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 التعريف في اللغة

 . أطلق اسم المخدر على كل ما يستر العقل و يغيبه

 التعريف العلمي

 .المخدر مادة كيميائية تسبب النعاس و النوم أو غياب الوعي المصحوب بتسكين األلم

 التعريف القانوني

المخدرات مجموعة من المواد التي تسبب اإلدمان و تسمم الجهاز العصبي و يحظر تداولها أو زراعتها أو تصنيعها إال 

 . ألغراض يحددها القانون و ال تستعمل إال بواسطة من يرخص له بذلك

 

المخدرات أو العقار بمعنى أدق هي مواد ذات طبيعة كيماوية تؤثر على العقل أو الجسم البشري ، و مع االعتياد على 

و هو حالة فسيولوجية مكتسبة تتميز بقدرة الجسم على تحمل العقار ما  (التحمل  )التناول يصبح هناك ما يسمى بــ 

  .يؤدي إلى الحاجة إلى أخذ جرعات متزايدة للحصول على التأثير نفسه الذي كان متاحا في األصل بجرعات أقل

 
 أنواع المخدرات

كثرت أنواع المخدرات وأشكالها حتى أصبح من الصعب حصرها، ووجه الخالف في تصنيف كل تلك األنواع ينبع من اختالف 

وال يوجد حتى اآلن  .زاوية النظر إليها، فبعضها تصنف على أساس تأثيرها، وبعضها يصنف على أساس طرق إنتاجها

 :أشهر التصنيفات على حسب العناصر التالية .اتفاق دولي موحد حول هذا التصنيف

 بحسب تأثيرها

مثل الكحول : المسكرات-

 .والبنزين

مثل : مسببات النشوة-

 .األفيون ومشتقاته

 .المهلوسات-

وتتمثل في : المنومات-

الكلورال والباريبورات 

والسلفونال وبرموميد 

 .البوتاسيوم

 

 بحسب طريقة اإلنتاج

مثل : خدرات تنتج من نباتات طبيعية مباشرةم- 

 .الحشيش والقات واألفيون ونبات القنب

مخدرات مصنعة وتستخرج من المخدر الطبيعي - 

بعد أن تتعرض لعمليات كيمياوية تحولها إلى 

مثل المورفين والهيروين : صورة أخرى

 . والكوكايين

مخدرات مركبة وتصنع من عناصر كيماوية   -

مثل بقية : ومركبات أخرى ولها التأثير نفسه

 .المواد المخدرة المسكنة والمنومة والمهلوسة

 

 اإلدمان)بحسب االعتماد 

 (النفسي والعضوي

المواد التي تسبب 

: اعتمادا نفسيا وعضويا

مثل األفيون ومشتقاته 

كالمورفين والكوكايين 

 .والهيروين

المواد التي تسبب 

مثل : اعتمادا نفسيا فقط

الحشيش والقات 

  .وعقاقير الهلوسة

 

 التأثير النفسي و الصحي للمخدرات

 

 نبتة  الهروين  الحشيش 

تجعل المتعاطي أكثر عدوانية خاصة على النساء واألطفال، كما تفقده القدرة  : الكحوليات

على التوازن والنطق السليم، كما أنه ال يستمتع جنسيا وبعد فترة من التعاطي تدخله في 

حالة من الهلوسة المصحوبة بالشعور باإلكتئاب ، وربما يؤدي به الحال إلى أن يرتكب 

جرائم جنسية دون أن يشعر، وتزداد خطورتها إذا أعطيت مصحوبة بمواد مخدرة كالهيروين 

 . أو مع مضادات الكآبة أو مع المهدئات

 تظهر عليه اضطرابات سلوكية من أهمها األخاييل: المنشطات الطبيعية 

Hallucinations فيشعر .  بكل أنواعها السمعية و البصرية و اللمسية

المدمن بأن كل ما يحيط به يتحرك، وبأن حشرات صغيرة تزحف على جلده 

وتخترقه، فيحكه حكا شديدا بل يصل به األمر إلى استخدام اإلبر أو 

 .الدبابيس إلخراج هذه الحشرات من تحت جلده

يسبب استعمال هذه العقاقير حالة من الهبوط والكسل والشعور بالتعب : المنشطات التخليقية 

تعقب الشعور بالنشاط الذي حدث للمتعاطي، وأحيانا تصل نتيجة إدمان هذه المنشطات إلى حالة 

   .من انفصام الشخصية أو إلى الجنون
 حبوب الهلوسة

 

 


