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روح و اندیشه با غذا رابطه تبیین فلسفی  

دینی متون به نگاهی با
*یگلشهاحمد 

دهیچک

در دوران  یاهیتغذامروزه با توجه به گسترش مباحث تجربی مربوط به تغذیه و پیدایش سبک خاص 

به بحث تغذیه و نسبت آن  نی و کیفی انواع غذاها، ضرورت پرداختجدید و نیز رشد و گسترش کم  

است. این مقاله، با  آشکار شدهبا انسان بر اساس رویکردهای دینی و فلسفی بیش از هر زمان دیگر 

انسان مواجهه از شئون  ینأشبه صورت کاربردی و عینی با موضوع تغذیه به عنوان و روش فلسفی 

. روش تبیین دهدیمبه دست  اشو تبیین فلسفی از نسبت تغذیه انسان با روح و اندیشه شودیم

به مستندات  یاارهاشدینی  یهاآموزهاهمیت  به دلیلمباحث این پژوهش، عقلی و فلسفی است. 

تغذیه اگرچه مربوط به ساحت جسمی انسان  ،دینی این موضوع نیز شده است. مطابق این رویکرد

 ریتأثغذا بر ساحت روحی و اندیشه انسان  ،روح انسان با ساحت جسمی پیوند دارد چوناست، اما 

گیری اندیشه و باور در جهت یمعرفتریعوامل غ تغذیه به عنوان یکی از ،این اساس بر .گذاردیم

طور تبیین از غذا است. همین متأثرانسان  یهاشهیاندکه برخی از  گذار است، به طوریریتأثانسان 

 یهاحوزهو اثبات این موضوع، عالوه بر اینکه کاربردی و مهم است، آثار تربیتی و اخالقی خاصی در 

 مرتبط با این بحث دارد.

شه، رویکرد فلسفی.یغذا، روح، انسان، اند :هادواژهیکل
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 مقدمه

، مشمول احکام تغذیه مانند بسیاری از امور مادی، عالوه بر احکام تجربی و متناسب با نشئه مادی

ند که اهیاتی تغذیهاالتغذیه، مبانی فلسفی باره. احکام فلسفی درردیگیمفلسفی و عقلی قرار 

د. تغذیه نشگذار باریتأثمطالعات مرتبط با این حوزه  یدهجهتمختلف در  ءبه انحا توانندیم

ی و مادی ش کم هیاتی است. در علوم مربوط به تغذیه صرفاً نگرمدرن، فاقد مبنای متافیزیکی و اال

شناسی و پزشکی یه در روانهیاتی به تغذحاکم است. آثار غفلت از این موضوع و فقدان نگرش اال

ایگاه جدر این علوم این بحث است ی به تغذیه سبب شده مشهود است. نگرش صرفاً مادی و کم 

 واقعی خود را پیدا نکند.

ست که ن این مسئله معارف دییکی از ابعاد سبک زندگی دینی اصالح تغذیه است. خاستگاه ا

تغذیه بر  ریتأث ی دینی برهاآموزهابتدا در  ،با مبانی فلسفی نیز اثبات شود. به عبارت دیگر دتوانیم

ز این مسئله اتبیین عقلی  توانیمد ناهماهنگ دین و عقل با هم چوناما  شده،کید تأروح و اندیشه 

 میکنیمفکر  عموماً که ما است  این رسدیمه نظر جدید بداشت. آنچه در این موضوع عجیب و 

ن موضوع توجه علمی و معرفتی است و کمتر به ای یهاکوششو عقاید انسان همیشه ناشی از  باروها

گذار ریتأثنسان گیری اعتقادات و معارف ادر جهت تواندیم ،نظیر تغذیه ،داریم که عوامل غیرمعرفتی

ا در باط دارد که افق جدیدی رشناسی ارت، این موضوع از یک طرف به معرفتباشد. بنابراین

ق ارتباط و از طرف دیگر با بحث تربیت و اخال گشایدمیگیری حداقل برخی از معارف انسانی شکل

 است.  مؤثرزیرا تغییر باور و اندیشه به واسطه غذا در تغییر رفتار و تربیت انسان  .دارد

این موضوع با وضع احکام  ،ه انسان دارند. در دینیبه مسئله تغذ یات اهتمام فراوانیات و روایآ

حالل، حرام، مستحب، مکروه و مباح( نظام و آیین )خمسه دینی در قالب احکام  هایو دستور

است و  یو تندرست یه فراتر از مباحث بهداشتین اسالم به تغذیخاصی به خود گرفته است. نگاه د

آن نیز توجه  یتیو ترب یبه ابعاد معنو یجسمعد ش از بُیبلکه ب ،شودینمن سطح متوقف یصرفاً در ا

ه ممنوعه، م اکل از شجریکه بدان شودیمه در انسان زمانی آشکار یتغذ ریتأث. ضرورت بحث از شودیم

نگذاشتن ریتأثز در روز عاشورا علت ین نیحسرا فراهم کرد و امام  آدماسباب هبوط حضرت 
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هدف این  ،. بر این اساسداندیمحرام  یاز غذا شانیهارشدن شکمبر سپاه دشمن را، پُ کالمش

 دینی است. یهاآموزهآن بر اندیشه با نگاهی به  ریتأثو  1مقاله تبیین فلسفی پیوند بین غذا و روح

 چیستی غذا. 1

. میکنیمروع برای تبیین جایگاه غذا در مباحث فلسفی و تبیین قوه غاذیه از اقسام نفس نباتی ش

ودات نه ن مرتبه از موجیدارند. اوانات و جمادات قرار ین حیب ینباتات از لحاظ رتبه وجود

 یدارا واناتیو برودت غلبه دارد و نه مانند ح یات جمادات را دارند که در آنها خشکیخصوص

یه. هر یک از این قوه نامیه، قوه مولده، قوه غاذ :داردند. نفس نباتی سه قوه ایزیحواس و اراده غر

نمو و رشد ه ب. قوه نامیه مربوط شودیمد که افعال به وسیله آنها انجام دارنگزارانی قوا خدمت

و از این  آوردیماست و قوه مولده از زیادی فضوالت ماده، شخص دیگری از همان نوع به وجود 

م قوه نامیه . قوه غاذیه اولین قوای نفس نباتی است. این قوه خادردیگیمنوع صورت  یطریق بقا

گزار قوه مولده هستند و گرو تغذیه است. قوه غاذیه و نامیه نیز هر دو خدمت است؛ زیرا نمو در

به، هاضمه، . قوه غاذیه برای فعالیت خود به چهار قوه جاذکنندیماسباب فعالیت آن را فراهم 

لیل غذای هاضمه سبب هضم و تحو قوه است ماسکه و دافعه نیاز دارد. کار قوه جاذبه جذب غذا 

الت و مواد و قوه دافعه نیز فضو کندیمداری هشده را نگ. قوه ماسکه غذای هضمشودیمشده وارد

 .(77-57 :8ج، 1981، شیرازیاللدین )صدرا کندیمکه حاصل فعل و انفعاالت بدنی است دفع را ثقیلی 

یه با . قوه غازشودیمبدن به مربوط  ی همواره موجب تحلیل و زوال اجزایفعل و انفعاالت بدن

صدرالدین  ؛45 :12ج، 1404سینا، )ابن شودیمرفته سبب تقویت این اجزا غذا به اجزای تحلیلرساندن 

کار قوه غاذیه تصرف در غذا و تشبیه آن به عضو متغذی است. قوه  .(77-57 :8ج، 1981، شیرازیال

پس از تبدیل غذا به  .کندیمغاذیه ابتدا غذا را به اخالط اربعه )خون، صفرا، سودا و بلغم( تبدیل 

کار انجام  سه هیقوه غاذ ،. بنابراینگرداندیمو شبیه آن  کندیماین خلط را به عضو اضافه  ،خلط

 ؛عضو مغتذی به الصاق خلط ،است؛ دوم یمغتذ عضو به هیشب خلطی که لیتحص ،او ل :دهدیم

آنچه در عرف  گفت توانیم ،بنابراین .(265 :1383)سبزواری،  کردن خلط به عضو مغتذی، شبیهسوم

                                                             
 .اندشدههر دو به یک معنا به کار برده  «نفس»و  «روح». در این مقاله 1
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 «غذا»زمانی در اصطالح فلسفی  «غذا» .در اصطالح فلسفه بالقوه غذا است شودیمنامیده  «غذا»

 . (144: 12ج، 1404سینا، )ابن شودیمکه جزء متغذی  شودیمگفته 

 ،با توجه به اینکه در حکمت صدرایی بین نفس و مراتب مختلف آن رابطه تشکیکی وجود دارد

 حیوانی و انسانی وجودی جدای از وجود نفس ندارند. این قوا از شئون و مراتب نفس ،قوای نباتی

 یهاخادمقوه غاذیه و  ،. بر این اساس(221: 8ج، 1981، شیرازیالصدرالدین ) و با آن متحدند هستند

و فعل قوه غاذیه فعل طبیعی نفس در  روندیمچهارگانه آن نیز از مراتب نازله نفس به شمار 

. از دهدیمافعال قوه غاذیه را انجام  ،مراتب نازل است. نفس با حضور مادی خود در مراتب نباتی

 ردیگیمجا که مراتب و شئون نفس با یکدیگر متحدند تحوالتی که در مراتب مختلف نفس شکل آن

خود سایر مراتب  . قوه غاذیه با فعل و انفعاالتگذارندیم ریتأث همبا یکدیگر داد و ستد دارند و بر 

. گذاردیم ریتأثو مراتب عالی و میانی نفس نیز در عملکرد قوه غاذیه  کندیمنفس را منفعل 

و زمانی  شودیمدر این پژوهش معنای عامی است که شامل هر نوع خوردنی و آشامیدنی  «غذا»

یعنی اکل یا شرب در  ،)انسان( شود مغتذی که جزء شودیمبحث از نسبت آن با انسان مطرح 

 انسان تحقق یابد.

 مبانی فلسفی رابطه غذا با روح و اندیشه. 2

مشمول احکام فلسفی  تواندیمبا جسم انسان و رابطه تنگاتنگ جسم با روح  شارتباط دلیلغذا به 

. برخی آوردیمعلوم فلسفی و تجربی را فراهم  یارشتهقرار گیرد. این مباحث زمینه مطالعات بین 

 :ند ازااز این احکام عبارت

شود. در این صورت اگر بخواهد عین یو آکل م ین مغتذیغذا زمانی غذا است که غذا ع. 1. 2

سنخ غذا است و هم یکه ظرف مغتذ ان معنیمغتذی شود باید مسانخ و مشابه مغتذی شود. بد

. مسانخت غذا با متغذی مسانخت وجودی است که وجود غذا هم است یجنس مغتذز همیغذا ن

ل لطافت یبدن انسان به دل ،بر این اساس .(434 :1366، یزاده آمل)حسن شودیمرتبه وجود مغتذی 

ند با همان صورت اوانات را که فاقد لطافتینباتات و ح ،جمادات ییو اعتدال مزاج، صورت غذا

ر یمناسب و مسانخ با بدن انسان تدب یرا به صورت آنبلکه قوه مدبر بدن  ،کندینمافت یه دریاول

ن موجودات است، یاز رتبه انسان در ب ترنازل، یوانیو ح ی، نباتی. مرتبه صورت جمادکندیم
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ندارند. انسان با را افت نفس ناطقه یت دریهستند، لذا قابل یمراتب مادون فاقد اعتدال مزاج انسان

 خودرات نفس، مزاج غذا را مناسب با صورت یقوه مدبر بدن تحت تدب از طریقتصرف در اغذیه 

 1کند.یم

 یوانیو ح ی، نباتیاز مراتب جماد یکیلحاظ مبدأ و منشأ در  از کندیمآنچه انسان تناول . 2. 2

دارد، که با  یو ماد یک صورت ملکی، شن مراتب با انواع و اصناف مختلفیک از ایقرار دارد. هر 

که با دارد  یو ملکوت یبیک ساحت غیو  ردیگیممشهود و معلوم انسان قرار  ،یحواس ظاهر

در را  هایدنینوشو  هایخوردناست. اگر  فتنیایدستوند دارد و از راه شهود یپ اشیجنبه ماد

یکی از افعال ن معنا که خوردن غذا یبد از افعال انسان است؛ یم فعلیانسان مالحظه کن انسبت ب

ن لحاظ ینفسه دارد که در ا یف یوجود ،انسان است و صرف نظر از نسبت آن با انسان یاراد

را چه با  هایدنینوشو  هایخوردن ،است. بنابراین یاحکام خاص یجهان دارا یایر اشیهمانند سا

(، در کندیمیعنی آنگاه که انسان آنها را مصرف انسان )نفسه و چه اعتبار نسبت آن با یاعتبار ف

بر اساس مبانی فلسفه اسالمی نحوه وجودی اشیا فقط به  زیراد. دارن یم، ساحت باطنیرینظر بگ

گوناگون هستی  یهاساحتدر  توانندیمبلکه به تناسب رتبه وجودی  شودینممحدود عالم ماده 

وجودی متفاوت ظاهر شوند. هر چیزی که در جهان مادی وجود دارد دارای  یهاکسوتدر 

صدرالدین ) شودیمست که در فلسفه از آن به وجود مثالی و عقلی تعبیر وجودی دیگری ا یهانحوه

 یزیهر چبر اینکه  کندیم داللت هک ییزهایجمله چ از .(300 :1ج ،1981همو،  ؛149 :1382، شیرازیال

 اال ءیش من و ان» :دیفرمایم هک است سبحان یخدا المکدارد  ساحت باطنی رنماز(یغ و )نماز

 :)منافقون (واالرض السموات خزائن و للّه» :هیآ نیا زین و ،(21 :)حجر «معلوم بقدر اال ننزله و ما خزائنه عندنا

 ایاش همه یبرا هکنیا نه دارد، وجود ییهانهیگنج ایاش کتکت یبرا هک است نیا هیآ ظاهر ؛(7

 در آنچه از یک هر یبرا ن،یبنابرا. باشد گرید مجموع برابر در مجموع تا باشد، ییهانهیگنج جمعاً

                                                             
 ةله اال بتغیرات الطبیع ةفی المرکبات التصیر العناصر اغذی ةفان االنسان فی غایة اللطاف» :گویدین باره میدر ا ی. سبزوار1

م و مغیره ثدیها کذلک الکبار و البد ان یتصرف فیه نفس اال ءفکما ان الطفل الرضیع للطافته لم یوافقه غذا ةبل مع تدبیرات الصناع

، شیرازیالصدرالدین ) «العناصر لم توافق مزاج االنسان الکبیر البشری اال اذا غیرت فی الثدیین الذین هما النبات والحیوان

 .(170 :9ج، تعلیقه، 1981
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 نیا. دارند قرار گرید یبعض فوق آنها از یبرخ هک است ییهانهیگنج است، موجود عتیطب جهان

  .(23 :الف 1388، یآمل ی)جواد دارد انطباق شد، گفته هک عوالم تعد د با سخن

د هر موجود مانن ،صرف نظر از انسان ،هایدنینوشکوالت و أگفت م توانیمبا توجه به این نکات 

صی که با نسبت خا دلیلبه  هایدنیآشامو  هایخوردنند و همین دارماهیت باطنی  ،طبیعی دیگر

رخوری پُخوری یا حرام، حالل یا حرام بودن غذا، کم)مثالً اکتساب از طریق حالل یا  انسان دارند

نوشت و از این حیث در سرشت و سرهستند دارای ساحت باطنی و غیبی و ...( فعل انسانی  و

 د.ندار مهمی سهم یآدم

، شودیم هامعلولت یت علل، موجب تفاوت در ماهیت، اختالف در ماهیبر اساس اصل سنخ. 3. 2

، از جهت اختالفشان، منشأ آثار مختلف ةیالماهمختلفگر تفاوت دارند. علل یبا همد هاعلترا ذات یز

 یت مواد خوردنیماه چونتوان گفت یم ،ن اساسیبر ا ؛(225-224 :3ج، 1364، ییطباطبا) شوندیم

اعم از ) یخاص ریتأثک از غذاها ی. هر کندیمز با یکدیگر فرق یآنها ن یمتفاوت است، آثار روح

اگرچه گوشت خوک و خمر هر مثالً ست. ین یگریحالل و حرام، جسمی و روحی( دارند که در د

شود یمثیری که از ناحیه اکل گوشت خوک حاصل أدو نجس و خوردن آن حرام است، اما ت

زوال عقل(. روایاتی وجود دارد که خوردن برخی از است )غیرتی( غیر از شرب خمر صفت بی)

ش حافظه یا پیدایش برخی حاالت روحی نظیر صبر و حلم یا یعقل، افزا افزایشسبب  هایخوراک

. آوردیمهر غذایی زمینه پیدایش حالت و صفت نفسانی خاصی را فراهم  یعنی. شودیمحماقت 

لذا با تقویت مرتبه بدنی  کندیماز آنجا که آن حالت نفسانی از طریق ابزار خاص بدنی ظهور 

 1.شودیمقویت مرتبط با آن حالت، صفت نفسانی آن نیز ت

 ریتأثطرفه وجود دارد. هم نفس بر بدن و هم بدن بر نفس بین نفس و بدن رابطه دو. 4. 2

مرض  سالمتی و رفع، حفظ ،تکمیل ،نفس انسان کار تغذیه، تنمیه ،به عقیده مالصدرا .گذاردیم

 یسالمت بساچهداشته باشد،  یاز سالمت یمار اگر تصور قویشخص ب .ردیگیمدر انسان را بر عهده 

                                                             
. انسان گوشت هر شودیموانات به آکل نیز بر اساس همین موضوع تحلیل یص حی. انتقال صفات و خصا1

ن یمعتقد است نجاست سگ و خوک در ب ی. سبزواردشویموان یشتر بخورد متصف به اخالق آن حیرا ب یوانیح
 هستند لذا یغضب و شهوت نجس معنو چوناست و  آنهاب به علت غلبه غضب و شهوت در یترتیوانات بهح

 .(556 :1385، یوانات حکم کرده است )سبزوارین حیشارع به نجاست آن دو در ب
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سینا، )ابن شودیمار میاز بیماری داشته باشد، ب یگاه انسان سالم تصور قو آورد و هر دست بهرا 

را  ین هنگام مقاربت صورتیاگر والد دیگویمر تصورات بر بدن ینا دربارة تأثیس. ابن(191 :1375

بدن بر نفس نیز  ریتأث. (272 :)همانشود یل می، مشابه صورت متخینند، فرزند از جهتکل یتخ

که آن فعل را به  شودیمدر نفس  یئتیبدن با تکرار چیزی سبب عروض ه فراوان دارد.شواهد 

بدن در پیدایش ادراک حسی، خیالی و نیز عقلی با واسطه  .(220 :1384، همو) کندیمتبدیل ملکه 

. در این حالت ابزارهای حسی بدن زمینه پیدایش ادراکات حسی و خیالی را کندیمنقش ایفا 

کات عقلی نیز اگرچه در اصل وجود مجرد از ماده و مستقل از آالت بدنی او در ادر آوردیمفراهم 

از  مکرراًامروزه ساز و اعدادی در پیدایش ادراک عقلی دارد. هستند اما ابزارهای بدن نقش زمینه

 ه است.شدکید أدر پیدایش کیفیات نفسانی ت هارمونوهبرخی از  ریتأثتجربی بر طریق شواهد 

ت یبه بدن سرا ،اً و بالتبعیو ثان ،به نفس ،اوالً و بالذات گاه،دهد یکه انسان انجام م یافعال. 5. 2

با  بدنچون اوالً و بالذات به بدن مربوط است، اما  گاه، ؛ وو غم یمانند خشم، اندوه، شاد ،کندیم

است که اواًل و  یخوردن از افعال .(271 :1375، همو) گذاردیم ریتأثز ینفس متحد است در نفس ن

ه به واسطه بدن یتغذبدن با نفس ارتباط دارد  چونبدن ارتباط دارد، اما  یباالصاله با ساحت ماد

 .گذاردیمر یثز تأیبر نفس ن

 از ،سنخ و جنس عالم ماده است. بنابراین بدن انسان یا همان بدن مادی یا بدن عنصری از. 6. 2

ول ممادی و مش ئییشلحاظ نشئه، مشمول احکام نشئه عالم مادی است. غذا نیز همانند بدن 

محدود و دارای خواص  ریتأثپذیر، دارای پذیر و زوالعالم است. هر یک از این دو فساد احکام این

ات حیات مادی، به امور مختلفی نیاز ئدر نش ند. بدن انسان برای بقا و استمرار خوداو آثار خاص

استمرار داشته  تواندینم ن غذاوانسان بدوجود مادی آنها غذا است.  نیتریاساسدارد که یکی از 

 یقاتغذیه علت ناقصه بدن است که مطابق آن، غذا به عنوان علت ناقصه برای ب ،باشد. بنابراین

 بدن الزم است اما کافی نیست.
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 دین به نقش تغذیه در روح و اندیشهنگاه . 3
که به  یب و طاهر تا مراتبیک رتبه قرار ندارند. از مراتب طیدر  هایخوردن ینید یهادر آموزه

که  یارد. کمترین مرتبهیگیرا در بر م یاگستردهف یشود، طیمکروه و حرام ختم م یهایخوردن

دار است. در مرتبه وانات کراهتیاز اکل گوشت ح یبه آن تعلق گرفته، نه ینه ینید یهادر آموزه

 ،نیبنابرا است. است تعلق گرفته یگوشت که فاقد ذبح شرعوانات حاللیحرمت به اکل ح ،بعد

ز ین در آن رعایت نشده یح ذبح شرعیصح های، اما دستوراست پاک شانکه ذاتاً گوشت یواناتیح

حرام است، شان که جسم و جثه آنها پاک، اما اکل یواناتیاز گوشت ح ،باالتر یسطح است. درحرام 

تعلق گرفته که تمام  ییزهایبه خوردن چ یمثل پرستو و مار(. شدیدترین مرتبه نهشده ) ینه

ر، سگ، خوک یز حرام است. مصداق حکم اخین شانخوردن یق اولیبه طر و نجس است شانوجود

، گوشت یشدت آثار و عواقب روح سببگوشت، به وانات حرامین حیعات مُسکر است و در بیو ما

گوشت، حرمت گوشت خوک را به وانات حرامین حیدارد. لذا در قرآن در ب یبارانیخوک عوارض ز

ن درجه حرمت قرار دارد یاکل خوک در باالتر ،. مطابق روایات(145 :)انعام کندیان میصورت خاص ب

  1شتر است.یب یشدت نهد به تناسب یآیکه از آن به وجود منیز  یو آثار شوم

در مهمی  یهاهیتوص خصوصلذا در این  .بهداشت بدن و سالمتی آن برای دین اهمیت دارد

و جزئیات ، ا ذکر. دین در زمینه رابطه تغذیه با جسم انسان، کلیات و اصولی رهستدینی  یهاآموزه

خوردن  ،ینیدمطابق احکام و تفاصیل بحث را به استنباط و قیاس و تجربه بشری واگذار کرده است. 

دین درباره  یهاینهاین، چیزی که ضرر کلی برای جسم انسان دارد حرام است. اما با وجود 

از آنکه  بلکه بیش ،جنبه جسمانی و بدنی ندارد صرفاًممنوعیت خوردن و آشامیدن برخی از امور 

باری برای انآثار جسمی زیمثالً در متون دینی آثار جسمی باشد، آثار معنوی و روحی مقصود است. 

ید أیسینا تبایی نظیر ابنو این مطلب را نیز اط (100 :1383)عسکری،  اکل گوشت گاو ذکر شده است

، با وجود مضرات اما با این حال در شرع مقدس خوردن گوشت گاو .(514 :1ج ،2005، نایسابن) اندکرده

ر مدار آثار ئمالک حرمت و نهی، دا شودیماز این نتیجه گرفته  است. نرسیده نیز مکروه آن به حد

 روحی یا ضرر جسمی و روحی با هم است.

                                                             
 :کندیمذکر  هاکثافت نیترفیکثو  هایدیپلپلیدترین  آن را ،پس از ذکر علل حرمت گوشت خوک رضا. امام 1

 .(94 :2ج ،1378، بابویه قمیابن) «األقذار أقذر غذاءه ألن ... و مشوه ألنه ریالخنز حرم»
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مختلف سخن گفته شده است. غذای  ءغذا بر روح و اندیشه انسان به انحا ریتأثدر دین از 

ش افکار یدایهم در پ ،گذار است؛ غذاریتأثحالل در زاللی اندیشه و غذای حرام در انحراف فکر 

آثار  نیترمهمدارد. انکار و نپذیرفتن حق یکی از  یاساس ریتأثشه یدر انحراف اند ،و هم یمتعال

علت  نیحسدر روز عاشورا امام  هانقلناک و حرام است. در یکی از مشهورترین ههغذای شب

 ما لکمیو» :ددانیمحرام  یاز غذا شانیهارشدن شکمبر سپاه دشمن را، پُ شکالم نگذاشتنریتأث

 :4ج ،تایب، ی)مجلس «قلوبکم یعل طبع و الحرام من بطونکم ملئت فقد ... یقول فتسمعوا یال تنصتوا ان کمیعل

. اندخوردهغذای حرام سبب انکار و رد حق شده است. این افراد غذای حرام  ،مطابق این روایت .(8

زند و دچار شان شده است. وقتی قلب کسی زنگار میاین غذا سبب سنگدلی و زنگارزدن قلب

. دکنیمنتیجه انکار در .ردیپذینمدین را  یاولیا یهاییراهنما، ارشادات و شودیمسنگدلی 

هی نیاز به باور دارد. باور و عقیده به حق نیز در قوت اال یدادن به حرف پیامبران و اولیاگوش

باور و عقیده و به  تواندینمو  کندیمدارد. با خوردن غذای حرام ایمان انسان تنزل ریشه ایمان 

 حق پیدا کند. دادندنبال آن جزم و عمل برای انجام

 یرخورپُات، یاست. بر اساس روا یرخوراز عوامل زوال حکمت از قلب انسان پُ یکی ،اتیدر روا

 ،)همان( شهیاند یسبب زالل یخورو کم (337، 331 :63ج ،همان)مت و مردن قلب کموجب سلب ح

رخوری دو حالت مربوط به و پُ خوریشود. کمیم (159 :)همان حکمت افتیو در )همان(دل  یصفا

با بدن ارتباط دارد اما هر یک در پیدایش حاالت و افکار گرچه که  است کمیت غذاخوردن انسان

خوری و زاللی اندیشه چیست؟ رخوری و سلب حکمت و کم. رابطه بین پُ گذاردیم ریتأثانسان 

خوری سبب زاللی وت قلب و سلب حکمت از انسان و کمرخوری سبب قساپُ شودیمچگونه 

اندیشه، صفای دل و دریافت حکمت شود؟ در بخش بعدی توضیح داده خواهد شد که چگونه 

 گذار است.ریتأثروح  یهایریگبدنی در جهت یهاتیوضع

به کودک نهی شده  یات ویاز دایگی زن احمق به جهت انتقال خصوص ،در برخی از روایات

که  دیآیمدست ه از مفاد این روایات و روایات مشابه آنها ب .(478 :3ج ،1404، بابویه قمیابن) است

، کندیمتناول  هاآنمادی حاوی خصوصیتی هستند که وقتی انسان از  یبرخی از اشیا

 یهاعت و خصلتیر مادر حامل طبیر شی. امور مادی نظکندیمبه انسان سرایت  شانخصوصیت
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نهی از باره که قابلیت انتقال به دیگری دارند. نظیر این روایات، احادیثی در ز هستندیمادر ن

 انتقال خصایص آنها وجود دارد.دلیل گوشت برخی حیوانات، به خوردن 

 :ندیفرمایم ریامحضرت 

ْن یک فَِإنْ لَمْ کَو جِسْمَ  کَقلْبَ  یتُغَذِّمَا یانْظُرْ فُِقومُ بِالْغِذَاءِ فَیمَِن الْقَلِْب وَالْقَلُْب  نْزَحُ ی اللِّسَانُ لُیکمَا ی

و قلب  ردیگیمقلب سرچشمه  زبان از !لیکم یا؛ کرَکوَ لَا شُ کحَیقَْبلِ اللَّهُ تَْسبِیحََلالًا لَمْ  کذَلِ

دقت کن و  یدهیمکه به قلب و جسم  ییغذادر پس  .آوردیخود را از غذا به دست م یروین

 رفتیت را نخواهد پذایارزگش و شکریحالل نباشد، خداوند ستا یآگاه باش که اگر آن غذا

 .(174 :1404، یرانشعبه حابن)

ص یاز خصا یموجب غلبه نوع خاص یخاص یمصرف مداوم خوردن ،بر اساس برخی از روایات

 . گوشت(343 :6ج ،1365 ،ینی)کل شودیشود. مانند خوردن عدس که سبب رقت قلب میم یرفتار

کند. یو اختالل مشاعر مساعدتر م یرش اختالالت روانیپذ یت بدن را برایوانات وضعیاز ح یبرخ

، یزدگبهتگوشت گاو و شکار سبب اختالل مشاعر و رویه بیگوشت گاو است. مصرف  هانیاز ا یکی

 یروانیروحات از خواص یروا یدر برخ 1.(100 :1383، ی)عسکر شودیم یذهنو کُند یمرض فراموش

شدن غم و اندوه برطرفخوردن انگور سبب  یات متعد دیدر روا .ان آمده استیسخن به م هاوهیم

؛ (169 :63ج ،تایب، ی)مجلس شودیمآرامش و رفع ترس که موجب  (144 :1419، ی)حجاز دانسته شده

وجود دارد. وقتی انسان از آنها  یتیخاص ها،نیز، نظیر قبلی هاوهیمدر هر یک از این نباتات و 

پس از اینکه جزء مغتذی شد، به انسان  ،فرآیند خاصی طی ،آن خاصیت و اثر کندیماستفاده 

و اینکه هر غذایی اثر خاص  ،. بر اساس اصل سنخیت بین غذا و اثر و خاصیت غذاشودیممنتقل 

ها، معلول خاص متناسب با متناسب با حقیقت خود بر مغتذی دارد، هر یک از آثار و خواص غذا

دهد و یقرار م یت خاصیجسم را در وضع ترتیب آثار و خواص آنها. بدینکندیمخود را اقتضا 

ست که همیشه ین نیچنالبته شود. یانسان فراهم م یو روح یر در ساحت روانیینه پیدایش تغیزم

صفت نیاز به  نآ شیدایپکه  مواقعی؛ بلکه در شودجاد صفت روحی یوه باعث ایرف خوردن مصِ

                                                             
رض ناشی از گوشت گاو و گوساله عصبی، افسردگی و وسواس را عوا یهاحالتنا پیدایش مالیخولیا و یس. ابن1
 (.514 :1ج ،2005نا، یس)ابن داندیم
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نه جسمی و مادی یاز جهت زم چشمگیریبه نحو  تواندیم هایخوردنتمرین و ممارست دارد، 

 باشد. مؤثر

 شهیرابطه بین غذا با روح و اند ساز و کار. 4
ی هستند، ه بر روح و اندیشه انسان که امور مجردیمادی مانند تغذ یگذاری امرریتأثچگونگی 

که به بدن و  یساحت ماد ؛. انسان دو ساحت داردداردفلسفی  اما تبیین د،ینمایچه دشوار ماگر

. هر یک ردیگیمعد روحی و تجردی انسان را در بر مربوط است و ساحت معنوی که بُ شجسم

بر  افتدیمک ساحت اتفاق یکه در  یگر دارند. آثار و افعالیکدیاز روح و جسم ارتباط متقابل با 

انسان بدن و هم جسم بر نفس.  گذاردیم ریتأث. هم نفس بر جسم گذاردیم ریتأثگر یساحت د

اعمال و  ،. از طرف دیگرشودیمسرعت دچار تغییر رنگ اثر حاالتی نظیر خشم و اضطراب بهدر 

متقابل هر یک از نفس و بدن  ریتأثگذار است. ریتأثحاالت و صفات روحی  افعال بدنی در پیدایش

تبیین دلیل ست اما در حکمت متعالیه به فتنی افالسفه اسالمی پذیر بر یکدیگر بر اساس مبانی

. کندیمپیدا  یترمناسبو  تریقوخاصی که از رابطه نفس و بدن وجود دارد این موضوع تقریر 

ستند بلکه یگر نیکدیه، نفس و بدن دو موجود مستقل و منفک از یحکمت متعال یبر اساس مبان

، ثنویت حداکثری که در در این رویکرد ،موجودند. بنابراین یکیک وجود واحد تشکیهر دو به 

ذومراتب  یو انسان حقیقت رودیمی و دکارتی بین نفس و بدن ایجاد شده بود، از بین مکتب سینو

 ،مجرد و فرامادی است. بر همین اساس شاست. یک مرتبه آن مادی و جسمانی و مرتبه دیگر

 تریقوو پیوند مستحکمی که با یکدیگر دارند،  1اتحادی آن دو نیز به جهت رابطه تأثرو  ریتأث

که به بدن تعلق دارد، به علت ضعف  است. در فلسفه اسالمی بدن ابزار نفس است. نفس مادامی

بدن ابزار به فعلیت رسیدن قوا  ،. بر این اساسکندیماز بدن استفاده  شیهاتیفعالبرای  یوجود

مالصدرا پس از ذکر انواع تعلق  .(37 :1050 ،شیرازیالصدرالدین )و استعدادهای نفس انسانی است 

                                                             
ولو لم یکن للنفس مع البدن رابطة اتحادیة ... لم یکن » :دیگویم. مالصدرا در استدالل رابطه اتحادی بین نفس و بدن 1

 (.134 :8ج ،1981، شیرازیالصدرالدین )« لما للنفسؤسوء مزاج البدن و تفرق اتصاله م
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اکنون که بدن ابزار . )همان( داندیمتعلق را از نوع تعلق به سبب کسب کماالت این  ،نفس به بدن

. گاه ردیگیمکار ه خود ب یهاتیفعال دادنیافتن نفس است، بدن را برای انجامکمال و فعلیت

گیری عمل با ، بر اساس مبادی شکلدر این صورت .فعل و عملی را انجام دهد خواهدیمنفس 

بدن دارای  ،. از طرف دیگرردیگیمکار ه فعل ب دادنتصور، شوق و عزم قوای بدنی را برای انجام

مختلفی است که هر یک از آنها نسبت خاصی با روح برقرار  اجزا و اعضا و ذرات با کارکردهای

را از طریق بدن انجام  اشادراکی یهاتیفعالعملی و برخی از  یهاتیفعال بیشتر. روح کندیم

 یاز زبان و برا چشیدن، ینیاز ب بوییدندن از چشم، یدن از گوش و دیشن یبرا مثالً. دهدیم

بدنی بیان  یالصفا درباره نحوه تعلق نفس به اعضااخوانکند. یاز مغز استفاده م یادراک امور حس

 :مناسبی دارند

 فإنها الحال، هذه مثل یف الجوارح یکتحر و الحواس استعمال تکتر قد انتک إن و النفس، إن قائل قال فإن

 ال والسمع ن،یبالع إلّا ونیک ال النظر أن ماک الدماغ، بوسط إلّا ونیک ال رکالف ألن له،ک البدن استعمال کتتر لم

 المثل بهذا نینب أن أردنا نحن إنما نکل و قال، ماک القول إن یلعمر و .الحواس سائر کذلک و باألذن، إلّا ونیک

 أدوات و لها آالت یه والجوارح، و الحواسّ سائر و والقلب للدماغ المستعملة یه و عاقلة، جوهرة النفس أن

 .(86 :4ج ،1362الصفا، )اخوان أفعالها بعض بها ظهری

شود. یمربوط به روح است که با ابزار و آالت بدنی انجام مدن یشیدن و اندیر دینظ یافعال

های مختلف بدن ، غذای مذکور با بخششودیمو این غذا عضو بدن  خوردیموقتی انسان غذا 

خاصی از  یهاقسمتدر  ش. هر غذایی به نسبت ماهیت و خاصیت و آثارکندیمارتباط برقرار 

. دهدیمرا با آن انجام  شیهاتیفعال ،بدن ابزاری است که نفس ،. بنابراینگذاردیم ریتأثبدن 

ی براساز و هر جز و بخش را مستعد و زمینه گذاردیم ریتأث شمختلف ه بر بدن و اجزاییتغذ

جسم  ،نی. بنابراگذاردیم ریتأثروحی  یهاتیفعالرو بر و از این کندیمفعالیت خاص نفسانی 

نفسانی نقش دارد. غذا نیز به  یهاشهیاندش حاالت و یدایمختلف در پ ءبه انحا یشانسان و اجزا

 گذار است.ریتأثدر جسم در پیدایش حاالت و معارف انسان  مؤثر یعنوان عامل

به نظر  ،گفته شد «مبانی فلسفی مرتبط با تغذیه»بر اساس مطلبی که در نکته سوم بحث 

ن گونه غذا وارد ساختمان بدن یا یاست وقت یحرام، کدر و ظلمان یباطن غذا رسد چونمی

شود یم یحاالت روان یش برخیدایموجب پ شانکه ترشح هاهورموناز  یهمانند برخ ،دشویم

اثر  .کندیمنفس را مستعد انشاء افکار باطل و اخالق سیئه  ،ینیز به علت ظلمت تکوین غذاها نیا
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 یب غذایترتنیاست. بد یو اخالق ناصواب و انحراف هاشهیاندک نفس به یحرام تحر یغذا ینیتکو

ه ینه تغذیه حرام از ناحیکه زم یگذارد. زمانینی باطنی دارد که اثر منفی در انسان میحرام تع

و مطابق  ین نوع غذاها، نفس را در جهت خاصیبدن به وجود آمد به علت ارتباط نفس با بدن، ا

، یزرد یماریگونه که در بگفت همان توانیم ،اسدهد. بر این اسیحرکت م مأکولت یبا ماه

ت را یکه واقع دهدیمجهت  یاگونهه حرام، روح انسان را به یغذتد شویده میا زردرنگ دیاش

 دلیلطور غذای طیب و پاک، به . همینکندینمدرستی درک هت را بیا اساساً واقعی ردیپذینم

 .کندیمزالل و صحیح  یهاشهیاند، نفس را مستعد اشلطافت باطنی

به اینکه در فلسفه اسالمی مباحث مربوط به حدوث نفس و قابلیت بدن را از طریق  با توجه

 ریتأثو طرفدارانی دارد، بحث  داتیمؤو البته امروزه نیز نظریه مزاج همچنان  کنندیممزاج تبیین 

مزاج است. مزاج حاصل  یدارا ی. هر بدنمیکنیمغذا بر روح و اندیشه را از طریق بحث مزاج تقریر 

 ،سینا و نیز اخالف فلسفی اوگر است. بر اساس تفکر ابنیکدیتفاعل و تضارب عناصر مختلف با 

است  حدوث نفس مشروط به حدوث بدن و حدوث بدن مشروط به حدوث مزاج ،مانند مالصدرا

موجودی مجرد است که قبل از  ،نفس در ابتدای حدوث .(123 :1382، همو؛ 304 :1375سینا، )ابن

بدن موجود نبوده ولی با پیدایش مزاج بدنی مناسب، عقل فعال صورت نفس را به بدن مستعد 

ب عناصر و مزاج غالب وابسته یت ترکیفیافاضه روح به ابدان به ک .(96 :1363)همو،  کندیماعطا 

ز یباشد روح مفاض ن ترکینزدب عناصر و مواد بدن به اعتدال یهرچه مزاج جسم و ترک .است

 ین ابدان بشریدر برا  یمزاج بدن نیترمعتدلن اساس است که انسان کامل، یا است. بر تریمتعال

و این  شودیمدارد. بعد از اینکه نفس افاضه شد مزاج بدنی تابع عوامل مختلف دچار تحوالتی 

خلقیات و هیئات نفسانی، ارتباط بدن با نفس، در نفس انسان از جهت  دلیلتحول در مزاج به 

هم در اینکه چه نفسی با چه کیفیتی به انسان تعلق بگیرد  ،مزاج ،. بنابراینکندیمثیراتی ایجاد أت

 1.گذاردیم ریتأثتحول مزاج بدن بر نفس  ،بعد از پیدایش نفس ،است و هم مؤثر

                                                             
 مختلفة، اتیولیه یف انتک أنفسا فارقت، یلتا األنفس هذه انتک لما و» :دیگویممزاج بر هیئات نفسانی  ریتأثفارابی درباره . 1

 مزاج وجبهی ما نحو یعل ةینفسان ئةیه لک ونکت و أقل، بعضها ثر وکأ بعضها األبدان، مزاجات تتبع ةیالنفسان ئاتیاله أن نیتب انک و
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ه در مزاج بدن تغییراتی کاز طریق  که گذار در مزاج استریتأثعوامل  نیترمهماز  یکیه یتغذ

. گذاردیم ریتأثگیری برخی از خلقیات نفسانی و حاالت روحی و نیز ادراک ، در شکلکندیمایجاد 

 یراتیثن تأیز چنین یروانیدر حاالت روح بعضاًندارد بلکه غذا اختصاص ات یبه معنو ،ریتأثن یا

ر ، و مزاج دغذا در مزاج ترتیب. بدینشودیمدارد و سبب پیدایش حاالت و صفات روانی 

 است. مؤثرگیری اخالق و ادراک شکل

 شبر روح خوردیمکه چگونه مقدار غذایی که انسان  مکنییمرا تحلیل اکنون این موضوع 

لو از انواع غذاها که بدن مم یزمان کندیمر یاز آنجا که روح، بدن را تدب .مثبت یا منفی دارد ریتأث

ر امور ین به تدبآ یو به جا ماندیمو از تکامل و تفکر باز  شودیمشتر یشود، اشتغال روح به بدن ب

ر یبه تدب ،تکه سلوک و مراقبه اس ،اشیروح از کارکرد اصل ،ن صورتی. در اورزدیماشتغال  یبدن

تر شیجذب، دفع و هضم غذا ب ی، توجه روح به بدن برایرخور. هنگام پُشودیمبدن مشغول 

باب تنزل ن اشتغال به ماده، اسیشود و ایشتر میب یروح به امور بدن جه اشتغالینتدر .شودیم

ممکن  شیان کار بریاگرچه ا ،بپردازد یشهر یکه به رفتگر یمی)مانند حک آوردیروح را فراهم م

لق جه تعیدرنتاست. توجه روح به بدن کمتر  یخورشود(. در کمیم یع وییموجب تض یاست ول

 یت قوایود ماده و تقیروح از ق ینه تفکر و آزادیشود و زمیقوت روح مابد و سبب ییاو کاهش م

 یه امور بدنتوان گفت هر چه توجه بیثابت م یبه عنوان اصل ،ی. به طور کلشودیمفراهم  یروحان

ن یعکس ا .شودیم ترفیضعشتر باشد روح ی... ب دن ویزدن، پوشدن، حرفیخوردن، خواب لیاز قب

 مشغول،ود ر را به خکر مفاسد، روح و فی، گذشته از سایگمبارکافراط در ش ح است.یز صحیمطلب ن

 .(397 :3ج ،تایب، ی)مطهر داردباز میو او را از توجه به باال  کندیمن ییو انسان را متوجه پا

خوار بخواهد درست اگر انسان حرامگوید میشه یه در اندیدرباره نقش تغذآملی  یجواد

 .است یط اصلیاز شرا یابیضیف یرا استعداد تام و نصاب قبول برایاست؛ زار سخت یشد، بسیندیب

 .افت، صرف موعظه در او اثر نداردیرشد  شرد و جوارح و جوانحکه یاز راه حرام تغذ یسکاگر 

؛ مانند کنندیمب ید آن را تعقیار و اوصاف پلکه ناصواب را به همراه دارد و افیه حرام، تنمیتغذ

ج که کنون کستادن را داشت، ام ا ایاح و راستت اصالیبودن صالحزمان نهاله در کج کدرخت 

                                                             
 ةینها ریغ یإل األبدان ریتغا انک لما و. انک هایف یالذ ریالتغ ألجل رةیمتغا ونکت أن ضرورة هایف لزم ئتهایفه ه،یف انتک یالذ البدن

 .(132 :1374)فارابی،  «محدودة ةینها ریغ یإل ضایأ األنفس راتیتغا انتک محدودة،
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ت یبه مهاجمان انسان امام حسین. ستیسور نیاصالح آن م یعنیست؛ یر نیپذبار آمده، درمان

د معارف مرا یبا ه شما او الًکن است ی، اکندینممن در شما اثر  یه رهنمودهاکنیسر  ا فرمودند

ه به کاست  یقبل یفهم امروز شما همان غذا ید؛ ولیریم بگیطبق آن فهم تصماً یثان ؛دیبفهم

همان  ،روح و جان شما یعنی ،ه فهمنده امروزکل یصورت فهم امروز درآمده است؛ به همان دل

باال آمده و روح مجرد شده، آن غذاها هم به  یر جوهرینطفه گذشته است. اگر همان نطفه با س

 شودیمن روح پَلَشت یشه، اخالق و اوصاف شده است. هرگز نه به ایباال آمده و اند یر جوهریس

 شودیم یو نه به آن خُلق و خو ؛ح باشیگفت صح شودیمشه یو نه به آن اند ؛باش یهاال گفت

 .(73 :ب1388، یآمل ی)جواد گفت فاضل باش

 نتایج مترتب بر بحث. 5
عوامل غیرمعرفتی در معرفت است. معرفت و باورهای  ریتأثیکی از نتایج این موضوع، توجه به 

، به این صورت که شخص با علمی و پیروی از استدالل است یهامجاهدتانسان گاه حاصل 

 معرفت و اندیشه گاهاما  ،کندیمگرایش پیدا  ایدادن براهین و شواهد به سمت نظریهترتیب

شخصی، اجتماعی، جغرافیایی  :متعددند . عوامل غیرمعرفتیاستغیرمعرفتی  یبرخاسته از عامل

 ،یکی از این عوامل غیرمعرفتی تغذیه است. بر اساس آنچه گذشت ،. مطابق این پژوهش...  و

و باورهای انسان  هاشهیاندغیرمعرفتی سبب پیدایش برخی از  یگفت غذا به عنوان عامل توانیم

 دارد.گیری برخی از معارف انسان و نقش مهمی در شکل شودیم

در  یاتازهافق  تواندیمغیرمعرفتی بر اندیشه و باور انسان  یعامل عنوان بهثیر غذا اثبات تأ. 1. 5

 ، اما اثباتدینمایمو اخالق بگشاید. این موضوع اگرچه غریب  ،شناسی، تعلیم و تربیتمعرفت

. اینکه آوردیمکیدات دینی، بستر طرح این موضوع و توسعه ابعاد معرفتی آن را فراهم فلسفی و تأ

شناسی ه نام غذا شود، در مباحث معرفتغیرمعرفتی ب یحاصل امر معرفت )برخی از معارف(

گیری خلق و خوی آنها و شکل هاانسانغذا بر تربیت  ریتأث ،متروک و مغفول است. از طرف دیگر

 ند و روشمند در ساختار علمی این مباحث وارد نشده است.منظامنیز به صورت 
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ه بر اندیشه و رفتار، به یتغذ ریتأثیکی از ابعاد سبک زندگی دینی اصالح تغذیه است. بحث . 2. 5

با  دتوانیمن است که ید ین نظر معارف قطعیعلمی قابل طرح است. خاستگاه ا یتیعنوان واقع

ر یپذرام و حالل با تجربه و عقل امکانح ین مصداق غذاییمبانی فلسفی نیز اثبات شود، اما تع

جامعه و مسئله  یهایناهنجارتغذیه ارتباط وثیقی با برخی از  ،دینی یهاآموزهست. مطابق ین

مهم در تعلیم و  یتعلیم و تربیت دارد. الزمه پذیرش این موضوع، توجه به تغذیه به عنوان عامل

 تربیت و اصالح برخی ناهنجاری اخالقی از طریق اصالح تغذیه است.

یده غذای حرام نیست و تشخیص مصداق آن نیز دشوار یهر فکر باطل و رفتار منحرفی زا. 3. 5

از لحاظ تربیتی در صورت احراز این موضوع  :به این پرسش پاسخ داده شود که الزم استاست. اما 

 ؟طلبدیمچیست؟ آیا استدالل و اقامه دلیل است یا شیوه دیگری  آنبا  هحل مواجهو نظری راه

این  ،شناسیالزم است با رویکرد اسالمی در روانبا توجه به ارتباط غذا با افکار و رفتار . 4. 5

ه است که یاز نحوه تغذ متأثر یو اختالالت رفتار یروان یهایماریاز ب یمسئله تحلیل شود. برخ

شناسی با اینکه موضوعاً با مسئله عوامل رن از آن غفلت شده است. علم روانشناسی مدرواندر 

 شخصیت مرتبط است در علم تغذیه جایگاهی ندارد. یریگشکل در مؤثر

کردن کردن فلسفه و استداللیوعات عالوه بر اینکه سبب کاربردیپرداختن به این قبیل موض. 5. 5

نقش  است و هاانسان بِهبتالکه مُ ایمسئلهبه عنوان لحاظ واقعیت عینی  از، شودیممسائل دینی 

 .ردیگیمبحث قرار  حلمهمی در مباحث تربیتی دارد، م

 جهینت
جسمی انسان است. رشد و نمو جسم انسان در گرو تغذیه است. این مهم تغذیه یکی از شئون 

مشمول احکام  تواندیماما  استموضوع همانند بسیاری از موضوعات با اینکه مادی و جسمانی 

مطرح  توانیمی که در بحث تغذیه اتموضوع نیترمهمد. یکی از أمالت فلسفی قرار بگیرعقلی و ت

بر آن  مکرراًر است. این موضوع یکی از اموری است که در دین آن در اندیشه و تفک ریتأثکرد، 

بر روح انسان و  تواندیمآیا تغذیه  :است. در این پژوهش به این بحث پرداختیم کهشده کید أت

را از لحاظ فلسفی این موضوع  توانیمنفس و بدن  میان رابطهبر اساس  ؟بگذارد ریتأث اشاندیشه

ن ارتباط، زمینه ی، بدن نیز مرتبط با روح است و همگذاردیم ریتأثد. تغذیه در بدن کرتبیین 

ن یا چنیر اشیدارد که با سا ی. روح با بدن نسبتآوردیمن نفس و بدن را فراهم یب تأثرو  ریتأث
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ز یگر نیبه ساحت د افتدیماتفاق  یآنچه در ساحت شودیمن نسبت خاص سبب یندارد. ا ینسبت

مانند چشم و گوش، زمینه را برای فعالیت خاصی در نفس  ،بدن یت کند. هر یک از اجزایسرا

مربوط به ساحت روح است  ،یفکر یهاتیفعال مثالًبا روح دارند.  یو نسبت خاص آورندیمفراهم 

ت مغز نسبت به روح دچار یاکنون اگر وضع .دهدیمله مغز انجام یرا به وس هاتیفعالن یاما روح ا

 یهابخشک یولوژیزیت فی. وضعابدییمزان کاهش یز به همان مین یریادگیاختالل شود، ادراک و 

 یثرؤدن که فعل روح است نقش میدن و شنی...( در ادراک، د )مانند گوش، چشم و مختلف بدن

 یادراک یز به همین ترتیب در تغییر وضعیت بدن و موقعیت مغز به عنوان ابزارهایغذا ن .دارد

که مربوط به  شودیمتغییر این ابزارهای ادراکی سبب تغییر در ادراک  .بدنی نقش مهمی دارد

گیری ئی مادی در شکلیشاست که بدانیم غذا به عنوان رو از آننفس است. اهمیت این موضوع 

و ابعاد ، شناسی به این عامل توجهرو الزم است در روانهویت انسان نقش مؤثری دارد و از این
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