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Abstract 

Health has a broad meaning in Islam and is not limited to the health of the body; It 

also includes the psychological and spiritual dimensions of mankind. Paying attention 

to nutrition etiquette is very effective in ensuring human mental health. In this regard, 

the present study has used the descriptive-analytical method and library 

documents/desk research and regarding the narrations of the Ahl al-Bayt (A.S) and 

the adaptations of the findings with scientific achievements and some effects of 

nutrition on some of the psychological and spiritual dimensions of human beings. The 

results indicate that nutrition is effective in both the psychological and spiritual 

dimensions of human beings. Among the psychological dimension, the effects of 

proper nutrition on human moods including eliminating sadness, controlling anger 

and rage have been indicated, and among the effects of nutrition on spiritual 

dimensions of human beings like the effect of nutrition on education and pedagogy, 

reforming of behavioral and spiritual abnormalities, and controlling the erotic 

motivations, which is the prelude to righteous action and ultimately worship and 

asceticism as the undeniable face has studied. This reciprocal relationship between 

body and soul demands to present the guiding recommendations in this regard on 

behalf of the teachings of the Ahl al-Bayt (A.S). 

Keywords: Holy Quran, Narrations of Ahl al-Bayt (A.S), Nutrition, Psychological 

Effects, Spiritual Effects. 
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 یترویجمقاله علمی  

  **بررسیتأثیرتغذیهبرابعادروانیومعنویانسانبررسیتأثیرتغذیهبرابعادروانیومعنویانسان

  محمدعلی محمدی  *** صدیقه سادات مرتضوی فر **علی شریفی


چکیده
بلکه ابعاد روانی  ؛سالمتی در اسالم مفهوم وسیع و فراگیری دارد و فقط به سالمتی جسم محدود نیست

توجه به آداب تغذیـه در تـأمین سـالمت روان انسـان بسـیار مـوثر  .گیرد و معنوی انسان را نیز در بر می
ای و بـا  تحلیلـی و ابـزار کتابخانـه -گیـری از روش توصـیفی  است. در این راستا پژوهش حاضر با بهره

ای از  ها با دستاوردهای علمی و به برخی آثار تغذیه بـر پـاره و انطباق یافته بیت استناد به روایات اهل
ها حاکی از آن است که تغذیه در دو ُبعد روانی و  ابعاد روانی و معنوی انسان، پرداخته است. نتای  یافته

وخـوی انسـان از جملـه  نسان اثرگذار بوده و در ُبعد روانی، به تأثیرات تغذیه مناسـب در خلـقمعنوی ا
زدودن اندوه، کنترل خشم و غضب اشاره شده و در این میان، تـأثیرات تغذیـه بـر ابعـاد معنـوی انسـان 

هـای  زههـای رفتـاری و معنـوی و کنتـرل انگی همچون تأثیر تغذیه در تعلیم و تربیت، اصالح نابهنجاری
باشد مورد بررسی قـرار گرفتـه اسـت  ورزی می شهوانی که مقدمه عمل صالح و در نهایت عبادت و زهد

هـای  که انکارناپذیر است و این ارتباط دوسویه و متقابل جسم و روح مقتضی آن شده که در میـان آموزه
 بخشی در این زمینه ارائه شود. های هدایت توصیه بیت اهل

 
 ، تغذیه، آثار روانی، آثار معنوی.بیت رآن ، روایات اهلق واژگان کلیدی:
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مقدمه
خداوند در خلقت موجودات زنده خصوصیاتی نهاده که برای حفظ و ادامه زندگی آنها تزم اسـت، 
مثاًل احساس گرسنگی و میل به غذا یا احساس تشنگی و میل به آشامیدن آب، به طور غریزی در تمـام 

انسان عالوه بر این غریزه و هدایت درونی )هدایت تکـوینی( از لطـف دیگـری شود.  حیوانات دیده می
مند است و آن هدایت در سایه عقل و راهنمایی فرستادگان خدا )هدایت تشریعی( است و مجموعه  بهره

ها در همه  های مهم انسان یکی از دغدغه کند. تزم به ذکر است که این دو نحوه تغذیه ما را مشخه می
اریخ، حفظ سالمت جسمانی و روانی بوده است. سالمت و بهداشت، در اسالم و علـم نـوین، دوران ت

مفهوم وسیع و فراگیری دارد و فقط به سالمتی جسم محدود نیست، بلکه به هر دو جنبه )جسم و روان( 
ترین نیازهای عمـوم بشـر در طـول زنـدگی بـه  انسان توجه کامل دارد. بهداشت و تغذیه یکی از اساسی

توان تأثیرات این  طلبد و نمی آیند و بحث و تحقیق در این زمینه حّساسیت خاص خود را می حساب می
دو مؤلفه مهم را در زندگی آدمی نادیده گرفت. بر این اساس ضرورت دارد که با بررسی و تفّحه بیشتر 

ه تغذیـه و در منابع دینی به خصوص منابع روایی در موضوع بهداشت تغذیه، نگرشـی جـامع نسـبت بـ
نقش آن در همه ابعاد وجودی انسان علـی الخصـوص ابعـاد روانـی و معنـوی انسـان بـه دسـت آورد. 

تحلیلی نگاشته شده متکفل بیان این مسئله اسـت کـه در عصـر  –پژوهش پیش رو که با روش توصیفی 
بدیل عنصر  یهای عدیده و ناشناخته است، نقش ب مدرنیته و تغییر الگوهای تغذیه که حاصل آن بیماری

کـه تمامـًا ملهـم از  بیـت اهلتغذیه را بر ابعاد روانی و معنوی انسان با توجه به رهنمودهای مکتـب 
آیات قرآن کریم است؛ تبیین نموده و پاسخگوی این سؤاتت باشد که تاثیر تغذیه بر ابعاد روانی انسـان 

انـد داشـته باشـد؟ و در نهایـت تو چیست؟ همچنین عنصر تغذیه چه تأثیری درابعاد معنـوی انسـان می
های وحیـانی کـه از سـوی آفرینشـگر هسـتی و  الگویی از روش تغذیه اصولی و کارآمد با تکیه بر آموزه

اش رقم خورده است ارائه داده و مشـکالت و مسـائل موجـود در ایـن زمینـه را نیـز تـا  رسوتن برگزیده
کام کلی این مقوله، نویسندگان فراوانی اّعـم حدودی پاسخگو باشد. در زمینه تغذیه انسان و آداب و اح

و آثار و تألیفات مستقل و یا اشاراتی در بـاب   فرسایی نموده از مسلمانان و غیره از قرون اولیه تا کنون قلم
 توان به موارد زیر اشاره کرد:  اند که می تغذیه، در کتب خود داشته

بررسـی تـأثیر تغذیـه بـر . »1 ؛د بیسـتونیاز محم 0783سال « تغذیه از دیدگاه قرآن و حدیث. »0
رسـاله دکتـری « های انسانی از دیدگاه قرآن، روایات اسـالمی و علـم پزشـکی  سالمت رفتاری و ویژگی
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از سعید نمازی زادگان. در این پژوهش ابتدا به تبیین کلیـات  0770رشته مدرسی معار  اسالمی، سال 
های مهم درباره ارتباط میان ابعـاد جسـمانی  س دیدگاهو مفاهیم بنیادین پژوهش پرداخته شده است. سپ

دیگر بررسی شده و چگـونگی اثـر پـذیری روان و رفتـار  و روانی انسان و اثرپذیری جسم و روان از یک
« بررسی نقش تغذیه در تعلیم و تربیـت از دیـدگاه اسـالم. »7 ؛تبیین علمی شده است تغذیه، انسان از

از محرم تقی زاده. نوشته پیش رو بـه بررسـی تغذیـه از دیـدگاه  0783ل پایان نامه کارشناسی ارشد، سا
های شناختی، حواس، خیال، عقل و دل دارد، پرداختـه و نقـش تغذیـه در   اسالم، که چه تاثیری بر ابزار

تواند اثرات مثبت و منفی بـر  این موارد را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که تغذیه می
بررسـی فرهنـگ تغذیـه در اسـالم و تـأثیر آن بـر اخـالق فـردی و . »0 ؛ارهای شناختی داشته باشـدابز

از خانم سـاناز دانـش. نویسـنده در ایـن نوشـته بـه  0773پایان نامه کارشناسی ارشد، سال « اجتماعی
تـه کـه بـر بررسی تغذیه در اسالم و آثار آن بر اخالق فردی و اجتماعی پرداخته و به این نتیجه دست یاف

مبنای نگرش اسالم، تغذیه تنها دارای آثار بیولوژیک نیست؛ و ابعاد روانی و جسمانی انسان را نیـز هـم 
 دهد. در بعد از زندگی این جهانی و هم آن جهانی تحت تأثیر قرار می

های یاد شده، شایسته تقدیرند؛ لکـن بـا مطالعـه و بررسـی صـورت گرفتـه،   بی تردید تمام پژوهش
مستقلی که به صورت عملی و کاربردی تاثیرات تغذیه را بر دو بعد روانـی و معنـوی انسـان بـا پژوهش 

توجه به روایات مربوطه و دسته بندی منطقی آن به صورت موضوعی بپردازد، انجـام نگرفتـه اسـت و از 
 رود. این نظر بحث پیش رو از مباحث نو و بدیع به شمار می

یتأثیرتغذیهبرابعادروانالف.
مفهوم روان و سالمت روان در علوم تجربی و علوم دینی ماهیـت متفـاوتی دارنـد. بحـث سـالمت 

معنای  بـه    کنیم  های دینی ما است. وقتی صحبت از سالمت روان می  روان یکی از مباحث مهم در آموزه
روانی و جسـمانی  های  ها بتوانند به خوبی نقش آفرینی کنند و توانایی در ایفای نقش این است که انسان

خودشان را داشته باشند؛ نزد مذهب تشیع، سالمت روان، حالتی است که در آن انسان احساس رضـا و 
( 07: 0770آرامش کند و با ُحسن ُخلق با خدا و با خود و با مردم تعامل داشـته باشـد.)کیانی کشـتگر، 

از هـوی و هـوس و   کـردن     در پیروی توان گفت سالمت روان یعنی توانایی فرد بر کنترل خود بنابراین می
بندگی وعبودیت برای خداوند متعال، از طریق محبت و دوستی، اطاعت و پیـروی، دعـا و   کردن     خاله

نیایش، ترس و امید، توکل به خدا همراه با تزکیه نفس و پرورش آن از طریق عمل به تکالیفی که خداوند 
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کند  چنین داشتن توانایی تعامل با محیطی که در آن زندگی میبر بندگان تشریع و مقدر نموده است. هم
کند، تا او را قادر سـازد، در  و داشتن رفتار مفید و سازنده، نسبت به خود و اجتماعی که در آن زندگی می

ای مثبت و بدون ترس یا اضطراب، بـا پـذیرش خـود و  های زندگی، به شیوه  مواجه با مشکالت و بحران
)ویسـی،  کند، سـازگاری داشـته باشـد ای که در آن زندگی می ش تعامل کند و با جامعها واقعیت زندگی

0771). 
تأثیر غذاها بر روحیات اخالق انسانی از قدیم اتیام مورد توجه معصومین و دانشمندان بوده اسـت 

 فرماینـد: مـی های مردم شده است؛ به عنوان نمونه امـام صـادق و حتی این مطلب جزء فرهنگ توده
شـود. و رفتن مهر و عاطفه و موجب تعفن بدن و تغییر رنگ چهره مـی  قلب  باعث قساوت  خوردن خون
های روشنی برای این معنا دیده می شود. از  ( در آیات قرآن مجید نیز نشانه60/061 :0057.)مجلسی، 

یل جاسوسی بر ضـد ارهای خالفی از قبکب که مرتکسوره مائده درباره گروهی از یهود  00جمله در آیه 
ولِ فرماید:  بودند، می   تب آسمانی شدهکاسالم و تحریف حقایق 

ه
ْم.. ک...أ َر قهلهوَبمه ْن یَطم 

َ
یَن لَْم یرِِد اللاه أ  اَّلا

و بالفاصله در آیـه بعـد « ندک که خدا نخواسته است دلهایشان را پاکسانی هستند کآنها »(؛ 00)مائده: 
ونَ فرماید:  می اعه  کلِلْ  َسما

َ
ـْحتکِذِب أ هوَن لِلس  آنهـا بسـیار بـه سـخنان تـو گـوش فـرا »(؛ 01)مائـده:  ... ال

ه آلـودگی کـدهـد  ایـن تعبیـر نشـان مـی«. نند و مال حرام فراوان می خورندکذیب کدهند تا آن را ت می
زیـرا  ذیب آیات الهی، و خوردن مال حرام بطور مداوم بوده است؛کهای آنها بر اثر اعمالی همچون ت دل

لَـْم یـرِِد   ه هیچ ارتباطی با جملهکه اوصافی را برای آنها بشمرد کبسیار از فصاحت و بالغت دور است 
مْ  َر قهلهوَبمه ْن یَطم 

َ
ه خوردن مـال حـرام سـبب کشود  ( نداشته باشد. و از این جا روشن می00)مائده:  اللاه أ

ی دیگر درباره شـراب  با فضائل اخالقی است. در آیهتیرگی آیینه دل و نفوذ اخالق رذیله و فاصله گرفتن 
ْن یوقَِع بَینَ فرماید:  و قمار می

َ
یطانه أ َْمـِر َو الَْمیِْسِـکإناما یریده الشا

ْ
(؛ 70)مائـده:  مه الَْعـداَوةَ َو اْیَْغضـاَء ِف اْل

داوت و عـ کبـی شـ«. ننـدکخواهد در میان شما به وسیله شراب و قمـار، عـداوت ایجـاد  شیطان می»
ر شـده، و ایـن که در آیه بات رابطه میان آن و نوشیدن شراب ذکبغضاء دو حالت درونی و اخالقی است 

ل گیری رذائل اخالقی هماننـد کتواند در ش ه غذا و نوشیدنی حرامی همچون شراب میکدهد  نشان می
( بنـابراین 0/158: 0783جویی و عداوت و دشمنی اثر بگذارد.) مکـارم شـیرازی،  پرخاشگری و ستیزه

شمار نشان از آثار مهم به  نظر داشتن در تغذیه و تکرار آن در آیات بی به   اندرزهای خداوند در قرآن کریم 
ْر إِد...جای مانده از آن خواهد بود از جمله آیه:  ِ  کَطعامِ   ََاْنظه ن به کنگاه »(؛ 107)بقره:  ...کَو ََشاب

هایی از قبیل؛ اخالق، رفتار،  می ارتباط بین بعد روانی انسان و واژهدر متون اسال«. غذا و نوشیدنی خود
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شویم که مختصر به بیان هر یک از موارد و اثر تغذیه در  کنترل خشم و غضب و موارد دیگری مواجه می
 شود. آن با محوریت روایات و استمداد از آیات قرآن کریم پرداخته می

  آثار تغذیه بر اخالق .1

به ابعاد نفس و ظرائف و لطائف و اثر متقابل آنها برهم، قادر خواهد بـود کـه در طـول  انسان با علم
زندگانی و حیات دنیوی خود از حداکثر تـوان و ظرفیـت روحـی و جسـمی خـود در جهـت پـرورش و 

مند شود و از امانت الهی به طور شایسته پاسداری کـرده و  اعتالی روح الهی به نهایت رشد و کمال بهره
تردید تزمة رسیدن به چنین هـدفی، بهرهمنـدی  های خدا را آن طور که باید به جا آورد. بی  نعمتشکر 

کند. داشـتن باورهـای  از سالمت روان است، نوع غذا و روش تغذیه، نقش اساسی در تحقق آن ایفا می
م هـم بـه دینی و عمل به احکام آن در صفات اخالقی به میزان قابل توجهی اهمیت دارد؛ در دیـن اسـال

فرمودنـد:  مسائل اخالقی و موضوعات دخیل بر آن تأکید شـده اسـت، همانگونـه کـه رسـول اکـرم
تمم َىَکاِرُم األراَلق؛» : 0001)طبرسـی، « ام های اخالقی برانگیخته شده  من برای تکمیل کرامت بِعثُت ِؤُ
شـود کـه از جملـه  محسـوب میهای اخالقی از امور مربوط به ارتباط با دیگران یا جامعه هم  ( مؤلفه8

رویی،  عوامل مؤثر بر آن مسئل  تغذی  انسان است که با اصـالح آن بـه تقویـت صـفاتی از قبیـل خـوش
شود و بر عکـس از رذائلـی چـون خودخـواهی، حسـد، بخـل،  تواضع، قناعت و موارد دیگر کمک می

عبـارت اسـت از چگونـه  تـوان گفـت اخـالق، ها دور خواهد شد. به طور کلی می بدبینی و دیگر پستی
کند. رفتارهای مـا ریشـه  بودن، دستورهایی صادر می   و چگونه  کردن     زیستن که در دو زمینه؛ چگونه رفتار

های اخالقی ما دارند. وجود یک صفت مثبت در فرد موجـب بـروز رفتـار مناسـب  در صفات و ویژگی
لق اشاره داشـت، ُحسـن ُخلـق چکیـدة توان به ُحسن ُخ  خواهد شد، از جمله صفات اخالقی مثبت می

فر و همکـاران،  سایر فضایل اخالقی است که مهمترین و بهترین اعمال یک انسان مؤمن است )ساتری
0783 :158 - 107 .) 

های اخالقی بشر را اثبات نموده است اگر بدن  امروزه دانش تجربی، وابستگی بین تغذیه و خصلت
اد مغّذی تزم خـود در حـد تعـادل قـرار گیـرد ُخلـق او نیـز متعـادل انسان در دریافت انواع و مقدار مو

سـالمت روان فـرد اسـت. مبـانی  ۀدهند شود و صفات و رفتارهای مثبت اخالقی در حقیقـت نشـان می
نظری این رابطه از آنجا حاصل شده است که ناقالن شیمیایی سیستم عصبی مرکزی که میانجی عصـبی 

آورد  انسـان را تحـت کنتـرل در مـی های رفتـاری  ی وارد مغز شده و جنبـهنام دارند، از طریق مواد غذای
( به همین دلیل از نظـر کارشناسـان تغذیـه اگـر بـدن از نظـر دریافـت 03: 0783)امانی و مصطفوی، 
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 919-944:، ص4144 بهار و تابستان، 41، شماره هشتم، سال  ینامه علوم حدیث تطبیق پژوهش
 بررسی تأثیر تغذیه بر ابعاد روانی و معنوی انسان

یفی  و همکاران  علی شر

شود. کمبود مواد مغـذی ضـروری، در عملکـرد  ترکیبات غذایی خود متعادل باشد رفتار هم متعادل می
اشکال ایجاد کرده و اختالتت رفتاری بـه همـراه خواهـد داشـت همچـون؛ بـد سیستم عصبی مرکزی 

( تغذیـه بـر 00: 0783شـمار دیگـر.) میرزابیگـی، عالقگی، افسـردگی و مـوارد بی ُخلقی، غمگینی، بی
رفتارهای فردی و در تربیت اجتماعی فرد هم تأثیر گذار است. چنانچه انسان با خـوردن برخـی غـذاها 

سردگی و یا تشدید شهوت و پیامدهای منفی دیگر و بـه همـان میـزان سـبب دوری از دچار هیجان یا اف
شود. در متون روایی به وضـوح ایـن رابطـه میـان تغذیـه و ُخلقیـات بشـری بـه چشـم  خالق هستی می

 هایی از آن به صورت مختصر اشاره شده است. خورد که به نمونه می

 نقش تغذیه در کنترل خشم و غضب در روایات  .4.4

عقل از حالت تعادل خود بیرون بیاید. وقتی غضب  شود ب، حالتی در نفس است که باعث میغض
ر و اراده خـود تسـلط نـدارد و در نتیجـه، ذهـن کـشناسد و بر ف یابد راه درست را نمی بر انسان غلبه می

هـا  گرود و از آنجـا در تمـام ر ند و به سرعت بـه قلـب مـیک شود. چون خون هیجان پیدا می مختل می
شـود، صـورت سـرخ  رود و عالئم خشـم در ظـاهر نمایـان می شود و به طر  باتی بدن می منتشر می

(. 006تـا،  آیـد )مسـتغفری، بی وجود مـی بـه     شود و در سینه هیجان  های گردن برآمده می شود و رگ می
اهمیـت دانسـت.  را بیتوان آن  نمی  هکهایی است  بار فراوانی دارد و از جمله بیماری غضب عواقب زیان

رساند و گاهی ضرر آن به دیگران  ه به صاحب آن آسیب میکی است کبیماری روحی خطرنا کغضب ی
 (.003ند )همان:ک اب جرائم وادار میکرسد و صاحب آن را به ارت هم می

فرو نشاندن غضب نیز یک تکلیف انسانی و اخالقی است در صورت عدم کنترل آن آثار سوء به بار 
های کنترل خشم توجه به رژیم غذایی اسـت کـه اثـر بـه  شود. یکی از راه و سبب سستی ایمان می آورده

سزایی در تحریک و کنترل آن دارد و در کتب حدیثی در بخش اطعمه و اشربه، به بیان خواص هـر یـک 
و تواتد کمـک شـایانی در سـالمت روحـی  کار بستن آن می از ترکیبات غذایی پرداخته شده است که به

روانی انسان در پی داشته باشد. به عنوان نمونه، چند مورد از مواد غـذایی کـه جهـت فـروکش غضـب 
 شود به قرار ذیل است:  توصیه می

هُ   َىْن » :رسول اکرم  ْن   َسرَّ
َ
   َهیُظُه  (1)یِقَ ّ   أ

ْ
اِم کَفْلیأ رَّ کسی که دوست دارد خشم او کـم ؛  (2)ْ  َلْمَم الع: 

 همچنـین امـام رضـا (.6/701: 0053؛ کلینـی، 1/030: 0730)برقـی، « شود گوشت دراج بخورد
َعاُم   ِنْعَم »اند:  برای فرو نشاندن خشم توصیه به مصر  روغن زیتون نموده یُت... َو یْ َسُم ِباْلَوَحعِم   الطَّ الزَّ
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« نشـاند می فـرو کند و خشم را طعامی است... بیماری را نابود می  روغن زیتون خوب  ؛َو یْطِفُئ اْلَغَضَم 
 (.011: 0018؛ شّبر، 075 :0001طبرسی، )

 اندوه و افسردگی  نقش تغذیه در زدودن .4.9

دهد به همین جهت دستورهای دینـی و توجـه  اسالم به بهداشت روانی مسلمانان بسیار اهمیت می 
ن بـه به آنها، همه در راستای حفظ سالمت روان انسان است. یکی از مسائلی کـه سـبب آسـیب رسـید

روان انسان شده و بیماری روحی و روانی به دنبال دارد، غم و و انـدوه اسـت کـه در اسـالم نکوهیـده و 
های فکـری و معنـوی بـیش از پـیش  هـای روحـی و نابسـامانی ها، تنش امروزه افسردگیناپسند است، 

جهــت  راهکارهــایی در پــی بیـت اهلدهــد لـذا در تعــالیم و دســتورهای  جوامـع بشــری را آزار می
تواتـد در  شدن آن ارائه شده است، یکی از این راهکارها توجه به نوع مواد غـذایی اسـت کـه می    برطر 

 کاهش غم و اندوه درونی انسان مؤثر باشد. که به چند نمونه از آنها اشاره شـده اسـت: رسـول اکـرم
َحُ: : »فرمودند

َ
ْو   ْم کِإَلا َوَجَ: أ

َ
 ْربا  َؤ یْ:ِرن َىا َس کَهّما  أ

ْ
ُه یْس کَبُبُه َفْلیأ اِم َفِ نَّ رَّ عُه کْ  َلْمَم ال:  ؛ ُن َ ْنُه ِإْن َشعاَ؟ اللَّ

نداشـت، بـرای هرگاه یکی از شما در خود غم و نگرانی و افسردگی احساس نمود و از منشأ آن اطالعی 
هـایش فـروکش  رفع آن گوشت دراج بخورد؛ چون با این کـار بـه خواسـت خداونـد نگرانـی و ناراحتی

  (.011: 0018؛ شّبر، 065: 0001)طبرسی، « کند می
در ایـن  صـادق یکی از مواد غذایی که در انسان نشاط شادی به همراه دارد انگور است کـه امـام

 کَش : »حدیث، این نکته را متذکر شده است
َ
َىَرُه ِبأ

َ
ِه اْلَغمَّ َفأ ْنِبیاِ؟ ِإَل  اللَّ یکـی از  اْلِعَنعم؛  ِ  کعا َنِب  ِىَن اأْلَ

مبران الهی از اندوه و افسردگی به پیشگاه خداونـد شـکایت کـرد، خداونـد بـه او دسـتور داد انگـور پیا
  (6/700 :0053؛ کلینی، 1/03: 0730)برقی، « بخورد

ه از دسته خوراکی های خاص شمرده شده است و خواص فراوان بـرای آن ذکـر شـده و از  همچنین بع
عَفْرَجُ  »فرمـود:  دوه، بسیار توصیه شده است و امام باقرجمله فواید آن، برای از بین رفتن غم و ان   السَّ

ه، اندوه فرد اندوهگین را از بین می ؛اْلَمِزین  ِبَهِمّ   یْ َسُم  : 0053؛ کلینـی، 1/005: 0730)برقـی، « بـرد بع
6/780) 

 ْم کَعَلـی» در بیان فواید روغن زیتون بـه نقـش آن در زدودن غـم و افسـردگی فرمـود: رسول اکرم
نَُّه... َو یْذَهُب ِباْلَغمِّ 

َ
ِبیِب ِِل ؛ بر شما تزم است کـه از روغـن زیتـون اسـتفاده کنیـد، زیـرا... و انـدوه و ِبالزَّ

 (10/17: 0057)حرعاملی، وسائل الشیعه، « زداید افسردگی را می
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 919-944:، ص4144 بهار و تابستان، 41، شماره هشتم، سال  ینامه علوم حدیث تطبیق پژوهش
 بررسی تأثیر تغذیه بر ابعاد روانی و معنوی انسان

یفی  و همکاران  علی شر

 نقش تغذیه بر ُخلق وخوی  .1.3
روحیه و خلق بشر وجود دارد و  نزدیکی میان تغذیه و  شود رابط در متون حدیثی به وضوح دیده می

یکی از عوامل زمینه ساز نوع خلق وخوی انسان است و مـواد غـذایی هـر یـک آثـار  در حقیقت، تغذیه
 شـود: امـام صـادق گذارند که در ذیل بـه برخـی از آن اشـاره می خاصی بر خلق و خوی بر جای می

َبعـیَن »انسان فرمود: دربارۀ اثر نخوردن گوشت در مدت طوتنی و تأثیر بر اخالق  ْر
َ
ْحـَم ر ُکـِل اللَّ َمْن َلْم یأ

؛ الوافی، 0/177: 0007)ابن بابویه، « شود می هر کس چهل روز گوشت نخورد بدخوی یْومًا َساَء ُخُلُقُه؛
شود کـه در گوشـت،  ( از این کالم، این نکته استفاده می050/011: 0057؛ مجلسی، 35/600: 0056

اگر برای مدت طوتنی از بدن انسان قطع شود، در روحیه و اخالق اثرگذار بـوده  ترکیباتی وجود دارد که
ها مذموم شـمرده  آورد. البته استفادۀ زیاد از گوشت در برخی روایت و ک  خلقی و بد اخالقی به بار می

در ایجـاد خلـق و  تواتـد شده و پیامدهای منفی دیگر بر خلق و خوی انسان دارد. همچنین مویز هم می
ِبیِب َفِإنَُّه یکَعَلی» در این مورد فرمود: رمکخوی نیک به انسان کمک کند و رسول ا َة َو کْم ِبالزَّ ِشـُف اْلِمـرَّ

ُن  ْعیاِء َو یَحسِّ ْفَس َو یْذَهُب ِباْلَغم  اْلُخُلَق   یْذَهُب ِباْلَبْلَغِم َو یُشدُّ اْلَعَصَب َو یْذَهُب ِباْْلِ ه بر شما بـاد بـ؛  َو یَطیُب النَّ
ند، اخالق را ک خورد، و تن را سالم می ند، و بلغم رامیک ه سودا را بر طر  میکشمش(، کخوردن مویز)

: 0761)ابـن بابویـه، الخصـال، « بـرد کند و ضعف و بیماری را می سازد و اعصاب را قوی می و میکنی
1/700 .) 

  های رفتاری جنین تأثیر تغذیۀ مادر بر ویژگی .2

ختلف زندگی از دیدگاه اسالم در هم  ابعـاد وجـودی انسـان و حتـی در دوران های م تغذیه در دوره
کند و همچنین رشـد جنـین بـه طـور  پذیرد؛ چون جنین از مادر تغذیه می جنینی از تغذی  مادر تأثیر می

کامل به تغذی  مادر بستگی دارد تغذی  ناکافی و نادرست بر رشد مغز، اعصاب مرکزی جنـین و سیسـتم 
: 0783فر و همکاران، بهداشت روانی با نگـرش بـه منـابع اسـالمی،  او تأثیر دارد )ساتری دفاعی بدن

فرزنـد مـؤثر اسـت و   (. نوع و کیفیت تغذی  مادر عالوه بر آثار جسمی، بر عقل و ادراک و روحیـ757
ز رزق حرام و مادر است، مانند استفاده ا های رفتاری فرزند در آینده تحت تأثیر تغذی  بسیاری از ویژگی

نیـز  بیـت اهلچیزهای حرام که آثار سوء و مخرب آن بر همگان آشکار است. این مهم مـورد توجـه 
منـدی از مواهـب  های غذایی در چنین دورانی کـه همـان بهرهها و سفارشبوده و یکی از بهترین توصیه

کید ایشان هست. )فتاحی معصوم، زروندی،   (175: 0783الهی است مورد تأ
ه اثـر آن بـر کـزن در ماه آخر حاملگی، خرما بخورانید  به، بسیار توصیه نمودند که رمکبر اپیغم
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َریعُر » شـود: دامن میکـبعد روانی فرزند زیاد است و از جمله آثار آن این اسـت کـه فرزنـد بردبـار و پا
ْطِعُموهُ کُتُمورِ 

َ
ْو   ِف   ْم کِنَساَ؟   ُم اْلَبْرِن  َفأ

َ
؛کْم َا کَؤعُ ِنَفاِسِهنَّ َتْخُرْم أ برنی بهترین خرمای شماست، آن  یا  َحِلیما 

: 0053)کلینـی، « نزدیک زایمان، به زنان خویش بدهید تا فرزنـدانتان پـاک و بردبـار شـوند ۀرا در دور
 (.17/0700: 0056 کاشانی، الوافی،؛ فیز 6/11

ه بخورند که عالوه بر ا ثر بر ظاهر بر بعـد روانـی همچنین در روایات به زنان باردار توصیه شده که بع
ْطِعُموا َحَبعاؤ»وی هم آثار زیادی دارد، همانگونه رسول اکرم فرمود: 

َ
عَفْرَجَ    ُم کأ ْرعاَلَق   السَّ

َ
عُن أ عُه یَمسِّ َفِ نَّ

ْوَؤعِ 
َ
ه بخورانید، زیرا خوی فرزندتان را نکو میبه زنان م؛ کأ قطـب الـدین راونـدی، (  « سازد باردار خود بع

(. در دستورات دینی به تـأثیر تغذیـ  مـادر 1/006: 0000؛ قمی، سفینة البحار، 000 :0053الدعوات، 
بر فرزند از چند جنبه توجه شده است؛ مانند اثر غذا بر ظاهر فرزند و همچنین بر اخالق و رفتار فرزنـد 

 که به مواردی از آنها اشاره شد.

تأثیرتغذیهبرابعادمعنویانسانب.
نیستی یک نگاه حداقلی به سالمت معنوی وجود دارد و تنها به عنوان یـک ابـزار در نگاه مادی و اما

گیرد. عالوه بر آن که معنویت در آن نگـاه الزامـًا منشـا قدسـی  در اختیار درمان جسمی بیماران قرار می
اه عنصر معنوی است که بتواند در بهبود بیماران مـوثر باشـد ولـی در نگـ )غیر مادی( ندارد و شامل هر

تری  تر و گسـترده باشد، سالمت معنوی جایگـاه وسـیع دینی، عالوه بر آنچه در نگاه غیر دینی مطرح می
دارد. چون سالمت در این نگاه شامل فقط جسم انسانی نیست زیرا انسان عالوه بـر جسـم داراری روح 

)عزیـزی، گـردد.  می شـود روح هـم مـریز  باشد و عقیده دارد همانگونه که جسـم مـزیز می هم می
0777 :10) 

پرداختن به مفاهیم سالمت معنوی به عنوان ُبعد چهارم سالمت بسیار دشوار است. بـرای سـالمت 
های آن مشخه،  ها و شاخه تعریف واحدی وجود ندارد و عماًل دشوار بوده است که مولفه (7)معنوی

ر بـه اثـر دعاهـا و گیری شود. بدون شک معنی کامـل سـالمت معنـوی منحصـ تبیین، تعریف و اندازه 
های رایـ  طبـی و یـا طـب مکمـل  شدن آن برای درمان    ها و جانشین حاتت معنوی در بهبودی بیماری

گاهی، باور هـا، نگرش نیست. می هـا و رفتارهـا تـأثیر  هـا، ارزش توان باور داشت که بعد معنوی روی آ
ن تأثیر روی فکر و بدن به نام سالمت گذارد. ای عمیق دارد و بر روی بیوشیمی و فیزیولوژی بدن تأثیر می

توان گفت سـالمت معنـوی وضـعیتی اسـت  ( بنابراین می70: 0788شود.) دماری،  معنوی نامیده می
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 919-944:، ص4144 بهار و تابستان، 41، شماره هشتم، سال  ینامه علوم حدیث تطبیق پژوهش
 بررسی تأثیر تغذیه بر ابعاد روانی و معنوی انسان

یفی  و همکاران  علی شر

های فرد، بیـنش، گـرایش و توانـایی تزم   ها و قابلیت دارای مراتب گوناگون، که در آن متناسب با ظرفیت
ای کـه همـه امکانـات  باشـد، بـه گونـه ست فراهم میبرای تعالی روح که همان تقرب به خدای متعال ا
ای کـه همـه امکانـات درونـی متعـادل،  باشد، به گونه درونی به طور هماهنگ و متعادل است فراهم می

کار گرفته شوند و همراه با امکـان انتخـاب، رفتارهـای اختیـاری  توانند در جهت هد  کلی مزبور به می
یابنـد.) مصـباح  ت بـه خـدا، فـرد، جامعـه و طبیعـت ظهـور میدرونی و بیرونی متناسب با آنهـا نسـب

  (013: 0771یزدی،
های عمدة مشکالت روانی و اجتماعی، احسـاس پـوچی، بیهـودگی و تزلـزل روحـی  یکی از زمینه

بودن زندگی، پایبندی اخالقی و توجه    است که ناشی از فقدان بعد معنوی در افراد است. ایمان، هدفدار
 شود. معنوی زندگی باعث کاهش اضطراب و تزلزل روحی و عوارض ناشی از آن می بیشتر به مسائل

های معنـوی زنـدگی سـبب  شـود. جنبـه سالمت معنوی ُبعد مهمی از سالمت افـراد محسـوب می
شود تا فرد در زندگی به دنبـال اهـدا  متعـالی باشـد و در مقابـل کمبودهـا و مشـکالت تحمـل و  می

و همواره از رضایت خاطر برخوردار است. در دسـتورات اسـالمی نیـز بـه  بردباری بیشتری داشته باشد
نیازهای معنوی انسان بسیار توجه شده است و یکی از امتیازات اسالم از سـایر ادیـان و مکاتـب، نگـاه 
جامع به انسان و ترسیم ویژه از او در نظام هستی است که هم  ابعاد وجودی او و عوامل مـؤثر بـر آن را 

نجـات و   ه قرار داده است بنابراین، انسان، تنها با پیروی از پیشوایان الهی که خدا آنهـا را مایـمورد توج
تواتد قوای بعد معنـوی خـود را تقویـت  ماند و میها قرار داده، از هالکت در امان میبخش جان ایمنی

مؤثر اسـت شناسـایی  کند و برای دستیابی به این مهم ضرورت دارد، ابتدا مسائلی که در شکل گیری آن
شود و سپس عوامل تأثیر گذار بر هر یک را مورد توجه قرار دهد از جمله این موارد مسئل  تغذیـه و آثـار 

هـای آن بر جوانبی از بعد معنوی است که در ذیل به برخی از آنها به طور مختصر با اسـتناد بـه حـدیث
 مربوطه پرداخته شده است.

  تأثیر تغذیه بر تعلیم و تربیت .1

ای دارد و در اعمـال تربیتـی تزم اسـت تـا بـه همـ   تعلیم و تربیت در زمان حاضـر اهمیـت ویـژه
های مختلف انسانی و عوامل مؤثر بر آن توجه شود و از جمل  این موارد عامل تغذیه است که بایـد  جنبه

و خـوی و  توانـد تـأثیرات زیـادی در خلـق به لحا  کمی، کیفی و منبع تهی  آن دقت شود. چـرا کـه می
 ههـا در الگـو و سـیر شخصیت انسان داشته باشد. اهمیت تغذیه به قدری زیاد اسـت کـه در همـ  زمان

انبیاء، اولیاء الهی، علما و دانشمندان به غذا به عنوان رکن مهـم تربیتـی نگـاه شـده اسـت و همـه را بـه 
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های او  انسان و ویژگی کردند. در بحث تعلیم و تربیت شناخت مراقبت در خوردن و آشامیدن دعوت می
ایی بـرای رشـد نفـس و روان آدمـی اسـت لـذا در  اهمیت خاصی دارد و از آنجا که جسم بستر و زمینه

تربیت ضرورت دارد هم  ابعاد انسانی در نظر گرفته شود. اثر تغذیه بر تعلیم و تربیت به دلیل اثر آن بـر 
مثبـت و منفـی بـر ابزارهـای شـناختی داشـته  تواتد اثرهای ابزارهای شناختی انسان است. که تغذیه می

 باشد.
این ابزارهای شناخت در انسان را شـامل؛ « مبانی شناخت»و کتاب « مسئله شناخت»مؤلف کتاب 

اند که در وجود انسان این سه دریچه بـرای شـناخت اسـت کـه انسـان بـا  حواس، عقل و قلب برشمرده
گاهی : 0788؛ محمـدی ری شـهری، 70تـا،  ری، بییابد )مطهـ های ویژه دست می پرورش هریک به آ

(. منظور از حواس همان حواس پنجگانه است که اگر هر یک از این حواس از کار بیفتد بـه همـان 060
شود در چنین شرایطی فرد، درک کاملی از دنیای مادی خود نخواهد  اندازه شناخت فرد دچار نقصان می

که نشان دهندۀ اثر مـواد غـذایی بـر ابزارهـای  بیت اهلهای  هایی از روایت در ادامه به نمونه داشت.
 شناختی انسان و به تبع آن، بر تعلیم و تربیت، هریک به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است. 

 تأثیر تغذیه بر حواس پنجگانه .4.4

کار حّس درک چیزهای محسوس است، یعنی ظاهر طبیعت؛ مثل شـکل، رنـگ، بـو، صـدا، وزن، 
 تواند هم داشته باشـد. م. حس با درک محسوسات، هیچ کاری با نتای  حاصله ندارد و نمیاندازه و حج

در تمام شئون وجودی، فضائل و کماتت انسانی اعضاء و جوارح بدن دخالت داشته و از طریق نیـروی 
ر دهد، همچنین نیروی بینایی کـه از منـاظ شنوایی که اساس تعلیم و تربیت و رشد هر فرد را تشکیل می

توان ادعـا  شود و موارد دیگر که می طبیعی و علمی و مشاهدۀ آثار علمی و اخالقی و تربیتی استفاده می
حـواس پنجگانـه بعـد از های فرد به کمک اعضاء و جوارح و بـدن جسـمانی اسـت.  کرد تمام دریافت

  گیری حاصل شود. کند، تا نتیجه دریافت، ُمدرکات حّسی را به عقل منتقل می
این گونه شرح داده:   گانه در انسان و اسرار آفرینش آن را حواس پن  د مفّضل، امام صادقدر توحی

ه مخصوص شده است به آنها انسان در خلقت خـود و ک  ن ای مفّضل به سوی این حواسکنون نظر کا»
ده و اگـر ها را در سر آدمی و بات قـرار دا موجب اشرفیت انسان از غیر شده و در توضیح این که چرا دیده

آمد و اینکه سـر آدمـی را  می دیده آدمی در جای دیگری از بدن وی بود چه حوادث و کاستی هایی پدید
بـود  ها را دریابد. اگر دیده نمـی ه رنگکایی قرار داده برای درک حواس پنجگانه و چشم را آفرید  صومعه
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 919-944:، ص4144 بهار و تابستان، 41، شماره هشتم، سال  ینامه علوم حدیث تطبیق پژوهش
 بررسی تأثیر تغذیه بر ابعاد روانی و معنوی انسان

یفی  و همکاران  علی شر

صداها آفریده. اگر صدا  کز برای ادرافایده بود و سمع را ا ها بی ها را احساس نماید، خلق رنگ ه رنگک
 (.07و 08تا،  )مفضل، بی« نفع بود ه بشنود، آفریدن صدا بیکبود  بود و گوش نمی می

آن تـأثیر  بیـان شـده کـه یکی از تأثیراتی که غذا بر حواس انسان دارد در روایتی از امـام صـادق
ْمِم...اللَّ » اند: باشد که فرموده گوشت بر دو حس شنوایی و بینایی می یُ: ِف کْمُم ِىَن اللَّ ُه یِز عْمِ    ُلوُه َفِ نَّ   السَّ

: 0730افزاید )برقـی،  رویاند، بخورید آن را که به شنوایی و بینایی شما می ؛ گوشت، گوشت میَو اْلَبَصر
در مورد اثر خرما بر دو  یکی دیگر از غذاهایی که بر حواس اثر دارد خرما است که رسول اکرم (1/061

نَّ ِفیَهعا ِتْسعَ  کِف  َتْمَرتِ  »... اند: حس شنوایی و بینایی فرموده
َ
ْم َسِ ِه ِتْسُ  ِرَصعالن َسعَ ا َجْبَرِئیعُ  یْخِبُرِنع  أ

یُ: ِف کِرَصالن یَطیُم النَّ  َعاَم َو یِز ْمِ    َهَة َو یَطیُم اْلَمِعَ:َق َو یْهِضُم الطَّ در خرمـای شـما نـه ...؛ َو اْلَبَصِر َو   السَّ
کنـد، معـده را پـاک  صلت است که جبرئیل آن را به من گزارش داده است؛ بـوی دهـان را خـوش میخ

؛ 1/006: 0761)ابــن بابویــه، «    افزایــد و.... کنــد و غــذا را هضــم و نیــروی شــنیدن و دیــدن را می می
ه بر چشم فرمود: ۀهمچنین رسول اکرم دربار (10/073: 0057حرعاملی،   » اثر بع

َ
عَف   ُ  کأ   یعْ ِسُم   ْرَجِ  السَّ

ه تیرگی چشم را از بین میبردُظْلَمَة اْلَبَصر در مورد اثر منفی غذا بر  (06/051: 0058)نوری، « ؛ خوردن بع
 »دانـد و فرمـود:  خوردن ترن  را در شب سبب انحرا  در چشـم می چشم امام رضا

َ
ْتعُرِم   ُ  کعَو أ   اأْلُ

یِ  یْقِلُم اْلَعیَن َو یوِجُم اْلَمَو  گردانـد وکـژ چشـمی بـه جـای  ؛ خوردن ترن  در شب، چشم را برمی لِباللَّ
 (10/031: 0057)حر عاملی، « گذارد می

 تأثیر تغذیه بر عقل  .1.2
ابزار دیگر در شناخت برای انسان عقل است، پس از اینکه اشیاء به صورت جزئی احساس شد، بـه 

عقل است نه حـس کـه ایـن قـوه، شود که این یک عمل عقلی است و کار  ها تعمیم و کلیت داده می آن
(. حافظـه 77و 70تـا،  تواتـد داشـته باشـد )مطهـری، بی عقل، اندیشه، فکر، فاکره یا هر اسم دیگر می

ترین دستگاه بدن و زیر بنای یادگیری انسان است و به تعبیری جایگاه اصلی و مخزن وسیع ذهن  پیچیده
ها،  ظه و بات بردن آن وجود دارد، حافظه دانستهرود، عوامل متعددی برای تقویت حاف و مغز به شمار می

(. مغـز یکـی از اعضـای مهـم و 00: 0786آورد )میـرزا بیگـی،  ها را به یاد می ها و درک کرده حس شده
الهی است که به انسان عطا شده است برای اینکه بتوان از آن استفاده کافی نمود و تـا آخـر عمـر  ۀمعجز

(. بسـیاری از 10د از مواد مغّذی سـالم و مفیـد اسـتفاده کـرد )همـان: کارکرد مطلوبی داشته باشد بای
هستند که مصر  آنها سبب تقویت قوای مغزی و بر عکس موادی هـم وجـود دارنـد کـه باعـث  غذاها
تواند سبب افزایش یـا کـاهش حافظـه شـود.  ها تغذیه می شود. از دیدگاه روایت رسانی به مغز می آسیب
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اند نشان دادند که تغییرات کوتاه مدت مواد مغذی قادرند بـر  ال اخیر انجام شدهس 75تحقیقاتی که طی 
میـانجی  های حاوی مغز و رفتار تأثیر بگذارند که این تغییرات ناشی از اثر رژیم غذایی در فعالیت نرون

یتـامین ها مانند و گذارد. کمبود برخی ویتامین )سروتونین( است که در خلق و خوی تأثیر می (0)عصبی
B و  18: 0783شود )امانی، مصـطفوی،  وخو می در رژیم غذایی سبب اختالتت روانی و اثر در خلق

بیـان  بیت اهل(. بنابراین رشد و تکامل مغز متأثر از رژیم غذایی است که مواردی از آن در کالم 00
 شده است:

یعا َ ِلع  »حافظه فرمود:  در مورد خوردن ُکندر و خواص آن بر به امام علی رسول اکرم  توصی
َباُن  بـرد، کنـد و بلغـم را مـیای علی سه چیز حافظه را زیاد مـی  ؛َثاَلَثة  یِزْعَن ِف  اْلِمْفِظ َو یْ ِسْبَن اْلَبْلَغَم الل 

فرمودنـد:  (. همچنـین رسـول اکـرم66: 0000؛ ابنا بسطام، 0/760: 0007)ابن بابویه، «  ُکندر و...
تْ   ْم کَ َلی» َىاغ  ُرِم ِباأْلُ یُ: ِف  ال:ِّ ُه... یِز « افزایـد: برشما باد خوردن ُتـُرن  چـرا کـه... بـر تـوان مغـز مـیَفِ نَّ

روایت دیگری خرفه را یکی از گیاهان وات و سودمند  (.06/053: 0058؛ نوری، 13تا: )مستغفری، بی
بـه آن  که در کالم رسول اکـرم باشد داند که یکی از فواید آن تاثیر مثبت بر قوه عقالنی و تفکر می می

ُه ِإْن  (5)یَسةُ کَفِه  اْلِم   ِباْلَفْرَفِخ   ْم کَ َلی»توصیه شده است:  یُ: ِف  اْلَعْقِ  َفِه ؛ اَن َش کَفِ نَّ بـر شـما بـاد  ؟  یِز
)برقـی، « کند، همـان اسـتدهد و اگر تنها یک چیز باشد که عقل را افزون می خرفه، چرا که زیرکی می

تواتـد  ها مالحظه شد تغذیـه می (. همانطور که در روایت10/070: 0057؛ حر عاملی، 1/003: 0730
در رشد و تکامل عقل نقش مؤثری داشته باشد. گاهی منظور از تغذیه نوع خوراک است ماننـد عسـل و 

که ذکر شـد ایـن  بیت اهلموارد دیگر، گاهی مقدار خوردن و گاهی هم زمان خوردن با توجه به بیان 
تواتد باعـث رشـد فرآینـد عقلـی  ه قابل استنباط است که تغذی  صحیح و استفادۀ مناسب از غذا مینکت

 شود چه به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم. 
 تأثیر تغ یه بر قلم  .1.1

یکی دیگر از ابزارهای شناختی از دیدگاه اسالم قلب یا دل است و منظور دل به اصطالح عرفانی آن 
یگاه وجدان، عاطفه، انگیزه و احساس است. دل منبعی برای شناخت اسـت که محل فهم است، دل جا

دل بـه شـهود حـق و بـه   تزکیـ  (. انسان به واسـط05تا،  و تزکیه نفس ابزار این منبع است )مطهری، بی
دل فقط در سایه حالل الهی و پرهیز از حـرام   یابد. تزکی عقل خارج است، دست می ۀمعارفی که ازحوز

ها از وجود  دل و زدودن آلودگی  نیازهای تزکی . بنابراین تغذی  حالل و طیب یکی از پیششود حاصل می
 شود.  آدمی و در نهایت موجب کسب تقوا می
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 919-944:، ص4144 بهار و تابستان، 41، شماره هشتم، سال  ینامه علوم حدیث تطبیق پژوهش
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یفی  و همکاران  علی شر

از جملـه آرامـش قلبـی انسـان، ها و تأثیرات مثبـت آنهـا  در روایات فراوانی به فواید برخی خوردنی
آن کـالم امـام   ؛ که یک نمونـاشارت رفته استجالی دل، از بین بردن ترس و ایجاد شجاعت در فرد، 

 : »که فرمود صادق
َ
ق  ِلْلَقْلِم َو لَ کأ َفْرَجِ  ُقوَّ ه، مای ا؟  ِلْلُفَ اِع؛کُ  السَّ تـوان قلـب و بیـداری دل   خوردن بع

هـا  در روایـت دیگـری انـار از بهتـرین میوه (.6/703: 0053کلینـی،  ؛1/005: 0730)برقـی، « است
نیـروی نفسـانی و   کـردن     گذارد، سـبب فروکش عالوه بر اثر معنوی که بر قلب به جای میمعرفی شده و 

به این خصوصـیت اشـاره شـده  شود که در کالم نورانی امام صادق های شیطانی می دوری از وسوسه
 » است:

َ
یَطاُن بَ کَىْن أ َناَرْت َقْلَبُه َفالشَّ

َ
َناَرْت َقْلَبُه َو َىْن أ

َ
اَنة  أ هر کس انار بخورد قلـب او نـورانی  ؛ِعی:َ  ُرىَّ

؛ 1/007: 0730)برقـی، « شـود های شـیطان از او دور می شده و هر کس قلـبش نـورانی شـود وسوسـه
 (. 6/700: 0053کلینی، 

  نقش تغذیه در عمل صالح .2

شود که انجام عمل صالح در گـرو مصـر  غـذای پـاک و  هایی استنباط می در قرآن از مضمون آیه 
گونـه کـه قـرآن در سفارشـی بـه پیـامبران الهـی  و غذا و عمل انسان قرین یکدیگرنـد همان ستسالم ا

یَبـاِت َو اعَملـوها َصـاِحاا فرماید:  می وا ِمـَن الطا ـه ـله له یَما الر سه
َ
ای پیـامبران از طیبـات »؛ (00: )مؤمنـون یا أ

 «. بخورید و کارهای شایسته انجام دهید
های طیب و پـاک بـرای عمـل صـالح، امـر  ی  شریفه که به مصر  خوراکیدر برداشت اول از این آ

 شده است این مطلب آشکار است که هد  از خوردن و آشامیدن، نیرو گرفتن برای عمل صالح است.
تـوان از  آید که برای انجام عمل صالح نمی اما در برداشت دوم با اندکی دقت، این نکته به دست می

خیزد و نتیج  هـر خـوراکی،  نمود، به بیان دیگر از هر غذا، عمل صالح برنمی هر گونه خوراکی استفاده
اش عمـل  عمل صالح به دنبال نخواهد داشت زیرا خوردنی باید پاکیزه و طیـب و طـاهر باشـد تـا ثمـره

انجام عمل صالح در گرو مصر  غذای پاک و سالم است و غذا و عمل قـرین یکدیگرنـد  صالح شود.
 شده است.  ایمان و غذای انسان اشاره به ارتباط مستقیم

های حرام و ممنوع و نجس، عمـل  شاید بتوان این نکته را از آیه استنباط نمود که از مصر  خوراکی
برای غذای طیب سه مشخصـه « ترجمه و تحقیق مفردات الفا  قرآن»خیزد. مولف کتاب  صالح برنمی

یب  الّطعام»بیان نموده است؛  ، دارای شـرایطی که آن خوردنی و طعام پـاکزی است : در شرع، چی «الطَّ
ه جـائز اسـت صـر  و کای  به اندازه .1بصورت مجاز تهیه شده باشد و خوردنش جائز باشد.  .0باشد: 
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آید و هر گاه چنین باشد آن چیز طیب و  ه جائز است، بدست میکو از جائی  .7 تناول شود یا تهیه شود.
باشد و  که در دنیا پاکآن چیز ناگوار نیست و گر نه چیزی هر چند  است چه دنیائی و چه اخروی و کپا

ه بـه انـدازه مجـاز کـی ک)یعنی چیـز پـا نیست کاز آن سه مجرا بدست نیاید در آخرت و پایانش هم پا
ی باشد از نظر اسـالم و کحاصل شده است هر چند چیز پا  ه مجاز نیستکبدست نیامده و از جائی هم 

ِحـلا لَ در آیـ   (.053 - 1/056: 0730اند باشد( )راغب اصـفهانی، تو نمی کعاقبت آن پا
ه
مه کـاْهـْوَم أ

یباته  . خداونـد هـر آنچـه را کـه «ام امروز هم  چیزهای پاکیزه را بر شما حالل نموده»؛ (0)مائده:  الطا
نموده است.  داند و این قید را برای غذا به صراحت اشاره پاکیزه باشد برای فرد مسلمان جایز و حالل می

همچنین در داستان یاران کهف، جهت تهی  غذا به این نکته توجه شده است که به طور حـتم غذایشـان 
زْ از نوع غذای پاک و پاکیزه باشد: 

َ
یما أ
َ
ْر أ ِ   ىکََلْیْنظه ت

ْ
تـا بنگـرد »(؛ 07: )کهـف  ْم بِِرْزٍق ِمْنـهکَطعاماا ََلْیت

ایـن جملـه مفهـوم «. و مقداری از آن برای روزی شـما بیـاوردتری دارند،  یزهکاز آنها غذای پا کدام یک
ای است بـه همـه رهـروان  شود، و این توصیه ی ظاهری و باطنی را شامل میکه هر گونه پاکوسیعی دارد 

از  کی غذای جسمانیشان نیز باشـند، پـاکه مراقب پاکه نه تنها به غذای روحانی بیندیشند، بلکراه حق 
نند. )مکارم شـیرازی، کترین لحظات زندگی نیز این اصل را فراموش ن ر بحرانیهر گونه آلودگی، حتی د

( با توجه به این آیات اصل مهم در تغذیه آن است که پاک و پاکیزه باشـد تـا منجـر بـه 01/730 : 0730
عمل صالح شود و این خود از واجبات و اصول دیانت است چرا که آثار غـذاهای حـرام در روح و روان 

سیار آشکار و فراوان است و پیشـوایان دینـی آن را بزرگتـرین سـّد و حجـاب بـرای دسـتیابی بـه انسان ب
پیامد خوردن حرام را شدیدتر و مؤثرتر از هر گناه و هر  ای که امام باقر دانند به گونه فیوضات الهی می

ُنوُب »چیزی برای بدن معرفی نمودند:  َسا َىا کال   َش: 
َ
َها َشِ:یَ:ق  َو أ ْمُم   َ َلیِه   َنَبَت ل  م  اللَّ ؛ تمـام گناهـان َو الع:َّ

)کلینـی، « ترین آن چیزی است که )از لقمـ  حـرام( گوشـت و خـون برویانـد مؤثر و قوی است و قوی
 (0/0503ق: 0056؛ فیز کاشانی، 1/135: 0053

 نقش تغذیه در عبادت و ُزهدورزی .3

اتتر از آن اسـت، زیـرا عبـادت آخـرین عبودیت اظهار تذلل و فروتنی در برابر خداست و عبادت و
درجة تواضع است و تنها شایستة کسی است که نهایت اکرام و نعمـت را در حـق انسـان داشـته اسـت. 

  بودن در برابر خداست و تواضع و خضوع در برابر اوست.   عبادت تسلیم محز
مـل بیرونـی و محیطـی از ایجاد انگیزه برای عبادت و بندگی عالوه بر نیاز به عوامل درونـی، بـه عوا
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سازی، وابسته است. بر اساس روایت یکی از این عوامل بیرونی، اثر تغذیه بر شـکل گیـری  جهت زمینه
چرا که جسم بستر و زمینه برای رشد نفس است که با تغذی  صـحیح و مناسـب  نشاط در عبادت است،

به اثر نوع غذا در ایـن امـر بـه  لیتوان بستر رشد نفس را فراهم نمود. همانطور که در کالم امام ع می
یَسِة کَ َلی»صراحت بیان شده است:  ِتع   (6)ْم ِباْلَهِر َبِعیَن یْوىعا  َو ِسع  ِىعَن اْلَماِئعَ:ِق الَّ ْر

َ
ُط ِلْلِعَباَعِق أ َها ُتَنشِّ َفِ نَّ

ِه  ْنِزَلْت َ َل  َرُسوِل اللَّ
ُ
و آن خود جزئـی از  دهد بر شما باد هلیم؛ چرا که تا چهل روز، نشاط عبادت می؛  أ

: 0053؛ کلینـی، 1/050: 0730)برقـی، « آسمانی است کـه بـر پیـامبر خـدا فـرو فرسـتاده شـد ۀسفر
6/707.) 

های کمال علمی و معنوی و ارتقاء نفسانی دسـت یابنـد بـدون مرکـب  ها بخواهند به قله اگر انسان 
ادت و تحصـیل معـار  و سـیر و راهور و سالم و تندرست امکان پذیر نخواهد بود. با بـدن بیمـار، عبـ

آورد. یـاد  سلوک معنوی میسر نخواهد بود. عبادت که واتترین و بلندترین مقام انسانی را به همـراه مـی
شود، در ایـن حالـت اسـت کـه روح و  کند و سرشار از معنویت می خدا، نوری در دل انسان پدیدار می

 کند. عادت دنیا و آخرت او را تأمین مییابد. آسایشی که تمام س روان انسان به آرامش دست می
های مـادی، بـرای  از برخی لـذت  کردن     های اسالمی به معنی اعراض و صر  نظر زهد نیز در آموزه

های دنیوی، از آسـایش و آرامـش  رسیدن به هد  واتتر است. انسان زاهد به دلیل وابسته نبودن به بهره
های  های انسان ناشی از تعلـق خـاطر او بـه لـذت ناراحتی در زندگی برخوردار است. بیشتر اضطراب و

رو دارد. کسـی  تری پیش مادی و دل بستن به آنهاست. کسی که از این وابستگی رها شود، زندگی راحت
  خبری از یاد خدا شود نیـز خـودداری که طالب کمال است حتی از چیزهای مباح که باعث غفلت و بی

خورد تا سنگین نشود و  یر خوردن مکروه نیست اما کمتر از حد سیری میکند به طور مثال با اینکه س می
بودن شکم نشود )دسـتغیب، قلـب سـلیم،    در نماز با حالت بهتری وارد شود یا دچار بدخوابی در اثر پر

(. اساس و بنیان حفظ سالمت معنوی و روانی، برانگیختن روح ایمـان در فـرد اسـت و یـا بـه 3:0768
نفوس با صفات نیـک و پسـندیده و تخلیـه و پـاک سـازی آن از صـفات بـد و ناپسـند و عبارتی آراستن 

 حفاظت از نفس در برابر آنها است. 
َىِ  َو » اینگونه است: به طور خالصه معنای واقعی زهد به تعبیر امام علی ْنیا َقْصُر اأْلَ ْسُ: ِف  ال:  الز 

عُه َ عزَّ َو َجع َّ   ِّ َىعاکع ِّ ِنْعَمعةن َو اْلعَوَرُع َ عْن کُر کُش  َم اللَّ آرزوهـا و   کردن     زهـد در دنیـا، یعنـی کوتـاه؛  َحعرَّ
)کلینـی، « ها و دوری از هم  آنچه که خداوند بلند مرتبه حرام کرده است بودن برای هم  نعمت   شکرگزار

 (.0/00: 0761؛ ابن بابویه، 0/30: 0053
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کنار توصیه به استفاده از روزی حالل و پاکیزه، بـه  در آیاتی از قرآن کریم، مانند آیه ذیل، خداوند در
ـا َرَزقَ کـهوَ تقوا نوید داده است که این نشان دهندۀ ارتباط بین روزی حالل و زهـد اسـت:  مه اللاه کـوا ِمما

ْؤِمنهونَ  ْنتهْم بِِه مه
َ
ی أ وا اللاَ اَّلا ه خداوند بـه کای  یزهکاو از نعمتهای حالل و پ»(؛ 88)مائده:  َحالَّلا َطیباا َو اتاقه

منظـور از «. ه به او ایمان داریـد، بپرهیزیـدکشما روزی داده است، بخورید! و از )مخالفت( خداوندی 
امـل تقـوا متناسـب نیسـت، تقـوا که تحریم مباحات و طیبات با درجـه عـالی و کامر به تقوا این است 

: 0730مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ه انسان از حد اعتدال در هیچ طر  خارج نشود)کند ک ایجاب می
 0/67 .) ََ ـوٌر رَحـیمکه ـوا اللاَ إِنا اللاَ َغفه ا َننِْمتهْم َحـالَّلا َطیبـاا َو اتاقه از آنچـه غنیمـت »(؛ 67: )انفـال وا ِمما

یکـی از نکـات «. مهربان است ۀاید، حالل و پاکیزه بخورید و از خدا پروا دارید که خداوند آمرزند برده
نیـد و بـا رعایـت تقـوا کیزه انتخـاب کتفاد از آیه این است که غذای خود را از چیزهای حـالل و پـامس

طبق این آیات، خداونـد انسـان را متوجـه غـذاهای  (.8/018 : 0783نید )رضایی اصفهانی، کمصر  
داونـد در شود نـور خ کند و باعث می کند؛ زیرا غذای پاکیزه، روح و جسم انسان را پاکیزه می پاکیزه می

جان انسان تجلی کند و منّور به انوار الهی شود. در این آیه خداونـد انسـان را بـه خـوردن روزی حـالل 
وجود آمـدن تقـوا در انسـان بـا  به     سفارش و پس از آن تقوا را مطرح کرده است چرا که غذای پاک سبب 

 شود. ایمان می

 یهای رفتاری و معنو نقش تغذیه ناصحیح در نابهنجاری .4

ها و تمایالت پست فاصله بگیـرد  تربیت دینی بر این محور تمرکز یافته است که روان آدمی از هوس
های کم ارزش دنیا پیکار کند و عوامل زودگذر لذت را طرد و به آنچـه کـه پایـدار و جاویـد  و با شهوت

خدا و قرب او مندی نموده و در راه  است روی آورد. در این حالت است که روان آدمی احساس رضایت
دارد. بر ایـن اسـاس، یکـی از عوامـل خطرآفـرین بـرای سـالمت روانـی سـرپیچی از  همواره گام برمی

شدن به گناه است. از آنجا که سالمت روانی و معنوی در گرو، دوری و پرهیـز از     معیارهای دینی و آلوده
خدا باشـد، بایـد دوری کـرد تـا از  شود، بنابراین از هر گونه رفتاری که مخالف با فرمان گناه حاصل می

 سالمت روانی برخوردار بود. 
خوردن برخی از مواردی که به شدت نکوهیده است و اسالم هم مصر  آنها را نهـی کـرده اسـت و 

شماری اسـت کـه بـه دنبـال دارد. همـ  علمـا، حکمـا،  های روحی، رفتاری و روانی بی دلیل آن آسیب
بشـری   ق مسکر را عامـل مهمـی در فسـاد اخالقـی و نـابودی جامعـپزشکان به اتفا دانشمندان و روان
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 919-944:، ص4144 بهار و تابستان، 41، شماره هشتم، سال  ینامه علوم حدیث تطبیق پژوهش
 بررسی تأثیر تغذیه بر ابعاد روانی و معنوی انسان

یفی  و همکاران  علی شر

َحّرَم الّلُه الَخمَر ِلِفْعِلها » فرماید: بودن شراب می   درباره دتیل ممنوع صادقامام دانند. در حدیثی از  می
ّوَتُه، و َتْمِمُلُه  لع  أْن یْجَتعرَ   لع  و َفساِعسا، ألّن ُىْ:ِىَن الَخمِر ُتوِرُثُه اؤْرِتعاَش، و َت َسُم بُنوِرِه، و َتْهِ:ُم ُىُر 

نا؛ ىاِ؟ و ُرکوِب الزِّ وجود  بـه     خدا شراب را به علـت تـأثیر بـد و فسـادی کـه  ارِتکاِب الَمماِرِم، و َسْفِک ال:ِّ
رود؛ مردانگی  شود؛ نور )معنویت( از میان می گسار دچار رعشه )اندام( می آورد، حرام کرد؛ زیرا می می

« شـود پـروا می ریزی و زنـا، گسـتاخ و بی دهد در ارتکاب کارهای حرام و خـون ا از دست میو مرّوت ر
( که در آن علت حرمـت شـراب را عـالوه بـر 077 /36: 0057؛ مجلسی، 1/036: 0780)ابن بابویه، 

  .های جسمی فراوان به آثار سوء رفتاری، اخالقی و اجتماعی که در پی دارد، اشاره شده است زیان
َها َو َفَساِعَسا َو َقاَل ُىْ:ِىُن اْلَخْمِر یوِرُث اِؤْرِتَعاَش َو یعْ َسُم » ین فرمود:همچن َىَها ِلَقطِّ ُه َحرَّ ا اْلَخْمُر َفِ نَّ ىَّ

َ
 َو أ

َبَها ِإؤَّ  کِبُنوِرِه َو یْهِ:ُم ُىُروَ؟َتُه... َؤ یْعِقُ  َللِ  یعُ: َشعاِر خداونـد آن را  وامـا شـراب،؛  َّ َشعر  کعَو اْلَخْمُر َؤ َتِز
شـود و نـور معرفـت  خاطر تأثیر و فسادش حرام کرده است و فرمود فرد دائم الخمر، بدنش لـرزان می به   

کند و جز شر و بدی را برایش  سازد و تعقل نمی برد و شخصیت او را ویران می )معنویت( او را از بین می
لت تحریم شراب به وضوح در حدیث (. ع6/101: 0053؛ کلینی، 1/710: 0730)برقی، « افزاید نمی

و در نهایـت نـابودی عقـل ه شدن قـو    بیان شده است و از مفاسد آن اثر بر سیستم عصبی انسان و مختل
در نتیجه قدرت تدبر و تفکر از او گرفته خواهد شد. تعقـل کـه از انسـان گرفتـه شـود از حالـت  و است

زند که باعـث آزار  می خال  عقل و اخالق دست طبیعی خارج شده و به دنبال آن به حرکات و کارهای
سـازد. دیگـر آثـار معنـوی شـراب،  می شود. بنیاد و اساس جامعه و خانواده را ویران و اذیت دیگران می

چون عبادت از او پذیرفته نیسـت و سـبب دوری از خـدا و  ؛شدن نور معرفت و تیرگی دل است    خاموش
کند در نورانیت قلـب و سـعادت  می خواری انسان را از دین دور بشود به طور کلی شرا کدورت دل می

 .اخالق است ۀهای جدی آن در حوز انسان تاثیر دارد و مانع یاد خدا و نماز است و یکی دیگر از آسیب
بـه دلیـل تـاثیرات  تحـریم آن  فلسـفمورد دیگری که خوردن آن نهی شده، خوردن خون است کـه 

ُم »این گونه شرح داده اسـت:  مام صادقاست که اروحی و معنوی  عا الع:َّ ىَّ
َ
عُه   أ َلعُه اْلَمعاَ؟ کآ  یعوِرُث   َفِ نَّ

ْن کُ؟ اْلُخُلَق َو یوِرُث الْ  اأْلَْحَفَر َو یْبِخُر اْلَفَم َو یِس 
َ
ع  َؤ یعْ َىُن أ ْحَمِة َحتَّ َفِة َو الرَّ

ْ
أ َة الرَّ َلَف َو اْلَقْسَوَق ِلْلَقْلِم َو ِقلَّ

این کـه خداونـد خـوردن خـون را  َ:ُه َو َواِلَ:یِه َو َؤ یْ َىُن َ َل  َحِمیِمِه َو َؤ یْ َىُن َ َل  َىْن یْصَمُبه؛یْقُتَ  َولَ 
شود، تـا آنجـا کـه  خاطر آن است که سبب جنون و سنگدلی و کمبود رأفت و مهربانی می به   حرام کرده، 

: 0053؛ کلینـی، 1/710: 0730قـی، )بر« ممکن اسـت فرزنـد یـا پـدر و مـادرش را بـه قتـل برسـاند
(. همانگونه که در روایت اشاره شد، خوردن خون، بر بعد عـاطفی انسـان اثـر گذاشـته و دل را 6/101
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 شود. رحمی و رفتارهای نابهنجارمی کند و سبب قساوت قلب و بی سخت و کدر می

 های شهوانی نقش تغذیه در انگیزه .5

سازد میزان تأثیرگذاری  می ه آدمی در ُبعد معنوی ایشان واردیکی از آثاری که نوع تغذیه مورد استفاد
َمـْت های شهوانی است؛ در قرآن کریم خـوردن گوشـت خـوک نکوهیـده و حـرام اسـت  در انگیزه ر  حه

ِْْنیر...کَعلَی
ْ
مه َو َحْمه اْل بر شما حرام شـده اسـت: مـردار، و خـون، و گوشـت ( »7: )مائده مه الَْمیَتةه َو افا

 ....« کخو
ه کـهـایی اسـت  خاطر هورمون بـه   های اخالقـی  دانشمندان امروز نیز معتقدنـد بسـیاری از پدیـده

 ی با تغذیه انسان دارد؛ بر همین اساس، بعضیکنزدی  ها رابط کند و تراوش غده های بدن تراوش می غده
تـراوش آنهـا در  ها و های آن حیوان است، و از طریق غـده ه گوشت هر حیوانی حاوی صفتکمعتقدند 

خو  گذارد. به عنوان مثال گوشت درندگان، انسـان را درنـده نند اثر میک ه از آن تغذیه میکسانی کاخالق 
های این حیوان است به خورنده آن  ه از ویژگیکبند و باری جنسی را  ، صفت بیککند یا گوشت خو می

ظر رابطه معنوی نیز آثار خوردن غذای حـرام سازد. این از نظر رابطه طبیعی و مادی است، از ن می منتقل
ند و فضائل اخالقـی را ضـعیف ک و روح را ظلمانی می کار است، غذای حرام قلب را تاریکغیر قابل ان

روزه ذکـر شـده کـه  در بیان اثر کمی تغذیه بر این غریـزه، اثـر (100: 0783سازد )مکارم شیرازی،  می
های مورد سوأل جهت کنتـرل  در موقعیت که پیامبر اکرمسبب کاستن از امیال و غریزه جنسی است، 

این غریزه، توصیه به گرفتن روزه نمودند و آن را عاملی جهت کاهش نیروی جنسی معرفـی کردنـد و در 
عیاِم َفِا : »این باره فرمودند َباِب َ َلیُکْم ِباْلَباِه َفِاْن َلْم َتْسَتَطیُعوُه َفَعَلیُکْم ِبالصِّ عُه َلعُه ِوَجعاُوهُ یا َىْعَشَر الشَّ ای   ؛نَّ

گروه جوانان ازدواج کنید اگر نتوانستید آن را انجام دهید، پـس روزه بگیریـد چـرا کـه نیـروی جنسـی را 
  ه رابطـکـشود  های مذکور به خوبی استفاده می از مجموع روایت (.0/085: 0053)کلینی، « کاهد می
توان گفت که غذاها علت تاّمـه بـرای  دارد. نمیی میان تغذیه و روحیه و اخالق و معنویت، وجود کنزدی

سـاز  ی از عوامـل زمینهکـهـا ی ه با استناد به روایتکاخالق خوب یا بد یا سایر رفتارها و اعمال است، بل
بنـابراین معرفـت آداب دینـی و رعایـت بایـدها و نبایـدهای تغذیـه یـک  ی و اخالق، تغذیه اسـت.کپا

یت توجه و مراقبت در امـر تغذیـه و پیامـدهای مثبـت و منفـی ضرورت علمی و دینی است که باید نها
هـای مختلـف  توان گفت در اسالم عالوه بر بحث روانی و معنوی را لحا  کرد. بنابراین به طور حتم می

پیرامون بهداشت تغذیه و عوامل جسمی و فیزیکی به عواملی فراتر از جسم و فیزیک در امر تغذیه توجه 
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 919-944:، ص4144 بهار و تابستان، 41، شماره هشتم، سال  ینامه علوم حدیث تطبیق پژوهش
 بررسی تأثیر تغذیه بر ابعاد روانی و معنوی انسان

یفی  و همکاران  علی شر

 .ویژه شده است

 نتیجه

بـر ایـن  ها طی این پژوهش، نتای  یافتـه بیت اهلهای   بر اساس بررسی صورت گرفته در روایت
خلقی یـا تنـدخویی،  قرار است که افزون بر مسائل جسمی، بسـیاری از مسـائل اخالقـی نظیـر خـوش

مربوط  های انسانی نیز به نوع و چگونگی تغذیه  بودن یا خشن و سنگدلی و سایر حالت   مهربان و عاطفی
ایـن  بیـت اهلهای   ها با استناد به روایت است. پیرامون کیفیت و خواص و آثار روانی برخی خوراکی

و به چند مورد از غذاهایی که این گونه آثاری بر بعد روانـی دارنـد، در روایـت اشـاره شـده  نتای  اثبات
 است.

ه چنـدین مـورد از آن کـه در بطـن ای مطرح است ک در بعد معنوی و اثر تغذیه بر آن، بحث گسترده
روایات مورد تحلیل قرار گرفته است، از جمله اثر تغذیه بر تعلیم و تربیت است، از آنجا کـه تغذیـه بـر 

های شناختی انسان )حواس پنجگانه، عقل و قلب( اثر دارد؛ بنابراین بر تعلـیم و تربیـت اثـر گـذار  ابزار
مانند؛ انجام عمل صالح که در گـرو مصـر  غـذای پـاک و  است. آثار دیگری از تغذیه بر ُبعد معنوی،

خیزد و نتیج  هر خوراکی، عمل صالح به دنبـال  سالم است، به بیان دیگر از هر غذا، عمل صالح برنمی
نخواهد داشت. و یا ایجاد انگیزه برای عبادت و بندگی و زهدورزی عالوه بر نیاز به عوامـل درونـی، بـه 

باشـد. در  سازی، وابسته است که از جمله این عوامل تغذیـه میجهت زمینه عوامل بیرونی و محیطی از
هـای   توان به نقش تغذیه در انگیزه می نماید می بیان تأثیرات دیگری که تغذیه بر ابعاد معنوی انسان وارد

شهوانی و همچنین با مصر  تغذیه ناصحیح مانند مسکر که عامل مهمی در فسـاد اخالقـی و نـابودی 
امعه بشری است و همچنین خوردن خون، بر بعد عاطفی انسان اثـر گذاشـته و دل را سـخت و کـدر ج

 شود. رحمی و رفتارهای نابهنجار می کند و سبب قساوت قلب و بی می
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