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 1به سوءمصرف مواد مخدر يجوانان روستاي شيعلل گرا مطالعة
 )لرستان استان دلفان، شهرستان يروستاها(مطالعة 

 
  3اصل ينجف زهره ،2ييبابا محبوبه

 
  )15/04/97پذيرش خيتار ،22/08/96 افتيدر خي(تار

 
   دهيچك

و  فياز عوامل مهم تضع يكي ييروستا ادياعت ،ييبعد از فقر و مهاجرت روستا امروزه،
آيد. پژوهش حاضر،  شمار مي به ييو اختالل در جامعة روستا يانسان يروين يناكارآمد

به سوءمصرف  شيگرا علل مطالعهبه  ،يفيك يمحتوا ليو روش تحل يفيك كرديبا رو
 يروستاها . پردازد يم دلفان شهرستان يجوانان ساكن در روستاها انيمواد مخدر درم

  .دارد را سوم تا اول مقام استان در مخدر مواد به معتادان زانيم ازنظر دلفان شهرستان
 ينظر اشباع حد تا و شدند انتخاب يبرف روش گلوله صورت هدفمند و به به ها نمونه

 و مخدر مواد فروشندة و ادياعت ترك كمپ مسئول و مخدر مواد معتاد 20 با
 قيعم مصاحبة از استفاده با پژوهش يها انجام شد. داده مصاحبه دهايسف شير

  صورت گرفت.  يعرف يمحتوا ليها با روش تحل داده ليو تحل هيو تجز شد يگردآور
از  ياز مصرف مواد مخدر ناش ياجتماع يها تياز آن است كه حما يحاك ها افتهي
مصرف  ساز نهيزم دان،يسف شير يو مصرف تفنن يو عوامل ساختار يفرهنگ محل خرده

شغل  تيدر روستا، وضع سابق يها نزاع ليازقب يمواد مخدر بوده است و عوامل اجتماع

________________________________________________________ 
شود و اميد است روحشـان   دريغشان در بخش نظري قدرداني مي هاي بي دليل كمك از سركار خانم شيما صفا به 1

 قرين رحمت الهي باشد.

 . دانشجوي دكتراي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران (نويسنده مسئول)  2

mahboobeh.babaie@ut.ac.ir 
  najafiasl@ut.ac.ir                                           دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهراناستاديار .  ٣
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داشته است.  ريگذران اوقات فراغت بر تداوم سوءمصرف مواد مخدر تأث تيو وضع
 يها رساختيز ارداشتنيكاردان و آگاه با دراخت اريپژوهش، حضور ده يها افتهيبرطبق 

عوامل  نيتر از مهم ،و جذب مشاركت آنها انيروستاي يازس آگاه يبرا يو قانون يياجرا
  عدم گسترش سوءمصرف مواد مخدر است. يبرا

  .دلفان شهرستان روستا، جوانان، اد،ياعت ،ياجتماع يها بي: آسدييكل واژگان
 

  مسئله انيو ب مقدمه
 را بشر امروز يزندگ كه است ياكننده مضمحل عامل نيتربزرگ مخدر مواد مصرف به ادياعت
 يازجمله مسائل مهم اجتماع ادياعت ةمسئل). 19: 1377 ،يدرسوليو س يزداني( كنديم ديتهد

. درحال حاضر، كنديم جلوه هادولت يبرا يصورت مشكل بزرگ كشورها به شترياست كه در ب
و  ياتم ديبحران تهد ست،يز طيبحران مح يعني ،يبحران مواد مخدر، دركنار سه بحران اصل

  ).85: 1382 ،يو غالم ي(احمد استيدن روز ةبحران فقر، مسئل
از عوامل  يكه ناش شوديم يتلق ياجتماع يا نيز مسئله رانيبه مواد مخدر در ا ادياعت دةيپد
-حهيسبب جر كه ينحو دارد، به ياجتماع يمنف يامدهاياست و پ يو درون يرونيب ياجتماع

در جامعه شده  گريد ياجتماع يهابيآس از ياريبس سازنهيزم و جامعه يجمع وجدان دارشدن
هزار نفر  761و  ونيليم 3كم  شده دست ارائه ي). مطابق آمارها26: 1381 ،ياست (عبدالله

 اي ميطور مستق نفر را به 5حضور دارند. اگر هر معتاد  رانيمواد مخدر در ا ةكنند مصرف
با سوءمصرف  رانيا تينفر از جمع ونيليم 19به  كيمسئله كرده باشد، نزد ريدرگ ميرمستقيغ

درصد  8ميزان بروز در كشور  اي اديرشد ساالنة اعت زانياند و م گريبان به دست مخدرمواد 
  .است) 3/2 ت،يجمع رشد برابر سه(

 ةسمت جامعبه غالباًتوجه  د،يآ يم انيم به مواد مخدر سخن به ادياز اعت يوقت ،در جامعه
است كه  يجد يا مسئله ييروستا ةدر جامع ادياعت وعيش كه يدرحال شود، يمعطوف م يشهر

تا  اند، بوده ييكشور روستا تياز دوسوم جمع شيكه ب يهمواره از آن غفلت شده است. از زمان
 ،ياجتماع يها بيهمواره توجه به آس است، دهيدرصد رس 30به كمتر از  تيجمع نيامروز كه ا

شده است. امروزه،  پرداخته آن به يسطح صورت به اينده، ل ماومغف اي ،در روستا ادياعت ويژه هب
 ياست، جوامع كرده داينمود پ ييدر جوامع روستا ياجتماع يا مسئله مثابة در روستاها به ادياعت

رفتار  نيتر كوچك يبرخوردار بودند كه حت يايقو يگذشته از چنان عرف اجتماع انيكه سال
 گسترش و يداد، با رشد و تحول صنعت و فناور خود قرار مي طرةيرا تحت س انيروستاي

  (همان). اندشده مخدر مواد ةمسئل ريمتأسفانه درگ ييجوانان روستا ها،رسانه و ارتباطات
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 كه يطور است، به افتهيگسترش  لرستان استان يروستاها در سوءمصرف مواد مخدر
 اديدر لرستان  اديو مخصوصاً اعت ياجتماع يها بيآس شدن يياز روستا) 1396( يدريح
، ازنظر تعداد )1395دلفان ( شهرستان يانتظام يروين يآمارها طبق دلفان، شهرستان. كند يم

به  انيمراجعة روستاي زانيمواد مخدر، رتبة اول تا سوم را در استان دارد. م بهمعتادان 
 نيدر ا ادياز ده كمپ ترك اعت ن،يبرا است. عالوه ياز ساكنان شهر شتريب دايترك اعت يها كمپ

شهرستان دلفان،  يستيها و بهز شده است (كمپ  واقع ييشهرستان، سه كمپ در مناطق روستا
پژوهش درصدد است به  نيا ست،ين يا توسعه گونه چيامكان ه اد،يبا وجود اعت ازآنجاكه). 1390

جلوگيري از گسترش سوءمصرف مواد مخدر  يبرا ييكارها ها پاسخ دهد و راه پرسش نيا
اطراف  يروستاهاجوانان ساكن در  شيدر گرا يروستاها ارائه كند: چه عوامل نيدرميان جوانان ا

بخش سوءمصرف  نقش داشته است؟ عوامل تداوم مخدرشهرستان دلفان به سوءمصرف مواد 
  ام است؟ آنها كد انيمواد مخدر درم

 
  ينظر اتيادب بر يمرور

 نةيدر زم گشايي راه و متفاوت نظريات گذشته قرن دو يكي طي پردازان هينظر و شناسان جامعه
 اجتماعي، اوضاع و جامعه ساختار به توجه با هركدام، كه اند كرده منتشر اجتماعي انحرافات
 انحرافات كنندة نييتب تواند يم توسعه درحال و افتهي توسعه جوامع اقتصادي و سياسي فرهنگي،

  .باشد زمينه اين درحل  راه ةدهند ارائه و
 دگاهيد از يرفتار كژ نييتب به كه است نوزدهم قرن پردازانهيازجمله نظر ميدورك
مشترك و  يهاارزش از يامجموعه به توجه با ياجامعه هر او، نظر به. پرداخت يشناس جامعه

 هنجارها و هاارزش نيا چارچوب از كه ييرفتارها. است شده يده مسلط سازمان يهنجارها
 ستوده،؛ 57: 1383 ،يزيتبر يمحسنشوند (يم شناخته زا بيآس و يانحراف شوند، منحرف
1386 :128.(  

 يو اهداف فرهنگ هابسياري بر ارزش دياست كه تأك يو جوامع هافرهنگ به مرتن توجه
 نبودنِ ةواسط به رو، نيشده است. ازا ديدارند و در مقابل، بر اسباب وصول به آن اهداف كمتر تأك

از احساس  يو حالت امدهيبه وجود ن يفرهنگ كپارچگيي و تشكل له،يوس و هدف نيب تناسب
 افراد درميان هافرصت عيتوز بر زين يخاص ديتأك مرتن. است شده حاكم جامعه در يهنجاريب

 عامل را وسائل و اهداف به يدسترس در هافرصت يمساو عيتوز عدم و دارد جامعه گوناگون
  ).52: 1377 ،يداند (احمديم انحراف براي يمهم
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 قيمثل بقية رفتارها ازطر ياست كه رفتار انحراف نيسادرلند و همكارانش ا ياصل ةيفرض
 قيازطر خود اتيح طول در كار بزه فرد. شوديم آموخته گرانيد با يوستگيپ و ينينش هم
. رديگيم قرار يانحراف يهاارزش و هاشيگرا ها،زهيانگ درمعرض گران،يد با ارتباط و يوستگيپ

 يو عوامل چند شونديم رو كج دارند شكنانقانون با كه يو ارتباط ينينش نسبت هم مردم به
 را نظريه اين مبناي). 101: 1383 ،يزيتبر يمحسن( كند يم نييرا تع يريرپذيتأث نيميزان ا

 و جوانان معاشرت اثر در و كنند يمن تلقي ناهنجار را اعتياد كه ببينيم روستاها در ميتوان يم
 و هآموخت رفتاري الگوي اين ها، يمهمان در حتي و خانوادگي و دوستي يها رابطه در نوجوانان

 معاشرت ازطريق و شود مي بدل فرد مطلوب رفتاري الگوي به اعتياد تاآنجاكه شود، مي تأييد

  .شود مي دروني فرد براي بيشتر،
 ،يشناخت تحليل جامعه در و اند متمركز شده جوانان كاري بزه بر زين يفرهنگ خرده يها هينظر

 و ها عادت باورها، ،ها ارزش مانند ،آنها يفرهنگ خرده يها يژگيو برحسب را جوانان كاري بزه

 طبقات يهاارزش كه است باور نيا بر لريم). 1388 ،ي(مبارك كنند يم يبررس زندگي يها وهيش
كارانه  رفتار بزه ساز نهيفرهنگ خاص خودشان نشئت گرفته است كه زم يذات يهايژگيو از نييپا

 شدت شوند، كار بزه نييپا طبقة جوانان شوديآنچه باعث م لر،ياعتقاد م به گر،يد  عبارت است. به
  ).76: 1377 ،ياحمدجامعه است ( نييطبقة پا يهاارزش به آنان يبستگ دل و توجه

 آن انيجر در كه كنديم ديتأك يفرهنگ يريادگي فراگرد بر شتريب يفرهنگ انتقال ةينظر
 از يخاص نوع به را فرد ليتما و زشيانگ يفرهنگ انتقال يهاهينظر. شوديم آموخته يكژرفتار
 يهانهيزم با آشكار طور به كه دانند يم فرد يريادگي و معلومات معلولِ و محصول ،يكژرفتار
 هايدانستن انيم رابطة بر هاهينظر نيا. دارد ارتباط ياجتماع يريادگي و يتيترب طيمح ،يفرهنگ

 كه يمناطق در ،يكمك و شاو نظر به. كنند يم ديتأك رفتار عامل يفرهنگ طيمح با هاشيگرا و
 ياجتماع يزندگ يسنت يهاجنبه صورت به شيوب كم يكژرفتار و تيجنا است، زياد يكار بزه

- يم منتقل يگروه و يفرد يبرخوردها راه از آنان نظر به يكار بزه يهاسنت نيا. است درآمده
 كه است هماالن و يباز هم يهاگروه ،يكمك و شاو ازنظر ،يكار بزه انتقال عامل نيترمهم. شود

  ).80: 1383 ،يزيتبر يند (محسنكنيم منتقل اعضا به را يكار بزه يهاسنت و معلومات فنون،
 دربارة او ياتاز نظر يكي كه بود آلماني كالسيك شناسان جامعه از يكي زيمل جرج

 .باشد جامعه در مخدر مواد به اعتياد رواج كنندة نييتب تواند يم فراغت اوقات يشناس جامعه

 شديد وابستگي بندهاي از فرد فزايندة آزادي جديد، تاريخ در روند و مدرن فرهنگ در او، اعتقاد به

 خود به يا تازه خصلت نيز يبر فرمان و دهي فرمان يها صورت .ابدي يم ظهور شخصي و اجتماعي

 فراغت گذران براي يا گسترده هاي راه. ديآ ينم در ديگران تام چيرگي تحت فردي هيچ و رنديگ يم
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 پرشتاب اعمال و ها روش كه سازد متمايز ديگران از را خود دهد يم امكان فرد به كه دارد وجود

 پي خاص روش متمايزشدن، براي كس هر مبنا، براين .دهند يم شكل را شخصي هويت تمايز اين
 يها انيجر از كوشد يم فضا اين در فرد. دهد يم رواج را مدرن زندگي در ماجراجويي كه رديگ يم

 جوامع در ،. بنابرايننهد گام ويژه قواعد با فعاليتي قلمرو در و رود بيرون روزانه زندگي نواخت يك

 در فرد شده،  غيتبل آنها در مدرن فرهنگ و دارند يبرم گام مدرنيسم يسو به كه جوامعي و مدرن

 براي فرصتي و نهد يم كنار را شده زدايي افسون و بوروكراتيك گرا، عقل جهان فراغت، اوقات قلمرو

 كنش به و كند فراموش را اجتماعي نظم يها تيمحدود و اجبارها تا شود يم فراهم او

  ).56- 55: 1385 پيران، و(سخاوت  زند دست غيرهنجاري
  

  پژوهش نةيشيپ
مصرف جامعة  ياست كه الگو آن از يحاك) 1(جدول  پژوهش نةيشيپ از حاصل يها افتهي

 يو صنعت نيبه مصرف مواد سنگ يجامعة شهر كه يطور متفاوت است، به ييو روستا يشهر
تمايل دارند. هرچه وجدان  يبه مصرف مواد سنت ييجامعة روستا كه يدارد، درحال شيگرا

از  يحاك ها افتهيبه سوءمصرف مواد كمتر خواهد بود. اكثر  شيباشد احتمال گرا تر يقو يجمع
 طور نياست و هم رگذاريگرداني از آن تأث به مواد مخدر يا روي شيآن است كه خانواده در گرا

  داشته است. ريگذران اوقات فراغت در تداوم سوءمصرف مواد مخدر تأث ينوع شغل و چگونگ
  تحقيق نةيشيترين موارد مربوط به پ . مهم1 جدول

  نتايج  انجام سال  پديدآورنده
ورمحمدتباريم

 بر را ريتأث نيشتريب خانواده به يوستگيپومعتاددوستانيرهايمتغ  1396 يخراسان مظلوم
 .اندداشتهموادمصرفسوء

  1394  همكاران و يمحمد

 خانواده در كننده مصرف افراد حضور،يليتحصتيوضعت،يجنسسن،
 ـ ياجتماع گاهيپا و درآمد تيوضع ساالن، هم و دوستان انيدرم زين و

 و گاريس مخدر، مواد به آسان يدسترس تيدرنها و خانواده، ياقتصاد
 نوجوانان انيدرم مواد سوءمصرف بر رگذاريتأث عوامل نيترمهم را الكل

 .استدانسته

 يزمان و دفريمع
  1392  يسبز

 اجتماعي كنترل كه يو افراد برخوردارندزياديتعهدازكهيافراد
 در تداوم و مصرف قطع در يشتريب تيموفق است، حاكم آنها بر قوي
 .دهنديم نشان خود از ترك

 و يلنگرود يعيمط
  1392  همكاران

 و نزديكان كاري، بي فراغت، اوقاتگذران،ييجولذّتچونعواملي
 كنجكاوي رواني، فشارهاي خانواده، نظام يدگيپاش ازهم معتاد، دوستان

 و مخدر مواد از دارويي ةاستفاد ازدواج، در شكست ماجراجويي، و
 مواد مصرف جديد فرهنگي ناهنجاري جودآمدنوبه ،ترهممازهمه



 1397بهار ، 1ة شمار ،دهمدواز دورة ايران،ي اجتماع مطالعات مجلة

12 

  نتايج  انجام سال  پديدآورنده
  .مؤثرند مواد مصرف بر شبانه يهايمهماندرتنقالتمنزلهبهمخدر،

  1392  يقنبر و انيحجار

 مخدر مواد مصرف ميزان و مذهبيودينيمسائلبهگرايشبين
 كاري، بي يها مؤلفه بين همچنين،. دارد وجود معنادار منفي ارتباط
 گرايش با شهري مراكز با روستاها نزديكي و معتاد افراد با تعامل
  .دارد وجود معنادار مثبت بستگيهم مخدر مواد به روستايي جوانان

 شيبا افزا يطيعوامل مح و يو عوامل فرديعوامل خانوادگنيب  1389  شرافت
  معنادار وجود دارد.ةبه مواد مخدر رابطشيگرا

وزادآ يرسول
مصرف مواد دارند كه  يدر الگوها ييهاتفاوتييو روستايشهرجامعة  1377 همكاران

  .رديت بگئآنها نشياز تفاوت بافت اجتماعتوانديم

  1389  همكارانو  يباقر
، يهنجار يب يرهايبين متغ يدار يمستقيم و معنةنتايج پژوهش رابط

احساس انزواطلبي و معاشرت با افراد معتاد با شدت اعتياد را آشكار 
 .سازديم

به خانواده  يبستگ آسايش و احترام، گرايش ديني جوانان و دلاحساس  1387  همكاران و آرام سام
  .دارد يفرد را از تمايل به مواد مخدر دور نگه م

 اديو درمان اعت يريگشيمهم در راه كنترل، پيخانواده را عنصر  1383  سپرده
 .دانديم

  1382  عرب
دارد از  شهيخانواده ر وبيكه در ساختار معيو جسمانيختالالت روانا

عامل خانواده است كه درواقع  ،ازآن برخوردار است. پس يخاص تياولو
 اول است.عاملسازنهيخود زم

  1380  يبرزگر
 را مخدر مواد به شدنجذب و شيگراعلتمطالعه،تحتافراد8/74

 دربارة آنها ذهن در كه يسؤال عالمت به پاسخ افتني درجهت يكنجكاو
  .اند دانستهبودبستهنقشآناثرومخدرمواد

  1380  يركاشوند و نادرت
ازدست الت،يبودن تحصنييپا ،يكاريداشتن دوستان ناباب، فقر، بنيب

در  ادياعت شيو افزا يحيبود امكانات تفرهردو والد، كم يا يكرفتن 
  .انديافتهيمعنادارةرابطييروستاةجامع

احتمال دارد كه  شتريب كنند، ميمواد مخدر مصرف نيكه والديزمان  2002 هافمن و سربون
 ند.شومعتادزيفرزندان ن

 شيگرا عوامل از پدر خصوص به نيدر روابط فرزندان با والديخأل عاطف  2001  پيكو
 است.اديبه اعت

  2000  نازرول اسالم
 يو متوسط نييپا يمتوسطه، درآمدهاالتيمعتادان جوان با تحص

از مردان مجرد  شتريمردان متأهل ب اديشدت اعت نيچنو هم رنددا
 است.

ون،يه مانگ،
 ،يكند هارولد،
 تاكرو پوالرد

2010  
 گذار ريتاث ادياعت به شيگرا در معتاددوستانوخانوادهدرمعتادعضو
  .اند بوده

  .اند كرده ذكر ادياعتبهشيگراعاملنيمهمترراخانواده 2010 كوونس و كويپ
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  نتايج  انجام سال  پديدآورنده
 يدر مناطق شهر نيو هروئ نيكوكائليازقبنيمواد مخدر سنگمصرف
  است.شتريو بييتر از مناطق روستامعمول

 و وانش .جي مارتا
 همكاران

2009  
  .است شتريب شهرهابهنسبتروستاهادرموادمصرف
 ريتأث ييدر جامعة روستا ريوم مرگ شيمواد مخدر در افزا مصرف

 داشته است.
  

  :است ذيل شرح به مطالعه تحت منطقة در مخدر مواد مصرف دربارة يخيتار يها تيواقع
لرستان  التيا يبند كه معلول دسته يآورده است كه در جنگ) 1378( يكشاورز رياردش

 شكوه،يمقتدر پ يوال ،يطرهان خان يعلنظر بود، السلطنه اعظم دخالت و) سلسله ،انهطر دلفان،(
عمل و  شان فهيكاكاوند به وظ نيسواران كاكاوند شد. خوان ريدر جنگ اس ديشد اديدليل اعت به
 لسنيو سفرنامةدر  زيويلسن ن). 116: 1378 ،(كشاورز كردند يم ايدفع خمار مه لةيوس شيبرا

در  يرخوت اي يقصور، سست نيتر فعل كوچك نيا خان ينظرعل اديآورده است كه با وجود اعت
  ).205: 1347 لسن،يونكرده است ( جادياو ا يبر قلمرو حكومت راشرفيام يران انجام امور حكم

 يكشاورز شتر،اطراف ال يدر روستاها يذكر كرده است كه وقت) 1362( يزيپار يباستان
و مأمور دولت بر سر او رفت و پرونده  دهيكاشته بود، اتفاقاً خبر به گوش رندان رس اكيتر

من باقال كاشته  ،ام د قربان! من خشخاش نكاشته. آن كشاورز با كمال قدرت گفته بوشد  ليتشك
 نيآن سبز شده است. مأمور با خنده گفته بود مرد! مگر چن يجا به اكيتر ،بودم؛ متأسفانه

 داده جواب شوخ لر آن. شود يهمان سبز م يخدا هرچه در آن بكار نيامكان دارد؟ زم يزيچ
 به يرأ آدم يگاه كه ما نيسرزم در د،ينباش مطمئن خود حرف نيا از هم چندان بود

 امكان نيا شود، ياز صندوق خارج م يهيبه نام فق يو همان رأ زدير يصندوق م يتو "ياعظم"
  ).427 :1362 ،يزيپار ي(باستان بدهد خشخاش گل بوتة و بكارد باقال آدم كه هست هم

شهرستان دلفان گذشته بود،  از رانيا به سفر يط كه يزمان يسيانگل جهانگرد استاراك ايفر
  ).12 :1358 ك،(استار ميكش ينم اكيمنطقه تر نيمردم دلفان به او گفته بودند كه ما در ا

از كشت  يآورده است حاك چيپ هفت كوچةدر كتاب  يزيپار يكه باستان اي ياسيس طنز
از  يحاك لسن،يمطالب كشاورز و و يادآوريمنطقه بوده است و نيز  نيمواد مخدر در ا

 در مخدر مواد مصرف عدم به استاراكمنطقه است. اشارة  نينبودن مصرف مواد مخدر در ا قبيح
  .دارد نشان يعاد مردم توسط مصرف عدم از نيز دلفان منطقة
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مصرف آن مختص  اما. است شده فكشت و نيز مصر اكيمنطقه تر نيدر ا رسد يم نظر به
 يقبح مرفه طبقة يبرا مردم نزد مخدر مواد مصرف. است بوده جامعه مرفه و مالك ةطبق

  .است نكرده جاديا فشانيوظا انجام در يخلل و نداشته
 

  پژوهش يشناس روش
 ازميان. است شده انجام لرستان استان در دلفان شهرستان اطراف يروستاها در پژوهش نيا

 يو شناخت جامع پژوهشگرِ ستةيز تجربة دليل به ينورعل دهستان دلفان، شهرستان يروستاها
 يدهستان بر روستا نيا يروستاها ازمياندهستان داشته است انتخاب شد.  نيكه دربارة ا

از آن است  يحاك انيمشاهدات پژوهشگر و اظهارات پاسخگو رايشد؛ ز ديتأك يآباد سنجاب حسن
  1معتاد حضور دارد. كيكم  كه در  هر خانوار دست

 محتواي ليانجام شده است. تحل يفيك يمحتوا ليو روش تحل يفيك كرديپژوهش با رو نيا
 يندهايفرآ قيها ازطرداده ييمحتوا يذهن ريتفس براي يقيروش تحق توان يم را يفيك

 دانست شده شناخته يالگوها يطراح اي يساز مضمون و ،يكدبند مند، نظام يبند طبقه
  ).1993(مورگان، 
كه در روستا با عنوان معتاد شناخته شده بودند  يمنوال بود كه ابتدا با افراد نيكار بد روش

 يكنندة مواد مخدر هستند برا را كه مصرف يگريمصاحبه شد و از آنها خواسته شد افراد د
از  يانتخاب شدند. برخ يبرف گلوله صورت بهها هدفمند و  كنند. نمونه يمصاحبه معرف

  .آمده است 2در جدول  اند، كرده مصرف كه يمواد و كنندگان مشاركت يها يژگيو
  كنندگان مشاركت يها يژگيو. 2 جدول

 خانواده در يكس چه
 كرده؟ يم مصرف مواد

 رايموادچه
 د؟ياكردهامتحان

 كد  2اسم سن التيتحص شغل

 كشاورز رهيش اك،يتر پدر
وخواندن
 نوشتن

 1  بيحب 72

 كشاورز رهيش اك،يتر ييدا
وخواندن
 نوشتن

 2  صابر 70

 پدر
 شه،يشاك،يتر

 كراك
 3  ابوذر 38 پلميد راننده

________________________________________________________ 
كنيد چند نفر معتاد در روستاي شما وجود دارد، اهالي معتقد بودند جوان  در پاسخ به اين سؤال كه فكر مي .1

 همه معتادند. ؛ يعني»كل، كل«گفتند:  سالم در اين روستا نداريم و با تأكيد مي

 براي رعايت مالحظات اخالقي در پژوهش، از اسامي مستعار استفاده شده است. .2
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 خانواده در يكس چه
 كرده؟ يم مصرف مواد

 رايموادچه
 د؟ياكردهامتحان

 كد  2اسم سن التيتحص شغل

 4 مانيپ 31 پلميدفوق نقاش اكيترشه،يش پدر

 - 
 آدامس،شه،يش

 كراكش،يحش
 5  سجاد 23 سانسيل سرباز

 مادر و پدر
 ان،يقلاك،يتر
 شيحششه،يش

 كاريب
آخرترم

 يكارشناس
 6  سبحان 22

 7 داوود 32 پلميد كاريب اكيتر - 

 پدر
 كراك،اك،يتر

 شهيش
  8  نيمب 40 پلميد فوق دار مغازه

  9 يمجتب 52 پلميد كاسب اكيتر پدربزرگ
  10 يمرتض 48 كليس دارخانه اكيتر پدر
كشاورز ترباكشه،يش عمو پلميدفوق 43   11 محمدمراد

 - 
 اك،يترشه،يش

 شيحش
  12  ادگاري 40 پلميد كار يب

  13 يموس 49 ييابتدا كشاورز اكيتر پدر
  14 حشمت 52 ييراهنما رمال نوعهمه پدر
اكيتر برادر كشاورز ييابتدا 57   15 ميكر

 يقاچاقچ رهيش و اكيتر پدر
وخواندن
 نوشتن

  16  محمدرضا 70

 ييدا
 و رهيشواكيتر

 شيحش
  17  هوشنگ 43 پلميد فوق راننده

 44 ييراهنما كشاورز رهيش و اكيتر برادر و پدر
سنگ
  18 مراد

  19 روزيپ 29 پلميدفوق راننده بنگشه،يشكراك، - 

 كار يب نيهروئ اك،يتر - 
پلميدفوق

 ياخراج
  20  رضا 30

  21 صمد 34 ييابتدا كشاورز اكيتر پدر
  22 الديم 44 پلميد كشاورز شهيشاك،يتر پدربزرگ

 پدر
 ره،يشاك،يتر

 شهيشن،يهروئ
  23  يمحمدتق 38 رستانيدب كارگر

 برادر
 ره،يشاك،يتر

 شهيشن،يهروئ
  24  نمدبگ 38 پلميد كارگر

 

كه از نحوة ورود  ييروستا دانيسف شيشد با ر يها، سع باالبردن اعتبار داده يادامه، برا در
مواد مخدر و مسئول كمپ  يها اند و نيز فروشنده زمان آگاه بوده يمواد مخدر به روستاها در ط
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بندي مقوله .استفاده شد يعرف يا از روش تحليل محتواه دهمصاحبه شود و براي تحليل دا
شود و با توجه به يم آغاز مصاحبه ايمتن  ةزمان با مطالع هم يمحتواي عرف ليمطالب در تحل

 با. شود يم انجامرمز  نييساختن آن تا تعفشرده و معنا واحد نييموضوع، مرحله به مرحله تع
 حاصل كه يكل مفهوم سپس و نييتع ها مقوله و شوند يم ادغام رمزها مشترك، يا نهيزم افتني

 ساختار رييتغ ،يبوم فرهنگ خرده ).1993(مورگان،  شود يم حاصل هاست مقوله يبند جمع
بودن  هكنندتعيين مواد، بودن دردسترس، مواد مصرف از ياجتماع تيحما، يتفنن مصرف روستا،

  برخي از مقوالت پژوهش حاضر است.  ،يفراغت يها تيفعالميزان اشتغال به كار، 
 

  پژوهش يها افتهي
 به اكيتر كوپن دادن سپس و خشخاش آزاد كشت زمان از لرستان در اكيتر از استفاده
 زانيم به توان يم مطلب تياهم به بردن يپ يبرا. است گرفته شدت 1348 سال در معتادان
 كه كرد توجه 1357- 1355 يزراع يها سال در آن ديتول مقدار و خشخاش ركشتيز سطح
  .بود داده اختصاص خود به را استان يآب يها نيزم نيتر مرغوب از درصد 2 حدود

 
  1355- 1357 يها دوره در لرستان استان در اكيتر برداشت زانيم و خشخاش ركشتيز سطح. 3 جدول

  يزراع سال
ريزسطحكل
 استان يآب كشت
  هكتار به

كشتريزسطح
 به خشخاش
  هكتار

 اكيترزانيم
 اكيتر شده برداشت
  لوگرميك به

 كشت ريز سطح نسبت
 ريز سطح به خشخاش
  استان يآب كشت

  درصد 2  17600 2280 126874 1355-6
  درصد 2  14000 950 128140 7- 1356

  
 رواج استان يشهرها و روستاها در اكيتر استعمال و خشخاش كشت ها، سال نيا طول در

 بند دو. است شده سروده ياشعار اكيتر به معتاد افراد مدح در يحت و است كرده دايپ يديشد
 الشتر بخش و دلفان كوهدشت، شهرستان در مور اي هوره نام به يمحل آواز ينوع در كه شعر

  :است بوده قرار نيا از شده يم خوانده
  يكار گل ينيچ وافور و دست      يمروار يشيبالشت ر نيدا مرك
  1و ذهير نقــده  وافور  و دست            زَويو   پالتـــو   الل   د   شانت

________________________________________________________ 
 در دستت وافوري چيني بود كه گلكاري شده بود     هاي مرواريدي داشت تكيه زدي   به بالشي كه ريشه .1

 ريز شده. بود نقرهو در دستت وافوري                     رو دوشت پالتويي بود كه مرصع به لعل بود
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 در خشخاش كشت سپس و داشت ادامه 1359 سال در انقالب يروزيپ از پس تا روند نيا
 لرستان در مخدر مواد قاچاق ريس بعد، به زمان نيا از. شد منسوخ لرستان جمله از كشور كل

 كشور يمرز مناطق يبرخ از عيوس ابعاد در نيهروئ و اكيتر و كرد دايپ يگريد شكل
  ).1370لرستان،  ي(استاندار شد وارد استان به شرق يمرزها خصوص به

 بوده مالك و مرفه طبقة مختص انقالب و يارض اصالحات از قبل مخدر مواد از استفاده
معتاد به مواد مخدر فرزندان مالكان  يها گروه نيتر از بزرگ يكي زيپژوهش ن نيدر ا 1.است

 ياند و مواد مخدر برا ساكنان روستا داشته ةينسبت به بق يتر مرفه يروستا هستند كه زندگ
 ديخر يرا برا ياند امالك موروث وفور فراهم بوده است، اما بعد از سوءمصرف، ناچار شده آنان به

  :گفت يم گونه نيروستا ا نيمواد مخدر به فروش برسانند. فروشندة مواد مخدر در ا
 يند و هستند، مواد خالص و بدون افزودنبود يخوب يها يو فرزندانشان مشتر مالكان

 جاش به و دستم دادند اجاره را يشها نيزم...  يآقا دادند، يپول هم خوب م خواستند، يم
 پول كه هم االندفترشان پر شد،  گريد بردند، يمواد م خواستند ينوبت كه م هر و پول يمقدار
خودم. كار  ياست برا يهم منبع درآمد خوب ها نيزم رند،يپس بگ را هاشان نيزم و بدهند ندارند

 مواد جاش به بود آورده را هايش كفش شيپ ماه كه دهيرس ييجا ... كه پسر خان... بود به يآقا
  ).16( دادم اش به سوخت دلم هم من رد،يبگ

  :گفت يم ميكر
 خسته و ميبود كرده كار يليخ روز كي... خانواده كمك رفتم يم يكشاورز كار يبرا شهيهم

 شاه انگار كرد، تعارف هم ما به بود اكيتر دنيكش مشغول ها درخت ريز كه پسرش م،يبود
  ).15( دميكش اكيتر بار نياول يام تعارف كرد، و برا كه پسر... به 2.شدم

در هر موقعيتي افتخار  را مالكان بزرگ فرزندان با بودن نينش هم ييروستا جوانان
 ليكه مواد مصرف كنند، با م كردند يفرزندان بزرگ مالكان از آنان دعوت م يو وقت دانستند يم

 بقية مثل يانحراف رفتار كه است استوار فرض نيا بر زين ساترلند ةينظر .رفتنديپذ يو افتخار م
 يريكث ةعد سدينو ي. كولب مشود يم آموخته گرانيد با يوستگيپ و ينينش هم قيازطر رفتارها

رابطه و  جاديبرخورد و ا قيدارند و ازطر ههستند كه شخصيت نارس و ناپخت ياز معتادان افراد

________________________________________________________ 
سفيدان روستا تعداد معتادهاي اين روستا را قبل از انقالب پنج نفر ذكر كردند: دو خان و دو مباشر و يك  ريش .1

 برادر خان. 

 خيلي خوشحال شدم. .2
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 ،يسروستان قي(صد شوند يراه سوق داده م نيساالن به ا هم ژهيو به گريبا افراد معتاد د يوابستگ
1385 :16.(  
 گونه نيا د،يكرد دايپ شيچطور شد كه به مصرف مواد مخدر گرا نكهيدر پاسخ به ا ميكر

  كرد:  انيب
 ندارم، كم هيبق از يزيچ پس. دارم كه نيزم و مال كردم يم فكر داشتم، غرور و بودم جوان

  ).15( نكشم اكيتر چرا
  :گفت يم زين صمد
 يگذر يم اش خانه در از تا كشد، يم اكيتر وافور با كه دارم كم...  از يزيچ چه من مگر
 دود را ام ييدارا هيبق كه دارم نيزم و مال قدر نيا من دينيبب يعني كند، يم راه به را وافورش

  ).21( ستين ياليخ هوا، فرستم يم كنم يم
 است نيا است، شده مخدر مواد مصرف به ييروستا جوانان شيگرا باعث كه يگريد عامل

نسبت  يمرفه يزندگ مالكان نيو ا كرد يم يزندگ مالك چند اي كيدرگذشته در هر روستا  كه
از  يكيعوام  ازنظر كه ينحو به كردند، يمصرف م اكيتر بيشترشانو  ندروستا داشت ياهال ةيبه بق

و فرزندان  بود اكيطبقة باال، استفاده از تر عضو مثابة به ،ياجتماع تيموقع تيتثبملزومات 
 ةخان مهمان  هم. اگر كردند يم مصرف اكيتر يقبح چيمالكان بدون ه بزرگ(مذكر، مؤنث) 

و حذف  يبعد از اصالحات ارض اما. آوردند يم اكيتر ييرايپذ يحتماً برا شدند، يم ها تيرع
باورند كه  نيبر ا و ماند يباق انييدر ذهن روستا همچنان يزندگ سبك نيمالكان از روستا، ا

او  ياجتماع تيموقع نكند، مصرف اكياگر تر ،امالك باشد صاحبهركس ثروتمند باشد و 
 يارضا يجوانان و نوجوانان برا ،منوال نينشده است. بر ا تيتثب باال طبقة از يفرد منزلة به

 ةمواد مخدر را الزم مصرف 1)شهيبك ديالمثل (هر كه داشتوته با از ضرب يرويپ وغرورشان 
  .دانند يخود در  طبقة باال م ياجتماع تيموقع تيتثب

 و است؛ همراه تيمالك يريگآسا با آغاز شكلتن ةمعتقد است كه ظهور طبق) 1392وبلن (
 خواستند يكه م شد يم ياشن كآسا، از خواست مردان مالتن قةدر طب يچشموهمچشم

 يپاسخگو نهايبادوام حاصل از غارت نشان دهند. ا يدستاوردها شيخود را با نما يتوانمند

________________________________________________________ 
فروخت، ايشان  بومي با يكي از افرادي كه مواد مخدر به جوانان و نوجوانان روستايي مي . در مصاحبة پژوهشگر1
. پرسيده شد كه با چه ترفندي جوانان روستايي را كند يمبراي چند روستا شخصاً مواد مخدر فراهم  كرد يمدعا ا

، يعني اينكه هر كس مواد مخدر (هر كه داشتوته بايد بكيشه). ايشان در پاسخ گفتند كند يمجذب مواد مخدر 
 را ندارد. غرور و هيبت مردها مصرف نكند حاكي از وضعيت اقتصادي بد اوست و
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  -69: 1392رواج دارد (وبلن،  غماگري يها هستند كه در تمام اجتماع يو سرور يارباب ليم
 يتوانمند خواستند يم شدن مالك از پس زين مطالعه نيا انيپاسخگو اكثر رسد يم نظر هب). 71
  .دهند نشان مخدر مواد مصرف با را خود
  :دهد يم حيبه مواد مخدر توض شيگرا يچگونگ ةدربار "الديم" 

همراه  ميمهمان داشت كه يوقت يو حت ديكش يم اكيزمستان تر يها شب يپدربزرگم برخ
سه ماه  ايدو  آمد يم شيپ يو هرگز هم معتاد نشد، گاه كرد يمصرف م اكيها تر مهمان

شروع  و شوم يبكشم معتاد نم اكيفكر كردم اگر تر  . من همافتاد يهم نم ياتفاق چيو ه ديكش ينم
  ).22( دهيرس شهيش به كارم گريد. ينيب ياآلن كه وضعم را م ،يعشق اكيتر دنيكردم به كش

  :گفت يم زين يموس
و معتاد  كشند ينم گريو د كشند يم 1پرس و يعروس توي فقط كه...  مثل دميد را ها يليخ
  ).13معتاد شوم ( كردم ي. من هم فكر نمشوند يهم نم
مواد  يكه در روستاها مشاهده شد، مصرف تفنن يگريطور كه ذكر شد، مسئلة د همان 

 زياند كه آنان ن تصور بوده نيبر ا زيو بزرگان روستا بود. جوانان ن دانيسف شيمخدر توسط اكثر ر
  .شوند يمعتاد نم
از  يحاك ييو مصرف مواد مخدر توسط جوانان روستا ييآنچه ذكر شد، نحوة آشنا بر عالوه

  ها گفتند: در مصاحبه انياز پاسخگو يبرخ كه ينحو نبودن آن است، به بودن و قبيح دردسترس
 در پدرم و آمد يم مهمان برايمان هروقت. هست اكيتر شهيهم مان خانه يها نتيكاب يتو
 از بعد روز كيمهمان بودم.  يبرا مخدر مواد دنيكش وسائل كردن فراهم مسئول من نبود خانه

  ).22( كردم مصرف را بود مانده يباق آن از آنچه رفتند ها مهمان نكهيا
  :كه است كرده اشاره صمد

. اگر ميفراهم كن ميتوان يمواد مخدر را م يتماس تلفن كيروز فقط با  از شبانه يهر ساعت در
مواد  ساعت ميو بعد از ن ميريگ يهمسرش تماس م اي... خاموش باشد با پسرش ليموبا يگوش

  ).21دردسترس است (
  :گفت بار نياول يبرا آن مصرف و مواد با ييآشنا نحوة درخصوص "مراد سنگ"

ها را  مواد مخدر بود، مهمان دنيكه متعلق به كش ياتاق ياز مكه برگشته بود و تو پدربزرگم
. بود يديسف شير مرد ها مهمان از يكي كردم، يآماده م شانيو وافور را برا كردم يم ييراهنما

________________________________________________________ 
 خواني. مراسم فاتحه .1
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 كنارش هم من كرد، يمصرف م شهيم همپدر البته. كردم امتحان. كن امتحان هم خودت گفت
  ).18( آمد خوشم اكيتر يبو از و بودم

  :ديگو يمصرف مواد مخدر م يدربارة چگونگ "يمرتض"
 ايم،يب ايبوده كه از روز اول معتاد به دن نيانگار قسمت من ا 1گرت، مع شير  يب خدا نهات

روي نافش  ديبگذار اكيبودم، اقوام به پدرم گفته بودند كه تر يا هيگر يليآمدم خ ايبه دن يوقت
 نيانگار ا د،يكش يم اكيتر يم. وقتكنار بابام بود شهيبزرگ شدم هم يوقت شود، يخوب م
پدرم رفته بود سفر،  يشده بود، چون وقت يمن از همان نوجوان اديباعث اعت اديز يها نشستن
  ).10( ميديكش يمدت خمار بودم، بعداً هم كه ازدواج كردم با همسرم هردو م ةمن هم
 :گفت "يموس"

بعد  گريد يپدرم و مردها ليدل نيهم است. به اديكارمان سخت و ز يليفصل تابستان خ در
 م،يكرد يم ياديكار ز ميما هم كه نوجوان بود كردند، يمواد مصرف م يرفع خستگ ياز كار برا

در رفع  يريتأث لي. اواميو مصرف كن ميمواد آنها را كش برو يها مانده يباق ميكرد يم يسع
مصرف  ديروز را به ام ةو هم ميديخر ينداشت، اما بعداً خودمان با دوستان مواد م يخستگ

 چيه مصرف از بعد كه ينحو به داشت، يخوب ينشئگ البته م،يكرد يتا شب سخت كار م اكيتر
  ).13( نبود يخستگ از يآثار

  :دهد يپاسخ م گونه نيا د،يو كجا مواد مصرف كرد يك بار نيسؤال كه اول نيدر پاسخ به ا "روزيپ"
ما،  يروستاها آيند يبرداشت محصول م يبرا هاشان راننده و دارها نيكمبا كه تابستان فصل

دارند مواد مخدر را همراه  فهيوظ كنند يمحصوالت آنها را درو م ها نيكه كمبا يا هر خانواده
مواد  يو حت اكيتر يداريب خاطر شب به ها نيكمبا راننده ةآنها فراهم كنند. هم يبرا ييمواد غذا

 خودت اول گفتند كنند، مصرف تا كردم آماده آنها يبرا اكيتر كه روز كي. كشند يهم م يگريد
  ).19( دميكش باشند راحت آنها نكهيا خاطر به هم من م،يبكش هم ما تا كن شروع
  :گفت يم "صابر"

 توي بوده، شهيهم نان، مثل آب، مثل چون دم،يد مخدر مواد يك بار نياول ستين ادمي اصالً
  ).2( باشد فراهم مهمان يبرا ديبا ديكش ينم اگر هم يكس خانواده
 كنند يمواد مخدر مصرف م اديكه ز يانيپاسخگو شترياز آن است كه ب يحاك ها افتهي

تجربة  نياول انيپاسخگو شتريب نيدارند كه به مواد مخدر معتادند و همچن كيي بستگان درجه

________________________________________________________ 
  .من شد بيبود كه نص ونداز طرف خداعذاب بزرگي  .1
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به سوءمصرف مواد  هياول يها اند كه بعد از تجربه مصرف مواد مخدر را در خانوادة خود داشته
  اند. كرده دايپ شيمخدر گرا

 نيبرداشت محصول (كمبا ارت،يز يها مهي، ولها يو مهمان يازجمله عروس گوناگون،در مراسم 
 در يمخصوص اتاق اكيمصرف تر يو برا شود يكوب) و مراسم عزا مواد مخدر مصرف م و خرمن

بسا بيشتر  صورت هنجار درآمده است، چه مراسم به ني. استفاده از مواد در اشود يم گرفته نظر
 ياز مواد برا استفادهاند.  مراسم شروع كرده نيهم از كنند يكه مواد مخدر استفاده م يكسان

كننده در پژوهش بوده  در افراد مشاركت ادياز علل اعت يكي يجسم هاي يماريدرمان دردها و ب
  .كنند يم استفاده اكيسخت از تر يرهادر هنگام كا هم يكارگران كشاورز شترياست. ب
به  شيو تحوالت روستاها در گرا ريياز آن است كه تغ يها حاك حاصل از مصاحبه يها افتهي

وآمد  با شهر در رفت شتريكه ب يانيداشته است. پاسخگو يينقش بسزا يانواع مواد مخدر صنعت
و  ريافراد پ يول كنند، يو كراك و... مصرف م شهيازجمله ش يهستند، مواد مخدر صنعت

. كنند يمصرف م اكيتر رةيو ش اكيكه كمتر با شهر ارتباط دارند، همچنان فقط تر سال، انيم
در  رايزاند؛  شروع كرده اكياند كه مصرف مواد مخدر را از تر ذكر كرده انيپاسخگو ةالبته، هم

  است. شده يمختلف استفاده م  خانواده موجود بوده است و در مراسم
 و محصول را يكژرفتار از يخاص نوع به فرد ليتما و زشيانگ ،يفرهنگ انتقال يهاهينظر
 و يتيترب طيمح ،يفرهنگ يهانهيزم با آشكار طور به كه داند يم فرد يريادگي و معلومات معلولِ

 طيمح با هاشيگرا و هايدانستن انيم رابطة به هاهينظر نيا. دارد ارتباط ياجتماع يريادگي
 يروانه هنگام). پس، رفتار كج80: 1383 ،يزيتبر يمحسن( كنند يم ديتأك رفتار عامل يفرهنگ

و  باشد ايمه يفرهنگ اجتماعخرده اي ياجتماع محل درآن رفتار  موقعيتكه  افتد ياتفاق م
فرد وجود نداشته  ياجتماع طي. اگر رفتار نابهنجار در محبگيرد صورتاز آن رفتار  تيحما ينوع

 سورسي(آن افتد يرفتار كمتر اتفاق م نيا ،فرهنگ مخالف آن باشدخرده اي يباشد و اجتماع محل
  ).583- 536: 1998 ،يو دون
در تداوم مصرف مواد مخدر  ياديكه عوامل ز دهد يها نشان م حاصل از مصاحبه يها افتهي

گذران اوقات فراغت است.  يبرا يو فقدان امكانات يكار يعوامل ب نيتر نقش دارند. از مهم
  :كند يم انيب گونه نيگذران اوقات فراغت را ا يفقدان امكانات برا ريتأث "سبحان"

و مصرف  ميرفت يو گذران اوقات فراغت خانة دوستان م ينينش شب ياوقات فراغت برا در
  ).6( ميكرد يم

  :گفت يم "يموس"
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هم  يحساب درست ي. سرگرمميدار يكشاورز كار چندماه فقظ و ميندار كار سال طول شتريب
  ).13( ميبكش ديبا كرديم مي فكر هم ما دند،يكش يآنها م م،ينشست يترها م دور بزرگ م،يندار

 :گفت يدر پاسخ به علت تداوم مصرف مواد مخدر م "يمحمدتق"

روستا اعتراض كردند كه مانع  ي. اهالميشد يوسط روستا جمع م يكار يب يها وقت
طالق  اديخاطر اعت از دوستان كه زنش به يكي. بعد از آن، توي خانة شويم يها م وآمد زن رفت

 آن ةهم نكهيتا ا ميكرد يم يباز ما هم ورق كرد ي. او مواد مصرف مميشد يگرفته بود جمع م
  ).23( شدند معتاد جمع

 يسع كند يكه كار م يكس كه يدارند، درحال يهنجارشكن يبرا يشتريوقت ب كار يب افراد
 ل،يدل نيهم ارتكاب جرم ندارد. به يبرا ياضاف يدر حرفة خود موفق باشد و وقت و انرژ كند يم
باعث  ،يورزش التيبودن تسه و فراهم ليتحص يها سال شيشناسان معتقدند كه افزا جرم شتريب

  ).122 :1381 ممتاز،خواهد شد ( يرفتار كاهش كج
اغلب،  ،ييپركردن اوقات فراغت جوانان روستا يبرا ييها و نبود مكان يتوجه به كار فصل با

شكل گذران اوقات  نيو مصرف مواد مخدر را بهتر گذرانند ياوقات فراغت خود را با دوستان م
 يها فرهنگ خرده يبرا هم كوهن البته،اند.  برشمرده يبه آرامش موقت دنيرس يفراغت برا

 يپرست يو خوش ييجو لذت ها يژگيو نياز ا يكيرا در نظر گرفته است كه  ييها يژگيرو و كج
  ).63: 1383 ،يزيتبر يمحسناست ( ينگر ندهيزمان كوتاه بدون آ مدت يو برا يا لحظه

شده  جاديا رهيچند ت بياند كه از ترك شده ليتشك فهيطا كي از گاه منطقه نيا در روستاها
در رقابت  گريهستند و همواره با همد يخاص يرفتار يها يژگيو يمختلف دارا يها رهياست و ت
آن قرار  يامدهاينزاع و پ يبرا ينيسنگ يها مجازات يدولت نيقوان نكهياند. با توجه به ا و نزاع

در  "حشمت"به هم استفاده كنند.  زدن بيآس يبرا يگريد يها از راه كنند يم يداده است، سع
  :دهد يم حيتوض نهيزم نيا

 يبرا را اكيتر و كند ترك شهيهم يبرا را مواد مصرف كه بود شده مصمم بار كي عمويم
. بود خواسته مواد كردن فراموش زودتر يبرا يراه روستا ياهال از يكي از. بود گذاشته كنار روز ده
 عمويم به و بود كرده پر اكيتر از را كپسول يها داشت، قرص 1يحمال ما با نكهيا خاطر به زين او

ها باعث شد كه دوباره  كپسول آن. اما يكه زودتر ترك كن كند يها كمكت م قرص نيبود ا گفته
  ).14آورد ( يرو اكيبه تر

  :شد ادآوري او داشتيم، روستا در مخدر مواد فروشندة با كه ييوگو گفت در
________________________________________________________ 

  . رقابت1
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من دعوايشان  دانند يچون م خرند، يم مخدر مواد من از واسطه با خودمان رةيت جوانان
. فروشم يم يمواد نوع... هر  رةيراه عاقبت ندارد. به ت نياشان گفتم كه ا به يگاه و گاه كنم يم
  ).16( 1جو تو فتنديب همه خواهم يم نگفتند، زور ما به كم پدرهايشان نهايا

 تداوم در زين روستا يداخل سابق يها استنباط كرد كه وضعيت روستا و نزاع توان يم پس،
  .است بوده رگذاريتأث مخدر مواد مصرف

  
 يريگ جهينت و بحث

ها بود، امروزه  نامالكان و خبزرگ ةمصرف مواد مخدر در روستاها، مختص طبق يزمان اگر
 شوند، يم محسوبدر كشور  ديتول أمنش كه ،ييروستا جوانان انيدرم گسترده طور بهمصرف آن 

  همراه آورده است.به ياديز ياجتماع يامدهايرخنه كرده است و پ
 يبامداد يزيست، سحرخامصرف مواد مخدر  دليل به اًغالبكه  ،ييروستاجوانان  يداريبشب

ده كراست، مختل  ريدر روستاها و عشا يدارماو د يدهقان يزندگ تيتحرك و فعال ةكه الزم ،را
جز  يريو عشا ييخاص روستا يفعال و پرتحرك را بر باد داده و از زندگ يانسان ةيسرما انيو بن
  نمانده است. يبرجا ينام

روستا مؤثر بوده است كه  نيتداوم مصرف مواد مخدر در ا و شروع در يفراوان عوامل
 و ييدارو تيخاص ،يمحل ممراس ،يحاكم بر روستا، رفع خستگ يها فرهنگ اند از خرده عبارت

  .يمال استطاعت
با مواد مخدر و نيز مصرف آن را از خانواده و وابستگان  ييمطالعه، آشنا نيمعتادان ا اكثر

كنندة مواد مخدر  دارند كه مصرف كيي بستگان درجه انياند و بيشتر پاسخگو شروع كرده
انجاميد، باعث  ها تيشدن رع كه به مالك ،يتحوالت بعد از اصالحات ارض گر،يد يهستند. ازسو

 رسد ينظر م ان، ازجمله مصرف مواد مخدر، شد. بهمالك بزرگ يرفتارها ةهم ديرغبت آنها به تقل
 مواد يشيدرصددند با مصرف نما يشده بعد از اصالحات ارضنيزمصاحب يها تيفرزندان رع

  از آنها كم ندارند. يزيكه چ كنند ثابتسابق  يها ارباب فرزندان به و گرانيد به مخدر
 است، مخدر مواد سوءمصرف به ييروستا جوانان شيگرا باعث كه يعوامل از گريد يكي

مورد احترام و  ييروستا يدهايسف شير طرف، كياز رايز روستاست؛ دانيسف شير يتفنن مصرف
 دگاهيد نيآنها باعث اشاعة ا يمصرف تفنن گر،يد يو ازسو شوند يمحسوب م گرانيد يالگو

  منجر نخواهد شد. اديمواد مخدر به اعت يشده است كه مصرف تفنن
________________________________________________________ 

  جوي آب.. 1
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كاري است، بي شدهكه باعث تداوم مصرف مواد مخدر  يعامل نيتر مهم ان،ينگاه پاسخگو از
 از حمايت دولت عدم مانندديگري  موارد درنظرگرفتن . بااست يفصل يكار يو مخصوصاً ب

 ديشا ،منطقه در صنعتي يها شركت فقدان كشاورزي و محصوالت قيمت ودنب ينپاي كشاوزان،
ه دربارة تداوم مصرف مواد شد حمطر از مسائل يعيوس فيكه ط كرد يريگ هنتيج بتوان چنين

  است. مرتبط بوده افراد اشتغال مخدر با
اوقات  نذراگ درخصوص خود ةمنطق در تفريحي فقدان امكانات مطالعه از تحت افراد ةهم

 .كردند يم تلقي فراغت اوقات براي گذران يروش را وادم صرفد و منداشت شكايت تغفرا

  
  مواد سوءمصرف اشاعة از يريجلوگ يبرا شنهادهايييپ

 يها رهيت فهياست كه هر طا هشد ليتشك فهياز چند طا يتحت بررس يروستا نكهيتوجه به ا با
 يافراد مزبور يروستا در...)، و دهايس ،يجم ار،ياخت از يسنجاب فةيطا(مثالً  دربردارد را يمختلف
دارند و  ينقش مؤثر ييجامعة روستا يعموم يها يريگ ميتصم در دانيسف شير عنوان تحت

اگر  1.رنديپذ يو رغبت م لينظر آنها را با م ،اند آنها قائل يكه مردم برا ياحترام ليدل به
از  توانند يوفور مواد مخدر در مراسم گوناگون آگاه شوند، م يامدهاياز پ فهيطا دانيسف شير

  كنند. يريجلوگ 2يب وجود مواد مخدر در مراسم و نيز از ورود آن به روستا درقالب رحمت
معتمدان  يهمكار تواند يو مدبر باشد و البته خودش معتاد نباشد، م رياگر آگاه و مد اريده

 يعموم ةمصرف مواد مخدر در عرص يامدهايرا جلب كند و آنها را از پ ييروستا دانيسف شيو ر
 برخوردار يكاف امكانات از اگر آنها. نشوند دچار مخدر مواد سوءمصرف به جوانان تا كند آگاه

 ،يسنت يها ورزش يايبا اح توانند يم ارانيبرپا كنند. ده يآموزش يها كالس توانند يم باشند
را وقف  ييجوانان روستا يذهن و انرژ جه،يكنند. درنت جاديا يدر مسائل ورزش يرقابت طيمح

________________________________________________________ 
انديشند.  و براي حل آن چار مي شوند يماي پيش آيد با هم جمع  سفيدان هر طايفه در مواردي كه مسئله ريش .1

سفيدان دربارة  ها ريش گويند. در اين جلسه بي مي كه به اين تغييرات رحمت كنند گاه تغييراتي در رسوم ايجاد مي
كنند. بزرگان هر تيره كه از تغييرات در رسوم  و درنهايت آن را مكتوب مي دهند يموكيف و چگونگي رسوم نظر  كم

امضا كرده است بي را  سفيد آنها رحمت كنند. تمام اهالي روستايي كه ريش رضايت داشته باشند آن را امضا مي
اند مطابق  بي را امضا كرده سفيدان آن رحمت اي كه ريش بي رفتار كنند. اگر تيره مطابق آن رحمت اند كه ملزم

 .رنديگ يمقرار  ها فهيطابي رفتار نكنند هدف نكوهش ديگر  رحمت بندهاي

روستاهاي تحت مطالعه) درباب هايي كه اخيراً به تصويب بزرگان طايفه رسيده (در  بي مثالً يكي از رحمت .2
 برگزاركردن مراسم عزا و عروسي با تجمل كمتر بوده است.
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اقدام  نيتر جوانان، خود، مهم يو اشتغاالت سالم برا حاتيتفر جاديكنند. ا رقابت ميورزش و 
  آنان به انواع انحرافات ازجمله مواد مخدر است. ياز ابتال يريگ شيبراي پ

  
  منابع
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 يدر شناخت هنجارها يفيك يا مطالعه) «1389( يزيتبر يو عليرضا محسن نيصالالد ،يقادر

 ياجتماع مسائل يبررس ،»رانيا يقوم يها فرهنگ خرده انيدرم ادآوريمصرف مواد اعت كنندة ليتسه
  .41- 37: 4 شمارة اول، سال ،رانيا
گرفته درخصوص اعتياد و مصرف مواد مخدر در ستاد ارزيابي تحقيقات انجام) «1379پور، رزا (كرم
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 ،كرمانشاهان فيطوا و التيا مفصل خيتار و يخيتار يايجغراف كتاب بر ينقد) 1378( رياردش كشاورز،

  .بستان طاق: كرمانشاه
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13 -30.  
  1390 سال دوم ماه 6 درمان يبرا كننده مراجعه معتادان آمار) 1390( دلفان شهرستان يها كمپ
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  .يدبهشتيشه
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 يايجغراف يها پژوهشچهاردولي غربي شهرستان قروه)،  دهستان :موردي(مطالعة  روستايي نواحي
  .65- 85 :1 شمارة وپنجم، چهل دورة ،يانسان
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