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One of the most important foundations of the nutrition system
in the Holy Quran is ontological. This research intends to
answer the basic question with descriptive and analytical
method, what are the ontological foundations of the Quran
nutrition system? And what role do they play in the health of
the human body and soul? The ontological foundations of the
nutrition system in the Holy Quran are divided into a general
division into the foundations of metamaterial beings and
material beings. The most important principles of
metamaterial beings are: monotheism and belief in intangible
beings. Wichat monotheism that has foundations; Monotheism
in creation, monotheism in legislation are monotheism in
divine sustenance and grace. That affect the health of the
human body and soul. According to monotheism in creation,
all creatures strive to feed man, and man benefits from them
for the health of body and soul. Human health has prescribed
halal and haram foods that halal foods are useful and harmful
to human health, the rules of slaughter, hunting, buying and
selling, etc. are from the grace of God on the servants that
affect human health. . According to the verses and hadiths of
Satan, by tempting man to consume forbidden foods, he
endangers the health of the human body and soul, and the
divine angels try to prevent it.
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چکیده
یکی از مهمترین مبانی نظام تغذیه در قرآن کریم ،هستی شناختی می
باشد .این پژوهش در صدد است با روش توصیفی و تحلیلی به این
سؤال اساسی پاسخ دهد که مبانی هستی شناختی نظام تغذیه قرآن
کدامند؟ و چه نقشی در سالمت جسم و روح انسان دارند؟ مبانی
هستی شناسی نظام تغذیه در قرآن کریم در یک تقسیم بندی کلی
به مبانی موجودات فرامادی و موجودات مادی تقسیم میشوند.
مهم-ترین مبانی موجودات فرامادی عبارتنداز :توحید و ایمان به
موجودات غیر محسوس .توحید ویکتا پرستی که دارای مبانی؛
توحید در خالقیت ،توحید در تشریع و قانونگذاری ،توحید در
رزّاقیت و لطف الهی می باشند استفاده مستیم از طبیعت ،انسجام و
سنجیدگی در بهره مندی از طبیعت و تغذیه ،رعایت اعتدال در
دربهره مندی از طبیعت و مواد غذایی از مبانی هستی شناختی مادی
می باشند.که در سالمت جسم و روح انسان اثر می گذارند .براساس
توحید در خالقیت ،تمامی مخلوقات برای تغدیه انسان در تکاپو
هستند و انسان جهت سالمتی جسم و روح از آنها بهره مند می
گردد.وتوحید در رزاقیت ،سبب آرامش و بازدارندگی انسان از
کسب حرام می گردد و توحید در تشریع ،خداوند برای سالمت
انسان مواد غذایی حالل و حرام را وضع کرده است که مواد غذایی
حالل برای سالمتی انسان مفید وحرام مض ّر میباشد ،احکام ذبح،
صید ،خرید و فروش و ....از لطف خداوند نسبت به بندگان است
که برای سالمت انسان تأثیرگذارند .براساس آیات و روایات شیطان
با وسوسه انسان به سوی مصرف غذاهای حرام ،سالمت جسم و روح
انسان را به خطر میاندازد و فرشتگان الهی در جلو گیری از آن
تالش میکنند .

مقدمه
نظام تغذیه قرآن کریم همانندسایرنظام ها ،مشتمل برچهارعنصر؛
مبانی ،اصول ،روش ها و اهداف میباشد ،این چهارعنصر باهم
منسجم و مرتبط بوده و یک نظام فکری به نام «نظام تغذیه قرآن
کریم»را تشکیل میدهند.مبانی نظام تغذیه ،بخش بسیار مهمی را
در این نظام فکری تشکیل میدهند که مهم ترین آنها  ،هستی شناختی
 ،انسان شناختی و  ...میباشند که آن را از نظام تغذیه مبتنی بر
اومانیسم و سکوالریسم ،جدا میسازد .مبانی هستی شناختی دریک
تقسیم بندی کلی به مبانی مبانی هستی شناختی فرامادی
(مجردات)و.مبانی هستی شناختی مادی تقسیم می شوند .مبانی هستی
شناختی فرا مادی ،موجوداتی هستند که در شرایط عادی قابل درک
حسی ودارای امتدادهای مکانی و زمانی نمی باشند .هستی شناختی
مادی ،موجوداتی هستند که با ابزارهای حسی ،قابل ادراک حسی و
دارای امتدادهای مکانی و زمانی میباشند
به نظر می رسد از آنجاکه مبانی هستی شناختی از مهم ترین مبانی
نظام فکری نظام تفذیه میباشد و سایر مبانی فکری در تحقّق خود
به این مبنا وابسته اند از اولویت بیشتری برخوردار باشد به همین
دلیل آن در این نوشتار به عنوان مسأله تحقیق و نقش آن در سالمت
جسم و روح انسان ،انتخاب گردیده و با روش توصیفی و تحلیلی در
صدد پاسخ گویی به سؤاالت ذیل می باشد:
.1مبانی هستی شناختی فرا مادی(مجردات) نظام تغذیه قرآن
کدامند؟ونقش آنها در سالمت جسم و روح انسان چگونه می باشد:
.2مبانی هستی شناختی مادی نظام تغذیه قرآن کدامند؟ وچه تأثیری
در سالمت جسم و روح انسان دارند؟
تا کنون کتاب ها و مقاالت مختلفی در باره غذا و تغذیه در اسالم
به رشته تحریر در آمده است از جمله« :کتاب" تغذیه در اسالم،
اثر علی رضایی بیرجندی ،نویسنده در این کتاب در چهار فصل به
مبانی،اصول ،روش ها و غذای بهشتیان و جهنمیان اشاره کرده است،
کتاب "غذا و تغذیه در آموزه های دینی و یافته های علمی ،اثر
مصطفی آخوندی ،نویسنده در این کتاب از مجموعه کتابچه های
انجمن پزشکی بریتانیا و تآثیر غذا و تغذیه را روی سالمتی و ابتال
به یماری ها را بررسی کرده است ،
مقاله «نگاهی به غذا و تغذیه در اسالم اثر مصطفی آخوندی ،در
مجله حصون شماره  ،11بهار سال ، 1831مقاله«برخی از آثار
مُسکرات از دیدگاه قرآن و سنت ،اثر فاطمه سادات میرآقاسی،
فصلنامه مطالعات قرآنی در شماره  ، 4زمستان  ،31مقاله «سالمت
روان از دیدگاه قرآن اثر فرشته روشن و مجید خزاعی در مجله
مطالعات قرآنی  ،شماره  ،12زمستان  1831و مقاله سالمت روان از
دیدگاه قرآن ،اثر ویدا صیفوری و میترا اسماعیلی در فصلنامه بینات
ش 8پاییز  .1833با توجه به تحقیقات انجام شده آثار یاده شده به
مبانی هستی شناختی نظام تغذیه اشاره ای نداشته اند این مقا به نظر
میرسد تحتا کنون مقاله با عنوان «مبانی هستی شناختی نظام تغذیه
درقرآن " نگارش نیافته است .

مبانی هستی شناختی "نظام تغذیه قرآن" و نقش آنها33 ...

مبانی هستی شناختی
منظور از مبانی هستی شناختی ،آن دسته از گزاره های سلبی و ایجابی
از قرآن کریم است که تصویرکلی ازجهان هستی به دست می دهد
و تعریف جامع و مانعی از عالم خلقت ارائه میکند همانند؛ توحید
در خالقیت  ،رزاقیت و توحید در تشریع که از مبانی هستی شناختی
توحیدی و فرامادی هستند و رابطه مستقیم با غذا و نظام تغذیه و
سالمت جسم و روح انسان دارند (ادامه مقاله) و تفاوت آن با مبانی
انسان شناختی و معرفت شناختی این است که مبانی انسان شناختی
مبتنی بر شناخت انسان در ابعاد ،بینشی ،گرایشی و ارزشی در امر
تغذیه می باشندهمانند؛دوساحتی بودن بودن انسان ،اراده واختیار و
هدفمندی زندگی انسان،کرامت و ...در حالی که مبانی معرفت
شناختی همانند؛ وحی ،عقل ،شهود و....به عنوان منابع شناخت و
استنباط احکام مواد غذایی میباشند.

و در اصطالح دارای دو کاربرد مطلق و نسبی می باشد .سالمتی مطلق
به معنای تعادل همه جانبه و هماهنگی بین اجزای یک مجموعه
است .به عبارتی جهان واشیاء و مجموعهها حالتی از آنتروپی یا
بینظمی در خود دارند و هنگامی تحت یک قانون در یک مجموعه
منظم و مرتبط گردند به آرامش یا پایداری و یا ثبات تحت آن
قانون میرسند ..اما سالمتی در مفهوم نسبی خود یا همان سالمت
انسان یعنی سالمتی از بیماریها و دردها و رنجهای مختلف ،طبق
تعریف سازمان بهداشت جهانی( )WHOبه معنی «آسایش کامل
جسمانی ،روانی و اجتماعی» است..
از آنجا که در جهان بینی اسالمی ،انسان از جسم و روح تشکیل شده
باشد ،سالمتی انسان نیز از دو بخش سالمتی جسم و سالمتی روح
تشکیل میشود .هر یک از جسم و روح نیز خود از ابعادی تشکیل
میگردند که در بحث سالمتی باید به آنها توجّه نمود

تغذیه
تغذیه در اصطالح ،فرایندی است که موجود زنده مواد غذایی یا
غذاها را دریافت و مصرف میکند و این فرایند دریافت و مصرف
منجر به رشد ،تداوم زندگی ،و ترمیم جسم انسان میگردد( )1به
بیان ساده همان غذا خوردن یا مصرف غذا به هر شکل میباشد ،اما
معموال هنگامی که در اصطالحات رایج و علمی از تغذیه صحبت ،
مقصود علم تغذیه است .علم تغذیه ،دانشی است که درباره چگونگی
تغییرات غذا در بدن و استفاده شدن مواد مغذی در بافتهای بدن
پس از هضم و خواص غذاها و تاثیر آن بر سالمتی انسان و ارتباطش
با سن و جنسیت و سایر مؤلفهها سخن میگوید

مبانی
جمع مبنی است و مبنی به معنی محل بنا و ریشه چیزی ،پایه و
بنیان و نیز بنا نهاده شده ،بنا کره شده میباشد()4
در این پژوهش و با توجه به آنچه در تعریف نظام تغذیه آوردیم
مبنا ،بنیان های فکری و هستها هستند که بقیه بخشها و عناصر
نظام ،بر آن مترتب میگردند .به عبارتی باورهای اساسی و بنیادین
ماخوذ از آیات و روایات درباب ماهیت انسان و جهان و جسم و
روح او ،مزاجها و اخالط و  ...که بیشتر گزارههای ماهوی هستند
و درباره هستها و نیستها سخن میگویند نه در باب باید و
نبایدها.

نظام تغذیه
منظور از نظام تغذیه؛ مجموعه ای از دستورات و مبانی فکری و
اعتقادی و عملی در باب تغذیه است و منظور از نظام تغذیه در این
پژوهش نظام تغذیه اسالم است که آن عبارت است از مجموعه ای
از آموزه های موجود در قرآن و روایات که شامل اهداف ،مبانی و
اصول و روش های تغذیه ای موجود در اسالم میشود و به صورت
منسجم و همآهنگ با یکدیگر در ارتباطند و در عین حال قادر به
تضمین سالمت جسم و روح انسان ،تا حدی که به تغذیه مربوط
میشود ،هستند

مبانی هستی شناختی فرامادی وسالمت جسم و روح
یکی از بنیادیترین باورهای انسان مؤمن اعتقاد به وجود پدیده های
فراتر از حس و تجربه انسان میباشد .که قابل ادراک حسی نبوده و
دارای امتدادهای زمانی و مکانی نیستند و مهمترین مصادیق آنها
عبارتند از خدایتعالی ،فرشتکان ،شیطان و ....که هریک از آنها در
سالمت انسان جسم و روح انسان تأثیرگذارند که مهمترین آنها
عبارتند از:

فصلنامه علمی -پژوهشی قرآن و طب

دوره  ،6شماره  ،8پاییز 1411
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سالمت
واژه سالمت در زبان فارسی به معنای عافیت و تندرستی ،شفای از
بیماری ،رستگاری و امنیت میباشد ( )2عافیت تندرستی  ،بی گزند
شدن  ،رهایی یافتن،تندرستی آرامش  ،شفا ،صلح و سالم()8
در قرآن کریم به مضمون سالمت  ،دورماندن از فسا درونی (إِذ جَا َء
رَبَّهُ بِقَلب سَلِیم ،د باشد(.صافات )34:؛ به خاطر بیاور) هنگامى را
که با قلب سلیم به پیشگاه پروردگارش آمد ،از هر عیبی برکنار
باشد (دوری از عیوب ظاهری( َ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِیَ َة فِیهَا(بقره)11 :؛ از هر
عیبی برکنار باشد) ،صلح ( َو إِن جَ َنحُوا لِلسَّلمِ فَاجنَح لهَََا(انفال )62:؛و
اگر تمایل به صلح نشان دهند ،تو نیز از در صلح درآى».

مبانی توحیدی و یکتا پرستی
درهستی شناختی قرآنی خدایتعالیخالق همه چیزاست(انعام،111:
رعد ،16:زمر ، 62:غافر)62:خدا جامع همه کماالت و مبرا از همه
نواقص است(اعراف )131:خدا مالک تمام هستی است و عزّت و
ذلّت بدست اوست(آلعمران26:؛ منافقون3:؛ فاطر11:؛ یونس61:؛
نساء )183:سراسر هستی ،در وجود و کماالت وجودی خود ،عین
وابستگی و نیاز به خدا هست و او مطلقاً از همه موجودات بی نیاز
است(.فاطر ،11:محمد ،83:اخالص. )2:نه از کسی زاده شده و به
وجود آمده و نه کسی از او زاده شده است(انعام111:؛ اخالص)8:
بی همتا است و به هیچ موجودی شباهت ندارد(اخالص،4:
شوری ) 11:نه مکان و جهت خاص دارد و نه در قالب زمان قرار
میگیرد ،در هر جایی و به هر جهتی و در هر زمانی میتوان با او
ارتباط برقرار کرد(بقره)111:از رگ گردن به انسان نزدیکتر و
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نسبت به آنچه در الیههای وجودی و ضمیر و درون انسان میگذرد،
آگاهتر است(ق)16:عالم به همه چیز است(بقره ،23:مائده،31:
حدید)8:حکیم است (انعام ،123:حجرات3:؛ ممتحنه)11:قادر مطلق
است(بقره ،21:آلعمران ،23:مائده )11:شنونده و بیننده
است(حج ،61:لقمان3:و مجادله )1:هر آنچه در جهان رخ میدهد
طبق سنتهای قطعی و تغییر ناپذیر الهی است(نساء26:،؛آل-
عمران.)181:
متفکّران اسالمی و غربی برای اثبات وجود خدا ،برهانهای متنوعی
اقامه کردهاند و تقسیمبندیهای متفاوتی نیز از آنها ارائه شده است.
برخی از متفکّران مسلمان ،براهین اثبات خدا را در یک تقسیمبندی
کلی به سه نوع تقسیم کرده است :برهانهایی که از راه مشاهده آثار
و آیات الهی در جهان اقامه میشود همچون برهان نظم2برهان هایی
که از راه نیازمندی جهان ،وجود خدای بینیاز را اثبات میکنند
مانند برهان حدوث و برهان حرکت 8ابرهان هایی که فلسفی
خالص هستند و از مقدمات عقلی محض تشکیل شدهاند مانند؛ برهان
امکان و وجوب و برهان صدیقین .این براهین نیازی به مقدمات
حسی و تجربی ندارند
و فیلسوفان غربی برای اثبات خدا  ،براهینی اقامه کرده اند که در
یک تقسیم بندی کلی به هشت دسته تقسیم میشوند که عبارتند از:
براهین وجودی ،براهین جهانشناختی ،برهانهای غایتشناختی،
براهین درجات کمال ،براهین اجماع عام ،براهین اخالقی ،برهانهای
تجربه دینی و برهانهای عرفپسند()1
از نظر قرآن کریم تمام محتوای زندگی انسان ،براساس توحید نشأت
میگیرد و گسترش مییابد و دارای مبانی چون ،توحید در خالقیت،
توحید در مالکیت ،توحید در رزاقیت و ...که هریک از این مبانی
در سالمت جسم و روح تأثیرگذارندکه مهم ترین آنها عبارتند از:

Volume 6 Issue 3, Autumn 2021

توحید در تشریع و قانون گذاری
از منظر قرآن کریم ،حاکم و قانونگذار در احکام و قوانین شرعى
خداىتعالى است و غیر از او کسى ،چنین حقى را ندارد(یوسف41:
و انعام . )11 :و اوست که بر اساس اراده تشریعى خود و با پشتیبان ِى
مصالح ،مفاسد و حکمتها ،جهت سامان بخشیدن فرد و جامعه به
وضع قوانین شرعى پرداخته است و از طریق ارسال رسوالن و انزال
کتب آسمانى به انسانها ابالغ نموده است .در برخى از آیات کسانى
را که از جانب خود احکامى را وضع کرده و به جعل قانون
ف
پرداختهاند ،مذمت مىکند و مىفرماید« :وَ لَا تَقُولُوا لِمَا تَصِ ُ
أَلسِنَتُکُمُ الکَذِبَ هَاذَا حَلَالٌ وَ هَاذَا حَرَامٌ لِّتَفترََُوا عَلىَ اللَّهِ الکَذِبَ
إِنَّ الَّذِینَ یَفترََُونَ عَلىَ اللَّهِ الکَذِبَ لَا یُفلِحُون(نحل)116 :؛به خاطر
دروغى که بر زبانتان جارى مىشود (و چیزى را مجاز و چیزى را
ممنوع مىکنید )،نگویید« :این حالل است و آن حرام» ،تا بر خدا
افترا ببندید به یقین کسانى که به خدا دروغ مىبندند ،رستگار
نخواهند شد».
بر این اساس اوالً:خدایتعالی مواد غذایی که دارای مصلحت و برای
سالمت جسم و روح انسان مفید باشند آنها را جایز و حالل و طیّب
وضع کرده است و به انسان ها دستور داده است تا از آنها بهره مند
شوند و بخورند.
در باره مفهوم و معیارهای حالل وطیّب در میان مفسران اختالف
است برخی براین باورند که حالل طیّب یک چیز هستند .هر حاللی
طیّب و هر حرامی خبیث است و نیز احتمال دادهاند حالل مربوط
به شرع و طیّب مربوط به طبع باشد.طیب چیزی است که لذّت بخش
است نه رنج آور( )6برخی دیگر معتفدند حالل چیزی است که
معصیت خدا در آن نباشد و طیب چیزی است که باعث فراموشی
خدا نشود(، )1برخی دیگر براین باورند که طیّب یعنی لذّت بخش
و باب طبع و حالل یعنی چیزی که در آن کراهت دنیوی نباشد()3
حالل" چیزى است که ممنوعیتى نداشته باشد ،و" طیب" به
چیزهاى پاکیزه گفته مىشود که موافق طبع سالم انسانى است ،نقطه
مقابل" خبیث" که طبع آدمى از آن تنفر دارد()3
حالل و طیب غذاها در قرآن کریم آنچنان از اهمیت برخوردار
است که در چهار آیه(بقره،136 :مائده،33 :نحل114 :و انفال)63 :
به صورت صفت ترکیبی «حال ًال طیباً»آمده است و در
آیات(یونس،13،22،38:آل عمران 83 :و ،113نساء،161 ،48 ،2 ،2 :
مائده ،111 ،31 ،6 ،1 ،4:اعراف ،161 ،111 ،13 ،82 :،انفال،26 :
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توحید در خالقیت
اولین مبنا ازمبانی خداشناختی ،توحید در خالقیت است .توحید در
خالقیت یعنی اینکه در جهان هستی ،بیش از یک خالق اصیل و
مستق ل نداریم و خالقیت علل دیگر در طول خالقیت او است و به
اذن و فرمان او صورت می گیرد .از نظر قرآن کریم موجودات عالم
هستی با وسعتی که دارند از مجردات گرفته تا موجودات عالم ماده،
همه ممکناتی هستند که وجوبشان به واجب الوجود وابسته است،
سیرشان از ساحت امکان به وجوب به خدا که واجب الوجود است
بستگی دارد در آیات فراوانی به خالقیت خدایتعالی و مخلوقیت عالم
هستی یکتا تصریح شده است؛ در سوره زمر آمده است«:اللَّهُ خَا ِل ُق
کلِّ شَیء(زمر)62 :؛ خداوند آفریدگار همه چیز است ».و نیز در
آیات؛انعام112:؛اعراف ،14 :مؤمن ،62 :شوری ،4 :فرقان ،2 :قمر18 :
و  34تا  ،33انعام ، 13 :اعراف 8 :تا  6و  61و  ، 63یونس 11 :تا
 61 ،21تا  14و  31و  ، 31نحل ،12 :اسراء 88 :تا ، 41یس 1 :تا 1
 ،جاثیه و دهها آیه دیگر از سوره های مختلف قرآن ،با تعبیرهای
گوناگون توجه انسان را به نشانه های گویایی که در نظام استوار
جهان بر یگانگی آفریدگار و کردگار جهان است ،جلب می کند
براساس این مبناست که به لحاظ منطقی سیر فکری از کل کیهان
که تحت خلق و آفرینش خدا است شروع و به جزء یعنی انسان و

گیاه و حیوان و خوراکی ها ادامه پیدا میکند و از نسبت بین این
اجزاء است که تغذیه شکل میگیرد و بوجود میآید .و انسان آن
را جهت تندرستی ،تداوم حیات و توانمندی در انجام تـکـالیـف
بهره برداری میکند«هُوَ الَّذی خَلَقَ لَکُم ما فِی الأَرضِ جَمیعاً ثُمَّ استَوی
إِلَی السَّماءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبعَ سَماوات وَ هُوَ بِکُلِّ شَیء عَلیمٌ(،بقره،)23 :
اوست خدایی که خلق کرد و مسخرگردانید برای خدمت به شما،
،همه آنچه درزمین است ،و اوست که بر همه چیز داناست».
در این آیه خدیتعالی به انسان اجازه دخل و تصرّف را از آنچه در
زمین داده است و انسان خق دارد برای خود و به نفع خود ازآن
بهره برداری نماید.

مبانی هستی شناختی "نظام تغذیه قرآن" و نقش آنها34 ...

فصلنامه علمی -پژوهشی قرآن و طب
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 ،81توبه ،12 :ابراهیم ،24 :نحل ،116 ،31 ،12 ،82 :اسراء،11 :
طه ،31:،حج ،24 :مومنون ،11 :نور ،61 ،26:سباء ،11 :فاطر،11 :
غافر ،64 :جاثیه ،16 :احقاف ،21 :صف  )12دو
صفت«حالل»او«طیب» به صورت جداگانه آمده اند .در موارد
ترکیبی ،با فعل امر« کُلُوا» از مصدر«اَکّل» به معنی خوردن همراه
هستند .در مواردی که جدا از هم آمده اند ،با کلمات دیگر نیز
همراه هستند .اگر مفهوم «کلوا» فقط بمعنی خوردن باشد ،پس
ترکیب این دو صفت صرفاً برای مواد غذایی بکار میرود.
در اغلب آیات فوق پس از دستور به خوردن غذاهای حالل و طیب
،دستور به پرهیز از شیطان و راه شیطانی و رعایت تقوا و انجام عمل
صالح و بجاآوردن شکر خدا دعوت به عمل آمده است .در واقع بین
خوردنی ای حالل و تاثیر آنها در انجام اعمال صالح ،بجاآوردن
شکرخداو رعایت تقوا ارتباط مستحکمی وجود دارد
.از جمله «:یَأَیُّهَا النَّاسُ کلَُُوا مِمَّا فىِ الأَرضِ حَلَالًا طَیِّبًا وَ لَا تَتَّبِعُوا
خُطُوَاتِ الشَّیطَانِ إِنَّهُ لَکُم عَدُوٌّ مُّبِین( بقره )163:دشمن آشکار
شماست»
بر اساس این آیه دلیل اصل اولى در همه غذاهایى که روى زمین
وجود دارد حالل است ،و غذاهاى حرام جنبه استثنایى دارند ،بنا بر
این حرام بودن چیزى دلیل مىخواهد ،نه حالل بودن آن .هر غذایى
که ممنوعیت آن با دلیل صحیح ثابت نشده ما دام که منشا فساد و
زیان و ضررى براى فرد و اجتماع نباشد حالل است()11
و نیز درآیه  112سوره بقره درخطاب به مؤمنان میفرماید«:یَأَیُّهَا
الَّذِینَ ءَامَنُوا کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقنَاکُم َو اشکُرُوا لِلَّهِ إِن کُنتُم إِیَّا ُه
تَعبُدُون؛اى کسانى که ایمان آوردهاید! از نعمتهاى پاکیزهاى که به
شما روزى دادهایم ،بخورید و شکر خدا را بجا آورید اگر او را
پرستش مىکنید! »
در این آیه بین روزی های طیب و شکر خداوند و زندگی توحیدی
ارتباط وجود دارد .در واقع بیانگر این نکته است روزی ها و غذاهای
پاک در گرایش انسان به رفتارهای خوب تأثیرگذار است و در
سالمت روح و اخالق انسان تأثیرگذار است.
و در آیه دیگر در خطاب به پیامبران میفرماید«:یَأَیهََُّا الرُّسُ ُل
کلَُُوا مِنَ الطَّ ِّیبَاتِ وَ اعمَلُوا صَالِحًا إِنىّ بِمَا تَعمَلُونَ عَلِیم(مؤمنون:
)11؛ پس از آنچه خدا شما را روزى کرده است حالل [و] پاکیزه
بخورید»
ثانیاّ :خدایتعالی هر مواد غذایی که دارای مفسده بوده و برای سالمت
جسم و روح انسان مض ّر باشند آنهارا حرام و خبیث وضع کرده
است .ضمن اینکه به فلسفه حرمت آنها اشاره مینماید،دستور به
پرهیز از مصرف آنها میدهد.چنانکه در باره شراب وقمار می-
فرماید «:یَأَیهََُّا الَّذِینَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الخََمرُ وَ المَیسرَُِ وَ الأَنصَابُ وَ
الأَزلَامُ رِجسٌ مِّن عَمَلِ الشَّیطَانِ فَاجتَنِبُوهُ لَعَلَّکُم تُفلِحُونَ ِإنَّمَا یُرِی ُد
الشَّیطَانُ أَن یُوقِ َع بَینَکُمُ العَدَاوَةَ َو البَغضَاءَ فىِ الخََمرِ وَ المَیسرَِِ َو
یَصُدَّکُم عَن ذِکرِ اللَّهِ َو عَنِ الصَّلَوةِ فَهَل أَنتُم مُّنتهََُو َن(مائده-31:
)31؛اى کسانى که ایمان آوردهاید! شراب و قمار و بتها و ازالم [نوعى
بختآزمایى] ،پلید و از عمل شیطان است ،از آنها دورى کنید تا
رستگار شویدشیطان مىخواهد به وسیله شراب و قمار ،در میان شما
عداوت و کینه ایجاد کند ،و شما را از یاد خدا و از نماز بازدارد .آیا

(با این همه زیان و فساد ،و با این نهى اکید )،خوددارى خواهید
کرد؟!»
 .مفسران این آیات را به طور کلی برای ممنوع کردن هر نوع ماده
مضر  -چه شراب ،آبجو ،ویسکی یا هر چیز دیگری ،بکار می-
برند( )11قرآن کریم شراب را بدلیل مسکر بودن ،فراموشی یاد خدا
و نماز و مضربودن ،ممنوع میکند .ممنوعیت الکل و شرابخواری در
قرآن به این سبب است که شرابخواری دارای پیامدهای روحانی و
جسمانی فراوانی است ،امام صادق (علیه السالم ) فرمود ... « :چرا
که شراب برایش رعشه بدن پدید مىآورد و مردانگى و انصاف و
مروتش را نابود مىکند ،شراب است که شراب خوار را وادار بر
جسارت بر نزدیکان و اقوام و خویشان و خونریزى و زنا مىنماید،
و او را چنان بر گناه جسور می کند که از خونریزی و زنا باک
ندارد()12
از نظر علم پزشکی دارای پیامدهای جسمانی فراوانی است از
جمله . 1::اعتماد به الکل موجب ابتال به بیمارىهاى عصبى
مىگردد . 2.از همان ابتداى ورود به دستگاه گوارش ،بیمارىهایى
مانند التهاب مرى ،استفراغهاى شدید خونى ،سرطان مرى ،زخم
معده ،التهاب لوزالمعده ،بیمارىهاى کبدى را به ارمغان مىآورد. 8.
در ایجاد بیمارىهاى قلبى از جمله ،ضعف ماهیچههاى قلب،
نارسائىهاى قلبى مادرزادى کودکان نقش دارد . 4.در فعالیتهاى
جنسى ،میل جنسى را افزایش مىدهد ولى موجب کاهش توان انجام
فعالیتهاى جنسى مىشود ،عالوه بر این موجب ایجاد نارسائى در
رفتارهاى جنسى زنان مىشود ،و دگرگونىهایى را در نطفه به وجود
مىآورد که باعث تولد کودکان ناقصالخلقه مىشود . 1.الکل یکى
از علل پنجگانه اصلى ابتال به سرطان مغز است()18
و نیز در آیات دیگر برای تحقق سالمتی جسم و روح انسان ،خوردن
گوشت های؛ مردار ،خون و گوشت خوک به دلیل داشتن مفسده
برای جسم و روح انسان ممنوع و مفسده اعالم کرده است و در این
مورد تأکید میفرماید«:حُرِّمَت عَلَیکُمُ المَیتَةُ وَ الدَّمُ وَ لحََمُ الخَِنزِی ِر
(مائده8:و بقره،18-12 :انعام 141 :ونحل )111 :در این آیات
ال در باره گوشت
مردار،خون وگوشت خوک حرام شده است .مث ً
مردار امام صادق (علیه السالم) فرمود«:و اما میته» بدین جهت تحریم
شده که احدی از آن نخورد و نزدیکش نشود مگر آنکه بدنش
ضعیف و جسمش الغر و مغز استخوانش سست و نسلش قطع می
شود .و کسی که مردار می خورد جز به مرگ ناگهانی نمی
میرد( )14و امام رضا (علیه السالم) میفرماید«:میته باعث بد
اخالقی ،عصبانیت ،قساوت قلب و از بین رفتن مهر و عطوفت میشود
تا آنجا که نمیتوان در مورد شخصی که گوشت مردار میخورد از
کشتن فرزند و پدر و رفیق خود ایمنی باشد( )11و خوردن خون
ازجمله مواردی است از نظرقرآن حرام شده است خونخوارى هم
زیان جسمى دارد و هم اثر سوء اخالقى ،چرا که خون از یک سو
ماده کامال آمادهاى است براى پرورش انواع میکربها.تمام
میکربهایى که وارد بدن انسان مىشوند به خون حمله مىکنند ،و
آن را مرکز فعالیت خویش قرار مىدهند ،به همین دلیل گلبول هاى
سفید که پاسداران و سربازان کشور تن انسانند همواره در منطقه
خون پاسدارى مىکنند تا میکربها به این سنگر حساس که با تمام
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 .و نیز غذا و ارتزاقی که از راه حرام و تصرّف نامشروع در اموال
دیگران به دست آمده باشدحرام است همانند؛ تغذیه و تصرّف
ظالمانه در اموال ایتام که قرآن کریم یه صراحت در این مورد می
فرماید«:إِنَّ الَّذینَ یَأکُلُونَ أَموالَ الیَتامى ظُلماً إِنَّما یَأکُلُونَ فی بُطُونِهِم
ناراً وَ سَیَصلَونَ سَعیراً(نساء)11 :؛ کسانى که اموال یتیمان را از روى
ظلم و ستم مى خورند ،تنها آتش مى خورند و به زودى به آتش
سوزانى مى سوزند» .این آیه می گوید :کسانى که اموال یتیمان را
به ناحق تصرف می کنند افزون بر اینکه آن ها در همین جهان
در واقع آتش می خورند ،بزودى در جهان دیگر داخل در آتش بر
افروخته اى می شوند که آن ها را به شدت می سوزاند
. 8-1-8توحید در رزّاقیت
رازق تمام مخلوقات اوّ ًال و بالذّات خداوند است چنانکه فرموده
است«:إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو القُوَّةِ المَتِینُ (ذاریات)13 :؛ همانا تنها
خداست که رزّاق میباشد ؛ خدایی که صاحب قوّت و قدرت است»
(ذاریات) 13:؛ مقدم شدن «هو» دلیل حصر است ؛ یعنی روزی دهنده
ض إِ َّال
منحصراً خداست .و نیز فرموده استَ «.و ما مِن دَابَّة فِی الأَر ِ
عَلَى اللَّهِ رِزقُها وَ یَعلَمُ مُستَقَرَّها وَ مُستَودَعَها کُلٌّ فی کِتاب مُبین (هود:
)6؛ هیچ جنبندهاى در زمین نیست مگر اینکه روزى او بر خداست.
او قرارگاه و محل نقل و انتقالش را مىداند؛ همه ی اینها در کتاب
آشکارى ثبت است».بنابراین ،غیر خدا فقط در حد واسطه ی فیض
در روزی رساندن به مخلوقات ،نقش دارند و روزی دهنده ی حقیقی
فقط و فقط خداست
صفت رزاقیت که از صفات فعلی خداوند است در قرآن بسیار بیان
شده است و بر آن تاکید رفته .این تاکید نشان از اهمیت فراوان این
مسأله نزد خداوند دارد و تاکیدی که خود خدا بر آن دارد برای
مؤمنین مایه آرامش و سکینه است()13
این وعده به تکفل رزق بندگان و موجودات که تنها رزق انسان ها
را در برنمیگیرد«إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو القُوَّةِ المَتِینُ(ذاریات،)13 :
خداست که خود روزى بخش نیرومند استوار است» و نیز آیه « وَمَا
مِن دَابَّة فِی الأَرضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزقُهَا وَیَعلَمُ مُستَقَرَّهَا وَمُستَودَعَهَا کُ ٌّل
فِی کِتَاب ُمبِین(هود)6:؛ و هیچ جنبنده اى در زمین نیست مگر
[اینکه] روزیش بر عهده خداست و [او] قرارگاه و محل مردنش را
مىداند همه [اینها] در کتابى روشن [ثبت] است» .بسیاری از
موجودات نیاز به آب ،خاک ،نور و یا انرژی دارند .بسیاری از
موجودات که در اعماق دریاها زندگی میکنند و در اعماق تاریکی
ها و یا در عمق زمین به سر میبرند ،خوراکی دارند که خداوند
تأمین آن را برعهده گرفته است.
با این وعده خدایتعالی این مؤمنین نه تنها به آرامش روحی و روانی
دست مییابند که به سالمت روحی او بی نهایت کمک میکند بلکه
از رفتن در مسیر دروغ و فریب و طرق حرام برای کسب روزی
خودداری میکنند .این خود امنیتی را به لحاظ مالی برای مردم
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مناطق بدن ارتباط نزدیک دارد راه پیدا نکنند.مخصوصا هنگامى
که خون از جریان مىافتد و به اصطالح مىمیرد ،گلبولهاىسفید از
بین مىروند و به همین دلیل میکربها که میدان را خالى از حریف
مىبینند به سرعت زاد و ولد کرده گسترش مىیابند( .)16از سوى
دیگر امروز در علم غذاشناسى ثابت شده که غذاها از طریق تاثیر
در غدهها و ایجاد هورمونها در روحیات و اخالق انسان اثر
مىگذارند ،از قدیم نیز تاثیر خونخوارى در قساوت و سنگدلى به
تجربه رسیده ،و حتى ضرب المثل شده است ،و لذا در حدیثى
مىخوانیم ":آنها که خون مىخورند آن چنان سنگدل مىشوند که
حتى ممکن است دست به قتل پدر و مادر و فرزند خود بزنند()11
و فلسفه حرمت گوشت خوک این است که خوک از کثیفترین
و آلودهترین حیوانات میباشد و در بیبندباری در مسائل جنسی و
بی غیرتی معروف و ضرب المثل است و این صفات به خواهی،
نخواهی بر اثر خوردن گوشت خون در اشخاص پیدا خواهد شد.
زیانهایی که از خوک و مصرف گوشت آن به انسان میرسد بر
کسی پوشیده نیست و همه پزشکان و زیست شناسان به آن اعتراف
دارند از مهم ترین بیماری جسمی آن :بیماری «تریشینوز»
( )Triehinaselکه از کرم «تریشین» یا «تریکین» به وجود
میآید و در کشورهایی که گوشت خوک مصرف میشود فراوان
است و در کشورهای اسالمی که گوشت خوک حرام است هرگز
دیده نمیشود.وبیماری الدرری ( :)Ladrerieاز خطرناکترین
بیمارییهایی است که با خوردن گوشت خوک بر انسان عارض
میشود ،عامل این بیماری تنیا یا کرم کدو است.این بیماری در
کشورهایی همانند آلمان که مصرف گوشت خوک مصرف میکنند
فراوان است.افزون بر دو بیماری مذکور ،گوشت خوک ،دیر هضم
است و معده را سخت دچار زخم میکند و بیشتر بر اثر خوردن
گوشت آن ،نوعی مسمومیت پدید میآید که آن را «بوتولیسم»
( )Botulismelمیگویند()13
و در آیات دیگر ،حیواناتی که طبق دستورات شرع ذبح نشده باشند
حرام وضع کرده است .و خوردن آنها را اجازه نمی دهد«:وَ ال تَأکُلُوا
مِمَّا لَم یُذکَرِ اسمُ اللَّهِ عَلَیهِ َو إِنَّ ُه لَفِس ٌق وَ إِنَّ الشَّیاطینَ َلیُوحُونَ إِلى
أَولِیائِهِم لِیُجادِلُوکُم وَ إِن أَطَعتُمُوهُم إِ َّنکُم لَمُشرِکُون(انعام )121:؛ و
از آنچه نام خدا بر آن برده نشده ،نخورید! این کار گناه است و
شیاطین به دوستان خود مطالبى مخفیانه القا مىکنند ،تا با شما به
مجادله برخیزند اگر از آنها اطاعت کنید ،شما هم مشرک خواهید
بود» .که این خود دارای مصادیق فراوانی است حیواناتی که طبق
سنت جاهلیت به نام بت ها و به نام غیر خدا ذبح شوند،خفه شده
باشند،باشکنجه و ضرب جانم بسپارند،با بیماری بمیرند،با پرت شدن
از بلندی بمیرند،باضرب شاخ مرده باشندوبه وسیله حمله درندگان
کشته شوند،خوردن گوشت آنها حرام شده است«وَ مَا أُهِلَّ لِغَیرَِ
اللَّهِ بِهِ َو المُنخَنِقَةُ وَ المَوقُوذَةُ َو المُترَََدِّیَةُ وَ النَّطِیحَةُ َو مَا أَکلَ السَّ ُب ُع
إِلَّا مَا ذَکَّیتُم وَ مَا ذُبِ َح عَلىَ النُّصُبِ وَ أَن تَستَقسِمُوا بِالأَزلَام(مائده)8 :؛
حوشت مردار ،و خون ،و گوشت خوک ،و حیواناتى که به غیر نام
خدا ذبح شوند ،و حیوانات خفه شده ،و به زجر کشته شده ،و آنها
که بر اثر پرتشدن از بلندى بمیرند ،و آنها که به ضرب شاخ حیوان
دیگرى مرده باشند ،و باقیمانده صید حیوان درنده -مگر آنکه

(بموقع به آن حیوان برسید ،و) آن را سرببرید -و حیواناتى که روى
بتها (یا در برابر آنها) ذبح مىشوند( ،همه) بر شما حرام شده است و
(همچنین) قسمت کردن گوشت حیوان به وسیله چوبههاى تیر
مخصوص بخت آزمایى تمام این اعمال ،فسق و گناه است»

مبانی هستی شناختی "نظام تغذیه قرآن" و نقش آنها34 ...

جوامع با ایمان تضمین مینماید .امنیتی که به طور نسبی مردم از شر
کالهبرداری ،دروغ و قسم دروغ در معامالت ،احتکار ،ارتشاء،کم
فروشی و مانند آن نجات میدهد.
لطف الهی و تامین سعادت سالمت انسان از طریق جریان لطف در
عالم خلقت
لطف به این معنا است که هر کاری که به نزدیک شدن انسانها به
اطاعت و یا دور شدن آنها از گناه بینجامد ،انجام آن کار بر خداوند
الزم است و خدا حتماً آن کار را انجام میدهد( )21خداوند به
بندگانش لطیف و مهربان است و خدا با این لطف و رحمت خویش
به بندگانش روزی میدهد ،دعاهای آنان را برآورده میکند ،از
دشمنان و شیاطین جن و انس که به دنبال فساد و تباهی در نسل و
گیاهان و حیوانات و انسان ها هستند آنان را حفظ و حمایت می-
کند؛ البته مشروط به اینکه از دستورات و فرامین او پیروی کنند و
بسیار از سودها به بندگان و مخلوقات خود میرساند .عالوه بر
بسیاری از احکامی که در دین مبین اسالم در باب ذبح و صید و
احکام خرید و فروش و مکاسب و مبایع بیان شده است توصیه های
فراوانی درباره غذاهای طیب در قرآن کریم آمده است و ارتباط آن
با عمل صالح و شکر پروردگار و تبعیت نکردن از گام های شیطان
و مانند آن همه و همه از جهت لطف پروردگار به بندگان آورده
شده است.
خصوصا اهمیت صفت لطف الهی در ارتباط با رزاقیت خداوند
ارتباط پیدا مینماید؛«اللَّهُ لَطِیفٌ بِعِبَادِ ِه یَرزُقُ مَن یَشَاءُ وَهُوَ القَوِیُّ
العَزِیزُ(،شوری)13:؛ خدا نسبت به بندگانش مهربان است هر که را
بخواهد روزى مى دهد و اوست نیرومند غالب»
عالوه بر بسیاری از احکامی که در دین مبین اسالم در باب ذبح و
صید و احکام خرید و فروش و مکاسب و مبایع بیان شده است
توصیه های فراوانی درباره غذاهای طیب در قرآن کریم آمده است
و ارتباط آن با عمل صالح و شکر پروردگار و تبعیت نکردن از گام
های شیطان و مانند آن همه و همه از جهت لطف پروردگار به
بندگان آورده شده است .که برخی از آن ها مانند«لطف الهی» منجر
به سالمت روحی و روانی و جسمی مردم میتواند.

فصلنامه علمی -پژوهشی قرآن و طب
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ایمان به موجودات غیر محسوس و غیبی
یکی از بنیادیترین باورها ی انسان مؤمن ایمان به موجودات غیر
محسوس و غیبی در عالم آفرینش همانند؛ فرشتگان الهی و شیطان
رجیم است که فراتر از حس و تجربه انسان میباشند.و برای ما
در شرایط عادی قابل درک حسی نیستند ولی به واسطه آیات و
روایات به اثبات رسیده است و در زندگی انسان تأثیرگذارند .شیطان
شناسی نقش اساسی در غذا و تغذیه انسان دارد زیرا که شیطان با
وسوسه انسان به سوی غذای حرام سالمت جسم و روان انسان را به
خطر میندازد از این جهت است که خداوند متعال خوردن شراب
و بعضی کارهای دیگر را عمل شیطانی دانسته و اجتناب از آنها
واجب میداند(مائد )31 :همه اینها چیزهایى اند که شیطان براى
ایجاد فساد در میان مردم از آنها استفاده مىکند .مردم را به باده
نوشى وا می دارد تا عقل را از کفشان باز ستاند و به قمار وا میدارد

تا اخالق زشت را در میان آنها رواج دهد و به بت پرستى وادار
میکند تا آنها را مشرک سازد .از این جهت است که خداوند اینها
را از اعمال پلید شیطان معرفى کرده است.بنابر این شیطان در همه
اینها می تواند اثر منفی غیر مستقیم روی انسان داشته باشد.
نیز احادیث فراوانی داللت بر تالش شیاطین برای دمیدن و وسوسه
در قلب انسان برای گناه دارند و برعکس آن تالش مالئکه برای
دمیدن و الهام در قلب انسان برای دعوت به نیکی ها که اولی منجر
به بیماری روح و دومی منجر به سالمتی روح میشود
رسول خد (صلی اهلل علیه وآله) فرمود«:مَا مِن مُؤمِن إِلَّا وَ لِقَلبِهِ فِی
س
ث فِیهَا الوَسوَاسُ الخَنَّا ُ
ث فِیهَا المَلَکُ وَ أُ ُذنٌ یَنفُ ُ
صَدرِهِ أُذُنَا ِن أُذُ ٌن یَنفُ ُ
فَیُؤَیِّدُ اللَّهُ المُؤمِنَ بِالمَلَکِ وَ هُوَ قَولُهُ سُبحَانَهُ َو أَیَّدَهُم بِرُوح ِنهُ ()21؛
هیچ مؤمنی نباشد جز آنکه دلش دو گوش دارد،در گوشی فرشته
میدمد و در گوشی وسواس خنّاس و خدا مؤمن را بهوسیلهی آن
فرشته تأیید میکند که فرموده است :و با روحی از ناحیه خودش
آنها را تقویت فرموده است»
امام صادق(علیه السالم) میفرماید«:مَا مِن قَلب إِلَّا َو لَ ُه ُأذُنَا ِن عَلَی
أَحَدِهِمَا مَلَکٌ مُرشِدٌ َو عَلَی الآخَرِ شَیطَانٌ مُفتَر هَذَا یَأمُرُ ُه وَ هَذَا
س شَیطَانٌ یَحمِلُ النَّاسَ عَلَی المَعَاصِی کَمَا یَحمِلُ
یَزجُرُهُ کَذَلِکَ مِنَ النَّا ِ
الشَّیطَانُ مِنَ الجِنِّ()22؛ هر قلبی دو گوش دارد که بر یکی فرشتهای
راهنما و بر دیگری شیطانی است فتنهگر ،یکی فرمانش میدهد و
دیگری او را باز میدارد ،همچنان که برخی از مردم نیز شیطانی
هستند که مردم دیگر را به انجام نافرمانیهای خدا میکشانند،
همانطور که شیاطینی از اجنّه چنین میکنند».
و نیز براساس برخی از روایات شیاطین جن در ابتال به برخی بیماری
ها مؤثر هستند و فرشتگانی وجود دارند که نگهبان آب ها و عناصر
طبیعت و ...هستند .گاهی علت برخی صدمات و بیماریها ،بی
احترامی به عناصر طبیعت است .همچنین فرشتگان در پیشگیری از
بیماری ها تالش میکنند و به انسان ها کمک میکنند.
مخصوصا ًَروایات زیادی در باب بیماری های روحی وجود دارد
که شیاطین در ایجاد آن دخالت دارند و فرشتگان در جلوگیری از
آن تالش میکنند .رسول اهلل(صلی اهلل علیه و اله)فرمود«:إِذَا زَنَى اَلعَب ُد
خَرَجَ مِن ُه رُوحُ اَلإِیمَانِ» قَالَ :فَقَالَ :أَ لَمتر إِلَى شَیئَینِ یَختَلِجَانِ فِی
قَلبِکَ :شَیءٌ یَأمُ ُر بِالخَیرِ هُوَ مَلَکٌ یَ َرحُّ اَلقَلبََ ،و اَلَّذِی یَأمُرُهُ بِالشَّ ِّر
هُوَ اَلشَّیطَانُ یَنفُثُ فِی أُذُنِ اَلقَلبِ قَالَ :ثُ َّم قَالَ :لِلمَلَکِ لَمَّةٌ ،وَ لِلشَّیطَانِ
لَمَّةٌ ،فَمِن لَمَّةِ اَلمَلَکِ إِیعَادٌ بِالخَی ِر وَ تَصدِیقٌ بِالحَ ِّق وَ رَجَاءُ اَلثَّوَابَِ ،و
ب بِال َحقِّ َو قُنُوطٌ مِنَ اَلخَی ِر وَ إِیعَادٌ بِالشَّرِّ()28
مِن لَمَّةِ اَلشَّیطَاسننِ تَکذِی ٌ
در این روایت رسول خدا(صلی اهلل علیه و آله) میفرمایند که وقتی
بنده زنا میکند دو چیز با هم در قلب او تعارض و تکاپو میکنند و
به هم میجوشند یکی فرشته ای است که دستور و سفارش به نیکی
میکند و دیگری شیطانی که امر به بدی و گناه میکند.احادیثی مانند
این بسیار هستند که داللت بر تالش شیاطین برای دمیدن و وسوسه
در قلب انسان برای گناه و برعکس آن تالش مالئکه برای دمیدن و
الهام در قلب انسان برای دعوت به نیکی ها که اولی منجر به بیماری
روح و دومی منجر به سالمتی روح میشود()24

 31عنایت شریفی و همکاران

مبانی هستی شناختی مادی
بخش آشکار و پیدای عالم هستی را هستی شناختی مادی گویند که
از نظر قرآن بسیار گسترده و وسیع میباشد«:أَ لَم تَرَوا أَ َّن اللَّهَ سَخَّ َر
لَکُم مَّا فىِ السَّمَاوَاتِ وَ مَا فىِ الأَرضِ َو أَسبَ َغ عَلَیکُم نِعَمَهُ ظَاهِرَةً َو
بَاطِنَة(لقمان)21 :؛آیا ندانستهاید که خدا آنچه را که در آسمانها و
آنچه را که در زمین است مسخّر شما ساخته و نعمتهاى ظاهر و
باطن خود را بر شما تمام کرده است».
هستی شاختی مادی دارای مبانی است که در تحقق تغذیه و سالمت
انسان نقش اساسی دارند که مهم ترین آنها عبارتند از:

انسجام و سنجیدگی درپدیده های عالم هستی
از نگاه قرآن ،یکی از ویژگی های بارز و مهم آفرینش آن است که
خداوند آن را براساس حکمت ،حساب شده و نظام یافته آفریده
است .قرآن کریم گاهی در باره انسجام و سنجیدگی تمام پدید های
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استفاده مستقیم انسان از طبیعت
از منظر قرآن کریم انسان ،اشرف مخلوقات و خلیفه خداوند در
زمین است(بقره )81:و تمام پدیده های طبیعی برای او آفریده شده
است(بقره )23 :آیات فراوانی وجود دارد که بیانگر خلقت و
تسخیر عالم هستی برای انسان است .این گونه آیات به دو
صورت؛گاهی کلی وگاهی جزیی و موردی میپردازد گونه کلی
همانند؛ آیاتی که به صورت کلی و عمومی زمین و آسمان ها و هر
آن چیزی که بین آنهاست را مسخر بشر (نحل ، 12 :لقمان،21 ،
نحل ،14 :یس ،12 :ابراهیم ،14 :ص)86:معرفی میکنند .و گونه
جزیی همانند ،آیاتی که به صورت موردی و جزیی اشاره میکنند
همانند؛تسخیر دریاها ،ماهیها ،کشتیها(نحل ،)14 :خلقت دام ها
(یس،)12 :تسخیر خورشید و ماه ،روز و شب(ابراهیم ،88 :تسخیر
دریاها و ماهیها (نحل ،14 :تسخیر باد بر سلیمان (ص86 :و).....
با توجه به آیاتی که ذکر شد ،طبیعت در تسخیر انسان و برای بهره
برداری در اختیار او قرار دارد .انسان میتواند با استفاده از تواناییها
و خالقیتهایی که خداوند در سرشت او قرار داده بهترین بهره را
از طبیعت ببرد ،و با خردورزی دنیا را مزرعه آخرت و سرمایه
زندگی اخروی خویش قرار دهد.قرآن کریم درباره اثر طبیعت می-
فرماید:
ث ال یَخرُ ُج إِلَّا نَکِد ًا
ب یَخرُ ُج نَباتُ ُه بِإِذنِ َربِّ ِه َو الَّذِی َخبُ َ
« البَلَدُ الطَّیِّ ُ
(اعراف:).13 :سرزمین پاکیزه ،گیاهش به فرمان پروردگار میروید؛
اما سرزمینهای بد طینت [و شوره زار] ،جز گیاه ناچیز و بی ارزش،
از آن نمیروید زمین پاک نیکو،گیاهش به اذن خدایش (نیکو) بر
آید ،و از زمین خشنِ ناپاک بیرون نیاید جز گیاه اندک و کمثمر».
از آیه به دست میآید که همان طور که طبیعت و سرزمین پاک
در رشد و پرورش بهینه گیاهان مؤثر است ،در رشـد ،طـول عـمـر،
تـنـدرسـتی ،آرامش اعصاب و روان ،خلق و خوی و رفتار ،توانمندی
و قدرت ،تکثیر نسل و تولید مثل و ...نیز مؤثر میباشد ،و همانگونه
که از زمینهای شوره زار جز گیاهان بی ارزش نمیروید ،محیط
آلوده نیز تأثیر منفی و اثرات زیانباری برجسم ،روح و تربیت انسان
دارد.

عالم هستی به طور عام میفرماید ...« :قَد جَ َعلَ اللَّ ُه لِکُ ِّل شَیء قَدرًا؛
(طالق )8:و خدا برای هر چیزی اندازه ای قرار داده است ».و «...
وَخَلَقَ کُ َّل شَیء فَقَدَّرَهُ تَقد یرًا(فرقان)2 :؛ و هر چیزی را او آفریده
و چنان که باید برای آن اندازه معین کرده است».
و گاهی نیز به طور خاصی ،مثالً در باره انسجام و نظم خاصی که
بین باران و رویش گیاهان و مواد عذایی گیاهی اشاره میکند:
«فَلیَنظُرِ الإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ .أَنَّا صَبَبنَا المَاء صَبًّاُ .ثمَّ شَقَقنَا الأَرضَ شَقًّا.
فَأَنبَتنَا فِیهَا َحبًّا .وَ ِعنَبًا وَقَضبًاَ .و زَیتُونًا وَنَخلًاَ .وحَدَائِقَ غُلبًا .وَفَاکِهَةً
وَأَبًّا .مَّتَاعًا لَّکُم وَلِأَنعَامِکُم(عبس) 82-24:؛ پس آدمی باید به خوراک
خود بنگرد -تا عبرت گیرد -همانا ما آب [باران] را فرو ریخیتم
فرو ریختنی سپس زمین را [با سر بر آوردن گیاهان] بشکافتیم
شکافتنی .پس در آن دانه ها رویاندیم و انگور و سبزی ،و درخت
زیتون و خرما ،و بوستانهای پر درخت ،میوه و علف ،تا برخورداری
باشد برای شما و چارپایان شما»
و در آیه دیگر میفرماید:
«هُوَ الَّذی أَنزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً لَکُم مِنهُ شَرابٌ وَ مِنهُ شَجَرٌ فی ِه
ت لَکُم ِبهِ الزَّر َع وَ الزَّیتُو َن وَ النَّخی َل َو الأَعنابَ َو مِن کُ ِّل
تُسیمُونَ -یُنبِ ُ
الثَّمَراتِ إِنَّ فی ذلِکَ لَآیَةً لِقَوم یَ َتفَکَّرُونَ(نحل)11 -11:؛ اوست
خدایی که آب را از آسمان فرو فرستاد که از آن بیاشامید و درختان
پرورش دهید(تا به میوه آن شما و به برگش حیوانات شما برخوردار
شوید)و هم زراعت های شما را از آن آب باران برویاند و درختان
زیتون و خرما و انگور و از هر گونه میوه بپرورد و در این کار آیت
و نشانه رحمت و قدرت الهی برای اهل فکرت پدیدار است»
 .در این آیات چنین به نظر میرسد که رابطه مستقیم بین باران و
مواد غذایی گیاهی وجود دارد و ترتیب ذکر آنها نیز اشاره به
اهمیت نیازمندی یا ترتیب پیدایش و تکامل آنها دارد .زیرا در ابتدا
به انواع حبوبات و غالت مثل گندم ،جو ،عدس و( ....پروتئین) و بعد
مواد قندی مثل انگور و نیز چربی ها مانند زیتون و در نهایت به
میوه های یا همان ویتامین ها اشاره شده است.
.8-4رعایت اعتدال در بهره مندی از طبیعت و تغذیه
قرآن کریم در برخی از آموزههای خود ،باید و نباید را در کنار هم
مطرح کرده و به بهره مندی از محصول طبیعت امر نموده است«:کُلُوا
مِن طَیِّباتِ ما رَزَقناکُم َو ال تَطغَوا فیهِ فَ َیحِلَّ عَلَیکُم غَضَبی َو مَن یَحلِل
عَلَیهِ غَضَبی فَقَد هَوی(طه)31:؛ از آنچه روزى شما کرده ایم ـ که
پاک و پاکیزه است ـ بخورید و در بهره بردارى از روزى ها با
ناسپاسى و کفران نعمت تجاوزگرى نکنید که خشم من بر شما الزم
خواهد شد ،و هر که خشم من بر او الزم شود ،قطعاً سقوط مىکند
و تباه مىگردد»
ت وَ اعمَلُوا صالِحاً إِنِّی بِما تَعمَلُونَ
یا أَیُّهَا الرُّسُ ُل کُلُوا مِنَ الطَّیِّبا ِ
عَلیمٌ(مؤمنون)11:؛ ای پیامبران! از غذاهای پاکیزه بخورید  ،و عمل
صالح انجام دهید ،که من به آنچه انجام میدهید آگاهم» .در مقابل
عدم تعادل در مصرف آن و اسراف را عامل از دست دادن محبت
خداوند میشمرد«:یا بَنی آدَمَ خُذُوا زینَ َتکُم عِن َد کُ ِّل مَسجِد َو کُلُوا َو
اشرَبُوا وَ ال تُسرِفُوا إِنَّهُ ال یُحِبُّ المُسرِفین(اعراف)81:؛ اى فرزندان
آدم! زینت خود را به هنگام رفتن به مسجد ،با خود بردارید! و (از
نعمتهاى الهى) بخورید و بیاشامید ،ولى اسراف نکنید که خداوند

مبانی هستی شناختی "نظام تغذیه قرآن" و نقش آنها47 ...

مسرفان را دوست نمىدارد!» .و در آیه دیگر مسرفان را اهل آتش
دانسته است«:وَأنَّ المُسر فِینَ هُم أ صحَابُ النَّار»(مؤمن )48 :بنابراین
انسان میتواند تمام نیازمندی های خود را از طبیعت استخراج کند؛
ولی باید در بهره وری از نعمت های الهی ،تعادل را رعایت کند.
در آیه دیگر ضمن برشمردن انواع خوردنیهایی که از راه زراعت
به دست میآید ،از اسرافکاری ،منع می کند«:وَ هُوَ الَّذی أَنشَأَ َجنَّات
مَعرُوشات َو غَی َر مَعرُوشات َو النَّخلَ َو الزَّرعَ مُختَلِفاً أُکُلُ ُه َو الزَّیتُو َن
وَ الرُّمَّانَ ُمتَشابِهاً وَ غَی َر ُمتَشابِه کُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذا أَثمَرَ وَ آتُوا حَقَّ ُه
یَومَ حَصادِهِ وَ ال تُسرِفُوا ِإنَّهُ ال یُ ِحبُّ المُسرِفینَ(انعام)141 :؛ اوست
که باغهاى نیازمند داربست و غیر نیازمند به داربست را آفرید
همچنین درخت خرما و انواع زراعت را که از نظر میوه و طعم با
هم متفاوتند و (نیز) درخت زیتون و انار را که از جهتى به هم شبیه
و از جهتى تفاوت دارند .از میوه آن به هنگامى که به ثمر مىنشیند،
بخورید و ح ّق آن را به هنگام درو بپردازید و اسراف نکنید که
خداوند مسرفان را دوست ندارد».
بر اساس این آیات ،انسان ها موظفند در بهره مندی از محصول
طبیعت و تغذیه ،اعتدال را رعایت و از فساد و اسراف پرهیز
نمایند.که در این صورت سالمت جسم و رو ح انسان را به خطر
میافتد
طبیعت و زمین مادر انسان و تغذیه
زمین همانند مادری است که در رحم خود حیات و انسان را پرورش
میدهد .بدیهی است که این زمین و همه موجودات روی آن در
چارچوب نظم الهی و هنجار هستی حرکت میکنند و با آن
هماهنگ و همراه هستند .همه این ها و مخصوصا خود زمین باید
در توازن و تعادل خاصی باشند تا در نظم الهی جای بگیرند وگرنه
حیات از حرکت بازمیایستد(.)21
براین اساس هر آنچه انسان در راستای تامین غذای خود و کشاورزی
و دامداری و یا هر نوع فعالیت دیگری اعم از اقتصادی و فرهنگی و
یا معنوی انجام میدهد بر بستر زمین انجام میگیرد .و مواد غذایی
و باید با نظم و هماهنگی با زمین و طبیعت مادی و سرشت و روح
معنوی آن صورت گیرد وگرنه سالمت روح و جسم انسان تامین
نمی شود و نظم روح و روان و جسم او روز به روز بر هم میخورد
و بیماری های مختلف و عجیب و غریب و جدید هر روز برای بشر
بروز میکنند.

فصلنامه علمی -پژوهشی قرآن و طب
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نتیجه گیری
مبانی هستی شناسی نظام تغذیه در اسالم در یک تقسیم بندی کلی
به مبانی موجودات فرامادی و موجودات مادی تقسیم میشوند .که
هریک از این دو قسم دارای مبانی هستند که در تحقق تغذیه و
سالمت جسم و روح انسان تأثیرگذارند .مهمترین مبانی فرامادی
عبارتند از؛ توحید و یکتاپرستی ،ایمان به موجودات غیر محسوس و
توحید در خالقیت ،توحید در تشریع و قانونگذاری ،توحید در
رزاقیت و لطف الهی از مبانی هستی شناختی توحیدی و فرامادی
میباشند و فرشته شناختی و شیطان شناختی از مبانی ایمان به

موجوات غیر محسوس و غیبی میباشند که هریک از آنها در تحقق
تغذیه و سالمت جسم و روح انسان نقش اساسی دارند.
توحید در خالقیت به این معناست که در جهان خلقت بیش از یک
خالق اصیل و مستقل وجود ندارد و تمامی مخلوقات برای تغدیه
انسان در تکاپو هستند و انسان جهت سالمتی جسم و روح از آنها
بهره مند می گردد.
توحید در رزاقیت به این معناست که خدایتعالی روزی دهنده همه
موجودات و بندگان است و خدایتعالی در قرآن کریم وعده تکفّل
رزق و روزی همه موجودات و بندگان را داده است ،این وعده تکفّل
افزون براینکه مایه آرامش روحی انسان ها می باشد ،عامل بازدارنده
انسان در مسیر کسب های حالل وپرهیز از کسب های حرام و
خبیث می باشد.
از نظر قران کریم قانون گذاری در احکام و قوانین شرعی خداست
و اوست که براساس مصالح و مفاسد احکام شرعی را وضع میکند
و بر همین اساس است تشریع و قانونگذاری در مواد غذایی ،غذاهایی
که برای سالمت جسم و روح انسان مفید هستند جایز و حالل و
طیّب وضع کرده است و غذاهایی که مفسده دارند و برای جسم و
روح انسان ضرر دارند حرام و خبیث اعالم کرده است همانند؛
حرمت شراب و قمار ،مردار ،خون و گوشت خوک که برای
سالمتی جسم و روح انسان ضرر دارند.
فرشته شناختی و شیطان شناختی از مبانی هستی شناختی فرامادی
هستند که نقش اساسی در غذا و تغذیه و سالمت جسم و روح انسان
دارند زیرا که شیطان با وسوسه انسان به سوی مصرف غذاهای حرام،
سالمت جسم و روح انسان را به خطر میاندازد و نیز براساس برخی
از روایات  ،شیطان در برخی از بیماری های روحی تأثیرگذار است
و فرشتگان الهی در جلو گیری از آن تالش میکنند.
استفاده مستیم از طبیعت ،انسجام و سنجیدگی در بهره مندی از
طبیعت و تغذیه ،رعایت اعتدال در دربهره مندی از طبیعت و مواد
غذایی از مبانی مادی هستی شناختی می باشند .
طبیعت و زمین به عنوان مادر انسان و تغذیه از مهمترین مبانی
هستی شناختی مادی میباشند که نقش اساسی در تحقّق تغدیه و
سالمت جسم و روح انسان دارند.
از آیات قرآن استفاده میشود که خدایتعالی هر آن چیزی را که در
عالم هستی وجود دارد برای آسایش و بهره گیری انسان در جهت
پیمودن به کمال و سعادت آفریده است .بر این اساس است که تمام
پدیده های عالم هستی به صورت هماهنگ و منسجم با یک نظم
خاصی درصدد تامین تغذیه انسان و سایر موجودات هستد تا انسان
به گونه اعتدال از آنها بهره برده و در مسیرکمال حرکت نماید.
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