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 کافی( «کتاب األطعمة»)مطالعه موردی  فقهی الگوی تغذيه سالم در روايات
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 چکیده

بادت خداوند ع ت وبدن را به خدمت اطاع توانمیدین اسالم است؛ چرا که با تغذیه سالم بهتر  هایدغدغهتغذیه سالم یکی از  هدف: و سابقه

جامعه هدف است. در  مندیهبهرافی جهت دف از این پژوهش ارائه الگویی مناسب در تغذیه سالم بر اساس روایات کتاب األطعمة کت. هگرف

 خصوص مطالعه موردی در تغذیه مورد مشابهی که در کتاب کافی کار شده باشد یافت نشد.

در این پژوهش به تبیین نقش  .است مروریبوده و روش  هاألطعمکتاب الکافی کلینی بخش  فقهیمواد این پژوهش روایات  :هاروش و مواد

کافی و مطالعه مصداقی نقش هر یک از « کتاب األطعمه»تغذیه سالم با مطالعه موردی در  دهیجهتر الگوسازی و هر یک از احکام مذکور د

 احکام مذکور پرداخته شده است.

 سازیسالمالگویی مناسب و دقیق در جهت  ،وهکام شرعی به ویژه حرام، مستحب و مکرب احالگوی تغذیه سالم در روایات در چارچو :هايافته

مصلحت حفظ سالمتی بدن  ترینمهمدر بحث احکام تغذیه  رسدمییه است؛ چرا که احکام اسالم از روی مصالح و مفاسدی است که به نظر تغذ

 هیز از به خطر انداختن سالمت آن است.و پر

جر به ه منبحث تغذی ر خصوصوه دپژوهش الزام به رعایت احکام شرعی در قالب حرام، مستحب و مکر هاییافتهبر اساس  :گیرینتیجه

و تنظیم الگوی صحیح تعذیه سالم خواهد شد. استفاده از مواد غذایی که حالل یا مستحب دانسته شده و پرهیز از مواد غذایی که  دهیشکل

 خواهد داشت. سزاییبهمکروه یا حرام دانسته شده در صحت و سالمت بدن تأثیر 

 يه سالم، کتاب األطعمة کافیروه، حرام، الگوی تغذ، مکمستحب ی:کلید گانواژ

 
 مقدمه

ش اساسی، مهم و حیاتی در حفظ سالمت جسم و م نقرژیم و تغذیه سال

در پیشگیری و درمان  سزاییبهبدن داشته و اهمیت  هایارگانبهبود کارکرد 

 بیماری دارد. از سویی نامطلوب بودن وضعیت تغذیه خود عامل بروز انواع 

قلبی عروقی و فشارخون خواهد بود. تغذیه  هایبیماری از جمله دیابت، هابیماری

. در صورت وجود شودمیسالم از ارکان اصلی بهداشت و سالمتی مردم محسوب 

از عمر و زندگی بیشتر بوده و ابتال به بیماری نیز نسبتاً  وریبهره ،متغذیه سال

لت و سنین از دوران جنینی تا کهو یهمهکاهش خواهد یافت. تغذیه سالم در 

 ،لمپیری اهمیت فراوانی دارد. در صورت وجود تغذیه سالم و به تبع آن بدن سا

انسان برای عبادت، به  یانگیزهکیفیت عبادت و اطاعت نیز افزایش یافته و حتی 

روایی به تغذیه سالم  هایآموزه. در یابدمیجهت شکر نعمت سالمتی افزایش 

گفت اسالم نظام غذایی خاصی را در  توانمی که شده، تا جایی ایویژهاهتمام 

قالب احکام تغذیه معرفی نموده است. برخی مواد غذایی مفید مورد تأیید و تأکید 

، برخی از گیرندمیروایات است که در قالب مواد غذایی حالل و مستحب جای 

، مواد غذایی شودمیمواد غذایی نیز که در قالب مکروهات و محرمات عنوان 

 نهفته در نظام  هایحکمتبلکه با مضراتی همراه است. یکی از مطلوبی نبوده 

 

یم غذایی، چیزی است ت. رژتغذیه اسالمی و روایی پیشگیری و احیاناً درمان اس

که در زندگی روزانه گریزی از آن نیست، حال اگر تدبیر مناسبی در جهت اصالح 

م صورت نگیرد الگوی تغذیه سال یارائهالگوی تغذیه در راستای بهبود آن و 

عواقب آن در زندگی انسان به صورت بیماری بروز خواهد کرد. نظام تغذیه در 

دیدگاه اسالم به قدری اهمیت دارد که روایات فراوانی در این خصوص وارد شده 

شده است. از جمله  بندیباب« األطعمةکتاب »روایی در قالب  هایکتابکه در 

 هاآناست. روایاتی که الگوی تغدیه سالم از این کتب روایی، کتاب ارزشمند کافی 

شده است. این بخش از  وریآگردکافی « األطعمةکتاب »قابل استفاده است در 

کتاب کافی  ش ازروایت است. در این بخ 441اب و ب 431کتاب کافی دارای 

روایاتی غالباً که به بیان مواد غذایی حالل و حرام و خواص برخی از مواد غذایی 

الگویی از یک  تواندمی رسدمیه به نظر ه، کو حبوبات پرداخته شد هامیوههمچون 

نظام غذایی سالم و اسالمی را ارائه نماید. با توجه به فراوانی روایات تنها به 

اشاره شده است. الزم به ذکر است که با توجه به ضعف سندی  هاآناز  هایینمونه

این پژوهش  هاییافتهربردی نمودن کافی، کا« تاب األطعمةک»ت برخی از روایا

روایات و نیز مطالعات آزمایشگاهی و حصول اطمینان از  سنجیاعتبارمنوط به 
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است. در پژوهش حاضر به جهت جلوگیری از خروج مقاله از حد  هاآنمفاد 

 مجله، از بررسی سندی پرهیز شده است. نامهشیوهاستاندارد عنوان شده در 

 
 هاروش و مواد

مسائل اخالقی مرتبط از جمله ارجاع در صورت نقل  یهمهپژوهش  در این

قول مستقیم و احترام به حقوق محققین رعایت شده است. این پژوهش با روش 

توصیفی و تحلیلی از نوع تحلیلی مفهومی و اسناد انجام شد. در این تحقیق ابتدا 

در  تواندمیتی که کافی مورد مطالعه قرار گرفته و روایا« کتاب األطعمة»روایات 

 هاآن بندیتقسیمالگوی تغذیه صحیح واقع شود استخراج شده و با  یارائهراستای 

ام، مستحب و مکروه و خواص مواد غذایی در روایات این م حردر چهار محور احکا

 الگوی تغذیه سالم پرداخته شد. یارائهدر  هاآنبخش از کافی به تحلیل نقش 

 

 هايافته

 تغذيه حرام

جمله گوشت،  ش ازکافی در چند بخ« کتاب األطعمة»تغذیه حرام در روایات 

بیین شده است. در این گِل تاجزای حیوانات حالل گوشت، میته و خوردن  برخی و

به بررسی این موارد پرداخته شده است. با توجه به اینکه نظام  هایافتهبخش از 

ندارد، بلکه جهت به سلبی نیز نظر  ایتوصیهتغذیه سالم تنها به جهت ایجابی و 

 . گیردمیسالم قرار  هتغذیپرهیز از تغذیه حرام نیز در زمره الگوی  ،ردتوجه دا

 . گوشت حیوانات حرام گوشت0-0

حرام عنوان شده و از  ،اتدر نظام تغذیه سالم اسالمی گوشت برخی از حیوان

ن که ضرر باشد مصرف آن پرهیز داده شده است، به در برخی از موارد به حکمت آ

 اشاره شده است.

 . گوشت درندگان0-0-0

ه ب )ع( دقامام صادرنده یکی از این موارد است. در روایتی  حیواناتگوشت 

 یپرندهو هر  شیدندان ن یدارا یدرندههر : »دیفرمایم ()ص اکرم امبرینقل از پ

 .(4) «ر[ درندگان نخو]گوشت از یزیفرمود: چ زیچنگال حرام است و ن یدارا

داشته  میدر مورد علل تحر یسؤاالت ()عاز امام رضا  ،یانامهمحمد بن سنان در 

به جواب از آن سؤاالت پرداخته است. در  یطوالن یانامهدر ( نیز )ع ماست. اما

که  داندیم نیرا ا -پرندهریغاعم از پرنده و  -از نامه، علت حرمت درندگان یبخش

  هیتغذ رهیو غ یانسان التانسان و فضو ته،یاز گوشت مردار و م واناتیح نیا

 (. 2) کنندیم

باعث ضعف بدن،  تهیکه استفاده مداوم م آمده است «میعلل تحر» ثیدر حد

از  یخوار تنها با مرگ ناگهان تهیانقطاع نسل شده و م رو،یرفتن ن نیاز ب ،یالغر

هستند، اثرات  خوارتهیمکه چون درندگان عموماً  رسدیمبه نظر  (.3) رودیم ایدن

 که در  یو همان مضرات شودیمفوق در بدن آنان بوده و به انسان منتقل 

. در نتیجه چنین گوشت موجود است زی، در گوشت درندگان نوجود دارد یخوارتهیم

 تغذیه سالم را ندارد و در الگوی تغذیه سالم باید از آن پرهیز کرد. هایمعیار

 . گوشت مسوخ0-0-8

کافی برخی از حیوانات به علت اینکه در زمره « ب األطعمةکتا»در روایات 

 رییتغ یمَسخ به معنا شهیمسوخ از ر(. 1) اندشدهمسوخ قرار دارند حرام عنوان 

(. در برخی از روایات حیواناتی 5) تآمده اس ترزشت یبه شکل یدادن شکل

 یماه اه،یخرس، خرگوش، عقرب، سوسمار، عنکبوت، سوسک س ل،یف همچون

ممکن است مقصود که ) لیخوک، زهره و سه مون،یخفاش، م ،یمارماه ای یجَرّ

از روایات  ایدستهدر  (.6) اندشده، در زمره مسوخ عنوان باشد( ییایستاره در

(. برخی از 1) ستکافی، گرگ، سگ و طاووس نیز در زمره مسوخ عنوان شده ا

چون در  ید بتوان گفت. شا(4) داندمیروایات اکثر حیوانات حرام گوشت را مسوخ 

که منجر به آن رخ داده  از ترفرا یو حت یکیژنت رییتغ ینوع وانات،ینوع از ح نیا

 یعیباشند که با بافت طب ییهابافت ی، لذا ممکن است داراشده هاآنتغییر شکل 

بدن انسان سازگار نباشد و در  عتینداشته باشد و استفاده از آن با طب یسازگار

 در تواندمیصحت و سقم این مطلب  گردد. یمختلف یهایماریبمنجر به  جهینت

 قات آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گیرد. تحقی

 . گوشت حیوانات سمّی0-0-3

 :دانستیمرا بد  یسم وانیگوشت هر ح )ع( قامام صاده که ی آمدتیدر روا

 (.4) «: أَنَّهُ َکرِهَ َأکْلَ کُلِّ ذِی حُمَة)ع(عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ »

مبنا که  نیداللت بر حرمت دارد و با ا تیروا نیدر ا« کره» رسدیمنظر  به

تفاده از . اس(8) استداللت بر حرمت دارد، سازگار  نهیبدون قر« کره» یماده

که  ییزاتیمسموم لیهمچون مار، عقرب و ... به دل یگوشت موجودات سم

ه نشده و یشود، توص مرگ منجر یممکن است به اخالل در عملکرد بدن و حت

 .در شرع مقدس حرام عنوان شده است یحت

 . گوشت کالغ0-0-0

بْنُ یَحْیَى عَِن الْعَمَْرکِیِّ بْنِ عَِلیٍّ عَنْ َعلِیِّ بِْن  مُحَمَّدُ» :آمده است یتیدر روا

لْأَسْوَدِ أَ یَحِلُّ أَکْلُهُمَا وَ اقال: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُرَابِ الْأَبْقَعِ )ع(جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ

 (.4) «ءٍ مِنَ الْغِرْبَانِ زَاغٍ وَ لَا َغیْرِهِفَقال: لَا یَحِلُّ أَکْلُ شَیْ

اما با توجه به  ؛تاس هاکالغدر حرمت گوشت تمام انواع  حیصر تیروا نیا

قائل به حرمت  ی. برخاندکردهفقها در حکم گوشت کالغ اختالف  ات،یاختالف روا

هر دو  اند. درشدهاقسام کالغ  عیقائل به کراهت جم یبرخ شده واقسام آن  عیجم

ندارد که از خوردن آن  تیبگوشت کالغ نزد شارع مطلو رسدیمصورت به نظر 

انواع آن  یهمه: »اندگفته میاطبا قد یکرده است. در مورد گوشت کالغ برخ ینه

دا و جذام است، و اطبا از است، سخت هضم بوده، مولد سو یگوشت نامرغوب یدارا

وشت کالغ زمخت و سفت و گ»: اندگفته زین و. (9) «کنندیم یخوردن آن نه

با  (.41) «شودیم دیاست و باعث سردرد شد خوارمردار هاست؛ چرا ک بدبو اریبس

 این اوصاف، پرهیز از مصرف گوشت کالغ در الگوی تغذیه سالم ضروری است.

 . گوشت خوک0-0-5

ودن گوشت خوک در شریعت اسالم هیچ شکی نیست و عالوه بر در حرام ب

. در برخی از (44) رد( روایات فراوانی بر این مطلب داللت دا3ئده/)ما مقرآن کری

و در  (،3) دهگوشت جزء مسوخ دانسته ش« کتاب األطعمة»روایات کافی در بخش 

. و (2) ستعنوان شده ا هاغذا ترینکثیفروایتی از علل الشرائع غذای خوک 

او  هایاندامو  هابافتدر رشد  خوردمیطبیعی است که غذایی که حیوان از آن 

بدن دارد. در  هایاندامو  هابافتمؤثر بوده و غذای نامطلوب تأثیر نامطلوبی در 

روایات کافی عالوه بر گوشت خوک حتی گوشت حیوان تغذیه شده با شیر خوک 

است که  نیفقها ا انیمشهور در م .(42) ستنیز حرام و منهی عنه عنوان شده ا

 ردیبگ رویو از آن ن دیخوک برو ریآن( از ش امثال واگر گوشت و استخوان بره )

 یروز به آن غذا4صورت مکروه است و مستحب است تا  نیا ریحرام، و در غ

با این  .شودیمبه آن استبراء گفته  یدر اصطالح فقه که (43) بدهند یگرید

 مصرف گوشت خوک در الگوی تغذیه سالم ضروری است. اوصاف پرهیز از
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 . گوشت حیوانات نجاست خوار 0-0-7

قال: لَا تَأْکُلُوا )ع(عَنْ أَبِی َعبْدِاللَّهِ » :ده استآم یکاف« کتاب األطعمة»ی از تیدر روا

 (.42) «فَاغْسِلْه هَارَقِلُحُومَ الْجَلَّاالتِ وَ هِیَ الَّتِی تَأْکُلُ اْلعَذِرَة وَ إِنْ َأصَابَکَ مِنْ عَ

کرده و آنان را  ینجاست خوار نه واناتیاز خوردن گوشت ح تیروا نیا

را  واناتیح نی. و عرق اخورندیم( یکه فضوالت )انسان کندیم یمعرف یواناتیح

از  یاریچون فضوالت نجس منشأ انتقال بس رسدیمنجس دانسته است. به نظر 

را به انسان  اهیماریب نیا خوارنجاست وانیممکن است ح ،هستند هایماریب

 دیبا زین هاآنبلکه از عرق  هاآنجهت نه تنها از گوشت  نیمنتقل کند به هم

 یمنافذ پوست قیت که از طراس یو سموم دیاجتناب کرد چرا که عرق، در واقع زوا

 .شودیمخارج 

 حالل گوشت وانیح حرام یاجزا. 0-0-6

ل خوردن بوده و منع شرعی ندارد، ت قابهر چند گوشت حیوانات حالل گوش

اما برخی از اجزای درونی آن حرام عنوان شده و از خوردن آن نهی شده است. 

. در این بخش برخی موارد با ضرر مالزمه داشته باشد نیحرمت در ا رسدیمنظر 

 از این اجزا به صورت مجزا مورد بررسی قرار گرفته است.

 . طحال0-0-6-0

به  هاقصاباز  برخی ایگو یکاف« کتاب األطعمة»یتی از با توجه به روا

حالل  دیکه طحال هم مانند کبد است ]و با کندیماعتراض  ()ع لیع حضرت

 نیتا فرق ب دیاوری: دو ظرف آب بدیفرمایماو  کالم بیباشد[. حضرت بعد از تکذ

کبد  تا دهدیمحضرت دستور  کنندیمکنم. دو ظرف حاضر  انیب تانیآن دو را برا

قرار داده  یاز کبد و طحال را در ظرف کیهر  وو طحال را از وسط شکاف دهند، 

اما  ،شودیم دیاز آن کم گردد سف یزیکبد بدون آنکه چ نکهیو تکان دهند تا ا

 لیرنگ نداده بلکه هر آنچه داخل آن بود خارج شده و به خون تبد رییطحال تغ

هنگام حضرت فرمودند: فرق  نیدر اماند.  یآن باق یهارگو تنها پوست و  شده

از سویی در  .(41) تکه کبد گوشت است، اما طحال خون اساست  نیدو، ا آن نیب

 بوبدآب زرد، روایت علل تحریم مضرات خوردن خون که عبارت است از: بروز 

، تبیین شده یرحمیبجنون، قساوت قلب و  ینوع ،یخلقبدشدن دهان و بدن، 

مُضَْغةُ »طحال به  از یکاف« کتاب األطعمة»گری ازدی تیدر روا .(3) تاس

شده  ریتعب -خون یخانه یعنی -«الدم تیب»و  -طانیش دهیجو یعنی-«الشَّیْطَان

  (.45) تاس

 . غدد0-0-6-8

است که داخل گوشت حیوان حالل گوشت وجود  هاییغدهمقصود از غدد، 

 :تآمده اس یتیحرمت غدد در روا لیدر تعلدارد. 

إَِذا اْشتَرَى أَحَدُکُْم لَحْماً فَلْیُخْرِجْ مِْنهُ اْلغُدَدَ فَإِنَُّه  )ع(:مِیرُ الْمُؤْمِِنینَ: أَقال»

 (.41) «یُحَرِّکُ عِرْقَ الْجُذَامِ

 نیا ت. برجزام دانسته اس شهیاصل و ر کیغدد را باعث تحر تیروا نیا

از  یکی شودیمه . گفتابدییم شیوردن غدد امکان ابتال به جذام افزاخ ، باساسا

 .(46) تنامناسب اس هیجذام، تغذ جادیاسباب ا

 . میته0-0-2

؛ 1/؛ انعام3/؛ مائده443/قرهبم )کری قرآن حیهمان مردار، به تصر ای تهیم

از  که یکاف« کتاب األطعمة»در روایتی از  (.44) تحرام اس اتیو روا( 445/نحل

 ،یباعث ضعف بدن، الغر تهیخوردن میاد کرد،  توانمیآن به روایت علل تحریم 

تنها با مرگ  خوارتهیم بیان شده که شده و عنوان و انقطاع نسل رویرفتن ن نیاز ب

است که گوشت حیوان حالل گوشت  آورییادالزم به  (.3) رودیم ایاز دن یناگهان

، از این رو شاید بتوان گفت شودمینیز در صورتی که ذبح شرعی نشود میته تلقی 

رواج بسیاری دارد. پس یکی از موارد پرهیز در الگوی  خواریمیتهرب، در دنیای غ

 تغذیه سالم، پرهیز از خوردن میته است.

 . گِل0-0-9

کافی خوردن ِگل به نوعی کمک به قتل خود « کتاب األطعمة»در روایات 

ل موجب خارش بدن، خوردن گِبرقی  وایتی از محاسندر ر (.48) استعنوان شده 

 ترفتن قدرت پا عنوان شده اس نیو از ب )داء السوء( بد یماریب کیتحر ر،یبواس

پس طرح  کندمیعادت  خواریگِلممکن است گفته شود کمتر کسی به  .(49)

، اوالً در شودمیچنین روایاتی در الگوی تغذیه سالم جایی ندارد. در جواب گفته 

نیز مورد  حداقلیرد پرداخته نشده بلکه موا حداکثریمورد پیشگیری تنها به موارد 

اما این باعث  ؛شودمیتوجه است، به عنوان مثال کمتر کسی به بیماری ایدز مبتال 

در سطح عموم  صالحذیکه تدابیر بهداشتی و پیشگیری توسط افراد  شودنمی

همواره به صورت  خواریگلجامعه جهت عدم ابتال به ایدز گوشزد نگردد. ثانیاً 

ین صورت که فردی گل را برداشته و آن را بخورد، بلکه به ا .دهدنمیمستقیم رخ 

نشسته مقادیری از گل وارد بدن شود  هایمیوهممکن است از طریق سبزیجات و 

در الگوی  خواریگلکه توجه به آن نیز ضروری است، در نتیجه پرهیز دادن از 

 تغذیه سالم جایگاه خود را خواهد یافت.

 . تغذيه مکروه8

جمله  ش ازکافی در چند بخ« کتاب األطعمة»روایات تغذیه مکروه در 

، حیوانات باری، برخی اجزای حیوانات حالل گوشت خرگورگوشت گاو، گوشت 

 لوه( و گوشت خام تبیین شده است.)ق ههمچون کلی

 . گوشت گاو8-0

که  رسدمیچنین به نظر  ،یکاف« تاب األطعمةک» تایاز روا یمل در برختأبا 

با توجه به  (.21) شده است یمعرف یماریعامل ب ای یمارینوان بگوشت گاو به ع

آمده، باید توجه داشت که روایات نسبت گوشت « بقر»اینکه در این روایات واژه 

که با توجه  انددانستهرا گاو مسن « بقر»لتی ندارد. برخی نیز مقصود از له دالگوسا

گوشت گاو عامل قدیم  . در طبآیدنمیق روایات کالم صحیحی به نظر به اطال

پوست همراه با  یسفت و سخت، زبر یهاتومور ،یچون بهک، گره ییهایماریب

تبی  شودمیتب رِبع که در عربی از آن به حمی الربع تعبیر ) خارش و تب رِبع

. )ابن درید، محمد یابدمیا درگیر کرده و دو روز تسکین راست که یک روز بیمار 

  .(24) استعنوان شده  ((344ص، 4بن حسن، جمهرة اللغه، ج

 . گوشت گورخر8-8

به  اتیاز روا یبا توجه به برخ شده اماهر چند گورخر در فقه حالل دانسته 

( )ع م، در روایتی از امام کاظنباشد ضرریبچندان  وانیح نی، گوشت ارسدیمنظر 

ساله در ر (.22) شماردیماما ترک آن را بهتر  شده را جائز دانسته خرگورخوردن 

 یموجب خشکزیاد خوردن گوشت حیوانات وحشی  )ع( ضاذهبیه منسوب به امام ر

 زیگورخر ن (.23)عنوان شده است  ادیز یو فراموش یفهم، کند ذهن ریّعقل، تح

 ،آنگوشت  ادیگفت مصرف ز توانیم شودیممحسوب  یوحش واناتیاز ح چون

 عوارض مذکور را دارا است.

 حیوانات باری . گوشت8-3

کافی از مصرف گوشت حیواناتی « کتاب األطعمة»برخی از روایات  در

استفاده  اتیآنچه از مجموع روا (.21) منع شده استهمچون االغ، قاطر و اسب 
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به  تواندینمخوردن خلق نشده و گوشت  یبرا واناتیح نیاست که ا نیا شودیم

 یژگیو: »اندگفته میقد یاز اطبا یبرخ .(25) یردمورد استتفاده قرار گ عنوان غذا

 «گرددیمو باعث استفراغ  زندیموضرر  بیاست که به معده آس نیگوشت االغ ا

 بعید نیست همین مطلب در مورد گوشت قاطر و اسب نیز صادق باشد. .(26)

 . کلیه )قلوه(8-0

کتاب » ی ازتیروا در .(24) اند( دادههی)کل قلوهم به کراهت ها حکفقاکثر 

 بودن آن دانسته شده محل تجمع بول هیکراهت خوردن کل علتکافی « األطعمة

و  کندیمخون عمل  یبه عنوان صاف هیچون کل مییکه بگو ستین دیعب(. 41) تاس

  لیبه ادرار تبد یکرده و همراه با آب اضاف هیآن را تصف یرسوبات و مواد سم

 هیکل و زائد خون در داخل یکار در دراز مدت باعث رسوب مواد سم نی، اکندیم

البته  .دهدیم شیافزاآن  یکنندهمصرفرا در فرد  یماریشده و احتمال ابتال به ب

منافات زیادی است با مطلب فوق  هایویتامینکلیه دارای  شودمیاینکه گفته 

کلیه دارای ویتامین است، مشکل فوق را نیز  چندهرندارد، به این بیان که 

ویتامین موجود  توانمیآن ترجیح دارد و  داراست، در نتیجه نخوردن آن به خوردن

 دیگری تأمین کرد. هایراهدر کلیه را از 

 . گوشت خام8-5

که خوردن گوشت  شودیماستفاده  کافی« تاب األطعمةک» تایاز روا یاز برخ

خوردن گوشت  )ع( امنسوب به امام رض هیدر رساله ذهب (.28) تخام مکروه اس

 (.23)ت شده اس یرفمع -هم از معده و روداع -کرم در شکم دیخام عامل تول

 راه یافتن نوعی باکتری به  مصرف گوشت خام موجب شودیمامروزه گفته 

. این نوع باکتری عامل اصلی بروز کولیت شودمینام اشرشیاکلی به بدن 

 .(29) تاس HUSو و سندروم  دهندهخونریزی

 و مطلوب  . تغذيه مستحب3

از مواد غذایی در جهت ارائه الگوی تغذیه  سفارش و توصیه به مصرف برخی

سالم در روایات تا حدی جدی است که برخی از محدثان همچون شیخ حر عاملی 

. در این بخش به صورت تیتروار و اندشدهقائل  هاتوصیهبه استحباب برخی از این 

 کافی اشاره شده است.« کتاب األطعمة» اتیروادر موردی به موراد تغذیه مطلوب 

ها به ویژه سویقانواع  -1، نان برنج -3، نان جو -2، ندم )کامل(نان گ -4

گوشت  -8شیر گاو،  -4شحم گاو،  -6گوشت بره،  -5، سویق گندم و عدس

اى شبیه بوقلمون است با پاهاى نسبتاً بلند که زیستگاه آن پرنده حبارى) هوبره

غذایی مرکب از  -41گوشت کبک،  -9)دُرّاج(، ( مناطق صحرایى و کویرى است

 -45حلیم،  -41کله پاچه،  -43کباب،  -42آبگوشت،  -44شیر و گوشت )طبیخ(، 

 -49، زیتون، و روغن آن -48، سرکه همراه با غذا -44، تخم مرغ -46حلوا، 

 -21، برنج -23، شیر شتر -22، گاوروغن زرد  -24، شکر طبرزد -21، عسل

 -31، انگور -29، خرما -28، اشم -24، باقال و لوبیا -26، عدس -25، نخود

، ترنج -34، آلو -36، گالبی -35، انجیر -31، به -33، سیب -32، انار -34، مویز

 -11، کرفس -13، تره -12، کاسنی -14، خربزه -11، سنجد -39، موز -38

، هویج -51، ترب -19، کدو -18، قارچ -14، برگ چغندر -16، کاهو -15، خرفه

 .(31) سیر -55، پیاز -51، بادمجان -53، خیار -52، شلغم -54

 گیرینتیجهبحث و 
مناسب است. روایاتی در راستای  ایتغذیهانسان در طول زندگی نیازمند 

کافی وارد شده که در صورت « کتاب األطعمة»الگوی تغذیه سالم در  یارائه

مناسب و اسالمی دست  ایتغذیهبه الگوی  توانمیآن  کارگیریبهمراعات و 

افت. امروزه تأثیر تغذیه مناسب در سالمتی انسان در علم پزشکی امری اثبات ی

میان تغذیه مناسب اجتناب از برخی امور غذایی در قالب محرّمات و  ت. درشده اس

مکروهات و همچنین استفاده از برخی امور غذایی در قالب مستحبات و مواد 

به حفظ سالمتی انسان کمک شایانی  تواندمیغذایی سفارش شده در روایات 

راهی  ینقشه تواندمیکافی « کتاب األطعمة» رموارد مذکو رسدمیبکند. به نظر 

از روایات  گیریبهرهدر جهت تدوین و تحکیم الگوی تغذیه سالم باشد. در پرتو 

 ؛دادبا حفظ سالمتی بدن عبادات و طاعات را به نحو بهتری انجام  توانمیمزبور 

 برای عبادت باشد. ایانگیزهایجاد  تواندمیخود  ایتغذیهمور بلکه مراعات این ا

کافی « کتاب األطعمة»پژوهش که بر آمده از روایات  هاییافتهبر اساس 

از مواد غذایی مستحب و  گیریبهرهاست، پرهیز از مواد غذایی حرام و مکروه و 

ز از مصرف پرهیگامی در جهت تدوین الگوی تغذیه سالم باشد.  تواندمیمطلوب 

سوخ، گوشت حیوانات تغذیه حرامی همچون گوشت حیوانات درنده، گوشت مُ

با شیر آن، گوشت  شدهتغذیهوشت خوک و حیوانات ، گسمی، گوشت کالغ

، و نیز اجزای حرام حیوانات حالل گوشت همچون طحال و خوارنجاستحیوانات 

همچون گوشت گاو، ه تغذیه مکرو فرمصف میته و گِل، و نیز پرهیز از غدد، مصر

، حیوانات باری، گوشت خام، برخی از اجزای حیوانات حالل گوشت خرگور

یی مستحب و مطلوب همچون قلوه )کلیه(، و نیز اهتمام به مصرف مواد غذا

جو و برنج، انواع سویق، گوشت بره، شیر گاو و شتر، گوشت  ،گندمهمچون نان 

 هامیوهت و حبوبات، برخی از از غال برخی هوبره،برخی پرندگان همچون کبک و 

یکی از اهداف اهتمام الگوی تغذیه سالم را تشکیل دهد.  تواندمیو سبزیجات 

مواد غذایی در قالب حرام، مکروه و مستحب ارائه الگوی  بندیتقسیم ع بهشار

تغذیه بهداشتی و مفید است. با توجه به اینکه انسان همواره نیاز به تغذیه دارد تا 

ود ادامه دهد، شایسته است که تغذیه او مناسب، بهداشتی و مفید به زندگی خ

 شودمیکافی استفاده « کتاب األطعمة»از روایات  ای کهتغذیهباشد. رعایت الگوی 

 گامی در جهت تدوین الگوی تغذیه سالم، مناسب و اسالمی باشد که  تواندمی

برای مقابله با انواع  آن سازیآمادهو تقویت بدن و  م سازیسالدر جهت  تواندمی

 مفید باشد. هابیماری

 

 منافع تضاد

 .انداین پژوهش گزارش نکرده یهمؤلفان مقاله تضاد منافعی دربار

 
 قدردانی و تشکر

ی نظرات و پیشنهادات راهگشا صمیمانه به خاطر ارائه از داوران محترم

 .سپاسگزاریم
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Abstract 

Introduction: Healthy diet is one of the concerns of Islam because the body can 

serve and obey God with better nutrition. The aim of this study was to provide an 

appropriate pattern in healthy diet based on the narrations of the Al-Kafi, Kitab Al-

At'ima (the book of food) for the benefit of the target community. So far, no similar 

case study on nutrition has been found based on Al-Kafi. 

Methods: The population of this review study was the Fiqh narrations of Al-

Kulayni's Al-Kafi book, Chapter Al-At'ima. This case study investigated the role of 

all rules mentioned in Al-Kafi, Kitab Al-At'ima to provide the pattern and direction 

in a healthy diet. 

Findings: The healthy diet pattern in the narrations within the framework of Shari'a 

laws, especially religiously unlawful (Haram), virtuous (Mustahab) and abominable 

(Makruh) actions, is a suitable and accurate pattern for improving nutrition since 

the Islamic laws are based on the interests and corruptions so that it seems that in 

these laws, nutrition is the most important interest in maintaining the health of the 

body and avoiding endangering its health. 

Conclusion: According to the findings, the obligation to observe the Shari'a laws in 

the form of religiously unlawful, virtuous and abominable actions regarding 

nutrition will lead to forming and arranging the correct pattern of a healthy diet. 

The use of foods that are lawful (Halal) or virtuous and the avoidance of foods that 

are abominable or religiously unlawful will have a great influence on the health of 

the body. 

Keywords: Mustahab, Makruh, Haram, Healthy diet pattern, Kitab Al-At'ima of Al-

Kafi 
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