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 The purpose of this study is to explain the effect of 
nutrition as one of the non-cognitive factors affecting 
the human knowledge, which is based on religious-
philosophical analysis through a descriptive-analytical 
method. The findings of this study show the 
relationship between soul and body and their union on 
the one hand and the effect of food and drink on the 
body on the other hand provides the ground for mutual 
influence between the soul and the body. Therefore, 
whenever the religiously illicit or licit nutrition comes 
from the body area, the nature of food directs the 
human soul in a specific direction and in accordance 
with the nature of the food. Accordingly, illicit 
nutrition causes one to lose his talent for acquiring 
right knowledge. 
Also, the food, as a material object, plays an important 
role in changing the position of the body and, 
consequently, in the position of the brain and nerves, 
as a perceptual tool of the body, and a change in this 
tool plays an important role in formation of human 
knowledge. 
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چکیده  اطالعات مقاله 
 معرفـت بـر معرفتـی غیر عوامل از یکی عنوان به تغذیه تأثیر تبیین پژوهش ینهدف ا
 تحلیلـی روش از و گیـرد یصـورت م یفلسـف−دینی یلتحل یمبنا بر که است انسانی
  .کند می استفاده توصیفی
 از دو آن اتحـاد و بدن و نفس متقابل ارتباط که دهد می نشان پژوهش این های یافته
 بـین تأثر و تأثیر زمینه دیگر، سوی از بدن بر ها آشامیدنی و ها خوردنی تأثیر و سو یک
  یـهناح  از حاللـی یـا حـرام تغذیـۀ زمینه هرگاه بنابراین. آورد می فراهم را بـدن و نفس
 خاصـی جهـت در غـذا ماهیـت مطـابق را انسـان نفس غذا، ،ماهیت یدآ  وجود  بدن به
 کـافی اسـتعداد دادن دسـت از سـبب حـرام و ناپـاک تغذیه نتیجه، در. دهد  می سوق
 ییـردر تغ یمـاد یئیعنوان شـ بـه  غذا همچنین. گردد می صحیح معرفت کسب برای
بدن نقش  یعنوان ابزار ادراک مغز و اعصاب، به یتبدن و به تبع آن در موقع یتوضع
  یمعرفـت انسـان یریگ در شکل  یابزار ادراک ینا یتوضع ییرکه تغ کند یم یفاا یمهم
 دارد. یمؤثر   نقش

   
  ١٢/۴/١۴٠٠دریافت: تاریخ 
  ٢۶/٨/١۴٠٠ پذیرش:تاریخ 

  
    واژگان کلیدی:

 تغذیه،
 تربیت معرفتی،

 بدن،
 نفس،

 روش دینی فلسفی
 

مقاله علمی ـ پژوهشی



      ٣٧   یفلسف−ینید لی: تحلیمعرفت انسان تیبر ترب هیتغذ ریتأث

 

  مقدمه
 ییاست که نقش بسزا ینید یاز عناصر سبک زندگ یکی یهتغذ نوع

از  یانسـان دارد. خداونـد متعـال در برخـ یدر رشد و کمال معنو
 یگـر،د یا افـراد و در دسـته آزمـایش برای ای وسیله را تغذیه آیات
گذشـته قـرار داده اسـت  یهـا امت یمـانصـحت ا یبـرا یاریمع

و  یـهتغذ یفـرا مـاد یرات). تـأث۶۵؛ بقره، ١۴؛ نحل، ٢٠(لقمان، 
اسـت کـه  یانسان از مسـائل یشهآن در جان و اند یرگذاریابعاد تأث

لْ  آیهبا استناد به  انُ  يَنظُرِ فَ نسَ ِ ٰ  اإلْ ـهِ  إِىلَ امِ عَ ) و مراجعه بـه ٢۴(عبس،  طَ
ــ یبرخــ ــا یرقابلاز تفاس ــات اســت (طباطب ، ٢٠، ج١٣٩١ یی،اثب
، ١٣٨٩ ی،تهرانـ ی؛ ثقف٢۴۶، ص١۴، ج١٣٩٠ یب،؛ ط٣٧۶ص
 یعمل  با وضع احکام یزن یامر در فقه اسالم ین). ا١٨٧، ص١١ج

ــتورات د ــیو دس ــام پنج ین ــب احک ــرام،  در قال ــه (حــالل، ح گان
  بـه خـود گرفتـه یخاصـ یـینو مباح) نظام و آ  ، مـکروه مـستحب
 آنگـاه انسـان اندیشـه وکـر در ف یهتغذ یرتأث یبررس یتاست. اهم

هبـوط   اکل از شـجره ممنوعـه اسـباب یمبدان  کـه  شـود می آشکار
عاشـورا امـام   روز  ) و در٣٨کرد (بقـره،   فراهم  را حضرت آدم

را علـت مـوثر نشـدن کــالمش بــر سـپاه   حرام یهتغذ ینحس
  .کند یدشمن، اعالم م

 و بــهداشتی نگـاه بـه صـرفاً  تغذیـه در اسالم مبین دین بنابراین
ابعـاد   بـه  یجسـمان  بر بعـد  عالوه  بلکه نکرده، بسنده بدنی سالمت
از مسـائل مهـم  یـهدارد. پـس تغذ  توجـه یزآن نــ یتیو تـرب یمـعنو
از  یاریاسـت و هماننـد بسـ یدر تکامل جسم و روح آدمـ یراهبرد

متناسب با عالم مـاده،  یاحـکام تجرب  بـر  عـالوه ی،موضوعات ماد
معاصـر، بـر  یـای. در دنگیرد یقرار م یو عقل یفلسف یینمـشمول تب
حـاکم بـوده و بـه سـاحت  یو مـاد یکمـ  نگرش  صرفاً  یهعلوم تغذ

فقـدان  رو یـنازا شـود یکمتـر توجـه م یهتغذ یاتیو االه یزیکیمـتاف
 یشـناس در روان یه،به آثار تغذ یتوجه کم و یاتیوااله یتیترب  نگرش
 یزندگ  سبک یها از مؤلفه یکی یرخ نموده است. از طرف یو پزشک
و اصالح آن است که کمک گرفتن از معارف  یهتوجه به تغذ یاسالم

 یـناثبـات ا یبرا یخاستگاه مناسب یفلسفه اسالم یها و آموزه ینید
اساس در  ین). بر ا٢۵، ص١٣٩٣ یوسفی،( رود یشمار م موضوع به
شـده و  یـدتأک یبـر روح و معرفـت آدمـ  یـهتغذ  یربر تـأث یینمتون د

 فلسـفی−عقلی ییندارند، تب یو عقل با هـم هـماهنگ ینازآنجاکه د
  .پذیراست امکان امری مسئله این

 یـداست که عقا ینا رسـد یمـ  نـظر به مهم بحث ینآنچه در ا
 یو مــعرفت یعــلم یها کوشش  از  یانسان همواره ناش یو باورها

است که  یهتغذ  همانند یرمعرفتیبلکه گاه حاصل عوامل غ یست،ن
ـــ انســان و جهت یتشخصــ یریگ در شــکل ــیترب های یریگ و  یت

به مباحث معرفـت  یهمعارف انسان اثرگذار است. پس مسئله تغذ
انداز  چشـم تـوان یآن م یفلسـف یـینمرتبط است و بـا تب یشناخت
مقالـه بـه  یـنگشود. ا یمعرفت یمبان  از  یبرخ یرا در بررس یا تازه
  .پردازد یم یو فلسفه اسالم ینید یها موضوع در آموزه ینا یلتحل

  
 ینید متون اساس بر معرفت بر هیتغد ریتأث لیتحل. ١

 در. دارد بسـزایی اهمیـت دین در تغذیه سـالمت و بـدن بهداشت
بـا  یهتغذ یرارتباط و تأث ینهدر زم یمهم  یها  توصیه دینی های آموزه

کـه  یـزیخوردن چ ین،ذکرشده و مـطابق احـکام د یجسم انـسان
، ١٣٩٢ ینـی،جسم انسـان دارد حـرام اسـت (خم یبرا یضرر کل

و   خـوردن  یـتدرباره ممنوع یند یحال، نه ین). با ا١۶٧، ص٢ج
موارد به  ینداشته، بلکه در برخ ی، اختصاص به ضرر بدنیدنآشام

با وجود  یاتروا یناظر است. لذا در برخ یزن یو روح یآثار معنو
آن  یبـدن یانبـارگاو بـه آثـار و ضـرر ز  حالل و مباح بودن گوشت

 یــزن  یناســ  ابــن). ١٠١ص ،١٣٨٩ ، یاشــاره شــده اســت (عســکر
و  یگاو و گوساله را افسـردگ  گوشت یادمصرف ز  از  یناش  عوارض

 ین). از ا٢١۴، ص١، ج١٣٩٨ ینا،س (ابن کند یم یمعرف یخولیامال
غـذا دائـر مـدار ضـرر  یـککـه حرمـت  کرداستنباط  توان یامر م
کـه  یانسـان یسـتۀهر دو با هم است. پس شا یا یجسم یا یروحـ

پاک  یشده آن است که از غذا یدهدر او دم یاله ۀروح پاک و نفخ
واْ «و طاهر استفاده کند.  لُ مْ  يِّبَاتِ مِن طَ  كُ اكُ نـَ قْ زَ ـا رَ از  یـدبخور ؛»مَ

  ).١٧٢(بقره،  یمشما کرد یکه ما روز هایی یزهپاک
نقـل  گرامـی پیـامبر از  دینـی، هـای آموزه  در اسـاس، این بر
 یروح و غـذا یقلو ص  اندیشه   افکار و یحالل در زالل یغذا« شده:

 هـم تغذیـه و است تأثیرگذار نفسو ظلمت  یحرام در انحراف فکر
 یاساسـ یرتـأث یانحرافات فکر  در و هم   واال های اندیشه پیدایش در
) و ٣۵٣، ص١٣٩٠ ی،؛ طبرســـ٢٠٣، ص١٣٩٢ یلمـــی،(د» دارد

 آثـار تـرین مهم از افتـادن شـقاوت و گمراهـی یرانکارحق و در مسـ
 ینحــس  امـام عاشـورا روز در. اســت ناک شبهه و حـرام غذای
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 یشانها سپاه دشمن، پرشدن شکم  خود را بر یحنصا تأثیری یعـلت ب
 ان علـیکم مـا ویلکـم: «کنـد یم یـانناک ب حـرام و شـبهه یاز غـذا
 طبـع و الحــرام مـن بطونکم ملئت فقد... قولی فتسمعوا الی تنصتوا
بـر  ی؛ در روز عاشورا خطاب به سـپاه ظلـم فرمـود: و»قلوبکم علی

 را شـما مـن همانا بشنوید؟ را گفتارم تا شوید، یشما چرا ساکت نم
 کنـد پیـروی من از کس هر خوانم، می فرا رستگاری و هدایت راه به

 اسـت، شـدگان هـالك از کند ام نافرمانی کس هر و است سعادتمند
 در آری دهید، نمی گوش سخنم به و کنید می ام نافرمانی همگی شما
 کـه حرامـی غـذاهای اثـر در و رسـیده شـما به که حرامی هدای اثر

 شـما هـای دل بر چنین این خداوند شده، انباشته آنها از هایتان شکم
 یـت،روا ینا  ). مطابق٨، ص۴ج، ١٣٩٣ ی،! (مجلساست زده ُمهر
و ارشــادات  هـا ییو راهنما یـدهحـق گرد یرشحرام مانع پـذ یهتغذ
و  یامــبراندادن به سخن پ یراگوشکرده است. ز اثر یرا ب یند یایاول
ف بـاور اسـت. از طـر یازمنـدو اطاعت از اوامر آنان ن یالهـ یایاول
 یافـراد دارد و خــوردن غــذا  یمـاندر ا یشـهو بـاور ر یدهعق یگر،د

برده و موجب زوال باور و مـانع اراده و  ینشخص را از ب یمانحرام، ا
  ).٣٩، ص١٣٩٩ ی،(ملحوج گردد یعمل به حق م

غذا بر قلب و زبان  یردر باب تأث یادبن ز یلبه کم علی امام
مـن القــلب  ینـزحاللسـان  یـلکم  یـا: « فرماینـد یم ینچن یشهو اند

 یکن  لم  قلبک و جسمک فإن یتغذ یمابالغذاء فانظر ف یقوموالقـلب 
 زبـان! کمیـل ای ؛»و ال شکرک یحکتسب الله یقبلذلک حالال لم 

خــود  یرویگرفته و قلب هم قوت و ن  سرچشمه  یقلب و  از انسان
بـه قلب و جسمت   کـه  یی. پس در غذاآورد یدست م را از غـذا به

گاه باش کـه اگـر  دهی یم نباشـد،   تـو حـالل  غـذای دقت کن و آ
 ی،(حرانــ یرفتنخواهــد پــذ ات یو سپاســگزار یشخداونــد ســتا

  ).١٧۴، ص١٣٨٧
از  یشدن نوع خاصـ یدارعلت پد یات،روا  از یگرد  بـرخی در

 یخــاص یانسان را مصرف مداوم غذا  در یصفات و رفتار اخالق
 شود یمانند خوردن عدس که موجب رقت قلب م کند، یم یمعرف
گوشــت  رویــه یمصــرف ب یــا) و ٣۴٣ص ،۶، ج١٣٩٠ ینــی،(کل

 یو فراموشـ یشکار و گاو سبب بروز اختالل حـواس و کنـد ذهنـ
 خـواص از سـخن دیگـر ایـت). در رو٣۴۵(همـان، ص گردد یم

  خـوردن مثـال عنوان بـه ، آمــده یانبه م ها یخوراک یو روح  روانی

شــده اســت   دانســته غــم انگــور موجــب برطــرف شــدن انــدوه و 
). ١۴٨ص، ١٣٩۴ ی،؛ حجـاز١٧١، ص۶٣، ج١٣٩٣ ی،(مجلس
  ای دایـه توسـط کـودک دادن شیر از آمده؛ دیگر جایی در ینهمچن

بـه کـودک  یو یو نگرش یفکر های یژگیاحمق به جهت انتقال و
 از مـادر یر). گرچـه شـ۴٧٩، ص٣، ج١٣٩۴شده (صدوق،  ینه

  از های خصـلت و خصایص حامل اما رود می شمار به مادی امور
  را دارد. یگریانتقال به د یتاست که قابل  مـادر
غـذاها   برخـی در کــه آید می دست به روایات نوع این مفاد از

بـه  هـا یژگینهفته است که با تناول انسان از آنها آن و یاتیخصوص
از  یا در دســته نی. همچنــگــردد یانســان منتقــل م یشــهروح و اند

و  یرا موجب سـلب حـکمت و مردن قلب آدم یپرخور یات،روا
حکمـت   یافــتدر ساز ینهو زم یشهانـد یرا سـبب زالل یخور کم

و   یخـور ). کم٣٣٧(همـان، ص کننـد یم یمعرفـ یمعارف الهـ
 یـکانسان است که هر  یهتغذ یتدو حالت مربوط به کم یپرخور
 یـرا. زگــذارد یمـ یرتـأث یـزن  انسـان  و افکـار  حـاالت یدایشدر پ

اسـت.  یرگـذارروح تأث های یریگ در جــهت یبـدن های یتوضـع
عـالوه بـر  ها یدنیو آشـام هـا یبنابر آنچه گفته شد خواص خوردن

غـذا بـا تنـاول  یقـتاثرگذار است و در حق یشهبدن، بر روح و اند
 شـود یم منتقل  انـسان  و به   (انسان خورنده) شده یاز متغذ ییجز
آثار، جسـم را  ینکه ا گردد یم یآثار و خواص یدارا یندیفرا یو ط

در سـاحت   ییـرتغ یـدایشپ ینهخـاص قرار داده و زمـ یتدر وضع
اسـاس اصـل   بـر همچنـین کند یم  انسان را فراهم یو روان یروح
اثـر  ییو اثـر غـذا) هــر غــذا  علت و معلول (غـذا ینب یتسنخ

دارد. البته ناگفتـه نمانـد   خود در انسان یقتخاص متناسب با حق
صـفت  یجـادباعـث ا یـهتغذ  که همـواره صـرف یستن  ینچن ینا

آن صـفت  یـدایشممکن است کـه پ یشود؛ بلکه در مواقع یروح
گفــت  تــوان یو ممارســت باشــد. پــس م ینتکــرار، تمــر یازمنــدن

 و جـان و جسـم بـر چشـمگیری نحو به ها آشامیدنی و ها خوردنی
  .است اثرگذار انسان اندیشه فکر

  
 روح با غذا رابطه یفلسف نییتب .٢

 از کـه اسـت روح طهـارت لـوازم از یکـیتوجه به سالمت جسم 
 بـرای ای مقدمه امر این و گردد می محقق وحالل پاک تغذیه طریق
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 رو ازایـن. رود مـی شـمار به انسـان معنوی کماالت و نفس تهذیب
 تنگاتنـگ پیوند و سو یک از بدن با ارتباطش دلیل به تواند، می غذا

 در فلسـفی مسـائل ورود زمینۀ دیگر سوی از(روح)  نفس با جسم
  ای رشـته بین مــطالعات جهـت مناسـبی بستر و گردیده رابطه این

. در آورد یرا فراهم مـ یدر حوزه پزشک یو تـجرب یفـلسف  مباحث
  :پردازیم یم یاز آثار و احکام مرتبط فلسف یبه برخ ینجاا

  
کل( غذا و متغذی عنییت .١−٢   )ماکول و آ

کـل)   یمغتـذ  ینبا خـوردن عـ  غذا هر ی،به نگاه فلسف و خورنـده (آ
  یغـذا و مغتـذ ینکه ب یابد یتحقق م یهنگام ییتعن ینو ا گردد یم

نوع  یک یغذا با متغذ یتو سنخ یردو مشابهت صورت پذ یتسنخ
است که به سبب آن وجـود غـذا در مرتبـه وجـود  یوجود یتسنخ
کل قرار م یمغتذ  ).۴٣٢، ص١٣٩۵ ی،زاده آملـ (حسـن گیـرد یو آ
کـه دارد،  یاعتدال مزاج و لطافت  یلدل  به یاسـاس بدن آدم ینبـر ا

ــذا ــورت غ ــات و ح ییص ــادات، نبات ــاتجم ــد −را  یوان ــه فاق ک
بلکـه  کند، ینم یافتدر یهشکل و صورت اول  همان  به − اند لطافت
مناسـب و هـم  یمرحله قوه مدبر بدن، آن غذا را بـه صـورت یندر ا

ها  . ازآنجاکـه مرتبـه صـورتکنـد یم یربـدن انسـان تـدب  سنخ بـا
و فاقـد   انسـان  تر از مرتبه و نازل تر یینپا یوانی،و ح ینبات ی،جماد

 ناطقه را ندارند لـذا  نفس  یافتدر  یتقابل اند، یاعتدال مزاج انسان
و اداره نفس است)  یرتدب  قوه مدبره بدن (که تحت یقانـسان از طر

 بـا دخل و تصرف در غذا، مزاج غذا را مناسـب بـا صـورت خـود
  ).١٧٠ص، ٩ج، ١٣٩٧(مالصدرا،  کند یم

  
ملکوت٢−٢ صورت    غذا ی. 

 یایاشــ یرسـا  ) هماننـد انسـان  غذا (صرف نـظر از نـسبت آن بـا
احکـام خـاص خـود  یداشته و دارا نفسه یف یوجود ی،عالم هست

به جهت مبدأ و منشـأ   کند  یم  که انسان تناول یی. لذا هر غذا است
 قـــرار حـــیوانی و نـــباتی جمــادی، مراتــب از یکــیدر  یوجــود
با انـواع گونـاگون خـود  یمراتب وجود ینا  از  یک هر که گیرد می
 یظـاهر  حـواس  بـا  اسـت، کـه یو ملکـ یساحت ماد یک یدارا

کـه بـا  یبیو غ یساحت ملکوت یکمعلوم و مشهود انسان است و 
 شــهود و کشـف راه از تنهـا و دارد ارتباط و یونـداش پ  یماد  جنبه

 نحـوه اسـالمی، فلسفه مبانی اساس بر طرفی از است ادراک قابل
 کـه− یـهپس تغذ شـود یمحدود نم  ماده  عالم به فقط اشیا وجودی

 ظاهری صورت بر عالوه −شود می محسوب انسان ارادی افعال از
مراتـب   اسـت، کـه بــه تناسـب  بــاطنی سـاحت دارای مادی، و

 یوجــود یها  کسوت  و یابعاد گوناگون هست  در  تواند یم یوجود
  دارد وجود مادی عالم در که ای یدهمختلف ظـاهر شود. لذا هر پد

  از آن بـه یفـلسفه اسالم  در  که  است یگرید یانحاء وجود  یدارا
). ١۴٩، ص١٣٩۴(مالصـدرا،  شـود یم یـاد یو عقل یوجود مثال
ن شَ «اشاره دارد:  یباطن  یها ساحت ینبه ا یزن یمقرآن کر إِن مِّ ءٍ وَ  یْ

ا إِالَّ  نَ ندَ ائِنُهُ  عِ زَ ا خَ مَ لُهُ  وَ نَزِّ رٍ  إِالَّ  نُ دَ لُومٍ  بِقَ عْ   یـنا  یـز)، و ن٢١(حجر، » مَّ
ائِنُ : «یهآ زَ هللاِِ خَ ضِ وَ َرْ األْ اتِ وَ وَ امَ  یـاتآ  ) ظــاهر٧(منـافقون، » السَّ
نـزد  یعـتآن است؛ قدر هر موجود از موجودات جهـان طب یانگرب

مـافوق  یهمگ یاله های ینهگنج ینو ا باشد یمعلوم م یخزائن اله
قبـل از  یهـر موجـود یگـرحس و عالم محسوس است عبارت د

و مرحلـه بـه  یجبه نحو تدر ییءوجودش معلوم القدر بوده و هر ش
تعدد  ین،ا یابد یم یا و در هر مرحله حد تازه گردد یمرحله نازل م

 ی،آمـل  ی(جواد  آمده انطباق دارد یعوالم با آنچه در فلسفه اسالم
و  یگفـت؛ خـوردن تـوان ینکتـه م ینبـا توجه به ا). ٢٣، ص١٣٩٧
و سـاختار  یـتماه یگــر،د  یعیمانند هر موجود طــب ها، یدنیآشام
 کننـد یکه بـا انـسان برقرار م ینسبت خاص یلدارند (که به دل یباطن

 حـالل) یـاپاک بـودن و اکتسـاب از راه حــرام  یامانند نجس بودن 
 یـنو از ا گردند یم یبیبـاطن غ  یشده و دارا یبه فعل انسان یلتبد
  .دارند یسهم مهم یدر سرشت و سرنوشت آدم یثح
  
بدن .٣−٢ و  نفس  متقابل    ارتباط 
متقابـل وجـود  یا نفس و بدن رابطه ینب ینگرش فلسفه اسالم در

اساس  ینهم بدن بر نفس و هم نفس بر بدن اثرگذار است بر ادارد. 
  در  و رفع مرض یحفظ، سالمت یل،نمو، تکم یه،دار تغذ نـفس عهده

نفس بر بـدن شـواهد  یر). تأث١٩١، ص١٣٩۵ ینا،س انسان است (ابن
اگـر  گویـد؛ یتصورات بـر بـدن م یرتأث ۀدربار یناس دارد، ابن یفراوان
 ی،کنند، فـرزند از جــهت یلتخ  را  یصورت  هنگام مقاربت هر ینوالد

پس بـدن بـا  ).٢٧٢(همان، ص شـود یمـ  یلمشابه با صورت متخ
آن  یـتشـده و در نها  نفـس  در یئتـیسبب عروض ه یزیتکرار چ

  .کند یم یلفعل را به ملکه تبد
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 بـا عـقلی حتی و خیالی حسی، ادراک ایجاد در بدن همچنین
 یحسـ یابزارهـا  حالـت  ایـن در کند می ایفا وجودی نقش واسطه
و در   آورد یرا فراهم مـ یالیو خ یادراکات حس یدایشپ ینهبدن زم

هم اگرچه در اصل وجود مجرد از ماده و مستقل از  یادراکات عقل
در  سازی نهیابـزار و اعضـا بــدن نقـش زمــ  است اما یآالت بدن

کـه از انسـان صـادر   یافعـال ینهمچنـدارند.  یادراک عقل یدایشپ
و بالعرض و به تبع  یدهگاه اثر آن اوال و بالذات به نـفس رس گردد یم

و غـم؛ و گـاه هـم  یمانند خشم، اندوه، شاد کند، یم  یتسرا  به بدن
 بـدن بـا نفـس چـون در هر دوصـورت  ، امـا افتد یعکس آن اتفاق م

 ). ٢٧١ص ، ١٣٩٢(مالصـدرا،  گذارد یز اثر منی نفس در دارد اتحاد
 بـه باالصـاله و ابتـدا کــه اســت افـعالی قبیل از هم انسان یهتغذ

 ینبدن با نفس ا  به سبب ارتباط  ، اما دارد ارتباط بدن مادی ساحت
 . گذارد یم یرتأث یزبه واسـطه بدن بر نفس ن یهفعل تغذ

مـاده   با عـالم یتاست که سنخ یماد یامر  بدن نماند؛ ناگفته
اسـت و  یمشمول احکام جهان ماد ی،داشته و از لحاظ نشئه ماد

عـالم مـاده را دارد  یـنو احکـام ا  یماد یهمانند بدن امر یزغذا ن
انـد  محـدود آثـار خاص یرتـأث  یهر دو (بدن و غـذا) دارا ینبنابرا

بقـا و  یو دارا ی). اما روح که نشئه اخرویرندپذ و زوال یر(فسادپذ
  استمرار و بقا دارد. یزبر آن ن یهاست لذا اثر تغذ یجاودنگ

  
ماه۴−٢  ها غذا متفاوت یت. 

) یـت(در بحـث عل یت،اصــل ســنخ یبر اساس نگـرش فلسـف
 یتموجـب تفـاوت در مــاه ها، یـدهعلـل پد یتاختالف در ماه

مختلـف  یگرهـا بـا همـد هرگاه ذات علت  زیرا گردد، یها م معلول
) از جهـت اختالفشـان، منشـأ آثـار یـۀ(علل مختلف الماه باشند

). بـر ٢٢۴، ص٣، ج١٣٩١ ی،(مطهر گردند یها م مختلف معلول
و جهت مـتفاوت دارنـد،  یاتماه  یخـوردن  مـواد چون اساس این

 ییفــرق دارد. هـر غـذا یکدیگربا  یزمترتب بر آنـها ن یآثار روحـ
 یگرآند یدارد که غذا یحالل و حرام) وجود  خاص (اعم از یرتأث

گرچه هر دو نــجس   خوک  عنوان مثال؛ شراب و گوشت را ندارد به
 خـوردن ناحیـه از کـه یریو خـوردن آنها حرام اســت، امــا تــأث

 یـر) غغیرتی ی(صفت ب شود یم  انسان حاصل  یبرا خوک گـوشت
. در گـردد یاست که از شرب خمر (زوال عقل) محقـق م یاز اثر

 یـاتی. مثًال در رواکند یصدق م یزنکته ن ینهم ا حالل یباب غذا
 یـاحــافظه  یشسبب افـزا ها یاز خوراک یبـرخ  خـوردن  که آمده؛

 گـردد یصـبر و حــلم م  یـرنظ یاز حـاالت روحـ یبـرخ یدایشپ
حـرام  یـاحـالل  ی). لذا هر غذا٢٢۴، ص٢٢همو، ج ی،(مجلس

 یـا  صـفت یـدایشپ ینهزم −آن علل یتبه جهت اختالف در ماه−
  .آورد یم  انسان فراهم یرا برا یخاص یحالت نفسان

 انسـان در بـدنی خـاص ابـزار طـریق از نـفسانی حاالت پس
 نفسـانی صـفت و حـالت بـدنی مـرتبه تـقویت با و کند می ظهور
 یصانتقال صفات و خصا .گردد می تقویت نیز مرتبه آن بـا مـرتبط
کـل)  خورنده انسان بـه حیوانات رفتاری  همـین اسـاس بـر نیز(آ
را  یـوانیشود. فرد گوشت هـر ح  یم  تحلیل و تبیین فلسفی نگرش

اخـالق آن  یاتبخورد متصف بـه خصوصـ یواناتح یهاز بق یشترب
فلسفه نجاست خوک و سـگ در  یسبزوار یم. حکشود یم یوانح
کرده و  یانب  غضب و به علت غلبه شهوت  یببـه تـرت یواناتح ینب

جهـت  ینبه هم شمرد یبرم یخشم و شهوت را از نجاسات معنو
حکم کرده  یواناتح ینشارع مقدس به نجاست و حرام آن دو در ب

  ).۵۵٧، ص٣، ج١٣٩١ ی،است (سبزوار
  

  شهیاند و فکر بر غذا ریتأث یفلسف لیتحل. ٣
 غذا تأثیر همانند مجرد و فرامادی بر مادی ای پدیده تأثیر چگونگی

 شـد بیان. است فلسفی تبیین نیازمند انسان، اندیشه فکر و روح بر
 یرروح و جســم اسـت کــه ارتبــاط و تــأث  ســاحت  دو دارای انسـان

سـاحت صـورت  یککه در  یدارند افعال و آثار  یکدیگر  متقابل با
  بدن انسان رو ین.ازاگذارد یم یرتـأث یزن یگـریبر ساحت د گیرد یم

رنـگ  ییـرهماننـد اضـطراب و خشـم بـه دچـار تغ یدر اثر حاالت
 پدیـد در بـدنی اعــمال و افـعال دیگـر، سوی از شود می صورت
  . اسـت  تـأثیرگذار نفسانی و روحی صفات و حاالت آمدن

 پـذیرفتنی اسـالمی فالسـفه مبانی اساس بر متقابل تـأثیر این
 رابــطه از کــه خاصی تبیین دلیل به مالصدرا اندیشه در اما است
 یبر مبنـا .کند یمـ یداپ  تر  قوی و مناسب تقریری دارد بدن و نـفس

 یکـدیگرنفس و بدن دو وجود مستقل و جـدا از  یه،حکمت متعال
مــوجوداند.  یکیوجـود واحـد تــشک یـکندارند بلکه هر دو بـه 

 ینفـس و بـدن یحـداکثر یانگار و دوگانه  یتثنو یکرد،رو  ینا  در
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  و دکارت است) وجود نـدارد بلکـه انسـان یناس در مکتب ابن که(
و   یفرامـاد یگـرو مرتبه د یو جسمان یذومراتب مرتبه ماد یقتیحق

 یاتحـاد یوندینفس و بدن پ یکردرو ین. بـر اساس ا مجرد اسـت
  ).١٣۴، ص٨دارند (مالصدرا، همو، ج  یکدیگر  بـا 

 نفـس بـرای ابـزاری عنوان بـه بـدن اسـالمی فلسفه در همچنین
بـه بــدن تــعلق دارد، بــه علـت   کـه  مـادامی تا نفس و شده معرفی

اسـتفاده از بـدن اسـت.  یازمندن هایش یتفعال یبرا یضعف وجود
 یقوا و استعدادها یدنرس یتبه فعل یبرا یجهت، بـدن ابـزار ینبد

بـر  ). ١٣٧، ص١٣٩٢(مالصـدرا،  شـود یمحسوب م ینفس انسان
 تلقـی نــفس رسیدن فعلیت به و کمال جهت ابزاری بدن مبنا ینا

. از گیـرد یکار م خـود بـه هـای یتانجـام فعال یبرا  را  بدن که شده
از  یـکاست که هر  یمختلف یاجزا و کـارکردها یبدن دارا یطرف
. هرگاه نفس بخواهد فعـل کند یبا روح برقرار م یخاص  نسبت  آنها

عمـل؛ ابتـداء بـا  یریگ شکل یانجام دهد، بر اساس مباد یو عمل
 یبـدن یبه آن و سپس عزم و اراده، اعضا و قـوا  شوق و فعل  تصور
 هـای یتفعال یشتر. لذا انسان بگیرد یکار م انجام آن فعل به یرا برا
. دهد یبدن انجام م یقخود را از طر یادراک های یتو فـعال یعـمل
 ییـدنبوو   زبان  از یدناز گوش، چش یدنو شن  چـشم  از  یدند یبرا
و  یـدند یـرنظ یافعـال یـز. اخـوان الصـفا نکند یاستفاده م ینیاز ب
 یبـدن  ابـزار یلهکـه بـه وسـ دانند یرا مـربوط به روح م یشیدنانـد

  ).٨٧، ص۴، ج١٣٩۶(اخوان الصفا،  شـود یانجام م
 ی عــضو بـه تبدیل غـذا خورد می غذا انسان هرگاه درحقیقت

مختلـف بـدن انسـان ارتبـاط برقـرار  یهـا شده و با بخش  بدن از
و خـواص و آثــارش در  یتمـاه  تناسب  به  ییو هر غذا کـند یمـ

 تأثیر این. گذارد می جا به را خود تأثیر بـدن از خـاصی های قسمت
تا هر بـخش و جزء را مــستعد و  گردد یمـختلف سبب م  اجـزای

بـر  یـهتغذ رو یـننفس کـند. و ازا  خاص یتفـعال یبـرا سـاز ینهزم
. بـدن گذارد یم یرهم تأث یشههمانند فکر و اند یروح های یتفعال

 یـدایشخـود بـه انحـاء گونـاگون در پ یبـر اجـزا یرو تأث یهبا تغذ
در  ینقـش دارد و عــامل مــؤثر ینفسـان های یشهحـاالت و انـد

 گلـی، اسـت (شـه یحاالت و معارف انــسان یدایشپ یجـسم برا
  ).١٩٣ص، ١٣٩٨
 یغـذا  بـاطن −براساس آنچـه گفتـه شـد−  رسد یـظر مـن بـه

 یستماســت هرگـاه وارد ســ ینیظلمت تکو ینجس و حرام، دارا
شـان موجـب  هـا کـه ترشح از هورمون یگـردد، ماننـد برخـ  بـدن

نـوع غـذاها (حـرام و  یـنا  گـردد یم یحاالت روان یبرخ یدایشپ
نفس را  ینی،تکو یکیبه علت ظلمت و تار یزناک) ن نجس و شبهه

. اثـر کنـد یم  یاخالقـ یـلو رذا  مستعد و آماده انشاء افکار بـاطل
 یشهو فساد اند یدر نفس موجب انحراف فکر  حرام یغذا ینیتکو

  . شود یاخالق ناصواب م یتو در نها
 یازرد به چشم، اشـ ینکع  گونه که با گفت؛ همان  توان یلذا مـ
سوق  یا گونه حرام، روح انسان را به یهتغذ شوند یم  یدهزرد رنگ د

  یتاز واقــع یدرک درسـت  اســاساً  یـا یردرا نپذ  یقحقا  که دهد یم
 و طهـارت دلیـل بـه ، یـبپـاک و ط  ینداشته باشد. در مقابل غذا

 زالل های اندیشـه و افکار مستعد را انسان نفس اش، باطنی لطافت
 بـا مطـابق و خـاص جهـت در را انسـان نفس و کند می صحیح و

  .دهد می سوق(غذا)  مأکول ماهیت
  

  شهیاند و فکر بر غذا تیکم ریتأث یفلسف لیتحل. ۴
 خـورد یکـه انسـان م ییو مقدار غـذا یتکم یرتأث یلبه تحل  اکنون

دارد؟  یمنفـ یـامثبت   یرتأث یشهکه چگونه بر جان و اند پردازیم یم
بدن بر عهـده روح اسـت، هـر زمـان کـه بـدن بـا  یرازآنجاکه تدب

شده و  یشترغذاها شـود، اشـتغال روح بـه بدن ب  از  مملو یپرخور
امـور  یرو بـه تـدب مانـد یبــاز م یشهاز تـکامل نفس و تـفکر و اند

 اش یکـارکرد اصـل  مرحلـه، روح از ین. در اورزد یاشتغال م یبدن
 یمانـده و توجـه واسـت بـاز  یکه مراقبه و کسب کماالت معنـو

 یجـه. درنتشـود یم یشـترجذب، دفـع و هـضم غذا ب ی(نفس) برا
 مـانند آورد مـی فراهم را روح تنزل اسباب پرخوری و، اشتغال این

 و نیکـو امـری کـار این اگرچه بپردازد، شهر رفتگری به که پزشکی
درسـت و  یور عـدم بهـره  موجب امر این اما اسـت ممکن برایش
  .گردد یم یو یمعنو یاتح ییعتض

 او تعلق و نموده کمتر را بدن به روح توجه خوری کم مقابل در
 آزادی و تفکر زمینه و روح قـوت سبب و دهد می کاهش بدن به را

. کنـد یرا فـراهم م یروحـان یقوا یتو تقو  و بند ماده  قید از نفس
  گوید؛ یرابطه م یندر ا یمولو
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 کنی خالی نان ز انبان ینگر تو ا
  

 یکنــ یعرفــان یهــا پــر زگوهر  
  

 شد باز دهانی بستی دهان ینا
  

 راز شـد یها تا خورنده لقمـه  
  

  )١۶٣٨−١۶٣٩ سوم، دفتر، ١٣٩۶ ی،(مولو 
  

 قبیـل از بـدنی امـور بـه را خـود توجـه انسـان هرچـه بنابراین
کند روح   بیشتر... و زدن حـرف وخـوابیدن، آشامیدنی خـوردنی،

او در معرض خطـا و اشـتباه قـرار  یشهو ادراک و اند تر یفضع یو
 سـایر بـر عـالوه تغذیـه، در پرخـوری یگـرد ی. بـه عبـارت گیرد یم

 مشـغول خود به را آدمی فکر و نفس بدنی، های بیماری و مضرات
نموده و او را از تـوجه بـه عـالم بــاال   پایین عالم متوجه را انسان و

  ).٣٩٧، ص٣، ج١٣٩۵ ی،(مطهر  دارد یباز م
 ظهـور آنگـاه خوار حــرام انـسان در حرام و ناپاک یهتغذنقش 

سخت   بسیار وی برای کند فکر هم درست بخواهد اگر که یابد می
 یابــی یضفـ یبرا یو قابل قبول یاستعداد کاف یراو دشوار است؛ ز

را نـدارد لـذا شـخص افکـار و  یحصـح یشـهاند یاصل  یطاز شـرا
اسـاس موعظـه و  یـنا ینو بـر همـ کند یم یبتعق  را یداوصاف پل

 یطور که درخـت تنومند و کــج نـدارد همان  اندرز هم در او اثـر
انسـان هـم  یـنا  نـدارد  را یسـتادناصالح و راست ا یتکه صالح
ـــ یرپــذ درمان ــ ی(جــواد یستن ــابرا٧٣، ص١٣٩٣ ی،آمل  ین). بن

 یرمعرفتیبر باور و فکر از عوامل اثرگـذار غــ یهتغذ یرمـوضوع تأث
و  یعلمـ یهـا تالش  است. گاه معرفت و شناخت انسان حاصـل

  مانند یرمعرفتیغ  یاز عامل  از استدالل است و گاه برخاسته یرویپ
  یبرخـ  یـدایشسـبب پ ها یدنیو آشام ها یاست پس خوردن یهتغذ

از  یبرخــ یریگ شــده و در شــکل  انســان های یشــهاز باورهــا و اند
  .رددا یانـسان نقش مهم ینیمعارف د

  

 یریگ جهینت
 کـه اسـت مـادی امری و انسان بدن مـهم شـئون از  یکی تغذیه. ١

 .گیرد قرار فلسفی تحلیل و  عقلی   تأمالت مورد تواندمی

 ، تغذیـه بحـث در فلسـفی−دینیمسائل  تـرینمهم از یکی. ٢
 اسـاس بـر موضـوع ایـن که است آدمی تفکر و معرفت بر آن تأثیر
  .است فلسفی تبیین قابل بدن، و نفس رابطه
 تـأثیر و سـو یـک از بـدن و نفـس اتحـاد و متقابـل ارتباط. ٣

 تـأثر و تأثیر زمینه دیگر، سوی از بدن برها  آشامیدنی وها  خوردنی
 شـدهسـبب خاص  نسبت این و. آوردمی فراهم را بـدن و نفس بین
  .باشد اثرگذار نیز دیگر ساحت بر افتد اتفاق ساحتی در هرآنچه تا

 تبع به و بدن وضعیت تغییر در مادی شیئیعنوان  به نیز  غذا. ۴
 مهمی نقش) بدن ادراکی ابزارعنوان  (به اعصاب و مغز موقعیت آن
 تربیـت گیـریشکل در  ادراکی ابزار این نگرش تغییر و کند یم ایفا

  .دارد مؤثری  نقش  انسانی معرفت
 یرتـأث حــاصل دینـی مـعارف از  بـرخی که امر این اثـبات. ۵
 معرفـت در ایتــازه  افــق  توانـدمـی است تغذیه غیرمعرفتی امـر

 در فلسـفی مبـانی توسـعه برای را مناسب بستری و گشوده  شناسی
  .آورد فراهم اسالمی اخالق و تربیت تبیین
 و اسـت دینـی زنـدگی  سـبک  ابعـاد  از یکی تغذیه اصالح. ۶

ها  هنجار از برخی با وثـیقی ارتـباط تغذیه دینی یها آموزه براساس
  .دارد جامعه های ناهنجاری و

 روش بـا حـالل و  حـرام غذای مصادیق تعیین نماند ناگفته. ٧
 شـرع از تبعیـت نیازمنـد بلکـه نیسـت پذیرامکان تجربی و عقلی
 نظریـه ایـن اولیـه خـاستگاه لذا. است وحیانی یها داده و مقدس
 و تبیـین قابل اسالمی فلسفه مبانی با که است دینی قطعی معارف
  .است اثبات
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