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٢٠ 
 

  اسالمی يها آموزهراههاي پیشگیري از چاقی در 
  

  یوسفی، دکتر غالمرضا اسم حسینیدکتر محمد *: نویسندگان
  عضو هیات علمی گروه معارف اسالمی علوم پزشکی ارومیه آدرس :

  عضو هیات علمی گروه معارف اسالمی علوم پزشکی ارومیه
  

 و مهم عوامل از.  گیرد یم نشأت متعددي عوامل از که است بدن تندرستی و سالمت عدم عالئم از اندام ناموزونی و بدن چاقیمقدمه : 
 در.  است گرفته قرار تغذیه علم اندیشمندان توجه مورد که است پرخوري الخصوص علی تغذیه اصول رعایت عدم،  بدن چاقی بنیادین
 و پرخوري مذمت جمله من و شرب و اکل کیفیت و بهداشت و تغذیه اصول با رابطه در فراوانی دستورات اسالم مبین دین يها آموزه
  . پردازیم یم آن ارائه و بررسی به مقاله این طی که است شده دوار آن منفی نتائج و آثار

  روش کار : 
  تحقیق این مقاله توصیفی و کتابخانه اي بوده و با ارائه و بررسی آیات و روایات اسالمی  موضوع مقاله را اثبات خواهیم نمود.

  خالصه مقاله :
جاي شک و تردید نیست افراد چاق حظ و لذت کمتري از  هاست انسان در اینکه چاقی یکی از عالئم فقدان تندرستی و سالمت در بین

با کندي و سختی بوده و در اغلب مواقع از  توأمتحرکات بدنی این افراد  اند یناراضاز وضع جسمانی خود  معموالًزندگی برده و 
یکی بوده که خود زمینه ساز مربوط به عوامل ژنت ها یچاق. علت درصد کمی از  باشند یمحاصل از چاقی گله مند  هاي یناراحت
 ها دهاساسی چاقی از دیدگاه متخصصین علم تغذیه پر خوري و بدخوري است . تحقیقات  ي یهپابیشتر است اما علت عمده و  هاي یچاق

متعدد جسمانی نیزمی باشد لذا  هاي یناراحتخود چاقی موجب پدید آمدن امراض گوناگون و  دهد یمساله اندیشمندان تغذیه نشان 
  . باشند یموم دست اندرکاران سالمت و بهداشت جامعه در صدد ارائه راهکارهاي عملی براي مبازه با این معضل قرن حاضر عم

خوشبختانه دین مبین اسالم که منادي سعادت و خوشبختی دنیا و آخرت  بشر است چنانچه برنامه هائی براي رشد و شکوفائی روح و 
 ها آموزهدر رابطه با سالمت و تندرستی جسمانی اومطرح کرده است که با عمل و پایبندي به آن روان انسان دارد برنامه هائی نیز 

  .گردد یمکه به چند نمونه از آیات و روایات اشاره  گردد یمسالمتی و تندرستی آحاد جامعه تضمین 
   فرماید یمسوره عبس  24 ي یهآدر 

  دقیقانه بنگرد خورد یمآنچه ( فلینظر االنسان الی طعامه )      انسان باید به 
دقت در تغذیه که درآیه آمده است  یعنی در سالم بودن آن ، بهداشتی بودن آن ، مقدار آن ، حالل بودن آن ، الزم بودن آن و ... دقت 

                                   نماید . اگر کسی اهل دقت در غذا خوردن باشد نباید در مقدار خوردن آن بی دقت باشد و پر خوري کند                 
  : فرماید یمپیامبر اکرم ( ص )  است یچاقدر مذمت پر خوري که از عوامل قطعی 

  ( ما مالء آدمی وعاَ  شراَ من  بطنه )   
  انسان هیچ ظرفی را پر نکرده است که ضررآن از پر کردن شکمش ( که ظرف است ) بیشتر بوده باشد 

  رخوري  کنایه اي لطیف از مذمت  پ
  : فرماید یمدر سفارشات حضرت علی ( ع ) به کمیل بن زیاد آمده است که 

  ( صحۀ الجسد من قلۀ الطعام )
   باشد یمسالمتی بدن حاصل کم خوري  
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  :  فرماید یمدر بیانی دیگر  
  قلت صحته  )  آکله( من کثر  

  خود را با پرخوري بخطر انداخته است . کم خواهد بود  یعنی سالمتی  اش یتندرستهر کسی پرخوري کند سالمتی و 
حق مطلب را ادا کرده و حاصل و دستاورد مطالعه  انصافاًکه  خوریم یمدر بین روایات بیشمار و ارزشمند پیامبر اکرم (ص ) به روایتی بر 

  قرن قبل فرموده است   14اندیشمند علم تغذیه در قرن حاضررا   ها ده
مسک و انت تشتهی )             هنگامی غذا بخور که گرسنه اي وهنگامی که هنوز سیر نشدي : (  کل و انت تشتهی و ا ایدفرم یم

  دست از غذا بکش
  تابلوي پیشگیرانه متخصصین تغذیه در محل کار باشد  تواند یماین جمله 

 در و داشته پیشگیرانه حالت تواند یم تغذیه اصولی و صحیح راههاي با رابطه در اسالم مبین دین يها آموزه به عمل :نتیجه گیري 
  گرداند. باز جامعه آحاد به را تندرستی و سالمتی و مؤثر چاقی جمله از متعدد هاي یماريب کاهش

  


