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Abstract 

Classification of drugs into two categories named soft and hard has a long 

history in Netherlands and United States of America. Soft drugs are believed 

to be non-addictive and less damaging to the health than hard drugs. 

According to this belief, decriminalization of soft drugs has much of pros. 

Their arguments for decriminalization may be gathered in two areas: law and 

health. The pros believe: From legal view of point, the soft dug problem 

belongs to health care area and using criminal sanction should be as the last 

resort. Imposing criminal sanctions to soft drug users is undue, ineffective, 

without interest and unnecessary. Respecting citizen privacy and religious 

beliefs in addition to respecting to their opinions and to refrain labeling them 

as addicted criminals are other arguments for decriminalization. In safety 

and health area according to plenty of scientific studies and reports, the pros, 

believe not only soft drug cause illness but also has important role in reliving 

pains and curing diseases like M.S, Hepatitis, AIDS, etc. 
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 آرام؛ مخدر مواد مصرف از ییزداجرم توجیهات

 آمریکا متحده ایالات و ندله کیفری درحقوق تطبیقی مطالعه

 1پوراحسان درضایس

 2پوراحسان سیدمحمدرضا

 چکیده

 و آرام گروه دو هب مخدر موادی بندطبقه متعاقب که نرم یا و آرام مخدر مواد مصرف از ییزداجرم بحث

 آمریکا متحده ایالات و هلند کشور دو در بسیاری عملی و علمی سابقه اراید ،است شده مطرح سخت

 و بوده ضعیف بسیار یادآوریاعت حیث از که شودمی گفته مخدر مواد از دسته آن به آرام مخدر مواد است.

 هاتیتوج و لیدلا به مستظهر ،آرام مخدر مواد مصرف از ییزداجرم .هستندیی بالای درمان آثار رایدا

 به مربوطی امسأله بالذات و اولاً مخدر مواد مسأله که شده گفتهی حقوق بعد از است. یبهداشت و یقوقح

 قلمداد حربه نیآخر عنوان هب دیبا تنها حوزه نیا دری فریک حقوق مداخله و است درمان و بهداشت حوزه

 نفع بدون اثر،یب هت،جیب رام،آ مخدر مواد کنندگانمصرف مجازات ،یفرشناختیک دگاهید از علاوه به گردد.

 از اجتناب و وکسی از شانیای مذهبی باورها و افرادی خصوص میحر به احترام .است ضرورت فاقد و

 از است. ییزداجرم با موافقت دری بشر حقوق هاتیتوج جمله از مواد نیا کنندگانمصرف به زدنبرچسب

 که باورند نیا بر منتشرشدهی رسم گزارشات وی علم قاتیتحق کثرت بر هیتک با موافقان زینی بهداشت بعد

ی مؤثر نقش بلکه ،نیست بیماری بروز موجب حشیش مانند آرام مخدر مواد انواع از برخی مصرف تنها نه

 .ددار ...و مزمنی دردها ت،یهپات دز،یا اس،.ام همچونی العلاجصعب امراض درمان در
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 مقدمه

 بودند، شناخته تجربه به که رای درختانی برخ برگ کا،یآمر انیبوم کهی بار نینخست از

 بسط مخدر ادمو مفهوم که امروز تا دند،یکشیم کام به تمام ولع با را آن دود و زده آتش

 اند،شدهی معرف و دیتولی صنعت وی عیطب از اعم آن ازی متعددی هاگونه و افتهی یاریبس

 تجربه بر ابتنا با بشر د،یتردیب است. داشته وجود آن مصرف عدم ای مصرف خصوص در مباحثی

 ـ یمقطع هرچند ـ یروانی فشارها لیتقل و درد نیتسک همچون مواد نیا دیمف آثاری برخ خود،

 گرفتندهیناد از مانع امر نیا لکن ،است نموده مداومت آن استعمال بر جهت نیبد و افتهیدر را

 ،یجملگ نه هرچند زین کنندگانمصرف خودی حت و نشده گرانید توسط آن سوء عوارض و آثار

 و مخدر مواد مصرف سوء آثار از سخن امروزه دارند.ی آگاه متعاقبه عوارض نیا به شیب و کم

 ازی شنا سوء عوارض و آثاری معرف قیطر از مواد نیا به جوانان ادیاعت ازی ریشگیپ دری سع

 از نظر صرف مختلفی کشورها استگذارانیسی تمام و ستینی دیجد بحث ،کی هر مصرف

 قاً یعم متفاوت، کاملاً  بعضاً ی کردهایرو اتخاذ وی اجتماع معضل نیا با مقابلهی هاروش تنوع

 دهند.یم نشان توجه بدان

 حربه از ستفادها و دیتهد به مقرون غالباً مخدر مواد با مبارزه استیس کشورها،ی تمام در

 ست.ین گشاراه ریمس نیا در زین فریک زیت حربه به توجه صرف وجود نیا با .است فریک

 با متناسب و مجرب ،یعلم ن،ینوی هااستیس اتخاذ و کسوی از مختلف عوامل انیمی هماهنگ

 ولانؤمس توسط اتخاذشده یهااستیسی عمل تیموفق در سزاه بی نقش ،احوال و اوضاع و طیشرا

 دری فریک حقوق دخالت حدود میتنظ ،مجرب وی علم نینوی هااستیس جمله از دارد. ربوطهم

 شتریب هرچه شدت از ،مسأله نیا بهی سنت نگاه .است مخدر مواد به مربوط مباحث حوزه

 چنانچه دگاهید نیا طبق کند.یم تیحمای حداکثر کنترل وی ریشگیپ تحقق جهت هامجازات

 امر نیا د،ینما لیتحص مخدر مواد جرائم کنترل دری چندان قیتوف نتوانست مجازاتی اجرا

 آنی بازدارندگ و ارعابی ژگیو بودنرنگکم جهینت در و مقرری هامجازات شدت عدم از تیحکا

 موجب دتوانمی آن دیتشد و هامجازات شیافزا رو نیا از .دارد مقدار( و نوع ثیح )از مجازات

 گردد.ی حداکثری ریشگیپ و شتریبی بازدارندگ

 جرائم کنترل که است شده ارائهی نینو مجرب وی علم دگاهید ،یسنت دگاهید نیا مقابل در

 نیا طبق ند.یبینم آنی برا مقرری هامجازات شدت و نوع با ارتباط در را مخدر مواد به مربوط
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 به .گردد زین آنی بازدارندگ کاهش موجب دتوانمیی حت دیشدی هامجازات بیتصو دگاه،ید

یی کارا از مخدر مواد جرائم قبال در فرمآبیک شدته ب و رانهیگسخت استیس اگر گرید عبارت

ی اجتماع معضل نیا با مبارزه نینوی هاوهیش از گفتنسخن امروزه ،بودیم برخوردار لازم

 با مخالف کاملاً ی اوهیش گذشته،ی کردهایرو به نظر امعان با ،دیجد دگاهید داشت.ینم ضرورت

 موادی فعل جرائم انواع ازی برخ قبال در تسامح و تساهل از سخن و رفتهیپذ را مرسوم ریمس

 مخدر، مواد مصرف قبال در نینویی جنا استیس جلوه نیبارزتر آورد.یم انیم به را مخدر

 اساس نیا بر است. مصرف ازی ناش متعاقب آثار ضعف و شدت ثیح از آن انواع انیم کیتفک

 سخت. و آرام مخدر مواد رند:یگیم قرار زیتم مورد مخدر مواد ازی کل دسته دو

 منظور به تا اندبرآمده درصددیی اروپای کشورهای خبر مذکور، یبندمیتقس به توجه با

 و جوانان خصوصاً جامعه اقشار توسط سخت مخدر مواد حصر و حدیب مصرف ازی ریجلوگ

 رییتغ ازی ریشگیپ گرید عبارت به وی بعد سهمناک عوارض از شانیا داشتندورنگاه متعاقباً

 قرار ییزداجرم مورد را آرام مخدر مواد مصرف پرخطر، به خطرکم مخدر مواد از مصرفی الگو

 کنترلی حدود تا زین را سخت مخدر مواد مصرفی حت بتوانند قیطر نیا از دیشا تا دهند

 در بلافاصله زین کشور نیای عمل تجربه و بوده عرصه نیا شگامانیپ از هلند کشور ند.ینما

 متابعت مورد و... انگلستان آلمان، ک،یبلژ ا،یتالیا رینظیی اروپای کشورها ریسایی جنا استیس

 است. گرفته قرار

 

 آرام مخدر مواد مفهوم

 و سبک، نرم،ی معنا به جمله از Soft واژه .است Soft Drug ترجمه آرام مخدر مواد واژه

 ممفهو در اغلب لکن ،است داروی معنا به لغت در هرچند زین Drug از مراد و رفته کاره ب میملا

 نیا قرارگرفتن هم کنار از .(1) رودیم کاره ب مخدر مواد زین و مجاز ریغ ،یقانون ریغی داروها

 مفهوم آرام مخدر مواد د.یآیم دسته ب سبک ای و نرم ای آرام مخدر موادی وصف بیترک واژه، دو

 نیا .نیست سابقهی دارا ما کشوری اجتماع وی حقوق اتیادب در لااقل که تاسی دیجد نسبتاً

 مخدر مواد مفهوم مقابل در و بوده خاصی هایژگیو با مخدر مواد ازی اگونه عنوان به اصطلاح

 گانهسه یهایژگیو واجد که هستندیی مخدرها از دسته آن آرام، مخدر مواد رد.یگیم قرار سخت
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 اندک انسان سلامت بر آنی منف ثراتا زانیم ؛باشد نییپا آنی آورادیاعت انزیم باشند: لیذ

 (.1-9) باشد محتمل زین آن ازی درمان استفاده امکان باشد؛

 انواع ریسا نسبت به که هستندی مواد از دسته آن سخت، مخدر مواد مذکور، مراتب بر بنا

 وجه چیه به بوده، اغماض قابل ریغ و شتریبی جسمان نامطبوع عوارض و آثاری دارا مخدرات،

 البته ،دنکنیم خود به وابسته و معتاد را فرد شدت به و نشده محسوبی درمان کاربرد واجد

 مواد که اندگفتهی ادآوریاعت درجه ثیح از سخت و آرام مخدرات انیم زیتما انیب در ،یبرخ

 آنکه حال د،ینمایم جابیا زین رای روح ادیاعت د،یشدی جسمان ادیاعت بر علاوه سخت، مخدر

 زعم به .(4) استی جسمان نه وی روان وی روح هجنبی دارا صرفاً آرام، مخدر مواد بهی وابستگ

 مواد بهی جسم وی روحی وابستگ شک بدونی ول ،ستین حیصح تماماً گرچه سخن نیا نگارنده

 است. آرام مخدر مواد بهی جسمی وابستگ از دتریشد اریبس سخت مخدر

 از کرد. اشاره نییکاف و ،شیحش ،جوآنایمار به توانمی آرام مخدر مواد برجسته قیمصاد از

 تأمینمتاف و نییکوکا ن،ییهرو همچونی موارد توانمی زین سخت مخدر مواد قیمصاد نیترعمده

 .است «شیحش» بر صدق قابل آرام مخدر ماده مفهوم متحده، الاتیا و هلند ران،یا در برد. نام را

 

 ییزداجرم خچهیتار

 .شودمی محسوب لیبدیبی اتجربه نوزدهم قرن در مخدر مواد خصوص در هلند تجربه

 هلند در دومی جهان جنگ متعاقب مخدر، مواد سبک انواع ازی کی عنوان به شیحش مصرف

ی لادیم 1359 سال در کشور نیا مخدر مواد قانون د،یجد دهیپد نیا ظهور دنباله ب شد. آشکار

 نیا در د.یگرد اضافه ممنوعه مخدر مواد ستیل به زین شیحش و گرفت قراری بازنگر دمور

 .(5) گرفت قراری انگارجرم مورد هلند در شیحش بارنینخست خ،یتار

 دریی دانشجو اعتراضات و هاشورش به واکنش در زور به آمستردام سیپل حد از شیب توسل

ی عموم لاتیتما تأثیر تحتی ادیز اندازه تا نیقوان و مقرراتی اجرا که شد موجب 1311 سال

 موضوعات و مسائل قبال در هلند موضع بیترت نیبد و ردیگ قرار قانون آن خصوص در جامعه

 همراه به را دولت توسطی شتریب انعطاف که موضوعات نیا جمله از نهاد. لیتعد به روی اجتماع

 دیجد استیس ن،یا از پس بود. مخدر مواد مصرف زین و زیآمصلحی اعتراضی هاجنبش داشت،

 .(1) گرفت قرار شیحش حمل جرم بازداشت عدم بر هلند
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 نییتب» هدف با رای ونیسیکم ،یروان بهداشتی هاسازمانی مل ونیفدراس 1311 سال در

 گزارش داد. لیتشک «یمنطق استیس اتخاذ شنهادیپ» و «مخدر مواد مصرف با مرتبط عوامل

 در مخدر مواد مصرف ازی لیتحل گزارش نیا شد. ارائه 1391 سال در ونیکنوانس نیایی نها

 قرار شنهادیپ مورد را مواد مصرف سوء خصوص در دیجدی کردهایرو سپس ،نمود ارائه را هلند

 خارج جزا حقوق حوزه از بلافاصله دیبا آن اندک مقدار حمل و شیحش مصرف آنکه نخست داد:

 حقوق قلمرو در موقتاً جنحه، عنوان لیذ دیبا مخدر مواد ریسا مصرف و حمل آنکه دوم ؛گردد

 دسته آن آنکه سوم ؛ردیگ قرار ییزداجرم مورد زین امر نیا دور چندان نه ندهیآ در اما ،بوده جزا

ی درمان لاتیتسه از دیبا اندبرخورده ریمس نیا دری مشکلات به که مخدر مواد کنندگانمصرف از

 .(9) گردند برخورداری کاف

 بهداشت وزارت تیریدم تحتی دولتی ونیسیکم 1311 سال در ،فوق ونیسیکم ازاتمو به

 زیتما بر مزبور گزارش .شد ارائه ونیسیکم نیایی نها گزارش 1392 سال در و دیگرد لیتشک

 زمره در را شیحش و دیورز تأکید قبول قابل ریغ و قبول قابل خطرات با مخدر مواد از گروه دو

 داد. قرار معتنابهی هداشتب خطر فاقد مخدر مواد

 از استفاده که نمود تأکید نکته نیا بر مذکور گزارش سخت، مخدر مواد ریسا خصوص در

 شده،مطرح شنهادیپ مقابل در د.یآیم شمار به نامناسبی کردیرو آن کنترل جهت جزا حقوق

 نظام استقرار و مدتیطولان در مخدر مواد انواعی تمام مصرف از ییزداجرم بری مبنی شنهادیپ

 مخدر موادی افراط کنندگانمصرف الزام حالت نیا در زین جزا حقوق نقش .بود کارآمدی درمان

ی ادیز اریبس حد تا نمود صادر ونیسیکم نیا کهیی هاهیتوص د.یگرد نییتع درمان رشیپذ به

 نیا مخدر مواد قانون در رییتغ به منجر و بود مؤثر هلندیی دارو استیسی مشخط نییتع در

 .(1) دیگرد 1391 سال در کشور

ی لادیم 19 قرن در کایآمر شمال در شیحش مصرف یهانشانه نینخست متحده، الاتیا در

 متحده الاتیا جمهور سییر نینخستی لادیم 1111 تا 1951ی هاسال فاصله در گشت. داریپد

 خودی شخص مزرعه در افیال و علوفه هیته وی درمان مصارف جهت شاهدانه اهیگ کاشت به

 نیا از و بودی قانون الاتیای تمام در باًیتقر شیحش 1111 از پسی هاسال در داشت. مبادرت

 دوران نیا در نیهمچن شد.یم استفاده هایکشت بادبان و البسه طناب، دیتول جهت اهیگ

 الس در د.یگردیم هیته هاداروخانه از آزادانه صورته ب و بود جیرا اهیگ نیای درمان مصارف
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 سمت به هایکیمکز ازی موج متحده، الاتیای جنوب مزارع در کیمکز انقلاب از پس و 1311

 ارمغان به کشور نیا ساکنانی برا را مخدر ماده نیا ازی حیتفر استفاده و کرده مهاجرت کایآمر

 د.یگرد آغاز الاتیا سطح در ماده نیا مصرف تیممنوعی برا تلاش بعد به زمان نیا از آوردند.

 گسترده قانون نینخست که دیرس بیتصو به سونیهار مخدر مواد قانون 1314 دسامبر 13 رد

 مخدر مواد حمل قانون نیا طبق آمد.یم شمار به فدرال سطح در کایآمر در مخدر مواد با مبارزه

 الاتیا سرتاسر در ،باشد گرفته صورت پزشک زیتجو با که یدرمان موارد در جز شیحش جمله از

 د.یگرد نوعمم متحده

 الاتیا غالب ش،یحش بر اتیمال قانون بیتصو از پس و 1351 تا 1391ی هاسال نیماب

 در شیحش اساس نیا بر نمودند. اعلامی قانون ریغ را شیحش مخدر، مواد کپارچهی قانون طبق

 1352ی هاسال نیماب نداشت.ی چندان رشد آن مصرف و گرفت قرار مخدر مواد انواع ریسا کنار

 ماده، نیا مصرف و دیگرد تأکید اریبس شیحشی آورادیاعت جنبه بر متحده الاتیا در 1312 تا

 وضع آنی برای نیسنگی هامجازات آن متعاقب و شد عنوان نییهرو مصرف به ورود دروازه

 شهود استماع به مخدر مواد مصرف سوء خصوص در سنای فرع تهیکم 1355 سال در د.یگرد

 مناسب پاسخ که مسأله نیا خصوص در شدنقانع از پس و تپرداخ خصوص نیا در متخصص

 حداقل نییتع به اقدام ،است دتریشدی هامجازات وضع ،شیحش مصرف و فروش مشکل به

 زین و نمود مشروطی آزاد و مجازات قیتعل از مجرمی برخوردار امکان حذف وی اجبار مجازات

 به را شیحش جمله از مخدر مواد شفرو به نیمحکومی برا دلار هزار 21 حداکثری نقدی جزا

 با همراه رای دیجد نیقوان فدرال دولت متعاقب الات،یا ازی اریبس داشت. مقرری قاض صیتشخ

 به نیمحکومی حت الاتیا ازی برخ در نمودند. وضع شیحش خصوص در هامجازات شیافزا

 .(3) شدندیم محسوب اعدام مجازات سزاوار اطفال، به شیحش فروش

 شیحش مصرف مجازات کاهشی هاسال مجموع، در توانمی را 1392 تا 1312 یهاسال

 آنی بهداشت آثار و شیحش مصرف موضوع سر بر بحث دوران، نیا در دانست. متحده الاتیا در

 گذشته از شیب شیحش مصرف خواص وی درمانی هایژگیو علم، شرفتیپ با د.یرس خود اوج به

 آثار خصوص در کم دست که داشت همراه به را جهینت نیا شدهانجام قاتیتحق و شد آشکار

 است. گرفته صورت اغراق اریبس تاکنون ماده نیا مصرفی اجتماع وی بهداشت بارانیز
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 و مخدر موادی شخص مصرف از تیحما هدف بای اجتماع جنبش نیچندی زمان بازه نیا در

 مصرفی آزاد از تیاحم جنبش هب توانمی هاآن جمله از که گرفت شکل شیحش جمله از

 ،شیحش کردنیقانونی حام شهروندان انجمن ،وآناجیمار تیممنوع با مبارزه تهیکم ،شیحش

 NORML شیحش با مرتبط مقرارت اصلاح سازمان و شیحش کردنیقانون و رشیپذ انجمن

 به شیحش ساده حمل الاتیای تمام الت،یا هشت جز 1392 سال انیپا تا .(11) نمود اشاره

 سال همان مارس در دند.یبخش تنزل جنحهی فریک عنوانِ به را اونس کی از ترمک زانیم

 آن در که شد منتشر مخدر مواد مصرف سوء و شیحش خصوص دری مل ونیسیکم گزارش

 به تاریخ این از رد.یگ قرار ییزداجرم مورد شیحش مصرف به مربوط جرائم که دیگرد شنهادیپ

 آوردند. روی حشیش مصرف ییزداجرم به آمریکا مختلف ایالات بعد

 

 ییزداجرم هاتیتوج

 به خود نظر تأیید در ،باشندمی شیحش مصرفزدایی جرم فقامو کهی کسان از دسته آن

 .شودمی اشاره هاآن ازی برخ به لیذ در که نددگریم متوسلی هاتیتوج و ادله

 یحقوق هاتیتوج ـ1

 توانمی آرام مخدر مواد مصرف ییدازجرم هیتوج در اغلب: یفرشناختیک هاتیتوج -1-1

 مکتب سپس و مطلق عدالت مکتب نخست نمود. اشاره معروفی فرشناختیک مکتب دو به

 .یاجتماعیی گرادهیفا

ی اخلاق لحاظ ازی رفتار چنانچه مکتب نیای هاآموزه طبق: مطلق عدالت مکتب -1-1-1

 مرتکبی فرد چنانچه است. یضرور خودی خود به عمل آن نمودن مجازات نباشد رشیپذ قابل

ی سزا به مجرم کهی زمان تا و پرداخته ختنیر اشک به عدالت فرشته گردد، مجرمانهی عمل

 مکتب طرفداران نظر بنابر د.یکش نخواهد ستنیگر از دست نرسد شیخوی راخلاقیغ رفتار

 به مجرم خلاف عمل چنانچه» گرددمی محسوب کانت لئامانو آن پرچمدار که مطلق عدالت

 مجازاتی اجرا جهینت در خود هیعلی عدالتی بی مدع دتوانمینی و باشد، بازگشتهی و خود

 طبق .«است جرم ارتکاب جهینت در مجرم توسطی اخلاق قواعد نقض زین سخن نیا لیدل گردد،

 لیدل به اما نگردد، زین جامعه افراد ریسا بری منف آثار موجب مجرمانه عمل اگری حت دگاهید نیا

 بود. خواهد مجازات اعمال مستحق مرتکب ،یاخلاق اعدقو نقض
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 جادیای ضررها هیعل واکنش جهت صرفاًی الهیوس عنوان به گاهچیه دینبا مجازات رو نیا از

 نفسهیفی اخلاق نیقوان و قواعد نقض بلکه د،یآ شمار به مرتکب توسط گرانید منافع به شده

 (Bradley) یبردل همچون یافراد توسط زین ستمیب قرن در دگاهید نیا .باشدمی مجازات مستحق

 میهست آن مستحق و قیلا چون ،میریپذیم را مجازات ما»ی و مشهور عبارت طبق د.یگرد بازگو

 است. انینمای خوبه ب زین کیکاتولی سایکل فرهنگ در امر نیا نیهمچن «گر.یدی لیدل به نه و

 مخدر مواد مصرف دری بداخلاقی ضرور امدیپ عنوان به را مخدر مواد از استفاده مجازات سایکل

 مخدر مواد مصرف که است نیا مسأله نیا با مواجهه در کیکاتولی سایکلی اصل دهیعق داند.یم

 .(11) بود خواهد فریک مستحق آن کنندهمصرف رو نیا از و است شر آن، نوع هر از

 در آنکه نخست است. وره ب روی اشکالات با حاضر حال در دگاهید نیا رشیپذ وجود نیا با

 دلالت به آرام مخدر مواد مصرف آنکه حال و گرددمیی تلق شر مخدر مواد مصرف دگاهید نیا

 به نسبتی حت ،یمنف اثر نوع چیه واجد گرفتهصورتی علمی هاپژوهش و قاتیتحق مطالعات،

 مقدمه عنوان به گاه شیحش رینظی مخدر مواد از استفادهی حت ،باشدمین کنندهمصرف خود

 ریغ آنکه دوم ؛ردیگیم قرار استفاده مورد خاصی هاگروهی مذهب مراسمی برخ دری معنو سکر

 ادیز زانیم بهی اجامعه چنانچه است. جامعه بر حاکم عرف و فرهنگ ازی تابع بودنیاخلاق

 فاقد شیحش رینظ مذکور مواد مصرف گرید انیب به و ندینما آرام مخدر مواد مصرف به مبادرت

 شدت بهیی رفتارها نیچن بودنیاخلاق ریغی ژگیو آنگاه ،دیآ شمار بهی اجتماع وی اخلاق حقب

 بودنیاخلاق ریغ از منظور گفت توانمی اشکال نیا به پاسخ در البته ،بود خواهد دیترد محل

 قاً یدق نیا و استی قانونیی گرااخلاق جمله از سخت و آرام مخدر مواد از اعم مخدر مواد مصرف

 گر،ید عبارت به دهد.یم نشان لیتما بدان مطلق عدالت طرفداران که استی دگاهید انهم

 نیقوان قالب در آن تیممنوع وی قانون منع از گرفتهنشأت شیحش ای جوآنایمار مصرف تیممنوع

 و دیآیم شمار بهی اخلاق ریغی امر نفسهیف نیقوان ازی تخط رو نیا از و استی فریک مقررات و

 .(12) دارد شهرتی قانونیی گرااخلاق به دگاهید نیا بود. خواهد فریک مستحق

 فریک ،(Bentham) بنتهامیی گرافایده دگاهید طبق: یاجتماعیی گرافایده مکتب -2-1-1

ی ریجلوگ موجب که نمود استفاده آن از دیبای زمان تنها رو نیا از .شودمی محسوب شر نفسهیف

 ریغ و نفع بدون اثر،یب جهت،یب کهیی هامجازات اعمال رو نیا از باشد. تربزرگی شرارت از

 دگاهید نیا طبق نمود. اجتناب آن از دیبا و شده محسوب بزرگی شرارت خود ،استی ضرور
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ی وقت شود، بازداشته فریک اعمال با که نباشد انیم دری شرارت که است جهتیبی وقت مجازات

 نفع بدونی وقت گردد، آن تکرار ای و وقوع ازی ریشگیپ سببی خوب به دتوانمین که است اثریب

 و باشد آنی اجرا از حاصل منفعت از شیب فریک اعمال جهینت در جادشدهیا شر و ضرر که است

 ریپذامکان زین فریک به توسل بدون )جرم( شر آن ازی ریشگیپ که استی ضرور ریغی وقت تاًینها

 زیحا نکته چهار نیهم به توجه آرام مخدر مواد همسأل خصوص در باشد. ترصرفه به ای و بوده

 .(19) استی اریبس تیاهم

 مخدر مواد مصرف آنکه چه است جهتیب آرام مخدر مواد مصرفی انگارجرم آنکه نخست

 از بخواهد قانون که ستینی شر و دارد تعلق فردی شخصی فضا به آرام( مخدر مواد ژهیو )به

 فریک نقش خصوص در که یاریبس قاتیتحق و مطالعات است. اثریب آنکه دوم؛ کندی ریجلوگ آن

ی اجرا ضمانت اعمال که دارد آن از تیحکا گرفتهصورت آرام مخدر مواد مصرف ازی ریشگیپ در

 نفع بدون آنکه سوم ؛گردد معتاد افراد توسط آن مصرف به مبادرت مانع است نتوانستهی فریک

 مصرفی فریک تیممنوع ازی ناشی هاانیز متعدد،ی هاپژوهش و قاتیتحق حسب چون ،است

 ریغ آنکه چهارم ؛شودمی محسوب مواد نیا مصرف ازی ناشی هاانیز از شیب آرام مخدر مواد

 نهیهز حال نیع در و لهیوس نیکندتر فریک حربه که است داده نشان تجربه رایز ،استی ضرور

ی بهتر نیگزیجای هاروش و بوده آرام مخدر مواد مصرف کنترل با مبارزه جهت ابزار نیبردارتر

ی بالاتری کارآمد از مواد، نیا کنندگانمصرفی بازپرور و مداردرمان محاکم لیتشک همچون

 (.14-15) بود خواهد برخوردار

 :یشناختجرم هاتیتوج -2-1

 آنکه از شیپ مخدر، مواد مصرف مسأله استدلال، نیا طبق: یفریک ریغ تیماه -1-2-1

 ضمانت اعمال است.ی عموم بهداشت به مربوطی امقوله باشد،ی فریک نیقوان چارچوب دری امر

 نیا مصرف با مرتبط درمان و بهداشت موضع تیتقو لیدله ب تنها بار،نینخستی فریکی اجراها

 عنوان به تنها فریک حربه از استفاده شود. آن نیجانش اساساً دینبا و بوده مخدر مواد از نوع

 نگاه که موظفند ارانذاستگیس ت.اس هیتوجقابل محدودی طیشرا در مه آن و لهیوس نیآخر

 ای آرام به که مخدر مواد خطرترکم انواع ازی برخ خصوص در لااقل را مسأله نیا بهی فریک

 چارچوب دریی هااستیس اتخاذ به امر، نیای اصل تیماه به توجه با و داده رییتغ اندرمشهو سبک

 شمار به آرام مخدر مواد ییزداجرم مدافعان از که «یگر» یاضق بپردازند.ی عموم بهداشت
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 آن، مندنمودنضابطه و مجاز ریغی داروها مصرف با مبارزه حل راه تنها که است معتقد ،دیآیم

 بهداشت به مربوط مسائل زمره در مسأله نیا است لازم و بوده هاآن مصرف و معامله از ییزداجرم

 از شانیا استمداد و آرام مخدر مواد به نیمعتاد مراجعه ،یکنون تیوضع در رد.یگ قراری عموم

 دنباله ب رای فریکی هامجازات اد،یاعت به ابتلا نفس رایز ،باشدمی ممکن ریغی درمانی نهادها

 دارد فرد خطرناک حالت از تیحکا گردد،ی تلقی ماریبی نوع حالت، نیا آنکه از شیب و داشته

(11). 

 به دلیل نییهرو و نییکوکا کنندگانمصرف کهنیا رشیپذ» است: معتقد «پروس»ی قاض

 فرستاده زندان به ماًیمستقی بازپرور جهتی تلاش گونهچیه بدون اناً یاح عملشان بودنمجرمانه

 ند،یآیم شمار بهی بازپرور ستهیشا ،یالکلی قو اریبس مشروبات به نیمعتاد که یحال در ،شوندمی

ی اندک اریبس نهیهز دولت متأسفانه د.ینمایم جلوه مضحکی حت وی منطق ریغی حدود تا

 را مخدر مواد از نیمعتاد حیناصح مصرف سبب امر نیا که دهدیم انجام نیمعتاد درمان جهت

 دلار 151 روزانه معتاد، هری ازا به ورکیوینی هازندان که استی حال در نیا آورد.یم فراهم

 فاقد که محکوم نیمعتاد است. غافل گروه نیای قیحق ازین درک از لکن ،دینمایم نهیهز

 درمان رند.یبگ قرار انتظار در ماه 4 حداقلی بازپرور جهت مجبورند ،باشندمیی مال امکانات

ی انشا در اندشده موظف قضات راًیاخ «.باشدمی ریپذامکان نیمعتاد %15ی برا تنها زین مزبور

 .(19) ندینما تیتبع صادرهی الزام رهنمود از نیمعتاد قبال در خود حکم

 است. داده نشان هلند رینظیی کشورها در را خود تیاهم وضوح، به دگاهید رییتغ نیا

 کیتفک» یمبنا دو بر کشور نیا مخدر( مواد و مجاز ریغی داروها به )مربوطیی داروی هااستیس

 نیا در است. واراست «یاجتماعی هابیآس کاهش طرحی اجرا» و «سخت از آرام مخدر مواد

 ای و کاندوم گانیرا ارائه رینظ درمان، و بهداشتی هاروشی ریکارگه ب با که شودمی تلاش روش

 معضل با اد،یاعت ترکی رسم مراکزیی بازگشا و اکیتر شربتی قانون عیتوز ق،یتزری هاسوزن

 توسط که است بوده مؤثر و گسترده آنچنان طرح نیایی کارا شود. برخورد مخدر مواد به مربوط

 است گرفته قراری الگوبردار مورد عنوان نیهم با قاًیدقی حت ران،یا جمله از کشورها ازی اریبس

(11). 

 مصرف قانون، چنانچه آرام، مخدر مواد طرفداران زعم به: قانون به احترام شیافزا -2-2-1

 در داد؟ خواهد را انونق نقض اجازه خود بهی کس چه آنگاه د،ینما اعلام آزاد را آرام مخدر مواد
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 را آن شهروندان ازی ریکث لیخی ول ،است دولت دست ساخته ،جرائم ازی اریبس ،یکنونی ایدن

 با دهد.یم شیافزا را بالقوه نیمجرم تنها آرام، مخدر مواد نمودنممنوع با دولت تابند.یبرنم

 حرمت و شده کم روندانشه ازی اریبس تیمجرم شانس ز،ین مواد نوع نیا مصرف از ییزداجرم

 .(13) شد خواهد تیرعا شتریب زین قانون

 موردی درسته ب امر نیای روانشناس علم در: ممنوعی رفتارها ارتکاب به لیتما -9-2-1

 مصرف و شده منع آن از که استی یکارها انجام به لیمتمای آدم که است گرفته قرار قبول

 یی،زداجرم موافقان زعم به ل،یدل نیهم به .باشدمینی مستثن امر نیا از زین مجاز ریغی داروها

 معکوس جهینتی دارا آرام مخدر مواد مصرف عدم به افراد بیترغ جهت در تلاش گونه هر

 سال 11 ریز جوانان در مواد مصرف با مبارزه در کایآمر متحده الاتیا تجربه علاوه به بود. خواهد

 نیا بای رستانیدب آموزاندانشی یآشنا سبب عملاً امر نیا که است آن ازی حاک سال 11ی بالا و

 ازی گرسنگ به دلیل حوا و آدم» دارد: وجودی معروف مثال رابطه نیا در است. شده مواد نوع

ی نید اتیادب در «بود. آن خوردن از شانیا منع آن، تعل بلکه ،نکردند تناول ممنوعه وهیم

 اند:فرموده که شده نقل رسول حضرت از یثیحد دارد. وجود عبارت نیا رینظ زین مسلمانان

 و صیحر ،کنندی نه آن از رای و که آنچه به نسبت انسان ؛عنه منع مای عل صیحر الانسان»

 .(21)« باشدمی مشتاق

 سبب آرام مخدر مواد مصرف ییزداجرم: مصرف اهیس بازار و قاچاق ازی ریشگیپ -4-2-1

 مواد و مجاز ریغی داروها تجارت شد. خواهد مواد از فیط نیا انیقاچاقچ سود زانیم کاهش

 لیتبد سودآور اریبسی احرفه به ها،متیق شیافزا تبع به و آن شدنیقانون ریغ با زمانهم مخدر

 و داشته وجودی ادیز اریبسی تقاضا خاصی محصولی برا جامعه در کهی زمان اساساً  است. شده

ی هایازمندین تأمین جهت قطع طوره ب باشد، دهکر اعلام ممنوع را آن تجارت زین دولت اتفاقاً 

 .(21) آمد خواهد وجوده ب کالا آن اهیس بازار جامعه،

 آنکه نخست است. جهت چند از مجرمانهی رفتارها وقوع بر مصرف اهیس بازار جادیا تأثیر

 روزانه مصرفی ازهاین تأمین به اقدامی متیق هر با و ممکن قیطر هر به شیحش کنندگانمصرف

 کاهش بری تأثیر چیه اهیس بازار جادیا جهینت در هامتیق شیافزا رو نیا از .نمود خواهند ودخ

 منابع هیته جهت را ماده نیا کنندگانمصرف تنها و نداشته دنبال به شیحش مصرف به لیتما

 سمت دتوانمیی ول ،ستین مجرمانه شهیهم قطع به تکاپو نیا دارد.یوام تکاپو به آن تأمینی مال
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 مطالبات وجودی معنا به اهیس بازار وجود آنکه دوم؛ (22) ردیبگ خود به زین مجرمانهی سو و

 از کالاها نیا فروشی بالای سودآور و کسوی از بازار نیا در موجودی کالا مصرف جهت گسترده

 خواهد قاچاق شیافزا موجبی سودآور و تقاضا کمبود، عامل سه اجتماع .باشدمی گریدی سو

 درآمد کایآمر در گرفت. خواهد دربر را مجرمانهی رفتارها ازی اگسترده فیط خود نیا که شد

 نیا که گرددمیی ابیارز دلار اردیلیم 11 حدود مجاز ریغی داروها و مخدر مواد قاچاق انهیسال

 زمره در شیحش تجارت کا،یآمر التیا 11 در ابد.ییم شیافزا زین دلار اردیلیم 111 تا گاه زانیم

 در رای سودآور نیشتریب غلات، تجارت از پس مجموع در و داشته قرار هاتجارت نیآورترسود

 .(29) است داده اختصاص خود به متحده الاتیا

 از حاصل درآمد از شیب «یامیم» شهر در مجاز ریغی داروها قاچاق از حاصلی درآمدها

 .باشدمیی قانونی هارتتجا ریسا مجموع وی درمانی هامراقبت صادرات، ،یگردشگری هابخش

 خود به را مخدر موادی جهانی بازارها مجموع درصد 1/1 کا،یآمر در آرام مخدر مواد بازار

 دفتر عضو «ستیکر جاست» خانم .باشدمی نخست مقامی دارا رو نیا از و داده اختصاص

 تلاش هگون هر» دارد:یم اظهار دیسف کاخ به وابسته مخدر، مواد خصوص دری ملی استگذاریس

 الوصولسهلی حت و متیق بری میمستق اثر چیه مجاز، ریغی داروها مصرف کنترل در گرفتهانجام

 نیچن وجود میمستق ریغ اثر آنکه سوم؛ (24) «است نداشته شیحش مانند مواد نیا بودن

 زر در را خود پستی کالا مواد، نیا کنندگانعرضه که است آنی انگارجرم جهینت دری تیممنوع

 لیتما که زین جوانان ازی برخ فروشند.یم جوانان به جواهر متیق به و داده قرار فامخوش قور

 دامن آشفته بازار نیا به ،دارند سازنده تیفعال گونهچیه انجام بدون هنگفتی درآمدها کسب به

 دری دیشدی جسمان صدمات بروز موجب نامرغوبی کالاها فروش مسلماً زنند.یم

 مواد مصرف ییزداجرم داشت. خواهد همراه به رای میوخ مجرمانه جینتا و هشد کنندگانمصرف

 .(25) باشد کارگشا راستا نیا در دتوانمیی حدود تا آرام مخدر

 :یبشر حقوق هاتیتوج -3-1

ی معضل مخدر، مواد مصرف ه،یتوج نینخست هیپا بر: یخصوص میحر به احترام -1-9-1

 جهت در و شده گرفتار شیخو ادیاعت دام در که تاس کنندهمصرف خود نیا است.ی شخص

 از شیب مخدر، مواد مصرف مسأله نیبنابرا اندازد.یم خطر به را خود سلامت ،یآن لذات از تمتع

 کنترل در دولت دخالت که کرد انکار توانمین است.ی فردی مشکل باشد،ی اجتماعی معضل آنکه
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 ،است دهیپسندی حت وی ضروری امر سخت، مخدر مواد ژهیوه ب مخدر مواد انواع عیتوز و دیتول

 مواد سبک انواع ازی برخ خصوص دری فریکی اجراها ضمانت اعمال که داشت توجه دیبا لکن

ی شخص میحر به قانونگذار ورود واقع، در ،یشخص مصارف جهت وی ئجز مقدار به ویژه مخدر

 به احترام وی آزادی مناد که ییکشورها در د.یآیم شمار به هاآنی خصوص میحر نقض و افراد

 خواهدی شتریب نمود مسأله نیا اند،لئقای ادیز تیاهم هاانسان خلوتی برا و بوده افراد حقوق

ی برخ ازی اندک مقدار مصرف ای و حمل کشورها، ازی برخ که است لیدل نیهم به دیشا داشت.

 جهت منزل در آن کشتی حت ای و ش(یحش و جوآنایمار رینظ آرام مخدر مواد )غالباً مخدر مواد

 ک،یبلژ ش،یاتر رینظیی کشورها اند.داده قرار ییزداجرم و اغماض مورد رای شخص مصارف

 .(21) هستند جمله نیا از سیئسو و دئسو ا،یاسپان هلند، ا،یتالیا ن،آلما دانمارک،

 خود ادیاعت روند که دیشناسیم رای کسان شما شک بدون: زدنبرچسب از جتنابا -2-9-1

 وی عادی ظاهر اگرچه افراد نیا اند.کرده آغاز مخدر مواد انواع ازی برخی حیتفر مصرف از را

 تصور .باشندمی معتاد شدت به مخدر مواد سبک معمولاً و خاص انواع به لکن ،دارندی معمول

 گونهچیه انجام به حاضر معتاد، عنوان به خوردنبرچسب از اجتناب منظور به گروه نیا که دیکن

 انواع چنانچه شد. نخواهند ،گرددمی مشخص ادیاعت به شانیای ابتلا آن، جهینت در کهی شیآزما

 شاتیآزما انجام به را گروه نیا توانمی هم م،یده قرار ییزداجرم مورد را مخدر مواد ازی خاص

 مراکز به همراجع ترس هم و ساخت دور شانیا ساحت از را بودنمجرم انگ و نمود بیترغ مزبور

 جهتی الهیوس را ییزداجرم توانمی مجموع در برد. انیم از جمع نیا در رای پزشک وی درمان

 .(29) دانست اجتماع صحنه به ورود و هیحاش از معتادان نمودنخارج

 شهروندان جانب از هادولت سالار،مردمی هانظام در: یعموم لاتیتما به احترام -9-9-1

 اجرا به را هاانسان سعادت به لین جهت خودی هابرنامه نحو نیبهتر به تا شوندمی انتخاب

 و لاتیتما ،آرا کنندهمنعکس دیبا ،اندمردم از برآمده هادولت که آنجا از د،یتردیب گذارند.

 استعمال به مبادرت شهروندان، ازی ریکث هعد چنانچه ما، فرض در باشند. هاآنی هاخواسته

 خواهد میسقی امر آنی انگارجرم و آن با مبارزه فلذا ،ندینمایم آرام مخدر ادمو انواع ازی برخ

 است. جامعه قبول موردی هاارزش از تیحما جهتی ابزار عنوان به هامجازات شک، بدون بود.

 آن انجام به را مردم اجبار، و زور به توانمین باشد، داده دست از را خود قبحی عمل چنانچه

ی زیچ زند، برهم رای اجتماع نظم آن ارتکاب آنکه بدون خاص،ی رفتارهای انگارمجر واداشت.
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 شهروندان امروزه افزود. خواهدی فریک تورم بر تنها و نبوده متروک نیقوان اههیس بر افزودن جز

 اتفاق شیحش رینظ مخدر مواد سبک انواع مصرف نمودنیقانون بر متمدنی کشورها ازی اریبس

 به .شودمی محسوب آن از ییزداجرم لزوم بر لیدل نیترمهم خود ،یجمع خرد نیا و دارند نظر

 از ییزداجرم خواستار قبل، دهه از شیب امروزه کا،یآمر التیا 11 از شیب شهروندان مثال عنوان

 مواد با مبارزهی هااستیس کهنیا انیب با کانادا در فراستر مؤسسه اند.شده آرام مخدر مواد

ی اریبس است. شده مخدر مواد شدنیقانون خواستار شده، مواجه شکست بای کل طوره ب مخدر

 باورند نیا بر هاآن از %31 حدود و شده اکیتر مصرف آزادشدن خواستاریی کانادا شهروندان از

 .(21) ابدی رواج دیبا آرام مخدر مواد ازی درمان استفاده که

 به لیتما و شیحش مصرف بهی اندهیفزا رشد ر،یاخی هاسال در به ویژه متحده، الاتیا در

 خصوص نیا در ،یآمار اتمؤسس ازی اریبس .شودمی مشاهده آنی شخص مصرف ییزداجرم

 اند.رسانده اثبات به را مورد خصوص دری عموم لاتیتما رشد و نمودهی ملیی هاشیمایپ به اقدام

 با موافق ،ییکایآمر شهروندان از %44 حدود گالوپ، همؤسسی نظرسنج طبق مثال، عنوان به

 به ییزداجرم انیحام .باشندمی امر نیا مخالف زین %54 و بوده شیحش مصرف از ییزداجرم

 خود به را %25 ثابت رقم ،یلادیم 31 دهه مهینی الی لادیم 91دهه از مزبور همؤسسی ادعا

 سوم قرن نخست دهه در و دهیرس %91 به 2111 سال در عدد نیا اما ،اندداده اختصاص

 ییزداجرم بای درصد 44 موافقت از تیحکا آمار نیآخر است. بوده رشد به رو همچنانی لادیم

 .(23) دارد شیحش مصرف

 مقدار نیا از ترعیسری رشد زین کایآمر در شیحشی درمان مصرف ییزداجرم از تیحما

 نسبتی تیوجرسین شهروندان از %11 باًیتقر ،2111 سال در گرفتهانجامی نظرسنج طبق دارد.

ی نظرسنج نمودند. تیرضا و تیحما ابرازی درمان مصارف جهت شیحش مصرف ییزداجرم به

 مذکور ییزداجرم از التیا نیا شهروندانی درصد 12 تیحما از تیحکا 2112 سال در مشابه

 موافقت از تیحکا (AARP) بازنشستگان انجمن توسط گرفتهصورتی نظرسنج گرید داشت.

 داشت. امر نیا ازیی کایآمر شهروندانی درصد 91
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 :یپزشک هاتیتوج -4-1

 نیا صحت بری علمی هاپژوهش و مقالات ازی اریبس: ییزایماریب یناف هاتیتوج -1-4-1

 ،گرددمین کنندهمصرف فرد دری روان و جسمانی امراض بروز موجب شیحش مصرف که مدعا

 دارند. تأکید

 جهینت در شودمی داده احتمال که جسمانی امراض نیترهمم از: جسمانی امراضی نف ـ

 و ریم و مرگ شیافزا ،یرنابارو سرطان،ی هایماریب انواع ،دیآ وجوده ب فرد در شیحش مصرف

 نشان ریاخ مطالعات حال، نیا با است. کنندهمصرف حافظه بر تأثیر و مغزی دگیدبیآس زین

 .(91) ندارد وجود سرطان به ابتلا و شیحش منظم مصرف انیمی ارتباط که اندداده

 پرداخته، هیر بر ناآجویمار مدتدراز اثراتی بررس به کهی دولتی هاپژوهش از گریدی کی

 کندینم جادیا هیر عملکرد دری اختلال شیحش یحیتفر مصرف که است کردهی ریگجهینت

 تا 1311 از دهشانجام پژوهش 13ی هادادهی رو بر کهی مندنظام مطالعه نیهمچن. (91)

 به ابتلا و شیحش دنیکش مصرف نیبی معنادار ارتباط که افتیدر ،گرفت انجام (91) 2111

 سال 21 حاصل که شد منتشر 2112 سال دری پژوهش نیهمچن ندارد. وجود هیر سرطان

 که کرد عنوان پژوهش نیا بود. شیحش مصرف با اشرابطه وی ویر عملکردی رو بر مطالعه

 ای سال 9ی برا روز دری گاریس کی) شیحش یحیتفر مصرف که دهدیم نشان مای هاافتهی»

 وجود، نیا با کند.ینم جادیای مشکلی ویر عملکردی برا سال( 43ی برا هفته دری گاریس یک

 ذکر مقدار از شیب شانمصرف کهی کسان بر شیحش مصرف اثرات نیتخم به قادر پژوهش نیا

 .(91) «ستین ،باشد شده

 که است آن زینی نابارور و شیحش انیم رابطه خصوص در آمریکا علوم ملی یآکادم نظر

 بای معکوس رابطهی دارا زنانهی هاتخمکی بارورساز جهت ضهیب در موجودی هااسپرم تیظرف»

 مثل دیتول جهتی پزشک منظر از رای حاد مشکل ،تأثیر زانیم نیا اما ،است شیحش مصرف

 رسدینم نظر به که اندداده نشان کاییجاما در شدهانجام مطالعات نیهمچن «کند.ینم جادیا

 شود آمده ایدن به تازه کودکان دری رشدی رهایخأت ای تولد در اختلال باعث جوانایمار مصرف

 موجب رای باردار دوران در شیحش مصرف دارند تلاش کهی مطالعات از حاصل جینتا .(92)

 است. ختهیآم درهمی اندک ،ندینمای معرف تولد از پس کودک رشد بری منف تأثیر
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 رشد بری باردار دوران در شیحش مصرف تأثیری بررس بهی و همکاران و (Tennes) تنس

 دوران در شیحش مصرف به اقرار شانیا سومکی که را زن 951 و پرداخته تولد از پس نوزادان

 بروزنموده آثار که دندیسر جهینت نیا به انیپا در و دادند قراری بررس مورد ،اندداشتهی حاملگ

ی د راًیاخ .(99) است رفته نیب از تیطفول نخست ساله کی در نوزادان تولد از پسی اندک

(Day) وی باردار دوران در مادر توسط شیحش مصرف انیم که افتندیدری و همکاران و 

 ودخ پژوهش انجام جهت شانیا دارد. وجود رابطه ساله سه اطفالی ذهن وی بدنی هاتیفعال

 مورد ،داشتندی باردار دوران در شیحش مصرف به اقرار که را زن 155 از متولد ساله سه اطفال

 گرفت، انجام ساله شش کودکانی رو بر ثیح نیا از کهی گرید پژوهش .(94) دادند قراری بررس

 هعمطال از پس (Smith) تیاسم و (Fried) دفر .(95) نمود تأیید را نینخست پژوهشی هاافتهی

 دوران در مادران توسط شیحش مصرف که دندیرس جهینت نیا به گرفتهانجام قاتیتحق ریاس

 نوزادی مرکزی عصب ستمیس و نیجن رشد بر (یتأثیر چیه میینگو )اگری اندک تأثیری باردار

 .(91) دارد

 صورتی اریبس مطالعات زین مغز قشر و انسان هوش بر شیحش مصرف تأثیر خصوص در

ی پزشک ادیبن ژورنال در 2112 سال در شدهانجام مطالعه طبق مثال نوانع به است. گرفته

 در شدهانجام مطالعه نیهمچن .(99) «ندارد درازمدتی منف اثر ،یکل هوشِ بر شیحش» کانادا

 مغز دری ساختار رییتغ چیه با نوجوانان توسط شیحش مصرف که داد نشان ،شد منتشر 2111

 مقدار در کم دست ،شیحش مصرف رسدینم نظر به» که گرفت جهینت مطالعه نیا ست.ین همراه

 «.باشد آورانیز اعصابی برای نوجوان دوره نیح متعادل،

 ازجمله روانی هایبیماری و حشیش مصرف میان رابطه خصوص در: یروان امراضی نف ـ

 نیچندی بررس به 2115 سال در کهی لیتحل است. گرفته انجام بسیاری مطالعات شیزوفرنی

 شیحش که هیفرض نیای برا یتیحما که افتیدر پرداخت دو این نیبی همبستگ مورد در هیفرض

 وجود ،دادینم رخی شیپرروان شد،ینم مصرف اگر کهی طور به ،باشدی شیپرروان علت دتوانمی

 مطالعاتی شیپرروانی ماریب انواع ریسا و شیحش نیبی همبستگ فهمی برا وجود نیا با ندارد.

 داد گزارش زین فیکارد و رستولیبی هادانشگاه از تیزامی استانل دکتر .(91) است ازین یشتریب

 استفاده ماده نیا از کهی افراد اکثر دهد، شیافزا رای شیپرروان خطر شیحش اگری حت» که:

 .(91) «شوندمین ماریب ،کنندیم
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 به دتوانمی (شیحشی اساس لفهؤ)م لیدویکاناب که است داده نشان راًیاخ هاپژوهش ازی کی

ی زوفرنیش درمان در (Atypical Antipsychotics) نابهنجاری شیپرضدروانی داروها اندازه

 محققان نیا .(41) است کرده تیحما جینتا نیا از زین شدهانجام قاتیتحق ریسا .(93) باشد مؤثر

ی شیپرضدروان خواص یدارا دیشد دیپارانوی زوفرنیش موارد در لیدویکاناب که گرفتند جهینت

 است.

 الاتیا در شیحش مدتیطولان مصرف خصوص در گرفتهانجام مطالعات سلسله همچنین

 .باشدمی نادر ماده نیا منزم کنندگانمصرف انیم دری زگیانگیب سندروم که داد نشان متحده

 از نفر 111 انیم در رای زگیانگیب سندرومی هانشانه ،یو همکاران و (Halikas) کاسیهال

 قراری ابیارز مورد ،اندداشته را ماده نیا مصرف سال 1 تا 1 تجربه که شیحش کنندگانمصرف

 .اندبودهی زگیانگیب سندروم به مبتلا فوقی آمار نمونه از نفر 9 تنها که افتندیدر و دادند

 اثبات وضوح به توانست زین شیحش مدتیطولان مصرف خصوص دری شگاهیآزما قاتیتحق

 .(41) نداردی تأثیر کنندگانمصرف زهیانگ بر ماده، نیا که دینما

 مصرف انیم رابطه وجود با مرتبط شواهد و ادلهی بررس با (Schwenk) شوانک راًیاخ

 مطالعات و گرفتهصورتی هاشیمایپ ،یشگاهیآزما مطالعات در کهی شغل عملکرد و شیحش

 فیضع عملکرد و شیحش مصرف انیم رابطه که دیرس جهینت نیا به ده،یگرد انیبی دانیم

 با منطبق آنکه از شیب جینتا نیا که بود معتقدی و .باشدمی اندک وی سطح اریبسی شغل

 وجود» هیفرض با باشد، «یشغل فیضع عملکرد و شیحش مصرف انیم رابطه وجود» هیفرض

 .(42) است منطبق «یشغل فیضع عملکرد و شیحش کنندگانمصرف تیشخص انیم رابطه

 مطروحه، یادعاها برخلاف گرفتهصورت قاتیتحق طبق: شیحش مصرفی درمان آثار -2-4-1

 صعب امراض ازی اریبس درمان در بلکه ،استی درمان دیمف آثاری دارا تنها نه شیحش مصرف

 خصوص نیا در شدهانجام مطالعه چند به نمونه عنوان به ریز در که است کارگشا زین العلاج

 .گرددمی اشاره

به  که ماریب 51 ،یلادیم 1311 سال در گرفتهصورت مطالعات ازی کی در: سرطان اندرمـ 

 قرار مداوا مورد شیحش از استفاده با داشتند قراری درمانی میش تحت سرطان به ابتلا دلیل

 دری بهبود علائم و داده نشان مثبت واکنش مزبور درمان به نسبت شانیا از %91 که گرفته
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 جهینت دری منف جینتا و آثار گونهچیه ،یدرمان کادر اعلام طبق نیهمچن د.یگرد ظاهر شانیا

 .(49) ننمود ظهور مارانیب از گروه نیا در شیحش مصرف

 حال در که سرطان به مبتلا مارانیب ازی گروهی رو بر 1395 سال در کهی امطالعه در

 با و کرده قطع را درمان اتیعمل داوطلبانه ماران،یب ازی برخ آمد، عمله ب ،بودندی درمانی میش

 از حاصلی درمان آثار آنکه جالب نمودند. مداومت آن استعمال به اهیس بازار از شیحش هیته

 .(44) داشت نمود درمان تحت مارانیب ریسا از شتریب اریبس افراد نیا در شیحش مصرف

 مارانیبی اشتها کیتحر در شیحش نقش» عنوان تحتی امقاله در (Nelson) نلسون دکتر

 کهی سرطان العلاجصعب مارانیبی رو بر متعدد شاتیآزما انجام با «غذا به اشتها فاقدی سرطان

 ،بود برده نیب از آنان در را غذا بهی اشتها و کرده شرفتیپی ادیز حد تا شانیا در مزبوری ماریب

 رانمایب از گروه نیا کیتحر دری مؤثر نقش شیحش در موجود THC» که: دیرس جهینت نیبد

 نیای اشتها شدنیعیطب موجب ماده نیا ازی اندک اریبس مقدار مصرف و داشته غذا مصرف به

 .(45) «گرددمی مارانیب

ی رو بر رای قیتحق 1331 سال دریی هاوا در پژوهشگران ازی کی: تیهپات و دزیا درمان ـ

 آثار از دزیا به مبتلا مارانیب از %31 ،یو قیتحق طبق داد. انجام دزیا به مبتلا افراد ازی جمع

 خود درد درمانی دارو عنوان به شیحش از شانیا از %99 و داشتهی آگاه شیحشی درمان

 .(41) دادندیم حیترج بازار در موجودی داروها ریسا به نسبت را آن و نمودندیم استفاده

ی نگران گونهچیه که رسیدند نتیجه بدین خودی علم قاتیتحق دری و همکاران و آبرام دکتر

 زعم به و نداشته وجود مطالعه تحت افراد در شیحش مصرف ازی ناش بارانیز آثار خصوص در

ی ماریب به انیمبتلا در شیحش مصرف مدتکوتاه اتتأثیری بررس از مای هاافتهی» پژوهشگر

 دو هر شیآزما نیا در البته دارد، ماده نیا مصرف مثبت اتتأثیر از نشان ،یمنیا ستمیس ضعف

 زیتجوی داروها مصرف جهینت در خود وزن شیافزا شاهد ش،یحش و THC کنندهمصرف وهگر

 (De Jong) دوجانگ توسطی لادیم 2115 سال در پژوهش نیای هاافتهی .(49) «اندبوده شده

 شیحش مصرف آنکه بر علاوه ،پژوهشگران نیای هاافتهی طبق شد. تأیید زینی و همکاران و

 دردناک عوارض ازی اریبس ،گرددمی دزیا به انیمبتلا دری ماریب شدر توقف ای و کاهش موجب

ی استنشاق صورته ب ماده نیا مصرف چنانچه و داده کاهش را مارانیب در عارضه آوررنج و
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 دنباله ب زین را فرد در تهوع آثار کاهش و غذا بهی اشتها شیافزا رد،یگ صورت )دودکردن(

 .(41) داشت خواهد

 نیهم دری و همکاران و (Haney)ی هان دکتر توسطی گریدی هایسبرر 2119 سال در

 صحه نیشیپ مطالعات جینتای درست بر گرید بار قیتحق نیای هاافتهی گرفت. صورت خصوص

 شده دزیا به انیمبتلا وزن و اشتها شیافزا موجب شیحش مصرف مزبور، پژوهش طبق گذارد.

 .(43) دیگرد مارانیب نیا در خواب تیوضع بهبود موجب ماده نیا مصرف نیهمچن است.

 تیهپات درمان در شیحش مصرف نقش خصوص در آمدهعمله ب قاتیتحق ازی کی اساس بر

C، 91 گروه دو به تعداد نیا گرفتند. قراری بررس و نشیگز موردی ماریب نیا به مبتلا ماریب 

 ترک با دوم روهگ و گرفتندی پ را خود متداولی هادرمان نخست گروه شدند، میتقس مختلف

 زیانگشگفت شیآزما نیا از حاصل جینتا نمودند. شیحش از استفاده به مبادرت معمول، درمان

 گرید گروه از شتریب برابر سه نمودند، شیحش مصرف به مبادرت کهی مارانیب از دسته آن بود.

 که نددیرس جهینت نیبد قیتحق نیا اساس بر محققان دادند. نشان خود در رای بهبود آثار

 دکتر .(51) شد خواهد مارانیب سلامت و بهبود شیافزا موجب شیحش با درمان مدت شیافزا

 از حاصل مقاله نمودند. مشابهی امطالعه انجام به اقدام سال نیهم در زینی و همکاران و شریف

 مارانیب انیم در شیحش مصرف و C تیهپاتی ماریب درمان» عنوان تحت مذکور مطالعه

 شیحش مصرف ازی ناش مثبت آثار به آن در و افتی انتشار «یقانون ریغ مخدر مواد کنندهمصرف

 .(51) است شده اشارهی ماریب نیای احتمال درمان در

 دلالت گرفتهصورت یهاپژوهش ،یجیتدری کور عارضه خصوص در: یجیتدری کور درمان ـ

 نیبد ترکم آن نکنندگامصرف و شده چشم فشار کاهش سبب شیحش مصرف که دارد آن بر

یی نایب قدرت حفظ سبب شیحش مصرف قات،یتحق نیا طبق نیهمچن گردند.یم مبتلای ماریب

 .(52) شد خواهدی جیتدری کوری ماریب به انیمبتلا

 اریبس نقش ژهیو طور به شیحش مصرف که دهدیم نشان مطالعات: درد و آلام نیتسک ـ

 و آلام ریسا و عضلات انقباض وی گرفتگ دز،یای ماریب ازی ناشی عصبی دردها نیتسک دری مؤثر

 صعب امراض درمان جهت داروها مصرف ازی ناش ندیناخوشا عوارض و داشتهی بدنی هارنج

 عنوان تحت رای پژوهشی و همکاران و (Ellis) سیال دکتر .(59) دهدیم کاهش زین را العلاج

 بر آن تمرکز که نمودندی ندهساما «دزیا به انیمبتلا آلام درمان منظور به شیحش دنیکش»
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 در شیحش مصرف گرفته،صورت شاتیآزما در» شانیا زعم به داشت. قرار دزیا به مبتلا مارانیب

 نیتسک موجب تنها نه شیحش نیبنابرا د.یگردی ناراحت و درد کاهش موجب دزیا به انیمبتلا

 طور به ...گرددمی زین ماریب در درد تجربه ازی ناشی روان آثار کاهش موجب بلکه ،بوده دردها

 جهینت دری و روان به نسبت هم و ماریبی دردها به نسبت هم بودن،بخشآرامی ژگیوی کل

 .(54) «باشدمی شیحش مصرف

 خصوص دری امقاله انتشار به 2111 سال در زینی و همکاران و (Wilsey)ی لسیو دکتر

 صدمات چندگانه، تصلب هب مربوط دیشدی دردها کاهش در شیحش مصرف ازی ناش اتتأثیر

 که دندیرس جهینت نیا به و پرداختندی اهیناح دهیچیپ درد سندروم و قند مرض ،ینخاع

 نیگزیجا و داشته همراه بهی عصبی دردها نیتسک دری مهم نقش دتوانمی شیحش مصرف»

 مصرف کهی مارانیب از دسته آن د.یآ شمار به زشدهیتجوی داروها انواع ریسا مصرفی برای مناسب

 بدنی کیزیف ساختار ای و ندارد همراه به شانیا آلام کاهش دری تأثیر زشدهیتجوی داروها انواع

 داروها آنی جاه ب شیحش از ندتوانمی ،ندارد را مذکوری داروها مصرف با لازمی سازگار شانیا

 در کلارک و انگی نچ،یل توسط کهی پژوهش در مذکوری هانمونه بر علاوه .(55) «ندینما استفاده

 نتیجه این گرفت صورت شیحش از کنندهاستفاده العلاجصعب مارانیبی رو بر مطالعه خصوص

 حالت وی خوابیب عضلات،ی گرفتگ رینظ یعوارض کاهش شانیا ازی اریبس که آمد دسته ب

 ریسا مصرف ندتوانمی که نمودند اعلام مزبور مارانیب از %91 حدود کردند. تجربه زین را تهوع

 .(51) دهند کاهش ،گرددمی شانیا دری جانب عوارض بروز به منجر که را روهادا

 بر دلالتی اریبس قاتیتحق زین هاچهیماه و عضلاتی گرفتگ رامونیپ: یعضلانی گرفتگـ 

 استفاده (Zajicek) ککی زاچ مطالعات طبق مثال عنوان به دارد. آن درمان در شیحش تأثیر

 11 مقدار بهی عضلانی گرفتگ و چندگانه تصلب ازی ناشی دردها درمان در شیحش از منظم

 .(59) است مؤثر درصد 35ی ال

 یریجلوگ ،MS بهبود بر شیحش مصرف تأثیر خصوص دری اریبسی رسم مطالعات: اس.ام ـ

 دلالتی همگ که گرفته انجام چندگانهی شدگسخت وی عضلانی گرفتگ ،یقلب وی مغز حملات از

 دیو دکتری هاافتهی دارد. امراض نیا به مبتلا مارانیب ودبهب در شیحش مصرف نقش بر

(Wade) موجب هفته 12 در شیحش مدتیطولان مصرف که دهدیم نشانی و همکاران و 
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 واجد مخدر ماده نیا مصرف آنکه بدون گرددمی MSی ماریب به مربوط عوارض و درد کاهش

 .(51) باشد ماریبی برای گریدی جانب عوارض

 مشاهده تهوع به مبتلا مارانیبی مداوا خصوص در آمدهعمل به قیتحق طبق :تهوع کاهش ـ

 قاتیتحق اند.بوده خود دری ماریب آثار فیتخف شاهد شیحش کنندگانمصرف %92 که شد

 عنوان تحتی امقاله انتشار بهی لادیم 2111 سال در کهی و همکاران و (Layeegue) کویلاا

 مصرف که دارد آن از تیحکا ،دیانجام «زنان در نهیسی جراح متعاقب تهوع حالت ازی ریشگیپ»

 بروز شدت زین و تعداد کاهش موجبی توجه قابل اریبس حد تا THCی هاکپسول ای و شیحش

 .(53) «است شده نهیسی جراح از پس مذکوری هاحالت

 رانمایب در اشتها شدنکم وزن، کاهش بر دلالت شدهانجام قاتیتحق ازی برخ :وزن کاهش ـ

 (Foltin) نیفولت توسط کهی قیتحق اساس بر .(11) دارد شیحش مصرف جهینت در مفرطی چاق

 «انسان وزن شیافزا و اشتها شیافزا بر شیحش استنشاق اتتأثیر» عنوان تحتی و همکاران و

 اند،بودهی ماریب فاقد کهی عاد داوطلبان ازی تعداد که شد عنوان د،یگرد منتشر 1311 سال در

 طبق نمودند. آن مصرف به مبادرت وزن و اشتها شیافزا بر شیحش مصرف تأثیری رسبر جهت

 (THC درصد 9/2) اندک اریبس دوز با شیحشی محتوی گارهایس نیتدخ ،آمده عمله ب جینتا

 .(11) دیگرد روزانهی غذا به اشتهای درصد 41 شیافزا موجب منظم،ی زمان بازه در

 THC به ویژه شیحش در موجود باتیترک که است هداد نشان قاتیتحق :مریآلزا کاهش ـ

 والتر دکتر بکاهد. انیمبتلا در آن شرفتیپ از و داشته همراه به را مریآلزا شدت کاهش دتوانمی

(Walther) دادند قرار اثبات موردی درسته ب را مطلب نیا خود مطالعات دری و همکاران و 

 بر خود قاتیتحق در زین (Esposito) تویاسپوز همچون پژوهشگران از گریدی برخ .(12)

 .(19) اندگذارده تأیید مهر نیشیپی هاافتهی

 

 گیرینتیجه

 از که نرم یا و آرام به موسوم مخدر مواد از خاصی هایگونه مصرف از ییزداجرم موضوع

 لکن ،است سابقه فاقد ایران حقوقی ادبیات در نمود اشاره حشیش به توانمی آن مصادیق جمله

 متحده ایالات و هلند نظیر کشورهایی در سال 51 از بیش درازای به عملی و نظری ینهپیش
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 توجیهات و ادله و بوده مخدر مواد زمره در نیز حشیش که حقیقت این به اشاره با برخی دارد.

 هستند. آن مصرف از ییزداجرم مخالف ،نمایدمی سرایت نیز بدان مخدر مواد مصرف انگاریجرم

 و اعتیادآوری درجه حیث از مخدر مواد انواع میان تمیز ایجاد با دیگر ایعده مقابل در

 نظیر موادی با حیث این از توانمین را حشیش مثلاً  که معتقدند آن از درمانی استفاده قابلیت

 از ترکم بسیار مخدر ماده این اعتیادآوری میزان تنها نه آنکه چه نمود مقایسه کراک و هرویین

 حقوقی منظر از .باشدمی نیز درمانی آثار دارای آن از استفاده بلکه ،است کراک و هرویین

 و شناختیجرم بشری، حقوق توجیهات و ادله به مستظهر آرام مخدر مواد مصرف از ییزداجرم

 حقوقی و پزشکی توجیهات و ادله مجموع نظرگرفتن در با که نحویه ب ،است شناختی کیفر

 داد. نشان تمایل مذکور نحوه ب ییزداجرم مقوله خصوص در توانمی
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