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Abstract

This research reviews the impact of three factors: nutrition, personal 

hygiene and the environment on physical health according to the Quran and 

Imams.It is aimed to review the status of health in Islam and evaluate its  

importance and dimensions according to the Quran and Islamic sources.

In this study, methods according to library studies and reviewing the 

original Islamic sources.The data collection tool is  taking notes according to 

library studies.The results indicate that these teachings are provided in 

accordance withIslamic principles.In case of  acting on them people achieve 

optimal health. Islam is a comprehensive religion. 

The nutritional advices in the religious teachings not only with awareness, 

but also on the basis of scientific principles and logic, are presented. All of 

these principles and guidelines enhance the health, the human life and 

optimal use of available food sources in nature. And there is no Harmful 

advice. So this represents the evolution of Islam and the method of Prophet 

Muhammad (PBUH).
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بحث
از بسییاری  . استزندگی سالم است، نداشتن از مسائلی که در روزگار ما به عنوان معضل اساسی مطرح یکی 

تیا سیالم   نید  رفتیار ک و چطیور  زندگی کنند محیطی کنند، چه بخورند، در چه مردم نمی دانند چگونه زندگی 
تیاییر ذیذا    سئله مایم به سعی کرده در سالمت جسمانی، با بررسی دیدگاه اسالم درباره اهمیت تغذیه ما . بمانند

دارد؟ دیدگاهیجسم چه وتاییرش بر دربارۀ تغذیه توجه کنیم و بررسی کنیم که اسالم بر بدن، 

تغذیه در اسالماهمیت 
وردن توصیه به خوردن ذذاهای مجاز و پرهیز از خ( ع)جمله نخستین سفارشات خدا به جد ما حضرت آدم

ا وَالَ وَیَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُالَ مِنْ حَیْثُُ ِِثتْمُ َ  »: ذذای ممنوعه بوده است، آن جا که می فرماید
ز هیر جیا کیه    تو با جفت خویش در آن باغ سکونت گییر و ا ! و اى آدم: الْظَّالِ ِینَتَقْرَبَا هذِهِ الشَّجَرَةَ فَمَكُونَا مِنَ 

(. 19/ اعراف)«.خواهید بخورید، ولى به این درخت نزدیك مشوید که از ستمکاران خواهید شد

گیرینتیجه
قرآن .  استاده دبسیار اهمیت « سالمت»در آیات قرآن بیندیشیم متوجه می شویم که اسالم به موضوع اگر

ه همی بیه خداوند در قالب آیات متعیددی  .دهدو برنامه های  نورانی آن، جامعه را به سوی سالمت سوق می 
نهیا میی   ابعاد سالمت فردی و اجتماعی و در عین حال سالمت جسمی بشر اشاره کرده است کیه توجیه بیه آ   

فیرامین  ییرات هر چه بیشیتر تیا  شناخت . باشدی جسمی و روحی هابا آسیب مقابله و درمانتواند بهترین راه 
تر از محضیر  تواند ما را در شناخت بهتر قرآن و استفاده بیشمی ، هاانسان و جسمانیروانیدر سالمت ،قرآن

جدییدی را در اسیتفاده از وحیی الهیی بیر میا       هیای  درکنید و  کمیك  انسان ها یماریهای انواع بآن در درمان 
ب، پاکیزه و به کمك ذذای مناس.  داردسالمت جسم و نحوه خوردن آن ارتباط تنگاتنگی با غذیه ت.بگشاید

در آییه هیای قیرآن و   اینکیه  . کمیك کیرد  حالل، می توان جسم را درست پرورش داد به رشد مناسیب آن  
الم روایت های اهل بیت علیهم السالم نام برخی از خوراکی ها به ویژه ذذاهای خام آورده شده، عناییت اسی  

ه و خوراک تغذی.به این گونه خوراکی ها را می رساند  و این شکل از ذذاها برای بدن انسان سودمند هستند
. رشد و سالمتی انسان ایفا نمایددر می تواند نقش  بسزایی 

مقدمه
تیا راه حیر را   او دین را برنامه زندگی ما قیرار داده .عناصرهستی را به بهترین شکلش آفریده استخداوند تمام 

.بشنانیم، و بهترین و کوتاه ترین راه را برای رسیدن به رستگاری بپیماییم
نیه سیالمت   زمیدر .کامل ترین تدابیر را پیش روی میا گذاشیته اسیت   ،ابعاداین برنامه جامع زندگی در همه ی 

ردی واجتمیاعی  فی وبهداشت (محیط زیست )سالممحیط ،(تغذیه)جسمانی نیز دین با تاکید بر خوراک مناسب 
.راه دستیابی به زندگی سالم و به دور از بیماری را برای ما وعده داده است

حاللتیرین  ،مسیئولیم تیا آن را بیه بهتیرین    . نباید فراموش کنیم ما عهده دار حفاظت از ایین بیدن خیاکی هسیتیم    
.ستمویر اتغذیه مناسب در پرورش جسم بسیار.وخداپسندانه ترین راه بپرورانیم وحفاظت کنیم
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