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Abstract
The purpose of this study was to review the
differences between religious and non-religious
lifestyle in health behaviors with particular emphasis
to the cardiovascular health. The method of this study
was the analytical method. The review of researches
suggested that the religious and non-religious health
lifestyle have some differences and similarities and the
similarities are more than differences. In general there
are many similarities and differences are more minor
issues such as spirituality that is just in religious heath
lifestyle. The best lifestyle is the lifestyle that based on
religion and Islamic recommendations and next to it,
give help of nonreligious lifestyle recommendations
that are consistent with the recommendations of
religious lifestyle and yet based on scientific
principles are accepted, the used to complement each
other and achieve the best style that it can be called
religious lifestyle because religion does not have any
objection to human knowledge and encourage it.
Key Words: Health, Illness, Religious health
lifestyle, Nonreligious health lifestyle, Cardiovascular
disease
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چکیده
 بررسی تفاوتهای سبک زندگی دینی و غیردینی در،هدف این پژوهش
 در این. عروقی بوده است-  با تأکید بر بیمارهای قلبی،رفتارهای سالمت
 بررسی آیات و روایات و جدیدترین.پژوهش از روش تحلیلی استفاده شده است
یافتههای علمی حاکی از آن است که بین سبک زندگی سالم دینی و غیردینی
 در.شباهتها و تفاوتهایی وجود دارد و شباهتها بیشتر از تفاوتها است
 شباهتهای زیادی وجود دارد و تفاوتها بیشتر در،خطوط کلی و روح مطالب
مسائل جزئی یا ابعادی چون معنویت است که فقط در سبک زندگی دینی به
 سبکی است که مبنای اصلی، سالمترین سبک زندگی.آنها توجه شده است
 از توصیههای سبک، سبک زندگی دینی و اسالمی باشد و در کنار آن،آن
زندگی غیردینی که با توصیههای کلی دینی همخواناند و در عین حال بر
 مورد استفاده قرار گیرند تا یکدیگر را،اساس اصول علمی مورد پذیرشاند
کامل کنند و بهترین سبک به دست آید که باز هم میتوان آن را سبک زندگی
دینی نامید چون دین هیچ مخالفتی با علم بشری ندارد و آن را تشویق نیز می
.کند
 سبک زندگی، سبک زندگی سالم دینی، بیماری، سالمت:واژگان کلیدی
 بیماریهای قلبی – عروقی،سالم غیردینی

مقدمه
 سبک زندگی عبارت است از راهبردها و عقاید، بر اساس دیدگاه آدلر. میالدی مطرح کرد1922  در سال1مفهوم سبک زندگی را آدلر
، رفتارها و دیدگاه شخصی فرد نسبت به خویشتن،شخصی و منحصر به فرد که در کودکی پایهگذاری و به عنوان منبع فرد برای نگرشها
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بیان مسئله
۴

دادههای همهگیر شناختی از شیوع جهانی رو به رشد مشکالت مرتبط با سبک زندگی حمایت میکنند (الکساندر و همکاران .)2۰12 ،
امروزه سبک زندگی از عوامل اصلی تعیین کننده سالمت جامعه است .درصد باالیی از مشاورههای پزشکی و بخش اعظمی از رهنمودهای
پزشکی مربوط به تغییرات سبک زندگی ،به عنوان اولین خط درمان است .در نتیجه ،سبک زندگی فقط یک موضوع سالمت عمومی نیست،
بلکه موضوعی بالینی و بسیار مرتبط با مدیریت درمان بیماریها مخصوصاً بیماریهای مزمن است (ریپال .)2۰12 ،راهنماهای جدید
پزشکی بر این مبنا استوارند که درمان همیشه با مداخالت سبک زندگی همراه باشد .اکثر افرادی که دارای خطر متوسط بیماری هستند،
باید ابتدا سبک زندگی خود را اصالح کنند و اگر بعد از سه تا شش ماه ،خطر آنها کاهش نیافت ،دارو دریافت کنند (نلسون و داست،۵
 .)2۰13سبک زندگی سالمتمحور به عنوان پدیدهای که دارای علل و ابعاد متعدد است ،به الگوهای رفتاریای مربوط میشود که میتوانند
از مشکالت مربوط به سالمت پیشگیری کنند و تضمین کننده سالمت فرد باشند .در واقع سبک زندگی سالمتمحور ،مجموعهای از
رفتارهای مرتبط با بهداشت و سالمتی است (ابل .)1991 ،۶در پژوهشها مشخص شده است که سبک زندگی میتواند مکانیسمهای
بیولوژیکی پایهای را که منجر به بیماری میشوند ،تحت تأثیر قرار دهد (ریپال .)2۰12 ،بیماریهای قلبی ،سکته ،فشارخون ،کلسترول باال،
چاقی ،دیابت ،بیماری انسدادی ریه مزمن ،بسیاری از انواع تومورها ،پوکی استخوان و بسیاری از اختالالت روانی ،به طور مستقیم با سبک
زندگی مرتبط هستند (سازمان جهانی بهداشت.)2۰۰8 ،7
سبک زندگی دینی و غیردینی
دین و مذهب یعنی عقاید ،روشها و آیینهایی که با موجودی برتر رابطه دارند .موجود برتر میتواند خدا ،اهلل یا قدرتی برتر در سنتهای
مذهبی غربی یا برهمن ،بودا و یا حقیقت کامل در سنتهای شرقی باشد .مذهب مفهومی چندبعدی است و شامل عقاید ،رفتارها و تشریفاتی
. Adler graduate school
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دیگران و جهان خواهد بود (مکتب تخصصی آدلر .)2۰1۵ ،1سبک زندگی مفهومی فراگیر است و صاحبنظران با توجه به رویکردهای نظری،
حوزه تخصصی و شرایط اجتماعی خاص خود ،تعاریف متفاوتی از این مفهوم چندبعدی و میانرشتهای ارائه کردهاند .سبک زندگی شامل
الگوهای روابط اجتماعی و ...است و همچنین خودانگاره ،ارزشها و نگرشهای فرد را منعکس میکند (ریپال .)2۰12 ،2سبک زندگی به
عنوان سازهای برای روشن کردن ترجیحها ،الگوهای زندگی و به عنوان شاخصی از وضعیت اجتماعی به کار میرود (هندریکس و هچ،3
 .)2۰۰۶هم متمایز میکند .سبک زندگی را میتوان مجموعهای کم و بیش جامع و منسجم از عملکردهای روزانه یک فرد دانست که این
ویژگیها را دارد )1 :تحت تأثیر نظام ارزشی فرد قرار دارد و برگرفته از آن است؛  )2اجزای مختلف آن با هم تناسب و همخوانی دارند.
مثالً نظام ارتباطی با نظام معیشتی ،اعتقادی ،فرهنگی و مصرف هماهنگ است؛  )3اکثر اجزای سبک زندگی به طور اختیاری انتخاب
میشوند؛  )۴قابل ایجاد و تغییر است؛  )۵هر فرد لزوماً دارای سبک زندگی است و نمیتوان فردی را بدون سبک زندگی تصور کرد و )۶
هر فرد با انتخاب سبک زندگی خاص ،هویت اجتماعی خاصی را برای خود به وجود میآورد (شریفی و همکاران .)1391 ،مهدوی کنی
( )138۶ویژگیهای زیر را برای سبک زندگی برشمرده است )1 :سبک زندگی اموری را شامل میشود که به زندگی فرد اعم از بعد فردی
و اجتماعی ،مادی و معنوی مربوط است :اموری نظیر بینشها و گرایشها که اموری ذهنی هستند و رفتارهای بیرونی ،موقعیتهای
اجتماعی و داراییها که اموری عینی هستند؛  )2سبک زندگی همه حوزههای رفتاری و وضعیتهای اجتماعی و داراییها را شامل میشود؛
 )3سبک زندگی عین تک تک رفتارهای بیرونی و درونی یا داراییها نیست بلکه داللت بر مجموعهای نظاممند از رفتارها میکند؛  )۴سبک
زندگی نوعی هویت است و مرزهای یک هویت را مشخص میکند؛  )۵سبک زندگی را میتوان در سطح فردی یا اجتماعی مطالعه کرد و
 )۶مهمترین ویژگی سبک زندگی عبارت است از شکلگیری آن حول محور گرایشها (تمایالت و ترجیحها) .در کل سبک زندگی عبارت
است از الگوی همگرا یا مجموعه منظمی از رفتارهای درونی و بیرونی ،وضعیتهای اجتماعی و داراییها که فرد یا گروه بر مبنای تمایالت
و ترجیحها و در تعامل با شرایط محیطی خود ابداع یا انتخاب میکنند .سبک زندگی الگو یا مجموعه نظاممند کنشهای مرجح است.
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سبک زندگی سالم دینی
دین اسالم دارای سیستم مفهومی جامع است که همه عناصر آن با هم تعامل داشته و هر کدام در درون خود دارای سیستمهای فرعی
متعامل هستند .روح این سیستم عبارت است از معرفت و تعبدی متعالی است که منجر به نزدیک شدن به خداوند میشود و این معرفت
و تعبد در راستای عمل به همه سیستمهای فرعی اسالم حاصل میشود .اطالعات اولیه این سیستم از قرآن و عترت به دست میآیند و
توزیعکنندگان اطالعات مسئوالن امر تعلیم و تربیت هستند .صاحبنظران علوم انسانی اسالمی نیز اطالعات اولیه را مورد پردازش قرار داده
و به رشد و توسعه آنها کمک میکنند و مصرفکننده این اطالعات نیز جوامع مسلمین و مسئوالن اجرایی آنها هستند .در این سیستم
توزیع و تبلیغ هر چه بیشتر اطالعات مورد تأکید قرار گرفته است و موتور حرکت آن انگیزههای متعالی انسانی و پاداشهای اخروی هستند
و رقابت و مسابقه بر سر کارهای خیر فردی و اجتماعی است .بر مبنای عقاید اسالمی ،همه زندگی نوعی امتحان است و این دنیا مکانی
برای ساختن زندگی آخرت است .توجه اصلی انسان به تکلیف است و خداوند راه صحیح را به کسانی که برای او تالش میکنند ،مینمایاند.
در اسالم ،فرد مختار است و مسئولیت رفتارهای خود را به عهده دارد و در رفتارهای اختیاری ،نیت فرد بسیار مهم است .درمان برخی
آسیبها توبه و بازگشت است و خداوند توبه افراد خطاکار را میپذیرد و هیچ کس بیشتر از قدرت و توانایی خود ،تکلیفی ندارد .این سیستم
هنجارها و نابهنجاریهای خاص خودش است .به میزانی که فرد از هنجارها دور شود ،دچار آسیب میشود و متقابالً راه درمان نیز بازگشت
به همان هنجارها و دوری از نابهنجاریهاست .سیستم مفهومی اسالم دارای سلسله مراتبی به صورت یک مخروط است .در رأس این
مخروط مفهوم خداشناسی قرار دارد .در رده دوم مفاهیم انسانشناسی ،جهانشناسی ،راه و راهنماشناسی قرار دارند .این سه مفهوم شامل
همه تعالیم و مواضع اسالمی میشوند .از هرکدام از این مفاهیم نیز شاخههای علمی متعدد حاصل میشود .در این سیستم انعطافپذیری
و تعادلگرایی وجود دارد و همواره علوم جدید متناسب با موقعیتها و اطالعات جدید تولید میشوند (کاویانی.)1391 ،
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است که در موقعیتهای خصوصی یا عمومی اجرا میشوند .مذهب سیستمی نظامیافته از عقاید ،اعمال و سمبلهاست که برای تسهیل
نزدیکی به موجود برتر و پرورش درکی از روابط و مسئولیت فرد در رابطه با دیگران ،طراحی شدهاند .در مقابل نگرش دینی ،انسانگرایی
غیردینی 1وجود دارد .نگرش غیردینی اعتقادی به ارتباط با موجود برتر ،خدا یا فراطبیعت نداشته و شامل عقاید ،رفتارها و روابط اجتماعی
ای است که بر مبنای ترجیحات درونی فرد شکل گرفتهاند (کوئینگ ،کینگ و کارسون2۰12 ،2؛ به نقل از السچش و کوئینگ.)2۰13 ،3
سبک زندگی هر فرد تحت تأثیر باورها و ارزشهای اوست .فردی که باورها و ارزشهای غیردینی دارد ،سبک زندگی خاصی را بر میگزیند
که در آن ،زندگی و لذایذ دنیایی بیشترین اهمیت را دارد .فردی که باورهای دینی و سبک زندگی دینی دارد ،زندگی دنیا را مقدمهای
برای زندگی ابدی میداند .همه مؤلفههای سبک زندگی دینی تحت تأثیر دین و مذهب خاص فرد است .بخشی از سبک زندگی که برگرفته
از دین است ،در نزد پیروان آن دین مشترک است ،اما بخشهای دیگر مانند آداب بومی میتوانند متفاوت باشند .سبک زندگی دینی به
این معناست که در هر موقعیت ،روش مورد استفاده ،برگرفته از آموزهها و مبانی دینی باشد (موسوی گیالنی.)1392 ،
دین باعث میشود که افراد متأثر از آن بتوانند نگرشها ،رفتارها و سبک زندگی خود را از دیگران متمایز کنند (نصرتی و ذوالفقاری،
 .)1391طرفداران نقش ارزشها در شکل دادن به سبک زندگی معتقدند که ارزشهای فعلی فرد تعیین کننده سبک زندگی اوست (فاضلی،
 .)1389دین در گام نخست با ارائة نوعی جهانبینی خاص ،طرز تفکر و باورهای فرد را شکل ویژهای میدهد و در گام بعد با ارائة آداب و
دستورالعملهای خاصی برای همة ابعاد زندگی ،کلیه رفتارهای فرد را شکل میدهد (شریفی و همکاران .)1391 ،بر اساس رویکرد
دینشناسانه سبک زندگی مجموعهای از رفتارهای سازمانیافته متأثر از باورها ،ارزشها و نگرشهای پذیرفته شده است و متناسب با امیال
و خواستههای فردی و وضعیت محیطی ،وجهه غالب رفتاری یک فرد یا گروهی از افراد شده است .بر این اساس ،سبک زندگی )1 :محصول
و معلول باورها و ارزشهای فرد است و دو نوع سبک زندگی (مؤمنانه و غیرمؤمنانه) وجود دارد؛  )2عوامل روانی و اجتماعی روی سبک
زندگی فرد مؤثرند؛  )3سبک زندگی رفتارها و نمودهای ظاهری و بیرونی هویت فرد را نشان داده و بخشی از هویت با جنبه بیانگرانه دارد؛
 )۴سبک زندگی همه رفتارهای نهادینهشده فردی و اجتماعی فرد را در بر میگیرد؛  )۵رفتارهای موقتی و موردی فرد جزء سبک زندگی
تلقی نمیشوند؛  )۶سبک زندگی به تدریج ایجاد و زایل میشود و  )7سبک زندگی اختیاری بوده و اجباری نیست (شریفی.)1391 ،
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مبانی معرفتشناسی و هستیشناسی اسالمی

شریعت اسالمی

سبک زندگی اسالمی

تمدن اسالمی

پژوهشهای انجام شده در موضوع سبک زندگی اسالمی نشانگر این است که بین التزام عملی به اعتقادات اسالمی شامل مؤلفههای
نماز خواندن ،روزه گرفتن ،عمل به احکام شرعی و حضور در اجتماعات مذهبی و گرایش دانشجویان به مصرف مواد مخدر رابطه منفی
وجود دارد و با افزایش التزام عملی به اعتقادات اسالمی ،گرایش به مصرف مواد مخدر کاهش مییابد (خوش طینت .)1391 ،در پژوهشی،
انحراف از اعتدال فکری ،اعتقادی و رفتاری به عنوان متغیر مرکزی یا مشکل اساسی روانی  -اجتماعی پدیده سبک زندگی سالمتمحور بر
مبنای فرهنگ اسالمی تعیین شد .همچنین برای سبک زندگی سالمتمحور هفت طبقه اصلی شامل «تعلیم و تربیت اسالمی»« ،ساختار
سیاستگذار در نظام سالمت»« ،جریان معارف اسالمی در زندگی خانواده محور»« ،روابط ،معاشرت و مشارکت»« ،شهروند اخالقی و
قانونمحور»« ،تحرک و اوقات فراغت»« ،کار ،تالش و معاش» مشخص گردید (دالوندی ،مداح سادات ،خانکه ،بهرامی ،پروانه و همکاران،
.)1391
سبک زندگی اسالمی و رفتارهای سالمت
سبک زندگی اسالمی شامل ابعاد فردی ،خانوادگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،دفاعی و امنیتی و محیط زیست است که از میان
همه بخشهای آن ،این پژوهش روی بخش رفتارهای سالمت که زیرمجموعه بخش رفتارهای فردی است ،متمرکز شده است .بر اساس
آیات و روایات ،سبک زندگی سالم از دیدگاه اسالم دارای مؤلفههایی است که در ادامه برخی از موارد به همراه توضیحات مختصر مورد
بحث قرار گرفته است:
 .۱حفظ تن و حرمت اضرار به نفس :سالمتی و حفظ آن اهمیت زیادی دارد و در زبان پیامبر گرامی اسالم (ص) از آن به «نعمت پنهان
و ناشناخته» یاد شده است (روضة الواعظین ،ج  .)۴72 :2عقل و نقل ،حفظ تندرستی و حفظ نفس را الزم و واجب شمردهاند و روا نمی
دارند که انسان حتی هنگام سختترین مصیبت و اندوه ،به عمد به جسم و جان خود آسیب برساند (العروة الوثقی ،ج  131 :2و ج .)۴2۴ :۴
رسول خدا (ص) میفرمایند :گوش ،چشم ،زبان و قلب امانت هستند و هرکس امانت را رعایت نکند ،ایمان ندارد (موسوعه احادیث اهل
البیت ،ج  .)37۰ :8ایشان به ابوذر فرمودند :ای ابوذر! سالمتی پیش از بیماری را دریاب و از آن برای زمان بیماری بهره بگیر (االمالی،
طوسی.)۵2۶ :
 .۲عوامل سالمت :از دیدگاه اسالمی برای حفظ سالمتی عوامل متعددی (موارد زیر برای نمونه) وجود دارد:
کنترل غذا خوردن و رعایت بهداشت :امیرمؤمنان (ع) میفرمایند :هرکس غذای پاکیزه بخورد و به خوبی آن را بجود و پیش از سیر
شدن از غذا دست بکشد و به موقع تخلی خودداری نکند ،جز به مرض مرگ ،بیمار نگردد (مکارم االخالق.)1۴۶ :
شب زندهداری :امام علی (ع) میفرمایند :شب زندهداری مایه سالمتی بدن است (تهذیب االحکام ،ج .)121 :2
استراحت کافی :امام علی (ع) میفرمایند :با فشار به قلبت ،جلوی فهمت را مگیر ،چرا که هر عضوی از بدن به استراحت نیاز دارد
(غررالحکم .)۶۰ :امام رضا (ع) میفرمایند :خواب به تن قدرت و نیرو میبخشد (بحار االنوار ،ج .)31۶ :۵9
پیشگیری از بیماریها :رسول خدا (ص) میفرمایند :کمخوری ریشه همه درمانهاست (طبالنبی .)19 :امام علی (ع) میفرمایند:
خود را از سرمای آغازین [فصل پاییز] محافظت کنید؛ ولی سرمای پایانی [آغاز فصل بهار] را دریابید ،چرا که با تنها همان کند که با
درختان کند (نهج البالغه ،حکمت  .)128شام نخوردن پیری آورد و سزاوار است که شخص سالخورده با شکم پر بخوابد (الکافی ،ج :۶
)288؛ در حمام آب سرد ننوشید ،چرا که معده را فاسد میکند (الفقیه ،ج .)113 :1
 .۳عوامل بیماری
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سبک زندگی اسالمی نوعی از سبک زندگی است که بر مبنای اصول ،عقاید ،آداب و رسوم مبتنی بر دستورات اسالم (بر مبنای قرآن
و سنت) شکل میگیرد(جوادی آملی1391 ،؛ کاویانی .)1391 ،برخی از باورها نقشی کلیدی در شکلدهی به سبک زندگی اسالمی دارند
همانند توحید که ریشه و اصل همه عقاید اسالمی است (شریفی و همکاران .)1391 ،در آموزههای دینی ،نگرشها ،هنجارها و ارزشها،
بخشی اساسی زندگی مسلمانان هستند .مسلمانان وحدت رفتاری داشته و تا حدی از سبک زندگی یکسانی برخوردار باشند .بنابراین بخشی
از سبک زندگی دینی در نزد پیروان آن دین مشترک است اما بخشهای دیگر مانند آداب بومی و محلی میتواند متفاوت باشد .در کل
مبانی معرفتشناسی و هستیشناسی اسالمی شریعت اسالمی را شکل میدهد و شریعت اسالمی نیز سبک زندگی اسالمی را شکل می
دهد .سبک زندگی اسالمی نیز به نوبه خود تمدن اسالمی را ایجاد میکند (موسوی گیالنی.)1392 ،

147
رویش روان شناسی ،سال  ،8شماره  ،1شماره پیاپی  ،34فروردین ماه 1398
Rooyesh-e-Ravanshenasi, 8(1), 2019

عوامل مادی بیماری :رسول خدا (ص) میفرمایند :آب را هنگام نوشیدن بمکید (جرعه جرعه بنوشید) و یکباره سر نکشید ،چرا که

عوامل غیرمادی بیماری :امام رضا (ع) میفرمایند :هرگاه مردم گناه تازهای مرتکب شوند که در گذشته انجام نمیدادند ،خدا آنها را
به گرفتاری [و بیماری] تازه و بیسابقه مبتال کند (الکافی ،ج  )27۵ :2و امام صادق (ع) میفرمایند :اثر کار زشت در انجام دهنده آن سریع
تر از تأثیر کارد در گوشت است (المحاسن.)2۵ :
 .۴دارو و درمان :در اسالم به پیشگیری از بیماری و درمان به موقع تاکید زیادی شده است .نمونههایی از آن عبارتند از:
تحمل درد در حد امکان و درمان به موقع :امیرمؤمنان (ع) میفرمایند :با دردت چندان که با تو راه میآید ،همراهی کن [تا
تحملپذیر است به درمان نپرداز] (نهجالبالغه ،حکمت  .)27امام صادق (ع) میفرمایند :پرهیز بیش از هفت روز برای بیماری سود ندهد
(الکافی ،ج .)291 :8
لزوم درمان :رسول خدا (ص) میفرمایند :خودتان را مداوا کنید ،زیرا خدای عزیز دردی را نازل نفرمود مگر این که برای آن شفایی
فرو فرستاد (مکارم االخالق.)3۶2 :
برخی از شیوههای درمان :رسول خدا (ص) میفرماید :ای علی! آغاز و پایان غذایت نمک باشد ،زیرا نمک شفای هفتاد درد است که
کمترینش جنون ،جذام و پیسی است (تحف العقول .)12 :امام رضا (ع) میفرمایند :آب جوشانده برای هر چیزی مفید است و هیچ زیانی
ندارد (مکارم االخالق .)1۵7 :امام صادق (ع) میفرمایند :سیب بخورید که حرارت بدن را خاموش و درون را خنک و تب را میزداید
(المحاسن .)۵۵1 :رسول خدا (ص) میفرمایند :هرگاه فشار خون زیاد شد ،حجامت کنید ،چه بسا فشار خون کشنده است (مستدرک
الوسائل ،ج  .)8۰ :13امام رضا (ع) میفرمایند :هر که میخواهد در طول زمستان زکام نگیرد ،هر روز سه لقمه انگبین (عسل با موم) بخورد
(بحار االنوار ،ج .)322 :۵9
 .۵خوردن و آشامیدن :خوردن و آشامیدن در نگاه دین بهرهگیری از نعمت الهی در مسیر بندگی خداست .از همین رو در آموزههای
دینی برای این رفتار توصیههایی همانند نمونههای زیر آمده است:
در قرآن بر بهداشت تغذیه تأکید شده است (مؤمنون .)۵1 ،زیادهروی در خوردنیها و آشامیدنیها موجب غضب خداوند است (طه.)81 ،
شیر شتر ،گاو و گوسفند نوشیدنی سالم و گواراست (نحل .)۶۶ ،فرآوردههای درختان خرما و انگور از مفیدترین و سالمترین غذاها محسوب
میشوند (نحل .)۶7 ،عسل طبیعی نوشیدنی سالم و شفابخش است (نحل .)۶9 ،اصوالً اهل ایمان به دوری جستن از همه پلیدیها موظف
شدهاند (مائده .)9۰ ،غذایی که میخوریم باید پاکیزه باشد (بقره .)172 ،خوردن خون ،میته ،گوشت خوک ،شراب (بقره ،)219 ،گوشت
حیوان ذبح نشده و غذای غیربهداشتی در اسالم نهی شده است (نحل.)11۵ ،
آداب غذا خوردن:
از دیدگاه اسالمی برخی از آداب غذا خوردن برای نمونه به شرح زیر است:
حالل خوری :ای احمد! اگر خوردن و آشامیدنت پاک باشد ،در حفظ و حمایت من هستی (ارشاد القلوب.)2۰3 :
شست و شوی دست :رسول خدا (ص) میفرمایند :شست و شوی دست پیش از غذا فقر را دور میکند و پس از غذا غم را بزداید و
دیده را بهبود بخشد (مکارم االخالق.)139 :
گفتن بسماهلل :رسول خدا (ص) میفرمایند :با جماعت بخورید و بسماهلل الرحمن الرحیم بگویید تا برکت غذا زیاد شود (مکارماالخالق:
.)1۴9
سپاسگزاری :رسول خدا (ص) میفرمایند :پاداش کسی که میخورد و سپاس آن را میگزارد ،مثل کسی که برای خدا روزه میگیرد
(الکافی ،ج .)9۴ :2
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مایه ناراحتی کبد میشود (الکافی ،ج  .)381 :۶امیرمؤمنان (ع) میفرمایند :کسی که هوس غذاهای گوناگون در دل بکارد ،میوه دردهای
گوناگون بچیند (غرر الحکم)۴8۴ :؛ هرگاه گوشت خریدید ،غدههای آن را در آورید ،چرا که رگ جذام را تحریک میکنند (علل الشرایع:
 .)۵۶1امام صادق (ع) میفرمایند :خوردن گوشت نمکسود و خشک شده در برابر آفتاب ،بدن را نابود میکند و چه بسا کشنده است
(الکافی ،ج )31۴ :۶؛ همچنین آن را عامل پیری زودرس میشناساند (تحفالعقول )317 :و میفرمایند :شانه کردن موها در حمام موها را
ضعیف و کمپشت میکند (الفقیه ،ج  .)11۶ :1روایت شده است که هرکس غذا بسیار خورد ،بدنش بیمار شود و سنگدل گردد (الدعوات:
.)77
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نایستادن :انس گوید :رسول خدا (ص) از ایستاده آشامیدن نهی فرمود .پرسیدم :ایستاده غذا خوردن چه حکمی دارد؟ فرمود :خوردن
بدتر است (عوالی اللئالی ،ج .)7۶ :1
ندمیدن :رسول خدا (ص) میفرمایند :در خوردنی و آشامیدنی فوت نکنید (الجامع الصغیر ،ج .)۶9۵ :2
توجه به مصلح غذایی :امام صادق (ع) میفرمایند :هر گاه پنیر و گردو با هم خورده شوند ،در هر یک شفایی است .ولی اگر جداگانه
رعایت غذای متناسب :امام رضا (ع) میفرمایند :به اندازهای غذا بخور که متناسب بدنت باشد و بیشتر از آن ارزش غذایی ندارد و
هرکس به اندازه غذا بخورد ،او را سود بخشد و همچنین است آشامیدن آب (مستدرک الوسائل ،ج .)22۰ :1۶
رعایت غذا و میوه هر فصل :امام رضا (ع) میفرمایند :به اندازه توان و میل خود در تابستان غذای با طبع سرد و در زمستان غذای
با طبع گرم و در دو فصل دیگر غذای معتدل بخور (بحار االنوار ،ج .)311 :۵9
گروهی غذا خوردن :رسول خدا (ص) میفرمایند :محبوبترین غذا نزد خدا آن است که دستها بر آن بسیار باشد .جمعی غذا
بخورید و پراکنده نباشید ،چرا که برکت در اجتماع است (طب النبی.)21 :
اجابت دعوت :رسول خدا (ص) میفرمایند :این که کسی به غذایی فراخوانده شود ولی نپذیرد یا بپذیرد ولی نخورد ،از موارد جفاست
(قرب االسناد.)7۴ :
بهرهگیری از سبزیها :در حدیثی آمده است که سفرههایتان را با سبزیها سرسبز کنید ،چرا که خوردن سبزی همراه با گفتن
بسماهلل ،شیطان را دور میکند (مکارم االخالق.)17۶ :
وعدههای غذایی :شخصی به خدمت امام صادق (ع) از بیماریهای گوارشی شکایت کرد .آن حضرت فرمود :صبحانه و شام بخور و
میان آن دو چیزی نخور ،چون مایه فساد بدن است .مگر نشنیدی که خدا میفرماید :در آنجا (بهشت) هر بامداد و عصرگاه رزق خود را
خواهند داشت (مریم()۶2 ،الکافی،ج .)288 :۶
رهنمودهای امام مجتبی (ع) درباره سفره :درباره سفره  12نکته است که هر مسلمانی باید آنها را بداند :چهار نکته فرض (الزم)،
چهار نکته مستحب و چهار نکته از ادب است :اما الزم :شناخت خدا ،خشنودی از خدا ،بسم اهلل گفتن (یاد خدا) و الحمد هلل گفتن (سپاس
داشتن)؛ اما سنت :دست شستن پیش از غذا ،نشستن بر سمت چپ بدن ،با  3انگشت خوردن و لیسیدن انگشتان (اگر با دست بخورد) و
اما ادب :از نزد خود خوردن ،لقمه کوچک برداشتن ،خوب جویدن و کم نگریستن به چهره دیگران (الفقیه ،ج .)3۵9 :3
آداب نوشیدن
از دیدگاه اسالمی برخی از آداب نوشیدن برای نمونه به شرح زیر است:
با دست شسته :رسول خدا (ص) میفرمایند :دستانتان را بشویید،آن گاه در آنها آب بنوشید ،چرا که هیچ ظرفی پاکیزهتر از دست
نیست (الجامع الصغیر ،ج .)18۴ :1
سر نکشیدن از ظرف :رسول خدا (ص) میفرمایند :از سر مشک (و ظروفی مانند پارچ) آب ننوشید (معانی االخبار.)281 :
ایستادن و نایستادن :امام صادق (ع) میفرمایند :ایستاده آب نوشیدن در روز غذا را گوارا میکند و در شب زرداب میآورد (الکافی،
ج .)383 :۶
 .۶نظافت و بهداشت :در اسالم ،مؤمن فردی است بسیار پاکیزه و آراسته .مراعات بهداشت و پاکیزگی باعث جلب دوستی خداوند (بقره،
 )222و زمینه رستگاری است (مائده .)9۰ ،پاکیزگی و سالمت با طبع انسان سازگارتر و شرط اساسی در بهرهوری از فرآوردههای زمین
است (بقره .)1۶8 ،خداوند بهرهمندی انسان از مواهب پاکیزه را جلوهای از تکریم خداوند به انسان میداند (اسراء .)7۰ ،بهداشت در حیطه
های مختلف زندگی در اسالم تأکید شده است .برای مثال در مورد بهداشت بدن ،فرد موظف به طهارتهای منظمی مثل وضو و غسل و
قبل از آن به طهارت از نجاسات موظف شده است (مائده.)۶ ،
شستوشوی بدن :رسول خدا (ص) میفرمایند :هرگاه از خواب برخاستید ،به ظرفی دست نبرید مگر این که سه بار دستتان را
بشویید (الجامع الصغیر ،ج )۶9 :1؛ ناخنهایتان را بگیرید و دفن کنید و بندها و مفاصل انگشتان دست و پایتان را تمیز و لثههایتان را از
غذا پاکیزه کنید و مسواک بزنید و با بوی بد دهان بر من وارد نشوید (کنزالعمال ،ج .)۶۵۵ :۶
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خورده شوند ،در هر یک دردی است (الکافی ،ج .)3۴۰ :۶
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بهداشت دهان و دندان :امام صادق (ع) میفرمایند :مسواک زدن  12ویژگی و فایده دارد :سنت پیامبر (ص) است ،دهان را پاکیزه
کرده ،چشم را روشنی میبخشد ،خدا را خرسند ،دندانها را سفید ،پوسیدگی دندان را برطرف ،لثه را محکم ،میل به غذا را زیاد و بلغم را
میبرد ،حافظه را تقویت و زیباییها را مضائف میکند و فرشتگان بدان شاد میشوند (مکارماالخالق.)۵۰ :
 .۷تفریحات سالم و ورزش :تفریحات سالم و ورزش از عوامل تأمین کننده سالمتی آدمیاند که در روایات اهل بیت (ع) اهمیت ویژهای
اسب دوانی و تیراندازی :رسول خدا (ص) میفرمایند :محبوبترین سرگرمی نزد خدا اسبدوانی [سوارکاری] و تیراندازی است
(الجامعالصغیر ،ج .)38 :1
شنا و ریسندگی :پیامبر خدا (ص) میفرمایند :بهترین سرگرمی مرد شنا و بهترین سرگرمی زن ریسندگی است (الجامعالصغیر ،ج
.)۶27 :1
لطیفهگویی :امام باقر (ع) سرگرمی مؤمن در  3چیز فرمودهاند :بهرهوری با همسر ،شوخی با دوستان و نماز شب (کتاب الخصال:
.)1۶1
برخی مسائل شادیآور :امیرمؤمنان (ع) میفرمایند :استعمال بوی خوش ،شست و شو کردن ،نگاه به سبزه و سوارکاری مایه شادابی
و شکوفاییاند (مکارم االخالق.)۴2 :
 .۸خوراکیها و کارهای مفید برای قلب
سفارش های متعددی در این مورد شده است که برای نمونه به برخی از موارد به شرح زیر اشاره می شود:
سیب :امام صادق (ع) میفرمایند :بدانید که سیب به ویژه سودمندترین چیز برای قلب و مایه شست و شوی آن است (طب االئمه:
.)13۵
انار :امام صادق (ع) میفرمایند :هرکس ناشتا انار بخورد[ ،آن انار] قلبش را  ۴۰روز روشن میکند (الکافی ،ج .)3۵۴ :۶
به :رسول خدا (ص) به جعفر ابن ابیطالب فرمودند :به بخور که قلب را قوت میبخشد و ترسو را شجاعت میبخشد (الکافی ،ج :۶
.)3۵7
عسل :پیامبر خدا (ص) فرمودند :عسل  ...قلب را مراقبت میکند و سردی سینه را از میان میبرد (مکارم االخالق ،ج  ،3۵8 :1ح
.)11۶8
انجیر :امام علی (ع) میفرمایند :خوردن انجیر رسوبات مجاری و رگها را نرم میکند (طب االئمه.)137 :
روزه گرفتن :رسول خدا (ص) میفرمایند :بر شما باد روزه؛ چرا که طغیان رگها را فرومینشاند و سرمستی را میبرد (کنزالعمال ،ج
.)۴۵۰ :8
سبک زندگی سالم غیردینی و رفتارهای سالمت
در سبک زندگی سالم غیردینی توصیههای فراوانی برای پیشگیری از بیماریها و ارتقای سالمت قلبی  -عروقی بر اساس تجربه و
آزمایشات بشری شده است .مهمترین توصیههایی که روی عوامل خطر اصلی دامنهای از بیماریها مانند بیماریهای قلبی  -عروقی ،دیابت
و سرطان کار میکنند ،دوری از تغذیه ناسالم ،نافعالی جسمی و استعمال دخانیات هستند (سازمان جهانی بهداشت .)2۰1۵ ،برنامه اصالح
عوامل خطر بیماریهای قلبی  -عروقی بر اساس توصیههای سازمان جهانی بهداشت باید شامل این توصیهها باشد :قطع استعمال دخانیات،
کاهش تعداد سیگار یا شروع نکردن آن ،انتخاب غذاهای سالم ،فعالیت جسمانی ،کاهش شاخص توده بدنی و نسبت دور کمر به مفصل
ران ،کاهش فشار خون ،کاهش کلسترول خون و ( ...سازمان جهانی بهداشت .)2۰۰7 ،سازمان جهانی بهداشت برای رسیدن به سبک زندگی
سالم ،توصیههایی دارد :مصرف مقادیر زیاد سبزی و میوه ،کاهش مصرف چربی ،شکر و نمک و ورزش کردن .همچنین توصیه شده است
که افراد وزن خود را کنترل کرده و در حد بهینه حفظ کنند 12 .گام برای داشتن تغذیه سالم این موارد هستند:
 .1خوردن مواد غذایی مغذی مبتنی بر تنوعی از غذاها که بیشتر از مواد گیاهی تهیه شدهاند تا حیوانی؛  .2خوردن نان ،غالت کامل،
پاستا ،برنج یا سیبزمینی چند بار در روز؛  .3خوردن تنوعی از میوهها و سبزیجات ،ترجیحاً تازه و محلی ،چندین بار در روز (حداقل ۴۰۰
گرم در روز)؛  .۴نگه داشتن وزن بدن در دامنه توصیه شده (شاخص توده بدنی بین  18/۵تا  )2۵به وسیله داشتن فعالیت بدنی متوسط تا
شدید ،ترجیحاً روزانه؛  .۵کنترل مصرف چربی (نه بیشتر از  3۰درصد انرژی روزانه) و مصرف چربی غیراشباع بیشتر به جای چربی اشباع؛
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به آنها داده شده و برای آنها مصادیقی را ذکر کردهاند.
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 .۶جایگزین کردن مصرف گوشتهای چرب و محصوالت گوشتی با لوبیا ،سبزی ،عدس ،ماهی ،مرغ و خروس و گوشت لخت؛  .7مصرف
شیر و محصوالت روزانه (پنیر ،ماست و  )...کم نمک و کم چرب؛  .8انتخاب غذاهایی که کم شکر هستند و استفاده کم از شکر جداگانه.
محدود کردن دفعات استفاده از شیرینیها و نوشیدنیهای شیرین؛  .9انتخاب رژیم کم نمک .کل مصرف نمک نباید بیشتر از یک قاشق
( ۵گرم) در روز باشد و شامل نمکی که در نان و غذاها هست نیز میشود (نمک باید یددار باشد)؛  .1۰بهترین حالت عدم مصرف الکل
حتی در مقادیر کم است .در صورت مصرف ،مصرف کمتر بهتر است؛  .11تهیه غذا را به روشی بهداشتی و ایمن .بخار ،پختن ،جوشاندن یا
گذاشتن در مایکروویو برای کمک به کاهش میزان روغن به کار رفته در طبخ مؤثرند و  .12تا شش ماهگی تغذیه فرزند فقط با شیر مادر
باشد و غذای کمکی ایمن و کافی از شش ماهگی شروع شود .تغذیه کودک با شیر مادر تا دو سالگی ادامه یابد (سازمان جهانی بهداشت،
 .)2۰1۵برخی از مداخالت نیز برای جامعه توصیه شدهاند .نمونههایی از مداخالت عبارتند از :سیاستهای کنترل دخانیات؛ وضع مالیات با
هدف کاهش مصرف غذاهای حاوی چربی ،نمک و شکر باال؛ ساختن راههایی مخصوص پیادهروی و دوچرخهسواری و فراهم کردن غذاهای
سالم در مدارس (سازمان جهانی بهداشت .)2۰1۵ ،در مداخالت سبک زندگی با هدف پیشگیری از بیماریها ،مؤلفههایی مورد نظر قرار
گرفتهاند که نشان دهنده مهمترین مؤلفههای سبک زندگی سالم غیردینی هستند که به برخی از مداخالت موفق اشاره میشود:
برای پیشگیری از بیماریهای مزمن ،اصالح جامع سبک زندگی مبتنی بر مداخله رفتاری چندمؤلفهای شامل آموزش ،فعالیت جسمی،
تمرین تغذیهای ،ترک سیگار ،مصرف کلسیم و مواجهه با نور آفتاب ،تغییرات سودمندی در تغذیه ،فعالیت جسمانی و پارامترهای زیست -
شیمیایی ایجاد میکند (لین و همکاران .)2۰1۰ ،1مداخله سبک زندگی شامل فعالیت جسمی ،آموزش تغذیه و درمان شناختی  -رفتاری
میتواند به عنوان یک برنامه پیشگیری اولیه ،در کاهش عوامل خطر بیماریهای قلبی  -عروقی مؤثر باشد (شیر و همکاران.)2۰12 ،2
مداخله جامع سبک زندگی شامل تغذیه (چربی کم ،غذاهای سالم و مبتنی بر گیاه) ،ورزش ،مدیریت استرس و جلسات حمایت گروهی
میتواند شاخصهای زیستی در حال ظهور قلبی و قدیمی بیماری کرونر قلب ،کیفیت زندگی،حمایت اجتماعی و عملکرد شناختی را در
میان افراد دارای خطر باالی بیماری کرونر قلب بهبود بخشد (چینانی – وو و همکاران .)2۰11 ،3مداخله سبک زندگی روی افراد در معرض
خطر متوسط تا شدید بیماریهای قلبی  -عروقی شامل جلسات ورزش و مشاوره رفتاری و بعد از آن مالقاتهای گروهی ،کیفیت زندگی
این افراد را افزایش میدهد (اریکسون و همکاران .)2۰1۰ ،۴برنامه مداخله جامع سبک زندگی شامل مؤلفههای الگوی تغذیهای ساختاریافته،
متنوع و محدودشده از لحاظ انرژی همراه با برنامه ورزش از نظر کاهش عوامل خطر بیماریهای قلبی  -عروقی مفید است و میتواند در
مدیریت جامع عوامل خطر به کار برده شود (کلینتاوس و همکاران .)2۰11 ،۵اجرای برنامه فشرده اصالح سبک زندگی شامل تغذیه ،ورزش
محدود ومدیریت استرس ،منجر به بهبود عالیم بیماریهای قلبی  -عروقی بعد از عمل پیوند عروق خونی میشود و میتواند به طور جدی
نیاز بیماران به عمل پیوند عروق را کاهش دهد (فرترالی و همکاران.)2۰۰8 ،۶
برنامههای تغییر سبک زندگی فشرده میتوانند تنوعی از عوامل خطر بیماریهای قلبی  -عروقی را کاهش دهند .بیماران مبتال به
بیماریهای قلبی  -عروقی که در برنامه برگرداننده بیماری قلبی ارنیش 7شامل ورزش گروهی ،مدیریت استرس ،نشستهای حمایت
گروهی و غذا خوردن جمعی شرکت میکنند ،بهبود خوبی در عوامل خطر بیماریهای قلبی  -عروقی نشان میدهند (آلدانا و همکاران،8
 .)2۰۰3مداخله سبک زندگی شامل مؤلفههای فعالیت جسمانی ،عادات غذایی ،نیکوتین ،الکل ،استرس و درمان شناختی  -رفتاری ،می
تواند زمان بیتحرکی را در بیماران دارای عوامل خطر بیماریهای قلبی  -عروقی کاهش دهد (لیدین ،اکبالم  -بک و هلنیس.)2۰12 ،9
مداخله اصالح درمانی سبک زندگی شامل مؤلفههای زیر نظر گرفتن سالمت ،مشاوره ،آموزش سالمت ،ورزش و تغذیه منجر به کاهش
وزن بدن و دور کمر میشود (آه و همکاران .)2۰1۰ ،1۰مداخله چندمؤلفهای سبک زندگی شامل معاینه پزشکی اولیه ،مصاحبه توسط روان
شناس ،ارزیابی توسط متخصص تغذیه ،معاینه جسمی توسط متخصص پزشکی ورزشی ،برنامه فردی شامل ورزش ،آموزش درمانی گروهی
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مقایسه سبک زندگی سالم دینی و غیردینی با تاکید بر بیماریهای قلبی
در مورد توصیههای دینی و غیردینی در مورد بیماریقلبی میتوان گفت که توصیههای اسالمی در مورد سالمت ،بیشتر جنبه کلی و
پیشگیری از همه بیماریها را دارند ولی در توصیههای غیردینی به طور جزئیتر و دقیقتری به این مسئله پرداخته شده است .هرچند
توصیههای جزئی مانند خوردن برخی خوراکیها (سیب ،گالبی ،انجیر و نیشکر) و انجام برخی کارها (روزه گرفتن و عطر زدن) نیز در اسالم
در مورد بیماری قلبی شده است که در توصیههای غیردینی دیده نمیشوند .بررسی آیات و روایات و جدیدترین یافتههای علمی حاکی از
آن است که بین سبک زندگی سالم دینی و غیردینی شباهتها و تفاوتهایی وجود دارد و شباهتها بیشتر از تفاوتها است .در خطوط
کلی و روح مطالب ،شباهتهای زیادی وجود دارد و تفاوتها بیشتر در مسائل جزئی یا ابعادی چون معنویت است که فقط در سبک زندگی
دینی به آنها توجه شده است .در توصیههای دینی به ابعاد بسیاری توجه شده است که بسیاری از آنها در توصیههای مربوط به سالمتی
سبک زندگی غیردینی جایگاهی ندارند.
در مؤلفه ارزش سالمتی و حفظ آن ،در سبک زندگی دینی ،سالمتی نعمت و امانتی از جانب خداوند است و حفظ آن به نفع خود فرد
و وظیفه او در مقابل خداوند محسوب میشود .در نتیجه فرد مؤمن برای این که بنده خوبی باشد ،خود را ملزم به حفظ سالمتی خود می
داند .اما در سبک زندگی غیردینی فرد فقط بخاطر خودش و برای این که عمر بیشتر و کیفیت زندگی باالتری داشته باشد ،سالمتی خود
را حفظ میکند و اگر هم ضرری به بدن خود برساند ،میتواند بگوید که بدن خودم است و هر طور دوست داشته باشم با آن رفتار میکنم
در نتیجه نگرش دینی میتواند بیشتر از نگرش غیردینی برای فرد انگیزه حفظ سالمتی ،پیشگیری از بیماریها و اجتناب از آسیب به خود
ایجاد کند.
عوامل سالالالالمت و بیماری در نگرش دینی و غیردینی با هم تفاوت دارند .در نگرش دینی به عوامل غیرمادی نظیر عوامل روحی،
معنوی و غیبی نیز توجه شده است و حال آن که در نگرش غیردینی فقط به عوامل مادی اعم از جسمی و روانی توجه شده است .در این
زمینه رویکرد دینی بسیار وسیعتر است .مثالً فرد مؤمن ممکن است برای سالمتی خود صدقه بدهد و این صدقه قطعاً در سالمتی او تأثیر
خواهد دا شت .اما فرد غیرمؤمن چنین نگر شی ندارد و نمیتواند از این عامل سالمتی بهره ببرد .بر ا ساس تو صیههای دینی ممکن ا ست
بیماری در اثر گناه به وجود آمده باشد که در نگرش غیردینی هرگز چنین باوری وجود ندارد .عوامل غیرمادی دیگری مانند شبزندهداری
نیز فقط در دین توصالالیهشالالدهاند .در نتیجه فردی که هم از توصالالیههای دینی و هم غیردینی اسالالتفاده میکند ،سالالالمت بیشالالتری خواهد
داشت.
در مؤلفه دارو و درمان دین توصیه فراوان به لزوم درمان پزشکی و نه فقط دعا و درخواست از خداوند ،کرده است .اما باز هم در کنار
آن به عواملی اشاره کرده است که در توصیههای غیردینی معنایی ندارند .مثالً توصیه شده است که در هنگام بیماری عالوه بر درمانهای
پزشکی رایج ،برای بیماری صدقه هم بدهند و برخی دعاها را بخوانند.

. Piana, N., Battistini, D., Urbani, L., Romani, G., Fatone, C., et al.
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و پیادهروی مشخص کرد که هرگاه این مداخله برای بیماران دارای اضافه وزن برنامهریزی شود ،نکاتی شامل انگیزه ،موانع و/یا تسهیل
کنندههای تغییرات سبک زندگی ،ادراک بیماران از چاقی و رابطه آن با غذا ،تغذیه و ورزش باید مدنظر باشند (پیانا و همکاران.)2۰13 ،1
معموالً در سبک زندگی غیردینی برای ارتقای سطح سالمت سبک زندگی توصیه به معنویت و مذهب نشده ،اما نتایج پژوهشهای علمی
از نقش اثربخش دین و معنویت در ارتقای سالمت جسمی و روانی حکایت میکند .بصورت محدود در برخی مداخالت سبک زندگی،
معنویت نیز به عنوان مؤلفهای اثرگذار مورد توجه قرار گرفته است .بر اساس پژوهش سعیدی طاهری ،اسدزندی و عبادی ( )1392مراقبت
معنوی مبتنی بر مدل قلب سلیم (بر اساس نیازها و اصالح روابط چهارگانه معنوی انسان شامل ارتباط با خدا ،خود ،دیگران و طبیعت)
باعث افزایش تجارب معنوی بیماران میگردد .برنامه مراقبت معنوی شامل بخشهای حضور حمایتگرانه ،حمایت از تشریفات مذهبی
بیمار و استفاده از سیستم حمایتی ،اضطراب بیماران ایسکمیک قلبی بستری در بخش مراقبتهای ویژه قلب را کاهش میدهد (مؤمنی
قلعه قاسمی و همکاران .)1391 ،برنامه مراقبت معنوی  -مذهبی (شامل قرائت قرآن ،خواندن دعا ،بیان سرگذشت الگوهای دینی ،شرکت
در برنامههای معنوی – مذهبی و  )...میتواند اضطراب بیماران پس از عمل جراحی بای پس عروق کرونر قلب را کاهش دهد (تاجبخش و
همکاران.)1393 ،
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بحث و نتیجهگیری
سبک زندگی دینی و غیردینی شباهتها و تفاوتهای زیادی با هم دارند که به آنها اشاره شد .بحث بر سر این نیست که باید از
توصیههای دینی استفاده کرد یا غیردینی .به این دلیل که شرع و عقل حکم میکند که از هر دو نوع توصیه بهره جوییم .البته توصیههای
دینی باید به عنوان چارچوب کلی و مبنای اصلی قرار گیرند و توصیههای جزئی و ریزتر و مسائلی که باید با آزمایش و تجربه حاصل شود،
از طریق علم تجربی حاصل شوند .اما در کل ،در همان توصیههای جزئی و ریز نیز ارزش توصیههای دینی با غیردینی یکسان نیست .چون
یکی از تفاوتهای اصلی توصیههای مبتنی بر سبک زندگی دینی و غیردینی ،منبع آنهاست .توصیههای دینی بر مبنای آیات و روایات
هستند که از سرچشمه الهی نشأت گرفتهاند و در نتیجه هیچ شکی در آنها نیست و قطعی هستند .در حالی که توصیههای غیردینی که بر
مبنای علوم تجربی و با عقل محدود بشری به دست آمدهاند ،قطعی نیستند و هر روز ممکن است با تجاربی جدیدتر و دقیقتر ،دچار
دگرگونی شوند .در کل سالمترین سبک زندگی ،سبکی است که مبنای اصلی آن ،سبک زندگی دینی و اسالمی باشد و در کنار آن ،از
توصیههای سبک زندگی غیردینی که با توصیههای کلی دینی همخواناند و در عین حال بر اساس اصول علمی مورد پذیرشاند ،مورد
استفاده قرار گیرند تا همدیگر را کامل کنند و بهترین سبک به دست آید که باز هم میتوان آن را سبک زندگی دینی نامید چون دین
هیچ مخالفتی با علم بشری ندارد و آن را تشویق نیز میکند .با توجه به تفاوتها و شباهتهای سبک زندگی سالم دینی و غیردینی،
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در مؤلفه خوردن و آشامیدن ،در سبک دینی عالوه بر توجه به نوع تغذیه ،آداب فراوانی نیز برای تغذیه بیان شدهاند که هیچ جایگاهی
در سبک غیردینی ندارند .همچنین در اسالم برخی خوراکیها مانند گوشت خوک و برخی نوشیدنیها مانند الکل حرام شمرده شدهاند و
بر خوردن برخی دیگر مانند خرما ،عسل ،زیتون و انگور تأکید شده است که با توصیههای غیردینی متفاوت است .در توصیههای غیردینی
هرچند میوههایی مانند خرما و انگور مغذی دانسته شدهاند ،اما چندان برتری به میوههای دیگر چنان که در اسالم جزء میوههای بهشتی
شناخته شدهاند ،ندارند .همچنین در توصیههای غیردینی ،هیچ تفاوتی بین غذای حالل و حرام وجود ندارد .توصیههایی مانند دوری از
پرخوری و خوردن غذاهای سالم و بهداشتی در هر دو نوع سبک دینی و غیردینی بسیار مورد سفارش قرار گرفتهاند .در کل در مورد توصیه
هایی که مربوط به نوع غذاهای مناسب است ،شباهتهای زیادی وجود دارد و تفاوت اصلی در آداب خوردن و آشامیدن است.
در بخش بهداشت و نظافت با وجود تأکید هر دو رویکرد بر لزوم حفظ بهداشت ،جامعه اسالمی پاکیزهتر از جامعه غیردینی است .چرا
که توجه ویژه مسلمین به طهارت و نجاست موجب افزایش قابل توجه بهداشت میشود .مسائلی مثل طهارت و نجاست که در اسالم مطرح
شدهاند ،جایگاهی در توصیههای غیردینی ندارند .همچنین برخی دیگر از توصیههای بهداشتی نیز فقط در دین وجود دارند .مانند وجوب
غسل جنابت ،غسل حیض ،غسل مس میت و غسل مستحب روز جمعه .برای برخی اعمال بهداشتی مثل گرفتن ناخن نیز در دین زمان
هایی مشخص شده است که در این زمانها انجام این کارها توصیه شده است و ثواب دارد که در توصیههای غیردینی چنین چیزی وجود
ندارد.
در مورد تفریحات و ورزشها در توصیههای غیردینی ،هیچ کدام از ورزشها بر دیگری برتری ندارند و فرد هر ورزشی را که دوست
داشته باشد ،انتخاب میکند .در حالی که در توصیههای دینی ورزشهای خاصی مانند تیراندازی و سوارکاری مورد سفارش قرار گرفتهاند
که عالوه بر مفید بودن برای سالمت جسمی ،از نظر آمادگی دفاعی و رزمی نیز مفیدند .همچنین برای زنان سرگرمی ریسندگی که فعالیتی
هدفدار است مورد سفارش قرار گرفته تا فرد در زمان فراغت خود نیز به فعالیتهای مفید بپردازد و وقت خود را به امور پوچ نگذراند.
در کل در مورد تفاوتتوصیههای دینی و غیردینی میتوان گفت که توصیههای دینی در کلیات اعم از توصیههای غیردینی هستند و
به ابعادی توجه کردهاند که در توصیههای غیردینی هیچ توجهی به آنها نشده است .همچنین روح کلی هر دو نوع توصیهها شباهتهایی با
هم دارد .مثالً هر دو به پرهیز از پرخوری تأکید کردهاند .البته در جزئیات تفاوتهایی دیده میشود .اهداف و چشماندازها نیز در دو نگاه
متفاوت است .فرد مؤمن میخواهد سالم باشد که بتواند بهتر بندگی کند و دنیا و آخرت خود را آباد کند .فرد غیرمؤمن میخواهد سالم
باشد تا زندگی دنیایی بهتری داشته باشد و مرگ برای او پایان همه چیز است .در نتیجه اگر روزی از زندگی خسته شده باشد ،میتواند به
زندگی خود پایان دهد و مانعی برای این کار نمیبیند .دنیای فرد مؤمن و غیرمؤمن دو دنیای متفاوت است در نتیجه طبیعی است که اگر
فرد مؤمن به توصیههای دین عمل کرده ،جسم و روان سالمتری داشته باشد .سبک زندگی دینی غنیتر و همه جانبهتر از سبک زندگی
غیردینی است.
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شایسته است که در محیطهایی که افراد با رویکرد دینی زندگی میکنند ،مداخالت سبک زندگی سالم با رویکرد دینی مورد استفاده قرار
گیرند تا با بافت فرهنگی و اجتماعی هماهنگ بوده و در نتیجه کارایی بیشتری داشته باشند.
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