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ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article Type
Analytical Review

Purpose: today, one of the best models for healthy eating is
the nutrition guide pyramid. Since paying attention to the
origin and context of each issue will help to know it more and
better, the purpose of this article is to scientifically study the
nutritional beliefs of Islamic medicine with modern nutrition
about the food pyramid.
Materials and Methods: This study is a descriptive and
citation study that uses sources such as Quran, books and other
Islamic and traditional medicine publications, reviewing
information in scientific databases such as Medicinal plant
date, Scopus, SID, and Google Scholar.
Findings: In the Holy Quran and hadiths, five food groups are
emphasized, among which bread, cereals, wheat, rice and
barley are mentioned, and at the same time, the superiority of
barley over abundant wheat is mentioned. The Holy Quran is
a major part of it in relation to halal nutrition and
vegetarianism, which emphasizes the special place of this
group in the food pyramid.
Conclusion: It seems that the Qur'an 14 centuries ago paid full
attention to the principles considered in the food pyramid and
provided many guidelines for human health. Therefore, it is
necessary to take serious, practical and practical action to
increase awareness through education and culture in order to
implement the nutritional teachings of Islam among different
sections of society.
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 62ساالر پور برات و همکاران

بررسي علمي باورهاي تغذیهاي طب اسالمي با تغذیه
نوین در رابطه با هرم غذایي :یک مطالعه مروري
ساالر پور برات،1
دانشجوی کارشناسی پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی خراسان
شمالی ،بجنورد ،ایران.
*2

زهره عباسي
استادیار ،گروه مامایی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی
خراسان شمالی ،بجنورد ،ایران( .نویسنده مسئول).
چکیده
هدف :در دنیای امروز یکی از الگوهای مناسب برای تغذیه سالم،
هرم راهنمای تغذیه است .از آنجا که توجه به خاستگاه و بستر
هر موضوع ،به شناخت بیشتر و بهتر آن کمک خواهد کرد،
هدف این مقاله ،بررسی علمی باورهای تغذیهای طب اسالمی با
تغذیه نوین در مورد هرم غذایی میباشد.
مواد و روش ها :این مطالعه یک بررسی توصیفی و استنادی می
باشد که با استفاده از منابعی از جمله قرآن ،کتابها و کتب روایی
و سایر انتشارات و سایتهای مرتبط با مطالب طب اسالمی و
طب سنتی ،مرور اطالعات در پایگاههای اطالعات علمی نظیر
Google scholar ،SID،Scopus ،Medicinal plant date
مورد بررسی قرار گرفت.
یافتهها :در قرآن کریم و احادیث بر پنج گروه غذایی تأکید شده
است که از میان گروه نان و غالت به گندم ،برنج و جو اشاره
شده است و در عین حال برتری جو بر گندم فراوان اشاره شده
است .از بین حدوداً  250آیه متعدد در قرآن کریم ،بخش عمدهای
از آن در رابطه با تغذیه حالل و گیاهخواری است که تأکید به
جایگاه ویژه این گروه در هرم غذایی دارد.
نتیجهگیري :به نظر میرسد که قرآن  14قرن پیش به اصول مورد
توجه در هرم غذایی کامالً توجه داشته و برای سالمت انسان
راهنماییهای زیادی ارائه نموده است .پس الزم است تا نسبت به
افزایش آگاهی با آموزش و فرهنگسازی در جهت اجرایی نمودن
آموزههای تغذیهای دین اسالم در بین اقشار مختلف جامعه اقدام
های جدی ،عملی و کاربردی انجام گیرد.
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تاریخ پذیرش1400/02/12 :

نویسنده مسئولabasi_zohreh_55@yahoo.com :

Volume 6 Issue 1, Spring 2021

Journal of Quran and Medicine

] [ Downloaded from quranmed.com on 2023-01-09

کلیدواژهها :طب اسالمی ،رژیم غذایی سالم ،رژیم غذایی ،غذاهای
ارگانیک ،هرم غذایی.

مقدمه
تغذیه مهمترین عامل سالمتی میباشد که تأثیر بهسزایی در روند
تکامل روح و جسم انسان دارد و مهمترین عامل بقای زندگی و
طول عمر میباشد .بنابراین نوع و کیفیت تغذیه بسیار مهم است
( .)2 ,1ولی امروزه ،اگرچه پیشرفتهای زیاد تکنولوژی در
جهان ،ما را در انجام بسیاری امور موفقتر ساخته است و راه
درمان بسیاری از بیماریها را از طریق جراحیهای پیشرفته یا
داروهای جدید هموار کرده است؛ اما متأسفانه آنطور که باید
برای تغذیه ارزش قائل نشده و حتی تغذیه سالم را نادیده گرفتهایم.
استفاده از غذاهای فستفود و گاهأ مضر جایگزین غذاهای سنتی
شده است .این مقوله در نهایت منجر به فزونی بیماریها شده و
در نتیجه مانع از دستیابی به سالمت کامل میگردد(.)3
در منطق اسالم ،روح و بدن دو بخش مستقل و در عین حال
بههم پیوسته هستند که سالمت و بیماری آنها بر هم مؤثر می
باشد؛ و از آنجا که اسالم ،حافظ سالمت روح و بدن است و به
تمامی امور و نیازهای انسانها اعم از نیازهای جسمانی و مادی تا
نیازهای روحانی و معنوی توجه نموده است؛ و از جمله تذکرات
مهم اسالم در قرآن و احادیث ،توجه و توصیه به تغذیه سالم و
آداب غذا خوردن است ( .)5 ,4بهطوریکه پرداختن به سالمت
جسم را جزء ملزومات و ظلم به نفس را در زمره گناهان کبیره
به شمار آورده است ( .)5 ,3همچنین در طب سنتی به لحاظ
اینکه انسانها با یکدیگر تفاوت مزاجی و ساختاری دارند در
سببشناسی و درمان بیماریها به نقش تغذیه توجه شده است و
بر اساس این دیدگاه غذاها اهمیت خاصی در حفظ و سالمتی
انسانها دارند ( )7 ,6امروزه ،توجه زیادی به ارتباط بین تغذیه
و خطر بیماریهای مزمن معطوف شده ،زیرا که عامل بسیاری از
مرگومیرها و بیماریهای مختلف از جمله بیماریهای قلبی،
عروقی ،سرطانها ،دیابت و غیره ریشه در تغذیه فرد دارد.
بهطوریکه از بین  10علت عمده مرگ در آمریکا ،تقریباً نصف
آنها با رژیم غذایی مرتبط هستند؛ و در عین حال از بین عوامل
ابتال به بیماریهای قلبی عروقی ،تغذیه نامناسب بهعنوان یک
علت مهم معرفی شده است و یا بیش از  %30موارد ابتال به
سرطانها به انواع رژیم غذایی انسان بستگی دارد( .)9 ,8طوری
که طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت ،میتوان با داشتن رژیم
غذایی سالمتر و حفظ تناسباندام و عدم استعمال دخانیات به
میزان  80درصد از وقوع بیماریهای قلبی و دیابت نوع دو پیش-
گیری نمود .همچنین ،این سازمان برآورد نموده است که 40
درصد سرطانها با داشتن سبک زندگی و تغذیه مناسب و سالمتر
قابل پیشگیری هست ( .)11 ،10با توجه به موارد فوق مشخص
میگردد که غذاها عالوه بر اینکه مادهی مصرفی سوختوساز
بدن هستند ،با توجه به کیفیت مزاجی خود بر اعضای مختلف
بدن اثرات مثبت یا منفی بهجای میگذارند و جسم و روان
شخص را تحت تأثیر قرار میدهند( .)6محمد بن زکریای رازی
و بسیاری از حکما اولین و مهمترین تدبیر درمانی در بیماران
را اصالح یا تجویز رژیم غذایی فرد میدانستند( .)12بهطوری
که قریب به  250آیه قرآنی و دهها روایت از معصومان
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مواد و روش ها
این مطالعه یک بررسی توصیفی و استنادی است که با استفاده
از منابعی از جمله قرآن ،کتابها و کتابهای روایی و سایر
انتشارات و سایتهای مرتبط با مطالب طب اسالمی و طب سنتی،
مرور اطالعات در پایگاههای علمی نظیر Medicinal
Google ،PubMed،SID، Scopus،plant date
 scholarمورد بررسی قرار گرفت مطالب ابتدا جمعبندی و
در نهایت بهصورت موضوعی در پنج گروه نان و غالت ،گروه
میوهها ،گروه سبزیها ،گروه گوشت و گروه شیر ارائه گردید.
یافتهها
گروه نان و غالت
در این گروه موادی مثل انواع نان ،برنج ،ماکارونی ،رشته ،گندم،
جو و ذرت قرار میگیرند .گروه نان و غالت منبع
کربوهیدراتهای پیچیده و فیبر هستند .مواد این گروه بیشتر نقش
تأمین انرژی بدن را به عهده دارند .عالوه بر آن مواد این گروه
حاوی ویتامینهای گروه  ،Bآهن و پروتئین نیز هستند .میزان
توصیه شده مصرف روزانه از گروه نان و غالت  6تا  11واحد
است که بیشترین سهم را به خود اختصاص میدهند( .)17 ,16در
قرآن کریم و احادیث از میان این گروه غذایی به گندم  ،برنج و
جو اشاره شده است.
گندم :در قرآن کریم به گندم (حنطه) که از غالت است اشاره
شده است .البته اسم (گندم) بهصراحت در قرآن نیامده بلکه از
آن بهعنوان «فوم» تعبیر شده و برخی مفسران معتقدند که در
زبان بنیهاشم منظور از فوم ،گندم است و آن اسم قدیمی گندم
محسوب میشود .چه آنکه در قرآن اشاراتی به گندم یا مشابه
آن از خانواده گندمیان ذیل دو عنوان سنبله و خبز نیز وارد شده
است.
تعداد دفعات نام گندم و فرآوردههایش (فوم ،سنبل ،حصید و خبز)
 9بار در قرآنقرآن تکرار شده است؛ که تکرار بیشتر یک مسأله،
دلیل بر تأکید بر اولویت مصرف بیشتر این گروه در هرم غذایی
دارد (.)22
با نگاهی به آیات و روایات ،اهمیت و جایگاه نان بیشازپیش
مشخص میگردد بهطوری که در حدیث قدسی از امام صادق (ع)
آمده است که تن آدمی بر نان استوار شده است و یا سرچشمه
زندگی و اصل معاش آدمی و زندگی او نان است و آب (بحار ج
 3ص  .)87بر اساس این احادیث بیشترین ماده غذایی مورد نیاز
بشر را نان معرفی نموده است .با نگاهی به هرم غذایی مشخص
میگردد که بیشترین میزان توصیه شده از گروههای  5گانه در
هرم غذایی و قاعده هرم گروه نان و غالت میباشند( .)16از آنجا
که دین مبین اسالم به معاش انسان توجه خاصی دارد و برای
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علیهمالسالم بـر اهـمـیـت غـذا و تـغـذیـه داللت میکنند()13
در سوره عبس آیه ( 24فَلیَنظُر االِنسانَ اِلی طَعامِهِ) به این مهم
اشاره نموده است که انسان به طعام خود نظر میافکند و مراد از
آن اهمیت اندیشیدن در زمینه پیدایش مواد غذایى و تأمّل در
مراحل تولید و مصرف آن است (.)15 ,14
یکی از الگوهای مناسب برای تغذیه سالم ،هرم راهنمای تغذیه
است .در الگوی هرم تغذیه بر خوردن غذاهای متنوع و
گوناگون تأکید شده تا بدن تمامی مواد مغذی مورد نیاز خود
را دریافت نموده و در عینحال مقدار کالری دریافتی و بالطبع
وزن بدن در حد مطلوب باشد ( .)17 ,16هرم غذای اولینبار
توسط وزارت کشاورزی آمریکا در سال  1992تهیه شد و این
هرم اجزای یک رژیم غذایی سالم را بیان مینماید .وزارت
کشاورزی آمریکا در سال  2005هرم راهنمای غذایی را از دور
خارج و الگوی دیگری به نام هرم من  1را جایگزین آن کرد و
این طرح نیز در سال  2011با نماد تصویری سادهتر به نام بشقاب
من ( )My Plateجایگزین شد .هر دو الگوی هرم و بشقاب
غذایی سالم بر اساس آخرین اطالعات علمی درباره نحوه تأثیر
غذاها ،نوشیدنیها و فعالیتهای بدنی بر سالمت ما هستند .ولی
آنچه که مهم است ،یکسان بودن اجزای تشکیلدهنده این هرم و
رعایت اصل تنوع و تعادل در دریافت مواد غذایی میباشد بهطوری
که هرم تغذیه یا بشقاب غذایی سالم دارای چهار طبقه است که
خوراکیهای مربوط به پنج گروه اصلی در سه طبقه پایین آن
قرار دارند .گروههای غذایی شامل گروه نان و غالت ،گروه میوه،
گروه سبزی ،گروه گوشت و گروه شیر است و در بشقاب غذایی
سالم چهار گروه اصلی از منابع غذایی مورد نیاز شامل گروه سبزی
ها ،میوهها ،مواد پروتئینی و مواد غلهای بر اساس مقدار مورد نیاز
در داخل بشقاب قرار دارند و گروه مواد لبنی در دایره
کوچکتری خارج از بشقاب مانند یک لیوان قرار گرفته است
()20-16
هر یک از گروههای غذایی تنها بخشی از مواد مغذی مورد نیاز
بدن را تأمین میکنند و هیچیک از آنها را نمیتوان با گروه
دیگر جایگزین کرد .همچنین هیچکدام از گروههای را نمیتوان
مهمتر از دیگر گروهها دانست ،چرا که بدن ما برای
برخورداری از سالمت کامل به همه آنها نیاز دارد تا تمامی
مواد مغذی مورد نیاز خود را دریافت نماید ( )15از آنجا که
توجه به خاستگاه و بستر هر موضوع ،به شناخت بیشتر و بهتر
آن کمک خواهد کرد ،حال اگر بستر موضوعی در منبعی محکم
و متقن مانند قرآن کریم قرار داشته باشد ،پشتوانه آن به همان
نسبت قویتر خواهد بود .از طرف دیگر تصور خاستگاه برای
موضوع در قرآنی که چهارده قرن پیش نازل شده ،ممکن است با
ابهام همراه باشد ،ولی مطالعه و بررسی قرآن نشان میدهد ،برای
پیشرفت در حوزههای مختلف و دوری از مفاسد باید با جهل
مبارزه کرد و راه زدودن جهل ،کسب علم و دانش است که منجر
به کشف حقایق عالم هستی خواهد شد ( .)21لذا ما در این نوشتار

به دنبال خاستگاه هرم غذایی در قرآن و احکام (طب اسالمی)
هستیم.
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تأمین نیازمندیهای او برنامهریزی کرده است؛ چنانکه مال را
مایه قوام و تداوم زندگی و نان را از اسباب برپا داشتن نماز ،روزه،
حج و دیگر واجبات دانسته است و بدون آن ضعف و سستی بر
بدن چیره میشود( .)23 ,22پیامبر اکرم (ص) میفرمایند :خدایا
به نان ما برکت ده و میان ما و آن جدایی میانداز که اگر نان
نبود نه میتوانستیم روزه بگیریم نه نماز بخوانیم و نه دیگر
واجبات پروردگار خویش را بهجای آوریم (فلوال الخبز ما صلینا
وال صمناوال ادینا فرائض ربنا عز و جل (اصول کافی ج 6؛ ص
 ))2877و در عین حال نان را بهعنوان بهترین طعام معرفی می
نمایند :رسول خدا (ص) فرمودهاند :بهترین خوراکتان نان و بهترین
میوهتان انگور است .نان بخش عمدهای از انرژی ،پروتئین ،مواد
معدنی از جمله آهن و کلسیم و برخی از ویتامینها مورد نیاز
روزانه ما را تأمین مینماید()17
جو :بیشتر اشارات در رابطه با مصرف جو و گندم به برتری جو
بر گندم در تهیه نان اشاره دارد .بهطوری که در حدیثی از امام
رضا (ع) آمده است :برتری جو بر گندم مثل برتری و مزیت ما
بر مردم است ،هیچ پیامبری نمییابی مگر آنکه بر خوردن جو
دعا میکرد و آفرین میگفت .جو داخل هیچ معدهای نمیشود مگر
آنکه هر مرضی که در آن است ،خارج شود .جو قوت انبیا و
غذای نیکان است .خداوند امتناع ورزید که غذای انبیا را غیر از
جو قرار دهد (اصول کافی ج  6ص  .)287از امام جعفر صادق (ع)
نقل شده است :که خاصیتهای درمانی با ارزشی در نان جو وجود
دارد .به همین دلیل طعام حضرت رسول اکرم (ص) تا آخر عمر
از نان جو خالی نبود .همچنین از امام صادق (ع) نقل شده است:
هیچگاه رسول خدا (ص) از خوردن نان جو دست نکشید تا مادامی
که رحلت کرد (.)23
غذاهای حاوی جو دارای مقدار زیادی فیبر خوراکی محلول از
نوع بتا گلوکان هستند .بر اساس گزارش سازمان غذا و دارو
آمریکا فیبر خوراکی موجود در جو کلسترول  LDLخون را
نسبت به گندم بیشتر کاهش داده و در نتیجه میتواند
کاهشدهنده ریسک بیماریهای قلبی و متابولیک باشد .غذاهای
حاوی انواع جو قند خون را تعدیل و اثر انسولین بر دیواره سلولی
را مؤثر نموده و بستر سوخت و ساز طبیعی را در بدن مهیا می
سازند(.)25 ,24
جو ،عالوه بر بتا گلوکان دارای اسیدهای چرب ( ،)26ایزومرهای
ویتامین Eو فیتواسترول ها( )27بوده که تأثیر قابلتوجهی بر
غلظت کلسترول و سوختوساز بدن دارد و این موارد
تقویتکننده این نظریه است که جایگزینی مواد بر پایه گندم
توسط غذاهای حاوی جو عملی و منطقی است ( .)24نان جو
دارای آنتیاکسیدان فراوان ،سرشار از فیبر خوراکی(محلول و
نامحلول) و عوامل پایین آورنده کلسترول خون (هیدروکسی متیل
سلولز) میباشد که میتواند در تنظیم وزن بدن و پیشگیری از
چاقی کمککننده باشد .نان جو دارای اسید الکتیک کافی می
باشد که تأثیر پریبیوتیک در بدن دارد و ضمن ارتقای قدرت
نرمال فلورای دستگاه گوارش تولرانس گلوکز را نیز در شخص

سالم میافزاید و باعث میشود تا ریسک ابتال به دیابت نوع  2در
مردان و زنان کاهش یابد)27 ,24( .
جو از روزگاران کهن همیشه بهعنوان بستهای از ترکیبات دارویی
مفید برای بیماران قلبی و یبوست و دیگر اختالالت هاضمه و
احتماالً سرطان شناخته شده است .جو ،به نظر میرسد که از
چند طریق در کاهش کلسترول مؤثر است .یکی این است که شبیه
داروهای شیمیایی ضد کلسترول ،در مکانیسم ساخت کلسترول در
کبد دخالت کرده و کلسترول را کاهش میدهد .محققان وزارت
کشاورزی آمریکا ،سه ترکیب جداگانه در جو کشف کردهاند
که قابلیت کبد در ساختن کلسترول نوع  LDLرا مهار میکند
و اعالم نمودهاند در شرایط آزمایشگاهی خوراندن جو به خوك
باعث کاهش کلسترول خون خوك به میزان  18درصد گشته و
همین شرایط درگاهش کلسترول خون موش نیز گزارش گردیده
است ( .)26بارگر و همکاران ( )1999در مطالعهای بر روی
عدهای از مردان داوطلب ،نشان دادند که خوردن جو بهصورت
نان و دانه پخت و کیک ،کلسترول خون را به میزان محسوسی
پایین میآورد.این گروه به دنبال 6هفته مصرف روزانه سه وعده
نان جو و خوراکیهای حاوی جو 15 ،در صد کاهش کلسترول
خون را در آزمایشهای خود نشان دادند.آزمایشها نشان میدهد
که هر چقدر کلسترول خون بیشتر باشد ،تأثیر رژیم جو در
کاهش آن بیشتر است .در آزمایش فوق گروه دیگری که طی
همان مدت  6هفته از آرد گندم یا سبوس گندم بهجای جو استفاده
کرده بودند ،هیچ کاهشی یا کاهش کمتر را در کلسترول خون
نشان ندادند ( .)28سبوس موجود در نان جو دو برابر گندم است
و در هر  100گرم نان جو حدود چهار گرم فیبر وجود دارد.
سبوس غنیترین منبع غذایی فیبر و الیاف گیاهی محسوب میشود.
فیبر جو دارای مزایای بیشتری از آرد جو میباشد.تحقیقات نشان
داده است که مردم در کشورهای غربی در جیره غذایی روزانه
خود تنها حدود  10گرم فیبر غذایی مصرف میکنند،در حالیکه
جوامع اولیه این میزان  40-60گرم بوده است .لذا دانشمندان
توصیه میکنند که برای سالمتی انسان بایستی میزان مصرف
فیبرهای غذایی را تا حدی افزایش داد ( )28و ارزش غذایی سبوس
توسط رسول اکرم (ص) تأکید شده است بهطوری که در روایتی
نقل شده است که روزی فضه برای ایشان نان و ماست تهیه نمودند
و نان آن حضرت از آرد الک نکرده (همراه سبوس) تهیه شده
بود وسوید ابن غفله در آنجا حضور داشت و رو به فضه اشاره
نمود که چرا نان از آرد الک نکرده به ایشان میدهید! فضه
گفت این دلسوزى را ما قبالً کردهایم ،اما خود آن حضرت دستور
داده که نانش از آرد الک نکرده باشد.
برنج :برنج گیاهی از تیره گندیمان جزو دستهی غالت که در
زمینهای باتالقی کشت میشود و برنج از غالت بسیار مغذی و
پرمصرفترین غذای دو سوم جمعیت جهان محسوب میشود.
ویژگیهای خاص برنج ،آن را به یک مادهی غذای پُر مصرف،
برای تأمین نیازهای غذای تبدیل کرده است .هر نیم لیوان برنج
سفید حاوی  301کالری و هر نیم لیوان برنج قهوهای حاوی
 308کالری است .برنج فاقد چربی ،کلسترول ،گلوتن و سدیم
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میباشد و هضم این مادهی غذایی بسیار آسان است ( .)29رسول
خدا (ص) میفرمایند :برنج در میان خوراکیها ،بهسان مهتر
(رئیس) در میان قوم است 1 .ایشان در حدیث دیگری میفرمایند
برنج ،نیکو دارویی است :سرد است و سالم و بر کنار از هر
بیماری .2امام صادق (ع) میفرماید :برنج ،نیکو است ما آن را
برای بیماران خویش نگه میداریم(محمد بن یعقوب ،کلینی،
الکافی ،ج ،6ص .)343
در ارتباط با مصرف برنج در سبک زندگی دینی از ائمه معصومین
روایات زیادی مطرح شده ،اما تأکید شده است که از مصرف بیش
از حد آن خودداری نمایید .در رابطه با برنجهای که امروزه در
بازار هست و آلوده به سطح باالی از آرسینیک ،کادمیوم،
آفالتوکسین و سرب هستند این مسئله کامالً مشخص است و کالً
اسالم دین میانهروی و اعتدال است و از هرگونه افراط و تفریط
منع مینماید(.)30
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گروه میوهها و سبزیها:
این طبقه از هرم نیز به دو واحد تقسیم شده و مربوط به
خوراکیهایی است که از گیاهان تهیه میشوند .این گروه
تأمینکننده فیبر ،ویتامین  A,Cو پتاسیم و فاقد سدیم چربی و
کلسترول میباشد .هرم راهنمای تغذیه ،مصرف روزانه  2تا 4
سهم از این نوع خوراکیها را توصیه میکند(.)17 ,16
نکات مورد توجه در طب اسالمی در رابطه با مصرف میوهها:
اولین نکته اینکه خداوند در سوره طور آیه  22خوردن میوه
را بر گوشت بر بهشتیان مقدم داشته است ( .)4بهطوری که همین
مسئله در میزان سهم مواد غذایی این دو گروه در هرم مورد تأکید
است بهطوری که سهم میوهها  4-2واحد در روز و سهم
گوشتها  3-2واحد در روز است( .)15در حدود  18میوه و
گیاه در قرآن مورد توجه قرار گرفته است .مطالعات انجام
شده نشان داده است که این مواد از نظر فیتوشیمیایی متعلق به
 15تیره میباشند .این میوهها شامل :زیتون ،خرما و انجیر
انگور ،انار(.)31
که در اینجا به بررسی خرما ،زیتون ،انگور و انجیر اشاره میشود.
خرما :خرما تنها میوهای است که خداوند در قرآن از آن به عنوان
رزق نام برده است بهطوری که مصرف یک کیلوگرم خرما،
 3470کالری انرژی در بدن تولید مینماید .این مقدار انرژی در
مقایسه با سایر میوهها بسیار باالست( .)32در بیست آیه از قرآن
کریم ،از خرما سخن به میان آمده است که تأکید بر اهمیت
باالی این ماده غذایی دارد( .)33این میوه سرشار از انواع ویتامین
از جمله A,B,C,Eو دارای فلزات معدنی مثل فسفر،کلسیم،
آهن ،ید و منیزیم میباشد که هر کدام از این مواد در سالمتی
انسان نقش بسزایی دارد .اهمیت خرما به دلیل وجود ترکیباتی
مانند :کربوهیدراتها (گلوکز ،فروکتوز ،مانوز،
مالتوز،ساکاروز ،پلی ساکاریدها ،اسیدهای چرب( کاپریک،
لوریک ،مریستیک ،پالمتیک ،استئاریک ،مارگاریک،

آراشیدیک ،پالمیتولئیک ،اولئیک ،لینولئیک )ترکیبات معدنی(
پتاسیم ،فسفر ،آهن ،برم ،کادمیوم ،کلر ،سرب،سولفور ،فلوئور،
کلسیم ،کبالت ،مس ،منیزیم ،منگنز A ,B1,B2 ,C ،پتاسیم،
سدیم ،روی و ویتامین نیاسین است .خرما دارای مقادیر زیادی
از ترکیبات آنتیاکسیدان نظیر ترکیبات فنلی و ویتامینها می
باشد که بسیاری از این ترکیبات دارای اثرات ضدالتهابی ،ضد
آترواسکلروز و ضد توموری میباشند و نقش مهمی در پیش-
گیری از بیماریها ایفا میکند( )36-34خرما میوهای سرشار از
کلسیم است که عامل اصلی استحکام استخوانها میباشد و
همچنین دارای فسفر میباشد که از عناصر اصلی تشکیلدهندهی
مغز و مانع ضعف اعصاب و خستگی و افزایشدهنده قوه بینایی
میباشد( .)33به دلیل وجود منیزیم باالی خرما آن را در کاهش
ابتال به سرطان مؤثر میدانند( .)34قند موجود در خرما ،از
سالمترین قندهاست که حتی مبتالیان به بیماری قند نیز می
توانند از آن استفاده کنند .مطالعات نشان میدهد که در افراد
دیابتی مقادیر آنیون سوپراکسید- 8 ،هیدروکسی - 2دیاکسی
گوانوزین ،پراکسیداسیون لیپیدی ،اکسیداسیون پروتئینها افزایش
یافته و فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی کاهش مییابد.کاهش
رادیکالهای آزاد نظیر واسطههای واکنش گراکسیژنی و
نیتروژنی ،اثرات مؤثری در جلوگیری از عوامل عفونی دارد ()35
عصاره الکلی برگ درخت خرما حاوی اسید گالیک میباشد
و به دلیل دارا بودن کاتشین و ترکیبات پلیفنولیک میتواند
بهعنوان آنتیاکسیدان عمل کند که منجر به مهار افزایش استرس
اکسیداتیو شود ( .)36خرما به علت دارا بودن موسیالژ و مواد
پکتیک ،آرامکننده سرفه میباشد و اثر رفع ناراحتیهای سینه
دارد ( .)37علم جدید بعضی حقایق مربوط به خرما را تأیید می
کند از جمله اینکه خرما محتوی هورمونهایی است که میوه
خرما دارای کلسیم ،سرتونین ،تانن ،اسید لینولئیک و آنزیم
پروکسیداز هست که آنها در کمک به کشیدگی رحم و آماده
کردن آن برای زایمان ،برگرداندن رحم به حالت قبل از حاملگی
و کنترل خونریزی در دوره بعد از زایمان مهم بوده و باعث
کاهش خونریزی میشود .میوه خرما دارای گلوکز بوده و منبع
مهمی برای تولید انرژی در بدن است و همچنین تأثیر خوبی بر
عضالت رحم داشته و سریع هضم و جذب میشود و همچنین
دارای موادی است که کمک به تولید شیر برای نوزاد می
کند( .)40-38در رابطه با ارزش غذایی خرما برای زنان باردار
نیز توصیههای مهمی در طب اسالمی و قرآنقرآن و حدیث شده
است .از پیامبر (ص) نقل شده چون زن فرزند به دنیا آورد ،باید
نخستین چیزی که میخورد خرمای تازه باشد و اگر خرمای تازه
در اختیار نبود ،خرمایی دیگر .چرا که اگر چیز برتر از آن وجود
میداشت خداوند آن را به حضرت مریم هنگامی که عیسی
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علیهالسالم را زاد میخوراند .1امام باقر (ع) نیز در روایتی می
فرمایند زنها در هیچچیز مانند خرما شفا نمیطلبند .2
پیامبر خدا (ص) :به زنان خود در دوره نزدیک زایمان خرما
بدهید؛ زیرا هر کس که در دوره نزدیک زایمان غذایش خرما
باشد ،فرزندش بردبار زاده خواهد شد .خوراك مریم ،هنگامی
که عیسی را زاد همین بود در حالی که اگر خدا بهتر از خرما
برای او سراغ داشت ،همان را به وی میخوراند .امام علی (ع) :زن
باردار هیچ خوراکی نمیخورد و هیچ دارویی به کار نمیگیرد که
برتر از خرمای تازه باشد.3
بهطوری که در مطالعات علمی نیز به ارزش خرما در مراحل بعد
زایمان و کاهش خونریزیهای زایمانی اشاره شده است .در
پژوهشی که توسط خادم و همکاران در رابطه با مقایسه اثر
اکسیتوسین و خرما در درمان خونریزی بعد از زایمان انجام
شد ،مشخص گردید که مقدار خونریزی در مجموع سه ساعت
اول بعد از زایمان در مصرفکنندگان خرما کمتر بوده است
( .)41همچنین خادم و همکاران ( )2008در مطالعه خود ،شربت
عسل خرما ،را در پیشرفت طبیعی زایمان و کاهش زایمان
سزارین مؤثر دانستهاند(.)42
انجیر و زیتون
انجیر گیاه ارزشمندی است که و مواد  Cو A، Bبه مقدار
فراوانی دارای ویتامینها و معدنی مانند :آهن ،برم ،منگنز،
آهک و گوگرد میباشد و کمی ارسنیک دارد و همچنین مواد
چربی و مواد قندی زیادی دارد که یک میوه سهلالهضم و
اشتهاآور میباشد ( .)45امام علی (ع) فرمودند :خوردن انجیر سبب
نرم شدن و باز شدن انسداد و گرفتگیهای روده ،معده و شکم می
شود و برای درمان قولنج نتیجهبخش است ،بیشتر آن را در روز
بخورید و در شب کمتر مصرف کنید.4
خداوند متعال در سوره تین به انجیر و زیتون قسم یاد میکند.5
اگر کسی در طول عمر خود اینگونه نعمتهای خدادادی را
بهطور مستمر استفاده نماید ،خود را از خطر بسیاری از بیماری
ها ،بیمه میکند و سالمتی خود را تضمین مینماید.
خواص زیتون :روغن زیتون برای تولید سوخت بدن ارزش
بسیاری دارد ،کالری حرارتی آن بسیار باالست و بههمین دلیل
نیروبخش است .همچنین روغن زیتون ،برای برطرف کردن
مشکالت کبد ،کلیهها و سنگهای صفراوی و قولنج کلیوی و
رفع یبوست بسیار مؤثر میباشد( .)2در قرآن کریم به درخت
زیتون شجرهی مبارکه میگویند .برگ درخت زیتون دارای
رنگدانههای حاوی آنزیم فالوین ،مواد سوختی الزم برای
سوختوسازهای گیاهی و ماده اولئورویزوئید است .همچنین

مواد موجود در برگ زیتون نیز نقش مهمی در جلوگیری از
بیماریهای قلبی و کاهش فشارخون ایفا میکنند ،برگ زیتون
عالوه بر خواص دارویی ،نقش مهمی در مهار بیماریهای دیابت
دارد .برگهای زیتون ضدعفونیکننده و آرامبخش است.6
روغن زیتون دارای اسیدهای چرب غیر اشباع مونو 7و آنتی
اکسیدان است که باعث طول عمر و کاهش بیماریهای مرتبط با
مصرف روغنهای اشباع میشود .وجود ترکیبات فنل در روغن
زیتون و برخی غذاهای دیگر میتواند دلیل تأثیر مثبت رژیم
مدیترانهای بر سالمت قلب باشد .این ترکیبات دارای اثر
آنتیاکسیدانی ،ضد التهابی و جلوگیری از تشکیل لخته در
عروق میباشند .بهطوری که مطالعات ،تأثیر سودمند روغنهای
زیتون سرشار از فنل ،بر عملکرد عروق خونی را مشخص
نمودهاند .مصرف غذاهای غنی از ترکیبات فنلی میتواند سالمت
قلبی  -عروقی را بهبود بخشد و از قلب نیز محافظت کند ( )43و
موجب کاهش نسبی کلسترول در بدن انسان میشود و همچنین
براى (تقویت قلب و تنظیم تنفّس) مفید است .گروهی از
دانشمندان ژاپنی اقدام به جستجوی این ماده که باعث از بین رفتن
عوارض پیری میشود در میان گیاهان کردند و تنها این ماده را در
دو گیاه پیدا کردند  :انجیر و زیتون (التین والزیتون) و بهترین
میزان را برای بهترین تأثیر (یک انجیر و هفت زیتون) یافتند .و
اعجاز قرآنقرآن در این است که کلمه انجیر یکبار در قرآن
کریم ذکر شده و زیتون  6بار بهصورت صریح و یکبار بهصورت
ضمنی در سوره مؤمنون به آن اشاره شده است ( .)44خواص
انگور بسیار نزدیک به شیر مادر است و بههمین دلیل یک
غذای کامل بهحساب میآید کلیه قسمتهای درخت انگور قابل
استفاده دارویی است و بهعنوان یک داروخانه طبیعی است
بهطوری که برگ مو  :دارای ساکارز ،لوولز ،8اینوزیت ،9مواد
نشاستهای و تعدادی اسیدهای آلی است .دم خوشه انگور :دارای
تانن ،مواد رزینی ،تارتارات پتاسیم و اسیدهای آلی است و غوره
دارای اسیدهای آلی مانند :اسید مالیک ،اسید فرمیک ،اسید
سوکسینیک ،10اسید اگزالیک ،اسید گلوکولیک  11و قند می
باشد( .)45انگور بهاندازه دو برابر گوشت در بدن حرارت ایجاد
میکند و بهعالوه خاصیت سمزدایی دارد .برای تصفیه خون،
دفع رماتیسم ،نقرس و زیادی اوره خون ،اثر درمانی مسلمی دارد.
انگور ،معده و روده را الیروبی میکند ،نشاطآفرین و برطرف-
کننده اندوه است ،اعصاب را تقویت میکند و ویتامینهای
گوناگون موجود در آن به انسان نیرو و توان میبخشد .این میوه،
عالوه بر ارزش غذایی بسیار زیاد ،قدرت میکروبکشی بسیاری
دارد و حتی عامل مؤثری برای مبارزه با بیماری سرطان می
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باشد( .)46 ،33همچنین بیان شده است که آنتوسیانینهای
موجود در پوست انگور سیاه دارای خاصیت ضد قارچی می
باشد(.)47
گروه گوشت ،حبوبات ،مغزها و تخممرغ
انواع گوشت بهغیر از فرآوردههای گوشتی (سوسیس ،کالباس،
ناگت و )...در هرم جایگاه ویژهای دارند و هیچگاه نمیتوان این
گروه را جایگزین گروههای دیگر کرد ( .)15این گروه شامل:
گوشت قرمز ،گوشت ماکیان ،ماهی ،تخممرغ و حبوبات است و
برای تأمین پروتئین ،فسفر ،ویتامینهای B12, B6,B3 , B1
و بسیاری از امالح چون آهن میباشد  .حبوبات زیرگروه سبزی
های نشاستهای هستند ،ولی چون از نظر محتوای پروتئین و امالح
شبیه گوشت هستند ،در این گروه قرار دارند ( .)17ویتامین
 ،B12روی ،آهن قابلجذب و اسیدآمینههای ضروری از جمله
مواد مغذی هستند که در سبزیها ،میوهها ،شیرینیها ،چربیها و
غالت وجود نداشته یا میزان آن بهقدری اندك و غیرقابل جذب
است که اگر رژیم از نوع گیاهخواری مطلق باشد ،بدون شک
فرد دچار عوارض حاد یا مزمن ناشی از کمبود آنها خواهد شد.
در نتیجه مصرف متعادل و توصیه شده انواع گوشت الزم و
ضروری است (.)17
تعداد آیات قرآن در رابطه با گوشت 6 :آیه مربوط به گوشت1
و  2آیه مربوط به غذاهای حالل دریایی و ماهیهای حاللگوشت
است.2
آیات و روایات در رابطه با مصرف گوشت
نهی از خوردن گوشت خام
امام باقر (ع) :پیامبر خدا از اینکه گوشت ،خام خورده شود ،نهی
کرده و میفرمودند :تنها درندگان ،چنین گوشتی میخورند.
گوشت را هنگامی بخورید که آفتاب یا آتش ،آن را دگرگون
ساخته باشد.3
از امام صادق (ع) درباره خوردن گوشت خام پرسیدم .فرمود:
این ،خوراك درندگان است.4
امام رضا (ع) :خوردن گوشت خام ،در شکم ،کِرم پدید میآورد.5

 ) 1سوره حج  ٬28 34و ( )36یس ) (72غافر ( )79مومنون .)21

(8بحار االنوار،ج،66ص،69ح)57

 ) 2سوره فاطر  12و نحل )14

( 9ربیع االبرار،ج،2ص)706

( 3الکافی،ج،6ص،313ح)1

( 10کافی – .)511/5

( 4الکافی،ج،6ص،314ح)2

( 11الفردوس،ج،3ص،627ح5960عن االمام علی(ع)

( 5بحاراالنوار،ج،62ص)321

( 12بحار االنوار ،ج،66ص،56ح1و ص،58ح)6

(.6 6بحار االنوار،62،ص)294
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ایجاد کرمهای خطرناك در روده را ،یکی از پیامدهای مصرف
گوشت خام میباشد .بر این اساس از بین بیماریهای قابل انتقال
از طریق گوشت خام میتوان به توکسوپالسموز (انگل گربه)،
تنیاساژیناتا (کرم کدو) ،تریشنال (بهخصوص در گوشت خوك)
و توکسوکاریازیس اشاره کرد .البته اینها بیماریهای شایع و
شناخته شده تا امروز هستند و حتماً گستردگی بیماریهای انگلی
منتقله بهوسیله گوشت خام و نیمپز بیشتر از اینهاست (.)48
تعادل در مصرف گوشت
پرهیز از خوردن گوشت بهطور پیوسته و زیاد
پیامبر خدا (ص) :هر کس چهل روز پیوسته گوشت بخورد ،سنگ
دل میشود6.
امام علی (ع) :شکمهایتان را گورستان جانوران نکنید.7
امام صادق (ع) :علی (ع) اعتیاد به خوردن گوشت را بد میشمرد
و آن را اعتیادی همچون اعتیاد به شراب میدانست.8
در حدیث است که :هرکس چهل روز پیوسته گوشت بخورد،
سنگ دل میشود و هرکس چهل روز ،آن را اصالً نخورد ،بدخوی
میشود9.
امام صادق (علیهالسالم) :گوشت باید هر سه روز یکبار خورده
شود که در ماه میشود ده بار،نه بیش از این.10
نهی از نخوردن گوشت به مدّت چهل روز
پیامبر خدا (ص) :هر کس چهل روز گوشت نخورد ،بدخوی می
شود .گوشت بخورید؛ چرا که بر شنواییتان میافزاید.11
پیامبر خدا (ص) :بر شما باد خوردن گوشت؛ چرا که گوشت بدن
آدم را میرویاند .هر کس چهل روز گوشت نخورد ،بدخوی می
شود.12
پیامبر خدا (ص) :بر شما باد گوشت؛ چرا که گوشت میرویاند.
هر کس بر او چهل صبح بگذرد و گوشت نخورد ،بدخوی می
شود .هر کس بدخوی شد ،به او گوشت بخورانید .هر کس چربی
آن را بخورد ،آن چربی برای او بیماری فرود میآورد.13
در این دو بند تأکید بر اعتدال و میانهروی در مصرف گوشت شده
است بهطوری که گوشتها دارای ویتامین ، B12روی ،آهن
قابلجذب و اسیدآمینههای ضروری هستند که در سبزیها،
میوهها ،شیرینیها ،چربیها و غالت وجود نداشته یا میزان آن
بهقدری اندك و غیرقابل جذب است که اگر رژیم از نوع گیاه-
خواری مطلق باشد ،بدون شک فرد دچار عوارض حاد یا مزمن
ناشی از کمبود این مواد همچون اختالل در رشد قدی ،ضعف قوای
جنسی ،سقط و نارسی جنین ،ناباروری ،کمخونی و مشکالت و
ناراحتیهای عصبی شده که معموالً این عوارض دیررس و در عین
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حال بهسختی قابل جبران و درمان هستند .در نتیجه مصرف
متعادل و توصیه شده انواع گوشت الزم و ضروری است؛ و در
عین حال زیادهروی در مصرف گوشت قرمز نیز فرد را معرض
بیماریهای قلبی ،نقرس ،سرطان غدد لنفاوی ،سرطان کیسهی
صفرا و سرطان پروستات قرار میدهد .چرا که گوشت قرمز
حاوی اسیدهای چرب اشباع فراوانی است که وجود آنها یک
عامل شناختهشدهی بیماریهای قلبی به شمار میرود(.)50 ،49
مصرف زیاد گوشت باعث ابتال یا تشدید بیماری نقرس می
شود( .)51تحقیقات نشان دادهاند که رژیم سرشار از گوشت قرمز
احتمال ابتال به روماتیسم التهابی و بعضی از انواع سرطان را
افزایش میدهد(.)53 ،52

هشدار در مورد مصرف زیاد تخممرغ
زیاد خوردن تخممرغ و معتاد شدن به آن ،بیمارى ورم طحال
مىآورد و ایجاد کننده بادهایى در سر معده است و زیاد خوردن
تخممرغ آب پز ،نفَس تنگى و نفَس بریدگى مىآورد .4آنچه که
در تولید کلسترول خون در بدن نقش دارد اسیدهای چرب اشباع
بهویژه نوع ترانس است نه کلسترولهای غیر اشباع و در
تخممرغ عمده اسیدهای چرب از نوع غیراشباع بوده و
کلسترولی هم که در اثر خوردن تخممرغ در بدن تولید میشود
از نوع  HDLاست ،به این معنا که کلسترول تخممرغ نقشی
در افزایش کلسترول خون و بیماریهای قلبی-عروقی ندارد و
لذا از سال  2003به بعد توسط بسیاری از کشورهای توسعهیافته
و کمیسیون بینالمللی تخممرغ شعار هر انسان سالم یک
تخممرغ در روز گسترش یافت ( .)57همچنین در آیات به پرهیز
از خوردن همزمان تخممرغ و ماهی مؤکد تأکید شده
است .بپرهیز از اینکه تخممرغ و ماهى را همزمان بِخورى ،چرا
که هرگاه این دو با یکدیگر خورده شوند ،قولنج ،باد بواسیر و
دنداندرد مىآورند  .5در طب سنتی درهم خوری منع شده است،
بهعبارتدیگر مواد غذایی مختلف متابولیسمهای متفاوتی دارند و
آنزیمهای متفاوتی برای هضم هر کدامشان نیاز است ،امکان دارد

_________________________________
 1نحل 14

 4کَثْرَةُ اَکْلِ الْبَیْضِ وَ اِدْمانُهُ یورِثُ الطُّحالَ وَ ریاحا فى رَأسِ الْمَعِدَةِ وَ االْمْتِال ُء

 2فاطر12 :

مِنَ الْبَیْضِ الْمَسْلوقِ یورِثُ الرَّبوَ وَ االْبْتِها َر

(. 3التاریخ الکبیر،ج،6ص)391

 5یَنْبَغى اَنْ تَحْذَ َر اَنْ تَجْمَعَ فى جَو ِفکَ الْبَیضَ َو السَّمَکَ فى حا ٍل واحِدَةٍ ،فَاِنَّهااِذَا

(39الکافی،ج،6ص،315ح)2
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اشاره قرآن به مصرف گوشت ماهی
در مورد خوردن ماهی در قرآن آمده است :او کسی است که
دریا را مسخر (شما) ساخت تا از آن ،گوشت تازه بخورید؛ و
زیوری برای پوشیدن (مانند مروارید) از آن استخراج کنید؛ و
کشتیها را میبینی که سینه دریا را میشکافند تا شما (به تجارت
پردازید) و از فضل خدا بهره گیرید؛ شاید شکر نعمتهای او را
بهجا آورید .1دو دریا یکسان نیستند :این یکی دریایی است که
آبش گوارا و شیرین و نوشیدنش خوشگوار است و آن یکی شور
و تلخ و گلوگیر؛ (اما) از هر دو گوشتی تازه میخورید و وسایل
زینتی استخراج کرده و میپوشید؛ و کشتیها را در آن میبینی که
آنها را میشکافند و بهسوی مقصد پیش میروند تا از فضل
خداوند بهره گیرند و شاید شکر (نعمتهای او را) بهجا آورید.2
توجه به تنوع در استفاده از ماهیهای آبشور و شیرین که هر
کدام خواص خاص خود را دارد از مجموع دو آیه ،دو نکته قابل
بررسی است :در تربیت استفاده از مواهب دریایی اول خوردن
گوشت ماهی و بعد سایر منافع دریا برای انسان ذکر شده است.
برخالف گوشت چهارپایان که ابتدا سایر منافع ذکر شده
در کل قرآن در دو آیهای که مسئله خوردن گوشت ماهی ذکر
گردیده ،به دنبالش کلمه «طریا» (تازه) آمده است .علت اینکه
چرا در مورد استفاده از گوشت حیوانات دریایی کلمه تازه ذکر
شده ،اما در مورد گوشت دام چنین اشارهای نشده ،قابل توجه و
بررسی است (.)54
در رابطه با بهترین قسمت گوشت حضرت علی (ع) میفرمایند:
دوستداشتنیترین عضو گوسفند برای پیامبر (ص) ،سر دست بود.3
در طب سنتی قسمت باالی بدن شامل سر دست و گردن بهتر از
قسمتهای پایین بدن شامل ران میباشد .رانها گوشت سفتتر و
قویتری دارند و هضم آنها هم سختتر بوده و خون غلیظتری
در بدن تولید میکنند .اما گوشت قسمتهای باالیی بدن و
مخصوصاً گوشت قسمتهای داخلی مثالً فیله نرمتر و هضم آنها

راحتتر است ( .)47از دیدگاه طب سنتی از میان گوشتها،
گوشت گوسفند و بز مخصوصاً وقتی سن حیوان پایینتر باشد بهتر
(بره و بزغاله) است  .این گوشت ضمن آنکه مناسبترین گوشت
برای انسان است ،باعث تقویت قوای انسان شده و خونسازی
میکند .همچنین موجب تقویت قوای جنسی و تولید سلولهای
جنسی خوب میشود .بهتر است گوسفند نر باشد و سنی حدود 6
ماه یا کمتر داشته باشد میزان ،حرارت و رطوبت گوشت
گوسفندی از گوشت بز بیشتر است .بنابراین گوشت گوسفندی
بیشتر چاق میکند ،چربی بیشتری دارد و نرمتر است و از طرف
دیگر مواد زائد بیشتری هم (نسبت به گوشت بز) تولید میکند و
توصیه شده که بهعنوان مصلح همراه یا بعد از گوشت گوسفندی
از چیزهای ترش یا قدری ترشیجات یا آبغوره و سرکه استفاده
شود که حرارت بیش از حد نشده و هضم آن راحتتر شود (.)55
رسول اکرم (ص) فرموده است :شیر گاو شفا ،روغن آن دوا و
گوشتش مرض است.
بوعلی سینا ش انزده بیماری مهلک را به مصرف گوشت گاو و
گوساله مرتبط میداند که اولین آن سرطان ،دوم مالیخولیا (معادل
اسکیزوفرنی امروز) و سوم بواسیر (هموروئید) است .گوشت گاو
بهشدت سودازاست و خون را غلیظ کرده و برای کبد بار سنگین
دارد .سبب تیرگی پوست صورت و حالتهای عصبی ،افسردگی
و وسواس میشود(.)56
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آنزیم هضم یکی ،مُخِل هضم دیگری باشد .در حقیقت غذاهای
مختلف در طب سنتی به دستههای مختلفی تقسیم شدهاند که در
آن میان خوردن سه دسته از غذاها با هم بهشدت منع شده :لبنیات،
تخممرغ و گوشتها .یعنی هیچکدام از این غذاها را (دو به دو یا
هر سه را با هم) مصرف نکنید .چون هرکدام از آنها یک غذای
کامل هستند (.)58

_________________________________
 1وَ إِنَّ لَکُمْ فِی االنْعَـمِ لَعِبْرَة :نحل66،

فذکر اللّحم ،فقال :کل یوماً بلحمٍ و یوماً بلبنٍ و یوماً بشىءٍ آخر
لیس یَجْزى مکان الطعام و الشراب إالّ اللّبن

 2در سوره نحل ،آیه 66

سیّد األشربة اللّبن

 3سوره مؤمنون ،آیه 21
 4لبناً خالصاً سائغاً للشاربین
و األنعام خلقها لکم فیها دِفْءٌ و منافع و منها تأکلون
اللّبن احد اللحمین
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و إنّ لکم فى األنعام لعبرة نسقیکم مما فى بطونها و لکم فیها منافع کثیرة و

منها تأکلون
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گروه شیر و لبنیات
این گروه مهمترین منبع تأمین کلسیم مورد نیاز بدن به شمار می
روند .کلسیم در تشکیل استخوان و دندان و استحکام آنها نقش
ضروری دارد 99 .درصد کلسیم بدن در استخوانها قرار دارد .در
این گروه عالوه بر شیر فرآوردههای آن مثل ماست ،پنیر ،کشک
و بستنی قرار میگیرند .مواد غذایی این گروه عالوه بر کلسیم و
فسفر دارای پروتئین و انواع ویتامینهای گروه  Bو  Aنیز هستند.
مصرف گروه شیر و لبنیات بهعلت آنکه مهمترین منبع کلسیم و
فسفر میباشد ،برای استحکام استخوانها و دندانها الزم است
( .)20همچنین به علت داشتن ویتامین  Aبرای رشد و سالمت
پوست هم مفید هستند .مواد غذایی که در این گروه قرار می
گیرند ،ارزش غذایی مشابه دارند و میتوانند بهجای یکدیگر
مصرف شوند .مقدار مواد مغذی (مثل کلسیم ،پروتئین و غیره)
موجود در یک واحد از شیر و لبنیات با هم برابرند .یک واحد
از این گروه شامل یک لیوان شیر یا یک لیوان ماست یا  60گرم
پنیر (معادل  2قوطی کبریت پنیر) یا یک لیوان کشک مایع یا
 1/5لیوان بستنی میباشد(.)17
در مورد خوردن شیر در قرآن آمده است که در وجود
چهارپایان ،برای شما درسهای عبرتی است.1
از درون شکم آنها ،از میان غذاهای هضم شده و خون ،شیر
خالص و گوارا به شما مینوشانیم2.
همچنین در دامها برای شما عبرتی است که به شما از شیر
آنها مینوشانیم3.
در روایتى از امام صادق (ع) آمده است :رسول خدا صلیاهلل علیه
وآله فرمود :نوشیدن شیر براى کسى گلوگیر نیست؛ زیرا خداوند
مىفرماید :شیر خالص و گواراست براى نوشندگان .4شیر نهتنها
هیچ زیانى براى انسان ندارد ،بلکه فواید متنوع و متعددى در آن
است که قرآن کریم به آن با کلمه ،منافع ،اشاره کرده است :و
چارپایان را براى شما آفرید و در آنها برایتان گرما و منفعتهای
دیگرى هست و از آنها مىخورید .5در این آیه قرآن بهطور کلى
اشاره مىکند که چارپایان را خداوند در سمت و سوى منافع شما

آفریده است و آنها سودمندیهای مختلفى براى انسان دارند .در
گروهى از روایات شیر به گوشت تشبیه شده است .در واقع این
روایات شاید به این نکته اشاره داشته باشند که دستکم شیر
دربردارنده بخشى از پروتئینها و خواص گوشت است؛ صد البته
افزون بر فواید بسیارى که شیر دارد ( .)67حضرت امیرالمؤمنین
علی علیه السالم در اینباره مىفرماید :شیر یکى از دو گوشت
است .6بهظاهر مقصود حضرت آن است که شیر بسیارى از فواید
و منافع گوشت را هم دارد .پیغمبر خدا صلیاهلل علیه وآلهفرمود:
بر شما باد به نوشیدن انواع شیر ،زیرا شیر گرما را از درون
مىزداید آنگونه که انگشتان دست عرق پیشانى را پاك مىکند،
پشت انسان را نیرومند مىسازد ،عقل را زیاد مىکند ،بر بینایى
چشم مىافزاید ،ذهن را تیز و پاکیزه مىسازد و فراموشى را از بین
مىبرد .7شاید این حدیث به آثار خوردن شیر بهطور مداوم اشاره
دارد؛ یعنى هر کس نوشیدن شیر را  -صد البته با مراعات مسایل
جانبى دیگر  -بهطور مدام در برنامه غذایى خود قرار دهد ،بینایى
او تقویت ،فراموشىاش کمتر و ذهن او پاكتر و تیزتر خواهد
شد ( .)59البته عالوه بر تأکید بر خوردن شیر ،تأکید بر تنوع
غذایی هم شده است .نزد امام صادق علیهالسالم بودم ،آن حضرت
فرمود (همیشه غذاى یکنواخت نخور) یک روز گوشت بخور،
روز دیگر شیر بنوش و روز دیگر غذاى دیگر  .8اگر افراد در
طول روز بهاندازه کافی میوه و سبزی مصرف نکنند و پتاسیم و
منیزیم الزم را به بدنشان نرسانند و از طرف دیگر ،مدام شیر و
لبنیات بخورند و دریافت کلسیمشان باال برود ،خطر بههم خوردن
نسبت در مایع فضای بین سلولیشان به وجود میآید و در نتیجه
دچار گرفتگی عضالنی میشوند (.)30
پیامبر خدا صلیاهلل علیه وآله نقل شده است :تنها شیر است که
مىتواند جاى آب و غذا را بگیرد ،انسان را از تشنگى و گرسنگى
نجات دهد .9شیر ،آقاى نوشیدنیهاست .10در آیه دیگرى
مىفرماید :براى شما در چارپایان عبرتى است :از شیرى که در
شکمهای آنهاست به شما مىنوشانیم و در آنها براى شما
سودهاى فراوان است و از آنها مىخورید.11
بر طبق روایتى دیگر ،حضرت امام صادق علیه السالم مىفرمود:
هرگاه شیر مىنوشید ،مضمضه کنید ،چون چربى دارد .12احتمال
دارد که مقصود از مضمضه آن باشد که پس از نوشیدن شیر باید
دهان و دندانها را شست تا چربیهای باقیمانده در دهان از بین
برود و بر بهداشت دهان و دندان تأکید دارد.
در روایات متعددى از شفا بودن شیر گاو بهویژه سخن به میان
آمده است .پیامبر خدا صلیاهلل علیه وآله فرمود :خداوند هیچ
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دردى را نیافرید ،مگر آنکه در مقابل آن دوایى قرار داده است،
پس بر شما باد به نوشیدن و بهره بردن از شیر گاو ،زیرا گاو از
هر درخت و بوتهاى مىچرد.1
بىشک شیر تمام حیوانات حاللگوشت از قبیل گاو ،گوسفند و
شتر مفید است و هر یک بهنوبه خود سودمندیهایی دارند؛ اما
در روایات رسیده از معصومان  -علیهمالسالم  -شیر گاو به لحاظ
فواید و منافع ویژهاش ممتاز معرفى شده است.
امام علی علیهالسالم شیر را منبع پروتئین معرفی نموده اند ،به
طوری که فرمودهاند :شیر یکى از دو گوشت است.2
پنیر ،غذایى متراکم است و باید آن را بهجاى غذاهایى که از
گوشت تهیه میکنید ،مصرف شود و یا با غذاهاى که ارزش
کمترى دارند ترکیب نموده و مصرف کنید .وقتى پنیر را بهعنوان
دسر میدهند ،باید در آخر غذایى سبک باشد و هیچوقت نباید
دسر با غذاهاى سنگین و ثقیل مصرف نمود که هضم آن معده را
بهزحمت بیاندازد .کسانی که ناراحتی معده دارند ،در مصرف
گردو احتیاط کنند .کلسیم موجود در پنیر برای اینکه جذب بدن
شود نیاز به فسفر دارد و اگر پنیر با گردو مصرف نشود ،کلسیم
موجود در خون مقداری از فسفر مغز را بر میدارد که در نهایت
موجب کند ذهنی فرد خواهد شد ( .)60دانشمندان دریافتهاند که
نسبت مناسب کلسیم به فسفر نقش بسیار مهمی در جذب
مناسب کلسیم و همچنین فسفر دارد .بهترین نسبت برای بالغین 1
به دست آمده است از اینرو توصیه به مصرف همزمان (حداقل
ال مصرف
در طول  24ساعت) از منابع کلسیم و فسفر میکنند ،مث ً
پنیر (منبع غنی کلسیم) باید با منبع غنی فسفر یعنی گردو همراه
باشد تا بهخوبی در بدن جذب شود (.)61

_________________________________
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گروه سبزیها
سبزیها حاوی ویتامینهای مانند :ویتامینهای آ ،ث و اسید
فولیک و مواد معدنی مانند آهن و منیزیم میباشند .این مواد
غذایی دارای الیاف فیبر بوده و بهطور طبیعی ،چربی کمی دارند.
هرم راهنمای تغذیه ،مصرف روزانه  3تا  5سهم از این نوع
خوراکیها را توصیه میکند .علم تأکید میکند که میوهها و
سبزیها تأثیر خاصى در بسیارى از بیماریها دارند ،از اینرو
پزشکان خوردن آن را بهخصوص براى بیماران ریوى و مبتالیان
به نقرس و مانند آنها توصیه میکنند( .)20تردیدی نیست که
تأثیر میوهها در جسم بشر مانند سایر غذاهاست؛ یعنى تأثیر آن
تابع ترکیب شیمیایى به نسبت ترشى یا شیرینى و داشتن ازت در
آن است ()20-18
از بین حدوداً  250آیه متعدد در قرآن کریم در مورد غذا ،بخش
عمدهای از آن در رابطه با تغذیه حالل و گیاهخواری است (.)62

امام صادق (علیهالسالم) فرمودند :از براى هر چیزى زینتى است
و زینت سفره سبزى است .3در حدیث است :سبز کنید سفرههای
خود را به سبزى ،زیرا که شیطان را دور میکند با بردن اسم
خدا  .4حضرت علی (ع) از قول پیامبر (ص) فرمودند :کاهو را
بخورید ،زیرا خوابآور است و غذا را هضم میکند5.
حضرت صادق (علیهالسالم) روایت شده که فرمود :بر شما باد به
خوردن کاهو ،زیرا که خون را از غلیان خاموش و تصفیه می
کند.6
کاهو انواع ویتامینها را دارد و در آن بسیارى از امالح معدنى
وجود دارد ،مشروط بر اینکه آن قسمتى که بیشتر آفتاب دیده،
بخوردند؛ و تأکید بر استفاده از برگهای سبزتر کاهو شده است.
کاهو از نظر داشتن آهن ،بسیار غنى است و گلبولهای قرمز خون
را زیاد میکند و لذا صورت و لبها را سرخ میکند و اعصاب را
آرامش میبخشد و خوابآور است و چشم را شفاف میکند و به
رنگ مو میافزاید(.)63
کاهو در طب سنتی
در طب سنتی تولیدکننده خون صالح ،تسکیندهنده حرارت صفرا،
برطرف کننده خشکی صفرا و سودا و تشنگی ،باز کننده انسداد،
خوابآور و ملین بوده و سردرد و سرفهای که از گرمی و خشکی
باشد ،مفید است .خوردن آن با سرکه اشتهاآور میباشد .مصرف
زیاد آن برای سردمزاجان و نیروی جنسی مضر است ،همه اینها
از اثرات تصفیه خون است (.)64 ,63
کاسنى :امام صادق (علیهالسالم) فرمود :بر تو باد کاسنى که نطفه
را زیاد و فرزند را زیبا میکند.7
و فرمود :هر کس شب کند ،در حالى که در شکم او هفت برگ
کاسنى است ،آن شب را از قولنج در امان خواهد بود.8
کاسنی در طب سنتی :کاسنی در طب سنتی تسکیندهنده صفرا و
خون و تشنگی بوده و باید تازه و نشسته مصرف شود .چون در
اثر شستن جزئی لطیف آن از بین میرود .برای بیماریهای کبد و
معده و طحال ،باز کردن گرفتگیهای عروق و احشاء ،تقویت
کبد ،تنقیه کلیه و مجاری ادراری مفید میباشد .برای کبد گرم و
سرد مفید بوده و هر چه تلختر باشد ،در رفع امراض کبد مفیدتر
است .اگر آن را بجوشانند تا ساقه و برگ آن پاره شده و آب
رقیق از آن جدا شود ،بعد با نبات یا ترشی مصرف کنند .در تصفیه
خون ،بیهمتا است .ضماد برگ آن با سرکه جهت سردرد گرم و
خشک مفید است (.)64
بادنجان :پیامبر (ص) فرمودند ،بادنجان بخورید و زیاد هم
بخورید ،چون اولین گیاهی است که به خداوند عزوجل ایمان
آورده است.9
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بادنجان :امام هادی (ع) به یکی از عموهایش فرمودند :برای ما
بادنجان زیاد بخواهید چونکه در فصل گرما گرم و در فصل سرما
سرد است ،در تمام اوقات سال معتدل است و در هر صورت خوب
است.1
شلغم :امام صادق (ع) :هیچکس نیست ،مگر آنکه دارای رگ و
ریشه جذام است ،شلغم را در زمان خودش بخورید ،جذام را از
شما دور میکند.2
قارچ :حضرت علی (ع) فرمودند :قارچ از تفضالت و احسان
پروردگار است .آب آن داروی شفابخش برای چشم است.3
کدو :رسول اکرم (ص) فرمودند :کدو بخورید ،چون اگر خدا می
دانست گیاهی از کدو سبکتر است ،برای برادرم یونس آن را
میرویاند .اگر آبگوشت درست کردید کدو زیاد در آن بریزید،
چون قوهی فهم و عقل را زیاد میکند.4
کرفس :عمر بن ابراهیم گفت :از امام باقر (ع) ضمن گالیه از
معدهام دربارهی درمانش پرسیدم ،پس آن حضرت فرمودند :حزاء
(گیاهی است ،شبیه کرفس و از سبزیهای با حرارت است) را با
آب سرد بخور ،آن را انجام دادم و آنچه را دوست داشتم ،به دست
آوردم.5
هویج :امام صادق (ع) فرمودند :هویج در معالجه قولنج و بواسیر
مؤثر است .این گیاه هم قوه باه را اضافه میکند و هم کلیهها را
گرم میسازد.6.
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نتیجهگیري
از ابعاد اعجاز آمیز قرآن این است که بر همه علوم مختلف که
عقل و علم بشر هنوز به آن دست نیافته است ،احاطه دارد .اولیای
گرامی اسالم نیز در  14قرن قبل ،نکات دقیق بهداشتی ،تغذیهای
و طبی را به پیروان خود خاطرنشان کرده و برای درمان مردم از
آنها استفاده کردهاند .اخبار فوق ،مبین آگاهی پیامبر (ص) و
امامان معصوم (ع) از علوم لدنی است ،چرا که آنها با نقل
اینگونه مطالب ،چراغ هدایت امت را برای همیشه فروزان
ساختند و امروزه با پیشرفت علوم با دقت نظر بیشتری به سخنان
این بزرگواران توجه میشود .پس انسان ،این گوهر یگانه با
ساختار جسمی پیچیده که هنوز اطبای بزرگ دنیا و دانشمندان
از شگفتی آن انگشت به دندان میگزند ،با پیروی از دستورات
کتاب آسمانی و همچنین انبیا و اولیای الهی ،میتواند راه سالمت
جسم را یافته تا بتواند روح سالمی نیز داشته باشد.
با توجه به موارد گفته شده ،بهنظر میرسد که قرآن  14قرن
پیش به اصول مورد توجه در هرم غذایی کامالً توجه داشته و
برای سالمت انسان راهنماییهای زیادی ارائه نموده است .پس
الزم است تا نسبت به افزایش آگاهی با آموزش و فرهنگسازی
در جهت اجرایی نمودن آموزههای تغذیهای دین اسالم در بین

اقشار مختلف جامعه اقدام جدی ،عملی و کاربردی انجام گیرد.
با کمی دقت درمییابیم که علت طوالنی بودن عمر نیاکانمان روش
صحیح استفاده از مواد بوده و از سبک دین اسالم پیروی می
نمودهاند ،چرا که در این زمینه آیات و روایات بیشماری داریم
که تأکید دارند؛ چه بخورید ،در چه زمانی و با چه شرایطی غذا
را تهیه نمایید و میل کنید.
پس تأمین و حفظ و ارتقای سالمت ،مقدمه الزم برای حفظ
حیات ،شکوفایی عمر و بهرهگیری شایسته از زندگانی است .لذا
تندرستی به مفهوم وسیع یک ارزش است و حفظ جان ،یک
واجب شرعی است ،مقدمه این واجب نیز برای تحقق آن واجب
بزرگ که مسلمان باید سالم باشد تا بهتر خدا را عبادت کند با
تأکید و الزام همراه است.
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