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مقدمه
باشد؟گزارتاثیرانانسروحیاتواخالقبرتواندميتغذیهآیاکهباشدبرانگیزتعجبافرادبرخيبرايابتدادرشاید
درکریمرآنقدیدگاهباشد؟تواندميدواینبینايرابطهچهپسروحبهمربوطاخالقواستجسمبهمربوطتغذیه
وجسمماندنمسالوبهتربرايکریمقرآندرخداوندباشد؟تواندميچیزيچهانساناخالقبرحاللتغذیهتأثیرمورد
غذابهیازنجهانموجوداتهمه.استشدهارزانيبشریتبه(ص)اکرمرسولوسیلهبهوفرمودهدستوراتيهاانسانروح
دستخوداهدافبهبتواندتااستنیازمندتغذیهامربهخویشحیاتادامهورشدبهرسیدنبرايانسانجملهازدارند
بدنيتااشدبخوردنقابلومباححالل،تمیز،وپاکنظرهرازکهباشدداشتهتوجهخوردميآنچهبهبایدآدمي.یابد
بهدبایانسان«طَعَامِهِإِلَىالْإِنسَانُفَلْیَنظُرِ»:استنمودهبیانراامراین24آیهعبسسورهدرکریمقرآن.باشدداشتهسالم
روحیهکهماندنميتعجببرايجایيروحوجسمبیننزدیكبسیاررابطهبهتوجهبا.بنگردآنآفرینشوخویشغذاي
وگذاشتهتأثیرردفشادابروحیهبرتواندمينیزضعیفجسممتغابالوسازدناتوانوضعیفراجسمتواندميانگیزغم
مياشارهاررفتوبراخالقغذاگذاريتأثیربهگونهاینزیباسخنیكدر(ع)رضاامام.سازداندوهناکوغمگینرااو
.«اشندبميهابدنهايمزاجتابعروان،وروحتوانونیروکهانبد:االَبدانِلِاَمزجِةتابِعَةٌالنَّفوسِقُوّةاَناعلَموَ»:کند

هدایتتابککهنیزکریمقرآندر.خداستبندگيمسیردرالهينعمتازبهره گیريدیننگاهدرآشامیدنوخوردن
خواهیمآنيبررسبهآتيسطوردرکهاستشدهاشاراتيانسانجسموبرروحتغذیهتاثیروغذاامربهاستهاانسان

.پرداخت

نیست، مگرر  جنبنده اي در زمینهیچ : مُبِینٍدَآبَّةٍ فِی األَرْضِ إِالَّ عَلَی اللّهِ رِزْقُهَا وَیَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا کُلٌّ فِی کِتَابٍ 
.«تهمه اینها در کتاب آشکاري ثبت اس. او قرارگاه و محلّ نقل و انتقالش را مي داند. اینکه روزي او برخداست

پاک و تقوای الهیتغذيه 

د که مي توانرد  شد، قدرتي پیدا مي کنپدیدار تقوا یك حالت روحي و ملکه اخالقي است که هرگاه این ملکه در انسان 
آن فرهنر  دینري، رکرن اساسري اخرالق اسرالمي تقواسرت و بردون         در .شودکند اگرچه گناه بر او عرضه پرهیز از گناه 
الیمانُ بِغیرِ الینْفَع ا»و «التَّقوی رَئیسُ االَخالقِ»: همان طور که امیرمؤمنان علیه السالم فرمرود ندارد، و ایمان مفهومي اخالق 

: فرمایرد باشرد آنجرا کره مر     مري  ( ع)حضرت علري  گوهربار مطابق با فرمایش گناه ونیز یکي ازراههاي دوري از . «تقوی
که به راستي . «وذنفبدانید اى بندگان خدا تقوا دژى است مستحکم و غیر قابل : عزیزاعلموا عباد اهلل ان التقوى دار حصن »

ه ذکرر شرد خداونرد انسران را بر     در برا   همرانطور کره   . اسرت در آدمري  یکي از راههاي رسیدن به تقوا غذاي حالل تناول 
ه که یکي از راههراي رسریدن بر   چرا . خوردن غذاهاي پاک و حالل سفارش کرده و پس از آن تقوا را مطرح نموده است

نعمتهراي  زار شرکرگ انسان مي شود باعث و روزي پاک قلب انسان منور به نور الهي مي گردد با روزي پاک است و تقوا، 
.     هوم پي خواهیم بردبه این مفزیر بیشتر با خواندن و درک آیات . الهي باشد و نیز به بهترین فضایل اخالقي نائل گردد

لنَّاسُ فَآوَاکُمْ وَاذْکُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِیلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِی الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ یَتَخَطَّفَكُمُ ا»: میفرماید26آیه انفال در سوره خداوند 
گروهري  و بره خراطر بیاوریرد هنگرامي را کره شرما در روي زمرین ،       :تَشْكُرُونوَأَیَّدَکُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ 

ري خرود  ولري او شرما را پنراه داد و برا یرا     ! مردم شرما را برباینرد  ترسیدید ميکوچك و اندک و زبون بودید آن چنان که 
شرده،  یب گرفته کلمه طیبات از ط.«آوریدپاکیزه بهره مند ساخت شاید شکر نعمتش را بجا روزي هاي تقویت کرد و از 

ر روح و که حررام هسرتند و د  هایي هاي خبیث، روزيروزيپاک در مقابل هاي هستند، روزيبه معني چیزهایي که پاک 
داد، ان نجات که خداوند بعد از اینکه شما را یاري کرد و از دست مشرکفرماید گذارند، ميميروان انسان تاثیرات منفي 

تقروا اسرت کره انسران خروبي و بردي را تشرخیو داده و رزق حرالل را         برا  . بره شرما داد  را هرم  طیب و طراهر  هاي روزي
کره  ت خوبي خصلروشن ضمیر اولین هاي انسانزیرا آورد ميبراي خود به ارمغان نیکو را و سرشت و اخالق گزیند برمي

ید، اگرر پراک   ، اگر انسان تقواي الهي داشرته باشر  کنندميرا احساس ها بديو ها خوبيدارند این است که بهتر از دیگران 
رار ، یعنري خردا در دل انسران چیرزي قر     دهرد مري خداوند در دل او مایه تمیز قرار کند را از خود زایل ها تیرگيباشد، اگر 

.دهدميتمیز به خوبي که با آن حقایق را دهد مي

: گویرد  خداوند به یک  دیگر از نعمتهاى مهمّ  که به بن  اسرائیل ارزان  داشت اشراره کررده مر   ، 60در سوره بقره آیه 
هُمْ کُلُاوا وَ  شْارَبَ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصاکَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتا عَشْرَةَ عَیْناً قَدْ عَلِمَ کُلُّ أُنااسٍ مَ مُوسیاسْتَسْقیإِذِ و » 

به طلبید، ب آخویش، زماني را که موسي براي قوم ( به یاد آورید ) و :مُفْسِدینَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَ ال تَعْثَوْا فِی الْأَرْضِ 
هرر  ناگراه دوازده چشرمه آب از آن جوشرید آن گونره کره     « !عصاي خود را بر آن سن  مخصوص بزن»: او دستور دادیم

لهري  از روزیهراي ا : ( و گفتریم ! ) چشرمه مخصروص خرود را مري شرناختند     ، (از طوایف دوازده گانه بنري اسررائیل   ) یك 
«                                 ! و در زمین فساد نکنید! بخورید و بیاشامید

  زنبگفتیم بر او بدینسان سخن عصاى خودت را تو بر سنمستجاب که موس  طلب کرد آب که تا قوم خود را کند زمان  

الل      بگفتیم زین رزق پاک و حالل که بخشیدتان قادر ذوالجبشد چشمه ناگه دوازده پدید به هر سبط آبشخورى میرسید 

. و بنوشید در این بالد ولیکن نرانید هرگز فسادخورید 

ه ایرن امرور در   است کتغذیه حالل از اصول فرهن  زندگي دنبال حالل رفتن، کسب روزي حالل و یکي به راستي که 
ادت هاسرت  که از برتررین عبر  رزق حالل طلب حالل یعني کسب .فرهن  اسالم از اهمیت فوق العاده اي برخوردار هستند

جز عبادت، طلب حالل است و یك جرز دیگرر شرامل    9جز دارد که 10عبادت : مي فرمایند( ص)به طوري که پیامبر اکرم
.است... نماز، روزه، حج و 

بحث
حاللغذاهای

سیاربامري(آیددستبهشرعيواسالميقوانینچوبچهاردرکهايلقمه)حالللقمهکسباسالممبیندیندر
تااستشدهسفارشپاکوحاللغذايآوردنبدستمسألهبهمتعددآیاتدرنیزمجیداهللکالمدر.استضروري
عمر،طول،فرديرشدروان،واعصابآرامش.نامیدنیزبشرسالمتکتابراقرآنآسمانيکتابتوانميکهجایي

اخالقيتاثیربهکهمؤمنيلذا.سالمندتغذیهوامدارنوعيبههمه...ونسلتکثیررفتار،وخويوخلق،سالمتيوتندرستي
برايشتال(ع)طاهرینائمهروایات،بعضيدر.باشدميحاللوپاکیزهغذايرعایتبهمقیددارد،توجهغذامعنويو
ظیميعتحو تپاکغذايباانسان.اندشمردهترسختجن میداندرزدنشمشیرازراحاللروزيآوردندستبه
لقمههچراک،یابدميدستالهيذاتبهومیفهمدرانادرستودرستوشروخیروبدوخوبمفهوماومیکندپیدا
.دهدتغییرراانسانسرنوشتتواندميحالل

مِنکُلوا»:فرمایدميوپردازدميحاللوپاکروزيخوردنازبندگانسفارشبهبقرهسوره57آیهازبخشيدر
اکیزهپوحاللازراانسانرزقخداوند!بخوریدایمدادهروزيشمابهکهايپاکیزهنعمتهاياز«کُمرزقناماطیباتِ
پ درحراموحاللغذاهاىبهموس قومدسترس واستخویشبندگانبهدهندهروزىخداوند،.استکردهمقدر

اللَّهُرَزَقَكُمُمِمَّاوَکُلُوا»:فرمایدميمائدهسوره88درآیه.استفوقبرداشتبیانگرصحراگردىدورانودریاازعبورشان
خدای ازودبخوریبخشیدهشمابهپاکیزهوحاللروزىخداوند،آنچهازو«مُؤْمِنُونَبِهِأَنْتُمْالَّذِیاللَّهَوَاتَّقُواطَیِّبًاحَلَالًا
وروزيرزقهبراانساناولواستگردیدهنازل(ص)اسالمپیامبربرمدینهدرآیهاین.کنیدپروادارید،ایماناوبهکه

هبقربازرااوآدميسرکشاحساساتوامارهنفسکهچرا»خداوندباازمخالفتپرهیزبعدونمودهدعوتحالل
بَینَالَّتىنَفسُکَعَدُوِّکَاَعدى »:فرمایدمي(ص)اکرمرسول.داردهمراهبهراخداوندبادشمنيومیکنددورخداوند
میاندروتراندنزدیکتوبههمهازکههستندتوسرکشاحساساتوامارهنفسهمانتودشمنانبا ترینیعني:جَنبَیک

.اندگرفتهقرارپهلویتدو

یَحْلِلْوَمَنغَضَبِیعَلَیْكُمْفَیَحِلَّفِیهِتَطْغَوْاوَلَارَزَقْنَاکُمْمَاطَیِّبَاتِمِنکُلُوا»:فرمایدميچنینطهسوره81درآیهخداوند
تجاوزاندازهوحدازونکنیدطغیانآندروبخوریدکردیمروزیتانکهپاکیزهغذاهايازیعني:هَوَىفَقَدْغَضَبِیعَلَیْهِ

شمابرمنشمخوغضبکهنکنیدرويزیادهواسرافوباشیدگزارسپاس.(نکنیدمبدلحرامبهراآنحالل)ننمایید
.«شدخواهدتباهوهالکمحققاًآید،ميفرود

رزقتمام،سازدخودپیشهراصبروقناعتانساناگر.استفرمودهمقدّرحاللرزقمخلوقاتتمامبرايمتعالخداوند
کنند،نظرصرفحراممالازاگرکنندميخیالکنند،نميپرهیزحرامکسبازکهکساني.رسیدخواهداوبهمقدرش
مِنوَمَاا:فرمایدمي6آیههودسرورهدرخداوندشوند،ميگرفتارومحتاجسختوآیدميپدیدمعاششاندرکمبودي

گيرینتيجه
غرذا و تغذیره در   دد، گرر ميبا آیات قرآن کریم به خوب  استناد شد مطابق بیان بررسي ي بوتهمجموع مطالبي که در از 

بسرزایي  یر تراث اینکه غذاي پاک میتوانرد  . استتوجه خداوند قرار گرفته موضوعات مورد آموزه هاي دیني همچون سایر 
ذاى حررام  نیز به تاثیر اخالقي و معنوي غذا توجه دارنرد و بررعکس غر   مؤمنان جهت استجابت دعا از جانب خدا باشد و  

ابطره بسریار   بره ر توجره  و از سوي دیگر برا  سازد م و فضائل اخالق  را ضعیف کند م قلب را تاریك و روح را ظلمان  
نبایرد  انسران  . بگرذارد در اخالق و روحیّات  اثر تواند مينزدیك و تنگاتنگ  که در میان جسم و روح آدم  است تغذیه 

و بهتررین  بره  تا ده کرپیشه از این رو باید  تقواي الهي را کند و رجوع زماني که در تنگدستي قرار گرفت به غذاي حرام 

.  حالل ترین رزق نائل گردد
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چکيده
قررآن  از متعردد در آیرات  . یکي از شرایط مهم جهت سالمت انسان، تغذیه پاک اسرت . نیاز به غذا دارندجهان، موجودات همه 

تجمل گرایي ا مي رسد،  امانسان با تغذیه پاک به بخشي از آرامش هاي دروني . کریم  به امر تغذیه سالم و پاک اشاره شده است
أثیر برر روي  و زیاده خواهي در برخي افراد جامعه مي تواند منجر به عدم توجه به کسب لقمه حالل و پاک گرددکه این امر بي تر 

ش رزق و روزي این مقوله ما رابر این داشت که با استناد به آیات متعدد قرآن کرریم  بره بررسري نقر    . خلق وخوي آن افراد نیست

.حالل بر اخالق انسان ها بپردازیم
تغذیه، اخالق، قرآن کریم، تغذیه حالل: واژگان كليدی

Abstract
All of the creatures need to food. One of the important conditions for human health is halal 

food. In many verses of the Holy Quran referred to the issue of healthy eating and halal. 

Human with the feeding comes to part of the inner peace. But luxury and avarice in some 

individuals can lead to a lack of attention to halal food, That it would effect on the mood of 

the people. This topic causes that we according to various verses of the Quran to investigate 

the role of human moral sustenance to pay solvent.
Keywords: food, moral, Holy Quran, halal food
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