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مقدمه
مفهوم سبک زندگی از جمله مفاهیم علوم اجتماعی و علم

کریم ،غذا ابزاری برای آزمایش ،عاملی جهت تفکر ،تعقل ،تشکر ،تعبد و

جامعهشناسی و مردم شناسی است که در دهه اخیر بسیار مورد توجه عالمان

تقوی ،زمینه ساز سوگند و عامل شفا ،عامل کرامت انسان در رزق طیب،

علوم اجتماعی و مدیران فرهنگی قرار گرفته است؛ سبک زندگی معنایی

زمینه ساز تسخیر دریاها جهت بهره وری از روزیها ،عامل انجام اعمال

است که از به هم تنیدگی و پیوند و نظاموارگی و شبکهای بودن عوامل

صالح و ناصالح ،عامل سقوط و هبوط ،عامل صدور احکام الهی و عامل

متعددی که در شیوههای زندگی یا اقلیمهای زیستن انسان تأثیر میگذارند،

شقاوت اخروی میباشد؛ لذا محققین بیان داشتند که غذا و تغذیه به غیر از

به وجود آمده است ( .)1در خصوص تاثیر سبک زندگی بر بار بیماریها

آثار جسمانی ،دارای پیامدهای باطنی و معنوی در حوزه اخالق و تربیت و

میتوان گفت امروزه  35درصد از علل مرگ و میر افراد با سبک زندگی

رفتار آدمی نیز میباشد ( .)0سایر مطالعات نیز بیان داشتهاند که شیوه زندگی

ارتباط دارد .بسیاری از مشکالت بهداشتی از قبیل چاقی ،بیماریهای قلب و

مردم (زندگی کم تحرك ،چاقی ،مصرف دخانیات ،رژیم غذایی نامناسب) یک

عروق ،انواع سرطان و اعتیاد که امروزه در اغلب کشورها ،به خصوص

مشکل بهداشتی قابل مالحظه بوده و ضرورت اجرای برنامههای مداخلهای

کشورهای در حال توسعه به چشم میخورد ،با دگرگونیهای سبک زندگی

مستمر جهت تغییر رفتارهای فردی و شیوه زندگی را ایجاب میکند (-11

افراد آن جامعه ارتباط دارد .اصالح سبک زندگی (Life style

 .)9سازمان جهانی بهداشت معتقد است که با تغییر و اصالح سبک زندگی،

) modiicationمستلزم تغییر رفتارهایی است که بخش عمدهای از

میتوان با بسیاری از عوامل خطر سازی که جزء مهمترین عوامل مرگ و

عادات روزمره فرد را تشکیل میدهند .امروزه الگوی بیماریها تغییر کرده و

میر هستند ،مقابله کرد .یکی از اهداف تعیین شده سازمان جهانی بهداشت

بیماریهای ناشی از الگوی شیوه زندگی ناسالم ،به صدر فهرست دالیل

تا سال  ،2828ارتقاء سبک زندگی سالم در افراد جامعه است ،بر این اساس،

مرگ و میر انتقال یافته است .بنابر پیش بینی سازمان جهانی بهداشت-08 ،

کشورها می بایست راهبردهایی را که در بهبود زندگی فردی و اجتماعی

 78درصد از مرگهای کشورهای توسعه یافته و  08-38درصد از مرگهای

موثرند ،در دستور کار خود قرار دهند و عواملی را که سبک زندگی را به سمت

کشورهای در حال توسعه ،به علت بیماریهای مرتبط با سبک زندگی

عدم سالمت سوق میدهد (از قبیل فعالیت فیزیکی نامناسب ،تغذیه نامطلوب

میباشد ( Ghadimi .)2-7و همکاران در بررسی نقش تغذیه در ارتقاء بعد

و سوء مصرف مواد) را کاهش دهند ( .)2-7تغذیه سالم به معنای داشتن یک

تربیتی و معنوی انسان از منظر قرآن کریم بیان میدارند که از منظر قرآن

رژیم غذای سالم و کامل یعنی غذایی که ویتامینهای کافی و سبزیها و

نشريه اسالم و سالمت ،دوره دوم ،شماره ( ،)7تابستان  ،49صفحه16-27 :
سبک زندگی اسالمی در بعد تغذيه /سید اسداله محمودی و ديگران

میوهها را داشته باشد و همچنین امالح مورد نیاز را از طریق مواد غذایی مثل

مواد و روش ها

گوشت ،شیر ،غالت و حبوبات به طور کافی دریافت کند اینچنین رژیم غذایی

مطالعه حاضر یک پژوهش مروری بوده که با بررسی متون ،نقش

موجب افزایش قدرت سیستم ایمنی بدن انسان میشود و شادابی و طراوت

تعالیم اسالمی را در خصوص داشتن سبک زندگی سالم در بعد تغذیه مورد

پوست را به همراه خواهد داشت (15و.)12

مطالعه قرار داده است .در این مطالعه مروری ،استراتژی جستجو با سوال زیر

نگاهی به شیوه زندگی ایرانیها در گذشته و حال ،عادتهای نادرستی

شکل گرفت :سبک زندگی اسالمی در خصوص تغذیه چگونه است و تا چه

را در تغذیه نمایان میسازد که نه تنها زمینهساز انواع سرطان هستند ،بلکه

میزان با توصیه های علم پزشکی امروزی همخوانی دارد؟ در این پژوهش

بدن را برای پذیرش دیگر بیماریها هم آماده میکنند .استفاده از غذاهای

کتب معتبر در حوزه دستورات دینی و اسالمی از جمله کتاب قرآن کریم،

پرچرب ،پرکالری و پرنمک ،مصرف کم میوه ،مصرف اندك سبزیهای پخته،

آیات و احادیث پیامبران مورد بررسی قرار گرفتهاند.

طبخ طوالنی مدت غذاها و از بین رفتن امالح و ویتامینهای موجود در مواد

برای انجام بررسی متون از کلید واژههای ،Nutrition ،lie-style

غذایی ،نگهداری طوالنی مدت سبزیجات در فریزر ،استفاده از غذاهای دودی

 ،Islamic ،Quoranو  History of Islamic Medicalو به

و کبابی ،افزایش مصرف غذاهای آماده و کنسروی استفاده چند باره از

تنهایی یا به صورت ترکیبی در بانکهای اطالعاتی استفاده شد .منابع

روغنها ،استفاده بیش از حد از گوشت قرمز ،استفاده فراوان از غذاهای سرخ

انگلیسی در ،Ebsco ،Ovid ،Blackwel ،Proquest ،Pubmed

کردنی ،مصرف مداوم چای داغ و دهها عادت نادرست در شیوه زندگی و

 goole-Schoolarو سایر بانکهای اطالتی مدالین مورد بررسی قرار

تغذیه ایرانیها سبب شده تا در سالهای اخیر شاهد شیوع انواع سرطانهای

گرفته و از معادل کلید واژهها جهت جستجو در بانکهای الکترونیکی فارسی

دستگاه گوارش باشیم .در اینجا نقش عوامل محیطی و تغذیه در بروز سرطان

مشتمل بر منابع وزارت بهداشت ( ،)Medlib.irپایگاه اطالعات علمی

بیش از پیش آشکار میشود زیرا بیش از  78درصد عوامل بروز سرطان در

( ،)SIDبانک اطالعات مقاالت علوم پزشکی ایران ()Iranmedex

کشورهای در حال توسعه به شیوه زندگی افراد مربوط میشود (.)10-12

(زمانی که هنوز این بانک اطالعاتی فعال بود برخی از مطالب از این بانک

سازمان جهانی بهداشت در دهه اخیر موضوع بهرهگیری از آموزههای

اطالعاتی اخذ گردیده بود) ،پژوهشگاه اطالعات و مدارك علمی ایران

دینی بر اصالح سبک زندگی جوامع مختلف به ویژه کشورهای مسلمان را

( ،)Iran Docبانک اطالعات نشریات کشور ( )Magiranجستجو

در دستور کار خود قرار داده است .این سازمان به منظور کاهش عوامل خطر

صورت گرفت .همچنین جستجوی غیر الکترونیکی با مراجعه به آرشیو

بیماریهای مزمن (چاقی ،دیابت ،پرفشاری خون ،پوکی استخوان و سرطان)

مجالت کتابخانهای و بررسی منابع در دسترس فارسی در رابطه با دستورات

و اصالح سبک زندگی بر اساس تعالیم مذهبی ،برنامههایی را پیشنهاد نموده

و تعالیم دین اسالم در زمینه سبک زندگی و همچنین مقاالت چاپ شده در

است که مسئولیت برنامهریزی ،طراحی و اجرای آن در کشورهای اسالمی

مجالت علمی -پژوهشی مرتبط از جمله نشریه اسالم و سالمت ،مجله

به بخش مدیترانهای این سازمان محول گردیده است .بر همین اساس،

اخالق و تاریخ پزشکی ایران و اسالم و سمینارها و همایشهای ملی و

مطالعات مقدماتی در برخی از این کشورها از جمله مصر و اردن انجام شده

بین المللی قرآن و طب و همچنین کتب مرتبط موجود در کتابخانه گروه

است که منابع مورد استفاده آنها عمدتاً احادیث و روایات اهل سنت بوده و از

معارف اسالمی دانشگاه علوم پزشکی اراك استفاده گردید.
با بررسی متون انجام شده مشخص گردید که عموماً مطالب موجود

منابع شیعه استفاده نگردیده است (.)17-28
در سبک زندگی اسالمی ،مسائلی مورد نظر است که اسالم در آنجا

کمتر به بررسی سبک زندگی اسالمی و مقایسه آن با متون جدید پرداخته

نظر دارد؛ یعنی موضوعهایی که مورد قبول اسالم یا مورد انتقاد ،طرد و نفی

بودند .لذا برای انجام مطالعه تحلیل محتوای هر یک از منابع بر اساس

اسالم است .به عبارت دیگر ،این مسائل شأنیت آن را دارد که اسالم دربارۀ

سوالهای محوری پژوهش انجام گردید که چهارچوب محوری پنداشتی

آنها اظهار نظر کند .مراد از سبک زندگی نیز این موارد است که قابلیت تقسیم

) (Conceptual Frameworkمطالعه نیز بر اساس همین سوالها

به اسالمی و غیر اسالمی دارد .بر اساس گزارشات موجود در خصوص تأثیر

تدوین گردید .لذا متونی انتخاب شدند که موضوعات آنها در ارتباط با این

آموزههای دینی بر جنبههای مختلف سبک زندگی ،مطالعات محدود و

موارد بود .1 :شناخت ابعاد سبک زندگی از دیدگاه دین مبین اسالم .2

پراکندهای در جهان صورت گرفته است ولی در کشور ما ،تاکنون چنین

توصیه های دین اسالم در خصوص سبک زندگی اسالمی در بعد تغذیه .5

مطالعه جامعی که تمام جنبههای سبک زندگی را شامل شود انجام نشده

مقایسه دیدگاهها و توصیههای دین اسالم با متون جدید پزشکی در زمینه

است .از آنجا که موضوع سبک زندگی اسالمی و نیز قانونمند کردن آن برای

داشتن سبک زندگی سالم در بعد تغذیه .در زیر ابتدا موارد فوق به صورت

همه بشریت ،آن گونه که شایسته این مهم باشد ،در عرصه تغذیه چندان

موردی بحث شده و سپس مقایسه توصیههای دین اسالم با متون جدید

مورد توجه قرار نگرفته است ،پژوهش در این عرصه با توجه به نگاه وحی

پزشکی مورد بررسی قرار گرفته است .با عنایت به اینکه یکی از بزرگترین

قرآنی و بررسی ویژگیهای زندگی مرتبط با آن میتواند ما را به سبک زندگی

چالشهای ورود به روایات طبی و بنا به تاکید بزرگان علوم حدیث بر

مورد قبول اسالم رهنمون سازد .با توجه به لزوم تغییر در سبک زندگی

ضعیفالسند بودن اکثر این روایات است که نیاز به اعتبار سنجی روایات توسط

خصوصاً در عرصه تغذیه در جهت تعالی زندگی از حیث مادی و معنوی

صاحبان نظر میباشد لذا با توجه به مشکل اعتبارسنجی روایات تا حد امکان

مطالعه حاضر با هدف بررسی سبک زندگی اسالمی در بعد تغذیه صورت

سعی شده است منابع از آیات قرآنی در این خصوص اقتباس گردد .لذا استفاده

پذیرفته است.

اندك از روایات موجود به عنوان محدودیت پژوهشی مطالعه حاضر میباشد.
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يافته ها

موجب رشد حافظه ،صافی دل و شفا است .0 .انـگـور ،غـم و انـدوه و

از آنجایی که قرآن کتابی است کامل و تمامی دستورات مهم زندگی

افـسـردگـی را بـه شـادابـی تبدیل میکند .3 .خرما ،موجب صبر و حلم و

برای سالم و زیبا زیستن در این دنیا در آن نهاده شده ،اهمیت ویژهای به

بردباری میشود .2 .زیتون ،حافظه را تقویت میکند .7 .سیب ،موجب تقویت

تغذیه در آن داده که نتایج آن به تفصیل در این بخش ارایه میگردد.

اعصاب و رنگ رخسار میگردد .بـیتـردیـد تـغذیه سالم و منطبق با

 اهمیت تغذيه سالم از ديدگاه اسالم :نیاز انسان به غذا،مهمترین و حیاتیترین نیاز روزمره اوست که از تولد تا مرگ ،وی را همراهی

استانداردهای اسالمی نقشی بسزا در سالمت جسم و روح انسان دارد و او را
در طی مسیر تکاملیاش یاری میدهد ( 20-55و.)22

میکند و حتی انبیا و اولیاء الهی نیز از این قاعده مستثنی نیستند .مبدأ پیدایش

 -مالک اسالمی در انتخاب غذا :مـالك در اسـتـفـاده از مـواد

غذا از جانب خداوند است که جهت تندرستی ،تداوم حیات و توانمندی در

غـذایـی مـطـابـق آمـوزههـای دیـنـی ،غـذای طـیـب ،حـالل و حـسـن

انجام تـکـالیـف بـه انـسـان عـطا شده است .قریب به  238آیه قرآنی و

در مـقـابـل غـذای رجـس و خـبـیـث ،حـرام و سـوء دسـتـگـاه گـوارش

دهها روایت از معصومین (ع) بـر اهـمـیـت غـذا و تـغـذیـه داللت

هـمـاهـنـگـی کـامـل دارد ،اطـالق مـیشـود .لقـمـه پـاکـیـزه که وارد

مـیکـنـنـد ( .)21رشـد ،طـول عـمـر ،تـنـدرسـتی ،آرامش اعصاب و روان،

دهان میشود ،تحت اراده خداوند ،با اعـمـال هـضـم و جـذب تـرشـحـات

خلق و خوی و رفتار ،توانمندی و قدرت ،تکثیر نسل و تولید مثل و  ...همه

دهـان و مـعـده بـه مـواد الزم و مـورد نـیـاز بـدن تـبـدیـل مـیگردد.

به نوعی وامدار تغذیه سالم هستند .از این رو قریب به  238آیه قرآنی و دهها

طیّب یعنی سازگار ،موافق ،نیکو ،شایسته و لذت بخش که در قرآن کریم به

روایت معصومین (ع) در مورد غذا و تغذیه وارد شده است .همچنین نامگذاری

جز غذای حالل در مورد همسر خوب ،زمین پاك ،سخن شایسته ،فرزند

پنجمین سوره قرآن به مائده (سفره غذایی) ،از صفات خـداوند ،رزاق و سوگند

صالح ،زندگی پاکیزه و شجره طیبه به کار رفته است.

خداوند به غذا (والتین والزیتون) ،درخواست مائده آسـمـانـی تـوسـط

در مـقـابـل غـذاهـای طـیـب ،حالل و حسن ،غذاهای رجس و

حـضـرت عیسی و درخواست غذا توسط حضرت موسی (ع) هر کدام مهر

خبیث ،حرام و سوء قرار گرفته که بـرای انـسـان ضرر و مفسده دارد .نه تنها

تاییدی بر اهمیت غذا و تغذیه میباشند.

سالمتی او را به خطر انداخته در خلق و خوی و ایمان او اثر منفی میگذارد.

در فرهنگ اسالم به موارد زیادی مانند دقت در به دست آوردن،

در قرآن به خوردن غذای طیب و حالل سفارش شده و از غذاهای حرام و

مصرف و انتخاب غذا (بقره آیه  ،120مائده آیه  92و عبس آیه  ،)20دوری

خبیث منع شده است« :یسئلونک ماذا ُاحِلَّ لَهُم قل اُحِلَّ لکم الطیّبات؛ از تـو

از غذاهای ناپاك و حرام مانند خون ،مردار و خوك (مائده آیه  ،)5نهی از

(ای پـیـامـبـر) مـیپـرسـنـد چـه چـیـز بـرای آنـان حالل است؟ بگو:

پرخوری ،استفاده از سبزیجات و میوهها ،گوشت پرندگان و ماهی ،پختن غذا،

غذاهای پاکیزه برای شما حالل است»« .فـَکـلوا مـِمـّا رزقـکـم اهلل حـالال

مختصر بودن غذای شب ،همچنین خوب جویدن غذا ،نخوردن غذای داغ،

طـیـّبـا و اشـکروا نعمت اهلل ان کنتم ایّاه؛ پس ،از آنچه خدا روزیتان کرده

عجله نکردن هنگام غذا خوردن ،شستن ،دستها قبل و بعد از غذا و

است حالل و پاکیزه بخورید و شکر نعمت خدا را به جا آورید اگر او را

کمخوری سفارش شده است (.)22-20

میپرستید» .ولی غـذای پـلیـد بـرای کـافـران و ابـزار دسـت شـیـطـان

امروزه در علم پزشکی نیز توجه زیادی به امر تغذیه سالم میشود زیرا

مـعـرفـی شـده اسـت« :کـذلک یـَجـعـَل اهللُ الرّجـسَ عـلی الّذیـن ال

هرگونه انحراف از تغذیه سالم زنگ خطری برای ابتال به بیماریها از جمله

یـومنون؛ اینگونه خداوند پلیدی را بر افرادی که ایمان نمیآورند قرار

بیماریهای قلب و عروق ،پرفشاری خون ،دیابت ،استئوپروز ،سرطان و سوء

میدهد».

تغذیه میباشد .داشتن تغذیه سالم و طبیعی و اجتناب از مواد افزودنی در

بـنـابـرایـن طـبـق آمـوزههـای دیـنـی انـسـان مـیتـوانـد بـا

تغذیه انسان از جمله روشهایی ا ست که سالمت بدن هر فرد را در طول

رعـایـت غـذاهـای حالل و حرام از هر نوع غذایی که پاکیزه و حالل است،

دوره زندگی تضمین میکند و خود ،نشانهای از سالمت تلقی میشود که

اعم از غذای گوشتی ،پروتئینی و غیر آن بهره ببرد و از غذاهای حرام ،خبیث

مورد توجه اسالم و علم پزشکی میباشد (.)23-27

و مضر برای بدن ،پرهیز کند .چـون سـلولهای اعضا و جوارح ،مانند مغز،

 -تاثیرات مثبت تغذيه سالم از ديدگاه اسالم :خـداوند بین

قلب ،کلیه ،شش ،دست و پا ،چشم ،گوش ،مـو ،نـاخـن ،پـوسـت و ...هـر

تغذیه کافران و مومنان تفاوت قائل شده است .در مورد کافران میفرماید:

کـدام نـیازمند غذای خاص خود است که تامین اینها از یک گروه غذایی

«والّذیـن کـفـروا یـتمتعون و یاکلُون کَما تاکُل» .توضیح آنکه حیوانات علف

مشکل است .قـرآن انـسـانهـایـی را کـه بـرخـی غـذاهـا را بر خود حرام

می خورند بی آنکه بدانند از کجا آمده ،حالل است یا حرام ؟ غصبی است یا

میکنند ،سرزنش میکند و میفـرمـایـد« :قـل مـن حـرم زیـنه اهلل التی

مباح؟ کافران نیز غـذا مـیخـورنـد بـی آنکـه بـه رجـس و پـلیـدی و حالل

اخرج لعباده والطیبات من الرزق (اعراف آیه )52؛ بگو چه کسی زینتهای

و حرام بودن آن توجه داشته باشند؛ لذا فرجام مشابهای دارند .ولی مؤمنان

الهی را که برای بندگان خود آفریده ،و روزیهای پاکیزه را حرام کرده

که به تاثیر اخالقی و معنوی غذا توجه دارند ،مقید به رعایت غذای پاکیزه و

است؟» ( 20-50و.)22

حـالل مـیبـاشـند .بـا تـوجـه بـه پـارهای از روایـات آثار برخی غذاها بر

 -گروههای غذايی از ديدگاه قرآن و اسالم:

اخالق و رفتار آدمی به قرار زیر است .1 :اعتدال در خوردن گوشت موجب

 .6گوشتها (پروتئینها) :از مـیـان چـهـارپـایـان ،گـوشـت

خوش اخالقی ،اعتماد به نفس و شجاعت میشود و افراط در آن قساوت

گـوسـفـنـد ،گـاو ،شـتر ،آهو و برخی دیگر از حیوانات حـالل اسـت و

قلب میآورد .2 .شیر ،موجب صبوری ،مهربانی ،آرامش و ...میشود .5 .عسل،

گـوشـت چـهـارپـایـان درنـده خـو ،دارای دنـدان تـیـز و چـنـگـال و

25

نشريه اسالم و سالمت ،دوره دوم ،شماره ( ،)7تابستان  ،49صفحه16-27 :
سبک زندگی اسالمی در بعد تغذيه /سید اسداله محمودی و ديگران

نـاخـنهـای تـیـز مـانـنـد شـیـر ،پـلنـگ ،روبـاه ،کـفـتـار ،شـغـال،

گردید» ( .)00روزه از نظر بهداشت کمک میکند به خشک کردن

گـربـه و  ...حـرام اسـت .هـمـچـنـیـن گـوشـت چـهـارپـایـان حالل

رطوبت های زیاد بدن ،از میان بردن موانعی که در جهاز هاضمه و مجاری

گوشتی که ذبح اسالمی نشده و یا مردار شدهاند حرام است و از حـیـوانـات

خون و غیره تدریجاً وجود گرفته ،تصفیه کردن خون و کمک کردن به معده

دریـایـی ،گـوشـت مـاهـیهـای پـولکدار و مـیـگـو حالل است .گوشت

و دستگاههای عمومی هضم و به سالمتی و تندرستی افراد کمک فراوانی

پرندگان نیز حالل است جز پرندگانی که فاقد چینهدان و سنگدان و خـار

میکند ،رسوبات چربی را در شریانها کاهش میدهد ،از تصلب شرائین

عـقـب پـا هـسـتـنـد و یـا مـانـنـد عـقـاب و کـرکـس دارای چنگالاند.

پیشگیری میکند و سموم و فضوالت متراکم بدن را دفع میکند.)03-00( .

گـوشـت حـیـوانات حالل گوشت سرشار از پروتئین است که نیاز بدن را

 -برخی از توصیههای اسالم در زمینه تغذيه سالم:

تامین میکند و کـمـتـر غـذایـی مـیتـوانـد جایگزین آن شود .در آیات و

 .6اجتناب از خوردن گوشت حیوانات حرام گوشت از نظر

روایات گوناگونی به خوردن گوشت سفارش شده است« .واالنـعـام خـلقـهـا

ی
اسالم :خداوند در قرآن مجید میفرماید« :الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِیَّ الْأُ ِّم َّ

لکـم  ...و مـنـها تاءکلون (نحل آیه )3؛ (خداوند) چهارپایان را برای شما

ف وَ یَنْهَاهُمْ
الَّذِی یَجِدُونَهُ مَکْتُوباً عِندَهُمْ فِی التَّورَاۀِ و الْإِنْجِیلِ یَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُو ِ

آفرید  ...و از گوشت آنها می خورید».

عَنِ الْمُنْکَرِ وَ یُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّبَاتِ وَ یُحَرِّمُ عَلَیْ ِهمُ الْخَبَائِثَ...؛ (اعراف آیه )137

 .7نان ،غالت ،حبوبات و دانهها :در قـرآن بـه دانهها و غالت

کسانى که از فرستاده (خدا) ،پیامبر درس نخوانده ،پیروى مىکنند؛ آن

تحت عنوان «زرع و حبّ» اشاره شده است« .و هوالذی انشا ...الزرع

(پیامبرى) که (صفات) او را نزدشان در تورات و انجیل نوشته مىیابند؛ در

مـخـتـلفـا اکـله (انـعام آیه )101؛ و اوست خدایی که (برای شما) انواع

حالى که آنان را به [کار] پسندیده فرمان مىدهد ،و آنان را از کار ناپسند منع

زراعت را پدید آورد که با هم متفاوتند»« .فانبتنا فیها حبا (عبس آیه )27؛ در

مىکند و برایشان [خوارکىهاى] پاکیزه را حالل مىشمرد و پلیدىها را بر

آن (زمین) دانهها رویاندیم» .دانههای غذایی ،مایه اصلی تغذیه انسان و انواع

آنان حرام مىکند» و همچنین در سوره مائده میفرماید« :حرمت علیکم

حیوانات است .دانههایی که اگر یک سـال بـر اثـر خشکسالی قطع شود،

المیته و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر ال ّله به و المنخنقه و الموقوذه و

قحطی و گرسنگی تمام جهان را فرا خواهد گرفت .تـعـبـیر به «حبّا» به

المتردیه و النطیحه و ما اکل السبع إال ماذکیتم و ما ذبح علی النصب؛ برای

صورت نکره یا دلیل بر اهمیت این ماده غذایی است و یا به تنوع دانهها

شما مومنان گوشت مردار و خون و گوشت خوك و آن ذبیحهای که به نام

اشاره دارد .از میان دانهها ،گندم ،کاملترین و غنیترین ماده غذایی است که

خدا کشته نشده همه حرامند و نیز حرام است هر حیوانی که به خفه کردن

جای بسیاری از غذاها را مـیگـیـرد (52و.)53

و از بلندی افکندن و یا شاخ زدن به هم میمیرند و نیز نیم خورده درندگان

 .7میوهها و سبزیها :در سـوره عـبـس آیـات  23تـا  52بـه
هـشـت نـوع مواد غذایی گیاهی و نباتی پرداخته است که حاکی از اهمیت

جز آنکه قبالً تزکیه (ذبح) کرده باشید ،حرام است و نیز آن را که برای بتها
میکشید».

و اولویت نباتات و میوهها در تغذیه انسانهاست .تـاکـیـد فـراوان بـرخـی

امروزه نیز علم به این نتیجه رسیده که پس از مرگ ،میکروبها و

آیـات روی زمـیـن و روئیـدنـیهـا و تـقـدم مـیوهها بر گوشتها دلیـل

باکتریهای روده ،به خون و لنف وارد شده و شروع به نمو مینمایند .البته

دیـگـری بـر اولویـت ایـن گـروه غـذایـی بـر گوشتها میباشد .همچنین

ابتدا باکتریها (هوازی و غیر هوازی) تولید فساد میکنند ،باکتریهای

ذکر مکرر خـصـوص مـیـوههـا از مـیـان غذاهای بهشتی ،به خاطر اهمیت

هوازی با تجزیه و اکسیداسیون عناصر شیمیایی و گازهایی چون اسید

میوه ها در تغذیه و نقش آنها در طـراوت و شـادابـی و نـشـاط انـسـان و

کربنیک ،هیدروژن ،سولفورو آمونیاك و  ...تولید مینمایند .این طبقه

هـضم و جذب آسان است ،که نه تنها از نظر علمی ،بلکه در تجربه عمومی

باکتریها ذاتاً تولید مسمومیت مینمایند ،باکتریهای هوازی از بیرون به

مردم نیز به اثبات رسیده است .میوههایی چون انگور ،انار ،خـربـزه ،خـرمـا،

روی اجساد موثرند .بعضی از حشرات خصوصاً انواع مگسها در کار عفونت

سـیـب ،انجیر و  ...هر کدام از خواص زیادی برخوردارند که در روایات اسالمی

اثر مهمی دارند و در فساد آنها کمک مینمایند و گوشت فاسد سختترین و

به آنها اشاره شده است مثالً انار ،موجب نورانیت قلب و دور کننده شیطان

خطرناكترین مسمومیت را به انسان میدهد .این سموم باعث تولید عوارضی

است ،معده را پـاالیـش مـیدهـد ،مـقـوی و نـیـروبـخـش اسـت ،غـذا را

از قبیل التهاب معده و روده ،تب زیاد ،ناتوانی شدید ،سرگیجه ،التهاع مردمک،

هـضـم مـیکـنـد و سـبـب اعتدال طبع میشود (.)57-05

پائین افتادن مردمک چشم ،ضعف وغش میشود 00-38( .و.)22

 .9شیر و لبنیات :شیر از غذاهای بهشتی است که در سوره نحل

 .7عسل نوشیدنی سالم و شفا بخش :سوره نحل ،آیه :29

آیه  22و دیگر آیات به آن اشاره شده است .شـیـر یک غذای کامل و دارای

«ثُمَّ کُلِی مِن کُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُکِی سُبُلَ رَبِّکِ ذُلُلَاً یَخْ ُرجُ مِن بُطُونِهَا شَرَاب

خواص فراوانی است .شیر موجب استحکام استخوانها ،روئیدن گـوشت،

مُخْتَلِف أَلْوَانُهُ فِیهِ شِفَاء لِلنَّاسِ ...؛ سپس از همه محصوالت بخور و راههاى

برطرف کننده ضعف و شفای هر دردی است که برای نوشیدن آن هیچ شرط

پروردگارت را فروتنانه بپیما .از شکمهایشان نوشیدنى (عسل) بیرون مىآید

سنی و اقلیمی وجود ندارد (.)57-05

که رنگهایش متفاوت است در آن براى مردم درمانى است».

 -فوايد روزه از نظر اسالم :قرآن کریم میفرماید« :یا ایها الذین

سوره نحل آیه  20و « :29و أوحی ربک الی النحل أن اتخذی من

آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون» (سوره

الجبال بیوتا و من الشجر و مما یعرشون ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی

بقره آیه)105؛ ای کسانی که ایمان آوردهاید نوشته شد بر شما روزه همانطور

سبل ربک ذلال یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس؛ و

که بر کسانی که پیش از شما وجود داشتهاند نوشته شده بود شاید پرهیزگار

خداوند به زنبو وحی کرد که از کوهها و درختان و سقفهای رفیع منزل گیرد
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سپس از میوههای شیرین (و حالوت گلهای خوشبو) تغذیه کند و راه

 -9-7سیب :سیب ،دهان را ضد عفونی میکند ،اسید اوریک و

پروردگارتان را به اطاعت پوید آنگاه از درون آنها شربتی به رنگهای مختلف

دیگر سموم را که جمع شدهاند حل کرده و غدههای بزاق دهان و ترشحات

بیرون آید که شفای مردمان است» .در عسل مواد بسیاری وجود دارد که

اسید معده را تقویت میکند .به این جهت سیب برای اشخاصی که در یکجا

عمدهاش از این قرار است :مواد معدنی :پتاسیم ،آهن ،فسفر ،ید ،منیزیم،

نشستهاند و حرکت نمیکنند مفید است .سیب برای امراض حصبهای ،اسهال،

سرب ،منگنز ،آلومینیم ،مس ،سولفور ،کرومیوم ،لیتیوم ،نیکل ،روی ،اسمیوم،

ورم امعاء بسیار نافع است و همچنین برای کوه گرفتگی ،دریا زدگی و هوا

تیتانیم ،سدیم ،موادآلی ،مانیتها ،صمغ ،پولن ،اسید الکتیک ،اسیدفرمیک،

زدگی و ویار زنهای آبستن حربهای برنده است .سیب برای مبتالیان به

اسیدمالیک ،اسید تارتاریک ،اسیداگزالیک ،اسیدسیتریک ،رنگها ،روغنهای

مرض مفاصل زیاد تجویز میشود ،سنگهای کلیه را دفع مینماید ،به وسیله

معطر ،مواد ازته.

امالح خود ،آلبومین غذا و نسوج را از بین میبرد (.)37-28

مواد تخمیری :انورتاز ،آمیالز ،کاتاالز( ،پراکسیداز-لیپاز) .عناصر دیگر

 Asadiو همکاران نیز در بررسی میزان ترکیبات بیوشیمیایی و نقش

عسل :گلولز ،ساکارز ،صمغ ،دکسترین ،موادالبومینوئید ،سولفاتها ،انورتین،

تغذیهای مواد غذایی موجود در قرآن بیان داشتهاند که با توجه به اطالعات

اسیدفرمیک ،آب .ویتامین :عسل دارای ویتامینهای شش گانه E, K, A,

امروزی میتوان نقش مواد غذایی ذکر شده در قرآن در حفظ و ارتقاء سالمتی

 B, C, Dاست .برخی قائل به وجود ویتامین  ppدر عسل میباشند (31

و پیشگیری از بعضی بیماریها را توضیح داد .نظر به اینکه اسالم انسان را

و .)05در پزشکی امروز نیز تاکید میگردد عسل یک ماده ضدعفونی کننده

موظف به حفظ سالمتی خود کرده و آن را به عنوان یک تکلیف مطرح نموده

طبیعی و در عین حال نیروبخش میباشد؛ قندش یک قند بسیار خوبی است

است ،احتماالً مواد غذایی ذکر شده در قرآن دارای ارجحیتهای بیشتری نیز

و مقوی قلب است و سبب بهبود وضع فشار مایعات بدنی است .کمی و

میباشند .مثالً طبق آخرین اطالعات ،از بین روغنهای نباتی ،روغن زیتون

زیادی فشار خون را عالج میکند ،برای کبد بسیار نافع است و امراض کبد

به علت داشتن اسیدهای چرب  9زیاد ،نقش بسیار مهمی در پیشگیری از

را معالجه میکند و اغتشاشات کبدی را اصالح مینماید ،مخصوصاً فوائد

بیماریهای قلبی -عروقی دارد و از این لحاظ متمایز میباشد (.)21
 -علم جديد و تغذيه :رشد هزینههای دارو و فرآیند درمان یکی

زیادی در درمان یرقان دارد (35و32و.)00
 .7خوردن میوه با غذا  :خداوند در سوره واقعه و طور خوردن میوه

از مشکالت طاقت فرسای افراد در اجتماعات کنونی است؛ به طوری که

را بر گوشت مقدم داشته است« :و فاکهه مما یتخیرون و لحم طیر مما

مسئوالن ذیربط در صدد مبارزه با آن برآمده و به دنبال راهکارهای مناسب

یشتهون (واقعه ،آیه  21و )28؛ و میوه خوش برگزینید و از گوشت مرغان که

برای پیشگیری از بیماریها هستند .یقیناً توجه به مسئله سبک زندگی و

مایل هستید»« .و امددنا هم بفاکهه و لحم مما یشتهون (طور ،آیه )22؛ و بر

تغذیه بهترین راهکار برای پیشگیری از بروز بیماریهای جدی است چرا که

بهشتیان از هر نوع میوه و گوشت که مایل باشند بیفزاییم» .خوردن

گسترش بیماریها نه فقط باعث رنج فرد و اطرافیان او میشود بلکه از نظر

میوه قبل از وعدههای غذا در بر گیرنده فوائد بهداشتی بسیاری است.

اقتصادی نیز آسیبهایی جدی بر پیکره اقتصادی کشور وارد میکند زیرا

میوه دارای مواد قندی ساده و سهل الهضمی است که به سرعت جذب بدن

نیروهای انسانی به عنوان محور توسعه هر کشور شناخته میشوند .برای

میشود؛ زیرا امعاء این مواد قندی ساده را در مدت بسیار کوتاهی که از چند

مثال شیوع پدیده چاقی در بین نیروهای فعال جامعه تا حد باالیی از بارآوری

دقیقه تجاوز نمیکند ،جذب مینماید و موجب بر طرف شدن عوارض

و کارایی آنها میکاهد .سرطان معده یکی از شایعترین سرطانها در ایران

گرسنگی و نیاز بدن به مواد قندی میشود (38و57و.)21

است که به گفته متخصصان تغذیه ابتال به این بیماری در بسیاری از موارد

 -9میوههای بهشتی :در قرآن مجید به برخی از میوههای بهشتی

با مواد غذایی مصرفی در ارتباط است (.)22
تغذیه مناسب عالوه بر تاثیر در پیشگیری از سرطان ،میتواند در

(انار ،سیب ،به ،انگور و خرما ،زیتون و انجیر) اشاره شده است.
 -9-6انار :خوردن انار باعث تقویت قوه باه و نیکویی رخسار کودك

درمان سرطان نیز موثر باشد ،حدود  53تا  08درصد از شایعترین سرطانها،

است .اینکه انار در شستشوی خون مؤثر است ،به خاطر وجود پتاسیم و منیزیم

به خصوص سرطان های دستگاه گوارش ناشی از نوع الگوی غذایی است و

است و چون فعالیت سلولهای کبد را زیاد میکند در احتقان کبد مؤثر بوده

میتوان گفت بیش از یک سوم سرطانها به طور مستقیم از مواد غذایی

و در رفع اوره و کلسترول و دفع سموم و تعادل مایعات بدن به خصوص خون

نشات میگیرد .مواد غذایی مصرفی و همچنین سبک زندگی که در سالهای

نقش مهمی دارد .انار ،ضد سرماخوردگی است .انار به عنوان مفرح استفاده

اخیر در پیش گرفتهایم دو عامل اصلی ابتال به سرطان و افزایش این بیماری

میشود .انار بهتر است قبل از غذا میل شود تا اشتها را باز کند .امالح آب

است .زندگی پرشتاب این روزها سبب تغییر سنتها و الگوی غذایی شده

انار چون به صورت ترکیب با مواد آلی است زود جذب شده و در درمان

است و تغذیه سنتی سالم جای خود را به استفاده از غذاهای فرآوری شده،

راشیتیسم و کم خونی و ضعف اعصاب و تقویت عمومی بدن مؤثر است.

آماده و مملو از اسانسها و مواد نگه دارنده داده است ( 25-27و.)00

اسید تارتاریک (که در انار به اندازه کافی موجود است) ترشحات لوزالمعده را

 -تغذيه سالم از ديدگاه سازمان بهداشت جهانی

زیاد کرده ،قندهای اضافی را سوزانده و در نتیجه دیاستازهای مربوطه ،کار

( :)WHOداشتن یک رژیم غذایی سالم و کامل یعنی غذایی که

هضم را آسان میسازد .طبق تجزیهای که بر روی انار صورت گرفته واضح

ویتامینهای کافی و سبزیها و میوهها را داشته باشد و همچنین امالح مورد

گردیده است که مصرف انار کمک به اصالح کبد ،معده ،رودهها و خون

نیاز را از طریق مواد غذایی مثل گوشت ،شیر ،غالت و حبوبات به طور کافی

میکند در نتیجه دیگر برای دهان بوی بدی باقی نخواهد ماند (.)30-32

دریافت کند .اینچنین رژیم غذایی موجب افزایش قدرت سیستم ایمنی بدن
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انسان میشود و شادابی و طراوت پوست را به همراه خواهد داشت .رژیم

 .7گوشت ،ماهی ،تخم مرغ و حبوبات :این نوع از خوراکیها

غذایی سالم موجب حفظ تناسب بدن و دوری انسان از انواع بیماریها شامل

منابعی غنی از پروتئین که برای رشد و ترمیم بدن الزم است ،هستند.

دیابت ،افزایش کلسترول و تری گلیسیرید و بیماریهای قلبی ،عروقی

همچنین این خوراکیها منابع خوبی برای سایر ویتامینها و مواد معدنی

می شود .الزم به ذکر است گرچه تعریف یکسان برای یک تغذیه سالم و

میباشند .گوشت منبعی غنی از ویتامینها و مواد معدنی همچون ،روی،

صحیح در جهان وجود ندارد اما سازمان بهداشت جهانی ( )WHOتغذیه

ویتامینهای گروه  Bو آهن است .سعی کنید برای مصرف گوشت از

سالمی به شکل زیر توصیه کرده و میگوید رژیم غذایی که نزدیک به حالت

تکه های نازك و کم چربی گوشت قرمز و سفید استفاده کنید و همیشه

زیر باشد یک رژیم غذایی سالم محسوب میگردد:

گوشت را کامل بپزید.

 -1کربوهیدارتها (عمدتاً نشاسته و قند طبیعی) باید  33تا  37درصد
رژیم غذایی را تشکیل دهد.

ماهی یکی دیگر از منابع غنی پروتئین محسوب میشود و شامل تعداد
زیادی ویتامین و مواد معدنی است .ماهیهای چرب ،منبعی غنی از اسیدهای

 -2قند تغلیظ شده (مانند شیرینیها) باید کمتر از  18درصد را تشکیل دهد.

چرب امگا  5هستند .سعی کنید در هفته حداقل دو وعده ماهی مصرف کنید.

 -5رژیم غذایی روزانه باید شامل  18تا  13درصد مواد پروتئینی باشد.

تخم مرغ ،آجیل و دانهها نیز یکی دیگر از منابع غنی پروتئین میباشد .آجیل

 -0چربی باید به  13تا  58درصد محدود بماند و سهم چربی اشباع

یکی از بهترین جایگزین تنقالت اشباع شده از چربی هستند و سرشار از فیبر

شده باید زیر  18در صد کل رژیم غذایی باشد.
 -3نمک باید به کمتر از  3گرم در روز محدود بماند.

میباشند ،با این حال به دلیل میزان باالی چربی آنها ،سعی کنید میزان
مناسب و کمی آجیل مصرف کنید.

 -2میزان مصرف سبزیجات و میوهها باید روزانه حدود  088گرم باشد.

 .9شیر و لبنیات :شیر و سایر محصوالت لبنی چون ماست و پنیر

این سازمان عنوان می کند افزایش فعالیت جسمانی برای سالمتی

یکی دیگر از منابع خوب پروتئین و کلسیم هستند .برای حفظ سالمتی خود

الزم است و تمامی مردم باید روزانه حداقل یک ساعت فعالیت جسمانی

سعی کنید از انواع شیر و لبنیات کم چربی استفاده کنید.
 .9چربی و شکر :چربی و شکر هر دو منابع تامین انرژی بدن

داشته باشند (.)27-29
 -رژيم غذايی سالم از ديدگاه پزشکی :رژیم غذایی سالم از

هستند ،اما زمانی که ما زیاد از آنها استفاده کنیم ،باعث جذب انرژی بیشتر

دیدگاه پزشکی ،رژیمی است که به حفظ و بهبود سالمت عمومی بدن کمک

از آنچه نیاز داریم شده و در نتیجه چاق میشویم .چاقی میتواند خطر ابتالی

میکند .رژیم غذایی سالم مواد مغذی الزم ،مایعات کافی ،آمینو اسید و

ما به دیابت نوع  ،2بیماریهای قلبی ،سکته مغزی و انواع خاصی از سرطان

اسیدهای چرب الزم ،ویتامین ها و مواد معدنی کافی و همچنین کالری الزم

را افزایش دهد .چربی ها از دو نوع چربی اشباع شده و چربی اشباع نشده

را برای بدن فراهم آورد .رژیم غذایی سالم نیازهای اساسی بدن را بدون

تشکیل میشوند .چربیهای اشباع شده در خوراکیهایی چون ،پنیر،

اینکه فرد را دچار اضافه وزن و بیماری نماید فراهم میکند .همچنین رژیم

سوسیس ،کره ،کیک ،بیسکوئیت و شیرینی یافت میشوند .این نوع چربی

غذایی سالم به همراه ورزش میتواند خطر ابتال به بیماریهایی از جمله

میتواند باعث افزایش کلسترول خون شده و در نتیجه خطر بیماری قلبی را

چاقی ،بیماریهای قلبی ،دیابت نوع  ،2فشارخون باال و سرطان را در فرد

به همراه داشته باشد .اما چربیهای اشباع نشده ،چربیهایی هستند که

کاهش دهد (.)78-75

میتوانند باعث کاهش کلسترول خون شده و اسیدهای چربی را که ما برای

 -هرم غذايی سالم از ديدگاه علم پزشکی :هرم غذایی از

حفظ سالمتی بدن به آن احتیاج داریم تامین کنند .ماهیهای چرب ،آجیلها

دیدگاه علم پزشکی امروز شامل موارد زیر میباشد .1 :میوه و سبزیجات.2 ،

و دانهها ،روغن زیتون منابع این نوع چربی میباشند .برای حفظ سالمتی

موادغذایی نشاستهدار .5 ،گوشت ،ماهی ،تخم مرغ و حبوبات .0 ،شیر و

باید مصرف چربیهای اشباع شده را کاهش داده و به جای آنها از مقادیر

لبنیات .3 ،غذاهای حاوی شکر و چربی .معموالً افراد میزان زیادی کالری،

کمی چربی اشباع نشده استفاده شود (.)78-75

چربی ،شکر و نمک مصرف کرده و میزان کمی سبزی و میوه و فیبر

 -رژيم غذايی سالم از نظر سازمان بهداشت جهانی:

میخورند .هرچند وجود چربی و قند برای تامین انرژی در بدن حیاتی است،

سازمان بهداشت جهانی ( )WHOپنج نکته زیر را در رابطه با رژیم غذایی

اما برای تامین آن نیازی به مصرف خوردنیها و نوشیدنیهای پر از چربی و

سالم اعالم میکند:

قند نیست.
 .6میوهها و سبزيجات :میوهها و سبزیجات منابع حیاتی ویتامین

 .1تقریب ًا به اندازهای که بدنتان کالری مصرف میکند ،کالری و انرژی
دریافت کنید.

و مواد معدنی هستند .توصیه شده که افراد در روز ،پنج وعده میوه و سبزی
میل کنند .تحقیقات نشان میدهد که افرادی که در روز حداقل پنج وعده

 .2مصرف غذاهای گیاهی ،از جمله میوهها ،سبزیجات ،حبوبات ،غالت
سبوسدار و آجیل را افزایش دهید.

میوه و سبزیجات میخورند ،خطر بیماریهای قلبی ،سکته مغزی و بعضی از
انواع سرطان در آنها کاهش مییابد.

 .5مصرف چربیها را محدود کرده و در هنگام مصرف به جای
چربیهای اشباعشده و ترانس از انواع چربی های اشباع نشده استفاده کنید.

 .7موادغذايی نشاستهدار :همچون نان ،برنج ،سیب زمینی و

 .0مصرف قند و شکر را در برنامه غذایی خود محدود نمایید.

ماکارونی .تا آنجا که می توانید از غالت کامل استفاده نمایید و سیب زمینی
را برای جذب فیبر بیشتر با پوست میل کنید.

 .3میزان نمک و سدیم دریافتی بدنتان را محدود کرده و هنگام مصرف
نمک از ید دار بودن آن اطمینان حاصل کنید.
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 -رژيم غذای سالم از نظر دانشکده بهداشت عمومی

جهت داشتن سبک زندگی سالم در امر بهداشت و تغذیه میتوان این نظریات

هاروارد :دانشکده بهداشت عمومی هاروارد  18توصیه زیر را برای داشتن

را به کار بست و از گسترش و ایجاد بیماریهای جسمی ،روحی و اجتماعی

رژیم غذایی سالم مینماید:

پیشگیری نمود .از این رو دستورات دین اسالم را میتوان به عنوان یکی از

 .1استفاده از انواع خوب کربوهیدارت همچون غالت کامل ،سبزیجات،

راهبردهای اساسی برای نایل شدن به سبک زندگی سالم و دوری از ابتال به

میوهجات و حبوبات و عدم استفاده از مصرف نان سفید ،برنج سفید ،شیرینی

امراض مختلف به جهانیان عرضه نمود ( .)73بر اساس نتایج یافت شده دین

و نوشابههای شکردار.

اسالم در رابطه با تغذیه سالم که گامی مهم برای نیل به سالمت جسم و

 .2برای دریافت پروتئین کافی از منابعی چون ماهی ،ماکیان ،آجیل و
حبوبات استفاده کنید و سعی به اجتناب از گوشت قرمز نمایید.
 .5غذاهایی که دارای چربی سالم هستند ،همچون روغنهای گیاهی،

جان به شمار میآید ،رهنمودها و آموختههای متعددی در قرآن ارایه گردیده
است .یکی از آیههای شاخص در این رابطه که اشاره گردید عبارت است از:
«و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه للمومنین».

آجیل و ماهی را انتخاب نمایید و مصرف چربیهای ترانس و اشباعشده را
کاهش دهید.
 .0یک رژیم غذایی پر فیبر که شامل غالت کامل ،سبزیجات و میوه
است ،انتخاب نمایید.
 .3بیشتر میوه و سبزیجات بخورید ،هرچه این میوهها و سبزیجات
رنگارنگتر و متنوعتر باشند ،بهتر است.

تبیین نحوه خوردن و آشامیدن و استفاده از نعمتهای الهی ،یکی از
مقولههای بسیار مهم سبک زندگی اسالمی است که تا به امروز کمتر مورد
توجه قرار گرفته است (08و .)59با نگاهی اجمالی به قرآن متوجه میشویم
که اگر از دستورات این آیین آسمانی پیروی شود و قوانین آن به درستی اجرا
گردد ،قسمت اعظم مشکالتی که امروزه گریبانگیر بشریت شده است ،از
جامعه انسانی رخت بر میبندد؛ زیرا اسالم برای سالمت و تعالی جسم و روح

 .2کلسیم بسیار مهم است ،اما شیر بهترین منبع آن نیست .منابع

و پاالیش هر دو از آلودگیها میکوشد و به عنوان یک ارزش معنوی واال و

خوب کلسیم شامل ،کلمها ،بوك چوی ،شیر سویای غنی شده ،لوبیای پخته

یک سیستم اجرایی کارآمد میتواند در این میدان به کمک دانش ارزشمند

و مکملهای دارای کلسیم و ویتامین  Dهستند.

پزشکی پیشگیری بشتابد و سهم عمدهای در تقویت آن داشته باشد .در

 .7بهترین منبع تامین مایعات بدن آب است .از مصرف نوشیدنیهای
شکردار و نوشابهها خودداری کرده و مصرف آب میوه و شیر را محدود نمایید.

اجرای برنامه سبک زندگی سالم ،تأکید اسالم روی تنظیم و تعدیل همه
جوانب زندگی است.

نوشیدنیهای انرژی زا فقط به افرادی که ورزش کرده و بدنشان به آن نیاز
دارد توصیه میشود.
 .0مصرف نمک را محدود کرده و به جای غذاهای آماده از غذاهای
تازه استفاده نمایید.
 .9مصرف روزانه مولتی ویتامین و ویتامین  Dمی تواند مفید باشد
(70و29و21و35و.)0

در حوزه تغذیه مطالعات مختلفی انجام شده است به عنوان نمونه،
نتایج مطالعه  Mussapدر سال  2889نشان داد که آموزههای دینی با
فرهنگ مصرف و رفتارهای تغذیهای در زنان مسلمان استرالیایی در گروه
سنی  10-00ساله رابطه معنیداری دارد ( .)72طی مطالعهای که توسط
 Kimدر سال  2887در بخش تغذیه یکی از دانشگاههای ایاالت متحده
انجام شد نشان داد که اعتقادات مذهبی در کنترل وزن زنان تأثیر بیشتری
نسبت به مردان دارد و میتوان از آموزههای دینی برای کنترل وزن این گروه

بحث و نتیجه گیری

از جامعه استفاده کرد ( Korner .)77و همکاران ( )2882با انجام مطالعهای

تغییر سبک زندگی را میتوان ارمغان مدرنیته در عصر حاضر به شمار

نتیجه گرفتند که باید به جنبههای اخالقی و مذهبی تغذیه توجه شود ()70

آورد .به عقیدهی برخی ،به وجود آمدن شیوههای جدید زندگی ضرورتی

 Hartو همکاران نیز در مطالعه خود گزارش کردند که در ادیان مختلف

اجتناب ناپذیر است که با حرکت جوامع به سمت پیشرفت و صنعتی شدن

توصیههای زیادی در مورد مصرف میوه و سبزی وجود دارد و بین آموزههای

رخ مینماید؛ اما حقیقت این است که پایه و اساس سبک زندگی در جامعهی

دینی و رژیم غذایی کم چرب ارتباط معنیداری وجود دارد (.)79

سنتی ایران بر اساس اسالم بنا شده است و تغییر آن به منزلهی تغییر سبک

 Asadiو همکاران نیز در بررسی میزان ترکیبات بیوشیمیایی و نقش

زندگی اسالمی به شیوههای مدرن و وارداتی است که با فرهنگ اسالمی ما

تغذیهای مواد غذایی موجود در قرآن بیان داشته اند که با توجه به اطالعات

هیچ گونه همخوانی ندارد و در نتیجه تغییر هویت فرد مسلمان را به دنبال

امروزی میتوان نقش مواد غذایی ذکر شده در قرآن در حفظ و ارتقاء سالمتی

دارد .در حقیقت هویت و سبک زندگی با یکدیگر رابطهای دو سویه دارند و

و پیشگیری از بعضی بیماریها را توضیح داد .نظر به اینکه اسالم انسان را

بر یکدیگر تأثیر متقابل میگذارند .بر اساس بررسی متون و نتایج یافت شده

موظف به حفظ سالمتی خود کرده و آن را به عنوان یک تکلیف مطرح نموده

میتوان گفت در نگاه دین اسالم در خصوص سبک زندگی اسالمی در تغذیه

است ،احتماالً مواد غذایی ذکر شده در قرآن دارای ارجحیتهای بیشتری نیز

دستورالعملهایی از جانب خداوند متعال در قران کریم و از ائمه معصومین

می باشند .مثالً طبق آخرین اطالعات ،از بین روغنهای نباتی روغن زیتون

نقل شده است که با مقایسه آنها با علم پزشکی امروزه بسیاری از آنها

به علت داشتن اسیدهای چرب  9زیاد ،نقش بسیار مهمی در پیشگیری از

همخوان با علم پزشکی امروز در داشتن سبک زندگی سالم و دوری از ابتال

بیماریهای قلبی -عروقی دارد و از این لحاظ متمایز میباشد ( .)21اگرچه

به انواع امراض جسمی ،روحی و اجتماعی همخوان و هم راستا میباشد .با

از توصیههای تغذیهای دین اسالم بیش از  1088سال میگذرد ،ولی میتوان

توجه به در دسترس بودن منابع و دستورات ارزشمند در دین مبین اسالم

با قاطعیت اذعان نمود که مواردی برای جست و جو و پژوهش وجود دارد
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که قابل رمز گشایی است و نیز میتوان با تحقیق و پژوهشهای علمی و

از مشکالت زندگی در عصر حاضر نقش مثبتی دارد .قاعدتاً اسالم دارای

روشهای جدید پژوهشی ،تمامی موارد آن را اثبات نمود .تحقیقات پراکندهای

پتانسیلها و ظرفیت های مناسبی برای ارائه سبک زندگی نوین است البته

که در نقاط مختلف دنیا توسط پژوهشگران و دانشمندان عالقمند به

باید تالش و مجاهدت علمی توسط نخبگان دانشگاهی و حوزوی صورت

توصیه های علمی و دینی انجام گرفته ،موید این ادعاست آنچه که در این

گیرد تا از این طریق ،سبکی منبعث از آموزههای ناب الهی را مفهوم سازی

دستورات و توصیهها عنوان شده ،ظاهراً جنبه فردی و ارشادی داشته است،

و آماره برای قالببندی نمایند به گونهای که این چارچوب سازی سبک

لیکن روند اصلی و غالب توصیهها و دستورات دینی در جهت پیشگیری،

زندگی میتواند برای بشریت دستاوردهای مطلوبی را به ارمغان آورد و تا

درمان و سالمت جسم و روح انسانها است و میتواند راهنمای دانشمندان

مدتهای مدیدی پاسخگوی نیازهای بشری باشد و از قابلیت گسترش و

و پژوهشگران در بسیاری از عرصههای علمی باشد.

صدور آن به نقاط مختلف جهان برخوردار باشد.

آنچه مسلم است آنکه نقش پیروی از دستورات دین اسالم در جهت
جلوگیری از ایجاد بیماریهای جسمی و روحی و اجتماعی با رعایت سبک

تقدير و تشکر:

زندگی سالم به صراحت در منابع موجود اسالمی مورد بررسی قرار گرفته

مقاله حاضر بر گرفته از طرح تحقیقاتی با عنوان سبک زندگی اسالمی

است به گونهای که میتوان مشاهده کرد که دستورالعملهای ساده و

در تغذیه ،مصوب دانشگاه علوم پزشکی اراك با شماره  2220میباشد که

واضحی در دین اسالم وجود دارد که بهره گیری از آنها در کنترل و پیشگیری

بدینوسیله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه قدردانی میگردد.
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Abstract
Introduction: Islam has always stressed on the importance of health and wellness,
and Muslims have recognized the value of a good and healthy life. Health-oriented
lifestyle is considered as a multifactorial phenomenon, multi-dimensional and multiindication. Therefore the purpose of this study was to explain the Islamic life style
on nutrition.
Methods: This review study investigated the practical strategies of Islam for
achieving Islamic life style in nutrition through access to reliable sources in the form
of a descriptive article. To do so, data were collected and the central research
question was addressed using appropriate keywords and electronic and manual
search in reliable Islamic and medical resources.
Findings: Based on the results of the reviewed studies, instructions and ideas of
Islam on recommendation of good nutrition have practical implications. If there was
commitment to Islamic nutritional commands and Islamic lifestyle, maybe, the
diseases related to nutrition (obesity, cardiovascular disease, diabetes and so on)
would not develop.
Conclusion: Due to the availability of resources and valuable nutritional
instructions in Islam, these instruction can be used to prevent and fight against
diseases related to nutrition. Hence, Islamic instructions can be presented to the
world as practical strategies for achieving to good health.
Keywords: Quran, Islamic life style, Nutrition, Islam
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