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چکیده
هدف از اين پژوهش تبیین و معرفی سبک مصرف غذا در آموزههای تعلیم و تربیت دين اسالم است .اين
پژوهش از نوع پژوهشهای بنیادی نظری است و به لحاظ روش پژوهش بهصورت توصیفی و تحلیلی است
و به روش کتابخآنهای و با استفاده از امکانات رايآنهای ،مطالب از کتابخانههای ديجیتالی و صفحات وب
جمعآوری شده است .توجهی جامع به گزارههای اسالم در موضوع تغذيه نشانگر اين مطلب است که اسالم
پس از بیان اهمیت و نقش تغذيه در حاالت روانی و خلقیات آدمیان در مقام عمل به بیان سبک و برنامه
مشخصی برای رسیدن به اين امر مهم پرداخته است .بهنحویکه دارای ساختار و نظامی جالبتوجه است که
خروجی آن سبک مصرف غذايی است .در اين پژوهش سعی شده است که با ارائه يک دستهبندی جديد در
سبک مصرف غذا در اسالم نشان داده شود که نگاه اسالم به غذا يک نگاه يکبعدی نیست ،بلکه جايگاه
بسیار وااليی برای غذا قائل است و فقط غذايی که دردهانمان میگذاريم مهم نیست؛ بلکه نگاه و بینش ما به
غذايی که میخوريم چگونه است؟ از کجا آمده؟ چه بايد بخوريم؟ در چه زمان و حالتی بايد بخوريم؟
چگونه بايد خورده شود؟ چه مقدار بخوريم؟ بعد از خوردن غذا چه بايد کرد؟ نیز مهم است .الگوی شناختی،
الگوی اخالقی ،الگوی رفتاری و الگوی آثاری چهاروجهی هستند که سبک مصرف غذا در اسالم را تشکیل
میدهند .ازآنجاکه يکی از مؤلفههای مهم برنامهی تربیتی اسالم توجه و اهمیت به تغذيه و تأثیرپذيری اين
مهم بر حاالت روانی و خلقیات آدمیان است و بر طبق اين مفاهیم اسالم برنامه و سبک مشخص و جامعی را
پیرامون موضوع بیان کرده است؛ لذا بر ماست که در بهکارگیری آن در رويکرد و سیاستهای اجتماعی
توجه کافی داشته باشیم و بهصورت اجرايی از آن بهره بگیريم.

واژههای كلیدی :تربیت ،تعلیم و تربیت اسالمی ،تغذیه ،سبک مصرف ،غذا

 .0دانشیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی ،دانشگاه عالمه طباطبائی
 .3دانشیار گروه علوم تربیتی ،دانشگاه تربیت مدرس
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی ،دانشگاه عالمه طباطبائی
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مقدمه
خشنود زيستن در دورانی که تغییرات سريع اجتماعی و فنّاوری به وقوع میپیوندد کار آسانی
نیست .افزايش داروهای آرامبخش ،قرصهای خوابآور ،الکل ،جنايتهای خشونتبار و
توسل روزافزون به مراقبه و انواع شیوههای درمانگری برای دستیابی به تسکین خاطر دلیل
اين مدعاست (يوسفی.)0230 ،
تغـذيه صحیح و سالم از عوامـل مؤثر در سـالمت عمومی و پیشـرفت اقتصادی جوامع به
شـمار میرود .کشورهايی که از اين دانش شـناخت بهتری دارند و آن را به نحو صحیح به
کار میبرند ،از فوايد مثبت آن -حفظ بهداشت و سـالمت بدن و درنهايت افزايش طول عمر
انسانها -نیز بهرهمند میشوند ،زيرا بر اين حقیقت مسلم واقفاند که تغذيهی نامطلوب ،با
کاهش رشد و نمو ،افزايش کسالت و بیماریها ،کاهش قدرت خالق جسـمی و فکری،
بیتفاوتی و نبود دلبستگی همراه است که عالوه بر کاهش نیروی انسانی سالم و تندرست،
تعداد افراد سـربار جامعه را افزايش میدهد (دل پیشه.)0231 ،
«تغذيه ،عالوه بر تأمین سالمت جسمانی ،نقش بسیار مهمی در پیشگیری و مديريت
بسیاری از اختالالت رفتاری ،يادگیری و روانی ايفاء مینمايد که بر شرايط رشد مدار زندگی
کودکان و نوجوانان ،رفتار آنان در مدرسه ،فرآيند مراحل مختلف تحصیل ،و رفتار و روحیة
بزرگساالن ،در ابعاد گوناگون زندگیشان ،از خانه تا محل کار و جامعه اثر میگذارد.
ازجمله مهمترين وجوه اختالالت رفتار انسانی نیز رفتارهای ضداجتماعی ،انحراف و
بزهکاری هستند .ارتباط تنگاتنگ تغذيه و عادات غذايی با جنبههای مختلف حاالت روانی
و رفتار انسان ،توجه به کیفیت تغذيه ،را بهعنوان يکی از مهمترين رويکردهای مبارزه با
رفتارهای ضداجتماعی و جرم مطرح کرده است .مداخالت تغذيهای در مورد افراد مستعد
خشونت و بزهکاری ،بهويژه کودکان ،ازجمله مؤثرترين راهکارهای اين رويکرد ،در راستای
پیشگیری از بزهکاری و کاهش نرخ آن ،به شمار میآيد .عدم موفقیت رويکردهای
پیشگیرانه سنتی ،در کنار تغییرات چشمگیر عادات غذايی جوامع مختلف ،در چند دهة
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گذشته و گرايش فزاينده به غذاهای محرك و مضر ،نشاندهنده ضرورت و فوريت
بهکارگیری اين مداخالت است» (محسنی.)0232 ،
بزرگان دين و ائمهی معصومین علیهم السالم به همان نسبت که به روح توجه داشتند به
جسم و بدن نیز عنايت کردهاند؛ زيرا جسم و روح همواره ،تکاملبخش يکديگر و در راستای
هماهنگ و تکامل يکديگرند .سعادت دنیا و آخرت نیز در پرتو همین همسازی و همآوايی
است .وجود نسخ معتبر پزشکی که توسط امامان و حکیمان مسلمان و شیعه نگاشته شده
تأيیدی بر اين گفته است .کتبی مانند طب ارضا و طب الصادق علیها السالم که در پاسخ به
نامهی مأمون خلیفهی عباسی از طرف امام رضا علیهالسالم نگاشته شد؛ و خصوصاً هزاران
گزارهی پزشکی از امامان معصوم که کتب اربعه شیعی و نسخ متقدم و نزديک به عصر
معصوم بهصورت پراکنده موجود است (دريايی.)0232 ،
تغذيه صحیح در حفظ و تداوم سالمت روح و جسم انسان اهمیت زيادی دارد؛ يک
برنامه غذايی مناسب ،مقوی و مغذی عالوه بر تندرستی جسم و تقويت سیستم دفاعی بدن و
ايجاد نشاط و شادابی در مبارزه با بیماریها نقش اساسی دارد .هر قدر انسان سالمتر و قویتر
باشد به امراض روحی و روانی کمتری مبتال میشود؛ چهبسا به همین دلیل و دهها دلیل
ناشناخته ديگر حفظ سالمتی بدن ازنظر اسالم يک امر واجب محسوب میشود و گاهی
بعضی از واجبات الهی مثل روزه ،وضو و غسل از انسان بیمار ساقط شده و يا با تخفیف انجام
میگیرد .امروزه به اثبات رسیده که سجايای اخالقی و صفات پسنديده با تغذيه صحیح قابل
رشد و تقويتاند (خدائی.)0233 ،
خداوند مهربان در آيه در قرآن کريم میفرمايند« :فَلیَنظُر االنسان عَلی طَعامه»؛ انسان بايد
به غذای خويش (و آفرينش آن) بنگرد (عبس .)32 ،روشن است که منظور از «نگاه کردن»
تماشاى ظاهرى نیست ،بلکه نگاه به معنى دقت و انديشه در ساختمان اين مواد غذايى ،و
اجزاء حیاتبخش آن ،و تأثیرات شگرفى که در وجود انسان دارد ،و سپس انديشه در خالق
آنها است؛ و اينکه بعضى احتمال دادهاند مراد نگاه ظاهرى است ،نگاهى که باعث تحريک
غدههاى بزاقى دهان ،مىشود ،درنتیجه کمک به هضم غذا مىکند ،بعضى نیز معتقدند که
منظور از نگاه کردن به مواد غذايى اين است که انسان هنگامیکه بر سر سفره مىنشیند دقیقاً
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بنگرد که آنها را از چه راهى تهیه کرده؟ حالل يا حرام؟ مشروع يا نامشروع؟ و بهاينترتیب
جنبههاى اخالقى و تشريعى را موردتوجه قرار دهد (مکارم شیرازی.)0231 ،
در آيه  10سوره مؤمنون میخوانیم« :يا اَيَّها الرُّسُلُ کُلُوا مِنَ الطَّیِباتِ وَ اعمَلُوا صالِحاً ...
ای پیامبران! از غذاهای پاکیزه بخوريد و عمل صالح انجام دهید ،».ذکر اين دو (خوردن
غذاهای پاك و انجام عمل صالح) پشت سر يکديگر دلیل بر وجود يک نوع ارتباط بین اين
دو است؛ و اشاره به اين است که غذاهای مختلف آثار اخالقی متفاوتی دارد .غذای حالل و
پاك ،روح را پاك میکند و سرچشمهی عمل صالح میشود؛ و غذاهای حرام و ناپاك،
روح و جان را تیره و سبب اعمال ناصالح میگردد (مکارم شیرازی.)0231 ،
در روايات زيادی که در کتاب کافی باب «اطعمه و اشربه» آمده است ،رابطهای میان
بسیاری از غذاها و اخالق خوب و بد ،بیان گرديده ،بهعنوان نمونه؛ در حديثی از امام صادق
علیهالسالم میخوانیم :که از کالم پیامبر اکرم صلیاهلل علیه آله و سلم چنین نقل میکند« :مَن
سَرَّهُ اَن يَقِلَّ غَیظُهُ فَلیَاکُل لَحمَ الدُّراجِ»؛ کسی که دوست دارد خشم او کم شود گوشت دراج
را بخورد( .کلینی ،)0213 ،از اين تعبیر بهخوبی استفاده میشود که رابطهای میان تغذيه و
خشم و بردباری وجود دارد.
در روايات متعددی که در کافی دربارهی انگور آمده است رابطهی میان خوردن انگور
و برطرف شدن غم و اندوه ديده میشود؛ ازجمله ،در حديثی از امام صادق علیهالسالم
میخوانیم« :شَکَی نَبِیً مِن االَنبیاءِ اِلَی اهللِ عَزَّوَجَلَّ الغَمَّ فَاَمَرهُ اهللُ عَزَّوَجَلَّ بِاَکلِ العِنَب؛ يکی از
پیامبران الهی از غم و اندوه (و افسردگی) به پیشگاه خداوند متعال شکايت میکند و خداوند
متعال به او دستور داد که انگور بخورد( ».کلینی.)0213 ،
بنابراين شناخت و پژوهش درزمینه نقش تغذيه و غذاهای مختلف در به وجود آوردن
رفتارهای انسانی میتواند گام بسیار مهمی در سالمتی جسم و انديشه باشد.
توجهی جامع به گزارههای اسالم در موضوع تغذيه نشانگر اين مطلب است که اسالم
پس از بیان اهمیت و نقش تغذيه در حاالت روانی و خلقیات آدمیان در مقام عمل به بیان
سبک و برنامه مشخصی برای رسیدن به اين امر مهم پرداخته است .بهنحویکه دارای ساختار
و نظامی جالبتوجه است که خروجی آن سبک مصرف غذايی است.
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در اين پژوهش سعی شده است که با ارائه يک دستهبندی جديد در سبک مصرف غذا
در اسالم نشان داده شود که نگاه اسالم به غذا يک نگاه يکبعدی نیست ،بلکه جايگاه بسیار
وااليی برای غذا قائل است و فقط غذايی که دردهانمان میگذاريم مهم نیست؛ بلکه نگاه و
بینش ما به غذايی که میخوريم چگونه است؟ از کجا آمده؟ چه بايد بخوريم؟ در چه زمان
و حالتی بايد بخوريم؟ چگونه بايد خورده شود؟ چه مقدار بخوريم؟ بعد از خوردن غذا چه
بايد کرد؟ نیز مهم است .نگاه اسالم به غذا بستر را مهیا میسازد که ساير اصول تربیتی بر
اساس آن چیده شود.
هدف اصلی ما در اين پژوهش تبیین و معرفی سبک مصرف غذا در تعلیم و تربیت
اسالمی ،است؛ که بهصورت جزئی به تبیین مؤلفههای سبک تغذيهای اسالم يعنی الگوی
شناختی در تغذيه ،الگوی اخالقی در تغذيه ،الگوی رفتاری-آدابی در هنگام مصرف تغذيه،
الگوی عملیاتی-آثاری در تغذيه است؛ و انتظار میرود بتوانیم در پايان اين پژوهش به اين
پرسش که سبک مصرف غذا در اسالم چگونه است؟ پاسخ دهیم.

روش پژوهش
اين پژوهش در زمره پژوهشهای بنیادی است .به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش
پژوهش بهصورت توصیفی و تحلیلی است .اين پژوهش به روش کتابخآنهای است .جامعه
موردپژوهش ما کلیه آيات و روايات معصومین که به موضوع تغذيه پرداختهاند .کتابها،
مقاالت ،پاياننامههای مربوط به تغذيه در اسالم ،شناسايی و جمعآوری شده و موردمطالعه
قرار گرفته است و همچنین با استفاده از امکانات رايآنهای مطالب از کتابخانههای ديجیتالی
و مقاالت علمی در نشريات ديجیتالی و صفحات وب جمعآوری شده است و همچنین با
استفاده از امکانات لوح فشرده برای جستجو مطالب ،موضوعات مورد کاوش قرار گرفته
است و با استفاده از روشهای نوين فیشبرداری متنی از روی سند ،مطالب استخراج شده
است.
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در اين پژوهش سبک مصرف غذا در تعلیم و تربیت اسالمی بهوسیله آيات و روايات
مربوطه به موضوع در تفاسیر و کتب حديثی موردبررسی قرار میدهیم .بهطور خالصه ابزار
مورداستفاده در اين پژوهش به شرح زير است:
 استفاده از تفاسیر و ترجمههای قرآنی نوشتهشده و گفتههای انديشمندان اسالمی که با
موضوع پژوهش در ارتباط است.
 استفاده از کلیه منابع حديثی و ترجمههای آنها و نوشتهها و گفتههای مفسرين که با
موضوع پژوهش در ارتباط هستند.
 استفاده از کتب پزشکی و مقاالت و نوشتههای مختلف در همین زمینه
 استفاده از نرمافزار کتابخانه قائمیه که شامل کتابهای جامعی در اين خصوص است.
 استفاده از کتابخانههای ديجیتالی و نمايه نشريات کشور.
اطالعات در روش کتابخانهای به روش فیشبرداری گردآوری میشوند .فیش ابزاری
است که پژوهشگر بخشی از يک متن موردمطالعه را که در رابطه با موضوع پژوهش خود
میيابد ،روی آن ثبت میکند (حافظ نیا.)0233 ،
از طريق کامپیوتر متن موردنظر را ،جستجو کرده و نشانهگذاری 0میکند و در صورت
نیاز ،مطالب موردنظر خود را هم اضافه کرده .متن موردنظر ممکن است -0 :عین مطلب
بهطور نقلقول مستقیم باشد - 3.برداشت پژوهشگر از موضوع باشد -2 .بهصورت نقلقول
غیرمستقیم باشد -2 .ترجمه از متن به زبان ديگری باشد.
پس از جمعآوری مطالب و نشانهگذاری آنها و اضافه کردن مطالب ،اطالعات را
دستهبندی کرده و هرکدام از اطالعات را با توجه به شرايط و اقتضای محتوايی در دستهبندی
مشخص جای میدهیم؛ تا اينکه پژوهش موردنظر به اثبات فرضیه و پاسخ سؤال اصلی خود
برسد.

0. book mark
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از طريق استدالل قیاسی و استقرايی ،نشانه يابی ،تجريد ،تشخیص تفاوت و تمايز ،مقايسه
که جملگی به کمک تفکر و تعقل و منطق صورت میپذيرد ،دادههای گردآوریشده را
ارزيابی و تجزيهوتحلیل کرده و نتیجهگیری کند (حافظ نیا.)0233 ،
ازآنجايیکه اين پژوهش فاقد جنبههای آماری بوده و متکی به اسناد و مدارك و شهود
و ادراك و تحلیل عقالنی است لذا بايد از روشهای مناسب کیفی استفاده کرد .به اين
صورت که پژوهشگر با استفاده از عقل و منطق و غور و انديشه بايد اسناد و مدارك را
موردبررسی و تجزيهوتحلیل قرار داده ،حقیقت و واقعیت را کشف و درباره فرضیهها
اظهارنظر نمايد.

یافتههای پژوهش
از نگاه قرآن سالمت تغذيه از جايگاه بااليی برخوردار است و برای نیل به آن ضرورت دارد
تا از گذرگاه معنوی و جهانبینی توحیدی عبور شود .اگر انسانها با الهام گیری از دستورات
حیاتبخش قرآن به کنترل و مديريت غذايی بپردازند و به جنبههای اعتدال در تغذيه ،ارتزاق
از روزیهای حالل و خوردن طیبات و افراط نکردن در آن و پرهیز از خوردنیهای حرام و
غیرمجاز و توصیههای ديگر ازايندست توجه کنند و هدف از زيستن سالم و مطلوب در اين
دنیا را بشناسد و اين را اعتقاد داشته باشند که همهچیز به خواست و اراده خداوند در اختیار
انسانها قرار گرفته ،بهطور يقین به زندگی سالمی خواهند رسید .رعايت دستورات بهداشتی
در خوردن و آشامیدن مهمترين گام برای نیل به اين هدف به شمار میرود کنترل غذايی و
اينکه انسان بداند که چه بايد بخورد و چه نبايد بخورد و اينکه اگر جايز به خوردن باشد ،چه
میزان و چگونه بايد خورده شود ،بیترديد رعايت اينگونه آداب غذايی ،موجب پیشگیری
از ابتال شدن به انواع بیماریهای جسمی و به دنبال آن آالم روحی میشود .انسانها بايد در
مسیر تالش برای کسب شناخت و آگاهی الزم در امر مديريت تغذيه سالم و رسیدن به
تندرستی و زندگی سالم قرار گیرند که هرگونه غفلت از آن موجب هالکت آنها خواهد
بود (غفاری.)0232 ،
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توجهی دقیق و جامع به گزارههای اسالم در موضوع تغذيه نشانگر اين مطلب است که
اسالم پس از بیان اهمیت و نقش تغذيه در روح و خلقیات آدمیان در مقام عمل به بیان سبک
و برنامه مشخصی برای رسیدن به اين امر مهم پرداخته است .بهبیانديگر مطالب و گزارههای
اسالم در حوزهی تغذيه صرفاً توصیههايی پراکنده نیستند بلکه دارای ساختار و نظامی
جالبتوجه است که خروجی آن برنامه و سبک غذايی مناسب و جامعی است.
مؤلفههای برنامه و سبک مصرف تغذيه در اسالم .پس از تبیین اهمیت و نقش تغذيه در تعلیم
و تربیت آدمی ،با نگاهی به روايات و آيات مبارك حکايتگر اين نکتهی مهم است که در
موضوع تغذيه بخشی از آيات و روايات نگاهی شناختی و معرفتی به اين امر دارند .برخی
ديگر از منظر نوع رفتارهای تغذيهای آورده شده است .يا برخی از اين آيات و روايات به
آثار غذاها و دستورات مصرف آنها اشاره کرده است و حتی در برخی موارد درباره
دستورات اخالقی که توجه به آنها میتواند بسیار در تربیت انسانها مؤثر باشد اشاره شده
است ،که با جمعبندی اين موارد سعی شده است دستهبندی در سبک مصرف غذا در اسالم
ارائه گردد .درواقع اينگونه میتوان گفت که از منظر اسالم سبک مصرف غذا در چند الگو
قابلارائه است:
الگوی شناختی در تغذيه .در الگوی شناختی ،هدف دانستن و فهمیدن است و بیانگر اين
مفهوم است که در تعلیم و تربیت اسالمی يک مسلمان در مواجهه با موضوع تغذيه و نعمت
آن ،قبل از هر چیز بايد يک مسائلی را بداند و نگاهش را به غذا و روزی مادی اينگونه کند.
مثالً بايد بداند و بشناسد مالک و روزی دهندهی اين غذا را (ذاريات )13 ،و بداند اين غذا
نعمتی است از جانب مالک و خالقش (هود )1 ،و اينکه کم و کیف آنهم تضمین شده است
(ابن ابی الحديد 0231 ،ق).
اگر انسان واقعاً خداوند متعال را رازق بداند برای کمی يا زيادی رزق حسرت نمیخورد،
چراکه اين خداوند است که رزق او را تعیین میفرمايد و به او عطا میکند؛ قرآن کريم در
سوره الذاريات درباره رازق بودن خداوند متعال میفرمايد« :إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتین»
خداوند روزی دهنده و صاحب قوّت و قدرت است( .ذاريات )13 ،هرکسی در پی رزق و
روزی است ،برای تهیه غذا تالش میکند ،بايد بداند که رزق و روزی مقسوم است و نبايد
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برای آن حرص بزند و خويش را تباه کند .از ثمرات ترك کردن حرص ،زيادشدن روزی
است چنانچه حضرت علی علیهالسالم در اين زمینه میفرمايند« :ترْكُ الْحِرْصِ يَزِيدُ فِی
الرِّزْق»؛ ترك کردن حرص ،رزق را زياد میکند (ابنبابويه .)0233 ،امام حسین علیهالسالم
در حتمی بودن روزی و رسیدن آن به انسان را در هر شرايطی بیان میکنند و اينکه حرص
در زيادشدن آن اثری ندارد :لَیْسَتِ الْعِفَّةُ بِمَانِعَةٍ رِزْقاً وَ لَا الْحِرْصُ بِجَالِبٍ فَضْلًا وَ إِنَّ الرِّزْقَ
مَقْسُومٌ وَ الْأَجَلَ مَحْتُومٌ وَ اسْتِعْمَالَ الْحِرْصِ طَالِبُ الْمَأْثَم؛ نه خوددارى از حرام و ناپسند ،مانع
روزى میشود و نه حرص روزىِ بیشتر میآورد ،که روزى تقسیم شده و اجل حتمى است
و حرص به سوى گناه میکشد (ديلمی.)0211 ،
از عواملی که میتواند در تمامی امور دنیوی و اخروی ما اثرگذار باشد مسئله حقالناس
است پس بايد بدانیم اموالی که از ديگران رضايت در آن نیست نبايد مورداستفاده قرار گیرد
تا جايی اجازه تصرف در مال ديگری بر اساس روايات به هیچ فردی داده نشده است،
حضرت مهدی ارواحنا فداه میفرمايند :اليَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصرَّفَ فی مالِ غیرهِ اِالّ بِاِذنِه؛ کسی
حق ندارد در مال ديگری بدون اجازه او دخل و تصرف نمايد (مجلسی .)0212 ،امام جعفر
صادق علیهالسالم تصوير حقالناس در قیامت را اينچنین ارائه میکنند :مَن اَکَلَ مِن مالِ اَخیهِ
ظُلماً وَ لَم يَرُدَّهُ اِلَیهِ اَکَلَ جَذوَةً مِنَ النّارِ يَومَالِقیامَةِ؛ کسی که از مال برادر دينی خود بهناحق
بخورد و آن را به صاحبش برنگرداند خوراك او در روز قیامت شعلههای آتش خواهد بود
(حر عاملی.)0232 ،
يکی از مهمترين عواملی که میتواند اثرات بسیار زيادی بر روح و تربیت ما داشته باشد،
مسئله لقمه حالل و حرام است و در اين مسیر بايد کوشش خود را بکند که کسب حالل
داشته باشد و جز از اموال حالل نخورد (طبرسی )0231 ،و بداند که تغذيه را حالل و حرامی
است معینشده از جانب خالق (مجلسی .)0212 ،اثر لقمه حالل حتی بر تربیت فرزندان در
رحم مادران نیز اثر میگذارد .رسولاهلل صلیاهلل علیه آله میفرمايند :فرزندانتان را در رحم
مادرانشان تربیت کنید .عرض شد اين چطور ممکن است يا رسولاهلل؟ فرمودند :با خوراندن
غذای حالل به مادرانشان (قمی نژاد .)0231 ،همانطور که لقمه حالل اثرات مشخص و
خوبی دارد لقمه حرام نیز اثرات سوء و بدی را برای انسان دارد بهطوریکه رسول خدا
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صلیاهلل علیه و آله فرمودند :مَنْ أَکَلَ لُقْمَةَ حَرَامٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً؛ نماز کسی که
لقمهاش حرام است تا چهل روز از ارزش چندانی برخوردار نیست وَ لَمْ تُسْتَجَبْ لَهُ دَعْوَةٌ
أَرْبَعِینَ صَبَاحاً و تا چهل روز دعای او مستجاب نمیگردد وَ کُلُّ لَحْمٍ يُنْبِتُهُ الْحَرَامُ فَالنَّارُ أَوْلَى
بِهِ و هر مقدار از بدن که پرورشيافته لقمه حرام باشد سزاوار آتش و سوختن است (مجلسی،
 .)0212حرامخواری و قساوت قلب ارتباطی تنگاتنگ با هم دارند که اگر کسی حرام خورد
قلبش سخت شده و در برابر حق ،نرمش نخواهد داشت و اين همان سخنی است که امام
حسین علیهالسالم در روز عاشورا به سپاه کوفه فرمود .آن حضرت وقتی ديد که کالم حقش
در دل سختتر از سنگ کوفیان اثر نمیکند علت را اين سختدلی و عدم کرنش در برابر
حق را لقمههای حرامی برشمرد که شکمهای کوفیان از آن پر شده بود :فَقَدْ مُلِئَتْ بُطُونُکُمْ
مِنَ الْحَرَامِ وَ طُبِعَ عَلَى قُلُوبِکُمْ  ...وَيلَکُم مَا عَلَیکُم أن تَنصِتُوا إلَیَّ فَتَسمَعُوا قَولِی؛ شکمهايتان
از حرام پر شده و بر قلبهايتان مُهر خورده است ...چرا ساکت نمیشويد تا حرفم را بشنويد؟
(مجلسی.)0212 ،
خداوند متعال به بندگان دستور میدهد که شکر نعمتها را بهجای آورند و از طرف
ديگر از بندگان شکور ،تعريف و تمجید کرده بندگان غیر شکور را مورد سرزنش قرار
میدهد ،شکر را موجب زيادشدن نعمت و کفران را موجب حرمان نعمت میداند (مجلسی،
 .)0212وظیفه هر بنده قدردان و شاکر اين است که شکر نعمتهای آفريدگار خود را بهجای
آورده و هنگام خوردن روزی ،سپاسگزار او باشد .هرگاه خدا نعمتی به بندهاش عطا کند،
خُرد باشد يا کالن ،و بهپاس آن بگويد «الحمدُهلل» شکر آن نعمت را بهجا آورده است.
(مجلسی )0212 ،از اثرات شکر نعمتهای الهی راضی شدن خدا از بندهاش است؛ إِنَّ اللَّهَ
لَیَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْکُلَ أَکْلَةً أَوْ يَشْرَبَ شَرْبَةً فَیَحْمَدَهُ عَلَیْهَا؛ خداوند از بندهای که پس از
خوردن لقمهای غذا و يا آشامیدن جرعهای او را سپاس میگويد ،خشنود میگردد (ورام،
 111ق).
فطرت انسانی گرايش به خوردن پاكها دارد اما ممکن است انسان با مسائلی مواجه شود
که الزم است بداند که چه غذايی حالل و طیب و مناسب برای خوردن است (اعراف.)013 ،
آيات مربوط به غذا معموالً با دو قید «حالل» و «طیب» همراه است« .حالل» چیزی است که
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ممنوعیتی نداشته باشد و «طیب» به چیزهای پاکیزه گفته میشود که موافق طبع سالم انسانی
است ،نقطه مقابل «خبیث» که طبع آدمی از آن تنفر دارد( .مکارم شیرازی )0231 ،اما رجوع
میکنیم به آيات قرآن تا اين مسئله را در آيات قرآن بررسی نمايیم« :يَا أَيُّهَا النَّاسُ کُلُواْ مِمَّا
فِی األَرْضِ حَالَالً طَیِّباً وَالَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُّبِینٌ»؛ اى مردم! از آنچه در
زمین ،حالل و پاکیزه است بخوريد و از گامهای (وسوسهانگیز) شیطان ،پیروى نکنید.
بهراستیکه او دشمن آشکار شماست (بقره .)013 ،اين آيه دلیل بر اين است که اصل اولی
در همه غذاهايی که در روی زمین وجود دارد حلیت است ،و غذاهای حرام جنبه استثنائی
دارد ،بنابراين حرام بودن چیزی دلیل میخواهد ،نه حالل بودن آن و ازآنجايیکه قوانین
تشريعی بايد با قوانین تکوينی هماهنگ باشد ،طبع آفرينش نیز اينچنین اقتضا میکند .به
عبارت روشنتر آنچه خدا آفريده حتماً فايدهای داشته و برای استفاده بندگان بوده است؛
بنابراين معنی ندارد که اصل اولی تحريم باشد .درنتیجه هر غذايی که ممنوعیت آن با دلیل
صحیح ثابت نشده ،مادام که منشأ فساد و زيان و ضرری برای فرد و اجتماع نباشد طبق آيه
شريفه فوق حالل است (مکارم شیرازی.)0231 ،
الگوی اخالقی در تغذيه .بیانگر اين مفهوم است که در بايد در ورای مصرف غذا به چه
عواملی که بر روی اخالق ما تأثیرگذار است ،توجه نمايیم .درواقع پس از شناخت کلیاتی
در حوزه غذا بايد يک سری امور را در برخورد با غذا بر خود الزم بدانیم و به اجرا ببنديم
تا اثرات طبعی آنها را بر خود مشاهده نمايیم .مثالً اينکه اسراف و تبذير چه اثراتی بر رزق
و غذای ما دارد و توجه اسالم به گرسنگی و پرهیز و مخالفت با پرخوری بدانیم.
تبذير آن است که مال در غیر موردش مصرف شود هرچند کم باشد ،و اگر در موردش
صرف شود تبذير نیست هرچند زياد باشد( .مکارم شیرازی« ،)0231 ،و ال تبذر تبذيراً» (اسراء،
)31؛ و هرگز اسراف و تبذير نکنید .امام صادق علیهالسالم پايینترين مرتبه اسراف را اينگونه
معرفی میکنند -0 :دور ريختن آبی که از آشامیدن اضافه آمده است -3.اينکه لباس کار و
لباس بیرونی ،يکی باشد-2 .به دور انداختن هستة خرما پس از خوردن خرما (چون از هسته
خرما مادة غذايی برای شتران تهیه میشد( ).حر عاملی .)0232 ،پیامبر گرامی صلیاهلل علیه و
آله اثر اسراف در زندگی را اينگونه فرمود :اسراف فقر و تنگدستی میآورد (فاسی0231 ،
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ق) .کسی که از اسراف دوری کند اثرش را در زندگی خواهد ديد و حتی اهمیت دادن به
تکه و خردههای غذا نیز همینگونه است که پیامبر گرامی اسالم صلیاهلل علیه و آله فرمودند:
کسی که جستجو کند و آنچه از سفره افتاده بردارد و بخورد ،فقر و تنگدستی از خودش و
اوالدش تا هفتپشت رخت برمیبندد (فاسی 0231 ،ق).
گرسنه بودن ،به معنای احتیاج به خوردن داشتن (عمید )0221 ،و در مقابل سیری است.
(دهخدا« ،)0213 ،جوع» در لغت مقابل «شبع» به معنای سیری و پر بودن از خوراك آمده
است (ابن فارس 0212 ،ق) و مراد از آن رنج و دردی است که انسان در اثر خالی بودن معده
از طعام احساس میکند ،چنانکه گفته شد« :الجوع األلم الذی ينال الحیوان من خلوّ المعدة
من الطعام» (راغب اصفهانی 0203 ،ق) .بنابراين به نظر میرسد برخی خالی بودن معده از
طعام را که خود عاملی برای گرسنگی است به معنای گرسنگی بهکاربردهاند (بیهقی.)0231 ،
افراط در خوردن را ثقل معده ،تفريط در خوردن را الم گرسنگی میدانند ،اما در اينکه حد
وسط خوردن چیست؟ معتقد است حد وسط هر شخصی متفاوت از ديگری است؛ معیار
اعتدال در خوردن را خوردن بهوقت گرسنگی و دست کشیدن قبل از سیری دانسته است.
بااينحال ،حد اعتدال را غذا خوردن يکبار در شبانهروز و آنهم هنگام سحر و اگر میسر
نبود دو دفعه سحر و عشاء میداند که به تعبیری اين حالت همان «صوم» است (نراقی.)0230 ،
پیامبر صلیاهلل علیه و آله فرمود :نحن قوم الناکل حتی نجوع و اذا اکلنا ال نشبع ،ما قومی
هستیم که تا گرسنه نشويم غذا نمیخوريم و پیش از سیری ،دست از غذا میکشیم
(طباطبائی .)0231 ،ازنظر اسالم يکی از مصاديق گناه اين است که انسان بدون احساس
گرسنگی ،غذا بخورد .از اسرار اين عالم اين است که دانش را در گرسنگی و رنج و تالش
قرار داده شده است؛ أوحَى اهلل تَعالى إلى داوودَ :يا داوودُ إنّی  ...طز وَضَعتُ العِلمَ فِی الجوعِ
وَالجَهدِ ،وهُم يَطلُبونَهُ فِی الشِّبَعِ وَالرّاحَةِ فَال يَجِدونَهُ؛ خداوند متعال به داوود علیهالسالم
اينگونه وحى فرستاد« :اى داوود!  ...من دانش را در گرسنگى و رنج و تالش نهادهام؛ امّا
آنان آن را در سیرى و آسايش مىجويند و درنتیجه آن را نمىيابند» (مجلسی.)0212 ،
کسی که میخواهد به تقوا و پاکدامنی و زهد و ورع برسد و مسیر الهی را بهدرستی
بپیمايد و سالک میدان معرفت شود میبايست از گرسنگی بهعنوان بهترين ياور و
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کمککننده بهره گیرد .امام علی علیهالسالم درباره نقش گرسنگی در اين زمینه میفرمايد:
نعم عون الورع التجوع؛ گرسنگی کشیدن ،چه نیکو ياوری برای ورع و پاكدامنی است!
(آمدی.)0233 ،
الگوی آدابی و رفتاری در مصرف تغذيه .در آموزههای دينی ما خوردن آداب بسیاری دارد
که نشاندهنده توجه دين مقدس اسالم به مسئله غذا و غذا خوردن است .در اين قسمت به
آداب اسالمی غذا خوردن میپردازيم که آنها را در سه بخش معرفی کردهايم:
 -0آداب قبل از خوردن غذا -3 ،آداب هنگام خوردن غذا -2 ،آداب بعد از خوردن غذا؛
که البته بايد ذکر نمود که در هر قسمت بعضی از آداب بهصورت ايجابی بیان شده و بعضی
ديگر از آداب بهصورت سلبی و نهی آمده است.
آداب و نکاتی که قبل از غذا خوردن به انجام آنها توصیه شده است اين موارد است:
بیرون آوردن کفشها (برقی ،)0230 ،شستن دستها (کلینی ،)0213 ،پهن کردن سفره
(متقی 0203 ،ق) ،گذاشتن غذا بر روی زمین (احمد بن حنبل ،)0233 ،صدقه دادن از غذا
(ابنبابويه ،)0233 ،تفکر بر غذا (عبس ،)23-32 ،سرد کردن غذای داغ (کلینی.)0213 ،
آداب و نکاتی که قبل از غذا خوردن به دوری از آنها توصیه شده است اين مورد است:
عیب گزاری بر غذا (نیشابوری 0222 ،ق).
آداب و نکاتی که در هنگام غذا خوردن به انجام آنها توصیه شده است اين موارد است:
نام خدا را بر زبان جاری کردن ،بسماهلل گفتن (کلینی ،)0213 ،نشستن فروتنانه (همان)،
با دست راست خوردن (ترمذی 0231 ،ق) ،شروع غذا با نمک (کلینی ،)0213 ،خوردن با
انگشتان (مجلسی ،)0212 ،برداشتن لقمههای کوچک (کلینی ،)0213 ،از غذای مقابل خود
خوردن (همان) ،از کنار ظرف خوردن (همان) ،طوالنی نشستن در کنار سفره (طبرسی،
.)0231
آداب و نکاتی که هنگام غذا خوردن به دوری از آنها توصیه شده است اين موارد است:
از وسط غذا خوردن (کلینی ،)0213 ،زود برخاستن از کنار سفره (حافظ 0221 ،ق)،
خوردن غذای داغ (متقی 0203 ،ق) ،دمیدن و فوت کردن به غذا (ابنبابويه ،)0213 ،خوردن
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با دست چپ (کلینی ،)0213 ،خوردن در برخی حاالت (برقی ،)0230 ،خوردن در برابر
بیننده (زمخشری 0203 ،ق) ،تنها خوردن (کلینی.)0213 ،
آداب و نکاتی که بعد از غذا خوردن به انجام آنها توصیه شده است اين موارد است:
پاك کردن ظرف از غذا (مجلسی ،)0212 ،لیسیدن انگشتان (کلینی ،)0213 ،شکرگزاری
(کلینی ،)0213 ،يادآوری گرسنگان (ورام 111 ،ق) ،خوردن غذای بر زمین ريخته شده در
کنار سفره (ابنبابويه ،)0233 ،جارو کردن اطراف سفره (متقی 0203 ،ق) ،خالل کردن دندان
(کلینی ،)0213 ،شستشوی دستها (مجلسی ،)0213 ،مسح صورت با رطوبت دست (کلینی،
 ،)0213دراز کشیدن بر پشت (همان) ،شستشوی ظرفها (ابنبابويه.)0233 ،
آداب و نکاتی که بعد از غذا خوردن به دوری از آنها توصیه شده است اين مورد است:
آروغ زدن با صدای بلند (مجلسی.)0213 ،
آداب و نکاتی که قبل از آشامیدن به انجام آنها توصیه شده است اين موارد است:
بسماهلل گفتن (کلینی.)0213 ،
آداب و نکاتی که قبل از آشامیدن به دوری از آنها توصیه شده است اين موارد است:
نوشیدن از ظرف بدون درب (متقی 0203 ،ق) ،نوشیدن از ظرف شکسته (کلینی،)0213 ،
دمیدن در آب (متقی 0203 ،ق) ،کراهت نوشیدن از ظرف خاص (نیشابوری 0222 ،ق).
آداب و نکاتی که هنگام آشامیدن به انجام آنها توصیه شده است اين موارد است:
با میل نوشیدن (برقی ،)0230 ،با دست راست نوشیدن (حافظ 0221 ،ق) ،مکیدن آب
(ابن نعمان ،)0232 ،در سه مرحله نوشیدن (مجلسی ،)0212 ،ايستاده نوشیدن در روز
(ابنبابويه.)0213 ،
آداب و نکاتی که هنگام آشامیدن به دوری از آنها توصیه شده است اين موارد است:
بسیار نوشیدن آب (فضیل بن عیاض 0211 ،ق) ،با يکنفس نوشیدن (طوسی،)0211 ،
سرکشیدن و بلعیدن آب (کلینی ،)0213 ،با دهان از جوی آب نوشیدن (متقی 0203 ،ق)،
نشسته نوشیدن در شب (کلینی 0203 ،ق).
آداب و نکاتی که بعد از آشامیدن به انجام آنها توصیه شده است اين موارد است:
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ياد امام حسین (علیهالسالم) پس از آشامیدن آب (کلینی ،)0213 ،ستايش خدا کردن
(کلینی.)0213 ،
آداب و نکاتی که بعد از آشامیدن به دوری از آنها توصیه شده است اين مورد است:
خوردن غذا بعد از آشامیدن (مجلسی.)0212 ،
الگوی آثاری و عملیاتی در تغذيه .با توجه به آيات و روايات میتوان دستهبندی مواد غذايی
را اينگونه معرفی نمود و مواد غذايی مربوط به هر يک از گروههای ايجاد شده ،به همراه
مستندات آنها ارائه نمود.
لَحم (واقعه -30 ،طور -33 ،نحل -02 ،فاطر )03 ،همان دسته گوشتها که شامل گوشت
شتر (طبرسی ،)0231 ،گوشت گوسفند و قوچ (همان) ،گوشت کبک (کلینی 233 ،ق)،
گوشت مرغ (همان) ،گوشت ماهی (همان) است.
شَراب (االنسان -30 ،نحل -13 ،ص -23 ،ص -10 ،بقره )313 ،که همان دسته
نوشیدنیها است که شامل؛ آب (واقعه ،)33 ،سرکه (يمنی 0212 ،ق) ،شیر (کلینی 233 ،ق)،
عسل (نحل )13 ،است.
ثَمَرات (نحل )13 ،که همان دسته میوهجات است که شامل؛ مرکبات (برقی،)0230 ،
بادنجان (طبرسی ،)0231 ،خربزه (مجلسی ،)0212 ،سیب (کلینی 233 ،ق) ،خرما (برقی،
 ،)0230انجیر (طبرسی ،)0231 ،گردو (کلینی 233 ،ق) ،انار (برقی ،)0230 ،مويز (طبرسی،
 ،)0231زيتون (متقی 0203 ،ق) ،به (مجلسی ،)0212 ،انگور (کلینی 233 ،ق) ،سنجد
(ابنبابويه ،)0233 ،خیار (برقی ،)0230 ،گالبی (ابنبابويه ،)0233 ،کندر (طبرسی،)0231 ،
کدو (ابنبابويه )0233 ،است.
قَضبا (عبس )33 ،که همان دسته سبزيجات است که شامل؛ کاسنی (مجلسی،)0212 ،
قارج (برقی ،)0230 ،کرفس (کاشف الغطاء ،)0231 ،تره (ابنبابويه ،)0233 ،برگ چغندر
(کلینی 233 ،ق) ،ترب (همان) ،خرفه (برقی ،)0230 ،شلغم (همان) ،آويشن (طبرسی،
 ،)0231کاهو (کلینی 233 ،ق) ،سیر (طبرسی ،)0231 ،پیاز (مجلسی )0212 ،است.
حَبّه (عبس )33 ،که همان دسته دانهها و غالت است که شامل؛ برنج (کلینی 233 ،ق)،
باقال (برقی ،)0230 ،هزار اسپند (حیّون ،)0232 ،نخود (کلینی 233 ،ق) ،نان و گندم (طبرسی،

فصلنامة فرهنگ مشاوره و روان درمانی ،سال نهم ،شمارة  ،33بهار 2379

32

 ،)0231جو (همان) ،عدس (ابنبابويه ،)0233 ،لوبیا (کلینی 233 ،ق) ،ماش (طبرسی)0231 ،
است.
مواد و غذاهايی که خداوند در قرآن کريم در سوره مائده آنها را بر ما حرام کرده است،
عبارتاند از:
« حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَیْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ
وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِیحَةُ وَمَا أَکَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَکَّیْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ
ذَلِکُمْ فِسْقٌ الْیَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ کَفَرُوا مِنْ دِينِکُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِينَکُمْ
وَأَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَرَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِی مَخْمَصَةٍ غَیْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ»؛
اما آن گوشتها و چیزهايى که خوردنش بر شما حرام شده گوشت مردار و خون و
گوشت خوك و گوشت حیوانى که هنگام ذبح نام غیر خدا بر آن برده شده ،و حیوانى که
خفه شده ،و يا بهوسیله کتک مرده ،يا سقوط کرده ،و يا بهوسیله ضربت شاخ حیوانى ديگر
مرده ،و يا درنده از آن خورده ،مگر آنکه آن را زنده دريابید ،و ذبح کنید ،و آنچه بهرسم
جاهلیت براى بتها ذبح شده ،و نیز اينکه اموال يکديگر را بهوسیله اوتار (با چوبه تیر) قسمت
کنید ،امروز است که ديگر کفار از ضديت با دين شما مأيوس شدند ،ديگر از آنها نترسید،
و تنها از من بترسید امروز است که دين شما را تکمیل کردم ،و نعمت خود بر شما تمام
نمودم ،و امروز است که دين اسالم را براى شما پسنديدم -و آنچه گفتیم حرام است در حال
اختیار حرام است -اما اگر کسى در محلى که قحطى طعام است به مقدارى که از گرسنگى
نمیرد نه زيادتر که بهطرف گناه متمايل شود مىتواند بخورد ،که خدا آمرزگار رحیم است
(مائده.)2 ،

بحث و نتیجهگیری
سبک زندگی اسالمی ازآنرو که متصف به قید اسالمی و در جوهره اسالمی است .سبک
زندگی اسالمی مبتنی بر فرمانها و آموزههای اسالمی بهمنظور ارتقای و تعالی بندگان خدا
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است (خواجه سروری و اقبالی .)0233 ،که میتوان يکی از اين فرمانها و دستورات را برنامه
و سبک مصرف غذا دانست.
دين اسالم بهعنوان آخرين و کاملترين اديان آسمانی که دارای برنامهی جامع و
گستردهای برای سعادت انسانها هست ،و در حوزه تعلیم و تربیت انسانها دارای الگويی
نظاممند و همهجانبه است .يکی از مؤلفههای مهم برنامهی تربیتی اسالم توجه و اهمیت به
تغذيه و تأثیرپذيری اين مهم بر حاالت روانی و اخالقی آدمیان است .طبق اين مفاهیم اسالم
آداب و نکات متنوع و جامعی را پیرامون موضوع بیان کرده است.
تغذيه و خوردن غذا نیز يکی از کارهای جسمی است که بنا بر قاعده يادشده و نیز بنا بر
آيههای قرآن کريم و روايات ذکرشده بر اخالق بسیار تأثیرگذار است؛ و گرچه تغذيه ،تنها
عامل شکلگیری نوع اخالق نیست و به بیانی علت تامه آن نیست ،ولی بهعنوان يکی از
عوامل بسیار مؤثر در پديد آمدن هويت درونی انسانها و ايجاد شدن اخالق پسنديده و ناپسند
در آنهاست .در متون اسالمی بهوضوح ديده میشود که رابطهی نزديکی میان تغذيه و
روحیات و خلقیات بشر وجود دارد .آری بین تغذيه و خصلتهای اخالقی مانند بدخلقی
(مجلسی )0212 ،و خوشخلقی (همان) ،غم و اندوه و افسردگی (طبرسی ،)0231 ،رقت قلب
و سختدلی (ورام 111 ،ق) و حتی توفیق و قبولی نماز و روزه و عبادات (مائده )30 ،رابطهای
برقرار است .اين سخن به اين معنا نیست که تغذيه ،علت تمام و کامل برای اخالق خوب يا
بد باشد ،بلکه «تغذيه» يکی از عوامل زمینهساز اخالق است؛ هم ازنظر نوع غذاها و هم ازنظر
مقدار مصرف و حالل و حرام بودن آنها.
به هراندازه که مزاجها سالمتر باشند ،نیروی روح و روان نیز سالمتر و کاملتر است،
قوای انسانی مانند قوه تفکر ،حواس و اعضاء بهتر کار میکنند .سالمتی روح و روان میتواند
تابع سالمتی جسم باشد و سالمتی بدن نیز میتواند تابع غذا و تغذيه سالم باشد ،پس سالمتی
روح و روان ،میتواند تابع غذا و تغذيه سالم باشد (امیرصادقی.)0233 ،
هر عملی که از روی قصد و اراده از انسان سر بزند ،بهويژه اگر مستمر باشد و به آن
عادت کند و آن را دوست بدارد ،آن عمل به نفس انسان شکل ويژهای میبخشد ،چه آن
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عمل شنیدنی باشد ،يا گفتنی ،يا خوردنی ،يا معاشرت با ديگران باشد .پس عمل خوب و بد
در طول زندگی دنیايی اوست (صدر المتاهلین.)0213 ،
با توجه به مطالبی که گذشت سبک مصرف در تغذيه نشانگر اين مطلب است که اسالم
پس از بیان اهمیت و نقش تغذيه در روح و خلقیات آدمیان در مقام عمل به بیان سبک و
برنامهی مشخصی برای رسیدگی به اين امر مهم پرداخته است .بهبیانديگر مطالب و
گزارههای اسالم در حوزهی تغذيه صرفاً توصیههايی پراکنده نیستند بلکه دارای ساختار و
نظامی جالبتوجه است که خروجی آن برنامهی غذايی مناسب و جامعی است ،که عمل به
اين دستورات و سبک مصرف میتواند انسان را در بهرهمندی کامل از فوايد و آثار تغذيه
مناسب که عالوه بر جسم بر روح و روان آدمی است ،کمک نمايد.
به علت عدم توجه به موضوع پژوهش تا اين زمان و تعداد اندك پژوهشهای مشابه
امکان چارچوببندی مناسب در موضوعات و ارتباط کامل آن با تعلیم و تربیت نبوده است.
اين تحقیق بر اساس احساس نیاز در بررسی موضوعات سبک مصرف غذا و رابطه آن با
تغذيه تنظیمشده که ممکن است خالی از خطا نباشد و نیازمند عنوانبندی دقیق در
پژوهشهای آينده باشد.
در صورت صرف هزينه و زمان میتوان نمونههايی در سطح جامعه پیدا کرد و زمینههای
تغذيه آنها را مطالعه کرد و ارتباط آن را با رفتارها و خلقوخو و ساير ويژگی افراد
موردبررسی کرد و الگوهای تغذيه مطلوب را استخراج کرد و به جامعه معرفی کرد تا در
زندگی خود موردتوجه قرار دهند .بهطوریکه بهترين برنامه ،با توجه به شرايط و اقتضائات
امروز جامعه برای تغذيه آنها جهت کمک به اصالح رفتارها و رشد و پیشرفت انسانها در
مسیر تعلیم و تربیت اسالمی ،ارائه گردد.
جا دارد پژوهشهايی زيادی در اين مورد صورت گیرد و بهصورت تخصصی در هرکدام
از موضوعات اين پژوهش به پژوهش پرداخته شود .تا زوايای مختلف اين موضوع روشن
شود و بسترهای مناسب علمی برای برنامهريزی تغذيهای در خانه و خانواده ،در مدرسه ،و
دانشگاهها و بهصورت کلی اجتماع به وجود آيد .پیشنهاد میشود ،پژوهشهايی با عنوان
تغذيه و تأثیرات آن در زمان بارداری و بر اخالق و خلقوخوی کودکان انجام شود .همچنین
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پژوهشی در موضوع گرسنگی و روزه و اثرات آن بر روح و روان انسان و تعلیم و تربیت
انسان صورت پذيرد.
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