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  24-28: ، صفحه93بهار اول، شماره اول، دوره 
  

  اهمیت و جایگاه طعام از منظر قرآن کریم
 
  

  29/3/93: پذیرش مقاله      10/3/93: دریافت مقاله
  چکیده

ارتباط . اتب طبی، سرفصلی خاص براي آن باز شده استتغذیه یکی از مقوالتی است که در بسیاري از مک :سابقه و هدف
هدف از این . و عمدتا در مکتب اسالم به آن اشاره شده است بین غذا با روح، از مسائلی است که در جهان بینی توحیدي

وف مطالعه تبیین جایگاه و اهمیت غذا از منظر قرآن کریم است که از این رهگذر، توجه بیشتري به موضوع تغذیه معط
  .گردد

هاي مرتبط با تغذیه از جمله هبا مراجعه به نسخ دیجیتال قرآن کریم و تفاسیر مرتبط و جستجوي واژ :ها مواد و روش
بندي ، جمعاس ارتباط موضوعی و نظرات مفسرینطعام، شراب، اکل و مشتقات آن، آیات مربوط جستجو  شده و بر اس

  .شدند
بار از واژه  39بار از واژه اکل و مشتقات آن و  107بار از واژه طعام و مشتقات آن،  48در قرآن کریم درمجموع  :ها یافته

بار به اصل کلی حالل بودن غذاها به صورت مستقیم اشاره شده و در بین  6شراب یاد شده که در بین آیات مرتبط با طعام، 
  .تفاسیر مختلف اهمیت تغذیه جسم بر روح مورد تاکید قرار گرفته است

هاي مادي آن است و مقوالتی همچون به زعم بسیاري از متفکرین و مفسرین، موضوع طعام فراتر از جنبه :گیري هنتیج
گیري غذا و اندوزي و تفکر در آفرینش انسان و غذا، تدبر در چگونگی شکلسالمت روح از طریق کسب رزق حالل، علم

توان از ابعاد، اهمیت و جایگاه طعام تلقی غذایی طبیعی را می تغییر و تحول آن در بدن انسان، همچنین استفاده از منابع
  .نمود

 تغذیه، قرآن کریم، حالل، اسالم غذایی،مواد  :واژگان کلیدي

  مقدمه
هاي راهبردي در تکامل جسمی و روحی موضوع تغذیه یکی از مقوله

 غذا به) holistic(نگر به طور کلی در مکاتب طب کل. آیدانسان به شمار می
عنوان جزئی از اکوسیستم جهانی در نظر گرفته شده و از تاثیر محیط پیرامونی، 

که دو منبع اصلی مواد غذایی (گردش افالك و صور فلکی بر نبات و حیوان 
مثال در مکتب هومیوپاتی براي هر . صحبت می شود) شودانسان را شامل می

عور فیزیولوژیک حاکم شعور و روحی قایل شده که در تعامل و گفتگو با ش  غذا،
با این . است) شودکه اصطالحاً از آن به داینامیس یاد کرده می(بر بدن انسان 

حال در اکثر مکاتب طبی، حتی مکتب طب سنتی ایران که مرهون و متاثر از 
آراي حکماي متدین مسلمان است، نقش تغذیه در تکامل روحی انسان مغفول 

با . ثیر و تاثر روح و غذا به میان آمده استمانده و کمتر سخن از اثربخشی و تا
اینکه در مکتب طب سنتی ایران، تغذیه یکی از شش اصلی است که تحت 

قرار گرفته و اصول تغذیه، ) گانههاي ششبایسته(عنوان سته ضروریه 
فیزیولوژي تغذیه، واژه شناسی، تقسیم بندي انواع غذاها، نقش هر غذا در 

در عالج شناسی مورد بررسی و بحث قرار گرفته  سالمتی، و جایگاه هر غذا
است، اما با بررسی هر آنچه که ذیل مبحث تغذیه گنجانده شده به این نکته 

شاید  .رسیم که نگاه فرامادي به مقوله غذا همچنان مغفول مانده استمی
هاي مثبت و منفی آن بیش از همه در وسعت این حوزه عملکردي و جنبه

 هایی همچون، حالل و حرام و یا وجه واقع شده و کلید واژهمکتب اسالم مورد ت

 

شاید بتوان نقطه . تدبر و بصیرت در تغذیه، تقریباً منحصر به این مکتب است
تفاوت جهان بینی ها در  .آغاز این دیدگاه را در جهان بینی الهی اسالم یافت

بشري  دانشمندان علوم مختلف، منجر به پدید آمدن تفاوت در علوم جوامع
جهان بینی و تفکرات فلسفی رایج در هر جامعه اي، در علومی که . گردد می

، نگاه به مبدأ، معاد. د، مؤثر استتوسط دانشمندان آن جامعه حاصل می شو
و مسائلی از این دست  هدف آفرینش و زندگی انسان، جایگاه انسان در هستی

علمی که . شود، یافت را می توان البالي دانش هایی که توسط آنها تولید می
در فضاي فکري توحیدي ایجاد می شود، با علمی که در محیط فکري 

در علوم انسانی این مسأله بسیار بارز  .اومانیستی ایجاد می شود، متفاوت است
در علومی که ظاهراً فراماده بروز کمتري در آن . اما منحصر به آن نیست. است

مثال در معماري که بر مبناي جهان بینی . دارد نیز می توان این اثرات را دید
توحیدي شکل می گیرد، عموم خطوط به یک نقطه مرکزي و فوقانی ختم 

که نمایانگر دید توحیدي آفرینندگان ...) سردر پنجره ها و  گنبد، مناره،(شود  می
در اماکن مذهبی شکل ظاهري گنبد و دو مناره در اطراف آن، نماد . آن است

در حالی . آسمان می نگرد و دستهایش به آسمان بلند است است که به انسانی
که در معماري هایی که بر مبانی غیر توحیدي شکل گرفته اند، چنین اموري 

از آنجا که موضوع علم طب و تغذیه، انسان است و انسان . دیده نمی شود
شامل جسم و روح می باشد، قطعا اعتقاد به وجود یا عدم جزء فرامادي در 
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The importance and status of Ta’am (food) from the perspective of Holy Quran/ Yousefi M, et al. 

٢۵ 
 

و حتی چگونگی شناخت از روح، در اجزاي علوم تولید شده مؤثر است انسان 
بینی مکاتب مختلف طبی، به تفاوت مکاتب در تفاوت دیدگاه و جهان ).1(

حتی برد اثر . هاي تشخیص، درمان، پیشگیري و بهداشت خواهد انجامیدبخش
ژیک و نقطه هدف غایی هرکدام از عوامل ناهنجاري مرهون از دیدگاه ایدئولو

نگاهی نو به اصول بهداشت و سالمتی با تکیه بر منابع . آن مکتب است
هاي حاصل از دیدگاه حس گرایانه به انسان و هستی معرفتی اسالم، محدودیت

. را جبران نموده و زمینه نگاه معرفتی در حوزه علوم تجربی را بسط خواهد داد
بی و به ویژه مقوله بسط بینش و نگاه مبتنی بر معارف اسالمی در علوم تجر

کور موجود در پهنه بهداشت و سالمت تواند راهگشاي بسیاري از نقاططب می
 . بوده و از آالم جامعه بکاهد

شناسی، افق استفاده از قرآن کریم، تفاسیر معتبر و مددجویی از منابع واژه
شاءاهللا جدیدي از نگاه مبتنی بر بصیرت و معرفت را خواهد گشود که ان

این نگرش معناگرایانه، به ارتقا و نمو سالمت جامعه کمک خواهد  ماحصل
در این جستار برآنیم که بر   با توجه به اهمیت تغذیه و نگاه معرفتی به آن،. نمود
هایی از تغذیه تکیه کنیم که در سایر مکاتب طبی کمتر به آن پرداخته جنبه

 .شده است

  
  هامواد و روش

ت که به استناد آیات قرآن کریم و با این پژوهش، کاري توصیفی اس 
در آغاز واژه . هاي مغفول تغذیه پرداخته استتکیه بر تفاسیر به یکی از جنبه

شناسی، و طعام در قرآن مجید جستجو و با مراجعه به آیات قبل و بعد، واژه
بندي برداري و نکات بدیع در چند عنوان و زیرعنوان دستهتفاسیر موجود، فیش

هاي فرامادي و ایت یکی از آیات که براساس نظر مفسرین، جنبهدر نه. شد
بصیرت جویی آن بیشتر مورد تاکید قرار گرفته، انتخاب و نتایج حاصل از 

 .بررسی تفاسیر در مورد آن گردآوري و تلخیص گردید

  
  هایافته
تکامل ) ص(اگرچه مقصود اصلی و نهایی از نزول معجزه جاوید پیامبراکرم 

هاست، اما به دلیل اهمیت و جایگاه مقوله سالمتی در وي انسانروحی و معن
و قرآن کریم،  )ع( طی این مسیر، در بین فرمایشات و رهنمودهاي معصومین

اي که نکات فراوانی در باب آداب تغذیه و اهمیت آن ذکر شده است، به گونه
ره هذیب، من ال یحضحتی در برخی از کتب روایی معتبر همچون الکافی، الت

  .هایی به اکل و شرب اختصاص یافته استالشیعه بخشالفقیه و وسایل

مورد در سور مدنی به  24مورد در سور مکی و  24» طعام«از واژه 
بار به اصل کلی  6اشکال مختلف، ذکري به میان آمده است که در مجموع 

و بار بخل و خودداري مردمِ تنگ نظر از اطعام فقرا، د 6حالل بودن غذاها، 
بار از جبران کفاره گناهان از  4نوبت نام بردن از غذاهاي ممنوعه و حرام و 

واژه دیگري که در حوزه تغذیه، در قرآن  .طریق اطعام مستمندان یاد شده است
 107و مشتقات آن است که در مجموع » اکل«از آن نام برده شده است واژه 

بار در قرآن  39ر مجموع و مشتقات آن نیز د» شرب«واژه  .بار تکرار شده است
 بصل، ماء، نبات، فاکهه، بقل،  عسل،  هاي مرتبط مثل لحم،این واژه .استآمده 

نیز در برخی آیات آمده که به صورت مصداقی به برخی از مواد ... ، ودهن لبن،
  .غذایی اشارتی شده است

  گیرينتیجهو بحث 
داشته و بیشتر شاید یکی از آیاتی که در زمینه تغذیه اهمیت باالتري 

سوره مبارکه عبس است که البته  24مورد استفاده و استناد قرار گرفته باشد آیه 
سوره  19می بایست این آیه شریفه را به کمک آیات دیگر، همچون آیه سوره 

 .سوره مبارکه سبا تفسیر نمود 15سوره مبارکه بقره و آیه  57مبارکه کهف، آیه 
 را "طعامه الی االنسان نظر فی" عبس مبارکه سوره 24 درآیه ذکر قابل نکات

  .کنیم می خالصه چند بخش در
 واژه کند می خودنمایی آیه در این که واژه اولین :واژه شناسی -الف

 قدري که است آمده چیزي در تفکر و تامل معنی به نظر. است »نظر«

 تفسیر در همچنین). 2( است کردن نگاه معنی به "راي" واژه از تر یافته توسعه

 تحقیق و تعمق با همراه دیدن ،)نظر(ماده  این در واحد اصل" که آمده واژه این

واژه نظر در . است دل چشم یا سر چشم با که معنوي، یا مادي امر یک در است
با چشم و تعمق  این آیه، نظر درامور مادي محسوس است و منظور از آن توجه

  .)3( "و تدبر در آن است
اصل واحد در " است که در توصیف آن نوشته اند "نانسا" واژه بعدي، 

این ماده، نزدیکی همراه با ظهور به نشان مانوس شدن، درمقابل بیگانگی و 
وحشت و دوري است و این معنا درهمه صیغه هایی که از آن مشتق می شود، 

انسان، اصل آن انس بوده که اسم جنس است و الف و نون به . محفوظ است
واژه اي  ،"طعام"واژه ).3( "ه داللت بر ظاهر شدن می کندآن اضافه شده ک

یکی از ظرایف لغت  .)4( است که برخی از لغویون آنرا معادل گندم دانسته اند
هایی همچون اکل، شرب و ذوق واژه با "طعام" شناسی دراین باب، تفاوت واژه

 . است

واحد  اصل"مولف کتاب التحقیق فی الکلمات القرآن الکریم معتقد است 
در این ماده، خوردن چیزي یا نوشیدن آن همراه با اشتها و میل است، اندك 

چرا . این همان فرقی است که بین طعام، اکل، ذوق و شرب است. باشد یا بسیار
که اکل تناول شی است با از بین رفتن صورت آن با جویدن، چه همراه با میل 

ذوق، احساس کردن چیزي از و شرب به مایعات اختصاص دارد و . باشد یا خیر
از فحواي کالم . )5( خصوصیات شی است، با حس چشایی یا حواس باطنی

غرضی در کار بوده و آن،  "نظر"آید که در استفاده از واژه مفسرین چنین برمی
ی هاي مادي، ابعاد معنایتاکید بر تامل و تفکر است که این تامل عالوه بر جنبه

و معنوي را نیز در برخواهد گرفت و به کارگیري واژه انسان، هم بر وجه ممیزه 
  .گذارداو بر سایر مخلوقات، که همانا قوه مفکره اوست، صحه می

. طعام از ضروري ترین لوازم بقاي انسان است: مفهوم شناسی -ب
شاید شناخت خوراك جسم و تن کار چندان دشواري نباشد و حتی بسیاري از 

یوانات و جانوران حسب فطرت به دنبال غذاي متناسب با جسم خود بروند، اما ح
که در این آیه مخاطب پروردگار متعال قرار گرفته (آنچه که در مورد انسان 

برخی از مفسرین با تکیه . اهمیت دارد، خوراك روح و جان و روان اوست) است
دانسته اند به گونه اي  بر بعضی از روایات، منظور اصلی از طعام را غذاي روح

: فی قول اهللا )ع(عن زیدالشحام، عن ابی جعفر" :در روایتی آمده است که
زید الحشام از . "فلینظر االنسان الی طعامه، قلت علمه الذي یاخذه ممن یاخذه

فلینظر االنسان الی "در خصوص منظور طعام در آیه شریفه  )ع(امام صادق
علمی است که " :و ایشان فرمودند چیست؟سوال کرد که منظور طعام  "طعامه

در ادامه تاکید بر . )6( "گیرد، از چه کسی آن را می آموزد آن را با خود برمی
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  24-28: ، صفحه93، بهار )1(شماره  نشریه اسالم و سالمت، دوره اول،
مهدي یوسفی و دیگران/ کریم اهمیت و جایگاه طعام از منظر قرآن  

٢۶ 
 

چون طعام اعم است از "اولویت طعام روح نسبت به طعام جسم آمده است که 
که انسان مامور است که نظر کند درغذاي غذاي جسمانی و روحانی و چنان

ند که آن به وسیله اسباب سماوي تهیه شده، مامور است که جسمانی خود و بدا
نظر کند درغذاي روحانی خود که علم است و بداند که آن نازل شده است از 
آسمان وحی، درخاندان نبوت که علمشان ازجانب خداوند است، تا صالح باشد 

ون نه آنکه دریافت نماید از کسی که رابطه اي با حق ندارد، چ. براي غذاي روح
علوم آنها یا اقوال کسانی است که قول آنها حجت نیست یا وسایل جدال است 

ها اجتناب نمود و چون معناي ها رسیده و باید از آنکه به وسیله شیطان به آن
معناي باطنی را بیان فرموده است و هر  )ع(ظاهر آیه، محتاج به بیان نبود، امام

  .)7( "دو معنا، مراد است به یک اطالق
رخی دیگر از مفسرین نیز تامل و تفکر در طعام، اینکه انسان باید از ب 

خودش بپرسد که چه کسی این طعام را برایش مهیا ساخته، چگونه این طعام 
در بدن تجزیه و تحلیل و بدل ما یتحلل شده و چگونه حیات را تداوم خواهد 

سرین با تکیه بر برخی مف .)8( بخشید، تاکیدي بر بیان توحید افعالی دانسته اند
ي اندرکار، شیوهآیاتی که پس از این آیه ذکر شده و گریزي به عوامل دست

فراهم سازي طعام، و مواد غذایی طبیعی ذکر شده، زده و این چینش را دلیل بر 
گرایی و استفاده تدبر و توجه انسان به نحوه تهیه مواد غذایی و تکیه بر طبیعت

مفسرین دیگري نیز معتقدند آیه بر حالل  .)9( انداز مواد غذایی طبیعی دانسته 
هنگامی که "چرا که . و حرام، و تدبیر در نحوه تحصیل طعام نیز اشاراتی دارد

داند که هر طعامی براي هر زمانی نگرد، میانسان با دیدي ژرف به طعام می

پس ناگزیر است میان مضر و مفید، نیک و بد، حالل و حرام . شایسته نیست
رساند و حالل است و به قدر چه او را سود میز قائل شود؛ لذا جز از آنتمای
  .)10( "مندي جسمش، تناول نمی کندبهره

اهمیت نگرش حالل و حرام به طعام به قدري است که عدم توجه به آن 
و تغذیه کودك با غذاي حرام و ) 11( منجر به عصیان پروردگار خواهد شد

توان نمی. )12(و تاثیرگذار است و شقاوت انجس در اخالق، صفات، سعادت 
بینی یک مکتب ارزیابی  ناهاي جسمی انسان را فارغ از ایدئولوژي و جهجنبه
 هاي موجود و رایج در مکاتب مادي، محدوده، عمق وبسیاري از بن بست. نمود

این نگرش حتی درخصوصِ به ظاهر . ها نسبت به انسان استپهناي نگرش آن
موضوع تغذیه و نگرش . یندهاي فیزیولوژیک نیز اثرگذار استترین فرامادي

مقوالتی است که به طور ویژه و شاید  محور به آن، ازمعناگرایانه و بصیرت
  . منحصر به فرد درمکتب اسالم به آن پرداخته شده است

تاثیرات فرامادي یک امر مادي همچون غذا و ابعاد اثرگذاري آن از جمله 
سعادت و سلوك الی اهللا از جمله مقوالتی است که به استناد در اخالق، رفتار، 

لذا بر  .سوره مبارکه عبس قابل برداشت است 24عمده تفاسیر موجود از آیه 
اساس این آیه شریفه، اگر آدمی به تغذیه و تندرستی خود عنایت ویژه داشته 

است غذاي جسم، طعام . تواند عبادت خدا و خدمت به خلق کندباشد، بهتر می
تغذیه سالم جسم، مقدمه اي است بر یک امر . و غذاي روح، علم و عبادت

تر که عبارت است از تهذیب و تربیت روح و یکی از لوازم سالمت روح،  مهم
 .توجه بر سالمت جسم از طریق حصول غذاي حالل است
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Abstract 
Introduction: Nutrition is one of the issues which has a special chapter in many 
medical schools. The relationship between food and the spirit is one of the issues 
mentioned in monotheistic worldview mainly in Islam. The aim of this study was 
to determine the status and importance of food from the Qur'an view because more 
attention might be paid to the nutrition, hereby. 
Methods: With reference to the digital versions of the Quran, to the related 
interpretations and to the search of terms related to nutrition, including food, wine, 
Alcohol  and its derivatives, the related verses were collected based on related 
topics and the comments of commentators. 
Findings: Totally, the word “Ta’am” (food) and its derivatives, “Akal” (eating) 
and the word “Sharab” (wine) have been repeated 48, 107 and 39 times, 
respectively. In addition, the general principle of lawful food (Halal) is directly 
pointed 6 times among verses related to food. Among different interpretations of 
the Quran, the importance of body feeding is emphasized than spirit feeding. 
Conclusion: According to many scholars and commentators, the issue of food is 
beyond its material aspects. Issues such as spiritual health through lawful business, 
gaining knowledge and thinking in the creation of man and food, reflection on the 
food formation and its change in human body and the use of natural food sources 
can be considered as the dimensions of food importance and status. 
Keywords: Food, Nutrition, Holy Quran, Law (Halal), Islam 
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