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چکيده
مقدمه
قرآن کريم کتاب هدايت بشر است ،لذا از هيچيک از امور مهم و تأثيرگذار در زندگي انسان فروگذاري نکرده
است .تغذيه از اموري به شمار ميرود که موردتوجه قرآن کريم است .اشاره قرآن به مباحث تغذيثه گويثاي
اهميت تغذيه و نقش تأثيرگذار آن در زندگي بشر است .بدين ترتيثب بثازگويي تغذيثه در قثرآن بثه همثراه
يافتههاي قطعي علمي ،سبب نگرش نوين افراد به دين و قرآن ميشود و از سويي بهکارگيري اين آمثوزههثا
بهخصوص در بخش غذا درماني قرآن ،بسياري از مشکالت در اين رابطه را حل خواهد کثرد .هثد از اناثا
اين طرح ،ارائه و شناسايي منابع موجود در بح تغذيه از منظر قرآن است که مثيتوانثد بثراي محققثين در
حوزههاي مختلف سالمت قابل استناد باشد.
روششناسي
در اين مطالعه ،با مرور گزارشهاي موجود ،اطالعات موردنظر بثه دسثت آمثد و سثا بثا بررسثي عنثاوين،
ضرورت ،وضعيت موجود ،عوامل مؤثر و تحليل مداخالت فعلي و راهکارهاي پيشنهادي گزارش حاضثر تهيثه
شد و در اختيار افراد گروه قرار گرفت .سا با استفاده از نظرات اعضاي گروه گزارش نهايي آماده شد.
يافتهها
در قرآن کريم بيش از  133آيه در مورد تغذيه آمده است و رستنيهاي برشمرده در قرآن ،نمونهاي از مثواد
غذايي اصلي انسان است و تربيت ذکر آنها اشاره بر اهميت نيازمندي يا ترتيب پيدايش تکامل آن دارد کثه
دقيقاً با نظر متخصصان علو تغذيه امروزي چهثار گثروه غثذايي پثروت ينهثا ،کربوهيثدراتهثا ،چربثيهثا و
ويتامينها مطابقت دارد .همچنين در آيات قرآني بر تقد کلمه فاکهه بر لحم و ذکر بيشتر آن نشثاندهنثده
اهميت ميوه بر گوشت براي تغذيه است .همچنين در قرآن کريم تأکيد بثر رعايثت اعتثدا و ميثان روي در
تغذيه و پرهيز از افراطوتفريط دارد .در سوره بقره آيه  311و سوره لقمان آيه  31بر تغذيثه کثود از شثير
مادر دارد که مدت آن  3را سا ميداند.
مطالعه سالمت از ديدگاه مرد ايران نشان داده است که  3/8درصد از کل جمعيت اصالً به تغذيه خود توجه
ندارند 3/1 ،درصد به ميزان کم و بسيار کم 11/3 ،درصد به ميزان متوسط 13/13 ،درصد به ميثزان زيثاد و
 31/1درصد به ميزان خيلي زياد اهميت ميدهند؛ همچنين مشثخ شثده اسثت  41درصثد از نوجوانثان و
 41/1درصد از بزرگساالن نياز به تغيير و اصالح رژيم غذايي خود دارند .شاخ تغذيثه انحصثاري بثا شثير
مادر تا ششماهگي بين سا هاي  3183-3188برابر  31/3درصد است که اين رقثم در سثا  3143حثدود
 3/3درصد بوده است .بررسيها آگاهي و عملکرد مثادران داراي فرزنثد شثيرخوار را در حثد متوسثط نشثان
ميدهد.

بحث و نتيجهگيري
نتايج مطالعات از منظر مردان و زنان تهراني نشاندهنده دانش ناکافي عمو مرد در خصوص تشخي مواد
غذايي سالم از ناسالم ،عد آشنايي کافي با روش طبخ صحيح مواد غذايي و الگوسازي تغذيثه ناسثالم اسثت؛
همچنين اين باور نادرست وجود دارد که استفاده از مواد غذايي آماده نشثاندهنثده تاثددگرايي اسثت کثه
رسانههاي جمعي در اين زمينه نقش مهمي را ايفا ميکنند .بينظمي در صر غذا ،عد مصر وعثدههثاي
غذايي کامل ،پرخوري ،مصر کم مواد غذايي دريايي و ارزانتر بودن غذاهاي ناسالم در اين الگوي تغذيثهاي
در کشور نقش مهمي را ايفا ميکنند .قرآن با ذکثر كلوا واشربوا والتسررفوا انره اليحر

المسررفي ...

«بخوريد و بياشاميد ولي اسرا نکنيد که خداوند مسرفان را دوست ندارد» تأکيد بر رعايت اعتدا در تغذيه
دارد.
براي بهبود وضعيت کنوني تغذيه در کشور بايستي فرهنگسازي و اجراي برنامههاي آموزش تغذيه با هثد
ارتقاء فرهنگ و سواد تغذيهاي جامعه بهمنظور اصالح الگوي مصر غذايي با مشارکت کليه بخشها ازجملثه
آموزشوپرورش ،نهضت سوادآموزي ،رسانههاي جمعي و  ...در اولويت برنامههاي بهبود تغذيه جامعه قرار داد.
كليدواژه :تغذيه ،قرآن کريم ،روايات ،فرهنگسازي ،الگوي مصر غذايي.

