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  معيشت حرام بر انحراف و بزهكاري تاثير
  1سيد محمد حسين قربي

  14/10/1393: پذيرش 05/07/1393: دريافت
  :چكيده

مخدوش كردن يا پايمال كردن حق افراد يا اجتماع يا ، در قوانين و احكام اسالمي
كه براي  يمجازاتتبع آن هاي اجتماعي و نيز بهومرج هرجها و عالوه بر ناهنجاري، اهللا حق

رفتارها مقدر شده  گونه ايناي نيز از جانب خداوند بر آثار تكويني، مرتكب در پي دارد
 . است

اين تحقيق در پي آن است كه اوالً جايگاه لقمه حرام و مبادي ورود آن را به 
و ( و ثانياً تأثيراتي كه لقمه حرام بر انحراف و بزهكاري اشخاص؛ زندگي تبيين كند

در اين تحقيق روش  مورداستفادهروش . دارد را بررسي كند) ويژه كودكان طور به
در اين تحقيق پس از بررسي مفاهيم . اي استتحليلي مبتني بر منابع كتابخانه-توصيفي

هاي حرام از ديدگاه آيات و روايات و سپس به بررسي به بررسي كسب، موردتحقيق
خته و سپس عوامل مؤثر بر شخصيت گيري از آن پرداكليات علل وقوع جرم و پيش

در . گيردقرار مي موردبررسيكودك و تأثيرات احتمالي لقمه حرام بر انحراف كودكان 
گذاري لقمه حرام در توارث و يا تربيت افراد امري پايان با تأكيد بر اين نظريه كه تأثير

حرام در انحراف و  كه از ديدگاه اسالم لقمه شده اشاره، گيري اندازه غيرقابلاست كيفي و 
و  جرائماست و براي كاهش آمار  انكاري غيرقابلداراي تأثيرات ، ارتكابي اشخاص جرائم

  . است شده مطرحانحرافات اجتماعي پيشنهادهايي 
 . توارث و تربيت، گيريپيش، بزهكاري، انحراف اجتماعي، مال حرام :كليدواژه

                                                         
  دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي، دانشگاه قم1
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  مقدمه

، مفاهيمي چون آزادي زمان كهتاريخ تمدن بشر گواه اين است كه انسان از آن 
كوشيده است تا قوانين و ، هايي از مدنيت پذيرفتهعنوان نشانهو مالكيت را به، حق

روشن . ها توسط افراد جلوگيري نمايداحكامي وضع كند كه از مخدوش شدن اين نشانه
 جرائمناهنجاري و افزايش ، ومرج هرجاست كه نبودنِ چنين قوانيني باعث گسترش 

، جوامعي كه داراي حاكميتي ديني هستند ويژه بهدر جوامع ديني . اجتماعي خواهد شد
عنوان دين پيامبر اسالم نيز به. يابداين حساسيت و وضع قوانين اهميت دوچندان مي

در اسالم اين موضوع از . نيست مستثنااز اين قاعده ، نيو اكمل اديان آسما) ص( خاتم
  : چند جنبه اهميت دارد

حدودي را ، هاي عرفي و قانونيِ بينِ فردياسالم عالوه بر محدوديت، كهنخست اين
چنين احكامي در عرف غير اسالمي امري مهم  بسا چهشده است كه  قائلنيز براي انسان 

  . غير حالل مانند قمار صرفاًاجناس داراي كاربرد  خريدوفروش، ربا ازجمله؛ تلقي نشوند
در نسبت ، افراد تك تككه براي عالوه بر اين، در احكام جوامع اسالمي، كهدوم اين

نيز احكام و قوانيني  باخدادر رابطه هر فرد ، است شده گرفتهبا يكديگر حقوقي در نظر 
بر  –هر فرد مسلمان وظيفه دارد كه بخشي از درآمد حالل خود را  رو ازاين. وجود دارد

در راهي كه خداوند فرموده است به ، عنوان حق خداوندبه -اساس يك الگوي مشخص
براي نمونه تكاليفي چون خمس و زكات در شرايطي خاص بر مسلمانان . مصرف برساند

  . واجب گرديده است
جنبه ديگري نيز در ، هامي عالوه بر اين جنبهدر احكام و قوانين اسال، كهسوم اين

يا ، اجتماع، كه مخدوش كردن يا پايمال كردن حق افرادو آن اين؛ است شده گرفتهنظر 
كه براي  مجازاتيآن  تبع بههاي اجتماعي و نيز ومرج هرجها و عالوه بر ناهنجاري اهللا حق

رفتارها مقدر شده  گونه ايناي نيز از جانب خداوند براي آثار تكويني، مرتكب در پي دارد
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بر گسترش و ) لقمه حرام( كسب و معيشت حرام تأثير، يكي از اين آثار تكويني. است
 داراياسالمي كه اين در حالي است كه امروزه در جوامع . افزايش بزهكاري و جرم است

بدون توجه به  درآمد خود را افرادبرخي از شود كه ديده مي، است حكومتي اسالمي
اين كار خود و  كه به عواقببدون اين، آورندمي به دستمنبع يا وسيله كسب آن 

 كه است آناين تحقيق در پي . بيانديشند، كند ميهايي كه در جامعه ايجاد ناهنجاري
كه ايجاد زمينه براي انحراف كودكان و  –لقمه حرام و يكي از تأثيرات آنجايگاه 

ارائه راهكاري كه گامي در جهت به اميد اين. را تبيين كند -ري آنان در آينده استبزهكا
رم و ج روانشناسان، جامعه شناسان متأسفانه. براي كاهش علل وقوع جرم برداشته باشيم

افزون بر . كنندميدر وقوع جرم كم توجهي  حراممعيشت  تأثيرات به، شناسان مسلمان
 حدودنشد و  قائلحالل و حرام تفاوتي  ميان زندگيوقتي انسان رسد به نظر مي، اين

تر خواهد برايش آساننيز  انساني و اجتماعيهاي حريم ناديده گرفتن، الهي را درنورديد
 تأثيرانسان محصول سرشت و تربيت است كه ، معاصر هاي تربيتيبر اساس ديدگاه. شد
و  يشناس نسجدر اين راستا دكتر الكسيس كارل دانشمند . است صورت متقابل_هب ها آن
و اغلب  كند ميافراد مختلف فرق  برحسبسهم توارث و تربيت «: گويد مي يشناس نيجن

: 1ج ، 1381، فلسفي( »توانيم ارزش حقيقي هريك از اين دو عامل را تعيين كنيمنمي
) كه امري كيفي است( افراد بنابراين تأثيرگذاري لقمه حرام در توارث و يا تربيت) . 91
مربوط به  گيري اندازهزيرا بررسي و ؛ ها نيستو بررسي در آزمايشگاه گيري اندازه قابل

 ودل جاناجتناب نكردن از مال حرام اثرات سوئي بر ، از ديدگاه اسالم. امور كمي است
. 1اردآدمي دو بسياري از گناهان ريشه در آلودگي روح  گذاردميآدمي و خانواده او 

فرزندانش را با ايمان ، تواند با نوع غذاامروزه اين فرضيه مطرح است كه آيا بشر مي
سال پيش به اثبات رسيده است كه  1400در اسالم اين موضوع ؟ پرورش دهد يا خير

                                                         
  . ساحت هاي غيرعقيدتي مثل لقمه حرام بر ساحت عقيدتي تاثير دارند- 1
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را در فرزندان  دلخواههاي شخصيتي ويژگي، تواند با انتخاب غذاي حالل و منزهانسان مي
به زن باردار در ماهي كه در آن : دنفرمايمي) ع( امام علي مثال عنوان به. خود ايجاد كند

، مجلسي( ار خواهد شدگزيرا فرزند او بردبار و پرهيز؛ خرما بخورانيد، كند ميوضع حمل 
اما ، از ديد ظاهري فرقي بين غذاي حالل و حرام نيستهرچند . ) 141: 63ج ، 1377

پرهيزگاري ناشي از خرمايي است كه حالل باشد  پرسش اين است كه آيا اين بردباري و
 شود؟همين بردباري و پرهيزكاري در فرزند ايجاد مي، يا با خوراندن خرمايي حرام هم

  ؟ثر استمؤبر انحراف كودك  ي حرامآيا غذاچنين هم
هاي حرام از به بررسي كسب، موردتحقيقدر اين مقاله پس از بررسي مفاهيم 

گيري از آن پرداخته بررسي كليات علل وقوع جرم و پيش و سپس ديدگاه آيات و روايات
 موردبررسيعوامل مؤثر بر شخصيت كودك و تأثيرات لقمه حرام بر انحراف كودك  و

  . گيردقرار مي

  كليات و مفاهيم

- آن زندگي مي وسيله به آنچه: چنين تعريف شده استدر فرهنگ عميد اين معاش

: اند گفتهچنين در تعريف حالل هم. ) فرهنگ لغت عميد( ها و نوشيدناز خوردني، كنند
 جايزيعني  روا؛ شرع روا باشد حكم بهنوشيدن و يا انجام دادن آن ، خوردن آنچه، حالل

به ، شوددر فرهنگ دهخدا تعريف مي آنچهبر طبق  حراماما ، ) فرهنگ لغت عميد(
يد آمده كه امري است در فرهنگ عمكه ) . دهخدا فرهنگ لغت( باشدمعناي ممنوع مي

اما اگر بين حالل . آنچه خوردنش در اسالم منع شده است؛ جا آوردنش گناه استهكه ب
 آنچه، يعني؛ گويندمي» ناكشبهه«يا حرام بودن مالي شك وجود داشته باشد به آن 

فرهنگ لغت ( آن مجهول باشد اي كه حالل و حرام بودنلقمه. و ترديد است شك مورد
 . ) دهخدا
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شناخت و ارزيابي خطر وقوع جرم و انجام ، بررسي :آمده گيريپيشدر تعريف 
  گيري از جرم معادل واژگانپيش) . 4: 1388، كيواني( اقداماتي براي رفع يا تقليل آن

»Prevention « در عربي است »وقايه«در انگليسي و .  
انحراف . است، باشدهنجارها مي دوراز بهمعناي عملي كه   در لغت به: 1انحراف واژه
- شناسي اجتماعي بدان پرداخته ميمسائلي است كه در حوزه آسيب ازجملهاجتماعي 

زيرا داراي وصف مجرمانه نيست اما . از حقوق كيفري خارج است انحراف اصوالً. شود
و مطالعه  موردتوجهامروزه ، اي براي رفتار مجرمانه باشدتواند زمينهمي ازآنجاكه

صفت منسوب به برخي رفتارها يا ، انحراف. ) 26: 1390، موسوي( است قرارگرفته
شناسي  اين موضوع از آراء متقدم آسيب. نظير بزهكاري يا بيماران رواني است، اشخاص

در ، مال حرام و تغذيه حرام. ) 13: 1385، محمدي اصل( اجتماعي اخذ شده است
 كاررفته بهاست و واژگان مختلفي درباره آن  قرارگرفتهو گفتگو  موردبحثروايات فراواني 

 سحت و دستيابي به مال حرام، البطن شهوت، كسب حرام، لقمه حرام، مال حرام :است
حالل  -1 :كنندعلماي اخالق مال را به سه گونه تقسيم مي. ) 26: 1391، قاسمي(

  . ناكشبهه -3حرام واضح و معلوم  -2واضح و معلوم 
 به دستمشروع و در چهارچوب قوانين شرع   هاي حالل مالي است كه از راه -ا

درآمد مشروعي است كه حقوق خدا ، مال حالل. در آن نباشد الناسي حقآمده باشد و 
  . مانند خمس و زكات؛ باشد شده پرداختهكه در آن مال است 

 و خون ذات آن حرام است مثل خوك) 1 :اموال حرام از سه قسم بيرون نيست -2
صفتي كه بر آن عارض شده حرام است مثل طعامي كه به زهر يا خون  به جهت) 2

نقص و خللي كه در گرفتن و دادن مال به هم رسيده است  به جهت) 3شده مخلوط 

                                                         
1-Fgxkcpeg 
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به ...  و درامانت خيانتو عدوان و غصب و دزدي و  مثل اموالي كه به ظلم. حرام است
  . آمده است دست

: كنيمدر تعريف شبهه اكتفا مي) ع( ناك به سخني از امام عليدرباره مال شبهه -3
اما ، شباهت دارد حق بهاند كه شبهه را براي اين شبهه ناميده: نديفرمامي) ع( امام علي

نور هدايت كننده دوستان خدا در شبهات يقين است و راهنماي آنان در مسير الهي 
گمراهي است و راهنماي آنان كوري ، تدر شبها شان كننده دعوت اما دشمنان خدا. است
  . ) 63ص : 1379، دشتي( است

  هاي حرام از ديدگاه آيات و رواياتكسب

. له اقتصاد استئكه امروز همه مردم با آن درگيري دارند مس مسائلييكي از 
 تأميناقتصاد و شغل حالل  وسيله بههركس  اقتصاد در اسالم تعريف شده است و روزي

زيرا در ، جنبه زندگي اقتصادي يك مسلمان است ترين مهمروزي حالل  طلب. شودمي
در روايتي . رودال ميؤاش زير ستمامي اعمال ديگر او در وجه اقتصادي، اين صورتغير 

به اندازة ، اقوامي با داشتن حسنات بسيار، در روز قيامت: از رسول خدا آمده است
يا نبي : برخي عرض كردند. آتش افكنده شوند شود كه به آيند و امر مي مي، مكههاي  كوه
روزه ، خواندند نماز مي، آري: فرمايد آيا اين افراد نمازگزار بودند؟ حضرت مي! اهللا
لكن هرگاه بر اينان چيزي از دنيا ؛ اي از شب را به عبادت مشغول بودند گرفتند و پاره مي

در آيات قرآن كريم ) . 314: 1375، حلي( !!افكندند خود را بر آن مي، شد پيدا مي
بستگي لقمه حالل با كردار نيك اشارات فراواني شده كسب روزي حالل و هم ضرورت به

از روزي ! اي رسوالن ما«: فرمايدمي 51يه آمنون ؤن و در سوره مآخداوند در قر. است
. »1دهيد آگاهمانجام مي آنچهپاك و حالل بخوريد و كار شايسته انجام دهيد كه من به 

                                                         
 . تمامي آيات از ترجمه قرآن كريم استاد مهدي فوالدوند ترجمه شده است. 1
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. 2 حالل بودن. 1 :بايد دو اصل مهم را فراموش كردن :ورده شدهآدر تفسير اين آيه 
، قرائتي( يعني توفيق عمل صالح در سايه تغذيه حالل و طيب است. طيب و پاكيزه بودن

حضرت : در ذيل اين آيه فرمودند) ص( پيامبر اكرم. ) مؤمنون 51ذيل آيه ، 1388
 هيآذيل ، ق. ه 1365، سيوطي( كردتغذيه ميريسي مادرش عيسي از دستمزد نخ

خداوند ، خوانيم كسي كه يك لقمه مال حرام خورده باشدحديث مي در) . مؤمنون51
بنابراين الزمه توفيق ) . مؤمنون 51 هيآذيل ، ق. ه1365، مراغي( پذيردعبادت او را نمي

  . غذيه حالل استتعمل صالح 
تواني از هركس را مي) اي شيطان( و«: داردبيان مي ءسوره اسرا 64يه آچنين هم

ات را بر ضد آنان گسيل دار و در طريق صداي خود بلغزان و نيروهاي سواره و پياده
اي به و شيطان جز فريب وعده؛ اموال و فرزندان آنان شريك شو و به آنان وعده بده

زنا و ، لقمه حرام، خوانيم كه از موارد شريك شدن شيطاندر روايات مي. »دهدنمي ها آن
شركت ) . 136: 101ج ، 1377، مجلسي( آوردن نسلي فاسد و منحرف است به وجود

شود و تا لقمه مشتبه و حرام و زنا ابليس در مال و فرزندان انسان از آغاز آن شروع مي
 كساني كهاي «: فرمايدخداوند متعال چنين مي، ءسوره نسا 29 هيآ در. ابديادامه مي

با تراضي  دادوستديكه مگر آن، اموال همديگر را به ناروا مخوريد، ايدايمان آورده
زيرا خداوند همواره با شما ، يكديگر از شما انجام گرفته باشد و خودتان را مكشيد

و ظلم از  يفروش كم، قمار، ربا: در ذيل اين آيه فرمود) ع( امام باقر. »مهربان است
تفسير نمونه در . ) نساء29ذيل آيه ، ق. ه 1412، حويزي عروسي( مصاديق باطل است

ناروا ( ن با ذكر اين دو حكم پشت سر همآدر حقيقت قر: كهاست  وردهآذيل اين آيه 
است و آن  كرده اشارهبه يك نكته مهم اجتماعي ) نخوردن اموال ديگران و خودكشي

صورت سالم اينكه اگر روابط مالي مردم بر اساس صحيح استوار نباشد و اقتصاد جامعه به
جامعه گرفتار يك نوع خودكشي و ، تصرف كنند ناحق بهپيش نرود و در اموال يكديگر 
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انتحار ، كه انتحارهاي شخصي افزايش خواهد يافتانتحار خواهد شد و عالوه بر اين
  . اجتماعي هم از آثار ضمني آن است

به ناروا نخوريد  و اموال را ميان خودتان«: فرمايدسوره بقره خداوند مي 188 هيآ در
قسمتي از آن را به قضات مدهيد تا بخشي از اموال مردم را به گناه  عنوان رشوهو به

طاب به علي ابن خ) ص( رسول اكرم. »دانيدكه خودتان هم خوب ميبخوريد درحالي
زنا و رشوه يكسان و ، شراب، سگ، درآمد حاصل از فروش مردار! يا علي: فرمود طالب ابي

جالب اين : در تفسير نمونه آورده شده كه. ) 54: 77ج ، 1377، مجلسي( حرام است
بستگي نشانه يك نوع هم) 187تا 182( است كه قرار گرفتن اين آيه بعد از آيات روزه

انجام يك عبادت الهي  به خاطرنهي از خوردن و آشاميدن  آنجادر . دو است در ميان اين
از تقوا  اي دوشاخههر  درواقعو  ناحق بهنهي از خوردن اموال مردم  اينجاو در  كند مي

پذيرا و شنواي دروغ هستند و بسيار « :آمدهسوره مائده  42يه آدر . شودمحسوب مي
ن كريم در اين آيه يهوديان آقر؛ مده استتفسير نمونه آدر . »خورندمال حرام مي

ياد كرده است و اين تعبير  خوار رامحيعني بسيار ، »حتالون السكّاَ«كارشكن را به 
چنين كساني همانند ، خورندغذاي حرام مي آنان كههشداري است بسيار عميق براي 

كار ، مده كهآ» سحت«در مفردات راغب در ذيل كلمه . كنندكارشكني مي، يهوديان
  . حرامي است كه مايه ننگ صاحبش شود

احتراز از مال حرام و لزوم كسب مال حالل اشاره  ضرورت بهدر آيات قرآن كريم 
محمد ابن . است شده اشارهدر روايات اسالمي ما هم به لزوم دوري از مال حرام . شد

 باره درايننوشت و در آن نامه پرسش كرده بود ) ع( اي به حضرت امام رضانامه درسنان 
. علتي جز تعبد ندارد كنند كه حالل و حرام در اسالممين گمان ميلكه بعضي از مس

كسي كه چنين تصور كند سخت به گمراهي و ضاللت افتاده  :حضرت در جواب نوشت
چيزي  ترين بيمناك«: فرمايندمي) ص( رسول خدا. ) 118: 3ج ، 1377، مجلسي( است
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) . 24: 5ج ، 1365، كليني( »ترسم اين درآمدهاي حرام استمت خود از آن مياكه بر 
اي براي ورود لقمه حرام ناك مقدمهكه خوردن معاش شبههايشان درباره اين چنينو هم

در حرام ، ) ناخواسته( ناك افتدكه در چيزهاي شبهه هر« :دنفرمايمي به زندگي است
رود كه بيم مي) كه( چراندگوسفند مي، همانند چوپاني كه در اطراف قرق، خواهد افتاد
 »اهي قرقي دارد و قرق خداوند در زمين محرمات اوستبدانيد كه هر پادش. در قرق افتد

  . ) 323 :17ج ، ق. ه1408، نوري(
ابتدا بررسي . پردازيماز موضوع اموال و درآمدهاي حرام به اختصار به موارد ذيل مي

  :شوداين موارد بسيار مهم سبب مشخص شدن مبادي ورود لقمه حرام به زندگي مي

  :المال بيتاستفاده سوء از  -1
رعايت نكردن اموال ، تر از موارد ديگرموارد روشن لقمه حرام و البته سخت از

: ت خويش فرمودماي به كارگزاران حكودر نامه) ع( امام علي. است المال بيتعمومي و 
هاي حرف، ميان سطرهاي نوشته زياد فاصله نيندازيد، هاي خويش را تيز كنيدنوك قلم

روي در مصرف از زياده، به اصل معنا بپردازيد، نياوريدزيادي را حذف كنيد و روي كاغذ 
هاي تصرف در از نمونه. ضررها را ندارد گونه اينحمل ت المال بيتزيرا ، پرهيز كنيد

خراب كردن ميز مدرسه و  :اشاره كرد شود به اين مواردكه حرام است مي المال بيت
...  هاو پارك دروديواروي نوشتن يادگاري ر؛ سد معبر؛ كاري كنتورهادست؛ دانشگاه

شود ميزان اينكه در آمارها اعالم مي، كاري كارمندان دولتيكم يا) 43 :1391، قاسمي(
در ! دقيقه است 40، در روز كار كردناز هشت ساعت  كار مفيد روزانه كارمندان دولتي

اشاره و ضمانت اجرا  المال بيتنسبت به  مصاديق تعديقوانين موضوعه هم به برخي 
 1375 ياسالممانند فصل سيزدهم كتاب تعزيرات قانون مجازات . است شده مشخص

ماده  2و تبصره  85و  84چنين ماده هم) . دولتي نسبت به دولت مأمورانتعديات (
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قانون تنظيم بخشي از  32يا ماده . 1382نيروهاي مسلح  جرائمقانون مجازات  119
  . 1380مصوب مقررات مالي دولت 

  :سرقت -2
تا  267مواد در . است شده مشخصحكم سرقت حدي  38در سوره مائده آيه  
هم به  1375و فصل بيست و يكم قانون تعزيرات  1392قانون مجازات اسالمي  278

  . است شده پرداخته ها آنبيان احكام انواع سرقت و مجازات 

  :غصب -3
نشستن در ؛ رضايت صاحبش كپي گرفتن از يك كتاب بدون: هاي غصباز نمونه

تصرف در ؛ بدون اذن او فروش ميوههاي كردن ميوه زيرورو؛ رستوران بدون خوردن غذا
نشستن روي كاپوت ماشين ديگر بدون اجازه صاحب ؛ مال مشترك بدون رضايت شريك

اگر در تحقيق از منبعي استفاده شده باشد و  مثالًيا ) . 46 :1391، قاسمي( ماشين
در تمام طول تحقيق بايد به جد مراقب بود ( آن منبع به ميان نيامده باشد ذكري از نام

  ) . كه خود پژوهش گرفتار اين آسيب نشود

  :خوردن حق يتيم -4
كه حق يتيم را به دادن حق ايتام به خودشان و اين، ءسوره نسا 10و  2يات آدر 

و در  كند ميرا در باطن فرد روشن  وري شعلهخوردن گناهي بس بزرگ است و آتش 
خوردن : هاي خوردن حق يتيمازنمونه. كند ميور خواهد شد اشاره تش شعلهآقيامت با 

عوض كردن اموال پاكيزه آنان با ؛ باشدچاي و غذاي ميتي كه داراي كودكان صغير مي
...  وصي و  الزحمه حق عنوان بهتر از حد معمول برداشتن بيش؛ اموال ناپاك خود

   )57: 1391، قاسمي(
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  :نپرداختن قرض - 5
- نپرداختن بدهي حرام است و تصرف در آن مال بدون رضايت صاحبش از جلوه 

، كسي كه قرض نمايد ولي قصدش پرداختن نباشد. هاي مال حرام و لقمه حرام است
  ) . 268: ق. ه1406، فقه الرضا( همانند كسي است كه چيزي را دزديده است

  :درامانت خيانت -6
- به، عمران آل 162و 161بقره و  283سوره انفال و  60 خداي متعال در آيات

دهد و آنان را با تهديد شديد از اين عمل زشت كاران وعده آتش ميروشني به خيانت
مرا امين قرار دهد و چيزي به ) ع( اگر قاتل علي«: دنفرمايمي) ع( امام صادق. دارد بازمي

در فصل بيست ) . 133: 5ج ، 1365، كليني( »گردانممي امانتش را به او بر، من بسپارد
  . انگاري شده استجرم درامانت خيانتهم  1375و چهارم قانون تعزيرات 

  :رشوه -7
مده آن كريم آمائده درباره حرمت رشوه در قر 42نسا و  61و 9بقره و 188 ياتآ
؛ هاي رشوهاز نمونه. كندرا عوض نمي رشوهماهيت ، هايي مثل هديهواژه و اسم. است

؛ گيرند تا جريمه ننويسند يا در آن تخفيف دهندراهور مي مأمورانپولي كه برخي از 
: 1391، قاسمي(...  و شود تا نوبت انسان را جلو بيندازدهدايايي كه به مسئولي داده مي

اختالس و ، قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا 3در قوانين موضوعه در ماده . ) 98
  . به موضوع رشوه پرداخته است 1375فصل يازدهم قانون تعزيرات و  1367 برداري كاله

  :قمار -8
قمار و . است شده اشارهبه حرمت و خباثت قمار  91و 90 اتيآدر سوره مائده 

قانون  710تا  705 در مواد. الت قمار حرام استآالت قمار و بيع و شراي آساخت 
  . است شده پرداختهبه موضوع قماربازي ، 1375تعزيرات 
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  :شراب -9
درباره حرمت شراب هم خداوند همانند قمار و ازالم  91و  90 اتيآدر سوره مائده 

 چيزچهار : فرمايندمي) ص( حضرت محمد. دستور داده است ها آنها به دوري از و بت
، خيانت :ويرانش كند و به بركت آباد نگردد، اي رخنه كرددر خانه هركداماست كه 

قانون  704 تا 701از ماده  گذار قانون) . 398: 1349، صدوقال( و زنا خواريمي، دزدي
 266تا 264چنين در مواد هم. به موضوع مشروبات الكلي پرداخته است 1375تعزيرات 

  . 1392 مصوب قانون مجازات اسالمي

  ربا. 10
سوره بقره به 279و  275و  عمران آلسوره  133 و 132 و130ن كريم آيات آدر قر

ديوانگي و محاربه در مقابل خدا و رسول او ، نكوهش ربا پرداخته و خداوند آن را آتش
زنا با محارم نزديك مثل  سي بارربا از  درهم كي: دنفرمايمي) ع( امام صادق. داندمي

 راتيتعزقانون  595ماده در ) . 274ص : 3ج ، 1367، الصدوق( بدتر استخاله و عمه 
  . ربا جرم انگاري شده است، 1375

  :غش در معامله -11
، يعني فروختن جنسي كه با چيز ديگري مخلوط است؛ حرام است غش در معامله

مثل روغني كه آن را ، آن چيز معلوم نباشد و فروشنده هم به خريدار نگويد كه درصورتي
  ) . 274 :1367، امام خميني ره( با پيه مخلوط كرده است

  :فروشيكم -12
در قرآن كريم يك  كهاين شود ازرا ميفروشي كمتصريح و تشديد خداوند درباره 

هركس در كيل و «: فرمود) ص( رسول خدا. فروشان است استنباط كردسوره به اسم كم
اندازند و در ميان دو كوه آتش جايش روز قيامت او را به قعر دوزخ مي، وزن خيانت كند
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 »و او پيوسته به اين كار مشغول است، ها را وزن كنكوهگويند دهند و به او ميمي
قانون  3ماده در . ) 120: 1391، قاسمي؛ 384- 383: 1ج ، 1388، دستغيب شيرازي(

 فروشي كمبه  1382كشور قانون نظام صنفي  58و ماده  1367تعزيرات حكومتي 
  . است شده اشاره

  :احتكار- 13 

سبب گراني در بازار مسلمانان  يعنوان بههركس « :فرمايدمي) ص( رسول خدا
الحاكم ( »ترين جايگاه جهنم سرنگون كندبر خداوند الزم است او را در بزرگ، گردد

قانون  60و ماده  1367تعزيرات حكومتي  4ماده . ) 12: 2ج ، ق. ه1411، نيشابوريال
  . به موضوع احتكار پرداخته است 1382نظام صنفي كشور 

  :فروشيگران-14
ما نيازي «: ندفروشي به غالم خود فرموددرباره سود حاصل از گران) ع( امام صادق
از كسب روزي ، شمشير زدن در راه خدا، اي مصادف: ها نداريم و فرمودبه اين نوع پول

قانون  57ماده  فروشي گراندرباره ) . 59: 45ج ، 1377، مجلسي( »تر استآسان، حالل
  . نظام صنفي كشور به آن پرداخته است

درآمد مسلمان را تقسيم اسالم ، كند ميوقتي مسلمان درآمدي حالل كسب 
-و بخشي از آن را براي خدمت به محرومان و مستضعفان جامعه اختصاص مي كند مي

مثل . دشومال حالل او حرام مي، كند توجهي بيدهد و اگر بنده مسلمان به اين توصيه 
  . ثروتي كه زكات يا خمس آن پرداخت نشده است

  :خمس ندادن-15
شود و مال پاك مقدمه براي نسل پاك سبب پاك شدن مال مي، پرداخت خمس 
هركس درهمي از « :فرموده) ره( امام خميني. ) 547: 9ج ، 1387، حر عاملي( است
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كساني است كه حق  است و از) ع( عصمت بيت اهلبر  ستمگرانجزء ، خمس را نپردازد
هم  واژه زكات. ) 334: 1ج ، 1379، امام خميني( »آن بزرگواران را غصب كرده است

ناروا و  نپرداختن زكات يعني تصرف. و بسيار مؤكد است مده استآن كريم آبار در قر32
  . در حق فقيران حرام

 در، آورد و خمس و زكات آن را هم داد به دستمالي حالل ، اگر مسلمان حال
جالب است كه حالل و حرام را هم در . مصرف مال هم بايد رعايت حالل و حرام را بكند

  . هايي نظير اسراف و تبذير داريمتوليد مال و هم در مصرف مال با واژه

  علل وقوع جرم 

. توان جرم و جنايت را با بهداشت جامعه مقايسه كرداي ميدر يك بيان مقايسه
سگ و گربه و موش و ، وجود حيوانات موذي، ما در كوچه و خيابان و منزل زماني كه

شويم بهداشت محيط رعايت نشده و محيط مساعد متوجه مي، بينيم ميحشرات را زياد 
، هاحيواناتي مثل موش كه درصورتي. براي رشد و تغذيه حيوانات و حشرات موذي است

، اشند يا حشرات موذي خيلي زياد باشدتر از حد معمول داشته باي عظيمبزرگ و جثه
شده  توجهي بيهاست كه به مسائل بهداشتي مدت اي جامعهكه در چنين  بريم ميپي 
، يابدآمار جرم و جنايت افزايش مي زماني كه، نيز نظير جامعه ما در جوامع انساني. است

و آن اين  كندرا بيان مياي نكته، آمار افزايش اين. بايد ديد علت اين افزايش چيست
و يا  ي توجه كماين  كه درصورتي. توجه به مسائل تربيتي كم شده است :كه است
كاري بايد منتظر باندهاي جنايت آن صورتدر ، مدتي ادامه داشته باشد توجهي بي

هايي انتخاب كنند كه از شناسايي در امان ها و روشراه، باشيم كه در ارتكاب جرم
-در پيش گرفتن روش. براي جامعه زياد و سنگين باشد ها آنبمانند و هم خوف عمل 

در  جرائمتقليل . به مسائل تربيتي ندارد توجهي بيتر از كم ياثر، هاي نادرست تربيتي
مربوط به آن جامعه و دست يافتن  جرائمثر در بروز ؤشناخت عوامل م درگروهر جامعه 
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بدون شناخت اين . هاستردن آنك كن ريشهصحيح مبارزه با عوامل فساد و  حل راهبه 
 يا نوسازي اجتماعي ترسيم يا اجرا نمود سازي سالمتوان برنامه صحيحي براي عوامل نمي

  ) . 156: 1378، قربان نيا(

جرم يك پديده اجتماعي است كه عوامل و وقايع اجتماعي متعددي در بروز آن 
، اجتماعي، رواني، ژنتيكيهاي بيماري( مجرم محصول علل فردي. كندنقش مي يايفا

، ثروت، فقر، طالق( و علل اجتماعي) ...  و داخلي ريز درونوضعيت جسماني مغز و غدد 
 و فقر فرهنگي، روابط نابهنجار خانوادگي، مهاجرت، فرهنگ، جمعيت، بيكاري، يسوادبي
از ، ها آنكافي است با مبارزه با چنين عللي و رفع كه  شده گفته رو ازاين. است) ... 

به عوامل ي بسياري هامقاالت و كتاب در. گيري كردپيش، معلول عنوان بهارتكاب جرم 
 تأثير مسئلهبه  يك هيچاست اما در  شده اشاره و جرمدر باب وقوع انحراف  گوناگوني

كه در  گيري از وقوع جرمعنوان زمينه و درآمدي بر وقوع يا پيشلقمه حالل و حرام به
  . اشاره نشده است گيردقرار مي موردبررسياين مقاله 

 و اطفال انحراف و بزهكاري مسئلهموضوع ديگري كه بايد مطرح شود اين است كه 
 و كودكان. است بوده انديشمندان موردتوجه بشري جامعه در ديرباز از نوجوانان
 سالمت كننده تضمين ها آن جسم و روح سالمت و هستند جامعه هايسرمايه نوجوانان
، هانيازمندي دامنه وسعت و صنعتي انقالب توسعه با همزمان. است ندهيآ  جامعه

صورت عادي ت زندگي بهاحتياجا و هاخواست تأمين امكان عدم از حاصل هايمحروميت
 اطفال در ها آن مانند و دزدي، عصيان، فساد دار دامنه شديد و گسترش موجب، و مشروع

-كاري نوجوانان و جوانان بههافزايش بز، قرن نوزدهم به بعداز اما . است شده نوجوانان و

ترين معضالت اجتماعي  يكي از بزرگ، توأم با خشونت و قساوت جرائمويژه ارتكاب 
، در همين ارتباط. محسوب شده و افكار عمومي جهان را نيز نگران نموده است

در  جرائمبر ميزان دهد كه همواره  هاي اخير نشان مي هاي سازمان ملل در دهه گزارش
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. كاري بيش از ميزان رشد جمعيت استهسطح جهان افزوده شده و روند افزايش بز
مهمي كه بسياري از جوامع را تهديد  حال درعينيكي از مسائل پيچيده و ، رو نيازا
شناسان و متخصصان علوم  جرم، شناسان روان، شناسان و توجه بسياري از جامعه كند مي

 باشد ويژه در نوجوانان و جوانان ميبه، كاريهبز، معطوف داشته تربيتي را به خود
 رفتارهاي تجربه كه است آن از حاكي غربي كشورهاي مطالعات) . 43: 1390، موسوي(

 نوجوانان درصد 90اند كرده ادعا برخي. باشدمي شايع بسيار نوجوانان ميان در بزهكارانه
 آنان بازداشت موجب انجاميد مي پليس مداخله به چنانچه كه اندشده اعمالي مرتكب

 بيش نوجوانان در بزهكارانه رفتارهاي شيوع كه دهندمي نشان هابررسي اين. گرديدمي
- اين با هم ما كشور نوجوانان امروزه) . 1380، عبقري( دارند انتظار مردم كه است آن از

  . است آشكار ما جامعه سيماي در ها آن مهلك آثار و اندمواجه مسائل گونه

  گيريپيش

شناخت و ارزيابي خطر وقوع ، بررسيكنند كه تعريف مي گونه اينگيري را پيش
، گيري اجتماعيپيش. ) 5: 1388، كيواني( جرم و انجام اقداماتي براي رفع يا تقليل آن

ايجاد تغييرات و اصالحات فردي و محيطي كه منجر به اصالح جامعه و فرد و يعني 
-گيري بسته به نوعش در مكانپيش. پايدار و هميشگي است صورت بهجلوگيري از جرم 

، گيريپيش، بحث سركوبي برخالف... . پليس و، مدرسه، خانه: شودهاي مختلف اجرا مي
. ماند و قابل تفويض به بخش خصوصي استتنها در حيطه صالحيت حاكميت باقي نمي

  : گيري اهميت داردبه چند دليل بحث پيش
قوه « :قانون اساسي به اين امر اختصاص دارد 156يكي از بندهاي مهم اصل  -1

اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق قضاييه قوه
اقدام مناسب براي «؛ بند پنجم... .: »وظايف زير است دار عهدهبخشيدن به عدالت و 

  . »وع جرم و اصالح مجرمينقگيري از وپيش



  71"■ بزهكاري و انحراف بر حرام معيشت تاثير
"

"

  ها در سطح دادگاه مجازاتباال بودن نرخ بزهكاري عليرغم اجراي شديد  -2
باال بودن  به خاطرهاي باالي مادي و معنوي آن  كمبود فضاي زندان و هزينه -3

  نرخ بزهكاري
شأن حقوق كيفري و امري ، سركوبگري؛ كيفريهاي قهرآميز بودن طبع دادگاه -4

. هم هزينه برند...  مانند كارشناسان و وكال و پيراقضايينيروهاي . بسيار پرهزينه است
  . )145: 1387، ابرندآبادينجفي ( هامانند ماليات، ها از محل جيب مردم استاين هزينه

در همايش ملي ارتقاي سالمت اداري و مبارزه با اسالمي  شورايرييس مجلس 
در «: گفتشد به موضوعي بسيار مهمي اشاره كرد و برگزار 1393فساد كه در سال 

اما  شده گذاشتهگيري اي براي پيش مبارزه با فساد توان ويژه ٔ◌ درزمينهكشورهاي موفق 
ميليون پرونده در دستگاه قضا  8تا  7ها داريم حدود سالي  در گزارش آنچهما در كشور 

در كشوري مثل ژاپن با توجه به  كه درحالي؛ ميليون نفر جمعيت داريم 76تا  75با 
، ميليون نفر 120هاي ابتدايي و جمعيت حدود گيري در دوران مدرسه و آموزشپيش

- اينكه موضوع پيش بابيانقوه مقننه رييس . »هزار مورد است 200ها سالي اين پرونده

گيري از جرم جزء در قانون اساسي پيش«: است گفت اي فرا قوهگيري يك موضوع 
ها انجام دهيم اما اين  وظايف قوه قضاييه است كه بايد آن را با همكاري ساير بخش

، كند كه پاسخ روشن است مطرح است كه پس چرا اين بخش سامان پيدا نمي سؤال
داند و چون در ساختار قانون اساسي  مي به خوداي اين موضوع را منحصر  چون هر قوه

و بايد شود نمييك توجه فراگير به اين موضوع  هستند قوه مستقل 3آمده است كه 
 »مسائل فرهنگي و آموزشي دارد فساد و جرم در كشور ريشه در مسئلهتوجه كرد 

)ir. tabnak . (  
. روش مبارزه به سركوبي منحصر شده است، در عمل درواقعدر جمهوري اسالمي 

- هدر كشور ما نيز اگرچه آمار دقيقي در اين خصوص وجود ندارد اما از آمارهايي كه ب
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توان شود ميهاي تابعه قوه قضاييه منتشر ميتوسط برخي از سازمان، صورت پراكنده
 هرسال، عنوان نمونههب. وجود نوعي وضعيت هشداردهنده را تصديق كرد طوركلي به

شوند و اين ورود ساالنه همين تعداد خانواده را بي هزار نفر وارد زندان مي ششصد
بايد توجه داشت كه ) . 30- 29: 1ج ، 1391، ابراهيمي( كند مي پذير آسيبحمايت و 

وقوع قانون مجازات به قبل از . حتي همين آمار را هم نداريم، بزهكاري اطفال ةدرزمين
او را از ، كودكي جرمي انجام دهد مثال عنوان بهاگر  گويد ميكاري ندارد و انگار ، جرم

  !كنمميني و تربيتي اصالح ميأطريق مجازات و اقدامات ت
 مثالً؛ گيري متناسبي ارائه شده استهاي پيشمدل، بر اساس انواع مرتكبين جرم 

- مدل پيش، شودايجاد ميبر اساس اين فرض كه جرم توسط بيماران اجتماعي جامعه 

هايي مبتني بر ها و سياستو جنايت اجتماعي بر روي گسترش برنامه گيري از جرم
-هاي شغلي و فعاليتفرصت، مسكن، وپرورش آموزش، زندگي خانوادگي، بهبود بهداشت

يا . ) Rosenbaum, et al, 1998( كند مياي براي مجرمين بالقوه تمركز هاي محله
در بعضي . پيشنهاد شده است اشاره كرد 1اقداماتي كه در مكتب شيكاگوتوان به مي

گيري از جرم بر روي تغيير شرايط اجتماعي هاي پيشتمركز برنامه، هاديگر از برنامه
مانند بازديد كردن پرستار از . پيشيني در رابطه با كودكان و نوجوانان واقع شده است

يا فراهم ، هاي تك والدينييا خانواده، ي دارندهاي در معرض خطري كه نوزادانخانواده
- اين برنامه. هاي اجتماعي در مدارسو تمركز بر آموزش مهارت، هاي مفرحكردن برنامه

   كاسته شده است جرائمها مشخص كرده است كه الاقل اندكي از شمار 
 )international Centre for prevention of crime ( 

                                                         
بـراي  . سرمايه اجتماعي، تعلق خاطر به محل زندگي و روابط با ديگران از عوامل بازدارنده ارتكاب جرم هسـتند  -1

، ترجمه حميدرضا ملك محمدي، نظريه ) 1391(ك ، ويليامز، فرانكپي؛ مك شين، ماري ليندي . اطالعات بيشتر ر
  . نشر ميزان: هاي جرم شناسي، تهران
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گيري كنشي فردمدار يك پيش، گيري اجتماعيپيش، گيرياز ميان انواع پيش
و  سازي شخصيتدرصدد ، امات پيشينيداز تدابير و اق گيري بهرهكه با  صورت بدين. است

گيري اجتماعي رشدمدار كه پيش. گيري شخصيت افراد استيند شكلآاثرگذاري بر فر
اقدامات  كارگيري بهبه دنبال آن است تا با ، شودگيري زودهنگام نيز گفته ميبه آن پيش

اجتماعي از تداوم و استقرار رفتارهاي مجرمانه در افراد ممانعت  -شناختي روانمناسب 
 درگرودر هر جامعه  جرائمتقليل بنابراين منطق كه . ) 187و 186: 1390، موسوي( كند

صحيح  حل راهمربوط به آن جامعه و دست يافتن به  جرائمثر در بروز ؤشناخت عوامل م
-بزهكاري و جرم و جنايت را بهاگر ، هاستكردن آن كن ريشهمبارزه با عوامل فساد و 

، ارتكاب جرم و جنايت ريشه و علت اصلي، قبول كنيمخود  عنوان معلول در جامعه
 ترين مهم ترين ويابتداي از والدينبه  رساني آگاهيدر اين زمينه . علتي فرهنگي است
در اجراي چنين رويكردي است كه . است جرائمبراي كاهش وقوع  راهكارهاي فرهنگي

 گونه اين. كند ميكاربردي خورد را پيدا -گيري اجتماعي مشروعيت علميراهبرد پيش
  . محور است وپرورش آموزش، گيريپيش

  عوامل مؤثر در ساخت شخصيت كودك

در اين مقاله به سه عامل مهم . كودك دارند عوامل بسياري در تكوين شخصيت
گيري شخصيت كودك پردازيم تا به نقش مهم تغذيه در شكلطور خالصه ميبه

  . بپردازيم

  : وراثت -1
وراثت به  واسطه به، هابسياري از صفات ظاهري انساندانيم مي كه هم چنان
آفريقايي در سياهي پوست و فرزند يك انسان . شودهاي بعد منتقل ميفرزندان و نسل

فرزند  كه هم چنان؛ پيچيدگي مو و ساختمان بيني و رنگ چشم مانند پدر و مادر است
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، شود كه عالوه بر صفات طبيعي و ظاهرياز مضمون احاديث استنباط مي. يك اروپايي
در جنگ جمل  مثالً. كند ميهايي را در فرزندان ايجاد سجاياي اخالقي والدين نيز زمينه

روي او محمد حنفيه علمدار لشكر بود و چند بار حمله كرد اما ضربات دشمن مانع پيش
 »اي بردهاين ضعف و ترس را از مادرت به ارث «: به او فرمود) ع( حضرت علي.  شد

ها و عمده زمينه علت، رحم مادرمادر و شرايط طبق اين روايت . ) 1387:17، قمي(
ند موجودات اهمتوجه شد هدانشمندان امروز. ستفرد اهاي ظاهري و معنوي براي ويژگي

. كه عامل وراثت است و نامش را ژن گذاردند هاست كروموزومبسيار كوچكي در 
اين  و. باشند ژن را دارا مي 2968ها يعني  ترين تعداد ژنهاي آدمي بيش كروموزوم

مردي از انصار  مثالً. است قرارگرفته موردتوجه يبه نحومطلبي است كه در احاديث نيز 
فردي عفيف ، من است يدخترعموكه ، زن من: آمد و گفت) ص( خدمت رسول اكرم

شبيه افراد ( با موهاي پيچيده و بيني پهن، اي سياه چهرهاما براي من بچه، باشدمي
آورده است و در خانواده و اجدادمان شخصي با چنين اوصافي وجود  ايبه دن) حبشي
 كس چيهكه جز با همسرش با  ادكرديقسم  از زن سؤال كرد و او) ص( رسول اكرم. ندارد

-رق دارد كه وقتي نطفه در رحم قرار ميع 99هر انساني : حضرت فرمود. نياميخته است

  . شودمي ها آنافتند و فرزند شبيه يكي از مي وجوش جنبها به گيرد عرق
و  اند قرار دادهرا معرف عامل وراثت  »رقع«ه كلم) ع( اطهار ائمهو ) ص( رسول اكرم

رسول . گفته كه البته شايد فقط بيان كثرت منظور ايشان بوده است 99ها را عدد عرق
المنجد ؛ »تضع ولدك فان العرق دساس) نصاب( انظر في اي شيء« :فرمودند) ص( اكرم

- بنگر كه نطفه ؛العرق دساس اي أن اخالق االباء تتصل الي االبناء: گويد مي) دس( در لغت

خود  نطفهدقت كن كه . كندرگ و ريشه ادامه پيدا مي، دهيات را در چه ظرفي قرار مي
در اين حديث . شودكني زيرا خصوصيات اجداد به فرزندان منتقل ميرا در كجا مستقر مي

  ) . 564حديث ، 1337، پاينده( است شده گفتهثت سخن رادر كمال صراحت از قانون و



  75"■ بزهكاري و انحراف بر حرام معيشت تاثير
"

"

هاي معنوي و اخالقي وراثت بر ويژگي تأثيرها توانسته زمينهدر بعضي  دانش امروز 
خوردن لقمه حرام كه يكي از آثار . ) 82 :1ج ، 1381، فلسفي( علمي اثبات كند ازنظررا 

آن در نسل آينده آثار وضعي ظهور و بروز  شودبا همين وراثت به نسل بعدي منتقل مي
كسب الحرام يبين في «: فرمايندمي باره دراين) ع( حضرت امام صادق. انسان است

حر ؛ 125: 5ج ، 1365، لينيك( شودآثار درآمد حرام در نسل بعد آشكار مي؛ »الذريه
اگر همه عوامل و . ) 2701: 3ج ، 1378، ري شهري؛ 82ص : 17ج ، 1387، عاملي
بچه در ، خوب و پسنديده و مفيد و سودمند باشد، موجد و مؤثر در تكوين فرزند صفات

بعضي بد و پليد باشد به همان  ايهمه است و اگر  سعادتمندشكم مادر خوشبخت و 
  . )84 :1ج ، 1381، فلسفي( نسبت بچه در شكم مادر شقي و بدبخت ساخته شده است

  :خانواده-2
مسئله تربيت . خانواده واحد بنيادين جامعه و كانون اصلي رشد و تعالي انسان است

كودك از سوي معصومين ما مورد اهتمام و توجه ويژه بوده است و اولين كساني كه در 
در گام . نهاده شده است والدين هستند ها آناين زمينه اين مسئوليت بزرگ به شانه 

. در سرنوشت فرزندان خود دارند يا كننده نييتعها هستند كه نقش نخست خانواده
رغم عوامل بنابراين علي. شودسب مانع رشد شخصيت انساني ميمحيط خانوادگي نامنا

تلخ نهالي  ثمره، رفتارهاي نابهنجار، دارد تأثيررفتار مجرمانه  زيادي كه در وقوع جرم و
 و پدران و الابالي و مادران اعتقاد يبو  مانيا يبهاي اش در ميان خانوادهاست كه ريشه

هاي يك ها كه سلولاگر خانواده. رشد نموده استهاي اخالقي به دين و ارزش توجه يب
  . شودسالم ايجاد مي ايپيكرهها از اجتماع اين سلول، جامعه هستند سالم باشند
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  تغذيه -3
قرآن كريم به اين حقيقت . غذاست، شخصيت انسان دهنده شكليكى از عوامل 

ها و مواد و ويتامين نوع غذا. »1فلينظر االنسان الى طعامه«: است كرده اشاره گونه اين
رسد در چگونگي رشد غذايي كه در مراحل جنيني و نوزادي و كودكي به كودك مي

باشد  هيسوءتغذاگر كودك دچار . دارد تأثيركودك و فيزيولوژي مغزي و رواني او بسيار 
هاي اساسي جسم او يا غذاي سالم به او نرسد رشد احشاي داخلي او متوقف شده و بافت

اگر به كودك غذايي حالل و ، جدا از اين موارد. شوندت جدي زيستي ميدچار مشكال
مؤثر است و اگر  نوعي بهاو ...  در ساختن شخصيت اجتماعي و علمي و، طيب داده شود

در كلمات بزرگان دين ما . گذاردغذايي حرام بخورد به نوع ديگري در شخصيت او اثر مي
با يك  ييغذاهر تعبير شده است كه بيانگر اين نكته است كه اثر » لقمه«به جاي غذا به 

از آيات و . نمايد شود و اثر خود را بر جان و روح انسان منتقل مي لقمه نيز منتقل مي
، باشيمشود كه اگر بخواهيم فرزندان سالم و متدين و نرمالي داشته روايات استفاده مي

از لقمه حرام  بنابراين بايد. ابتدا بايد منبع اقتصادي نيازهاي مالي زندگي حالل باشد
  . پرهيز شود تا تعليم و تربيت اثر بگذارد

  تأثيرات لقمه حرام بر انحراف كودك

عناويني كه در موضوع مبادي ورود لقمه حرام به زندگي بحث شد و ساير عناويني 
 و ترقسم خوردن دروغ براي كسب پول بيش، فتن در معاملهدروغ گكه بحث نشد مانند 

حال به اين پرسش . حرام است آيد به دستهمه گناه و مالي كه از آن طرق ... 
اثري  او چهفرزند  حرام خورد در آينده خود فرد يا ايلقمه اگر كسيكه  ميخور يبرم
  ؟دارد

                                                         
  24، عبس  -1
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نيست اما در كالم بزرگان دين ما اين  گيري اندازه قابلبراي ما محسوس و  تأثيراين 
يا محسوس نباشد دال بر آن  گيري اندازه قابلهر چيزي كه . ثر آمده استأو ت تأثير

يات آآن ساحت قدسي كه خداوند در ( روح كه هم چنانما . نيست كه وجود ندارد
يومنون الذين : ابتدايي سوره بقره در توصيف متقين از آن تعبير به غيب فرموده است

. بينيمرا هم نمي شخص لقمه حرام بر روح تأثير ياول قيطر به، بينيمرا نمي) ...  بالغيب
. بيان همين امور باطني است كه در دسترس بشر نيست، وظيفه اديان الهي، رو نيازا
. ثر باشدؤعداوت م رذايل اخالقي همانند كينه و يريگ شكلتواند در غذا مي مثال عنوان به

در  خواهد ميشيطان « :فرمايدسوره مائده خداوند درباره شراب و قمار مي 91 هيآدر 
بي شك عداوت و بغضا دو حالت . »وسيله شراب و قمار عداوت ايجاد كندهميان شما ب

لقمه حرام يكي از عوامل اصلي سقوط انسان ، در روايات. دروني و اخالقي است
غفلت از ، خوردن حرام، ريشه اصلي سقوط«: دنفرمايمي) ع( امام صادق. است شده مطرح

) دهيفا يبكارهاي لغو و  ( سبك شمردن مستحبات و فرورفتن در مالهي، انجام واجبات
  . »است 

گذارد اين است كه زمينه ارتكاب گناه و مي لقمه حرام خوردن ثيراتي كهأيكي از ت
كشف آن از محدوده علوم ظاهري بشر خارج  البته؛ كند ميايجاد  افرادانحراف را در 

اما ، و بزهكاري الزم و ملزوم يكديگر نيستند بايد تأكيد كرد كه خوردن لقمه حرام. است
سالي انحراف نطفه يا جنين يا كودك و شخص بزرگ( ي بر انحرافخوار حرامقاطع  تأثير
توان ناديده ي نميشواهد ديني و مصاديق اجتماع بر اساسرا ) از حرام ارتزاق شده كه

در فروع كافي آثار . داريم يزيبرانگ نيتحسدر اين زمينه مباني ديني روشن و . گرفت
، كليني( گمراهي فرزندان؛ قساوت قلب: آمده است صورت بدينحرام خوردن لقمه 

كه يكي مربوط به  ذكرشدهي خوار حرامپس دو اثر كلي براي . ) 363: 1ج ، 1388
اين است كه  خوردن حرام ترين اثركلي. خورنده حرام و ديگري مربوط به فرزند اوست
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اين است مقصود كه البته به معناي خشن شدن آدمي نيست بلكه  آوردقساوت قلب مي
يك معناي ديگري از  يطلب خشونت. شودمي ريپذ ريددر مقابل حق و حقيقت  كه

اجحاف به ديگران و حتي  القلب يقسانسان . قساوت است و البته اين اثرش هم هست
  . تر استكشتن ديگران برايش راحت
  مرحله قبل از تولد

بر جسم و  تأثيركنند عالوه بر آورند و استفاده ميمي به دستغذايي كه والدين 
-خود را مي تأثيرشان روح كودك آيندهاز قبل از آميزششان در جسم و ، روح خودشان

مال  تأثيردرباره ) ع( امام جواد. ابتدا بايد مرحله قبل از تولد را بررسي كردپس . گذارد
 به دستهرگاه انساني مالي از حرام : دفرمايننيامده مي ايبه دنحرام بر كودكي كه هنوز 

واسطه حرام در هو ب يرحم صلهاي و نه شود نه عمارهآورد نه حجي از او پذيرفته مي
، مجلسي؛ 91: 17ج ، 1387، حر عاملي( شود ميفرزندان و نطفه وي اثر زشت ظاهر 

شود اثر زشتي كه در فرزندان ظاهر مي. ) 680: 1388، طوسي؛ 125: 96ج ، 1377
بلكه مربوط به اعمال و رفتار فرزندان است كه به عمل ، فرزندان نيست صورت بهمربوط 
دعوت به خوردن از ، اولين نقشه شيطان براي گمراهي آدم. مبادرت خواهند كردزشت 

باعث شد آدم و حوا از بهشت ، اين لقمه حرام. درختي بود كه از طرف خدا نهي شده بود
بود و از  اندامشاننمايان ساختن و نشان دادن عورت و زشتي آن دنبال رانده شوند و به
اين  يدر متني اخالقي به زيباي. به انحراف كشيده شد ذريه او قابيل، اثر همان حرام

-حكايت قابيل كه مي، آدم كه گندم بهشت خورد پر غصهاز قصه «: كه  شده بيانمطلب 

دو دانه گندم منهي  تيخاص؛ به عبرتي برگير، گويند نطفه وجود او از آن گندم بسته بود
دنيا چه  شبهه دارمهمالت حرام و  نيريو شخاصيت چرب ، مباح بهشت كه آن باشد

تأثير غذا در نطفه از قبيل تأثير ساعت و حالت مرد و زن و اثر  كه آنخواهد بود و بد
الجاء و اجبار نرسد و لهذا آن  سر حدترك ذكر حق در زمان جماع خواهد بود كه به 
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و تصحيح نيت و قوت تدبير خود مناز و با قوت اليموت بساز كه  باشد يمشخص مكلّف 
تحقيقات علمي نشان داده است كه . »شود ينمضرر طعام دغدغه دار بدان از آن منفك 

 به علت گردداش بسته مياگر پدر يا مادر حين آميزش مست باشند كودكي كه نطفه
- يي كه پدر و مادر استفاده ميپس غذا. شوددچار نرمي استخوان مي Dكمبود ويتامين 

نرسيده كه  اينجاهنوز حد علم به . ثر است و هم در جسم اوؤكنند هم در روح جنين م
هاي آزمايش البراتوارها و دستگاه. مال حرام بر نطفه را در آزمايشگاه اثبات كند تأثير

عناصر طبيعي و تا مقداري از جهت  ازنظرتوانند مواد غذايي را جهان متمدن مي
براي  اساساًكنند ولي آثار معنوي و اخالقي غذاها يا  گيري اندازه، هاي شيمياييخاصيت
در البراتوار نيست يا الاقل وسايل امروز تاكنون موفق به اين امر  يريگ اندازه قابلهميشه 

 ). 239: 1ج ، 1381، فلسفي( اند نشده

  مرحله جنيني
لقمه حرام  تأثيربه ، لقمه حرام در مرحله قبل از انعقاد نطفه تأثيرپس از بررسي 
درباره رعايت تغذيه قبل از تولد . جنين حيات مستقل ندارد. رسيمدر مرحله جنيني مي

در رحم  جنينتغذيه ، قبل از تولد. كودك و در دوران جنيني نيز بسيار تأكيد شده است
هست و  غذاي نوزاد هم عمالً، باشد و هرچه غذاي مادر باشدوسيله جفت ميهمادر ب

 رسول خدا. يابدميقوام  خوردهم از غذايي كه مادر ميجنين ...  و و عظاممضغه و علقه 
بدبخت ؛ الشقي من شقي في بطن امه و السعيد من سعد في بطن امه«: فرمايدمي) ص(

است كه در رحم مادرش  كسي است كه در رحم مادر بدبخت شده و سعادتمند كسي
 مهم است كه مادر در اين دوران چه غذايي رو ازاين. »سعيد و خوشبخت شده است

  . خوردمي) ناكحالل و يا شبهه، حرام(
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  كودكي مرحله شيرخوارگي و
كودكاني كه . رسيمتغذيه حرام در دوره كودكي مي تأثيرپس از مرحله جنيني به 

فطرت ، كننددوره كودكي را به همين صورت سپري ميشوند و با غذاي حرام تغذيه مي
دليل بر اين مطلب كالمي . زننددهند و به هر خالفي دست ميديني خود را از دست مي

در روز عاشورا بعد از ايراد ) ع( امام حسين. در روز عاشورا) ع( است از امام حسين
كه مالحظه كرد اميهنگ، اش در برابر لشكريان دشمنسخنان پرمحتوا و خيرخواهانه

شما ! واي بر شما«: نيستند فرمود ويبه سخنان  فرادادنحاضر به سكوت و گوش  ها آن
من شما را به راه  كه درحالي؛ كنيد تا گفتارم را بشنويدرا چه شده است كه سكوت نمي

است و هركه با من دشمني  يافتگان راهاز ، هركه از من اطاعت كند. خواهمهدايت مي
؛ و همه شما از دستورم سرپيچي كرديد و گفتارم را نشنيديد، گرددهالك مي، ورزد

واي بر . يتان خورده استهاقلبو مهر گمراهي بر  پرشدهاز حرام  هايتان شكم چراكه
متقي ؛ 8: 45ج ، 1377، مجلسي( »؟ديكن ينمكنيد؟ چرا توجه چرا سكوت نمي! شما

  . ) 19 :10ج ، ق. هـ1413، هندي
مهم است كه اين شير از چه راهي ، بايد فقط شير بخورد يماهگ ششكودكي كه تا 
 درباره اهميت شير در ساختن شخصيت كودك سخني در) ع( علي. درست شده است

بنگريد كدام زن نونهال «: و فرمودند. فردي صالح را براي شير دادن برگزينيد: فرمودند
) . 78باب : 1387، يحر عامل( »كند مياو رشد  بااخالقزيرا كودك ، دهدشما را شير مي

: 101ج ، 1377، مجلسي( »إن الرضاع يغير الطباع«كه آمده است حديث چنين در هم
شير ) ص( مادر پيامبر. داشت) ص( اي بود كه پيامبردايه، هابهترين نمونه دايه) . 323

حقيق كردند و تكه تا اين؛ گرفتنداشت و پيامبر هم پستان هيچ زني را به دهان نمي
فهميدند حليمه سعديه تنها كسي بود كه در آن منطقه لبش به مشروبات الكلي آلوده 

وقتي شير مادر از حرام درست شده . سازدشير طبيعت كودك را دگرگون مي. نشده بود
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- وقتي فونداسيون خراب باشد ديگر نمي. دهدها سوق ميباشد طبيعت كودك را به بدي

  . ي اين ساختمان حساب باز كردتوان روي اعتال
ثيرگذاري لقمه حالل و أثيرپذيري از متون ديني به زيبايي تأموالنا در مثنوي با ت

  :حرام را به نظم كشيده است
 حالل ةعشق و رقت آيد از لقم/ حالل ةاز لقم زائدعلم و حكمت 

 آن را دان حرام زائدجهل و غفلت / چون ز لقمه تو حسد بيني و دام

   خر دهد؟ ةاي اسپي كه كر ديده/ گندم كاري و جو بر دهد؟هيچ 
) 88بخش ، دفتر اول، 1378، مولوي(  

، ن نطفه تبديل به بچه شودآحرام در شكم مبدل به نطفه شد و  يا لقمهاگر 
 به كاردرباره او  يا العاده فوقشود و اگر تربيت هاي فساد در كودك ايجاد ميزمينه

به اين امر باور ندارد بلكه به  تنها نهسفانه غالب جامعه ما أمت. شودفاسد مي، گرفته نشود
درد و اسرار ها را ميپرده، گذشت زمان«: فرمايدمي) ع( امام جواد. آن اعتقاد هم ندارد

افتد كه بسيار اتفاق مي. ) 214: 17ج ، 1377، مجلسي( »كند مينهان را بر تو آشكار 
 الظاهر يعلشود كه هاي معنوي ميرواني و انحراففرزند در رحم مادر دچار عوارض 

گذشت ، هاي آن را در فرزند فراهم نموده و پس از والدتزمينه درناپيداست ولي ما
 بخشدو استعدادها را جامعه فعليت مي كند ميآن اسرار نهفته را آشكار  زمان تدريجاً

 بدرفتارو يا  رفتار خوشهاى هاى فراوانى از انسانما نمونه. ) 106، 1ج ، 1381، فلسفي(
اند كه ريشه كردارهايشان در شير و اعتراف كرده انشانياطرافكه خود و يا  ميدار خيتاردر 

نوري پـسري داشت  اهللا فضلعنوان نمونه شيخ به. هاى بعدى بوده استمادر و نيز تغذيه
مـن ، ته بـوديكي از بزرگان گف. كه بيش از بقيه اصرار داشت كه پدرش را اعدام كنند

خود من هم : ايشان فرمود.  سؤال كردم اهللا فضلبـه زندان رفتم و علت را از شيخ 
اثر تعجب را در ، چـون شـيخ شهيد. انتظارش را داشتم كه پسرم چنين از كار درآيد

در آن هـنگام مادرش بيمار . اين بچه در نجف متولد شد: اضافه كرد، چهره آن مرد ديد
پس از مـدتي كه .  مجبور شديم يك دايه شيرده براي او بگيريم. نداشتلذا شير ، بود



   فصلنامه علمي تخصصي فرصت"■ 82
  

عالوه بر آن ، اي استناگهان متوجه شديم كه وي زن آلوده، داد يمآن زن به پسرم شير 
رسيد  ييجا بهكـار ايـن پـسـر . ...  نيز بود و ناصبي هم بود) ع( نيرالمؤمنياماز دشمنان 

پسري ديگر ، آن پسر فاسد. كردكوبي ميزد و پايميكف ، كه در هنگام اعدام پدرش
شود مطرح مي اينجاسؤالي ! تحويل جامعه داد به نام كيانوري كه رئيس حزب توده شد

زمينه انحراف را فراهم اگر غذاي حرام كه نيست و آن اين ريتأث يبكه در شناخت بحث 
به نبوت نرسيده بود از  كه هنوز) ع( چگونه آسيه زن فرعون و يا حضرت موسي، كند مي

به ) ع( سعادتمند شدند و حتي حضرت موسيمنحرف نشدند و غذاي فرعون خوردند اما 
آيد كه تربيت مي به دسترسي آيات قرآن كريم اين نكته راز ب رسد؟نبوت هم مي
خداوند به  14تا  12سوره قصص آيات  در. خود خداوند بود به عهده) ع( حضرت موسي

و حرمنا عليه : كنداين موضوع پرداخته است كه غذاي حرام را بر موسي تجويز نمي
ما همه زنان شيرده را از پيش بر او حرام كرديم تا تنها به آغوش ...  المراضع من قبل

او حرام  خداوند شير زنان آل فرعون بلكه شير تمام زنان ديگر را بر. مادر بازگردد
، آيات هم طبق ظاهر نيبعدازا. گردانيد تا او از مادري الهي و پاك شير دريافت كند

توان مي. قرار گرفت، دامن بودپاك كه زني مؤمن و) همسر فرعون( تحت تربيت آسيه
شايد آسيه اموالي داشت  كه نيامانند ؛ شدمي تأمينگفت امر تغذيه هم از مسيري پاك 

اگر هم از دستگاه . نياز بوداموال فرعون بي و ازنمود را مرتفع مياش كه نياز زندگي
ممكن است  چراكه؛ دليل نداريم كه تمام اموال وي حرام بود، شدفرعوني تغذيه مي
   اخذ نكرده باشند و ستماموالي باشد كه از راه زور ، ستمگرانحتي در بين اموال 

)http://javabsoal. parsiblog. com (  
در نسل انسان آشكار  ناخواسته، است آمده دست بهكه از راه حرام  تغذيهاثر بنابراين 

-آيد و جنيني كه از راه حرام تغذيه مياي كه از مال حرام پديد ميدر نطفه. شودمي

-و ظرفيت كند ميدر كودك ايجاد  و زمينه انحراف را گرددمقتضيات شر ايجاد مي، شود

كسي كه از راه . دهدلقوه او را در معرض بالفعل شدن قرار ميهاي شرارت و بزهكاري با
زمينه گمراهي را در فرزندانش آماده ، اثر تغذيه حرام در، جمع كند ينامشروع مال

  . دبه راه مستقيم هدايت شو تواند ينمو خودش هم  كند يم
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  :گيرينتيجه

آنان از  شيازپ شيب يساز آگاهها به تالش براي روزي حالل و دعوت خانواده
؛ شودمحسوب مي زودهنگاماي و ريشهاجتماعي گيري نوعي پيش، خطرات مال حرام

اگر . كند ميتكامل پيدا  حالل كه بنيان كودك از گوشت و پوست و خون او از تغذيهاچر
تر طي مسير تكامل و سعادت براي اين كودك آسان رشد كند راه حاللاين گوشت از 

  . است
لقمه ، لقمه حرام در حد زمينه و شرط است نه علت تامه تأثيربايد توجه داشت كه 

هاي بالقوه او را در معرض بالفعل شدن حرام در مورد فرزند اثر وضعي دارد و ظرفيت
بلكه فقط در حد زمينه ، او قابل معارضه باشد باارادهاما نه به حدي كه ، دهدقرار مي

و ، كند ميهاي ناروا در انسان و نسل او فراهم رخي گرايشيعني زمينه را براي ب، است
سنت آگوستين  باره دراين. اين به معناي آن نيست كه از او و فرزندانش سلب اختيار كند

. »گناه نيست اصالًگناه چنان شر ارادي است كه تا ارادي نباشد  درواقع«: معتقد است
شود حضور همين به اعتقاد آگوستين در اصل گناه شمرده مي آنچه) رسدبه نظر مي(

نكته ديگري كه بايد اشاره كرد اين است كه ) . 150: 1385، پورسينا. (عنصر اراده است
معتاد را از عادتش برگرداندن به معجزه شبيه «: فرمايندمي) ع( امام حسن عسكري

اصالحش ، ام خوردهكسي كه چهل سال حر) . 217: 17ج ، 1377، مجلسي( »است
راه راست و . خوار تربيت كردتوان كودك را حاللاست و مي ساله سهتر از بچه سخت

 ي كه در گوشت و خون و روح اوا نهيزم شيپبا  ساله چهلدرست پيمودن كودك يا مرد 
اصلي منطقي . اگر نگوييم غيرممكن است؛ كاري بسيار دشوار و سخت است، جريان دارد

براي . ضعيف خواهد شد، قدرت فرع را بد كردن اصل، اگر اصل نيكو شودوجود دارد كه 
بند اول و . تدوين كرد بلندمدتاي بايد برنامه و انحرافات اجتماعي جرائمكاهش آمار 

دولت جمهورى اسالمى «: دارددوم اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي اشعار مي
ايران موظف است براى نيل به اهداف مذكور در اصل دوم همه امكانات خود را براى امور 

  :به كاربردزير 
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ايجاد محيط مساعد براى رشد فضايل اخالقى بر اساس ايمان و تقوى و مبارزه  -1
  .  با كليه مظاهر فساد

ها با استفاده صحيح از مينههاى عمومى در تمام زسطح آگاهي باال بردن -2
تواند نهاد تعليم و تربيت رسمي مي. »هاى گروهى و وسايل ديگر مطبوعات و رسانه

ويژه نهاد خانواده را ها و نقايص نهادهاي ديگر مؤثر بر كاهش ميزان جرم بهكاستي
دولت در راستاي اجراي اصل ، مثال عنوان به) . 7: 1390، حاجي ده آبادي( جبران كند

با مشورت با رجال اخالقي و ديني و اصحاب ، عنوان متولي امرسوم قانون اساسي به
و مطبوعات  مايصداوسوسيله نهاد هاي تابعه خودش بهتوسط يكي از سازمان؛ دانشگاهي

به شرح اين موضوعات براي عموم مردم بپردازد كه واقعيت حرام چه ، حقيقي و مجازي
آثار ، ) تيرا يكپحق  مثالً( ديق لقمه حرام چيستدر دنياي امروزي مصا؛ چيزي است

و چگونگي رهايي مردم از ؛ لقمه حرام بر فرد و نسل او و خانواده و جامعه چيست
بازگشت به فرهنگ اصيل اسالمي و  ديترد يب. درآمدهاي حرام را شرح و تبيين كند

آثار خود را در نسل  مرورزمان به، دوري از اموال حرام در زندگيسبك زندگي اسالمي و 
-و شاهد جامعه در جامعه آشكار خواهد كرد ياول قيطر بهها و كنوني و بعدي در خانواده

بايد به اين موضوع توجه . تر از حال حاضر خواهيم بودپايين جرائمياي با درصد وقوع 
 بايست از شدتكند مي كن ريشهواند جرم را محو و تاگر ن رانهيشگيپداشت كه اقدامات 

درست مانند يك كار فرهنگي است كه اگر . هاي مالي و روحي آن بكاهدآثار و زيان
  . كند ميبدحجابي را نخشكاند حداقل از نمود آن در جامعه كم  مثالًريشه 
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