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 ابعاد معنوی ایمنی غذا مبتنی بر متون اسالمی
 
 

  19/6/47 پذيرش مقاله:          15/3/47 دريافت مقاله:

 چکیده
ریافت واحدی از آن ندارند. یکی از عوامل برجسته و اثر گذار در مفهوم ایمنی ها دایمنی غذایی اصطالحی است که انسان سابقه و هدف:

 باشد.می متون اسالمیدر شناسایی مفهوم ایمنی غذا  ،موزه های دینی است. هدف از این مطالعهآ ،غذایی

های اطالعاتی ملی و به بانک پژوهش حاضر مبتنی بر روش تحلیلی اسنادی و مفهومی است. در این راستا، با مراجعه مواد و روش ها:

در نهایت مطالب گردآوری شده با توجه به اهداف و سواالت پژوهش،  .بین المللی جستجوهای الزم جهت گردآوری اطالعات صورت گرفت

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

ورداری از نیت الهی در مصرف، ادای حقوق ای به غذا، باورمندی به رازقیت الهی، برخدهد که تفکر آیهها نشان مییافته يافته ها:

ترین نیازمندان به هنگام مصرف، تمیز نگداشتن غذا، استفاده از غذاهای متنوع، التزام به غذای حالل و پرهیز از غذای حرام از مهم

ی از یالمی مبتنی بر پیشایندهادستیابی به ایمنی غذا در آموزه اس باشد.راهبردهای نگرشی و رفتاری ایمنی بخش غذایی با نگاه اسالمی می

عالوه بر این از باشد. می در ایمنی تغذیهنیز اصالت دادن به سالمت روح  های دینی به عنوان منبع الهام ایمنی تغذیه وپذیرش آموزه قبیل

 شود.جسمی و روحی شمرده می راهبردهای نگرشی و رفتاری ایمنی غذایی، کرامت التزام به ترین نتایجمهم

های معنوی اسالم در به آموزه ،ها، شایسته است سیاستگذاران سالمت در تامین بعد معنوی سالمتبا توجه به یافته ه گیری:نتیج

 خصوص ایمنی غذا توجه کنند تا سالمت همه جانبه حاصل گردد.

 غذای حاللغذا، متون اسالمی، ايمنی غذا، غذای طیب،  واژگان کلیدی:

 

 مقدمه
مسئله مهمی است که بیماری و مرگ انسان مسمومیت غذایی یک 

های در حال توسعه ها در کشورمیلیون انسان 2/2شود. ساالنه را موجب می

در (. 1) دهندلوده جان خود را از دست میآبه جهت مصرف مواد غذایی 

ه ایمنی غذایی بهای استانداردهای غذایی، راستای جلوگیری از بیماری

آماده سازی غذا دنبال  و نگهداری، حمل عنوان یک رهیافت علمی در

 فراهم آوردن مواد هدف با یاقدامات شامل غذایی مواد ایمنیشود. می

 مواد های ایمنیها و فعالیتسیاست .باشدتا حد ممکن می غذایی امن

 مصرف را تحت پوشش قرار دهد تا تولید از غذایی، زنجیره باید کل غذایی

(2 .)Codex Alimentarius  درCAC RCP 1  ایمنی مواد

ی بر طبق یهنگامی که مواد غذا نماید:چنین تعریف میغذایی را این

شود، آسیبی به مصرف کننده نخواهد مصرف مورد نظر تهیه و یا خورده می

 ت.ی مربوط اسایی با وقوع خطرات ایمنی مواد غذیغذا ایمنی مواد رساند.

خطرات  وی، شیمیایی خطرات ایمنی مواد غذایی به سه دسته بیولوژیک

به عبارتی با دقت در نوع  شود.زایی تقسیم بندی میفیزیکی و آلرژی

تعریف کدکس به این مهم تاکید شده که ماده غذایی وقتی ایمن است که 

های حاوی خطرات نبوده و برای مصرف انسانی مناسب است و شامل جنبه

 CACدر Codexدر همین راستا (. 3) شودسالمتی مثل سوء تغذیه نمی

RCP 1-1969 مصرف،  برای مناسب سالم غذای تولید برای

  تولید از غذایی ها تمام مراحل زنجیرهدهد. این رهنمودمی رهنمودهایی را

 

دهد. در این بیانیه اصول کلی امنیت غذایی می تا مصرف را پوشش اولیه

 در سال FAO و WHO بر همین اساس سازمان(. 4) ذکر شده است

(. در 2) عنوان راهنمایی در ایمنی غذا ارایه کردنده یانیه کدکس را بب 2003

که تصور بر این است که جوامع در فهم و تعریفشان از ایمنی غذایی  حالی

ها دهد که برداشت انسانها نشان میاتفاق نظر دارند، لیکن برخی از یافته

شد. به باهای فرهنگیشان متفاوت میاز ایمنی غذایی بر حسب پیشینه

ین کشوری است که بیانیه کدکس را در تعنوان مثال کشور مالزی نخس

تعریف ایمنی غذایی ناکافی و قوانین حالل را در ایمنی غذایی خود وارد 

عوامل متعددی از قبیل پیشینه  ،(. از نگاه اندیشمندان5) کرده است

 تاریخی، فرهنگ، موقعیت اجتماعی و دین در نگرش مردم در ایمنی غذا

عنوان یک بعدی از فرهنگ در کل بر رفتار و ه (. دین ب6) باشدگذار می اثر

 (.7) طور خاص بر تصمیمات غذایی اثر گذار استه انسان و نیز ب گرایش

معنویت در  مهمی از زندگی انسان است و تاثیر دین و بخش ،معنویت

ات (. اثر گذاری دین بر تصمیم8یابد )جامعه تا به ایمنی غذا تسری می

غذایی انسان ناشی از آن است که بسیاری از ادیان چون اسالم، یهودیت، 

مسیحیت و هندوییسم و بودیزم در بردارنده تعالیمی در خصوص تولید و 

(. از نگاه علوم مادی و اجتماعی، ایمنی غذایی با 9) باشندمصرف غذا می

یی خام از جدا نگهداشتن مواد غذا، تمیز نگهداشتنگیری اصولی چون کارهب

استفاده ، با درجه حرارت مناسب پختن کامل مواد غذایی ،مواد غذایی پخته

 *5(PhD) رحمت اله مرزبند

 5(DPh) مصطفی معلمی

 5(PhD) دارابی نیا مرتضی

 

 
گروه معارف اسالمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه  .1

 علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
 

 

 
گروه ، اله مرزبندرحمت :نويسنده مسئول*

معارف اسالمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم 
 پزشکی مازندران، ساری، ایران

 

 
 +49 55 33793657تلفن: 

 +49 55 33793657فاکس: 

Email: 

Marzband.rahmatollah@Gmail.com 
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های گرایش ،این پارادیم(. 2) باشدامکان پذیر می از آب و مواد غذایی سالم

دهد. با این وجود برای یک دینی در مورد ایمنی غذا را به حاشیه سوق می

مربوط به ایمنی معنوی در غذایی که در آن استانداردهای  ،انسان مذهبی

لذا از  ،تولید و مصرف مهیا نشود سالمت انسان را مورد تهدید قرار داده

های ها و آموزهکند. دین اسالم دینی است که برنامهمصرف آن پرهیز می

سعادت بخش و جامع برای همه ابعاد زندگی از جمله سالمت انسان دارد. 

زه توجه به تغذیه ایمن یا سالم است. آمو ،نآهای قرترین آموزهیکی از مهم

هر انسان باید به » فرماید:قرآن می 24یه آسوره عبس  چنانکه خداوند در

ر حال مساله تحقیق آن است که ایمنی ه . به«دقت به غذای خود بنگرد

ی برخوردار است؟ مبانی و یهامواد غذایی در آموزه اسالمی از چه شاخص

دهد ها نشان میغذایی چیست؟ بررسیهای ایمنی نتایج پذیرش شاخص

در خصوص راهبرد های نگرشی و رفتاری ایمنی غذا در تولید و مصرف و 

مطالعه جامع و هدفمندی مبتنی بر  ،های تغذیه سالمنیز مبانی ویژگی

 های اسالمی منتشر نشده است.آموزه

ترویج و انتشار ایمنی غذا با رویکرد اسالمی در جامعه مسلمانان 

باورها و معتقدات اسالمی برگرفته شده از قرآن و روایات  گاهی ازآم مستلز

فهم و برداشت  های قرآن و حدیت برتاثیر آموزهبه باشد. با توجه می

های مسلمانان در تعریف ایمنی غذا و نیز نظر به اهمیت تدوین پروتکل

ها و باورهای بومی اسالمی در تحقق ایمنی غذایی مبتنی بر فرهنگ

ت عمومی، نویسندگان مقاله بر آن شدند تا با مطالعه در آیات و سالم

های ایمنی بخش در روایات اسالمی و نیز آرای متفکران اسالمی، راهبرد

تغذیه را بر اساس متون اسالمی مورد شناسایی قرار دهند. آگاهی از 

های ن در ارتقای برنامهه آهای معنوی در ایمنی غذا و نیز عمل براهبرد

را که آن تالشی است در چزشی مربوط به حیطه سالمت موثر است موآ

های ناسالم که افراد جامعه با آن جهت کاهش خطرات مربوط به غذا

 شوند.مواجهه می

 

 ها مواد و روش
غذای طیب، غذای حالل، های در این مطالعه با استفاده از کلید واژه

های اطالعاتی ملی از ، اسالم و سالمت، غذا و اسالم در بانکغذای حرام

 ,Magiran, Hawzeh.net, Noormag, Jaame –al- Hadithقبیل

Jaame-alTafasir, Ahlebit Library های انگلیسی کلید نیز معادل و

های در پایگاه  food safety, Islam and nutritionها از قبیلواژه

 اطالعات Science direct, Proquest, Medline المللی همچونبین

جمع آوری شد. در این راستا آیات و روایات غیر مرتبط به راهبردهای 

اسالمی در تغذیه ایمن از مطالعه خارج شدند. با مطالعه در مقاالت و متون، 

نی در ارتباط با تغذیه ایمن استخراج آآیات و روایات و نیز آرای مفسران قر

 ،ان اسالمیروایات و نیز دیدگاه متفکر گردید. بعد از بررسی آیات و

پیشایندها و نتایج و  های تغذیه ایمن از تولید تا مصرف شناسایی شدویژگی

 ایمنی تغذیه با نگاه اسالمی، خالصه و کد بندی گردید.

 

 ها يافته
:ی ايمنهای تغذيهشاخص

نگرش معنوی به غذا یکی از ا: نگرش معنوی به غذالف: 

سان مومن باید به منشا ای ایمنی غذا در معنویت اسالمی است. انهشاخص

در قرآن به تفاوت  خداوندرزق یعنی خداوند توجه داشته باشد. چنانکه 

در است. در مورد کافران اشاره کرده بین تغذیه کافران و مومنان نگرش 

 یتمتعون و یاکلُون کَما تاکُلالّذین کفروا  و»فرماید: می 12سوره محمد آیه 

خورند بی آنکه حیوانات علف مین آاه قر. از نگ«النعام و النار مثوى لهما

کافران نیز غصبی است یا مباح؟  بدانند از کجا آمده، حالل است یا حرام؟

خورند بی آنکه به رجس و پلیدی و حالل و حرام بودن آن توجه میغذا 

به رازقیت خداوند  مؤمنان لیکن (.10) داشته باشند. لذا فرجام مشابهی دارند

چنانکه  ،دانندتغذیه و رزق خود را از ناحیه خداوند میتوجه داشته و منشا 

وَ الّذی هوَ یطعمنی و »ابراهیم خلیل اهلل )ع( بدین امر اشارت دارند: 

 (.11) گرداندمی سیراب و دهدمی غذا مرا که خدایی همان و .«یسقین

خداوند در  چنانکه .داندمی خداوند یآیه را طبیعت مواهب این بر عالوه

ای در مواجهه با طبیعت را برخورداری از تفکر آیه 16ره نحل آیه قرآن سو

ینبت لکم به الزرع و ازیتون »داند: میهای صاحبان فکر و اندیشه از نشانه

. «و النخیل و االعناب و من کل الثمرات ان فی ذلک الیه لقوم یتفکرون

در  نعمات الهی نشانه خداوند هستند و بسان کلماتی نمادین به معنایی

 ،ها داللت دارند در حقیقت با مطالعه در این مواهب طبیعتورای آن عبارت

 یابداستواری، هدفداری، به اندازه بودن، نیازمندی مطلق به خداوند را می

(12.) 

بررسی متون اسالمی بیانگر آن است : التزام به آداب تغذيه ب.

اشد. یکی از بهای ایمنی تغذیه رعایت آداب تغذیه میکه یکی از شاخص

بر  31رعایت اعتدال در تغذیه است. خداوند در سوره اعراف ایه  ،این آداب

بخورید و بیاشامید و اسراف کاری »ورزد: رعایت تعادل در مصرف تاکید می

. لذا در روایات، خوردن بیش از «نکنید که او اسراف کاران را دوست ندارد

یک نوع غذا، خوردن لقمه  بردن سریع غذا، زیاده روی در خوردن حد، فرو

 . را از مصادیق اسراف در غذا.و . حرام، ضایع کردن غذا، مصرف ناقص غذا

است.  (. از آداب دیگر تغذیه پرداخت حقوق مالی فقر13شمرده شده است )

از میوه آن چون ثمر دارد »: فرمایدمی 141خداوند در سوره انعام آیه 

ز بهره برداری از آن بدهید و زیاده بخورید و حق بینوایان از آن را در رو

در متون اسالمی بر دو روش انفاق  . در راستای تحقق این امر«روی نکنید

های واجب و نیز واجب و مستحب تاکید شده است. خمس و زکات از انفاق

(. 14) باشدصدقه، اطعام به فقیران از مصادیق انفاق مستحب در اسالم می

نیت الهی در مصرف غذا در روایتی از عالوه بر این برخورداری از 

(. در راستای هدف تکاملی 15معصومین برای ایمنی غذا ذکر شده است )

انسان در تغذیه در متون اسالمی بر گفتن بسم اهلل قبل از غذا و 

(. استفاده از 16) سپاسگزاری از خداوند در پس از غذا هم تاکید شده است

های اساسی دیگر در ذایی از بایدهای گوناگون غغذاهای متنوع و گروه

 32-37آیات  ،بقره سوره 61ه قرآن اصل تنوع را در آی .ایمنی تغذیه است

کند. در قرآن حدود مومنون مطرح میسوره  19-29آیات عبس و سوره 

مورد از مواد غذایی با منشأ گیاهی یا ترکیب مواد قندی یاد شده است و  49

های حیوانی به عنوان مواد گوشتی مورد هبار هم از فرآورد 16جمعاً حدود 

بار از چهار پایان گیاه خواری که گوشت 10است.  استفاده انسان نام برده
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بار از گوشت  2بار از گوشت ماهی،  2آنها برای مصرف حالل شده، 

(. همچنین خداوند در 17گوساله، یک بار از شیر و یک بار هم از عسل )

یح میوه جتر 22یه آنیز در سوره طور  الت وغ استفاده از 22سوره یس آیه 

 بر گوشت را در ایمنی غذا تاکید کرده است.

طیب بودن غذا یکی از راهکارهای دیگر در : طیب بودن غذاج. 

باشد که به معنای طوبی می کلمه ایمنی تغذیه است. اصطالح طیبات از

 آلودهباشد و به چیزهای مکروه می تمیز و خالص شیرین، خوشمزه، خوب،

شود که موافق طبع سالم غذای طیب به غذاهایی گفته می (.18) نباشد

 انسانی است. نقطه مقابل آن خبیث است که طبع آدمی از آن متنفر است

طیب یعنی کاالی مصرفی باید از اشیای نجس و یا متنجس، پاک (. 19)

پس مقصود از غذای پاک، غذایی است که از مواد پاک و به  .(20) باشد

ای که عالوه بر رفع گونهه ور از هرگونه آلودگی تهیه شده باشد بد

گرسنگی، سالمتی انسان را تأمین کند. آن همچنین تعریف شده است به 

از هر گوه آلودگی دور  تمیز باشد و ،ی که از ماده حالل تهیه شده باشدیغذا

 همچنینباشد و منشا بیماری و یا هیج دردی برای مصرف کننده نباشد. 

دارای عناصر غذایی مقوی باشد و برای سالمت جسمی و معنوی سودمند 

ن در آن است که خداوند در قرآبررسی متون اسالمی بیانگر  (.21باشد )

بر طیب بودن غذا تاکید  4و نیز در سوره مائده آیه  168سوره بقره آیه 

پیش  ،دارد. چنین هدفی در اسالم با روایات متعددی از قبیل شستن دست

ها قبل از خوردن در متون اسالمی دنبال نیز شستشوی میوه پس از غذا و و

(. عالوه بر این، پرهیز از خوردن گوشت خام در روایات تاکید 22شده است )

 (.23) شده است

در آموزه : التزام به غذای حالل و پرهیز از غذای حرامد. 

اهکار تحقق قرآنی التزام به غذای حالل و دوری از غذای حرام یکی از ر

غذای ایمن است. غذای حالل غذایی است که مصرف به آن اجازه داده 

حرام متضاد حالل (.24) دنبال ندارده شده است و استفاده از آن مجازات ب

ن غذایی است که ممنوع بوده و مصرف کننده آن گناهکار آاست و 

سبب مجازات مصرف کننده در جهان مصرف غذای حرام  (.25) باشدمی

 114(. خداوند در سوره نحل آیه 26) باشدخرت و گاهی در این دنیا میآ

پس از آنچه خداوند روزی شما حالل کرده است، حالل و »فرماید: می

ماهیان  (27گوشت گوسفند، گاو، شتر )همچنین در قرآن  .«پاکیزه بخورید

از  هایی از غذای حالل اشاره شده است.نمونهبه عنوان (28دریایی )

پرهیز از محرمات است.  ،در ایمنی بخشی تغذیهدیگر فتارهای اساسی ر

شود و ها میها و آشامیدنیقسمتی از محرمات مربوط به نوع خوردنی

. از هاسته دست آوردن و نحوه خوردن آنقسمتی دیگر مربوط به نحوه ب

مانند  آنچه حرمت ذاتی دارد الف. :اندهای حرام دو گونهخوراکینگاه قرآنی 

 3-173آیات  مائده، گوشت خوک، خون و مردار در 91و90شراب در آیات 

 آنچه حرمت عارضی دارد ب.نحل.  115 آیه انعام و 145 آیه سوره بقره،

 (.29) نباشد ذبح شرعیمانند غذاهایی که ناشی از 

 پیشايندهای ايمنی غذا:

تمسک  :عنوان منبع ايمنی تغذيهه های دينی بآموزهالف. 

هکارهای اهای عقلی و تجربی از رهای دینی در کنار یافتهفتهجستن به یا

های اسالمی واقعیت گیری تغذیه سالم است. بر طبق آموزهبنیادی در شکل

هستی و از جمله انسان از دو الیه شهادت و غیب تشکیل شده است. الیه 

ها و منابع متعارف شناختی ای است که آدمی با تکیه بر روششهادت الیه

تواند به شناخت آن دست عقلی و شهودی می ،های حسیقبیل تواناییاز 

یابد. الیه غیب واقعیتی از عالم هستی است که نفوذ معرفتی در آن از عهده 

آدمی بیرون است و فقط خداوند از آن علم داشته و آن را به برگزیدگان 

 (. بر این اساس فقط خداوند و یا پیامبر حق30) کندخاص خود عطا می

 (. 31رفتارها و اصول ایمنی بخش در تغذیه را تعیین کنند ) دارند

در آموزه  :اصالت دادن به سالمت روح در ايمنی تغذيهب. 

توجه به سالمت جسم و روح  اسالمی انسان مرکب از جسم و روح بوده و

جایگاه باالیی  ازاز اهمیت باالی برخوردار هست. اگرچه سالمت جسمی 

ولیت دارد لیکن حفظ و ئسان نسبت به حفظ آن مسبرخوردار است و ان

(. 32ارتقای سالمت معنوی و روحانی از اولویت باالتری برخوردار است )

(. اگر حقیقت انسان 33باشد )چون اصالت و حقیقت انسان به روح او می

انسان  ،همان روح باشد نتیجه کاربردی آن این است که در زندگی دنیوی

دینی رفتارهای ایمنی بخش در تغذیه را باالصاله به سالمت روح در همه 

 سازد.مراتب و بالعرض به جسم معطوف می

بررسی متون  :های معنوی در ايمنی غذا. نتايج راهبردج

دهد که ایمنی غذایی با نگرش و رفتار اسالمی کرامت اسالمی نشان می

 انسان دارای کرامت است. چنانکه خداونددنبال دارد. در اسالم ه انسان را ب

 حَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَ  لَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَ وَ»ن اشاره دارد: آبر  در سوره اسراء

فَضَّْلنَاهُمْ عََلی کَِثیرٍ مِمَّنْ َخلَقْنَا تَفِْضیالً؛ ما  الْبَحْرِ و ََرزَقْنَاهُم مَِن الطَّیِّبَاتِ وَ

نظر به  .«خاطر کرامت بر سایر موجودات عالم، برتری دادیم ا بهآدم ر بنی

باشد کرامت اینکه در تعالیم اسالمی، انسان مرکب از جسم و روح می

گیرد. روح انسان به جهت انسان هم هر دو بعد روحی و جسمی را در بر می

 منشا خلیفه اهلل بودن وی دارای کرامت است. کرامت جسم هم ناشی از

در  (.34باشد )کون روح و نیز بعد ابزاری آن برای تکامل روح میمنشا ت

آموزه اسالمی کرامت انسان زایل شدنی است. حفظ کرامت روح و جسم به 

گردد. التزام به غذای طیب همواره اراده و افعال اختیاری انسان بر می

در مورد حفظ  ع(دنبال دارد. چنانکه علی )ه کرامت جسمانی انسان را ب

اَقْلِلْ طَعاما تُقْلِلْ سَقاما؛ » مت جسم با التزام به غذای ایمن اشاره دارد.کرا

 (. 35)« خوراکی را کم کن تا بیماری را کم کنی

های دینی در ایمنی غذا از ابعاد متعددی عالوه بر این التزام به آموزه

نین انسانی تغذیه او از سنخ عبادت چکرامت روحانی را به دنبال دارد. 

ها سبب شکر گذاری و عمل ه(. خوردن طیبات و پاکیز36) د بودخواه

غذای حالل  خوردن (.37) می گرددتقوا پیشگی و دوری از شیطان  ،صالح

و نیز استجابت دعا را  می گردد باعث آمرزش گناهان، افزایش روزی

عدم التزام به ابعاد معنوی در ایمنی تغذیه خود سبب (. 38) سازدمحقق می

حرام »فرماید: )ع( در حدیثی می امام رضانانکه چ .شودنوی میبیماری مع

بودن مردار برای آن است که باعث بد اخالقی، عصبانیت، قساوت قلب و از 

شقاوت ابدی انسان  براین عالوه. (39) «شودبین رفتن مهر و عطوفت می

فرماید: می 10یه آکند. همچنانکه خداوند در سوره نسا را فراهم می

خورند، تنها آتش ى که اموال یتیمان را از روى ظلم و ستم مىکسان»

 .«سوزندخورند و به زودى به آتش سوزانى مىمى
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 گیری نتیجه و بحث
دهد که عوامل متعددی از جمله دین بر لیکن مطالعات نشان می

ها در ایمنی غذا اثر گذار است. اسالم از ادیان بزرگی است دریافت انسان

ویژه در نگرش و سبک ه آن بر همه ابعاد زندگی مسلمانان ب هایکه آموزه

در این مطالعه  زندگی غذایی آنان در تحقق غذای ایمن تاثیر شگرفی دارد.

یات و روایات آویژه ه در جهت شناسایی مفهوم ایمنی غذا متون اسالمی ب

دهد که باورمندی و ها نشان میاسالمی مورد بررسی قرار گرفت. یافته

ای از خداوند، اعتقاد به رازقیت الهی، ه غذا به عنوان آیهنگرش ب

برخورداری از نیت الهی در مصرف، ادای حقوق نیازمندان به هنگام 

داشتن غذا، استفاده از غذاهای متنوع، اعتدال در مصرف همصرف، تمیز نگ

ترین راهبردهای نگرش و و نیز التزام به حالل و پرهیز از حرام از مهم

دستیابی به ایمنی غذا  باشد.منی بخش غذایی با نگاه اسالمی میرفتاری ای

ه های دینی بپذیرش آموزه ی از قبیلیدر آموزه اسالمی مبتنی بر پیشایندها

نیز اصالت دادن به سالمت روح در ایمنی  عنوان منبع الهام ایمنی تغذیه و

ی و ترین نتایج راهبردهای نگرشعالوه بر این از مهمباشد. می تغذیه

های یافته شود.رفتاری ایمنی غذایی کرامت جسمی و روحی شمرده می

دهد که اگرچه ایمنی غذا در آموزه اسالمی در مواردی این مطالعه نشان می

ها و ها و پختن غذا با رهیافتهمچون تمیزی غذا، شستشوی میوه

ر لیکن از جهت د ،(2) هایی داردهای علمی در ایمنی غذا مشابهتپروتکل

این نگاه  معنوی در ایمنی غذا با رویکرد علمی تفاوت دارد. نظر گرفتن ابعاد

های اسالمی دارد. از نگاه از ایمنی غذا ریشه در مفهوم سالمت در آموزه

 (. در40) اسالم سالمت دارای ابعاد جسمی، روانی، معنوی و اجتماعی است

هستند. اگرچه تحقق سالمت انسان همه این ابعاد بر یکدیگر اثر گذار 

راهبردهای تجربی و علمی محض در ایمنی غذا در تحقق سالمت مهم 

باشد. چرا که رهیافت مادی و تجربی محض در است، لیکن آن ناکافی می

ترین بعد گیرد. مهمایمنی غذا، سالمت معنوی انسان را در نظر نمی

سالمت در آموزه اسالمی بعد معنوی است لذا باید در ایمنی غذا 

نگری در سالمت های ایمنی غذا هم مورد توجه قرار گیرد تا جامعیکردرو

های اسالمی ایمنی غذا از یک طرف با حاصل شود. بر این اساس در آموزه

کارگیری راهکارهای علمی و تجربی، جلوگیری از خطرات ناشی از ه ب

 بی، شیمیایی و از طرف دیگر با التزام به راهبردهای نگرشی ووعوامل میکر

شود تا های معنوی و روحی دنبال میرفتارهای معنوی، جلوگیری از بیماری

مالحظه ابعاد معنوی ایمنی غذایی با  جامع نگری در سالمت فراهم شود.

مندان حوزه سالمت عمومی گذاران و حرفهنگرش اسالمی توسط سیاست

عی تواند در تحقق سالمت در ابعاد متعدد جسمی، معنوی، روانی و اجتمامی

 جامعه اسالمی موثر باشد.
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Abstract 

Introduction: There is no single perception of the term food safety among people. 

One of the significant and influential factors in the conception of food safety 

meaning is religious teachings. The purpose of this study was to identify the 

concept of food safety in Islamic sources. 

Methods: This review study is based on analytical and conceptual documents. In 

this regard, we attended to original references, as well as searching  national and 

international databases to collect data and then clarified them according to the 

objectives and the research questions. Then, the collected materials were analyzed. 

Findings: Results show that the perception towards food as a sign of God, and 

belief in God’s provisions, and consuming foods with divine intentions, along with 

fulfillment of the needy rights while consumption, and purification of food, also 

using miscellaneous food, and adherence to legal (Halal) and abstaining from 

illegal food are among the most important attitudinal and behavioral strategies in 

safeguarding food according to Islamic considerations. 

Conclusion: In addition, attaining food safety in Islamic teachings is based on 

some prerequisites such as acceptance of religious teachings for a source of 

nourishment safety and also giving priority to soul health regarding this issue. 

Therefore, one of the most important results of attitudinal and behavioral strategies 

in safeguarding food is the dignity of body and soul. 
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