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  پيشگفتار

اعتياد به مواد مخدر يكي از بزرگترين معضالتي است كه تمامي كشورهاي جهان به نوعي بـا                 
تجارت مواد مخدر به قدري پرسود است كه مافياي مـواد مخـدر در تمـامي     .آن درگير هستند  
  .ده استدنيا ريشه دوان

ايران به عنوان كشوري كه در همسايگي خود بزرگترين توليد كننـد تريـاك دنيـا وجـود دارد                
مي كشورهاي جهان از اين بابت زيان مي بيند چرا كه هم به عنوان ترانزيت مـواد                 ابيش از تم  

مخدر از آن استفاده مي شود و هم به علت همجواري با افغانستان راحتـر از سـاير كـشورها                    
  .مخدر به داخل آن راه مي يابدمواد 

متاسفانه در چند سال اخير مصرف مواد مخدر از سمت مواد مخدر سنتي ماننـد تريـاك و يـا              
حشيش به سمت مواد مخدر صنعتي كشيده است، كه اين امر سبب كاهش قيمت و همچنـين                 

د كـه   اين مواد به قدري خطرناك هستن     . دسترسي آسانتر اقشار مختلف جامعه به آن مي گردد        
در اين كتاب سعي شده است      . گاهاً فرد با مصرف حتي يكبار آنها به آن مواد معتاد مي گردند            

توضـيح    و اسـامي همچنـين   . كه به توصيف اعتيـاد از زاويـه جامعـه شناسـي پرداختـه شـود               
  ،مواد روان گرداني كه در بازار مصرف در زمان نگارش اين كتاب موجـود بـوده               مختصري از   

چه بسا كه در سالهاي آينده مواد مخدر جديدي به بازار عرضه گردد ماننـد               . اشاره شده است  
  .شيشه كه تا چند سال پيش اين ماده در بازار مصرف وجود نداشته است

  
  مهدي اختر محققي                                                                                   
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  تاريخچه اعتياد به مواد مخدر
لوحه هاي    هزار سال قبل از وجود يك ماده مخدر قوي در خشخاش آگاه بوده و در               7بشر از 

 هزار سال قبل از ميالد كه از سومريان باقي مانده از ترياك نام بـرده                5علق به   تگلي مكشوفه م  
بـل كـشيدن    هزار سـال ق   4 در حدود    ،شده است  در مصر نيز خشخاش كشت مي     . شده است 

 سال قبل از ميالد تخم خشخاش از مصر به يونـان       1500 در    و ترياك درچين رايج بوده است    
شـاهدانه  در كتـاب اوسـتا از گيـاه         . برده شد و كشت خشخاش و كشيدن ترياك رواج يافت         

  . به عنوان يك ماده بي حس كننده نام برده شده استهندي
  

  مواد مخدر درجهان
عليه مواد مخدر افزايش يافته و دولتها و سازمانهاي غير انتفاعي هـر             در حاليكه مبارزه جهاني     

روزحلقه اين مبارزه را تنگ تر مي كنند، سوداگران مرگ با بهره گيـري از علـوم و تغييـرات                    
  . مختلف در شكل و شيوه عرضه مواد مخدر، جهان را با مخاطرات جدي روبرو ساخته اند

 مواد افيـوني، تهيـه و توليـد اشـكال جديـدي از              جديدترين تحرك باندهاي ساخت و عرضه     
  . محركهاي بسيار قوي است كه مي تواند استفاده كننده را با مرگ مواجه سازد

از زمانيكـه شـخص     . سي نـام دارد   ايكي از نمونه هاي بسيار شناخته شده اينگونه مـواد اكـست           
ات شادي بخـش    رتاثيسي را مصرف مي كند سي تا چهل و پنج دقيقه طول مي كشد تا                ااكست

پژوهشگران اعالم كرده انـد يـك سـاعت بعـد از            . و بعضي مواقع مرگ آور آن را تجربه كند        
. اگر اين فرد مثل ساير مصرف كنندگان باشـد        . استفاده فرد به باالترين سطح نشئگي مي رسد       

  . بدون هيچ دليل خاصي احساس شادي و شعف بسيار زيادي به وي دست مي دهد
سي او اكـست    شيـشه  ، دي – اس   -ال: نواع و اقسام مـواد محـرك زا ماننـد           در حاليكه وجود ا   

  .  را با يك خطر جدي و جديد مواجه ساخته استامعهامروزه ج
 ميليون نفـر  15وكوكائين   ميليون نفر  13 تعداد   2004 در سال    سازمان ملل گزارش جهاني   طبق  

 ميليون  150شيش است كه     پر مصرف ترين ماده ح     ومعتاد به هروئين، مرفين و ترياك هستند        
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 38نفر از مردم جهان اين ماده را مصرف مي كنند و پس از آن، محرك هـاي نـوع آمفتـامين                       
  . ميليون نفر از آنها اكستاسي مصرف مي كنند8ميليون مصرف كننده دارد كه 

مواد كشف شده بر اساس واحدهاي مصرفي طبق گزارش جهاني مواد مخدر افزايش شديدي              
 ميليارد دوز در سال 26 به 1990 ميليارد دوز در سال 14 طوري كه كشفيات از     داشته است به  

 نشانه هايي از ثبات در اين روند بـه  2002 و 2001هر چند در سال هاي     .  رسيده است  2000
بيشترين ميزان كشفيات از لحاظ ميـزان دوز مـصرف در قـاره آمريكـا بـوده         . چشم مي خورد  

    و اقيانوسـيه   ) 4/2(آفريقـا   ) 5/5(آسـيا   ) 4/7( دنبال آن اروپـا      كه به )  ميليارد دوز  4/10(است  
  .قرار دارند) 8/0(

بر اساس همين گزارش توليد جهاني ترياك كه از آن هروئين به دست مي آيد از اوايـل دهـه                
 تن با ثبات باقي مانده است اما به طور روز افزونـي در            5000 تا   4000 همچنان در حد     1990

  . ز پيدا كرده استافغانستان تمرك
 درصد  76 ايران بود كه انبار      در درصد از كشفيات موادمخدر جهان       54 بيش از    1380در سال   
  . درصد حشيش جهان معرفي شده است5 درصد هروئين و مروفين و 19ترياك، 

 500رسـد كـه        ميليـارد دالر مـي     600گردش مالي مواد مخدر در جهان، ساالنه به يكهـزار و            
 . آن، سود مافياى مواد افيوني استميليارد دالر 

 ميليـون نفـر قاچـاقچي در جهـان          10 ميليون معتاد و     230 جهان بيانگر وجود      در آمار رسمي 
 درصد مواد افيـوني جهـان در   85توليد . است كه آمار واقعي آن بسيار بيشتر از اين رقم است         

اكنون مواد مخـدر طبيعـي       .كرده است پذيرترين كشور در اين زمينه        افغانستان، ايران را آسيب   
تـرى دارد،   كننـده  شود، اما موادمخدر صنعتي كه آثار منفي ويران    نوع در جهان توليد مي     12در  
  .شود  نوع توليد مي1500در 
  

   مصرف مواد مخدر در ايرانتاريخچه
از كشورهاي آسيايي به هزاران سال قبل  سابقه ديرين استعمال مواد مخدر در ايران و بسياري

يا خوراكي، خالص ويا مخلوط با مواد  حشيش به صور گوناگون، به طور استنشافي. سدر مي
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نيز بعنوان دارو تا سالهاي اخير  خوردن جوشانده گرز خشخاش. ديگر مصرف مي شده است
 جديدي است كـه سـابقه   پديده نسبتاً ليكن استعمال ترياك به كمك وافور. ادامه داشته است

ترياك در ايران بواسـطه تفـريح و    در يكصد سال گذشته. نمي كندآن از يكي دو قرن تجاوز 
قشقائيها و  اصفهانيها ،نزد كرمانيها. قرارگرفته است يا فرورفتن در حاالت خلسه مورد استفاده

متعلق بـه  ) وسيله استعمال ترياك(افورودر شيراز و نزد كردها وآسوري ها در استانهاي غربي     
 ترياك و حشيش به عمل      تاًعمدق مختلف كشور مواد مخدر و       در مناط . است افراد مسن بوده  

  .  مصرف مي شده است كشورآمده و در داخلمي 
 بـا   از دوره رضا خان، دولت انحصار تجارت ترياك در داخل را به عهـده گرفـت و تـدريجاً                  

 و  50 تا   30افزايش جمعيت و تغيير ساختار اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي ايران در دهه هاي              
ايش در آمدها، ورود مظاهر فرهنگ غربي، تخليه روستاها و گسترش شهرنشيني و حاشـيه           افز

  . مسئله مواد مخدر در ايران به طور ويژه شكل گرفت نشيني و ساير عوامل،
نگاهي به قيمت ترياك نشان مي دهد كه بعد از افغانستان ارزانترين بازار فروش اين مـاده در                  

در حاليكه قيمت يك كيلو ترياك در عربستان         2001در سال    .جهان وحتي منطقه، ايران است    
 و حتـي كمتـر بـوده       دالر   1000 دالر است، اين قيمت در ايران تنها حـدود           133300سعودي  

يا مهـاجرين دوران جنـگ ميـان         بخش قابل مالحظه اي از معتادين را مهاجرين افغاني         .است
ين تـرين سـطح     ئآنها در پـا   . دهند مي لايران و عراق كه در حاشيه شهرها اسكان دارند تشكي         
برخوردارنـد و بهمـين دليـل هـم مـورد       جامعه زندگي كرده و از كمترين خدمات اجتمـاعي 

كرمـان   استانهاي خراسان، سيستان و بلوچستان و همچنين .تهاجم خطر اعتياد قرار گرفته اند
صـدمات    درصـد 70. مـي باشـد  منطقه جغرافيايي با باالترين درجه وابستگي به مواد مخـدر  

بـسوي   يكي از زمينه هاي اصلي كـشش . باشد اجتماعي نظير طالق حاصل اعتياد خانواده مي
  .اعتياد، بگفته كارشناسان وضعيت بي سرانجام جوانان است

   .در تحقيقي كه توسط سازمان ملي جوانان انجام شده نتايج زير بدست آمده است
ساله ساكن در مراكز اسـتانهاي سراسـر     نوزده جوان چهارده تا75000اين تحقيق كه بر روي 

 درصـد جوانـان از   36دهنده آن است كـه   كشور توسط سازمان ملي جوانان انجام شده نشان
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درصد آنان اعتماد و عزت به نفس كافي  42نظر قدرت و اميد به زندگي دچار مشكل هستند، 
 سطوحي از افسردگي درصد آنان دچار 54 درصد دچار معضل رواني اضطراب و 51ندارند، 
 درصـد خـشم نهفتـه،    55پرخاشـگري،    درصـد جوانـان داراي روحيـه   53همچنـين  . هستند

درصـد در معـرض اعتيـاد     5/27درصـد درونگرايـي و   60درصد روحيات ضد اجتماعي، 44
كـاهش   دائماً در حال     سازمان ملي جوانان آستانه تحمل جوانان        به گزارش     همچنين. هستند
 .است

قاچاقچيـان   .انستان در نواحي عشايري به خصوص در بدخشان كشت مي شود          ترياك در افغ  
  .با استفاده از شتر و يا پياده از مرز عبور مي كنند

كيلومتر است كه قسمت اعظم آن بـا اسـتان           900 در حدود    اًطول مرز ايران با افغانستان جمع     
ي توانند از آن عبور     وسعت منطقه و كثرت نقاطي كه قاچاقچيان م       . خراسان همجوار مي باشد   

  . كنند به دشواري كادر مبارزه با قاچاق مواد مخدر مي افزايد
. آسيب پذيرترين قسمت مرز در طول سلسله جبال واقع در جنوب و شمال تربت جام اسـت              

اكثر قاچاقچيان افغاني مسلح و بي باك هستند و چون مامورين دولت افغانستان ممـانعتي بـه                 
  .  به آساني انجام مي گيرداًه عبور از مرز نسبتآورند در نتيجنمي عمل 
 اهـالي   بعـضي از  . از طريق پاكـستان وارد ايـران مـي شـوند          نيز  ي از قاچاقچيان افغاني      ا عده

 كيلـومتر بـا مـرز       18 ساكنين شهرهاي تربت جـام، بيرجنـد و زابـل كـه              اًمرزنشين مخصوص 
رز پاكستان است معتاد به تريـاك     كيلومتري م  19افغانستان فاصله دارد و زاهدان كه در حدود         

  . بوده و با قاچاقچيان همكاري مي نمايند كه امر مبارزه با مواد مخدر را مشكل تر مي سازد
پس از پيروزي انقالب اسالمي و سـقوط رژيـم سـلطنتي طبـق مـاده اليحـه قـانوني تـشديد               

 1359داد   خـر  19ن جرائم مواد مخدر و اقدامات تـاميني و درمـاني مـصوب              يمجازات مرتكب 
ب اسالمي، كليه قوانين و مقررات مربوط به منـع كـشت خـشخاش و اسـتعمال                 الشوراي انق 

مواد مخدر و مجازات مرتكبين جرائم راجع به مواد مذكور به استثناي تـصويب نامـه مـورخ                  
 قـانون   11 و    7 و    2 ، راجع به فهرست مواد مخدر ملغي گرديد و طبق مـواد           1338مردادماه  

شت خشخاش، وارد كننـده، فروشـنده، مخفـي كننـده، دايـر كننـده محـل، در                  مذكور براي ك  
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هـروئين، مـرفين،   ( گرم مواد مخـدر  5صورت تكرار جرم و حامل بيش از يك كيلو ترياك و   
  .مجازات اعدام پيش بيني شد)  و صنعتيشيمياييكوكائين و مواد مخدر 

  هاي پيشين سده
 و گياهاني كه ترياك و حـشيش از آنهـا بدسـت             اي طوالني دارد     مصرف مواد در ايران سابقه    

رسد اقـوام سـاكن فـالت ايـران بـا خـواص               به نظر مي  . اند  آيند از گياهان بومي ايران بوده       مي
براي مثال طبق نوشته هرودوت، سكاها كه از        . اند  روانگردان و دارويي اين مواد آشنايي داشته      

 به عنـوان جزئـي از مراسـم عـزاداري           )حشيش(اقوام آريايي بودند از نوعي حمام بخار بنگ         
گفتند كه افيون معرب آن است خـواص           در پارسي كهن به ترياك ابيون مي       .  كردند  استفاده مي 

رازي و     زكريـاي  آور و ضددرد ترياك توسط دانشمندان مسلمان ايرانـي ماننـد محمـد              خواب
د غيرپزشـكي   اما شواهد مربوط بـه سوءمـصرف آن در مـوار          . سينا توصيف شده است     ابوعلي

آور   ابوريحان بيروني ظاهراً اولين دانشمند ايراني است كه به خاصيت اعتيـاد           . بسيار نادر است  
 ولي شيوع ناگهاني سوءمصرف ترياك و حشيش در دوره صفويه رخ            .افيون اشاره كرده است   

 مواد مخدر و به ويژه ترياك جهت كاهش اضطراب بزرگان و رجـال بـه كـار                  در گذشته . داد
فت و سپس ميان قشرهاي مختلف مردم رواج يافت تا آنجـا كـه گـسترش روزافـزون و                   ر  مي

اي جـدي بـا اعتيـاد و مـواد            كننده مواد افيوني شاه طهماسب اول را واداشت تا مبـارزه            نگران
 500وي مقدار زيادي از ترياكهاي سلطنتي را از بين برد و مبلغي نزديك بـه                . مخدر آغاز كند  

پس از او شاه عباس اين مبارزه را ادامـه داده و  . ار خود زيان وارد ساخت    تومان به دارايي درب   
نمودنـد    وي براي كسانيكه مبادرت به تـرك اعتيـاد نمـي          . مردم را از زيانهاي ترياك آگاه كرد      

وي براي اولين بار كاركنـان دربـار را   . رساند مقرراتي وضع كرده و متخلفان را به مجازات مي     
كـرد    شدند از كار بركنار مي      نمود و افرادي را كه موفق به ترك اعتياد نمي         به ترك اعتياد وادار     

روز مـصرف آن       نداشـت بلكـه روزبـه      تـاثير اين اقدامات نه تنها در كـاهش مـصرف تريـاك            
گسترش يافت  در اين دوران مكانهاي مخصوصي به نام كوكنار خانـه وجـود داشـته كـه بـه                     

   .نوشيدند آب آن را ميمنظور كيف و نشئه، خشخاش را جوشانده و 

www.booknama.com

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


  
       جامعه شناسي اعتياد                        16

========================================================================= 

شواهد تاريخي مربوط به دوره قاجاريه، از شيوع سوءمصرف ترياك غالباً به صورت بلعيدن و 
امـا  . كنـد   گاهي هم به صورت دودكردن، در ميان طبقات مختلف جامعه ايراني حكايـت مـي              

در ايـن   . ظاهراً به طبقات خاصي محدود بـود      ) حشيش (شاهدانه هندي سوءمصرف مشتقات   
ره منبع اصلي تأمين حشيش افغانستان بود به طوري كه بعد از جدا شدن هرات از ايـران و         دو

هاي هراتي به تهران، خريد و فروش و مصرف آن در اين شـهر      اي از افغاني    پناهنده شدن عده  
  . افزايش يافت

 1281كشت خشخاش قبل از مشروطيت در ايران رواج داشـته و محـصول تريـاك در سـال                   
كشت خشخاش و توليد و فروش آن در داخل         . يليون كيلوگرم برآورده شده است     م 12حدود  

و صدور آن به خارج از كشور شيوع داشته و ترياك مانند اجناس ديگر در مغازه ها خريـد و                    
  .فروش مي شد

كشت خشخاش و توليد داخلي ترياك در قرن هجـدهم و نيمـه اول قـرن نـوزدهم مـيالدي،                
اما از نيمـه دوم     . كنندگان داخلي بود    ن به تقاضاي روزافزون مصرف    بيشتر به منظور پاسخ گفت    

قرن نوزدهم ميالدي كشت ترياك به عنوان يك محصول قابل صـدور و ارزآور مـورد توجـه                  
دليل اين موضوع را بايد در افول توليد و صدور ابريشم، نياز فزاينـده كـشور بـه                  . قرار گرفت 

ديد خريداري شده از غرب و نيز افزايش ناگهاني         ارز خارجي براي پرداخت بهاي كاالهاي ج      
هاي   و باز شدن اجباري دروازه    » جنگهاي ترياك «تقاضا براي ترياك در سطح جهاني به دنبال         

المللي آن روز كه صدور يا مـصرف تريـاك،    در شرايط بين  . چين بر روي ترياك جستجو كرد     
شد، ايران بـا زحمـت زيـاد          مرده نمي نه در ايران و نه در اروپاي آن زمان، ممنوع يا مكروه ش            

در اواخر قرن نـوزدهم     . توانست اجازه صدور ترياك را به هندوستان از دولت انگليس بگيرد          
  . شد و اوايل قرن بيستم ايران يكي از اعضاي بسيار فعال تجارت جهاني ترياك محسوب مي

اقتصاد كشور نيز   شد و كل      البته قسمت زيادي از ترياك توليدي در داخل مملكت مصرف مي          
امـا بـا ظهـور نهـضت مـشروطه و بيـداري             . به توليد و صدور ترياك وابستگي پيدا كرده بود        

اي از رهبران ملي و مذهبي مبارزه جدي با مصرف ترياك را وجهه همـت خـود                   ايرانيان، عده 
هاي سياسي و وابـستگي شـديد اقتـصاد كـشور بـه ارز حاصـل از                   ليكن گرفتاري . قرار دادند 
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مـصرف ايـن مـاده      ءت ترياك، هرگونه اقدام جدي را در زمينه مبارزه بـا كـشت و سو              صادرا
  .نمود غيرممكن مي

  يكصد سال اخير
قـانون تحديـد    « هجـري شمـسي، در       1290اولين قانون رسمي ممنوعيـت مـصرف در سـال           

اي براي مصرف شيره به طور كلـي      ساله  در اين قانون فرصت هشت    . به تصويب رسيد  » ترياك
ترياك غير از كاربرد دارويي آن داده شده بود و پس از گذشت اين زمان، مـصرف                 و مصرف   
شده و براي ترياك مصرفي آنـان ماليـات در            براي معتادان كارت سهميه صادر      . شد  ممنوع مي 
اين قانون در واقع دولت را به عامل اصلي توزيع ترياك تبـديل كـرد بـه              . شده بود   نظر گرفته   

تقريباً هشت درصد از كـل درآمـد دولـت از محـل فـروش تريـاك             1305طوري كه در سال     
به دنبال تصويب اين قانون نه تنها تقاضا براي ترياك كاهش پيدا نكـرد بلكـه                . شد  حاصل مي 

شـد و در   ترياك به طـور قاچـاق صـادر مـي        . تهيه و فروش غيرقانوني ترياك هم رواج يافت       
قانون منع   «1301 به اين دليل در سال       ،شد  عوض مرفين و مواد ديگر به طور محدود وارد مي         

  . به تصويب رسيد» واردات مواد مخدر به ايران
، قانون انحصار دولتي تريـاك از تـصويب مجلـس    1307المللي در سال    به دليل فشارهاي بين   

شوراي ملي گذشت كه براساس آن كشت خشخاش فقط تحت نظارت دولـت مجـاز بـود و                  
زير كشت را كاهش دهد و نيز موجبـات كـاهش و محـو              دولت مكلف بود به تدريج اراضي       

رغم اين قـانون، مـساحت        علي. مصرف مواد را در عرض ده سال در كشور فراهم سازد           سوء
اراضي زير كشت در عرض ده سال تقريباً به يك و نيم برابر افزايش يافـت و مقـدار تريـاك                     

 افزايش يافت، زيـرا  1317 تن در سال     448,3 به   1307 تن در سال     291,5صادراتي رسمي از    
در اين ميان، بـه     . شد  وابستگي دولت به درآمد ناشي از ترياك موجب ناديده گرفتن قانون مي           

 بودن قيمت رسمي ترياك خريداري شده توسط دولت، توزيـع و صـدور قاچـاق                پائينعلت  
  . ترياك نيز رواج بيشتري يافت

انجمـن مبـارزه بـا      «ن و روشنفكران    در فضاي باز بعد از جنگ جهاني دوم، گروهي از پزشكا          
 1322در سـال  . را تشكيل و به طرق مختلف دولت را تحت فشار قرار دادنـد  » ترياك و الكل  
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از ( ميليـون و پانـصد هـزار نفـر            انجمن ياد شده طي گزارشي تعداد معتـادان كـشور را يـك            
ه بـا تريـاك و      كميـسيون مبـارز   « بر اثر اين فـشارها      . برآورد كرد )  ميليوني كشور  14جمعيت  

 تشكيل شد كه سه كميسيون فرعي منع كشت، درمان          1325در وزارت بهداري در سال      » الكل
مقررات تعطيل اماكن عمـومي      «1326به دنبال آن در سال      . شد  و مبارزه با قاچاق را شامل مي      

هـاي    قانون منع تهيه، خريد و فروش و مصرف نوشابه         «1331و در سال    » مصرف مواد مخدر  
  .به تصويب رسيد» و ترياك و مشتقات آنالكلي 

 طي كنفرانسي كه توسط سازمان ملل برگزار گرديد اجازه كشت و توليد مجـاز      1328در سال   
 25(و ايـران    )  درصـد  50(ترياك بين كشورهاي مختلف تقسيم شد و بيشترين سهم به تركيه            

  .واگذار گشت) درصد
يدات حاصل از صدور ترياك بـراي دولـت       به دنبال گسترش ابعاد مسئله اعتياد و كم شدن عا         

، قانون منع كشت خشخاش )به علت مصرف داخلي و قاچاق مواد مخدر به خارج از كشور            (
بـا منـع كـشت      .  تصويب و با جديت به اجـرا گذاشـته شـد           1334و استعمال ترياك در سال      

 داخل بـه     از خارج به   مرفينخشخاش، براي اولين بار، قاچاق مواد مخدر از جمله هروئين و            
صورت تجارت سودمندي درآمد و موجب تغيير تدريجي الگوي مـصرف در كـشور و رواج                

 بـه   1338در سال   » قانون تشديد مجازات قاچاقچيان   «براي مبارزه با اين مشكل،      . هروئين شد 
بـا  . الكشف نيز براي مأموران در نظر گرفته شـده بـود    درصد حق15تصويب رسيد كه در آن     

هاي زيادي را بـه    زندانها از قاچاقچيان و معتادان پر شد و مشكالت و هزينه     اجراي اين قانون  
ها، ميزان قاچاق و تعداد معتادان افـزايش چـشمگيري را             رغم اين سختگيري    علي. همراه آورد 

 تن 4,5 تن و 5به طوري كه مقدار ترياك و هروئين كشف شده به ترتيب از حدود       . نشان داد 
و بـر اسـاس گـزارش       .  افزايش يافت  1344 تن در سال     17 تن و    13 به حدود    1338در سال   
  . ، ايران از لحاظ كشف مواد مخدر در دنيا به مقام اول رسيد1347الملل در سال  پليس بين

با ادامه كشت و صدور غيرقانوني مواد مخدر به ايران توسط تركيه و پاكستان، دولت مجبـور                 
مجدداً كشت ترياك را در     » ود كشت خشخاش  قانون آزادشدن محد  « با تصويب    1347شد در   

در مقابـل بـا تـصويب       . نواحي خاصي از كشور تحت نظارت و كنترل دولت آزاد اعالم كنـد            
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 مجازات قاچاقچيان تشديد شد كـه       1348در سال   » قانون تشديد مجازات قاچاق مواد مخدر     «
بـه دادگاههـاي    از جمله آن اعمال مجازات اعدام و محول شدن محاكمه افراد دسـتگير شـده                

قانون انفصال خدمت يـا اخـراج       «نظامي بود و جهت جلوگيري از اعتياد كاركنان و كارگران،           
بـا  (و بيمار   ) پنجاه سال به باال   ( براي معتادان مسن     1350در سال   . در نظر گرفته شد   » معتادان

بت نام تعداد معتادان ث. نيز توسط دولت كارتهاي جيره دولتي ترياك صادر شد) تجويز پزشك 
 تـن در    180 نفر رسيده بود كه ترياك مورد نيـاز آنـان بـه              169,512 به   1354كرده در خرداد    

 هـزار نفـر تخمـين زده        500 هزار تا    200و تعداد معتادان غيررسمي نيز بين       . شد  سال بالغ مي  
همچنين در دهه پنجاه به تدريج بـه علـت گـسترش امكانـات مـسافرت و ورود تعـداد                    . شد

 مواد به كشور وارد شد       اي از فرهنگ مصرف     هاي تازه   ريستهاي جوان غربي، جنبه   زيادي از تو  
 كه تا پيش از آن صرفاً در اقـشار خـاص رواج داشـت ميـان                  وحشيش جوانا  و استعمال ماري  

  . جوانان گسترش يافت
بخـشي انجـام       توسط محققان انجمـن ملـي تـوان        1355در مطالعه ميداني وسيعي كه در سال        

 درصد تخمين   5/2در تهران   ) به روش آزمايش ادرار   (شيوع مصرف مواد افيوني     گرفت ميزان   
  . زده شد

در دهه پنجاه، به خصوص پـس از افـزايش ناگهـاني درآمـد نفـت، مقامـات درمـاني كـشور                
طرحهاي جديدي را براي مراكز درمان و بازپروري معتادان تهيـه كردنـد كـه مـستلزم ايجـاد                   

بـا پيـروزي انقـالب      . معتادان، و درمان با استفاده از متادون بود       درمانگاهها و مراكز نگهداري     
  .كاره رها شد اسالمي و تغيير سياستها و اولويتها اين طرحها نيمه

 آن را نـوعي رفتـار         برخـي  ،مردان انقالب نـسبت بـه پديـده اعتيـاد منفـي بـود               نگرش دولت 
از نظـر ايـن دسـته بـا         . شد كردند كه توسط ممالك استعمارگر ترويج مي        ضدانقالبي تلقي مي  

بايست به سرعت و براي       توانست و مي    اتخاذ تدابير قانوني و كيفري خشن و جدي، ايران مي         
  .هميشه به اين مسئله مهم خاتمه دهد

تشديد مجازات مرتكبين جرائم مواد مخدر و اقـدامات         « با تصويب اليحه     1359در مرداد ماه    
، ستادي تحت عنوان سـتاد مركـزي      »ال به كار معتادين   ميني و درماني به منظور مداوا و اشتغ       ات
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ريـزي، تهيـه      هماهنگي مبارزه با اعتياد تأسيس شد كه تعيين خط مشي و سياست كلي، برنامه             
عـالوه بـر اقـدامات كـاهش     . استانداردها و ضوابط مربوط به مواد مخدر را بر عهـده گرفـت       

زه با قاچاق مواد مخـدر بـود، بـه      عرضه اين ستاد كه شامل ممنوع نمودن كشت ترياك و مبار          
بندي و توزيع دولتي ترياك ملغـي          شوراي انقالب، نظام سهميه    19/3/59استناد مصوبه مورخ    

بر اين اساس حـدود     . گرديد و به معتادان شش ماه فرصت داده شد تا براي ترك اقدام نمايند             
ل توزيـع و كنتـرل      بگير در درمانگاههاي عام      نفري سهميه  165,000 نفر از جمعيت     123,000

 ماهه و با تجويز پنج نوبت قرص تريـاك بـه صـورت              5/2سهميه ترياك در يك دوره زماني       
هاي مبـارزه بـا اعتيـاد اسـتانها و شهرسـتانها              همچنين كميته . كاهش تدريجي ترك داده شدند    

يـي  زدا  معتادان به مواد افيوني مهيا ساختند كه در آنجا سم         ) ترك(درمانگاههايي براي بازگيري  
در جريـان ايـن برنامـه حـدود     . گرفـت  توسط قرص ترياك و محلـول متـادون صـورت مـي           

 بـه پايـان     1359برنامه بازگيري در آذرمـاه      . بگير بازگيري شدند     نفر افراد غيرسهميه   154,000
 اعتياد جرم محسوب شد و همزمان خـدمات درمـاني اعتيـاد از              19/9/1359رسيد و از تاريخ     

شور برچيده شد و وزارت بهداري وقت، پرداختن به اين موضوع را            نظام بهداشت و درمان ك    
از حوزه فعاليتهاي خود حذف و پزشـكان بخـش خـصوصي نيـز مجبـور شـدند از آن پـس                      

همين امر موجب فقدان نظارت . خدمات درماني خود را به معتادان به طور محرمانه ارائه كنند     
آنـان را بـه سـطح زيـر اسـتاندارد           بر فعاليت بخش خصوصي شده و كيفيت خدمات درماني          

، اردوگاههاي معتادان كه زير نظـر سـازمان زنـدانها تـشكيل     1362از آن زمان تا سال  . رسانيد
شد به اردوگاههاي بازپروري و اردوگاههاي        شده بود و توسط كميته انقالب اسالمي اداره مي        

  . غيير نام يافت، پذيراي معتادان دستگير شده بودندتكار نيز 
، مراكـز بـازپروري بـه سـازمان جديدالتأسـيس بهزيـستي انتقـال و بـه مراكـز                    1362سال  در  

اين مراكز نيز موظف به پذيرش معتاداني بودند كه توسـط           . توانبخشي معتادان تغيير نام يافتند    
شدند و معموالً چند برابـر ظرفيـت واقعـي، پـذيرش              دادگاهها و باالجبار براي ترك اعزام مي      

توانستند پاسخگوي نيازهاي درماني كشور    ه بسيار سنگيني روبرو بودند و نمي      نموده و با هزين   
  . براي معتادان باشند
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 اقدامات انجام شده براي حل مشكل اعتياد منحصراً به فعاليتهاي مقابله با عرضه     1367تا سال   
ه البته اين فعاليتها نيز با نوسانات چشمگيري در طول سالهاي مختلف همرا           . اختصاص داشت 

  . بود
با وجود فعاليتهاي شديد بخش مقابله با عرضه، برداشت عمومي مبني بر افزايش شيوع اعتياد               

برخـي اعتقـاد    . نقطه نظرات متفاوتي در مورد شيوه برخورد با مسئله اعتياد را مطرح سـاخت             
داشتند كه بايد ميزان كنترل و مجازاتهـا را افـزايش داد و برخـي نيـز بـه اسـتفاده از راههـاي         

تـر    ، مجـدداً ديـدگاههاي سـختگيرانه      1367در نهايت در سال     . آموزشي و تربيتي معتقد بودند    
برتري يافت و بالفاصله پس از پايان جنگ ايران و عراق مجمـع تـشخيص مـصلحت نظـام،                   
قانون جديد مبارزه با مواد مخدر را تصويب نمـود كـه طبـق آن، مجازاتهـاي شـديدي بـراي        

شـد و مهلتـي       واد در نظر گرفته شده و مصرف مواد جرم تلقي مي          توليد، نگهداري و قاچاق م    
در ايـن قـانون بـه لـزوم فـراهم           . چند ماهه به معتادان داده شد تا نسبت به ترك اقدام نمايند           

بنـدي علمـي مـواد        امكانات درماني درازمدت و اقدامات پيشگيرانه توجهي نشده بود و طبقه          
ن قانون ستاد مبارزه با مواد مخدر تـشكيالت جديـدي           طبق اي . اعتيادآور نيز رعايت نشده بود    

بر اساس اين قانون اموال ناشي از كشف و مصادره اموال قاچاقچيان جـزء درآمـدهاي                . يافت
با اين حال فعاليتهاي ستاد بيشتر در جهـت كـاهش عرضـه             . ستاد مبارزه با مواد مخدر درآمد     

ت و مراكز توانبخشي سازمان بهزيستي نيز       تري ادامه ياف    بازداشت معتادان به طور گسترده    . بود
  . به تدريج عدم كارايي خود را به ثبوت رساندند

 به تدريج در مجامع علمـي و دانـشگاهي كـشور نگـرش كـاهش تقاضـا       1370در اوايل دهه  
گسترش يافت و اولين اقدامات اساسي كـاهش تقاضـا همچـون تأسـيس واحـدهاي درمـان                  

جراي برنامـه جـامع پيـشگيري از اعتيـاد در معاونـت امـور        و ا1375سرپايي معتادان از سال   
ايـن  .  صورت پذيرفت  1375 تا   1373فرهنگي و پيشگيري سازمان بهزيستي كشور در فاصله         

 خود را در سياستگزاران كـشور برجـاي گذاشـت و بـاالخره مجمـع تـشخيص                  تاثيرحركت  
ا تـصويب كـرد كـه بـر         ، اصالحيه قانون مبارزه با مواد مخـدر ر        1376مصلحت نظام در سال     

شد كـه بـه مراكـز     اساس آن اگرچه هنوز هم اعتياد جرم بود اما به كليه معتادان اجازه داده مي          
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شـد مراجعـه      مجازي كه از طرف وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـكي مـشخص مـي               
  . نمايند و نسبت به درمان و بازپروري خود اقدام نمايند

ساله كـاهش تقاضـاي مـصرف مـواد توسـط كارشناسـان               پنجرخداد ديگر، ارائه اولين برنامه      
  .  بود1377سازمان بهزيستي كشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در تابستان 

همين امر موجب پيشبرد بيشتر فعاليتهاي درماني در بخش دولتي شد اگرچه هنوز هم بخـش                
در همين زمان، گروههاي    . داد   مي خصوصي به فعاليتهاي درماني فاقد استانداردهاي الزم ادامه       

  .خودياري معتادان نيز گسترش بيشتري يافتند
، همكاريهاي ايران و سازمان ملل تحت عنوان برنامه داريوش در زمينـه كـاهش      1378از سال   

هاي كـاهش تقاضـا در كـشور در سـالهاي             تقاضا آغاز شده كه سهم بسزايي در پيشبرد برنامه        
  . اخير ايفا نموده است

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نقش بيشتري را در فعاليتهاي كاهش 1379سال از 
تقاضا ايفا كرد و آموزش پزشكان بخش خصوصي در مورد روشهاي علمي درمـان اعتيـاد را                 

در همين زمان، سازمان بهزيستي كشور نيز به افزايش فعاليتهايش ادامه داد و تعداد        . آغاز نمود 
در سـالهاي   .  واحد نيـز فراتـر رفـت       60ي آن سازمان در سراسر كشور از        درمانگاههاي سرپاي 

، وزارت بهداشت اقدام به تأسيس مراكز سـرپايي درمـان اعتيـاد و اختـصاص                1380 و   1379
 واحـد   75تختهاي بيمارستاني براي درمان اعتياد كرد، تعداد مراكز سرپايي بهزيـستي نيـز بـه                

  .  نفر فراتر رفت3000دان گمنام از مرز تعداد اعضاي گروه خودياري معتا. رسيد
، كميته كشوري كاهش آسيب توسـط معاونـت سـالمت وزارت بهداشـت،              1381در تابستان   

الخـصوص    درمان و آموزش پزشكي با هدف كاهش آسيبهاي ناشـي از اعتيـاد تزريقـي علـي                
  .گسترش بيماري ايدز تأسيس شد

تعـداد مراكـز   .  واحد رسيده اسـت 88به  تعداد مراكز سرپايي سازمان بهزيستي     1382در سال   
در ضمن در تعداد   .  واحد افزايش يافته است    43سرپايي اعتياد وزارت بهداشت نيز به بيش از         

اي از بيمارستانهاي دانشگاهي كشور تختهايي براي درمان اعتياد اختصاص يافته             قابل مالحظه 
دغـام پيـشگيري و درمـان       آخرين تحوالت صورت گرفته در آن معاونت، دنبال كردن ا         . است
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درمــاني كــشور، تأســيس درمانگاههــاي درمــان سوءمــصرف مــواد در نظــام شــبكه بهداشــتي
 . نگاهدارنده با متادون و طرح كاهش آسيب در معتادان خياباني است

  
  اعتياد

) .....جامعـه شناسـي و      ،  روانـشناسي، پزشـكي   (دانشمندان با توجه به رشته تخصـصي خـود          
  . ز اعتياد كرده اندريف گوناگوني ااتع

  :ثار آن به شرح زير استآ. در روانشناسي اعتياد عادت كردن به چيزي است
 اعتياد به مواد مخدر نياز به مصرف يك ماده مخدر است كه در صورت عـدم مـصرف آن                     -

  . حاالت خاصي به وجود مي آيد كه گاهي براي معتاد غير قابل تحمل است
ي ايجاد همان حالت و كيفيتي كه در اولين بار استعمال مواد  افزايش مصرف ماده مخدر برا    -

  . مخدر ميسر شده است
در پزشـكي   .  اتكا جسمي و رواني به مواد مخدر كه منجر به تالش براي تهيه آن مي شـود                  -

به جاي اصطالح اعتياد معموالٌ كلمه وابستگي به مواد مخدر به كـار مـي رود و معتـاد كـسي                     
  .  و جسمي به يك ماده مخدر وابستگي پيدا مي كنداست كه از نظر رواني

وابستگي رواني حالتي است كه شخص پس از مصرف ماده مخدر، احساس آرامش، رضايت              
  .  وابستگي رواني مهمترين عامل مصرف مواد اعتياد آور است،و لذت مي كند

ر مـواد  وابستگي جسمي عبارت از حالت انطباقي در بدن فرد است كه پس از اسـتعمال مكـر             
مخدر پديد مي آيد و در واقع بدن فـرد نـسبت بـه آن عـادت مـي كنـد و در صـورت عـدم            

  . استعمال به خماري و دردهاي جسمي دچار مي شود
شود، هر چند     نام برده مي   ١»وابستگي به مواد  «از  » اعتياد«امروزه در محافل دانشگاهي به جاي       

بيمـار  . ار به عنوان معتاد شناخته شـده اسـت        و خود بيم  » اعتياد«كه در ميان مردم اين بيماري       
وابسته به مواد عليرغم تجربه مشكالت متعدد ناشي از مصرف مواد قادر بر قطـع مـصرف آن                  

مصرف مواد يك الگوي رفتاري ناسـازگارانه و بيمـار گونـه اسـت كـه بـروز عالئـم                    . نيست
                                                 

1 substance dependence 
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. شـود  ننده منجـر مـي    رفتاري، رواني، شناختي و جسمي به اختاللهاي باليني در فرد مصرف ك           
  : اين اختاللها عبارتند از

بيمار در دفعات بعدي مصرف مواد براي رسيدن بـه سـطح قبلـي روانـي و                 :  ايجاد تحمل  -1
  .جسماني ناشي از اثر مواد بايد مقادير بيشتري از آن را مصرف كند

اري، هنگام عدم مصرف مواد عالئم جسماني و رواني تـرك ماننـد بيقـر   :  بروز عالئم ترك -2
  .شود اضطراب، بيخوابي، درد عضالت، اسهال و استفراغ ظاهر مي

هوس، در بيشتر بيماران پس از قطع مصرف مـواد وجـود دارد ولـي بيمـار                 :  تمايل بعدي  -3
  .باشد معموالً قادر به كنترل هوس و ترك مصرف اين كار نمي

  .كند اده را مصرف ميهاي ديگران و خانو  بيمار براي تهيه مواد، هزينه، وقت و سرمايه-4
 درپي استمرار مـصرف مـواد بـا تغييـرات روانـي و رفتـاري در بيمـار، مـشاركت وي در                -5

  .شود فعاليتهاي خانوادگي، اجتماعي، تفريحي و شغلي كاسته مي
 عليرغم آگاهي بيمار از عوارض جسماني و رواني مصرف مواد، بيمار قادر به عدم استفاده -6

ريف علمي براي اينكه فردي را بيمار وابسته به مواد بـدانيم الزم اسـت               در تع . باشد از آن نمي  
  . ماه الگوي مستمر مصرف مواد را داشته باشد12حداقل 
    اعتياد گوناگون از تعاريف

، رواني و عصبي فرد به مواد مخدر كه ترك يا             اعتياد يعني خوگرفتن و وابسته شدن جسمي       •
  .ل استفرار از آن ناممكن و يا بسيار مشك

ايـن  . شـود  اعتياد يعني مصرف نابجا و مكرر مواد مخدر كه موجب وابـستگي بـه آنهـا مـي              •
وابستگي بدني و رواني است، ترك مصرف مواد افيوني مشكالت و محروميت هـاي بـدني و       

   .رواني را در پي خواهد داشت
 كـم و كيـف    كـه تكـرار مـصرف آنهـا بـا       اعتياد عبارتست از وابستگي به عوامل يا مـوادي         •

  . نمايد مشخص و درمان معين از ديدگاه معتاد ضروري مي
  اعتياد يك بيماري رواني، اجتماعي، اقتصادي است كه بر اثر فعل و انفعال تدريجي بين بدن •
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 يـك سلـسله شـرايط و اوضـاع و احـوال خـاص روانـي،                 تاثير تحت   شيمياييانسان و مواد    
  . دآي اقتصادي، اجتماعي و سنتي به وجود مي

اعتياد نوعي وابستگي و عادت به مصرف دارو مي باشد و در نتيجه مصرف كه نياز جسمي                  •
  و رواني معتاد مي باشد اخالق عمومي، سالمت و رفاه خود، خانواده و اجتمـاع را بـه خطـر                   
مي اندازد يا بعبارت ديگر ، اعتياد را مي توان يك مسموميت مزمن دانست كه براي شـخص                  

  .واده و جامعه اش مضر استو هم براي خان
حالتي كه سبب مداومت در استعمال بعضي از داروها          خو گرفتن،  اعتياد يعني عادت كردن،    •

يا به عبارتي ديگر حـالتي       .حشيش و الكل در انسان مي شود       هروئين، مرفين، از قبيل ترياك،  
 آنان دچـار  ناشي از استعمال منظم و پيگير بعضي از مواد كه شخص در صورت محروميت از        

 .اختالالت عصبي و مزاجي مي شود

ي از افـراد نـسبت بـه        اعتياد عبارت از تعلّق يا تمايل غير طبيعي و مداومي اسـت كـه برخـ                •
ي و مكرر داروست كه بـه       ب منظور از اعتياد، استفاده غير ط      .مي كنند پيدا  در  مخ بعضي از مواد  

  .مي باشدضرر خود مصرف كننده يا ديگران 
رماكولوژي اعتياد عبارت است از حالت مقاومت اكتسابي كـه در نتيجـه اسـتعمال               از نظر فا   •

شود به قسمي كه استعمال مكرر دارو موجـب كاسـته شـدن               متمادي دارو در بدن حاصل مي     
تواند مقادير سمي دارو را در بـدن بـدون            گردد و پس از مدتي شخص مي        اثرات تدريجي مي  

رو به بدن نرسد اختالالت جسمي و رواني موسوم بـه           ناراحتي تحمل كند و در صورتي كه دا       
  . كند سندروم محروميت بروز مي

  :  سازمان جهاني بهداشت تعريف زير را براي اعتياد ارائه دادند1950در سال 
طبيعي يـا    (شيميايياي يا مداوم يك ماده         حالتي است كه در اثر مصرف دوره       دارويياعتياد   •

هـاي آن بـه قـرار زيـر      گردد و ويژگي امعه مضر باشد ايجاد مي   كه براي انسان يا ج    ) مصنوعي
  : است

   اشتياق يا نياز اجباري به استفاده مداوم آن ماده و ظهور رفتاري اجباري براي پيدا كردن-1
  . آن به هر وسيله
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  . تمايل به افزودن به مقدار مصرف به مرور زمان-2 
  .استفاده از آن مادههاي جسمي و رواني براثر   پيدا شدن وابستگي-3 

 كه براي فرد و جامعه مضر نبوده و نيز          شيميايياي مواد     اين كميته براي استفاده مداوم يا دوره      
 را در نظـر  دارويـي حالت ايجاد شده توسط آن خصوصيات باال را نداشته باشـد واژه عـادت           

ارسـا   ندارويـي ولي به مرور زمان مشخص گرديد كه تعاريف خصوصاً بـراي عـادت     . گرفت
 مـيالدي تعـاريف توسـط كميتـه كارشناسـان سـازمان             1957هستند و به همين دليل در سال        

جهاني بهداشت مجدداً به اين صورت تصحيح گرديد كه وابستگي رواني به يـك دارو بـدون           
پديده محروميت را عادت و وابستگي رواني و جسمي همراه با پديـده محروميـت را اعتيـاد                  

هـا    دي و آمفتامين  . اس  . ف فوق نيز با شروع مصرف داروهائي از قبيل ال           اما تعاري . اند  ناميده
  .نارسا شدند

گـشت و بـراي       هـاي روزانـه مـي        براي گروهي موجب افزايش فعاليت      چون مصرف آمفتامين  
 كميتـه مزبـور اصـطالح    1964كرد بـه همـين جهـت در سـال          گروهي حمله جنون ايجاد مي    

لت فوق انتخاب كرد و چنين استدالل نمود كه يك بيمـار             را براي هر دو حا     داروييوابستگي  
 بيمار ديگر نسبت به     حاليكهممكن است نسبت به داروي خاص وابستگي رواني پيدا كند، در            

كميتـه مزبـور    . همين دارو، عالوه بر وابستگي روانـي از لحـاظ جـسماني نيـز وابـسته شـود                 
داند،   اي يا مداوم مي     ارو به طور دوره    را حالتي ناشي از استعمال مكرر يك د        داروييوابستگي  

كه خصوصيات آن بسته به ماده مورد استفاده متغير است و به هيم دليل ذكر شده است كه نام                   
  . قيد گردددارويي مورد بحث در جلو عبارت وابستگي شيميايي

آن  با توجه به تعاريف فوق در رابطه با اعتياد مشخصاً در چند مقوله با يكـديگر شـريكند و                    
  :اينكه

  . وابستگي شديد وجود دارد-1
  .وابستگي جسمي و رواني است -2
  . قطع اين وابستگي مشكالتي را به همراه دارد-3
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  معتاد
  معتاد فردي است كه در اثر استعمال مكرر و مداوم متكي به مواد مخدر و يا دارو و يا ساير

  :مواد است و داراي مشخصات چهارگانه زير مي باشد
در اثر مصرف مكرر مواد و يا دارو عادت رواني ايجاد مي شود و اين عـادت فـرد را                    : اول  -

به علت نياز و تمايل رواني به سوي مصرف مواد مخدر و يا دارو به حد وسـواس تـشويق و                     
  . ترغيب نمايد

براي نگهداري اثري كه منظور و مطلوب معتـاد اسـت مقـدار مـواد مـصرفي رو بـه                    : دوم  -
  . افزايش رود

 كه در اثر قطع مواد مخدر و يا دارو عالئم خاصي در معتاد ظاهر مـي گـردد كـه آن                      :سوم  -
  .عالئم بستگي به نوع مواد مخدر و يا داروي مصرفي دارد

  .اعتياد به مواد مخدر و يا داروي مورد مصرف براي فرد و يا جامعه زيان آور باشد: چهارم  -
 وي حالت مقاومت نستعمال متمادي دارو در بدمعتاد عبارت است از شخصي كه درنتيجه ا •

اكتسابي ايجاد شده ، به قسمي كه استعمال مكرر آن موجب كاسته شدن تـدريجي اثـرات آن                  
گردد، بنابراين پس از مدتي شـخص مقـادير بيـشتري از دارو را مـي توانـد بـدون بـروز                     مي

 روانـي و فيزيكـي   اخـتالالت  ناراحتي تحمل كند و در صورتي كه دارو بـه بـدن وي نرسـد،             
  .وم به سندروم محروميت حاصل مي شودسمر
معتاد كسي است كه براي حفظ تعادل بدن به مواد مخدر وابستگي پيدا نموده و براي ادامـه                   •

تعادل قبلي را بدسـت      اين سالمتي خود مجبور است هر روز بتدريج به مقدار دارو بيافزايد تا            
   .آورد

طريق خوردن، تزريق، دودكشيدن ياتنفس، يك يا چند ماده         معتاد شخصي است كه از چهار          •
مخدر را به طور مداوم مصرف كند و در صورت قطع اين عمل با مشكالت جسمي، رواني و                  

 . رفتاري به تنهايي يا با هم روبرو گردد
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  مخدراده م
د ه مواد سستي زا، مـسكن در      اين مواد كند كننده فعاليتهاي سيستم اعصاب مركزي، جزو گرو         

 و بروز همـين     معموال ايجاد حالت سرخوشي و نشاط مي كنند       .  اعتياد آور مي باشند    اًو شديد 
مخـدر در   ودشـ تياد مـي  اعحاالت و كيف و لذت پس از اولين مصرف باعث تداوم مصرف 

 ءمنشا ا از نظرر به همين جهت تقسيمات متعددي برخوردار است حال حاضر از تنوع زيادي
 برخي از ايـن مـواد بـه صـورت      وارض آن وجود داردع ار مصرف وآث طبيعي و شيميايي و

بقيه به طور مصنوعي و     . طبيعي وجود دارند، مانند ترياك كه از بوته خشخاش بدست مي آيد           
ين ارزش اسـتفاده    ئبرخـي از مخـدرها ماننـد كـد        . شيميايي در آزمايشگاهها ساخته مي شـود      

بجاي آنها بدون تجويز پزشك، خطراتي را       پزشكي و درماني دارند، ولي مصرف بي رويه و نا         
به علت اينكه مصرف اين گونه مـواد مـشكالت جـدي فـردي و اجتمـاعي را                  . به دنبال دارد  

  .موجب مي گردد، اين داروها تحت كنترل شديد قانوني مي باشند
  تعاريف گوناگون از ماده مخدر

كنـد و از     را تحريـك مـي    ي يا طبيعي كه نيروهاي روانـي        يماده مخدر ماده اي است شيميا      •
  .كند گذارد در رفتار تاثير مي طريق آثاري كه در احساسات انديشه يا ذهن انسان مي

 كننده  و به عبارت تخديرمواد مخدر به موادي اطالق مي شود كه از نظر شيميايي خاصيت          •
  . آور داشته باشدنشئهبهتر خاصيت 

د زنده يك يا چند عمل آن موجود را تغييـر           به داخل بدن موجو    هر ماده اي كه هنگام ورود        •
  .دهد ماده مخدر ناميده مي شود

مثال اگر آنها را به طبيعـي، نيمـه         . مواد مخدر را به اعتبارات متعددي مي توان طبقه بندي كرد          
مصنوعي و مصنوعي گروه بندي كنيم، يا از نظر تاريخ كشت يا آشنايي بشر با آنها، كـشف و                   

يا .  يا در دو گروه، يعني گروه مواد مخدري كه مصرف پزشكي دارد            ساخت دسته بندي كنيم،   
گروه مواد مخدري كه مصرف پزشكي ندارد، دسته بندي شوند، همه درسـت بـوده، ولـي در                  

اگر چه متخصصيــن، طبقه    . عين حال هيچيك طبقه بندي يا تعريفي جامع و مانع نمي باشند           
داده اند ولي بهترين نوع گروه بنـدي از طـرف           بندي هايي از جنبه هاي علمي و تجربي ارائه          
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.  آنها بر انـسان اسـت      تاثيرسازمان بهداشت جهاني به عمل آمده كه طبقه بندي مواد از جهت             
  :اين طبقه بندي به صورت زير مي باشد

    .مواد مخدر • 
   .توهم زاها •
  .هنديكانابيس يا شيره گياه شاهدانه  • 
  .)رها خواب آو–مسكنها (سستي زاها  • 
    . آرام بخش ها•
     .)مواد استنشاقي(چسب و مواد فرار  •
   . محرك ها•
   .قهوهتنباكو والكل ، توتون و •
  

  در ايرانرنحوه ورود و توزيع مواد مخد
      عمـده توليـد موادمخـدر را دارا        » مثلـث طاليـي   «و  » هـالل طاليـي   «ر به   و مشه منطقهدر دنيا   

وس، ميانمار و تايلند است و هالل طاليي ميان افغانستان و           باشند كه مثلث طاليي بين الئ      مي
 اين است كه    مي شود آن چه از آمار كشفيات مواد مخدر در كشور استنباط           . مي باشد پاكستان  

 و ايـن  مـي شـود  عمده مواد مخدر از دو استان خراسان و سيستان و بلوچـستان وارد كـشور    
زهـاي افغانـستان و پاكـستان كـه دو رأس       اطالعات مبين آن است كه موادمخدر از طريـق مر         

در اسـتان   . شـود  باشند وارد ايران گشته و سپس به سوي اروپا گسيل مـي            مي» هالل طاليي «
 كيلـومتر مـرز مـشترك بـا         1500 كيلـومتر مربـع،      187502سيستان و بلوچـستان بـا وسـعت         

نـدگانگي قـومي و     افغانستان و پاكستان، فقر مالي و به تبع آن فقر فرهنگي حاكم بر منطقه، چ              
مذهبي در استان و نيز اشتراكات قومي در دو سوي مرز و عدم ثبات در كشورهاي همجـوار،                  
موجب بروز زمينه و بستر مساعد جهت رواج و شيوع پديده قاچـاق در ايـن خطـه از خـاك        

 نفر از نيروهـاي امنيتـي در   500 اعالم كرد كه تاكنون نزديك به 79در سال . كشور شده است  
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اند و بيش از پـنج هـزار نفـر زنـداني در امـور مربـوط بـه                    ي با قاچاقچيان كشته شده    درگير
  .برند موادمخدر، در زندانها به سر مي

 عمده معامله كنندگان و توليدكنندگان موادمخدر در سال گذشته، چند تن از اعضاي شـوراي           
انـستان زيـر نظـر    از تريـاك توليـدي افغ  % 96بطوريكه طبق آمارهاي غيررسمي  . طالبان بودند 

طالبان بمنظور كسب درآمد هر چه بيشتر، بخش وسيعي از كشتزارهاي           . شد طالبان كشت مي  
 فقر و گرسنگي مردم را در تنگنا قرار داده بود، بـه اجبـار زيـر كـشت     حاليكهافغانستان را در   

بـين   در مناطق تحت كنترل طالبـان        1996بنا به گزارشهاي سازمان ملل در سال        . ترياك بردند 
 هزار هكتار از زمينها به كشت خشخاش اختصاص داشته است و طالبـان در همـين                 58 تا   55

  .  بدست آوردهروئين تن 11000اند كه ميتوان از آن        تن ترياك خام توليد كرده     225000سال  
. باشـد   در جهان ميرترين توليد كننده مواد مخد عليرغم سقوط طالبان، هنوز افغانستان عمده  

  . مي كنندستان يك ميليون نفر از طريق كاشت و فروش ترياك امرار معاش در افغان
باشـند و     و هلمنـد مـي      بدخـشان،  آبـاد، قنـدهار    مراكز اصـلي كـشت در افغانـستان، جـالل         

 "ثقيـل "موادمخدر در افغانستان در بـازار       . يد آ مرغوبترين ترياك از همين مزارع به دست مي       
فرمانـداري  "و نيـز توليـدات اسـتان هلمنـد در بـازار              مي شود واقع در شهر بدخشان معامله      

 به فـروش  "مرغاب" و "دهوار" و توليدات استانهاي ارزگان و بادغيس در بازارهاي    "سنگين
، موادمخـدر   "چهـار برجـك   "، در نواحي مـرزي ايـران و بخـصوص           "نيمروز"در  . رسد مي

گوناگون براي معامالت   رسد عليرغم وجود بازارهاي      به نظر مي  . مي شود تحويل قاچاقچيان   
، "چوتـو " و   اسـت  در افغانـستان      مخـدر   مهمترين بـازار مـواد     "چوتو"مربوط به موادمخدر،    

 داراي البراتوارهاي مجهـز موادمخـدر در   "ريك" و "خواجه علي پائين  "،  "خواجه علي باال  "
  . باشند افغانستان مي

 عالبندين و گردي جنگل اقدام      تعداد كثيري از پاكستانيها در كراچي، پيشاور، تربت، پنجگور،        
 سـپتامبر تـا آغـاز عمليـات         11از روز وقوع    . نمايند به حمل و خريد و فروش موادمخدر مي       

مريكا به افغانستان، بـسياري قاچاقچيـان مـواد مخـدر بهـاي محـصوالت خـود را در        آنظامي  
  . ل كردندافغانستان سخت كاهش دادند و انبارهاي خود را بسرعت تخليه و به پاكستان منتق
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   در بدن آنتاثيرو سرعت  مواد مخدرروشهاي مصرف
  . دقيقه30 تا 20بين : خوردن

  . ثانيه30 تا 15بين : رگ  درتزريق كردن
  . دقيقه5 تا 3بين : ماهيچهتزريق كردن در

  . ثانيه8 تا 5بين : استنشاق 
  . دقيقه5 تا 3بين : ريختن در چشم

  
  آثار موادمخدر بر بدن

در مغز گيرنده هايي وجود دارد كه ايـن مـواد بـر             . موادمخدر بر مغز است   مهمترين محل اثر    
  : گروه تقسيم مي شوند3اين گيرنده ها به . آنها اثر مي كنند

 اثر بر گروه اول سبب تنظيم و كاهش احساس درد، كاهش فعاليت مركز تنفس، يبوسـت                 -1 
  .و اعتياد مي شود

رد، افـزايش حجـم ادرار و ايجـاد حالـت            اثر برگيرنده هاي دوم سبب كاهش احـساس د         -2
  .آرامش مي شود

  . اثر موادمخدر بر گيرنده هاي گروه سوم سبب كاهش احساس درد مي شود-3
 )مرفين(حدود بيست و پنج سال پيش مشخص شد كه در بدن انسان موادي شبيه موادمخدر                

 به طور طبيعي وقتـي      .توليد مي شود كه مهمترين آنها به نام آندورفين ها و آنكفالين ها است             
بدن دچار آسيب هاي دردزا و حوادث ناراحت كننده مي شود مغز اين مواد را ترشح مي كند                  

  .و سبب كاهش احساس درد و ناراحتي مي شود
  اثر موادمخدر بر روي سيستم پاداش

در شرايط معمولي وقتي بشر از انجام دادن كاري لذت ببرد و به عبارتي ديگر پاداش بگيـرد،                  
ي مغز او موادي به اسم دوپامين و نوراپي نفرين ترشح مي شود و بر روي قشر                 پائينمناطق  از  

و ساير مراكز حياتي آن اثر مي كند و احساس لذت و پاداش به او دست مي دهد و سعي در                     
  .تكرار آن عمل دارد

www.booknama.com

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


  
       جامعه شناسي اعتياد                        32

========================================================================= 

با اين  بنابراين كساني كه يك بار       . يكي از آثار مهم موادمخدر فعال كردن همين سيستم است         
مواد آشنا مي شوند چون سيستم پاداش در مغز آنها تقويت شـده، تمـايلي شـديد بـه تكـرار                     

  . از بين موادمخدر هروئين خيلي راحت تر در چربي حل مي شود.مصرف آنها پيدا مي كنند
مغز انسان مقدار زيادي چربي دارد، بنابراين در مقايسه با مرفين و مشتقات آن، هروئين پـس                 

در طي زمان كوتاه تري روي مغز اثر مي كند بنابراين آثار پاداش دهنده و خوشـي                 از مصرف   
كدئين كه از مـشتقات تريـاك اسـت بـه آسـاني در سيـستم                 .آور و ضد درد سريع تري دارد      

در يك مطالعـه روشـن شـده كـه در           . گوارش جذب شده و در بدن تبديل به مرفين مي شود          
  . كاهش جريان خون در بعضي از نواحي مغز استمعتادان، يكي از آثار مصرف موادمخدر

  اعتياد و اثر مواد مخدر بر دستگاه عصبي مركزي
 ، نيكـوتين  ،الكل(موادي كه دستگاه عصبي مركزي را تغيير مي دهند مواد روان گردان هستند              

. و موادي امثال اينها كه اعتياد به آنها مشكل بزرگ بعضي از جوامع امـروزي اسـت                ) كوكائين
تمام .ن كافئين كه در قهوه و نوشابه ها يافت مي شود از جمله مواد روان گردان هستند                همچني

اين مواد مي توانند باعث وابستگي رواني مصرف كننده شوند و مهم تر از آن ايـن اسـت كـه         
  . باعث وابستگي جسمي نيز مي شود

شـود و   اعتياد پاسخي فيزيولوژيك است كه مصرف پي در پي مـواد مخـدر موجـب آن مـي                   
هنگامي كه عملكرد نورون يا سيناپـسي       .عملكرد طبيعي نورونها و سيناپس هارا تغيير مي دهد        

توسط مواد مخدر تغيير كرد از آن پس آن نورون يا سيناپس به طور طبيعي به كار خود ادامـه                    
  . نمي دهد مگر با بودن موادمخدر

ن او نـسبت بـه آن مـاده         شخص با مصرف پي در پي مواد مخدر به آن معتاد مي شـود و بـد                
شخص معتاد بايد با گذشت زمان مقـدار مـاده مخـدر مـصرفي اش را                 .مخدر عادت مي كند   

  .افزايش داده تا نياز بدنش تامين شود
ايـن مـاده بـسيار      ،  نيكوتين ماده اي اعتياد آور است كه در برگهاي گياه تنباكو يافت مي شود              

نيكـوتين سـريعا وارد     . ان مـرگ آور اسـت      ميلي گرم از آن براي انـس       60سمي است و حدود   
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عملكرد نيكوتين در مغز شبيه بـه عملكـرد          .جريان خون شده و در بدن به گردش در مي آيد          
  .انتقال دهنده عصبي استيل كولين است

نيكوتين به دليل شباهت ساختاري با استيل كولين به محلهاي مخصوصي در سلول عصبي كه               
ايـن جايگاههـا از      .ي استيل كولين هستند متصل مي شـوند       به طور طبيعي محل ها گيرنده ها      

اتـصال نيكـوتين    .مراكز كنترل مغز هستند كه بسياري از فعاليت هاي مغزي را كنترل مي كنند            
به سلولهاي عصبي موجب تغييرات بسياري مي شود پس از مدتي بدن فرد سيگاري تنهـا در                 

ار مي كند و در حضورحذف نيكـوتين        حضور نيكوتين به جاي استيل كولين به طور طبيعي ك         
هنگام بدست آمدن اين حالت تنهـا راه برگـشت بـدن بـه               .حالت طبيعي بدن مختل مي شود     
  .حالت طبيعي كشيدن سيگار است

داروهاي روان گردان نوعي مواد مخدرند كه در تسكين درد و القـاي خـواب نقـش بـسزايي                   
  .  به دست مي آيندبسياري از اين مواد از گياهان تيره خشخاش. دارند

.  هـستند  ... و  كـدئين  ،، هـروئين  مـرفين : مواد مخدري كه از ترياك استخراج مي شوند شـامل         
 نيـز يكـي از مـوثرترين        مـرفين . پزشكان براي تسكين درد بيماران گاه كدئين تجويز مي كنند         

نـده  گير. مي باشد كه امروزه در پزشكي مورد استفاده قرار مي گيرد            تسكين دهنده هاي درد     
   .هاي درد محركهايي كه باعث درد مي شوند را شناسايي مي كنند

مي گويد كه يكي از بافتهاي بدن ما زخمي و يا            درد در بدن نقش اهميت زايي دارد درد به ما         
 آن  ةوقتي عضوي آسيب ديده مي شود از انتهاي اعصاب آسـيب ديـد             .آسيب ديده شده است   

  .ث احساس درد مي شودپيام هايي انتقال داده مي شود كه باع
پـس از رسـيدن پيـام        .حامل درد را به نخاع و سپس به مغز انتقال مي دهنـد             پيامهاي عصبي  

هـاي عـصبي بـه نـام          پيام درد بوسيله گروهي از انتقـال دهنـده         ،عصبي درد به طناب عصبي    
انتقـال  مي پيوندند از     زماني كه انكفالين ها به نورونهاي نخاع       .انكفالين ها سركوب مي شوند    
  .پيام به مغز جلو گيري مي كنند
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مواد مخدر عملكردي مشابه به انكفالين ها دارند و به گيرنده هـاي پروتئينـي درد در طنـاب                    
  .عصبي مي پيوندند و از انتقال پيام درد به مغز و احساس درد جلوگيري مي كنند
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  انواع مواد روان گردان
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  ١تريـــاك
، در لوحه هاي سومري متعلق به سه        كه  است يترياك قديمي ترين و مشهورترين ماده مخدر      

يا چهار هزار سال پيش از ميالد مسيح مطالبي پيرامون گياه ترياك نوشـته شـده و آن را گيـاه                     
اسـتفاده تريـاك در زمانهـاي       متون آشوري، مصري و يوناني در مورد        . شادي بخش ناميده اند   

  . قديم مطالب بسياري دارند
جـستجوي    كـه از   همسر شاه منالئو شربتي به تلماكو      در كتاب اديسه هومر آمده است كه النا       

هرودت، ارسطو و هيپوكرات در كتابهايشان از تريـاك بـسيار           . دادبي حاصل پدر غمگين بود      
 رونشاندن خشم و تـسكين غـم اسـتفاده         زنان مصري از شربت ترياك براي ف      . سخن گفته اند  

مي كرده اند، از زمان ارسطو تا ويرژيل شاعر رومي و ديگر نويسندگان يونان و رم همواره از                  
  . صحبت از آن در قرون وسطي نيز ادامه يافتشده است وخشخاش و ترياك سخن گفته 

يج شده و عـده اي  در هند را) ميالدي(برخي مطالعات نشان مي دهد، اين ماده در قرن هشتم           
ه قرن قبل از لشكر كشي اسـكندر مقـدوني          دعقيده دارند، سابقه استفاده از آن در هند به دواز         

ترياك به شكل ماده قهوه اي تيره رنگ به گونه دلمه شـده ماننـد پالسـتيك وجـود                    .مي رسد 
ترياك شيره الكالوييد داري است كه از تيـغ زدن گـرز خـشخاش و لختـه شـدن شـيره                . دارد
تخمدان حاوي دانه هاي خشخاش، بيضي شـكل اسـت كـه            . شخاش نارس بدست مي آيد    خ

وقتي اين گلبرگها رو به پژمردگي مي رود، با تيغ زدن تخمدان            . گلبرگهاي صورتي رنگ دارد   
) دلمـه (نارس، عصاره شيري رنگي شروع به تراوش مي كند كه در مجاورت هوا به صـورت                

نگ قهوه اي و گاهي سياه در مـي آيـد و بـه حالـت                شده پس از گذشت يك شبانه روز به ر        
     صمغي چسبيده بر جدار خارجي تخمدان بـاقي مـي مانـد كـه آن را تراشـيده وجمـع آوري                     

 و در فارسي كوكنار و صـمغ جمـع آوري شـده را              ٢ پوپي را در انگليسي    خشخاش   .مي كنند 
ابيـون، تريـاق، دريـاق نيـز از          يوناني گرفته شده و در عربي افيـون،          كه از ترياك كه از ترياكا     

  .ريشه يوناني اپيون اقتباس شده است

                                                 
1 Opium 
2 Poppy 
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داراي انواعي به شرح زير       و استترياك به صورت خوردن، كشيدن يا تزريقي         نحوه مصرف 
  .است

 كه عبارت از شيره خودبخود غليظ شده گرزهاي خشخاش كه بدون توجه به         ، ترياك خام  -1
  . دستكاري ديگري در آن نشده باشد، جز براي بسته بندي و ارسال،ميزان آن

 ترياك پرورده محصولي است كه از ترياك خام با يـك رشـته   ،)پرورده( ترياك عمل شده   -2
 بودادن و تخمير بمنظور تبديل آن به عصاره بـراي           ، جوشاندن ،عمليات مخصوص حل كردن   
  .استعمال غير طبي تهيه مي شود

مـشخص بـوده و بـراي مـصارف درمـاني و            ) دوز( ترياكي كه مقـدار آن       ، ترياك پزشكي  -3
و در صنايع داروسازي هر كشوري آن را بصورت گرد يا دانه هاي ريـز               . پزشكي كاربرد دارد  

ــد          ــي دهن ــرار م ــصرف ق ــورد م ــرده و م ــوط ك ــر مخل ــي اث ــواد ب ــا م ــا ب   . درآورده و ي
.  بقاياي چسبيده به وافور و يا بقاياي مصرف ترياك بصورت سيخ و سنگ است                ،سوخته -4

مـصرف آن   . رنگ آن قهوه اي مايل به سياه وشبيه قيري است كه با شن مخلوط شـده باشـد                   
بنـدرت  .  مـي خورنـد  آن را در آب حل كرده و شـربت  آن رابيشتر خوراكي است  و معموالً       

  .خورندبافرادي يافت مي شوند كه سوخته را بدون حل كردن در آب 
جوشانده سـوخته تريـاك و يـا بنـدرت از            بسيار شبيه ترياك است واز صاف كرده         ،شيره -5

رنـگ  . ميزان مرفين موجود در شيره بيـشتر از تريـاك اسـت           . جوشانده ترياك بدست مي آيد    
 بصورت خـوراكي  آن رامعموالً . شيره قهوه اي مايل به سياه و كمي نرم تر از ترياك مي باشد       
ه را بـصورت دود     بنـدرت شـير   . مصرف مي كنند و يا با ترياك مخلوط كرده دود مـي كننـد               

  .كردن استفاده مي كنند
درگذشته بـه    نوشند  ميبه منظور كيف و نشئه      خشخاش را جوشانده و آب آن را         كوكنار، -6

   .مي گفتندكوكنار خانه  اماكني كه درآن كوكنار مي خوردند
    نوع آن بيـشتر از بقيـه در تريـاك يافـت            6 نوع آلكالوئيد وجوددارند كه      25در ترياك حدود    

 ،)درصـد 1/0( پاپاورين   ،)درصد5/0( كدئين   ،)درصد23 تا   3 (مرفين:  شوند كه عبارتند از      مي
  ).درصد3/0( تبائين ،)درصد7( ناركوتين ،)درصد1/0(نارسئين
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 موجود در ترياكي بيـشتر باشـد مـي گوينـد آن تريـاك داراي مرغوبيـت                  مرفينهرچه مقدار   
  .  درصد مي باشد14 تا 6 در ترياكهاي بازرگاني مرفينمقدار . بيشتري است

 خواب آلودگي با حـضور ذهـن        -1: مهمترين عالئم مصرف ترياك و مشتقات آن عبارتند از          
        احـساس گنـگ و مـبهم بـه زمـان و مكـان      -4 انبساط خـاطر و آرامـش     -3 تسكين درد    -2
        سـستي اراده و ضـعف حركـات فعالـه           -6 بخواب رفتن بـا آرامـش و تخـيالت مطبـوع             -5
  . قواي جسميكاهش  -7

 بسته به مصرف دارو و تحمل شخص بمـدت چهـار تـا              ترياكاثرات دلپذير و آرامش بخش      
شش ساعت ادامه مي يابد و پس از آن مرحله خماري فرا مي رسد كـه بـصورت خميـازه و                      

  .  تهوع و استفراغ مي باشد، افسردگي، بي اشتهائي، بيقراري،آبريزش از بيني
 توجه فرد بـر روي خـودش متمركـز شـده و     ، ترياك"بست"ح چند بعد از كشيدن به اصطال 

درحقيقت اعصابش آرام و اراده اش سست شده و در . گرايش شديدي به آرامش پيدا مي كند 
تفكر و خيال فرو مي رود و از معاشرت با ديگران تا حدودي پرهيز مي كند و از وزن و زمان  

  . فضائي در وي ايجاد مي شود-مانيو دگرگوني در جهت يابي ز. و فضا آزاد مي شود
 را  "حـال "مصرف ترياك سبب مي شود تا گذشته وآينده فرد با هم مخلوط شده و مجموعه                

شخص معتاد به ترياك در خيال واهي خـود پـس از          .برايش ايجاد نمايد و از زمان آزاد گردد       
وت استعمال ترياك احساس مـي كنـد كـه داراي روشـن بينـي زيـاد و قـدرت فهـم و قـضا                       

هوشيارانه و بينش و ادراك اصيل از دنياي اطرافش مي باشد و از اين كه بدون هـيچ سـعي و             
ولـي رفتـه رفتـه در    . كوششي داراي اين حالت در تفكر و تصور گرديده ابتدا تعجب مي كند           

حالت كيف فرورفته و احساس خوشي و خوشبختي به وي دست مي دهد و درنتيجه نـسبت           
 ،فرد معتاد به ترياك به سهولت مي توانـد    . انه و بي تفاوت مي گردد     به محيط اطراف خود بيگ    

و بتـدريج در وي     . ساعات شبانه روز را با بـي خـوابي و روياهـاي رضـايتبخش ادامـه دهـد                 
وابستگي و بندگي ايجاد شود و در فواصل بست يا پيپ ها اين فرد انرژي خـود را از دسـت                     

ت يكنواختي در صـدا و كنـدي در حركـاتش           داده و اندوهگين و بي حوصله مي شود و حال         
الغري و ضعف عمومي در معتادان به ترياك رفته رفته شديدتر مـي شـود و                . نمايان مي شود  
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ضايعات فيزيكي و رواني و اجتماعي فرد بتدريج زيادتر شده و موجب زوال و نـابودي فـرد                  
 شـود و فواصـل      يعني با گذشت زمان تحمل فرد به مقدار مصرف ترياك بيشتر مي           . مي شود 

 اگرچـه  ،از نظر اجتمـاعي . آن نيز كمتر شده و گروهي نيز در پايان به هروئين روي مي آورند             
معتادان سنتي به ترياك در هر نقطه كشور همچنان به فعاليت خود اجباراً ادامه مي دهند ولـي                  

مصرف . از هم پاشيدگي خانواده در اغلب موارد نتيجه اوليه اين نوع اعتياد محسوب مي شود              
مزمن داروهاي مخدر توسط مادر در حين حاملگي كه شامل ترياك براي جنين مضر است و                
سبب ديسترس داخل رحمي و كم وزني نوزاد و گاهاً مـرگ جنـين و نـوزاد مـي شـود و در                   
مواردي كه مادر حامله معتاد تمايل و سعي در ترك اعتيـاد را دارد بايـستي سـقط زودرس را                    

ش از حد، موجب اختالالت سيستم تنفسي گرديده و تنفس بـه كنـدي و   مصرف بي. انجام داد 
.  متوقف شده و به مـرگ منجـر مـي شـود            احتماالًآهستگي صورت مي گيـــرد و در نهايت        

  .استفاده ترياك همراه با الكل مي تواند، بسيار خطرناك باشد
  
   ١ينئكد

يا به  سفيد رنگ مشاهده    كدئين به عنوان يك مخدر آگونيست كه اغلب بصورت كريستالهاي           
شـود و بـه عنـوان     مي هاي ضد سرفه استفاده  صورت تركيب با استامينوفن، آسپيرين يا شربت      

. رود  يك آرام كننده و ضد درد جـزو مـواد ناركوتيـك و از مـشتقات تريـاك بـه شـمار مـي                       
اشكال مختلـف كـدئين درسراسـر       . شود   مي تهيه درصد   2 درصد تا    10/1درساخت با غلظت    

كدئين فسفات سفيد رنگ وبصورت كريـستالهاي سـوزني شـكل كـه             . باشد  موجود مي جهان  
سـولفات نيـز    كـدئين . شـود  محلـول معلـق در آب و قابـل حـل در الكـل ديـده مـي                بصورت
كه پودرآن قابليت حالليـت      شوند  مي  كريستالهاي سوزني شكل بي رنگ ياسفيد يافت        بصورت

لف دارويـي ديگـر قـرص، شـربت و كپـسول            اشكال مخت  .باشد   آن درالكل مي    در آب وكمي  
هاي   شود جهت تسكين سرفه     كدئين درشكل شربت كه از راه خوراكي كه تجويز مي          .باشد  مي

غير خلطي و همچنين تركيب آن با بعضي از داروها غير ناركوتيك مسكن جهت تسكين درد                
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قعدي مـصرف   تواند از راه خوراكي زيرجلدي داخل ماهيچه اي وم          كدئين مي  .شود  تجويز مي 
اثر مصرف مقعدي يا ركتال بطور قابل مالحظه اي مـوثر تـر از اثـر مـصرف بـه روش                     . گردد

مصرف كدئين بصورت وريدي ممكن است منجـر بـه ورم ريـه، تـورم               . باشد  خوراكي آن مي  
زمانيكـه  . پوست و آزاد كردن مقادير خطرناك هيستامين و اثرات گوناگون قلبي عروقي شـود             

شود حتماً بايد يك ليوان پـرآب و يامقـداري غـذا بـا آن       كي مصرف مي  كدئين بصورت خورا  
كدئين به سـادگي در دسـتگاه        .خورده شود تا كمترين اثر را روي سيستم گوارش داشته باشد          

شود و به سرعت به سرتاسر بافتهاي بدن از طريق سيـستم عروقـي انتـشار              گوارش جذب مي  
هـاي مخـدر و       آگونيـست . شـود   ل و كلية دفـع مـي      يابد و پس از بافتها بوسيلة كبد و طحا          مي

ايـن  . گذارند  هاي مغزي و ديگربافتها اثري مي       هاي مخدر بطور مشخص برگيرنده      آنتاگونيست
انواع . شوند  ها بطور گسترده اما نه پراكنده درسراسر سيستم مركزي اعصاب شاهده مي             گيرنده
تمركز و انتشار آنها و انواع مختلف       . ندباش  هاي مخدر شامل گيرنده مو و كاپا و دلتا مي           گيرنده
گيرنده مـو بطـور گـسترده       . باشد  ها براساس وجود آنها در سيستم اعصاب مركزي مي          گيرنده

شـود و همچنـين       درسرتاسر سيستم مركـزي اعـصاب خـصوصاً سيـستم لمبيـك يافـت مـي               
 طنـاب   گيرنـده كاپـا در     .شـود   دربخشهاي ديگري مثل تاالموس و مغز مياني نيز مشاهده مـي          

بي دردي يـا فقـدان احـساس درد در اثـر تغييـرات               .شود  نخاعي و كورتكس مغزي يافت مي     
بطـور  . شـود   هاي فوقاني سيستم مركزي اعصاب ناشي مي        سيستم درد در طناب نخاعي و رده      

كلينيكال تحريك گيرنده مو سبب ايجاد حالت فقدان درد، سرخوشي، دپرسيون تنفسي، تنگي             
  . گردد كات گوارش ميمردمك چشم و كاهش حر

  
  ١مرفين

 نامگذاري كردند كـه از كلمـه        مرفيناولين الكالوئيد ترياك  كه شناخته شد        .  م 1804در سال   
ي تريـاك   ساده موثر و جزء اسا    ممرفين   .مورفئوس خداي روياي يونان باستان مشتق شده بود       

وگرم تريـاك يـك      كيل 10 به طور متوسط از هر       . تشكيل مي دهد   آن را  درصد   14 تا   7بوده و   
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 به صورت گرد سفيد يا كرم و گاهي قرمز آجري و مـايع بـدون                .شود كيلوگرم مرفين تهيه مي   
مرفين يكي از قويترين و قديمي ترين       . طعم آن تلخ و بوئي تند وزننده دارد       . رنگ وجود دارد  

ب آور است، چنانچه مرفين را در آزمايـشگاههاي مجهـز از تريـاك استحـصال             اداروهاي خو 
 مرفين به دو صورت مايع و پودرمصرف مي گردد و           ،ايند پودر سفيد رنگي بدست مي آيد      نم

  .در جوامع صنعتي مصرفش توسط جوانان زياد است
كه سرنگهاي تزريقي زير جلدي به بازار آمد، استفاده از آن گسترش بيـشتري          . م1850از سال   
از ساقه خشخاش بدست مي آيـد        شود و يا مستقيماً    مورفين از ترياك استخراج مي     .پيدا كرد 

  .و به صورت پودري كريستالي به رنگ قهوه اي روشن و يا سفيد مي باشد
 به اشكال قرص، كپسول، پودر يا محلول عرضه مي شود و از طريق خوراكي، كـشيدن                 مرفين

 .از راه مجاري تنفسي و تزريق زير پوستي و داخل سياهرگي مـورد اسـتفاده قـرار مـي گيـرد                
 تمـام احـساسها را      مرفين زيرا.  را متخصصان به ماه عسل تعبير مي كنند        مرفينشروع مصرف   

تغيير مي دهد، و به تجربه هاي اداركي، خلقي و حسي و اساساً ارتباطات شـخص بـا دنيـاي                    
اين لذت در ابتدا در مـورد احـساسات داخلـي نامـشخص،             . خارج، ظاهر دلنشيني مي بخشد    

  .بسيار شديد است
طوح باال مانند قدرت استدالل نـه تنهـا دچـار اشـكال نمـي گـردد، بلكـه                كاركرد ذهني در س   
البته پس از مدتي مصرف، عادت پديدارمي گردد        . هيجان زياد توأم است    و عملكردآن با شور  

اضطراب كه خود جزئـي از درد و   .و شخص به ناچار مقدار مصرفي خود را افزايش مي دهد         
د است، سبب مي شود كه شـخص عـالوه بـر افـزايش              رنج وابسته به كمبود احتمالي در اعتيا      

مقدار مصرفي خود، فواصل مصرف را كاهش داده و به اين شـكل از بـروز عالئـم كمبـود و                     
البته افرادي هـستند كـه مـصرف روزانـه خـود را بـدون                .اضطراب احتمالي جلوگيري نمايد   

نگ ها قرار داده و به      افزايش قابل مالحظه ادامه مي دهند، و زندگي خود را براساس ريتم سر            
اما افراد ديگر قادر به تداوم كار و فعاليت نبوده . كار و زندگي معمولي خود مشغول مي باشند   

دراكثرمـوارد، بـه     .و دائماً درپي باال بردن مقدار مصرفي و پر كردن سرنگ هاي بعدي هستند             
افـرادي كـه      به طورخاص، موجب زوال سريع فيزيكي، رواني واجتماعي مي گـردد، و            مرفين
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زيـرا ديگـر از مـاه عـسل خبـري          . قدرت ذهني خود را حفظ كرده اند، رنج فراوان مي كشند          
نيست، بلكه فقط لحظات پر اضطراب و سختي وجود دارد كه شـخص بـه پركـردن سـرنگ                   

سـابقه  .  م 19مرفين به صورت امروزي براي از بين بردن درد از قرن             .فرداي خود مي انديشد   
  .قه بندي فارماكولوژي، تضعيف كننده سيستم مركزي اعصاب مي باشددارد و از حيث طب

  
   ١هروئين

اي براي   به عنوان وسيله1900 است در سال "مرفيندي استيل ـ  "هروئين كه نام شيميايي آن 
رهـاي خـاص بـا      اهروئين به طريق شـيميايي در البراتو      .  ارائه شد  مرفيندرمان مؤثر اعتياد به     

 گرم هـروئين    900از هريك  كيلو مرفين      . تيك و مرفين تهيه مي گردد      تركيب آنهيدريك، آسه  
 برابر قويتر از مرفين بوده و از راه استنشاق و يا تزريق زير جلـدي و                 5 تا   3آيد كه     بدست مي 

آوري كمتري دارد، اما قـدرت مـسموم          گرچه هروئين خواب   .يا خوراكي به مصرف مي رسد     
هـروئين  . شـود   ئين با عمل تقطير از مرفين استخراج مي       هرو. است مرفينكنندگي آن پنج برابر     

 توسط دانـشمند انگليـسي در بيمارسـتان         1874پودر كريستالي سفيد رنگي است كه در سال         
 تا اينكه در حـدود سـال         شد استيل مرفين خواند   را تترا قوي  اين ماده   . سنت مري كشف شد   

العات بيشتري روي آن انجام دادنـد   دانشمند آلماني بنام درسر و چند دانشمند ديگر مط      1890
ودريافتند كه اين مشتق دي استيله است و آن را براي معالجه اشخاص مبتال بـه سـل وسـاير                    

  .مرفين پيشنهاد كردند بيماريهاي جهاز تنفسي و همچنين براي ترك اعتياد به
ير كلمـه   كارخانه باير آلمان دست به تهيه تجارتي آن زد و بـه آن نـام هـروئين داد شـايد بـا                     

         عامـل بـسيار قـوي و بـسيار مـوثر كـه مقـدار كـم آن                    آلماني به معني    اي هروئين را از كلمه   
از طرفـي شـايد چـون مـصرف هـروئين           . ، اقتباس كـرده اسـت     داشته باشد  اثر زياد    مي تواند 

 تر  اثـرات فيزيولـوژيكي مخـدر          يك مخدر قوي   زيرا(تواند اثر اعتياد مرفين را از بين ببرد           مي
در ضمن چون پـس از مـصرف هـروئين     )شودمي برد و خود جانشين آن   مي  قبلي را از بين     

شـود و     البته فقط در شروع و اوايل مصرف آن اعمال رواني و جسماني به شدت تقويت مـي                
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تواند كار چند روزه را در يك روز تمام كند به اين ماده نام هروئين مشتق از كلمه                    شخص مي 
فردي كه پس از سير در مصرف انواع مـواد مخـدر بـه هـروئين روي                  .دبه معني قهرمان دادن   

 فـوري و افـزايش دادن اثـر آن،       تاثيركند، اما كمي بعد جهت        ابتدا آن را استنشاق مي    . آورد  مي
هروئين تزريق شده احساس لذت عمومي و        .كند  آورد و در رگ تزريق مي       به سرنگ روي مي   

ان اين حالت را شبيه اوج در جماع توصـيف نمـوده            متخصص. كند  سريع و شديد را توليد مي     
 فلش يعني چيزي شـديد و آنـي هماننـد نـور فلـش دوربـين            آن را ولي در اصطالح، معتادان     

العملي است ناگهاني، زنده و عميق كه ارگانيسم نسبت به ورود             فلش عكس  .نامند  عكاسي مي 
كشد براي معتاد هميـشه       ول مي  ثانيه ط  10اين حالت كه حداكثر در حدود       . دهد  ماده نشان مي  

هـاي شـديد و       آوري كمتـري دارد، توليـد برانگيختگـي         هروئين كه قدرت خواب   . عالي است 
شايد بـه همـين علـت        نمايد،  كند، ليكن سهولت تفكر و تصور ترياك را توليد نمي           خشني مي 

دهـد    هاي آماري نشان مي     بررسي. است كه مصرف اين ماده بيشتر در بين مردها متداول است          
   مرد معتاد فقط يك زن معتاد وجود داردپنجكه در برابر هر 

  . هروئين شامل موارد زير است مصرفهايروش
در ايـن روش،    . اين روش معموالً از ساير روشهاي مصرف هـروئين شـايعتر اسـت            : تدخين  

مي ريزند و از زيـر آن را بـا تكـه اي             )  زرورق پاكت سيگار   معموالً(هروئين را روي زرورق     
قوا يا دستمال كاغذي كــــه آتش زده شده باشد كمي حرارت مي دهنـد و دود حاصـل را                   م

وجود تكه هاي دستمال كاغذي يا تكه هـاي         . بالفاصله بوسيله يك لوله وارد ريه ها مي كنند        
توانـد عالمـت     ومي آن سياه شـده باشـد مـي        يمقواي نيم سوخته و يا زرورقي كه رويه آلومين        

  . باشدمصرف تدخيني هروئين 
  . كشند در اين روش هروئين را مستقيماً بوسيله اسكناس لوله شده به داخل بيني مي: انفيه 
كنند  مي حل  درقاشق Cجوهرليمو يا قرص ويتامين    دراين روش هروئين راباآب ليمو،    : تزريق

سپس محتويات قاشق را از فيلتر سيگار با پنبه مـي گذراننـد و بـه                . و كمي حرارت مي دهند    
  . سرنگ كشيده و بـه وريـدها ي دسـت و پـا يـا سـاير نقـاط بـدن تزريـق مـي كننـد                          درون  

پس از مصرف هروئين يك حالت رويايي خوش و انبساط خاطر و آرامش دروني موقـت در                 
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آن فرد معتاد مايل      ساعت بيشتر دوام ندارد و پس از       6 الي   4اثرات مذكور   . فرد بوجود مي آيد   
فرد در اين حالت غير ارادي، تحريك پذير و         . عمال نمايد است ماده مصرف شده را بيشتر است      

حالتي بي قرار دارد، قيود اخالقي و حسن عاطفي از بين مي رود وبه زندگي بي تفاوت است                  
  .و بهر وسيله كه شده مي خواهد ماده مورد نياز خود را تهيه نمايد

ده و مهـار    وركاهش ضربان قلب، كـاهش تـنفس، كـم كـردن حركـات               هروئين ،  آثار مصرف 
    به دنبال اولين مصرف معموالً تهـوع، اسـتفراغ وخـارش پـيش             ،رفلكس سرفه، احساس گرما   

گيجـي و احـساس      .يكي از ويژگيهاي مصرف كنندگان، مردمك هاي بسيار ريزاست        . مي آيد 
  . شود سرخوشي كه به دنبال آن افسردگي بارز مي

  
  پاپاورين
ه سفيد كريستالى است و از نظـر زهـرآگين بـودن      باشد ك   از مشتقات مؤثر ترياك مي     پاپاورين

كار عضالت صـاف مثـل      . اى است نشاط آور و محرك      ماده  . حد وسط مرفين و كدئين است     
در برونشها و رگها انبساط ايجاد نمـوده و         . گردد روده را كند كرده و باعث شل شدن آنها مي         

  .شود در آب نامحلول است و در الكل حل مي
  

  پتيدين
 قدرت ضد درد آن از مرفين كمتر است و عضالت بـدن             ولي دارد متادون   مانند يراتاثپتيدين  

  . كند را سست و شل مي
  

  ١متادون
  همچون ترياك، شيره،(با اثراتي كامالً مشابه ديگر مواد افيوني ) مخدر(متادون دارويي افيوني 

  اه عصبي به شمار مواد افيوني جزء مواد تضعيف كننده دستگ. است)  هروئين، مرفين و كدئين

                                                 
1Methadone  

www.booknama.com

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


  
       جامعه شناسي اعتياد                        46

========================================================================= 

شـود و بـه عنـوان         متادون به طور مصنوعي توليد مي     . كنند  آيند زيرا كاركرد مغز را كند مي        مي
. كه به هروئين و ساير مـواد افيـوني معتـاد هـستند كـاربرد دارد                 درمان جايگزين براي كساني   

رو طول مدت اثر اين دا    . مصرف ديگر آن براي درمان درد در صورت صالحديد پزشك است          
در برنامه درمان جايگزين، اين دارو      .  ساعت است  25تر از هروئين و در حدود         بسيار طوالني 

  .شود اغلب در آب حل شده يا به صورت شربت نوشيده مي
  : رود متادون با دو روش براي درمان اعتياد به كار مي

ال ادامه يابـد    تواند چندين ماه يا حتي چندين س         برنامه درمان جايگزين طوالني مدت كه مي       •
  . و هدف آن كاهش آسيب هاي ناشي از مصرف مواد و بهبود كيفيت زندگي فرد است

 ناشي از   ئم روز و گاهي تا شش ماه، براي كاهش عال         14 الي   5 سم زدايي كوتاه مدت براي       •
  . ترك هروئين

 كنـار   بسياري از مردم معتقدند كه بهتر است فرد معتاد به هروئين مصرف مواد خود را كـامالً                
چنين راه حلي هر چند براي بعضي معتادان به هـروئين قابـل دسـتيابي           ). پرهيز كامل (بگذارد  

 بـا   كننـدگان درمـان   . است، اما براي بسياري با خطر عود مجدد مصرف هروئين همراه اسـت            
متادون در سراسر جهان به بسياري از انسانها ياري داده تا استفاده وسواس گونـه هـروئين را                  

. درمان با متادون همانند هر درمان دارويي ديگري به معناي شفاي بيمار نيـست             . هندكاهش د 
با اين وجود تحقيقات نشان داده كه اين شيوه درمان سالمت افراد وابسته بـه هـروئين را بـه                    

  : دهد چند طريق افزايش مي
  .  باشـد   با استفاده كمتر از هروئين كه خود ممكن است بـه سـاير مـواد همـراه آلـوده شـده                     •
يق مشترك و آلودگي به     رشود و خطرات ناشي از تز        متادون به صورت خوراكي مصرف مي      •

 و ويروس نقص ايمني كه باعث بيماري ايـدز اسـت كـاهش              C ، هپاتيت    Bويروس هپاتيت   
  . يابد مي

 استفاده منظم از متادون افراد را بسوي يك زنـدگي متعـادل شـامل تغذيـه و خـواب سـالم                      •
  . دكن هدايت مي
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فرد مصرف كننده الزم نيست راجع به يافتن هروئين نوبت بعدي . دهد  استرس را كاهش مي  •
  .خويش مدام نگراني داشته باشد

 طول اثر متادون بيش از هروئين است و با يك بـار مـصرف روزانـه همـان اثـر بخـشي را                        •
  .داراست

  .رساند  به كاهش عاليم متعاقب ترك ياري مي•
  . ينه درمان با متادون به مراتب از مصرف هروئين ارزانتر استهز.  به صرفه است•

مگر دندانها در صـورت     (رساند    متادون در فرم خالص به هيچ يك از اعضاي بدن آسيب نمي           
براي كساني كه به علت هپاتيت ويروسي دچار اختالل كاركرد كبـدي         ). عدم رعايت بهداشت  

رد كبدي و رعايت ميزان مصرف معموالً مشكلي        هستند، استفاده از متادون با پايش دقيق كارك       
افراد غير معتاد چنانچه متادون مصرف كنند ممكن است به عاليم مـسموميت،             . كند  ايجاد نمي 
  . مي كه براي مصرف بيش از اندازه در باال ذكر شد، دچار شوندئهمانند عال

حتـي  . رنـاك باشـد   تواند بـسيار خط     دادن متادون به كسي كه در درمان نگاهدارنده نيست مي         
تواند همراه با خطر مسموميت جدي و مرگ همراه           مقادير كم متادون براي چنين شخصي مي      

مصرف همزمان متادون با الكل و      ). مصرف متادون بايد هميشه تحت نظر پزشك باشد       (باشد  
 مصرف مداوم الكل طي روزها و ماههـا       . دهد  ساير مواد مخدر خطر مسموميت را افزايش مي       

  .م ترك منجر شودئت به كاهش اثر متادون و بروز عالممكن اس
  

   ١نورجيزك
كننـدگان    اسـتفاده مـصرف    يكي از داروهاي ترك اعتياد كه امـروزه در سـطحي وسـيع مـورد              

اين دارو بـراي اولـين   .  است نورجيزكگيرد،    موادمخدر به منظور ترك اعتياد قرار گرفته و مي        
به بازار داروهـاي تـرك    ورت آمپول و قرصبار توسط يك شركت داروسازي انگليسي به ص

هيدروكلرايـد و ديگـر داروهـاي     ظاهراً اين دارو از تركيب مرفين صـنعتي، . اعتياد عرضه شد
 در بـين  گونـاگون هاي  و نام جيزك استنورنام تجاري اين دارو . شيميايي ساخته شده است
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      اورجيـزك  وجيـزك     ، تيـدي   سـوپرجيزك  ،پرجيـزك، تمجيـزك   كنندگان شايع اسـت،       مصرف
بـوپرونرفين   شود ها ياد مي هاي دارويي از آن هاي ژنريك آن كه در دسته بندي نام  ومي باشد

  .باشد و نوپرونرفين مي
در بـازار دارويـي    ميلي گرمي100وقرصهاي  30مذكور به صورت ويالهاي تزريقي  داروهاي

 به عالئمي چـون صـورت   تزريقي افراد را حضور كورتون در اين ماده   . مي شود عرضه  جهان  
ستون فقرات، تجمـع مـايع در ناحيـه شـكم و صـورت و                ماه شكل، كوهان در ناحيه فوقاني     

 .گرفتار مي سازد رانها وجود خطوط كم رنگ در ناحيه شكم و

و سـاير داروهـاي   ...) متـادون و  ( داروهاي گروه مخدر  درمانگران اعتياد مي توانند به وسيله
بيماران را درمان كنند وعالئـم همـراه آنـان را نيـز بـا عالمـت        اين) نكلونيدي( درمان اعتياد 

اما نكته مهم اين است كه بعلت عوارض قطع ناگهـاني كورتـون، ايـن     .درماني بهبود ببخشند
ميلـي   15 تا 5/7با دوز   پرونيزولون درمان جايگزين مواد كورتوني  قرص  ماه2-4بيماران به 

مـاه كـاهش    2-6كورتون تجويز شده بايد در طول مـدت         . رندگرم روزانه طي سه دور نياز دا      
طبيعي ترشح كورتون را خاموش  يابد، چرا كه اين بيماران با مصرف مداوم اين آمپولها، مسير

  حضور كورتون در خـون ايـن بيمـاران،    به دنبال آغاز درمان اعتياد و به علت عدم  اند و كرده
 ايـن ويالهـاي      ممكـن اسـت    مـوارد  برخـي    در .دعالئم بحران غده فوق كليه ظاهر خواهد ش       

است كه  اين كمبود نيز ناشي از اين مسئله. باشدمرفين، اورفنادرين سيترات و كورتون  حاوي
بـه صـورت    و) در برخي مناطق در وان هاي حمـام (اين ويالها به صورت كامال غير استريل 

 .شود دست ساز تهيه و در ظروف مربوطه ريخته مي

بعد وحشتناك . گنجد كه در تصور نمي گر و وحشتناك است قدري مخرب، ويراناين دارو به 
ترك مواد مخدر سنتي نظيـر تريـاك و    كنندگان اين دارو به منظور قضيه اين است كه مصرف

افراد كه كارشان ترك اعتياد است بـه   اند و يا توسط بعضي  به مصرف آن روي آوردههروئين
كنند كه ابعاد تخريـب آن از   سنگيني به آن پيدا مي چنان اعتيادآنها تجويز شده و بعد از مدتي       

چندبار استفاده  كننده بعد از به دليل قدرت باالي اين دارو شخص مصرف. تصور خارج است
  . رسد نشئگي نمي  به آنهروئينشود كه با مقادير بسيار زياد ترياك و حتي   مينشئهطوري 
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شود زيرا    شرطي هم مي   رود و حتي نسبت به تزريق       ميبعد از مدتي ترس او از تزريق از بين          
عمـل تزريـق را انجـام        در اين حالت او خودش    .  شدن نشئهاي است براي      عمل تزريق مقدمه  

روزي يـك يـا دو عـدد     رود و از دهد، رفته رفته نقطه تحمل يا تلورانس مصرف بـاال مـي   مي
   .رسد آمپول به تدريج به عددي مي

توان به عالقه شديد بـه تزريـق و شـرطي شـدن      ن داروي خطرناك ميبه اي از عوارض اعتياد
خوابي، ضعيف شدن و پوكي استخوان بـه          قراري شديد وتشنج، كمر درد، بي       بي نسبت به آن،  

هاي پوسـتي ناشـي    گردد، لكه كه با كوچكترين ضربه منجر به شكستگي استخوان مي اي گونه
واب رفـتن اعـضاي بـدن، فراموشـي،         حـسي بـدن و خـ        هاي كبدي، پرخاشگري، بي     ازآسيب
  .با ديوار و عدم تشخيص موانع اشاره كرد برخورد

 
   ١ هنديشاهدانه

 سال  5000 از    هفت كثيف  ، ماري جوانا  ،حشيش ،كانابيس ، شاهدانه آمريكايي  ،شاهدانه هندي 
اين ماده كه منشاءآن     .پيش هم براي مقاصد تفريحي و هم براي مقاصد طبي مورد استفاده بود            

قرن ها براي بيماري هايي مانند روماتيـسم، جراحـات و بيمـاري              دانسته اند،  چين يا آشور   را
در كشورهاي غربـي پـس از دوره اي از          . هايي مربوط به مواد زائد بدن به كار مي رفته است          

 كه آن را به يكي از نمودهاي اعتراض اجتماعي          70 و اوايل    60رواج مصرف آن در دهه هاي       
 طي دو دهه گذشته مصرف آن به شدت افزايش يافته است، به طوري كه در جوانان بدل كرد،
درعين حال اخـتالف نظـر      . هم بيشتر شده است    مصرف آن حتي از سيگار     بعضي از كشورها  

عمده اي حتي بين پژوهشگران در مورد ميزان اثرات مـضر آن و اثـرات مفيـد آن در درمـان                     
              . آن در سـطح جامعـه بـروز كـرده اسـت     بعضي از بيماري هـا و نحـوه مواجهـه بـا مـصرف        

مـاده اصـلي     .به دست مـي آيـد     » كانابيس ساتيوا « از گونه مونث گياه شاهدانه       شاهدانه هندي 
 در سرشـاخه هـاي      THCمحتـواي   . اسـت ) THC( تتراهيـدروكانابينول    9روانگردان آن امگا    

رگ هاي تحتاني، ساقه و دانه هاي       گلدار گياه در باالترين حد است و به ترتيب در برگ ها، ب            
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بـا  (فرآورده هايي كه از اين گياه به دست مي آيد، شـامل مـاري جوانـا                  .گياه كاهش مي يابد   
كه از سرشاخه هاي گلدار و برگ هاي خشك شده گيـاه بـه             )  درصد 5 تا   THC 0 /5محتواي  

گل هاي كه از رزين خشك شده و )  درصد20 تا THC 2با محتواي (دست مي آيد، حشيش 
 . اسـت  THC درصـد    15 تـا    5فشرده شده گياه تهيه مي شود و روغـن حـشيش كـه حـاوي                

 به صورت سيگارت يا با قليان كشيده مي شود و گاهي آن را با توتون مخلوط         شاهدانه هندي 
افرادي كه حشيش يا ماري جوانا مي كشند، معموالً پك هاي عميق مي زنند و نفس                . مي كنند 

مـاري جوانـا يـا حـشيش         همچنين   . د تا جذب آن را به حداكثر برسانند       خود را نگه مي دارن    
  .ممكن است خورده شوند

 باعث سرخوشـي و آرامـش، تغييـرات ادراكـي، تحريـف درك زمـان               شاهدانه هندي مصرف  
. تشديد تجربيات حسي معمول مانند خـوردن، تماشـاي فـيلم و شـنيدن موسـيقي مـي شـود           

 .كن است باعث خنده و پرحرفـي مـسري شـود          حشيش هنگام مصرف در محافل جمعي مم      
مصرف زياد اين ماده و نشئگي حاصل از آن باعث اختالل در توجه و حافظـه كوتـاه مـدت،                    

شايع ترين عارضه    .مهارت هاي حركتي، زمان واكنش و فعاليت هاي مستلزم مهارت مي شود           
د حمله اضـطراب     در افرادي كه بار اول از آن استفاده مي كنن          شاهدانه هندي زودرس مصرف   

ايـن حالـت    . و وحشت زدگي است كه يكي از داليل رايـج ادامـه نـدادن مـصرف آن اسـت                  
 مصرف كنند، هنگام مصرف بيش از حـد معمـول   شاهدانه هندي اً  دائمهمچنين در افرادي كه     

 درصـد   20 تـا    5بعد از كشيدن حشيش در عرض چند دقيقه ضربان قلب            .آن، ديده مي شود   
اين اثرات در . ار خون درحال نشسته افزايش و با ايستادن كاهش مي يابد    افزايش مي يابد، فش   

. يك فرد سالم عارضه چنداني ايجاد نمي كند و نسبت بـه آنهـا تحمـل بـه وجـود مـي آيـد                       
 احتمال بسيار كمي دارد و تا به حال مـوردي از مـسموميت از           شاهدانه هندي مسموميت حاد   

 بر حسب ميزان مـصرف باعـث اخـتالل در           هنديشاهدانه   .آن در انسان گزارش نشده است     
كاركرد شناختي و رفتاري مي شود كه بالقوه مي تواند باعث اختالل در رانندگي وسايل نقليه                

يـك پيامـد احتمـالي وخـيم مـصرف          . يا كار با ساير ماشين ها كه مستلزم مهارت است شود          
واند تصادفات راننـدگي     در صورتي كه در حد نشئگي استفاده شده باشد مي ت           شاهدانه هندي 
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 به مهارت هاي شاهدانه هنديگرچه در شبيه سازهاي آزمايشگاهي اثر مصرف تفريحي . باشد
معموالً از هر   .  درصد الكل در خون بوده است      1/0درصد تا   07/ 0رانندگي معادل غلظت هاي     

ال  سـ  5 تـا    4 مبادرت مي كنند، تنها يك نفـر در حـين            شاهدانه هندي ده نفري كه به مصرف      
خطر اين وابستگي كمتر از خطر وابـستگي بـه           .بيشترين ميزان مصرف به آن وابسته مي شود       

)  درصــد15(و در حــد مــشابه الكــل )  درصــد23(و مــواد افيــوني )  درصــد32(نيكــوتين 
بعضي از گروه هاي اجتماعي بيـشتر در معـرض خطـر ابـتال بـه عـوارض زودرس يـا                     .است

تند، از جملـه نوجوانـاني كـه سـابقه مـشكالت            ديررس مصرف حشيش يا ماري جوانـا هـس        
تحصيلي دارند، مصرف حشيش را خيلي زود در سال هاي ابتدايي زندگي شروع مي كنند، در 

  . معرض خطر مصرف ساير موادمخدر يا محرك هستند و يا به حشيش وابسته مي شوند
ر بـاالي   زناني كه حين بارداري به مصرف حشيش ادامه مي دهند ممكن است در معرض خط              

به دنيا آمدن نوزادان كم وزن باشند و باالخره در افراد دچار بيماري هاي ريوي مانند آسـم و                   
برونشيت يا بيماري هاي رواني مثل اسكيزوفرني يا وابـستگي بـه الكـل و سـاير موادمخـدر                   

  .مصرف حشيش ممكن است بيماري اصلي فرد را تشديد كند
صـمغ    جوانه هـا و گـل ويـا       ، ساقه جوان  ، ساقه ، از برگ  مواد مربوط به گياه شا هدانه معموالً      

و  اين نوع مواد هم كُند ساز و هم توهم زا است             تاثير.  تهيه مي گردد   شاهدانه هندي درختچه  
عمده ايـن مـواد      .اين فرآورده ها به طور كلي بر روي سيستم مركزي اعصاب اثر مي گذارند             

  . دوغ وحدت- ث.سي.اچ. تي-ت  .نگ ب-پ  . حشيش-ب  . ماري جوانا-الف : عبارتنداز
  

  ١ماري جوانا
جوانا يا چرس  ماري. جوانا تنها ماده مخدري است كه در هر جاي دنيا چندين اسم دارد ماري

نام آمريكايي آن است و در انگلستان به گراس، در فرانسه ادب، در هندوستان بنگـه و گنجـا،         
فريقـاي  آلكيف، در تركيه اسر يا اسرا، در        فريقاي جنوبي دگا، در سوريه و لبنان حشيشه ا        آدر  

مركزي كامبا، در اسپانيا و در ديگر كشورها به اسامي مختلفي چون ويد، پات، شانگ، چاراز،                
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ماده چسبنده اي است كه بر روي شكوفة گلهاي مـاده            ماري جوانا  مكونا و غيره شهرت دارد    
  .ر كاغذ سيگار مي پيچند ومي كشند دآن را و معموالً بعد از گرده افشاني گياه بدست مي آيد

داراي بوي تند و بـه صـورت        . و در رنگهاي سبز متمايل به خاكستري و قهوه اي وجود دارد           
 4 تـا    2اثر آن به صورت كـشيدني       .كشيدني در پيپ يا سيگارهاي دست پيچ استفاده مي شود         

 حالـت  در عين حال كه موجـب .  ساعت طول مي كشد12 الي 5ساعت و در موارد خوردني      
سرخوشي و كيف مي شود، غالبا هوشياري و خود آگاهي مصرف كننده به هم مـي خـورد و                   

. مي گردد دچارتحريف ادراكات، عدم هماهنگي و توازن، گيجي، افزايش ضربان قلب وتنفس          
فرد مصرف كننده آن تمايل به پر حرفي و خنده هاي بيش از حد دارد، و اين آثار تا چنـدين                     

 ماري جوانا را در عين حال كه ماده اعتياد آور سبك است و حتـي آن را                  ساعت پايدار است،  
مدخل ورود به دنياي مواد اعتياد آور قوي معرفي كرده اند بايد يك ماده توهم زا به حـساب                   
آورد، در ميان افرادي كه مصرفشان خيلي زياد است ميزان اختالالت عصبي و شخصيتي بيش               

  .ددار خفيفي به دنبال  وابستگي رواني نسبتاًماري جوانا. از افراد عادي است
  

   ١حشيش
 كه برنگ سبز مايـل      مي باشد  سرشاخه هاي گلدار پايه هاي ماده گياه شاهدانه هندي         حشيش

بـصورت خـوراكي    . بيشتر با توتون سيگار مخلوط و سپس دود مـي كننـد           . به قهوه اي است   
 برخي نيز با استفاده از چپق به مـصرف  .همراه با برخي غذاها نيز مورد استفاده قرار مي گيرد   

حشيش مبادرت مي كنند گاه با خالي كردن هويج و يا سـيب زمينـي وسـيله اي شـبيه چپـق                      
فردي كه حشيش مـصرف كـرده اسـت داراي           .چِليم گفته مي شود    مي سازند كه به آن      )پيپ  (

 گـشاد   ، افزايش ضربان قلـب    ، گيجي و بي توجهي به اطراف      ، سرخوشي ،چشماني قرمز است  
 لرزش خفيف و عـدم      ، خشكي دهان، ضعف عضالني    ، احساس گرما  ،شدن عروق سطح بدن   
برخي افراد ممكن اسـت پـس از مـصرف حـشيش بـه رويـدادهاي                . تعادل در راه رفتن دارد    

واكنش برخـي هـم ممكـن    . اطراف بخندند و چنين خنده اي معموالً طوالني و بي دليل است      
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همـراه باشـد      )مـيخ شـدن   (ا مات شدن در يك نقطـه        است بصورت بي توجهي به اطراف و ب       
ممكن است بـه    . معموالً مصرف حشيش باعث پر اشتهائي شده و اين افراد پرخوري مي كنند            

علت توهم هائي كه به آنها دست مي دهد حوادثي براي آنها بروز نمايد زيرا محـيط اطـراف                   
هر چندبا توجـه  . ه بهم استآثار حشيش و ماري جوانا شبي     . خود را بدرستي ادراك نمي كنند     

 با تلقين ديگر مـصرف كننـدگان        ،به تجربيات هر فرد و موقعيتي كه در آن مصرف كرده باشد           
  .ممكن است واكنش افراد با هم تفاوت داشته باشد

  
   بنگ

شاهدانة هندي كه گاهي به منظور       دار و يا ميوه دار    بنگ مخلوطي از برگ و سرشاخه هاي گل       
 گاهي بنگ را در آب يا شير حل كرده و به آن            .نر نيز استفاده مي شود    تقلب از سرشاخه هاي     

  .ب مي گويندĤ كه به آن بنگكمي قند اضافه مي كنند و مانند دوغ وحدت مي نوشند
  
  سي. اچ. تي

 THC    .يك تركيب حالل در حشيش است و به طور خالص، يك تركيـب شـيميايي اسـت   
 تـي اچ سـي  .  استشاهدانه هنديعناصر فعال يكي از ) Tetra Hydro Cannabinol(مخفف 

 دارد كه عبارتند از     ال سي دي  يك ماده قوي توهم زاست، و اثرات شيميايي آن شباهتهايي به            
بـا  . تغييرات در رفتار، اختالل در حس زمان و حواس بينايي و شنوايي، از خود بي خود شدن   

دو دارو از طريق مكانيـسم هـاي         اين   احتماالًاين همه شواهدي وجود دارد كه نشان مي دهد          
  . بيوشيميايي مختلفي عمل مي كنند و اثرات آنها روي عملكرد مغز متفاوت است

  
  دوغ وحدت

 بـراي    دراويـش و قلنـدران    معجوني متشكل از جوهر حشيش و ماست رقيق شده كه برخي            
  .مصرف مي كنندفرو رفتن در حاالت خلسه 
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  ١كوكا
اي پرو و بوليوي معمول بـوده، برگهـاي رنـگ كوكـا را              استعمال كوكا قرنها است در كشوره     

براي لذت و خوش بودن مي جوند، مردم اين كشورها براي قـادر شـدن بـه انجـام كارهـاي                     
  . سخت و جدي و راه رفتن و تحمل گرسنگي و تشنگي از جويدن كوكا ياري مي گيرند

نان كوه هـاي آنـد رايـج    تا آنجا كه به تاريخچه كوكا مربوط مي شود، اين عادت در ميان ساك          
. در تابوت هاي باستاني پرو، مجسمه هاي در حال استعمال كوكا كشف شده انـد              . بوده است 

روشن ترين عالمتي كه بر چهره معتادان كوكا ديده مي شود فرو رفتگي گونه هاسـت كـه در                   
  .اثر مكيدن برگ كوكا به وجود مي آيد

  
  ٢كوكائين
) Ergthroxglom Coca( است كه ازبرگهاي بوته اي به نامآلكالوئيد اصلي برگ كوكا ،كوكائين

 به عنوان ماده مـوثر   كوكائين. بدست مي آيد، كه مركز اصلي رويش آن آمريكاي جنوبي است          
نرم شفاف    پودرسفيد كوكائين. از برگ كوكا  مجزا و استحصال شد       .  م 1859 -60در سالهاي   

  .يا ملين ها يا شكر مخلوط مي شود ،كريستالي با طعمي تلخ است كه اغلب با پودر تالك
دود معمولي آن   . شودمصرف مي    ّ معموال به صورت استنشاق، تزريقي، خوراكي يا دود كردن        

 ميلـي گـرم آن بـراي تزريـق     25 تـا  10 ميلي گـرم اسـت و   100 تا 30براي انفيه و استنشاق     
ي از اعمـال     بي حس كننده موضعي است و به نـدرت بـراي برخـ             كوكائين. استفاده مي گردد  

  .جراحي استفاده مي شود
اثرات كوتاه مدت آن مشابه آمفتامين است ولي بـا مـدت زمـان كوتـاهتر، احـساس افـزايش                    
: انرژي، چابكي و سرخوشي زياد مي كند، از جمله اثرات آن پس از مصرف عبارت اسـت از                 

م، افزايش ضربان قلب، نبض، تنفس، درجه حرارت بدن، فشار خون، گشادگي مردمـك چـش              
تحريك و هيجان، بي قراري، لرزش بـه خـصوص           پريدگي رنگ، كاهش اشتها، تعرق شديد،     
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حركات، اغتشاش دمـاغي، گيجـي، درد پـا،          در دستها، توهمات شديد حسي، عدم هماهنگي      
  .فشار قفسه سينه، تهوع، تيرگي بينايي، تب، اسپاسم عضله، تشنج و مرگ

  
  ١كراك

بـه بـازار شـهر      .  م 1985واخر تابستان و اوايل پاييز سـال         تهيه و در ا    كوكائينكراك را نيز از     
  . حاصل مي گــرددكراكبا پختن كوكائين همراه با جوش شيرين . نيويورك عرضه كردند

كراك خطرناكترين ماده اعتياد آوري است كه تا كنون به بازار آمده و به حدي وابـستگي آور                  
شكل حبـه هـاي سـفيد و يـا قهـوه اي             ه  ب .است كه يك بار مصرف آن، فرد را معتاد مي كند          

 .، پودر شير و پودر تالك تركيب مي گردد  Cمعموال با نشاسته، شكر، ويتامين    . باشـد رنگي مي 
 نحـوه مـصرف آن     .ازنظر طبقه بندي فارماكولوژي، محـرك سيـستم اعـصاب مركـزي اسـت             

ا، بكار بـردن    استنشـاق از راه بيـنـي، تـزريق وريـدي، دود كـردن تـوسط پيپ، جويدن برگه           
   . استدر غشاء مخاطي دهان، و مقعد

كـه سـبب   )  دقيـقـه 30حدود(، اثراتش بسيار زود از ميان مي رود         مي باشد  يك محرك    كراك
گردد فـرد احـساس افـسردگي و نـا آرامـي كنـد افــزايش اعتمــاد بنــفس، احـسـاس                       مي

  ف و يـا كـم حـرف        فرد حـرا    مي گـردد،   نيـرومنـدي و هـوشـيـاري، سـبــب تپــش قلب     
، از مـيـان رفتـن تـمركـز، تنفـس كـم عـمـق و نامـنـظـم، رفـتـار خـشونت آميـز،               مي شود 
   .از اثرات ديگر مصرف كراك استرعشه، 

  
  ٢ال اس دي
 ماده نيمه تركيبى است كه در البراتـور بـه   " اسيد ليزرژيك دى اتيل اميد   "مخفف   ال اس دي  
بر روى آن قارچى    .  طبيعى در چاودار آفت زده وجود دارد       اين ماده به صورت   . آيد دست مى   

اين قارچ حاوى اسيدى به نـام اسـيد         . شود كند كه آرگو ناميده مي     به رنگ مس نشو و نما مي      
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در كاغـذهاي مربعـي شـكل كوچـك كـه      .  باشد زا مي باشد و مشتقات آن توهم      ليزرژيك مي 
بـصورت قرصـهاي ريـزي بنـام      -داردمـعـمـوال روي آنـهـا طرح و نـقـوش مختلفي وجود  

MICRODOTS-DOTS،         نحـوه   .باشـد  به صـــورت مـايع، كپسول و ژالتين نيز موجود مي
  آناز عـوارض مـصرف   . اسـت  خـوراكي  و استنشاق، دود كردن، تزريق  آن بصورت  استعمال

شدن چشمها در منطقه بينـايى       تيره شدن مردمك چشم و ايجاد خطوط رنگين به هنگام بسته            
 كننده تشديد شده و اشياى ثابت ممكن اسـت در             در نظر مصرف   ءعمق تصاوير و اشيا   . تاس

. شـود  نظرش به حركت درآيند، گاهى حالت تهوع، سرد شـدن بـدن و لـرزش احـساس مـي                  
حس زمان و گذشـت آن      . رسد  هاى نامفهوم به گوش مي      قدرت شنوايى تشديد شده و زمزمه     

 .شود در حد بسيار زيادى كند مي

  
  ١مينكتا

 خـوراكي، استنـشاق و تزريـق      مي باشد و بصورت      گرد سفيد رنگ، بصورت قرص و يا مايع       
، القـاء تجربـه خـارج از        مي باشـد  بي حس كننده قوي     مصرف مي شود و داراي اثراتي مانند        

مـشكـالت بـيـنــايي، عــدم،      راي خطراتـي ماننـد       دا .مـي باشـد   بدن، كـرختــي و توهم زا      
  .گردد حساس گم گشتگي و جدايي از واقعيت ميتوهمات وحشتناك و سبب ا

  
   ٢قارچ ها

انواعي از قارچها در طبيعت وجود دارد كه داراي خواصي همانند ساير مخـدرها اسـت ايـن                  
 پخته همـراه    نحوه مصرف  نوع قارچها بيشتر در نواحي استوايي و جنگلهاي باراني مي رويند          

 ساعت  4تا   خفيف تر از ال اس دي داشته و       اثري    داراي . است  همراه با چاي   با غذا، دم كرده   
 مرگ در پـي مـصرف قارچهـاي سـمي           درد شكم، تهوع و    و خطرات آن شامل    ماند باقي مي 

  .است
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  جي اچ بي 
مايع بـي رنـگ و بـي     . استGAMMA HYDROXYBUTYRATEمخفف كه جي اچ بي 

ادير مقمي باشد طريقه مصرف آن بصورت خوردني مي باشد      بصورت كپسول كه  ،  يي است بو
 آن خطـرات  .مـي كنـد   دارد و مصرف زياد آن مانند اكـستاسي عمـل   الكل كم آن اثرات شبيه  

  . است تهوع، خواب آلودگي، احساس گم گشتگي، تشنج و مشكالت تنفسيشامل
  

   ١استروئيدها
  مشتقات هورمون مردانه مي بـاشنـد كـه رشـد عــضـالت اسـكلتي را افـزايش              استروئيدها 

  .مي كنند ن براي بـهبـود عـمـلكرد و ظاهر فيزيكي خود از آنها استفادهورزشكارا. دهد مي
 است و خطراتـي  تزريقدن و خور نحوه مصرف آن  از طريق        .دهد استقامت را نيز افزايش مي    

افزايش فشار خون، كلسترل باال، بيماري كليه و كبد، صدمه به قلـب،             كه به همراه دارد شامل      
  .  استتارهاي خشونت آميزديابــت، يرقان، افسردگي، رف

  
  پي سي پي

گرد سفيد رنگ كريستـالـي، بـه صــورت كپـسول   . يك بي حس كننده مي باشدپي سي پي   
كـردن اسـت وداراي     استنشاق، دود كردن و تزريـق  آننحوه استعمال.و قرص نيز وجود دارد 

  . مي باشدخوشي، ريلكس شدن، بي وزني، عدم تمركز، اضطراب، افسردگي اثرات
  

  ٢اكسي كنتين

 بـصورت مـايع، قـرص      .  كه ماده فعال آن اكسيكدون است      مي باشد مسكن درد   اكسي كنتين    
 مي باشـد و داراي      ه غذا ا همر  به  تزريق، استنشاق، جويدن، پخته     آن  استعمال ونحوه .مي باشد 

   .مي باشد شدن تنفس، تهوع، استفراغ، يبوست، سردرد، گيجي، تعريق و ضعف  كنداثرات
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  تى. ام . دى 
دى از ايـن مـاده      . اس  .  باشد كه معمـوال معتـادين ال          زا مي  يكى از مواد توهم      تى. ام  . دى  

كـسانى كـه بـه دنبـال راه گريـز سـريع از              . دى اسـت  .اس  . آثار آن شبيه ال   . كنند استفاده مي   
. كنـد  ي  درد مـ   اگر از راه دهان مصرف شـود توليـد دل           . كنند واقعيتها هستند از ان مصرف مي     

  .شود  جوانا استعمال مي  توتون و ماري تركيبين از راه تزريق عضالنى و يا باابنابر
  

  ١آمفي تامين

بــراي  .  اسـت  قـرص  يا  كپسول  رنگ كه بصورت   گرد سفيد رنگ و يا خاكستري     آمفي تامين   
بـه آن   كـه در ايـن صـورت    مي كنندآنـكه آفتي تامين قابل دود كردن گردد آن را كريستاليزه          

استنـشاق، دود كـردن، تزريـق و يـا حـل درون        مـصرف آن بطريقـه    نحـوه    .مي گويند  شيشه
هيجان زدگي، اعتماد بنفس بـاال، افـزايش هوشـياري،          از اثرات آن     مي باشد  مايعات، خوراكي 

دركوتـاه مـدت سـبب احـساس اضـطراب،           .مـي باشـد   ، كاهش اشتها، بي خوابي       زياد انرژي
آن مي شود، افزايش ضربان قلب و تـنفس، اخـتالل در            افسردگي و خستگي پس از استعمال       

 در دراز   و مي شود     ديد، خشكي دهان، سـرگـيـجـه و خشونت، مرگ ناگهاني و سكته قلبي          
  .گردد مدت سبب توهم، وحشتزدگي، كـاهش وزن، آسيب به مغز وحافظه، تشنج و مرگ مي

  
  ٢شيشه يا كريستال

شود آيـس،    كه در بازار قاچاق عرضه مياستي موادمخدر جديد يكي از كريستال يا شيشه 
شـود   دليل به آن در كشور ما شيشه گفته مي به اين.  است نام هاي ديگر آنشيشه يا كريستال

هاي ريز يـخ   و پودر شده مي باشد و يا تكه اي كه خرد كه شكل ظاهري اين ماده شبيه شيشه
شـابو   .شـود   به نام آيس شناخته ميآمريكا بيشتر و در اروپا و. هاي ريز نبات است و يا خرده

نـشان   تحقيقـات . هـايي بـا ايـن مـاده دارد     شرقي رواج دارد نيز شـباهت  در آسياي جنوب كه
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كالسـيك   مشتقاتمت آمفتامين از . مخدر آمفتامين است دهد كه مهمترين تركيب اين ماده مي
ايـن   .شود ساخته ميآمفتامين است و در آزمايشگاههاي غيرقانوني از داروهاي ساده و ارزان 

. استفاده مي شود ماده با اشكال مختلف خوراكي، تزريقي يا استنشاقي و تدخيني  مانند سيگار
بدون بو و تلخ وجـود   كريستال ماده اي شديداً اعتياد آور است و به شكل پودري سفيدرنگ،

 ماننـد  ايـن مـاده نيـز   . مـي شـود   الكلـي حـل   و غير دارد كه به راحتي در نوشابه هاي الكلي
  .، تاثيرات خطرناكي بر سالمتي انسان داردتاسياكس

پرخاشگري و تهاجم، رفتارهاي جنـون آميـز و آسـيب هـاي قلبـي و مغـزي از        افت حافظه،
با مصرف اين ماده حاالتي مثـل هيجـان زدگـي، بـي تـابي، تكلـم        .است عوارض مصرف آن

 .ي به وجود مي آيدخواب و اشتها و افزايش فعاليت هاي فيزيك صحيح و تند، كاهش
 

  ١اكستاسي
 توسط يك شركت آلمـاني بعنـوان داروي   1912براي اولين بار در سال MDMA اكستاسي يا

 . در آمريكـا رايـج شـد       1990 و   1980 در دهـه      از آن  استفاده غير قانوني  . ساخته شد آوراشتها
ـ  شود، وليكن بـه نـدرت همـراه          غالباً به همراه مواد ديگر استفاده مي       اكستاسي  ا الكـل از آن     ب

اسـتفاده از ايـن     . سازد  شود چرا كه برخي براين باورند كه الكل اثر آن را خنثي مي              استفاده مي 
كنسرتهاي موزيـك راك     ميهمانيهاي آخرشب و در    چون كلوپهاي شبانه،    ماده بيشتر در اماكني   

  .رايج است
  . سـاعت اسـت    4-6مدت اثر ايـن مـاده         . با ايجاد پديده تحمل همراه است      اكستاسيمصرف  

اسـتعمال   .شـود   اين ماده در فرم قرص و كپسول موجود است و از راه خوراكي اسـتفاده مـي                
حس نزديكـي بـه        كند،  گويند، اين ماده احساس بسيار مثبتي را ايجاد مي          كنندگان اين ماده مي   

ز بـه   همچنين نيا  .ديگران، از بين رفتن اضطراب و ايجاد آرامش فوق العاده را نيز بدنبال دارد             
 2-3هاي  نوشيدن وخواب را از بين برده و لذا به فرد تحمل شركت در ميهماني         غذا خوردن، 
دهد و لذا دربرخي موارد ايجاد فرسودگي بيش از حد به همراه كم آب شدن بدن                  روزه را مي  
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 تعريـق، لـرزش انـدامها،       تب و لـرز،      توهم،   توان به تهوع،    از اثرات ديگر اين دارو مي     . كند  مي
  .دردهاي عضالني و تاري ديد اشاره نمود 

  
    و تنباكوتوتون

دود ( گياه تنباكو است كه مي تواند به صورت كـشيدني             نوعي از  توتون، برگهاي خشك شده   
تنبـاكو عمومـاً بـه      . مورد استعمال قرار گيرد   ...  جويدني، توتون پيپ، قليان و       ًو احيانا ) كردن

آن از   سيگار، سـيگار بـرگ       جهت استعمال بصورت  نوع خاصي از اين گياه گفته مي شود كه          
  . كشف گرديد.  م16تنباكو در ميان قبايل آمريكاي شمالي و مركزي در قرن ، استفاده مي شود

اين گياه مصرف پزشكي ندارد و از نظر طبقه بندي فارماكولوژي موجب تحريك يا تـضعيف                
   .سيستم مركزي اعصاب مي گردد

ودود سـيگار موجـب      تـار  .ين، تار و مونو اكسيد كربن اسـت       تركيبات خطرناك سيگار نيكوت   
تـار موجـود در     . تحريك زياد نسوج و همچنين ترشحات نايچه ها و بزاق دهـان مـي گـردد               

سيگار در ريه ها جمع مي گردد و موجب ناراحتي هاي دستگاه تنفـسي از جملـه برونـشيت                   
ي مصرف سيگار، افـزايش     ديگر از عوارض جسم   . مزمن، تنگي نفس و آمفيزم ريوي مي شود       

فشار خون و ضربان قلب، گشاد شدن مردمك چشم، كاهش اشتها، اسهال، استفراغ و گيجـي                
مسموميت ناشي از نيكوتين در فرد ايجاد لرزش، استفراغ، اخـتالالت تنفـسي و اغلـب           . است

  . فلج شدن دستگاه تنفسي و تشنج شديد مي نمايد
بر آسيب رساندن به فرد سيگاري بـه اطرافيـان وي           مونواكسيد كربن موجود در سيگار عالوه       

    يك نخ سيگار كمتـر از يـك ميلـي گـرم نيكـوتين وارد خـون                 . نيز همان آسيب را مي رساند     
 قطره از نيكوتين خورده شود، موجب مـرگ آنـي مـي گـردد و ايـن،                  3 يا   2چنانچه  . مي كند 

، نيكوتين به آهستگي در معده      وقتي كه سيگار خورده شود    . سميت زياد اين ماده را مي رساند      
 سيگاري جذب مي گردد و از اين رو است كه اغلب مي توان كودكان خردسالي را كه اشتباهاً   

تار موجود در سيگار ايجاد سرطان مي كند كه رايج ترين نـوع             .خورده اند، از مرگ نجات داد     
 عوارض جسمي   عالوه بر آن  . آن سرطان دستگاههاي هاضمه، ريه، دهان، گلو و حنجره است         
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ديگري از جمله اختالالت و بيماريهاي تنفسي، بسته شدن عروق و زخم معـده بـسيار رايـج                  
     در بـدن كـم   را  Cسيگار كشيدن موجب تنگ شدن عـروق مـي شـود، ميـزان ويتـامين             . است

 ايجاد زخمهاي پوستي كه به كندي خوب و ترميم مـي شـوند مـي نمايـد، درجـه                     و مي كند 
تحقيقات نشان مي دهد كه هر نـخ سـيگار     . برابر بيماريها كاهش مي دهد     مصونيت بدن را در   

كودكان مادران سيگاري در زمـان تولـد از وزن كمتـري         .  دقيقه از عمر انسان را مي كاهد       5/5
برخوردارند و اغلب در خطر نارس به دنيا آمدن قرار دارند و از نظـر ذهنـي و رشـد و نـوع                       

بيـشتر افـراد    .  قـرار دارنـد    پائينمادران غير سيگاري در سطح      رفتار نيز در مقايسه با كودكان       
  .سيگاري از نظر فيزيكي و رواني به مصرف دخانيات وابستگي پيدا مي كنند

  
  ناس 
گياهي است محرك و توان افزا شبيه حنا كه براي مصرف مقدار كمي آهك به آن اضافه                 ناس  

 جوند و احساس گرمـي و نـشاط         ه و مي   در دهان و زير لثه پائين قرار داد        آن را پس ازتخمير   
خورد كه عالمت مطمئنـي بـراي شناسـائي          كنند كه پس از مدتي زبان و لثه آنها ترك مي           مي

بطـور زيـادي   رف اين مواد گياهى  داراي قيمت بسيار ارزاني است مصباشد معتادان به آن مي  
زيـادي نيكـوتين اسـت و       در ميان افاغنه و استانهاي شرقي رواج دارد اين گياه داراي مقـادير              

  . بصورت جويدني استفاده مي كنندآن را عمدتاً
  

  خات
   آن را رويد ومعتـادين سـاقه هـاي جـوان           قا مي يدرختي است در عربستان و شمال آفر      خات  

ي است و به مصرف كننده احساس نشاط        عدر عربستان جويدن آن يك تفنن اجتما      . جوند مي
  .مصرف مي شود شب بيشتر در ابتداي طعم آن تلخ و مي كاهد، گرسنگي ازداده وتا حدودي 

  
  كراتم 

   مثل سيگارآن راجوند و يا خشك شده   ميآن رادرختي است در تايلند و مردم برگهاي تازه 
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كشند خاصيت آن توان افزائي است و احساس نشاط و هوشياري كاذب مختـصري نيـز                  مي
  .پديد مي آورددر مصرف كننده ها 

  
  پان

.  تهيـه مـي شـود      تانبول غليظ، سرخ رنگ و دست ساز است كه از برگ درخت             پان، ماده اي  
 للفـ اين ماده تركيبي از تنباكو، آهك، خاكستر، ادويه جات معطر، ساخارين، مقـدار زيـادي ف               

مشخص شده است كه تركيبات آرسنيك، كربنات منيزيوم و         . واسانسهاي  غير مجاز مي باشد     
قالب پودر، آدامس، باستيل و  يـا بـه صـورت طومـار در     پان در . سرب نيز در آن وجود دارد     

رنگهاي مختلف با پوشش هاي آلومينومي كاغذهاي مثلثي يا مربع شكل بـا تـصاوير جـذاب                 
  رنگي و با طعم ومزه هاي مختلف گياهي از جمله نعناع عرضه مي شود

 ه گيـاه كشورهاي هندوستان و پاكستان پس از جوشاندن مواد ذكر شده آن را روي برگ تـاز 

 كه به آن گوتكا مي گوينـد و مـصرف كننـده بـا جويـدن آن احـساس لـذت و                       پيچانده وين
گوتكا ابتدا در كشور هندوستان رايج  بوده و بعـد در   سرخوشي كاذب مي كند مصرف پان يا     

  .اخيراً مناطق مرزي شرق كشور، شيوع پيدا كرده است پاكستان، اندونزي، سري النكا و
 جسمي و رواني گسترده شده است نيكـوتين موجـود در آن از طريـق       وارض آن در دو بعد    ع

  .مخاط دهان جذب و باعث بدرنگ شدن دندانها شده و به مغز آسيب  مي رساند
  

  مسكالين
   است  كه به عنوان دارويى سحرآميز نوعي كاكتوس به نام پيوتماده اصلى و فعال مسكالين

  .شود  براى درمان دردها مصرف مي 
 هايى از قسمت فوقانى اين گياه را بريده و پس از             ه آن به اين صورت است كه تكه        نحوه تهي 

يدن آن را به صورت پـودر درآورده و بـا ريخـتن بـه داخـل                 ئجوند و يا با سا     خرد كردن مي    
  .دهند كپسول، مورد استفاده قرار مي
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  كافئين
يـن قبيـل داروهـا بهتـرين         است كه مانند ساير آمفتامين ها اعتيادآور است و ا          يكافئين محرك 

 ولـي درد اجتمـاعي ديگـري        مي كننـد  مسكنهايي هستند كه انسان را از درد جسماني راحت          
  . البته غير از عارضه اعتياد عوارض ديگري نيزايجاد مي نمايند. چون اعتياد خلق مي كنند 

 ود و مثالً كسي كه قهوه زياد مصرف مي كند و به بي خوابي وعدم تعادل عصبي دچار مي شـ                  
  . براي از بين بردن اين اثرات به موادخواب آور ديگري نياز پيدا نموده و به آنها معتاد مي شود

  
  ) مواد استنشاقي(چسب و مواد فرار 

در زندگي روزمره نمونه هاي زيادي وجود دارد كه داراي موادي هستند كه مي تـوان آنهـا را                 
 ، بنـزين  ، انواع چـسب هـا     درمواد استنشاقي   . از طريق بيني و دهان باال كشيد و استنشاق كرد         

 ،مايعات پاك كننده وبراق كننـده        ، گاز فندك  ، الك غلط گيري   ،مواد پاك كننده الك يا استون     
  .يافت مي شوند ومورد سوء مصرف قرار مي گيرند رنگ هاي اسپري و تينر 

وارد ريه مي شوند وبه   اين مواد مستقيماً از طريق آغشتن پارچه اي به آنها از راه بيني يا دهان                
گاهي برخي با كشيدن كيسه اي پالستيكي بر سر وقـرار دادن مـواد يـا پارچـه      . مغز مي رسند  

گاهي از لولـه  . آغشته به آن در زير كيسه بتدريج و در زمان بيشتري مواد را استنشاق مي كنند               
  . و شيلنگ هم براي استنشاق استفاده مي كنند 

معموالً شبيه مواد كند ساز است و عملكرد بدن را كاهش مي دهنـد               اين نوع مواد بر فرد       تاثير
در شـرايط مختلـف و افـراد متفـاوت           ،انواع اين مواد  . ي شبيه مواد بيهوش كننده دارند     تاثيرو

 نيروي بيشتر و اعتماد     ،برخي ممكن است حالت نشئگي    . واكنش هاي گوناگون ايجاد مي كند     
ر حواسشان تحريف هائي ايجاد مي شود و گاه تـا           برخي د . نفس غير واقعي احساس كنند    ه  ب

 به همين خاطر ممكن است حـوادث و درگيـري هـائي بـراي آنهـا              ،حد توهم پيش مي روند    
 ،برخي نيز دچـار دوبينـي     . برخي تلو تلو راه بروند و يا بريده بريده صحبت كنند          . ايجاد شود 

ايـن مـواد موجـب      مـصرف مقـدار زيـادي از        . وزوزگوش و سردرد و گاه شـكم درد شـوند         
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 آسيب جدي وارد    ، همچنين به دستگاه تنفسي از دهان و بيني تا ريه          ،وابستگي رواني مي شود   
   .از نظر رواني موجب اختالالت رواني رفتاري مي شود. مي كنند

مواد فرار پس از استنشاق از طريق ششها وارد عروق مي شوند و سـپس بـه ديگـر انـدامهاي           
 پس از مـصرف ايـن مـواد، بـه فـرد احـساس               معموالً. د رسن بدن به خصوص مغز و كبد مي      

      سرخوشي، سبك حالي، بي باكي و بي پروايي دسـت مـي دهـد و خيالهـا روشـن و واضـح                     
اگـر مـصرف كننـده بـا     . تنفس، ضربان قلب و ديگر اعمال بدن به كندي مي گرايد. مي شوند 

 خفگي ممكن است    زرگ ناشي ا  قوطي پالستيكي آن را از طريق بيني و دهان استنشاق كند، م           
پيش آيد، استنشاق و تنفس مداوم فرارها و چسب موجب آسيب بـه كبـد و كليـه، پريـدگي                     
رنگ پوست، احساس ضعف و بي حالي، عدم توانايي تفكر صـحيح، لـرزش، عطـش زيـاد،                  

در . كاهش وزن، تحريك پذيري، افكار پارانوئيـدي، حـاالت تهـاجمي و دشـمني مـي گـردد       
مـصرف دائمـي و مكـرر       .  ميزان سرب خون را باال مـي بـرد         نزين،استنشاق ب مصرف طوالني   

موجب تحمل و نياز فرد به افزايش مصرف براي ايجاد اثر مطلـوب مـي گـردد و مـي توانـد                      
عالئم و نشانه هـاي تـرك عبارتنـد از احـساس سـرما،              . وابستگي رواني و جسمي ايجاد كند     

  . عضالنيپاسمفتگي و اسلرزش بدن، توهمات، سردرد، دردهاي شكمي، گر
  

   ١الكل
بـه ايـن   .  درجه الكل خالص است97تا  96الكل خالص، مايعي شفاف است و معموال داراي 

  . ديگر ناخالصي ها وجود دارد  حجم آب و3 حجم الكل و 97 حجم آن، 100معني كه در 
در . شـود در همـه جـا يافـت مـي      الكل اتانول از دير زماني شناخته شده و در طبيعت تقريباً
وجود مي آيد و مقدار كمي از آن نيز  بسياري از انواع تخميرها هميشه مقداري از اين الكل به

  .در آبهاي طبيعي و معدني يافت مي شود
الكل از شيوه هاي تخمير مـواد نـشاسته اي و قنـدي، يـا از شـيوه هـاي سـنتز و          براي تهيه
ولوژي، تـضعيف كننـده سيـستم مركـزي     از نظر طبقه بندي فارماك. استفاده مي كنند مصنوعي

                                                 
1 Alcohol 
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در پزشـكي مـصارف   .  آرام بخشها و سستي زاها طبقه بندي مـي شـود  ءاست كه جز اعصاب
     ولي به علت سو استفاده در مـصرف آن، مـشكالتي را در جامعـه بـشري ايجـاد      زيادي دارد

 .كند مي

بـع انـرژي زا   من از جمله اثرات الكل افزايش خواب و گشاد شدن عروق اسـت و بـه عنـوان   
اسپاسـم هـاي    در دردهاي بسيار شديد مانند دردهاي سـرطاني يـا تخفيـف   . استفاده مي شود

افـرادي كـه    هم چنين به صورت بخار در ماسكهاي اكسيژن براي. شديد عضالني موثر است
همـراه بـا   . شود دچار برخي ناراحتي هاي آسم، ريوي و اختالالت تنفسي هستند، استفاده مي

مختلف پوست به  عمال جراحي قلب باز و نيز در ضد عفوني و پانسمان جراحاتمرفين در ا
  .كار مي رود

كوتاه مدت الكل بر سيستم اعصاب مركزي است و به عنوان خواب آور يـا   اثر اصلي و عمده
عالوه بر آن، اثراتي در هوشياري فرد و اعمال و وظايف دستگاه . مي كند بي حس كننده عمل

به طور كلي اثر الكل بستگي به ميزان نوشيدن، اندازه، وزن بدن وضعيت . ددار مغز و اعصاب
جسمي و روحي فرد مصرف كننده، تجربيات فرد از جمله درجه تحمل و وابستگي،  سالمت

  .خلق و خوي ودرجه خلوص نوشيدني محتوي الكل دارد
و سرخوشـي  آرامش و رها شدن از قيودات  مصرف نوشابه هاي الكلي در ابتدا موجب نوعي
از جمله ناهماهنگي در حركـات عـضالت    زياد مي گردد، ولي پس از مدتي اثرات واقعي آن

مهـارتي، كنـدي واكـنش و فعاليـت      ، اختالل در قضاوت، آسيب اعمـال حركتـي و  )آتاكسي(
دماغي و فكري تشديد حالت تهاجمي و پرخاشگري، تلوتلوخوردن، درهم و بـر هـم حـرف       

 و افراد، گيج، گرگرفتگي ، كرختي و بي حـسي    ءدوتا ديدن اشيا  زدن، سوزش قلب، پرحرفي،     
  .اعضاي بدن و افزايش ادرار مي باشد

كم آن به خصوص اگر همراه با ديگـر مـواد اعتيـاد آور باشـد بـه       مصرف الكل حتي مصرف
 سـاعت كـه از مـصرف زيـاد آن     12 تـا  8پس از . آسيب مي رساند مهارت رانندگي صدمه و

مصرف خيلي زيـاد آن ممكـن اسـت    . استفراغ ايجاد مي شود ع، لرزش وبگذرد، سردرد، تهو
به طـور كلـي     . موجب فلج شدن فعاليتهاي مغزي ودستگاه تنفسي و در نتيجه مرگ مي گردد            
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آرام بخشها و ديگر داروهاي تضعيف كننده باشد، تـشديد   اين اثرات چنانچه همراه با مصرف
ضد افسردگي از جمله بـار بيتوريـك هـا اغلـب     داروهاي  مصرف زياد آن همراه با. مي گردد

 بار نوشابه هاي الكلـي  4منظم و مستمر حداقل    مصرف. ممكن است، موجب مرگ فرد گردد     
موجب آسيب كبد، مغز، قلب، و ديگر اعضاي  در روز ممكن است در بلند مدت و به تدريج

و اخـتالالت  سـايروز كبـدي، پانكريـت     مصرف مداوم نوشابه هاي الكلي موجب. بدن گردد
عشر، گاستريت و برخي از سرطانها در  كيسه صفرا، ناراحتي هاي گوارشي، زخم معده و اثني

از جمله نارسايي هاي اعمال هوشـي،   نقشهاي دستگاه عصبي. دستگاه جهاز هاضمه مي گردد
سرانجام از دست دادن حافظه و فراموشي،  حركتي و بي ثباتي هيجاني، كاهش ادراك حسي و

شايع ترين اختالل سيستم عصبي در . ديده مي شود ينايي در بيشتر افراد معتاد به الكلتيرگي ب
آسيب بـه مغـز و ضـايعات نـسوج مغـز،      . است الكليسم مزمن، آسيب قرنيه و اعصاب چشم

الكل، رگهاي . از عوارض سوء مصرف است ناراحتي هاي قلبي از جمله آريتمي و تاكيكاردي
  .كرونري قلب را كاهش مي دهد

مشروبات الكلي موجب اضطراب، عـصبانيت و تنـد خـويي، تحريـك       مصرف مزمن و زياد
از هم پاشيدگي زنـدگي  . دپرسيون سيستم اعصاب مركزي مي گرد پذيري دليريوم، ترمنس و

طور كلي اعمـال ضـد اجتمـاعي و زوال ابعـاد شخـصيتي در       خانوادگي، شغل و اجتماعي به
  .پديدار مي گردد نتيجه ادامه مصرف مشروبات الكلي

عنوان ماده آرام بخش بـراي   الكل اتانول يكي از داروهاي اعتياد آور محسوب مي شود كه به
منظور ايجاد اثر مطلوب،  افزايش مقدار مصرفي آن به. خواص نشاط آور آن مصرف مي شود

كنندگان مـزمن يـا افـراد     مصرف. ممكن است موجب ايجاد تحمل و وابستگي فيزيكي گردد
مـست شـوند، در ايـن      به آن ممكن است به مقدار ثابت مشروب بنوشند بـدون اينكـه  معتاد

به وجود آيد كـه   صورت احتمال دارد كه يك نوع وابستگي جسمي و رواني در آنان به الكل
دليريـوم تـرمنس،    قطع مصرف آن، نشانه هاي ترك را به صورت تحريك پذيري زياد، تشنج،

 .استفراغ ظاهر مي سازد  خوابي، بد اشتهايي، عرق كردن وحاالت بي قراري يا عصبانيت، بي

ــستگي جــسمي   ــاد آور، قــدرت ايجــاد واب ــوان داروي اعتي ــه عن ــي را دارد الكــل ب  .و روان
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با نوشيدن مشروبات الكلي ، الكل بسرعت در معده و روده جذب شده و بـا انحـالل در آب                    
ايـن  .  قرار مي دهـد    تاثيرز تحت   الكل چند مركز را در مغ     . پالسما وارد جريان خون مي شود     

  :مراكز به ترتيب اثر عبارتند از
سلولهاي ايـن بافـت ، اطالعـات حـسي           .بافت خاكستري كه بزرگترين قسمت مغز است       -1

شما را پردازش مي كند، فرآيند تفكر و هوشـياري شـما را بـه عهـده دارد و آغـازگر بيـشتر                       
نـه  (مراكـز رفتارهـاي بازدارنـده     الكـل در ايـن بخـش ، كـار           .حركات ماهيچـه اي شماسـت     

در اين صورت شخص پر حـرف مـي شـود،           . را مختل مي كند   ) نوروترانسميترهاي بازدارنده 
اعتماد به نفس بيشتري احساس مي كند و ديگر چندان به قوانين بازدارنـده اجتمـاعي پايبنـد                  

ود پردازش اطالعات حسي را كند مي كند در نتيجه شخص در حـسهاي پنجگانـه خـ          . نيست
دچار مشكالتي مانند تاري ديد، كاهش شنوايي ، بي حسي پوست و غيره مي شـود و آسـتانه     

فرآيندهاي فكري را متوقف مي كند و       ) درد را كمتر حس مي كند     (درد نيز در او باال مي رود        
  .اين باعث مي شود شخص نتواند بخوبي قضاوت يا فكر كند

  وقتي الكل بـر ايـن بخـش اثـر          . ترل مي كند  دستگاه ليمبيك كه احساسات و حافظه را كن        -2
و ضعف حافظه ) مانند خشم، پرخاش، تهاجم(مي گذارد شخص دچار احساسات اغراق آميز   

  .مي شود
به زبان ساده، مخچه با اثرگذاري      . مخچه كه حركت ماهيچه هاي بدن را هماهنگ مي كند          -3

ت را كنترل مي كنـد و مـانع         بر سيگنال هاي حركتي ماهيچه ها، دقيق و بي نقص بودن حركا           
 الكل بر ايـن بخـش،       تاثيربا  .  يا ناشيانه بودن و بروز اشتباه در حركات مي شود          ءلرزش اعضا 

عـالوه بـر همـاهنگي حركـات ارادي، مخچـه           . حركات ماهيچه اي ناهماهنـگ خواهـد شـد        
سـيدن   بنابراين بـا ر    ،هماهنگي حركات ظريف موردنياز براي حفظ تعادل را نيز به عهده دارد           

تلوتلو خوردن آدم مست بـه      . الكل به مخچه، شخص تعادل خود را براحتي از دست مي دهد           
  .همين علت است

تمامي اعمال غيرارادي بـدن ماننـد تـنفس، تـپش قلـب، دمـا و                . بصل النخاع يا ساقه مغز     -4
وقتي الكل به مراكز بـااليي بـصل النخـاع مـي رسـد بـه شـخص                  . هشياري را كنترل مي كند    
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.  ممكن است به بيهوشي بينجامـد      BACخواب آلودگي دست مي دهد كه با افزايش         احساس  
 به قدري زياد شود كه بتواند بر اين فعاليت ها اثربگذارد شخص ممكـن اسـت بـه                   BACاگر  

كندي نفس بكشد يا فشار خون و دماي بدن افت كند و در نهايت بـه كـاهش و توقـف ايـن        
  . حياتي و مرگ بينجامدعالئم
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  ابعاد اعتياد
  :توان در دوبعد در نظر گرفت و تعريف كرد اعتياد را مي

عادت كردن به معناي خوگرفتن به چيزي اسـت، اعمـال     اعتياد يا : اعتياد به معناي وسيع كلمه    
از اين روسـت كـه       . انديشه انجام مي گيرد     بدون تفكر و   بصورت خودكار  معموالً   هعادت شد 

برخي عمل عادت را تابع يك اصل فيزيكي مي دانند كه از هوش و اراده فرد مجـزا اسـت و                     
زيرا حركات و رفتار عادت شده براي بوقوع        . در رديف اعمال غريزي حيوانات قرار مي گيرد       

     دقـت بـه كـار      عضالت و اندامهاي مخصوص را بـدون دخالـت انديـشه و              پيوستن، عصب، 
مي گيرند، اعصاب شخص همانطور كه به دفعات اتفاق افتاده اسـت گـاهي عليـرغم ميـل و                   

  .  را خود به خود انجام مي دهندهرغبت، عمل عادت شد
انسان براي رفع احتياجات فيزيولوژيكي خـود احتيـاج بـه مـواد             :  كلمه خصاعتياد به معناي ا   

مواد براي برطرف كـردن نيازهـا و غرايـز اوليـه در      موجود در طبيعت ومحيط خود دارد، اين        
. گرسنگي و تشنگي و براي سوخت و ساز بافتها به منظور توليد انرژي به مصرف مـي رسـند               

مانند احتياج به محبت و دوستي، معاشرت، امنيـت، اطمينـان و احتـرام بايـد از                  غرايز ثانويه، 
ان طريق به برطرف ساختن نيازهاي      راههاي طبيعي خود تشخيص يابند و هيچگاه نبايد از هم         

  . اوليه بوسيله مواد موجود در محيط آن را برطرف كرد
ارضا نشدن نيازهاي ثانويه منجر به ايجاد فشارهايي مي شود كه گروهي براي برطرف كـردن                

فع احتياجـات ثانويـه سـرانجام بـه         ر كنند، طريقه مصنوعي      مي آنها از داروهاي اعتياد استفاده    
 كلمه را تعلـق ياتمايـل غيـر طبيعـي و            خص مي شود و بنابراين اعتياد به معناي ا        اعتياد منجر 

  .مداوم مي دانندكه شخص نسبت به يك ماده مخدر پيدا مي كند
  

  علل اعتياد به مواد مخدر
ند ولي به طوركلي بدو دسته شخصي علل زمينـه و علـــل             دعلل اعتيــاد به مواد مخدرمتعـد    

زمينه ساز عواملي هستند كـه شـرايط مـساعدي را بـراي آغـاز         علل  . محرك تقسيم مي شوند   
 ضـع انحراف فراهم مي سازند مثل پايـبند نبودن به خانواده، به يـك نظـام ارزشـي خـاص و                  

www.booknama.com

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


  
       جامعه شناسي اعتياد                        72

========================================================================= 

 مجموع شكلي از خانواده از هم پاشـيده را ترسـيم             كـه در ... اقتصـادي، اخالقي، فرهنگي و     
  :نمونه هايي از اين عوامل عبارتند از. مي كند

  . والدين  مصرف بيش از حد و نابجاي داروهاي اعتياد آور بوسيله-1
  .داروهاي تخدير كننده كه كنجكاوي كودكان ونوجوانان رابر مي انگيزد از  استفاده مكرر-2
ناشي از طالق، مرگ يا غيبتهاي طـوالني         خانواده از هم پاشيده   ،   محيط نامطلوب خانواده   -3 

  .والدين
  .ده ناشي از ناسازگاري والدين محيط متشنج خانوا-4
  .ود مهر و محبت و دلگرميج تبعيض بين فرزندان، عدم و-5
  . منطقي  اعمال تنبيه و عدم اجراي انضباط-6
  . تضاد در شيوه هاي تربيتي فرزندان-7
  . فقرخانواده-8
  .  ناتواني والدين در تصميم گيري ، هرج و مرج ، بي ثباتي و آزادي مطلق در خانواده-9
نارضـايتي از شـرايط      دهد، شامـــل  لل محركي كه فـرد را به سوي اين انحراف سوق مـي          ع

موجود و يا شكست و نا كاميهاي پياپي است در واقع اعتياد يك نوع مكانيزم دفــاعي اسـت                  
   .رنج آور خود بدان متوسل مي شوند كه برخي جهـت فرار از عذاب و موقعيـت

هاني و يا كاهش مـصرف مـواد پـس از ايجـاد وابـستگي               مصرف مداوم مواد مخدر، ترك ناگ     
اضطراب، افـسردگي، خـستگي      گردد كه شامل بي قراري،     نسبت به دارو سبب اختالالتي مي     

  .مفرط، عدم تمركز افكار، حاالت گيجي و مشكالت گوارشي مي باشد
  

 نظرات جامعه شناسي

 موارد بررسـي انحـراف، يـا        شناسان براي تحليل مسئلة مواد مخدر نيز با همچون ديگر           جامعه
يكي از اين چهار نظرية ناهمـاهنگي در سـازمان اجتمـاعي، انحـراف از هنجارهـا، برچـسب                   

  .گيرند به كار مييا تركيبي از هر چهار را  ارزشها هاجتماعي و ستيز
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  نظريه ناهماهنگي در سازمان اجتماعي
عتياد در برخي نقـاط جامعـه   از ديدگاه نظرية ناهماهنگي در سازمان اجتماعي وجود گستردة ا 

مـصرف ايـن مـواد در برخـي بخـشهاي جامعـه             . ناشي از مشخصات سازمان اجتماعي است     
طرفـداران ايـن نظريـه در ايـن حالـت           . شود و امكان دسترسي به آن فراهم اسـت          تشويق مي 

هـدفهاي جامعـه    دانند، زيرا بخشي از مـردم قـادر بـه درك و جـذب     جامعه را ناهماهنگ مي 
توانند با وصول به هدفهاي مطلوب اجتماعي احساس رضايت و كفايت كنند               يا نمي  نيستند و 

انـد در رابطـه بـا     آورند تا رضايتي كـه نتوانـسته   در نتيجه به الكل و ساير مواد مخدر روي مي   
  . هدفهاي جامعه كسب كنند از طريقي ديگر به دست آورند

داننـد در ايـن حالـت         هماهنـگ نمـي   طرفداران اين نظريه از جهات ديگري نيـز جامعـه را نا           
هنجارهاي غالب اجتماعي مربوط به منع مواد مخدر قـادر بـه تنظـيم و نظـارت بـر مـصرف              

از قدرت و نفوذ هنجارهاي اجتماعي كه مانع مـصرف مـواد مخـدر هـستند                . اين مواد نيست  
در كشورهاي صنعتي با ظهـور      . شود  نظير ساير هنجارها به هنگام تغييرات اجتماعي كاسته مي        

فرهنگ خاص جوانان و گسترش آن در برخي سالها به بسياري از هنجارهاي موجود جامعـه                
 تجربة انواع جديدي از مـواد مخـدر نيـز كـه بـراي      گاه جوانان حتي به. اعتنايي شده است   بي

ميزان مصرف مواد مخدر در شهرهايي كه جمعيت آنهـا          . زنند  جامعه ناشناخته است دست مي    
شـود بيـشتر      ل شده است و دچار تغييرات سريع اجتمـاعي مـي          ياز گروههاي نامتجانس تشك   

در واقـع در    . انـد  است تا شهرهايي كه هنوز حالت سـنتي و روسـتايي خـود را حفـظ كـرده                 
شهرهاي بزرگ همراه با افزايش هماهنگي در ساخت اجتماعي از نفوذ هنجارهاي غالـب بـر                

  . شود مواد مخدر كاسته مي
طرفداران اين نظريه معتقدند اگر جامعه قادر به جلوگيري از مصرف اين مواد يا تهيه و توزيع        

ؤثري پيـدا نـشده اسـت كـه بتوانـد         البته تاكنون هيچ راه مـ     . آن نباشد، دچار ناهماهنگي است    
  .مصرف اين مواد را به نظم درآورد و يا مانع توليد و ورود غيرمجاز آنها شود
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  نظريه انحراف از هنجارها
در . نظرية انحراف از هنجارها مصرف مواد مخدر را انحراف از هنجارهاي جامعـه مـي دانـد                

كنـد و بـه       ساس مـسئوليت نمـي    اين مواد كسي است كه احـ        اذهان مردم عادي مصرف كنندة      
 بـدخواه باعـث انحـراف او        دانديـشد و همـساالن يـا افـرا          چيزي جز ارضاي اعتياد خود نمي     

مجريان قانون بيشتر اين نظر را دارند كه اعتياد مانند امراض مسري است كـه از فـرد             . اند  شده
  . كند معتاد يا بدخواه به ديگران سرايت مي

گويند معتاد كسي است كه هنجارهاي غالب  دانند و مي  خام ميتاًشناسان اين نظر را نسب جامعه
 جامعه را به خوبي جذب و درك و دروني نكرده است 

  
 نظريه برچسب

شناساني كه معتقد به نظرية برچسب اجتماعي هستند معتقدند كه برخـي مـواد مخـدر                  جامعه
هـا    مـصرف كننـده   كننـد و اينكـه كـدام يـك از             برچسب غيرمجاز و برخي مجاز دريافت مي      

. عه در رأس قدرت قرار دارند     منحرف خوانده شود بستگي به اين دارد كه چه كساني در جام           
در كشورهاي غربي الكل مادة مخدري است كه مورد قبـول صـاحبان قـدرت اجتمـاعي                  مثالً
جوانا كه مـصرف كننـدگان        برعكس ماري . بنابراين مصرف آن عادي و قابل قبول است       . است

عضاي فاقد قدرت اجتماعي جامعه هستند ممنـوع اعـالم و بـه مـصرف كننـدة آن                  آن بيشتر ا  
به نظر اكثر كارشناسان الكل مادة مخدري است كه به مراتب از . شود برچسب منحرف زده مي 

بنابراين، عكس العمل جامعه ارتباطي با صفات اصلي و ذاتي اين مواد          . سيگار خطرناكتر است  
در اين نظريه اطالق كلمـة  . شود مصرف كنندگان جامعه مربوط مي    ندارد و به پايگاه اجتماعي      

آموزي   مثالً ممكن است دانش   . كند  منحرف عامل نيرومندي است كه فرد منحرف را تعيين مي         
. مادة مخدري را مصرف كند، افـراد جامعـه شـاهد باشـند و برچـسب منحـرف بـر او بزننـد               

 ود بنگرد و در آينـده بـر ايـن اسـاس           ه به خ  آموز عنوان منحرف را بپذيرد و از اين زاوي          دانش
  .رفتار كند
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  نظريه ستيز ارزشها
ارزشها بين گروههـاي      از ديدگاه نظرية ستيزه ارزشها مسئلة مواد مخدر رابطة نزديك با ستيزه             

مـادة  . هستند  برخي گروهها موافق يك نوع و برخي موافق نوع ديگر آن          . مختلف جامعه دارد  
اي خواهـد بـود كـه اعـضاء در رونـد              وه مجاز اسـت همـان مـاده       مخدري كه از نظر يك گر     

اند و موادي خواهد بود كـه گـروه بـه آن دسترسـي دارد و بـا                      اجتماعي شدن با آن آشنا شده     
شود  مسئلة مواد مخدر هنگامي در جامعه ظاهر مي       . شود  تر منطبق مي    سبك زندگي آنان راحت   

در ايـن حالـت سـتيزة       . روهها تحميل كنـد   كه يك گروه بخواهد ارزشهاي خود را بر ديگر گ         
اي   به نظر طرفداران اين نظـر سـتيز ارزشـها تـا انـدازه             . ارزشها عامل ايجاد مسئله خواهد بود     

كنندگان نوعي توازن و تعـادل برقـرار          بالقوه مفيد است، زيرا باعث خواهد شد كه ميان ستيزه         
عـه بـراي مـصرف كننـدگان         خواهد رسيد كه مجازاتهاي بـسيار شـديدي كـه جام           ، مثالً شود
  .جوانا در نظر گرفته است قدري ماليمتر شود ماري

  
  كوزر و ساگارين

شناسان نظير كوزر و ساگارين انحراف يكي از راههـايي اسـت              به نظر گروه ديگري از جامعه     
بعيد اسـت كـه جامعـه بتوانـد بـراي مـدتي             . كند  كه فرهنگ را آماده قبول برخي تغييرات مي       

يير باقي بماند، حتي جوامع بسيار دورافتاده پس از يك نسل دچـار تغييراتـي               طوالني بدون تغ  
اي و يا سـنتي بـه         افزايش سريع جمعيت، تغييرات فني، عبور از فرهنگ قبيله        . شوند  سريع مي 

تغييراتـي فنـي در كـشورهاي       . كنـد   فرهنگ مدرن، يادگيري هنجارهاي جديدي را طلب مـي        
امـا كمتـر پـيش      . سـازد    جديد را به ميزان بيشتر الزامي مـي        پيشرفته انطباق فرهنگ با تغييرات    

ن را بـه    هـ ش هنجارهاي نو و منسوخ شدن هنجارهـاي ك        رآيد كه حافظان نظم كهن و پذي          مي
هـاي مـذهبي و       هـا، انجمـن     البته در بسيار موارد از طريـق تـشكيل كنگـره          . جامعه اعالم كنند  

شود، امـا فعاليـت       جارهاي تازه تسريع مي   انجمنهاي علمي و نهادهايي از اين قبيل پذيرش هن        
شود كه مورد اقبال عموم قرار گرفته         آنها در اغلب موارد شامل تسريع هنجارهاي جديدي مي        

نظر كاركردگرايان در مورد ايجاد هنجارهاي جديد چنين است كه وقتي اعضاي جامعه             . است
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هي بـه مقتـضيات اجتمـاعي       در جريان روابط با يكديگر به اين نتيجه برسند كه به نحو مـشاب             
آيد و نظر تضادگرايان ايـن اسـت كـه زمـاني              جديد پاسخ گويند ، هنجارهاي جديد پديد مي       

آيد كه يك گروه بتواند قواعد جديد گـروه خـود را بـر                هنجارهاي جديد در جامعه پديد مي     
 از سوي ديگر رفتار انحرافي عدة معدودي از اعضاي يك گـروه           . گروههاي ديگر تحميل كند   

همين كه تعداد بيشتري از اعضاي گروه بـه آن رفتـار            . تواند آغاز ايجاد هنجاري تازه شود       مي
دست بزنند و برخي سازمانهاي اجتماعي به دفاع و توجيه آن رفتار بپردازند ، پـس از مـدتي                   

 .رفتار انحرافي ممكن است به صورت هنجار جديد درآيد
 

 فريمان و اسكات

ه هر چه دربارة صفات شخصيتي معتادان مطالعه كنيم، به ريشه يا            فريمان و اسكات معتقدند ك    
بيشتر تحقيقات محققان امروزه متوجـه راههـايي اسـت كـه            . علت اعتياد نزديك نخواهيم شد    

گوينـد   آنهـا مـي  . انجامد شود و كشف طرقي است كه به اعتياد مي     شخص با اين مواد آشنا مي     
شود، بلكه از طريـق       فروشندة مواد معتاد نمي   برخالف نظر همگاني شخص از طريق تماس با         

كافه هـا   گروههاي غير رسمي نظير ميهمانيها، از طريق همساالن و نيز ارتباط با كساني كه در                
 بزهكـاري    گزارش ايزادور چاين در كتاب مواد مخدر ،       . شوند  كنند با اين مواد آشنا مي       كار مي 

 سـالگي   18اند كه قبل از       ز معتادان گفته  جوانان و سياست دولت حاكي از آن است كه نيمي ا          
كـه  . اند  بر طبق اطالعات اين كتاب معتادان در نقاطي ساكن بوده         . اند  با يكي از مواد آشنا بوده     

  .تعداد معتادان آنها زياد بوده است
جوانـا در ميـان     و يـا مـاري  هـروئين شناسان معتقدند كه استفاده از موادي نظيـر         برخي جامعه 

  . انگيز است جويانه و وسوسه بارزهجوانان كاري م
  

 فاين استون

گويـد كـه بـه دليـل ارضـاي جـسمي آن را                فاين استون از دستة ديگري از معتادان سخن مي        
دستة اول كساني هستند كه فقـط در     . كند  كنند و به مراحل مختلف اعتياد اشاره مي         انتخاب مي 
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از دچار عكـس العمـل بـدني        كنند و در آغ     جستجوي كمي لذت و يا نشاط آن را مصرف مي         
دسته دوم كساني هستند كه به دليل آزردگي خاطر آن قدر مـواد       . شوند  ناشي از قطع مواد نمي    

كنند كه رنج و ناراحتي خود را فراموش كنند ، اما هنوز به صورت مصرف كننـدة                   مصرف مي 
ند ، و آن قدر     كن  دستة سوم كساني هستند كه به طور منظم مواد  مصرف مي           . اند  منظم درنيامده 

كنند كه در صورت قطع ارتباط با فروشنده خيالشان آسوده باشد و معمـوالً از                 مواد ذخيره مي  
 اًسالمت آنها شـديد   . مي هستند ئاين دسته مصرف كنندة دا    . كنند  منابع مختلف مواد را تهيه مي     

از لطمه خورده و قادر به انجام وظايف شغلي خود نيـستند و پـس از مـدتي شـغل خـود را                       
مطالعة فاين استون نشان داده است كه اقدام بـه مـصرف مـواد مخـدر بـراي                   .دهند  دست مي 

نظير و رسيدن به حالتي فوق العاده است ، به خصوص براي           اي بي   برخي جوانان كسب تجربه   
اند جاي مناسبي براي خود در جامعه پيدا كنند و جوانـاني كـه بـه دليـل                    جواناني كه نتوانسته  

  .اند ا ترك تحصيل فرصتهاي اجتماعي و تحصيل خود را از دست دادهكژرفتاري و ي
 

 دوركيم

مانـد، آثـار آن چنـدان مهـم           هنجاري اگر محدود به دوران بحران و رونق باقي مي           زيانهاي بي 
هنجاري در دنياي جديد به صورت مزمن درآمده اسـت و ايـن               به نظر دوركيم مسئلة بي    . نبود

ظر او ورود جوامع به دنياي صنعت در قرن بيستم روابط انسانها            به ن . وضع بسيار اسفبار است   
  .كند را از نظارت نظم اخالقي جامعة سنتي آزاد مي

در جامعة سنتي قدرت مذهب، تبعيت جامعه ازحكومتهاي محلي و قدرت گروههـاي صـنفي      
ـ       . كرد  محدوديتهايي براي سودجويي اقتصادي مردم ايجاد مي       ه مذهب رنجهاي مردم فقيـر را ب

تبعيـت  . كاسـت   روي ثروتمندان با نشان دادن عقوبتهاي آن مي         داد و از زياده     نحوي پاداش مي  
خـواهي    مردم از قدرتهاي محلي و تنظيم ساختار دستمزدها توسـط گروههـاي صـنفي زيـاده               

اين محدوديتها خواهشهاي اقتصادي مردم جوامع سـنتي را         . كرد  بخش اقتصادي را محدود مي    
 در جوامع پيشرفته و پيچيده و بـسيار تخصـصي شـدة امـروز چنـدان اثـر               كرد ، ولي    مهار مي 

شـدند و فعاليتهـاي    مردم جوامع ساده با شناخت كامل از هـم بـا يكـديگر روبـرو مـي      . ندارد
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وحـدت  . اقتصادي و اجتماعي مشابهي داشتند، روابط آنها بر انـسجام مكـانيكي اسـتوار بـود               
  .شد را مانع ميكرد و رشد فرديتها  اخالق جمعي بروز مي

اجتماعـات سـاده رو بـه      وقتي اجتماع سنتي مورد هجوم نيروهاي جامعة جديد قرار گرفـت،      
ارتباطات از صورت . تر كرد  افزايش و تراكم جمعيت زندگي اجتماعي را پيچيده       . تحليل رفتند 

رسـوم و اعتقـادات مـذهبي مـشترك كـه           . برخورد با آشنا به صورت برخورد با بيگانه درآمد        
شد رو بـه تحليـل رفـت و جامعـه نيـاز بـه قواعـد و مقـررات           ام اجتماعي را باعث مي    جسان

امـا  . توانند نظم اخالقي جديد را پديد آورند         دوركيم علوم جديد مي    ربه نظ . جديدي پيدا كرد  
در نتيجـه  . شـود  د بدون سركوب فرديت آدمها به كنـدي حاصـل مـي    يايجاد نظم اخالقي جد   

به دنبـال  . آيد هنجاري پديد مي شود و حالت بي دود كنندة رفتار مي   جامعه فاقد هنجارهاي مح   
كـاهش محـدوديتهاي مـذهبي بـر      .يابـد  اين وضعيت خودكشي و انواع انحراف افـزايش مـي   
از طرف ديگـر    . كند  هنجاري را تسريع مي     فعاليت اقتصادي اجتماعات پيچيدة امروز حالت بي      

رهاي اجتماعي وابسته بـه حكومتهـاي محلـي و          آنكه از سوي هنجا     ميل به توفيق اقتصادي بي    
وقتي توفيق اقتصادي به زيان ديگر . گيرد گروههاي صنفي نظارت شود، هر روز بيشتر اوج مي 

هاي زندگي انساني هر روز اهميـت بيـشتري كـسب كنـد ، سـودجويي آدمهـا از فـشار                       جنبه
وقتيفـرد  . گيـرد   ار مـي  اي قـر    هنجارهاي محدود كنده آزاد شود، كسب سود فراتر از هر قاعده          

خواهيها را    گونه زياده   نتواند به هدفهاي مورد احترام جامعه نايل شود و هنجاري نباشد كه اين            
محدود كند، با واقعيت تلخ شكست روبروي شود و چه بسا براي رهايي خود به خودكشي و                 

 .دست خواهد زد از جمله مواد مخدر ديگر انحرافات اجتماعي
 

  پرو
  مي كندا بر اساس انگيزهايشان به سه دسته تقسيم وي معتادان ر

تعدادي كه بر اثر ابتال به بيماريهاي دردناك با موافقـت پزشـك معـالج خـود مجبـور بـه                      -1
  باشند استفاده مداوم مسكنهاي قوي مانند مشتقات ترياك مي
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 اند امـا     مجبور به استفاده از ماده اي مشخص بوده        كسانيكه زماني به علت بيماري و موقتاً      -2
    پس از بهبودي اثرات آن ماده در حافظه شخص باقي مي ماند وفرد بـه مـصرف خـود ادامـه                    

  .مي دهد

      اسـتفاده  آن را كسانيكه براي فراموش كردن ناراحتي خـود و يـا تجزبـه حـسهاي جديـد                  -3
  .مي كنند

  
  داويد سون 

 بر اساس عامل كنجكاوي كه  انگيزه شروع به مصرف مواد در بيشتر افرادبه عقيده داويد سون
     عامـل بعـدي بدسـت آوردن       ،مـستقيم صـورت گرفتـه مـي باشـد           مستقيم و غير   تاثيرتحت  

  .تجربه هاي جديد مي باشد و عامل سوم تقليد از بزرگساالن و تبليغات
 

 مرتون

نظرية مرتون مقابل نظر كساني است كه ريشة كژرفتاري را به كششهاي غريزي در وجود فرد                
دانند و معتقدند چنانكه نيروهـاي نظـم و نظـارت اجتمـاعي كشـشهاي غريـزي را        ميمربوط  

به نظر مرتون، ساخت اجتماعي در مراحـل        . دهد  كنترل نكند و مانع نشود كژرفتاري روي مي       
  .كند كه شكستن قواعد حقوقي پاسخ طبيعي محسوب مي شود خاص شرايط فراهم مي

اصي بر برخـي افـراد وارد مـي كنـد و آنهـا را               توضيح اينكه ساختهاي اجتماعي فشارهاي خ     
شود دسـت     دارد كه به كارهايي كه از نظرجامعه نيز مجرمانه است اما سبب بقاي فرد مي                وامي
در ميان عناصر تشكيل دهندة ساخت اجتماعي مرتون دو عنـصر را از لحـاظ كژرفتـاري                 .زند

رند، اما به منظور تحليل آنهـا را        دو در جامعة واقعي تفكيك ناپذي       هرچند اين . شمارد  مهمتر مي 
  .كنيم از هم تفكيك مي

بـه  . كنـد   يك عنصر از ساخت اجتماعي هدفها يا مقاصدي است كه فرهنگ جامعه تعيين مـي              
آيد، احساس مردم نسبت به آنها و ميزاني كـه بـراي هـدفها                نهاي اجتماعي درمي  اصورت آرم 

هـاي اوليـة وجـود        رهنگي به سـائق   شوند يكسان نيست، برخي ازاين اهداف ف        ل مي ئارزش قا 
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عنصر ديگر ساخت اجتماعي راههايي اسـت        .شود  گردد، اما توسط آنها تعيين نمي       انسان برمي 
كنـد، هـر گـروه اجتمـاعي          نهاي فرهنگي توصـيه مـي     اكه جامعه براي رسيدن به هدفها و آرم       

  .سازد هدفهايش را با راههاي مجاز و نهادي شده منطبق مي
ي ديگري نيز هست كه با هنجارها و دستورات اخالقي جامعه تضاد دارد،             در عين حال راهها   

سازد از نظر     بسياري از اين راهها كه رسيدن به هدف را آسان مي          . اما بازدهي آنها سريع است    
احتكار، دزدي و تقلب از جمله راههاي سـريع و فـوري اسـت كـه                . جامعه غيراخالقي است  

  .جامعه آنها را منع كرده است
كنند، به ايـن معنـي نيـست كـه            د هدفها و راههاي نيل به آنها در تركيب با هم عمل مي            هرچن

تأكيد بر هدفها ممكن است با تأكيد بـر وسـايل           . هميشه رابطة پايدار و ثابت با يكديگر دارند       
چنانچه رفتن از هرراهي براي رسـيدن بـه هـدف بـاز باشـد               . رسيدن به آنها فرق داشته باشد     

  .ت كه جامعه دچار ناهماهنگي يا نابساماني استنشاندهندة آن اس
آيد كـه وسـايل الزم بـراي رسـيدن بـه              شكل ديگري از ناهمگوني فرهنگي هنگامي پديد مي       

در ايـن صـورت حـوزة       . هدفهاي فرهنگي خود هدف شوند و هدف اصـلي فرامـوش شـود            
تغييـر بـه   شود، ولـي    شود و گرچه ثبات جامعه تضمين مي        انتخاب راهها به شدت محدود مي     

نمونة اين وضع جامعة مذهبي متكي به سنت است كـه در آن بـه نظـر                 . شود  سخره گرفته مي  
وسـواس شـغلي كارمنـد    . انگيز مي نمايد افراد هرگونه انحراف از راههاي پذيرفته شده هراس     

  .اي از اين وضع است اداري نمونه
ن هدفهاي فرهنگي و راههاي   و باالخره وضعيتهاي ديگري در جامعه وجود دارد كه در آنها بي           

  و عناصر اين گونه جوامع هماهنگي بسيار دارنـد       . نهادي شدة نيل به هدفها توازن وجود دارد       
  .بندند گروهها نسبتاً با ثبات هستند و راه بر تغيير نمي

تا زمانيكه افراد با انتخاب هدفها و پيروي از راههاي نهادي شده توفيق حاصل كننـد، تـوازن                   
 رضايت از رسيدن به هدفها      ،رضايت افراد دو جانبه است    . شود   فرهنگي حفظ مي   ميان عناصر 

نهايي كه فرد از ايـن     ادر نظام اجتماعي متوازن زي    . و رضايت از طي كردن راههاي نهادي شده       
  .شود بايد به نحوي كه جامعه تعيين كرده است جبران شود طريق متحمل مي
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ه شكلي باشد كه افراد در هر نقش و پايگـاهي كـه             توزيع نقش در پايگاههاي اجتماعي بايد ب      
بنابراين هرجا كـه انحـراف از       . هستند با پيروي از هدف و راهها پاداش مناسب دريافت كنند          

نهاي تعريف شدة فرهنگي و راههـاي       اهنجارها مشاهده شود نشانه آن است كه اتحاد بين آرم         
  .نهادي شده، گسسته شده است

ارهاي تنظيم كنندة رفتار نداشته باشد، آنچه جوامـع را متفـاوت            اي نيست كه هنج     هيچ جامعه 
 رسمها، عادات و نظارتهاي نهادي شـدة اجتمـاعي در رسـيدن افـراد بـه                 تاثيرسازد، ميزان     مي

افراد يك جامعه ممكن است به هدفهاي اجتماعي توصيه شده توسط           . هدفهاي فرهنگي است  
 براي رسـيدن بـه هـدفها از راههـاي نهـادي شـده               جامعه اعتقاد نيرومند پيدا كنند، اما جامعه      

در چنين حالتي بخشهايي از جامعه رسمها و عادات ديگر ضد رسـمها و              . حمايت كافي نكند  
  . كنند به اهداف دست پيدا كنند آورند و از راههاي جديد سعي مي عادات جامعه پديد مي

ي را  يهـاي جديـد راههـا     شوند، افراد ممكن اسـت بـين راه         وقتي راههاي نهادي شده رها مي     
در چنـين وضـعيتي وحـدت     .رسـاند  تر آنها را به هدف مـي   انتخاب كنند كه سريعتر و راحت     

  .آيد پديد مي) آنومي ( هنجاري  عناصر تشكيل دهندة ساخت سست مي شود و حالت بي
 شخـصي ممكـن     مـثالً . باشـند هنجارهاي غالب را نپذيرفته و طرد كـرده         كساني ممكن است    

هنجاري شود كه آرزومند كسب رضايت و احساس كفايت از طريق وصول به               ياست دچار ب  
اما راهي موجه و مشروع كه مورد قبول جامعه باشد بـرايش            . هدفهاي مطلوب اجتماعي است   

توانـد   در مـي در اين حالت ممكن است باور كند كه مـواد كـه مـواد مخـ    . وجود نداشته باشد  
رضايت شخصي باشد و يا ممكن است يك فرهنـگ        آسان براي كسب     جانشين و راهي نسبتاًً   

اي براي رهايي يا خروج از فرهنگ مسلط و كـسب             فرعي مصرف مواد مخدر همچون وسيله     
  .هايي تازه و عملي مجاز محسوب شود تجربه

 
  نظريه روان شناسان اجتماعي 

برخي از روان شناسان اجتماعي كه درباره كجرويهـاي اجتمـاعي تحقيـق كـرده انـد عوامـل                   
  .دانند  نميتاثيرجسماني زير را در بي 
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   . نوع انحراف در سنهاي مختلف متفاوت است، سن– 1
 كجروي در زنان علل و روش شكل خاص خود را دارد و نسبت به جرائم مـردان                  ، جنس -2

  .كمتر است
از ممكـن اسـت      نقص عضو بلندي يا كوتاهي بيش از حد معمـول قـد              ، زشتي و زيبائي   – 3

ي باشد زيرا كساني كه داراي نقص عضو باشـند بـه علـت              عكجرويهاي اجتما عوامل موثر در    
احساس حقارت و دست كم گرفته شدن به وسيله جامعه براي ايجاد توجـه يـا حتـي تـرحم                

  . نمايندمردم نسبت به خودشان وادار به رفتارهاي انحرافي مي
هـا و جاهـل هـاي       الني و جسماني برخي از افراد تنومند و قوي مانند لـوطي             ض قدرت ع  -4

 مرتكـب   مي كنند الني خود حقي براي خود تصور       ضمحل و باجگيران كه در نتيجه قدرت ع       
 مـي كننـد  .... شوند عكس اين نكته نيز صادق است در ميان افرادي كه گدائي و    انحرافاتي مي 

  .شوند اشخاص ضعيف الجثه نيز ديده مي
 

  روان نژندي 
است كه فرد مبتال به آن معموال مضطرب ناخشنود شكل ديگر انحراف ناشي از اختالل رواني    

 مي كند  و ناراضي از ديگران است ومدام نسبت به وجود اعمال خود احساس حقارت و گناه              
شخص ممكن است بداند كه رفتارش غير عادي و نا بهنجار اسـت ولـي قـادر بـه تغييـر آن                      

برد و هم براي ديگران      نيست اگرچه رفتار روان نژندي غير طبيعي است كه هم خود رنج مي            
و جامعه خوشايند نيست اما شخصيت آنان چندان به هم ريخته نيست و رابطه آنها با واقعيت             

 و توهم و هذيان نيز ندارد ولي در اكثرآنها عاداتي مانند خشم سـركوب شـده                 مي شود قطع ن 
 كـه    و احتياج زياد به محبت ديگران و جلب توجه اضطراب و ترس به چشم مي خورد                ءاتكا

در ميـان معتـادان افـرادي بـا چنـين            .مي شود خود اين عالئم سبب ناسازگاري فرد با جامعه         
   .شخصيتي بسيار ديده مي شود

در زمينه ارتباط رفتارهاي مجرمانـه و بيماريهـاي روان نژنـدي در طـول دهـه هـاي گذشـته                     
ـ               ي داشـتن   كوششهاي چندي به عمل آمده به عقيده وينيكات يكي از ويژگيهاي سـالمت روان
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حس توجه و نگراني راجع به خود و ديگران نه فقط در رابطه نزديك و عاشقانه بلكه در كليه 
رسـد در اخـتالت روان نژنـدي ايـن حـس توجـه و           به نظر مي   مي باشد ارتباطات اجتماعي   

  .مي شودنگراني گاه بصورت تشديد متوجه خود و گاه ديگران 
  

  روان پريشي
گيرد و ارتباط بيمار بـا       قسمت اعظم شخصيت فرد را در بر مي       نوعي اختالل رواني است كه      

 به بيان ديگر ادراك فرد از واقعيت به گونـه اي جـدي دچـار تحريـف                  مي شود واقعيت قطع   
شده و كنشهاي روان شناختي وي به شدت آشفته مي گردد رفتارهاي آنها بسيار غيـر طبيعـي               

در . از ايـن جملـه انـد      )  شـيدايي    –گي  جنون افسرد ( مي رسد اسكيزوفرني و پرسيو       به نظر 
  .ميان افراد افسرده مصرف آمفتامين ها بيش از ساير داروهاي روان گردان مشاهده مي گردد

  
  آبراهام مازلو

زلو روانشناس انسانگر كه در هرم سلسله نيازهاي خود نياز به تعلق خاطر را مطرح               اآبراهام م 
گرف و سريع گروههاي مختلـف و انجمـن هـا           نموده اظهار داشته است كه انگيزه افزايش ش       

ممكن است تا حدودي نياز مبرم به برقراري تماس، روابط صميمانه و تعلق باشد و يا نياز بر                  
احساسات شايع از خود بيگانگي، تنهايي، غربت و بي همدمي كه بر اثر مشغله هـاي فـراوان،    

 بين نسل ها، رشـد تـدريجي        خانواده ها، شكاف   از بين رفتن روابط گروهي سنتي، پراكندگي      
اعتياد  .شهر نشيني و محو صميميت روستايي و در نتيجه كم شدن عمق دوستي هاست، باشد              

   .در افراد مهاجر در شهرها را مي توان با اين نظريه سنجيد
  

  لمبروزو
قي است با پيروي از عقايد گال و بروكـا          يلمبروزو پزشك ايتاليائي كه از موسسين مكتب تحق       

 نفر مجرم زنده را مطالعه كرد و براي كشف علل ارتكاب بـزه  5907 نفر مرده و   383جمجمه  
  .مجرمين را از لحاظ قيافه طرز ساختمان جسمي وضع رواني و اجتماعي بررسي كرد
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  لمبروزو افكار داروين را تائيد و مجرمين را با انسانهاي اوليـه حيوانـات و اطفـال مقايـسه و                    
ديد همان غرايز انسانهاي قبل از تاريخ و دوران تـوحش اسـت              جرايم در عصر ج    :نويسد مي

در كليه فعاليتهاي جسمي و رواني بزهكاران مادرزاد بي قاعدگي هايي وجود دارد كه آنـان را                 
له زماني با كليه خصوصيات مربوط بـه        صاز ديگران متمايزمي سازد علي رقم گذشت قرنها فا        

  .ه زندگي كرده و اعمال غير عادي دارندآن دوره در ميان انسانهاي متمدن اين دور
شوند  هاي پيدا مي  ه  دينتيجه بررسيهاي لمبروزو منجر به پيدائي اين نظريه شد كه هر جامعه ا            

     شوند بـه نظـر او چنـين افـرادي را           كه جاني مادرزاد بوده و خواه ناخواه مرتكب جنايت مي         
  .توان از روي عالئم بدني آنها بازشناخت مي

 گوشهاي بـزرگ و چـشماني       ، دندانهاي غير عادي همتراز نبودن چهره        ،ي خميده   داشتن پشت 
عدم تغيير رنـگ در مواقـع     لوچ داشتن ديد بسيار قوي و عالقمندي بسيار شديد به خونريزي          

در  هيجان و شرم داشتن خصوصيات معكوس مثال عالقه شديد مردان به انجام كارهاي زنانـه              
به علت ترشح نادرست غدد داخلي        شديدي به خالكوبي دارند    مقابل درد بي تفاوتند و عالقه     

  .مي كننددر جواني احساس پيري 
  

  آيزينگ
تواند عاملي بسيار قـوي در ارتكـاب تبهكـاري           هانس آيزينگ اظهار مي دارد  كه توارث مي        

باشد به نظر او انگيزه نخستين انسان لذت جوئي و درد گريزي است بنابراين نمـي تـوان بـه                    
مجازاتهاي قانوني اين انگيز را مهار كرد چرا كه در بيشتر موارد لذت جويي به گذشت                وسيله  

نياز ندارد و آني است حال آنكه مجازات با دير كرد زماني در انتظار فرد است بدين گونه بـه                    
تواند   ومجازات نمي  مي شود رفتاري تكرار    خاطر شكاف زماني ميان كجرفتار و مجازات كج       

  .رد بگيآن راجلوي 
آيزينگ معتقد است كه بين ويژگيهاي شخصيتي چون برون گرائـي و رفتـار انحرافـي رابطـه                  

 تمايـل بـه     . واكنش نشان مـي دهـد      وجود دارد فرد برون گرا ماجرا جو و مغرور است سريعاً          
پرخاشگري دارد زود از كوره در مي رود احساسات وي در كنترلش نيست و بـدون تامـل و                   
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 معتقد است كه فرد تماما محكوم ژنهاي خود نيست بلكه ممكن است    انديشه عمل مي كند او    
 عده اي از محققين امروز وراثت را يكي         .خصلتهاي ژنتيكي را براي رفتار انحرافي آماده سازد       

 .از عوامل اصلي اعتياد ذكر كرده اند
  

  فرويد
و بـه ايـن     از نظر فرويد انسان براي رفع نيازهـاي حيـاتي خـود تجهيزاتـي فطـري دارد كـه ا                   

  .مي كندتجهيزات فطري غريزه ميگويد و آنها را به دو قسمت تقسيم 
فرويد بر اين باور است كه روان آدمي عرصه كشاكش اين دو نيـروي متـضاد اسـت نيـروي                     

 مـرگ   ، عداوت ،زندگي موجب دوستي و عشق و توليد نسل است اما نيروي مرگ سبب كين             
   .و نيستي و انهدام نسل است

ل بودن و يا نا متعادل بودن شخصيت و وضع رواني هر فرد بستگي بر چگونگي                كيفيت متعاد 
اين مبارزه دارد بدين شرح كه اگر اين تضاد رواني متعادل باشد زندگي انسان آرام اسـت امـا                   
هر گاه در اين نبرد نيروي زندگي بر نيروي مرگ پيـروز شـود انـسان بـه كمروئـي و گوشـه                       

ر نيروي مرگ بر نيروي زندگي پيروز شود موجب خـشونت           نشيني روي خواهد آورد ولي اگ     
 و اميال و تمايالت او فقط       مي شود و پرخاشگري و ايجاد تمايل به اعمال وحشيانه و مخرب           

با زجر و شكنجه دادن ديگران ارضا مي شود اساس و ريشه ايـن عوامـل روانـي در كـودكي                     
  .هدد بوجود مي آيد و از همان زمان به شخصيت انسان شكل مي

  
  

  داليل گسترش مواد مخدر در جهان
  فساد سياسي -1

مشكل مواد مخدر را نمي توان به درستي درك و راهكارهاي مقابله با آن را ارائـه كـرد مگـر                     
اين كه آن را به مثابه بخشي از يك مجموعه بزرگ تري به نام فساد سياسي مـورد ارزيـابي و                 

  : ساد را به صورت زير تعريف كرده استسالنامه شفافيت بين الملل ف. تحليل قرار داد

www.booknama.com

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


  
       جامعه شناسي اعتياد                        86

========================================================================= 

 دوناتلر دالپورتا فساد سياسي را چرخه ،استفاده از قدرت عمومي به نفع منافع خصوصي      سوء
 فـساد  - نوچـه پـروري و مـديريت ضـعيف    - فـساد سياسـي  -و دور باطلي از نوچه پـروري    

السـول از   فسادپذيري در امور اجتمـاعي  از نظـر          .  مديريت ضعيف بيان كرده است     -سياسي
شكل گيري پديده سياستمداران سوداگر به وجود مـي آيـد كـه داللـت بـر پيـدايي گـرايش                     
         آشكاري در شمار زيـادي از افـراد دارد كـه عمـدتاً بـه دليـل سـود شخـصي وارد سياسـت                        

ژان كارتيه برسون فساد سياسي را ناشي از تداوم روندي مي داند كه در آن قدرت                . مي شوند 
در نتيجـه يـك نـوع رفتـار         . چالش ها و يا جايگزين هاي واقعي تهديد نمي شـود          سياسي با   

اجتماعي و يك نوع تيپ كاري متولد مي شود كه تمامي هنجارهاي اداري، كاري، فرهنگي و                
فساد . اجتماعي را از محتوا خالي كرده و تبديل به ابزاري در خدمت منافع خصوصي مي كنند      

:  اجتماعي بر رفتار فردي مي شود و انواع فساد غاصبانه          سياسي موجب حذف تدريجي كنترل    
نـصب غيرقابـل توجيـه      : به خـاطر سـود فـردي، آشـناپرورانه        : تن دادن اجباري، سوداگرايانه   

حفاظـت و تقويـت فـساد از        :  خودزا و حمايت گرايانه    ،دوستان و خويشان به مناصب دولتي     
  . ارهاي اجتماعي تبديل مي شودبه شكل غالب انواع رفت... طريق دسيسه چيني، سركوب و

  شبكه هاي فساد امنيت و مبادله اجتماعي غيرقانوني -2
ژان كارتيه برسون معتقد است كه در وضعيت فساد گسترده بين نخبگان، مبـادالت اجتمـاعي                
غيررسمي و توافق بزرگ زادگان كه غيرقانوني نيز هستند، باعث عموميت يافتن مرزشكني ها              

ت فساد نه معرف يك رفتار فردي كه به معناي يك نظام اجتماعي بوده و               دراين حال . مي شود 
چيزي بيشتر از مبادله پولي را مطرح مي كند و بـه تغييـر ارزش هـاي فرضـي سيـستم هـاي                       

در چنـين   . و مدل هاي رفتاري و تيپ هاي شخصيتي مي انجامـد          ) سياسي، اقتصادي، اداري  (
صي در هم مي آميزد و شبكه فـساد صـرفاً           شرايطي مرزهاي ميان حوزه هاي عمومي و خصو       

گسترش غيرقانوني ابهام قانوني است كه در كليه اشكال مختلف و اعمال فـشار روي دولـت                 
   اين امر به كاهش اتكاي بازيگران به مرزهـاي قـانوني و سـازماني منجـر               . قابل مشاهده است  

اي قـانوني در كليـه      مي شود و اين فرض در كليه عرصه هاي اجتماعي جا مي افتد كه مرزهـ               
عرصه ها در هم ريخته شده و مابين قانوني و غيرقـانوني در عمـل تفكيـك روشـني وجـود                     
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بنابراين اغلب سازمان هاي قانوني معموالً بخش آشكار يك كل بزرگتر مي شـوند كـه                . ندارد
    اگر چه كاركرد فساد در محفـل هـاي نـسبتاً بـسته اي اتفـاق                . خود در پشت پرده قرار دارند     

مي افتد ولي شبكه فساد در طول زمان ارتباط ميان جايگاه هاي قانوني تماس را سازمان مـي                  
  . دهد و تبديل به نوعي باشگاه اجتماعي مي شوند

شكل گيري تدريجي شبكه فساد سبب كنش هاي مكرر، توسط هم دسـتي در جـرم، تـالش                  
د و بـدين ترتيـب عرضـه و         براي استمرار عادي سازي رفتار فسادآميز و تثبيت روابط مي شو          

تقاضاي سازماني و افراد مجزا را تمركز مي بخشد و قادر به جريان انداختن كاالهـاي مبادلـه                  
شده ناهمگن و بسيار گوناگوني مي شود كه در بستر يك سري معـامالت آلـوده انجـام مـي                     

كـار  كمك به صندوق هاي انتخاباتي، بازخريد يك روزنامه، پرداخت دستمزد يك هم           «: شوند
        در هـم تنيـده     » و مبادله اطالعـات، نـصب مقامـات اداري و هـدايت شـبكه هـاي بازرگـاني                 

ولي همه اين ها حول هدف هاي خودپرستانه و ثروت فردي است كه مـي توانـد                 . مي شوند 
به همين جهت شبكه هاي فساد با ايجاد آشنايي، امنيـت، اعتمـاد و              . عملي شوند و ادامه يابند    

 وفاداري هاي چندجانبـه را       و ل اعضاي خود نوعي هم دستي در جرم انفعالي        حمايت در حو  
در سطح جامعه ايجاد مـي كنـد و بـا خلـق روابـط پيچيـده بـين اشـخاص، ادامـه كـاري و                          

  . اعتمادسازي را به امري معمولي تبديل مي كند
  جهاني شدن سازماني جنايت  -3

  : بيان مي كند 1994كميسيون ضدمافيايي پارلمان ايتاليا در سال 
سازمان هاي جنايي بين المللي براي تقسيم مناطق جهـان، توسـعه راهبردهـاي جديـد بـازار،              
تعيين شكل هاي همكاري دوجانبه و حل و فصل اختالفات در گـستره اي بـه وسـعت كـره                    

ما با يك قدرت جنـايي واقعـي روبـه    . زمين، به موافقت نامه ها و تفاهم هايي دست يافته اند   
نهـاد و نيروهـاي   . م كه قادر است اراده خود را بر دولت هاي مـشروع تحميـل كنـد         رو هستي 

موازنه ظريف اقتصادي و مالي را بـرهم زنـد و زنـدگي             . قانوني و نظم را از بنيان سست كند       
  . دموكراتيك را به نابودي بكشاند
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در كاستلز معتقد است كه شبكه سازي سازمان هـاي جنـايي قدرتمنـد و هـم دسـتان آن هـا                      
ات شگرفي بر اقتـصاد،     تاثيرفعاليت هاي مشترك در سرتاسر جهان، پديده اي جديد است كه            

كـسانوستراي سيـسيل،    : سياست، امنيت و در نهايت كل جوامع ملي و بين المللي مي گـذارد             
مافياي آمريكا، ياكوزاي ژاپن، تراياد چـين، قاچاقچيـان هـروئين تركيـه، پوسـس جامائيكـا و                 

 جنايي منطقه اي و محلي در تمامي كشورها در يك شبكه جهاني متنوع گرد هزاران دارودسته 
ولي مي بايستي هـر     . قاچاق مواد مخدر مهم ترين بخش اين صنعت عالم گير است          . آمده اند 

     آن چه را كه دقيقاً به دليـل ممنـوعيتش در يـك محـيط نهـادي خـاص داراي ارزش افـزوده                       
راديواكتيو، اعضاي بدن انسان، مهاجرت هاي غيرقـانوني،        مواد  : مي شود به اين صنعت افزود     

  ... فحشا، آدم ربايي و
 قاچاق مواد مخدر تجارت درجه اول است تا حدي كه قانوني شدن مـواد مخـدر                 به اعتقاد او  

آنهـا  . شايد بزرگ ترين خطري است كه گروه هاي سازمان يافته جنايي بايد با آن مقابله كنند               
ي سياسي و اخالق نابجاي دولت هايي تكيه كنند كه از پذيرش مهـم          مي توانند روي بي خرد    

بنابراين با وجود زخم . ترين جنبه اين مسأله يعني تقاضا محرك عرضه است اجتناب مي كنند        
هاي رواني كه زندگي روزمره بر مردم وارد مي كند نيـاز بـه مـصرف مـواد مخـدر گـسترش             

  .الزم را براي تأمين اين تقاضا پيدا خواهد كردخواهد يافت و جنايت سازمان يافته راه هاي 
   رانت، فساد، حامي پروري-4

قلمرو رانت جويي هم    . خالصه مي شود  » پناهگاه اصلي رانت در نزاع براي كسب امتياز ويژه        
حوزه عمومي و هم حوزه دولتي را شامل مي شود و منجر به توليد نوعي زندگي اقتصادي و                   

 معتقد به فعاليت هاي سودجويانه، نابهره ور و بـي دردسـر             نوعي تيپ شخصيتي مي شود كه     
والن دولتي به قول ماكس وبـر بتواننـد وظـايف           ئدر حوزه دولتي، وقتي كارمندان و مس      . است

اساسي را در تنظيم زيرساخت ها، تدوين قانون و تأمين نظم برعهـده داشـته باشـند و وقتـي                    
ف كنند، دسترسي به مقامات دولتـي مـي توانـد           بتوانند به آساني دستگاه اداري را دچار انحرا       

در اين حالت خصوصي سازي به معنـي حـل          . فرصت هاي مهمي به نفع شخص فراهم آورد       
ــبات       ــد مناسـ ــه فرآينـ ــت كـ ــد اسـ ــت معتقـ ــون هوچكرافـ ــست چـ ــا نيـ ــن معمـ               ايـ
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ي عظيم رانتي را بـه      اداري و روند تصميم گيري هاي تعيين كننده طوري است كه پناه گاه ها             
به عبارت . آساني مورد بهره برداري كساني قرار مي دهد كه بهترين ارتباطات سياسي را دارند            

ديگر برخالف ساده سازي عمومي دولتمردان، تخصيص رانت ها مبتنـي بـر مجموعـه اي از                 
 ...مالحظات بازاري و غيربازاري شامل روابط نـژادي، منطقـه اي، حزبـي، هـم مدرسـه اي و                  

است كه بهترين راهنماي آن سياست است، پديده رانت از نظر جامعه شناختي به الگو شـدن                 
نوعي رفتار اجتماعي و نوعي تيپ شخصيتي در سطح جامعه منجر مي شود كه در آن به قول                  
ني  رفتاري منحرف شده از وظايف رسمي يك نقش عمومي به علت مالحظات خصوصي از  

دستاوردهاي پولي و شغلي به يـك       ... ، محفل خصوصي و   قبيل شخصي، خويشاوندي، حزبي   
در چنين شرايطي به قـول سـيدل ابتـدا          . مي شود روش كار موفق روزمره و غيرمذموم تبديل        

يابند كه زور، رابطه وحلقه دوستان محفلي تعيين كننده تـر از             انسانها در تجربه روزانه در مي     
دن چنـين روابطـي ابتـدا عـزت و غـرور            ايمان و حقانيت است و با عادي شـ        ،  عقل، استعداد 

عقالني و حقاني انسان ها درهم مي شكند و سپس اين انسان له شده يا در دام هاي فساد كه                    
مي افتد و يا به حلقه پيروگرايـي         هر روز اشكال متنوع تر و در دسترستري به خود مي گيرند           

  در كل جامعه جاري مي       در اين روند يك سيستم اجتماعي سازمان نيافته       . موجود مي پيوندد  
 آكرمن، معيارهاي تـصميم گيـري كـامالً دل بخـواهي و ناشـناخته و حلقـه                  اعتقادشود كه به    

رويه هاي حقوقي مبهم، تقاضا براي كارهاي غيرقـانوني را          . رسمي فرماندهي نامشخص است   
 بـه   كروگـر منـابع را  اعتقـاد افزايش مي دهد و گسترش فزاينده سازمان نيافتگي اجتماعي بـه          

سـوق خواهـد داد و فعاليـت        ... سمت فعاليت هاي غير بهره ور از قبيل البي گري و رشوه و            
توليدي مبتني بر رقابت جاي خود را بر مزايده پشت پرده مقاطعه كـاران بـراي دسترسـي بـه               
منابع نادر مجوزها و مساعدت ها مي دهد كه در آن همه چيز از مدارك دانشگاهي تا بـورس                  

از طريق يك روند بنـد و بـست پـشت           ... اژ اتومبيل و توليد قطعات يدكي تا      تحصيلي و مونت  
 اصـلي   اء به عنوان منـش     خواري لف عمومي شدن نظام رانت    به اعتقاد   . پرده صورت مي گيرد   

نگيزه ا و مي گردد     در جامعه  موفقيت در فعاليت اجتماعي موجب امحاي كامل اجتماعي شدن        
در اين حالت بهره جويي     .  در كشور بر جاي مي گذارد      كمي براي اتخاذ راه بردهاي بلندمدت     
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استقالل از دولـت يكـي       بي دردسر به خصلت اصلي جامعه تبديل مي شود و درون دولت با            
مي شود و رگه هاي ميهن پرستي، تعهدات آرماني، وابستگي هـاي حـرف هـاي در سـطحي                   

قي و فردي به صـورت       مي شوند و فساد سياسي، اداري، اخال       ءگسترده دچار استحاله و امحا    
  . ابعادي از يك پديده معين حاكميت جامعه در مي آيند

   پديده غارت در كشورها-5
 بـراي اداره جامعـه بـه شكـست          هاي رايـج  وقتي در اواخر قرن بيستم مشخص شد كه شيوه          

انجاميده و حاصلي جز امحاي جامعه با تمام متعلقات آن گذاشـته اسـت پديـده جديـدي در                   
در . كه از آن مي توان با عنوان غارت گسترده و سريع منابع عمـومي نـام بـرد                 جهان رخ كرد    

اين كشورها در يك روند مشابه دولتمردان به حاكمان بي چون و چرا در توزيع اوليه حقـوق                  
مالكيت تبديل شده و در يك روند قانوني تحميلي مانع از تعريف روشن حقوق مالكيت شده        

 رانت جويان به منظور كسب حمايت در برابـر واردات، يارانـه    و موقعيت بسيار عالي را براي     
هاي دولتي، وام هاي تقريباً رايگـان و معافيـت هـاي ماليـاتي فـراهم كـرده اسـت و بخـش                        
خصوصي موجود نيز براي پرهيز از پرداخت ماليات و كسب حمايت دادگاه ها و دولـت بـه                  

  .است دولتي تبديل شده -زائدهاي فاسد از همان روند اداري
در اين شرايط شركت هاي سرمايه گذاري غربي نيز اين كشورها را بهترين لقمه براي كـسب                 

... بيشترين سود، فرار از ماليات و آب كردن بنجل ترين رشته هاي توليدي، وسايل مصرفي و               
در اين روند غارت بي رحمانه چه از جانب مردم داخل كشور و چه از جانب                . خود مي يابند  
ارجي، سازمان هاي جنايي جهاني و بين المللي به راحتـي چـه در قالـب هـاي           دولت هاي خ  
چه در قالب هاي مافيايي در اين خوان گسترده و          ... صنعت، كمك به بهداشت و    : خيرخواهانه

   بي حفاظ وارد مي شوند وتطهيـر پـول هـاي كثيـف، دسـتيابي بـه امـوال ارزشـمند، كنتـرل                       
مارشال گلـدمن   . وني و غيرقانوني را به دست مي گيرند       تجارت هاي پر رونق و كم هزينه قان       

معتقد است كه در كشورهاي انقالبي ما با عدم وجود يك سازمان اجتماعي خودگردان مواجه               
هستيم بنابر اين عليرغم وجود دولت هاي سفت و سخت و اعمال فشارهاي طاقت فرسـا در                 

دم كاركرد واقعي قانون مواجـه      واقعيت امر با يك پديده عجيب عدم وجود واقعي دولت و ع           
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 كه از آن مي توان مي شويممواجه   بنابراين در اين كشورها ما با يك مشكل ساختاري        . هستيم
بنابر ايـن هـيچ ضـابطه پذيرفتـه شـده اي توسـط        . به عنوان خأل نهادي داراي كاركرد نام برد       

د ندارد و همه چيز چـه       وجو... جامعه براي تنظيم رفتار تجاري، نظام بانكي، سيستم مالياتي و         
در درون دولت و چه در بيرون آن حول كاله گذاشتن سر دولت و غارت منابع ملي معنا پيدا                   

استرلينگ معتقد است كه روند انباشت در اين جوامع حول مـال خـود كـردن امـوال     . مي كند 
عمومي از طريق يك كاركرد رانتي شكل مي گيرد بنـابر ايـن خـصوصي سـازي نيـز در ايـن                 

ورها معناي ديگري جز تداوم همان روال قبلي نمي دهد و عـدم شـفاف سـازي قـوانين،                   كش
حسابرسي غيرقابل اعتماد و روند افسار گسيخته و كنترل نـاچيز از خـصلت هـاي اصـلي آن                

ويد معتقد است كه در اين كشورها ما با يك نظام منحصر به فرد فساد هماهنگ مواجه                 . است
  . مي شويم

  اعي به جاي اين كه مبتني بر استعداد، قانون مداري و رقابت باشد يعني رفتار اجتم
به يك درهم تنيدگي سياسـت، تجـارت و جنايـت تبـديل مـي شـود كـه                   » كاستلز «به اعتقاد 

مانورهاي سوداگرانه گروه هاي تبهكار جهاني در اين بازار آشفته خيلي راحت جا مي افتنـد،                
 اين كشورهاي انقالبي به عنـوان طعمـه اي راحـت            بنابر. دوام مي آورند و گسترده مي شوند      

براي در غلتيدن در گرداب ناشناخته سرمايه جهاني و در خدمت منبع آسـان يـاب و سـكوي               
فعاليت هاي جنايي بين المللي كه عوايد آن به طور عمده در خدمت شبكه هاي مالي جهـاني              

سياسـت و    بـر اقتـصاد،  رتـاثي  ،آيد، تبديل مي شوند شـبكه تبهكـار جهـاني         به گردش در مي   
فرهنگ مبارزه با موادمخدر مي بايستي به عنوان بخشي از يك شبكه وسيع تر درك شود كـه                  

اين اقتـصاد بـسيار مخـوف در طـول دو دهـه             . ي ياد كرد  يمي توان از آن با عنوان اقتصاد جنا       
  . گذشته از چند جهت بستر بسيار مناسبي را براي رشد خود پيدا كرده است

  .ني شدنجها -الف
  .فروپاشي كشورهاي انقالبي سابق -ب
  .  بحران عميق كشورهاي در حال توسعه در دستيابي به توسعه متوازن-ج
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انعطـاف  « شبكه جنايي جهاني بر اثر اين شرايط مساعد تاريخي تبديل بـه شـبكه هـاي              -الف
ال را بـه    گرديد، كه هم توان فرار از كنترل و هم توان ريـسك پـذيري بـسيار بـا                 » پذير جنايي 

دست آورد و هم امكانات بسيار وسيعي را در سرتاسر جهان براي رسمي كردن فعاليت هـاي               
  . خود كسب كرده است

 افغانـستان، قزاقـستان و      در خانه هاي امن در سراسر جهان از خانه هاي كوچـك آروبـا               -ب
  .  روسيه در اختيار آن ها قرار گرفته استدركلمبيا يا 

سازماني براي برپايي شبكه هاي جهاني، جنايت سـازمان يافتـه را             فرصت تكنولوژيك و     -ت
  . دگرگون ساخته و به آن قدرت بخشيده است

 گروه هاي تبهكار جهاني از راه هاي ظريف تري به قلمرو فرهنگي كـشورها و ملـت هـا       -ج
ترايادهـاي  . نفوذ كرده و خود را بخشي از فرهنگ ملي، نژادي و مذهبي آن هـا كـرده اسـت                   

 قاچاقچيان هروئين افغانستان و كوكائين كلمبيا به طرز عميقي با فرهنگ ملي، مذهبي و               چين،
قومي مناطق خود عجين يافته و با توده هاي بسيار گسترده اي از مـردم در ارتبـاط روزانـه و                     

 كاستلز هرچه جنايت سازمان يافته جهاني تر شود، مهم تـرين            اعتقادبه  . عميق قرار گرفته اند   
به عبارت ديگر شبكه هاي جنـايي    .  بيشتر بر هويت فرهنگي خويش تأكيد مي كنند        اجزاي آن 

به لحاظ توانايي تعيين كننده خود براي درآميختن هويت فرهنگي با تجارت جهاني جلوتر از               
  . شركت هاي چند مليتي هستند

 از سوي ديگر گروه هاي سازمان يافتـه تبهكـار بـا اغـواي سياسـت مـداران بـا سـكس،                       -ح
ادمخدر، پول و يا در صورت لزوم ايراد اتهامـات سـاختگي، شـبكه وسـيعي از اطالعـات                    مو

  . محرمانه و ارعاب را فراهم ساخته اند كه در هر لحظه و در هر كشوري قابل استفاده است
 شبكه هاي جنايي جهاني گذشته از تأكيد، نفوذ و گسترش ارتباط خـود بـا هويـت هـاي                    -د

  .هنگ جديدي در سراسر جهان بسيار فعال و مؤثر هستندفرهنگي بومي، در ايجاد فر
تبهكاران به سرمشق نسل جواني تبديل مي شوند كه راه آساني براي پيدا كردن كـار مطمـئن،                  
غلبه بر فقر و سعادت اجتماعي پيدا نمي كنند و هيچ بختي نيز براي خوشبخت شدن در پيش         

  . روي خود نمي بينند
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 مـستقيم   تاثيرگرفت كه فعاليت هاي تبهكارانه در جهان امروز         به همين جهت بايستي در نظر       
شگرفي هم بر اقتصادهاي ملي، هم فرهنگ بومي و هم روانشناسي اجتماعي توده هاي مـردم                

طوري كه در بعضي از كشورها ازجمله كلمبيا، پرو، بوليوي، نيجريـه و افغانـستان ايـن                 . دارد
 جنايـت بـا تـوده هـاي بـسيار وسـيعي از مـردم                امروز شبكه جهاني  .  تعيين كننده است   تاثير

افغانستان چه از طريق ارتباطات فرهنگي و قومي و چه در ارتباط بـا معـاش روزمـره آن هـا                     
پيوند تنگاتنگ روزانه برقرار كرده است و بزرگي اندازه سرمايه اين شبكه جهاني، اقتصاد اين               

 موادمخدر از اين منظر، مي تواند       عدم توجه عميق به قاچاق    . كشور را در خود فرو برده است      
  .فاجعه آميز باشد

  
  خانواده و اعتياد به مواد مخدر

خانواده اولين محيط تربيتي رشد كودك است و با اينكه در طول زمان بسياري از كاركردهاي                
خود را كه نهادهاي مختلف اجتماعي محول نموده، اما هيچ نهادي تـا كنـون نتوانـسته اسـت                   

  . آن را به پرورش و تربيت فرزندان است به طور كامل به عهده بگيرد مهمترين كاركرد 
 خانواده بر رشد فرد به قدري است كه همه نظريه هـاي موجـود توجـه خـود را               تاثيراهميت  

 فيزيولوژيايي به شـباهت فرزنـد بـه والـدين بـه             -ديدگاه بيولوژيايي . بدان معطوف نموده اند   
. را در محيط خانواده سبب شباهت او به ايشان مي داندلحاظ زيستي توجه دارد و تربيت وي 

 قاطع والدين در شكل گيري شخصيت كودك در پنج سـال اوليـه              تاثيرنظريه روان پويشي به     
 اجتماعي كه همه گونه رفتار آدمي را بـه يـادگيري            -نظريه يادگيري رفتاري    . رشد اشاره دارد  

نظريه يادگيري مشاهده اي نيز . زيادي داردت مي دهد نيز به محيط خانواده توجه   بهاي او نس  
كه رفتار فرد را حاصل مشاهده رفتار ديگران مـي دانـد بـه نقـش والـدين بـه عنـوان اولـين                        

ديدگاه شناختي هم كه هرگونه رفتـار را نتيجـه تعبيـر و             . الگوهاي كودك توجهي خاص دارد    
معتقد است كه معنـي دادن   مي كند،  تفسير اطالعاتي مي داند كه فرد از محيط خارج دريافت   

سرانجام، رويكرد مربوط بـه     . به وقايع زندگي را اولين بار كودك در محيط خانواده مي آموزد           
  .نظام خانواده نيز توجه زيادي به الگوهاي روابط خانوادگي مبذول مي دارد
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از با وجود اينكه خانواده مأمن و مأواي هر كودك و نوجوان است اما خود در بروز بسياري                   
    اعتيـاد خـود نتيجـه تـداخل       . مشكالت رفتاري منجمله اعتياد نقش بـسزايي بـازي مـي كنـد            

 تكـويني    احتمـاالً پيچيده اي از عوامل روان شناختي، اجتماعي، فرهنگي، زيـست شـناختي و              
ژنتيك است، كه خانواده تمامي آثار فوق را يك جا اعمال مي نمايد و بنابراين از اهميت ويژه   

  .ار استاي برخورد
ايلنگورث  نحوه نگرش والدين به كودك را در زمره عواملي مي داند كه كودك را در معرض                 
خطر روانشناختي قرار مي دهد، توجه بيش از اندازه، محافظت زياد، وجود انـضباط بـيش از                 
اندازه در محيط خانه و يا فقدان آن، وجود خصومت، اظهار نارضايتي، تحقير، سرزنش، طعنه، 

اء، فقدان تشويق و تمجيد و عشق و همچنين عدم درك ذهن كودك در حـال رشـد در                استهز
  . زمره اين عوامل هستند

به گزارش ماسن تحقيقات با ثبات قابل مالحظه اي نشان مي دهند كه شيوه انضباطي به كـار                  
ه بدني، رفته درباره بزهكاران بيشتر سست و ناپايدار و يا بيش از اندازه محدود و همراه با تنبي         

 فرزندي بيشتر مبتنـي بـر خـصومت، فقـدان روح            ينروابط والد . به جاي استدالل بوده است    
لدين براي نوجوانـان خـود كمتـرين        اهمبستگي، طرد و بي تفاوتي و يا بي احساسي بوده و و           

  . را داشته ونسبت به وي متخاصم و خودداراي مشكالت متعدد شخصيتي بوده اند آمال وآرزو
د نيز باعث پرتوقعي فرزند خود شده و        ن كن  بيش از حد از فرزند خود مي       حمايتي كه   والدين

چنـين افـرادي فاقـد قـدرت        . اتفاقاً موجبات ناكامي بيشتر وي را در اجتماع فراهم مي آورند          
شيوه تربيتي والـدين در  . خويشتنداري بوده و نسبت به مسئوليت هاي خويش بي اعتنا هستند 

بسياري از والدين در اين دوره نيز با نوجـوان          . چنان ادامه مي يابد   طول دوره نوجواني نيز هم    
اين امـر  . خود به مانند كودك رفتار مي كنند و همچنان به امر و نهي هاي خود ادامه مي دهند   

سبب احساس حقارت و آزردگي نوجوان شده و باعـث مـي گـردد تـا بـراي اثبـات هويـت             
گار، نوشيدن مشروبات الكلـي و يـا مـصرف     خويش و اينكه ديگركودك نيست به كشيدن سي       

چنين شيوه اي همچنين سبب مي گردد تا نوجوان فاقد اعتماد به نفس     . مواد مخدر روي آورد   
دست رد به سينه دوستان نزده و با همنوايي با ايشان به اعمال انحرافي از جملـه اعتيـاد روي                    
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خته شده اي است كـه در ايـن         دوره نوجواني دوره اي بحراني است و اين واقعيت شنا          .آورد
   دوره بر ميزان بزهكاري ها كه در زمره آن اعتياد به الكـل و مـواد مخـدر قـرار دارد، افـزوده                       

يكي از مهمترين وظايف اين دوره براي نوجوان شكل دهي مجدد روابط با والـدين             . مي شود 
  . است

دواج و تـشكيل    وجود ارتباطات خوب خانوادگي سبب مي شـود كـه نوجـوان بـه هنگـام از                
 روابط نامساعد با    حاليكهخانواده به عنوان فرد بزرگسال همچنان به خانواده نزديك بماند، در            

والدين كه سبب فقدان امور مشترك و داشـتن ديـدگاههاي متفـاوت دربـاره زنـدگي و عـدم           
نوجـوان را از خـانواده دور و بـه           پذيرش نيازهاي نوجوان توسط والـدين ايجـاد مـي شـود،           

بسياري از نوجوانان قادر نيستند ارتباطات روشـني بـا والـدين     . ان بيشتر نزديك مي كند    دوست
خود و ساير بزرگساالن برقرار نمايند و اين امر منجر به ايجاد شكاف نسل و دوري ايـشان از     

نقش آشكار خانواده آشفته و از هـم گـسيخته نيـز در بـروز مـشكالت                 . بزرگساالن مي گردد  
خـانواده  . نوجوانان در بسياري از مطالعات مورد تأكيد قـرار گرفتـه اسـت            رفتاري كودكان و    

متزلزل داراي شرايط و اوضاع و احوال گوناگوني است كه برخي نمودها ي آن را اختالفـات                 
در اين خانواده هـا مناسـبات والـدين بـا           . خانوادگي، جدايي يا مرگ والدين تشكيل مي دهد       

و اين امر مي تواند به بروز بسياري از مشكالت از جملـه             يكديگر و با فرزندان طبيعي نيست       
مطالعات انجام شده توسط مينده، لفكـووتيز، فـارنيگتون و          . اعتياد در فرزندان آنها منجر بشود     

ناسازگاري خانوادگي را عامل اصلي سبب شناسي در ايجاد رفتارهاي ضد اجتمـاعي و               امري
دارد كه انـسجام خـانوادگي عامـل پـيش بينـي            فورمن اظهار مي    . بزهكاري معرفي نموده اند   

مورفي و مورياتي نيز عقيده دارند كه آن همچنين سبب         . مقاومت نوجوان و با وجداني اوست     
   .مي گردد كه فرد بتواند از عهده محيط و فشارهاي درونيش برآيد

  
  طبقه اجتماعي و مواد مخدر

اشتغال، درآمد و محل سـكونت       اقتصادي خانواده يعني سطح سواد، نوع        –وضعيت اجتماعي   
 اقتصادي در تمامي طبقات –گرچه متغيرهاي اجتماعي . نيزمي تواند در بروز اعتياد مؤثر باشد
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 ماسـن   به عقيده. به ويژه چشمگيرتر استپائين آن در طبقات تاثيراثرخاص خود را دارند اما    
  .  بيشتر استپائيني  اجتماع–ميزان بزهكاري گزارش شده در بين نوجوانان طبقه اقتصادي 

  . سوادي والدين نيزعامل موثري درگرايش نوجوانان به اعتياد به حساب مي آيد بيسوادي ياكم
   ين كودكـان خـود را محـدودتر بـار         ئ افراد طبقه اجتماعي پا    ،اظهار داشته است كه    برانفن برنر 

ـ        ،مي آورند وبراي فرزندان خـود اسـتقالل كمتـري قائلنـد                     ه فرزنـد  چنـين شـيوه پرورشـي ب
آموزد كه به جاي تعقل و تفكر در كارها بي اختيار عمل كند و به جاي طرح ريزي بـراي                     مي

آينده به امور زودگذر بپردازند و به جاي جستجوي فعال براي كشف راههاي مختلف انجـام                
  . كار تنها گله وشكايت نموده و بهانه بگيرد

ين فاقد مكانيزم هاي مقابلـه اي كـار آمـده           ئاد طبقه پا  پيرلين و اسكولر نيز عقيده دارند كه افر       
در چنين افرادي صفاتي چون احترام به خود و احساس اهميت كمتر است و بنابراين  . هستند  

   . كمي بر جريان زندگي خود دارندتاثيرين معتقدند كه ئبا احترام به خود پا
يالت، بهداشت و رفاه، روابـط      شكي نيست كه امكانات مالي خانواده مي تواند بر ميزان تحص          
محلـه هـاي    .  بگـذارد  تـاثير ... خانوادگي، چگونگي صرف اوقات فراغت، محـل سـكونت و           

خراب و فاسد، تراكم منازل، شرايط نامساعد اقتصادي و كاري، فقر و ساير عوامـل اقتـصادي          
  . به طور مستقيم و غير مستقيم نقش عمده اي در فراهم آوردن اساس جرم دارند

  
  قب و پيامدهاي اجتماعي اعتيادعوا

ت آميزي با خانواده خود ندارد و       بفرد معتاد، رابطه عاطفي و مح     : خطرات روحي و رواني    -1
معتـادان غالبـاً دچـار اضـطراب،     . مي شود خانوادهاي آشفته دارد و همچنين در جامعه تحقير         

 افسردگي، فقر در احساس تنهايي و خستگي، تنفّر از زندگي، خمودگي، ركود فكر، گرايش به
را بيـشتر در     همين حـاالت ناشـي از اعتيـاد، آنـان         . روابط عاطفي و احساس بيكفايتي هستند     

  .برد گرداب اعتياد فرو مي
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سازد، ولـي متوجـه       كه مواد مخدر اشكاالت رواني او را برطرف مي         مي كند فرد معتاد تصور    
سازد، بلكه بـه انـزواي اجتمـاعي         ترمي نيست كه بعد از اعتياد نه تنها شخصيت او را وابسته          

  .انجامد بيشتر مي
اعتياد، مسئوليت پذيري و قيد و بندها را از بين ميبرد و فرد معتاد به هيچ چيـز، جـز بدسـت                      

  . و به شرع و عرف و اخالق تعهد نداردمي كندآوردن مواد به هر قيمت ممكن فكر ن
زنـد و سـالمت جـسماني او را         مواد مخدر صدمه فراواني به بدن فرد مي       :  صدمات جسمي  -2

وقتـي  . آورد  و بيماريهاي مختلف ريوي، گوارشـي و غيـره را بـه ارمغـان مـي         مي كند تهديد  
وابستگي رواني به مواد حاصل شد، ديگر حالت نشئه و لذت بخشي براي فرد معتـاد مطـرح                  

  . ه مخدر بصورت يك رفتار اجباري درآمده استدنيست، بلكه مصرف ما
در بررسيهاي انجام شده در شركت تعاوني تخصصي ترك اعتياد تهـران در             :  لطمات مادي  -3

ايـن  . مـي شـود   ميليارد تومان صرف خريد مواد مخدر شامل ترياك و هروئين     4ايران روزانه   
در آمد نفتـي كـشور و بـا ايـن رقـم           % 10 ميليون دالر در روز است يعني تقريبا         5رقم معادل   

 هزار تومان پرداخت كرد و آنهـا را از        120در كشور ماهيانه    ميتوان به يك ميليون خانوار فقير       
  . فقر نجات داد

فرد معتاد، گذشته از اينكه معموالً توانايي فعاليت و كار كردن زيـاد نـدارد، تمايـل و احتيـاج                    
  .آورد شديد به مواد دارد به صورتيكه به هر وسيله ممكن آن ماده اعتيار آور را بدست مي

راي تأمين مواد، فرد معتاد را به ارتكـاب انـواع اعمـال بزهكارانـه از قبيـل                  نيازمندي به پول ب   
ي وادار كردن همـسر و اعـضاي خـانواده خـود بـه      تسرقت و قتل و جنايت، تن فروشي و ح   

يكي ديگر از شايعترين اين اعمال بزهكارانه، فروش مواد مخـدر اسـت             . اينكار ناچار ميسازد  
  .مي شودباني ديگر در اين گرداب كه منجر به گرفتار كردن چندين قر

  
  عوامل زمينه ساز مستعد كننده اعتياد 

اعتياد يك بيمـاري زيـست شـناختي، روانـشناختي و اجتمـاعي اسـت عوامـل متعـددي در                     
اتيولوژي سوء مصرف و اعتياد موثر هستند كه در تعامل با يكديگر منجر به شروع مـصرف و                  
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د، محيط فرد و كليه علل و عوامـل درهـم بافتـه اي              عوامل موثر بر فر   . سپس اعتياد مي شوند   
  . مي گذارندتاثيرهستند كه بر يكديگر 

درك كليه علل و عوامل زمينه اي موجب مي شود تـا رونـد پيـشگيري، شناسـايي، درمـان و                     
  .پيگيري به طور هدفمند طرح ريزي شود

  :و جهت ضرورت داردبنابراين، آشنايي با عوامل زمينه ساز مستعد كننده در مقابل آن از د
  .شناسايي افراد در معرض خطر اعتياد و اقدامهاي پيشگيرانه الزم براي آنان -1
   .  انتخاب نوع درمان و اقدامهاي خدماتي، حمايتي و مشاوره اي الزم براي معتادان-2

   .عوامل مخاطره آميز
ي و عوامـل    عوامل مخاطره آميز مصرف مواد شامل عوامل فردي، عوامل بين فـردي و محيطـ              

  .اجتماعي است
  : عبارتندعوامل مخاطره آميز فردي

مخاطره آميز ترين دوران زندگي از نظر شروع به مصرف مواد دوره نوجـواني               :دوره نوجواني 
.  نوجواني دوره انتقال از كودكي به بزرگسالي و كسب هويت فردي و اجتمـاعي اسـت                ،است

دين به اوج مي رسد و نوجوان براي اثبات بلوغ در اين دوره، ميل به استقالل و مخالفت با وال
و فرديت خود ارزشهاي خانواده را زير سوال مي برد و سعي در ايجـاد و تحليـل ارزشـهاي                    

مجموعه اين عوامل، عالوه بر حس كنجكاوي و نيـاز بـه تحـرك، تنـوع و                 . جديد خود دارد  
  . هيجان، فرد را مستعد مصرف مواد مي نمايد

 مستقيم عوامل تاثير. في از استعداد ارثي اعتياد به الكل و مواد وجود داردشواهد مختل :ژنتيك 
ژنتيكي عمدتاً از طريق اثرات فارماكوكينتيك و فاركوديناميك مواد در بدن مي باشد كه تعيين               

برخي از عوامل مخاطره آميز ديگر نيز تحت نفوذ عوامل ژنتيكي      .  ماده بر فرد است    تاثيركننده  
رخي اختاللهاي شخـصيتي و روانـي و عملكـرد نامناسـب تحـصيلي ناشـي از                 هستند مانند ب  

  .اختاللهاي يادگيري
از اين ميـان، برخـي      . عوامل مختلف شخصيتي با مصرف مواد ارتباط دارند        :صفات شخصيتي 

از صفات بيشتر پيش بيني كننده احتمال اعتياد هستند و به طور كلي فردي را تصوير مي كنند                  
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 ساختارهاي اجتماعي مانند خانواده، مدرسه و مذهب پيونـدي نـدارد و يـا از                كه با ارزشها يا   
   عهده انطباق، كنترل يا ابراز احساسهاي دردناكي مثل احـساس گنـاه، خـشم و اضـطراب بـر                  

عدم پذيرش ارزشهاي سنتي و رايج، مقاومت در مقابل منابع          : اين صفات عبارتند از   . نمي آيد 
، فقدان مهارت   پائينان كنترل بر زندگي خود، اعتماد به نفس         قدرت، نياز شديد، احساس فقد    

از آنجـا كـه اولـين       . در برابر پيشنهادهاي خالف ديگران، فقدان مهارتهاي اجتماعي و انطباقي         
مصرف مواد، معموالً از محيطهاي اجتماعي شروع مي شود هر قدر فرد قدرت تصميم گيـري                

  . مي تواند در مقابل فشار همساالن مقاومت كندو مهارت ارتباطي بيشتري داشته باشد، بهتر
 درصد موارد، همراه با اعتياد اختاللهاي ديگر روانپزشكي نيز          70در حدود   : اختاللهاي رواني  

افـسردگي اساسـي، اخـتالل شخـصيت ضـد          : شايع ترين تشخيـصها عبارتنـد از      . وجود دارد 
  .پانيك، مانيا، اسكيزوفرني جبري، اختالل -اجتماعي، فوبي، ديس تايمي، اختالل وسواسي

افرادي كه نگرشها و باورهاي مثبت و يا خنثي به مـواد مخـدر دارنـد،                 :نگرش مثبت به مواد    
ايـن نگرشـهاي    . احتمال مصرف و اعتيادشان بيش از كساني است كه نگرشهاي منفـي دارنـد             

كسب بزرگي و تشخص، رفع دردهاي جـسمي و خـستگي، كـسب             : مثبت معموالً عبارتند از   
  . آرامش رواني، توانايي مصرف مواد بدون ابتال به اعتياد

بعضي از نوجوانان و جوانـان در موقعيتهـا يـا شـرايطي قـرار                :يموقعيتهاي مخاطره آميز فرد   
: مهمترين اين موقعيتها عبارتند از. دارند كه آنان را در معرض خطر مصرف مواد قرار مي دهد         

دكي و نوجواني، ترك تحصيل، بي سرپرستي يا        در معرض خشونت قرار گرفتن در دوران كو       
حوادثي ماننـد   . بي خانماني، فرار از خانه، معلوليت جسمي، ابتال به بيماريها يا دردهاي مزمن            

از دست دادن نزديكان يا بالياي طبيعي ناگهاني نيز ممكن اسـت منجـر بـه واكنـشهاي حـاد                    
      نطبـاق بـا آن از مـواد اسـتفاده          در اين حالت فرد بـراي كـاهش درد و رنـج و ا             . رواني شوند 

  .مي كند
اين متغير وقتي وارد عمل مي شود كه ماده حداقل يك بـار مـصرف شـده                 :  مواد بر فرد   تاثير 

 يك ماده بر فرد، تابع خواص ذاتي ماده مصرفي و تعامـل آن بـا فـرد و                   تاثيرچگونگي  . باشد
نده، به ميزان قابـل تـوجهي، بـه          مواد بر فرد مصرف كن     تاثير. موقعيت فرد مصرف كننده است    
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شرايط جسمي فرد، انتظار فرد از مواد،       : اين مشخصات عبارتند از   . مشخصات او بستگي دارد   
مـواد مختلـف نيـز    .  مواد و مواد ديگري كه هم زمـان مـصرف شـده انـد             تاثيرتجربيات قبلي   

 و كوكـائين  هـروئين : هاي متفاوتي بر وضعيت فيزيولوژيـك و روانـي فـرد دارنـد، مـثالً             تاثير
  .سرخوشي شديد، الكل آرامش و نيكوتين مختصري هشياري و آرامش ايجاد مي كند

  : عبارتند عوامل مخاطره آميز بين فردي و محيطي
خانواده اولين مكان رشد شخصيت، باورها و الگوهاي رفتاري فـرد            :عوامل مربوط به خانواده   

 و كمك به حـل اسـترس و پـاتولوژي    خانواده عالوه بر اينكه، محل حفظ و رشد افراد        . است
نـا آگـاهي والـدين، ارتبـاط ضـعيف      . است، منبعي براي تنش، شكل و اختالل نيز مـي باشـد      

والدين و كودك، فقدان انضباط در خـانواده، خـانواده متـشنج يـا آشـفته و از هـم گـسيخته،                      
همچنـين  . احتمال ارتكاب به انواع بزهكاريها مانند سوء مـصرف مـواد را افـزايش مـي دهـد          

والديني كه مصرف كننده مواد هستند باعث مي شوند فرزندان بـا الگـوبرداري از رفتـار آنـان       
  . مصرف مواد را يك رفتار بهنجار تلقي و رفتار مشابهي پيشه كنند

    درصد موارد، اولين مصرف مـواد بـه دنبـال تعـارف دوسـتان رخ                60تقريباً در   :  دوستان تاثير
 با همساالن مبتال به سوء مصرف مواد، عامـل مـستعد كننـده قـوي                ارتباط و دوستي  . مي دهد 

مصرف كنندگان مواد، براي گرفتن تاييد رفتـار خـود از           . براي ابتالي نوجوانان به اعتياد است     
به خـصوص،   » همساالن«گروه. دوستان، سعي مي كنند آنان را وادار به همراهي با خود نمايند           

بعضي از دوستيها، صرفاً حـول      . سيار موثر هستند  در شروع شروع مصرف سيگار و حشيش ب       
  .محور مصرف مواد شكل مي گيرد

     نوجوانان به تعلق به يك گروه نيازمندند و اغلب پيوستن بـه گروههـايي كـه مـواد مـصرف                   
هر چند پيوند فرد با خانواده، مدرسـه و اجتماعـات سـالم كمتـر               . مي كنند، بسيار آسان است    

  . با اين قبيل گروهها بيشتر مي شودباشد، احتمال پيوند او 
از آنجا كه مدرسه بعد از خانواده، مهم ترين نهاد آموزشي و تربيتـي               :عوامل مربوط به مدرسه   

ــد         ــان باش ــواد در نوجوان ــصرف م ــاز م ــه س ــر زمين ــايي زي ــد از راهه ــي توان ــت، م   :اس
 بي توجهي به مصرف مواد و فقدان محدوديت يا مقـررات جـدي منـع مـصرف در مدرسـه،                   
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استرسهاي شديد تحصيلي و محيطي، فقدان حمايت معلمان و مسئوالن از نيازهاي عـاطفي و               
  . رواني به خصوص به هنگام بروز مشكالت و طرد شدن از طرف آنان

عوامل متعددي در محيط مسكوني مي تواند موجب گـرايش           :عوامل مربوط به محل سكونت    
و اخالقي، شيوع خشونت و اعمال خالف،       فقدان ارزشهاي مذهبي    : افراد به مصرف مواد شود    

وفور مشاغل كاذب، آشفتگي و ضعف همبستگي بين افراد محل و حاشيه نشيني از جمله اين                
  . عوامل هستند

  :اين عوامل عبارتند از عوامل مخاطره آميز اجتماعي
فقدان قوانين جدي منع توليد، خريد و فروش، حمل و مصرف مواد، موجب وفور و                :قوانين 
  .زاني آن مي شودار
هر چه قيمت مـواد كـاهش       . ميزان مصرف مواد، با قيمت آن نسبت معكوس دارد         :بازار مواد  

همچنين سـهل الوصـول بـودن    . يابد، تعداد افرادي كه بتوانند آن را تهيه كنند افزايش مي يابد         
  . مواد به تعداد مصرف كنندگان آن مي افزايد

در جوامعي كه مصرف مواد نه تنها ضـد ارزش تلقـي            : مصرف مواد به عنوان هنجار اجتماعي     
نمي شود، بلكه جزيي از آداب و سنن جامعه و يا نشان تمدن و تشخيص و وسيله احتـرام و                    
پذيرايي است، مقاومتي براي مصرف مواد وجود ندارد و سوء مصرف و اعتياد شيوع بيشتري                

  . دارد
انات الزم براي ارضاي نيازهاي طبيعي      كمبود امك  :كمبود امكانات فرهنگي، ورزشي، تفريحي     

رواني و اجتماعي نوجوانان و جوانان از قبيل كنجكاوي، تنوع طلبـي، هيجـان، مـاجراجويي،                
مورد تاييد و پذيرش قرار گرفتن و كسب موفقيت بين همـساالن، موجـب گـرايش آنـان بـه                    

  . دكسب لذت و تفنن از طريق مصرف مواد و عضويت در گروههاي غير سالم مي شو
در زنـدگي افـراد،      :عدم دسترسي به سيـستمهاي خـدماتي، حمـايتي، مـشاوره اي و درمـاني              

. موقعيتها و مشكالتي پيش مي آيد كه آنان را از جهات مختلف در معرض خطر قرار مي دهد   
فقدان امكانات الزم يا عدم دسترسي به خدماتي كه در چنين مـواقعي بتوانـد فـرد را از نظـر                     
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لي، بهداشتي، اجتماعي حمايت نمايد، فرد را تنها و بـي پنـاه، بـدون وجـود                 غرواني، مالي، ش  
  . سطح مقاومت اجتماعي رها مي كند
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