
1 
 

 كيف حيدث ؟واإلدمان على املخدرات أنواع 

 2016أبريل  10 :في جريدة أخبار الخليج تاريخ النشر

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

عبارة عن  "باالعتماد"تعرفه بعض المراجع كما اإلدمان أو قلنا إن 
اضطراب سلوكي يظهر تكرار لفعل من قبل الفرد لكي ينهمك بنشاط 

النظر عن العواقب الضارة بصحة الفرد أو حاالته العقلية أو  معين بغض
 حياته االجتماعية.

وتشير بعض المراجع إلى أن اإلدمان يعد حالة مرضية من االعتماد 
النفسي والجسدي على مادة تحتوي عناصر مسكّنة أو منبهة، أو على 

ومن شأن هذا االعتماد أن يؤدي بالفرد الى الشعور برغبة ملحة  ،سلوك ما
 للحصول على المادة أو ممارسة السلوك الذي أدمن عليه بأية وسيلة.

ويميّز االختصاصيون بين إدمان مادي وآخر سلوكي. ويُقصد باإلدمان 
المادي بشكل خاص إدمان المخدرات أو الكحول والمهدئات، بينما يطال 

سلوكي ممنوعات ومحظورات مثل الميسر، أو نشاطات عادية اإلدمان ال
يؤدي استحواذها على شخص ما ومبالغته في االنصراف اليها، إلى جعل 

بل مصدر ضرر له وللمحيطين به، وفي هذا السياق  ،سلوكه غير مقبول
يمكن التحدث عن إدمان االنترنت، أو التسوق، أو العمل أو الرياضة أو 

 الطعام.
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 دمانأنواع اإل

ن من اإلدمان، وهما: اإلدمان الجسمي ايمكننا أن نقول أنه يوجد نوع
 واإلدمان النفسي.

 أوالً: االعتماد الجسمي

يحصل االعتماد الجسمي عند استخدام المسكنات المركزية لفترة 
طويلة، بغض النظر عن وجود األلم أو عدمه، إن حدوث االعتماد الجسمي 

ة الطويل األمد كما يحدث تمامًا مع أمر متوقع في التعاطي للماد
الكورتيزونات، فيظهر عند االنقطاع المفاجئ للدواء المسكن أعراض 
رعاش وألم في البطن وزيادة في ضغط الدم وتعرق، وتبدأ األعراض 

نسحابية الجسمية بعد توقف المتعاطي للمخدر عن تناوله للجرعة اال
حتى عشرة أيام. لذلك المعتادة ويكون ذلك بعد يوم واحد كحد أدنى 

ينصح بالوقف التدريجي للمسكنات أسوة للمريض الذي يتعاطى 
 )الكورتيزونات( تجنبًا ألعراض االنسحاب.

فيوصف في حالة توقف المسكن عن إعطاء التسكين بنفس ؛ أما التحمل
الدرجة السابقة، ويحصل التحمل عند معظم مرضى اإلدمان، وبسببه 
يحتاج المريض إلى زيادة الجرعة، وقد اختلف الخبراء في تفسير هذه 
الظاهرة؛ فهل هي بسبب تغير في المستقبالت أو الحرائك الدوائية أو 

التحمل من األعراض الرئيسية لإلدمان  بسبب عوامل أخرى ؟ ويعتبر
والدليل على ذلك أن المرضى الذين يتلقون المسكنات من مشتقات 

 المصابين مثل االدمان بسبب وليس عالجية ألسباب –األفيون 
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 المدمنين من العكس على المسكن جرعة لزيادة يحتاجون ال – بالسرطان
 .المادة نفس على

د جسم وجسدي يحدث عندما يتعإذن يمكن القول أن االدمان ال
المستهلك بشكل قوي على المخدرات أو العقاقير بحيث ال يعود قادرًا 
على االستغناء عن هذا المخدر، فيعاني المرء من عوارض كثيرة وخطرة 

 تسمى عوارض االنقطاع، وقد يؤدّي بعض هذه العوارض الى الموت.
 

 ثانيًا: اإلدمان النفسي

ي البداية حيث يجد اإلنسان عالمًا بديعًا، اإلدمان النفسي يحدث ف
ويشعر بمشاعر لم يختبرها من قبل، وحينها سيلجأ للمخدر كلما شعر 
باالكتئاب والعجز عن مواجهة الواقع، وألنه ال يريد أن يفكر بل إن كل ما 
يسعى إليه هو الهروب إلى األوهام، إلى األكاذيب، إلى األحالم الموجودة 

بل أن يصل اإلنسان إلى مرحلة متأخرة تظهر فيها في المخيلة فقط، ق
اآلثار السلبية التي ال تطاق لإلدمان يكون قد اجتاز مسافة طويلة جدًا 
في مراحل اإلدمان النفسي الذي يكون فيه اإلنسان غير مجرد من إرادته أو 

 على األقل لديه جزء من إرادته.
واإلرادة تنفع اإلنسان وتغيّر حياته لألفضل حتى وإن كانت قليلة مع 
توفر الشجاعة ورفض االستسالم، في اإلدمان النفسي يصر اإلنسان على 
تناول المخدر بسبب ما يعانيه من يأس وللهروب من مشاكله، وعندما 
يشعر بالسعادة الوهمية بعد تناول المخدر يتعود على المخدر نفسيًا 

رغب بتركه حتى وإن كان يستطيع التخلص منه، لكن يرغب فال ي
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الشخص عادة بترك المخدر حين يصل إلى مرحلة تسود فيها اآلثار 
 جرعات تناول بعد تأتي أنها أي متأخرة، المرحلةالسيئة لإلدمان وهذه 

 فقد بإرادته، المخدر ترك الشخص يستطيع ال وحينها المخدر، من كثيرة
 الموت. إلى المخدر ترك يؤدي
 ومشاعر أفكار تدور عندما نفسه يفرض النفسي االدمان أن يعني وهذا

 عن التوقف جدًا عليه يصعب أنه لدرجة المخدّر حول شخص ونشاطات
 حادّة برغبة يمتاز النفسي االدمان إنّ بها. التفكير حتى أو تناولها

 تأثيراته. وإحساس المخدّر باستهالك

 
 كيف يحدث اإلدمان ؟

 بأنواعها والمخدرة المسكرة المواد بين المشترك األمر إلى نظرنا إذا
 من شمة أو السيجارة من نفس أو الخمر من كأس مثل: المختلفة؛
 أو الماكس من حقنة أو البانجو من سيجارة أوالهيروين  وأ الكوكايين

علية أبو صليبة أو الفراولة أو الصراصير، نجد ان هذه  يطلقون مما قرص
تريليونات من الجزيئات ها شيء مشترك، أال وهو أنها تطلق المواد بين

التي تغير من كيمياء المخ، وتؤثر على الموصالت العصبية الهامة الالزمة 
من أجل أن يظل اإلنسان في حالة مزاجية وسلوكية مستقرة، وذلك 
بمجرد دخولها إلى الدم، فالخالق عز وجل قد خلق بداخلنا الحشيش، 

يتامينات واإلندورفين، والسيروتونين، والدوبامين، واألفيون، واألف
والمهدئات، والمطمئنات، لذلك فإن تناول أي من هذه المواد من خارج 
الجسم يجعل الجسم يتوقف عن إفرازها، وتنخفض نسبة هذه 

http://www.addiction-treatment-center.net/2015/02/How-Addiction-Happens.html
http://www.addiction-treatment-center.net/2015/02/How-Addiction-Happens.html
http://www.addiction-treatment-center.net/2015/02/all-you-need-to-know-about-heroin-addiction.html
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الموصالت العصبية في الجسم اعتمادًا على ما يتناوله المدمن من 
ه من هذه المواد فإن خلالً عضويًا الخارج، وإذا لم يأخذ المدمن احتياج

ونفسيًا يحدث في جسمه فيسبب ما يسمى بأعراض االنسحاب، التي 
قد تؤدى في بعض األحيان إلى الموت إذا لم يستعن المدمن بالطبيب 

 المتخصص لكى يساعده على التخلص من إدمانه.
 بأنها السبب الرئيسي الذى« الدوبامين»وهناك أبحاث كثيرة تتهم مادة 

يشعر من خالله المدمن باالنبساط والسرور والرضا حين يتناول المادة 
المسببة لإلدمان، وذلك من خالل عملها على مسارات ومراكز الرضا بالمخ، 

 وهى التي تسبب حالة االعتماد الكلى الذي يؤدى إلى اإلدمان.
وقد يتعجب البعض حين يعلم أن العلماء أثبتوا أيضًا أن لعب القمار 

ان الممارسة الجنسية واإلنترنت والبالى ستيشن وأكل الشيكوالته، وإدم
مناطق معينة  ييسبب نوعًا من اإلدمان من خالل رفع نسبة الدوبامين ف

بالمخ بأساليب مختلفة، مما يخلق نوعًا من اإلحساس واللذة والسرور 
والنشوة ال يستطيع المدمن أن يستغنى عنها إال من خالل العالج، وقد 

في المخ « الدوبامين»أن التدخين يؤثر على المناطق التي تفرز ثبت 
بنفس الكيفية التي يؤثر بها عليها الكوكايين، إال أن تأثير الكوكايين 

 أسرع وأكثر حدة.

 واالكتئاب الحزن بمشاعر مقترنه المخ في (روتونينيالس) ماده أن وكما
 الموصالت من المادة هذه على تعمل االكتئاب مضادات معظم إن حتى

 مقترنة المخ في الدوبامين مادة أن نجد ما عادة لذلك العصبية،
 هذه أن الكثير يعلم ال وربما والرضا، والفرح وانطالق السرور بأحاسيس

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%86
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 أو حانية قبلة خالل من أيضًا المخ في افرازها نسبة ترتفع المادة
 حنان ودور أهمية ذلك لنا ويوضح وتشجيع، مدح كلمة أو دافئ حضن
 هذا قفيتو وعندما إدمانه، عن يقلع لكى للمدمن ومساندتهم األهل

 األعراض بعض من ربما حاد اختالل من يعانى فإنه التعاطي عن المدمن
 إلى مادة من تختلف وهى "االنسحاب أعراض" عليها يطلق التي المرضية

 الطبي واإلشراف العالج إلى حاجه في المدمن هذا يجعل ما وهو أخرى،
 حياته. على يؤثر قد بالغ بضرر يصاب ال حتى

 

  ؟ الدوبامين ما

 من مجموعة توجد أنه المعروف ومن الدماغ، في العصبي الناقل هو
 في ماسة عالقة لها المخ، في الدوبامين تنتج التي المختلفة الخاليا
 واالنتباه واالدمان الحليب ودر والذهان والحب والتحفيز والشهوة الحركة

 واالحاسيس. واالنفعاالت والمتعة بالسعادة والشعور

 األولى، الطفولة مراحل في عالية الدوبامين هرمون افراز مستويات تكون
 مرحهم في ومنشغلين األشياء ألبسط يفرحون االطفال نجد ولهذا

 افرازه نسبة تقل ولكن شياء.واأل المواقف أتفه على ويضحكون ولعبهم
 الحزن عليهم يسيطر الكبار نجد ولهذا العمر، في اإلنسان تقدم كلما

 هذا هل هادئة، انفعاالتهم وتكون لديهم، الضحك ويقل ،والكآبة
 قلة على تعمل التي وهي عليهم، الهموم وتراكم الحياة مشاكل بسبب
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 جميع نشاطات كتراجع افرازه يتراجع الدوبامين أن أم ؟ الدوبامين افراز
  ؟ الكبر عند األعضاء

 سان،اإلن سلوك في مهمًا دورًا الدوبامين إفراز نسبة زيادة يلعب
 المختلفة الرياضة في المتنافسين لدى الفرد نشاط تحفيز في وخاصة

 حياته في اإلنسان يؤديها التي المختلفة والمسابقات القمار ولعب
 تبعًا الحلقة وتستمر أيضًا اإلفراز تزيد بدورها النشاطات وهذه اليومية،

 اصةوخ اإلنترنت استعمال أن إلى إضافة الفعاليات، وتلك النشاط لذلك
 الدوبامين هرمون لهؤالء يرفع واأللعاب المفرحة األخبار متابعة عند

 أيضًا. واالندروفين

 وذهانية، نفسية مشاكل إلى يؤدي فإنه اإلفراز مستوى انخفض ما وإذا
 الحياة، بمالذ التمتع وانعدام واالنتباه، الذاكرة ضعف إلى ويؤدي

 للطعام يتلذذون ال نالس كبار أن نجد لهذا والشهوة، الشهية والضمور
 وقلة الشباب، مرحلة في عليه كانوا ما على مقارنة لذيذًا كان مهما

 عندما السن كبار أن نالحظ ما وكثيرًا بالعكس. والعكس والنشاط الحركة
 ولهذا هادئة تكون انفعاالتهم فإن مخيف، أو مفرح بخبر يسمعون
 هو الهدوء هذا وراء السبب أن يعلمون ال ولكنهم بالحكمة يوصفون
  الدوبامين. هرمون نسبة انخفاض
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  المخدرات وإدمان الدماغ دوبامين بين العالقة

 الغالب في يكون المنشطات أو المنبهات على اإلدمان أن المعلوم من
 التهور، إلى والنزوع الحسية، اللذة وطلب كبيرة، لمخاطر بالتعرض مرتبطًا

 بهدف الباحثين بعض قام لذلك جيدًا. مفهومة غير طرق خالل من ولكن
  المدمن. لدى المتهور االندفاع على الدوبامين عالقة على التعرف

 تجارب بإجراء كمبريدج جامعة من بريطانيون باحثون قام الغرض ولهذا
 أي يكن لم الدراسة، بدء ولدى .البشر على وليس المختبر، فئران ذكور على

 ثالثة الفئران أمضت ة،البداي وفي .عقاقير ألي تعرض قد الفئران من
 عمد االختبارات هذه وفي االندفاع. اختبارات عليها أجريت حيث أسابيع،

 في الثانية من جزءً يستمر الساطع الضوء من شعاع إطالق إلى الباحثون
 معرفة أو توقع إلى للفئران سبيل وال الفئران، بقفص مواضع خمسة أحد

 التالي. الضوء فيه سيظهر الذي الموضع

 موضع إلى بسرعة انطلقت إذا الطعام من بشيء تكافئ الفئران نتوكا
 الخطأ. الموضع إلى بتهور اندفعت إذا بشيء تكافئ ال لكنها الضوء،

 والتهور. االندفاع شديدة كانت الفئران بعض أن االختبارات وأظهرت
 أقل، المندفعة الفئران لدى الدوبامين مستقبالت أن الباحثون ووجد

 اندفاعًا، األقل بالفئران مقارنة الدماغ، من هامة ةمنطق في خاصة
 التصوير تقنية باستخدام الدماغ، مسح صور أظهرت ما بحسب

 البوزيترون. النبعاث المقطعي

 وما زال للحديث بقية،، 


