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  212-181صص ،1393 تابستان و بهار ،)39پياپي( اول شمارة پانزدهم، سال ،اسالمي حقوق هپژوهشنام
 

  اسالم دين هاي آموزه به نگاهي با مجرمانه رفتار و روي كج بر تغذيه تأثير

  24/02/1393:  تاريخ دريافت                                                                                      محسني فريد
  29/06/1393: تاريخ پذيرش                                                                                  

  چكيده
 مديريت و پيشگيري در مهمي بسيار نقش جسماني، سالمت تأمين بر عالوه تغذيه،
 رشد شرايط بر كه نمايد مي ءايفا رواني و يادگيري رفتاري، اختالالت از بسياري

 مختلف مراحل فرآيند مدرسه، در آنان رفتار نوجوانان، و كودكان زندگي مدار
 تا خانه از ،شان يزندگ گوناگون ابعاد در ،ساالن بزرگ ةروحي و رفتار و تحصيل،

 نيز انساني رفتار اختالالت وجوه ينتر مهم جمله از .گذارد مي اثر جامعه و كار محل
 عادات و تغذيه تنگاتنگ ارتباط .هستند كاري بزه و انحراف اجتماعي، ضد يرفتارها
 را تغذيه، كيفيت به توجه انسان، رفتار و رواني حاالت مختلف يها جنبه با غذايي

 جرم و اجتماعي ضد رفتارهاي با مبارزه رويكردهاي ينتر مهم از يكيعنوان  به
 ،كاري و بزه خشونت مستعد افراد مورد در  اي تغذيه مداخالت .است نموده مطرح

 از پيشگيري راستاي در رويكرد،اين  راهكارهاي مؤثرترين جمله از كودكان، ويژه به
 پيشگيرانه رويكردهاي موفقيت عدم .آيد مي شمار به آن، نرخ كاهش و كاري بزه
 گذشته ةده چند در مختلف، جوامع غذايي عادات چشمگير تغييرات كنار در ي،سنتّ
ه ب فوريت و ضرورت ةدهند نشان مضر، و محرك غذاهاي به فزآينده گرايش و

 ويژه به ،را انسان رفتار با تغذيه ةرابط حاضر، نوشتار .است مداخالت اين كارگيري
 نتايج از استفاده با ،يا هيتغذ مداخالت از استفاده چگونگي و كاري بزه و روي كج

 و دكن بررسي مي زمينه اين در الماس يها آموزه و آمده عمل به يها پژوهش از حاصل
 ارتكاب در مؤثر عاملي عنوان به افراد تغذيه به توجه كه نمايد مي مشخص نهايتدر 
 بايد كه است ضروري امري و كالن خرد يشناس جرم نگاه از آن از يريشگيو پ جرم
  .پذيرد صورت و تقنين يزير برنامه آن مورد در
 كليدي واژگان

   جرم از پيشگيري ،يا هيتغذ مداخالت ،كاري بزه و روي كج تغذيه،

                                                      
  و خدمات اداري يياستاديار دانشگاه علوم قضا                              mohseni@afranet.com  
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   مقدمه
 از برخورداري و سالمتي حفظ براي بدن، نياز مورد مغذّي مواد كليه طريق از تغذيه،
 غذايي مواد آوردن فراهم ازعبارت  تغذيه ترتيب، بدين .است ضروري سالم زندگي
 منابع در تغذيه، علم براي .است بدن يها سلول و ها اندام حيات ادامه براي الزم

 اختصار، به تغذيه، پزشكي، و طبيعي علوم در اما شده  ارائه گوناگوني تعاريف مختلف،
 است شده تعريف »رشد و سالمتي رايب الزم مغذي مواد مصرف و تأمين يندافر«
)Nutrition, The Online Medical Dictionary(. آنچه كه است اين تأمل قابل ةنكت ولي 

 آن براي مفيد و جسماني ساختار با مطابق لزوماً ،كنند مي مصرف تغذيه نوانع به ها انسان
 براي استفاده مورد غذايي مواد و زيستي، و جسمي ساختار بين تناسب رعايت .نيست
 رفتار نيز و جسماني ساختار بر كه چرا ؛است برخوردار بسزايي اهميت از حيات، تداوم

 خطرسازي عوامل نامناسب، تغذيه بر عالوه ،ترتيب همين به .است اثرگذار موجودات
 بر مهمي و آشكار تأثيرات منشأ نيز آلوده هواي يا و ها آالينده انواع ،مخدر مواد مانند
  .گردند مي رفتاري يها جارينناه انواع بروز به منجر و بوده انسان رفتار

 زمينه، اين در نادرست يها شيوه و تغذيه سوء از ناشي عوارض ينتر مهم از يكي 
 و فردي سطوح در را انساني جوامع آن، از ناشي جسمي يها بيماري كنار در كه

 معضالت روزب ساز نهيزم و ساخته مواجه پيچيده و عديده مشكالت با اجتماعي،
 اعمال ارتكاب به گرايش ،نهايتدر  كه است رفتاري يها ناهنجاري ،گشته تر جدي

 غذايي عادات بار انيز آثار بيشترين براين، عالوه .دارند دنبال به را مجرمانه و منحرفانه
 نمود جوانان و نوجوانان كودكان، سني يها گروه در ناكافي، تغذيه و تغذيه سوء غلط،
 جايگاه و مذكور يها گروه روحي و جسمي سني، مقتضيات لحاظ به كه يابند مي

 امراض، از موجي شدن گير همه به جامعه، هر آينده و حال انداز چشم در آنان حساس
 با پيوند در كه انجامد مي ...و افسردگي قلبي، مشكالت ديابت، مفرط، چاقي نظير

 ها آن پيچيدگي و وسعت شدت، بر همواره امروز، مصرفي و ماشيني ،تحرك يب زندگي
 چاقي و وزن اضافه موجب سهولت، به ،1سريع غذاهاي انواع محبوبيت .شود مي افزوده

 حاوي يها وعده ميان و تنقالت انواع مانند غذايي ارزش بي ياه خوراكي و گردند مي
 حاوي همگي، كه نگهدارنده مواد و ها افزودني انواع قند، باالي مقادير مضر، يها چربي
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 ويژه به و مردم عموم ميان در ها آن مصرف رواج و بوده محرك و زا حساسيت مواد
 در كه گشته رفتاري معضالت از  اي گسترده طيف بروز به منجر جوان، نسل و كودكان
 و يگر بيتخر خشونت، پرخاشگري، ،ها حساسيت جنسي، تحريكات فعالي، بيش قالب

). Johnson, 2012, p. 2( يابد مي نمود مجرمانه و منحرفانه اعمال انواع ارتكاب به گرايش
 رتكابا در مؤثر عوامل ساير كنار در عوامل از يكي عنوان به تواند مي امر اين طبع به

  .گيرد قرار توجه مورد جرم
 آن، تبع به و سالمتي و تغذيه ارتباط مورد در دقيق و علمي پژوهش اولين 

 پزشك دندان ،2پِرايس وِستون توسط ،1930 ةده در افراد، رفتاري و رواني وضعيت
 به شهر، صدها و كشور چهارده به سفر ضمن سال، ده طي در وي .شد انجام كانادايي،
 تأثير كشف هدف با و پرداخت مختلف ملل و اقوام ميان در سالمتي زرا جستجوي

 در را خود مطالعات حاصل انسان، رفتار و جسم سالمت بر جديد غذايي يها رژيم
  ).Adams, 2012, p.2( نمود منتشر 3»جسماني فساد و تغذيه« كتاب قالب در 1939 سال

 به ،4»اخالقي و رواني جسمي، زوال« عنوان تحت كتاب، اين نوزدهم فصل
 نامناسب، تغذيه ةواسط به انسان، روح و جسم گوناگون ابعاد به هشدوارد يها آسيب

 مادر، و پدر تغذيه ميان ةرابط بر قسمت، اين در پرايس، تمركز .است يافته اختصاص
 ينتر مهمعنوان  به ،يردهيش و بارداري دوران طي در مادر هيو تغذ بارداري از قبل
 مقدمه رفتارهاي و حاالت ذهني، و جسمي يها معلوليت مختلف حسطو ةنيزم شيپ

 برآورده در مادر كليدي نقش وي، نظر به .دارد قرار كاري بزه ،نهايت در و انحراف
 را وي شيردهي، و بارداري دوران در نوزاد ،سپس و جنين نيازهاي تمامي ساختن
 بعدي، قدم .نمايد مي خود رعم طول تمام در كافي و الزم تغذيه از برخورداري نيازمند
 سالمتي تضمين براي كودكان، به صحيح غذايي عادات آموزش و تغذيه برنامه تنظيم

 تغذيه و تغذيه سوء اساس، اين بر .است زندگي مسير ادامه در آنان، روحي و جسمي
 عضو، نقص جسمي، يها ناتواني و اختالالت انواع پيدايش دليل ينتر مهم مادر، ناكافي
 كه است ...و ديگران آزار ،روي كج به گرايش رواني، يها بيماري انواع ذهني، يتمعلول
 رفتارهاي خطرناك، حاالت يگير شكل به منجر غذايي، نادرست يها رويه با پيوند در
 ضعيف يها عامل داراي افراد ترتيب، بدين .گردد مي مجرمانه نهايت در و اجتماعي ضد
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 و منحرفانه هاي شيگرا يگير شكل احتمال شترينبي داراي غذايي، امنيت و سالمتي
  ).Price, 1939, p.212( هستند مساعد يها محيط در مجرمانه،

 سوي از امروز جوامع در غلط غذايي عادات رواج و سو، يك از رابطه اين وجود
 داده قرار هشدار مرز در را مجرمانه رفتار و روي كج بر تغذيه تأثير به توجه لزوم ديگر،
 زيستي، شيمي تغذيه، علم وردهايادست از استفاده با نيز حاضر نوشتار .است
 ابعاد كاري بزه و تغذيه ةرابط ةزمين در آمده عمل به يها پژوهش و زيستي يشناس جرم

 دين، ينتر كاملعنوان  به نيز اسالم براين، عالوه .دكن را بررسي مي موضوع اين مختلف
 ادامه در كه است زمينه اين در فراواني برديكار يها دستورالعمل و ها آموزه حاوي
 در نظري مباني طرح مستلزم موضوع، از روشن تصويري ةارائ اما .شد خواهند بررسي

 .است زمينه اين

  مجرمانه رفتار و تغذيه ارتباط نظري مباني .1

 رفتار و روي كج ژهيو به افراد، رفتار ةنحو و تغذيه ميان ةرابط وجود امكان به توجه 
 كه شده زمينه اين در گوناگوني عملي يها پژوهش و ها يپرداز هينظر به منجر رمانه،مج

 درمان و اصالح هدف با امروزه كه گشته متجلي رهنمودهايي قالب در ،ها آن حاصل
 شكل كاري بزه و رفتار سوء كاهش راستاي در جامعه، مختلف اقشار غذايي يها رژيم
 ةدهند نشان دست، اين از ييها برنامه يشترب اجراي از حاصل نتايج .اند گرفته

 تكرار و كاري بزه از پيشگيري يها برنامه ساير از چشمگيرتر مراتب به ييها پيشرفت
 عملكرد سازوكار درك ).Harper, 2003, p.3( است ...و يرفتاردرمان آموزش، مانند جرم
 از آگاهي بدون ،اريك بزه و انحراف ويژه به و انسان رفتار يگير شكل يندافر در تغذيه
   .ستين ريپذ امكان ،اند شده آن نظري انداز چشم يگير شكل موجب كه ييها ديدگاه

  5)اجتماعي -زيستي ةنظري( نظري خاستگاه .1-1

 در سعي دانش، اين مسير تمامي در ،يشناس جرم ةحوز پردازان هينظر و پژوهشگران 
 رشته، اين تاريخي ةپيشين اقع،و در .اند داشته خشونت و جرم زيستي عوامل شناسايي
 رافائل ،6لومبروزو سزار جمله از -متقدم شناسان جرم از بسياري كه است اين از حاكي
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 بر خاص، جسمي يها ويژگي برخي كه بودند عقيده اين بر ،8فري انريكو و 7گاروفالو
  .)Newburn, 2007, p.124( دارند داللت افراد، در 9مجرمانه سرشت وجود

 يها تالش گونه اين نمونه ينتر معروف ،10»جنايتكار انسان« نام به بروزو،لوم كتاب
 ن،امجرم وي، نظر به .است جرم و يشناس ستيز ميان مستقيم،  اي رابطه ترسيم در اوليه
 موجوداتي شدند، مي متمايز عادي شهروندان از خاص جسمي يها ويژگي با كه

 انسان تكاملي سير از تر پايين ةمرحل كي به يشناخت ستيز لحاظ به كه هستند 11نياگونه
 قرار 13داروين 12تكامل ةنظري تأثير تحت عقايدش كه لومبروزو، نظر به .دارند تعلق

 تكامل كمتر و بوده تر ابتدايي خود، غيرمجرم همتايان به نسبت بزهكاران، داشت،
 شوند مي درگير مجرمانه يها فعاليت و خشونت در غريزي، طور به و اند افتهي
)Newburn, 2007, p.124..(  

 انتقادات مورد متأخر، شناسان جرم توسط عصرانش، هم و لومبروزو عقايد و آثار 
 ،كاري بزه فيزيكي يها نشانه وجود احتمال ،ها آن ينتر مهم از يكي .گرفت قرار شديدي
 از .باشند مي پزشكي يها مراقبت و تغذيه فقر مانند اجتماعي محروميت شرايط از ناشي

 به نسبت يتوجه يب همكارانش، و لومبروزو يها ديدگاه ضعف نقاط ديگر ملهج
 ترتيب، بدين .گردند كاري بزه به منجر است ممكن كه است اجتماعي عوامل از بسياري

 در مجرمانه پديده شناسانه جامعه توضيحات ،فوق يها ديدگاه شدن شناخته مردود با
 يشناخت جامعه يشناس جرم يها ديدگاه ينتر مهم جمله از .گرفت قرار توجه كانون
 ،16اجتماعي يادگيري ،15اجتماعي يختگير هم به ،14فشار يها نظريه مجموعه از اند عبارت
 جديد، مباحث طرح و وردهايشانادست رغم علي نيز ها آن كه ...و 17اجتماعي كنترل

 عواملعنوان  به اجتماعي، يها مؤلفه بر صرف تأكيد و بعدي تك يها انگارهدليل  به
 قرار يشمار يب نقدهاي هدف و نبوده موفق مجرمانه ةپديد تبيين در جرم، ارتكاب
  ).Newburn, 2007, p.124( گرفتند

 كتاب انتشار مجرمانه، رفتار تبيين در فوق، يها ديدگاه موفقيت عدم از پس
 آمريكايي، پرداز هينظر و پژوهشگر ،19ويلسون ادوارد توسط 18»اجتماعي يشناس ستيز«
 يشناخت ستيز يها ديدگاه از ديگري موج يگير شكل به منجر ،1970 دهه يها سال رد
 و اجتماعي يشناس ستيز پدر كه ويلسون .گرديد كاري بزه با مرتبط مسائل مورد در
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 يا زنده موجودات ،ها انسان كه نمود ادعا 1975 سال در است، اصطالح اين مبدع
 گروه دو هر از متأثر ،ها آن رفتار كه هستند 20زيستي -اجتماعي يها اندامگان
 .گيرند مي قرار ها آن معرض در كه است محيطي شرايط و فيزيكي يها ويژگي

 تعامل حاصل انسان، رفتار كه باورند اين بر زيستي، -اجتماعي متأخر پردازان هينظر
 -اجتماعي انشمنداند .است يكديگر با اجتماعي و محيطي جسماني، شرايط پيچيده
 يها محرك با مواجهه در چرا كه سازند مي مطرح را بنيادين پرسش اين زيستي،
 ادعا براين، عالوه شوند؟ مي خشونت درگير افراد، برخي فقط يكسان، محيطي يزا تنش

 برخي تواند مي فيزيكي، يها ناتواني يا يشناخت ستيز ها ناهنجاري برخي كه نمودند
 خالصه، طور به .نمايد پرخاشگري يا تخشون مستعد بيشتر ديگران، به نسبت را افراد
 - فرهنگي يها مؤلفه بر مبتني ديدگاه هرگونه اجتماعي، يشناس ستيز پردازان هينظر

 رفتار بر يشناخت ستيز عوامل تأثير كننده نفي و صرف اجتماعي يادگيري و اجتماعي
  ).McMurity, Curling, 2010, p.21( نمايند مي تلقي ناشدني دفاع را انسان

 ميراث و سنت يها پايه بر عمدتاً كه اجتماعي، يشناس ستيز ديدگاه باحثم
 قرار مطالعه مورد و شده يبند طبقه اصلي ةحوز چهار در شده، بنا زيستي شناختي جرم
 و مغز عملكرد ميان ةرابط دوم، ؛انسان رفتار بر بيوشيميايي عوامل تأثير اول، :گيرند مي

   .جرم و تكامل ةفرضي سرانجام، و جرم و توارث ةرابط سوم، ؛خشونت
   لحاظ به مجرمانه، رفتار و روي كج با تغذيه ةرابط حاضر، نوشتار موضوع

 آن توضيح ادامه در كه دارد قرار اول گروه موضوعات يبند طبقه در ماهيت، و نظري
  .د آمدخواه

  جرم و شيميايي -زيستي عوامل ارتباط ةنظري .1-2

 رفتار، شخصيت، كه هستند طبيعي و ذاتي بيوشيميايي واملع داراي ،ها انسان از يك هر 
 را ها آن وجود پنهان و پيدا يها جنبه ديگر و ايمني سيستم عملكرد رواني، سالمت
 متغيرهايي از وسيعي طيف ةدربردارند بيوشيميايي، عوامل .دهند مي قرار تأثير تحت
 مغز، عملكرد در اختالل رث،توا تغذيه، به توان مي ها آن ينتر مهم جمله از كه هستند
 يها آالينده معرض در گرفتن قرار ،ها حساسيت وساز، سوخت هورموني، تأثيرات
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 كه است سلولي ها ميليون از متشكل بدن ).Walsh, 2012, 1, p.6( نمود اشاره ...و محيطي
 لذا و داده تشكيل را انسان بدن اعصاب و سلسله مغز جمله از آن مختلف يها بافت
 و اندام هر ،ديگر سوي از .است امر اين از متأثر ي،گير تصميم و كردن فكر ةشيو

 خود بافت با متناسب وساز سوخت و تغذيه نيازمند خود حيات ةادام براي عضوي،
 لذا .است رگذاراث مغز جمله از اعضاء، تحرك بر انسان ةتغذي نوع جهت همين به .است

 هنجارهاي با مخالف يا هنجار با طابقم رفتارهاي از اعم انسان، مختلف رفتارهاي
   .است تغذيه نوع از متأثر ميرمستقيغ طور به اجتماعي

 ديگر با وي، بدن بيوشيميايي خصوصيات به توجه با فرد، هر  اي تغذيه نيازهاي 
 اما .گردد مي تأمين غذايي مواد مختلف يها گروه از استفاده با و بوده متفاوت افراد،
 يندافر و وساز سوخت مختلف يها شيوه و  يشناخت ژن يها فاوتتدليل  به شك، بدون
 برخي حد از بيش انباشت و مواد برخي كمبود با افراد بيشتر انسان، بدن در غذا جذب
 بر ها آن آثار و مغذي مواد از يك هر ويژه خواص به توجه با كه باشند مي مواجه ديگر
 مذكور، آثار منفي طيف كه هستند تمتفاو مدهايياپي واجد انسان، رفتار و روح جسم،

 به .يابند مي نمود مجرمانه اعمال و غيراخالقي اجتماعي، ضد رفتارهاي انواع قالب در
 ؛برخوردارند بسياري اهميت از غذايي، سالم و صحيح يها برنامه تنظيم دليل، همين
 مواد رفق اندازة به نيز بدن در ها آن انباشت و مغذي مواد حد از بيش مصرف كه چرا

  ).Walsh, 2012, p.6 ( اند شده داده تشخيص خطرناك و نيآفر مشكل ديگر،
 افراد شناسايي و نظارت مبناي بر نيز كاري بزه با مبارزه براي ديدگاه، اين روش

 علت تشخيص از پس آنان، درمان و جداسازي نهايت، در و رفتاري، اختالالت به مبتال
 ).O’Connor, 2011, p.2( رددا قرار مجرمانه، و ناهنجار رفتار

 بدن، در شيميايي تعادل عدم ةزمين در آمده عمل به يها پژوهش اولين از يكي 
 1943 سال در 21لَنست بريتانيايي پزشكي نشريه در جرم، ارتكاب عامل يكعنوان  به

 قند افت به را قتل مقاله، اين نويسندگان ).Hill, Sargent, 1943, p.256( شد منتشر
 گرسنگي مانند مواردي در انسولين، حد از بيش ترشح باعث كه دانستند مرتبط ،22خون
 داده توضيح بعدي يها قسمت در كه گونه همان .گردد مي سخت يها رژيم يا شديد
 در مغز، توانايي كاهش باعث خون، قند افت پژوهشگران، برخي عقيده به شد، خواهد
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 ,Schmalleger( گردد مي ارتكابي لاعما بلندمدت مدهاياپي صحيح تشخيص و استدالل

2007, p.25.(  

 از تركيبي از استفاده ،شناسي جرم از گرايش اين اهداف ينتر مهم از يكي
 رژيم تنظيم براي ،ها پژوهش از حاصل يها يافته و آزمايشگاهي شيمي وردهايادست

 ،ها نشانه فردي، يها ويژگي غذايي، مواد خواص گرفتن نظر در با مناسب، غذايي
 افراد عموم براي استفاده قابليت كه است خانوادگي و يشناخت ژن يها پيشينه و عوارض
 آن، از متأثر بيوشيميايي عوامل و تغذيه اگرچه ايده، اين اساس بر .باشد داشته را جامعه
 عموم مشكالت رفع به علمي، راهكارهاي از استفاده با توان مي است، فردي  اي مؤلفه
  ).Walsh, 2012, p.6( پرداخت هزمين اين در مردم

 عوامل ديگر از يك هر نظير تغذيه، با مرتبط عوامل جزا حقوق منظر از هرچند
 مسئوليت عمالً و باشد مجرمانه عمل گر توجيه تواند نمي جرم، ارتكاب بر ثرگذارا

 اساس بر عامل، آن وضعيت در تغيير و ييشناسا ولي است باقي مرتكب براي كيفري
 در و اساس اين بر .شود واقع مؤثر جرم از پيشگيري در تواند مي ،شناسي جرم يها يافته

 بسياري همانند عمومي، ارزاق و جامعه تغذيه امر در ملي يها برنامه تنظيم كالن، نگاهي
 از پيشگيري در تواند مي كه است دولت وظائف جمله از عمومي بهداشت يها برنامه از

   .دباش اثرگذار جامعه سالمت و جرم

  مجرمانه رفتار يگير شكل يندافر در تغذيه جايگاه .2

هر  در ،ها انسان روان و جسم سالمت بر تغذيه تأثير انداز چشم به قبل، يها قسمت در
 يها آسيب در آن نقش و تغذيه اهميت .شد اشاره تولد از پس و قبل حيات ةمرحل دو

 و باردار زنان تغذيه يبرا حمايتي مقررات كشورها برخي كه است حدي در اجتماعي
 در دولت يگذار هيسرما ،ديگر عبارت به ؛اند نموده وضع از تولد پس ها آن فرزندان
 يها ناهنجاري از پيشگيري موجب بهداشتي، چشمگير آثار بر عالوه تغذيه خصوص
 گفتار دو در موضوع، اين دليل، همين به .گردد مي جرائم از بسياري وقوع و اجتماعي
  .است هبررسي شد تولد از بعد و قبل رفتار، بر تغذيه ثيرتأ جداگانه،
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  تولد از قبل رفتار بر مؤثر  اي تغذيه يها ناهنجاري .2-1

  اي ويژه مغذي مواد نيازمند جنين، يها بافت و ها سلول بارداري، مراحل از يك هر در 
 يها فرصت تمامي نمودن فراهم يمعنا به طبيعي، و سالم منابع از ها آن دريافت كه است
 رشد مراحل تمامي در تغذيه، گرچه .است نوزاد جسم و روح كامل سالمتي براي الزم

 اين از كي چيه نمايد، مي ايفا را بعد مراحل يگير شكل براي زيربنايي نقش انسان،
 در بسياري جستارهاي .نيستند مقايسه قابل سالگي سه تا صفر و جنيني ةدور با مراحل،

 .باشند مي مطلب اين مؤيد ها آن همگي از حاصل نتايج كه هشد انجام زمينه اين
 در ويژه به و بارداري دوران از قبل مادر، ناكافي و غلط تغذيه از ناشي بالقوه هايخطر
 رفتارهاي احتمال بردن باال در مهم، بسيار 23خطرساز عوامل جمله از دوره، اين طول
  اي تغذيه يها ناهنجاري هميتا .است زندگي مراحل ديگر و كودكي در اجتماعي ضد
 گرفتن قرار مانند مهم خطرساز عوامل ديگر كنار در كه است حدي به تولد، از قبل

 صحيح يگير شكل عدم ةنشان كه فيزيكي يها ناهنجاري مخدر، مواد معرض در جنين
 بر مهم و درازمدت آثار داراي زايمان، حين مشكالت و هستند جنين عصبي سيستم
 ,Ishikawa, Raine( است شده شناخته كاري بزه و خشونت در درگيري ةمينز در كودكان،

2003, p.8 .(   
 فرد منحصربه و مهم تحقيق يك به اشاره آمده، عمل به يها پژوهش تمامي ميان در 

 دوم، جهاني جنگ از قبل كوتاهي زمان مدت در .رسد مي نظر به ضروري زمينه اين در
 از بعد و قبل .داد قرار غذايي محاصره در را كشور اين ،هلند از خروج هنگام به آلمان،
 محاصره، مدت طول در اما ،داشتند دسترسي غذا به كافي اندازة به مردم محاصره، اين
 دريافت ناچيزي بسيار غذاي ماه، چندين غربي، شهرهاي اهالي ويژه به هلند، مردم
 سوء و گرسنگي معرض در وره،د اين مختلف مراحل در باردار، زنان طبيعتاً، .كردند مي

 در بارداري، دوره در كه زناني از گروه دو مذكّر فرزندان .گرفتند قرار شديد تغذيه
 ضد شخصيت اختالل ةزمين در بودند، نگرفته و گرفته قرار شديد تغذيه سوء معرض

 سه در شديد تغذيه سوء داراي زنان فرزندان .ندشد ارزيابي سالي بزرگ در اجتماعي
 معرض در مادرانشان كه( كنترل گروه افراد برابر نيم و دو بارداري، دوم يا و اول ماهه
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 بودند مبتال اجتماعي ضد شخصيت اختالل به ،)نداشتند قرار تغذيه كمبود گونه چيه
)Ishikawa, Raine, 2003, p.8  .(  

 انواع بروز احتمال غذايي، مواد از محروميت و گرسنگي شدت موارد در
 به جنين، در مركزي اعصاب سيستم ضايعات و جنون ي،گير گوشه رواني، يها بيماري

 رفتاري، يها ناهنجاري با مستقيم ارتباط داراي ،ادشدهي موارد تمامي كه رسد مي اوج
  ). Neugebauer et al., 1999, p.3 ( هستند كاري بزه نهايت، در و روي كج خشونت،

 تولد از پس ررفتا بر مؤثر  اي تغذيه يها ناهنجاري .2-2

 ثرپذيريا و مستقل تغذيه يندافر آغاز شيرخوارگي، از پس ويژه به و تولد، از پس دوران 
 و فرد هر غذاي ميان ةرابط بررسي امروزه .است گوناگون غذايي عادات و ها برنامه از

 قلمرو به خلقي، نوسانات و تغذيه ميان ةرابط از گذشته او، رواني و جسمي وضعيت
 يافته راه مجرمانه رفتارهاي جمله از و رفتاري رواني، جدي يها ناهنجاري و ها بيماري
   سالمت در هرچيز، از بيش كه غذايي رژيم تصحيح و تغيير شگرف آثار .است
   24مغز غذاي اصطالح رواج به منجر يابند، مي انعكاس رفتاري تغييرات و رواني
 به نسبت كودكان رفتاري يها واكنش از  اي گستره در آن، مدهاياپي كه گرديده
 دارند قرار اجتماعي ضد رفتارهاي انواع و عقل زوال جنون، افسردگي، تا ها افزودني

)Weyer, 2006, p.15.(   
 اول، گروه :گردند مي تقسيم اصلي گروه دو به تغذيه، از ناشي يها آسيب أمنش

 كه مجرمانه ررفتا ساز نهيزم غذايي عادات دوم، گروه و ناكافي ةتغذي و تغذيه سوء
   .شد خواهندبررسي  ادامه در ،ها آن از يك هر از ناشي يها ناهنجاري

   ناكافي تغذيه و تغذيه سوء .1- 2-2

 براي ضروري مواد فقر و كمبود ايجاد به منجر يك هر ناكافي، تغذيه و تغذيه سوء 
 اعصاب سيستم جمله از و ها اندام ،ها بافت تمامي صحيح عملكرد و وساز سوخت

 يها ناهنجاري بروز به منجر ها آن از ناشي عوارض كه گردند مي )نخاع و مغز( ركزيم
 ،يقرار يب از اند عبارت دست، اين از رفتاري اختالالت عالئم ينتر مهم .گردد مي رفتاري
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 يها بيماري مصاديق ينتر شايع .خشونت به تمايل و  اي تكانه رفتارهاي ،يريپذ كيتحر
 و فعالي، بيش توجه كمبود اختالل ،زيآم خشونت رفتاري شانگانن از اند عبارت مذكور
  ).Werbach, 2004, p.1( اجتماعي ضد شخصيت اختالل
 مؤثر عوامل ينتر مهم رفتاري، يها ناهنجاري و تغذيه ميان ةرابط ترسيم منظور به

 از گونه اين به منجر ها آن كمبود يا نبود كه ناكافي، تغذيه و تغذيه سوء يگير شكل در
   .شوند مي داده توضيح اختصار، به گردد، مي تغذيه اختالالت

  ها ويتامين .1-1- 2-2

 منابع در و شده شناخته يريپذ كيتحر و مختلف يها ويتامين كمبود ميان ةرابط 
 صحيح عملكرد براي ها ويتامين ينتر حياتي .است گرفته قرار تأكيد مورد مختلف
سي  ويتامين كمپلكس، ب خانواده يها يتامينو عمدتاً رفتار سالمت و عصبي سيستم

)C( ل وهستند تيروسين-ا )Lawrence, 2009, p.8.( با بدن، در ها ويتامين اين كمبود 
 انرژي و روحيه ارتقاء در اختالل ،ينيب شيپ غيرقابل و نامعقول پرخاشگرانه، رفتارهاي

  ).Newburn, 2007, p.124( دارد ارتباط

   )معدني مواد( امالح .1-2- 2-2

 ،گردند مي رفتاري اختالالت به منجر ها آن كمبود كه 25معدني امالح ينتر مهم جمله از
 سالمت در مؤثر عوامل از همگي كه نمود اشاره منگنز و منيزيم، ليتيوم، آهن، به توان مي

 ةدهند نشان كه دارد وجود شواهدي اساس، همين بر .است انسان رفتار تعادل و رواني
   و روي كج مانند نامطلوب، رفتارهاي و مذكور امالح كمبود ميان ممستقي ةرابط

   رواني، تعادل عدم و بار خشونت رفتار نشانگان به ابتال .هستند خشونت
   مرتبط بدن، در عناصر اين نبود با ...و  اي تكانه رفتارهاي خودكشي، به اقدام

 مبتال افراد تعداد زندانيان، تجمعي ميان در متعدد، يها آمارگيري در براين، عالوه .هستند
 است بوده غيرزندانيان گروه ميان در تعداد، همين برابر دو تقريباً امالح، اين فقر به
)Werbach, 2004, p.1.(  
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  سنگين فلزات .1-3- 2-2

 رفتارهاي به منجر تواند مي سمي، فلزات معرض در گرفتن قرار از ناشي مغزي صدمات
 يگير شكل يها نهيزم شيپ ينتر عمده از كه گردد نهپرخاشگرا و خشن اجتماعي، ضد
 ابتال علتعنوان  به سرب، معرض در گرفتن قرار .هستند نوجوانان و كودكان كاري بزه
 معتبرترين و ينتر مهم از يكي .است شده شناخته يادگيري و رفتاري اختالالت به

 سرب تحقيق« ه،پرخاشگران و اجتماعي ضد رفتارهاي فراواني افزايش بر دال شواهد
 نظر در از پس .است شده انجام سال 9 تا 6 كودك پانصد روي بر كه است 26»ادينبورو
 ميزان آزمايش نتيجه مقايسه رفتاري، اختالالت ايجاد زمينه در مهم متغير 30 گرفتن
 و اجتماعي ضد رفتارهاي از آموزگاران، يبند درجه و آموزان دانش خون در سرب

 بود پديده دو نآ ميان مستقيم ةرابط ةدهند نشان ،فعال شيب وزانآم دانش پرخاشگرانه
)Thomson et al. 1985, p.515 .(  

 با ها آن از ناشي عوارض و بوده زا مسموميت كه 27سنگين فلزات ديگر جمله از
 مس، مسموميت نشانگان به توان مي باشند، مي مرتبط رفتاري و رواني اختالالت
 نمود اشاره بدن در آلومينيوم تجمع و 28)مغز در جيوه شدن انباشته( جيوه با مسموميت

 طيف ةدربردارند انسان، بدن در ها آن زيستي فعاليت زياد بسيار قابليتدليل  به كه
 باشند مي ...و عقل زوال يها بيماري رفتاري، اختالالت عصبي، عوارض از وسيعي

)Wilson, 2009, p.4 .(   

   خون قند كاهش .1-4- 2-2

 مرتبط پرخاشگرانه، و خشن ،زيآم خصومت رفتارهاي ارتكاب با خون قند زانمي افت 
 ،براي مثال، ؛هستند ريپذ كيتحر و خشن عادتاً نامجرم آن، مصاديق بارزترين كه است
 قند مبناي از لوكز،ك آزمايشات طي در خشن، عادتاً كاران بزه از گروهي تحقيق، يك در

 قند كاهش يها نشانه ينتر شايع .بودند برخوردار كنترل گروه به نسبت يتر پايين خون
 افراد ميان در حتي .است خشونت و اضطراب ،يريپذ كيتحر پريشاني، از عبارت خون
 به گرايش و خون قند ميزان كاهش ميان رابطه وجود بر دال شواهدي عادي،

  ).Gary, Gary, 1983, p.16 ( دارد وجود خصمانه رفتارهاي و پرخاشگري
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  غذايي يها حساسيت .1-5- 2-2

 جستجوي يندافر در كه است عواملي ةزمر در نيز غذا به نسبت مغزي يها حساسيت 
 نظر به ،ها پژوهش نتايج اساس بر .شوند مي گرفته ناديده اجتماعي، ضد رفتارهاي

 بخش كه هستند متداول غذاهاي به نسبت واكنش نوعي رفتاري اختالالت رسد مي
 تشكيل كودكان غذاي در موجود يها افزودني يا زا حساسيت مواد يرا حاو ها آن اعظم
 واكنش يك تا يريپذ كيتحر و خلقي كج از گوناگون، اشكال در ها واكنش اين .دهند مي

  ).Wilson, 2009, p.5( يابند مي نمود پرخاشگرانه رواني
 ،29غذايي يها حساسيت لََنست، پزشكي نشريه در منتشرشده تحقيق يك براساس 

 گروه يك از كودك، 81 .هستند كودكان ميان در رفتاري اختالالت علل ينتر يعشا از
 غذاهاي حذف از پس ،)آنان دوسوم تقريباً( رفتاري يها ناهنجاري به مبتال نفري 140

 مجدد استفاده با و يافته بهبود توجهي قابل نحو به خوراكي، يها افزودني حاوي خاص
  ).Werbach, 2004, p.2( نمود عود ها آن رفتاري مشكالت ،شده حذف غذاهاي از

  چرب اسيدهاي يا 3 اُمگا .1-6- 2-2

 و گردو آزاد، ماهي مانند چرب يها ماهي در موجود چرب اسيدهاي( 3 امگا مصرف 
 امروزه اما شد مي توصيه قلب از محافظت در آن خواص براي همواره ،)مغزها ساير
 تثبيت مغز، سالمت بر تأثير قابليتل دلي به چرب، اسيدهاي حاوي يها مكمل و غذاها
 اساس بر .اند گرفته قرار ويژه توجه مورد ها آن افسردگي ضد خاصيت و روحيه
 مغز از  اي ناحيه يها عصب رشد موجب ،3 امگا مصرف ،ها پژوهش ينتر جديد
 ن،بنابراي ؛نمايد مي كنترل را آني يها انگيزه تأثير تحت و  اي تكانه رفتارهاي كه گردند مي

 و داده كاهش را زيآم خشونت تحريكات ايجاد تواند مي ماده، اين از كافي مقادير استفاده
  ).Fordham, 2009, p.2( درآورد كنترل تحت
 ارتباطي به كه نمود منتشر را پژوهشي بريتانيا سالمت ملي مؤسسه ،2004 سال در 
 مطالعات پس، آن از .بود يافته دست عمد قتل ميزان كاهش و 3 امگا مصرف ميان

 مطلب، همان نويسنده .اند داشته بر در را نتيجه همين همگي كه گرفته انجام يشمار يب
 باليني، مطالعات اساس بر« كه نمود منتشر يگير نتيجه اين با  اي مقاله ،2006 سال در
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 پرخاشگرانه رفتارهاي كاهش در تواند مي ،3 امگا چرب اسيدهاي يها مكمل از استفاده
  ).Fordham, 2009, p.2( »باشد مؤثر كننده هافسرد و

 باشند مي غلط غذايي عادات نتيجه تغذيه، از ناشي رفتاري يها آسيب دوم گروه 
 يها ناهنجاري به منجر غذايي عادات ينتر رايج بررسي .الزم مواد از محروميت لزوماً نه

  .است بعدي قسمت موضوع رفتاري،

   مجرمانه رفتار ارتكاب بر مؤثر غذايي عادات .2- 2-2

 از اعم گروه، يا شخص يك خوردن غذا روش غذايي، عادات از منظور كلي، طور به 
 عادات ).Online Collins Dictionary, 2012( است آن مصرف زمان و حجم غذا، نوع

 .هستند رواني و جسمي سالمت براي مضر  اي تغذيه الگوهاي از مركب نيز غلط غذايي
 ارزش بي يها خوراكي مداوم مصرف و ها شيريني از فادهاست در افراط پرخوري،

 شمار به غلط و ناسالم غذايي عادات بارز مصاديق از سريع، غذاهاي و  اي تغذيه
  ).Online Medical Dictionary( روند مي

 تحرك يب زندگي تأثير تحت كه افراد، انتخابي غذايي عادات و زندگي سبك
 مؤثر يها مؤلفه ديگر از ،اند افتهي مقبوليت مصرفي، و مضر كاالهاي تبليغات و امروزي

 يها شيوه كه است حدي به موضوع، اين حساسيت و اهميت .باشند مي مذكور روند بر
 سالمت زمينه در ريناپذ جبران و منفي آثار ايجاد از گذشته تغذيه، و زندگي غلط

 را ديدگي بزه مالاحت تواند مي حتي رفتاري، يها ناهنجاري انواع و رواني جسماني،
 ديگران واكنش شك، بدون ،ها آن از ناشي يها آسيب گستره كه چرا ؛دهند افزايش
  ).Bakery, 2010, p.3( دهد مي قرار تأثير تحت نيز را ما به نسبت

 غلط غذايي عادات يگير شكل به منجر ها آن از افراطي استفاده كه موادي ينتر مهم
  .گيرند مي قرار اشاره مورد اختصار به ااينج در گردند، مي رفتار بر ثرؤم

 ها شيريني .2-1- 2-2

 كه نمود منتشر را جالبي تحقيق ،30يپزشك روان بريتانيايي نشريه ،2009 سال اكتبر در 
 تغذيه سوابق و شده دنبال سالگي، پنج سن آغاز در كودكان، از گروهي زندگي آن، در
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 اين در آمده عمل به يها پژوهش ينرت مهم از يكي كه اين طرح .گرديد يآور جمع آنان
 .است شده انجام انگلستان كارديف دانشگاه استاد ،31مور سيمون توسط است، زمينه

 و رشد مختلف يها جنبه لحاظ به نيز نوجواني و سالگي ده سنين در مذكور، كودكان
 پيگيري و نظارت تحت محكوميت، به منجر خشن اعمال نسبي وقوع ازجمله زندگي،

 حوادث و كودكي غذايي عادات دقيق بررسي). Bakery, 2010, p.3( رفتندگ قرار
 يها فرآورده از روزانه سالگي، ده سن در كه كودكاني كه بود اين از حاكي ،بار خشونت
 ويژه به سالي بزرگ در ،اند كرده استفاده شيريني و شكالت انواع مانند شكر گوناگون
 اعمال براي محكوميت معرض در هيتوج قابل ميزان به سالگي، 34 سن حدود

 تأثيرات محيط، از نظر صرف اينكه مهم ةنكت .گيرند مي قرار بار خشونت و پرخاشگرانه
 در افراط و تداوم والديني، يها مراقبت و تحصيالت اقتصادي، وضعيت زندگي، ةشيو

 رب عالوه مواد، اين .است سالي بزرگ در خشونت ساز نهيزم ،جات ينيريش انواع مصرف
 ترشح و يساز فعال به منجر آن، سريع افت و خون قند شديد نوسانات ايجاد

 دهد مي افزايش را پرخاشگري و خشونت بروز احتمال و گشته تنش يها هورمون
)Jamison, 2009, p.1 .(  

  كافئين .2-2- 2-2

 به شكالت، انواع برخي و سياه يها نوشابه چاي، قهوه، قالب در معموالً كه كافئين، 
 گونه چيه بدون افراد، برخي ؛است متفاوت آثار داراي مختلف، افراد در رسد، مي رفمص

 متعاقب ديگر، برخي كه يدرحال ،بوده آن از بيشتري مقادير از استفاده به قادر  اي عارضه
 ).Smith, 2002, p.1243( گردند مي اضطراب دچار زياد، مقدار به ويژه به كافئين، مصرف

 معده اسيد ترشح افزايش و سرگيجه خون، فشار افزايش آن، ضعوار ديگر جمله از
 افراطي مصرف كه باورند اين بر پژوهشگران، از برخي ترتيب، بدين 32.است

 زا حساسيت يها محرك ديگر همچون تواند مي كافئين، باالي مقادير حاوي محصوالت
 آمده عمل به يها پژوهش برخي .گردد ناهنجار رفتارهاي بروز به منجر رفتار، بر مؤثر و
 .هستند زندانيان ميان در قهوه و شكر مصرف زياد بسيار حجم ةدهند نشان زمينه، اين در

 اين در و مواد، برخي كاهش يا و حذف بر مبتني غذايي يها رژيم اعمال براين، عالوه
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 به حساس افراد ميان در شكر، و قهوه مصرف ميزان كاهش يا و حذف خاص، مورد
 ناپذير كنترل رفتارهاي و اضطراب هيجان، مانند حاالتي بروز تخفيف به منجر كافئين،
   ).Smith, 2002, p.1243( گردد مي آن از ناشي

  غذايي ارزش بي و سريع غذاهاي .2-3- 2-2

 ويژه به و جامعه گوناگون اقشار در رفتاري يها ناهنجاري بروز عوامل از ديگر يكي 
 ينتر مهم از يكي .است غذايي ارزش بي و عسري غذاهاي رواج نوجوانان، و كودكان

 .باالست بسيار قند و كالري حاوي گازدار يها هبنوشا سريع، غذايي ةوعد يك ياجزا
 و نمك زياد بسيار مقادير كلسترول، جمله از مضر يها چربي داراي مواد براين، عالوه
 محرّك كه نگهدارنده مواد و خوراكي يها افزودني و جات هيادو انواع از افراطي استفاده

 از گروه اين ثرگذاريا ليدال ديگر از نيز هستند غذايي يها حساسيت ايجاد عامل و
). Zinczenko, 2012, p.5( اوست رفتار و جسم از اعم انسان، عمومي سالمت بر غذاها
و  دارد دنبال به كودكان براي رفتاري سوء هاياثر غذاها گونه اين از برخي از استفاده

   .گردد مي يو ناسازگار ناهنجاري و بعضاً آنان شدن فعال شيب وجبم يگاه

  تغذيه موضوع در اسالم ديدگاه .3

 و سعادت براي رهنمودهايي گرديده، مطرح بشر هدايت براي الهي، اديان در كه آنچه 
 مجموعه ينتر كامل بر مشتمل زمينه اين در اسالم، دين ويژه به .اوست رستگاري

 و است انسان يازهايو ن مشكالت راهگشاي ها زمينه تمامي در هك است راهكارهايي
 يها نعمت خداوند اسالم، ديدگاه در .است بشر نيكبختي و سالمت ضامن ها آن به عمل

 صحيح تغذيه جمله از .گردد مند بهره ها آن از تا آفريده انسان استفاده براي را مختلف
 و احكام ةمجموع ةدربردارند لذا و تاس خداوند به انسان تقرب براي  اي وسيله نيز

و  عبادات جمله از( ابواب ساير احكام با ميرمستقيغ يا مستقيم طور به كه است آدابي
  .استاثرگذار  انسان معنوي رشد و تربيت ،رفتار بر و است مرتبط )معامالت
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  تغذيه با مرتبط موارد انگاري جرم در اسالم بنيادين نگاه .3-1

 اديان ساير با آن مباني ،نتيجه در و نگرد مي توحيدي منظر از ذيهتغ مورد در اسالم 
 جرم از خود تعريف بر مبتني را جرم ارتكاب بر غذا تأثير همچنين و است متفاوت
  .نمايد مي تبيين

  مكاتب ساير با اسالم نگاه تفاوت .1- 3-1

 همين به .دارد بنيادين تفاوتي مكاتب ساير با تغذيه خصوص در اسالم توحيدي نگاه 
 تلقي جرم يعبارت به و حرام نفسه في ها نوشيدني و ها خوردني برخي از استفاده لحاظ
 و است شخصي امري تغذيه موضوع ديگر يها نظام غالب در كه يدرحال ،گردد مي

 را انسان اسالم، كه است اين در اختالف اين ةريش .ندارد آن در  اي مداخله گذار قانون
 »...عبثًا خَلَقْنَاكُم أَنَّما أَفَحسبتُم« :نشده آفريده بيهوده كه نددا مي هدفمند موجودي

 زندگاني در او جايگاه ةكنند نييتع دنيا اين در زندگاني ازآنجاكه و )115:مؤمنون(
 .باشد يكتا خالق دستورات با منطبق اعمالش ةكلي بايد لذا ،است آخرت در او ةجاودان

 :آورد به دست را آخرت و دنيا سعادت تواند مي خداوند دتعبا با تنها ،اساس اين بر
   ).124:طه( »...و ضَنكاً معيشَةً لَه فَإِنَّ ذكْرِى عن أَعرَض ومنْ«

 يها زمينه در و مختلف امور در تبعيت ميزان براساس را انسان خداوند بنابراين،
 ).155:بقره( »...و والْجوعِ الخَْوف منَ ء  بِشى ولَنَبلُونَّكُم« :نمايد مي آزمايش مختلف
 ممكن الهي امر لذا .است الهي يها آزمايش و ابتالئات موارد جمله از نيز تغذيه موضوع
 ازآنجاكه صورت نيا در .گيرد تعلق ها نوشيدني و ها خوردني جمله از امري هر به است
 از تبعيت عدم ،نتيجه در ،گردد مي تلقي جرم و معصيت نفسه في الهي فرمان از تعدي
 ذى كُلَّ حرَّمنَا هادواْ الَّذينَ وعلى« :آيد مي بشمار جرم نيز تغذيه امر در خداوند دستور
 دستور از تبعيت عدم دليل به بهشت در )ع(آدم حضرت اينكه كما ).146:انعام( »...ظُفُرٍ

 »...ِةالشَّجرَ تلْكُما عن أَنهَكُما لَم أَ اربهُم نَادئهما ...« ،گرديد اخراج بهشت از خداوند
 نهر آب از نياشاميدن به را او سپاه خداوند طالوت، ماجراي در ،همچنين ).22:اعراف(

  ).294:بقره( »...منى فَلَيس منْه شَرِب فَمن بِنَهرٍ مبتَليكُم اللَّه إِنَّ ...« :نمود آزمايش
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 اوامر موضوع كه جهت آن از ،ها نوشيدني ها و خوردني اسالم، ديدگاه در ،بنابراين 
 ،درنتيجه و شوند مي واقع حليت و حرمت مشمول ،گيرند مي قرار خداوند نواهي و
 از لذا .گيرند مي قرار مجازات مشمول ،گرديده تلقي جرم خدا فرمان از تعدي لحاظ به
 قرار خداوند نهي مورد اتحيوان از برخي گوشت نيز و سكرآور مشروبات كه جهت آن

 لْميتَةُا علَيكُم حرِّمت« :است جرم ها آن و خوردن نوشيدن ،است حرام يعبارت به و گرفته
مالدو ْملحاحكام از تبعيت به نيز ايران اسالمي مجازات قانون ).90:مائده( »...الخِْنزِيرِ و 
 قانون 701 ةماد .است ردهك تعيين مجازات الكلي مشروبات نوشيدن براي فقهي

  :دارد مي مقرر اسالمي مجازات
 عمومي مجامع و معابر و اماكن در يعلن نحو به و متجاهراً كس هر«

 به خمر، شرب شرعي حد اجراي بر عالوه نمايد، استعمال الكلي مشروبات
  .»شود مي محكوم تعزيري حبس ماه شش تا دو

   انسان روح بر تغذيه تأثيرات .2- 3-1

 بر دو اين از هريك و است روحي و جسمي بعد دو داراي انسان اسالم، گاهن در 
 تأثير انسان روح بر جسم غذاي كه گفت توان مي نتيجه در .باشند مي ثرگذارا يكديگر

 از ،)است حرام كه( ديگران اموال از شده هيته غذاي است ممكن مثالً .گذارد مي
 )باشد شده تهيه بهداشتي و تازه بسيار و حبوبات گوشت از مثالً( مطبوع يها خوردني

 تأثير انسان روح بر شرعي حرمت لحاظ به ولي باشد، مفيد انسان بدن براي ظاهر و در
 سالمت ةكنند نيتضم تنها اسالم، ديدگاه از تغذيه آداب كلي طور به .گذارد مي منفي
 .اند شده متنظي رواني و جسماني سالمت بعد هردو تأمين راستاي در بلكه نبوده جسم

 رفتارهاي تنظيم شناختي، ابزارهاي يگير شكل به منجر سالم، تغذيه اساس، اين بر
 يها موقعيت و ادوار در معتدل، و سالم شخصيت يگير شكل و اجتماعي و فردي

 زندگي، در آن آثار و حرام و حالل لقمه همچون مباحثي .شود مي زندگي مختلف
 حتي يا و غذايي مواد يا امور برخي ستحبابا و كراهت حرمت؛ در نهفته يها نكته

 به اسالم توجه از ناشي همگي ،ها نوشيدني و ها خوراكي برخي مصرف از ناشي شقاوت
   .است انسان سالمت و زندگي بر غذا شگرف تأثيرات
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 فَلْينظُرِ« :نمايند ويژه توجه خود طعام به گرديده امر ها انسان به دليل، همين به
 در شرعي احكام رعايت امر، اين به توجه طبعاً ).24:عبس( »طَعامه  إِلى الْانسانُ

   .داشت خواهد دنبال  به را تيو كم تيفيو ك بودن حالل از جهت ها خوردني

  تغذيه نوع از ناشي مجرمانه آثار .3-2

 الهي شريعت مبناي بر او ديگر فعل هر همانند انسان ةتغذي گرديد، بيان كه طور همان 
 و گردد مي تلقي جرم نفسه في الهي احكام از تعدي لذا .گيرد مي قرار نجشس مورد

 مقرراتي تغذيه، براي فقهي احكام در ،نيبرا عالوه ولي .گيرد مي قرار مجازات مشمول
  :است خاص جهتي به ناظر هريك كه گرديده وضع

   مالكيت با مرتبط جرائم .1- 3-2

 كه دارد وجود مقرراتي مالكيت، جهت از ها نوشيدني و ها  خوردني خصوص در 
 بايد آشاميدني و خوردني كه امعن اين به .گردد تلقي جرم تواند مي آن رعايت عدم

 تملك، اسباب ةزمين در شرعي مقررات يبر مبنا هرحال، به و نباشد غير به متعلق
 اذن است، غير به متعلق چنانچه و باشد آن از استفاده و تصرف براي مجاز بايد شخص

  .باشد داشته امر نيبر ا اجازهو 

  ذاتي حرمت با مرتبط جرائم .2- 3-2

 يبند دسته ها ها و نوشيدني خوردني اسالم شريعت در گرديد، بيان پيشتر كه طور همان 
 ذاتي حرمت كه مواردي دقيق، و معين معيارهاي و مشخصات بيان ضمن و گرديده
 و دارند ذاتي حرمت آور مستي بشرا و خوك گوشت ،لامثبراي  ؛اند شده تعيين ،دارند
 اعضاء از برخي ترتيب همين به .نيستند استفاده قابل )اضطرار مگر( يطيشرا هيچ تحت

  .است حرام نيز گوشت حالل حيوانات

  غذاها از استفاده كيفيت با مرتبط جرائم .3- 3-2

 خاصي احكام مشمول جانداران ذبح جمله ازها  ها و نوشيدني خوردني از استفاده ةشيو 
 انواع از هريك كشتن و است واجب ذبح هنگام خداوند نام ذكر ،لامثبراي  ؛است
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 رعايت عدم صورت در كه است  اي ويژه ضوابط تابع شتر و گوسفند نظير حيوانات
 »...علَيه اللَّه اسم يذْكَرِ لَم مما تَأْكُلُواْ لَاو« :است حرام شده ذبح آن خوردن مربوط، طيشرا

  . )121:نعاما(

  تغذيه و مكروهات مستحبات .4- 3-2

 بر را پاكيزه و حالل غذاهاي لذا و برگزيده را تغذيه امر در مقتصدانه روش اسالم دين
 از استفاده شيوه براي را احكامي و آداب ،حال نيدرع ؛است نكرده حرام ها انسان

 لَكُم اللَّه أَحلَّ ما طَيبات مواْتحَرِّ لَا ...« :است نموده ينيب شيپ ها آشاميدني و ها خوردني
نظر در حالل غذاهاي مورد در حتي مكروهاتي و مستحبات جمله از ).88:مائده( »...و 

 مختلفي روايات )ع(بيت اهل از ).31:اعراف( »...تُسرِْفُواْ ولَا بواْاشرَو كُلُواْ...« :است گرفته
 ييها نمونه كه گرديده نقل تغذيه با مرتبط ابآد برخي از ناشي و آثار كيفيت كميت، در

   :دگيرن مي قرار اشاره مورد الًيذ بحث موضوع بامرتبط 

  خام گوشت خوردن از نهي .1- 2-4- 3 

 و كرده نهي شود، خورده خام گوشت، اينكه از )ص(اكرم پيامبر ):ع(باقر امام
 كه بخوريد اميهنگ را گوشت .خورند مي گوشتي چنين درندگان، تنها« :فرمودند مي

  ).1ح ،313ص ،6ج الكافي،( »باشد ساخته دگرگون را آن آتش، يا آفتاب

  گوشت خوردن در افراط از پرهيز .4-2- 3-2

 شود مي سنگدل بخورد، گوشت پيوسته روز چهل كس هر ):ص(اكرم پيامبر
  ).294ص ،62ج ،بحاراالنوار(

 ،1ج ،البالغه نهج شرح( نكنيد جانوران گورستان را يتانها شكم ):ع(علي امام
  ).26ص

 اعتيادي را آن و شمرد مي بد را گوشت خوردن به اعتياد )ع(علي ):ع(صادق امام
  ).57ح ،69ص ،66ج ،بحاراالنوار( دانست مي شراب به اعتياد همچون
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  گوشت خوردن از پرهيز از نهي .4-3- 3-2

 هر .روياند يم را آدم بدن گوشت، كه چرا گوشت، خوردن باد شما بر ):ص(اكرم پيامبر
 و 1ح،56ص ،66ج ،بحاراالنوار( شود مي بدخوي نخورد، گوشت روز چهل كس
  ).6ح ،58ص

 او بر هركس .روياند مي گوشت، كه چرا گوشت، باد شما بر ):ص(اكرم پيامبر
 گوشت او به شد، بدخوي هركس .شود مي بدخوي نخورد، گوشت و بگذرد صبح چهل

 آورد مي دنبال  به بيماري او براي چربي، آن بخورد، را آن چربي هركس .بخورانيد
  ).43ح ،67ص ،66ج ،بحاراالنوار(

 واگذارد، روز چهل را گوشت هركس كه چرا گوشت، باد شما بر ):ص(اكرم پيامبر
 آزارد، را خويش هركس و آزارد مي را خويش شود، بدخوي هركس و شود مي بدخوي

   ).71ح ،57ص ،66ج بحاراالنوار،( بگوييد اذان وي گوش در
 آن هركس .سازد مي افزون را عقل و روياند مي را گوشت گوشت، ):ع(صادق امام

   ).68ح ،72ص ،66ج بحاراالنوار،( شود مي تباه عقلش واگذارد، را

  ها خوردني و آثار فوائد .4-4- 3-2

 از برخي كه گرديده نقل ها ميوه جمله از ها خوردني گوناگون آثار مختلف، روايات در
 يها ميوه  به ها ميوه از برخي ،همچنين .است مرتبط مجرمانه اعمال با نوعي هب ها آن

 فرد بر راث موجب خود ويژه خواص لحاظ به ها آن از برخي .اند هتعبير شد بهشتي
 طور به طبعاً سالمتي، و حفظ بودن طبع مالئم جهت به نيز ديگر يو برخ گردد مي
 براي بيشتري ييتوانا سالم بدن زيرا ؛تاس ثرگذارا جرم از جلوگيري بر ميرمستقيغ

 اين در متعددي روايات .داشت خواهد تر صحيح تصميم اتخاذ ،نتيجه در و تعادل حفظ
   .است گرديده نقل بحاراالنوار نظير ييروا كتب در زمينه

 مصرف ميزان و شيوه مورد در حتي اسالم، دين شود، مي مشاهده كه طور همان
 زياد بسيار حساسيت ةدهند نشان كه نموده مقرر را خاصي بآدا نيز حالل يها خوراكي
 .است انسان رفتار و اخالق جمله از زندگي، مختلف ابعاد در خوراك كيفيت و كميت
  اي مجموعه ةدربردارند شد، اشاره ها آن به كه ييها آموزه ديگر كنار در دستورات، اين
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 در .است آور انيز غذايي عادات از پرهيز و صحيح غذايي ةبرنام تنظيم براي مفيد بسيار
 تغذيه، علم از استفاده بر مبتني زمينه، اين در اسالم رويكرد كلي، يبند جمع يك
 و ها انسان رواني و جسمي سالمت تضمين يها راهكاري مؤثرترين از يكيعنوان  به

 لتحلي البته .است اخالقي رذائل شيوع و روي كج با مبارزه راستاي در كارآمد ابزاري
 يها پژوهش جمله از مختلف تحقيقات انجام و مبسوط بحث مستلزم موضوع جامع
   .نمايد مي طلب را خود اقتضائات كه است ميداني

   مجرمانه رفتار و روي كج از پيشگيري در تغذيه نقش .4

 بررسي تغذيه از انسان رفتار و خو و خلق ثرپذيريا چگونگي قبل، يها قسمت در 
 خطرساز، عاملي جاي هب تغذيه غذايي، رژيم بهبود و اصالح صورت رد بنابراين، گرديد؛
 رفتارهاي از پيشگيري و درمان زمينه در كاربردي و مفيد رويكردي به تبديل

 مستمر امري تغذيه ،ديگر سوي از). Raine, 2012, p.3( گردد مي مجرمانه و بار خشونت
 و كنند مي مصرف ييغذا دموا روزه هر ناچار به افراد ةهم يعني ؛است فراگير و

 يزير برنامه ،بنابراين ؛هستند ثرگذارا انسان رفتار بر غذاها ،گرديد بيان كه طور همان
 در مسلماً .گذارداثر  يو اجتماع فردي رفتارهاي تنظيم در نوعي به تواند مي باره نيدرا
 بحث موضوع خود كه است اجتماعي نهادهاي ساير از تر پررنگ دولت نقش ميان، اين

 مهمي موضوعات ييغذا امنيت و زندگي سبك اصالح ،هرحال به ولي .است مستقل
   .شوند واقع مؤثر روي و كج جرم از پيشگيري در توانند مي كه هستند

  صحيح زندگي سبك و غذايي عادات آموزش درماني، تغذيه .4-1

 در مهمي نقش انسان، حيات مهم عناصر از يكيعنوان  به همواره غذا گرچه 
 يكعنوان  به امروزي، ةتغذي علم نموده، ايفاء جديد، و سنتي طب مختلف يها گرايش

 مقادير، نمودن تعديل و تنظيم طريق از انسان سالمت تأمين هدف با و مستقل ةرشت
 طريق از ويژه به بدن، در ها آن جذب و مغذي مواد از استفاده روش كيفيت،
   .دهد مي ادامه خود راه به درماني، تغذيه
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 ابزاري به را آن درماني، تغذيه كاربردي اثربخشي و ها قابليت اهميت، بنابراين، 
 گذشته در كه نموده تبديل ييها بيماري از بسياري درمان و پيشگيري ةزمين در كارآمد

 يها ريشه با  اي پديدهعنوان  به نيز كاري بزه .شدند مي تلقي ناشدني درمان يا ناشناخته
 شده شناخته يها ريشه ينتر مهم .ستين مستثني قاعده ينا از ،يشناخت ستيز
 ،يشناخت روان اختالالت ،)يشناخت ژن( توارث :از اند عبارت كاري بزه يشناخت ستيز

 انفعاالت و فعل و فيزيكي يها ناهنجاري زايمان، حين مشكالت مغزي، يها آسيب
  ).Raine, 2002, p.43( اعصاب شيمي از ناشي

 جرم ارتكاب زيستي خطرساز عواملعنوان  به كه عللي ميتما ميان در تغذيه،
 از استفاده با .است برخوردار بيشتري يريپذ ليتعد و مداخله قابليت از شد، برشمرده

 و برد پي رفتار بر مؤثر  اي تغذيه كمبودهاي به راحتي به توان مي تغذيه، علم يدستاوردها
 در الزم، مواد ينينشو جا مضر وادم حذف كيفيت، بهبود دقيق، يها برنامه تنظيم با

 اقدام مزمن يها بيماري بهبود و خشونت كاهش رفتاري، يها ناهنجاري اصالح جهت
  ).Watts, 2012, p.2( نمود

 جامعه، افراد رواني سالمت يارتقا ةزمين در كوشش كه گونه همان ترتيب، بدين 
 مداخالت خدر،م مواد و دخانيات الكل، مصرف از اجتناب ورزش، فرهنگ ترويج

 محسوب جرم، از پيشگيري نوعي همگي ...و صحيح شهرسازي و طراحي محيطي،
 عادات اصالح و صحيح يها برنامه تنظيم جامعه، در تغذيه سالمت بر تأكيد گردند، مي

 رويكردي شك، بدون توان مي را رفتاري يها ناهنجاري اصالح راستاي در غلط غذايي
 .نمود تلقي آتي جرائم ارتكاب از ممانعت و نامجرم ررفتا اصالح جهت در پيشگيرانه

 برنارد توسط ،2002 سال در زمينه، اين در شده انجام يها پژوهش ينتر مهم از يكي
 غذايي برنامه به ن،امحقق ،طرح اين در .شد طراحي آكسفورد، دانشگاه استاد ،33جِسك

 نمودند اضافه ضروري، چرب اسيدهاي و امالح ،ها ويتامين جوان، نامجرم از نفر 231
 يبند طبقه در اما .بود كلي طور به خشونت، و جرم درصدي 26 كاهش آن، حاصل كه

 شد ثبت بار خشونت و جدي جرائم ميان در كاهش، ميزان بيشترين مختلف، جرائم ميان
)Watts, 2011, p.2.(  
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 براي بدن، ياجزا از يك هر مانند مغز، كه كند مي استدالل گونه اين جسك، 
 مغز، براي الزم انرژي تأمين عدم صورت در .است كافي تغذيه نيازمند صحيح، عملكرد

 گيرد مي قرار الشعاع تحت فرد عملكرد و انتخاب ي،گير تصميم سالم، و مغذي مواد از
 اتفاق ها آن از آگاهي بدون حتي و نبوده وي كنترل تحت كه است اعمالي آن حاصل كه
  ).Gesch, 2002, p.22( افتند مي

 و اجتماعي ضد رفتارهاي علت تنها را ناسالم تغذيه نبايد جسك، نظر به البته
 رفتار و شخصيت است ممكن نيز ديگري عوامل ،براي مثال ؛نمود قلمداد بزهكارانه
 برخي در تواند مي كه زندان در زندگي ماهيت مانند ،دهد قرار تأثير تحت را زندانيان
 ).Newburn, 2007, p.124( نمايد ايفاء را تاررف كننده ليتعد نوعي نقش افراد،

  غذايي امنيت ايجاد و فقر كمبودها، نمودن برطرف .4-2

 سوء آثار برداشتن ميان ازمنظور  به ناكافي، تغذيه و تغذيه سوء مشكل نمودن برطرف 
 و تر وسيع اقدامات انجام مستلزم غذايي، صحيح عادات ترويج و آموزش بر عالوه آن،

 مردم رفتاري مشكالت زيرا ؛است افتهين توسعه و فقير كشورهاي در ويژه به بنيادين،
 به دسترسي عدم و مزمن گرسنگي فقر، تغذيه، بد وضعيت از ناشي جوامعي، چنين
 پرخوري، از ناشي غلط غذايي عادات نه ،است روزانه نياز مورد غذاي تأمين منابع

 ايجاد ...و زا حساسيت محرّك، وادم حاوي رنگارنگ كاالهاي مورد در تجاري تبليغات
 سني گروه و باردار مادران ويژه به جامعه، افراد از حمايت از اطمينان و غذايي امنيت

 منفي بازخوردهاي و رسيده بحران مرز به مذكور، جوامع در نوجوانان، و كودكان
 ديج يها چالش با را مردم مختلف آحاد و كيفري عدالت منظا ،ها دولت آن، از حاصل
  .است ساخته رو روبه

 غذاي جستجوي در همواره كودكان، ويژه به تغذيه، سوء به مبتال و گرسنه افراد
 و اخالق خالف اجتماعي، ضد اعمال انواع ارتكاب معرض در را ها آن كه هستند بيشتر

 بر در را ديدگي بزه تا كاري بزه انواع مذكور، اعمال طيف و دهد مي قرار مجرمانه
 تغذيه معرض در خردسالي، از ويژه به مديد، يها مدت كه افرادي براين، الوهع .رديگ يم

 از شد، گفته گذشته در فصول كه طور همان ،اند داشته قرار مزمن گرسنگي يا ناكافي
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 رفتارهاي در آنان درگيري احتمال كه برند مي رنج گوناگوني جسمي و ذهني اختالالت
 عدم مهم عوارض از يكي .دهد مي افزايش يريچشمگ نحو به را مجرمانه و بار خشونت
 و رشد كه است 34رشدمدار اختالالت انواع به گرسنه كودكان يابتال غذايي، امنيت
 عدم لحاظ به زيرا ؛سازد مي مختل يا و كُند را آنان احساسي و فيزيكي يها قابليت

 زمان، ينتر مهم كه سالگي، سه تا صفر سني ةدور در كافي و سالم تغذيه از برخورداري
 و يادگيري قدرت از است، مركزي اعصاب سيستم يگير شكل و مغز سريع رشد براي
 در افراد، گونه اين ضعيف، يادگيري و توانينادليل  به .باشند نمي برخوردار كافي ادراك
 موقعيت ترتيب، همين به .كنند نمي كسب موفقيتي آموزشي، يها محيط و مدارس
 ايجاد به منجر ...و موفقيت عدم سرخوردگي، از اعم افراد گونه اين نامناسب اجتماعي
 آن، با همنوايي و اجتماع با تعامل از را آنان كه گردد مي  اي بيمارگونه روحي حاالت
 منحرفانه، و اجتماعي ضد رفتارهاي در درگيري و تنش ايجاد به منجر و ساخته ناتوان
 ةمداخل لحاظ همين به). Onis, Blossner, 2003, p.518( گردد مي ديدگي بزه و كاري بزه

 ،شد بيان آنچه در خصوص الزم يها زمينه نمودن فراهم و يزير برنامه طريق از دولت
  .داشت خواهد دنبال  به را غذا طريق از امنيت نيز و ييغذا امنيت نوعي به

   يالملل نيب اسناد در جرم از پيشگيري رويكردعنوان  به تغذيه .5

 جديدي موضوع انسان، زندگي مختلف ابعاد در آن زيانگ اعجاب آثار و تغذيه اهميت 
 مطلع گوناگون غذايي مواد خواص از مردم صنعتي، عصر تا حجر عصر از .نيست
 مورد و شده  شناخته حدي به آن اهميت ارتباطات، و اطالعات عصر در حاال و اند بوده
 ينحو به يك هر كه المللي بين و ملي يها سازمان ينتر مهم كه است علمي شواهد تأييد

 ةارائ به خود، فعاليت نوع و اهداف به بسته هستند، ارتباط در مردم سالمت و رفاه با
 كافي و سالم تغذيه نمودن فراهم در ها دولت براي تكليف ايجاد يا  اي تغذيه يها توصيه
 آخرين ،جسماني سالمتي و سالم ةتغذي ميان ةرابط بر عالوه .پردازند مي مردم براي

 ،يشناس روان يها هيما دست جديدترين از يكيعنوان  به تغذيه، علم يها دربرداشته
 ترسيم در يتر پررنگ نقش روز هر كيفري عدالت نظام و شناسي جرم ،يپزشك روان
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 استفاده با مجرمانه، و اجتماعي ضد رفتارهاي از پيشگيري و رفتاري سالمت انداز چشم
   .نمايد مي ايفاء ها خوراكي اعجاز از

 و نهادها ،ها دولت تكليف و تغذيه اثربخشي ةنحو و اهميت دليل، همين به 
 حيات و رشد براي كافي و سالم تغذيه نمودن فراهم در ،المللي بين يها سازمان
 جمله از ،المللي بين يها سازمان اسناد و ها همايش ينتر مهم موضوع همواره ،ها انسان

 عدالت راهنماي« كتاب مثال، براي ؛است بوده آن يها وعهزيرمجم و متحد ملل سازمان
 يك اهميت و نقش به تصريح ضمن ،199935 »متحد ملل سازمان ديدگان بزه براي
 ذكر به زندگي، يها بحران با رويارويي براي افراد، به يبخش توان در سالم، غذايي ةبرنام

 United Nations Handbook on Justice for( است پرداخته غذايي صحيح عادات عناصر

Victims, 1999, p.38.(   
 به مربوط سند به توان مي زمينه اين در المللي بين متون و اسناد مصاديق ديگر از 
 مقررات ،201236 بشر حقوق از حمايت و ارتقاء مورد در متحد ملل سازمان انداز چشم

 زنان مورد در وقيفيغيرت اقدامات و زن زندانيان با رفتار مورد در متحد ملل سازمان
 مورد در متحد ملل سازمان كميسيون گزارش ،37)2011 بانكوك مقررات( بزهكار

 براي ملل سازمان رهنمودهاي ،201038 و 2009 كيفري عدالت و جرم از پيشگيري
 مورد در متحد ملل سازمان كنگره دوازدهمين ،200639 اطفال كاري بزه از پيشگيري
 در ملل سازمان مقررات و قواعد چكيده ،201040 يكيفر عدالت و جرم از پيشگيري

 با رفتار استاندارد حداقل قواعد ،200641 كيفري عدالت و جرم از پيشگيري مورد
 و 195542 ژنو ن،امجرم با رفتار و جرم از پيشگيري كنگره اولين مصوب زندانيان،
 و غذا سازمان مانند سازمان يها زيرمجموعه مصوبات و اسناد از ديگر بسياري

 دسترسي لزوم بر همگي كه نمود اشاره 44جهاني بهداشت سازمان و 43)فائو( كشاورزي
 از پيشگيري و نموده تأكيد ذهن و جسم سالمت براي كافي و طبيعي غذاي به همگان

 عادات و ها برنامه ترويج طريق از رفتارها گونه اين اصالح و اجتماعي ضد رفتارهاي
 تلقي مردم زندگي ةشيو تعديل راهكار بهترين ار مدارس در ويژه به صحيح، غذايي

  ). World Health Organization Tool, 2006, p.23( نمايند مي
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   بندي جمع

 در مؤثر يها روش از يكي ،حال درعين و جرم ارتكاب در مؤثّر عوامل از يكي تغذيه 
   .رود مي شماره ب جرم ارتكاب از پيشگيري

 تنهايي، به ،سالم زندگي ةشيو و غذايي رژيم يها دستورالعمل يريكارگ به مسلماً
 تبديل ،آرام و قانون مطيع افراد به را زندانيان تمامي و فاضله، ةمدين به را جهان
 و دريافت ةشيو تواند مي خود، از صحيح مراقبت و مطلوب تغذيه بلكه نمايد نمي

 يتغييرات ايجاد هب قادر يند،افر اين و نمايد اصالح اطراف محيط به نسبت را ما احساس
 مستلزم تغييراتي چنين .است زندگي مسيرهاي انتخاب و يگير تصميم در شگرف
 مربوط، نمسئوال جامعه، رهبران مساعدت و يرسان اطالع و آموزش پژوهش،

   .است والدين و كارشناسان
 و ماهيت لحاظ به كه ييها محيط در غذايي يها برنامه از متأثر رفتارهاي حساسيت 
 قرار مجرمانه و منحرفانه پرخاشگرانه، رفتارهاي انواع معرض در آن، بر اكمح فضاي
 ،ها زندان .است برخوردار بيشتري اهميت از ،ها پادگان و مدارس ،ها زندان مانند ،دارند

 بروز امكان و طرفي، از غذايي رژيم تنظيم و تغيير كنترل، قابليت و پژوهشي لحاظ به
 مشاهده، ةعرص بهترين ديگر، طرف از ،ها آن در ديدگي زهب و كاري بزه انواع و خشونت

 به« و اند بوده رفتار با تغذيه ةرابط بر حاكم قواعد ينتر دقيق استخراج و يپرداز هينظر
 يها پژوهش و مشاهدات از حاصل نتايج عرصه، اين پردازان نظريه از بسياري باور
 مختلف، جوامع معضالت به توجه با عملي، لحاظ به ،ها زندان در شده انجام

  ). Newburn, 2007, p.124( »باشند مي زمينه اين در حاصله استانداردهاي ينتر كاربردي
 زيستي عوامل مجموعه ميان در تغذيه آمده، عمل به يها پژوهش اساس بر 

 از آن، از ناشي اختالالت و بوده آنان نيرتريپذ ليتعد و ينتر دسترس در ،كاري بزه
 واجد تغذيه ،انداز چشم اين در ترتيب، بدين .باشند مي اصالح قابل اني،درم تغذيه طريق

 مؤثر و انساني هزينه، كم راهكاري صحيح، ةتغذي .است درماني و رانهيشگيپ ةجنب دو
 دنياي در ،ويژه به ؛است رواني و جسمي بعد دو هر در حياتي، تعادل ةنقط به نيل براي
 به چنداني كمك ...و سياسي ها برنامه كيفري، لتعدا نظام ابزارهاي و منابع كه امروز
   .اند نكرده خشونت و جرم كاهش
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 كه پذيرفت بايد تغذيه، طريق از درمان، و پيشگيري ةزمين در موفقيت به نيل براي
 ،حال نيدرع .است منفي و مثبت تأثيرات داراي ها انسان رفتار بر مختلف ييغذا مواد
 باقي آدمي ةاراد كه زماني تا عمومي، جزاي وقحق اصول اساس بر كه پذيرفت بايد

 علم لحاظ از انسان رفتار بر ييمواد غذا تأثيرات .است باقي نيز كيفري مسئوليت است،
از  صورت در صرفاً جزا، حقوق اصول لحاظ از ولي ،است اهميت داراي شناسي جرم

 مشروبات رنظي ييغذا مواد برخي مصرف ازجمله(  اي وسيله ره به اراده رفتن نيب
 مباحث از  اي مجموعه ذكرشده تأثيرات قبول ،درهرحال .است بحث قابل )الكلي

منظور  به جامعه افراد ةتغذي قبال در دولت وظائف جمله از شناسي جرم ارزشمند
 بر مؤثّر عوامل از يكي عنوان به تغذيه ،درهرحال .دارد دنبال به را جرم از پيشگيري
 و زندگي سبك تغيير با تواند مي كه است آن از پيشگيري يها راه نيز و جرم ارتكاب
 شناسي جرم در خاص موارد و در كالن، شناسي جرم يها برنامه در مقررات و قوانين
 از پيش ها قرن اسالم، دين كه درحالي؛ گيرد قرار استفاده مورد باليني يشناس و جرم خرد
 شيمي ،يشناس روان شيمي، ،يشناس ستيز تغذيه، علم همچون علومي يگير شكل
 ةتغذي از يگير بهره راهكارهاي ينتر كاربردي و مفيدترين از  اي مجموعه ...و زيستي
 را غلط ييغذا عادات از ناشي رواني و جسمي اختالالت و ها بيماري از پرهيز و سالم
 داشته تأكيد انسان رفتار و خو و خلق بر تغذيه شگرف تأثير بر همواره و نموده ارائه
 فردي سطوح در غذايي يها برنامه تنظيم و اسالم دستورات از يگير بهره بنابراين، .است

 و بهداشت حفظ راهكارهاي مؤثرترين از يكي تواند مي ،ها آن مبناي بر جمعي، و
 و پرخطر رفتارهاي از پيشگيري ويژه به و جامعه و خانواده سطوح در رفتاري سالمت

 و ،ها پادگان و ها دانشگاه مدارس، همچون اسيحس يها حوزه در كاري بزه ساز نهيزم
 نامحكوم ميان در و ها زندان در جرم تكرار كاهش و كاري بزه نرخ كاهش رفتار، اصالح
 با توان مي كلي، طور به جرم و ارتكاب تغذيه ةرابط كشف از پس طبع به .باشد آزادشده
 مورد را مختلف جرائم و ييغذا مواد از برخي بين روابط اسالمي غني منابع از استفاده
 امر اين البته .نمود ينيب شيپ را متناسب پيشگيري روش ،آن دنبال به و داد قرار مطالعه
 تنظيم براي  اي پشتوانه تا است حوزوي و دانشگاهي مبسوط نظري يها پژوهش مستلزم
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 و معهجا سطح در تغذيه با مرتبط يها و دستورالعمل ها نامه نييآ قوانين، از اعم مقررات
  .گردد آن و نظائر ها زندان ،ها پادگان ،ها دانشگاه مدارس، نظير اختصاصي مراكز نيز

  ها يادداشت
                                                      

1. Fast Foods 
2. Weston  A. Price (1870-1948) 
3. Nutrition and Physical Degeneration  
4. Physical, Mental and Moral Deterioration  
5. Biosocial Theory 
6. Cesare Lombroso (1835-1909) 
7. Raffaele Garofalo (1852-1934) 
8. Enrico Ferri (1856-1929) 
9. Criminal Nature  
10. Criminal Man ( L’uomo delinquent) 
11. Atavist 
12. Theory of Evolution  
13. Charles R. Darwin (1809-1882) 
14. Strain Theories 
15. Social Disorganization Theory  
16. Social Learning Theory 
17. Social Control Theory 
18. Sociobiology  
19. Edmund O. Wilson (born 1929) 
20. Biosocial Organisms  
21. Lancet 
22. Hypoglycemia (Low Blood Sugar) 
23. Risk Factors 
24. Brain Food 
25. Minerals 
26. Edinburgh Lead Study  
27. Heavy Metals  
28. Mercury Toxicity  
29. Food Sensitivities  
30. The British Journal of Psychiatry 
31. Simon Moore  
32. Caffeine, op. cit. 
33. Bernard Gesch  
34. Developmental Disorders  
35. Handbook on Justice for Victims (1999) 
36. UNDOC and the Promotion and Protection of Human Rights (2012)   
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37. United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-Custodial 
Measures foe Women Offenders (The Bangkok Rules 2011). 

38. Report on the United Nations Commission on Prevention and Criminal Justice, 
(2009) and (2010). 

39. Guigelinines for the Deprivation of Juvenile Delinquency (2006) 
40. Twelfth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, 

Brazil (2010). 
41. Compendium of United Nations Standards and Norms in Crime Prevention and 

Criminal Justice (2006). 
42. Standard Minumum Rules for the Treatment of Prisoners, Adopted by the First 

United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of 
offenders, Geneva (1955). 

43. Food and Agriculture Organization (FAO). 
44. World Health Organization (WHO) 
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