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اطالعات مقاله
سـبک زند گـی ترکیبـی از الگوهای رفتاری و عاد ات فرد ی اسـت و شـامل جنبه های مختلفی نظیر تغذیـه، تحرک بد نی، 
اسـترس، مصـرف د خانیـات و کیفیـت خواب اسـت که د ر پی فرآیند  اجتماعی شـد ن بـه وجود  آمد ه اسـت. بنابر تحقیقات 
انجام شـد ه افراد  د ارای سـبک زند گی مناسـب، از سـالمت بیشـتری برخورد ارند  و این موضوع برای نیروهای نظامی که 

باید  از سـالمت جسـمی و روحی برخورد ار باشـند  د ارای اهمیت بیشتری است. 
بـا نگاهـی اجمالـی بـه قـرآن و احاد یـث به  عنـوان د و منبـع انکار ناپذیـر د ین اسـالم و همچنیـن زند گی و سـّنت عملی 
معصومیـن )ع(، متوّجـه می شـویم کـه اگر از د سـتورات این آیین آسـمانی پیروی شـود  و قوانین آن به د رسـتی اجرا گرد د ، 
قسـمت اعظم مشـکالتی که امروزه گریبان گیر بشـریت شـد ه اسـت، از جامعة انسـانی رخت برمی بند د ؛ زیرا اسـالم برای 
سـالمت و تعالی جسـم و روح و پاالیش هر د و از آلود گی ها می کوشـد  و به عنوان یک ارزش معنوی واال و یک سیسـتم 
اجرایـی کارآمد  می تواند  د ر این مید ان به کمک د انش ارزشـمند  پزشـکی پیشـگیری بشـتابد  و سـهم عمـد ه ای د ر تقویت 
آن د اشـته باشـد . د ر اجـرای برنامـة سـبک زند گی سـالم، تأکیـد  اسـالم روی تنظیم و تعد یـل همة جوانب زند گی اسـت. 
د ر واقـع اسـالم د ینـی اسـت کـه از قبـل از تولـد  تا بعـد  از مرگ، بـرای انسـان برنامـه د ارد  و د ر عین حال طوری نیسـت 
کـه جلـوي پیشـرفت انسـان را بگیـرد ، بلکه او را تـا باالترین مد ارج رشـد ی که برایـش متصّور اسـت، همراهی و حمایت 
می کنـد  و ثمـرة رعایـت توصیه هـا و راهنمایی ها و هشـد ارهای اسـالم، نگاه د اشـتن فرد  و جامعـه د ر یک حالـت توازن و 
سـالمت جسـمی، روانـی و معنـوی خواهـد  بود . مطالعـه حاضر با هد ف بررسـی نقـش آموزه های د ینی بر اصالح سـبک 

زند گـی جوامـع مختلف بویـژه نیروهای نظامی می باشـد .

کاربرد  د ر زمینه سیاست های بهد اشت و د رمان/ پژوهش و آموزش پزشکی:  
سبک زند گی ترکیبی از الگوهای رفتاری و عاد ات فرد ی است بنابر تحقیقات انجام شد ه افراد  د ارای سبک زند گی مناسب، از سالمت بیشتری برخورد ارند  و این موضوع 

برای نیروهای نظامی که باید  از سالمت جسمی و روحی برخورد ار باشند  د ارای اهمیت بیشتری است. 
با نگاهی اجمالی به قرآن و احاد یث، متوّجه می شویم که اگر از د ستورات این آیین آسمانی پیروی شود، قسمت اعظم مشکالتی که امروزه گریبان گیر بشریت شد ه است، از 

جامعة انسانی رخت برمی بند د . مطالعه حاضر با هد ف بررسی نقش آموزه های د ینی بر اصالح سبک زند گی جوامع مختلف بویژه نیروهای نظامی می باشد .
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سنائي نسب و سایرین آموزه های د ینی و سبک زند گی سالم د ر نیروهای نظامی

1- مقد مه
مشکالت  تأثیر  و  شیوع  کاهش  برای  ارزشمند   منبعی  سالم،  زند گی  شیوه 
بهد اشتی، ارتقای سالمت، تطابق با عوامل استرس زای زند گی و بهبود  کیفیت 
زند گی است و وقتی که د ر ارتباط با رفتار های مخاطره آمیز نظیر استعمال سیگار و 
عد م تحرک جسمانی مطرح می شود ، به عنوان عملکرد ی اراد ی تجسم می       شود  
)1(. طبق تعریف سازمان جهانی بهد اشت، سبک زند گی ترکیبی از الگوهای 
رفتاری و عاد ات فرد ی د ر سراسر زند گی شامل تغذیه، تحرک، عاد ات رفتاری و .. 
است که د ر پی فرآیند  اجتماعی شد ن به وجود  آمد ه است )2(. بد ون ترد ید  عوامل 
فوق نقش بسیار مهمی د ر ارتقاء سالمت و سبک زند گی د ارند  به طوری که بنابر 
تحقیقات انجام شد ه افراد  د ارای سبک زند گی مناسب از برنامه تغذیه ای و فعالیت 
جسمانی بهتری برخورد ارند . براساس گزارش سازمان جهانی بهد اشت، 5 بیماری 
به عنوان مهمترین بیماری های مزمن د ر جهان شناخته شد ه اند  که عبارتند  از 
چاقی، سکته قلبی، د یابت، سرطان و پوکی استخوان که تمامی آن ها با سبک 
زند گی ارتباط مستقیم د ارند . همچنین بنا به گزارش این سازمان بیماری های 
مزمن به عنوان 70 د رصد  از مرگ و میر ها د ر جهان شناخته شد ه اند  که سهم 
به همین د لیل سازمان  کشورهای د ر حال توسعه حد ود  65 د رصد  می باشد . 
بهد اشت جهانی یکی از مهمترین وظایف خود  را پیشگیری از روند  روز افزون 
این بیماری ها د ر نقاط مختلف جهان تعیین نمود ه است و از مسئولین بهد اشت و 
سالمت کشورهای مختلف د رخواست نمود ه که برنامه ریزی های کوتاه و بلند  
مد تی را پیش بینی و اجرا نمایند  )3, 4(. افزایش توان اقتصاد ي و رفاه زند گي، 
آگاهی کم تغذیه ای، عاد ات غذایی ناد رست مانند  زیاد ه روي د ر مصرف نمک، 
چربي ها و شیریني ها، افزایش استعمال د خانیات و کاهش میزان تحرک از عوامل 
مؤثر د ر افزایش شیوع بیماري هاي غیرواگیر هستند . د ر حال حاضر تقریباً د وسوم 
مرگ و میر د ر ایاالت متحد ه آمریکا به علت همین بیماري ها رخ مي د هد . د ر 
ایران نیز بیماري هاي مزمن، به ویژه بیماري هاي قلبي - عروقي و شاخص های 
سند رم متابولیک از علل عمد ه مرگ و میر و ناتواني به شمار می روند  و پیش بیني 
مي شود  که با گسترش شهرنشیني و شیوه زند گي ماشیني، د ر آیند ه نزد یک باز 
هم بر شیوع این بیماري ها افزود ه گرد د . طبق اظهارات معاون سالمت وزارت 
بهد اشت، د رمان و آموزش پزشکی، سه عامل از چهار عامل مرگ و میرد ر کشور 
ما به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به تغذیه و شیوه زند گی مربوط می باشد  )5(. 
بررسی آموزه های د ینی )قرآن و احاد یث(، مناسک و قوانین اسالمی د ر ارتباط 
با پزشکی و به  خصوص پزشکی پیشگیری نشانگر آن است که قرآن مجید  و 
روایات معصومین )ع(، به مقد ار زیاد ی اّطالعات متنوع و علمی د ارد  که د انش 
امروزی با آن سازگار است )6(. د ستورات و احکام عملی د ین اسالم د ر بین اد یان 
مختلف، بر اصولی متقن استوار است و به همین د لیل کامل ترین د ین محسوب 
می گرد د . اسالم د ر رأس اد یانی است که پیروان خود  را به سعی و کوشش د ر 
بد ست آورد ن مسائل علمی تشویق نمود ه است و از نشانه های جامعیت اسالم و 
نگرش چند  بعد ی این د ین الهی به انسان اهتمام به تند رستی و حفظ صحت 
است. از د ید گاه د ین، سالمت روح و تعالی جان بسیار مهمتر از سالمت جسم 
بود ه و جسم و تن مرکبی برای رشد  معنوی و شکوفایی عقالنی انسان است. با 
این وجود  نیل به این هد ف مستلزم د اشتن جسمی نیرومند ، شاد اب و سالم است و 
چون بد ن مرکب روح و وسیلة قوای د رونی د ر مسیر رشد  و بالند گی است، رعایت 
اصول بهد اشتی و حفظ صحت و تند رستی و برخورد اری از یک برنامة صحیح 
د ر تمامی ابعاد  از جمله برنامه تغذیه ای صحیح کاماًل ضروری است. توصیه ها و 
رهنمود های فراوان د ین د ر این زمینه همگی گواه جامعیت مکاتب آسمانی بود ه و 
هم به لحاظ برخورد اری از جهات علمی، نشانگر بعد  الهی و غیر بشری آموزه های 
د ینی است که موارد ی از آن ها به شرح زیر ارائه می شود  )7, 8(. اسالم یک منبع 

مهمی از آموزه های مربوط به جنبه های مختلف سبک زند گی )تغذیه، ورزش و 
فعالیت جسمانی، استرس و ...( است که به عنوان نمونه می توان به وجود  756 آیه 
و روایت د ر حوزه تغذیه و آیات و روایات زیاد ی د ر حوزه های د یگر اشاره کرد  که 

د ر جد ول نشان د اد ه شد ه است )9(.

1-1- تغذیه
ماد راني که بخواهند  به طور کامل به فرزند  خود  شیر د هند ، د و سال تمام 
آن ها را شیر د هند  و د ر این مد ت بر پد ران است که خوراک و پوشاک انان 

را فراهم سازند  )10(. 
ـ پیامبر )ص(: براي کود ک هیچ شیري بهتر از شیر ماد رش نیست )11(. 

امام صاد ق )ع(: هر چیزي را زیوري است و زیور سفره سبزي است.
امام صاد ق )ع(: اگر مرد م می د انستند  که چه خواصی د ر سیب وجود  د ارد  با 

هیچ د اروی د یگری خود  را د رمان نمی کرد ند  )12(. 
امام کاظم )ع(: یکي از چیزهایي که آد م )ع( به فرزند  خود  هبه  اهلل سفارش 

کرد  این بود  که زیتون بخور چرا که از د رختي خجسته است )13, 14(.
پیامبر )ص(: هر کس 40 روز پشت سر هم گوشت بخورد ، سنگد ل مي شود  

 .)15(
امام رضا )ع( : هیچ گوشتي خوش تر از گوشت گوسفند  نیست. اگر خد اوند  
مي ساخت  اسماعیل  فد یة  را  همان  بود ،  آفرید ه  گوسفند   از  گوشتي خوش تر 

 .)17 ,16(
و اوست کسی که د ریا را مسخر گرد انید  تا از آن گوشت تازه بخورید  )18(. 
پیامبر )ص(: بر شما باد  عد س، چرا که د ل را نازک و اشک را افزون می سازد  

و هفتاد  پیامبر ان را پاک د انسته اند  )19, 20(. 
را محکم می کند ،  استخوان های ساق  مغز  باقال،  )ع(: خورد ن  امام صاد ق 

توان مغز را افزون می سازد  و خون تازه تولید  می کند  )21, 22(. 
پیامبر )ص(: خد اوند  برکت را د ر عسل قرار د اد ه است. د رمان د رد  ها د ر آن 

است و هفتاد  پیامبر د وام سود مند ی ان را از خد اوند  خواسته اند  )23(. 

1-2- د خانیات
د ر عهد  رسول اهلل )ص( د خانیات نبود ه است، اما د الیل واضحي از قرآن و 

سّنت به حرام بود ن آن اشاره د ارد :
همانان که از این فرستاد ه پیامبر د رس نخواند ه که او را نزد  خود  د ر تورات 
و انجیل نوشته می یابند  پیروی می کنند  آنان را به کار پسند ید ه فرمان می د هد  
و از کار ناپسند  باز می د ارد  و برای آنان چیزهای پاکیزه را حالل و چیزهای 

ناپاک را بر ایشان حرام می گرد اند  )24(.
"و د ر راه خد ا انفاق کنید  و خود  را با د ست خود  به هالکت میفکنید  و نیکی 

کنید  که خد ا نیکوکاران را د وست می د ارد " )25(.

1-3- فعالیت جسمانی
اسالم به عنوان کامل ترین د ین الهي به فعالیت جسماني تأکید  کرد ه است و 
د ستورات و توصیه هایي براي بازي، مسابقه، پرد اختن به برخي از ورزش ها و 
اجتناب از برخي د یگر د ارد . عالوه بر آن بر جنبه هاي مرتبط با فعالیت جسماني 
مثل سالمتي و بهد اشت نیزتأکید  د ارد . د ر صد ر اسالم ورزش هاي امروزي وجود  
ند اشته و فقط فعالیت هایي مثل اسب سواري، تیر اند ازي و شنا مطرح بود ه است.

امام سجاد  )ع( د ر رساله حقوق مي فرماید : بد ن تو بر تو حقي د ارد . حق آن 
این است که آن را سالم، نیرومند ، مقاوم د ر برابر شد اید  و سختي ها و د ر کمال 

نشاط نگاه د ارید  )26(.
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2- رویکرد  سازمان جهانی بهد اشت به بهره گیری از 
آموزه های د ینی د ر اصالح سبک زند گی

سازمان جهانی بهد اشت د ر د هه اخیر موضوع بهره گیری از آموزه های د ینی بر 
اصالح سبک زند گی جوامع مختلف بویژه کشور های مسلمان را د ر د ستور کار 
خود  قرار د اد ه و از مسئولین بهد اشت و سالمت کشورهای مختلف د رخواست 
نمود ه که برنامه ریزی های کوتاه و بلند  مد تی را برای اجرایی شد ن آن انجام 
د هند  . این سازمان به منظور کاهش عوامل خطر بیماری های مزمن )چاقی، 
زند گی  سبک  اصالح  و  سرطان(  و  استخوان  پوکی  خون،  پرفشاری  د یابت، 
مسؤولیت  که  نمود ه است  پیشنهاد   را  برنامه هایی  مذهبی،  تعالیم  اساس  بر 
برنامه ریزی، طراحی و اجرای آن د ر کشورهای اسالمی به بخش مد یترانه ای 
این سازمان محول گرد ید ه است. بر همین اساس مطالعات مقد ماتی د ر برخی از 
این کشورها از جمله مصر و ارد ن انجام شد ه است که منابع مورد  استفاد ه آن ها 
عمد تا″ احاد یث و روایات اهل سنت بود ه و از منابع شیعه استفاد ه نگرد ید ه است 
د ینی  آموزه های  تأثیر  خصوص  د ر  موجود   گزارشات  اساس  بر   .)27-29(
د ر جهان  پراکند ه ای  و  محد ود   مطالعات  زند گی،  مختلف سبک  جنبه های  بر 
تمام  مطالعه جامعی که  تا کنون چنین  ما،  د ر کشور  ولی  گرفته است  صورت 
جنبه های سبک زند گی را شامل شود  انجام نشد ه است )30 ,29(. د ر حوزه تغذیه 
مطالعات مختلفی انجام شد ه است به عنوان نمونه نتایج مطالعه Mussap د ر سال 
2009 نشان د اد  که آموزه های د ینی با فرهنگ مصرف و رفتارهای تغذیه ای د ر 
زنان مسلمان استرالیایی د ر گروه سنی 44 - 18 ساله رابطه معنی د اری د ارد  
)31(. طی مطالعه ای که توسط Kim د ر سال 2007 د ر بخش تغذیه یکی از 
د انشگاههای ایاالت متحد ه انجام شد  نشان د اد  که اعتقاد ات مذهبی د ر کنترل 
وزن زنان تأثیر بیشتری نسبت به مرد ان د ارد  و می توان از آموزه های د ینی برای 
کنترل وزن این گروه از جامعه استفاد ه کرد  )32(.Korner و همکاران )2006( 
با انجام مطالعه ای نتیجه گرفتند  که باید  به جنبه های اخالقی و مذهبی تغذیه 
نیز د ر مطالعه خود  گزارش کرد ند  که د ر  توجه شود  )Alton.)33 و همکاران 
اد یان مختلف توصیه های زیاد ی د ر مورد  مصرف میوه و سبزی وجود  د ارد  و 
بین آموزه های د ینی و رژیم غذایی کم چرب ارتباط معنی د اری وجود  د ارد  )34(. 
بیماری های مزمن و  د ر خصوص نقش تحرک )فعالیت جسمانی( د ر کاهش 
افزایش کارآیی جسمی و فکری مطالعات زیاد ی د ر نقاط مختلف جهان انجام 
شد ه است که از آن جمله می توان به نتایج مطالعات John و همکاران )2003(، 
Morrow و همکاران )2004( و گزارشات سازمان جهانی بهد اشت )2003 و 

2006( اشاره کرد  )37-35(، اما د ر خصوص نقش آموزه های د ینی د ر افزایش 
فعالیت جسمانی )تحرک( مطالعات محد ود ی انجام شد ه است که به عنوان نمونه 

می توان به مطالعات Pauline  و همکاران )2003( و Berns )1999( اشاره نمود  
)39 ,38(. به عنوان مثال طبق مطالعه Morrow انجام فعالیت جسماني مناسب 
د ر بیشتر روزهاي هفته به طور اساسي مي تواند  موجب کاهش خطرمرگ ناشي 
از بیماري هاي قلبي و کاهش عوامل خطر افزایش سرطان کولون، د یابت نوع 
د وم، فشارخون باال، بهبود  متابولسیم گلوکز، کاهش چاقي و کاهش زمان انتقال 
 WHO د وره اي و افزایش سطح آنتي اکسید ان ها  شود . همچنین بر اساس گزارش
برنامه هاي فعالیت جسماني د رمحل کار د ر آمریکا موجب کاهش غیبت ناشي از 
کار از 6 تا 32 د رصد ، کاهش هزینه مراقبت هاي پزشکي از 20 تا 55 د رصد  و 

افزایش تولید  از 2 تا 52 د رصد  شد ه است )36, 37(. 
زیاد ی د ر د ین اسالم شد ه است که  با کاهش استرس توصیه های  ارتباط  د ر 
متخصصین روانشناسی نیز بر این امر تأکید  د ارند ، زیرا استرس یکی از رایج ترین 
بیماری های زند گی ماشینی محسوب می شود ، به گونه ای که طبق براورد  سازمان 
بهد اشت جهانی حد ود  6% کل جمعیت جهان از بیماری های روانی رنج می برند  
و شروع 80 د رصد  بیماری های جسمی با فشار روانی همراه می باشد  )40(. د ر 
خصوص نقش آموزه های د ینی د ر کاهش استرس مطالعات مختلفی د ر جهان 
و همکاران   Rachel مطالعات  به  نمونه می توان  عنوان  به  که  انجام شد ه است 
اشاره کرد   )2008(، Carol و همکاران )2004( و Douki. و همکاران )2007( 
)43-41(. به عنوان مثال Rachel و همکاران د ر سال 2008 با مرور 115 مقاله 
چاپ شد ه د ر خصوص اثر مذهب و معنویت بر وضعیت روانی نوجوانان، نتیجه 
گرفتند  که این عوامل به طور معنی د اری بر روی بهد اشت روان نوجوانان تأثیر 
مثبت د ارد  )41(. د ر د اخل کشور نیز صد ری و همکاران د ر بررسی خود  نتیجه 
گرفتند  که ارزش ها و عقاید  مذهبی د ر ارتقاء سالمت روان افراد  موثر است )44(. د ر 
خصوص نقش آموزش د ر کاهش مصرف سیگار مطالعات فراوانی د ر جهان انجام 
 Catford و همکاران )2006( و Wright شد ه که از آن جمله می توان به مطالعات
و همکاران )2007( اشاره کرد  )45, 46(، اما د ر خصوص نقش آموزه های د ینی د ر 
کاهش مصرف د خانیات و عوارض ناشی از آن مطالعات بسیار محد ود ی د ر جهان 
انجام شد ه است که به عنوان نمونه می توان به مطالعات Khayat و همکاران اشاره 
کرد  )47(. مطالعات و تحقیقات فوق نشان می د هند  آموزه های د ینی می توانند  نقش 
موثری د ر اصالح سبک زند گی مرد م کشورهای مختلف و از جمله مرد م جامعه 
ما د اشته باشند  و این موضوع د ر مورد  نیروهای نظامی معتقد  و مومن از اهمیت 

د وچند ان برخورد ار است. 

3- نتیجه گیري
 با توجه به روند  رو به افزایش بیماری های مزمن د ر کشورهای د ر حال توسعه 
نظیر ایران د ر د هه اخیر و با توجه به افزایش میزان شیوع این بیماری ها د ر 

تعد اد  کلتعد اد  روایاتتعد اد  آیات

6759 )8 نان، 47 غالت(4 )هر 4 آیه مربوط به نان(نان و غالت

2024 )پنیر 8، شیر 9 ، ماست 2 ، 1 ترکیبی(4 )2 شیر ، 2 ترکیبی(شیر و لبنیات

6596 )انواع گوشت 50، تخم مرغ 13، حبوبات 12(21 )گوشت(گوشت، تخم مرغ و حبوبات

183236 )میوه ها 97 ، سبزی ها 86(53 )50 میوه، 3 سبزی(میوه و سبزی ها

4960 )آب 7 ، چربی 10 ، سرکه 8 ، عسل 13، شیرینی ها 7 ، نمک 4(9 )7 آب، عسل 2(متفرقه ها )مغزها ، آب ، چربی ، شیرینی ، نمک ، مواد  قند ی(

2883281سایر موارد  مرتبط با تغذیه و غذا

369387756پنج گروه غذایی

جد ول-  تعد اد  آیات و روایات مربوط به گروه های غذایی، مواد  غذایی و آد اب تغذیه ای
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سنائي نسب و سایرین آموزه های د ینی و سبک زند گی سالم د ر نیروهای نظامی

کارکنان نیروهای مسلح، اصالح جنبه های مختلف سبک زند گی برای تمامی 
اقشار جامعه بویژه پرسنل نظامی الزم و ضروری است. بهره گیری از آموزه های 
د ینی می تواند  راه حل مناسبی برای تمامی مشکالت و بیماری های تغذیه ای 
عصر حاضر محسوب گرد د  و امکان استفاد ه از این د ستورات و توصیه های د ینی 
به عنوان یک عامل تأثیرگذار د ر اصالح سبک زند گی فعلی مسلمانان وجود  د ارد . 
بر همین اساس سازمان بهد اشت جهانی این موضوع را د ر سرلوحه فعالیت های 
خود  قرار د اد ه و استفاد ه و بهره گیری از توصیه ها و آموزه های د ینی د ر اصالح 
رفتار ها و عاد ات نامناسب را برای جوامع مختلف بویژه مرد م کشورهای مسلمان 
اساتید   با  همراه  د انشگاهي  متعهد   محققین  است  الزم  نمود ه است.  پیشنهاد  
آن  نتایج  و  د اد ه  انجام  منطقه ای  و  ملی  د ر سطح  مد اخله ای  مطالعات  حوزه، 
را به سازمان های مرتبط از جمله سازمان بهد اشت جهانی منعکس نمایند . زیرا 
منابع اسالمی بویژه تشیع از نظر وجود  توصیه ها و د ستورات مربوط به جنبه های 
مختلف سبک زند گی بسیار غنی هستند  و توجه و عمل به این آموزه ها سالمت 
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