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  در پیشگیري از وقوع جرمبا شیر مادر نقش تغذیه 

   ∗دکتر محمدرضا الهی منش
  ∗∗ محسن مرادي اوجقاز

  6/8/1393تاریخ پذیرش:     23/7/1393تاریخ دریافت: 
  

 چکیده

معنوي شیر مادر بر کودك اذعان دین مبین اسالم چهارده قرن پیش به اهمیت و اثرات مادي و 
، شناسـان  جـرم ، نموده است. امروزه طی تحقیقاتی که دانشـمندان علـوم مختلـف (روانشناسـان    

گیري اند که شیر مادر نقش مهمی در شکل اند به این نکته پی برده شناسان و...) انجام دادهجامعه
ي مغـزي  هـا  سـلول مـرگ   و تکوین شخصیت انسان دارد. سوء تغذیه در دوران بارداري موجـب 

کاري درآینده رابطـه وجـود دارد؛ در واقـع شـیر     شود و بین سوء تغذیه در دوران کودکی و بزه یم
آیدکه عالوه بـر تـأثیر مطلـوب بـر روح و     ي کامل به حساب میمادر براي کودك یک نوع بیمه

ختالالت روحی و ا، ها روان کودك باعث  باال رفتن ضریب هوشی و کاهش ابتال به انواع بیماري
شـود.   ها در وي میعدم تعادل عاطفی و نابهنجاري، اختالل در عملکرد رفتاري و هیجانی، روانی

، گیري شخصیت انسان و نیز تقویت قـواي جسـمانی در ایـن دوران   به دلیل رشد مغزي و شکل
ین صـفات  تـر  شود و از طریق شیر مادر عالی اهمیت و جایگاه میزان تغذیه با شیر مادر روشن می

شود. تحقیقات جدید دانشمندان حاکی از این موضوع است که اصوالً  انسانی به کودك منتقل می
یا خیلی کم  ستیز کسانی هستند که از شیر مادر خویش تغذیه ننمودهکار و جامعهو غالباً افراد بزه
صـد تمایـل    نقش مهمی در افزایش در، سازياند. مبرهن است که آموزش و فرهنگ تغذیه نموده

  شود. مادران شیرده به شیردادن فرزندانشان می

  جرم.، پیشگیري، شیرمادر: واژگان کلیدي
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  :درآمد
عـالج  «شناسـان پیشـگیري بـه     گویند پیشگیري بهتر از درمان است و در لسان جـرم  همیشه می

الطاف خداوند شود. در قرآن کریم شیر مادر به عنوان یکی از  تعبیر می» واقعه قبل از وقوع جنایت
، آید. به موازات رشد علوم بشـري  ي کامل غذایی براي انسان به شمار میرحیم بیان شده و نمونه

میزان اهمیت و تأثیر شیر مادر بر کودك و نیز تأثیر غذا بـر روح و جسـم انسـان کشـف گردیـده      
توانند معـادل   ینمي تأیید شده ها خشکیرو شیی مهمی دارد و غذاید بهداشتی مادر فوااست. شیر 

موجـب  ، شیر مادر باشند. شیر دادن به کودك و نونهال عالوه بر آثار مطلوب آن بـر جسـم و روان  
ترین نیـاز انسـان بعـد از     بزرگ، شود. در دوران طفولیت ایجاد مهر و محبت بین مادر و کودك می

خصـیت  شـود. در ایـن دوران اسـت کـه ش     محبت است که از این طریق رفع می، ي مناسبتغذیه
ها و هنجارهاي حاکم بر جامعه را بایـد از ایـن دوران نهادینـه کـرد.      گیرد و ارزش انسان شکل می

بیان داشته است: بدان! که شخصیت فرزندت مانند سـوپی مقـوي و خوشـمزه    » جکسون براون«
در دوران حسـاس شـیرخوارگی نگـاه پـر      1گیرند. است که هر دو در خانه درست شده و شکل می

حبت پدر و مادر و نیز خوش اخالق و مهربان بودن آنهـا باعـث ایجـاد هـوش عـاطفی و      مهر و م
شـود بـه    شود. در این پژوهش سعی مـی  هیجانی و نیز حس اعتماد و اطمینان در نوزاد خویش می

کـاري و نـا بـه    تبیین و بررسی تأثیر شیر مادر بر کودك و نیز ارتباط یـا عـدم ارتبـاط آن بـا بـزه     
 شود.   هنجاري پرداخته

  نگاهی اجمالی به مفهوم پیشگیري:
اند و آن را با توجه به کـارکرد و کـارایی    اي تعریف کردهشناسان هر یک پیشگیري را به گونه جرم

پیشـگیري  «ی شناسـ جـرم هاي جدید در  یشگیريپاند. یکی از انواع  به انواع مختلفی تقسیم نموده
شـود کـه بـه دنبـال حـذف و      اتی را شامل میاقدم مجموعه، است. این نوع پیشگیري» اجتماعی

معتقدند کـه بـروز    شناسان جرماغلب  2باشند.ي موجبات جرم میخنثی کردن عوامل فراهم آورنده

                                                   
 . 800، ص 1388براون، جکسون؛ اندرزهاي کوچک زندگی، ترجمه: شبنم خوشبخت، جلد دوم، چاپ سوم،  -1
ی، انتشارات دانشگاه شـهید بهشـتی، چـاپ اول،    شناس جرمبیگی، حمید؛ دانشنامه  هاشمنجفی ابرندآبادي، علی حسین و  -2

 .139، ص1377
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زا باشد؛ معناي این سخن این است که عوامل جـرم  یمسایکو و سوسیال) ، ي (بیویک پدیده، جرم
قـانون   1ي مـاده  1اعی اسـت. بخشـی روانـی و بخشـی دیگـر عوامـل اجتمـ      ، بخشی بیولوژیکی

شعار  الزم  و اقـدامات شناسـایی  ، بینـی دارد: پـیش  یمپیشگیري از جرم در مورد پیشگیري از جرم ا
تـوان   تدابیر. به طور خالصـه مـی   و اتخاذارزیابی خطر وقوع جرم ، براي از بین بردن یا کاهش آن

 در سـطح کاري جنایت و بزه، بروز جرماي است که مانع از هر نوع اقدام و برنامه، گفت: پیشگیري
ي مـادر در دوران  توان اذعان نمود که توجه به تغذیه یمشود؛ بنابر مراتب فوق  یمینده آجامعه در 
ي خـود  باشد که به نوبـه  یم» پیشگیري اجتماعی«از نوع ، یر مادربا شي کودك یهو تغذشیردهی 

د براي ارتکاب جرم را عوامل آماده عـ یـا  و دهد  یمکاهش کننده یا م بـرد؛ زیـرا در ایـن     یمـ ین از ب
ممکن است  موجبـات   و یابد یم و تکاملیت وي رشد و شخصمغز ، دوران سیستم عصبی کودك
پـذیري کـودك شـود.    و جامعـه یا بالعکس موجب به هنجـار شـدن   و جرم را در آینده فراهم کند 

کـه در بنـد پـنجم اصـل     ، تر استبخشیجهو نت تر راحت، ترهزینهپیشگیري از درمان کم، بنابراین
مجرمین مورد اشـاره و   و اصالحقانون اساسی نیز اقدام مناسب براي پیشگیري از وقوع جرم  156

  تأکید قرار گرفته است.            

  یث:داحاو  در قرآن مادر یرشاهمیت 
گیـري شخصـیت انسـان توجـه     و شـکل یت شیر مادر در تکـوین  و اهمدین مبین اسالم به نقش 

اصوالً اسالم به پیشگیري از جرم بیش از اصالح مجرم اهتمام دارد. به همـین دلیـل   نموده است. 
گناه و جرم توجه ویژه دارد و براي مقابلـه بـا    سازپیش از هر چیز به عوامل به وجودآورنده و زمینه

فرمایـد:   یمشیر مادر  در مورد» قرهب«ي سوره 232ي کند. خداوند متعال در آیهمیسازي آن چاره
راد اَن یتم الرضاعۀ و علی المولود لَه رزقُهن و « رضعنَ اوالدهنَّ حولینِ کاملین لمن اَ ی الوالداتو

مادران فرزندان خود را دو سال تمام شیر دهند؛ «؛ »ها وسعکسرتهنَّ بالمعروف التکلف نفس اال 
 بـه طـور   آنهـا  و پوشـاك  و خوراكرا کامل کند  دادن یرشه بخواهد دور کهاین براي کسی است 

                                                   
، پایـان نامـه کارشناسـی ارشـد،     و نوجواننامدار حسینی، بهمن؛ مدیریت خانوادگی در پیشگیري از جرم فرزندان کودك  -1

  .32، ص 1389دانشگاه پیام نور تهران، 
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مفهـوم آیـه   ». شـود  ینمـ تکلیف  قدر توانشکس جز ي صاحب فرزند است. هیچشایسته به عهده
 و ازشـیر دادن کـاملی نیسـت    ، این است که تغذیه با شیر مادر براي کودك به کمتـر از دو سـال  

ي ي پانزدهم سـوره طور کامل شیر بدهند و در آیهخواهد که به فرزند خویش به  یممادران شیرده 
ي سی مـاه اسـت   و باردارشیر دادن «یر دادن آمده است: و شنیز در مورد مدت حاملگی » احقاف«

شود کـه خـونی کـه نـوزاد قبـل از تولـد در        یماز این آیه چنین استنباط ». تا به رشد کامل برسند
همـان  ، شود و بعد از تولد یمدر به فرزند محسوب کند جزء شیر دادن ما یمداخل رحم مادر تغذیه 

ي نـوزاد قبـل از تولـد در    شود؛ زیـرا تغذیـه   یمکند تبدیل به شیر ساده  یمخونی که از رحم تغذیه 
کنـد. روایـات   کریم این خون را نیز نوعی شیر دادن تعبیر می و قرآنداخل رحم مادر با خون است 

یر تغذیـه بـا   تأث یزانمي معصومین در مورد اهمیت و ائمهیث متعددي از پیامبر اکرم(ص) و و احاد
گیري شخصیت کودك وجود دارد؛ از جمله: از ازدواج بـا احمـق بپرهیزیـد؛ زیـرا     بر شکلشیر مادر 

فرمایـد: زن  احمـق را    یمـ  و مجـدداً 1نیز بدبخت است و فرزندشي اندوه نشینی با احمق مایههم
سرشت انسـان  ، شیر 2یابد. یمید؛ زیرا کودك با شیر  پرورش ي اطفال خود قرار ندهیهو مرضدایه 

خـویش اسـت و نیـز     پدر و مـادر ي وجودي دهد و تردیدي نیست که هرکسی عصاره یمرا تغییر 
 در حـال  3ي شیردهی اسـت. ي آخر مرحلهگیري شخصیت هرکس سه مرحله دارد که مرحلهشکل

به هنجـار  ، ي افرادکه تغذیه بر آینده اند بردهحاضر دانشمندان در تحقیقات خویش به این نکته پی 
پیامـدهاي  ، صـورت عـدم رعایـت آن    و درفـرد اثرگـذار اسـت     و رفتـار سالمت جسـمانی  ، شدن

ل شخصـیت در انسـان از ایـن سـنین      نامطلوبی را براي اجتماع در پی خواهد داشت؛ در واقع تحو
یب ببینـد جبـران آن   و آسـ شود و در این سنین اگر رشد شخصیت انسـان مختـل شـود     یمشروع 

از براي جلـوگیري   دارد کهیه وجود و تغذشود. روایات متعددي در مورد شیر مادر  یم مشکل یاربس
 کنیم.ي کالم از ذکر آنها پرهیز میاطاله

                                                   
 .24، ص1373انسان، انتشارات منطق(سینا)، چاپ اول،  و جاندر جسم  و غذایر شیر تأثحسینی، میرزا باقر؛  -1
 .43، ص1389یر، انتشارات بالغ اصفهان، چاپ اول، و شاحمدي امان آبادي، امراهللا؛ اسالم  -2
 . 859، ص1389ول، پاییز دشتی، محمد؛ فرهنگ سخن پیامبر اکرم (ص)، انتشارات امیرالمؤمنین، چاپ ا -3
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  شناسی اجتماعی: آسیب
باشد. ایـن   یمبودن مادران به دالیل مختلف تیم شاغلیکی از مسائل امروزي که با آن مواجه هس

گوینـد: کودکـانی کـه     یمـ نظـران  مادران مجبورند کودکان خود را به مهد بسپارند. برخی صـاحب 
ي هـا  و سـال دبسـتانی  شوند بیشتر احتمال دارد در دوران پیش یمخیلی زود به مهد کودك سپرده 

لحاظ آماري بین سـپردن زود   و ازگیري نشان دهند و گوشهنافرمانی ، نخست دبستان پرخاشگري
ي اجتماعی ضعیف در کودکستان رابطـه  ها و مهارتي گرو پرخاشهنگام کودکان به مهد کودك 

تحقیقـاتی کودکـان در سـیاتل     يمؤسسه از، »تاکیس دمیتري کریس«طبق اظهارات  1وجود دارد.
ه با شیر مادر بررسی جدیدي ارائـه داد اثر تغذیه  هوشی دري  بردن سطح بهره خصوص باال که در
دهد و مادرانی که کودکـان   هوشی را چهار برابر افزایش میي تغذیه با شیر مادر سطح بهره، است

عدم تغذیـه  ، این چرخه که در …کنند  معیوبی ایجاد می يچرخه«کنند  را از شیر خود محروم می
شـود   خود باعث مـی  ينوبه  این امر بهبا شیر مادر سبب کاهش ضریب هوشی در کودکان شده و 

احتمال تغذیه بـا شـیر مـادر در نسـل     ، تر آمده و به این ترتیب وضعیت اجتماعی و اقتصادي پایین
-با توجه به رابطـه  :آمده است که »کریستاکیس« يشده چاپ يدر مقاله». یابد بعدي کاهش می

براي افراد درگیـر  «ذیه با شیر مادر عدم تغ، کاريهوشی و پیشرفت تحصیلی و بزهي  بین بهره ي
انتظـار   ؛البته معکوس این قضـیه هـم صـحت دارد    ».آورد بار می و کل جامعه پیامدهاي واقعی به

 هاي متوالی افزایش دهد کـه در  هوشی را در طی نسلي  رود که تغذیه با شیر مادر سطح بهره می
ایـن احتمـال وجـود دارد کـه از     ، ابراینیابد. بن پی آن وضعیت اقتصادي و اجتماعی جامعه ارتقا می

سـر    سهولت پشـت   آن فقر به اي مؤثر و مناسب ایجاد گردد که در طریق تغذیه با شیر مادر چرخه
و هـایی کـه امـروزه در امـر علـم       یشـرفت پبـا   2.یابد گذاشته شده و جامعه به رشد و ترقی دست 

یبات شیر خشک را به شیر مادر نزدیک کنند ولـی  تا ترکسعی شده است ، ي صورت گرفتهتکنولوژ
یدا نشده است. شیر مـادر چیـزي بـیش از یـک غـذا      پتا به حال جایگزین مناسبی براي شیر مادر 

بـا بـزرگ شـدن کـودك      و متناسباست؛ در واقع شیر مادر با تغییر سن نوزاد در حال تغییر است 

                                                   
پاول اس، کاپالن؛ روانشناسی رشد(سفر پر ماجراي کودك)، ترجمه: مهرداد فیروزبخت، موسسه فرهنگی رسا، چاپ اول،  -1

 .447، ص1381
 . http://persian.epochtimes.comنقل از: -2
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کننـد ایـن اسـت کـه گـرایش       یمـ ه مادران یر محققان بو سااي که پزشکان کند. توصیه یمتغییر 
 هـا  خشـک یشـگیري  از افـزایش آمـار اسـتفاده از شیر    و پجلـوگیري  ، نوزدان دادن یرشمادران به 

بیـرون از منـزل    کـار در هاي اجتماعی گرایش مادران امروزي بـه   یبآسباشد؛ بنابراین یکی از  یم
اشد که  سبب شده  میزان آثار عـدم  ب یم(شاغل بودن مادران) و عدم رغبت به شیر دادن فرزندان 

ي نه چنـدان دور مـادران بـه جـاي کـار در بیـرون از       تغذیه بر کودك قابل توجه باشد. در گذشته
، پرداختند؛ ولی امروزه شرایط تغییر کرده است و عدم رعایـت آن  یمبه تربیت فرزندان خود ، منزل

زمـان بـا   هن است که رشد هوشی کودك همآورد. مبر یمي جامعه به بار را براناپذیري آثار جبران
عـدم  ، ناپذیر تغذیه نکردن کودك بـا شـیر مـادر   یکی از آثار جبرانو گیرد  یمرشد بدنی او صورت 

اي بیمـار  با جامعـه شود که ما  یمباشد که منجر به این  یمپرورش نیروي انسانی سالم در اجتماع 
به خصوص هنگامی کـه  ، سازيمند فرهنگنیاز، هاي ناشی از آن یبآسمواجه شویم. براي کاهش 

ي ایجاد عدم رغبت مادران به شـیر دادن  بـه کودکـان خـود     زمینه، هستیم. بنابراین، شاغل باشند
-و عوامل زیر باشد؛ من جمله: عدم حمایت از سوي مسؤولین و مقامات ذي از عللتواند یکی  یم

عـدم شـناخت   ، حمایت از سوي همسرعدم ، شاغل بودن مادر، مشکالت زندگی و خانوادگی، ربط
متعـدد دیگـري کـه همگـی      و عوامـل جدایی ، طالق، ترویج شیر خشک، مزایاي تغذیه شیر مادر

مادران در شیر دادن به کودکان خود اشتیاق کافی نداشته باشند؛ لذا شـیر مـادر    که شوند یمسبب 
معایبی نیـز در بـر دارد.    براي کودك داراي مزایایی است که شیر خشک فاقد آن مزایا است؛ بلکه

، یـر م و مـرگ کـاهش  ، باشد: کاهش ابتال به ایدزبرخی از مزایاي تغذیه با شیر مادر بدین قرار می
، هـا یشگیري از انواع بیماريو پافزایش سالمت جامعه ، کامل بودن شیر مادر از لحاظ ارزش تغذیه

افـزایش  ، و کـودك ی بـین مـادر   فو عاطي عاشقانه افزایش رابطه، یل بودن شیر مادرو استرپاك 
یـب  معا ایجاد احساس امنیـت و ... . ، افزایش ضریب هوشی کودك، ي شیرخوارو مغزرشد عصبی 

مـرگ ناگهـانی   ، ي زیاد و گـزاف بـراي والـدین   توان چنین بیان کرد: هزینهشیر خشک را نیز می
د ایـن مطلـب اسـت    1هاي مختلف. یماريو بچاقی زودرس ، شیرخوار کـه تحقیقات انجام شده مؤی 

، توان کاهش ابتالي مادر بـه سـرطان سـینه    یمشیر دادن به کودك براي مادر نیز مفید است که 
  روحی را بر شمرد. و آرامشکاهش اضطراب 
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  شناسی:جایگاه شیر مادر در جرم
یـن امـر   و اداده است تمام جهات زندگی کنونی بشر را تحت تأثیر خود قرار ، ماشینی شدن زندگی

یکدیگر مثل سابق ارتباط صـمیمی و عـاطفی نداشـته باشـند.     با موجب شده تا دیگر افراد خانواده 
زیـادي بـه    و توجهشوند یرون از منزل مشغول به کار میدر ب، مادران به جاي تربیت فرزندان خود

راه را براي سقوط فرزنـدان   ،یر عوامل دیگرو ساین عوامل و ایت فرزند خود ندارند و تربامر تغذیه 
ي زنـدگی خـود را   گشایند؛ زیرا اغلب ایـن کودکـان مراحـل اولیـه    باز می و انحرافاتها  يروو کج

کننـد. اصـوالً    یمـ شـروع   گـاه و پـرورش کودك  از مهدساالن تنها یا با هم، بدون نظارت والدین
یـدي بـودن دوران   کل ویـزان اهمیـت شـیر مـادر     و مي کـودك  کمتر به بحث تغذیه شناسان جرم

بـه   شناسان جرم؛ شاید به این دلیل است که اند پرداختهي جرم کودکی در پیشگیري یا ایجاد زمینه
و موارد ارثی و ... در بروز رفتارهـاي نـا بـه هنجـار     ، دوستان، مانند مسکنینی و ععوامل ملموس 

 و دردرمـان  ، گیري از آنیافتن راهی بـراي پیشـ  ، پردازند. شناخت عوامل جرم زا یمی ضد اجتماع
ی اسـت. حـال پرسشـی کـه مطـرح      شناس جرمنهایت تالش براي اصالح فرد در جامعه از وظایف 

بـر  مـادر  یر شـیر  تـأث -ي قطعی توان در صورت رسیدن به یک نتیجه یمشود این است که آیا می
کـار بـه   هاز شـیر دادن زنـان بـز   ، ي پیشگیري از آثـار نـامطلوب آن  برا - فردي یندهو آشخصیت 

ي قطعـی مبنـی بـر    فرزندان خود جلوگیري نمود؟ مسلم است که در صورت رسیدن به یک نتیجه
بر کودك و ، نماید یماز شیري که کودك تغذیه ، ي ويتغذیه، ی مادرو رواناین که حاالت روحی 

بیلـی و  ي بـزرگ نظیـر مقـدس ارد   ها انسانتوان این اقدام را عملی نمود.  یمگذارد؛ نونهال اثر می
و یر زیادي بـر بزرگـی   تأث آنها مادران یرشکه  اند نمودهشیخ مرتضی انصاري نیز به این امر اذعان 

و جـزء عوامـل مسـتعد     شناسـان  جـرم از نظـر   و نامناسبي نادرست داشته است. تغذیه آنها شأن
شـود. از   یمانحراف کشیده  فرد بهاي ین جرقهتر کوچکآید که در آینده با  یمکننده به شمار آماده

ی کـه در  کودکـان  یـز ن ویابـد   یمهاي پدر و مادر به فرزند انتقال  یژگیوبرخی  شناسان جرمدیدگاه 
شـود کـه در آینـده     یمـ مهـري سـبب   گیرند؛ این بـی  یمقرار  و غفلتمهري سنین پایین مورد بی

  تل شود.  مخ آنهاي و رفتارکار بشوند و رشد ذهنی افرادي نا به هنجار و بزه
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  ي کودكیندهو آي شیر مادر بر شخصیت و معنوالف: تأثیر مادي 
، ایـن میـان   و دري کـودکی بـوده   یرپذیري انسان از محیط پیرامون و تغذیه در مرحلهتأثبیشترین 

هاي خانواده  یطمحآید. اصوالً شخصیت کودك در  یمین نهاد به حساب تر ارزشخانواده بهترین و با
گیرد. البته عوامـل   یمی از این مکان مقدس نشأت و اخالقشود؛ در واقع رشد عاطفی  یمریزي پی

باشـد کـه خـود     یمشیر مادر ، یر دارد. یکی از عوامل مهمتأثدهی شخصیت انسان زیادي در شکل
شدن انسان در جامعه شود؛ چون در این مرحله میزان  هنجاره ب کاري یاممکن است سبب بروز بزه

توان گفت شیر مادر  یمباشد.  یمو... بسیار باال  بودن یرپذآسیب، یو عقلی رشد جسم، يپذیرتلقین
ی نیز بر طفل اثر و روانروحی  لحاظاز ، از هر مادري) عالوه بر تأثیر بر جسم فرد و نهیري هر ش(نه 
الف)  گیري شخصیت انسان سه مرحله وجود دارد:فرماید: براي شکل یمگذارد. پیامبر اکرم (ص)  یم

نظر به ي شیردهی. با امعاني بارداري.  ج) مرحلهي انعقاد نطفه (روحیات والدین). ب) مرحلهمرحله
   یر شیر مادر را به دو دوران تقسیم نمود:تأثتوان  یمروایت مزبور 

ین دوران زنـدگی بشـر   تـر  مهـم ایـن دوران یکـی از   دوران قبل از تولد (دوران جنینـی):   -1
حقیقت از این مرحله است که شخصیت انسـان شـروع بـه شـکل گـرفتن      درو گردد  یممحسوب 

کند. تحقیقات جدیـد دانشـمندان حـاکی از ایـن اسـت کـه کودکـانی کـه در دوران بـارداري           یم
ایـن امـر باعـث بـروز      انـد  داشـته یم نامناسـب غـذایی   و رژ اند بودهمادرانشان دچار کمبود غذایی 

 بـروز انـواع  ی کودك شـده کـه خـود سـبب     و روانانی ناپذیري بر سالمت جسمهاي جبران یبآس
یجانی افـراد  و ههنجاري در دوران بعدي زندگی انسان شده است. برخی از مشکالت شناختی  نابه

گـذارد. در   یماثر  رفتارهاباشد. عوامل ژنتیکی از طریق فیزیولوژي و اعصاب بر  یماز علل ژنتیکی 
توجه ژنتیکـی  ي قابلیک مؤلّفه، یاد به الکلو اعتنی برخی از اختالالت مهم روانی مثل اسکیزوفر

هـاي   یمـاري بگـذارد. در ایـن اواخـر برخـی از      یمـ یر تأثین اختالالت بر هوش نیز و ادخالت دارد 
 و انتقـال انسان به بیان دیگـر همـان وراثـت     1ژنتیکی کشف شده که همگی مبناي ژنتیکی دارند.

کـاري از طریـق   بـر فرزنـد اسـت(بیولوژیک) و انتقـال عوامـل مـؤثر در بـزه        و مـادر ویژگی پـدر  
، ضـربان قلـب  ، توسط مـادر » نیکوتین«کاري مساوي است. مصرف وراثت(علل بیولوژیکی) با بزه
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دهـد. نـوزادانی کـه مادرانشـان       یمـ یان خـون را کـاهش   و جرکند  یمزیاد  را و تنفسفشار خون 
کنند؛ به همین دلیل ایـن نـوزادان    یمدریافت » نیکوتین«زیادي  مقدار، اند از طریق جفت یگاريس

کمبـود وزن   و احتمـال ي اعتیاد به سیگار دارند سیگاري هستند یا سابقه پزشکانبه نظر برخی از 
یرات سـیگار و الکـل بـر نـوزادان     تأثبرخی از  1نوزادان سیگاري دو برابر مادران غیرسیگاري است.

،  یینپـا شـناختی  نمرات عصب،  کوچکینه و سسر ، ین نوزادان کوتاه قدگونه بیان شده است: ااین
، یـر م و  مـرگ نـرخ بـاالي   ، ی ذهنـی مانـدگ  عقب، ضایعات قلبی، و چهرههنجاري در جمجمه نابه

توانـد بـر    یمـ ي غذاي مادر پـیش از بـارداري نیـز    یادگیري و... . حتی سابقه ومشکالت شناختی 
دارد یر فراوانـی  تأث و سالمتشاي مادر بر رشد جسمی الت تغذیهیر بگذارد. مشکتأثسالمت جنین 

ـ شـود   یمي مادر باعث تغذیهکند. سوء یمبراي به دنیا آوردن فرزندي سالم کم  او رایی و توانا ه ناب
ي هاي زیادي پس از لقاح بر نوزاد بار شود؛ شواهدي وجود دارد مبنی بر اینکه سـوءتغذیه  يهنجار
، ی ذهنـی ماندگ عقبناپذیري نظیر هاي جبرانمادر در دوران بارداري باعث آسیبی و طوالنمزمن 

گوید: افرادي که در اجتماع غیرعـادي هسـتند    می شود. پروفسور پیکار یمفلج مغزي  ، کمبود وزن
درصد کودکـان   80الکلی هستند؛ هان آدرصد والدین  67، کار و...) افرادي هستند کهبزه، هنجار(نابه

در برخـی   2باشـد.  یمـ ی ناکافی دارند ناشی از تغذیه و عصبدر جهان که رشد مغزي  لخلقها ناقص
ی پر دردسر بـه و بهقرار بی، پذیرنوزادان تحریک و تولداي بین فشار روانی مطالعات رابطه -طورکلّ

نظـایر آن. شـایان ذکـر     کنند وزیاد گریه می، خورند ینمخوب غذا ، دست آمده است؛ این کودکان
باشد کـه از   یمین علل مرگ در نوزاد تر مهم، وزن و کمبودبودن نارس، ست که نقایص مادرزاديا

مخـدر  مصرف مـواد  ، توجه ننمودن به تغذیه، ي دوران بارداريها مراقبتهاي انجام نگرفتن  یبآس
  باشد. یمی عوامل دیگر و برخ
  شود: یمکه به شرح ذیل تقسیم یت):و طفولیرخوارگی شدوران بعد از تولد( -2

  یر غذاي مادر بر طفل:تأث. 2-1
ي مـادر در نهایـت از   ي مادر اهمیت زیادي داده شده است؛ زیرا تغذیهیث به تغذیهو احاد در قرآن

                                                   
 .216؛ صهمان -1
 .66انسان، ص و جاندر جسم  و غذایر شیر تأثحسینی، میرزا باقر؛  -2
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خورند بـر دایگـی    یملذا مادرانی که گوشت خوك یا شراب  و شود یمطریق شیر به کودك منتقل 
د  این مطلب است که مادرانی کـه  یج بهو نتا. تحقیقات اند نشدهیا همسري توصیه  دست آمده مؤی
و الکـل  ، دهند باید مراقب رژیم غذایی خود باشند و بـا شـیر خـود کـافئین     یمبه فرزندانشان شیر 

توانـد انسـان را    یمهاي محیطی را به فرزندانشان انتقال ندهند. شاید بتوان گفت غذا یندهآال یرسا
آن نیـز   و عکـس  اند شدهغذاي حرام به فساد کشیده  با خوردنبسا افرادي که  دگرگون سازد؛ چه

ي مغـزي کـه   هـا  سلولي کودك در سنین پنج تا ده سال به کاهش تعداد تغذیهسوءصادق است. 
ي خـوب  شیر مادر و یا یـک تغذیـه   با تغذیه 1شود. یممنجر ، یابد یمرشدشان در دو سالگی پایان 

یم بگذارد. بین مستقی اثر مستقیم یا غیرسال بزرگی در دوران و عاطفقلی تواند در رشد قواي عمی
ي و الگوهـا خشـم  ، که تـوأم بـا ناامیـدي    آنهاکودکی  و دورانها  یستتروری شناختروانوضعیت 

ي تروریستی کارایی خـود  اهگروهها فقط با عضویت در  یستتروراي وجود دارد. خشن است رابطه
-تغذیـه در شـکل   2.اند داشتهدهند. اغلب این افراد در دوران کودکی بیماري خطرناکی  یمرا نشان 

اي دارد. تحقیقات جدیـد حـاکی از   کنندهییننقش تعکاري و... بزه، اجتماع پذیري، گیري شخصیت
مختـل اسـت.    هـا  آن و رفتاری است. عملکرد عقالنی و چاقارتباط وضعیت غذایی با بیماري قلبی 

 و چـه درستی تصـمیم بگیـرد   مغز دچار اختالل در عملکرد بشود فرد قادر نخواهد بود به زمانی که
علت قتل را ، دکتر دي هیل دابلیو سارژنت 1913روي دچار شود. در اوایل سال و کجبسا به فساد 

کمبود قنـد   العمل عکسجرح را و ضرب ، تهدید، به کمبود قند خون ربط دادند و نیز تجاوز جنسی
اي دارند این عمـل واکـنش   بوالهوسانهکار که رفتار ي همیشه خشن و خالفها گروهنستند.خون دا

نوجوان زندانی انجام داد تا ببینـد   276آزمایشی را بر روي ، اسقان شوسنیکو 3به کمبود خون است.
انجـام  یر دارد یا خیر؟ در این آزمایش چند تغییر در رژیـم غـذایی   تأث آنهابر رفتار  شکر ییرتغکه آیا 
میوه شد. شکر جایگزین عسل شد. حبوبـاتی کـه مقـدار    هاي شیرین جایگزین آب یدنینوشگرفت. 

شکر باالیی داشتند حذف گردید و موارد بسیاري دیگر. متوجـه شـد کـه ایـن تغییـر باعـث تغییـر        
                                                   

باستانی، امیر؛ تأثیر عوامل زیست شناختی بر رفتار مجرمانه با تاکید بر عوامل ژنتیک، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه  -1
 .13، ص 1387هران، ت
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هـا در   ینافرمان و موارددعواها ، زد و خوردها، ها يدزداعمال انضباطی در رفتار زندانیان شده است. 
و شـناختی  ، تحقیقات کمی در مورد اثر تغذیه بر عملکرد رفتـاري  1درصد کاهش یافت. 45زندان 
یر تـأث تـوان گفـت    یمـ انگیز هستند. به جـرأت  دست آمده شگفتی انجام شده ولی نتایج بهعاطف

یـا  و شـود   یمـ به تغذیه کم توجه  متأسفانهژنتیکی بیشتر از عوامل محیطی است.  و عواملتغذیه 
 شود. ینماصالً توجهی 

  شیرخوار: بر طفلیر شیر مادر تأث. 2-2
ي تولـد  باشد. مغز نـوزاد در لحظـه   یمی و اصولتابع الگو ، ین رشدو ارشد اطفال نظم خاصی دارد 

رشـد انسـان از سـر شـروع     ، »دمـی  –سري «کند. طبق اصل بهتر از سایر اعضاي بدن رشد می
، ی بدن مانند مغـز و اساسي اصلی ها قسمترشد  2رسد. یمي تحتانی بدن ها قسمت و بهشود  یم

و مغز رابطه وجـود دارد و نیـز بـین رشـد      و نموشود. بین رفتار و رشد  یمدر دوران کودکی شروع 
ی رابطه وجود دارد. دکتر جرجی.اف در ایـن زمینـه   و شناختحرکتی ، هاي حسی یتوانمغز با  تحول
کنـد. مطالعـات    یمـ مغزي را تسـریع   و تکاملین است که رشد مادر اید: یکی از فواید شیر گومی

ي مغـز رشـد   انـد  نمودهیه مادر تغذنشان داده است کودکانی که از شیر  1992انجام شده در سال 
 و تجـارب گـذارد   یمیر تأثهاي کودك  اییتوانهشت نمره بیشتر از سایر کودکان است. مغز بر  هانآ

ین تحقیقـات صـورت گرفتـه بـر روي     تر مهمرد. در یکی از گذا یممغز اثر  و تحولکودك بر رشد 
خالفکار که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند این نتیجه به دست آمـد: یـک گـروه     325مغز 

بـار انجـام داده   دیگر چندین بار عمـل خشـونت   و گروهبار انجام داده بودند یک بار عمل خشونت
، درصـد  24گر بودند نوار مغزي غیرعادي داشتند و یی که همیشه پرخاشها آندرصد از  65بودند؛ 
از طریق تغذیـه   آنهابار انجام داده بودند. ضریب هوش بار عمل خشونت فقط یک بودند کهیی آنها
ها روشـن   یشناسائنتیجه کسب  و دردر فعالیت حافظه » ریبونیو کلئیک«اسید  و نقشرود  یمباال 

ي ین به تغذیه (یـا سـوءتغذیه) در دوره  و پروتئکالري  از نظر» ریبونوکلئیک«شده است. خود اسید 
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رشـد مغـز    1کنـد.  یمـ یه خسارات سنگینی را به مغز طفـل وارد  و سوءتغذاول زندگی بستگی دارد 
ها نشان داده است افـرادي کـه داراي    بررسیو رسد  یمتکامل  و بهانسان تا دو سالگی ادامه دارد 

ي سالم بـوده اسـت؛ در واقـع رشـد هوشـی انسـان بـه        ضریب هوشی باالیی هستند از راه تغذیه
 و انـواع کلسـیم  ، چربی، موازات رشد بدنی است. شیر مادر براي کودك منبع مهم دریافت پروتئین

ین دوران تـر  حساس، باشد. این سنین برخالف عقاید برخی یممورد نیاز کودك  و امالحها  یتامینو
ابتال بـه انـواع    خطر دك در این دوران در معرضآیند به طوري که کو یمزندگی انسان به حساب 

هـا   یمـاري ب ابتال بهخطر ، یر مادر با دارا بودن خاصیت ایمنی بسیار باالو شگیرد  یمها قرار  یماريب
شود  یمکودکی که مبتال به بیماري ، ها یهتوصدهد. حال با فرض رعایت نکردن این  یمرا کاهش 
کنـد؟   یمـ ردي که بیمار است در جامعـه چـه جایگـاهی پیـدا     چگونه خواهیم دید؟ ف او رادر آینده 

رابطه وجود دارد ، عصب شناختی مادر و رشدگر این است که بین تغذیه با شیر برخی شواهد نشان
یکـی از  ، یر در فرزندانم و  مرگکاهش  2گیرد. یمهاي مزمن مثل دیابت را  یماريبي برخی و جلو

یر شیر مادر بر شخصیت انسان به اثبـات رسـیده اسـت و    تأثمزایاي مهم تغذیه با شیر مادر است. 
ي سـالمندان  خانـه  را بـه خـود   و مـادر دهد افرادي کـه پـدر   جالب اینکه تحقیقات اخیر نشان می

یـن  کمتـر از ا یا  اند نکردهسپارند اغلب کسانی هستند که در کودکی از شیر مادر  خویش تغذیه  یم
ي خـویش خطرآفـرین   تنها بـراي خـانواده  افرادي به جامعه نه اند. با ورود چنینموهبت  بهره برده

یر تـأث باشند و همچنین در نسل بعـدي (فرزنـدان خـود) نیـز     هستند بلکه براي جامعه نیز مضر می
توانند فرزنـدان خـود    ینم اند گرفتهمحبت و... قرار ، مهريین افرادي چون مورد بیو چنگذارند  یم

بیمـاري و  ، یشـناخت  ي نامناسب سـبب اخـتالالت عملکـردي و   یهتغذ 3ی تربیت کنند.به درسترا 
یزان ضریب هوشی فـرد و همچنـین در   و متغذیه بر مغز ، شود. عالوه بر بیماري جسمیضعف می

روي و کـج سـتیزي  تنهـایی بـراي جامعـه   یک از این عوامل بـه و هر یز اثرگذار است و روان نروح 
گی از شیر خشک استفاده کرده است احتمال ابتال بـه  یرخوارشباشد.کودکی که در دوران کافی می
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ـ ی و ذهنهاي جسمی  یماريبانواع و اقسام  ي کـه داراي  و فـرد یابـد   یمـ ی در وي افـزایش  و عقل
ـ ي خاصـی  شود که حرفـه  یمبیماري و یا ضعف بدنی است این ناتوانی در او مانع از آن  -یشرا پ

یرمعمول اسـت  و غنامتعارف  ، این فرد به کارهایی که در جامعه که شود یم امر باعثبگیرد و این 
کـردن  انگـاري نتیجه به یک فرد ضد اجتماعی تبدیل شود. کمبود غذاي طفل(سهل و درآورد روي

جنایـت  «تـوان نـوعی    یمـ یج سوء حاصـل از آن را  و نتامانند توجه نکردن به تغذیه از شیر مادر) 
را سازد که نتـایج وخیمـی    یمسنگینی را بر مغز کودك فراهم  نامید که خسارت  بسیار» اجتماعی

  آورد. یمي جامعه به بار برا

  ي شیر مادر بر طفل شیرخوار:و معنویر روحی تأث . 2-3
گونـه افـراد در سـن    مهـري مـادر حـاکی از آن اسـت کـه ایـن      در مورد بی شناسان جرمتحقیقات 

مهري؟! زمانی که طفل در آغـوش  د. حال چرا بیکار خواهند بومتجاوز و بزه، ی خودخواهسال بزرگ
زمـانی کـه از کمبـود    ، و فـرد شود  یممادر به وي منتقل  و محبتگیرد در واقع مهر  یم مادر قرار

. حـال اگـر چنـین فـردي وارد     خواهد شدمحبت رنج نبرد بسیاري از مشکالت وي به راحتی حل 
داراي تمـایالت  ، مهربـان ، فـداکار ، دوسـت نـوع ، رحمدل، اجتماع شود فردي داراي عواطف لطیف

کـه مـادر   ي در او بسیار کم خواهـد بـود. زمـانی   هنجارهو نابهاي ناسازگاري عالی انسانی و زمینه
، باعث ارتبـاط عـاطفی  ، گیرد این ارتباط یم در آغوشطفل خود را با تمام وجود و با مهر و محبت 

 و سـبب گـذارد   یمـ وي اثـر   مادر برفکري  تشعشعات و شود یم و مادرروحی و روانی بین کودك 
آغوش مـادر   درواقعدوست و... داشته باشد؛ نوع، مهربان، پاك، ي لطیفشود که کودك روحیه یم

یت وي در آغوش پـدر و مـادر   و شخصاول بناي محبت کودك  و خشتکالس خداشناسی است 
دکی عصـبانی بـا رفتـاري    کـو ، این نتیجه به اثبات رسیده که از مادري پرخاشـگر  1گیرد. یمشکل 

شود مادر بچه را به طرف چپ سـینه   یموجود خواهد آمد. علت اینکه توصیه نامتعارف در آینده  به
 و پـرورش کودك با صـداي قلـب مـادر همـاهنگی      و عواطفخود بچسباند این است که خلقیات 

ل دارند بـراي خـود   شاغ و مادریابد. به تازگی این موضوع به اثبات رسیده که کودکانی که پدر  یم
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طـی  » اسـپایتز « 1ین امر موجب نگرانی والدین را فراهم آورده اسـت. و اگیرند  یمدوستانی خیالی 
دلبستگی کودك به مراقبـان را نشـان داده    بار عدمتحقیقاتی که انجام داده است پیامدهاي تأسف
کارکنـان  پرورشـگاه را   ي خشک ها مراقبت و طعماست. او کودکانی که در پرورشگاه بزرگ شده 

بـزرگ شـده بودنـد    ، چشیده بودند با کودکانی که زیر دست مادران خـود در مهـد کـودك زنـدان    
خـوبی داشـتند ولـی     و نمـو مقایسه کرد.کودکانی که در مهد کودك زندان بزرگ شده بودند رشد 

 آنهـا شـکالت  زیادي داشتند. برخـی از م  و رنجتوجه نشده بود درد  آنهاکودکان گروه دیگر که به 
ی ذهنی. کودکانی که در پرورشگاه بـزرگ  ماندگ عقب وکمبود وزن ، عبارتند از: اختالالت هیجانی

اغلـب فاقـد    انـد  شـده کودکانی که در پرورشگاه بـزرگ   2هاي بیشتري داشتند. یماريبشده بودند 
ضـعیف اسـت   بسیار  ها وسوسهدر برابر  آنهانفس هستند. نیروي مقاومت و اعتمادبهاحساس امنیت 

کـاري کشـانده   شود بـه سـوي تبـه    یمین امر موجب و همکاران خیلی آمادگی دارند برابر بزه و در
آینـد   یمـ یه بـار  و تنبشوند. البته نباید از این نکته غافل شد که کودکانی که در کودکی با خشونت 

شـیر   3هند شـد. ي حقارت خواوسواسی و دچار عقده، نامتعادل، ی افرادي ترسوسال بزرگدر دوران 
زن در  و اضـطراب هیجـان  ، يو شادی مهمی دارد. حاالت روانی اعم از غم شناختروانید مادر فوا

 خـوش  دسـت کـه مـادر   هنگام بارداري در رشد بعدي شخصیت جنین او اهمیت خاص دارد. زمانی
 یابـد. ین رفتار مـدت طـوالنی ادامـه مـی    و ادهد  یمگردد جنین فعالیت شدیدي نشان  یمهیجان 

هـا مؤثرنـد.    یجـان هیی اسـت کـه در   هـا  هورموني ترشحات واسطهیل فیولوژي این کیفیت بهدل
از راه جفـت بـه    آنها و ترشحاتکنند  یمخصوص فوق کلیوي فعالیت غدد داخلی به، خشمهنگام 

فعالیت بیشـتر او   و سببگردد  یمشود؛ در نتیجه گردش خون جنین دچار اختالل  یمجنین منتقل 
ي محیط نامناسـب جنینـی   ردد. این نوزاد هنگام تولد از هر جهت عصبی است؛ زیرا در نتیجهگ یم
جنـین مـؤثر    و نمـو باشد. جالب این است که طرز تفکر مادر در مورد حاملگی خودش در رشـد   یم

ریچارف شروت معتقد است که اولین راهی کـه   4سازد. یممشخص  او رااست؛ زیرا حالت هیجانی 
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و مشاهدات دوران کـودکی اسـت. در    ها آموزششود  یمریزي گاه از طریق آن برنامهضمیر ناخودآ
در یـک حالـت بـه     آنهاهیپنوتیزمی قرار دارند؛  و حاالتهاي کوچک عمالً در شرایط حقیقت بچه

ترانس واقعـی هسـتند. تمـامی مطـالبی کـه در      ، اصطالح خواب هیپنوتیزمی یا به اصطالح علمی
مـا  ریزي ضمیر ناخودآگاه یی برنامهو محتواي اساسی و اصلی شود پشتوانه یمدوران کودکی گفته 

آینـده فـردي    او دردرست و اخالقی به کودك گفته شـود  ، دهد. اگر مطالب صحیح یمتشکیل  را
شـود   او گفتهضداخالقی و خرافاتی به ، صالح و با وجدان خواهد شد. اگر مطالب زشت، کاردرست

ی خواهد شد. اثر و ضد اجتماعوجدان بی، کارزشت، کاراطراف خود مشاهده کند فردي بزه او دریا 
بـه صـورت    فرد بـالغ در دوران کودکی شبیه تلقیناتی است که در یک نوجوان یا  و رفتارهامحبت 

ـ پـذیربودن و  اصـالح ، بهترین روش براي بهبود توانایی عقالنی 1شود. یمهیپنوتیزم القا  هنجـار  هب
ی بـه  دهـ پاسـخ ، ارتبـاط عـاطفی بـا وي   ، محیط خانه است. بازي با کودك و بهبوداصالح ، نبود

در نهایـت رشـد   ، آنهـا والـدین بـه    و توجـه درگیـري  ، ي تعامل با کـودك برقرار، واکنش کودکان
طفـل   500دهد. طبق یک بررسی در کشور فرانسه بین  یمی کودك را افزایش و اجتماعشناختی 

درصد نیز مادر خود را فاقد ارزش  14درصد روابط بسیار بد با مادر خود داشته و  30کار بیش از بزه
درصـد   23، کارنفر طفل بزه 100بین  1351اند. در یک بررسی در ایران در سال  دانسته یممادري 

البته نباید از نقش پدر غافل بود؛  2.اند بودهتفاوت درصد بقیه بی 4معتقدند که مادرانشان نامهربان و 
یا نامناسب و الگوي مناسب  به تواند یم و پدرباشند  یمپذیر زیرا کودکان در این دوران بسیار تلقین

کسانی هستند که در ، به عادت و مجرمان و سنگدلبه شمار برود. اغلب جانیان خطرناك  آنهابراي 
  .اند بردهاین محرومیت رنج  و از اند ندهماپدري محروم  و محبتکودکی از نوازش مادري 

  جایگاه شیر مادر در حقوق ایران:
ین دوران بـارتر  و پرین تر حساسبا توجه به مطالبی که گفته شد واضح است که دوران کودکی از 

انگاري به و سهلهاي ناشی از غفلت  یو کاسترود؛ بنابراین رفع نواقص  یمزندگی انسان به شمار 

                                                   
/ تاج زمان،  20، ص1369جمه رضا حاجیان، انتشارات اطالعات، چاپ سوم، ریچارف، شروت، هیپنوتیزم علمی نوین، تر -1

  .136، ص1374ی چیست، انتشارات کیهان، چاپ اول، شناس جرمدانش، مجرم کیست، 
  . 201 -200، ص 1389، چاپ پنجم، و سنجشی، انتشارات آموزش شناس جرمنجفی توانا، علی؛  -2
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یـت  اهم و پرما نیز از حساس  گذار قانونباشد.  یمی نوین از تمام جهات استار نگرشخو، این دوران
بودن این دوران و نیز تغذیه با شیر مادر غافل نبوده است و بر این موضـوع واقـف اسـت. در بنـد     

، حضانت فرزنـد ، حمایت مادران به خصوص در دوران بارداري، قانون اساسی 21دوم و سوم اصل 
مـورد  ، ي خـانواده و بقاسرپرست و نیز تشکیل دادگاه صالح براي حفظ کیان کودکان بیحمایت از 

و ) به نگاهـداري  1179تا 1168تأکید قرار گرفته است. باب دوم از کتاب هشتم قانون مدنی (مواد 
یت و تربنگهداري ، تکالیف زوجین به حفظ مواد بهیت اطفال اختصاص داده شده است. در این ترب

ین قانون فقط یک ماده در مورد شیر مادر وجود دارد کـه آن هـم بیشـتر    و در اشده است پرداخته 
دارد: مـادر مجبـور نیسـت     یمقانون مدنی اشعار  1176ي ي حمایتی از مادر را داراست. مادهجنبه

ي طفل بـه غیـر شـیر مـادر ممکـن نباشـد.       صورتی که تغذیه مگر درکه به طفل خود شیر بدهد 
ي او بـه وسـایل دیگـر    منوط به این اسـت کـه تغذیـه    فرزند خودسبت به شیر ندادن اختیار مادر ن

دلیـل عسـرت    به ي طفل باشد یاي تغذیهممکن باشد. هرگاه از نظر پزشکی شیر مادر تنها وسیله
ي شیر خشک یا غذاي مناسب دیگـر نباشـد شـیر دادن از    یا حوادث قهري امکان تهیه و مادرپدر 

صورتی که ضرري بـه طفـل برسـد     و دراز دادگاه خواست  او راتوان اجبار  یم وتکالیف مادر است 
عمـومی   مقـام است. در صورتی که مادر بخواهد از حق شیر دادن اسـتفاده کنـد پـدر یـا      ولؤمس
یـن  و اق.م)  1173ي تواند از این حق جلوگیري کند مگر به استناد دفع ضـرر از طفـل (مـاده    ینم

باشد. از دیگـر   یمزیرا مادر نسبت به دیگران داراي حق اولویت  1گاه باشد؛منع نیز باید به حکم داد
منافاتی با اخذ اجرت توسـط مـادر   ، وابستگی کودك به شیر مادر در صورتوجوب شیر دادن ، سو

آن را بخـورد سـبب   ، ندارد. اهمیت شیر مادر تا حدي است که اگر کودکی غیر از فرزند شیر دهنده
گیـرد.   یمـ ی در این دوران شـکل  و روحروانی ، شود؛ زیرا پرورش جسمی یمایجاد قرابت رضاعی 

قانون مجازات اسالمی در خصوص اجراي مجازات قصـاص نفـس اشـعار داشـته      437ي در ماده
زن حامله که محکوم به قصاص نفس است نباید پیش از وضع حمل قصـاص شـود. اگـر    «است: 

زمانی که حیات طفل محفوظ بماند قصاص به تأخیر پس از وضع حمل نیز بیم تلف طفل باشد تا 
بنـابراین   باشـد؛  مـی  ي محکوم به قصاص فاقد اهمیتي قصاص زن حاملهزمان و نحوهافتد. می

                                                   
  .710، ص 1388قوق کنونی، نشر میزان، چاپ بیست و سوم، پاییز کاتوزیان، ناصر؛ قانون مدنی در نظم ح -1
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چنانچه حاملگی چه قبل از جنایت و چه بعد از جنایت باشد و یا حتی بعد از محکومیت به قصاص 
قصـاص در دو  ، ق.م.ا 437ي عنایت بـه مـاده   رود. با می رخ دهد از موانع اجراي قصاص به شمار

  افتد:  مورد به تأخیر می
نباید پیش از وضـع  «ي فوق مشعر بر این که الف) قبل از وضع حمل باشد: قید مذکور در ماده

  نماید. می آور بوده و ایجاد تکلیفدر حقیقت الزام» حمل قصاص شود
پذیر یم تلف طفل باشد قصاص امکانب) پس از وضع حمل باشد: در این حالت تا زمانی که ب

تعویق یا تـأخیر اجـراي    1افتد.نیست و تا زمانی که حیاط طفل محفوظ بماند قصاص به تعویق می
ي قصاص تنها اختصاص به قصاص نفس ندارد؛ بلکه در قصاص عضو نیز جاري است. طبق ماده

پـیش یـا پـس از    ، اصمحکوم به قصاص عضو باشد و در اجراي قصـ ، اگر زن حامله، ق.م.ا 443
قصاص تا زمانی کـه بـیم مـذکور برطـرف شـود بـه       ، بیم تلف یا آسیب بر طفل باشد، وضع حمل
از ، ي مذکور اگر قصاص عضو موجـب تلـف یـا آسـیب طفـل گـردد      افتد. مستفاد از مادهتأخیر می

برخالف قصاص نفس که تنها بیم تلف کـودك موجـب عـدم    ، آیداجراي آن ممانعت به عمل می
اجراي قصاص است. لذا صرف این که قصاص عضو واجد تالی فاسد است اعم از این که موجـب  

افتد؛ چه قبل از وضـع حمـل باشـد و چـه     قصاص به تعویق می، تلف شود یا بیم آسیب طفل برود
حق قصاص به صورت مطلق و بدون قید بـراي ولـی دم ثابـت اسـت و     ، بعد از آن. از سوي دیگر
». آسیب و یا صدمه به طفل و یا حتی به مادر است«نوط و مشروط بر قید تأخیر اجراي قصاص م

ي الزم به ذکر این است که تنها در اجراي قصاص نیسـت کـه بـارداري و یـا شـیردهی زن      نکته
ها نیز ایـن قاعـده و اصـل سـاري و     شود بلکه در سایر مجازاتموجب تأخیر یا تعویق مجازات می

قانون آیـین دادرسـی کیفـري اجـراي مجـازات در مـوارد زیـر بـه          501ي جاري است. برابر ماده
  افتد:تشخیص و دستور قاضی اجراي احکام به تعویق می

  دوران بارداري.   -الف
  پس از زایمان حداکثر تا شش ماه.   -ب

                                                   
(جرایم علیه اشخاص)، انتشارات مجد، چاپ  1الهی منش، محمدرضا و محسن مرادي اوجقاز؛ حقوق کیفري اختصاصی -1

  .280، ص 1393دوم، 
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  دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگی.  -پ
  اجراي مجازات شالق در ایام حیض یا استحاضه.   -ت

اطفال تا سن دو سـالگی تمـام را نبایـد از    «قانون مزبور آمده است:  523ي همچنین در ماده
». مادري که محکوم به حبس یا تبعید شده است جدا کرد مگر آنکه مصلحت طفل اقتضـا کنـد...  

ناپذیر ناشی از عدم تغذیه بـا شـیر   جبران از آثاریري و جلوگخاطر وابستگی کودك به شیر مادر  به
 گردد.در این موارد (اجراي مجازات) با احتیاط عمل می، رماد

 4ي آزاري قلمـداد نمـود؟ مـاده   ی کودكرا نوعي کودك توجهی مادر به تغذیهتوان بی یمآیا 
شعار  و نوجوانانقانون حمایت از کودکان  و  و آزاریـت  و اذهرگونه صـدمه  «دارد:  یمدر این مورد ا

و ی و جسـم روانـی   و بهداشتگرفتن عمدي سالمت یدهنادو ی کودکان و روحي جسمی شکنجه
یـا جـزاي   و یک روز تا شـش مـاه حـبس    و به سه ماه  و مرتکبممنوع ، از تحصیل آنان ممانعت

و  و آزاراذیـت  ، گردد. در این زمینه برخی معتقدند که در ایـران هرگونـه صـدمه    یمنقدي محکوم 
ی و جسـم روانـی   و بهداشـت گرفتن عمدي سـالمت  یدهو نادی کودکان و روحي جسمی شکنجه
آزاري آزاري را از قسـم کـودك  آزاري قلمـداد نمـود و ایـن کـودك    عنوان کودكتوان به یمآنان را 

اگـر بـر   ، 1938کشی مصوب سـال  ) قانون بچه1در حقوق انگلستان طبق بخش ( 1روانی دانست.
مجازات خواهد شـد.  ، رد گردد مرتکبی به کودك واو رواني روحی صدمه، اثر شیر ندادن به طفل

ندهد تا صـدمه   شایان ذکر است در حقوق ایران نیز کسی که به عمد به کودك خردسال خود شیر 
شـیر مـادر در    و نقـش به اهمیت  باتوجهمسؤول صدمات وارده خواهد بود. ، و آسیبی به وي برسد

مایـت از مـادران در دوران   تـرویج تغذیـه بـا شـیر مـادر و ح     «قـانون  ، جامعه و توجه خاص به آن
تـدوین و نیـز     1375ي اجرایی آن در سال نامهبه تصویب رسید و آیین 1374در سال » شیردهی
الحاقاتی به قانون مرقوم اضافه گردید. الزم به ذکر است که در سطح  1384و  1380هاي در سال

اشت و یونیسف در راستاي تغذیه سازمان جهانی بهد، المللی نیز نظر به اهمیت تغدیه با شیر مادربین
را » هاي شـیر مـادر  المللی بازیابی جانشین شوندهکد بین« 1981در سال ، با شیر مادر و ترویج آن

  برسانند. تهیه و به کشورهاي مختلف پیشنهاد نمودند که قوانینی را در این راستا به تصویب

                                                   
  .280، ص1387صناعی زاده، حسین؛ پزشکی قانونی، نشر دادگستر، چاپ اول،  -1
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  برآمد:
ی انسـان  و تعالاصلی رشد  و کانونباشد  یمتربیت فرزند ، ین کارکرد خانوادهتر و مهمترین  یاساس

کـاري اسـت. افـرادي کـه در     یکی از علل پیشگیري از بزه، یریت صحیح آنمدرود و  یمبه شمار 
برند قطعاً زمینه مسـاعدي بـراي گرفتـار شـدن در دام      یمیی به سر و تنهادوران کودکی در انزوا 

جـدال همیشـگی   ، و مادری پدر و روانعدم تعادل روحی ، يو معنوی فقر فرهنگکاري را دارند. بزه
یش جـرایم فرزنـدان بـه اثبـات     و افزازایی فروغ خانواده در جرمسرد و بی و کانوناعتیاد ، آنهابین 

اهمیت دوران نخستین زندگی بسیار باالست؛ زیرا در ایـن دوران نقـاط   ، این میان در رسیده است.
پذیري زیـادي  آسیب، توجه به تغذیه در این دوراندارد و عدمرشد سریعی ، حساس بدن مانند مغز

یـن  و اشـود از کمبـود عـاطفی رنـج خواهـد بـرد        یمخواهد داشت. طفلی که به پرورشگاه سپرده 
ی دچـار  سـال  بـزرگ ین کودکـانی در  داد و چنـ ساالن خود سـوق خواهـد   به سوي هم او را، کمبود

ي شخصـیت  دهنـده هـاي قـوام  ی یکی از مؤلفـه شناس جرمنظر  شد و ازتفاوتی عاطفی خواهند  بی
پـذیري و  یجـان و هرود. بنابراین بین فشارهاي روانی مـادر در دوران بـارداري    یمجنایی به شمار 

ي هـا  سـلول مشکالت مادرزادي طفل رابطه وجود دارد. سوءتغذیه در دوران بارداري موجب مرگ 
کنـد.   یمـ ها جلوگیري  يهنجارهنابمعدنی از انواع  و موادها  یتامینوبرخی  شود و مصرفمغزي می

ـ سـیگار کشـیدن   ، بین مصرف نیکوتین در دوران بـارداري  ، ی بـودن بـا مشـکالت رفتـاري    و الکل
رابطه وجود دارد. طبق تحقیقات بـه عمـل   ، حسی و نیز کمبود وزن و عملکردی ذهنی ماندگ عقب

شـود   یمـ کنند سـبب   یممهري خود بییی که به کودك و مادرهاآمده در حدود سی درصد از پدر 
تـر  ناپختـه ، تراین کودکان با فرزندان خویش در آینده نیز بد رفتاري داشته باشند. این افراد افسرده

، مشـکالت رفتـاري  ، افسـردگی ، و اضطرابپذیرتر خواهند بود. بین فشار روانی کودکان یکو تحر
کسـانی هسـتند کـه در    » هاپسیکوپات«همبستگی مثبت وجود دارد. ، بزهکاري و بیماري جسمی

، تفاوتی عـاطفی یل بیبه دلین افرادي و چن اند ماندهي محروم و مادردوران کودکی از عواطف پدر 
شـود.   یمـ کاري یماري سبب بزهو بسوءتغذیه سبب بیماري ، توان گفت یمبسیار خطرناك هستند. 

هاي روانی و جسـمی   بیمارستان، ها کودکستانشود که ما در جوار  عدم تغذیه از شیر مادر سبب می
قـانون مجـازات اسـالمی و...) بـه     ، داشته باشیم. در حقوق ایران (قانون اساسی  و همچنین زندان

اسـت   مقرراتی وضع شـده ، لحاظ اهمیت و نقش تربیتی مادر و همچنین  نقش تغذیه با شیر مادر
  باشد.ادر میکه این خود نشانگر جایگاه و اهمیت تغذیه با شیر م
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Abstract: 
Islam has pointed out the importance and financial and mental effects of 
birth milk 1400 years ago. Nowadays the scientists of different fields 
(psychology, criminologists, sociology) have started different studies and 
have come to the result that birth milk plays important role in formation of 
the characteristic of the human being. Nutritional deficiencies in pregnancy 
cause death of the brain cells, so there is a relationship between nutritional 
deficiency and nutritional deficiencies in childhood and crime  in youth. It is 
presumed that birth milk is a complete assurance, which affects the mentality 
of the child and also causes the IQ of the child go high and decreases the risk 
of diseases , mental disorders, behavioral and interest disorders and the 
disorders in kindness. As the brain growth and the formation of the 
characteristic of the human being and improvement of the physical power is 
done in this period, the importance of the birth milk becomes clear and the 
high level attributions are transferred by birth milk to the child. The latest 
researches say that basically the ones, who have not fed by birth milk, are 
the people of many disorders. Education and culture play important role in 
increasing the motivation of the mothers to feed their children by birth milk. 
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