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مخدرهاي ديجيتال از ادعا تا واقعيت

چکيده
مخدرهاي ديجیتالي نوعي آهنگ با فرکانس صوتي خاص هستند که ادعا شده باا گاو
دادن به آنها احساسي معادل احساس استعمال مواد مخدر به شخص دست ميدهاد .در
اين گزار

با مطالعه کتابخانهاي ،مصاحبه با خبرگان و وبسنجي اين موضوع از جوانب

مختلف بررسي شد .با توجه به تعريف سازمان بهداشت جهاني از ويژگيهاي ماده مخادر
و استداللهاي مطرح در رد ادعاي عرضهکنندگان مخدرها مشخص شد کاه هایف فايا
صوتي با ويژگيهاي مخدر در دنیا تولید نشده است.
مقدمه
اخیراً در رسانههاي کشور و برخي مراجع علمي موضوع مخدرهاي ديجیتالي مورد توجه
قرار گرفته است .مخدرهاي ديجیتالي نوعي آهنگهاي با فرکانسهاي صوتي خاص
معرفي شده اند که ادعا شده با گو

دادن به آنها احساسي معادل احساس استعمال

مواد مخدر به فرد دست ميدهد .با توجه به هزينهها و آسیبهايي که تاکنون مواد
مخدر به جامعه ايران وارد کرده ،با ا ين ادعا طبیعي است که شیوع و فراگیر شدن آن در
جامعه اهمیت بسیاري دارد .در اين گزار
با صاحبنظران تال

با مطالعه کتابخانهاي ،وبسنجي و مصاحبه

مي شود به اين سؤال پاسخ داده شود که مخدر ديجیتالي چیست،

مركز ژپوهشاه مجلس شوراياسالمي
تا چه میزان عملیاتي است و واکنش مناسب به پديدههاي مشابه برخاسته از وب بايد
چگونه باشد.
مخدرهاي ديجیتالي در خارج از مرزهاي ايران و در جغرافیاي غرب انگلیسيزبان
شک گرفتهاند .بنابراين ابتدا به معرفي دقیقتر در مورد چیستي اين مخدرها پرداخته
ميشود و عبارت درست براي اطالق به مخدرهاي ديجیتالي بررسي شده و سپس نتايج
پژوهشهاي علمي درخصوص عملیاتي بودن مخدرهاي ديجیتالي ذکر ميشود .مخدرهاي
ديجیتالي پديدههايي مربوط به عرصه وب هستند و در اين عرصه مطرح شده و توسعه
پیدا کردهاند .براي مطالعه چنین پديدههايي رويکرد وبسنجي توصیه شده است .به
مطالعه در زمینه موضوعات برخاسته از وب با کمک منابع موجود در وب ،وبسنجي گفته
ميشود ) .(Thelwall, 2009در بخش بعدي تال

ميشود به ارزيابي موضوع

مخدرهاي ديجیتالي با کمک ابزارهاي وبسنجي اقدام شود .همچنین براي تکمی
تحقیقات مصاحبههاي تلفني و حضوري چندي با متخصصان مختلف اين حوزه انجام شده
و چند فاي صوتيکه بهزعم تولیدکنندگان آنها بهعنوان مخدر ديجیتالي قلمداد ميشد
مورد بررسي تجربي قرار گرفتهاند که نتايج آن در بخش بعدي گزار

ارائه ميشود و

نهايتاً به جمعبندي ديدگاههاي متخصصین در اين زمینه خواهیم پرداخت.
مخدرهاي ديجيتالي در زبان انگليسي
مخدرهاي ديجیتالي از زبان فارسي به زبان انگلیسي به دو صورت « »Digital Drugsو
« »Digital Narcoticsقاب

ترجمه است .در زبان انگلیسي از عبارات « Cyber

 »Virtual Narcotics« ،»Virtual Drugs« ،»Drugsو «»Cyber Narcotics

نیز براي اشاره به مخدرهاي ديجیتالي استفاده شده است .عبارت «»Cyber Drugs
عالوهبر مخدرهاي ديجیتالي به خريدوفرو

مخدرها و داروها بدون نسخه معتبر ازسوي

پزشک از طريق فضاي مجازي و داروها و مخدرهايي (فیزيکي و ديجیتالي) که از اين
طريق به دست ميآيند نیز اطالق ميشود ) .(Orizio, 2009عبارت Virtual Drugs
ترجیحاً به شبیهسازي مصرف مخدرها در فضاهاي مجازي سهبعدي برخط گفته ميشود
) »Digital Narcotics« .(Garfinkel, 2007براي اشاره دقیقتر به موضوعي که در
زبان فارسي به ذهن متبادر ميشود ترجمه بهتري است ) (Popov, 2012زيرا عبارت
« »Digital Drugsيک مقوله علمي است که به استفاده از فناوري ديجیتال يا وجهه
پررنگ فناوري ديجیتال در طراحي و تولید دايره وسیعي از محصوالت و خدمات سالمتي
اشاره دارد که بعضي از چشماندازهاي آن ميتواند مخدرهاي ديجیتالي نیز باشد
) .(Cornford, 2014در پايگاههاي علمي نمايهسازي ،مقاالت مطالعات متعددي در اين
زمینه نمايه شده است و يکي از حوزههاي نوظهور علوم سالمت و بهداشت (بهطور نمونه
مهندسي پزشکي) بهشمار ميرود .بهطور نمونه داروهاي هوشمند که با آنها مواد دارويي با
کمک تراشه الکترونیکي بهصورت آگاهانه به عضوي که نیازمند مواد دارويي است منتق
ميشود نمونهاي از اين قبی مطالعات است ) .(Cornford, 2014اين مطالعات پیشینه
علمي دارند و در پايگاههاي معتبر علمي تخصصي رشتههاي پزشکي 1و ساير پايگاههاي
علمي 2به چاپ رسیدهاند .بهعالوه  Drugترجمه دارو است که هرگونه ماده مؤثر بر بدن
جز غذا را شام ميشود که ميتواند مخدر باشند يا نباشند .بررسي قسمت روندهاي
1. PUBMED
 ScienceDirectو 2. Proquest
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موتور جستجوي شرکت گوگ

نشان ميدهد در رسانهها و در سطح وب عبارت

« »Digital Drugsبراي اشاره به مخدرهاي ديجیتالي رواج بیشتري داشته است.
کلیدواژههاي ديگري که براي اشاره به مخدرهاي ديجیتالي استفاده شدهاند هیفکدام
ازلحاظ توجه رسانهاي با عبارت « »Digital Drugsقاب مقايسه نیستند .بنابراين در
ادامه فضاي رسانهاي حول مخدرهاي ديجیتالي با استفاده از کلیدواژه « Digital
 »Drugsدر قسمت روندهاي گوگ انجام ميشود.
مخدرهاي ديجيتالي در وبسنجي و بررسيهاي كتابخانهاي
مخدرهاي ديجیتالي در يکي دو سال اخیر مورد توجه برخي رسانههاي ايران قرار گرفته
است .بررسي عبارت « »Digital Drugsدر قسمت روندهاي موتور جستجوي گوگ
نشان ميدهد اين موضوع ابتدا در سال  211۲و سپس در سال  2111و نهايتاً در اواخر
سال  2114مورد بیشترين جستجو قرار گرفته است .شک ذي روند جستجوي عبارت
مذکور در وبگاه گوگ

را نشان ميدهد.

شکل ميزان عالقه كاربران به موضوع مخدرهاي ديجيتالي با توجه به جستجوي عبارت
« »Digital Drugsدر روندهاي موتور جستجوي گوگل

در شک باال نقاط اوج منحني نشانگر افزايش جستجوي عبارت مخدر ديجیتال
است و خبرهايي که گوگ در نقاط اوج نمودار قرار داده است خبرهاي پربازديد هستند
و نشان ميدهند چرا کاربران به موضوع عالقهمند شدهاند .همانطور که نمودار نشان
ميدهد کاربران اينترنت در حال حاضر عالقه چنداني به موضوع مخدرهاي ديجیتالي
نشان نميدهند و به نوعي از عالقه کاربران به جستجوي مخدرهاي ديجیتالي کاسته
شده است.
در سال  211۲وبگاه روزنامه خبري يو.اس.اي تودي 1خبري در زمینه مخدرهاي
ديجیتالي مخابره کرد که ادعاي اولین تولیدکننده مخدرهاي ديجیتالي يا شرکت I-Doser
را با عنوان «وب نگراني جديدي براي والدين ايجاد ميکند :مخدرهاي ديجیتالي» 2منتشر
1. USA Today
2. Web delivers new worry for parents: Digital drugs
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ساخت .در همان خبر يک جراح مغز از مؤسسه مغز و اعصاب عدم وجود شواهد
واقعي دال بر صحت ادعاي توليدكنندههاي مخدرهاي ديجيتالي را اعالم كرده بود.
در آن زمان و تاکنون ) (Gao, 2014مطالعات امکان تأثیر موسیقي روي ذهن را نشان
ميدهد ،اما تأثیر مخدرگونه موسیقي و آهنگهاي ديجیتال تأيید نشده است .در سال
 2111يک مدير مدرسه در ايالت اوکالهاما به والدين در مورد استفاده دانشآموزان از
مخدرهاي ديجیتالي هشدار داد و همین موضوع خوراک خبري رسانهها را فراهم کرد .در
مقاله روزنامه تايمز به هشدار اداره مبارزه با مواد مخدر اشاره شده بود که اين موضوع در
رسانههاي ايران نیز تکرار شده است .اما هشدار اداره مبارزه با مواد مخدر در رابطه با خود
مخدرها نبود ،بلکه هشداري بود در رابطه با اينکه عالقه جوانان و نوجوانان به مخدرهاي
ديجیتالي ميتواند نشانهاي باشد که فرد کمبودهايي احساس ميکند که بهدنبال رفع
آنهاست و رجوع فرد به چنین وبگاههايي ميتواند او را هدف تبلیغات در مورد مخدرهاي
واقعي قرار بدهد .کارشناس اداره مبارزه با مواد مخدر اوکالهاماي آمريکا در مصاحبه زنده
تلويزيوني ادعاي شرکتهاي تولیدکننده مخدرهاي ديجیتالي در مورد اثربخش بودن
محصوالتشان را زير سؤال برد و اعالم کرد با توجه به تجربه افرادي که اين فاي هاي صوتي
را تجربه کردهاند [و اتفاقي رخ نداده است] گو

دادن به اين فاي ها سودي ندارد و فقط

هدر دادن وقت و پول افراد است.
در سال  2112يکي از افسران دانشکده علوم انتظامي شارجه( 1شعیب)2112 ,
مقالهاي با عنوان «مخدرهاي ديجیتالي و آثار آنها :مطالعهاي آيندهنگرانه در میان

 .1داراي مدرک دکتري علوم انتظامي از دانشگاه علوم انتظامي از کشور مصر.

دانشجويان و دانشآموزان»( 1المعیني )2112 ,در کنفرانس «نقش خانواده در جامعه
مدرن» ارائه کرد .در اين مقاله تحقیق پیمايشي در میان تعداد نامشخصي از دانشجويان
و دانشآموزان انجام و نظرات آنها در مورد مخدرهاي ديجیتالي اخذ شده بود و با توجه
به پاسخها ي افراد ،نويسنده پیشنهاد داده بود که بايد استفاده و انتشار اينگونه فاي هاي
صوتي در امارات مانند استفاده از مخدرهاي واقعي ممنوع شود ).(Croucher, 2012
البته دو سال پس از اين ادعاها در سال  211۲رئیس دايره مبارزه با مواد مخدر دوبي
امارات ) (Ginad, 2015اعالم كرد هيچ شواهدي دال بر مخدر بودن و اعتياد
به اين فايلهاي صوتي وجود ندارد و اين جنجالها درواقع نوعي تبلیغات براي
فروشندگاني است که خواهان فرو

فاي هاي صوتي خود هستند .اما در همین سال

وزير دادگستري لبنان بار ديگر همین ادعا را در لبنان مطرح کرد که اين بار خبرها وارد
جريان رسانهاي ايران نیز شدند.
کمیته ملي مبارزه با مواد مخدر عربستان در آخرين شاماره فصالنامه «المکافحاه»
مقالهاي را با عنوان «سر و صداي تقلبي رسانهاي» به اين موضوع اختصااص داده اسات.
در اين مقاله چند نفر از کارشناسان عرب مواد مخدر نظرات خاود را دربااره ايان پدياده
اعالم کرده اند .براساس اين مقاله دکتر نزار الصالح ،مشاور دبیر ک ايان کمیتاه و اساتاد
روانشناسي دانشگاه ملک سلمان ،معتقد است به اين پديده بیش از حد توسط رساانههاا
توجه شده است .دکتر مني الصواف ،مشاور روانپزشکي اين کمیتاه و کارشاناس ساازمان
مل متحد در ترک اعتیاد ،معتقد است اطالق نام «مخدرهاي ديجیتال» باه ايان ناوع از
محرکهاي شنیداري بهدلی مخدر نبودن آنها امري خطاسات کاه تنهاا موجاب ايجااد
 .1المخدرات الرقمیة و آثارها :دراسة إستطالعیة علي طالب الجامعات و المدارس؛ سرحان المعیني.
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اضطراب در جامعه مي شود .وي با اشاره به بیانیه  1NIDAميگويد ،اگر چه اين پدياده
سبب ايجاد آشفتگي در امواج الکترومغناطیس مغز ميشود ،اماا از نظار علماي تااکنون
اعتیادآور بودن آن ثابت نشده است (مهاجراني ،ذاکري و افشار.)1934 ،
در ايران مرکز تحقیقات رهیافتها و مطالعات بینالمللاي ماواد مخادر (مهااجراني،
ذاکري و افشار )1934 ،در کتابي با عنوان «مخدرهاي پنهان ديجیتاالي و کتاامین» باه
برخي از نهادها اشاره کرده است که موضوع مخدرهاي ديجیتالي را از جنبههاي مختلاف
مورد بررسي قرار دادهاند .بهعنوان مثال اين مرکز مدعي شده است که «خانه امید» يکي
از سازمانهاي مردمنهاد فعال در امر کاهش آسایب و باازپروري مصارفکننادگان ماواد
مختلف در سايت خود استفاده از اين شیوه را موجب ايجاد تغییراتي در حاالت روحاي و
جسمي مصرفکننده و آن را اعتیادآور توصیف کرده است .اما در بررساي وبگااه ماذکور
مشخص شد که اين مرکز با ذکر شواهدي از آزمونهاي مختلف پايه و اساس علمي ايان
موضوع را نیز رد کرده

است2.

در ايران نیز پس از طرح اين موضوع و گستر

آن در فضاي مجازي ،ايان امار باا

واکنش مراکز و افراد مختلف مواجه شده است ،در حالي که قائم مقاام دبیار کا ساتاد
مبارزه با مواد مخدر از عدم وجود و شیوع اين پديده در ايران خبر ميدهد .در اسافندماه
 ،1939خبرگزاري ايسنا به نقا از رئایس نظاام روانشناساي و مشااوره اساتان زنجاان،
استفاده از اين فاي ها را اعتیادآور دانسته و نسبت به آنها هشدار داد (مهاجراني ،ذاکاري
و افشار .)1934 ،در پیگیريهاي بعدي پیرامون صحت اين خبر ،با کارشناس تهیهکننده
 :National Institute on Drug Abuse .1نهاد ملي مبارزه با سوء مصرف مواد در آمريکا.
2. http://hopeeg.com/is-digital-drugs-lead-to-addiction

خبر مذکور گفتگو و مشخص شد که شواهدي مبتني بر مستند بودن خبر وجاود نادارد.
مرکز تحقیقات رهیافتها و مطالعات بینالمللي مواد مخدر در کتااب خاود باه آمارهاا و
ادعاهاي شرکتهاي تولیدکننده مخدرهاي ديجیتالي نیز استناد کرده بود.
در ادامه پژوهش براي بررسي بیشتر ادعاهاي شرکتهاي تولیدکنناده مخادرها باه
بررسي وبسنجي ادعاي تولیدکنندگان ماواد مخادر پرداختاه شاد .در وب نوشاتههااي
معروفترين و اولین سازنده مخدرهاي ديجیتالي ادعا شده که يک میلیون و دويست هزار
مشتري از محصوالت اين شرکت استفاده کاردهاناد و از ايان میاان  ۲9درصاد گازار
کردهاند که با گو

سپردن به موسیقي اين شرکت ،احساسي که سازنده مدعي اسات را

حداق يکبار احساس کردهاند .اما بررسي وبگاه اين شرکت در وبگاههااي تعیاین میازان
ترافیک وب مانند الکسا و وب استات تول نشان ميدهاد کاه ايان وبگااه کمتار از 1۲1
بازديدکننده در روز دارد 1.با توجه به اينکاه هار بازديدکنناده وبگااه مشاتري آن وبگااه
محسوب نميشود ،آمار فرو

اين وبگاه احتماالً کمتر از ياک آهناگ در روز اسات .لاذا

آمار نظرسنجي از  1/2میلیون نفر مشتري مورد تردياد اسات .کااهش بازديادکننادگان
وبگاه مذکور نیز بدين معناست که اين وبگاه در اثر تجربه کاربران در مورد بياثار باودن
محصوالتش عمالً ازسوي مخاطبان به فراموشي سپرده شده است .اين موضوع با توجه به
کاهش کلي جستجوي عبارت مخدرهاي ديجیتاالي در موتاور جساتجوي گوگا نشاان
ميدهد که موضوع مخدرهاي ديجیتال براي جوانان جذابیت خود را از دست داده است.

1. http://i-doser.com.statstool.com/
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مخدرهاي ديجيتالي در مصاحبه با خبرگان و بررسيهاي ميداني
در مطالعه وبگاه هاي ايراني که موضوع مخدرهاي ديجیتالي را پوشش داده بودند به
اظهارات تعدادي از متخصصین از رشتههاي علمي مختلف اشاره شده بود .در بررسي
دقیقتر مشخص شد بعضي از متخصصیني که خبرنگاران با آنها مصاحبه کرده بودند
هیف تحقیق ،مقاله و يا حتي نمايهاي در عرصه وب نداشتند و با بررسي از مراکزي که به
نشر اين اخبار پرداخته بودند مشخص شد که خبرهاي مربوطه مبتنيبر مصاحبههايي
بوده که مبناي علمي آنها تأيید نشده است .بهعنوان نمونه خبر «سرخوشي با مخدرهاي
شنیدني!»
در مصاحبه با متخصصین مربوطه 1مشخص شد که هیف آزمايشي که تأثیر اعتیادگونه
مخدرهاي ديجیتالي را اثبات کند وجود ندارد و ازسوي ديگر اين موضوع درواقع به آينده
مربوط است .يعني در حالت خو بینانه در آينده دوري شايد بتوان جايي براي مخدرهاي
شنیداري و صوتي تصور کرد .برخي محققین که مطالعه میداني و تجربي در اين زمینه انجام
دادهاند 2حتي در مورد اينکه در آينده بتوان چنین موضوعي را محقق کرد نیز ترديد دارند و
سه استدالل را مطرح ميکنند .اولین استدالل اين است که امواجي که از مغز ساطع
ميشوند درواقع معلول فعالیتهاي شیمیايي مغز هستند و نه عام فعالیتهاي شیمیايي
مغز ،همانطور که يک بلندگو در اثر عبور جريان الکتريکي صداي بلند تولید ميکند با صداي
بلند نميتوان به همان سادگي همان جريان الکتريکي را تولید کرد که به بلندگو وارد شده
بود ،اين مواد شیمیايي هستند که در مغز موجب اتفاقاتي ميشوند که بعضي از آثار آن
 . 1سعید صفاتیان ،کمیته مقابله با تقاضاي مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام.
 .2مهدي يزديان ثابت ،کارشناس ارشد روانشناسي.

بهصورت امواج الکترونیکي قاب دريافت است و بازتولید همان امواج نميتواند همان مواد
شیمیايي را به اندازه الزم براي مخدر بودن تولید کند .دومین استدالل اين است که مغز
داراي مکانیسمهاي حفاظتي است که در مقاب عوام خارجي مقاومت ميکند و تغییراتي
که تال

ميشود با ايجاد يک فرکانس صوتي به مغز القا شود ازسوي مغز واپس زده

ميشوند و مغز امواج ديگري را براي ايجاد تعادل منتشر ميکند تا مانع از اثرگذاري اين
امواج شود .تنها در صورتي ميتوان مغز را بهصورت دائم مورد تأثیر قرار داد که بخشي از آن
تخريب شده و عملکرد

تغییر يابد .سومین دلی بر رد امکان ايجاد مخدرهاي ديجیتالي

اين است که مواد مخدر رايج عالوهبر مغز ،بر کلیه بخشهاي سیستم عصبي و اعضاي بدن
اثرگذارند و مخدرهاي ديجیتالي با شک فعلي تنها قادر به متأثر کردن مغز هستند و
نميتوانند ساير ارگانهاي بدن را تحت تأثیر قرار دهند.
در بررسي میداني انجام شده در اين پژوهش تعدادي از فاي هاي صوتي شرکتهاي
مدعي تولید مخدرهاي ديجیتالي تهیه و به بیش از  11نفر عرضه شد .هیفکدام از افرادي
که آهنگهاي مذکور را تجربه کردند احساس خاصي گزار

نکردند و حتي براي گو

سپردن به ساير آهنگهاي مجموعه و دريافت آنها رغبتي نشان ندادند.
پژوهشهاي جانبي :آثار موسيقي بر انسان
پژوهشهاي جانبي در مورد آثار موسیقي بر ذهن انسان از مدتها پایش وجاود داشاته
است و همچنان نیز تداوم دارد .اين پژوهشها از اين نظر که بر مطالعه تأثیر موسایقي و
محرک صوتي بر مغز اشاره دارند با مطالعات مخدرهاي ديجیتالي مشترکند ،اماا ازساوي
ديگر نتايج اين تحقیقات نميتواند تأثیر مخدرگونه مخدرهاي ديجیتال را اثبات کند .اماا
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از آنجا که برخي مدعیان ايجاد مخدرهاي ديجیتالي باراي اثباات ادعااي خاود باه ايان
تحقیقات اشاره کردهاند برخي از اين تحقیقات در ادامه مورد بررسي قرار گرفتهاند.
در پژوهشي که اوزباراد در مورد تأثیر اين نوع محرکهاي خارجي صوتي بر کااهش
استرس و خستگي انجام داد باه ايان نتیجاه رساید کاه ادعاهاايي کاه تولیادکننادگان
دستگاههاي موسیقي ابراز ميکنند در بلندمدت دوام ندارد ،گرچه ممکن است ابتدا فارد
احساس خوبي داشته باشد ).(Ossebaard, 2000
در ديگر پژوهشها بهعنوان مثال ،در مطالعه علايپاور و همکااران ،کاه باهمنظاور
بررسي تأثیر محرکهاي صوتي با فرکانس خاص بر میازان اضاطراب در میاان کارکناان
يک شرکت مهندسي انجام دادهاند ،افراد تحت آزمايش کاهش استرس را در طول مادت
اجراي آزمايش که چهار هفته بوده است (در کوتاهمادت) گازار

کاردهاناد (علايپاور،

اورکي و يزديان ثابت.)1939 ،
مورس ازکا ايجاد تغییر در فرکانس امواج مغزي از طريق محرکهاي خارجي -گااه
بهصورت ترکیبي از محرکهاي نوري و صاوتي و گااه تنهاا باا اساتفاده از محارکهااي
شنیداري -در کاهش میزان اضطراب پیش از جراحي هاي دندان در مراکز دندانپزشاکي،
کاهش درد زايمان ،فشار خون و میگارن گازار

داده اسات .همچناین لوساکورنیس و

همکارانش با انجام مطالعه اي در مورد اثار گاو

دادن باه ناوع خاصاي از موسایقي بار

اضطراب ،دريافتناد کاه ايان شایوه مايتواناد در بهباود اضاطراب خفیاف ماؤثر باشاد.
پادمانابهان و همکاران در مطالعات خود دريافتند کاه شانیدن ناوع خاصاي از موسایقي
پیش از انجام عم جراحي ميتواند به کاهش اضطراب بیماران کمک کند.
بیرمان و ژولین ،با استفاده از محرکهاي ناوري باراي تأثیرگاذاري بار فرکاانس اماواج

مغزي ،مطالعهاي در مورد کاهش عاوار

تارک الکا انجاام دادهاناد .اوزبااراد باا اشااره باه

تحقیقات هرايخگرز و بومن هويس از آثار کوتااه و موقات تحرياک اماواج مغازي در کااهش
استرس ،اضطراب و اختالالت خواب صحبت ميکند .در مورد تأثیر محرکهاي صوتي خااص
در درمان افسردگي نیز دو مطالعه توسط واهاباه و همکااران و لاین و همکااران انجاام شاده
است ،که در آنها تأثیر برخي امواج بر وخیمتر شدن حالت افساردگي و تاأثیر برخاي ديگار از
امواج در بهبود حالت افسردگي در افراد مورد مطالعه بررسي شده است.
در مورد تأثیر نوع خاصي از موسیقي بر میزان تمرکز ،کنی

و همکارانش در

مطالعهاي که روي  21کودک و نوجوان مبتال به اختالل کمتوجهي ا بیشفعالي در
فاصله سني  ۲تا  21سال ،که در زمان انجام مطالعه تحت درمان دارويي قرار داشتند
انجام و متوجه شدند ،میزان تمرکز اين افراد در انجام تمرينهاي مدرسه بهبود يافته
است .براساس پژوهشي که کنرلي انجام داده است ،برخي محرکهاي صوتي ميتوانند
به عنوان يک شیوه غیردارويي براي تقويت حافظه استفاده شوند .فاستر نیز در تحقیقات
خود ،با استفاده از ترکیب هاي مختلف از مواد شیمیايي و امواج صوتي براي ايجاد موج
خاصي در مغز در افرادي تحت آزمايش متوجه شده است که ميتوان از اين شیوه
بهعنوان آرامبخش استفاده کرد .به طور کلي ،مطالعات زيادي در مورد تأثیر استفاده از
محرکهاي صوتي بر تغییرات هورموني انساني وجود ندارد ،واهابه و همکارانش در
مطالعه خود ،تأثیرات نوع خاصي از موسیقي بر هورمونهاي مختلف را بررسي کردهاند.
براساس يافتههاي اين مطالعه ،میزان هورمونهاي عام اضطراب در افراد را ميتوان
کاهش داد (مهاجراني ،ذاکري و افشار.)1934 ،
بهطور کلي آخرين مطالعاتي که همه مطالعاات تاأثیر محارک صاوتي روي مغاز را
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خالصه کرده اناد ،در زمیناه تحرياک مغاز باا اساتفاده از محارکهااي صاوتي مختلاف
پرداختهاند نتايج متناقضي را گزار

کردهاند .هناوز دقیقااً مشاخص نیسات کاه اماواج

صوتي برکدام بخش و چطور روي مغز اثر ميگذارند ).(Chaieb, 2015
نتيجهگيري
مخدرهاي ديجیتالي ازسوي سازندگان آنها ،فاي هايي صوتي توصیف شدهاند که افراد باا گاو
سپردن به محتواي آنها و با رعايت برخي دستورالعم ها دچار همان احساسي خواهند شاد کاه
هنگام استفاده از مواد مخدر به فرد دست ميدهاد .تولیدکننادگان ياا عرضاهکننادگاان 1ايان
فاي ها ،نام آهنگها را هم نام ماده مخدري که بايد احساس شود ميگذارند.
بخشي از گزار

آينده  212۲که ازسوي مرکز پژوهشي پیو 2در سال  2114باهعناوان

پیشبینيهاي بدبینانه در سال  212۲ذکر شده ،دنیايي به تصاوير کشایده اسات کاه در آن
مجرمان مهارتهاي خود را گستر

دادهاند و مخادرهاي ساايبري ا رواناي 9خاانوادههاا و

جوامع را متأثر خواهند ساخت ) .(PEW RESEARCH CENTER, 2014مطالعاات
مربوط به علومشناختي و اثرگذاري روي مغز در اولويت سرمايهگذاريهاي تحقیاق و توساعه

 .1تولیدکنندههاي فاي هاي موسیقي بهازاي عرضه فاي هاي خود مبالغي دريافت ميکنند ،اما عرضهکنندهها بادون
دريافت وجهي همان فاي ها را بهصورت رايگان در اختیار عالقمندان قرار ميدهناد .فاردي کاه ياک باار آهناگ را
دانلود کند مي تواند به هر میزان که ماي باشد و هر زمان به موسیقي گو بدهاد و نیاازي نیسات پاول اضاافهاي
بپردازد .البته بیشتر افراد بهدلی کیفیت پايین آهنگها حتي يک آهنگ را نیز تا انتها گو نمايدهناد .شاايد باه
همین دلی اين آهنگها جايگاهي در میان فهرست پرفرو ترين موسیقيهاي دنیا ندارند.
2. Pew Research Center
9. psycho-cyber drugs

اتحاديه اروپا و آمريکا ) (NSF, 2015و رژيم اشغالگر قادس) (OECD, 2014قارار دارد.
احتمال تال

براي دستیابي به فناوري ايجااد مخادرهاي ديجیتاال خاارج از تصاور نیسات.

شايد نتايج اين تحقیقات زمینه تولید مخدرهاي ديجیتال را فراهم کناد ،اماا تااکنون چناین
دستاوردي حاص نشده است .با توسعه مطالعات علومشاناختي ،مساائ اخالقاي و مقرراتاي
متعددي حادث خواهد شد ) (Montgomery, 2015که يکي از آنهاا احتمااالً مخادرهاي
ديجیتالي خواهند بود ،بناابراين پیشانهاد مايشاود مطالعاات سیاساتگذاري بیشاتري روي
موضوع علومشناختي صورت گیرد.
سازمان بهداشت جهاني اعتیاد را چنین تعريف ميکند :حاالتي مضار باراي فارد و
اجتماع که بهطور متناوب يا مزمن بهوسیله مصرف مستمر ماده تخديرکننده طبیعاي ياا
مصنوعي ايجاد ميگردد .خواص مواد مذکور عبارتند از:
 .1می و احتیاج به مصرف ماده مخدر و تهیه آن به هر صورت ممکن،
 .2گرايش به اضافه نمودن آن هر روز بیشتر،
 .9انقیاد رواني و گاهي جسمي در نتیجه استعمال مواد مخدر.
اعتیاد به مواد مخدر ،حالت وابستگي يا عادت مرضي در به کاار باردن ماواد سامي
تحريککننده يا آرامبخش دستگاه عصبي ايجاد ميکند که بهصورت مطبوع حس دروني
و وضع عاطفي را تغییر ميدهد.
چنانچه در گزار

ذکر شد ،در مقطع زماني فعلي بیشاتر مراجاع رسامي و علماي

نسابت باه عملیااتي باودن اياده مخادرهاي ديجیتاالي ترديادهاي جادي وارد کارده
) (woodward, 2010و بیشتر اين موضوع را يک فضاسازي رسانهاي ميدانند تا ياک
موضوع علمي واقعي .در اين گزار

با توجه باه اظهاارات متخصصاین مغاز و اعصااب و
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کارشناسان اداره مبارزه با مواد مخدر آمريکا ،امارات متحاده عرباي ،عربساتان و اياران و
مطالعه میداني و مصاحبه با خبرگان مخدرهاي ديجیتاالي داراي اثراتاي کاه در تعرياف
مخدر ازسوي سازمان بهداشت جهاني ذکر شده نیستند .يعني گرايش به استفاده از ايان
آهنگها به وجود نميآيد و حتي رغبت الزم باراي گاو

ساپردن کاما را نیاز ايجااد

نميکنند .لذا ايده مخدرهاي ديجیتالي در حال حاضر عملیاتي نیست.
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