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ــ ز ــ

املقدمة

تعانــي املجتمعات الشــرقية والغربية في اآلونــة األخيرة ارتفاعًا في معدالت السـمنة 
لدى األطفال والكبار على حٍد سواء، وهناك جدل كبير يحيط بأسباب الزيادة في الوزن، فهناك 
من يعتقد أن ذلك يرجع إلى ضعف اإلرادة وعدم القدرة على املحافظة على الوزن املثالي، 
ألن اإلنسان ال يستطيع التحكم فيما يتناوله من أطعمة. والبعض اآلخر ُيرجع األسباب إلـى 
الجينات ودور العامـل الوراثي فـي اكتسـاب املزيد مــن الكيلوجــرامات، أو عــدم ممارسة 
النشاط البدني والرياضة بشكل منتظم. وبما أن البحث العلمـي فــي تطــور مســتمر، فكـان 
التســاؤل مـن جـانب الباحثني واختصاصي التغذية، هل السمنة مــن بــني أسـبابها إدمان 
اإلنسان لتناول الطعام بشكل شره ملا يتوافر لبعض األنواع منــه خصائـص إدمانيــة، كما 
الحال مع بعض األدوية والعقاقير؟ وهل من املمكن أن يدمن الشخص الطعام ؟ وما التأثير 

النفسي والبيولوجي وراء هذا النوع من اإلدمان ؟

وهنا يشير العلماء إلى أن تعلق اإلنسان بالطعام بشكل إدماني يتميز بأنه سلوك قهري 
وأن الشخص يقضي معظم وقته في التخطيط ملا سيتناوله في الساعات املقبلة، أي أن الخطط 
الغذائية هي التي تسيطر على تفكيره وليس أي شيء آخر، فالطعام لديه يمثل متعة وليس 

إلشباع الجوع، وعندما يرتبط الطعام بلذة أو متعة ال يستطيع اإلنسان االستغناء عنه.

لكن يوجد اختالف كبير بني إدمان الطعام وإدمان األدوية والعقاقير الضـارة األخـرى، 
تتداخـل  معقـد  سـلوك  الطعــام  تنــاول  أن  كمـا  حياته،  سبب  وهو  لإلنسان  مفيد  فالطعام 
فيــه تأثيرات الهرمونات وأجهزة الجسم املختلفة وال يقتصر فقط على نظام املتعة واملكافأة، 
يتناولها الشخص.  التي  والنوعية  الكم  تتحكم في  بأنها عوامل متعددة  القول  يمكننا  حيث 
ومن األسـباب البيولوجيــة والنفســية وراء االســتهالك اإلدماني للطعام على سبيل املثال: 
اتباع نظام غذائي صــارم يحرم فيه اإلنسان نفسه من تناول أطعمة بعينها فيجد نفسه بعد 
مرور وقت وجيز يفكر في العودة إلــى تناولهــا، ويكون تناولهـا حينئٍذ بشراهة وليس ضمن 

املعدالت الطبيعية.



يهدف هذا الكتاب إلى تجميع أعمال كبار الخبراء لتسليط الضوء على ما هو معروف 
على نطاق واسع من املوضوعات املتعلقة بالطعام واإلدمان، يبدأ هذا مع التركيز على اآلليات 
وجه  على  عالجوا  الذين  العلماء  خبرات  ذلك  يلي  الجسم،  وزن  وتنظيم  لإلدمان  األساسية 

التحديد مسألة تأثير إدمان الطعام باستخدام كل من النماذج الحيوانية والبشرية.

وقد اختار مؤلفو هذا الكتاب عنوان "الطعام واإلدمان" بداًل من إدمان الطعام ، حيث إن 
مصطلح "إدمان الطعام" يستحضر الصور من األفراد الذين يأكلون خارج نطـــاق الســيطرة 
ويعانون زيادة الوزن ، يتطرق هذا الكتاب لتلك املناقشة، ولكن األهم من ذلك هو مفهوم الطعام 

واإلدمان وتأثير الطعام على الدماغ.

نتمنى أن يفيد هذا الكتاب القّراء والباحثني خاصة املهتمني بقضايا اإلدمان وأن يعمل 
على رفع مستوى الوعي بخطورة هذا املوضوع.

وهلل ولي التوفيق،،

ــ ح ــ

الدكتور/ عبد الرحمن عبد هلل العوضي

األمني العام
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التمهيد

إن التركيز على مفهوم " الطعام واإلدمان" ُيثري فهمنا عن أسباب إدمان بعض األفراد 
للطعام ومعرفة إلى أي مدى قــد سـببت العوامل البيولوجية والنفسية واالجتماعية وعملية 
تسويق األغذية الفوضى الغذائية فيه . يمكن تسخير املعلومات املجمعة لتطوير برامج عالج 
أفضل لقضايا إدمان الطعام ، ويمكن أن تشمل ليس فقط عالج السمنة الذي هو في حاجة 
ماسة إلى التطوير، ولكن أيضًا البرامج الهادفة إلى تثقيف الناس بأسس التغذية بشكل عام .

يقسم الكتاب الذي بني أيدينا إلى سبعة أجزاء ، تتناول فصول الجــزء األول البيولوجيــا   
العصبية والسيكولوجية لإلدمان عن طريق دراســة النمــاذج املختبريـــة الحيوانيــة والبشريـة 
لإلدمــان ، والتعـّرف علـــى التشريـــح العصبــي ملناطق الدماغ املسؤولة عن حدوث اإلدمان، 
نظم  األكل ،  اإلدمان واضطرابات  املتوالي في  بالتخلق  التغيرات  اإلدمان ، دراسة  وراثيات 
التغذية وإساءة استخدام العقاقير ، تزامنية اإلدمان واالضطرابات النفسية ، دراسة الرغبة 
امللحة و دورها في اإلدمان، ثم يعرض لإلجهاد واإلدمان كنظرية موجزة . يستعرض الجزء 
الثاني تنظيم تناول الطعام و وزن الجسم ، حيث تعرض فصول هذا الجزء عدة قضايا منها، 
الوجه املتغير للنظام الغذائي العاملي والتغذية ، الوزن والحمية الغذائية لدى األطفال والبالغني 
بالواليات املتحدة األمريكية في الفترة )2005-2008( ، وراثيات تنظيم وزن الجســم ، التنظيم 
املركــزي والطرفي للجوع والشبع ، تناول الطعام واالستقالب ، التنظيم العصبي الصّماوي 
لتوازن الطاقة ، تنظيم السمنة قبل الوالدة ، علم النفس والبيولوجيا الخاصة بالتذوق ، املعالجة 
الجينية بهرمــون الليبتني ، الدروس املستفادة من متالزمة برادر ــ فيلي ، الذيفانات البيئية 
كمحفز للسمنة ، الحالة الخاصة باملشروبات املحالة بالسكر ، أثر حجم الحصة الغذائية على 

األكل ، ثم يناقش بعد ذلك املحفزات البيئية املحددة لألكل .

واإلدمـان،  الطعـام  عــن  والبحوث  الدراســات  الكتــاب  فيتنــاول  الثالث  الجزء  أما   
التشـــخيص  ومعاييــر  الطعــام  إدمان  منها ،  مواضيع  عدة  الجزء  هذا  فصول  تثير  حيث 
املرتبطة باالعتمادية، إسهامات التخلق وتطور السالالت في مأزق السمنة بالوقت الحاضــر، 
الهرمونات، الجــوع واإلدمــان على الطعام ، بوادر الرغبة العارمة للســـكروز في النمــاذج 
اســتخدام  إساءة  بني  العالقات   ، الجسم  ووزن  واألكل  التدخـني  بني  التآثرات  الحيوانية ، 



ــ ي ــ

للسمنة .  كمسبب  اإلدمان  حول  العام  املوقف  عن  ذلك  بعد  الحديث  ثم  واألكل ،  العقاقير 
املعالجة  فصـوله  تناقـش  واملقتضيات، حيث  اإلكلينيكية  املناهج  عن  الرابع  الجزء  ويتحدث 
معالجة  للسمنـة ،  الجراحية  املعالجــة  املخدرات ،  تعاطي  الضطرابات  والدوائية  السلوكية 
إدمان الكحول ، النهج اإلكلينيكي للطعام واإلدمان ، ثم يوضح بعد ذلك موضوع نهج الصحة 

العامة ومقتضياته .

والسمنة، ومن  الطعام  بتناول  املتعلقة  الفوارق  الخامس قضيــة معالجـة  الجزء  ويثير 
املواضيع املطروحة داخل فصولـه تأثيــر اإلعالنات عــن الطعــام على عادة تناول الســكر 
لدى األمريكيــني ، تحليــل التعرض إلـى اإلعالنات التليفزيونية عن األغذية الغنية بالسكر ، 
التدخالت البيئية لتقليل فرط األكل لدى األطفال . ويشـير الجزء السادس إلــى املقتضيــات 
القانونية والسياسية ، حيث تناقش فصوله الدعاوى القضائيــة ، تنظيم املبيعات والتسويق، 
الدروس التي يمكن تعلمها من مكافحة الكحول والتبغ واملخدرات ، وأخيرًا السياسة العاملية 
التي تؤثر على النظام الغذائي والسمنة . وُيختتم  الكتاب بالجزء السابع ، وذلك باستعراض 
التعليقات الختامية والحديث عن املقتضيات العلمية، االجتماعية ، القانونية والتشريعية للطعام 

واإلدمان .

نأمل أن يكون الكتاب قد استوفى بالشرح جميع ما تطرق إليه من موضوعات، وأن 
يكون إضافة جديدة إلثراء املكتبة العربية .

وهلل ولي التوفيق،،

الدكتور/ يعقوب أحمد الشراح

األمني العام املساعد 
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املعـالجـــة الجــينـــيـــة بهرمـــون اللـيـبـتـني لفــرط األكـل              

و البدانة و األمراض االستقلبية و اإلدمان .. فرص جديدة .....

ـ فيـلـي وتعزيز  الدروس املســـتفادة مـــن متلزمــة بــرادرـ 
باثولوجيا الدماغ  ...................................................................

الذيفانات البيئية كمحفزات للسمنة ....................................

الحالة الخاصة باملشروبات املحلة بالسكر ......................

ــ ج ــ ــ ب ــ



249

257

267

269

279

289

299

315

325

335

347

359

367

377

الفصل الثالــث والعشـــرون

الفصل الرابع والعشرون

الـثـــالـــــث الجـــــــزء 

الفصل الخامس والعشرون

الفصل السادس والعشرون

الفصل السابع والعشرون

الفصل الثامن والعشرون

الفصل التاسع والعشرون

الـفـصــــل الـثـــلثـــــــون

الفصل الحادي والثلثون

الفصل الثاني والثلثون

الفصل الثالث والثلثون

الفصل الرابع والثلثـون

الفصل الخامس والثلثون

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

أثر حجم الحصة الغذائية وكثافـة الطاقـة علــى األكــل ...

املحفزات البيئية املحددة لألكل  ........................................

الدراسات والبحوث عن الطـعــام واإلدمان ...

إدمان الطعام و معايير التشخيص املرتبطة باالعتمادية .. 

إسهامات التخلق وتطـور السلالت فــي مــأزق السمنة 
في الوقت الحاضر  ..............................................................

إثابة الطعام  ..........................................................................

عوز الدوبامني، واألكل و وزن الجسم ...............................

الجينات و دارة املكافئة كمنبئات لسلوك األكل 

و اكتساب الوزن ....................................................................

الهرمونات، الجوع واإلدمان على الطعام ........................

الشـراهـــة واالنســحاب والرغبـــة العارمــة

نموذج حيواني لإلدمان على السكر  .....................................

بوادر الرغبــة العارمــة للســكروز فــي النمـاذج 
الحيوانية  ..........................................................................

حب الطعام مقابل الرغبة في تناولــه بالنســبة 
العارمـة،  بالرغبة  ذلك  علقة   .. اإلنسان  لدى  للشهية 
فرط االســتهلك و"إدمان الطعام" .....................................

السيكولوجيا الخاصة بالرغبة العارمة لتناول الطعام ...

هل السكر مسبب لإلدمان مثل الكوكايني ؟ ........................

ــ ج ــ



389

399

407

415

435

447

455

457

463

473

483

495

509

523

541

553

الفصل السادس والثالثون

والثالثون السابع  الفصل 

الفصل الثامن والثالثون

الفصل التاسع والثالثون

الفـصـــــــل األربـعــــــــون

الفصل الحادي واألربعون

الرابـــــــــع الجــــــــزء 

الفصل الثاني واألربعون

الفصل الثالث واألربعون

واألربعون الرابع  الفصل 

الفصل الخامس واألربعون

الفصل السادس واألربعون

الفصل السابع واألربعون

الفصل الثامن واألربعون

الفصل التاسع واألربعون

الـخــــمســـــــون الفصـــــل 

:

::

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

الكافيني و اإلدمان و استهالك الطعام .............................

التآثرات بني التدخني واألكل و وزن الجسم  ...................

التآثــر بــني اســـتهالك املشــروبات الكحوليـة و األكــل 
و الوزن  .................................................................................

العالقات بني إساءة استخدام العقاقير واألكل ..............

اإلجهاد واملكافأة .. الشبكات العصبية و األكل و السمنة ....

املوقف العام حول اإلدمان كمسبب للسمنة ...................

املناهج اإلكلينيكية واملقتضيات  ...........................

التقييم اإلكلينيكي للطعام واإلدمان .................................

املعالجة السيكولوجية الضطرابات تعاطي املخدرات  .......

املعالجة السلوكية للسمنة  ...............................................

املعالجة الدوائية الضطرابات اإلدمان .............................

املعالجة الدوائية للسمنة .. العالجات الحالية و املستقبلية .. 

املعالجة الجراحية للسمنة  ................................................

معالجـــة إدمـــان الكحـــول واملخدرات و صلتهـا بإدمان 

الطعام عام 2011  ....................................................

معالجة اضطرابات الشراهة في األكل ............................

إدمان الرياضة و النفور .. مقتضيات األكل و السمنة .........

ــ هـ ــ ــ د ــ



561

569

581

591

599

601

619

629

639

649

659

661

669

679

689

الفصل الحادي والخسمون

الفصل الثاني والخمسون

الفصل الثالث والخمسون

الفصل الرابع والخمسون

الخــامــــــس الجــــزء 

الفصل الخامس والخمسون

الفصل السادس والخمسون

الفصل السابع والخمسون

الفصل الثامن والخمسون

الفصل التاسع والخمسون

الســــــادس الــجــــزء 

الفــصــــــــل الســــــــتــون

الفصل الحادي والستون

والستون الثاني  الفصل 

الفصل الثالـث والسـتون

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

معالجات جديدة للسمنة مستندة على نماذج اإلدمان  .....

من الخطوط األمامية .. تأثيـر إدمـان الطعام املعدل علــى 

العافية ....................................................................................

من الخطوط األمامية .. النهج اإلكلينيكي للطعام و اإلدمان ..

الطعام واإلدمان .. قصة شخصية  .....................................

نهج الصحة العامة ومقتضياته  ............................

فرض الضرائب على األطعمة الغنية بالطاقة لتحسني 

التغذية و الحد من  السمنة  ............................................

معالجة الفوارق املتعلقة بتناول الطعام و السمنة ........

هل إعلنات الطعام تغــذي عــادة تنــاول الـسكر لـدى 
األمريكيني ؟ ..........................................................................

التدخلت البيئية لتقليل فرط األكل لدى األطفال .........

ممارسات التغذية باملدارس  .............................................

املقتضيات القانونية والسياسية  ........................

املقتضيات القانونية والسياسية .. الدعاوى القضائية ...

املقتضيات القانونية .. تنظيم املبيعات والتسويق ..........

ما الدروس التــي يمكــن تعلمهــا مـن مكافحـة الكحـول 

لسياسة الطعام ؟ ..............................................................

الدروس السياسية التي تم تعلمها من التبغ  ....................

ــ هـ ــ



701

715

727

729

745

والسـتون الرابع  الفصل 

الفصل الخامس والستون

الســــابـــع الـجـــــــزء 

الفصل السادس والستون

املــــــــراجـــــــــــــــــــــــع

:

:

:

:

:

الدروس املستفادة من سياسة املخدرات  .......................

الســـياســة العامليـــة التـــي تؤثــر على النظام الغذائي 

والسمنة  ................................................................................

التعليقات الختامية  ...................................................

املقتضيــات العلميــــة و االجتمـــاعيـــة   .. الطعــام واإلدمــان 

و القانونية والتشريعية  ...........................................................

..................................................................................................

ــ ز ــ ــ و ــ

ملحوظة هامة

هذا الكتاب الذي بني أيدينا يحتوي على ملحقات باللغة اإلنجليزية التي وردت 

في الكتاب اإلنجليزي كما يلي :

- Contributors.

- Acknowledgment.

وتم وضعها في الصفحات األخيرة للنسخة العربية املترجمة.




