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  ) عبس سوره 24 ي آیه. ( بنگرد خورد می آنچه به باید انسان)؛ طعامه الی االنسان فلینظر(  
 الغر بدنى داراى و تندرست خواهد مى که هر؛  بِاللَّیلِ عشائه منْ لْیقَلّلْفَ) اللّحمِ و( الجِسمِ خَفیف صالحا یکُونَ أنْ أراد منْ): ع( رضا امام

  )324ص،62 ج، األنوار بحار. (کند کم شبش شام از، باشد چابک و
 تحرك، تغذیه شامل زندگی سراسر در فردي عادات و رفتاري الگوهاي از ترکیبی زندگی سبک، بهداشت جهانی سازمان تعریف طبق
 وجهی چند اي پدیده، زندگی شیوه. است آمده بوجود، شدن اجتماعی پی در که است خواب کیفیت و دخانیات مصرف، ترساس، بدنی
 طرز، اجتماعی روابط، گذرانی وقت، سرگرمی، بازي، کار، رسوم و آداب، بهداشت، غذا، خواب، روزمره زندگی هاي جنبه تمام که است
 خداوند روح از که اي آفریده عنوان به انسان و اشاره مهم بحث این به اسالمی هاي آموزه در. باشد می عواطف و احساسات، رفتار، تفکر
 زندگی سبک و روش داراي و است شده نگاه، دارد خداوند به نزدیکی و تکامل جهت در و هدفمند آفرینشی و شده دمیده او وجود در

 غایت به رسیدن و کمال سوي به او حرکت وسیله که زندگی از کیسب، باشد می آخرت و دنیا در او سعادت ضامن که، است مشخصی
  .است انسان جسمی سالمت و اجتماعی سالمت، روانی سالمت، معنوي سالمت ي کننده تأمین و کند می ریزي پایه را آفرینش

 در او وجودي ابعاد یتمام دهنده پوشش و بوده الهی رضاي و قرب به رسیدن، انسان زندگی ي فلسفه و هدف، زندگی سبک این در
  .است همیشگی سالمت و کمال به نیل جهت

 رعایت و تفریط و افراط از پرهیز همچنین انسان روحی و جسمی سالمتی به مکرر صورت به، مربوطه اسالمی احادیث و روایات در
 مهارتهاي داشتن، اسالمی زندگی سبک مهم موضوعات از یکی که، است شده بسیار تأکید زندگی امورات در اعتدال و روي¬میانه

 و چاقی پدیده با ارتباط در) ع( معصومین درسیره، باشد¬می الغري و چاقی کنترل جمله از بدن سالمتی و جسم از حفاظت به مربوط
 و مناسب تغذیه از استفاده و الزم تحرك داشتن، ایمان و آرامش داشتن یعنی، اساسی محور سه به آن از پیشگیري و پیدایش عوامل
 تطابق انسان اجتماعی و فردي سالمتی سطح ارتقاء در انسان تجربی و علمی هاي¬یافته با محور سه این که، است شده تاکید سالم
 و استرس و روانی و روحی هاي¬ناراحتی بعضاً و تحرك عدم و پرخوري از برخاسته نوعاً که رویه¬بی چاقی که بطوري، دارد را الزم

 مقابل در انسان طغیان عوامل از یکی روانی و روحی لحاظ از و بوده اسالمی زندگی سبک در اختالل بموج، باشد¬می شدید اضطراب
  .آید¬می شمار به خداوند

 چاقی موضوع در روي¬میانه و اعتدال رعایت محوریت با اسالمی زندگی سبک تبیین که کرد گیري نتیجه چنین توان می مجموع در
 در، اي رشته بین پژوهشی و تحقیقی فعالیتهاي گسترش و تجربی و علمی هاي یافته بررسی با وأمت اسالمی روایات و آیات منظر از

 و مشخص ما براي را آن مضرات و آفات همچنین و مفرط چاقی از جلوگیري براي الزم شناخت تواند¬می همایشها و ها کنگره چنین
 امراض و معضالت، مشکالت رفع و زندگی عرصه در خوب تحرك و بمناس تغذیه یک داشتن براي را الزم ریزي¬برنامه و کنترل قدرت
  .سازد فراهم روزمره


