
 اعتیاد
 ؟گذرد میدر مغز معتاد چه 
 

 

 پروفسور تاد ای. پالک

 

 

 :مترجمین

 سید نادر آزادصفت

 فرح انگیز نادمی

 

 

 
 

 

 

 
 انتشارات آوای نور

 1398 -تهران 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 ..ا تادPolk, Thad A پولک،  : سرشناسه
گذرد؟/ تاد ای. پالک؛ مترجمین سیدنادر  اعتیاد: در مغز معتاد چه می : عنوان و نام پديدآور 

 انگیز نادمی. آزادصفت، فرح

 .۱۳۹۷ ، تهران : آوای نور : مشخصات نشر 
 .م س ۵/۲۱×۵/۱۴ ؛ .ص۱۸۴  : مشخصات ظاهری 
 978-600-309-462-8 : شابک 
 فیپا : وضعیت فهرست نويسی 

 کتابنامه. : يادداشت 

 Addicts -- Psychology شناسی روان --معتادان  : موضوع 

 Compulsive behavior رفتار بیمارگونه : موضوع 

 Brain مغز : موضوع 

 مترجم ،  - ۱۳۶۷ آزادصفت، سیدنادر،  : شناسه افزوده 
 مترجم ، - ۱۳۳۴ انگیز،  فرحنادمی،  : شناسه افزوده 
 : رده بندی کنگره 

HV۵۸۰۱۹پ/ فلا ۶ ۱۳۹۷ 
 ۳۶۲/۲۹۳ : رده بندی ديويی 

 ۵۵۵۴۳۱۸ : شماره کتابشناسی ملی 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

        نظری،        وحید      شهید                 فروردين، خیابان    ۱۲             انقالب، خیابان              تهران، میدان

         ۶۶۴۸۰۸۸۲  :      نمابر  /           ۶۶۹۶۷۳۵۵   و   ۶  :     تلفن     دوم        ، طبقه  ۹۹   پالك

      گذرد؟                           اعتیاد در مغز معتاد چه می
                     پروفسور تاد ای. پالک       تالیف: 

                فرح انگیز نادمی  -                  سید نادر آزادصفت          مترجمین:

         آوای نور          انتشارات  :     ناشر

                        آرا: منیر السادات حسینی    صفحه

     ۱۳۹۸     اول  :    چاپ

     نسخه     ۵۰۰  :        شمارگان

    ۹۷۸-   ۶۰۰-   ۳۰۹-   ۴۶۲- ۸   :    شابک

      تومان       00222     قیمت                                                است       محفوظ      ناشر      برای      حقوق      كلیه  

 

 



 مطالب فهرست

 
  8 ....................................................................     مؤلف     باب    در

   02 .................................................................  ن ی     مترجم     سخن

   01 .....................................................   رو ش ی پ      كتاب         چهارچوب

   08 ..................................................................   اد ی   اعت  :  0     فصل

 ۱۸ ........................................................................ مخدر مواد

 ۲۰ ................................................................... ست؟یچ ادیاعت

 ۲۲ ............................ مخدر مواد هیعل مبارزه و مواد مصرف یخچهيتار

 ۲۷ ............................ مخدر مواد به ادیاعت یشخص و یاجتماع راتیتأث

 ۲۹ ..................................................................... فصل سؤاالت

 !Error     پاداش   ی     شناخت   عصب   و   ی     شناخت      روان   ی    مبان  :  0     فصل

Bookmark not defined. 
 .Error! Bookmark not defined ....... پاداش پردازش یشناسروان

 Error! Bookmark not.......... پاداش پردازش یشناختعصب یمبنا

defined. 
 .Error! Bookmark not defined ........................ فصل سؤاالت

 !Error     آورد؟   ی   درم     خود       كنترل     تحت    را     مغز       چگونه    اد ی   اعت:  3     فصل

Bookmark not defined. 
 .Error! Bookmark not defined ........... لذت پاسخ شدن حسیب



 

 !Error .......... وابسته یهاسرنخ و مخدر مواد مصرف نیب وندهایپ تيتقو

Bookmark not defined. 
 .Error! Bookmark not defined .................. یخودکنترل کاهش

 .Error! Bookmark not defined ........................ فصل سؤاالت

 Error! Bookmark not     دارد؟   ی ک ی   ژنت   ی    جنبه    اد ی   اعت   ا ی آ  :  1     فصل

defined. 
 .Error! Bookmark not defined ........................ ادیاعت کیژنت

 Error! Bookmark not......... ادیاعت یمطالعه یبرا کیژنت یمهندس

defined. 
 .Error! Bookmark not defined ........................ فصل سؤاالت

 !Error   مغز    در      مخدر      مواد   ی     رگذار ی   تأث   و        عملکرد   ی      نحوه  :  5     فصل

Bookmark not defined. 
 Error! Bookmark not........... روانگردان مواد یشناخت روان راتیتأث

defined. 
 Error! Bookmark not........... مخدر یماده کي راتیتأث یرومندین

defined. 
 .Error! Bookmark not defined ............. مخدر مواد به یوابستگ

 .Error! Bookmark not defined ........................ فصل سؤاالت

 !Error   ست؟ ی چ     گار ی س   و      قهوه      مصرف    به    اق ی   اشت   ل ی  دل  :  6     فصل

Bookmark not defined. 
 .Error! Bookmark not defined ................................ نیکافئ

 .Error! Bookmark not defined .............................. نیکوتین

 Error! Bookmark notاتیدخان به معتاد افراد یبرا یدرمان یهانهيگز

defined. 



 

 .Error! Bookmark not defined ........................ فصل سؤاالت

 !Error     مخدر؟   ی      ماده   ک ی   ا ی   ی      اجتماع   ی     كننده ل ی   تسه   ک ی  -    الکل  :  7     فصل

Bookmark not defined. 
 Error! Bookmark not.. دهد؟یم قرار ریتأث تحت را مغز چگونه الکل

defined. 
 .Error! Bookmark not defined ..... مخدر مواد با سهيمقا در الکل

 .Error! Bookmark not defined .. سمیالکل یبرا یدرمان یهانهيگز

 .Error! Bookmark not defined ........................ فصل سؤاالت

 .Error! Bookmark not defined ..............      جوانا ی   مار     علم  :  8     فصل

 .Error! Bookmark not defined ..................... مغز و جوانایمار

 .Error! Bookmark not defined . جوانایمار یهااستفاده و راتیتأث

 Error! Bookmark not........... آن به ادیاعت و جوانایمار سوءمصرف

defined. 
 .Error! Bookmark not defined ....... جوانایمار مصرف یامدهایپ

 .Error! Bookmark not defined ......... جوانایمار به ادیاعت درمان

 .Error! Bookmark not defined ........................ فصل سؤاالت

 Error! Bookmark not ن ی   تال ی ر    تا   ن ی     كوكائ    از  -  ها    محرک  :  9     فصل

defined. 
 .Error! Bookmark not defined ...... یروان یهامحرك یخچهيتار

 .Error! Bookmark not defined .......... یروان یهامحرك راتیتأث

 .Error! Bookmark not defined ........ یروان یهامحرك به ادیاعت

 Error! Bookmark یروان یهامحرك به ادیاعت یبرا یدرمان یهانهيگز

not defined. 



 

 .Error! Bookmark not defined ........................ فصل سؤاالت

 .Error! Bookmark not defined    درد   و     لذت        خشخاش،     علم  :   02     فصل

 .Error! Bookmark not defined ................................. اكيتر

 .Error! Bookmark not defined .. مغز و رفتار بر دهایوئیاپ راتیتأث

 .Error! Bookmark not defined ................ دهایوئیاپ سوءمصرف

 Error! Bookmark not... آنها به ادیاعت و دهایوئیاپ سوءمصرف درمان

defined. 
 .Error! Bookmark not defined ........................ فصل سؤاالت

 .Error! Bookmark not defined ..................        قمارباز     مغز  :   00     فصل

 Error! Bookmark .. یرفتار یهانشانه: مخدر مواد مقابل در یقمارباز

not defined. 

 Error! Bookmark یعصب یهاسمیمکان: مخدر مواد مقابل در یقمارباز

not defined. 
 Error! Bookmark not......... کیژنت: مخدر مواد مقابل در یقمارباز

defined. 
 .Error! Bookmark not defined ..................... یقمارباز درمان

 .Error! Bookmark not defined ........................ فصل سؤاالت

      ه ا    ن   ی   ا   ا   ی   آ  -  یی   دئو ی و   ی  ها ی   باز   و   ، ی    نگار    هرزه         ناسالم،   ی   غذا  :   00     فصل

 .Error! Bookmark not defined ...................       هستند؟       ادآور ی   اعت

 .Error! Bookmark not defined ......................... ناسالم یغذا

 .Error! Bookmark not defined ........................... ینگار هرزه

 .Error! Bookmark not defined ................... يیدئويو یها یباز



 

 Error! Bookmark not....... یعیطب فوق یها محرك یعصب راتیتأث

defined. 
 Error! Bookmark not........ یرفتار یادهایاعت بر غلبه به کردهايرو

defined. 
 .Error! Bookmark not defined ........................ فصل سؤاالت

 .Error! Bookmark not defined ....................................     منابع

 

 

 



 

 مؤلفدر باب 
 

پروفسور تاد ای. پالک استاد بخش روانشناسی و بخشش مهندسشی بشرق و    

کارشناسشی خشود را در   علوم کامپیوتر دانشگاه میشیگان است. او مشدرك  

ای خشود را در  رششته ی رياضیات از دانشگاه ويرجینیا و دکتری بشین رشته

ی علوم کامپیوتر و روانشناسشی از دانششگاه کشارنگی ملشون دريافشت      زمینه

دکتری خود را به علوم اعصاب شناختی در دانشگاه کرد. او تحصیالت فوق

علمی دانششگاه میششیگان   پنسیلوانیا اختصاص داد قبل از اينکه به هیئت 

خود تصويربرداری عملکردی مغشز   های پژوهشپروفسور پالک در  بپیوندد.

تشا   کنشد  مشی رفتاری ترکیب  های روشمحاسباتی و  سازی مدلانسان را با 

بدين وسیله شناخت زيربنايی ساختار عصبی را مورد بررسشی قشرار دهشد.    

مغشز   هشای  تفشاوت به بررسی او اختصاص دارند  یهای عمدهبرخی از پروژه

و افرادی که همچنشان معتشاد بشه سشیگار      کنند میافراد سیگاری که ترك 

و نقششی  ، افتنشد  می، تغییراتی که در گذر عمر در مغز اتفاق مانند میباقی 

. او بطشور مشنظم   کننشد  میعصبی ايفا  دهی سازمانکه طبیعت و تربیت در 

ی مشاکس پالنشک در   سسشه موبا دانشمندان دانشگاه تگشزاس در داالس و  

همکششاری دارد. در دانشششگاه میششیگان، او يکششی از مششديران بخششش   بشرلین 

بررسشی اخشالق پزششکی در علشوم      هشای  کمیتشه  رئیسروانشناسی بوده و 

 بهداشت و علوم رفتاری است.

های سشخنرانی و همچنشین   پروفسور پالک بطور منظم به تدريس دوره

هن و مغز انسان، روانشناسشی  سمینارهای کوچک در موضوعاتی همچون ذ
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. او بشا تشدريس در   پشردازد  مشی محاسباتی ششناخت   سازیمدلشناختی، و 

دانشگاه میشیگان مفتخر به دريافت جوايز بسشیاری ششده اسشت. بشاالخره     

 درخشد.استاد برتر اياالت متحده می ۳۰۰اينکه، نام او در فهرست 



 

 سخن مترجمین
 

. دهشد  مشی قشرار   تأثیری ويرانگری است که هر کسی را تحت اعتیاد مسئله

را پیرامشون  افشرادی                                                     حتی اگر خودمان به اين مسئله دچار نباششیم، قطعشا    

بسیاری از منشاب    متأسفانهکه در دام آن گرفتار هستند.  شناسیم میخود 

ی اعتیاد دور از دسترس يا نامرتبط هستند چراکه آنها اطالعاتی در زمینه

گاهی اوقات مبهم، گاهی اوقات پشر از جزئیشات و پیچیشده بشوده، و گشاهی      

 ی اخالقی دارند.دهنده باشند بیشتر جنبهاوقات نیز بجای اينکه آگاهی

اخشالق در نظشر گرفتشه    شکست اراده يشا  گاهی اوقات، اعتیاد به عنوان 

، دهشد  مشی . با اين وجود، علوم اعصاب تصوير خیلی متفاوتی ارائشه  شود می

چگونه که ما، به عنوان فرد و جامعه،  يابیم درمیتصويری که بر اساس آن 

رو در بايد با افراد معتاد و مسائل ناشی از آن برخورد کنشیم. کتشاب پشیش   

فهم عتیاد به لحاظ علمی قابلفصل به شما نشان خواهد داد که ا ۱۲قالب 

 روبیولوژی و ژنتیک دارد.بوده و ريشه در نو

 تشرين  مهشم ی اعتیشاد و  پروفسور پالک بصورت جام  اما فشرده مسئله

 تشأثیرات دهد، و در اين بین بشه بررسشی   مواد مخدر را مورد بحث قرار می

ون بشر  . افشز پشردازد  میها، اپیوئیدها، و ساير مواد مخدر نورولوژيکی محرك

هشای  و بشازی  اين، او گريزی بشه اعتیادهشای رفتشاری، از جملشه قماربشازی     

، که در سطح نورولوژيکی شباهت زيادی با اعتیاد به مشواد  زندمیويدئويی 

در ی کتشاب پشیش رو، ششما بشه تصشوير روششنی       مخدر دارند. بشا مطالعشه  
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اعتیاد از منظر علمی، اجتماعی، و رفتشاری دسشت پیشدا خواهیشد      خصوص

 کرد.

اعتیاد و انواع مواد مخشدر بیششتر   ی خواهید نسبت به تاريخچهاگر می

معتاد به انواع مواد چه چیزی در مغز افراد بدانید، اگر مايل هستید بدانید 

ئويی در هشای ويشد  و نوجوانان معتاد به بشازی قماربازان  مخدر، افراد الکلی،

هشای  ، و اگر دوست داريد نسشبت بشه انشواع درمشان    حال اتفاق افتادن است

موجود برای هر کدام از اين اعتیادها اطالعاتی داشته باشید، کتشاب پشیش   

 .آيد میرو منبعی عالی، مختصر، و مفید به حساب 

ی ای در عصر حاضشر  از آنجايی که يکی از معضالت اساسی هر جامعه

سوز اعتیاد است و ايشن معضشل زنشدگی فشردی،     خانمانی مخرب و پديده

قشرار داده   تشأثیر بصورت منفی تحشت   اجتماعی، اقتصادی افراد بسیاری را

است، افزايش آگاهی همگان در خصوص پیامدهای منفی و درازمدت ايشن  

درمششان و  ی نحششوهی عملکششرد آن در سششطوح مختلششف، و  ، نحششوهپديششده

بیش از پیش اهمیت دارد. در اين راستا، افرادی که بصورت  پیشگیری آن

 دارند نیازمند در اختیار داشتن منشاب  علمشی   ارتباطبا اين پديده مستقیم 

در ايشن خصشوص    مشؤثرتری هشای  هستند تشا بتواننشد گشام   روز و به غنی و

بردارند. بر ايشن اسشاس، متشرجمین بشا افتخشار کتشاب پشیش رو را تقشديم         

-همشه  اوران، روانشناسان، پزشکان، دانشجويان، و همچنیندرمانگران، مش

ی عالقمنشدان بشه کسشب    ی تشرك اعتیشاد و همشه   حوزه اندرکاران دست ی

با اين امیشد کشه بتوانشد حتشی بشه مقشدار        کنند میاطالعات در اين زمینه 

بیشنش آنهشا در خصشوص ايشن      بشر  ناچیزی اين عزيزان را يشاری برسشاند و  

بدون شک، با داششتن آگشاهی بیششتر در     یفزايد.بسیار خطرناك بی پديده



   ۱۳سخن مترجمین  

 

ی عملکرد اعتیاد در سشطوح مختلشف، بخصشوص در سشطح     خصوص نحوه

 هشای  گشام وضعیت يک فرد معتاد را بهتر درك کرد و  توان مینورولوژيکی، 

سازی راهکارهای مختلشف بشرای آزاد کشردن ايشن     در جهت پیاده مؤثرتری

نها به زنشدگی عشادی برداششت. انتظشار     بیماران از دام اعتیاد و برگرداندن آ

ی کتشاب پشیش رو از ديشد يشک     عزيز نیز با مطالعه های خانوادهکه  رود می

 ی آنها است. جانبهبیمار به فرد معتاد نگاه کنند که نیازمند حمايت همه

 نظششرات و پیشششنهادات ارزشششمند شششما روشششنگر راه مششا خواهششد بششود 

(azad.nader0133@gmail.com.) 
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 فرح انگیز نادمی
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 روچهارچوب کتاب پیش
 

آيشد. در هشر   گیر در دنیای مدرن به حسشاب مشی  ی همهيک پديده ۱اعتیاد

های وابسته به اعتیاد يا افراط در نفر به دلیل بیماری ۵۰۰ساعت، بیش از 

ی دهند. طبق برآوردهشا، بشه واسشطه   مصرف مواد جان خود را از دست می

وری و افشزايش جشرائم، اعتیشاد    بهداشتی، پايین آوردن بهشره  ايجاد مسائل

کنشد. اعتیشاد   میلیارد دالر هزينه بر اياالت متحده تحمیل می ۶۰۰سالیانه 

کشاند، باعث از دست رفشتن ششغل و همچنشین    می یها را به تباهخانواده

روز در حشال وخشیم ششدن    بهله روزئشود. اين مسباعث هدر رفتن عمر می

له را بگیريم، ضروری است کشه نسشبت   ئاست. اگر بخواهیم جلوی اين مس

آگشاهی پیشدا کنشیم.     عصشبی به چیسشتی اعتیشاد و عملکشرد آن در سشطح     

 تشوجهی  قابشل ی اخیر، دانشمندان پیشرفت خوشبختانه، در طی چند دهه

رو، تاب پشیش . در کاند کردهحاصل  سؤاالتی پاسخ دادن به اين در زمینه

 ی مهم و جالب مورد بررسی قرار داده شده است.اين حوزه

ی شیوع آن و گسشتره  توجه قابلاعتیاد، افزايش  یتاريخچهدر ابتدا، به 

هشا در علشم   ترين کششف از مهم پردازيم. سپس، يکیمسائل امروزی آن می

ی اعتیادها سیستم يعنی، اينکه همه -دهیماعتیاد را مورد بررسی قرار می

 میشل ، و در نتیجه منجر به آورند درمیطبیعی مغز را تحت کنترل  ۲پاداش

ششوند. در  شیء اعتیشادآور مشی   يا ماده به سمت ناپذير جهت رفتنمقاومت

                                                           
1 . addiction 

2 . reward system 



۱۶    گذرد؟ در مغز معتاد چه می :اعتیاد 

-ی تغییر آن به واسطهپاداش، نحوه رو، عملکرد نرمال سیستمکتاب پیش

تحشت   بطور مبسشوط  -مولکول اعتیاد -۱ی اعتیاد و نقش اساسی دوپامین

مبانی ژنتیکی اعتیاد و در رابطه با شود. افزون بر اين، پوشش قرار داده می

پذيرتر بودن برخشی افشراد نسشبت بشه اعتیشاد در مقايسشه بشا        چرايی آسیب

 بحث خواهد شد.ديگران، 

ششويم. در يشک فصشل،    مخدر متمرکز مشی  مواددوم کتاب بر در بخش 

-چگونه از طريق تقلید کشردن از پیشام  مخدر  موادتوضیح خواهیم داد که 

تواننشد  ، مشی ۲های عصبیدهندهمغز، يعنی انتقال                 های شیمیايی خود رسان

ای از ی مسیر، در مجموعشه شوند. در ادامه شناختی روانباعث ايجاد اثرات 

، اپیوئیشدهايی  جوانشا  مشاری چند فصل، به بررسی کافئین، نیکوتین، الکشل،  

پشردازيم.  ها مشی آمفتامینهايی چون کوکائین و متمثل هروئین و محرك

ای کشه  ی عملکرد ايشن مشواد و ششیوه   در اين فصول، به طور مبسوط نحوه

خواهد شود توضیح داده ها منجر به وابستگی و اعتیاد میمصرف مزمن آن

 شد.

 در بخش پايانی کتاب، در رابطه با اعتیادهای رفتاری، مثشل قماربشازی  

هشای ويشدئويی،   و اعتیشاد بشه بشازی    ۴نگاری هرزه، اعتیاد غذايی، ۳بیمارگون

پردازند مبنی بر اينکه بحث خواهد شد. اين فصول به بررسی شواهدی می

م پشاداش  سیسشت ها هستند از اين جهت که آن ۵طبیعیها فوقاين محرك

                                                           
1 . dopamine 

2 . neurotransmitters 
3 . pathological gambling 

4 . pornography 

5 . supernormal 



     ۱۷روچهارچوب کتاب پیش

 

کننشد و  سازی میها فعالبیشتر از ساير محرك توجهی قابلمغز را به طور 

شوند که ششبیه اعتیادهشای مربشوط بشه     در نتیجه منجر به اعتیادهايی می

 مخدر هستند. مواد

ی کتاب، ششما بشه بیشنش جديشدی خواهیشد رسشید در       پس از مطالعه

راد افراد معتاد به کشراك، افش  خصوص اينکه چه چیزی در مغز افراد الکلی، 

هشای ويشدئويی در حشال اتفشاق افتشادن      ازیسیگاری و نوجوانان معتاد به ب

های بسشیاری تبشديل   است. اين بینش و آگاهی شما را به مشتری داستان

ششوند. افشزون بشر ايشن، ششما در      می ارائهکند که در مطبوعات معروف می

خصشوص موضشوعات    دهی ديدگاهی جديشد در جايگاه بهتری جهت شکل

انگیز پیرامون اعتیاد قرار خواهید گرفت، موضوعاتی مانند اينکشه آيشا   بحث

ی لهبايشد بشه مسشئ    آيشد و اينکشه جامعشه   اعتیاد يک بیماری به حساب می

 اعتیاد که امروزه در حال قوت گرفتن است واکنش نشان دهد يا خیر.



 


