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 14   ...پخش یاز بسامد صدا ییدوتا یهاتیب ریتاث یبررس  

 ی: بررسمیو خوراک از نگاه قرآن کر هیاصول تغذ
 در قرآن هیمرتبط با تغذ اتیتمام آ

 
 1یموریفرشاد ت

پژوهشکده  ز،یغدد درون ر یها یماریدر ب هیتغذ قاتیمرکز تحق
 ،یهشتب دیشه یدانشگاه علوم پزشک سم،یو متابول زیعلوم غدد درون ر

 رانیتهران، ا
هران، ت ران،یا یدانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشک ه،یگروه تغذ

 .رانیا
 
 2یمختار میراهاب

پژوهشکده  ز،یغدد درون ر یها یماریدر ب هیتغذ قاتیمرکز تحق
 ،یهشتب دیشه یدانشگاه علوم پزشک سم،یو متابول زیعلوم غدد درون ر

 رانیتهران، ا
 

 *3رانیرمیم نیپرو
پژوهشکده  ز،یغدد درون ر یها یماریدر ب هیتغذ قاتیرکز تحقم

 ،یهشتب دیشه یدانشگاه علوم پزشک سم،یو متابول زیعلوم غدد درون ر
 .رانیتهران، ا

 
 چکیده

و  هیتغذ نهیقرآن در زم دگاهید یمطالعه حاضر با هدف بررس
نسان ا هیمرتبط با تغذ یقرآن اتیام آخوراک انسان انجام گرفت. تم

 ریاز کتاب تفس ات،یآ میدرک بهتر مفاه ی. برادیاستخراج گرد
 زدهیس در هیمرتبط به تغذ اتیاستفاده شد. کل آ زین زانینمونه و الم

 یاستانداردها نییشامل تع یاصل وضوعاتشدند. م یبخش دسته بند
 میمدنظر قرآن کر ییغذا یسالم، الگو هیحالل و حرام، اصول تغذ

رنامه ب یبشر دارا هیتغذ یبرا میمورد بحث قرار گرفتند. قرآن کر
 یخوراک، استانداردها نیمنابع تام یاصل یها تیاست و اولو

له مقو نیهمچنمد نظر قرآن و  ییغذا یو الگو هیاصول تغذ ،یبهداشت
 برنامه لحاظ شده اند. نیدر ا ییغذا تیامن
 

 ، خوراک هیقرآن، اسالم، تغذ :یدیکل یها واژه

 
 14/09/1400تاریخ دریافت: 
 30/09/1400 تاریخ پذیرش:

 :نویسنده مسئولmirmiran@endocrine.ac.ir   

 
 مقدمه

االتر از هفتاد سال عبادت می پیامبر اسالم یک ساعت تفکر را ب
علی رغم گذشت با وجود نکات علمی فراوان در قرآن کریم،  .دانست

محل تحقیق علمی دانشمندان حوزه  کمترکتاب آسمانی  ، اینقرن 14
علوم تجربی قرار گرفته است. علم تغذیه بعنوان یکی از اساسی ترین 

ه های غربی بویژبیشتر برگرفته از تحقیقات کشور ،پایهعلوم 
پیش قرآن به اصلی ترین نکات  قرن ها در حالی کهامریکاست، 

راف، تاکید تغذیه ای از جمله رعایت اعتدال در خوردن، پرهیز از اس
سال  1440و ...  اشاره نموده است. در  شیر به مصرف میوه، سبزی،

سال کامل اعالم  2سوره بقره زمان شیردهی مادران را  233پیش آیه 

، جدیدترین یافته های علمی دنیا در منابع معتبر تغذیه (1)نموده است
. همچنین در آیه (2)ای مدت شیردهی را دو سال توصیه نموده اند 

درباره شراب و قمار از "سوره بقره خداوند متعال می فرماید  219
وگناهى بزرگ و سودهایى براى مردم پرسند بگو در آن دتو مى 
، جدیدترین (3)"لى[ گناهشان از سودشان بزرگتر است واست ]

یافته های علم پزشکی صحت این آیه شریفه را به اثبات رسانده 
پلی فنول ها و اثرات آنتی  است. شراب قرمز به دلیل غنی بودن از

اکسیدانی دارای نقش در پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی ست، 
هر چند مقدار توصیه شده آن برای زنان و مردان به ترتیب یک و 

علمی که در معتبرترین  های جدید ، یافته(4)دو اونس در روز است
میلیون نفر  28، حاصل از تحقیق بر روی مجله پزشکی دنیا، لنست

از مشروبات است مصرف هیچ مقداری  منتشر شدهکشور  195از 
د و به هیچ عنوان به مصرف آن توصیه نمی الکی را ایمن نمی دان

آن را  Medscapeو در پی آن سایت مرجع پزشکی  (5)کند
. روشن شدن چنین (6)بعنوان توصیه ای اصلی اعالم نموده است

حقایق علمی از قرآن کریم پذیرش آموزه های آن را حتی برای انسان 
 اگرچه مقاالتهای مشرک آسان تر و باور پذیرتر می نماید. 

ر حوزه مطالعات قرآن، نهج متعددی به زبان های فارسی و عربی د
البالغه و احادیث منتشر شده است، با این حال  با یک جستجوی 
ساده در عناوین مقاالت چاپ شده در معتبرترین پایگاه جستجوی 

مقاله که  40تنها  2021( تا سال Pubmedاطالعات پزشکی دنیا )
به  در عنوان آن قرآن وجود دارد را می یابیم که تنها چهار مقاله آن

لذا به نظر می رسد   .(10-7)موضوع تغذیه در قرآن پرداخته است
نگاه علمی  بررسینشده است و  دیندر حق این گنجینه علمی ادای 
 است.تکلیف یک  و همضرورت قرآن کریم به تغذیه، هم یک 

 روش کار:
در این طرح پس از مطالعه کامل قرآن کریم تک تک آیاتی را که 
در آن هر گونه اشاره ای به تغذیه و غذاهای مورد استفاده بشر شده 

به ترتیب توالی آیات از فاتحه به عنوان اولین تا الناس به عنوان  است
است که آیاتی که لزوما  الزم به ذکر استخراج گردید.آخرین سوره 

اسمی از مواد خوراکی یا قابل خورن در آن ذکر شده بعنوان آیات 
مرتبط با تغذیه لحاظ نشدند و آیاتی که در آن موضوع بحث به 
خوراک و تغذیه انسان مربوط می شد در نظر گرفته شد چرا که 
در برخی آیات در قالب یک داستان غیرمرتبط با موضوع تغذیه 

ه مربوط به خوراک بودند نیز استفاده شده بود ولی لزوما کلماتی ک
 برای هر نکته یا مفهوم تغذیه ای از آن آیات قابل برداشت نبود. 

، موضوع آیه و فاکتورهای غذایی مورد بررسی استخراج ؛ ترجمهآیه
 بعضا و آیات از تفسیر نمونه تمام برای درک و تفهیم موضوعی شد.

ه از سایت جامع التفاسیر نور استفادتفسیر المیزان با 
"https://abrenoor.ir/fa/app/abrenoor_jamita

fasir3”   .وره از س با توجه به توالی ترتیب آیاتاستفاده گردید
فاتحه تا سوره الناس که ترتیب چیدمان قرآن است سعی کردیم نظم 

با توجه به موضوعات  احتمالی آیات را شناسایی کرده و و ترتیب
این آیات را در چند دسته مهم طبقه  ،مورد اشاره در آیات مختلف

 بندی کنیم و تفصیلی از هر طبقه ارائه دهیم.
 یافته ها:
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 و آیات قرآن کریمدر  مرتبط با تغذیهبا توجه به موضوعات آیات 
 که براساس بخش طبقه بندی گردید 13 در، بر اساس ترتیب و توالی 

ند رو دارد. نیز محتوی بخش هایی تکراری و به صورت تاکید مجدد
یی چینش هدفمندانه ای دارد و دیدگاه گوکلی آیات مرتبط با تغذیه 

ابتدا با تعیین استاندارد و  .آن پرداختن از کل به جزء است
چهارچوب های اصلی مدنظر در تغذیه و خوراک انسان تحت 

ز( و طیب )مورد پسند الهی( و در مقابل آن عنوان برند حالل )مجا
حرام )غیرمجاز( بحث را آغاز می نماید. سپس احکام مهمی در 

. در ارتباط به سه موضوع روزه، شراب و شیردهی بیان می دارد
بخش بعدی پس از تفصیل بیشتر استانداردهای حرام و حالل به 

ی اهمیت جلوگیری از اسراف و اهمیت تعادل در مصرف غذاها
گام بعدی را به صورت تعیین فاکتورها و  حالل تاکید می نماید.

اقالم غذایی جهت تامین غذای حالل مشخص داشته و به مولفه های 
و اصلی کشاورزی شامل زمین، نور خورشید و آب می پردازد، 

سرمایه گذاری غذایی در بخش کشاورزی و باغات، دامداری و 
ه دربارقسمت ششم در  ی شود.گوشت های با منبع دریا را متذکر م

صحبت شده و آن را به اطعام فقرا و مساکین مقوله امنیت غذایی 
سپس به آب بعنوان نمونه ساده ای که با آن براحتی  گره زده است.

ه شاراز دسترسی انسان خارج کند اخداوند می تواند امنیت غذایی را 
لذا در کنار اهمیت آب در تولید انواع محصوالت می تواند  نماید. می

سمت در قناتوان سازی افراد ناسپاس گردد. ابزار بسیار ساده ای برای 
آیات انسان را به رعایت استانداردهای مدنظر الهی و  ،هشتم

عنوان نمادهایی از تامین ه پدر و مادر ب ،شکرگذاری از خداوند
  .(1)جدول  می نمایدکنندگان امنیت غذایی دعوت 

 تعیینهای غذایی و  بحث تغذیه در ابعاد گروه ،ت نهم و دهمدر قسم
و اقالم غذایی به تفصیل شرح داده شده است. به گونه ای که  عوامل

اولویت بخشی و  ترتیب بندی گروههای غذایی مد نظر قرآن کامال 
چنین از آیات قابل استنتاج است از دام در کنار بحث  مشهود است.

منافعی فراتر در جهت توانمندسازی خانواده ها و  ،تامین خوراک
حصول جوامع مسلمان در حوزه اقتصاد و غذا بر نگاه به دامداری 

، حال آنکه برای تامین گوشت مصرفی در چندین آیه تاکید می شود
 دریاها در تولید گوشت دارد.ویژه ای بر بهره گیری از پتانسیل 

بهشت بصورت  الگوی تغذیه ای مدنظر قرآن در این جهان و در 
متوالی و با نشان دادن اولویت ها و برتری دادن برخی اقالم غذایی 

اولویت تامین غذا  بحث شده است. قسمت نهم و دهمبر دیگر اقالم 
ت و نی های دانه ای )حبه( که شامل غالبه روییددر بیشتر آیات 

حبوبات ها است در کنار میوه جات داده شده است و سپس به مسئله 
شده است.  اولویت دادهسبزیجات ها و  گوشت از منابع مختلف 

الگوی بهشت را نمونه ای کامل از امنیت غذایی ترسیم نموده و بر 
بخش یازدهم را می توان بخش سیاست . تنوع غذایی تاکید کرده است

ر اان باردتامین امنیت اقشار آسیب پذیر شامل مادرگذاری در زمینه 
و ایتام نامگذاری کرد که سعی نموده  ارو شیرده، کودکان، فقرا، اس

ح در سط یبا قانون گذاری )احکام( و سیاست های تنبیهی و تشویق
بخش دوازدهم یک جمع  جامعه زمینه امنیت غذایی را فراهم نماید.

 که در آن توصیه ای استتغذیه بندی و نتیجه گیری از کل موضوع 
مروری بر الگوی تغذیه ای مد نظر قرآن  وقوی به تفکر و تعقل 

در قسمت پایانی با دادن هشدارهای جدی و اتمام حجت  شده است.
تامین مسئله به همه افراد جامعه با اعطای مشوق و بیان انذارهایی 

 .(1)جدول  را یادآوری نموده استامنیت غذایی 
 :بحث

حوزه  وتغذیه و خوراک دارای گفتمان است  حیطهکتاب قرآن در 
در این  در بر می گیرد. یو اجتماع یگسترده ای از جنبه های فرد

ترتیب و دسته بندی منظمی از موضوعات  ،با بررسی آیاتمطالعه 
که از تعیین استانداردهای تغذیه  شدرا استخراج اشاره شده در قرآن 

ای تا حوزه کشاورزی و دامداری، حوزه امنیت غذایی و حتی بررسی 
 .را شامل می شودو دعوت به انجام مطالعات علمی  های غذایی گروه

نکات کلیدی  برخی سعی می شود به علت گستردگی موضوعات
 مستخرج از آیات مورد بحث واقع شوند.

 لی حالل و حرام:تعیین استانداردهای ک
مسئله ای حیاتی برای موضوع کیفیت، بهداشت و ایمنی مواد غذایی 

تعداد   2010در سال  WHO. طبق آمار ستمردم و دولت ها
ه منجر میلیارد نفر بوده ک 2موارد بیماری های مرتبط با مواد غذایی 

( از %29میلیون ) 582ه است. تعداد به مرگ یک میلیون انسان شد
ذاهای آلوده انتقال پیدا کرده به دنبال مصرف غ بیماری این موارد

میلیون مورد بیماری ناشی  48تعداد  2011سال امریکا در  .(11)است
 3000مورد بستری و  128000 که منجر به رخ دادهاز مواد غذایی 

خداوند در مورد  .(13, 12)شده استو هزینه های گزاف  یفوت
ل و طیب )مجاز و ت عنوان حالحهایی ت خوراک انسان استاندارد

این  مورد پسند الهی( و حرام)غیرمجاز( تعیین نموده است.
اده از آنها را فاستانداردها طیف وسیعی از مواد خوراکی و نحوه است

 عنوان مثال دره بموثر است.  غذاایمنی  در برمی گیرد که کامال بر
 می دانیم که امروزه وقرآن مصرف خون و مردار حرام شده است 

 انتقال می یابند. از طریق خون های میکروبیبسیاری از آلودگی 
 .است اعالم شدهحرام  خوک و اکثر حشراتمصرف گوشت 

 حالل، اصول ذبح شرعی حیواناتدر صورت عدم رعایت همچنین 
استانداردهای ایمنی و سالمت این می گردد. لذا آنها حرام  گوشت

تماال سالمت خوراک در و جایی که اح نمودهمواد غذایی را تضمین 
 معرض خطر قرار می گیرد مصرف غذا را حرام اعالم می نماید.

در بین عوام و حتی حالل در بسیاری از کشورها  صنعت غذایاخیرا 
طرفداران بسیاری پیدا نموده است و طبق رستوران های معتبر 
میلیارد دالر گردش  560غذای حالل سالیانه  ،گزارش انجمن جهانی

استانداردها که بویژه در مورد مصرف  این  .(15, 14)ردمالی دا
 سایر مسلمانانو  ی هاگوشت ها تبیین شده است شاید برای ایران

مسئله ملموسی نباشد؛ چرا که عمدتا با عرضه گوشت های غیر 
 های  آمار سازمانهایشان روبرو نبوده اند.  حالل در کشور

OECD (Organisation for Economic Co-

operation and Development)  وFAO (Food 

and Agriculture Organization ) تولید نشان می دهد
 و مصرف سرانه گوشت در همه کشورهای جهان رو به افزایش است

و عمده منبع تامین گوشت دنیا را چهار محصول مرغ، خوک، گاو 
از  2015-2017. در بین سال های (16)فند تشکیل می دهندو گوس

رغ و خوک م ،سرانه مصرف جهانی گوشتکیلوگرم در سال  2/34
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  رشاد تیموری و همکاران ف  16

 1400 پاییز، 3، شماره 6دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

 مصرف .(17)را داشته اند بیشترین مصرف % 35و  %40ترتیب با ه ب
سیه، بریکس )چین، هند، رو گوشت خوک در این سال ها در منطقه

رتیب ته ب هو همچنین آسیا اقیانوسی ، اروپا(و آفریقای جنوبیبرزیل 
حال  ،است بودهاز کل مصرف سرانه گوشت  %46و  47%، 4/47%

در اکثر کشورهای اسالمی مصرف سرانه گوشت خوک صفر  آنکه
گرم در سال می  200بوده و جالب اینکه در کشور عربستان سعودی 

منبع عنوان ه امروزه سرمایه گذاری بر روی حشرات ب .(17)باشد
ده شتبدیل موضوعی جدی  به بسیاری از کشورها در تامین پروتئین

و سازمان فائو اخیرا تحقیقاتی را بر روی تولید حشرات  (18)است
حال آنکه در مذاهب اسالمی . (19) عنوان غذا آغاز نموده استه ب

 ساده همین دو مثاللذا  .فقط نوع ملخ از حشرات را حالل دانسته اند
تعیین مصرف کنونی گوشت خوک و حشرات نشان می دهد از 

ب یک موضوع ساده و پیش پا افتاده نیست استاندارد حالل و طی
نده آی ید عمدتا برای قرن حاضر و قرونبلکه موضوعی همیشگی و شا

  .باشد
 و الگوی غذایی مد نظر قرآن: اصول تغذیه و الگوی خوراک سالم

های الگوی خوراک  راهنما بسیاری از کشورهای دنیا هرم ها و
 حوه مصرفکه توصیه هایی درباره مقادیر و ننموده اند سالم طراحی 

 در امریکا تدوین این راهنما ارائه می نماید.انواع گروه های غذایی 
انش دسال یکبار با توجه به  5شروع شده و هر  1980ها از سال 

م هر" به گونه ای که جدیدترین راهنمای غذایی تغییر می کندروز 
داشته تفاوت های زیادی با نسخه های قدیمی  "غذای سالم هاروارد

مه این الگوها در ه .(20) و الگوی مناسب تری ارائه نموده است
)تامین کننده مواد مغذی ضروری و انرژی کافی  چهار اصل کفایت

)تامین کننده نیاز بدن به همه مواد مغذی نه کمتر  ، تعادلبرای بدن(
)مصرف روزانه انواع خوراکی های سالم  ، تنوعو نه بیشتر از نیاز(

)تنظیم برنامه ای با مقادیر  و تناسب از گروههای مختلف غذایی (
برای داشتن یک الگوی  کافی و متناسب از همه گروههای غذایی(

آنچه درباره تغذیه و خوراک  صحیح خوراک اتفاق نظر دارند.
ا نه ای که ببه گو بوده،انسان در قرآن بیان شده بسیار هوشمندانه 

ه پرداخت ه برنامه های کلی، فراگیر و موثررعایت اختصار به ارائ
سوره فصلت بر اصل کفایت مواد غذایی با  10خداوند در آیه است. 

گیرى شده اند  ذکر اینکه مواد خوراکى جهان در چهار روز اندازه
اد که براى همه موجودات به میزان کافی و پوشش دهنده تمام مو

اشاره می  ه است و سپس در آیات متعددینمودز است اشاره مورد نیا
تمام خوراکی ها را ضمن تاکید بر استاندارد حالل و طیب  کند که

ت تامین کفایرای برای تامین نیاز انسان مهیا ساخته است و حتی ب
دوران شیردهی را دو سال  ،خوراک و تضمین رشد مناسب نوزادان

وره س 87خداوند در آیات ؛ درباره اصل تعادل اعالم نموده است.
بر رعایت اصل اعتدال و طه  81اعراف و  31انعام،  141مائده، 

 پرهیز از زیاده روی و اسراف در خوردن غذا تاکید نموده است.
همچنان که امروزه ثابت شده است که کمبود دریافت مواد مغذی 

مغذی همچون و مصرف بیش از حد که به مسمومیت ناشی از مواد 
آهن، منگنز و ... منجر می شود می تواند عوارض پیچیده جسمی 

یف ط توصیه به مصرفاصل تنوع مواد غذایی در قرآن با  ایجاد نماید.
، لبنیاتها،  سبزی میوه ها،از مواد غذایی حالل شامل  گسترده ای

چهارپایان، ماهی ها و طیور و  غالت و حبوبات، گوشت هاانواع 
و  30حتی بخش هایی از باغات که متفاوت از میوه آنهاست )آیات 

 کامال مشهود است.سوره عبس(  31
گروه های  محققین به دنبال مصرف "تناسب"د واژه یلکدر بحث  

هستند که مناسب ترین شکل از  لویت هاییوو ا نسبت هاغذایی در 
 USDAهرم غذایی  درباشد..  یماریبتامین نیازها بدون ایجاد 

(United States Department of Agriculture ) که
 بود،در امریکا های غذایی  مرجع راهنما 1992-2005ل از سا

 3-5واحد از انواع غالت های تصفیه نشده،  6-11مصرف  روزانه
 2-3، لبنیاتواحد  2-3واحد میوه جات،  2-4واحد سبزیجات، 

. (21)روغن ها را توصیه می نمودمقادیر حداقل واحد گوشت ها و 
به هرم  ایرادت اساسیبا طرح انشگاه هاروارد محققین ددها بع

USDA ،  طبق مطالعات علمی و متناسب با شرایط کشور امریکا
این راهنما بین  .(20)را ارائه نمودند "هرم خوراک سالم هاروارد"

هرم  قاعدهبترتیب اولویت در غالت ها تفاوت قائل شده و انواع 
به همراه روغن های مفید مانند زیتون، کانوال، دار غالت های سبوس 
-2مصرف روزانه سبزیجات به مقدار فراوان و ، سویا و آفتابگردان

-2از مغزها و حبوبات، بار  1-3مصرف روزانه ، میوه هاواحد  3
به همراه تخم طیور و ماهی ها گوشت های سفید بار در روز  0

در راس هرم  لبنیات و نهایتا بار 1-2مصرف روزانه ، سپس مرغ
گوشت قرمز و گوشت های فرآیند شده به همراه غالت های تصفیه 

 .شده مانند برنج سفید، ماکارونی و نان های سفید قرار می گیرند
اولویت صورت آیات متوالی ه ب جاحداقل در چهار  در کتاب قرآن

دانه سوره یس  33-35آیات  در بندی های غذایی ارائه شده است.
مل غالت و حبوبات و سپس میوه درختان را اولویت های روییدنی شا

به ترتیب انواع  9-11در سوره ق آیات  های غذایی قرار می دهد.
خل های نکه درو می شوند)غالت و حبوبات( و  باغ ها و دانه هایی

سوره الرحمن نیز در  11-12. در آیات بلند که میوه متراکم دارند
ه شکوف پر اى ها و نخلهمیوهترتیب ه توصیف نعمت های دنیوی ب

ى که همراه با ساقه و برگى است یها )با خوشه های غالف دار(، دانه
آید و سبزیجات صورت کاه )به صورت پوست دار( در مىه که ب

خوشبو را معرفی می نماید و اولویت را در ابتدا به میوه ها و بویژه 
دار آن که  خرما می دهد، پس از آن دانه ها بویژه از نوع غالف

 ذرت و امثالهم می شود و پس از آناحتماال شامل گندم و جو و 
-32نهایتا در سوره عبس آیات می دهد. را اولویت قرار سبزیجات 

لویت های خوراک را او غذا،ضمن دعوت انسان به تفکر درباره  24
که شامل اول حبوبات و غالت ها، انگور  یان می نمایدبه ترتیب ب

انواع سبزیجات ها، انواع میوه ها و به طور ویژه به همراه همه 
زیتون و خرما و نهایتا چهارپایان که هم جنبه گوشت آن و هم 

 بویژه در سوره عبس این آیات متوالی جنبه شیر را در بر می گیرد.
های غذایی زمانی که از همه  ی گروهبرآوردی از اولویت ها

گروههای غذایی نام برده می شود ارائه می نماید که در عمل بیشتر 
به هرم خوراک سالم هاروارد می باشد چرا که اولویت ها در  شبیه

و حبوبات، سبزیجات ها،  ی کاملترتیب غالت هاه ب سوره عبس
 و نهایتا شیر و گوشت است. بویژه زیتون میوه ها
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 17   ...ی: بررسمیو خوراک از نگاه قرآن کر هیاصول تغذ  

Journal of Quran and Medicine Volume 6 Issue 3, Autumn 2021 

روغن  چنین به تنها نوعی از روغن که اشاره شده استدر قرآن هم 
عنوان یک بخش از خوراک ه بسوره مومنون  20در آیه  زیتون
در بسیاری از آیاتی که درباره میوه ها صحبت شده می باشد.  انسان

است بطور مستقل از میوه از واژه باغ نیز استفاده شده است )همانند 
محققین در حوزه های قرآنی سوال سوره عبس( که برای حتی  31آیه 

برانگیز شده است، برخی کتب تفسیر مانند تفسیر نمونه معتقدند 
منظور از باغ فقط میوه نبوده و شامل سایر اجزایی مانند زنجبیل و 
چای و برگ های مختلف درختان که خواص تغذیه ای دارند می 

زها مغ توجه به اینکه از نظر محققین تغذیه گروهی بنام باشد، با
شامل گردو، بادام، پسته، بادام زمینی، فندق و ... با اینکه محصوالت 
درختی هستند در گروه میوه جات قرار ندارند و بخاطر ویژگی های 

عنوان مغز شناخته می شوند دور از ذهن نیست که ه متفاوت خود ب
ا در لذ آورندگان گروه مغز ها نیز باشد. باغات قابل ترجمه به پدید

قرآن به این گروه غذایی هم توجه ویژه  ،چنین دسته بندی ای صورت
ای داشته است و توصیه های علمی اخیر نیز به مصرف روزانه تا 

سوره مومنون جای 19-21آیات  هفتگی این گروه غذایی اشاره دارد.
ترتیب میوه و باغ، روغن ه دیگری ست که اولویت بندی شامل ب

ن قرآ تا گوشت را ارائه نموده است.زیتون و نان روغنی، شیر و نهای
کریم در حوزه تغذیه بر تنوع غذایی سفارش فراوان داشته و حداقل 
در سه آیه جداگانه به مصرف گوشت های دریایی توصیه نموده و 

عنوان یک منبع متنوع ه سوره واقعه نیز از گوشت طیور ب 21در آیه 
  غذایی در بهشت یاد نموده است.

صرف گوشت دام ها که منبع گوشت قرمز می آیات متعددی به م
گوشت قرمز منبع غنی پروتئین با کیفیت باال،  .ندباشد اشاره نموده ا

روی و آهن است و مصرف مقادیر متعادل گوشت های لخم فاقد 
های  راهنماچربی می تواند نیاز به این مواد ضروری را تامین نماید. 

متعادل تا دو بار در نیز توصیه به مصرف  2015-2020غذایی سال 
هفته گوشت های لخم که حاوی چربی اشباع و کلسترول کمتری 
هستند و عدم مصرف گوشت های فرآیند شده و پرچرب نموده 

در مطالعات  و فرآیندی مصرف باالی گوشت قرمز. (22)است
عنوان یک عامل خطر برای بسیاری از بیماری های مزمن ه متاآنالیز ب

یافته ذهنیت جامعه را نسبت به گوشت شناخته شده است و این 
بسیار مهم است  نکات حیوانی مخدوش نموده است. توجه به این

که قرآن کریم بخش عمده ای از منبع تامین گوشت قرمز کنونی 
و از افراط و اسراف جهان که خوک می باشد را به طور کامل رد 

های لذا در تحلیل یافته ها و الگودر مصرف غذا نهی نموده است. 
غذایی غربی و الگوی مد نظر قرآن باید این تفاوت مهم لحاظ شود. 
ضمنا در سطح جهانی هنوز هم مهم ترین کمبودهای مواد مغذی 

و منبع غنی آنها گوشت قرمز است.  (24, 23)شامل آهن و روی بوده
گوشت و شیر بهترین، ارزانترین و در فرآورده های دامی شامل 

دسترس ترین منبع پروتئین با کیفیت باال و مواد مغذی همچون آهن، 
د، لذا وقتی در نروی و کلسیم در عمده مناطق جهان به شمار می آی

نگرش قرآن در حوزه تغذیه تفکر می کنیم کامال یک جهان بینی 
غذایی پایدار  و جامعیت در توصیه های غذایی با تمرکز بر منابع

 .جهت تامین غذای سالم در کل جهان را مشاهده می کنیم

دکتر باسیل ابوالعنین متون تغذیه ای قرآن کریم را با ویژگی های 
. در این بررسی (25)مدیترانه ای مقایسه نموده استسالم رژیم غذایی 

بر  آیه 16شناسایی شده است.  با رژیم مدیترانه ایمرتبط  آیه 24
 2بر ماهی و غذاهای دریایی،  آیه 3میوه و سبزی و  غالت کامل، 

تاکید  دنیآیه بر فعالیت ب 1و  بر روغن زیتون آیه 2بر شیر ،  آیه
قرآن  . یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که(25)نموده اند

عنوان یک منبع معتبر که با معیارهای تغذیه ای سالم ه می تواند ب
همانند رژیم مدیترانه ای سازگاری دارد معرفی گردد. بطور کلی 

 تربا تاکید بر مصرف بیش مناسبیک الگوی الگوی مدیترانه ای که 
غالت و حبوبات و مغزها، میوه و سبزیجات، روغن زیتون، عسل، 

های فرآیند شیر و گوشت  مصرف کمتر دریایی و ماهی ها و غذاهای
تا حدی نزدیک به الگوی تغذیه ای مدنظر قرآن  (26)می باشد شده

کریم می باشد. با این حال تفاوت های اساسی و قابل توجهی در 
داردهای مدنظر قرآن کریم با آنچه در الگوی مدیترانه ای رایج استان
مانند خوک و آبزیان  مانند مصرف شراب و گوشت های حرام است
 مشاهده می شود. و .. 

در قرآن صدها گام فراتر از الگوی  خوراکدیدگاه و استاندارد های 
مدیترانه ای یا هاروارد به عنوان الگوهای مطرح در جهان امروز 

 ابهای غذایی  مصرف گروه تناسبها فقط به دنبال  است. این الگو
اه قرآن . اما دایره نگهستند برای سالمتیمنافع بیشتر و خطرات کمتر 

ه تا مصرف نهایی زنجیره تولید غذا از آب و خاک گرفت کل کریم
و با صدور احکام حالل، حرام،  می بیندآن و حتی پس از مصرف را 

ها را لحاظ  جنبهمکروه، زکات، اسراف، اطعام ایتام و ... همه ی این 
الگوی  هستند وتغذیه ای فرد محور علمی نموده است. الگوهای 

عالوه بر توصیه های  و را می بیندهم فرد و هم جامعه قرآنی 
ب و تاکیدات ویژه به برخی غذاها، عمیقا توجه به نیاز تغذیه متناس

ای دیگر افراد جامعه نیز محوریت دارد. در الگوهای جهانی به 
در مصرف انرژی توصیه می شود، در حالی که فردی رعایت اعتدال 

می خواند  و گناه خداوند بزرگ، پرخوری و اسراف را امری منکر
 تامین امنیت غذایی جامعه است. نبالاز طریقه زکات و انفاق به دو 

به امنیت  یافته ها در قسمت های ششم، یازدهم و قسمت پایانی
 توانمند و ایجاد فرهنگ مسئولیت پذیری اجتماعی از طریقغذایی 

 مالی و غذایی تاکید شده است.سازی جامعه برای مبارزه با فقر 
یک به تفک دنیایی و بهشتی تغذیه راالگوهای  یافته ها، قسمت دهم

بیان نموده است. الگوی ارائه شده برای این جهان از طیف گسترده 
الگوی ارائه شده از بهشت عمدتا در تری از خوراکی ها نام برده و 

 یژهبو، شیر، عسل و گوشت گوارا بر میوه های متنوع، نوشیدنی های
. شاید تمرکز بر میوه ها، شیر و عسل است گوشت طیور اشاره شده

عنوان خوراکی ه انی و تشویق مردم به مصرف این غذاها بجنبه رو
های بهشتی باشد و بطور غیر مستقیم سعی شده انگیزه باالیی برای 

میوه و شیر مصرف  امروزه مصرف این اقالم ایجاد نماید، کما اینکه
و یکی از مشکالت جهانی حوزه  های رژیمی بسیار کمتر از راهنما

 . (27)سالمت است

 تشکر: و  تقدیر
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  رشاد تیموری و همکاران ف  18

 1400 پاییز، 3، شماره 6دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

 ی، دانشگاه علوم پزشکسمیو متابول زیدرون راز پژوهشکده ی غدد 
ی به جهت حمایت های مالی بهشت دیشه یدرمان یو خدمات بهداشت

 از این مطالعه تشکر می نماییم.
  منابع حمایتی:

 یدانشگاه علوم پزشک سم،یو متابول زیپژوهشکده علوم غدد درون ر
 .رانیتهران، ا ،یبهشت دیشه یدرمان یو خدمات بهداشت

 تعارض منافع: 

 منافعی در این مقاله نویسندگان اعالم می دارند که هیچ گونه تعارض
 .وجود ندارد

 
تفصیل آیات مرتبط با تغذیه و خوراک در قرآن کریم بر اساس موضوعات مورد بحث طبق ترتیب و چیدمان کلی سوره دسته بندی و  -1جدول 

 های قرآن از سوره الحمد تا الناس.

موضوع مورد  آدرس آیات  توضیحات
 بحث

 ردیف

استاندارد کلی مد نظر در قالب برند های حالل و طیب در مقابل حرام مطرح شده و 
 ملزم به رعایت اصول آن می کند.همگان را 

، 168 آیات 
 173و 172

 سوره بقره

تعیین استاندارد ها 
و چهارچوب کلی 

اصول تغذیه و 
 خوراک

قسمت 
 اول

واجب نمودن روزه که کل شرایط جسمی و روحی شخص را به مدت یک ماه درسال -1
 قویا تحت تاثیر قرار می دهد.

 اثربخشی آن ممنوع می نماید.خوردن شراب به علت هزینه باالتر از -2
سال اعالم  و جهت تامین امنیت غذایی، جسمی و روانی  2مدت مطلوب شیردهی را -3

سال اول کودکی به  2انسان که دو سال اول نقش تعیین کننده دارد حق حضانت کودک در 
مادر می دهد و پدر را ملزم به تهیه مخارج خوراک، پوشاک و اسکان مادر و تامین 

 اجتماعی مادر می نماید.  امنیت

، 183آیات 
 233و  219

 سوره بقره

بیان  سه حکم 
الزم االجرا 
درباره روزه، 

 شراب و شیردهی

قسمت 
 دوم

تفصیل بیستر  برندهای حالل و حرام و تاکید بر عدم دخالت سلیقه شخصی، خرافات 
 این مقوله قدیمی و برداشت های غلط ناشی از اطالعات نادرست از ادیان پیشین را در

حلیت  -4احکام حلیت صید سگ های شکاری -3 حیوانات صید -2طیبات-1 غذای حالل:
 و حبوبات کتاب اهل طعام از )طبق حدیث امام صادق منظور کتاب اهل غذاهاى(طعام )

 برند(.نمى را خدا نام کردن ذبح هنگام زیرا آنها، هاىذبیحه نه ها و ...است،میوه
حیوانات -4شوند ذبح خدا نام غیر به که حیواناتى -3گوشت خوک-2خون-1 غذای حرام:

 -6دبرون دنیا از بیمارى به یا و بسپارند جان ضرب، و شکنجه حیواناتی که با-5خفه شده 
 -8باشند مرده شاخ ضرب به که حیواناتى -7بمیرند بلندى از شدن پرت اثر بر که حیواناتى
شوند مگر اینکه قبل از مردن به آنها برسند و ذبح  کشته درندگان حمله بوسیله که حیواناتى

 قسمت( همچنین) -10شوند ذبح آنها برابر در یا بت ها روى که حیوانهایى -9شرعی شود.
 .آزمایىبخت مخصوص تیر هاىچوبه وسیله به حیوان گوشت کردن

 

آل  93آیه 
عمران،آیات 

1  ،5-3 ،
، و 88-87
مائده،  96

و  121آیات 
146-141 

 69انعام، آیه 
انفال و آیه 

یونس  59  

تعیین استاندارد ها 
و چهارچوب کلی 

اصول تغذیه و 
خوراک با 

 جزئیات بیشتر

قسمت 
 سوم

 درباره اسراف در غذای حالل هشدار می دهد. باید دید کلی تری به اسراف داشت و از
 اتالف مواد غذایی از مزرعه تا مصرف را می توان در حیطه اسراف بررسی کرد.

 141 آیات
 31انعام و 
 اعراف

قسمت  اسراف
 چهارم

اولین مولفه که بر آن تاکید نموده زمین زراعی است. زمین ها قابلیت کشت همه روییدنی 
متفاوت است. لذا  ها را دارند اما محصوالت برآمده از هر زمین از نظر کیفیت و کمیت

 باید برای هر محصول زمین مناسب آن ارزیابی و شناسایی گردد.
تاکید بعد بر تنظیم نور توسط چرخه شب و روز است که توسط خداوند مدیریت می 

 شود.
نوع آب ظاهرا به اندازه نوع زمین در کیفیت محصوالت حساسیت ندارد و آب فاکتور 

 ثابت تری ست.

 4و3آیات 
 رعد

فاکتورها و تعیین 
 اقالم غذایی 

کشاورزی و -1
 باغداری

احشام )هم در -2
 اقتصاد هم تغذیه(

خوراک و -3
 گوشت دریایی

قسمت 
 پنجم

غذا،  یک مثال از شهری آورده شده که مولفه های امنیت غذایی از جمله در دسترس بون
قابلیت دستیابی و توان مالی و تنوع کافی در آن فراهم بوده ولی بدنبال کفران نعمت امنیت 

 112آیه 
 نحل

قسمت  امنیت غذایی
 ششم
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 19   ...ی: بررسمیو خوراک از نگاه قرآن کر هیاصول تغذ  

Journal of Quran and Medicine Volume 6 Issue 3, Autumn 2021 

غذایی آنها از بین رفته و به گرسنگی عمومی مبتال شدند. لذا امنیت غذایی مولفه ثابتی 
نیست و در اثر ناسپاسی مانند عدم شکرگذاری، اسراف، ندادن حق فقرا و ... از بین رفتنی 

در واقع حتی در صورت رعایت استانداردهای حالل و حرام ، ناسپاسی و کفران  ست.
 موجب گرسنگی عمومی می شود.

در آیات سوره حج با توجه به حالل بودن گوشت دام و شتر دو بار بر ضرورت اطعام فقرا 
و مساکین تاکید نموده است و این را مصداق شکرگذاری اعالم کرده است. لذا اطعام فقرا 

شانه شکرگذاری و وسیله تامین امنیت غذایی جامعه است. ن  
 

 
، 28آیات 

 36و  30
 سوره حج

خداوند می تواند آب را از دسترسی انسان خارج کند که توان استفاده جهت خوردن و کشت 
روغن زیتون و را نداشته باشد. ولی آب جهت تامین محصوالت باغی چون خرما و انگور، 

چهارپایان که منافع تغذیه ای چون شیر برای بشر دارند نازل می شود. شاید خداوند به گونه 
ای می خواهد با بیان اینکه بخشی از این آب جهت حفظ حیات نباتات و چهارپایان است 
جهت تضمین گرفتن از اهمیت بشر به کشاورزی و دامداری فروفرستادن آب را تا حدودی 

 ه وجود باغات و دام ها کند که در نهایت به نفع خود بشر است.منوط ب

-21آیات 
 مومنون 18
 سجده27آیه 

مسئله اهمیت آب 
در تامین فاکتورها 

 و اقالم غذایی

قسمت 
 هفتم

انسان را مجددا به اصول کلی تغذیه مد نظر قرآن دعوت کرده و بخاطر شیردهی و کمک 
آنان را به شکرگذاری از پدر و مادر دعوت می  های پدر و مادر در پرورش یافتن انسان

کند. در اصل این بار بر شکر گذاری از افرادی که در حیطه تغذیه و پروش انسان در 
 چهارچوب اصل حالل و طیب نقش دارند اشاره شده است.

لقمان 14آیه  یادآوری مجدد  
استاندارد حالل و 

طیب در کنار 
 شکر گذاری

قسمت 
 هشتم

 منابع دریایی چه آب شور  چه شیرین. تامین گوشت از -1
 توجه به میوه ها بعنوان خوراک و توجه و تدبر در رنگ های آنها -2
شامل دانه های  "حبه"در آیات متوالی سوره یس اول از توجه بویژه به  -3

 حبوبات و غالت می شود، اولویت بعدی درختان و باغات بویژه خرما و انگور است.
بعنوان  "زوجیت نباتات"شکرگذاری توجه انسان را به مسئله پس از دعوت انسان به 

 یک اصل علمی قابل استفاده جلب می کند.
از منافع چهارپایان ابتدا به مصرف گوشت آنها بعنوان خوراک و سپس شیر  -4

 آنها اشاره شده است.

و  12آیات 
فاطر،  27
و  36-33

 یس  73

تعیین فاکتورها و 
اقالم غذایی جهت 

 تامین غذا

مت قس
 نهم

میوه و نوشیدنی های فراوان و با دو ویژگی: یکی تنوع زیاد و مصرف مطابق ترجیح غذایی 
و بعدی رعایت احترام و عزت نفس در عین اینکه هیچ حصول آسان و بی زحمت.  در واقع 

ویژگی برآمده از این قسمت شامل در دسترس و موجودن بودن غذا، قابلیت دستیابی  4
حات غذایی و حفظ عزت و کرامت افراد ویژگی های شرایط امنیت آسان، رعایت ترجی

 غذایی ست که در بهشت فراهم است.

 57آیات 
 42یس، 

 51صافات و 
 ص 

الگوی تغذیه 
 بهشتیان

قسمت 
 دهم:

مقایسه 
و شرح 

الگوهای 
بهشتی و 

دنیایی 
به 

صورت 
 متوالی

- 
بسط 
بیشتر 

بحث ها 
و 

الگوهای 
 مد نظر

 انسان خلق شد که هم بهره اقتصادی و هم خوراکی دارند.نوع چهارپایان برای  8
گیرى شده اند که براى همه موجودات به میزان  مواد خوراکى جهان در چهار روز اندازه

 کافی و پوشش دهنده تمام مواد مورد نیاز است.
پس هرچیزی که به آن نیاز داشته باشیم در همین جهان یافت می شود فقط باید تحقیق و 

 صورت گیرد. جستجو

زمر  6آیات 
غافر  79و 

)در مورد 
 چهارپایان(

 10آیه 
فصلت در 

مورد 
مقدورات 
خوراکی 
جهان و 

 کفایت آنها

الگوی مد نظردر 
 دنیا

 در امنیت کامل اند، در باغ های پر میوه به سر می برند.
تی بهشالگوی غذایی بهشتیان بترتیب: آب صاف، شیر، شراب طهورا، عسل، انواع میوه های 

 و نهایتا آمرزش پروردگار که جنبه آرامش کامل روحی روانی است.

 55آیات 
 15دخان و 
 محمد

الگوی تغذیه 
 بهشتیان
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  رشاد تیموری و همکاران ف  20

 1400 پاییز، 3، شماره 6دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

به دنبال بارش باران به ترتیب انواع باغ ها و دانه هایی که درو می شوند)غالت و 
خوانده می حبوبات(، نخل های بلند که میوه متراکم دارند کشت می یابند. اینها روزی 

شوند. روزی در اصل یعنی چیزی که از جانب خداوند و در پی کمک الهی دریافت شده 
که از بارش باران تا پرورش خوراکی ها همه اش عمدتا خارج از اراده مداوم انسان است 

و طبیعت طبق یک برنامه غریزی آن را تولید می کند. لذا خداوند دارای حقوقی بر بندگان 
 و ... است مثل زکات

سوره ق 
9-11آیات   

الگوی مد نظر در 
 دنیا

این آیه مصداق کامل جدیدترین تعریف امنیت غذایی در سطح خانوار است که توسط 
FAO ارائه شده است: 

از  -امددناهم )یعنی همیشه و در همه زمانها به آنها داده می شود( -بهشتیان )همه بهشتیان(
ن و مغذی( از هر نوع که بخواهند )دسترسی فیزیکی، انواع میوه و گوشت )غذای سالم، ایم

اجتماعی و اقتصادی کامل با رعایت ترجیحات غذایی(، در ادامه گفته می شود مشروبات 
 گوارایی که نه موجب بیهوده گویی و نه گناه می شود )جهت تامین زندگی فعال و سالم(

سوره طور 
-23آیات 

22 

الگوی تغذیه 
 بهشتیان

پرشکوفه )با  نخلهاى و هامیوه بترتیب انسان غذائى خداوند مربوط به موادنعمات مهم 
کاه )به صورت  بصورت که است برگى و ساقه با همراه که هائىدانه خوشه های غالف دار(،

 خوشبو را برشمرده است.. سبزیجات و آیدمى در پوست دار(
بنظر می رسد خداوند در لیست نعمات زمینی اولویت را در ابتدا به میوه ها و بویژه خرما 
داده است، پس از آن دانه ها بویژه از نوع غالف دار آن که احتماال شامل گندم و جو و 
ذرت و امثالهم می شود و پس از آن اولویت را به سبزیجات می دهد. جالب توجه است که 

بتی نشده است شاید هم اینکه این دو به دنبال مصرف سه گروه قبلی از شیر و گوشت صح
توسط انسان و سایر حیوانات تولید می شوند و هم اینکه در زنجیره غذایی انسان اهمیت 

 باالتری برای این سه گروه قائل شده است. 
 

و  11آیات 
الرحمن 12  

الگوی مد نظر در 
 دنیا

 میوه های فراوان و درختان خرما و انار. از هر میوه ای دو نوع وجود دارد، 
و  "شراب طهورا "واقعه در وصف نعمت های بهشتیان سومین نعمت را  20-21آیات 

را به ترتیب میوه و گوشت  بهشت در مقربان مادى نعمتهاى از قسمت پنجمین و چهارمین
ز گوشت در این آیه دومین بار است که ا ، داشته شده است گوشت مقدم بر میوه می داند.

میان غذاهای بهشتی نام برده شده است و جالب اینکه باز هم بعد از میوه و اینجا از گوشت 
پرندگان نام برده است. جوری که از آیه برمی آید تنوع فراوانی در مصرف میوه جات و 

 گوشت پرندگان در بهشت وجود دارد.
ادامه در وصف بهشت از سایه درخت صدر و  طلح )موز( و تنوع درختان در بهشت. در 

 میوه های فراوان بعنوان پنجمین نعمت نام می برد.

و  52آیات 
الرحمن،  68

، 20آیات 
و  29، 21
سوره  32

 واقعه

الگوی تغذیه 
 بهشتیان

با صدور احکامی در مورد زنانی که مطلقه، باردار یا شیرده به دنبال تامین امنیت اجتماعی 
 زنان حامله، شیرده و کودکان است.و تغذیه ای سه قشر آسیب پذیر 

زن حامله: خرج و مخارج زن حامله ای را که طالق گرفته باشد را به عهده مرد می 
 گذارد.

 زن شیرده: عالوه بر مخارج حتی باید هزینه ای هم برای شیردهی به مادر پرداخت شود.
رد به تامین با ملزم نمودن مکودکان  سالمتی و روانیتضمین امنیت غذایی،  کودکان: 
ادن د همچنین ،حق سرپرستی در سال اول زندگی به مادرمادر حامله یا شیرده، مایحتاج 

پس از مشورت  ناتوانی مادر در شیردهیبه پدر در صورت گرفتن دایه برای شیردهی مجوز 
 و موافقت هر دو نفر

سوره طالق 
 6آیه 

سیاست گذاری 
تامین امنیت 
غذایی مادر و 

 کودک

بخش 
 یازدهم

با سیاست های تنبهی و تشویقی به دنبال فراهم نمودن امنیت تغذیه ای و اجتماعی قشرهای 
 آسیب پذیر شامل بینوایان)فقرا(، یتیم و اسیر است.

سیاسیت تنبیه: عدم اطعام در ردیف دومین علت جهنمی شدن و قبل از حتی همنشینی با 
 باطل و انکار روز جزا قرار گرفته است.

مدثر  44آیه 
 8و آیه 
 انسان

سیاست گذاری 
تامین امنیت 

غذایی در سطوح 
 اجتماع
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اطعام فقرا، یتیمان و اسیران در عین نیاز شخصی به غذا و صرفا با هدف سیاست تشویق: 
رضای خدا و بدون داشتن توقع و پاداش از ویژگی های ابرار که افرادی با جایگاه ویژه در 

 بهشت هستند برشمرده می شود. 
امنیت غذایی زمانی تامین می شود که اطعام نیازمندان به یک فرهنگ عمومی تبدیل شده 

بابت آن مزد و منتی گذاره نشود و صرفا بخاطر خدا باشد. در واقع با این آیات یکی از و 
 اصلی ترین نیاز و حقوق انسان ها که غذای سالم است برآورده می شود.

پس از بیان اصول کلی تغذیه در پایان انسان را به تعقل در جنبه های مختلف خوراکش 
پرداخته و به اولویت زیر  آن منابع و غذائى مواد این تفصیلى شرح به دعوت می کند. سپس

 موضوع را بیان می دارد:
روئیدنی  از قسمت هشت سپس به ترتیب به-3زمین برای پرورش همه غذاها -2آب -1

می کند شامل اول حبوبات و  اشاره است حیوانات یا انسان غذاى اساسى ارکان از که ها
سپس  -5سپس میوه ها و باغ ها  -5انگور به همراه همه انواع سبزیجات ها  -4غالت ها 

منافع  -6میوه ها )در مفهوم میوه جات خوراکی( و محصوالت چراگاهی برای حیوانات 
 های مختلف( و چهارپایان )بعنوان خوراک انسان(. چراگاهها برای انسان )از جنبه

در آیه ای دیگر باز هم انسان را به تعقل در آفرینش شتر، آسمان، کوهها و زمین دعوت می 
 کند.

سوره عبس 
-32آیات 

24 
 

غاشیه آیه 
17 

خالصه ای از 
تمام نکات تغذیه 

 ای
دعوت بشر به 

تفکر و مطالعه در 
 بخش تغذیه

بخش 
 دوازدهم 

سیاست تشویق: افراد ناسپاس با اطعام فقرا می توانند ازجهنمی شدن به سعادت و بهشت 
 برسند. لذا با این فرصت به آرامش خود و امنیت غذایی جامعه کمک می کنند.

برابر با تکذیب دین است و افراد این چنینی هم  مسکین اطعام سیاست تنبیه:عدم تشویق به
ن ملزم به دستگیری از فقرا و یتیمان است تا امنیت غذایی و رده کافرانند. دین داری مومنی

 .اجتماعی را تضمین نماید

سوره  14آیه 
 3بلد، آیه 

 سوره ماعون

امنیت  تاکید بر 
هشدار  : غذایی

اتمام جدی و 
حجت جهت 
تامین امنیت 

 فقرا باغذایی 
سیاست تشویقی و 
تنبیهی برای افراد 
 مومن و غیرمومن 

بخش 
 پایانی
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