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اعتیاد چیست؟
اعتیــاد ( )Addictionرا بــه عــادت کــردن،
خوگرفتــن ،خوگرشــدن و خــود را وقــف
عادتــی نکوهیــده کــردن معنــی کردهانــد .بــه
عبــارت دیگــر ابتــای اســارت آمیــز بــه مــاده
مخــدر کــه از نظــر جســم یــا اجتماعــی زیــان
آور شــمرده شــود ،اعتیــاد نــام دارد .اصطــاح
اعتیــاد بــه ســهولت قابــل تعریــف نیســت
امــا عواقــب آن بــه صورتهــای مختلــف
نظیـ�ر کـ�م شـ�دن تحمـ�ل ( )toleranceو
وابسـ�تگی بدنـ�ی ()physical dependence
تعریــف میشــود .در طــب جدیــد بــه جــای
کلمـ�ه اعتیـ�اد ،وابسـ�تگی بـ�ه دارو (drug
 )dependenceبــه کار مــیرود کــه دارای

همــان مفهــوم ولــی دقیقتــر و صحیحتــر
اســت .مفهــوم ایــن کلمــه آن اســت کــه
انســان بــر اثــر کاربــرد نوعــی مــاده شــیمایی از
نظــر جســمی و روانــی بــه آن وابســتگی پیــدا
میکنــد بهطوریکــه بــر اثــر دســتیابی و
مصــرف دارو احســاس آرامــش و لــذت بــه او
دســت میدهــد .در حالیکــه بــا نرســیدن دارو
بــه خمــاری ،دردهــای جســمانی و احســاس
1
ناراحتــی و عــدم تأمیــن دچــار میشــود.
ســازمان بهداشــت جهانــی مــاده مخــدر را
اینگون��ه تعریفــ ک��رده اس��ت« :هرــ م��ادهای
کــه پــس از وارد شــدن بــه درون بــدن

بتواندــ ب��ر یـ�ک یــا چنــد عملکــرد مغــز تأثیــر
بگــذارد ،مــاده مخــدر اســت 2».ایــن تعریــف
مخدرهایــی نظیــر توتــون و مشــروبات الکلــی،
هروئی��ن و  L.S.Dرا در بــر میگیــرد ،ضمــن
اینکــه در ایــن تعریــف مصرفکننــدگان
مــواد مخــدر نیــز بیمــار تلقــی میشــوند.
ســال  ،1950ســازمان ملــل متحــد در
مــورد اعتیــاد بــه مــواد مخــدر تعریــف زیــر را
ارائــه کــرد« :اعتیــاد بــه مــواد مخــدر عبــارت
اس��ت از مســمومیت تدریجـ�ی یــا حــادی کــه
بــه علــت مصــرف مــداوم یــک دارو ،اعــم از
طبیعـ�ی یاــ ترکیبیــ،ایجــاد میشــود و بــه
3
ح��ال ش��خص و اجتمـ�اع زی��انآور اس��ت».
ت اســت
بــه عبــارت ســادهتر ،اعتیــاد عبــار 
از وابســتگی بــه مــوادی کــه مصــرف مکــرر آن
ب��ا کمی��ت مشخــص و در زمانهــای معیــن،
از نظـ�ر مصـ�رف کننـ�ده ،ضـ�روری و دارای
ویژگیهــای زیــر اســت:
 .1وابس��تگی جسـ�می ایجـ�اد میکن��د.
وابســتگی جســمی حالتــی اســت کــه پــس
از مصــرف مکــرر مــادهای خــاص در شــخص
ایجـ�اد میشــود و در صــورت عــدم مصــرف
یــا از بیــن رفتــن اثــر آن ،شــخص دچــار
اختــاالت شــدید جســمی نظیــر پــا درد،
آبری��زش بینـ�ی ،دردهـ�ای شـ�دید اسـ�تخوانی،
 . 2راهنمــای پیشــگیری از ســوء مصــرف مــواد بــرای دســت انــدرکاران
رســانههای گروهــی ،ص .8
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بیقـ�راری و دلپیچ��ه میشــود.
 .2وابس��تگی روان��ی ایجـ�اد میکن��د.
وابســتگی روانــی ،میلبــه تکــرار تجربــه
احســاس رضایـ�ت ناشــی از س��وءمصــرف مــواد
اســت .بــه بیـ�ان دیگــر ،فــرد بــا مصــرف
مــادة مخــدر ،احســاس رضایــت را تجربــه
مینمای��د .ایـ�ن احسـ�اس رضایـ�ت و خشـ�نودی،
میــل بــه تجربــه مجــدد آن مــاده را در ذهــن
برمیانگیــزد کــه خــود باعــث تکــرار مصــرف
میش��ود .در واق��ع ایــن حالــت میــل ،گونـهای
از شــرطی شــدن اســت؛ بهطوریکــه فــرد
عمـاً بــا مصــرف آن مــاده در موقــع ناراحتــی،
آن را تجرب��ه میکن��د .در ایــن نــوع وابســتگی،
مصــرف کننــده عــاوه بــر مــادة مصرفــی،بــه
شــرایطی محیطــی و آدابــی کــه ویــژة افــراد
مزبـ�ور اسـ�ت نیـ�ز وابسـ�ته میشـ�ود.
 .3پدیــدة تحمــل در بــدن نســبت بــه مــواد
مصرف��ی ایج��ادمیش��ود .پدیــدة تحمــل،
ســازگاری انســان بــا مــادة مصرفــی اســت و
نش��انة آن تخفی�فـ و کاه��ش واکنشهــای
جســمی ،نســبت بــه مصــرف مــداوم مقــدار
معینــی از یــک مــاده اســت .در نتیجــه اگــر
مصــرف کننــده بخواهــد همــان حــاالت را
تجربــه کنــد ،بایــد مقــدار بیشــتری از آن مــاده
را مصــرف کنــد .بــه عنــوان مثــال اگــر فــرد
روزی یــک نخــود تریــاک مصــرف میکــرده
اســت ،بــه تدریــج مجبــور میشــود روزی دو
نخــود مصــرف کنــد ،اگــر فــرد روزی دو بــار

حشــیش میکشــیده اســت ،بــه تدریــج مجبــور
میشــود روزی پنــج بــار حشــیش بکشــد.
 .4مــادة مــورد نیــاز بــه هــر شــکل و از هــر
طریـ�ق بایـ�د بـ�ه دسـ�ت بیایـ�د.
 .5مــاده مصرفــی بــر مصــرف کننــده،
خانــواده و جامعــه تأثیــر مخــرب دارد.
منظــور از ســوء مصرف مــواد مخــدر ،مصرف
ه��ر نـ�وع ماــده مخدــری اس��ت ک��ه زیانهــای
جســمی ،روانــی ،عاطفــی و اجتماعــی بــه
شــخص مصـ�رف کنن��ده ی��ا دیگــران وارد
میکنـ�د .بهــ ایــن ترتیــب مصــرف هرگونــه
مــاده ممنــوع یــا تحــت کنتــرل ،بــدون هــدف
درمانـ�ی ،سـ�وء مصـ�رف شـ�مرده میشـ�ود.
معتــاد کســی اســت کــه بــر اثــر مصــرف

مکــرر و مــداوم مــواد مخــدر یــا دارو بــه آن
متکــی شــده باشــد .بــه عبــارت دیگــر ،قربانــی
هرــ نوــع وابســتگی داروی��ی یــا روانــی بــه مواد
مخ��در ،معت��اد شنــاخته میشــود .از نظــر
جامعهشناســی ،معتــاد کســی اســت کــه بــه
م��واد ایجادکنن��ده تغییــرات غیرقابــل قبــول
اجتماع��ی و فــردی وابســتگی دارد و در صورتی
کـ�ه دارو بـ�ه بـ�دن وی نرسـ�د ،اختـلاالت روانـ�ی
و فیزیکــی موســوم بــه ســندرم محرومیــت در
او ایج��ادمیش��ود .بنابرایــن ،معتــاد ،فــردی
اســت کــه بــدون مصــرف مــاده مخــدر یــا
داروی خاصــی دچــار عالیــم محرومیــت شــود.
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پیشینه مصرف مواد مخدر در جهان
ســوء مصــرف مــواد مخــدر یکــی از
معضــات جــدی انســان متمــدن ،در عصــر
حاضــر اســت .ابعــاد وســیع و عــوارض ناشــی
از مصــرف مــواد ،زندگــی جســمی و روانــی
فــرد و همچنیــن خانــواده ،فرهنــگ ،اقتصــاد و
اجتمــاع را بــه شــدت تحــت تأثیــر خــود قــرار
میدهــد .ایــن آســیب میتوانــد از فــردی بــه
فــرد دیگــر و از نســلی بــه نســل دیگــر ســرایت
کن��د .از اینــرو در طــول تاریــخ و در ســطح
بیــن المللــی آفتــی جــدی ،ویــران کننــده،
1
مســری و مــوذی بــه شــمار آمــده اســت.
از هــزاران ســال پیــش ،بشــر گونههــای
مختلــف مــواد مخــدر را شناســایی و آن را
مصــرف نمــوده اســت .الــواح ِگلــی متعلــق
بــه  5000ســال قبــل از میــاد ،حکایــت
از آن دارد کــه ســومریان خشــخاش را کــه
گی��اه شــادیبخش یــا ســعادت مینامیدنــد،
کشــت میکــرده و از مزایــای دارویــی آن
س��ود میجس��تهاند.
در روم و مصــر باســتان و قــوم آشــور،
نقاشــیهایی از گل خشــخاش و گل شــقایق
وجــود دارد کــه قدمــت آن بــه چهــار هــزار
ســال میرســد 1500 .ســال قبــل از میــاد
مســیح ،تخــم خشــخاش از مصــر بــه یونــان
 . 1در نــگارش ایــن بخــش از منابــع زیــر اســتفاده شــده اســت :راهنمــای
پیشــگیری از ســوء مصــرف مــواد بــرای دســت انــدرکاران رســانههای
گروهــی ،ص 8 -1؛ مقالــه تاریخچــه مــواد مخــدر در ایــران و جهــان
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و از آنجــا بــه اروپــا رفــت .در نوشــتههای
هــرودوت از تریــاک بــه نــام نفنتــه یعنــی «از
بیــن برنــده غــم» ســخن گفتــه شــده اســت.
در آســیا ،بیــش از دههــا قــرن اســت کــه
تریــاک و حشــیش جــزو عوامــل درمانــی
بسـ�یاری از بیماریهــا بــه شــمار میرونــد.
تجویــز تریــاک بــرای خوابانــدن کــودکان در
دوران دنــدان در آوردن از آن جملــه اســت .از
تریاــک ب��ه عنــوان آرامبخـ�ش ،در اوقـ�ات پـ�ر
اس��ترس مانندــ هن�گـام س��وگ و یــا خ��وابآور
ب�رـای دورهه�اـی بیخوابــی اســتفاده میشــد.
ســربازان بــه تریــاک بــه عنــوان افزاینــده
قدــرت و ی��ک ض��د درد بــرای زخمهــای
جنــگ مینگریســتند و معتقــد بودنــد ایــن
مـ�اده توانایـ�ی جنسـ�ی را افزایـ�ش میدهـ�د.
در شــبه قــاره هنــد ،بــرای باال بــردن تمرکز
و مراقبــه در مراســم مذهبــی از حشــیش و
تریــاک اســتفاده میکردنــد .در قســمتهایی
از هن��د ،اس�تـفاده از برگهــای حشــیش
بــرای درســت کــردن شــربت و مصــرف آن بــه
عنــوان یکــی از آداب مذهبــی در بســیاری از
مناســبتها و جشـنهای مذهبــی ،در اجتمــاع
رخنــه کــرده بــود .تریــاک نقــش مهمــی در
ایجــاد و یــا تحکیــم دوســتیها و روابــط بیــن
فــردی هندیهــا داشــته اســت .در طبقــات
اجتماعــی اقتصــادی باالتــر ،رســم برگــزار
کــردن یــک «گردهمایــی بــرای نوشــیدن
تریــاک» (الیــارو) راهــی بــرای نمایــش قــدرت

اقتصــادی صاحبخانــه ،بــه حســاب میآمــد.
ظــرف شرــبت تری��اک نشــاندهنده وضعیــت
اقتص��ادی مهمان�دـار ب��ود و شــرکت نکــردن در
مراســم نوشــیدن شــربت تریــاک ،بــی ادبــی و
بــی احترامــی محســوب میشــد.
اســتفاده از حشــیش ( )ganjaتقریبــا ً
نش��انهای از شــخصیت اجتماعــی در
جشــنهای هنــد باســتان بــه حســاب
میآم��د .در هندــ جنوب��ی ،پخش حشــیش
در مراســم عروســی یــک رســم بــود و عــدم
توزیــع آن بــی احترامــی بــه میهمانــان تعبیــر
میشــد .
قبایــل آفریقایــی هــم بــه طــور قابــل
توجهــی از حشــیش اســتفاده میکردنــد.
در تانزانیــا ایــن دارو جــای خــود را در رژیــم
غذایــی مــردم بــاز کــرد .در بلندیهــای
جنوب��ی ،دانهه��ا و برگهــای حشــیش،
قســمتی از مــواد تشــکیل دهنــده غذاهــای
گیاهــی لذیــذ بودنــد.
بهــ طوــر خالص��ه ،قرنهاســت کــه در بیشــتر
نقــاط دنیــا ،تریــاک ،حشــیش و در قســمتهایی
نیــز کوکائیــن شــناخته و از خــواص درمانــی این
مــواد اســتفاده میشــده اســت .در طــول ایــن
ســالها ،مقــدار مــاده کشــت شــده ،مناســب
بــا نیازهــای دارویــی منطقــه ،تنظیــم میشــده
ت�اـ اینکــه بــا شــروع قــرن  ،19ایــن وضعیــت
کامــا تغییــر کــرد .ارزش اقتصــادی تریــاک
آش��کار و در نتیجهــ ب�هـ می��زان گس��تردهای
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تولیــد و صــادر شــد .حتــی بریتانیــای کبیــر
بــرای گشــودن بازارهــای چیــن بــه روی تریــاک
بنــگال ،دو بــار بــا ایــن کشــور جنگیــد .کشــت
خشــخاش در مناطــق مختلــف ،افزایــش یافت و
بــه منظــور صــادرات و تامیــن ارز ،مورد اســتقبال
کشــورهای صــادر کننــده قــرار گرفــت .افزایــش
کشــت خشــخاش در هــر کشــور ،افزایــش تولید
منطق��های تری��اک را در ب��ر داشــت و میــزان
اعتیــاد و وابســتگی بــه تریــاک در آن منطقــه
گریبانگیــر افــراد بومــی میشــد .امــا کشــت،
حمــل و نقل و خریــد و فــروش ایــن گونــه مــواد
در تمــام مناطــق دنیــا آزاد بــود.
اولیـ�ن گامهــای مبــارزه بــا مــواد مخــدر از
حــدود  100ســال قبــل در شــانگهای برداشــته
شــد .از همــان زمــان ،حمــل و نقــل ،فــروش
و خریــد مــواد بــه تدریــج بــا محدودیتهــای

قوانی�نـ بینالملل��ی و منطق��های مواجــه شــد.
پیامدهــای جانبــی ایــن جریــان ،افزایــش قیمت
مــواد و در نهایــت ایجــاد باندهــای تجــارت
قاچــاق بــود کــه بــا گذشــت زمــان بــه یکــی از
منس��جمترین ،منظمتری�نـ و گس��تردهترین
ش��بکههای بینالمللــی قاچــاق تبدیــل شــد
کــه امــروزه بعــد از قاچــاق اســلحه پرســودترین
تج��ارت بینالمللــی بــه شــمار میآیــد.
ایــن سیســتم سودرســان ،بــه طراحــی و
پیشــبرد اهــداف جدیــد خــود زیــر نظــر مجریان
و سیاس��تگذاران باهــوش و گاه دانشــمند
کمــک کــرد و اقدامــات وســیعی در ابعــاد
مختلــف کشــت ،تولیــد ،انتقــال و ایجــاد بــازار
مصــرف ،بنیــان گــذارد .در صــد ســال اخیــر،
عــاوه بــر تمامــی مــوادی کــه از قبــل ســوء
مصــرف میشــده اســت ،دانشــمندان ســودجو،

تعــداد زیــادی از مــواد مصنوعــی جدیــد بــا
عــوارض بســیار شــدیدت ِر رفتــاری و روانــی و
همچنیــن وابســتگیهای خطیرتــر ،تولیــد و بــه
ب��ازار مصــرف معرف��ی نمودهانــد ،بهطوریکــه
قوانیــن و معاهــدات تحــت نظــر ســازمان ملــل
تــا قبــل از ســال  1961تنهــا بــرای تریــاک،
حشــیش و کوکائیــن قابــل اجرا بــود .اما از ســال
 ،1964ایــن مــواد بــه  116عــدد افزایــش یافــت
ک��ه شــامل م��واد مصنوع��ی و طبیعیــ میشــد.
بــرای نمونــه هروئیــن را در ســال  1898یــک
دانشــمند ســوئدی بــه منظــور مــداوای معتــادان
ســاخت .امــا در حــدود ســال  1945قاچاقچیــان
آن را بــه بازارهــای ســوء مصــرف جهانــی معرفی
کردنــد .مــوادی ماننــد آمفتامیــن و متامفتامیــن
در ســال  ،1878بــه منظــور اســتفاده در طــب
ســاخته شــد ،امــا از حــدود  1932ب�اـ نامهــای
گوناگــون بــه بــازار ســوء مصــرف مــواد معرفــی
شــد .در ســال  LSD ،1938کهــ م��ادهای
توهـ�مزا اســت ،مخفیانــه تولیــد شــد.
در حــدود ســال  ،1880آلکالوئیدهایــی از
کوکائیــن جــدا و بــه اشــکال و انــواع مختلــف
بــا اســامی کوناگــون ماننــد ،Coke ،Snow
 Ladyبــه بازارهــای قاچــاق مــواد وارد
شــد .فــن ســیکلیدینها و مشــتقات آن بــا
نامهــای  ،angel ،dustکریســتال ،صلــح و
 30معــادل شــیمیایی آن از ســال  1960وارد
بــازار ســوء مصــرف شــدهاند.
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پیشینه مصرف مواد مخدر در ایران
در ایــران ســوء مصــرف مــواد ســابقه طوالنــی دارد .گیــاه خشــخاش
و شــاهدانه از گیاهــان بومــی ایــن منطقــه اســت و ســاکنان فــات ایــران
و اق�ـوام همــ م��رز آن ،خ��واص خوراک��ی ـ داروی��ی و روانگـ�ردان آنه��ا را
ش��ناختهاند .گفتــه شــده بــذر خشــخاش را در قــرن پنجــم قبــل از میــاد،
بازرگان��ان عرــب ب��ه ای��ران آوردهانــد .خــواص روانگــردان حشــیش (بنــگ)
طبــق نوشــته هــرودوت بــرای اقــوام آریایــی موســوم بــه ســکاها شــناخته
1

 . 1در نــگارش ایــن بخــش از منابــع زیــر اســتفاده شــده اســت :راهنمــای پیشــگیری از ســوء مصــرف مــواد بــرای
دســت انــدرکاران رســانههای گروهــی ،ص 8 -1؛ مقالــه تاریخچــه مــواد مخــدر در ایــران و جهــان http://
www.centralclubs.com

شــده بــود و آنــان از نوعــی حمــام بخــار بنگ ،بــه عنوان بخشــی از مراســم
عـ�زاداری استــفاده میکردنـ�د .خ��واص خ��وابآور و ض��د درد تریــاک را
پزشــکان ایرانــی مثــل محمــد زکریــای رازی و ابوعلــی ســینا توصیــف
نمودهانــد .شــواهد تاریخــی حاکــی از ســوء مصــرف ایــن مــاده در آن
تاریــخ موجــود نیســت .ابوریحــان بیرونــی ظاهــرا ً اولین دانشــمند اســامی
اسـ�ت ک�هـ ب��ه خاصیــت اعتیـ�ادآور افی��ون اشـ�اره کرــده و پدیــده «تحمــل»
را تشــریح کــرده اســت .در ایــران تــا قــرن هجدهــم و اوایــل قــرن نوزدهــم،
کشــت خشــخاش و تولیــد تریــاک بــه منظــور مصــرف داخلــی بــود امــا از
نیمــه دوم قــرن نوزدهــم کشــت تریــاک بــه عنــوان یــک محصــول ارزآور
مــورد توجــه قــرار گرفــت .در اواخــر قــرن نوزدهــم و اوایــل قــرن بیســتم،
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آن ،نیــاز فزاینــده کشــور بــه ارز خارجــی بــرای پرداخــت بهــای کاالهــای
ایــران یکــی از اعضــای بســیار فعــال تجــارت جهانــی تریــاک محســوب و
جدیــد خریــداری شــده از غــرب و نیــز افزایــش ناگهانــی تقاضــا بــرای
اقتصــاد کشــور بــه تولیــد و صــدور تریــاک وابســته شــد .
تریــاک در س�طـح جهانیــ ب��ه دنب��ال «جنگهــای تریــاک» و بــاز شــدن
مقــارن بــا ظهــور صفویــان ،شــواهدی دال بــر تجویــز مصرف حشــیش
اجبــاری دروازههــای چیــن بــه روی تریــاک ،جســت و جــو کــرد .اگــر چــه
توســط برخــی فــرق مذهبــی و صوفیــه در دســت اســت .از ایــن رو شــیوع
در ش�رـایط بینالمللــی آن روز ،صــدور یــا مصــرف تریــاک ،نــه در ایــران و
ناگهانــی ســوء مصــرف تریــاک و حشــیش بــه دوره صفویــه باز
ن��ه در اروپ��ای آن زم�اـن ،ممنـ�وع یـ�ا مکــروه ش��مرده نمیشــد،
میگــردد .اولیــن توجهــات بــه ایــن افــراد در زمــان
دانشمندان
امــا ایــران بــا زحمــت زیــاد توانســت اجــازه صــدور
شــاه عبــاس صفــوی آغــاز شــد .وی بــرای
سودجو ،تعداد زیادی از مواد
تریــاک بــه هندوســتان را از دولــت انگلیــس بگیــرد.
اولیــن بــار کارکنــان دربــار را بــه تــرک
مصنوعی جدید با عوارض بسیار شدیدت ِر
در اواخــر قــرن  19و اوایــل قــرن  ،20ایــران یکــی
اعتیــاد وادار و افــرادی را کــه موفــق
رفتاری و روانی و همچنین وابستگیهای خطیرتر،
ب��ه ت��رک اعتی��اد نمیشــدند ،از کار تولید و به بازار مصرف معرفی نمودهاند ،بهطوریکه از اعضــای بســیار فعــال تجــارت جهانــی تریــاک
محســوب میشــد .متأســفانه قســمت زیــادی از
برکنار کــرد .در همــان زمــان ،پدیــده
قوانین و معاهدات تحت نظر سازمان ملل تا قبل
تریــاک تولیــدی در داخــل مملکــت مصــرف میشــد
وابســتگی جســمی و روانــی بــه افیــون و
از سال  1961تنها برای تریاک ،حشیش و
و همچنیــن کل اقتصــاد کشــور بــه تولیــد و صــدور
عــوارض ناراحــت کننــده قطــع مصــرف آن،
کوکائین قابل اجرا بود
تریــاک وابســته بــود.
مــورد توجــه پزشــکان قــرار گرفــت .ولــی بعــد از
تح��والت فکـ�ری و افزایــش آگاهیهــای عمومــی مــردم ایــران در
آن ،هــم تــاش حکیمــان و هــم حاکمــان بــرای منــع یــا
اوایــل قــرن  20ابتــدا بــه نهضــت تحریــم تنباکــو و ســپس بــه نهضــت
کنتــرل مصــرف بینتیجــه مانــد .در زمــان قاجــار ،مصــرف مــواد از اشــکال
مشـ�روطهخواهی انجامی��د .ع��دهای از رهبــران ملــی و مذهبــی ،مبــارزه
انحصــاری اشــراف بیــرون آمــد و در میــان طبقات مختلــف جامعــه ایرانی،
جــدی بــا مصــرف تریــاک را ســرلوحه برنامههــای خــود قــرار دادنــد .لیکن
بــه صــورت مصــرف خوراکــی یــا تدخینــی ،رواج یافــت.
گرفتاریهــای سیاســی و وابســتگی شــدید اقتصــاد کشــور بــه ارز حاصــل
ســوء مصــرف مشــتقات شــاهدانه ،ظاهــرا ً بــه طبقــات خاصــی چــون
از صــادرات تریــاک ،هرگونــه اقــدام جــدی در زمینــه مبــارزه بــا کشــت و
دراویــش محــدود بــود .در آن دوره منبع اصلی تأمین حشــیش ،افغانســتان
ســوء مصــرف ایــن مــاده را غیــر ممکــن میســاخت.
بــود .بهطوریکــه بعــد از جــدا شــدن هــرات از ایــران و پناهنــده شــدن
ع��دهای از افغانیهــای هراتــی بــه تهــران ،خریــد و فــروش و مصــرف آن در
ایــن شــهر افزایــش پیــدا کــرد.
کشــت خشــخاش و تولیــد داخلــی تریــاک در قــرن  18و نیمــه اول
قــرن  ،19بیشــتر بــه منظــور پاســخ گفتــن بــه تقاضــای روزافــزون مصرف
کننــدگان داخلــی بــود .امــا از نیمــه دوم قــرن  ،19تریــاک بــه عنــوان
یـ�ک محص��ول قاب��ل ص��دور و «ارزآور» مــورد توجــه قــرار گرفــت .افزایــش
کشــت تریــاک را بایــد در کاهــش تولیــد ابریشــم و بــه تبــع کاهــش صدور
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ممنوعیت قانونی مصرف مواد مخدر در گذر زمان
مقــارن  1909می�لادی ،اولیـ�ن کنفران�سـ بینالمللــی مــواد مخــدر
در شــانگهای ،بــا هــدف کنتــرل مــواد مخــدر بــه عنــوان یــک نگرانــی
جهانــی برگــزار شــد و از ســال  1920بــه تدریــج منجــر بــه پدیــد
آم�دـن ی��ک سیس�تـم بینالمللــی کنتــرل شــد کــه ابتــدا تحــت نظــارت
مجموع��های از کشــورها و از ســال  1946تحــت نظــارت ســازمان ملــل
متحــد قــرار گرفــت.
همچنیــن اولیــن قانــون رســمی ممنوعیــت مصــرف مــواد در ســال
1290ش ( 1911می�لادی ) یعنـ�ی دو س��ال بع��د از کنفران��س بینالمللــی
مــواد مخــدر در شــانگهای« ،قانــون تحدیــد تریــاک» بــود .طبق ایــن قانون
مصــرف تریــاک (جــز بــرای مصــارف درمانــی) و شــیره ،بــه طــور کلــی بعد
از هشــت ســال ممنــوع شــد .در آن زمــان ســرمایه ارزی دولــت ایــران
وابس��ته ب��ه تولی��د و صدــور تریــاک ب��ود و علیرغــم تصویــب قانونهــای
متعــدد در مــورد محدودیــت مصــرف یــا کشــت ،اقدامــات جــدی در جهت
اه�دـاف ایــن قان�وـن ص��ورت نمیگرفــت ،ت�اـ اینکــه در ســال 1322
( 1943میــادی) ،تعــداد معتــادان کشــور  1/5میلیون نفــر از جمعیت کل
 14میلیــون نفــر اعــام شــد .ســرانجام بــه علــت گســترش اعتیــاد و ناچیز
بــودن عایــدات حاصــل از صــدور تریــاک بــرای دولــت ،در ســال 1344
قانــون منــع کشــت خشــخاش و اســتعمال تریــاک تصویــب و بــا جدیــت
بــه اجــرا گذاشــته شــد .ایــن تصمیــم ا ّوال باعــث معرفــی هروئیــن بــه
بازارهــای داخلــی ایــران شــد و ثانیــا وضعیــت تولیــد تریــاک را بــه شــدت،
بــه ویــژه در منطقــه خاورمیانــه تغییــر داد و باعــث تولیــد انبــوه تریــاک در
افغانســتان ،پاکســتان و ترکیــه شــد .در ســال  1971( 1350میــادی)،
ترکیــه بــه دلیــل تولیــد هروئیــن و صــدور آن بــه اروپــا و آمریــکا از طــرف
ایــن دول تحــت فشــار قــرار گرفــت و لــذا کشــت خشــخاش را لغــو کــرد.
ایـ�ن کار بــه تولیــد بیشــتر تریــاک در پاکســتان و افغانســتان انجامیــد .در
کل از ســال  1911( 1290میــادی) تــا  1979( 1358می�لادی) در ایــران
بیــش از  55قان��ون ،نظامنامــه و مصوبــه در خصــوص مــواد مخــدر تصویــب

ش��د .نح��وه موضعگی��ری دولتمرــدان و قانونگــذاران در مــورد کشــت،
توزیــع و مص�رـف م��واد مخـ�در فــراز و نشــیبهای فــراوان داشــته اســت.
قوانیــن و شــیوههای اجرائــی برخــورد بــا مــواد مخــدر در ایــران از آزادی
کامــل تولیــد تــا انحصــار دولتــی و ممنوعیــت کامــل متغیــر بــوده اســت.
مواجه��ه بــا مص��رف کنن��دگان نی��ز از ط��رف اجتمــاع و قانونگــذاران ،در
ایــران متغیــر بــوده و از برخــورد بــا آنــان بــه عنــوان مجــرم تــا بیمــار ،بارها
تغییــر کــرده اســت .همچنیــن برخــورد مجامــع جهانــی بــا ایــران متفاوت
بــوده اس��ت؛ گاه ای��ران را محک�وـم و گاه از آن تجلیــل نمودهانــد .ایــران در
ســال  ،1347موفقتریــن کشــور در امــر مبــارزه بــا مــواد مخــدر شــناخته
شـ�د و بـ�ا دسـ�تگیری  58درص��د از کل قاچاقچی��ان و توزیعکننــدگان
هروئیــن در جهــان و کشــف  32درصــد کل هروئیــن و  14درصــد کل
تریـ�اک ،مقـ�ام اول را در بیـ�ن کشـ�ورهای جهـ�ان کسـ�ب کـ�رد.
در ســال  1979( 1357میـلادی) پـ�س از پی��روزی انقــاب اســامی
در ای��ران ،قاچ�اـق تریــاک از طری��ق مرزه��ای شـ�رقی ایــران بســیار محــدود
ش��د و دو کش��ور افغانس�تـان و پاکسـ�تان ب��ا مقادی��ر بسـ�یار زیــاد تریـ ِ
ـاک
بــدون مشــتری روبــه رو شــدند .بنابرایــن بــرای تبدیــل تریــاک بــه هروئین
و صــدور آن اقــدام کردنــد کــه ایــن رونــد در ســال  1996( 1375میالدی)
منجــر بــه صــدور  9000کیلوگــرم هروئیــن بــه اروپــا شــد .ایــن محصوالت
از طریـ�ق ایــران ،ترکیــه و کشــورهای بالــکان صــادر میشــد.
بعــد از انقــاب اســامی ،نگــرش رهبــران انقــاب بــه پدیــده اعتیــاد
منف��ی بــود و آن را نوع��ی رفت��ار ضدانقالب��ی تلقـ�یمیکردنــد و ممالــک
اســتعمارگر را مــروج آن میدانســتند .بــر همیــن اســاس در ســال 1359
بعــد از تثبی��ت حکوم��ت جمهوری اس�لامی ایــران ،تولید ،نگهــداری ،حمل
و نقــل ،دادوســتد و مصــرف هرگونــه مــواد ،غیرقانونــی اعــام گردیــد و بــه
معتـ�ادان شـ�ش مـ�اه فرصـ�ت داده شـ�د تـ�ا بـ�رای تـ�رک اقـ�دام نماینـ�د.
همزمـ�ان ب��ا تصوی��ب الیحـ�ه «تشــدید مجــازات مرتکبیــن جرایــم
مــواد مخــدر و اقدامــات تأمینــی و درمانــی بــه منظــور مــداوا و اشــتغال
بــه کار معتــادان» ،ســتاد هماهنگــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر تأســیس و
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اس��ت .در ای�نـ س��الها ،مجموعــا بیــش از  337تــن مــواد
مجازاتهــای ســنگین بــرای قاچاقچیــان و معتــادان بــه
بعد از
کشــف و نزدیــک بــه چهارصــد هــزار نفــر دســتگیر
اج��را گذاش��ته شـ�د .در همی��ن س��الها میــزان
انقالب اسالمی ،نگرش رهبران
شــدند .حــدود  75درصــد مــواد کشــف شــده
کشــت خشــخاش در افغانســتان و بــه دنبــال
انقالب به پدیده اعتیاد منفی بود و آن را نوعی
تریــاک 8 ،درصــد مرفیــن 3 ،درصــد هروئین
آن قاچــاق تری��اک و حشـ�یش بــه ایــران
رفتار ضدانقالبی تلقی میکردند و ممالک استعمارگر
افزایـ�ش یافـ�ت .بیمارستــانها و مراکــز را مروج آن میدانستند .بر همین اساس در سال  1359و  9درصــد حشــیش بــوده اســت .در هــر
ـاق نظــر کلــی در مــورد
دولتیــ درم��ان معتــادان نی��ز بـ�ه دنبــال
حــال بــه دلیــل اتفـ ِ
بعد از تثبیت حکومت جمهوری اسالمی ایران ،تولید،
افزای��ش ش��یوع اعتیــاد در جامعــه ،نظــرات
تصویــب قانــون ،تعطیــل شــد و وزارت
نگهداری ،حمل و نقل ،دادوستد و مصرف هرگونه
متفاوتــی در مــورد شــیوه برخــورد بــا آن
بهــداری وقــت ،پرداختــن بــه ایــن امــور
مواد ،غیرقانونی اعالم گردید
مطـ�رح شـ�د .برخـ�ی اعتقـ�اد داشـ�تند کـ�ه بایـ�د
را از حـ�وزه فعالیتهــای خــود حــذف نمــود.
میـ�زان کنت��رل و مجازاته��ا را افزای��ش داد و برخـ�ی نیــز
ط��ی ایـ�ن سـ�الها و تــا ســال  ،1362اردوگاههــای
بــه اســتفاده از روشهــای آموزشــی و تربیتــی معتقــد بودنــد .در نهایــت
معتــادان ،زی��ر نظ��ر ساــزمان زندانهــا تشــکیل شــد و معتــادان بــه
در ســال  ،1367مج��ددا ً دی��دگاه س��ختگیری پی��روز شــد و بالفاصلــه بعد
ای�نـ اردوگاهه��ا اعـ�زام میش��دند .مس��ئولیت اداره ای�نـ اردوگاههــا کــه
از پایــان جنــگ ایــران و عــراق ،نهــاد تــازه تأســیس «مجمــع تشــخیص
بع�دـا ً ب��ه اس�اـمی بازپـ�روری و اردوگاههـ�ای کار تغیی��ر یافــت ،بــه عهــده
مصلحــت نظــام» قانــون جدیــد مبــارزه بــا مــواد مخــدر را تصویــب نمــود.
کمیتههــای انقــاب اســامی بــود.
طب��ق اینــ قان�وـن مجازاتهــای شــدیدی بــرای تولیــد ،نگهــداری و
در ســال  ،1362براســاس مصوبــه هیئــت وزیــران ،مســئولیت مراکز
قاچــاق مــواد در نظــر گرفتــه شــد و مصــرف مــواد جــرم تلقــی گردیــد
بــاز پ��روری از کمیتههـ�ای انق�لاب اس�لامی ب��ه ســازمان ن��و تأســیس
و مهلتــی چنــد ماهــه بــه معتــادان داده شــد تــا نســبت بــه تــرک اعتیــاد
بهزیسـ�تی واگ�ذـار گردی��د ت��ا ب��ا نگ�رـش جامعتــر بــرای بازپــروری
اق�دـام نماینـ�د .در ایــن قانــون بــه لــزوم فراهــم ســاختن امکانــات ،جهــت
معتــادان اق��دام ش��ود .ام��ا از آنجــا کــه ایــن مراکــز موظــف بودنــد
درمــان دراز مــدت اعتیــاد و همچنیــن اقدامــات پیشــگیرانه ،توجهی نشــد
همــه معتادان��ی را ک��ه دادگاههــا بــه اجبــار بــرای تــرک اعتیــاد اعــزام
و طبقهبن��دی علم��ی م�وـاد اعتیاــدآور رعایتــ نگردیـ�د .بــر اســاس ایــن
میکردنــد ،بپذیرنــد ،معمــوال ً بــا چنــد برابــر ظرفیــت واقعــی و هزینــه
قانـ�ون ،سـ�تاد مبـ�ارزه بـ�ا مـ�واد مخـ�در زیـ�ر نظـ�ر نخسـ�ت وزیـ�ر فعالیـ�ت
بس��یار س��نگین روب��رو بودن��د ل��ذا نمیتوانس��تند پاس��خگوی نیازهــای
میکــرد کــه بعــد از حــذف مقــام نخســت وزیــری از نظــام اجرایــی کشــور
درمانــی همــه معتــادان کشــور باشــند.
و ادغــام آن در ریاســت جمهــوری ،تحــت نظــارت رئیــس جمهــور در آمــد.
بــه طــور کلـ�ی ،در آن س��الها پرداختــن بــه مســائل و مشــکالتی
همچنیــن در ترکیــب جدیــد ســتاد ،وزیــر بهداشــت ،درمــان و آمــوزش
نظی��ر تحریمه�اـی اقتص��ادی ،درگیـ�ری ب�اـ فعالیـ�ت اح��زاب و گروههـ�ای
پزشـ�کی و مدیــر عام��ل صــدا و ســیما نیـ�ز شــرکت داده شــدند .ســال
غیــر قانونــی و جنــگ ایــران و عــراق در اولویــت قــرار داشــت .تــا ســال
بعــد وزیــر آمــوزش و پــرورش نیــز بــه اعضــای ســتاد اضافــه شــد .گرچــه
 ،1367اقدامــات انجــام شــده بــرای حــل مشــکل اعتیــاد ،منحصــرا ً بــه
ش��رح وظیف��ه ایــن نهاده��ا در قان��ون پیشبینــی نشــده بــود .براســاس
فعالیتهاــی مقابلـ�ه باــ عرض��ه اختص��اص داش��ت .ای�نـ فعالیته��ا نی��ز در
ایــن قانــون ،مــواد کشــف شــده و امــوال قاچاقچیــان جــزء درآمدهــای
ط��ول س��الهای مختل�فـ ب��ا فـ�راز و فروده��ای چش��مگیری همــراه بــوده
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ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر شــمرده میشــد و منابــع مالــی الزم و
همچنی��ن اسـ�تقالل س��تاد ب��رای اجـ�رای فعالیتهــای مختلــف در ایــن
قان��ون پیشبینــی شــده بــود .لیکــن صرفـا ً در جهــت فعالیتهــای کاهــش
عرضـ�ه مـ�ورد اسـ�تفاده قـ�رار میگرفـ�ت.
در حــال حاضــر ،برنامههــای پیشــگیری از اعتیــاد بــه صــورت مــدون
توســط ســازمان بهزیســتی کشــور در حــال اجراســت .صــدا و ســیمای
جمهــوری اســامی ایــران و وزارت آمــوزش و پــرورش نیــز فعالیتهــای
پیشگیران��های انجــام میدهنــد و گــروه بزرگــی از پزشــکان و ســایر
گروههــای فعــال در وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی تحت
آموزشه��ای الزم پیشگیرانــه و خدمــات درمانــی قــرار میگیرنــد.
برنامــه جامــع پیشــگیری از اعتیــاد ســازمان بهزیســتی کشــور،
براســاس مــدل برنامهریــزی منطقــهای ،طراحــی و اجــرای آن از ســال
 1375تدریجـا ً در اســتانهای کرمانشــاه ،هرمــزگان ،کرمــان ،فــارس ،یــزد
و مازنــدران و  6اســتان دیگــر آغاز شــده اســت و هم اکنــون نیز ادامــه دارد.
رئــوس برنامههــای پیشگیرانــه ایــن اســتانها شــامل آمــوزش مدیــران

دولتــی و کارخانجــات ،آمــوزش مربیــان آمــوزش و پــرورش و والدیــن
دانشآمــوزان ،آمــوزش عمومــی ،تشــویق و تســهیل ایجــاد تشــکلهای
غیردولتــی پیشــگیری از اعتیــاد و همچنیــن اقدامــات مداخلــه در بحــران،
درمــان و بازپــروری معتــادان اســت .عــاوه بــر برنامــه جامــع پیشــگیری،
ســازمان بهزیســتی کشــور از ســال  ،1378برنامــه «آگاهســازی جامعــه»
بــا هــدف ارتقــای آگاهــی افــراد در زمینــه ســوء مصــرف مــواد را در ســایر
اســتانها در دســت اجــرا دارد.
ســازمان بهزیســتی کشــور در حال حاضــر در زمینه درمــان و بازپروری
معتــادان بــا اســتفاده از امکانــات  84مرکز درمان ســرپایی معتــادان (در 28
اسـ�تان کشـ�ور) و دو مرکز اقامتـ�ی بازتوانـ�ی ()Therapeutic Commuity
بــه ارائــه خدمــات مشــغول اســت .عــاوه بــر ســازمان بهزیســتی کشــور،
برخــی از بیمارســتانها و بخــش خصوصــی نیــز بــه خدمــات درمانــی
ســمزدایی اقــدام مینماینــد.

مروری بر برخی از محرکها
محرکهــا ،گروهـ�ي از موــاد صناعــي
يــا مشـ�تق از گياهانان��د كــه هوشــياري،
انگيختگــي و گــوش بــه زنگــي را از طريــق
تحريــك سيســتم اعصــاب مركــزي افزايــش
ميدهن��د .محرکهــا بــا تأثیرگــذاری بــر
مرک��ز پاــداش مغـ�ز ،اث��رات لذتبخشــی
مانن��د سرخوش��ی نیــز ایجـ�اد میکننــد.
بــروز همیــن اثــرات در مصــرف کننــده باعــث
وابســتگی میشـ�ود 1.ایــن مــواد احســاس
انرــژی و شــادی را در فــرد مصــرف کننــده
افزای��ش میدهن�دـ و مص�رـف آنهــا بــا اعتیــاد
روانـ�ی و عوــارض جســمانی زیــادی همــراه
اســت.

 . 1ســهراب زاده ،فرهنگنامــه آســیبهای اجتماعــی ،ص54-52؛
راهنمــای پیشــگیری از ســوء مصــرف مــواد بــرای دســت انــدرکاران
رســانههای گروهــی ،ص .65 -63

آثار مصرف آمفتامین
آث��ار مص��رف آمفتامینه��ا معموــال ً یــک تــا
دو روز ط��ول میکش��د .ای��ن آث��ار عبارتانــد از:
تغییـ�رات رفتــاری یــا روانــی (سرخوشــی،
اضطــراب و بیقــراری ،عصبانیــت ،اختــال
قضــاوت)
• تپش قلب
• گشادی مردمک
• تغییرات فشار خون
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الف) آمفتامینها
گروهــی از مــواد محــرک مغزیانــد کــه
معمــوال بــه شــکل پــودر ســفید رنــگ و گاه
س��فید مای��ل بـ�ه قه��وهای روشــن (یــا ســفید
چــرک) مشــاهده میشــوند .برخــی از انــواع
ایــن مــواد بــه شــکل قــرص و کپســول و
در رنگهــا و اندازههــای مختلــف و حتــی
محلوله��ای قاب��ل تزری��ق یاف��ت میشــوند.
برخ��ی از ان�وـاع آمفتامینهــا تحــت نظــارت
کام�لـ پزشکــ دارای مصــارف طبــی هســتند.

آمفتامینهاــ اغل��ب بـ�رای بهبــود کارآیــی،
کاهــش خــواب و ایجــاد حالــت سرخوشــی،
معمــوال مــورد ســوء مصــرف دانشآمــوزان،
دانشــجویان ،ورزشــکاران و گاه راننــدگان قــرار
میگیرنـ�د.
روشهــای مصــرف :آمفتامينهــا معمــوال
بــه صــورت خوراكــي و گاه بــه صــورت تزريقــي
مص�رـف ميش��وند .برخيــ از افــراد نيــز شــكل
پــودري ايــن مــواد را بــه روش انفيــه و از
طريــق كشــيدن بــه داخــل بينــي مصــرف
ميكنن��د .شــكل تزريقــي ايــن مــواد نســبت
بــه ســاير انــواع آن اعتيــاد شــديدتري ايجــاد
ميكن��د.
ســوء مصــرف آمفتامينهــا ،بــه خصــوص
بعضــي از انــواع آن كــه بــا نامهــاي مختلــف
خارجـ�ي مثـ�ل آيـ�س ( )Iceنامي��ده ميشــوند،
اخي��را در كش��ور م��ا رواج بيشـ�تري پي��دا كـ�رده
اســت.

• لرز
• تهوع و استفراغ
• اختالل عملکرد شغلی و اجتماعی
• عوارض مصرف طوالنی آمفتامینها
• کاهش وزن
• ضایعات پوستی مزمن
• بروز اختالل روانی بسیار شدید
• سکته قلبی
• عالیم مسومیت با آمفتامینها
• خونریــزی مغــزی در اثــر افزایــش شــدید
فشــار خــون
• شوک ناشی از افت شدید فشار خون
• افزایش شدید درجه حرارت بدن
• بینظمی در ضربان قلب
• تشنج
• اغماء و مرگ
• عالیم ترک آمفتامینها
عالیــم تــرک آمفتامینهــا در روزهــای
دوم تــا چهــارم بعــد از قطــع ایــن مــواد بــه
اوج خــود میرســد و در طــول یــک هفتــه
فروکــش میکنــد .ایــن عالیــم عبارتانــد از:
• خستگی و افسردگی
• اضطراب و بیقراری
• دیدن خوابهای ناخوشایند
• اختالالت خواب
• افزایش اشتها
• تهییج یا کندی روانی ـ حرکتی

81

82

ب) مواد استنشاقی
م��واد استنش��اقی مث�لـ ان��واع چس��بها
(چسبــ موك��ت و ،)...بنزي��ن ،ات��ر ،تين��ر ،گازِ
فنـ�دك ،ماي��ع خشكشــويي ،گاز ماي��ع ،انـ�واع
اســپريها (اســپري مـ�وي سـ�ر ،خوشـ�بو
كنندهه��اي بـ�دن و هـ�وا) برخ��ي رنگهــا،
ِ
الك غلطگيـ�ري و ...اشــاره نمــود.
سوــء مصـ�رف ايــن م�وـاد ،بـ�ا توجـ�ه بـ�ه

سهــولت دسترسـ�ي ،ب��ه خصـ�وص در نوجوانـ�ان
و اف��راد طبق��ات اقتص��ادي پايينت��ر ،شـ�ايعتر
اس��ت .وج��ود ضايع��ات پوس��تي در اطـ�راف
دهـ�ان و بين��ي ،بـ�وي غيرمعمـ�ول تنفــس،
وج��ود بقاي��اي م��اده مصرف��ي روي ص��ورت و
لباسه��ا و عالئ��م تحري��ك مك��رر گل��و و بينــي،
از عالئـ�م مصــرف اينــ دس��ته از مــواد اســت.
روش مصــرف :بعضــی از انــواع ایــن مــواد

مســتقیما ً از درون ظــرف محتــوی مــاده
استنشــاق میشــود .بدیــن معنــی کــه فــرد،
بینــی خــود را روی ظــرف میگیــرد و بــا
تنفــش عمیــق ،گازهــای متصاعد شــده از ماده
را وارد ریههــای خــود میکنــد .مــواد مایــع
مثــل اتــر ،معمــوال ً روی تکـهای پارچــه ریختــه
میشــوند و جلــوی بینــی قــرار میگیرنــد و
استنشــاق میشــوند .انــواع چســبها نیــز از

آثار مصرف مواد استنشاقی
مــواد استنشــاقی بــه ســرعت از ریههــا جذب
میشــوند و بــه مغــز میرســند .آثــار آنهــا
چنــد دقیقــه پــس از مصــرف ظاهــر میشــود
و بســته بــه نــوع و مقــدار مــاده مصرفــی ،چنــد
دقیقــه تــا چنــد ســاعت باقــی میمانــد .آثــار
مصــرف ایــن مــواد عبارتانــد از:
• تغییــرات رفتــاری یــا روانــی (سرخوشــی
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ایــن طریــق قابــل ســوء مصــرف هســتند ،امــا
معمــوال ً درون یــک کیســه پالســتیکی ریختــه
میشــوند و بــا قــرار دادن کیســه در مقابــل
دهــان و بینــی استنشــاق میشــوند.
گاهــی بعضــی از افــراد ،کیســههای
پالســتیکی بــزرگ اســتفاده کــرده و ســر خــود
را کامــاً وارد کیســه میکننــد و بــا تنفــس
در داخــل کیســه ،مــواد را وارد ریههــای
خــود میکننــد .ایــن روش بســیار خطرنــاک
اســت ،زیــرا چنانچــه فــرد هوشــیاری خــود را
در اثــر مصــرف ایــن مــواد از دســت بدهــد،
ممکــن اســت کیســه دهــان و بینــی فــرد را
مســدود نمایــد و باعــث خفگــی وی شــود.
انــواع اســپریها و گاز مایــع ممکــن اســت
در داخــل کیســههای پالســتیکی ،اســپری
و ســپس از داخــل کیســه استنشــاق شــوند.
روش شــایعتر ،اســپری نمــودن مســتقیم
امــا ِ
اینگونــه مــواد در داخــل دهــان اســت کــه
بســیار خطرنــاک میباشــد.

و احســاس خوشــایند غوطــهوری ،خطاهــای
حســی و توهــم شــنوایی و بینایــی ،اختــال در
قضــاوت ،رفتارهــای پرخاشگرانــه و تکانهــای)
• تهوع و استفراغ
• اختــال در تکلــم ،ضعــف رفلکسهــا و
اختــال در تعــادل
• افــت هوشــیاری و اغمــاء و مــرگ (در اثــر
مصــرف مقادیــر زیاد)
• عواض مصرف طوالنی مواد استنشاقی
• آســیبهای برگشــتناپذیر کبــدی و
کلیــوی
• آسیب عضالنی پایدار
• التهاب و خونریزی گوارشی
• عــوارض مغــزی (کاهــش ضریــب هوشــی،
صــرع بخــش گیجگاهــی مغــز ،پوکــی مغــزی)
• عــوارض قلبــی و رضــوی (درد ســینه و
عالیــم شــبیه آســم)
• آسیب جنینی در زنان باردار
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گونه شناسی مواد مخدر
انواع مخدر

اكستازي
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ترکیبات و شيوه مصرف

عوارض

اكســتازيmeth dioxy methylene-3,4( MDMA ،
 )amphetamineجــزو داروهــاي شــيميايي اســت كــه داراي
خــواص و اثــر محركزايــي و توهمزايــي اســت .در حقيقــت
 MDMAجــزو توهمزاهــاي محــرك اســت MDMA .يــا
اثــرات منفــي :اختــاالت بينايــي (تيــره و تــار شــدن ،حــركات غيرطبيعــي چشــم ،دنــدان
اكســتازي اغلــب بــه صــورت قــرص و يــا كپســول توليــد و
توزيــع ميگــردد( .هرچنــد كــه بســياري از قرصهايــي كــه قروچــه (ســاييدن دنــدان) ،افزايــش ضربــان قلــب و فشــار خــون ،لرزيــدن ،افزايــش بيــش از 
بــا ايــن عنــوان در بــازار بــه فــروش ميرســد از تركيبــات غيــر حــد دمــاي بــدن ،اضطــراب ،تشــويش و نگرانــي ،حملههــاي وحشــت زدگــي.
متعــارف ســاخته شــده و تقلبــي و دستســازند) بــه علــت
نداشــتن نشــان تجــاري ،درجــه خلــوص متفــاوت و تركيبــات
شــيميايي نامشــخص ،تأثيــرات اينگونــه داروهــا ،متغيــر و
نامعلــوم اســت.

ال .اس .دي ( )d-lysergic acid diethylamideبــا نامهــاي
اســيد ،حبــه قــرص ،ســفر ،نقطههــاي ريــز ،شيشــه پنجــره ،آســمان
آبــي ،كاغــذ خشــك كــن كــه در ســال  1943توســط آلبــرت
هوفمــن كشــف شــد ،قويتريــن مــاده توهمزايــي اســت كــه
تاكنــون شــناخته شــده اســت .تأثيــرات رفتــاري آن حتــي بــا
دوز 20ميكروگــرم هــم ديــده شــده اســت LSD .دارويــي
اســت كــه احســاس شــخص را نســبت بــه جايــي كــه در آن
ال اس دي ()LSD
اســت مختــل ميكنــد و اگــر زيــاد مصــرف شــود باعــث ايجــاد
توهــم ميشــود .ال .اس .دي از قارچــي كــه بــر روي چــاودار يــا
ســاير غــات رشــد ميكنــد؛ بــه دســت ميآيــد .ولــي بــه طــور
مصنوعــي هــم ســاخته ميشــود .مقــدار كــم ال .اس .دي بــراي
مصــارف پژوهشــي بــه طــور قانونــي تهيــه ميشــود و بيشــتر بــه
صــورت قــرص ،كپســول و مايــع در آزمايشــگاههاي غيرقانونــي
بــراي پخــش در خيابانهــا توليــد ميشــود.

اثــرات مصــرف  LSDميتوانــد غيــر قابــل پيشبينــي باشــد .ايــن اثــرات بــه ميــزان
مصــرف ،شــخصيت مصــرف كننــده و در مــوارد اندكــي بــه محيــط و محــل مصــرف
 LSDبســتگي دارد .معمــوالً تأثيــرات آن 30تــا 60دقيقــه پــس از مصــرف ظاهــر ميشــود
و  6تــا  12ســاعت بــه طــول ميانجامــد .يكــي از اثــرات  LSDايجــاد تغييــرات هيجانــي و
حســي در مصــرف كننــده اســت .ايــن تغييــرات بيشــتر از عاليــم فيزيكــيِ مصــرف اســت.
معمــوالً
ِ
شــخص مصــرف كننــده ابتــدا دچــار هيجانهــا و احساســات شــديد و متفاوتــي
ميشــود و يــا احساســات و هيجانــات او بــه ســرعت تغييــر ميكنــد .اگــر مصــرف LSD
بيشــتر شــود؛ مصــرف كننــده دچــار توهمــات بصــري لذتبخشــي ميشــود .درك 
مصــرف كننــده از زمــان و از خــودش تغييــر ميكنــد .گاه ممكــن اســت بــه نظــر برســد
حــواس پنجگانــه بــا هــم مخلــوط شــدهاند .حــس المســه بيشــتر ميشــود .مصــرف كننــده 
ممكــن اســت حــس كنــد رنگهــا را ميشــنود و يــا صداهــا را ميبينــد .بــه ايــن حالــت
حسآميــزي ( )Synesthesiaميگوينــد .در بســياري افــراد ،ايــن تغييــرات حــواس،
باعــث ايجــاد تــرس و وحشــت ميشــوند.
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بنزو ديازپام

تمامــی داروهــای ایــن خانــواده ترکیبــات شــیمیایی اســت
کــه در آزمایشــگاههای وابســته بــه شــرکتهای داروســازی
ســاخته میشــود .نامهــای ژنریــک و تجــاری داروهــای ایــن
گــروه بــه شــرح زیــر اســت :آلپــرازوالم (زاناکــس) ،کلونازپــام
(ریووتریــل) ،دیازپــام (والیــوم) ،فلورازپــام (دالمیــن) ،لورازپــام
(آتیــوان) ،تمازپــام (رســتوریل) و تریــازوالم (هالســیون)
بنزودیازپینهــا معمــوالً بــه شــکل قــرص یــا کپســول بــه
رنگهــای مختلــف در بــازار موجــود اســت کــه بــه شــیوه 
خوراکــی مصــرف میشــود .معــدودی از داروهــای ایــن دســته
بــه شــکل محلولهــای قابــل تزریــق تولیــد میشــود.

معتادیــن بــه بنــزو دیازپــام معمــوالً افســرده ،خســته ،بیحــس و نســبتاً بیقرارنــد .اغلــب 
دچــار بیخوابــی میشــوند .معتادانــی کــه مصــرف بنــزو دیازپــام را تــرک مینمانیــد از 
عالئــم گوناگونــی رنــج میبرنــد .لــرزش و لقــوه ،اضطــراب زیــاد ،ســرگیجه ،بیخوابــی،
ناتوانــی در تمرکــز حــواس ،حالــت اســتفراغ ،احســاس مــزه فلــز در دهــان ،افســردگی،
ســردرد ،بیدقتــی ،حساســیت بســیار شــدید بــه نــور و صــدا ،خســتگی ،تــار شــدن چشــم ،
ُگــر گرفتــن و لــرز کــردن ،دردهــای عضالنــی کوبیدگــی بــدن ،ناتوانــی در حــرف زد ِن
عــادی ،اوهــام و خیــاالت ،آشــفتگی ،عــرق کــردن و از حــال رفتــن.

هژیو هدنورپ

الكل

الــكل خالــص ،مايعــي شــفاف اســت و معمــوال داراي  96تــا
 97درجــه الــكل خالــص اســت .در بســياري از انــواع تخميرهــا
هميشــه مقــداري از ايــن الــكل بــه وجــود ميآيــد و مقــدار
كمــي از آن نيــز در آبهــاي طبيعــي و معدنــي يافــت ميشــود.
بــراي تهيــه الــكل از شــيوههاي تخميــر مــواد نشاســتهاي و قنــدي،
يــا از شــيوههاي ســنتز و مصنوعــي اســتفاده ميكننــد .الــكل
اتانــول يكــي از داروهــاي اعتيــادآور محســوب ميشــود كــه بــه
عنــوان مــاده آرامبخــش بــراي خــواص نشــاط آور آن مصــرف
میشــود.

اثــر اصلــي و عمــدهی كوتــاه مــدت الــكل بــر سيســتم اعصــاب مركــزي اســت و
بــه عنــوان خــوابآور يــا بيحــس كننــده عمــل ميكنــد .عــاوه بــر آن ،اثراتــي در
هوشــياري فــرد و اعمــال و وظايــف دســتگاه مغــز و اعصــاب دارد .بــه طــور كلــي اثــر
الــكل بســتگي بــه ميــزان نوشــيدن ،انــدازه ،وزن بــدن ،وضعيــت ســامت جســمي و روحــي
فــرد مصــرف كننــده ،تجربيــات فــرد از جملــه درجــه تحمــل و وابســتگي ،خلــق و خــوي
و درجــه خلــوص نوشــيدني محتــوي الــكل دارد .مصــرف نوشــابههاي الكلــي در ابتــدا
موجــب نوعــي آرامــش و رهــا شــدن از قيــودات و سرخوشــي زيــاد ميگــردد ،ولــي
پــس از مدتــي اثــرات واقعــي آن از جملــه ناهماهنگــي در حــركات عضــات (آتاكســي)،
اختــال در قضــاوت ،آســيب اعمــال حركتــي و مهارتــي ،كنــدي واكنــش و فعاليــت
ِدماغــي و فكــري ،تشــديد حالــت تهاجمــي و پرخاشگــري ،تلوتلــو خــوردن ،درهــم و
بــر هــم حــرف زدن ،ســوزش قلــب ،پرحرفــي ،دوتــا ديــدن اشــيا و افــراد ،گيــجُ ،گــر
گرفتگــي ،كرختــي و بيحســي اعضــاي بــدن و افزايــش ادرار اســت.
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پــان پــراگ کــه در کشــورهای اندونــزی ،مالــزی ،فیلیپیــن،
چیــن ،تایــوان ،کامبــوج ،ویتنــام ،الئــوس ،هنــد و پاکســتان
قرنهاســت بــه عنــوان یــک مــاده نشــئگیآور و در عیــن
حــال خوشــبو کننــده دهــان مصــرف میشــود ،چهارمیــن مــاده 
پرمصــرف جهــان پــس از تنباکــو ،الــکل و کافئیــن اســت کــه
حداقــل  10درصــد جمعیــت دنیــا در کشــورهای آســیای جنــوب
شــرقی -بــه ویــژه هنــد و پاکســتان  -ایــن مــاده را مصــرف
میکننــد .تحقیقــات صــورت گرفتــه در هنــد ،پاکســتان و نپــال
نشــان میدهــد کــه در حــال حاضــر بیــن  20تــا  40درصــد از 
جمعیــت جــوان ایــن کشــورها از ایــن مــواد اســتفاده میکننــد.
تحقیقــی کــه از ســوی یــک مرکــز تحقیقاتــی در دانشــگاه 
پزشــکی کراچــی صــورت گرفــت ،نشــان داد کــه  40درصــد
از جمعیــت کراچــی ،حداقــل یکبــار یکــی از محصــوالت
جویدنــی درخــت بتــل را مصــرف کردهاند.پــان پــراگ ،مــاده 
مخــدری اســت کــه بــه تازگــی در قالــب آدامــس وارد ایــران
شــده اســت .پــان پــراگ ،راجــا ،تایتانیــک ،نــاس خارجــی،
پــان پاکســتان ،پــان عربــی ،ویتامیــن ،ملــوان زبــل ،پــان اســفناج
وگوتــکا .آدامسهــا و خوشــبوکنندههای پــان پــراگ
ترکیبــی شــبیه همــان مخــدر نــاس دارنــد؛ مخــدر کثیفــی کــه
مرزنشــینان شــرق ایــران و خراســانیها و ســاکنان قســمتهایی
از آذربایجــان ،آن را ـ کــه از افغانســتان ،پاکســتان و هنــد وارد
میشــود ـ خیلــی خــوب میشناســند.

عوارض

احســاس ســبکی ،گیجــی و سرخوشــی ،از دســت دادن تعامــل رفتــاری و حرکتــی،
ایجــاد حــرکات غیرطبیعــی در چشــمها ،تغییــرات محســوس در فشــار خــون ،افزایــش 
ضربــان قلــب ،دنــدان قروچــه ،لــرزش ،اختــال خــواب ،اضطــراب و بیقــراری،
افزایــش درجــه حــرارت بــدن ،وابســتگی روحــی روانــی ،بیماریهــای لثــه و ســرطان
لثــه ،پوســیدگی شــدید دندانهــا ،ســرطان دهــان و حنجــره ،ســرطان روده بــزرگ و هــم
چنیــن بیماریهــا و نارســاییهای کلیــوی (بــه دلیــل افــزودن ســاخارین بــه ایــن مــواد) و
در دانشآمــوزان بــه دلیــل حالــت گیجــی و نشــئگی افــت تحصیلــی همگــی از جملــه
عــوارض و اثــرات مصــرف ایــن مــاده مخــدر اســت.
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دارویــي ضــد درد بــا اثــر مركــزي اســت .ايــن دارو بــر
اســاس همانندســازي ســاختار مولكولــي نارســئين كــه يكــي
از آلكالوئيدهــاي تريــاك اســت ســاخته شــده اســت .عمــده  عــوارض جانبــي :خســتگي و ضعــف عمومــي ،گشــاد شــدن رگهــا ،نگرانــي ،گيجــي،
مصــرف ايــن دارو در پزشــكي بــراي كاهــش دردهــاي مفصلــي ،اختــاالت تعادلــي ،حــاالت عصبــي ،اختــاالت خــواب ،درد شــكمي ،بــي اشــتهائي  
جراحــي ،زايمــان بــا ميــزان درد متوســط تــا شــديد اســت و از اين افزايــش حركــت رودههــا يــا يبوســت ،راش جلــدي ،اختــاالت بينائــي ،تكــرر ادرار و...
جهــت ضعيفتــر از مورفيــن ،پتديــن و قويتــر از مســكنهایي
نظيــر پروفــن و اســتامينوفن اســت.

انواع مخدر

ترياك

تمجيزك /
نورجيزك

تریــاک مایعــی اســت شــیره ماننــد کــه از گیــاه کال خشــخاش
بــه دســت میآیــد .زمانــی کــه ایــن مایــع در معــرض هــوا قــرار
میگیــرد ســخت شــده و بــه مــاده قهــوهای ســوخته و یــا ســیاه 
رنگــی تبدیــل میشــود .شــکل ســخت شــده آن معمــوال
تدخیــن میشــود امــا بــه طــور خوراکــی هــم میتــوان از آن
اســتفاده کــرد .تریــاک بــه طــور معمــول در کشــور برمــه و
افغانســتان کشــت میشــود.

عــوارض مصــرف ایــن مــاده مخــدر عبارتنــد از :تغییــرات شــخصیتی ماننــد :کاهــش 
عالیــق و انگیزههــا ،کاهــش احســاس مســئولیت و کاهــش توجــه بــه تحصیــل ،شــغل
و خانــواده ،افســردگی و بیقــراری ،پرخاشگــری ،ناشــناخته مانــدن بیماریهــای
خطرنــاک بــه دلیــل کاهــش احســاس درد ،اغمــاء و مــرگ بــه دنبــال مصــرف مقادیــر
زیــاد ،مشــکالت گوارشــی نظیــر :کاهــش اســید معــده و اختــال در هضــم غــذا ،تهــوع
و اســتفراغ ،کاهــش فعالیــت روده کوچــک و بــزرگ ،یبوســت مزمــن ،بــی اشــتهایی و
کاهــش وزن و ســوء تغذیــه .مشــکالت مربــوط بــه بیضــه و تخمــدان ماننــد :کاهــش میــل
جنســی ،کاهــش قــدرت و تــوان جنســی و بــه هــم خــوردن دورههــای قاعدگــی در زنــان.
مشــکالت سیســتم ایمنــی بــدن ماننــد :تضعیــف دفــاع بــدن علیــه بیماریهــا .نارســاییهای
ریــه ماننــد :عفونــت ریــه و ایســت تنفســی بــه دنبــال مصــرف زیــاد .مشــکالت پوســتی
ماننــد :خــارش ،تیــره شــدن رنــگ پوســت ،تیرگــی لبهــا و کهیــر.

ايــن دارو از تركيــب مورفيــن صنعتــي ،هيدروكلرايــد و
ديگــر داروهــاي شــيميايي ســاخته شــده اســت .نــام تجــاري
ايــن دارو تمجزيــك اســت و نامهــاي عاميانــه آن كــه
در بيــن مصرفكننــدگان شــايع  اســت ،تيمجيــزك،
تيديجيــزك و اورجيــزك اســت و نامهــاي ژنريــك آن كــه
در دســتهبنديهاي دارويــي از آنهــا يــاد ميشــود بوپرهنرفيــن
و نوپرهنرفيــن اســت.

از عــوارض اعتيــاد بــه ايــن داروي خطرنــاك ميتــوان بــه عالقــه شــديد بــه تزريــق و
شــرطي شــدن نســبت بــه آن ،بيقــراري شــديد و تشــنج ،كمــر درد ،بيخوابــي ،ضعيــف
شــدن و پوكــي اســتخوان بــه گونــهاي كــه بــا كوچكتريــن ضربــه منجــر بــه شكســتگي
اســتخوان ميگــردد ،لكههــاي پوســتي ناشــي از آســيبهاي كبــدي ،پرخاشگــري،
بيحســي بــدن و خــواب رفتــن اعضــاي بــدن ،فراموشــي ،برخــورد بــا ديــوار و عــدم
تشــخيص موانــع اشــاره كــرد.

چســب ،تینــر ،رنــگ ،فیکســاتور ،بنزیــن پــاک کننــده،
ســوخت فنــدک ،بنزیــن اتومبیــل ،واکــس ،مایــع کفــش ،مــواد
تمیزکننــده لــوازم فلــزی و ا َ ِســتونهایی کــه بــرای پــاک کــردن
الک ناخــن بــه کار مــیرود دارای بخــار قابــل احتراقیانــد کــه
میتــوان آنهــا را چــه از راه بینــی و چــه از راه دهــان استشــمام
کــرد و پــس از مصــرف احساســی بــه انســان دســت میدهــد
شــبیه بــه حالتــی کــه پــس از مصــرف مــاده مخــ ِدر قــوی دســت
میدهــد.

فــردی کــه بــوی چســب را از راه بینــی استشــمام میکنــد حرکاتــي ناهماهنــگ دارد و
در صحبــت کــردن کنــد اســت .ایــن شــخص ممکــن اســت کــه در عالــم تخیــل و اوهــام
چیزهایــی ببینــد و بشــنود یــا چشــمانش تــار گــردد .مــو ،نفــس و یــا لبــاس او احتمــاالً بــوی
ّ
حــال میدهــد و روی لبــاس وی لکههــای چســب دیــده میشــود .چنیــن شــخصی
ممکــن اســت اشــتهای خــود را از دســت بدهــد و مبتــا بــه اســهال گــردد .فــرد معتــاد
بــه بــوی چســب معمــوالً بیقــرار اســت ،بــه آســانی عصبانــی میشــود ،اطــراف دهــان و
بینــی او قرمــز رنــگ اســت ،بینــی و چشــمهایش آبریــزش دارد و عالیــم ســرماخوردگی
و ســرفه در وی ،مدتهــای مدیــد ادامــه مییابــد .استشــمام مــواد چســبی امــکان دارد بــه
قلــب ،ریــه ،کبــد ،کلیههــا و سیســتم عصبــی فــرد معتــاد لطمــه زنــد.
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ايــن مــاده ،از درختچــهاي بــه نــام شــاهدانه و يــا كانابيــس
بهدســت ميآيــد .مــوادي كــه از قســمتهاي مختلــف ايــن
گيــاه  بهدســت ميآيــد ،نامهــاي مختلفــي دارنــد؛ مثــل:
بنــگ ،حشــيش ،گــراس ،علــف یــا ماريجوانــا كــه بســته بــه
مقــدار  THcموجــود در آنهــا از قــدرت كمتــر و يــا بيشــتري
برخــوردار هســتند THC .يــا تتــرا هيــدرو كانابينــول Tetra
 ،Hidro Canabinolمــاده اصلــي ايــن خانــواده اســت كــه
مقــدار آن در قســمتهاي مختلــف گيــاه متفــاوت اســت .تصــور
عامــه مــردم ايــن اســت كــه حشــيش يــا مــواد همخانــواده آن
اثراتــی چــون مورفيــن ندارنــد پــس اعتيــاد هــم ندارنــد و اگــر
دارنــد ،اعتيــاد يــا وابســتگي آن روحــي و روانــي اســت در
حاليكــه اعتيــاد بــه ايــن مــواد كام ً
ــا جســمي اســت و THC
مســتقيماً روي سيســتم ضــد درد يــا توليــد كننــدة مــواد شــبه
افيونــي جســم اثــر ميگــذارد و باعــث تخريــب آن ميشــود.
ايــن سيســتم ،قويتريــن مــواد مخــدر طبيعــي و شــبه افيونــي را
توليــد ميكنــد و بعضــي از آنهــا نظيــر دينورفيــن 200 ،برابــر
مورفيــنِ خالــص قــدرت تخديــر و تســكيندارند.
یــک داروی شــبه مخــدر اســت کــه بــه صــورت قــرص در
داروخانههــا وجــود دارد .مصــرف اصلــی آن در درمــان اســهال
اســت و در بیــن مــردم نیــز بــه قــرص ضــد اســهال معــروف
اســت .باتوجــه بــه خاصیــت مخــدری آن مــواردی از اعتیــاد بــه
آن در بیــن مــردم دیــده میشــود ،گاهــی نیــز معتــادان بــه ســایر
ِ
وقــت در دســترس نبــودن مــاده مخــدر ،خــود از 
مــواد مخــدر بــه
ایــن قــرص بــه عنــوان جایگزیــن اســتفاده میکننــد .ایــن قــرص
هماننــد ســایر مــواد مخــدر ،اعتیــاد جســمی و روحــی دارد .در
افــراد معتــاد بــه ایــن دارو قطــع ناگهانــی آن باعــث ایجــاد عالئــم
خمــاری در فــرد میشــود.

عوارض

از مهمتريــن اثــرات مصــرف حشــيش ميتــوان بــه توهــم ،خيرهشــدن و خيرهمانــدن
بــه نقطــهاي خــاص ،گريــه و خنــده غيرطبيعــي ،پرخــوري شــديد (نشــئهخوري) ،اختــال
در درك زمــان ،مــكان و فواصــل اشــاره كــرد .مهمتريــن عارضــه طوالنــي مــدت مصــرف
حشــيش ،اختــال در حافظــه ،فراموشــي و توهمــات عجيــب و غريــب و در نهايــت
ديوانگــي اســت.

عمــده مصــرف كننــدگان ديفنوكســيالت را افــرادي تشــكيل ميدهنــد كــه قصــد تــرك 
يــا درمــان مــواد مخــدر را داشــته و بــه توصيــه ديگــران و يــا خودســرانه بــراي از بيــن بــردن
عالئــم ناشــي از قطــع مــواد بــه مصــرف ايــن قــرص روي آوردهانــد و متاســفانه بــا افزايــش 
دارو در مــواردي شــخص ،بالــغ بــر صدهــا قــرص را يكجــا مصــرف ميكنــد .عــوارض
ســوء مصــرف ديفنوكســيالت در افــراد بــا مصــرف طوالنــي مــدت و مقــدار زيــاد دارو
متفــاوت اســت و بيشــتر شــامل عالئمــي نظيــر خشــكي دهــانُ ،گــر گرفتگــي ،تــاري ديــد،
يبوســتهاي مزمــن ،خــواب آلودگــي ،بــي اشــتهایي ،خــارش ،مشــكالت تنفســي ،تشــنج،
اشــكال در دفــع ادرار ،تاولهــاي شــديد عفونــي ،ناتوانــي جنســي ،تيكهــاي عصبــي
و ...اســت.
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مهمتريــن تركيــب ايــن مــاده مخــدر آمفتاميــن اســت .ايــن
مــاده از خــود هيچگونــه انــرژي و شــادي نــدارد و انرژيهــاي
ذخيــره شــده جســم را بــه يكبــاره آزاد ميكنــد و انــرژيای
كــه بايســتي در طــول چنديــن شــبانه روز مصــرف شــود،
يكشــبه اســتفاده ميشــود و بعــد از تمــام شــدن اثــر آن،
شــخص مصرفكننــده بــه شــدت احســاس ركــود و خســتگي
ميكنــد و ايــن آغــازي اســت بــراي مصــرف دوبــاره و دوبــاره 
تــا اعتيــاد كامــل .بــراي مصــرف شيشــه ابــزار مخصــوص وجــود
دارد كــه بــه آن پايــپ  Pipeگفتــه ميشــود و شــبيه يــك چپــق
شیشــهای اســت.

عــوارض مصــرف ايــن مــاده ،بســيار خطرنــاك و ســنگين اســت .مصرفكننــدگان
ايــن مــاده در دفعــات اولیــه مصــرف ،گاه تــا  72ســاعت نميخوابنــد .در ايــن مــدت،
ســطح انــرژی بســیار بــاال ،توهــم شــديد و خيــره شــدن بــه يــك نقطــه خــاص بــراي
چنديــن ســاعت و همينطــور رفتارهــاي بيپــروا ،از حــاالت نشــئگي ايــن مــاده محســوب
ميشــود .پــس از بيــن رفتــن اثــر ايــن مــاده ،شــخص مصرفكننــده طــوري احســاس
خســتگي و كوفتگــي ميكنــد كــه ممكــن اســت حــدود  48ســاعت يــا  2شــبانهروز 
بــه صــورت پيوســته خــواب باشــد و پــس از بيــداري ،ســردردهاي شــديد ،بيقــراري،
لــرزش و حــركات غيرعــادي اعضــاء بــدن مثــل دســت و ســر از حــاالت آن اســت .از 
مهمتريــن عــوارض طوالنــي مــدت مصــرف شيشــه كــه معمــوالً بعــد از گذشــت كمتــر
از  6مــاه مصــرف ،خــود را نشــان ميدهــد اختــال شــديد در عملكــرد دريچــه پروســتات
اســت كــه معمــوالً ادرار و اســپرم بــا هــم دفــع ميشــوند .آســيبهاي شــديد كبــدي و
جوشهــاي صــورت ،ايجــاد عفونــت در دســتگاه گــوارش ،خصوصــاً رودههــا ،كوچــك
شــدن بيضههــا بــه همــراه درد شــديد و تضعيــف قــواي جنســي از ديگــر عــوارض ايــن
مــاده مخــدر خطرنــاك اســت.

پــودر كريســتالي ســفيد رنگــي اســت كــه بــه راحتــي در
آب قابــل حــل اســت امــا امــروزه تركيــب آن بــا مــواد ديگــر
باعــث تغييــر رنــگ از آجــري تــا قهــوهاي و تغييــر شــكل از 
پــودر بــه آدامــس شــده اســت .مــواد شــيميائي مــورد نيــاز بــراي
ســاخت آن بســيار ارزان و قابــل دســترساند و بــه صــورت
قــرص ،پــودر و كريســتال وجــود دارد كــه بــا توتــون ســيگار
فن سيكليدين (گرد
يــا گــراس مخلــوط شــده و تدخيــن ميگــردد .ميشــود آن را
فرشته)
انفيــه كــرد و يــا از هــر غشــا مرطوبــي (واژن ،ركتــوم ،چشــم)
قابــل حــل اســت .ايــن مــاده بســيار ســريع و در مــدت چنــد ثانيــه
اثــر ميكنــد .در دوزهــاي پایينتــر ،احســاس آرامــش كاذب،
مورمــور شــدن و كرختــي ايجــاد ميكنــد و بــه تدريــج تبديــل
بــه احســاس جدائــي ،دوري و بيگانگــي نســبت بــه محيــط
پيرامــون ميشــود .

مصــرف ایــن نــوع از مخــدر منجــر بــه بريــده بريــده حــرف زدن ،عــدم تعــادل و
هماهنگــي در اندامهــا همــراه بــا حــس قــدرت و احســاس شــناور بــودن ميشــود كــه
از  4تــا  6ســاعت ادامــه دارد .افســردگي متعاقــب دوز حــاد آن تــا  24ســاعت ادامــه
مييابــد .در دوزهــاي باالتــر برخــي افــراد دچــار گيجــي ،محبــت ،حالــت آزار رســاننده 
و اضطــراب شــديد ميشــوند و در ايــن مرحلــه شــخص ،مرتکــب خشــونتهاي شــديد
رفتــاري ميگــردد كــه يكــي از خطرناكتريــن عــوارض ســو مصــرف  pcpاســت و
بــه مــرگ فــرد مصــرف كننــده و يــا هــر شــخص ديگــري منجــر ميشــود .در صــورت
مصــرف مــداوم ،عوارضــي چــون خيرگــي بــدون هــدف ،حــركات ســريع چشــم،
راه رفتــن نامتعــادل ،توهمــات شــنوایي ،تغييــر اشــكال هندســي ،اختــاالت رفتــاري و
فراموشــي ظاهــر ميشــود pcp .هماننــد اغلــب مــواد مخــدر توهــمزا ،وابســتگي جســماني
حــاد ايجــاد نميكنــد ولــي ايــن مــاده بــه ميــزان زيــادي باعــث ايجــاد وابســتگي روانــي
ميشــود.

ريتالين

شيشه  /آيس/
كريستال

هژیو هدنورپ

برخــی افــراد بــرای بیــدار مانــدن در شــبهای امتحــان بــه
جــای مصــرف قهــوه و چــای از قرصهــای ریتالیــن اســتفاده 
میکننــد .شــواهد حاکــی از آن اســت کــه ایــن افــراد از ایــن
قرصهــا اســتفاده میکننــد تــا بتواننــد چندیــن ســاعت متوالــی
بیــدار بماننــد و بــه شــکل غیــر معمولــی تمرکــز خــود را در
مــدت طوالنــی حفــظ کننــد.

عــوارض ســوء مصــرف ريتاليــن :عصبــی شــدن و بیخوابــی ،حالــت تهــوع و اســتفراغ،
احســاس ســرگیجه و ســردرد ،تغییــرات ضربــان قلــب و فشــار خــون (کــه معمــوال بــه
صــورت افزایــش اســت ولــی در مــواردی نیــز بــه شــکل کاهــش دیــده میشــود) ،خــارش
و جوشهــای پوســت ،دردهــای شــکمی ،کاهــش وزن و مشــکالت معــده.
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كتامين

ترکیبات و شيوه مصرف

عوارض

داروهايــي كــه در حــال حاضــر بيشــترين ســوء مصــرف را
دارنــد و اعتيــاد بــه آنهــا نســبتاَ زيــاد اســت را مــي توانيــم بــه ســه
دســته كلــي تقســيم كنيــم .1 :خانــواده بنــزو ديازپينهــا شــامل:
ديازپــام ،لورازپــام ،اگزازپــام ،پرازپــام ،هاالزپــام ،آلپــرازوالم،
فلورازپــام ،تمازپــام ،كلونازپــام و كلروديازپوكســايد.2 .
باربيتوراتهــا شــامل :پنتــو باربيتــال ،آموباربيتــال ،ســكوباربيتال
و فنوباربيتــال .3 .ضــد افســردگيهاي ســه حلقــهاي
شــامل :ايميپراميــن ،آميتريپتيليــن ،نورتريپتيليــن،
پروتريپتيليــن ،تــري ميپراميــن و دزيپراميــن

عــوارض جانبــی :خــواب آلودگــی و خســتگی ،عــدم هماهنگــی عضــات،
ضعــف ،ســرگیجه ،گیجــی ،آلــرژی ،تــاری دیــد ،توهــم ،بیحالــی ،تعریــق ،خشــکی
دهــان ،بثــورات جلــدی و ســر درد ،اشــکال در گفتــار ،حافظــه و قضــاوت ،حالــت
تهــوع ،اســتفراغ و ســوزش ســ ِر دل ،ایجــاد فراموشــی پیشگســتر ،خشــونتطلبی و
پرخاشگــری ،بیخوابــی ،تحریکپذیــری ،افســردگی و اختــال در حفــظ تعــادل.
وابســتگی  )DEPENDANCY(:پــس از ایجــاد تحمــل و افزایــش دوز مصرفــی و
مصــرف مــداوم داروهــای آرامبخــش ،در فــرد وابســتگی روانــی و جســمانی نیــز ایجــاد
میگــردد .هنگامــی هــم کــه مصــرف کننــده بــه طــور ناگهانــی مصــرف دارو را قطــع 
میکنــد دچــار عالیــم محرومیــت(  )WITHDRAWLمیگــردد .ایــن عالیــم شــامل
بیقــراری ،بیخوابــی ،اضطــراب ،تهــوع ،کرامــپ شــکمی ،تپــش قلــب ،لــرز ،رعشــه،
درد عمومــی ،اســهال ،توهــم ،افســردگی ،پارانویــا ،هذیــان ،کاهــش اشــتها ،حمــات
وحشــتزدگی ،پرفشــاری خــون ،بیخوابــی ،اسپاســم عضــات ،حساســیت بــه نــور و
صــدا ،تشــنج و مــرگ اســت .باربیتوراتهــا اعتیادآورتــر از بنــزو دیازپینهــا هســتند.
خودکشــی بــا مصــرف دوز بــاالی آرامبخشهــا از اثــرات ایــن مخــدر اســت.

كانابیــس را ماننــد ســیگار میکشــند و بــوی مخصوصــی
در فضــا میپیچیــد .كانابیــس (کــه بــه نامهــای بنــگ بانــگ،
چــرس ،گنجــه گــوج ،گــرس حــش حــش ،حشــیش ،هــپ،
هــرب ،خمــپ هنــدی ،مــاری جوانا ،مــری جیــن ،پــات ،رداویل،
ریفــر ،اســمش ،چــای اســتیک تایلنــدی ،وویــد نیــز معــروف
اســت) یکــی از غیرقانونیتریــن و در عیــن حــال رایجتریــن
مــواد مخــدر در جهــان اســت .گفتــه میشــود کــه بیــن  41تــا
 47میلیــون آمریکایــی مصــرف آن را آزمایــش کردهانــد و بیــن
 16تــا  20میلیــون نفــر نیــز همــواره آن را مصــرف مینماینــد.

اســتعمال کانابیــس حــواس انســان ماننــد المســه ،شــنوایی و بویایــی را تقویــت مینمایــد
و مصــرف کننــدگان آن ممکــن اســت بــه اوهــام و تخیــات پردازنــد و بســیار خوشــحال و
آرام بــه نظــر آینــد .قیمــت ایــن مــاده گــران اســت و کســانی کــه آن را مصــرف مینماینــد
ممکــن اســت بــرای بــه دســت آوردن آن بــا مشــکالت مالــی مواجــه گردنــد .مصــرف
طوالنــی ایــن مــاده گاهــی موجــب اختالالتــی در ریــه مصــرف کننــدگان میگــردد ،امــا
بــروز مشــکالت جســمانی و روحــی در آنــان نســبتاً کمتــر دیــده میشــود .خطــر اصلــی
بــرای مصــرف کننــدگان ایــن اســت کــه آنــان غالبــاً در مســیر قاچاقچیانــی قــرار میگیرنــد
کــه مــواد خطرنــاک دیگــری نیــز عرضــه میدارنــد.

كتاميــن اخيــرا ً بــه عنــوان داروي كلوپهــا مشــهور شــده 
برخــي مصــرف كنندههــا تجربيــات معنــوي بــا آن دارنــد در حاليكــه مصــرف
اســت چــرا كــه در شبنشــينيهاي كلــوپ مصــرف زيــادي
دارد .كتاميــن اثــرات گسســتگي مشــابهي ايجــاد ميكنــد .كنندههــاي ديگــري تحريكپذيــري ناخوشــايند ،گيجــي ،سرگشــتگي و رفتــار غيرمنطقــي
اثــرات دارو  1تــا  4ســاعت بســته بــه شــيوه و مقــدار مصــرف را تجربــه ميكننــد .اثــرات منفيتــري نیــز در دوزهــاي باالتــر ايجــاد ميشــوند.
دارو متغيــر اســت.
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كوكائين

کوکائیــن از  برگهــای بوتــه کاکائــو  کــه عمدتــا در
آمریــکای جنوبــی کشــت میشــود اســتخراج میگــردد .چهــار
روش اولیــه اســتفاده از کوکائیــن شــامل .1 :استشــمام – بــا ایــن
روش ،کوکائیــن بــه جــذب شــدن از طریــق الیههــای درونــی
بینــی وارد بــدن میشــود .2 .تزریــق مصــرف کننــده بــا مخلــوط
کــردن پــودر کوکائیــن بــا آب بــا اســتفاده از ســرنگ مــواد را
درون رگ تزریــق میکنــد .3 .هیدروکلوریــد کوکائیــن تبدیــل
بــه مــادهای ســخت و کلوخــی ( .)basing Freeسختســازی
میشــود کــه قابــل تدخیــن اســت .4 .کوکائیــن کــراک از 
ترکیــب هیدروکلوریــد کوکائیــن بــا آمونیــاک و دوکربنــات
ســودا (جــوش شــیرین) و چندیــن مــواد دیگــر بــه شــکل مــادهای
بــا تکههــای ســخت بــه دســت میآیــد کــه آن را کــراک
مینامنــد .ایــن مــاده بــا اســتفاده از پیــپ شیشــهای تدخیــن
میشــود.

اثــرات کوتــاه مــدت آن مشــابه آمفتامیــن اســت ولــی بــا مــدت زمــان کوتاهتــر،
احســاس افزایــش انــرژی ،چابکــی و سرخوشــی را زیــاد میکنــد .از جملــه اثــرات آن
پــس از مصــرف عبــارت اســت از افزایــش ضربــان قلــب ،نبــض ،تنفــس ،درجــه حــرارت
بــدن ،فشــار خــون ،گشــادگی مردمــک چشــم ،پریدگــی رنــگ ،کاهــش اشــتها ،تعــرق
شــدید ،تحریــک و هیجــان ،بیقــراری ،لــرزش بــه خصــوص در دســتها ،توهمــات
شــدید حســی ،عــدم هماهنگــی حــرکات ،اغتشــاش دماغــی ،گیجــی ،درد پــا ،فشــار قفســه
ســینه ،تهــوع ،تیرگــی بینایــی ،تــب ،اسپاســم عضلــه ،تشــنج و مــرگ .در حالــت قطــع مــاده 
نیــز افســردگی شــدید حــادث میشــود.در مســمومیت حــاد بــا کوکائیــن ،فــرد مصــرف
کننــده دچــار بیقــراری و تشــویش ،هیجــان ،شــوریدگی فکــر و اختــال تنفســی میشــود
و ضربــان ،تنفــس و فشــار خــون فــرد افزایــش مییابــد.
از جملــه اثــرات بلندمــدت آن از دســت دادن وزن بــدن ،یبوســت ،بیخوابــی ،ضعــف
جنســی ،دپرســیون تنفســی ،اشــکال در ادرار کــردن ،تهــوع ،کمخونــی ،رنــگ پریدگــی،
تعــرق شــدید ،دردهــای شــکمی و اســهال ،اختــاالت در هضــم و دســتگاه گــوارش،
ســردرد ،لــرزش دســتها ،لــرزش و تشــنج ،پریــدن عضــات و ســفتی آنهــا ،هپاتیــت،
آب ریــزش دائمــی بینــی ،ایجــاد زخــم ،آمــاس و جوشهــای پوســتی بــه خصــوص
اطــراف مخــاط گــوش و بینــی ،زخــم مخــاط بینــی (در مصــرف بــه صــورت انفیــه)،
اضطــراب ،بــی قــراری ،تشــنجپذیری شــدید ،ســوء ظــن ،گیجــی ،اختــاالت درک زمــان
و مــکان ،رفتــار تهاجمــی ،تحریکپذیــری شــدید ،افســردگی ،پرخاشگــری ،تمایــل بــه
خودکشــی ،توهمــات و اختــال در حــواس (بــه خصــوص بینایــی ،شــنوایی و المســه)،
افــکار هذیانــی و گاهــی اشــتهای کاذب و ســرانجام ناراحتــی جــدی دماغــی و روانــی بــه
نــام ســایکوز و کوکائیــن.

هژیو هدنورپ

كراك

مــادهاي محــرك اســت كــه از تصفيــه كوكائيــن بــه دســت
ميآيــد و بــه اشــكال مختلــف ،تدخيــن (استنشــاق دود)
ميشــود .امــا کراکــی کــه در ایــران رایــج اســت از مشــتقات
هروئیــن اســت و در صورتــی کــه بــه صــورت علمــی تولیــد
شــود از تصفیــه هروئیــن بــه دســت میآیــد .كــراك مــادهاي
بيبــو اســت ،مصــرف آن راحــت اســت و بــا يــك فنــدك 
در هــر جايــي كــه باشــي ميتوانــي مصــرف كنــي؛ درســت
برخــاف مصــرف تريــاك و يــا هروئيــن.

از جملــه نشــانههاي اعتيــاد بــه كــراك ميتــوان بــه تغييــرات بــارز در شــخصيت و
رفتــار ،از دســت دادن توجــه و تمركــز ،كاهــش وزن ،ناپديــد شــدن لــوازم قيمتــي خانــه
و نداشــتن توضيــح قانعكننــده بــراي مقــدار پــول خــرج شــده ،رفــت و آمــد بــا افــراد
معتــاد ،آشــفتگي چشــمگير ،رفتــار كينهتوزانــه بــا افــراد خانــواده و دوســتان ،برنامــه
خــواب نامنظــم ،بــي توجهــي بــه آراســتگي ظاهــري ،پارانويــا شــديد (ســوء ظــن بــه همــه)،
بيقــراري و يــك نشــانه ابتدايــي ســوء مصــرف كــراك ،جدايــي ناگهانــي جســمي-
روحــي فــرد از كانــون خانــواده و تغييــر رفتــار چشــمگير اوســت.
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كدئيــن بــه عنــوان يــك آرام كننــده و ضــد درد جــزو
مــواد ناركوتيــك و از مشــتقات تريــاك بــه شــمار مــيرود.
و در ســاخت بــا غلظــت  1/10درصــد تــا  2%درصــد ســاخته
ميشــود .كدئيــن ســولفات نيــز بــه صــورت كريســتالهاي
ســوزني شــكل بــي رنــگ يــا ســفيد يافــت ميشــوند كــه پــودر
آن قابليــت حالليــت در آب را دارد و كمــي از آن در الــكل
موجــود اســت .در اشــكال مختلــف دارويــي ديگــر مثــل قــرص،
شــربت و كپســول یافــت ميشــود .كدئيــن در شــكل شــربت
كــه از راه خوراكــي تجویــز ميشــود جهــت تســكين ســرفههاي
غيــر خلطــي و همچنيــن تركيــب آن بــا بعضــي از داروهــا غيــر
ناركوتيــك مســكن جهــت تســكين درد تجويــز ميشــود.
كدئيــن ميتوانــد از راه خوراكــي ( ،)POزيرجلــدي (،)SC
داخــل ماهيچــهاي ( )IMو مقعــدي ( )PRمصــرف گــردد.

عوارض

عــوارض ایــن مخــدر عبارتنــد از :ســاپرس كــردن يــا جلوگيــري و توقــف احســاس
پاســخ بــه درد ،سرخوشــي ،خــواب آلودگــي ،سســتي ،كاهــش اعمــال فيزيكــي در بعضــي
افــراد و افزايــش اعمــال فيزيكــي در بعضــي ديگــر ،تــرس ،بــي احساســي و احســاس
خســتگي كــردن ،تنگــي مردمــك چشــم ،اختــال مغــزي ،عــدم ديــد در شــب ،توهــم
و متوقــف كــردن ســرفه .پاييــن آوردن و كاهــش ســرعت تنفــس ،تهــوع و اســتفراغ،
يبوســت ،كاهــش اشــتها ،كاهــش حــركات معــده ،خشــكي دهــان ،واكنشهــاي
آلرژيــك ،مشــكالت تنفســي ،تــورم لبهــا و زبــان و صــورت ،تعريــق ،كاهــش ميــل
جنســي ،خــارش پوســت.

ايــن دارو جــز و دســته داروهــاي محــرك اســت .نامهــاي
تجارتــي آن شــامل ICE، obetrol، Desoxyn :و
عــوارض مصــرف ایــن مخــدر :احتمــال منجــر شــدن بــه ســندرم ســروتونين كــه
 Biphetamineاســت .در پزشــكي ،ايــن دارو در درمــان
اختــاالت توجــه ( ،)Attention deficit disorderعاليــم آن عبــارت اســت از انقبــاض غيــر ارادي ماهيچههــا ،احســاس خســتگي ,تعريــق،
ناركولپســي و كنتــرل وزن بــه كار مــيرود .مصــرف ايــن تكانهــاي غيــر ارادي بــدن ،افزايــش عكسالعمــل ،انقبــاض ناگهانــي عضلــه و نهايتــاً
دارو ممكــن اســت باعــث وابســتگي جســميگردد ولــي در گيجــي وكمــا كــه منجــر بــه مــرگ ميشــود.
حــد بااليــي باعــث وابســتگي روانــي ميگــردد .ايــن مــاده بــه
فرمهــاي قــرص ،پــودر و دانههــاي كريســتالي وجــود دارد.
متــادون مــاده مخــدر مصنوعــي اســت كــه بــه صــورت قرص،
شــربت و آمپــول مــورد اســتفاده قــرار ميگيــرد و نــوع قــرص
و شــربت آن بــا دوزهــاي مشــخص بــه طــور خوراكــي مصــرف
ميشــود .ايــن مــاده ميتوانــد معمــوالً خمــاري و اشــتياق
معتــادان بــه هروئيــن را تــا  24ســاعت كنتــرل كنــد .بيمــاران
معمــوالً از نظــر فيزيكــي بــه همــان انــدازه بــه متــادون وابســتهاند
كــه بــه هروئيــن و يــا هــر مــاده مخــدر ديگــري وابســته بودنــد.
مــدت زمــان تأثيــر هروئيــن در بــدن حــدود  2ســاعت اســت در
نتيجــه مصــرف كننــدگان نيــاز دارنــد كــه چندينبــار در روز از 
ايــن مــاده اســتفاده كننــد در حاليكــه ايــن دارو ميانگيــن بيــن
 24تــا  74ســاعت ،بــا درنظــر گرفتــن ميــزان مصــرف و ســوخت
و ســاز بــدن افــراد ،تــداوم دارد.

از معمولتريــن عــوارض اســتفاده از متــادون ميتــوان از خوابآلودگــي ،منگــي،
ضعــف ،ناخوشــي ،خشــكي دهــان ،اختــال دريچــه پروســتات و تأخيــر در رونــد ادرار
طبيعــي ،يبوســت و يــا نوســان تنفســي نــام بــرد .حساســيت پوســتي ،كهيــر ،خــارش،
ســردرد ،ســرگيجه ،فقــدان تمركــز ،احســاس مســتي ،گيجــي ،افســردگي ،ضعــف بينايــي،
رنــگ پريدگــي ،عــرق كــردن ،طپــش قلــب ،حالــت تهــوع و اســتفراغ از عــوارض
احتمالــي اســتفاده از متــادون هســتند .عالئــم اســتفاده مفــرط يــا اســتفاده بيــش از حــد
متــادون شــامل مــوارد ذيــل اســت :خوابآلودگــي ،گيجــي ،رعشــه ،تشــنج ،منگــي كــه
منجــر بــه كمــا ميشــود ،ســرماي بــدن ،افــت فشــار خــون و كنــدي نســبي ضربــان قلــب.
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مســکالین از روده جــذب خــون میشــود .نیمــه عمــر آن حــدود  ۲ســاعت و مــدت اثــر
آن  ۸تــا  ۹ســاعت اســت .مقــدار مــرگ آور آن حــدود  ۱۰تــا  ۳۰برابــر مقــدار آن اســت
و خطــر مســمومیت آن از ســایر توهمزاهــا بیشــتر اســت .مســکالین باعــث توهمهــای
بینایــی میگــردد .مســکالین بــه صــورت مصنوعــی بــه شــکل کریســتالهای نمــک تولیــد
میشــود .از آنجــا کــه تهیــه مســکالین بــه روش صنعتــی هــم امکانپذیــر اســت ،غالبــا در
کپســولهایی کــه بــه عنــوان اکســتازی بــه فــروش میرونــد ،یافــت میشــود .همچنیــن
عــوارض عمومــی آن شــامل :خیــال بافــی بــا درجههــای مختلــف ،توهــم ،ســردرگمی،
ناهماهنگــی و گیجــی اســت.
مســکالین ادراک بینایــی و شــنوایی را تغییــر میدهــد اگــر چــه توهمــات واقعــی
بــه نــدرت ایجــاد میشــوند .اشــتها بــر اثــر ایــن دارو کاهــش مییابــد .اثــرات ذهنــی
ناخوشــایند بــه ویــژه در افــراد نگــران یــا افســرده ممکــن اســت بــه وجــود آیــد.

کاکتــوس ســن پــدرو کــه بــه نــام تریکوســروس پاچانــوا نیــز
نامیــده میشــود یــک کاکتــوس خــودرو در نواحــی کوههــای
آنــد کشــور پــرو اســت .دارای  ۶تــا  ۸پــره در اطــراف خــودش
اســت .قدمــت مصــرف ان بــه  ۳۰۰۰ســال قبــل از میــاد مســیح
كاكتوس سن پدرو
میرســد .هماننــد کاکتــوس مســکال ،ترکیــب فعــال و اصلــی
آن مســکال (نوعــی آلکالوئیــد ســمی) اســت .ایــن کاکتــوس
را تقریبــا از همهجــا و حتــی از طریــق اینترنــت هــم میتــوان
خریــداری کــرد.

کاکتــوس ســن پــدرو میتوانــد اثــرات دیگــری نیــز داشــته باشــد کــه از چنــد مــاده 
فعــال موجــود (بــه جــز مســکالین) در آن بــه وجــود میآیــد .مــواد شــیمیایی شــبه
اســتریکنین میتوانــد موجــب تهــوع ،اســتفراغ و گاهــی لــرز و تعریــق شــوند.
ایــن دارو میتوانــد خطــر اختــاالت ذهنــی را بــه ویــژه در کســانی کــه دچــار مشــکالت
روانیانــد افزایــش دهــد .مطالعــات نشــان دادهانــد کــه بعــد از مصــرف ،مســکالین بیشــتر
در کبــد تجمــع مییابــد (غلظــت آن در کبــد بــاال مــیرود) تــا در مغــز و بنابرایــن ممکــن
اســت بــرای کســانی کــه ناراحتــی کبــد دارنــد خطرنــاک باشــد.

هژیو هدنورپ

مســکالین یــا همــان کاکتــوس مســکال یــک کاکتــوس
کوچــک  و بــدون خــار بــا نــام علمــی Lophophora
 williumsiiاســت کــه ترکیــب اصلــی آن مســکالین و از 
مــواد توهــمزا اســت .نحــوه تهیــه آن بــه ایــن صــورت اســت
کــه تکههایــى از قســمت فوقانــى ایــن گیــاه را بریــده و پــس
از خــرد کــردن میجونــد و یــا بــا ســاییدن آن را بــه صــورت
پــودر درآورده و بــا ریختــن بــه داخــل کپســول ،مــورد اســتفاده 
قــرار میدهنــد .بخــش فوقانــی ایــن کاکتــوس کــه بــاالی ســطح
مسكالين (كاكتوس زمیــن قــرار میگیــرد و بــه آن تــاج کاکتــوس میگوینــد از 
قســمتهای دکمــه ماننــد نامتقارنــی تشــکیل شــده کــه آنهــا
مسكال)
را از ریشــه جــدا کــرده و ســپس خشــک میکننــد ،معمــوال
ایــن دکمههــا جویــده یــا در آب خیســانده میشــوند کــه مایــع 
حاصــل از آن ســکرآور اســت .دوز توهمزایــی مســکالین ۵/۰
–  ۳/۰گــرم بــوده کــه اثــر آن تــا  ۱۲ســاعت باقــی میمانــد.
کاکتــوس مســکال بــا ایجــاد توهمــات بصــری شــدید بــرای
فرقههــای بومــی حایــز اهمیــت بــود کــه اثــرات آن هماننــد
عالیــم بیمــاری روانــی ناشــی از مصــرف مــواد شــیمایی مشــابه
بــه نظــر میرســد.
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مورفیــن از تريــاک اســتخراج میشــود و یــا مســتقیما از ســاقه
خشــخاش بهدســت ميآيــد و بــه صــورت پــودري کريســتالي
بــه رنــگ قهــوهاي روشــن و يــا ســفيد اســت .مورفيــن بــه اشــكال
قــرص ،كپســول ،پــودر يــا محلــول عرضــه ميشــود و از طريــق
خوراكــي ،كشــيدن از راه مجــاري تنفســي و تزريــق زيــر پوســتي
و داخــل ســياهرگي مــورد اســتفاده قــرار ميگيــرد.

عوارض
از تأثیــرات مورفیــن تغییــر در هوشــیاری و اندیشــه اســت بدیــن معنا کــه آگاهی فرد نســبت
بــه خــود و محیطــش تغییــر پیــدا میکنــد .چــرت زدن ،ناتوانــی در تمرکــز فکــر ،اشــکال در
فکــر کــردن ،خیــره شــدن ،کاهــش تیزبینــی و خمــاری در زمــره عالئــم چنیــن حالتــی هســتند.
همچنیــن تنبلــی و بیحرکتــی پیامــد اســتعمال مورفیــن اســت.
تنفــس انســان بــا نظــم معینــی تحــت عملکــرد مراکــزی کــه در بصــل النخــاع و پــل
دماغــی واقعانــد صــورت میگیــرد .مورفیــن اثــر وقفــه دهنــده و فرونشــاننده بــر مراکــزی
دارد کــه کنتــرل و نظــم تنفــس در اداره آنهاســت بنابرایــن حتــی مقــدار کــم مورفیــن
میتوانــد ســبب بــروز اختالالتــی در تعــداد تنفــس ،حجــم هــوای دم و بــازدم و گاهــی
بینظمیهــای خــاص دیگــر شــود .اگــر مورفیــن داخــل رگ تزریــق شــود بعــد از حــدود
هفــت دقیقــه اثــرات فرونشــاننده آن آشــکار میشــوند امــا اگــر همیــن مرفیــن ،عضالنــی
تزریــق شــود تقریبــا ســی دقیقــه زمــان بــرای ظهــور اثراتــش الزم خواهــد بــود .در صــورت
تزریــق زیــر جلــدی ،حــدود نــود دقیقــه طــول خواهــد کشــید تــا اختــاالت تنفســی بــروز 
کنــد و البتــه اگــر خوراکــی مصــرف شــود بــاز هــم مــدت بیشــتری الزم خواهــد بــود.
بــا تأثیــر بــر قســمت خلفــی هیپوفیــز ،باعــث افزایــش ترشــح هورمــون آ .اج (کــه از 
قســمت خلفــی هیپوفیــز ترشــح میشــود) و کاهــش حجــم ادرار میشــود .از نظــر تأثیــر بــر
قســمت قدامــی هیپوفیــز ،باعــث مهــار ترشــح هورمــون محــرک غــده فــوق کلیــوی و تأثیــر
بــر غــده تیروئیــد را کاهــش میدهــد .در تمامــی هورمونهــای محــرک غــده تناســلی بــر
اثــر یــک تزریــق مورفیــن بــر مراکــز یــا تزریقهــای مــداوم مهــار شــده و در نتیجــه بینظمــی
در قاعدگــی ،نازایــی و غیــره ممکــن اســت اتفــاق بیفتــد.
مردمــک چشــم تحــت کنتــرل اعصــاب مرکــزی در روشــنایی زیــاد ،تنــگ و در
تاریکــی گشــاد میشــود و بــه ایــن ترتیــب موجــود زنــده را از نقطــه نظــر بینایــی کمــک 
میکنــد .مصــرف مورفیــن باعــث تنــگ شــدن مردمــک در هــر نوبــت اســتفاده میشــود.
از ایــن پدیــدهی تنــگ شــدن مردمــک چشــم و بــه وجــود نیامــدن تحمــل میتــوان در
جهــات مختلــف اســتفاده کــرد؛ مثــا میتــوان گفــت کــه آیــا شــخص کــه در حــال
تــرک اعتیــاد اســت و یــا از مخدرهــا اســتفاده کــرده یــا نــه.
مورفیــن باعــث کاهــش فشــار خــون در عــروق مغــز و نیــز باعــث گشــادی و افزایــش 
فشــار مایــع مغــزی میگــردد و مورفیــن و مشــتقاتش بایــد در بیمــاران قلبــی و ریــوی بــا
احتیــاط کامــل اســتفاده شــوند زیــرا همیــن تغییــرات انــدک موجــب مــرگ میشــوند.
مورفیــن باعــث کاهــش ترشــح شــیره معــده و کــم شــدن حــرکات معــده و تأثیــر در
تخلیــه محتویــات معــده بــه روده میشــود کــه ترشــح لوزالمعــده و صفــرا بــه داخــل روده 
باریــک کــم میشــود .نتیجــه ایــن تأثیــرات تاخیــر در تخلیــه روده باریــک ،جــذب زیــاد
آب ،ســوء هضــم و جــذب مــواد غذایــی و یبوســت اســت.
مورفیــن بــر مجــاری ادرار و مثانــه باعــث احســاس تکــرار ادرار از یــک ســو و اشــکال
در دفــع ادرار میگــردد .مورفیــن باعــث گشــاد شــدن پوســت ،تعریــق و خــارش اســت.
تأثیــر مورفیــن بــر هورمونهــای جنســی ،انســان را ممکــن اســت بــه ســوی عقیــم شــدن
ســوق دهــد.
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از يــك كيلوگــرم مورفيــن حــدود  900گــرم هروييــن
بــه دســت ميآمــد كــه بــه آن دي اســتيل مورفيــن نيــز گفتــه
ميشــود .هروييــن اصــل يــا البراتــواري كــه هنــوز هــم بــه
صــورت قاچــاق توليــد ميشــود پــودري ســفيدرنگ اســت
امــا هروئينهايــي كــه بــه هروئيــن خيابانــي شــهرت دارنــد
كــرم رنــگ و بعضــاً قهــوهاي روشــناند .ايــن مــاده بــه صــورت
مصــرف كشــيدني بــا زرورق ،استنشــاقي و تزريــق وريــدي
مصــرف ميشــود .نشــئگي هروئيــن در مقايســه بــا تريــاك 
از دوام ،مانــدگاري و طــول عمــر كمتــري برخــوردار اســت.
مصــرف كننــدگان هروئيــن تنهــا چنــد دقيقــه و حتــي در روش
تزريــق پــس از چنــد ثانيــه بــه اوج نشــئگي ميرســند امــا بــا
گذشــت يكــي دو ســاعت دوبــاره ســطح نشــئگي پاييــن ميآيــد
و مصــرف كننــده خمــار ميشــود.

عوارض

مصــرف میــزان زیــاد هروئیــن باعــث بــروز بیحســی شــدید ،کمــا ،و اختــاالت
تنفســی میشــود .عــوارض فیزیکــی ناشــی از مصــرف بلنــد مــدت هروئیــن بــه نــدرت
خطرنــاک میشــود .برخــی از ایــن عــوارض عبارتنــد از :یبوســت مزمــن ،بــروز اختــال
و بــی نظمــی در عادتهــای ماهانــه زنــان ،ذات الریــه ،و کاهــش مقاومــت در برابــر
عفونتهــا و بیماریهــای مختلــف.

ترکیــب ایــن مخــدر از بنزیــن ،تینــر نقاشــی ،جوهــر نمــک،
ِ
ســبزی رنــگ کل بــدن ،تضعیــف سیســتم ایمنــی ،ایجــاد زخــم و قانقاریــا در پوســت،
قــرص بلــور شــکل
کروکودیل (نمک  کدئیــن و فســفر قرمــز اســت کــه بــه صــورت
ســاخته شــده و بــه صــورت تزریــق و یــا مصــرف خوراکــی مــرگ در کمتــر از یــک ســال از عــوارض و پیامدهــای مصــرف ایــن مخــدر اســت.
حمام)
اســتفاده میشــود.

گل (شهرزاد)

اضطــراب ،حمــات همــراه بــا وحشــتزدگی ،خندههــای بیمــورد ،خشــکی دهــان،
ایــن مخــدر از مــاری جوانــا گرفتــه شــده کــه بــه صــورت
پــودر ســبزرنگی تولیــد میشــود و اســتعمال آن از طریــق کاغــذ ضربــان قلــب بــاال ،فراموشــکاری ،ســندروم بیانگیزگــی و اشــتهای ســیریناپذیر ،توهــم
شــدید از عــوارض مصــرف ایــن مخــدر هســتند.
ســیگار اســت.

اسید

دارویــی اســت کــه از قارچــی انگلیســی بــه نــام ارگــوت کــه
بــر روی گیــاه چــاودار زندگــی میکنــد ،بــه دســت میآیــد.
ایــن مخــدر بــه صــورت قــرص ،کپســول و کاغــذ ســاخته
میشــود و بــه صــورت جاســازی روی ورقههایــی رنگــی شــبیه
بــه عکــس برگــردان یــا تمبــر و قــرار دادن آن در دهــان اســتفاده 
میشــود.

عــوارض اســتفاده از ایــن مخــدر عبارتنــد از :گشــاد شــدن مردمــک چشــمها ،بــاال
رفتــن دمــای بــدن و ضربــان قلــب و فشــارخون ،عــرق کــردن ،لــرز ،رعشــه ،ســرگیجه،
گرگرفتگــی ،تــاری دیــد ،تهــوع ،بیخوابــی ،بــی اشــتهایی ،توهــم ،ناهنجارهــای تنفســی،
کمــا از عــوارض مصــرف ایــن مــاده هســتند.

هژیو هدنورپ

ماشروم

ایــن مخــدر برگرفتــه از یــک نــوع قــارچ ســمی اســت کــه
پیامدهــای مصــرف ایــن مــاده مخــدر :توهمزایــی بســیار شــدید و طوالنــی ،کاهــش 
صــورت برگههایــی شــبیه کاغــذ شــامل قطعــات کوچــک 
ُ
تنفــس ،افزایــش ضربــان قلــب و فشــار خــون ،گشــادی مردمــک چشــم ،گــر گرفتگــی،
مکعــب کــه مــواد مخــدر روی آنهــا قــرار داده شــده تهیــه
اختــال در عملکــرد کلیههــا ،ســفت شــدن عضــات بــدن ،بــاال رفتــن دمــای بــدن ،حالــت
میشــود و اســتعمال آن اســتعمال بــه صــورت کشــیدنی،
گیجــی و خــواب آلودگــی ،درد شــکم ،اســهال ،تهــوع و مــرگ
مخلــوط شــده بــا توتــون ،دم کردنــی و خشــک شــده اســت.
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ترکیبات و شيوه مصرف

عوارض

اشک

عــوارض مصــرف ایــن مــاده مخــدر عبارتنــد از :لــذت و سرخوشــی ،کــج خلقــی و
ایــن مخــدر از هروئیــن غلیــظ و فشــرده بــه همــراه داروهــای
افســردگی ،احســاس بــی ارزش بــودن و ولــع فــراوان بــرای مصــرف مجــدد ،تیــره شــدن
آرامبخــش و کورتــن بــه صــورت پــودر کــرم مایــل بــه قهــوهای
پوســت ،اضطــراب و بیقــراری ،وابســتگی شــدید ،کاهــش ســطح هوشــیاری ،عــدم تعادل،
ســاخته میشــود .عرضــه آن بــه صــورت کپســول یــا در ورق
بــی حوصلگــی ،کاهــش میــل و توانایــی جنســی ،کاهــش وزن ،چــرت زدن دائمــی ،بــی
آلومینیومــی اســت کــه از راه استنشــاق اســتفاده میشــود.
توجهــی بــه وضعیــت بهداشــتی و ســامتی.

تسبیح

از آمفتامیــن و آیــس بــه شــکل دانههــای گــرد بــه صــورت
ســکته مغــزی ،از دســت دادن حــس بویایــی و چشــایی ،فراموشــی ،ضعــف بینایــی از 
رشــتههایی از جنــس آمفتامیــن ســاخته شــده و بــه صــورت
پیامدهــای مصــرف ایــن مــاده هســتند.
خوراکــی و استنشــاق اســتفاده میشــود.

مشروبات الکلی؛ عوارض و پیامدها

الف) آثار مصرف الكل
رفتاره��ای نامناس��ب ،پرحرف��ی ی��ا كمــ حرفـ�ی ،بی ربــط حــرف
زدن ،معاشــرتی شــدن یــا گوشــهگیری ،پرخاشگــری
 . 1راهنمای پیشگیری از سوء مصرف مواد برای دست اندرکاران رسانههای گروهی ،ص .61 -59

ب) عوارض مصرف طوالنی الكل
• اختالل خواب
• بیماریهای معده (مثل زخم معده) ،مری ،كبد ،لوزالمعده
• سوء تغذیه
• افزایش فشار خون و خطر سكتههای قلبی و مغزی
• ضعف عضالنی
• ناتوانی جنسی و تأخیر در انزال
• افزایش خطر سرطانهای سر و گردن و دستگاه گوارش
• فراموشی
ج) عالئم ترك الكل
چنانچــه ف��ردی پ��س از مص��رف طوالن��ی و زیــاد الــكل ،ناگهــان آن
را قطــع كنــد و یــا مقــدار مصــرف آن را كاهــش دهــد دچــار عالیــم
ت��رك میگ��ردد .ایــن عالیــم عبارتنــد از:
• تعریق
• افزایش ضربان قلب
• لرزش شدید دستها
• بیخوابی
• تهوع و استفراغ
• توهم��ات ش��نوایی و بیناییــ (شــنیدن صداه��ا ی��ا دی��دن چیزهایی
كه وجــود نــدارد)
• هیجانات شدید
• اضطراب
• تشنج

هژیو هدنورپ

الــکل یکــی از شــایعترین مــواد مــورد ســوء مصــرف در دنیاســت.
الــکل موجــود در مشــروبات الکلــی «اتانــول» نــام دارد و از تخمیــر
میــوه و ســبزی و دانههــای گیاهــی بــه دســت میآیــد .مشــروبات
الکلــی دارای انــواع و اقســام متنــوع بــوده و میــزان الــکل آنهــا بســیار
متفــاوت اســت .بــه عنــوان مثــال میــزان الــکل موجــود در آبجــو حــدود
 5درصــد و در شــراب در حــدود  10تــا  15درصــد اســت .برخــی از
انــواع مشــروبات الکلــی نظیــر ویســکی ،رم و جیــن تــا  50درصــد الــکل
1
دارنــد.
یکــی از انــواع شــایع مشــروبات الکلــی در کشــور مــا «عــرق»
نامیــده میشــود کــه معمــوال ً بــه صــورت خانگــی تهیــه میگــردد و
مایعــی شــفاف و بیرنــگ اســت .بعضــی از افــراد نیــز الــکل طبــی را کــه
مایــع بیرنــگ اســت و مصــارف پزشــکی دارد ،بــا نوشــابههای مختلــف
مخلــوط و مصــرف مینماینــد.
مشــروبات الکلــی در شیشــههایی بــا اندازههــا و شــکلهای
مختلــف و نیــز در قوطیهــای فلــزی عرضــه میشــوند .نــوع دیگــری
از الــکل کــه از چــوب بــه دســت میآیــد متانــول نــام دارد .مِتان ُــول
مایعــی شــفاف بــه رنــگ صورتــی مایــل بــه قرمــز اســت و الــکل صنعتی
نیــز نامیــده میشــود .بــا توجــه بــه ســهولت دسترســی بــه ایــن مــاده
و ارزان بــودن آن ،بعضــی از افــراد معتــاد بــه الــکل آن را مــورد ســوء
مصــرف قــرار میدهنــد .مصــرف ایــن مــاده بســیار خطرنــاک اســت و
میتوانــد منجــر بــه کــوری ،اغمــا و حتــی مــرگ شــود.

ناتوانی در انجام حركات دقیق و ظریف
تلوتلو خوردن به هنگام راه رفتن
اشكال در به خاطر سپاری وقایع
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عوامل خطرساز

مثالها

محیط اجتماعی

زندگی کردن در یک ناحیة فقیر اقتصادی با مشخصات زیر:
 .1بیکاری .2 ،مسکن ناکافی .3 ،شیوع فراوان ُجرم .4 ،شیوع فراوان مصرف مواد غیرقانونی

وضعیت اقلیت

 .1تبعیض نژادی .2 ،فرهنگی که به آن در جامعه بها داده نشود .3 ،تفاوت در همگونسازی نسلی .4 ،موانع فرهنگی و زبانی در به دست آوردن
مراقبتهای بهداشتی کافی .5 ،توقع موفقیت پایین از سوی جامعه

محیط خانوادگی

آسیب پذیری
سرشتی کودک
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مشکالت رفتاری
اولیه
مشکالت دورة
نوجوانی
تجربهها و رفتار
منفی نوجوانان

 .1وابستگی والدین به الکل و مواد دیگر .2 ،غفلت و سوء رفتار والدین .3 ،داشتن والدین ضد اجتماعی .4 ،سطوح باالی تنش خانوادگی.5 ،
زندگی در خانوادة پرجمعیت .6 ،داشتن والدین بیکار .7 ،تحصیالت پایین والدین .8 ،والدین منزوی .9 ،دارا بودن یک والد .10 ،بیثباتی خانواده،
 .11سطوح باالی تعارض خانوادگی و یا خشونت .12 ،غیبت والدین که ناشی از جدایی یا مرگ باشد .13 ،فقدان آیینهای خانوادگی .14 ،تسلط
ناکافی والدین و تماس کم کودک با آنها .15 ،نقل مکان فراوان خانواده
 .1فرزند یک معتاد الکلی یا دیگر مواد .2 ،فاصلة کمتر از دو سال بین کودک و همشیرههای بزرگتر او .3 ،نقصهای تولد .4 ،آسیبپذیری
عصب ـ روانشناختی .5 ،ناتوانیهای فیزیکی .6 ،مشکالت روانی یا رفتاری .7 ،ناتوانیهای یادگیری
 .1پرخاشگری همراه با شرم .2 ،پرخاشگری .3 ،بازداری اجتماعی کم .4 ،مشکالت هیجانی .5 ،ناتوانی در ابراز عواطف به شکل مناسب.6 ،
حساسیت زیاد .7 ،ناتوانی در سازگاری و مقابله با فشار روانی .8 ،مشکالت ارتباطی .9 ،مشکالت شناختی .10 ،عزت نفس پایین
 .1شکست در مدرسه یا فرار از آن .2 ،بزهکاری .3 ،اعمال خشونتآمیز .4 ،دسترسی به مصرف مواد .5 ،فعالیتهای جنسی اولیه .6 ،حاملگی
در دورة نوجوانی .7 ،خودکشی .8 ،بیماری .9 ،مشکالت روانی
 .1فقدان وابستگی و عالقه به جامعه (خانواده ،مدرسه و اجتماع) .2 ،سرکشی و عدم همنوایی .3 ،مقاومت در برابر مراجع قدرت .4 ،نیاز شدید
به استقالل .5 ،بیگانگی فرهنگی متناقض .6 ،احساس شکست .7 ،ناامیدی .8 ،اعتماد به نفس پایین .9 ،ناتوانی در ایجاد ارتباطات .10 ،آسیبپذیری
در مقابل فشار منفی همتایان

حقیقت تلخ؛ آمارهایی از اعتیاد در ایران و جهان

ردیف

1

2

4

246میلیون مصرفکننده مواد مخدر
در سال 2013

شناسایی یک میلیون و  325هزار نفر
فرد معتاد در کشور

اعتیاد  1.6درصد دانشآموزان و 2.6
درصد دانشجویان

 15هزار معتاد متجاهر در تهران

گــزارش جهانــی مصــرف مــواد مخــدر مقابلــه بــا مــواد مخــدر
و جــرم ملــل متحــد در ســال  2015نشــان میدهــد کــه در ســال
 2013میــادی  246میلیــون نفــر از مــواد مخــدر مصــرف کردهانــد.
همچنیــن  27میلیــون نفــر جــزو معتادانیانــد کــه وضعیــت بحرانــی
دارنــد و تقریبــا نیمــی از آنــان معتــادان تزریقیانــد .همچنیــن
حــدود بیــش از یــک میلیــون نفــر از معتــادان تزریقــی در ســال
 2013بــه  HIVمبتــا بودهانــد.
براســاس آمارهــا کــه یــک میلیــون و  325هــزار نفــر فــرد معتــاد
در کشــور شناســایی شــده اســت ،اکنــون  10درصــد از معتــادان
را زنــان تشــکیل میدهنــد و متأســفانه براســاس نظــر کارشناســان،
آمــار زنــان مصــرف کننــده مــواد مخــدر و روانگردانهــا در
کشــور روز بــه روز در حــال افزایــش اســت.
قائــم مقــام دبیــرکل ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر بــا بیــان اینکــه
ســن اعتیــاد در ایــران  15ســالگی اســت ،اظهــار کــرد 1.6 :درصــد
دانشآمــوزان و  2.6درصــد دانشــجویان اعتیــاد دارنــد.

ایسنا  ۶ /تیر ۱۳۹۴

ایرنا  /ا اردیبهشت 94

ايسنا  3 /اسفند 93

طیــب زاده نــوری ،نماینــده مــردم تهــران ،ری ،شــمیرانات،
اسالمشــهر و پردیــس در مجلــس شــورای اســامی ،گفــت:
پرتــال ســتاد مبــارزه بــا
برخــی افــراد معتــاد متجاهــر بــوده و در خیابانهــا تحــت عنــوان
مــواد مخــدر 15 /اردیبهشــت
کارتــن خوابهــا شــناخته میشــوند کــه تعــداد آنــان بســیار زیــاد
94
اســت ،بهطوریکــه در حــال حاضــر حــدود  15هــزار معتــاد در
ســطح اســتان تهــران وجــود دارد کــه بســیاری از آنــان هیــچ محــل
اســکانی ندارنــد.

هژیو هدنورپ
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عنوان

شرح

مرجع

99

ردیف
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100

عنوان

 28هزار معتاد بیخانمان در استان
تهران

6

پنج میلیون و  500هزار ایرانی درگیر
موضوع مواد مخدر

7

مرگ ساالنه  3000معتاد در ایران

شرح
بابــک دیــن پرســت ،معــاون کاهــش تقاضــا و مشــارکتهای
اجتماعــی ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر بــا اعــام اینکــه 49
درصــد معتــادان بیخانمــان در اســتان تهــران زندگــی میکننــد،
اظهــار کــرد :تعــداد معتــادان بیخانمــان در اســتان تهــران بــه رقــم
 28هــزار نفــر میرســد.
محمدحســین شــاهکویی ،دبیــر شــورای هماهنگــی مبــارزه 
بــا مــواد مخــدر اســتان گیــان گفــت :پنــج میلیــون و  500هــزار
ایرانــی درگیــر موضــوع مــواد مخدرنــد و  55درصــد آمــار طــاق،
ناشــی از مــواد مخــدر اســت.

مرجع

ايسنا  4 /تیر 93

ايسنا  10 /تیر 94

پرتــال ســتاد مبــارزه بــا
علیرضــا نــوروزی ،رییــس اداره پیشــگیری و درمــان ســوء
مصــرف مــواد مخــدر وزارت بهداشــت گفــت :ســاالنه  3000نفــر مــواد مخــدر  27 /خــرداد 94
بــر اثــر اعتیــاد در کشــور جــان خــود را از دســت میدهنــد.

راهکارهای پیشگیری از مصرف مواد
مخدر
برخــورداری از زندگــی ســالم یکــی از
عوامــل مهــم پیشــگیری از آســیبها بــه
ویــژه اعتیــاد اســت .زندگــی ســالم دارای
ابعــاد مختلفــی اســت ،از جملــه :شــناخت
ویژگیهــا و نیازهــای رشــدی نوجوانــان و
جوانــان ،عوامــل جســمانی ،روانــی ـ اجتماعی،
معنــوی ،شناســایی موقعیتهــای پرخطــر و
1
تغذیــة ســالم.

 . 1برگرفتــه از کتــاب راهنمــای عملــی پیشــگیری از اعتیــاد نوجوانــان و
جوانــان ،نوشــته حمیدرضــا دائمــی.

هژیو هدنورپ

 .1شــناخت ویژگیهــا و نیازهــای
رشــدی نوجوانــان و جوانــان
الزم اســت کــه نوجوانــان و جوانــان دربــارة
ویژگیهــای ایــن دوره ،از قبیــل رشــد جســمی
و جنســی ،بلــوغ (جنســی ،جســمی ،تکلیفــی،
اجتماعــی ،اقتصــادی ،روانــی و شــخصیتی)،
رشــد اجتماعــی (توســعة روابــط بــا دیگــران،
پذیرفتــن مســئولیت ،جســت و جــوی راههــای
جدیــد و آزمایشهــای نــو و مخاطــره نمــودن
بــدون توجــه بــه عواقــب آنهــا ،نشــان دادن
توانمنــدی خــود بــه دیگــران و جلــب توجــه
آنــان ،هیجــان طلبــی ،حســاس شــدن بــه
بازخــورد و نظــر دیگــران در مــورد خویشــتن،
نیــاز بــه تأییــد و توجــه دیگــران) ،رشــد
عقلــی و بحــران هویــت (کســب هویــت در

 10درصــد اضافــه وزن وجــود
برابــر ســردرگمی نقــش) آگاهــی
یکی از
نداشــته باشــد .عواملــی
پیــدا کننــد و نیازهــای ایــن
عواملی که مانع رفتارهای
کــه بــا ســبک زندگــی
دوره ،از قبیــل نیازهــای
سالم در افراد میشوند خوشبینی
ناســالم رابطــه دارنــد
فیزیولوژیــک (آب ،غــذا،
غیر واقعبینانه است .خوشبینی غیر
پوشــاک و نیازهــای واقعبینانه مبتنی بر این باور است که فرد بدیــن قرارنــد :مصــرف
مــواد و الــکل ،ســیگار،
جنســی) ،نیــاز بــه
هیچ وقت دچار مشکالت جسمانی
روابــط
پرخــوری،
امنیــت ،نیــاز بــه تعلــق
مهم نمیشود
جنســی پرخطــر و پرداختــن
خاطــر (دوســت داشــتن و
بــه کارهــای خطرنــاک.
دوســت داشــته شــدن) ،نیــاز بــه احترام
یکــی از عواملــی کــه مانــع رفتارهــای
بــه خویشــتن ،نیــاز بــه خودشــکوفایی ،نیــاز
ســالم در افــراد میشــوند خوشبینــی
بــه دانســتن و فهمیــدن و نیــاز بــه زیبایــی
غیــر واقعبینانــه اســت .خوشبینــی غیــر
را بشناســند و راههــای صحیــح ارضــای ایــن
واقعبینانــه مبتنــی بــر ایــن بــاور اســت کــه
نیازهــا را نیــز فــرا گیرنــد.
فــرد هیــچ وقــت دچــار مشــکالت جســمانی
مهــم نمیشــود .دالیــل خوشبینــی
 .2عوامل جسمانی
غیــر واقعبینانــه عبارتنــد از .1 :احســاس
آنچــه در ایجــاد زندگــی ســالم نقــش دارد،
اغراقآمیــز توانایــی کنتــرل ســامت ،کــه
ارتقــای ســامت اســت .منظــور از ارتقــای
باعــث میشــود فــرد بــه خطــرات بالقــوه
ســامت ،فراینــدی اســت کــه افــراد را قــادر
بیتوجهــی کنــد ،یــا ایــن بــاور کــه اگــر خطری
میســازد تــا توانایــی و فعالیــت خــود را
پیــش آیــد میتــوان آن را کنتــرل نمــود؛ .2
جهــت بهبــود وضعیــت ســامت خــود افزایــش
ممکــن اســت کــه افــراد تجربههــای مســتقیم
دهنــد .ارتقــای ســامت نیــاز بــه انجــام دادن
ولــی اندکــی در مــورد مشــکالت ســامت
رفتارهــای ســالم دارد .منظــور از رفتــار ســالم،
داشــته باشــند و براســاس آن تجربههــا خطــر
رفتارهایــی اســت کــه ســامت فــرد را حفــظ
آســیب پذیــری خــود را کمتــر از حــد ارزیابــی
کننــد یــا ارتقــا دهنــد .ایــن رفتارهــا متعــدد
کننــد؛  .3گاهــی اوقــات افــراد بــاور دارنــد کــه
و متنــوع انــد ،از جملــه :تغذیــة صحیــح،
خطــرات بهداشــتی و صدمــات و بیماریهــای
خــواب شــبانة کافــی بیــن  7تــا  8ســاعت،
جــدی مربــوط بــه دوران کودکیانــد.
ورزش مرتــب ،خــودداری از مصــرف ســیگار و
الــکل ،تنظیــم وزن بــه گون ـهای کــه بیــش از
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 .3عوامل روانی ـ اجتماعی
در کنــار عوامــل جســمانی مربــوط بــه
زندگــی ســالم ،عوامــل روانــی و اجتماعــی
قــرار دارنــد .ایــن عوامــل عبارتنــد از:
الف) ارتباط و پیوندهای انسانی
امنیــت و رضایــت خاطــر یکــی از عوامــل
روانــی بســیار مهــم در زندگــی ســالم اســت
کــه از طریــق برقــراری روابــط اجتماعــی
ایجــاد میشــود .ارتباطــات و پیوندهــای
اجتماعــی ،احســاس تعلــق و پیوســتگی بــه
انســانهای دیگــر ،احســاس امنیــت عمیقــی
در افــراد ایجــاد میکنــد .بنابرایــن ،یکــی
از شــرایط زندگــی ســالم ،برقــراری روابــط
انســانی و ارتباطــات انســانی اســت کــه ،بــه
لحــاظ اهمیــت و پیچیدگیهــای خاصــی کــه
دارد ،در مبحــث جداگانــهای (مهارتهــای
اجتماعــی و قاطعیــت) مطــرح میشــود.
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ب) تنظیم هدفهای زندگی
یکــی دیگــر از فعالیتهایــی کــه بــه انســان
احســاس امنیــت و رضایــت خاطــر میدهــد
تعییــن و تنظیــم هدفهــای زندگــی اســت،
کــه نیــاز بــه توجــه خــاص دارد .فــرد چنانچــه
هدفهــای زندگــی خــود را نشناســد ،دچــار
بــی هدفــی ،کســالت ،ناامیــدی و درماندگــی
میشــود؛ چنانچــه هدفهــای غیــر
واقعبینانــهای بــرای زندگــی خــود تعییــن

بررسیها
بــه وجــود میآیــد کــه
کنــد ،نمیتوانــد بــه آن هدفهــا
که
دهند
ی
م
نشان
نیازهــای ابتدایــی زندگــی
دســت یابــد و دچــار خشــم،
شخصیتهایی وجود دارند که
فــرد بــه نحــو مناســبی
پرخاشگــری ،یــأس و
در مقابل بدترین شرایط نیز مقاومت
ارضــا شــده باشــند.
ناامیــدی میشــود.
میکنند و دچار بیماری نمیشوند؛ به
کــودکان و نوجوانان
آنان شخصیتهای سرسخت
زمانــی از عــزت نفــس
ج) احترام
میگویند
زیــاد بهرهمنــد میشــوند
یکــی از نیازهــای مهــم
کــه بتواننــد در چهــار شــرط
دیگــر انســان ،نیــاز بــه احتــرام
ممتایــز ،احساســات مثبتــی را تجربــه کننــد.
اســت .دو کانــون و منبــع احتــرام وجــود داد:
ایــن شــرایط بدیــن قرارنــد:
 .1احتــرام دیگــران بــه فــرد ،و  .2احتــرام فــرد
• همبســتگی :احســاس همبســتگی زمانــی
بــه خــودش ،کــه عــزت نفــس نــام دارد .نیــاز
بــه وجــود میآیــد کــه نوجــوان از پیوندهــای
بــه احتــرام از ســوی دیگــران نــه تنهــا ایــراد
مهــم زندگــی خــود راضــی باشــد.
نــدارد بلکــه یکــی از نیازهــای روانــی طبیعــی
• بیهمتایــی :ایــن احســاس هنگامــی بــه
انســان اســت و بــه دنبــال پیــروی از قواعــد و
وجــود میآیــد کــه نوجــوان بتوانــد صفــات یــا
هنجارهــای اجتماعــی ،پیشــرفت ،موفقیــت،
ویژگیهایــی را کــه موجــب تفــاوت و تمایــز
فعالیتهــای ســالم و برخــوردار از ســبک
او از دیگــران میشــوند بشناســند و بــه آنهــا
زندگــی ســالم بــه دســت میآیــد.
احتــرام بگــذارد و بــه ســبب داشــتن آن
صفــات ،مــورد احتــرام و تأییــد دیگــران قــرار
د) عزت نفس
گیــرد.
یکــی از عوامــل بســیار مهــم در رفتــار
• قــدرت :احســاس قــدرت وقتــی بــه
ســالم ،عــزت نفــس اســت .بســیاری از
وجــود میآیــد کــه نوجــوان بدانــد منابــع،
نوجوانــان و جوانــان ،بــه علــت ضعــف در عــزت
فرصــت و قابلیــت آن را دارد کــه بــر شــرایط
نفــس ،بــه رفتارهــای ناســالم و آســیبهای
زندگــی خویــش اثــر بگــذارد.
اجتماعـ�ی روی میآورنـ�د.
• الگوهــا :نوجــوان بــه مــدد الگوهــای
عــزت نفــس عبــارت اســت از احســاس
انســانی ،فلســفی و عملیاتــی ،مدلهایــی بــرای
ارزشــمند بــودن .ایــن حــس از مجمــوع افــکار،
خویــش فراهــم میکنــد تــا او را در اســتقرار
احساســات ،عواطــف و تجربیــات فــرد درطــول
ارزشهــای معنــیدار ،هدفهــا ،آرمانهــا و
زندگــی ناشــی میشــود .عــزت نفــس هنگامــی

معیارهــای شــخصی کمــک کنــد.
بــه عبــارت دیگــر ،عــزت نفــس عبــارت
اســت از شناســایی خــود (خــود پنــداره) و
ارزش گــذاردن بــه آنهــا .عوامــل مؤثــر در
عــزت نفــس قــوی عبارتانــد از:
• خودآگاهی و شناسایی خود؛
• ارزش گذاردن بر هر آنچه هست؛
• بــاور بــه بیهمتایــی و بینظیــر
بــودن خــود.
ه) رشد و تعالی
یکــی دیگــر از نیازهــای انســان ،نیــاز
بــه تعالــی و رشــد خــود اســت .انســانها
نیــاز دارنــد کــه فعالیتهایــی انجــام دهنــد
کــه تواناییهــا و اســتعدادهای بالقــوة آنــان
را رشــد دهــد تــا در نهایــت بــه کمــال
نزدیکتــر شــوند.
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و) برخورد با فشارهای روانی
یکــی از عوامــل روانــی ســامت زندگــی
برخــورد بــا مشــکالت و فشــارهای روانــی
اســت .بررســیها نشــان میدهنــد کــه
شــخصیتهایی وجــود دارنــد کــه در مقابــل
بدتریــن شــرایط نیــز مقاومــت میکننــد و دچار
بیمــاری نمیشــوند؛ بــه آنــان شــخصیتهای
سرســخت میگوینــد .ایــن شــخصیتها از
ســه خصوصیــت زیــر برخوردارنــد:
• احســاس تســلط و کنتــرل بــر زندگــی:
ایــن افــراد بــاور دارنــد کــه بــر زندگــی خــود

مســلطاند ،میتواننــد زندگــی را در مســیرها
مــورد نظــر خــود پیــش ببرنــد ،و قادرنــد کــه
مســائل و مشــکالت خــود را حــل کننــد.
• داشــتن تعهد و مســئولیت :افراد سرســخت،
تعهــدات ،اعتقــادات و مســئولیتهایی را بــرای
خــود قائلانــد کــه در شــرایط پرفشــار زندگــی
بــه آنــان کمــک میکنــد.
• روحیــة مبــارزه و چالــش :ایــن افــراد
آمادهانــد کــه بــا شــرایط و اتفاقــات زندگــی
روبــرو شــوند و در صورتــی کــه نیــاز بــه تغییــر
باشــد ،آمادهانــد کــه بــا تغییراتــی کــه الزمــة
زندگــی اســت هماهنــگ گردنــد .آنــان بــا
مشــکالت ،دســت و پنجــه نــرم میکننــد و

در صــورت رویارویــی بــا مشــکالت بــا آنهــا
میجنگنــد .در مقابــل فشــارهای روانــی و
مشــکالت ،متوســل بــه مقابلههــای مســئلهدار
و اســتفاده از حمایــت اجتماعــی میشــوند،
در مقابــل مشــکالت خســته نمیشــوند و از
آنهــا اجتنــاب نمیکننــد.
در مقابــل شــخصیتهای سرســخت،
خصوصیاتــی روانــی دیگــری وجــود دارنــد کــه
نتایــج منفــی بــه بــار میآورنــد:
• احســاس درماندگــی :چنیــن افــرادی بــه
ایــن بــاور رســیدهاند کــه نمیتواننــد هیــچ
تأثیــری بــر زندگــی خــود بگذارنــد ،زندگــی در
دســت آنهــا نیســت ،و بنابرایــن هــر فعالیتــی
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پایــداری نماینــد .انســانها نیــاز دارنــد کــه
فعالیتهایــی انجــام دهنــد کــه تواناییهــا و
اســتعدادهای بالقــوة آنــان را رشــد دهــد و در
نهایــت آنــان را بــه کمــال برســاند ،فعالیتهایــی
ماننــد کمــک بــه انســانهای دیگــر ،کمــک بــه
جامعــه ،فعالیتهــای مذهبــی و انجــام دادن
فعالیتهــای انســان دوســتانه.
ب) خلــق و تهیــة آثــاری بــرای جامعــه:
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کــه انجــام دهنــد نتیجــة مثبــت نخواهــد
داشــت.
• احســاس ناامیــدی :بعضــی از افــراد در
زندگــی خــود دچــار ناامیدیهایــی در ایــن
مــوارد میشــوند کــه شــرایط زندگــی نامناســب
خواهــد بــود ،اتفاقــات خوبــی رخ نخواهــد داد،
و سرنوشــت چیــزی جــز مصیبــت بــرای آنــان
رقــم نخواهــد زد.
• پایــگاه کنتــرل بیرونــی :افــرادی کــه
پایــگاه کنتــرل بیرونــی دارنــد بــر ایــن باورنــد
کــه زندگــی آنــان توســط نیروهــای بیرونــی
ـ شــانس ،تصــادف ،مــردم ،و از ایــن قبیــل ـ
کنتــرل میشــود و خودشــان قــادر نیســتند کــه
هیــچ اثــری بــر زندگــی خــود داشــته باشــند.

 )4عوامل معنوی
وجــود چارچــوب ارزشــی و اعتقــادی ،نقش
عمــدهای در ســامت و رفتــار ســالم دارد.
چنانچــه انســان هــدف باارزشــی بــرای زندگــی
داشــته باشــد ،میتوانــد بــا هــر ســختی و
مشــکلی رو بــه رو شــود و در مقابــل بدتریــن
شــرایط نیــز مقاومــت کنــد و دچــار بیمــاری
نشــود .راههــای مختلفــی بــرای معنــا دادن بــه
زندگــی وجــود دارنــد ،از جملــه:
الــف) داشــتن اعتقــاد و تعهــد :تــاش در
جهــت رشــد و تعالــی خــود یکــی از نیازهــای
مهــم انســان اســت .افــرادی کــه تعهــدات،
اعتقــادات و مســئولیتهایی بــرای خــود قائلانــد
در شــرایط پرفشــار زندگــی بیشــتر میتواننــد

ماننــد فعالیتهــای هنــری ،مثــل نقاشــی،
مجسمهســازی ،ادبیــات ،تئاتــر ،یــا هرگونــه
فعالیــت خالقانــه ،ماننــد فعالیتهــای علمــی،
مشــارکت اجتماعــی ،انجــام امــور شــغلی و
تحصیلــی و فرزنــد پــروری موفــق ،و از ایــن
قبیــل.
پ) توجــه بــه لذتهــای زندگــی :ماننــد
لــذت بــردن از طبیعــت ،پرداختــن بــه
تفریحــات ســالم ،ماننــد کوهنــوردی ،ورزش،
مســافرت ،لــذت بــردن از پدیدههــای طبیعــی،
روابــط بیــن فــردی و اعضــای خانــواده و
لــذت بــردن از نیــل بــه هدفهــا و کســب
مو فقیتهــا .
ت) نگــرش انســان دربــارة زندگــی :نگــرش
فــرد دربــارة زندگــی بســیار مهــم اســت و فــرد
میتوانــد نگــرش و بــاور مثبــت یــا منفــی
بــه زندگــی داشــته باشــد :باورهــای بدبینانــه
یــا خوشبینانــه بــه زندگــی ،پایــگاه کنتــرل
درونی یا بیرونی ،و از این قبیل.
بــه طــور کلــی ،انســانهایی کــه بــه

اصــول اخالقــی و موازیــن اجتماعــی معتقــد
و پایبندنــد و بــه فعالیتهــای ســازنده
میپردازنــد و نگــرش خوشبینانــهای بــه
زندگــی دارنــد ،کمتــر بــه ســمت رفتارهــای
پرخطــر ماننــد اعتیــاد روی میآورنــد و در
شــرایط پرفشــار بهتــر قــادر بــه مقاومــت
خواهنــد بــود.

ج) مقابله با فشار روانی
مقابلــه عبــارت از کوش ـشها و تالشهایــی
اســت کــه فــرد انجــام میدهــد تــا تنــش را
ب) مهارت قاطعیت
برطــرف کنــد ،بــه حداقــل رســاند ،یــا تحمــل
مهــارت قاطعیــت یکــی از انــواع ارتباطــات
کنــد .ایــن کوش ـشها یــا بــه صــورت انجــام
اجتماعــی و روابــط بیــن فــردی اســت کــه
دادن کار و فعالیتــی اســت یــا بــه صــورت
طــی بیســت ســال اخیــر توجــه زیــادی
فعالیتهــای ذهنــی و درونــی روانــی.
را بــه خــود جلــب نمــوده اســت .تعاریــف
یکــی از عوامــل روانــی در تأمیــن ســامت
متعــددی از مهــارت قاطعیــت عرضــه شــده
زندگــی همانــا برخــورد بــا فشــار روانــی و
اســت .محققــان قاطعیــت را بــه صــورت زیــر
مشــکالت اســت .فشــار روانــی یعنــی نیــاز بــه
تعریــف کردهانــد :ایســتادگی بــر نظریــات
دوبــاره سازگارشــدن .هــر جــا کــه تغییــری رخ
شــخصی و بیــان افــکار ،احساســات و باورهــا
دهــد ،مــا بــا یــک تنــش مواجــه میشــویم زیرا
بــه صــورت مســتقیم ،صادقانــه و متناســب بــه
بــه دنبــال تغییــر ،ثبــات و تعــادل روانــی فــرد
گونـهای کــه بــه حقــوق دیگــران نیــز احتــرام
از بیــن م ـیرود .فــرد بایــد تــاش نمایــد تــا
گذاشــته شــود .محققــان دیگــر نیــز قاطعیــت
ثبــات جدیــدی بــه دســت بیــاورد و دوبــاره
را ویژگــی رفتارهایــی میداننــد کــه فــرد
بــا شــرایط جدیــد ســازگار شــود.
بــدان وســیله بتوانــد عالیــق
یکی
فراینــد دوبــارة ســازگاری
خــود را بیــان کنــد ،بــدون
از عوامل روانی در
هــم بــه جســم و هــم
اضطــراب بــر نظریــات
تأمین سالمت زندگی همانا برخورد
بــه روان فــرد فشــار وارد
خــود ایســتادگی کنــد،
با فشار روانی و مشکالت است .فشار
صادقانــه و بــا راحتــی روانی یعنی نیاز به دوباره سازگارشدن .میکنــد.
احساســات خــود را
هر جا که تغییری رخ دهد ،ما با یک
بیــان کنــد و بــدون
تنش مواجه میشویم
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 )5مهارتهای اجتماعی
مهارتهــای اجتماعــی عبارتانــد از
توانایــی ایجــاد ارتبــاط متقابــل بــا دیگــران در
زمینــة اجتماعــی خــاص و بــه راهــی خــاص
کــه در عــرف جامعــه قابــل قبــول یا ارزشــمند
باشــد و در عیــن حــال بــرای شــخص ســودمند
افتــد ،بهــرهای دو جانبــه باشــد ،یــا نخســت
بــرای دیگــران نافــع باشــد.
بــه عبــارت دیگــر ،مهارتهــای اجتماعــی
در حکــم فرآینــدی اســت کــه فــرد بــدان
اجتماعــی
وســیله مجموعهــای از رفتارهــای
ِ
معطــوف بــه هــدف ،مرتبــط بــا یکدیگــر،
و متناســب بــا موقعیــت انجــام میدهــد ـ
رفتارهایــی کــه یــاد گرفتــه شــدهاند و تحــت
کنتــرل فــرد قــرار دارنــد.
نتایــج پژوهشهــای مختلــف نشــان
دادهانــد کــه فقــدان مهارتهــای اجتماعــی
بــا ســوء مصــرف دارو و ایــدز رابطــه دارد.
الف) دوستیابی
بســیاری از نوجوانــان تمایــل بــه برقــراری

دوســتی دارنــد ولــی فعالیــت خاصــی در ایــن
زمینــه انجــام نمیدهنــد.
عوامــل مؤثــر در ایجــاد دوســتی بدیــن
قرارنــد:
• پیش قدم شدن در شروع دوستیها؛
• روشهای مکالمة صحیح؛
• ایجاد و تداوم رابطه.

ّ
تخطــی بــه حقــوق دیگــران ،حقــوق شــخصی
خــود را تأمیــن کنــد .در واقــع ،در تعاریــف
بــاال بــر احتــرام بــه حقــوق دیگــران و ایجــاد
تعــادل بیــن حقــوق خــود و دیگــران تأکیــد
شــده اســت.
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در جدول زیر آثار متفاوت فشار روانی در فرد را مشاهده میکنیم:
نشانههای جسمی فشار روانی
گرفتگی و انقباض در گلو ،سینه ،معده ،شانهها ،گردن و فک
سردرد و میگرن
کمر درد
درد گردن
تنفس نامنظم
تپش قلب
تنگی نفس حتی در حالت استراحت
بیقراری
تیک (در صورت ،چشمها ،دهان )...
خشک شدن دهان
عرق کردن

نشانههای هیجانی فشار روانی
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اضطراب
ترسهای غیر عادی
حمالت اضطرابی
احساس خصومت
خشم
احساس گناه
نوسان خُ لق
افسردگی
بغض و گریه

سرد شدن دستها و پاها
لرزش
خستگی
درد معده و زخم معده 
حالت تهوع
افزایش ادرار
اسهال
مشکالت خواب
مشکالت جنسی
عدم هضم غذا ،استفراغ
حساس شدن به صداها
تنش پیش از قاعدگی

نشانههای رفتاری فشار روانی
پرخاشگری
سیگار کشیدن یا افزایش دفعات آن
مشروب خوردن یا افزایش دفعات آن
پرخوری
کم خوردن و بیاشتهایی
بیتوجهی به وضع ظاهری
ش��روع ک��ردن چن��د کار ب�هـ ط��ور همزم��ان ولـ�ی نیم��هکاره رهــا کــردن
آنهــا
ناخن خوردن
کندن موها

نشانههای روانی و فکری فشار روانی
ناتوانی در تمرکز
فراموش کاری
ناتوانی در به یاد آوردن وقایع اخیر
ناتوانی در کسب اطالعات
افکار مزاحم چرخنده
تردید
تصمیمگیری بدون فکر و ناگهانی
آشفتگی
کابوس دیدن
درماندگی و تسلیم
از دست دادن شوخ طبعی

افزایش اشتباهات
قضاوت نادرست در ارتباط با دیگران و موقعیتها
بی دقتی
دشوارشدن کارهای ساده 
توجه نامتناسب به جزئیات
افکار وسواسی
افکار منفی
نیشگون گرفتن پوست
اعمال وسواسی
رانندگی توأم با عصبانیت

د) دو شیوة مقابله با فشار روانی:

اقدام به عمل نمودن
فعالیت خاصی را انجام دادن
راهنمایی و مشورت گرفتن
برنامهریزی کردن
مطالعه کردن
جمعآوری اطالعات
فکرکردن
استفاده از روش حل مسئله

دعا و نیایش و مقابلههای مذهبی
تخلیه و ابراز احاسات ،مانند گریستن و ابراز خشم (به طور سالم)
گفت و گوی درونی ،مثل دلداری دادن به خود
مثبت اندیشی ،دادن معنی مثبت به آنچه رخ داده است.
توکل به خداوند و صبور بودن
درد دل کردن با اطرافیان و نزدیکان
پرت کردن حواس و مقابلة بهتر در آینده
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مقابلههای مسئلهمدار سالم

مقابلههای هیجانمدار سالم
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گاهی اوقات بعضی افراد به هنگام مواجهه با فشار روانی ،به جای استفاده از مقابلههای سالم ،به مقابلههای ناسالم روی میآورند:
مقابلههای مسئله مدار ناسالم
دزدی
فرار از منزل
تو ّسل به زور
تهدیدکردن
پرخاشگری و خشونت
بزهکاری
نیرنگ و حیله برای رسیدن به هدف
خودکشی

108

مقابلههای هیجان مدار ناسالم
اعتیاد و پناه بردن به مواد مخدر
بدگویی و خشونت و پرخاشگری
انجــام دادن رفتارهــای تکانشــی (رفتارهایــی کــه بــدون فکــر و بــه طــور
ناگهانــی صــورت میپذیرنــد و معمــوالً بــا پشــیمانی همراهنــد)
درماندگی و ناامیدی
دست از تالش و کوشش برداشتن
به خواب و خیال و رؤیا فرو رفتن
پناه بردن به خرافات و فالگیری

هــ) نــکات مهــم بــرای مقابلــه بــا
فشــار روانــی
• از رقابت غیر ضروری بپرهیزید؛
• محدودیتهــای خــود را بشناســید و
بپذیریــد .بــه خاطــر داشــته باشــید کــه هــر
کســی منحصــر بــه فــرد اســت و بــا دیگــران
تفــاوت دارد؛
• ســرگرمیهایی بــرای خودتــان در نظــر
بگیریــد ،حالــت آرامــش خــود را حفــظ کنیــد
و شــوخ طبــع باشــید؛

و) روش مقابلــة شــش مرحلــهای بــا
فشــار روانــی
گام اول؛ موقعیــت یــا اتفــاق تنــشزا :در
گام اول بایــد موقعیــت یــا اتفاقــی را کــه باعــث
نگرانیهــا شــده اســت بــه دقــت بشناســید.
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همانطــور کــه مالحظــه شــد ،اعتیــاد و پنــاه
بــردن بــه مــواد یکــی از شــایعترین مقابلههــای
هیجانمــدار ناســالم اســت در صورتــی کــه
فــرد ،بــا انتخــاب مقابلههــای مســئلهمدار و
هیجانمــدار ســالم ،میتوانــد تنشهــای
زندگــی خــود را از میــان بــردارد یــا آن را بــه
حداقــل برســاند.
نکتــه مهــم آن اســت کــه ایــن دو نــوع
مقابلــه مانعةالجمــع نیســتند ،بلکــه فــرد
میتوانــد در رابطــه بــا تنــش خاصــی از هــر
دو نــوع مقابلــه اســتفاده کنــد کــه بســیار
معمــول نیــز هســت .ابتــدا فــرد بــا اســتفاده
از مقابلههــای هیجانــی ســعی میکنــد تــا
خــود را آرام ســازد و از پریشــانی و نگرانــی
رهــا کنــد و ســپس ،بــا اســتفاده از مقابلههــای
مســئلهمدارانه ،میکوشــد تــا بــر فشــار روانــی
فائــق شــود.

• به طور منظم ورزش کنید؛
• از غذاهــای متعــادل بــه صــورت روزانــه
اســتفاده کنیــد؛
• دربــارة نگرانیهــا و مشــکالت خــود
بــا دوســتانی کــه مــورد اعتمادتــان هســتند
صحبــت کنیــد (مرکــز مشــاورة دانشــگاه را
فرامــوش کنیــد)؛
• بــرای آینــده طــرح داشــته باشــید
و از طفــرهروی و بــه تعویــق انداختــن آن
خــودداری کنیــد؛
• برنامــة کاری هفتگــی داشــته باشــید و
ســعی کنیــد بــه آن عمــل کنیــد؛
• هدفهــای واقعگرایانــهای انتخــاب
کنیــد؛
• بــه هنــگام مطالعــه بــرای یــک امتحــان،
مطالعــه را بــا دورههــای کوتــاه شــروع کنیــد و
ســپس زمــان مطالعــه را بــه تدریــج افزایــش
دهیــد؛
• فراغتهــای کوتــاه و مکــرر بــرای خــود
در نظــر بگیریــد؛
• عبــادت میتوانــد تأثیــر آرام کننــده
برایتــان در بــر داشــته باشــد.

بــرای مثــال ،اجــرای یــک کنفرانــس در برابــر
همکالســیها و اســتاد.
گام دوم؛ باورهــا :بــه معنــای افــکار و
باورهــای مــا دربــارة آن موقعیــت اســت .بــرای
مثــال ،مــن بســیار دچــار تنــش هســتم پــس
نمیتوانــم کنفرانــس خوبــی بدهــم.
گام ســوم؛ نتایــج :بــه معنــای واکنشهــا
و پاســخهای خــودکار مــا در مقابــل افــکار و
باورهایــی اســت کــه دربــارة آن موقعیــت پیــدا
کردهایــم .ایــن امــر ،در واقــع ،پاســخ مــا در
برابــر تنــش اســت .بــرای مثــال ،واکنشهــای
عاطفــی نظیــر بــه گریــه افتــادن یــا عصبــی
شــدن ،واکنشهــای جســمی ،نظیــر دل
آشــوب شــدن ،بــه تــاپ تــاپ افتــادن قلــب بــه
محــض شــنیدن نــام کنفرانــس و واکنشهــای
رفتــاری ،نظیــر دور شــدن از دوســتان و در
فکــر فــرو رفتــن ،تحریکپذیــری و زود از
کــوره در رفتــن.
گام چهــارم؛ مجادلــه بــا افــکار منفــی:
بــرای مثــال ،آیــا واقعــا ً همــه بــه مــن
میخندنــد؟ آیــا دارم واقعبینانــه بــه موضــوع
نــگاه میکنــم؟ آیــا میتوانــم کاری کنــم تــا
اضطرابــم کــم شــود؟
گام پنجــم؛ یادگیــری روشهــای مقابلــة
مؤثــر بــا عامــل تن ـشزای مرحلــة اول .بــرای
مث��ال ،آموخت��ن روش آرامســازی یــا درک
ایــن کــه کــدام بخــش از اجــرای کنفرانــس
باعــث اضطــراب مــن میشــود.
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گام ششــم؛ مداومــت
در رســیدن بــه هــدف:
بــه معنــای تمرکــز بــر
یادگیــری رویکــرد جدیــد
بــرای روبــه رو شــدن بــا
موقعیتهــای مشــابه در
آینــده.
از آنجــا که مشــکالت
خــوب ،نظیــر بیخــواب
شــدن ،دیــر بــه خــواب
رفتــن ،زود از خــواب
برخاســتن و خــواب
منقطــع و آشــفته ،از
شــایعترین واکنشهــای
مــا در برابــر فشــارهای
روانــی و تنــش بــه شــمار
میرونــد ،آشــنایی بــا
چنــد روش بــرای بهبــود
الگــوی خــواب ضــروری اســت:
 .1بــه وجــود آوردن یــک خــأ ذهنــی .وقتی
کــه دچاــر تنــش هس��تیم ،در دام حلق��های از
افــکار نگــران کننــده و اضطــرابزا میافتیــم
کــه مانــع از خوابیــدن مــا میشــوند .در
چنیــن مواقعــی ،هــر یــک از نگرانیهــای خــود
را بــه طــور کامــل در ذهــن بازگویــی کنیــد و
بگوییــد «بعــدی» .در انتهــا درمییابیــد کــه
دیگــر چیــزی نیســت کــه بــه آن فکــر کنیــد
و ایــن همــان لحظــهای اســت کــه دیگــر در

خــواب فــرو میرویــد.
 .2یــک فهرســت ذهنــی تهیــه کنیــد .بــرای
مث��ال ،هماــن ط�وـری ک��ه دراز کش��یدهاید،
فهرســتی از لوازمــی کــه در خانــه داریــد تهیــه
کنیــد؛ اگــر هنــوز هم بیــدار بودیــد ،فهرســتی از
لــوازم خانــة خانــواده خــود یــا دوســتانتان تهیــه
کنیــد.
 .3بــرای یــک خــواب خــوب خــود را آمــاده
کنیــد:
• از ورزش کردن قبل از خواب بپرهیزید؛
• بــا کشــیدن عضــات بــدن ،آنهــا را آرام

کنیــد؛
• دمــای اتــاق خــود را پاییــن ،ولــی بــدن
خــود را گــرم نگــه داریــد؛
• بیــن شــام و زمــان خــواب حداقــل یــک
ســاعت فاصلــه در نظــر بگیریــد؛
• در حالیکــه دراز کشــیدهاید و چشــمان
خــود را بســتهاید بــه رادیــو گــوش کنیــد؛
• در صورت امکان ،دوش آب گرم بگیرید؛
• از خــوردن چــای یــا قهــوه پیــش از خــواب
بپرهیزید؛
• از کار کــردن در تختخــواب یــا بحــث دربارة

مشــکالت خــودداری کنید؛
• بــه تدریــج بــرای زمــان خوابیــدن و بیــدار
شــدن نظمــی را ایجــاد کنیــد .بــه ســه چیــز
خوبــی کــه در طــول روز بــرای شــما رخ داده
اســت فکــر کنیــد ،هــر چنــد آنهــا ســاده و
معمولــی باشــند.

هژیو هدنورپ

ز) تغذیــة ســالم (بــه جــای مــواد
مخــدر ،کــدام مــادة غذایــی را مصــرف
کنیــد)
تغذیــة صحیــح ،بــدن را در وضعیــت
مطلوبــی نگــه مــیدارد و کمــک میکنــد تــا
مــا در شــرایط پــر فشــار ،احســاس انــرژی و
ســامتی کنیــم .بــرای ســامت بــودن ،رژیــم
غذایــی ســالمی را انتخــاب کنیــد ،بــه انــدازه
بخوریــد و همــواره آب زیــادی مصــرف کنیــد.
در ادامــه ،توصیههایــی در ایــن زمینــه عرضــه
میشــوند:
• در هــر روز پنــج یــا شــش وعــده میــوه
(هــر وعــده بــه انــدازة کــف دســت) مصــرف
کنیــد؛
• از پروتئینهــا بــه طــور مرتــب اســتفاده
کنیــد .ماهــی ،مــرغ و گوشــت حــاوی
پروتئینهــا هســتند .پروتئیــن ســبب تولیــد
ســروتونین میشــود .کمبــود ســروتونین (مــادة
شــیمیایی موجــود در مغــز) بــه افســردگی و
ناامیــدی میانجامــد؛ پــس پیــش بــه ســوی
مصــرف پروتئیــن؛

• کربوهیدراتهــا را زیــاد مصــرف کنیــد.
ســیب زمینــی پختــه ،برنــج و ماکارونــی
سرشــار از منیزیمانــد و ایــن مــاده در
پیشــگیری از افســردگی مؤثــر اســت؛
• تــا حــد امــکان از مصــرف تنقــات
شــیرین پرهیــز کنیــد؛ هــر چنــد در کوتــاه
مــدت انــرژی را بــاال میبرنــد ،ولــی در بلنــد
مــدت باعــث بیحالــی و کســلی میشــوند؛
• مهمتریــن وعــدة غذایــی ،صبحانــه
اســت کــه ســبب حفــظ انــرژی و تمرکــز
میشــود و بــه اعتقــاد عــدهای ،مــا را در برابــر
ســرماخوردگی محافظــت میکنــد؛
• چربیهــا از اجــزاء اصلــی یاختههــای
بــدن مــا هســتند .بــا ایــن حــال ،بــه علــت
انــرژی زیــادی کــه تولیــد میکننــد و
خطراتــی کــه بــه دنبــال دارنــد ،نبایــد بیــش
از  30درصــد کالــری روزانــهای کــه دریافــت
میکنیــد باشــند؛
• بهتــر اســت بــه جــای ســه وعــدة غذایــی
نســبتا ً پــر حجــم در روز ،پنــج وعــده غــذای
کــم حجمتــر مصــرف کنیــم .ایــن امــر باعــث
میشــود تــا ســطح قنــد خــون و بــه تبــع
آن انــرژی مــا ،بــه جــای بــاال و پاییــن رفتــن
ناگهانــی ،در طــول روز در حــد ثابتــی باقــی
بمانــد؛
• قبــل از خــواب ،غــذای حجیــم نخوریــد
کــه خوابتــان مختــل میشــود؛
• بــه جــای قهــوه و چــای یــا آب میوههــای

مصنوعــی ،از آب اســتفاده کنیــد زیــرا تفکــر
شــما را روانتــر میکنــد و ظاهــری شــادابتر
بــه شــما میبخشــد .پــس بهتــر اســت کــه
همــواره بطــری کوچکــی آب بــا خــود داشــته
باشــید.
• آب بــرای هضــم و دســتگاه گــوارش
بســیار مفیــد اســت و ســبب دفــع مــواد زایــد
از بــدن میشــود .بــد نیســت بدانیــم کــه دو
ســوم بــدن مــا از آب تشــکیل شــده اســت20 .
درصــد از حجــم اســتخوان و  75درصــد مغــز
و عضــات بــدن مــا از آب تشــکیل شــدهاند.
پــس آب فرامــوش نشــود؛
• تــا حــد امــکان از غــذای تــازه ،و نــه از
کنســرو ،اســتفاده کنیــد؛
• مصرف ساالد را فراموش نکنید؛
• شــکالت تلــخ ،و ترجیحــا ً نــه شــیری،
حــاوی عناصــر ســومندی بــرای بــدن اســت؛
مصــرف کــم آن توصیــه شــده اســت؛
• پرتقــال و کلــم بروکلــی سرشــار از آنتــی
اکســیدانها هســتند کــه در تقویــت دســتگاه
ایمنــی بــدن ،مقابلــه بــا آثــار فشــار روانــی ،و
مبــارزه بــا ســرطانها بســیار مؤثرنــد.
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نام خوراکی

تقویــت رشــد یاختههــا و مقابلــه
بــا عفونتهــا باعــث میشــود تــا مــو،
پرتقــال ،گریــپ فــروت ،هلــو ،ســیب ،گالبــی ،طالبــی ،تــوت فرنگــی ،هویــج ،لوبیــا،
پوســت ،ناخــن و چشــمان ســالمی داشــته
گوجــه فرنگــی ،اســفناج ،تخــم مــرغ ،پنیــر ،کــره ،جگــر ،ماهــی و کلــم بروکلــی
باشــیم.
تقویــت و اســتحکام رگهــای
خونــی ،لثــه ،دندانهــا و اســتخوانها،
لیمــو ،پرتقــال ،گریــپ فــروت ،تــوت فرنگــی ،تــوت ســیاه ،شــاتوت ،کیــوی ،انبــه ،گوجــه
تســهیل در جــذب آهــن و تقویــت
فرنگــی ،کلــم بروکلــی ،اســفناج ،کلم.
دســتگاه  ایمانــی بــدن

ویتامین E

تحریــک و تقویــت دســتگاه ایمنــی
مارچوبــه ،کل بروکلــی ،کلــم پیــچ ،کلــم بروکســل یــا فندقــی ،اســفناج ،آواکادو ،تخــم
بــدن و پیشــگیری از  حملــة قلبــی،
مــرغ ،زیتــون ،ماهــی (آزاد ،ماهــی تــون) ،میوههــای مغــزدار (پســته ،بــادام ،فنــدق) ،قلــوه،
کمــک بــه شــکلگیری گویچههــای
لوبیــا ،روغــن گیاهــی ،برنــج قهــوهای ،جوانــة گنــدم ،نــان دانــهدار (مثــل نــان گنــدم یــا جــو)
قرمــز

سلنیوم

ماهــی ،میوههــای مغــزدار (پســته ،بــادام ،فنــدوق) ،حبوبــات ،جوانــة گنــدم ،قــارچ،
پیشــگیری از آســیب دیــدن یاختههــا
و تحریــک  دســتگاه  ایمنــی بــدن ،ســبوس ،عــدس ،گوشــت گوســفند و گاو ،گوشــت بوقلمــون و اردک ،جانــور دریایــی
پیشــگیری از بــروز برخــی از ســرطانها دارای الک ،مثــل صــدف ،ماهــی ســفید ،ماهــی تــون ،شــیر ،کــره ،پنیــر ،آواکادو ،ســیر.

روی

ســرعت بخشــیدن بــه بهبــودی زخــم،
حبوبــات ،شــیر ،کــره ،پنیــر ،بــادام زمینــی ،دانــة آفتــاب گــردان ،صــدف خوراکــی،
تقویــت پوســت و مــو ،کمــک بــه هضــم
ماهــی ،جانــور دریایــی دارای الک ،مثــل صــدف ،جگــر ،گوشــت گوســفند و گاو ،گوشــت
و ســوخت و ســاز ،تقویــت دســتگاه 
مــرغ ،گوشــت بوقلمــون ،حبوبــات ،دانههــای گیاهــی
تولیــد مثــل

فرستادن جزوهها یا بروشورهای آموزشی به والدین

ترغیــب والدیــن بــه شــرکت در تشــکیالت والدیــن ،از طریــق
انجم��ن اولی��ا و مربی��ان ب�رـای ایفــای نقشهــای فعالتــر
برگــزاری دورههــای آموزشــی یــا روشهــای تغییــر نگــرش

دانشآمــوزان

دخالت دادن والدین
روشهای آگاهسازی والدین از طریق مدرسه اشاره عبارتند از:

برگــزاری جلســاتی بــرای آگاه کــردن والدیــن از خطــر مــواد

مخــدر و دادن آموزشهــای الزم

وضع مقررات واضح در رابطه با مواد مخدر

 . 1رک :راهنمــای پیشــگیری از ســوء مصــرف مــواد بــرای دســت انــدرکاران رســانههای گروهــی ،ص 79
– .82

وجـ�ود و اع�لام مق��ررات ج��دی ای��ن پیــام را میرســاند کــه مصرف

هژیو هدنورپ

نقش آموزش و پرورش در پیشگیری از مصرف مواد مخدر
ســاختار مدرســه در برنامههــای وســیع پیشــگیری ســهم بســزایی
دارد .همراهــی مدرســه در برنامههــای جامــع اجتماعــی موجــب
میشــود تــا پیامهــا ،ارزشهــا و نگرشهــای واحــدی بــه نوجوانــان
منتقــل شــود .هنگامــی کــه از ســاختار مدرســه در عملیــات پیشــگیری
اســتفاده میشــود ،نمیتــوان تنهــا افــرادی را کــه بیشــتر در معــرض
خطرن��د تح��ت پوش�شـ ق��رار داد؛ زیــرا ایــن خطــر وجــود دارد کــه بــه
آن��ان م��ارک «داش��تن پتانس��یل اعتی��اد» زده ش�دـه و ایـ�ن پیـ�ام بــه
1
فــرد داده شــود کــه «در آینــده معتــاد خواهــی شــد».

بســیاری از روشهــای آمــوزش اطالعــات یــا تغییــر و تثبیــت
نگــرش فــرد را میتــوان از طریــق مدرســه و بــرای گروههــای
دانشآمــوزان طرحریــزی نمــود .ایــن آموزشهــا میتواننــد بــه
وسـ�یله برگ��زاری کالس ،نمای��ش فیل��م ،جــزوه و یــا بحثهــای
گروهـ�ی انتقـ�ال یابنـ�د.
یکــی از روشهایــی کــه نگــرش گــروه دانشآمــوزان را
م��ورد ه��دف قرــار میده��د ،اس��تفاده از روش تلقیحشـ�ناختی
( )cognitive inoculationاسـ�ت .باــ ایـ�ن شــیوه عــاوه بــر ارائــه
اطالعــات و باورهــای صحیــح در مــورد مصــرف مــواد ،دانشآمــوزان
را در مــورد عقایــد و باورهایــی کــه احتمــال دارد در آینــده بــا آن
روب��هرو ش��وند ،بهــ بح��ث وامیدارنـ�د .اس��تفاده از ایــن روش ،منجــر بــه
تثبیــت نگرشهــای آموختــه شــده میشــود و آنــان را بــرای تحمــل
فش��ارهایی ک��ه بعده��ا ممک��ن اس��ت از طریـ�ق دیگــران بــرای پذیرفتــن
باوره��ای ناسـ�الم اعم��ال ش��ود مهی��ا میسـ�ازد.
از شـ�یوههای دیگــر بــرای تغییــر نگــرش ،ایجــاد گروههــای
دانشآمــوزی اســت کــه تحــت عناوینــی ماننــد گروههــای ســالم ،بــا
هرگون�هـ عم��ل خــاف مخالف�تـ میکننـ�د .پیوســتن فــرد بــه چنیــن
گروهــی ،بــا اعمــال فشــار از طــرف گــروه ،منجــر بــه شــکلگیری
نگرشهـ�ای ضدمصـ�رف مـ�واد میشـ�ود.
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کامـلاً روشـ�ن اسـ�ت .امـ�ا ایـ�ن مشـ�ارکت ،بـ�ه اطالعـ�ات و تبحـ�ر کافـ�ی
س�یـگار و م�وـاد مخ��در از نظـ�ر اجتماع��ی موــرد پذی��رش نیس��ت .ب��رای
نیـ�از دارد .بدیهـ�ی اس��ت کهــ اطالع�اـت معلماــن بایـ�د بیـ�ش
وض��ع چنی��ن سیاسـتهایی ابتــدا بایــد وســعت مســئله را در
بخش
از اطالعــات دانشآمــوزان باشــد .معلمــان غیربومــی
مدرســه ،از ابعــاد مختلــف ،تخمیــن زد و مطابــق با آن
مهمی از زندگی کودکان و
بایــد از وضعیــت مــواد مخــدر در منطقــه مطلــع
مقــررات الزم را تنظیــم نمــود .ایــن مقــررات بایــد
نوجوانان در مدرسه سپری میشود.
شــوند .همچنیــن معلمــان بایــد از نیازهــای
شــامل ممنوعیــت هرگونــه حمــل ،اســتفاده و
ارتباط و نحوه برخورد معلمان با آنان و
دانشآمــوزان و عوامــل و موقعیتهایــی
فــروش ســیگار و مــواد مخــدر باشــد و عواقــب
احیان ًا مشکالتی که احتما ً
ال در این رابطه به وجود
کــه آنــان را در معــرض خطــر مصــرف قــرار
ســرپیچی از ایــن مقــررات نیــز بایــد معلــوم
میآید ،از مهمترین وقایع زندگی دانشآموزان
میدهــد ،آگاهـ�ی یابنـ�د.
و روشــن شــود .در صــورت امــکان از اخــراج،
است .تصحیح این ارتباطات در کاهش عوامل
معلمــان نیـ�ز ماننــد دیگــر افــراد جامعــه
بــه عنــوان تنبیــه نبایــد اســتفاده کــرد؛ زیــرا
استرسزا و تقویت اعتماد به نفس
ممکــن اســت دارای نگرشهــای مثبــت یــا
اخــراج شــدن از مدرســه خــود عامــل مهمــی
دانشآموزان تأثیر بسزایی دارد
خنثــی بــوده و یــا حتــی خــود مصرفکننــده
در ابتـلا ب��ه اعتیـ�اد اس��ت .ع�لاوه برــ آن ،تحقیقــات
س��یگار و ی��ا م��واد مخ��در باش��ند .از آنجــا کــه معلمــان از
نشــان دادهانــد کــه دانشآمــوزی کــه بــه دلیــل
الگوه��ای مهمــ زندگ�یـ ک��ودکان و نوجوانانان��د ،تأثیــر نگــرش و رفتــار
مصــرف مــواد از مدرســه اخــراج میشــود ،احتمــال ســوءمصرف در
آنــان بــه دانشآمــوزان کام ـاً مبرهــن اســت .بنابرایــن معلمــان ،بایــد
همکالســانش بــه دلیــل دوســتی بــا او بیــش از هنگامــی اســت کــه
از انتقــال هرگونــه نگــرش مثبــت نســبت بــه مــواد بــه دانشآمــوزان
در مدرســه باقــی مانــده و تحــت نظــارت و مشــاوره و درمــان قــرار
پرهیـ�ز نماینـ�د.
میگی��رد .اخ��راج رامیتــوان بــه عنــوان آخریــن راه حــل در صــورت
شکســت انــواع دیگــر تنبیــه بــه کار گرفــت.
ایجاد امکانات مشاوره و درمان
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مدرســه بایــد امکانــات کافــی مشــاوره یــا درمــان را بــرای کســانی
کــه بــه هــر دلیــل در رابطــه بــا مــواد مخــدر دچــار مشــکل شــدهاند،
فراهــم آورد و وجــود ایــن امکانــات را بــه اطــاع دانشآمــوزان و
والدینشــان برســاند .همچنیــن قبــل از اســتفاده از هرگونــه تنبیــه در
مــورد افــرادی کــه از مقــررات عــدم مصــرف تخطــی کردهانــد ،ابتــدا
بایــد از آنــان جهــت شــرکت در جلســات مشــاوره تعهــد گرفتــه شــود.
آگاهسازی معلمان

اهمیــت مشــارکت معلمــان در پیشــگیری از مصــرف مــواد مخــدر،

اصالح روش تدریس و برخورد با دانشآموزان

بخـ�ش مهمـ�ی از زندگـ�ی کـ�ودکان و نوجوانـ�ان در مدرسـ�ه سـ�پری
میش��ود .ارتب�اـط و نح��وه برخوــرد معلم��ان ب��ا آن��ان و احیانـا ً مشــکالتی
کــه احتمــاال ً در ایــن رابطــه بــه وجــود میآیــد ،از مهمتریــن وقایــع
زندگ��ی دانشآم��وزان اسـ�ت .تصحیحــ ایــن ارتباطــات در کاهــش
عوامــل اســترسزا و تقویــت اعتمــاد بــه نفــس دانشآمــوزان تأثیــر
بســزایی دارد.
اصــاح روش تدریــس معلمــان بــه نحــوی کــه دانشآمــوزان را بــه
بحــث ،مداخلــه و اظهارنظــر ،اســتقالل و تصمیمگیــری تشــویق نمایــد،
از روشه��ای دیگـ�ر پیشــگیری از س��وء مصرــف م��واد مخ�دـر اس��ت .در
میـ�ان انــواع فعالیتهــای آموزشــی ،بــر نقــش اساســی روشهــای فعــال
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(یادگیــری اکتشــافی ،پژوهـ�ش ،مباحـ�ث و نمای��ش) تأکیــد میشــود.
رسانهها و پیشگیری از مصرف مواد مخدر
ه��دف چنیـ�ن فعالیتهایــی ،تقویــت اســتقالل دانشآمــوزان و افزایــش
رسـ�انهها در ش��کل دادن و تقوی��ت ن ُرمهــای اجتماعــی بســیار
خودابــرازی و مســئولیتپذیری اســت .عــدم موفقیــت کــودکان در
اهمیــت دارنـ�د .از ای��ن می��ان ،رادیــو و تلویزیــون نفــوذ بیشــتری
مدرســه ،نش��انه ع��دم موفقی��ت و نارســایی سیســتم مدرســه اســت.
دارنــد ولــی نقــش روزنامههــا و مجــات ،پوســترها و آگهیهــای
1
بنابرایــن ،تــا حــد امــکان از اخــراج کــودکان از مدرســه بایــد جلوگیــری
تبلیغاتـ�ی را در ایجـ�اد نگرشهـ�ا و ارزشهـ�ا نبایـ�د نادیـ�ده گرفـ�ت.
نمــود؛ زیــرا موفقیــت تحصیلــی ،نقــش محافظتکننــدهای در مقابــل
برنامههــای پیشــگیری کــه از ســاختار رســانهها اســتفاده میکننــد،
ابت�لا ب��ه س��وء مصــرف مــواد دارد.
هنگامـ�ی موفقی��ت بیش��تری خواهنـ�د داشـ�ت کـ�ه بـ�ا اسـ�تراتژیهای
دیگــر همــراه شــوند؛ زیــرا مطالعاتــی کــه بــر تأثیــر رســانهها شــده،
آموزش مهارتهای ارجاع دادن
نشــان دادهانــد کــه اگرچــه رســانهها موجــب افزایــش آگاهــی جمعیــت
بــه اســتثنای والدیــن ،معلمــان بیــش از ســایر افــراد بالــغ بــه طــور
هــدف میشــوند ،امــا بــه تنهایــی نمیتواننــد تغییــر محسوســی در
روزمــره بــا دانشآمــوزان ســروکار دارنــد .آمــوزش معلمــان در مــورد
رفت��ار آن��ان ایجــاد نماینـ�د.
نشــانههای مصــرف مــواد و یــا اختــاالت روانــی بــه ویــژه مشــکالت
بــرای اســتفاده از رســانهها ،ابتــدا بایــد بــه ســؤاالت زیــر پاســخ داد:
خلقــی ،شــیوه برخــورد بــا آن و چگونگــی ارجــاع مــوارد بــه مراکــز
گــروه مخاطــب دقیقـا ً چــه کســانی هســتند؟ در چه رده ســنی و جنســی
مشــاوره و درمــان موجــب میشــود تــا معلمــان بــه عنــوان مراجــع
و طبقــه اجتماعــی قــرار دارنــد؟ گــروه مخاطــب از چــه رســانههایی و در
مهـ�م شناسـ�ایی و ارجـ�اع ،عمـ�ل نماینـ�د.
چـ�ه زمانهایـ�ی بیشــتر اس�تـفاده میکننــد؟ ایــن گــروه چــه پیامهایــی
را بیش��تر دریاف��ت میکننــد؟ گــروه مخاطــب پیامهــا را بــه چــه شــکل
استفاده از معلمان برای آموزش اطالعات
و از طـ�رف چ��ه کساــنی بیشتــرمیپذیرنــد؟
از معلمــان ،در صــورت ارائــه آموزشهــای کافــی
مدرسه
هنــگام اســتفاده از تلویزیــون بایــد بــه دو نکتــه
و الزم میتــوان در امــر آمــوزش اطالعــات
باید امکانات کافی مشاوره
توجــه نمــود :نخســت قابلیــت پذیــرش برنامــه
مرب��وط بـ�ه مــواد مخــدر و یــا تغییــر نگــرش
یا درمان را برای کسانی که به هر دلیل
بدیـ�ن معنـ�ی کـ�ه برنامـ�ه بـ�ه چـ�ه میـ�زان
دانشآم��وزان ی��ا ایجــاد مهارتهــای
در رابطه با مواد مخدر دچار مشکل شدهاند،
میتوانــد توجــه بیننــده را بــه خــود جلــب
مقاومــت در مقابــل فشــار دوســتان اســتفاده
فراهم آورد و وجود این امکانات را به اطالع
کــرده و جلــب نــگاه دارد.
نمــود .مطالعــات مختلــف نشــان دادهانــد کــه
دانشآموزان و والدینشان برساند
دوم میزــان تأثیــر :در صورتــی کــه مخاطــب
آموزشهایــی کــه بــه وســیله معلمــان انتقــال
پیــام یــا برنامــه مــورد نظــر را ببینــد و کام ـاً بــه
مییابنــد ،عــاوه بــر کــم هزینــه بــودن ،تأثیــر قابــل
آن توجــه کنــد ،چــه تأثیــری بــر نگــرش و رفتــار او خواهــد
توجه�یـ در افزای��ش آگاه��ی و تغیی��ر نگــرش کــودکان و نوجوانــان
داش��ت .همچنیـ�ن بایدــ از محدودیتهاــی زمان��ی و هزینــه اســتفاده از
دارنــد.
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هــر وســیله ارتبــاط جمعــی مطلــع بــود .بــه عقیــده مبلغــان تجــاری،
بــرای آگاه کــردن بیننــده ،آگهــی ،حداقــل ســه بــار بایــد در معــرض
نمایــش گذاشــته شــود .بدیهــی اســت کــه بــرای تغییــر نگــرش و
باورهــا ب�هـ بی��ش از ایـ�ن میـ�زان نیـ�از اســت .بایــد توجــه داشــت کــه
رســانهها و برنامههایــی کــه افــراد در معــرض خطــر را تحــت پوشــش
ق��رار میدهنـ�د ،ارجحیـ�ت بیشــتری دارنــد.
اســتراتژیهایی کــه در آن از رســانهها اســتفاده میشــود،
عبارتنــد از:
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استفاده از چهرههای محبوب در رسانهها

بــرای مشــارکت در فعالیتهــای پیشــگیری میتــوان از چهرههــای
محبــوب ورزش��ی ،علمــی ،هن��ری (مانن�دـ هنرپیشـ�گان) دعــوت نمــود.
به خصـ�وص افــرادی ک��ه هرگـ�ز سیــگار یــا مــواد دیگــری مصــرف
نکردهانـ�د و نسـ�بت بـ�ه آن نگرشه��ای منفـ�ی نیـ�ز دارنــد ،میتواننــد
الگوهـ�ای خوبـ�ی بـ�رای نوجوانـ�ان و جوانـ�ان فراهـ�م آورنـ�د.
استفاده از معتادان آسیبدیده در رسانهها

در برنامههــا و فیلمهــای آموزشــی کــه جهــت آگاهســازی افــراد
بــه کار میرونــد ،نبایــد از معتــادان بهبــود یافتــه اســتفاده کــرد .در
ارتباط با نویسندگان و کارگردانان
حقیقـ�ت پیــام معتـ�اد بهبوــد یافت��ه وقتـ�ی میگویــد «کاری را کــه
تلویزیـ�ون تأثی��ر بســیار زیــادی در رفتــار کــودکان و نوجوانــان
م��ن کـ�ردهام ،نکنیــد» ،ایــن اســت کــه فــرد معتــاد هــر وقــت بخواهــد،
دارد .غال��ب برداش��تهای نوجوان��ان از ش��خصیتها و یادگیریهــای
بــدون هی��چ مشکــلی ،میتوانــد اعتیــاد خــود را تــرک
آنــان بــا برداشــت بزرگســاالن متفــاوت اســت .برخــی از
رسانهها
کنــد .بنابرای��ن ،تنه�اـ از معتادانـ�ی میبایســت
شــخصیتپردازیها از افــراد معتــاد ،منجــر بــه
در شکل دادن و تقویت
اســتفاده کــرد کــه مصــرف مــواد باعــث ایجــاد
ایجــاد نگرشهــای مثبــت نســبت بــه مــواد
نُرمهای اجتماعی بسیار اهمیت دارند.
صدم��ه واض��ح ،معلولی��ت و یــا وارد آمــدن
مخ��در میشــود .ع��دم نمای��ش واقعگرایانــه
از این میان ،رادیو و تلویزیون نفوذ بیشتری
عواقــب و عــوارض اعتیــاد ،اغلــب پیــامآور وجــه دارند ولی نقش روزنامهها و مجالت ،پوسترها و آســیبهای جــدی بــه ســامت جســمی،
روانــی و اجتماعــی او شــده باشــد.
جـ�ذاب آن مانن�دـ خطرن��اک و یـ�ا هیجانانگیــز
آگهیهای تبلیغاتی را در ایجاد نگرشها و
ب�وـدن اس��ت .ع�لاوه ب��ر ای��ن ،فیلمه��ای س��ینمایی
ارزشها نباید نادیده گرفت
استفاده از سایر روشهای مکمل
و تلویزیون��ی حاــوی پیامهــای مختلفــی از تأثیــر
طــی برنامههــای وســیع پیشــگیری از اعتیــاد ،همــراه
ســیگار ،الــکل ،دارو و مــواد مخــدر در کاهــش درد و رنــج
بـ�ا نم��اش برنامهه�اـ ی��ا فیلمهــای آموزشــی از تلویزیــون ،جلســاتی
و اضطـ�راب بـ�وده و یـ�ا عـ�ادی بـ�ودن مصـ�رف مـ�واد را بـ�ه نمایـ�ش
را ب��ه بحـ�ث ،نقــد و تبــادل نظ��ر در م�وـرد محتویــات ایـ�ن فیلمهــا
میگذارن��د .هــدف از ایــن برنامــه ،آمــوزش دســتاندرکاران رســانهها
اختص�اـص داد ک�هـ میتوان�دـ ب��ه صـ�ورت بحثهــای بیـ�ن فرــدی یــا
اســت تــا در برنامههــای خــود در مــورد مصــرف مــواد و مضــرات آن،
بحــث هــای گروهــی باشــد .مطالعــات نشــان میدهنــد کــه اســتفاده
اطالعــات واقعــی را منتقــل کــرده و الگــوی صحیحــی از مــواد مخــدر و
از ای��ن جلس��ات ب�هـ عن��وان مکم��ل آگاهس��ازی فیلمهــای آموزشــی را
معت��ادان مطــرح نماینـ�د .از بدآموزیهــای رفتــاری در ابعــاد مختلــف
ب��ه میـ�زان قابـ�ل توجهــی افزای��ش میدهــد و موجــب پایای��ی بیشـ�تر
بپرهیزن��د و در صــورت ل�زـوم ،در تبلی��غ روشه��ای دیگــر پیشــگیری از
آث�اـر آنهـ�ا میشـ�ود.
سـ�وءمصرف مـ�واد ،همراهـ�ی نماینـ�د.

مذه��ب را ب��ه عن��وان عام��ل مس��تحکمی در
مقاب��ل آس��یبهای اجتماع��ی از جمل��ه اعتیـ�اد
تلق��ی نمودهان��د .مهمتری��ن نق��ش مذهـ�ب،
پیش��گیری اولی��ه از اعتی��اد اس��ت ب��ه ای��ن معنا
ک��ه ه��ر چ��ه فـ�رد از لحـ�اظ اعتقادی در سـ�طح
مطلوبت��ری ق��رار گی��رد ،کمت��ر ب��ه دام
اعتی��اد گرفت��ار میشـ�ود؛ چـ�را کـ�ه بسـ�یاری
از دس��تورات دینـ�ی در کنتــرل اعتیــاد مؤثـ�ر
اس��ت .بررسـ�یها نش��ان میده��د افـ�رادی
ک��ه اص��ول مذهب��ی را پذیرفتهان��د و ب��ه آن
پایبندنــد ،کمتـ�ر از اف�رـادی کـ�ه مذهبـ�ی
1
نیس�تـند ،موــاد مخــدر مصــرف میکننـ�د.
مذه��ب در س��ه سـ�طح میتوان��د مصـ�رف
2
موــاد را تحـ�ت تأثیـ�ر خــود قرــار دهـ�د:

 . 1محمــدی ،محمــد علــی و بهــروز  دادخــواه ،نقــش  مذهــب 
در پیشگیــری از  اعتیــاد ،نشــریه روانشناســی و علــوم تربیتــی،
شــماره9و ،10ص .28
 . 2کیانــی و دیگــران ،نقــش مذهــب و ســامت معنــوی در پیشــگیری از 
اعتیــاد ،پایــگاه اطــاع رســانی پیشــگیری اولیــه از اعتیــاد.
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نقش باورهای دینی در پیشگیری از
اعتیاد
تجربــه جهانــی در مســیر مبــارزه بــا مــواد
مخــدر و پیشــگیری از اعتیــاد ،نشــانگر آن
اس��ت کـ�ه همزمــان ب��ا تالشهــای پلیســی
– انتظامــی در تــداوم مبــارزه ســخت افــزاری
ب��ا ایـ�ن پدی�دـه میبایس��ت حرکتهــای
فرهنگــی و بــه عبارتــی نــرم افــزاری نیــز در
ایــن عرص�هـ انجــام پذی��رد .مذهــب بــه عنــوان
یــک عامــل فرهنگــی میتوانــد در پیشــگیری
از شــیوع ایــن بــای خانمــان ســوز نقــش
ممتــازی ایفــا کنــد.

موــاد مخــدر و اعتیــاد بـ�ه عنوــان یـ�ک
پدیـ�ده اجتماع��ی جوام��ع و فرهنگهــای
مختل��ف را تح��ت س��یطره خ��ود در آورده
اس��ت .اعتیـ�اد و سـ�وء اس�تـفاده از مــواد مخـ�در
بی��ش از همـ�ه ،قش��ر جــوان و نیــروی فعـ�ال
جامعـ�ه را هــدف خــود قرــار داده اسـ�ت.
دین اس�لام ب��ه دلی��ل ماهی��ت اجتماعیاش
و دیدگاهـ�ی کـ�ه نســبت بـ�ه انســان و رشـ�د
و کم��ال او دارد ،در بردارن��ده بس��یاری از
مؤلفههــای جامعهش��ناختی اسـ�ت .نقـ�ش
مذه��ب در پیشـ�گیری از اعتی��اد ب��ه گونـ�های
اس��ت ک��ه بســیاری از اندیشمــندان بـ�زرگ
جهـ�ان مث��ل فروی��د ،یون��گ و ویلیـ�ام جیمــز،

فعالیتهای پیشگیرانه
نخسـ�تین تأثی��ر مذه��ب ،شـ�امل
فعالیته��ای پیشگیران ـهای اس��ت ک��ه بـ�رای
تحریـ�م شرــوع مصــرف موــاد بـ�ه کار گرفتـ�ه
میش��ود و میتوان��د در برگیرنـ�ده آمـ�وزش
مســتقیم مـ�ردم دربـ�اره من��ع مص��رف مـ�واد
و همچنیـ�ن هدفمنـ�د کرــدن زندگـ�ی باشـ�د
کـ�ه در ایـ�ن صوــرت مصــرف موــاد عملـ�ی
پس��ندیده نیسـ�ت.
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جلوگیری از رواج و گسترش
دومی��ن تأثی��ر مذه��ب ،مداخل��ه در
جلوگی��ری از گس��ترش اعتی��اد در افـ�رادی
اس��ت ک��ه مص��رف آزمایش��ی و گاه ب��ه گاه
موــاد را شرــوع کردهانـ�د .بـ�ه طــور کلـ�ی
مص��رف مـ�واد در انس��ان حالت��ی غی��ر عـ�ادی
ایجـ�اد مینمایـ�د ،ای��ن حــاالت ک��ه بیشـ�تر
لذتبخشان��د ب��ه ص��ورت موق��ت و کاذب
ایجــاد میگرــدد .برــوز همیـ�ن حاــالت کیـ�ف
و لــذت بعـ�د از اولیـ�ن مصــرف کـ�ه در بعضـ�ی
مـ�وارد فق��ط ب��ه ص��ورت کنجـ�کاوی مبـ�ادرت
ب��ه آن میگـ�ردد ،باع��ث تـ�داوم مص��رف و
اعتیـ�اد میشـ�ود.
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کمک برای ترک مواد
ســومین تأثی��ر مذه��ب ،شـ�امل
برنامههای��ی اس��ت ک��ه بـ�رای کم��ک ب��ه افـ�راد
معتــاد بـ�ه منظــور تــرک و همچنیـ�ن پرهیـ�ز
از بازگش��ت مجـ�دد در آنـ�ان فراه��م شـ�ده
اس��ت .هـ�دف عمـ�ده از اجــرای برنامههـ�ای
کاربــردی ،پیشــگیری از س��وء مص��رف مـ�واد
مخ��در و روانگرــدان ،تأمی��ن حف��ظ سـلامت
افــراد تشــکیل دهنـ�ده جامع��ه و جلوگیـ�ری
از زیانهای��ی اس��ت ک��ه ناش��ی از عرض��ه و
س��وء مص��رف م��واد مخ��در و روانگـ�ردان
اس��ت .نتیج��ه اجــرای ای��ن برنامههـ�ا ،داشـ�تن
جامعهــای ســالم خواه��د بـ�ود.
از ســوی دیگــر دیــن بــرای انســا ِن باایمــان

حــد و مرزهایــی را مشــخص کــرده اســت؛ مؤمن
حــق نــدارد عقــل خویــش را زایــل کنــد ،انســان
باایمــان نبایــد بــه خــود و جامعـهای کــه در آن
زندگ�یـ میکندــ ض��رر برس��اند .شــراب و اعتیـ�اد
باعـ�ث زایـ�ل شــدن عقـ�ل میش�وـد و توانایـ�ی
انســان را برــای تفکـ�ر درسـ�ت و ادراک صحیـ�ح
از بینــ میبـ�رد .عق��ل و وجـ�دان ب��ه عنـ�وان
حافظ��ان انس��ان جه��ت جلوگی��ری از خ��روج از
حدــود انساــنی و اجتماعـ�ی پیوســته در گفتگـ�و
بـ�ا نفـ�س اسـ�ت .حــال بـ�ا تعطیـ�ل شــدن ایـ�ن
دو نگهب��ان آدم��ی در سراشـ�یبی سـ�قوط قــرار
میگیـ�رد بهــ گون ـهای ک��ه امـ�کان نج��ات بـ�رای
او متص��ور نیس��ت .در مرحلـهای فراتر ،وابسـ�تگی
طبیعـ�ی بــدن انســان و احســاس نیــاز بـ�ه
مص��رف مـ�داوم ای��ن مـ�واد ،سرچش��مه بسـ�یاری
از کجرویه��ا خواه��د بـ�ود .آدم��ی ک��ه گرفتـ�ار
مصـ�رف مدــاوم میشــود ،ضم��ن اینک��ه هـ�وش
اجتماعـ�ی خــود را تـ�ا حـ�د زیاــدی از دسـ�ت
میده��د ،ب��ه دلی��ل وابسـ�تگی ب��ه ای��ن مـ�واد
ق��درت کاری و ایف��ای نق��ش اجتماع��ی خ��ود را
نی��ز از دس��ت میده��د از ای��ن رو ضم��ن انـ�گل
شـ�دن در اجتمـ�اع ب��ه دلی��ل عـ�دم توانمنـ�دی
در رفـ�ع حوایـ�ج اقتصاــدی خــود از جملـ�ه تهیـ�ه
م�وـاد ،ناخواســته بـ�ه ساــیر انحرافــات اجتماعـ�ی
مث��ل س��رقت و عضوی��ت در گروهه��ای بزهکاری
1
روی خواه��د آورد.
 . 1بزرگــی ،محمدرضــا ،آسیبشناســی انحرافــات اجتماعــی از منظــر
اســام ،نشــریه اطــاع رســانی و کتابــداری ،شــماره ،1378 ، 7ص.106

خســارت و ضـ�رر اعتیـ�اد تنه��ا متوج��ه خـ�ود
ف��رد نیس��ت بلک��ه زندگی اعض��ای ی��ک خانواده
و جامعــه را فلـ�ج میکنـ�د بهــ گون�هـای کـ�ه
زی��ان و خس��ارت آن جب��ران ناپذی��ر اس��ت و از
آنجای��ی ک��ه اعتی��اد ،اغل��ب قربانیان خ��ود را از
می��ان نس��ل ج��وان برمیگزین��د و اسـ�تعدادها
و قابلیته��ای آن��ان را ب��ه انحط��اط میکشـ�اند
و موج��ب از بی��ن رفت��ن ارزشه��ای معن��وی و
اخالق��ی در ی��ک جامع��ه میشـ�ود.
قــرآن مجی��د در آیـ�ات متعــددی انسـ�ان
را از ض��رر رســاندن ب��ه خوی��ش نه��ی کــرده
َ َ ُ ْ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ َّ ْ ُ َ
ـة؛ [بــا
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هزينــه كــردن مــال در راه نامشــروع] خــود را
2
بــه هالكــت نيندازيــد».
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فَ َهـ ْ
ـون؛ اى كســانى ك��ه ايمـ�ان
�ل أَن ُت��م مُّن َت ُهـ َ
آوردهايـ�د ،شــراب و قمـ�ار و بته��ا و تيرهـ�اى
قرعـ�ه پليدنـ�د [و] از عمـ�ل ش�يـطاناند ،پـ�س
از آنه��ا دورى گزيني��د باش��د ك��ه رسـ�تگار
شـ�ويد /همان��ا شــيطان مىخواه��د ب��ا شـ�راب
و قمـ�ار ميـ�ان شـ�ما دشــمنى و كين��ه ايجـ�اد
كن��د و ش��ما را از ي��اد خ��دا و از نم��از ب��از دارد
1
پ��س آي��ا شـ�ما دس��ت برمىداريــد؟»
در ای��ن آی��ات شـ�ریف پ��روردگار متعــال،
مـ�ا را از ارتکــاب پلیدیهـ�ا و نارواییهـ�ا نهـ�ی
میکن��د و ب��ه ش�یـطانی بــودن عم��ل شـ�رب
خمــر ،تصریـ�ح میکنـ�د و در ضمـ�ن بـ�ه برخـ�ی
آثــار روانـ�ی و اجتماعـ�ی آن اشاــره میکنـ�د
کـ�ه عبارتنـ�د از؛ ایجــاد ع�دـاوت و کینــه ،تولیـ�د
دشـ�منی و نف��اق می��ان افـ�راد اجتمــاع.
حاصــل آنکــه از آنج��ا ک��ه مذه��ب و
سلـامت معنوــی ،حافـ�ظ ش�خـصیت و کرامـ�ت

انسـ�انی اس��ت و مـ�واد مخدر شــخصیت انسـ�انی
و فضائ��ل اخالق��ی و عـ�زت نف��س را از فـ�رد
ســلب میکنـ�د و بـ�ه جــای آن زبونـ�ی و ذلـ�ت
را ب��ه ف��رد میده��د ،بنابرای��ن م��ردم بای��د در
بـ�اال بــردن و ارتقـ�ای سـ�طح ســامت معنـ�وی
خـ�ود بکوشـ�ند ت��ا از ای��ن طری��ق از گرفتـ�ار
آمــدن در دام معضــات اجتماعـ�ی مخصوصـ�ا
اعتیــاد رهایـ�ی یابنـ�د.
حاص��ل آنک��ه امــروزه یک��ی از مشـ�کالت
جوام��ع بشــری ،مشـ�کل اعتیـ�اد و مــواد مخـ�در
اس��ت ک��ه در کمی��ن افــراد جامع��ه خصوصـ�ا ً
جوانــان و نوجوانــان اسـ�ت .همانطــور کـ�ه
میدانی��م پیشگــیری بهت��ر از درمـ�ان اسـ�ت؛
چــرا کـ�ه اگـ�ر پیش�گـیری بـ�ه موقـ�ع و مناسـ�ب
انجــام گیرــد ،دیگـ�ر نیاــزی بـ�ه درمــان نیسـ�ت
لـ�ذا رویکردهـ�ای پیشگــیری از سـ�وء مصـ�رف
مــواد مخـ�در در میـ�ان جوانـ�ان بایسـ�تی
در سـ�نین نوجوان��ی و جوان��ی ب��ه عنـ�وان

آس��یبپذیرترین گـ�روه خط��ر متمرک��ز گـ�ردد.
از سوــی دیگ�رـ اختصــاص مبحثـ�ی تحـ�ت
عنــوان دیدــگاه اسـلام در مــورد ضررهـ�ای
مص��رف ال��کل و م��واد مخ��در ب��ا اسـ�تفاده
از آیاــت و روایاــت و احادیــث ائمــه bدر
کتابهــای دینـ�ی و معاــرف تمــام مقاطـ�ع
تحصیل��ی بــرای نهادین��ه شـ�دن نگرشهـ�ای
ضـ�د مصــرف موــاد ض�رـوری اسـ�ت.
پیشــگیری از اعتی��اد و س��وء مص��رف مـ�واد
مخـ�در ن��ه تنه��ا بسیــاری از هزینههـ�ای
مــادی و معنـ�وی مباــرزه ب��ا قاچـ�اق و مصـ�رف
موــاد مخــدر را کاهـ�ش میدهــد ،بلکـ�ه بـ�ه
ص��ورت مس��تقیم و غیرمس��تقیم از آسـ�یبها
و معضـلات فــردی و اجتماع��ی ک��ه زاییـ�ده
اعتیادنــد ،جلوگیــری میکنـ�د.
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حضرت امام خميني :v
هروئیــن حــرام اســت و
ارتـ�زاق بـ�ه آن جایـ�ز نیسـ�ت و
اعتیــاد بــه تریــاك جایــز نیســت
و معتــاد در صــورت عــدم لــزوم
ضــرر (یعنــى اگــر ضــرر نداشــته
باشــد) بایــد آن را تــرك كنــد
و خریــد و فــروش یــا كشــت،
منــوط اســت بــه مقــررات دولــت
اســامى و تخلــف جایــز نیســت،
(اســتفتائات ،ج  ،2ص  35الــى ) 37
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نظر فقهاء درباره مصرف مواد مخدر
عــاوه بــر مــوارد قيــد شــده در توضيــح المســائل فقهــاء كــه
بــراي عمــوم مــردم آزاد و در دســترس اســت از حضــرات آیــات عظــام
اســتفتائاتی خــاص دربــاره مصــرف مــواد مخــدر شــده و فتــاوای آنــان
دال بـ�ر حـ�رام بـ�ودن خریـ�د ،فـ�روش و اعتیـ�اد بـ�ه مـ�واد مخـ�در اسـ�ت.
بــه عنــوان نمونــه بــه اســتفتاء برخــي از آيــات عظــام كــه طــي ســئوال
ذيــل مطــرح گرديــده و پاســخ آنــان اشــاره میشــود:

سؤال:
اســتعمال مــواد مخــدر از قبیــل بنــگ ،حشــیش ،تریــاک ،هروئیــن،
مورفی��ن ،مــاری جوان��ا و ...بــه صورتهــای گوناگــون (خــوردن،
آشــامیدن ،دود کــردن ،تزریــق ،شــیاف) چــه حکمــی دارد؟

توصيــه امــام خمينــي در خصــوص مــواد مخــدر« :ایــن هــم
(م��واد مخدــر) ی��ک توطئ�هـ اس��ت ک��ه قدرتهــای بــزرگ بــه ایــن
وس��یله ب��ه م��ا ضربهــ میزننــد».

حضرت آیتاهلل العظمی
خامنهاي (مدظلهالعالي):
اســتعمال مــواد مخــدر
و اســتفاده از آنهــا مطلقــا ً
حــرام اســت ،بــه خاطــر
ضررهــاى فــردى و اجتماعــى
كهــ ب�رـ آنهــا مترتــب اســت
و بــه همیــن جهــت خریــد
و فــروش و حمــل و نقــل و
نگه��دارى آنهــا هــم حــرام
اســت ،مگــر در مــورد معالجــه
مــرض ،آن هــم بــه تشــخیص
پزشــك حــاذق و مــورد
اعتمــاد كــه در ایــن مــورد اســتعمال آن بــه مقــدار ضــرورت اشــكال
نــدارد ( ،اجوبةاالســتفتائات ،ج  ،2س  324و ) 325

توصيــه حضــرت آیــتاهلل مــكارم شــیرازى در خصــوص
مــواد مخــدر« :ب��ه عقی��ده بن�دـه مهمتریــن راه مبــارزه بــا مــواد
مخــدر مبــارزه فرهنگــی اســت؛ یعنــی اگــر ابعــاد و آثــارش را از طریــق
مختلــف نشــان بدهنــد و جامعــه آگاهــی پیــدا کنــد ،بســیاری از مــواد
مخ��در فاصلـ�ه میگیرن��د .اگــر از طــرق مختلــف ،آمــوزش داده شــود و
ســطح فرهنــگ مخصوصــا نســل جــوان بــاال بــرود دربــاره مــواد مخــدر
و بداننــد بالئــی اســت کــه وقتــی انســان گرفتــارش بشــود نجــات از
آن بســیار مشــکل اســت ،مــن معتقــدم کــه تــا حــد بســیار زیــادی مــا
جلــو ای��ن کار را میتوانیــم بگیریــم و موفــق خواهیــم شــد».

هژیو هدنورپ

توصيه مقام معظم رهبري در خصوص مواد مخدر:
«غــرق کــردن نســل جــوان در فســادهای گوناگــون و اعتیــاد بــه
مــواد مخــدر و ُســکرآور یــک سیاســت پیــاده شــده اســتعمار و اســتکبار
اســت».

تاهلل
حضرت آی 
ی مكارم شیرازى
العظم 
(مدظلهالعالي):
اســتفاده از مــواد مخــدر
بــراى هیــچ كــس جایــز
نیســت؛ مگــر ایــن كــه اگــر
كســى بخواهــد آن را تــرك
كنــد جانــش بــه خطــر بیفتــد.
همچنیــن معاملــه (یعنــى
خریــد و فــروش) ایــن مــواد
باطـ�ل استــ( ،اس��تفتائات ،ص
)155
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حضرت آیتاهلل العظمی
بهجت :v
«اعتیــاد بــه مــواد مخــ ّدر،
حــرام اســت ،ضررخیــز و مرض
آور اســت .مصــرف هروئیــن و
نظایــر آن نیــز حــرام اســت و
اعتیــاد بــه تریــاک هــم جایــز
نمــی باشــد و احتــراز [و دوری
از آنهــا ]الزم اســت و غیــر از
آنهــا مثــل ســیگار ،بســتگی بــه
مراتــب ضــرر آن دارد؛ یعنــی
اگــر ضــرر و زیــان قابــل توجــه
داشــته باشــد حــرام خواهــد
بــود ،کــه امــروز خطــر ســیگار بــر همــگان روشــن اســت و %50
شکســت هــا مربــوط بــه کشــیدن ســیگار مــی باشــد».
پایگاه اطالع رسانی حوزه
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توصيــه حضــرت آیــتاهلل العظمــی بهجــت در خصــوص
مــواد مخــدر« :شــکی نیســت کــه مصــرف مــواد مخــدر حــرام
اس��ت ،مض��ر و مـ�رضآور اس��ت ،نمیشــود بگوییــم کــه حــرام نیســت،
تریاککش��ی هـ�م همینط��ور اس��ت ...چــه ضــرری! کــه هــم در مــال و
ه��م در ب�دـن و در هم��ه چیــز اس��ت .ای��ن را همــه میداننــد کــه اضــرار
ح��رام اس�تـ ،شمــا میتوانیــد از همــه علمــاء کــه واســط بیــن مــا و
اعــاء علییــن هســتند ســؤال کنیــد .ایــن اشــتباه محــض اســت کــه
بعضیــ فکرــ میکنن�دـ اینهــا (مصــرف مــواد مخــدر) لذایــذ اســت».

حضرت آیتاهلل العظمی
فاضل لنكرانى :v
«اگــر مســئله اعتیــاد را از بُعد
انســانیت بررســی کنیــم انســان
عاقــل نمــی توانــد بــا مــواد مخ ّدر
هیــچ گونه ارتباطی داشــته باشــد،
بــرای ایــن کــه مســتلزم خــروج از
انســانیت اســت .چیــزی کــه
آدم را از بُعــد انســانیت محــروم
میکنــد نمــی توانــد در شــرع
اســام مج ـ ّوزی داشــته باشــد .از
ایــن رو خیلــی روشــن اســت کــه
محرمــات
اعتیــاد بــه تریــاک و هروئیــن ،شــرعا ً جایــز نباشــد» و جــزء ّ
بــزرگ بــه حســاب آیــد.
پایگاه اطالع رسانی حوزه
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توصيــه حضــرت آیــتاهلل العظمــی فاضــل لنکرانــی در
خصــوص مــواد مخــدر« :مــن اتفاقــا شــخصا خــودم نســبت بــه
ای��ن مسئــلهی م�وـاد مخــدر ی�کـ حساس��یتی دارم ،ب��رای اینکــه
مالحظهــ میکنــم افــرادی کــه گرفتــار ایــن مســئله هســتند ،حــاال
ب��ر طب��ق آنچ�هـ م�نـ تشخــیص دادم ،اینهــا یــا بــه طــور کلــی از
انس��انیت منح��رف ش��دند و دیگ�رـ نمیشــود کلمــه انســان را بــر ایشــان
اطــاق ک�رـد و ی�اـ حداقـ�ل تـ�ا ح��دی از انس��انیت منحــرف ش��دهاند.
انس��ان نمیتوانـ�د بـ�ا م�وـاد مخ��در ارتب�اـط داش�تـه باشــد ،ب��رای اینکــه
مس��تلزم خ�رـوج از انسـ�انیت اســت یاــ ب��ه نح�وـ مطل��ق ی�اـ فیالجملــه
و عم�لاً هـ�م مـ�ا ای��ن معنـ�ا را میبینیــم .بایــد ســازمان تبلیغــات مــا
یک��ی از مس��ائلی را کــه ب��ه مبلغینــ تاکیــد میکنــد مســئله مــواد

مخــدر و مب��ارزه ب��ا آن باشـ�د ،اینهــا صحبــت کننــد در مجالســی کــه
متناســب اســت و ضررهــای دنیــوی و اخــروی اســتفاده از مــواد مخــدر
را بیــان کننــد ،اکتفــا نکنیــد بــه مســئله رادیــو و تلویزیــون»...

پایگاه اطالع رسانی حوزه

حضرت آیتاهلل العظمی
سبحانی (مدظلهالعالي):
«بنابــر فتــوای صریــح آیــتاهلل
العظمــی بروجــردی کــه کشــیدن
تریــاک را حــرام دانســته انــد ،مــن
هــم آن را حــرام مــی دانــم ،چــرا
کــه هــر چیــزی کــه یــک نــوع
تخدیــر در آن باشــد حــرام اســت.
ســیگار تخدیــر دارد ،تریــاک ،مــواد
مخـ ّدر اســت ،هروئیــن مخـ ّدر می
باشــد و باالتــر از همــه ،ایــن ضررها
عقــل را نابــود مــی کنــد و بــرای
مضــر میباشــد».
جســم و جــان
ّ

)(www.hawzah.net/fa/Magazine/View/54362/5602/5387

هژیو هدنورپ
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