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همه حقوق مترتب بر این اثر متعلق به کمیته مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت 

  .فاده از مطالب مندریج در این گزارش با ذکر ماخذ بالمانع استاست. نظام است
  

 .مسوولیت محتواي این گزارش بر عهده نویسنده است
  :هرگونه پیشنهاد را به آدرس ذیل ارسال نمایید

  کمیته مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام
  10اره بین کوچه چهارم و ششم، شم بلوار میرداماد، نفت شمالی، :تهران
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  بسمه تعالی
 

  گانه جمهوري اسالمی ایران دامت توفیقاته رؤساي محترم قواي سه
هاي کلی در باب موادمخدر نهایی و ابالغ گردید،  سیاست ،با سالم و تحیت

ولی این نگرانی همچنان باقی است که دست اندرکاران، بالي بزرگ و تهدید 
درستی برآورده نکنند و   هو متوجه کشور است بعظیمی را که از این س

رود  لذا از آقایان محترم انتظار می. بازهم مشکالت بر روي هم متراکم شود
ها را با سرعت و  اجرائی کردن این سیاست خود در دستگاه که هر کدام سهم

  .عمل برساند ي قاطعیت و بدون فوت وقت  به مرحله
  والسالم علیکم

  اي سید علی خامنه
10/7/85  

  
  »العالی مدظله«اي امریه رهبر معظم انقالب اسالمی حضرت آیت اهللا خامنه

  هاي کلی نظام در امر مبارزه با موادمخدر در مورد اجراي سیاست
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  به نام خدا
  
  
  

  پیشگفتار
یکی از دالیل پیچیده بودن معضل موادمخدر در کشور و در سراسر 

اي که  به گونه ،هاي زندگی و جامعه است جهان، ارتباط آن با دیگر حوزه
... رابطه موادمخدر با اقتصاد،سیاست،اجتماع،فرهنگ،امنیت و  توان از می

انعکاس و برجسته سازي رابطه موادمخدر با همه شئون . سخن گفت
این مساله براي تصمیم » اجتماعی نشان دادن«زندگی و به تعبیر بهتر 

سازان و تصمیم گیران می تواند در درگیر ساختن ذهن مسئوالن و 
هاي مختلف با این معضل و جلب مشارکت  ردهمدیران کشور در بخش و 

ارزیابی «و » گذاري امر سیاست«آنها در مقابله با این پدیده، بویژه در 
  .اي داشته باشد نقش قابل مالحظه» هاي کلی ابالغی سیاست

واقعیت این است که به برکت انقالب اسالمی، پرده از توطئه شومی به 
و مقام معظم ) ره(امام راحل نام موادمخدر در کشور برداشته شد و 

هاي  اند و همه بخش اي به این مساله داشته رهبري همواره توجه ویژه
نظام را در کاهش اثرات زیانبار سوءمصرف و قاچاق موادمخدر و 

اما متاسفانه مرور زمان و . اند ساز آن مسئول دانسته پیامدهاي هزینه
ن موضوع مهم شود که ای منجر به این می ،مسائل جاري و محسوس

گاهی اولویت خود را از دست داده و از منظر توجه مسئواالن ذیربط 
خارج شود، که این غفلت پیامدهاي زیانبار و گاه غیر قابل جبرانی براي 

بنابراین الزم است از طرق مختلف مانع این فراموشی . کشور دارد
ن راهبردي شده و اهمیت و حساسیت مساله به طور مستمر براي مسئوال

  .یادآوري گردد
هاي فراوانی که تاکنون جهت حل این معضل و  ها و هزینه به رغم تالش

هاي آن انجام شده، موضوع موادمخدر همچنان یک  یا کاهش آسیب
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از این رو تالش .موضوع جدي و هشدار دهنده براي جامعه ایرانی است
وري براي مواجهه عالمانه، موثر و فراگیر با این معضل بیش ازپیش ضر

هایی که همواره باید مورد توجه قرار گیرد، انجام  یکی از بخش. نماید می
هر چه اندیشه ورزي در حوزه . پژوهش و اقدامات اندیشگی است

هاي کلی نظام نیز بر آن تاکید  که در سیاست(موادمخدر افزایش یابد 
  .نتایج قابل قبول تر و موثرتري نیز بدست خواهد آمد) شده است
آنومی "راهبردي است که به موضوع  هاي ش از جمله گزارشاین گزار

الزم است از زحمات . پرداخته است "اجتماعی و اعتیاد به موادمخدر
جناب آقاي دکتر مسعود کوثري در تهیه این گزارش تقدیر و تشکر 

  .نمایم
  

  علی هاشمی
رییس کمیته مبارزه با موادمخدر



  
  
  

  آنومی اجتماعی و اعتیاد به موادمخدر
  

  مقدمه
نشان داده اند که پتانسیل ) 1378پور، رفیع(تحقیقات متعددي 

و حتی دیگر انواع آنومی نظیر آنومی سیاسی  آنومی اجتماعی
در ایران باال است و از این رو توجه به این ) 31-45: 1381کوثري،(

اگر چه جامعه ما، چه در اواخر دوره . شرایط آنومیک ضروري است
اضر، گرفتار مسأله اعتیاد بوده است؛ با این پهلوي و چه در حال ح

حتی . همه، تعداد تحقیقات مربوط به این موضوع چندان زیاد نیست
در تحقیقات انجام شده نیز فقدان چارچوب هاي نظري مستحکم به 

از دیگر سو، اعتیاد پژوهی به ویژه پس از انقالب از . چشم می خورد
ت اجتماعی به دور مانده تحوالت و رشد نظري این عرصه از تحقیقا

از این رو، انتظار می رود که محققان این حوزه از تحقیقات . است
هاي نظري و روشی که در تحقیقات  اجتماعی با عنایت به نوآوري

اخیر اعتیاد پژوهی منعکس است، به ارتقاي تحقیقات در مورد این 
ان مسأله اجتماعی که به صورت جدي جامعه ایران و به ویژه نسل جو

گزارش هاي رسمی حکایت از . را تهدید می کند، یاري رسانند
این ارقام مربوط به سال . میلیون معتاد در ایران دارد 2نزدیک به 

درصد را در نظر بگیریم این  10است و اگر رشد جمعیتی  1378
از دیگر سو، با توجه به متوسط . ارقام بیش از این ها خواهد شد

می توان گفت که حتی اگر رقم ) نفر 5حدود (خانوار در ایران 
میلیون باشد، نزدیک به ده میلیون از جمعیت  2معتادان غیر تفننی 

ایران به انحاي مختلف درگیر این مسأله اجتماعی هستند؛ زیرا، نباید 
گسیختگی روابط (از یاد برد که یک فرد معتاد به انحاي مختلف 

دیگر اعضاي خانوار ..) .اجتماعی، دزدي، بیماري هاي واگیر، فحشا و 
بنابراین، وسعت این مسأله تنها به تعداد معتادان . را درگیر می کند

رسمی باز نمی گردد، بلکه جمعیت بسیار بزرگتري را درگیر خواهد 
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ترین مسأله اجتماعی جامعه  از این رو، اگر نگوییم که اعتیاد مهم. کرد
اجتماعی این ترین مسائل  ایران است، باید گفت که یکی از مهم

  . جامعه به شمار می رود
اي چند بعدي است که  اعتیاد نظیر دیگر مسائل اجتماعی پدیده

شناسی، جامعه  روانکاوي، روان(اي  هاي بین رشته نیاز به بررسی
دارد که همزمان به سطوح و ابعاد ) شناسی و حتی اقتصاد اعتیاد

از نقش  در این میان به خصوص نباید. مختلف مسأله توجه کنند
از این رو، . متغیرهاي اجتماعی در سطوح فردي و کالن غافل ماند

نظریه هاي خرد و کالن در جامعه شناسی هر دو به کار تبیین این 
نظریه آنومی از جمله نظریه هایی است که از . مسأله خواهند آمد

دیرباز در تحقیقات مربوط به انحرافات اجتماعی و مسائل اجتماعی 
است و در چند دهه گذشته، به ویژه در جامعه شناسی شناخته شده 

با این حال، چنان که . امریکا، از جمله نظریه هاي پرکاربرد بوده است
نشان خواهیم داد چه در جامعه شناسی جهانی و چه در جامعه 
شناسی ملی، کمتر به طور مستقیم از این نظریه به عنوان نظریه اي 

. مصرف مواد مخدر استفاده شده استمستقل در تبیین اعتیاد یا سوء 
این مقاله به هیچ وجه بر آن نیست که این نظریه تنها نظریه یا یکی 
از مهم ترین نظریه هایی است که باید در اعتیاد پژوهی مورد توجه 
قرار گیرد، بلکه می خواهد با توجه به شرایط جامعه ایران از آن به 

بدیهی است، . جه یاد کندعنوان یکی از نظریه هاي هنوز در خور تو
همان گونه که آمد شناخت این مسأله که داراي سطوح و ابعاد 

هایی که هر یک به  مختلف است تنها به مدد بهره گیري از نظریه
. اند، ممکن می شود یکی از سطوح یا ابعاد مسأله توجه ویژه کرده

چنان که تحقیقات انجام شده و مشاهدات جامعه شناسانه نشان می 
د جامعه ایران داراي پتانسیل باالي آنومی اجتماعی است و این ده

مخدر  امر خود تا حدودي در گرایش به اعتیاد و سوء مصرف مواد
  . موثر است
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  نظریه آنومی دورکیم
توضیح ) 1382و   1381 ،کوثري(نگارنده در یکی دو مقاله دیگر 

بی ه داده است که آنومی به نادرستی در دنیاي انگلیسی زبان ب
ترجمه شده است و دالیل این سوء تفاهم را به تفصیل بیان  هنجاري

نظیر گذشته به جاي به کار بردن هر گونه  ،بنابراین.  کرده است
. معادل فارسی خود واژه آنومی در مقاله حاضر به کار خواهد رفت

گردد که به زعم  سوء تفاهم دیگر در ادبیات آنومی به این نکته باز می
 ،ز محققان نظریه مرتن بسط نظریه آنومی دورکیم استبسیاري ا

   .1حال آن که به دالیل متعدد چنین نیست
تنها  به اختصار باید گفت که با توجه به متن فرانسه آثار دورکیم 

کار  به  آنومی   براي همیشه  دورکیم   که روشنی و تنها  مترادف  واژه 
به  )Durkheim[1897]1960:281( .است در خودکشی  dérè glement واژه برده 

و » هنجاري بی«  )Esterovic and Brown,1985:81 (2,1985:120نظر مسترویچ
  :هستند، زیرا dérè glementبراي  نارسایی  هاي  ترجمه»  انتظام  عدم«

  انگلیسی زبان   وارد کاربرد روزمره 1960 هاي ها تا سال معادل  ـ این
  .نبودند رایج  یم در عصر دورک نشدند و بنابراین

فرانسه  در زبان  ، چرا که  دشوار است انگلیسی  به   واژه این  ـ ترجمه 
و شاید معادل   است  کشیدن و رنج  فساد اخالقی هاي  داللت حامل  
،  ، اختالل انحراف( derangement واژه  انگلیسی  در زبان   آن  درست 

   .باشد)  ، جنون و آشفتگی  پریشانی
  یا چیزي پریشانی   بیانگر وضعیت dérè glementعنوان  به   ـ آنومی

 dérè از نظر دورکیم آنومی معادل بنابراین، .  است با گناه  یکسان 

glement   است و با بی هنجاري مورد نظر پارسونز و مرتن یکسان
  . نیست

در آثار دورکیم آنومی به چند معنا  ،اگر بخواهیم به اختصار بگوییم
، اما دقیق ترین راه شناخت این مفهوم از طریق است رفتهبه کار 

                                                        
 .  نک با رویکرد دورکیمی  آن  و تفاوت از رویکرد مرتنی   خوب نقدهایی   براي( -1

Mestrovic and Brown،؛١٩٨٥ Mestrovic، ؛ ١٩٨٩ ،١٩٨٧ ،١٩٨٥Hilbert، ؛ ١٩٨٩ Thom، 
١٩٨٤ ;Besnard، ١٩٨٩ ،١٩٨٦ ،١٩٧٨ (.  
٢-esterovic 
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. مترادف هایی است که خود دورکیم براي این واژه به کار برده است
است که در باال به  dérè glement  مفهومروشن ترین این واژه ها 

» آنارشی«را معادل   آنومی دورکیم در جاي دیگر . اختصار تعریف شد
اگر «: داند می) 9-10 :1369دورکیم (» شر« و) 9-10 :1369دورکیم (

که  است خاطر آن  از هر چیز به   ، بیش کنیم می را  شر تلقی  آنومی 
و انتظام  از پیوستگی  ماندن  زنده  تواند براي  و نمی  است در رنج  جامعه  
از نظر دورکیم   .) تغییر  با قدري، 11: 1369دورکیم (» بپوشد  چشم 
. شود میفرد  و جامعه » کشیدن  رنج«زیرا سبب   ،شر است آنومی  

در   ویژه به  دورکیم .  است» شر«آنومی   مترادف واژه  دومین  ، بنابراین
  تنها  علم  برد که می نام  جامعه » اخالقی سالمت   حالت«از  دوم  مقدمه
 را  آن  تعیین  ، صالحیت  آن  تعبیر دورکیمی  به  شناسی ، یا جامعه اخالق
» اخالقی  سالمت حالت «عکس   ،از  نظر دورکیم در واقع  آنومی . دارند

اخالقی  بیماري   حالت توان  را  می آنومی  پس.  است»  بودن  اخالقی«یا 
و چه  کتاب  در این  چه  دورکیم.  را  شر دانست  آن  تعبیر دورکیم یا به  
  سالمت  التح  چون وفور از تعبیراتی   به  دیگرش هاي  در کتاب 

  ، حالت جمعی  ، حالت جمعی وجدان   ، حالت مشترك  ، حالت اخالقی
تعابیر   این  و همه  کرده  استفاده    عقیده ، حالت  ذهنی ، حالت  اخالقی
حالت   آنومی زیرا  ؛ استکرده مرتبط   از انحاء با  آنومی  نحوي نیز  به 

یا   ریختگی همه ب  آنومی.  حاالت  است این شناختی  یا آسیب  بیمارگون 
امري  آنومی   و چون  است  مشترك یا وجدان  جمعی  وجدان  آشفتگی 

  رنج از آن  و فرد  همزمان  ، جامعه  است جمعی  وجدان  مربوط  به 
تنها وجدان  نه  آنومی  که   است  از آن حاکی   بردن  رنج این . برند می

  آنومی ،رو از این . سازد می تاثرمرا  نیز   فردي  وجدان   که جمعی  
اخالق   در تعریف دورکیم .  است و فردي  واحد جمعی  در آن  اي  پدیده

» ... وابستگی  حالت)  به آگاهی (از   است  عبارت...  اخالق... «: گوید می 
و  آگاهی  این  که   است حالتی  آنومی  ،بنابراین .)331: 1369 ، دورکیم(

 . بیند می  آسیب  دیگران به  بودن   وابسته به   بتنس  شعور و وجدان
 dérè  حالت و یک  جمعی  حالت   یک نیز آنومی  در خودکشی 

glementپریشانی ، بیماري شر، بحران  صفات  با همان  که است ،  ،
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) 281و  253: 1378، دورکیم(شود  می بیان   سازمانی و بی آشفتگی 
کار در  تقسیم بر خالف  که  است  ن در آ دو کتاب  این   اما تفاوت

و تغییر   سریع  شدن در صنعتی نه  ایجاد  آنومی  علت  خودکشی 
انسآنان هستند که  این .  انسآنان است  در درون بلکه   ،جامعه  ساختاري

وجود  دارد » الیتناهی به  میل «هستند و در آنان » ناپذیر سیري«
آنومی است که شباهتی با  همین تعبیر از .)274 : 1378دورکیم (

آنچه مرتن در نظریه آنومی خود ظاهرأ از دورکیم نقل کرده است، 
ظاهرا نظر دورکیم در این جا دو پهلو است و به دو  ،اما. دیده می شود

 :شیوه قابل تفسیر است
سیري ناپذیري خواسته ها و نیازها به / میل به الیتناهی - 1

و این هنجارهاي اجتماعی  تعبیر هابزي آن ریشه در ذات بشر دارد
در . شوند می ها گذارند و مانع سرکشی آن ها بند می هستند که بر آن

این تعبیر این فرهنگ نیست که این نیازها و میل سیري ناپذیر را به 
وجود آورده است، بلکه انسان ذاتأ زیاده خواه است و کار اخالق یا 

محدود ) کیمیا هنجارهاي اجتماعی به زعم دور(کدهاي اخالقی 
  .استها  کردن و بند گذاشتن بر همین زیاده خواهی

این میل و شهوت زیاده خواهی در ذات انسان نیست، بلکه  - 2
هاي فرهنگی است که این زیاده خواهی را در افراد  ارزش/ این فرهنگ

 .جامعه به وجود می آورد
درست  ،زیرا ؛باید گفت که تعبیر اول به دورکیم وفادارتر است

ها در  خودکشی به رشد این زیاده خواهی   دورکیم در کتاب است که
دوران تحوالت اجتماعی و به ویژه دوران رشد و رفاه اقتصادي اشاره 

 ،)اند نامیده نظریه آنومی رفاهو از همین رو نظریه او را گاه (می کند 
داري  اما از نظر دورکیم مشکل اساسی در این است که نظام سرمایه

را به جاي » نفع شخصی«هاي اقتصادي مثل می کوشد که کد
به . کدهاي اخالقی بنشاند و همین سرچشمه بحران در جامعه است

که به نظر دورکیم (در این وضعیت این کد اخالقی جدید  ،بیان دیگر
است که منشاء ) عین غیر اخالقی بودن و در نتیجه عین آنومی است

نظام سرمایه داري  بر خالف ادعاي ،زیرا ،شر و آنومی است ،بحران
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بلکه در اساس ضد  ،قواعد اقتصادي جدید نه تنها کد اخالقی نیستند
این قواعد نه تنها بر شهوت . اخالق به معناي دورکیمی آن هستند

بلکه آن ها را  ،فزون خواهی و زیاده طلبی افراد مهار نمی گذارند
یا  براي همین این قواعد خود منشاء آنومی. دنشعله ور نیز می ساز

  . هستند) غیر اخالقی بودن(عین آنومی 
درس نام انگلیسی کتاب (  مدنی و اخالق  اي حرفه اخالقدر دورکیم 

از   است آنومی  ره در واقع کتابی سراسر در با  که) هاي جامعه شناسی
در تجارت . گوید می  سخن  »تجارت در حرفه  اخالقی  کدهاي  فقدان «
  وضعیتی  وجود ندارد و در چنین  اي حرفه اخالق  گونه   هیچ  که است  

،  جز بحران  چیزي  آن حاصل   که  است  شخصی نفع  حاکم  تنها قاعده 
  ، آشوب پریشانی سازمانی،  ، بی گسیختگی ، شر، از هم و مرج ،  هرج  رنج

  سوسیالیزمدر  .)Mestrovic,1985:88( ناهنجارنیست و منش 
Durkheim [1896]1967) (که  تنها چیزي معتقد است م دور کی  

، بگذارد  و مرج و هرج   ، بحران آشفتگی  وضعیت بر این   تواند حدي می
قواعد   از نظر دورکیم.  قواعد اقتصادي  هستند نه اخالقی  قواعد

قواعد   توانند جاي نمی ،هستند  شخصی بر نفع   مبتنی  که  اقتصادي
و در نظام اقتصادي سرمایه داري اتفاقی که به نظر ا. را بگیرند اخالقی 

ناپذیر  سیري توانند بر شهوات  می  تنها قواعد اخالقی. رخ داده است
  دسته قواعد از اقتصاد ب بزنند و او را مهار کنند  و این  بشر لگام 

  .دنآی نمی
  معادل نیز آنومی )Durkheim[1925]1974(  اخالقی  تربیتدر  

dérèglement از   ناتوانی« معناي  را به آنومی  رکیمدر اینجا دو.  است
ناپذیر و  و سیري  سرکش  شهوات در مقابل » ورزیدن  خودداري

» گفتن نه  توانایی«معناي  به  دیگر، اخالق  بیان  به . داند می خواه  زیاده
  .  بشر است  طلب و زیاده سرکش  میل  به

  کل«از  ي ناخرسند  آنومی می گوید که   شناسی و جامعه فلسفه در 
یا و  اخالق  به  توهین  معناي  به و »  نظم از کل  نفرت«، »قواعد اخالقی

دو  به   کتاب در همین .)89: 1360 دورکیم(  است مقدسات  به  توهین 
کند  می اشاره   و مطلوبیت» یا التزام تکلیف «یعنی  ،اخالق  عنصر اصلی
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  فساد و انحراف  دفمترا که  ، در آنومی در واقع .)48ـ49 :دورکیم(
  . بیند می دو عنصر آسیب   این  ،است اخالقی 

این کد اخالقی جدید مبتنی بر عدالت هم نیست و  ،از دیگر سو
بنابراین نمی تواند رضایت افراد جامعه را که ذاتأ در پی فزون خواهی 

از این رو، همان گونه که دورکیم . را تامین کند ،هر چه بیشتر هستند
بسیار به هم مرتبط  عدالتو  آنومینوشته است دو مضمون به کررات 

  . هستند
  

  آنومی و اعتیاد به مواد مخدر
حال چگونه می توان از نظریه آنومی دورکیم آن گونه که خود 

مصرف  اي نظیر گرایش یا سوء بیان کرده است، براي تبیین  پدیده
دورکیم  همان گونه که درباره نظریه آنومی. مواد مخدر استفاده کرد

آمد در شرایطی که قواعد اقتصادي نظیر نفع شخصی و رقابت قاعده 
خواهند جاي کدهاي اخالقی را که افراد را  شوند و می مسلط می

کنند،  هاي روزافزون می خواسته/ دعوت به محدود کردن نیازها
از نظر دورکیم حاکمیت این قواعد . آید آنومی به وجود می ،بگیرند

» هنجاري بی«تعبیر آنومی به معناي  ،بنابراین. عین آنومی است
تمام مسأله از نظر دورکیم در این . نمی آید چندان درست به نظر 

حال . است که این قواعد می خواهند جاي کدهاي اخالقی را بگیرند
  . آن که خود این قواعد در ماهیت متضاد کدهاي اخالقی هستند

ذاتی بشر در شرایطی از نظر دورکیم فزون خواهی و زیاده طلبی 
که نفع شخصی و سودخواهی و سودپرستی و رقابت فردي می خواهد 
بر روابط اخالقی حاکم شود و از دیگر سو بی عدالتی نیز در توزیع 

در این حالت . پدید می آید حالت آنومیمنابع اقتصادي وجود دارد، 
که قواعد اقتصادي آنان را دعوت به رقابت و نفع شخصی و زیاده 

واهی می کنند و کدهاي اخالقی هم آرام آرام مشروعیت خود را از خ
. دست می دهند، افراد دست به اعمالی چون خودکشی می زنند

هاي اجتماعی در کنار سایر  خودکشی از نظر دورکیم یکی از آسیب
تواند به  بلکه باالترین نوع واکنشی است که فرد می ،ها نیست آسیب
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براي همین دورکیم به . نابودي خود: دوضع آنومیک موجود نشان ده
براي تشریح شرایط آنومیک به سراغ  ،جاي هر مسأله اجتماعی دیگر

در این جا خودکشی یک انحراف یا بزهکاري . خودکشی رفته است
نیست، بلکه پاسخ افراد به شرایطی است که ناتوان از زندگی کردن در 

اجتماعی تلقی  حتی دورکیم نیز خودکشی را یک انحراف. آن هستند
  . زیرا، شاید طبیعی ترین پاسخ افراد به شرایط آنومیک باشد ،کند نمی

اما اگر افراد از خودکشی بترسند و یا مالحظات دیگر را در نظر 
چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در این جا می توان گفت که  ،داشته باشند

ه دیگري پدیده هایی نظیر الکلیسم و اعتیاد به مواد مخدر می تواند را
اگر به دلیل ترس یا توجیهات مذهبی نمی توان از . براي گریز باشد

، حداقل می توان آن را با پناه )خودکشی کرد(شر خود خالص شد 
  . بردن به الکل و مخدر به فراموشی سپرد

  
  نظریه آنومی مرتن

ساختار اجتماعی و «مرتن نخستین مقاله مشهور خود را با عنوان 
این مقاله یکی از نادرترین مقاله . منتشر کرد 1938در سال » آنومی

شناسی امریکا است که در جهان به  هایی است که در تاریخ جامعه
نیز از لحاظ نظري سرچشمه بسیاري از . کراّت به آن ارجاع شده است

نظریه هاي جرم شناسی، جامعه شناسی انحرافات و جامعه شناسی 
مرتن خود نظریه . ه استمسائل اجتماعی در سایر نقاط جهان بود

آنومی اش را در جهت بسط نظري دورکیم می داند و بسیاري از 
با این همه، عده اي از جامعه . اند شناسان نیز این امر را پذیرفته جامعه

، 1989(دانند  می» تفاهم سوء«شناسان این موضوع را ناشی از 
(Hilbert . عالوه بر این، بنار(Besnard 1978: 4-5) است که  معتقد

خود مرتن هم در طول سالیان و در چاپ آثار مختلفش برداشت 
بنابراین، اگر چه عده اي از مرتن چنان . ثابتی از آنومی نداشته است

او نسخه نهایی نظریه آنومی  1938نقل می کنند که گویی مقاله 
است، با این حال، به دلیل تغییرات پیش گفته این ثبات واقعیت 

ساختار اجتماعی و «ل، شاید بتوان گفت که نسخه در هر حا. ندارد
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در سال  نظریه اجتماعی و ساختار اجتماعیکه در کتاب » آنومی
به چاپ رسیده است تقریبا کاملترین شکل نظریه آنومی مرتن  1968
ما بر اساس این نسخه به اختصار به تشریح نظریه آنومی مرتن . باشد

  . می پردازیم
که انسان موجودي با کشش هاي رام مرتن نخست این تصور را 

نشدنی است، نفی می کند و این را بیشتر شبیه به کاریکاتوري از 
از نظر مرتن برخالف تصور هابزي از انسان ریشه . انسان می داند

انحراف انسان ها از قواعد اجتماعی، نه در ذات آنان بلکه در 
اي این از این رو، از نظر مرتن به ج. ساختارهاي اجتماعی است

بپرسیم که افراد چرا همنوا می شوند، باید بپرسیم که آنان چرا 
برخی از : مسأله اصلی این است«: می شوند) منحرف(ناهمنوا 

ساختارهاي اجتماعی چگونه فشار معینی را بر بعضی از افراد جامعه 
» وارد می کنند که این افراد به جاي همنوایی ناهمنوا می شوند؟

دو عنصر در ساختارهاي «از نظر مرتن ). 432: 1968مرتن، (
ها  این دو عنصر در تجزیه و تحلیل... اجتماعی فرهنگی مهم است

اهداف : تفکیک پذیرند، اما در وضعیت عینی با یکدیگر در آمیخته اند
را چنین تعریف می  هدف هامرتن ). 432: 1968مرتن،(» و وسایل

که به وسیله ) است... (هایی  اهداف، هدف ها، منظورها و عالقه«: کند
فرهنگ جامعه تعریف و تعیین شده و به صورت هدف هاي مشروع 

هدف . براي همه اعضاي جامعه یا بخش هایی از آن در آمده است
، یعنی اموري هستند که )رفتار هستند(چارچوب مرجع آرمانی ... ها

از نظر او  وسایلو ). 432: 1968مرتن،(» ارزش تالش کردن را دارند
هاي  شیوه) ... ساختار فرهنگی(عنصر دوم «: ن تعریف می شودچنی

پذیرفتنی رسیدن به این هدف ها را تعیین، تنظیم و نظارت می 
انحراف یا کجروي «حال از نظر مرتن ). 433: 1968مرتن،(» کنند

آید که اهداف فرهنگی به شدت مورد تاکید است و  وقتی پدید می
تحت تأثیر هنجارهاي فنی  روش هاي دستیابی به آن اهداف فقط

از این ). 433-4: 1968مرتن،. (»قرار دارند تا هنجارهاي نهادي
  :عبارت مرتن سه نکته روشن می شود



  
   ...آنومی اجتماعی و اعتیاد   �20
 

 

شرایط آنومیک وقتی پدیدار می شوند که بین اهداف و  - 1
 .وسایل تطابقی وجود ندارد

از (مرتن براي تفاوت قائل شدن بین هنجارهاي مشروع   - 2
 هنجارهاي فنیو نامشروع  از دو واژه ) دنظر فرهنگی مورد تأیی

وسایل از نظر افراد کارآمد ولی از نظر فرهنگی / ها روش/ هنجارها(
هاي مورد تأیید از نظر  هنجارها و روش( هنجارهاي نهاديو ) نامشروع

 . گذارد تمایز می) فرهنگی ولی نه ضرورتأ کارآمد براي افراد
نومی به معناي و به دنبال نکته دوم، در نظریه مرتن آ - 3

زیرا، در حالت آنومی به هر حال هنجارهاي ! هنجاري نیست بی
هنجارهاي نهادي مشروع هستند، ولی کارآمد : اجتماعی وجود دارند

نیستند و هنجارهاي فنی کارآمد هستند، ولی ضرورتأ مشروع 
 . نیستند

دهد که تعریف آنومی در  توجه دقیق به نکته دوم و سوم نشان می
وجود دارند ) ها ارزش(تن به منزله شرایطی که در آن اهداف نظریه مر
زیرا اتفاقا در . ها وجود ندارند، دچار ابهام جدي است روش/ و وسایل

وجود دارند، ولی این ) اجتماعاً وضع شده(اینجا هنجارهاي اجتماعی 
هنجارها براي عده اي از افراد فاقد کارآیی و در نتیجه فاقد مشروعیت 

. این، در این حالت نمی توان سخن از بی هنجاري گفتبنابر. است
رسد،  تی که بوي سخنان دورکیم نیز از آن به مشام میمرتن در عبار

این است معناي آن چیزي که «: این ابهام را به خوبی بیان کرده است
از فرایند دمورالیزاسیون یا فساد اخالقی مورد نظر بود که در آن ... 

قدرت هنجارها براي تنظیم رفتار ربوده می شود و مؤلفه بی هنجاري 
  ).232: 1968مرتن،(» را می رسدیا آنومی از پی آن ف

تطابق اهداف و وسایل علت آنومی / در هر حال، چه عدم تناسب
باشد، چه عدم کارآمدي و در نتیجه عدم مشروعیت هنجارهاي 
اجتماعی؛ در هر حال از نظر مرتن این عدم تناسب به آن جا باز 

 ورزد؛ حال آن هاي خود تاکید می ارزش/ گردد که جامعه بر اهداف می
وسایل یا راه هاي دستیابی و رسیدن به آن اهداف / که، روش ها

شرایط آنومیک ممکن است چند پیامد در پی : کارآمد نیست/ مناسب
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گیریم که در آن  را در نظر می.. پنج نوع انطباق... ما «: داشته باشد
به معناي طرد ) -(+به معناي طرد و ) - (به معناي پذیرش و (+) 

  » .هاي جدید است ایگزینی ارزشارزش هاي غالب و ج
  

شیوه هاي 
  انطباق

اهداف 
  فرهنگی

وسایل نهادینه 
  شده

  +  +  همنوایی - 1
  -  +  ابداع - 2
مناسک  - 3

  گرایی
-  +  

واپس  - 4
  گرایی

-  -  

  - +  - +   شورش - 5
  

به روشنی، در شیوه هاي انطباق مرتن می توان دید که جز 
هستند که حاصل ) اقیانواع انطب(همنوایی باقی موارد پیامدهایی 

بدیهی است، این چهار حالت از نظر مرتن . شرایط آنومیک می باشند
چهار مقوله عمده هستند که هر یک انحرافات و مسائل اجتماعی 

انطباق / از میان این چهار نوع پیامد. متعددي را توضیح می دهند
آنومیک بحث ما بیشتر به نوع سوم پیامدهاي آنومیک یعنی واپس 

به بیان دیگر، گرایش به اعتیاد به مواد مخدر . ی مربوط می شودگرای
یا سوء مصرف مواد مخدر از جمله انحرافات یا مسائل اجتماعی است 

ارزش / در این نوع انطباق افراد نه اهداف. که در این مقوله می گنجد
افرادي که در این دسته می . ها را قبول دارند و نه وسایل و راه ها را

افرادي منزوي و گوشه گیر هستند که یا به عرفان و درون گنجند، 
گرایی پناه می برند و یا به مواد مخدر و الکل و چیزهایی مشابه که 

دقیق «: مرتن خود می گوید. یکسره عالم و آدم را از یاد آنان ببرد
در جامعه هستند ... بگوییم افرادي که به این شیوه انطباق می کنند

از نظر جامعه شناسی این ها بیگانگان واقعی را  .اما از آن نیستند
در این مقوله بعضی از فعالیت هاي انطباقی روان ... تشکیل می دهند
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ها، ولگردان، اراذل و اوباش،  ها، خیال پرستان، پاریاها، نجس پریش
پس، از نظر مرتن ). 207(»گیرند سیاه مستان و معتادان جاي می

افرادي هستند که اهداف و وسایل را معتادان به مواد مخدر از جمله 
این نوع از انطباق . اما مسأله به همین جا ختم نمی شود. قبول ندارند

ممکن است بیانگر وضعیت کسانی باشد که دچار الکلیسم افراطی یا 
سوء مصرف موادمخدر شده اند و دیگر براي آنان نه ارزش ها مهم 

/ را که اتفاقا ارزش ها است و نه وسایل، اما نمی تواند وضعیت کسانی
راه هاي رسیدن و دستیابی به آن / اهداف را قبول دارند ولی از وسایل

به بیان دیگر، بسیاري . ارزش ها و اهداف محروم هستند، توضیح دهد
از افراد هستند که ارزش هاي جامعه را قبول دارند و وسایل را نه، 

) و دالیل دیگر به دلیل ترس از تنبیه یا هوش کم(ولی نمی توانند 
از راه ها و شیوه هاي ابداعی و جایگزین استفاده  ابداع گرانمانند 
بنابراین، ضمن این که عمیقأ اهداف و ارزش را قبول دارند ولی . کنند

هاي جایگزین استفاده کنند و در  توانند از شیوه به دالیل باال نمی
از  یکی. نتیجه دچار نوعی ناکامی و سرخوردگی شدید می شوند

هاي مقابله با این ناکامی و سرخوردگی و به فراموشی سپردن درد  راه
  . و رنج ناشی از آن، پناه بردن به الکل و مواد مخدر است

هنگامی که . بنابراین، ابداع تنها یکی از شیوه هاي انطباق است
افراد اهداف را قبول دارند ولی وسایل را نه، عده اي در این شرایط 

لیل ترس از نتیجه و پیامدهاي احتمالی شکست ممکن است به د
این عده . ابداع به گوشه اي بخزند و یا به الکل و مواد مخدر پناه ببرند

هاي  ها را قبول دارند، ولی یا خود را براي ابداع شیوه اهداف و ارزش
ناگفته . جدید ناتوان می بینند و یا از عواقب شکست آن بیم دارند

انطباق مرتن انتقادهاي دیگري نیز وارد  نماند که به سنخ شناسی
  . شده است که در این جا از ذکر آنان خودداري می شود

  
  روانشناختی -نظریه فشار جامعه شناختی

عده اي از پیروان مرتن کوشیدند نظریه او را چنان بسط دهند که 
به بیان دیگر، . آنومی مورد نظر وي تنها یکی از پیامد هاي آن باشد
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تواند  ین باور بودند که نظریه ساختاري مرتن نه تنها میآنان بر ا
آنومی را به عنوان یکی از پیامدها توضیح دهد، بلکه قابلیت توضیح 

آنان . پدیدهاي بیشتري را نیز در عرصه انحرافات اجتماعی دارد
در واقع نظریه مرتن را نیز یک . نامیدند 1نظریه خود را نظریه فشار

تعارض اهداف و وسایل می تواند : ی دانستندم فشار ساختارينظریه 
. فشار ساختاري براي آنومی و دیگر انحرافات اجتماعی ایجاد کند

  . بود 2یکی از نظریه پردازانی که نظریه مرتن را بسط داد، رابرت آگنیو
نظریه آگنیو می گوید که هیچ تعریف متفق القولی در مورد 

با این حال دو . ردوجود ندا روانشناختی جامعه شناختی فشار
نخست، نظریه فشار   می . مشخصه براي این نظریه می توان بر شمرد

گوید که بزهکاري هنگامی رخ می دهد که افراد نمی توانند آن چه را 
دومین مشخصه . می خواهند از طریق مجاري مشروع به دست آورند

 رویینییا  فشار) ناکام(نظریه فشار آن است که خواسته هاي نابرآورده 
این دو ویژگی است که در . بر فرد در جهت بزهکاري وارد می کنند

به ) 1960(و کلوآرد و اولین ) 1955(کوهن ) 1938(نظریه مرتن 
این نظریه ها در ابتدا، به ویژه، بزهکاري را در . وضوح دیده می شود

میان افراد طبقه پایین جستجو می کردند؛ زیرا، به نظر آنان در 
افراد این طبقه بیش از دو طبقه دیگر از راه هاي  جامعه امریکا

مشروع دستیابی به ارزش هاي پولی و مادي جامعه امریکا محروم 
با این حال، کوهن این موضوع را به طبقه متوسط و اهداف آن . بودند

سر انجام کرن هاوزر معتقد است که این فشار نتیجه . گسترش داد
این نظریه هاي . وفقیت استم 3گسستگی میان آرزوها و انتظارات

 1960هاي دهه فشار نظریه هاي مسلط در تحقیقات انحرافات در سال

                                                        
1- strain theory 
2- Robert Agnew  

ــ  - 3 ــاوزر فش ــرن ه ــا    ک ــال و آرزوه ــین آم ــتگی ب ــکاف و گسس ــه ش ــارات  (Aspirations)ار را نتیج و انتظ
(Expectations)   بدیهی است اگر چه معناي این دو واژه در زبان فارسی یکـی اسـت بـا ایـن همـه      . می داند

ام ارزش ها یا آرمان هایی است که در بـاالترین سـطح توسـط نظـ    , اهداف, منظور کرن هاوزر از آمال و آرزوها
وسـایل  / اما منظور از انتظارات این است که فرد بـا توجـه بـه امکانـات    . فرهنگ در افراد درونی می شود/ ارزشی

در نظریـه کـرن هـاوزر مفـاهیم جامعـه      , در واقـع . خود چقدر انتظار واقعی دارد که به این آمال و آرزوهـا برسـد  
  .تی آرزوها و انتظارات  شده اندشناختی اهداف و وسایل مرتن تبدیل به مفاهیم بیشتر روانشناخ
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مورد انتقاد  1970و به ویژه در سال هاي  60اما، از اواخر دهه . بودند
یکی از انتقادها این بود که این نظریه ها نمی . جدي قرار گرفتند

در گزارش هاي توانند ماهیت گسترده بزهکاري طبقه متوسط را که 
به عالوه، داده هاي تحقیقاتی . خود بزهکاران مشهود بود، تبیین کنند

نشان می دادند که گسستگی بین آرزوها و انتظارموفقیت یا با 
این . بزهکاري بی ارتباط بودند یا با آن ارتباط ضعیفی داشتند

عده اي از .   انتقادها یک دوره رکود براي نظریه فشار به همراه آورد
حال آن . محققان بر آن بودند که باید دست از نظریه فشار برداشت

که عده اي دیگر بر آن بودند که با تجدید نظر در این نظریه می توان 
این تجدید نظرها که به حیات دوباره نظریه . به انتقادها پاسخ گفت

  :فشار انجامید، به اختصار به قرار زیر است
منزلت طبقه / پولی افراد ممکن است عالوه بر توفیق - 1

برخی از محققان معتقدند که . متوسط اهداف متنوعی را دنبال کنند
جوانان بزهکار بیشتر عالقمند به دنبال کردن اهداف بالواسطه نظیر 
زندگی اجتماعی فعال داشتن، ورزیدگی جسمانی خوب و به دست 

عالوه بر آن، تعهد افراد به . آوردن درجات تحصیلی خوب هستند
عالوه بر طبقه اجتماعی تابعی از عوامل مختلف نظیر ظاهر  اهداف

با این همه، در این مرحله فشار هنوز . جسمانی و شخصیت افراد است
. به عنوان شکاف و گسستگی بین آرزوها و انتظارات تعریف می شود

. آگنیو این دیدگاه را مورد انتقاد قرار داد 1980اما، در سال هاي 
می کرد که به دالیلی گسستگی بین آرزوها و آگنیو چنین استدالل 

زیرا . انتظارات در بیشتر موقعیت ها منشاء عمده خشم ناکامی نیست
اشاره دارند و شکست در دستیابی به  آرمانیآمال به اهداف / آرزوها

به عالوه، داده ها نشان می . این اهداف خیلی جدي گرفته نمی شود
 :دهند که مردم تمایل دارند تا

 ،اهداف متنوعی را دنبال کنند) فال( 
بیشترین اهمیت را به آن اهدافی می دهند که به بهترین ) ب( 

 نحو قابل دستیابی هستند و
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در مورد سطوح فعلی و مورد انتظار دستیابی به هدف خود ) ج(
در واقع حتی اگر به آنان دست (کنند  اغراق یا آنان را تحریف می

از ). حدودي به آنان دست یافته ایمگویند تا  هم نیافته باشند، می
آن جا که هیچ کس انتظار ندارد که در همه زمینه ها موفق باشد 
و به اهدافش دست یافته باشد، همین امر براي جلوگیري از فشار 

 .  کافی است
به عالوه، افراد گاهی اوقات خود را به خاطر عدم دستیابی مالمت 

هاي خود می دانند و همین  می کنند و آن را ناشی از عدم توانایی
پس شکاف و . ناکامی یا فشار را می گیرد/ امر باز جلوي خشم

گسستگی بین آرزوها و انتظارات تنها در برخی موقعیت هاي خاص 
منشاء فشار است، موقعیت هایی که در آنان محیط اجتماعی تمرکز 

موقعیت هایی . بر یک یا چند هدف محدود و خاص را ترویج می کند
در آن ها بازخورد بیرونی که توسط دیگران به فرد داده می شود، که 

به قدري مکرر و صادقانه است که مانع از آن می شود که افراد در 
مورد میزان دستیابی به اهداف خود اغراق نکنند و در واقع احساس 

 . ناکامی به آنان دست دهد
به نظر آگنیو غیر از گسستگی بین آرزوها و انتظارات  - 2
آگنیو با توجه به . شمه هاي بسیاري براي فشار وجود داردسرچ

پرخاشگري و یادگیري  -تحقیقات جدید بر اساس دو نظریه ناکامی
اجتماعی معتقد است که بزرگساالن نه تنها در پی آن هستند که به 
صورت مثبت به اهداف ارزشمند دست یابند، بلکه می کوشند تا از 

با این همه، . نفر نیز اجتناب کنندموقعیت هاي رنج آور یا مورد ت
نظیر تالش براي هدف جویی، تالش براي اجتناب از موقعیت هایی 

براي . که ممکن است رنج آور باشند نیز ممکن است، مسدود شود
گیرند،  مثال، بزرگساالنی که مورد تعرض جنسی والدین خود قرار می

یا بزرگساالنی . ممکن است نتوانند به صورت قانونی از خانه بگریزند
که مورد آزار و اذیت جنسی معلمان خود قرار می گیرند، ممکن است 

این ناتوانی از گریز از . نتوانند به صورت قانونی از مدرسه بگریزند
موقعیت هاي رنج آور یا این انسداد رفتار اجتناب از رنج می تواند 
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 داده هاي حاصل از تحقیقات. منشاء مهم دیگري براي فشار باشد
طولی و تحقیقات مقطعی هر دو از این تجدید نظرها حمایت می 

 . کنند
به این نتیجه رسید که عالوه بر آنچه گفته  1992آگنیو در سال 

به نظر آگنیو بخشی از . شد، هنوز انواع دیگري از فشار وجود دارد
گردد  فرق نظریه فشار و دیگر نظریه هاي بزهکاري به این نکته باز می

کند، روابطی که در آنان   تاکید می» روابط منفی«شار بر که نظریه ف
خواهد آن طور با او رفتار  شود که خودش نمی با فرد طوري رفتار می

هاي قبلی فشار است که  البته، این نکته هنوز در راستاي نظریه. شود
اما، در عین حال  این نکته . بر خواسته هاي ناکام تاکید می ورزد

نظریه فشار بیش از آن که صرفا به نیل به هدف  حاکی از آن است که
به صورت مثبت تاکید کند، بر همه موقعیت هایی که در آن ها فرد 

هزاران . احساس می کند که با او بد رفتار می شود، تاکید می ورزد
  . نوع از این موقعیت ها وجود دارد

عدالت، / هاي استرس، انصاف کوشد با استفاده از نظریه آگنیو می
پرخاشگري، یادگیري اجتماعی و نظریه عواطف این موقعیت  - ناکامی

وي می گوید در این موقعیت ها افراد ممکن . ها را دسته بندي کند
  : است احساس کنند که با آنان بد رفتار می شود

وقتی افراد احساس کنند که دیگران جلوگیري می کنند یا  - 1
به اهداف ارزشمند خود  تهدید به جلوگیري می کنند از این که آنان

   .به صورت مثبت دست یابند
از بین می برند یا تهدید به از بین بردن محرك ارزشمندي  - 2

 .می کنند که افراد به صورت مثبت داراي آن هستند
آنان را در معرض محرك هاي آزاردهنده یا محرك هاي  -3 

داراي ارزش منفی قرار دهند، یا تهدید به در معرض این محرك 
  .  ها قرار دادن بکنند

به نظر آگنیو از میان انواع باال تنها نوع اول، آن هم از دید 
گسستگی بین آرزوها و انتظارات، در تحقیقات انحرافات و جرم 

حال آن که با تاکید بر نظریه . شناسی مورد بررسی قرار گرفته اند
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عدالت می توان این نوع از فشار را نتیجه گسستگی بین / انصاف
عادالنه و / پیامدهاي درست) ب(انتظارات و پیامدهاي واقعی و ) الف(

عمده مورد غفلت   نوع دوم و سوم به طور. پیامدهاي واقعی دانست
می توان ) فقدان محرك هاي مثبت(براي نوع دوم . قرار گرفته اند

جابجایی از یک محله مسکونی به محله : مثال هایی از این قبیل آورد
ارائه (نوع سوم . مادر یا یکی از عزیزان/ ادن پدردیگر، از دست د

می تواند شامل قربانی شدن افراد در ) زاردهنده یا منفی هاي آ محرك
موقعیت هاي استرس زاي زندگی نظیر اذیت و آزار جنسی توسط 

  . والدین و یا معلمان، تهدید لفظی و رفتارهایی نظیر آن باشد
د حاالت روانی منفی را تجربه انواع فشار باال احتمال این که افرا

ناکامی افراد / کنند، افزایش می دهد، حاالتی  که به ویژه به خشم
کند که  این حاالت عاطفی منفی به فرد فشار وارد می. منجر می شود

کنش خود را اصالح کند و البته بزهکاري نیز یکی از پاسخ هاي 
ي کاهش از نظر آگنیو بزهکاري ممکن است روشی برا.  ممکن است
یعنی براي دستیابی به اهداف داراي ارزش مثبت، براي : فشار باشد

هاي مثبت یا براي پایان بخشیدن به یا فرار از  حفظ یا تقویت محرك
جویی نیز مورد  بزهکاري ممکن است براي لذت. هاي منفی محرك

بزهکاري حتی ممکن است وقتی بزرگساالن در . استفاده قرار گیرد
حاالت عاطفی منفی شان از طریق مصرف مواد مخدر پی اداره کردن 

البته، بزهکاري تنها پاسخ ممکن به فشار . غیر قانونی باشند، رخ دهد
  . نیست

هاي انطباق مختلف  در این جا آگنیو به شیوه ها یا استراتژي
با فشار که آنان را به سه دسته شناختی، ) بزهکارانه و غیر بزهکارانه(

به این ترتیب، می . کند، اشاره می کند م میرفتاري و عاطفی تقسی
هاي انطباقی را که مرتن نخست به آنان اشاره کرده بود،  توان شیوه

عالوه بر این، عواملی هم وجود دارند که بر انتخاب . گسترش داد
این عوامل . هاي انطباق بزهکارانه و غیر بزهکارانه اثر می گذارند شیوه

ی که بر نحوه انطباق بزهکارانه و غیر اجبارهای) 1:(عبارت هستند از
  . تمایل به بزهکاري) 2(بزهکارانه وجود دارد 
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  شرایط آنومیک جامعه ایران

حال این مسأله پیش می آید که کدام یک از این دو نظریه آنومی 
از آن . را باید براي تبیین شرایط ایران یا جوامعی نظیر ایران برگزید

بحث نظري در باره میزان همگرایی و  جا که هدف اصلی ما در این جا
وفاداري نظریه مرتن یا نظریه فشار به نظریه آنومی دورکیم نیست، 

به بیان دیگر، ضمن . باید  قدري عملگرایانه تر با موضوع برخورد کرد
این که دو رویکرد دورکیمی و مرتنی به آنومی یکی نیستند، با این 

هر چند، رویکرد نظري . برد حال می توان از هر دو تبیین نظري بهره
این عملگرایی به ویژه از این جهت قابل قبول . هر یک متفاوت باشد

وضعیتی ) دورکیمی و مرتنی(است که جامعه ایران به هر دو معنا 
به بیان دیگر، می توان از نوعی آنومی مضاعف نام برد . آنومیک دارد

اد مخدر کمک که هر دو به گرایش افراد به اعتیاد یا سوء مصرف مو
در معناي اول آنومی به این معنا وجود دارد که قواعد .  کنند می

رقابت، نفع شخصی و گرایش به تجمالت و مادیگرایی دارد تبدیل به 
قاعده جاري جامعه می شود و می خواهد جاي کدهاي اخالقی را 
بگیرد و حاصل چیزي جز فساد اخالق جمعی چیزي نیست، و در 

ارزشی با تبلیغ روزافزون ارزش هاي / فرهنگی معناي مرتنی نظام
مادي سبب شده است که تمایل به ارزش ها در توده مردم بیشتر 
شود و در نتیجه دستیابی به ارزش هاي مادي و پول تبدیل به یک 

این نیاز روز به روز تشدید می شود و . ارزش و در نتیجه نیاز شود
/ دستیابی به این ارزش مردم به دنبال ارضاي آن هستند، اما وسایل

ارضاي نیازهاي متورم شده با وضع اقتصادي موجود امکان پذیر 
از این رو، نوعی احساس ناکامی و سرخوردگی در افراد به . نیست

تواند فشاري در جهت انطباق هاي  این احساس می. وجود می آید
تیاد به در حالت انطباق انزواگرایانه اع. ابداع گرانه یا انزواگرایانه باشد

الکل و مواد مخدر راه هاي فرار خوبی براي به فراموشی سپردن وضع 
موجود و فرار از فشارها و تنش هایی است که فرد با آنان دست به 



  
 �29  

 

 

این موضوع در نظریه فشار نیز به نحو بهتري بسط پیدا . گریبان است
  . کرده است

در توان گفت که به هر دو معنا وضعیتی آنومیک  از این رو، می
ایران وجود دارد که افراد را به سوء مصرف مواد مخدر و دیگر آسیب 

این آنومی را شاید بتوان با احتیاط . هاي اجتماعی سوق می دهد
زیرا، از هر دو جهت در جامعه ایران شرایط . آنومی مضاعف نامید

  . آنومیک وجود دارد
  

  :نتیجه گیري
رکیمی و مرتنی در این مقاله تالش شد تا از هر دو رویکرد دو

همان . رابطه آنومی و اعتیاد یا سوء مصرف مواد مخدر بررسی شود
گونه که آمد با توجه به ضعف تحقیقات جامعه شناختی در باره پدیده 
اعتیاد یا سوء مصرف مواد مخدر در ایران بهره گیري از سنت هاي 

با . نظري و تجربی جامعه شناسی باید مورد توجه جدي قرار گیرد
به این که در سطح بین المللی نیز از نظریه آنومی کمتر در  توجه

تبیین سوء مصرف مواد مخدر استفاده شده است، این تاکید بیشتر 
از دیگر سو، باید به این نکته اشاره کرد که جامعه ایران با . می شود

قابل تحلیل ) رویکرد دورکیمی و مرتنی(هر دو رویکرد نظري آنومی 
جاي این که در این جا به این مسأله بپردازد که  این مقاله به. است

آیا دو نظریه به یک پدیده واحد اشاره دارند، یا یکی از آن دو درست 
. تر از دیگري است، با اجمال این وضعیت را آنومی مضاعف می نامد

منظور از این اصطالح این است که به هر دو معناي دورکیمی و 
میک وجود دارد که می تواند بر مرتنی در جامعه ایران شرایط آنو

  . ١میزان سوء مصرف مواد مخدر اثر بگذارد

                                                        
،سال دوم،شماره )علمی و پژوهشی سوء مصرف مواد(اعتیاد پژوهی این مقاله در فصلنامه  -1
  .تولید شده است 1382،زمستان 5
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