تأثير ربا نظري نداشتند و
 3نفر ( )%2/4باقيمانده ،مخالف تأثير ربا در حرام شدن مال،
خريد و مصرف غذا بودند .اما  21نفري که به تأثير اس��تفاده
از غ��ذاي حالل بر ميزان تعهد ف��رد در واجبات الهي نظري
نداش��تند 15 .نفرشان ( )%71/4نسبت به تأثير ربا در حرام
ش��دن مال ،خريد و مصرف غذا نظر موافق داش��تند و  4نفر
( )%19نظري نداش��ته و  2نفر ( )%9/5نيز مخالف اين نظر
بودن��د .همچنين در مورد ارتباط س��ئوال فوق از ميان 126
نفري که به اس��تفاده از غذاي ح�لال و حرام بر ميزان تعهد
فرد معتقد بودند  27نفرش��ان ( )%38/9نسبت به اين تأثير
نظري نداش��تند و  49نفر ( )%38/9نيز نظر مخالف داشتند
و از ميان همين  126نفر در ارتباط با تأثير ش��دت و ضعف
اعتقادات مذهبي بر اثرات وضعي غذا  38نفر ( )%30/2نظر
مواف��ق و  44نفر ( )%34/9بدون نظ��ر و  43نفر ()%34/1
نظر مخالف داش��تند .اما همين  126نفر در ارتباط با سئوال
مربوط ب��ه تأثير خوردن غذاي حالل و ي��ا حرام در پذيرش
س��خن حق  88نف��ر ( )%69/8نظر مواف��ق 6 ،نفر ()%4/8
نظر مخالف داشتند و بقيه نسبت به اين موضوع نظر خاصي
نداشتند.

بحث و نتيجهگيري
دس��تورات و احکام الهي ،بايدها و نباي��د ها ،واجبات و
محرم��ات در اديان الهي ،همه براي س�لامت ،رش��د ،تکامل
و س��عادت دنيا و آخرت انسان اس��ت و يکي از اين بايدها و
نبايدها رعايت حالل و حرام در تغذيه است که اثرات مهمي
بر رفتار و در نتيجه بر آخرت انس��ان دارد .در جهان هس��تي
عوامل بس��ياري ب��ر يکديگر اثر ميگذارن��د ،.هر چند که در
مواردي آثار آن قابل رؤيت نباش��د .يک��ي از اين موارد تأثير
لقمه حالل و حرام بر انس��ان اس��ت .از نظ��ر ظاهري و علوم
تجرب��ي موجود (علم تغذيه) فرق��ي بين غذاي حالل و حرام
وجود ندارد .مث ً
ال بين گوشت و يا تخم پرندگان حالل گوشت
و حرام گوش��ت فرقي وجود ندارد .اما بر اس��اس منابع ديني
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اثرات وضعي آنها بر انس��ان با يکديگر متفاوت است و کشف
آن از حيط��ۀ علوم تجربي موجود خارج اس��ت و وظيفه دين
الهي ،پيامبران و ائمه اطهار (س) است که بشر را از آنها آگاه
نماين��د .زيرا حرام خواري جان و دل و رفتار انس��ان را آلوده
ميس��ازد و اعتقاد به اين موضوع و رعايت آن به شکل فردي
و اجتماعي بس��يار با اهميت اس��ت .رعايت حالل و حرام در
ميان مردم يک جامعه يکي از ش��اخصههاي سالمت رفتاري
و ديني آن جامعه ميباش��د ک��ه زير بناي آن آگاهي ،نگرش
مثبت و اعتقاد به اصول و مباني ديني است .نتايج اين مطالعه
که به بررس��ي نگرش يکي از مهمترين بخش از جامعه يعني
دانشجويان علوم پزشکي پرداخته است نشان ميدهد که در
مجموع اکثريت دانش��جويان معتق��د بودند غذاهاي حالل و
حرام بر وضيعت اقتصادي خانواده ( )%77/6تعهد فرد نسبت
ب��ه واجبات الهي ( )%80/8بر رفتار و اخالق اوالد ()%82/7
اس��تجابت دعا ( ،)%76/3رفتار اجتماعي ( )%82/1پذيرش
سخن حق ( )%68/5و بر تعهد افراد نسبت به اجراي مقررات

82/7

13/5

3/8

26/9

27/5

45/5

76/3

16/6

7/1

44/9

37/8

17/3

23/1
28/8

50
30/7

35/9
40/4

30/8

35/9

33/3

82/7
82/1
68/5
21
63/6

13/5
14/1
19/6
33/6
23/6

3/8
3/8
11/9
45/4
12/6

80/1

14/7

5/1

اجتماع��ي ( )%63/6تأثي��ر دارد .در اين رابط��ه پيامبر اکرم
لي َط َّي َب
(ص) ميفرماين��دَ « :من ا َ َح َّب اَن يَس�� َت َ
جاب دعائ َ ُهَ ،ف ُ
مکس��ب ُه» کس��ي که ميخواهد دعايش مستجاب
َمط َع َمه َو َ
ش��ود طعام و کسب خود را از حرام پاک کند( ،)29همچنين
پور قاسمي ( )1389ميگويد :بعضي از گناهان و اعمال حرام
گذش��ته از آن که انج��ام دادن آن جرم اس��ت ،غالباً زمينه
ارت��کاب گناهان ديگري هم ميش��ود .خ��وردن مال حرام و
شبهه دار از جملهي آنهاست و آثار غذاهاي حرام در روحيات
انسان ،عدم استجابت دعا ،قساوت قلب ،قبول نشدن اعمال،
اثر س��وء بر نطفه ،محروم ش��دن از دوستي اهل بيت (ع) ،از
بين رفتن حس��نات ،فقر و تهيدستي و از بين رفتن برکات از
پيامدهاي خوراک حرام در دنيا ميباشد ( .)30اما بين اثرات
وضعي غذايي که ذاتاً حرام است مثل گوشت خوک و شراب
ب��ا غذايي که از راه حرام و نا مش��روع بدس��ت آمده اکثريت
افراد مورد مطالعه ( )%45/5تفاوت قائل بودند و  26/9درصد
معتقد به تأثير يکس��ان و عدم تفاوت بين آنها و 27/5درصد
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پرسش
استفاده از غذاي حالل بر بهبود وضعيت اقتصادي فردي و خانواده موثر است
استفاده از غذاي حالل يا حرام بر ميزان تعهد فرد نسبت به واجبات الهي موثر است
استفاده از غذاي حالل و يا حرام توسط پدر و مادر بر جنبههاي رفتاري و اخالقي اوالد موثر
است
بين اثرات مصرف غذايي که ذات ًا حرام است(مانند گوشت حيوان حرام گوشت) و يا غذايي که از
راه نا مشروع بدست آمده تفاوتي وجود ندارد
خوردن غذاي حالل در استجابت دعا موثر است
غذايي که از نظر اسالم حرام است بر افراد غير مسلمان نيز همان اثراتي را دارد که بر افراد
مسلمان دارد
اثرات وضعي غذاي حالل و يا حرام به خاطر محتواي مادي آن است
علت اثرات منفي غذاهاي حرام بر انسان به خاطر حساسيت انسان به احکام شرعي است
ميزان اثرات وضعي يک غذاي خاص بر افراد مختلف متناسب با شدت و ضعف اعتقادات
مذهبي آنان است
خوردن مواد غذايي که ماده حرام و نجس در آن بکار رفته حرام است
تغييرات رژيم غذايي بر خلق و خوي و رفتار اجتماعي افراد اثر دارد
خوردن غذاي حالل و يا حرام در پذيرش سخن حق تأثير گذار است
خوردن غذاي حرام قبل از تکليف (بلوغ شرعي) اثرات وضعي منفي ندارد
استفاده از غذاي حالل و يا حرام بر تعهد افراد نسبت به اجراي مقررات اجتماعي موثر است
ربا در داد و ستد و معامالت اقتصادي باعث حرام شدن شرعي مال ميشود و خريد و مصرف
غذا با آن نيز حرام است

موافقم
77/6
80/8

نظري ندارم
16/6
14/1

مخالفم
5/8
5/1
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نظري در اين باره نداشتند .شايد اين تفرق نظر به اين دليل
باش��د که اثرات وضعي غذاهاي ح��رام به طور عيني و علمي
تبيين نش��ده اس��ت و به طور منطقي ع��دهاي از افراد مورد
مطالع��ه بين غذاي ح��رام حاصل از مال نا مش��روع و غذاي
ذاتاً حرام تفاوت قائل هس��تند .ام��ا با توجه به اينکه اکثريت
افراد مورد مطالعه به تأثير س��وء غذاي حرام معتقد بودند به
نوع و چگونگي تأثير سوء مال حرام نظر مثبت داشته باشند.
همچنان که  80/1درصد اين افراد به تأثير ربا در حرام شدن
مال و خريد و مصرف غذا با آن مال حرام نظر موافق داشتند.
همچني��ن  40/4درص��د افراد م��ورد مطالعه ،اث��رات منفي
غذاهاي حرام بر انس��ان را ناشي از حساسيت انسان بر احکام
ش��رعي نميدانس��تند و معني آن اين است که اصل حرمت
غذاي حرام امري ثابت است و ربطي به حساسيتهاي ديني
ندارد و اين يک برداشت صحيح است و يک سوم افراد مورد
مطالعه ( )%33/3ش��دت وضعيت اعتق��ادات مذهبي را هم
ب��ر ميزان اثرات وضعي غذا بي اثر ميدانس��تند .در حالي که
شدت ايمان ميتواند مؤثر باشد .به عنوان مثال يک نوشيدني
مس��تي آور تأثيرش ب��ر فرد مومن به مراتب نس��بت به يک
فرد بي اعتقاد و مش��روب خوار بيش��تر اس��ت 30/8 .درصد
اف��راد مورد مطالعه نس��بت به اين موض��وع موافق ،در حالي
که  35/9درصد نظري نداش��تند .خوردن غذاي حرام در هر
زمان��ي اثرات وضعي خود را دارد .قب��ل و بعد از دوران بلوغ
فرقي ندارد .اس�لام تأثير لقمۀ حرام راحتي در دوران جنيني
و بع��د از آن در دوران ش��ير خوارگي مؤث��ر ميداند .پيامبر
ير َّ
الطباع» يعني
«الرضاع يُ َِّغ ُ
گرامي اس�لام (ص) ميفرمايدّ :
ش��ير خوردن طبع و مزاجهاي انسان را تغيير ميدهد( )31و
نيز در روايت اس��ت که ش��ير بر طبعها چيره ميگردد « َفا َِّن
ِ��ب ِّ
الطباع» زيرا فرزند بر اس��اس آن ش��ير جوان
اللَّب��ن يَغل ُ
��ب عليه» ( .)32در اين بررسي فقط
ميگردد « َفا َِّن ال َول َ ُد يَشُ ُّ
 45 /4درص��د به س��ئوالي که از تأثير خ��وردن غذاي حرام
قبل از تکليف و بلوغ ش��رعي پرس��يده شده بود نظر مناسب
داده بودن��د و  21درص��د معتق��د بودند که قب��ل از تکليف
غذاي حرام بر انسان تأثيري ندارد 33/6 .درصد در اين رابطه
نظري نداش��تند و از اين نظر در مجموع  54/6درصد ديدگاه
مناسب و صحيحي نداشتند .وقتي خوردن غذاي حرام اثرات
وضعي داشته باشد بايد به شکلي در رفتار افرادي که مرتکب
خوردن غذاي حرام شده اند ظاهر شود .بنابراين ،غذاي حرام

ميتوان��د به ش��کلي در رفتارهاي اجتماعي اي��ن افراد ديده
ش��ود .در اين رابطه  63/6درصد نظر موافق داش��تند 23/6
درصد نظري نداش��تند و  12/6درصد نظر مخالف داش��تند.
يعني ميشود گفت بيش از يک سوم 36/2درصد افراد مورد
مطالعه با تأثير غذاي حالل و حرام در تعهد افراد نس��بت به
اجراي مقررات اجتماعي موافق نبودند .همچنين کساني که
ربا را موجب حرام ش��دن مال حاصل از معامالت ميدانستند
اکثرا ً ديدگاهش��ان در مورد تأثير مال حرام بر انجام واجبات
اله��ي نيز مثبت بود؛ به طوري ک��ه از  126نفري که به اين
تأثير معتقد بودند( )%83/3ربا در داد و ستد را موجب حرام
ش��دن ش��رعي مال و خريد و مصرف غذا از آن مال را حرام
ميدانس��تند و تنها  3نفر ( )%2/4مخالف اين نظر بودند .از
ميان  126نفر فوق در ارتباط با تأثير شدت و ضعف اعتقادات
مذهبي بر اثرات وضعي غذا  30/2درصد نظر موافق داش��تند
و  69/8درص��د در مورد تأثير خوردن غ��ذاي حالل و حرام
در پذيرش س��خن حق نظر موافق داش��تند .اين تفاوت نظر
به دليل پيچيدگي مس��أله ش��دت و ضعف ايمان و اعتقادات
بر اثرات وضعي غذاي حالل و يا حرام ميباش��د که به خوبي
براي جوانان و مردم تببين نش��ده است .قطعاً کسي که تأثير
رب��ا را در پذيرش س��خن ح��ق و تعهد فرد نس��بت به انجام
واجبات الهي قبول دارد؛ در صورت تفهيم مسأله شدت ايمان
بر اثرات وضع��ي غذاي حرام ،اين موضوع براي او قابل قبول
خواه��د بود .ب��ا مروري بر آيات و احاديث متوجه ميش��ويم
ک��ه اکثر آيات و رواي��ات مربوط به حرمت ربا يا غذاي حالل
و حرام به طور مرتب در کتب و نش��ريات ديني بيان ش��ده و
حتي در سخنرانيهاي مذهبي تکرار ميشوند .اما در ارتباط
با تأثير ش��دت ايمان مذهبي ب��ر ميزان اثرات منفي غذاهاي
حرام کمتر روايت و حديثي نقل و بحثي ارائه ش��ده است .با
توجه به مطالب فوق نتيجه اين بررس��ي نش��ان داد که اکثر
دانش��جويان اين مطالعه به تأثي��ر مال و غذاي حالل و حرام
بر رفتار انس��ان و تعهد او به هنجارهاي اجتماعي و شرعي و
حتي رعايت آن توس��ط والدين و تأثيرش بر رفتار فرزندان و
اس��تجابت دعا و انجام واجبات و ترک محرمات اعتقاد دارند.
بنابراين مس��ئولين فرهنگي ،معلمين ،مبلغين ديني ،والدين
و اس��اتيد بايد نسبت به آموزش احکام حالل و حرام اهتمام
ويژه داشته باشند.
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سرپرستي و هدايت پژوهش و نگارش مقاله
:دکتر حميدرضا درخي و حس��ين صادقي حسن آبادي
ام��ور اجرايي پژوه��ش و همکاري در طراحي پرسش��نامه و
آناليز آماري
دکتر محس��ن صابري اس��فيدواجان و دکت��ر مصطفي
 همکاري در مطالعات و مشاوره:حيدري

:تشکر و قدرداني
از نمايندگي ولي فقيه در خوابگاه دانشجويان پسر دانشگاه
علوم پزش��کي تهران براي ارائه مشاوره و تشويق در انجام اين
مطالعه و از دانش��جويان عزيز به خاطر همکاري صميمانه در
.پاسخگويي به سئواالت پرسشنامه تشکر مينماييم
:ميزان مشارکت
، طراحي پروپوزال و پرسش��نامه:دکت��ر داود ف��رج زاده
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The study of male students of Iran
University of Medical Sciences (IUMS)’
attitude to ‘Halal’ and ‘Haram’ situational
effects
Farajzadeh Alan D*1 , Darkhi H.R.2, Sadeqi Hasanabadi H.2, Saberi Isfeedvajani M.1, Heydari M.3

Abstract:
Introduction: on view of religion, situational effects of halal and haram foods on human body and
spirit are inevitable. Although these effect is not the whole cause of human and society bless and cruelty;
however, are main predisposing cause of human and society ascent and descent. According to this fact
that youth is a considerable section of Iran population and about 4 millions of young people are university
students that will become future expert and director and main motivational force of society; their attitude
could have significant role in development, evolution and social health. As we noted above and in order
to fundamental planning to increase student knowledge about halal and haram situational effects, their
attitudes is essential.
Aim: According to Imam Khomeini guidance that "University is the origin of all evolutions", it is necessary
to study university students as future expert of society. Thus, this research performed to study students'
attitude to halal and haram situational effects.
Methods: This study was a cross-sectional one and probability random sampling was used. Samples
were 156 students of IUMS that their attitude was studied with a questionnaire. Data was analyzed using
SPSS 18 and Chronbach  coefficient was 0.76.
Results: In this survey, 76.6% of participants agreed that halal food had effect on individual and family
economic issues and on the other hand, 5.8% disagreed. In regard to halal food effect on individual
commitment about god obligations implementation, halal or haram food consumption of parents on
behavioral and moral aspects of child and effect of halal food consumption on prayer acceptance, 80.8%
, 82.7% and 63.3% agreed to these phrases respectively. Also, in regard to diet effect on mood and social
behavior, the effect of halal and haram food on truth acceptance and individual commitment about social
regulations and illegality of property obtained by usury, 82.1%, 68.5, 63.6% and 80.1% agreed respectively.
Conclusion: The results showed that the attitude of most of the student about situational effects of halal
and haram foods was close to the religion's view.
Keywords: halal, haram, youth, student, attitude
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