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 اعتياد چيست؟

 

است آه عوارض جسمى و روانى دارد و » بيمارى اجتماعی«اعتياد یــك 

توجـه نشـود، درمـان جسـمى و         » بيمـار «تا زمانى آه بــه علـل گـرایش          

 بخش خواهـد بـود و فــــرد مــــعتاد دوبـاره              روانى فقط براى مدتى نتيجه    

 . گردد  می»مواد اعتياد آور« گرفتار 

یكـى از مهمتـرین مشـكالت اجتمـاعی، اقتصـادى و            اعتياد به موادمخـدر     

بهداشـتى اسـت آـه عـوارض ناشـى از آن تهدیـدى جـدى بـراى جامعـه          

هـاى مختلـف     بشرى محسوب شده و موجـب رآـود اجتمـاعى در زمينـه              

 هـاى حاصـل از آن زمينـه سـاز سـقوط              گـــــردد همچنـين ویـــرانگری      مى

 شده و بـدین ترتيـب    ها و هنجارهاى فرهنگى و اخالقى       بسيارى از ارزش  

 .اندازد سالمت جامعه را بطور جدى به مخاطره مى

المللـى   بيش از آنكه فعاليتى سوداگرانه، تجارى و اقتصـادى در عرصـه مافيـاى اقتصـاد بـين             قاچاق موادمخدر   پدیده شوم   

 .ه نيافتـه اسـت    باشد، ابزارى آارآمد، مؤثر و راهبردى در گسترش نظام سلطه صاحبان قدرت جهان بر آشـورهاى توسـع                 

تحليلگران مسائل سياسى و اجتماعى بر این باورند آه در تهاجم و نفوذ فرهنگی، پدیده موادمخدر مهمتـرین عامـل بـه                       

متاسفانه گسترش دامنه مصرف موادمخدر در جامعه امروزى        .  رود  تباهى آشيدن و انحطاط اخالقى جوامع به شمار می        

مبارزه با اعتياد نيز قطعـًا بـيش از     .  آرده را نيز به سمت خود آشانده است        به حدى است آه حتى قشر متفكر و تحصيل        

آنكه ماموریتى در راستاى وظایف باشـد، اقـدامى اسـت اسـتراتژیك در مقابلـه بـا ابـزار نظـام سـلطه جهـانى در انحطـاط                          

 .اخالقى جوامع با اهداف خاص سياسی

 آن نخواهد شد، اما با تدبير، اندیشه و تالشـى مخلصـانه               شهاعتياد بعنوان یك آسيب اجتماعی، هيچ گاه بطور آامل ری         

در این راستا تالش ما بر این است تا با ارتقاء سطح آگـاهى اقشـار مختلـف جامعـه                    . توان آنرا به آنترل در آورد      حداقل می 

ه اگـر هـم در آن فـرد     اى داشـته باشـيم آـ       به اميد روزى آه جامعـه     . پيشگيرى از اعتياد را بر درمان معتادین مقدم بداریم        

 .معتادى وجود دارد، درصدد نجات خویشتن باشد

 

 بيان اهميت موضوع اعتياد 

در بررسي تاريخ، بشري را نمي توان يافت آه با مسائل مربوط به مواد مخدر دست به گريبان نبوده و شـايد بتـوان گفـت               

.  در ايـن عرصـه وجـود دارد آن نيـز پـا بـر جاسـت                 مواد مخدر همزاد با بشر در اين جهان يافت شده و تا زماني آـه انسـان                

در آتب . مسائل مربوط به مواد مخدر تازگي نداشته و اثرات آن نيز همواره در سرنوشت ملتها و اقوام قابل جستجو است

 امـا بيشـتر گزارشـات در مـورد مـواد     . تاريخي ايران و حتي در آتاب قانون ابن سينا از اثرات اين مواد نـامبرده شـده اسـت                 

مخدرمربوط به زمان صفويه و سپس قاجاريه تا عصر آنوني است همراه با فراز و نشيبهاي اين دوران آـه اشـاعه مصـرف                        

 . قوانين يكصد ساله در مورد محدود نمودن مصرف مواد نيز يافت ميشود. مواد افيوني مورد توجه بوده است

ه اي به خود گرفته و در عين حال گسترش جهـاني يافتـه              در زمان ما مسئله مواد مخدر شكل مخاطره آميز و آامال پيچيد           

اعتياد به مواد مخدر عالوه بر زيانهاي جدي و خطرناك جسمي از قبيل ابتال به بيماريهاي عفوني واگيردار همچـون                    . است

همچون  عوارض و مشكالت عديده اجتماعي و اقتصادي ازقبيل افزايش جرمهاي مرتبط با مواد مخدر - سل- هپاتيت -ايدز 

آشور مـا داراي  . جنايت و سرقت، فقر و تكدي گري و هدر رفتن سرمايه هاي آالن مادي آشورها را بدنبال داشته است      

از ايـن جمعيـت در شـهرها سـاآن          % ۶٢ سال بـوده و      ٢٠جمعيت آشور درسنين زير     %۵٠بيش از   . جمعيتي جوان است  

موقعيـت اســتراتژيك ايـران و قرارگيـري آن در آنــار    . ار داردبـوده و از هـر چهــار نفـر ايرانـي يــك نفـر در معـرض مهــاجرت قـر       

آشورهايي همچون افغانستان و پاآستان آه جزو توليد آنندگان عمده مواد مخدر بوده و از طرفي ما يك مسئله ترانزيت                    

                             !، خاموشی نيستچراغ                                         آیين پيش شماره نهم ویژه نامه -  ٨۴ آذر ماه  –   ١  
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و عبور مواد مخدر به جهت ويژگيهاي خاص منطقـه اي از آشـور مـا يـك مسـير مناسـب جهـت قاچـاق مـواد مخـدرفراهم                     

 .ساخته و هم بازار مصرف داخلي آن آه رشد روز افزوني داشته است

از نيروهاي نظامي و انتظامي اين روند رو بـه رشـده   تلفات  نفر ٢٧٠٠بيش از ها و   پس از انقالب اسالمي عليرغم تالش        

اي رسـمي اوليـه و      برآوردهـ . بوده است در نتيجه آمار معتادين و نيز عوارض ناشي از اعتياد افـراد افـزايش داشـته اسـت                   

ميليـون نفـر را ذآـر مينمايـد و بـا در نظـر گـرفتن        ٢ ساده از تعداد معتادين و سوء مصرف آنندگان مواد مخدر رقمي حـدود         

ميليـون نفـر انسـان آـه در ارتبـاط نزديـك بـا معضـالت و                  ١٠ نفري مرتبط با اين افراد بـه رقمـي حـدود             ۵حداقل يك خانواده    

نفر بوده آه قريـب   ١۶٫٧٧۵معادل  ٧٧محبوسين زندانهاي آشور در سال      . ست مي يابيم  مشكالت ناشي از آن ميباشند د     

 .آنان مرتبط با مواد مخدرو اعتياد بوده اند% ۶٠به 

 نفر در زندان به سر ميبرند و به عبارت دقيق تـر بـه ازاي هـر             ٢۶٠ هزار نفر ايراني     ١٠٠بر اين اساس در ايران به ازاي هر          

 آيلـوگرم انـواع مـواد مخدرآشـف و ضـبط      ١./٨٣۶/۵٣ سال گذشته قريـب  ٢٠در .  در زندان ميباشد نفر ايراني يك نفر ۴٠٠

 نفر معتـاد شناسـايي و دسـتگير شـده انـد قريـب               ۶٩٩۵۵٧ نفر قاچاقچي و   ٣٨١٨١٢گرديده است در اين سالها نزديك به        

 اين تنها بخشـي از آمارهـاي واقعـي     درمراآز باز پروري آشور پذيرش شده اند آه٧٧ لغايت ۶٢ نفر معتاد از سال   ٢۵۶۵٢

اعتيـاد بـه   . نشان دهنده وضعيت بغرنج و نگران آننده از انسانهاي اين جامعه است آه به ورطه اعتياد آشيده شـده انـد          

عنوان يك آسيب ومعضل اجتماعي بهداشتي اقتصـادي و فرهنگـي بـا پيچيـدگيهاي خـاص خـود حاآميـت ملـي امنيـت و                          

اثير قرار داده است با توجه به مسائل جنبـي آن ميتـوان ادعـا نمـود آـه ارزشـهاي انسـاني و            استقالل آشور ما را تحت ت     

توجـه بـه آمارهـا نشـانگر رشـد      . اسالمي و نيز هويت ملي ما در معرض خطر و آسيب اين آفـت بـزرگ قـرار گرفتـه اسـت                 

شـتر در معـرض آسـيب و آمـاج اعتيـاد      اين موضوع آه قشر جوان جامعه بي     . روزافزون معتادين در اجتماع رو به قوت ما دارد        

براستي وظيفه ما افراد اين جامعـه درقبـال         . مي باشند وظيفه همگان را در موضع تقابل با اين مشكل خطيرتر مي سازد             

اين ديو بدسيرت چيست؟ خانواده هاي ماو والدين ما چه وظيفه و مسئوليتي را بـر عهـده دارنـد ؟ دسـتگاههاي تعلـيم و              

يا مشكل اعتياد با زدن و بستن و به زندان انداختن و يا اعـدام آـردن قابـل حـل اسـت؟ و يـا اينكـه عـزم         تربيت ما چطور ؟آ 

  ملي و جزم تك تك افراد اين جامعه در هر لباس و در هر مكان و هر زمان را مي طلبد، براستي آدام يك چاره آار است ؟

 

  تعاريف اعتياد

، رواني و عصبي فرد به مواد مخدر آـه تـرك يـا فـرار از آن نـاممكن و يـا        ياعتياد يعني خوگرفتن و وابسته شدن جسم       □ 

 . بسيار مشكل است

اين وابستگي بدني و رواني است،      . شود  اعتياد يعني مصرف نابجا و مكرر مواد مخدر آه موجب وابستگي به آنها مي              □ 

از مقالـه دآتـر سـيد حسـين         ( هد داشت   ترك مصرف مواد افيوني مشكالت و محروميت هاي بدني و رواني را در پي خوا              

 ). فخر 

 آه تكرار مصرف آنها با آم و آيـف مشـخص و درمـان معـين از ديـدگاه                     اعتياد عبارتست از وابستگي به عوامل يا موادي       □ 

 ). از مقاله دآتر احمد حسني . ( نمايد معتاد ضروري مي

فعل و انفعال تدريجي بين بـدن انسـان و مـواد شـيميائي         اعتياد يك بيماري رواني، اجتماعي، اقتصادي است آه بر اثر           □ 

از تحقيـق   . ( آيـد   تحت تأثير يك سلسله شرايط و اوضاع و احوال خاص رواني، اقتصادي، اجتماعي و سنتي به وجـود مـي                   

 ) االسالم  خانم دآتر ربابه شيخ

 استعمال متمـادي دارو در بـدن حاصـل          از نظر فارماآولوژي اعتياد عبارت است از حالت مقاومت اآتسابي آه در نتيجه             □ 

تواند   گردد و پس از مدتي شخص مي        شود به قسمي آه استعمال مكرر دارو موجب آاسته شدن اثرات تدريجي مي              مي

مقادير سمي دارو را در بدن بدون ناراحتي تحمـل آنـد و در صـورتي آـه دارو بـه بـدن نرسـد اخـتالالت جسـمي و روانـي                                

 :  سازمان جهاني بهداشت تعريف زير را براي اعتياد ارائه دادند١٩۵٠در سال . آند بروز ميموسوم به سندروم محروميت 

آـه بـراي   ) طبيعـي يـا مصـنوعي    ( اي يـا مـداوم يـك مـاده شـيميائي       اعتياد داروئي حالتي است آه در اثر مصرف دوره      □ 

 اشتياق يا نياز اجباري به استفاده مداوم -١: هاي آن به قرار زير است    گردد و ويژگي    انسان يا جامعه مضر باشد ايجاد مي      

                             !، خاموشی نيستچراغ                                         آیين پيش شماره نهم ویژه نامه -  ٨۴ آذر ماه  –   ٢  
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 -٣.  تمايل به افزودن به مقـدار مصـرف بـه مـرور زمـان              -٢. آن ماده و ظهور رفتاري اجباري براي پيدا آردن آن به هر وسيله            

 .هاي جسمي و رواني براثر استفاده از آن ماده پيدا شدن وابستگي

 شيميائي آه براي فرد و جامعه مضر نبوده و نيز حالت ايجاد شـده توسـط                 اي مواد   اين آميته براي استفاده مداوم يا دوره      

ولـي بـه مـرور زمـان مشـخص گرديـد آـه تعـاريف         . آن خصوصيات باال را نداشته باشد واژه عادت داروئـي را در نظـر گرفـت         

ارشناسـان   مـيالدي تعـاريف توسـط آميتـه آ         ١٩۵٧خصوصًا براي عادت داروئي نارسا هستند و بـه همـين دليـل در سـال                 

را ” بـدون پديـده محروميـت     “سازمان جهاني بهداشت مجددًا به اين صورت تصحيح گرديد آه وابستگي رواني به يـك دارو                 

اما تعاريف فوق نيـز بـا شـروع مصـرف           . اند  را اعتياد ناميده  ” همراه با پديده محروميت   “عادت و وابستگي رواني و جسمي       

 بــراي گروهــي موجــب افــزايش   چــون مصــرف آمفتــامين. هــا نارســا شــدند ميندي و آمفتــا. اس . داروهــائي از قبيــل ال 

 آميتـه مزبـور   ١٩۶۴آـرد بـه همـين جهـت در سـال       گشت و براي گروهي حملـه جنـون ايجـاد مـي     هاي روزانه مي  فعاليت

بيمـار   براي هر دو حالت فوق انتخاب آرد و چنين استدالل نمود آـه يـك   Drug Dependenceاصطالح وابستگي داروئي را 

ممكن است نسبت به داروي خاص وابستگي رواني پيدا آند، در حالي آه بيمار ديگـر نسـبت بـه همـين دارو، عـالوه بـر                           

آميته مزبور وابستگي داروئي را حـالتي ناشـي از اسـتعمال مكـرر              . وابستگي رواني از لحاظ جسماني نيز وابسته شود       

صيات آن بسته به ماده مورد استفاده متغير است و به هـيم دليـل ذآـر    داند، آه خصو اي يا مداوم مي يك دارو به طور دوره 

بـه هـر حـال بـا توجـه بـه اينكـه در               . قيد گـردد  ” وابستگي داروئي “شده است آه نام شيميائي مورد بحث در جلو عبارت           

بـا  .  شـده اسـت     از آلمه اعتياد بيشـتر اسـتفاده       متنباشد در اين      آشور ما واژه اعتياد از همه جهت قابل درك عموم مي          

 :توجه به تعاريف فوق در رابطه با اعتياد مشخصًا در چند مقوله با يكديگر شريكند و آن اينكه

 . وابستگي شديد وجود دارد-١

 .وابستگي جسمي و رواني است -٢

 . قطع اين وابستگي مشكالتي را به همراه دارد-٣

 

 تفاوت عادت و اعتياد 

ح و عنواني هستندآه در افكار عمومي بـه غلـط مشـابه و معـادل هـم در نظـر گرفتـه                       دو اصطال » اعتــياد  « و  » عـادت  « 

 . شوند در صورتيـكه اختالف آلي و اساسي با هم دارند  مي

سـابقه آـه در انسـان انـواع           در اصل عبارتست از تطابق موجود زنده با محـيط زيــست يـا شرايــط جديـد و بـي                    » عادت  « 

» عـادت   « بندي آن ارئه گشته و        طرح جديـدي در مورد تعريف و تقسيم      » معماي عادت   « مختلف وجود داشته و در آتاب       

 : اند  بر چهار گروه اصلي بشرح زير تقسيم شده

هــاي جديــد و  آــه عبارتســت از تطــابق روحــي و معنــوي بــا مســائل و موضــوعات و آليــه پديــده » عــادت روحــي  « - اول

 وجود نداشته تا آثـار معنــوي حـاد آنهـا از بـين بـرود ؛ از قبيـل خبـر خـوش يـا                      ايـكه با آنها انس و عادتي از پيش         سابقه  بي

ناخوش مهمي آه در ابتدا انـسان را بشدت متأثـر نموده و تحت تأثير خود قرار ميـدهد ، مانند اثرات خبر فوت پدر يا مادر و    

بـه  . آشـي و غيــره    جايــزه بزرگـي در قرعـه   نزديكان مورد عالقه يا خبر موفقيت در آنكور ورودي دانشگاه و يا خبر اصابت              

 .اثرات رواني آن از بين ميرود ) انسان ضـمن انس گرفتن به آن عادت آرده ( مرور زمان آه خبر آهنه ميـشود 

عبارتست از عادت دادن عضوي از اعضاء بدن بكار و فعاليت منظم و مداوم غيرارادي معينـي آـه                   » عادت عضوي    « - دوم

علم و آگاهي و دخالت شـعور و اراده انسان صورت ميگرفته ولي پـس از تمـرين و تكـرار آـافي ميتوانـد بطـور                           از روي     قبًال

خودبخودي و غير ارادي و ناآگاه نيز انجام گيرد ، مانند عادت دادن انگشتان به حروف ماشين تايپ يا عادت دادن دسـتها و            

 . ا به هنرها و صنايع پاها بكارهاي معيني مانند دوچرخه سواري و راننـدگي ي

عبارتست از عادت عضوي مشخصي آه به اقتضـاي فطري و ناآموختـه از بـدو حيـات در اعضـاء                    » عادت غريزي    « - سوم

هـا و     وسـلولها و نسوج معيني بوجود آمده و همان خـصوصيات عادت نامبرده دو فوق را داراسـت ماننـد آـار قلـب و آليــه                        

 .ضاء و نـــسوج و ســلولهاي داخلــي بــدن آــه بطــور غيــر ارادي و مــنظم انجــام ميگيــرد   هــا و فعاليتهــاي درونــي اعـــ ريـــه

بـا شـرايط جديـد محـيط زنـدگي      ) تطـابق بيولـوژيكي   ( عبارتست از تـطابق بدن مـوجود زنـده     » عـادت حياتي    « - چهارم
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هـاي غـذائي و     يـا بـا رژيـم   )عامـل فيزيكـي   ( بخصوص از نظر عوامل فيزيكي وشيمايي مانند تـطابق بدن با گرما و سـرما    

 ) . عامل فيـزيكي و شيميائي توأم ( يـا با آب و هواهاي مختلف ) عامل شيـميائي ( داروئي مختلف 

نـوعي تطـابق بيــولوژيكي بوجـود        ) و هر نوع ترآيبات شيـميائي مختلف در حد تحمـل بـدن             ( در استعمال دارو بمدت دراز      

مانند استعمال طوالني داروهاي مسـكن     ( و يا ماده شيميائي معين و بخصوص        آيد آه در صورت قطع استعمال آن دار         مي

ممكنست اختالالت فيزيكي و شيميائي و بدنبال آن اختالالت فيـزيولوژيكي و بيولوژيـكي محسوس و گاهي               ) يا خواب آور    

ربـوط بمصـرف آن بـه يـك اعتـدال           غيرقابل تحمل در شخص بوجود آيد زيرا بدن در اثر عادت به آن دارو و تطابق با شرايـط م                  

تحت فشار خاصي قرار ميگيرد زيرا بـدن         مجازي موقتي رسيـده آه با حذف آن ، اعتدال بدن بر هم ميخورد و شخص موقتاً               

مستقيمًا به آن دارو عادت آرده و خو گرفته است آه ايـن امر در مورد مواد مخـدر بسيــار سـخت و از تمـام انـواع عـادات                              

 .تر است  دردناآتر و غيرقابل تحمل) تطابق بيـولوژيكي ( اتي بيـولوژيكي ياحي

عبارتست از تطابق بدن با هر دارو يا ماده شيميائي خارجي غيرالزمي بمدت طوالني آه يكي از انواع عـادات                  » اعتيـاد  « 

تريــن انـواع      سـخت استعمال مداوم و طوالني مواد مخـدر منجـر بـه ايــجاد              . حياتي يا عادات بيولوژيـكي محسوب ميگردد       

 . ميـباشد » اعتيـاد به مواد مخدر « عادات حيـاتي در بدن ميشود آه همان 

عمومًا سهلتر و سريعتر و بـدون عوارض سخت بـوده و بـه ماننـد تـرك اعتيـاد بـا مــشكالت بـزرگ         » عـادت «  يا تغيير  ترک

و خـسارات مالي بسيـار و آماده آردن بـدن به انـواع عالوه بر لطمات سنگين جاني » اعـتياد « روبرو نميگردد ، در حاليكه 

هـا    بيـماريهاي جسمي و روحي گوناگون ، از نظر تـرك و رهائي با مشكالت بزرگ و گاهي با زحمات و مشقات و سختـي                     

 « و چـون عنـوان    » ترك اعتــياد غير ممكن نيسـت       « و نامـاليمات بيشتري همراه است ولي البته نبايد فراموش آنيم آه            

قابـل اشـتباه بـوده و در تمـام مـوارد نميتوانـد مطـابق بـا واقعيــت امـر در اسـتعمال                            »عادت  «  از طرفي اآثرًا با       »عتــياد  ا

طوالني داروهاي مختلف و مواد ، صدق و تطابق نمايـد از اينروست آه در سالهاي اخير از طرف محافل علمي و پزشـكي   

تر و نيـز قابـل        تر و مطمئن    ز هعمه تعاريـف سازمان بهداشت جهاني آاملتر و جامع        تعاريف ديگري انتخاب گرديده آه بيش ا      

» وابسـتگي بـه دارو      « بـوده و آن انتخـاب عنـوان         ) اعم از مخدر و غيـره       ( استفاده در تمام جهات استعمال مداوم داروها        

 .است

 

 ) Substance dependence(وابستگي به مواد

جاي اعتياد از وابستگي نام برده مـي شـود، هـر چنـد آـه ميـان مـردم ايـن بيمـاري بـه                          امروزه در محافل دانشگاهي به       

بر اساس آخرين جمـع بنـديهاي علمـي آـه در دهـه هشـتاد                . شناخته شده است  ” معتاد“و خود بيمار به عنوان      ” اعتياد“

ري، شـناختي و    يـك نشـانگان بـاليني اسـت آـه در پـي مصـرف مـواد عالئمـي در حـاالت رفتـا                       ” وابسـتگي “انجام گرفـت    

فيزيولوژيكي فرد مصرف آننده ظاهر مي گردد ميزان وابستگي آمي است و به درجات مختلفي مي تواند وجـود داشـته                     

بيمار وابسته به مواد عليرغم تجربه مشكالت . شدت وابستگي با رفتارها متعاقب مصرف مواد، سنجيده مي شود  . باشد

ف آن نيست و به طـور اجبـاري و وسـواس گونـه بـه مصـرف آن ادامـه مـي         متعدد ناشي از مصرف مواد، قادر به قطع مصر     

 .دهد

 

 عوامل زمينه ساز مستعد کننده اعتياد 

اعتياد يك بيماري زيست شناختي، روانشناختي و اجتماعي است عوامـل متعـددي در اتيولـوژي سـوء مصـرف و اعتيـاد                        

عوامـل مـوثر بـر فـرد، محـيط فـرد و       .  اعتياد مي شوندموثر هستند آه در تعامل با يكديگر منجر به شروع مصرف و سپس     

درك آليه علل و عوامـل زمينـه اي موجـب مـي             . آليه علل و عوامل درهم بافته اي هستند آه بر يكديگر تاثير مي گذارند             

 .شود تا روند پيشگيري، شناسايي، درمان و پيگيري به طور هدفمند طرح ريزي شود

 : ساز مستعد آننده در مقابل آن از دو جهت ضرورت داردبنابراين، آشنايي با عوامل زمينه

 شناسايي افراد در معرض خطر اعتياد و اقدامهاي پيشگيرانه الزم براي آنان؛ -١

  .  انتخاب نوع درمان و اقدامهاي خدماتي، حمايتي و مشاوره اي الزم براي معتادان-٢
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 عوامل مخاطره آميز 

 .وامل فردي، عوامل بين فردي و محيطي و عوامل اجتماعي استعوامل مخاطره آميز مصرف مواد شامل ع

 

 عوامل مخاطره آميز فردي

  دوره نوجواني  □ 

  استعداد ارثي  □ 

 : صفات شخصيتي □  

  صفات ضد اجتماعي  ●  

 پرخاشگري   ●   

 اعتماد به نفس پايين   ●   

 :  اختاللهاي رواني □ 

 افسردگي اساسي  ●   

  ترس ●   

 گرش مثبت به مواد ن □  

 :  موقعيتهاي مخاطره آميز □ 

 ترك تحصيل  ●   

 بي سرپرستي  ●   

  تاثير مثبت مواد بر فرد  □ 

 :در اينجا به شرح هر يك از عوامل فوق مي پردازيم

 

 دوره نوجواني

تقـال از آـودآي بـه       نوجـواني دوره ان   . مخاطره آميز ترين دوران زندگي از نظر شروع به مصرف مـواد دوره نوجـواني اسـت                 

در اين دوره، ميل به استقالل و مخالفت با والدين به اوج مي رسـد و          . بزرگسالي و آسب هويت فردي و اجتماعي است       

نوجوان براي اثبات بلوغ و فرديت خود ارزشهاي خانواده را زير سوال مي برد و سـعي در ايجـاد و تحليـل ارزشـهاي جديـد                           

وه بر حس آنجكاوي و نياز به تحرك، تنوع و هيجان، فـرد را مسـتعد مصـرف مـواد مـي                     مجموعه اين عوامل، عال   . خود دارد 

 . نمايد

 

 ژنتيك

تاثير مستقيم عوامـل ژنتيكـي عمـدتًا از طريـق اثـرات      . شواهد مختلفي از استعداد ارثي اعتياد به الكل و مواد وجود دارد    

برخي از عوامل مخاطره آميز .  آننده تاثير ماده بر فرد استفارماآوآينتيك و فارآوديناميك مواد در بدن مي باشد آه تعيين

ديگر نيز تحت نفوذ عوامل ژنتيكي هستند مانند برخي اختاللهاي شخصيتي و رواني و عملكرد نامناسب تحصيلي ناشي 

 .از اختاللهاي يادگيري

 

 صفات شخصيتي 

خي از صفات بيشتر پيش بيني آننده احتمال اعتياد         از اين ميان، بر   . عوامل مختلف شخصيتي با مصرف مواد ارتباط دارند        

هستند و به طور آلي فردي را تصوير مي آنند آه با ارزشها يا ساختارهاي اجتمـاعي ماننـد خـانواده، مدرسـه و مـذهب                 

. پيوندي ندارد و يا از عهده انطباق، آنترل يا ابراز احساسهاي دردناآي مثل احساس گناه، خشم و اضطراب بر نمـي آيـد                      

عدم پذيرش ارزشهاي سنتي و رايج، مقاومت در مقابل منابع قـدرت، نيـاز شـديد، احسـاس فقـدان           : اين صفات عبارتند از   

آنترل بـر زنـدگي خـود، اعتمـاد بـه نفـس پـايين، فقـدان مهـارت در برابـر پيشـنهادهاي خـالف ديگـران، فقـدان مهارتهـاي                                
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 از محيطهاي اجتماعي شـروع مـي شـود هـر قـدر فـرد قـدرت                  از آنجا آه اولين مصرف مواد، معموالً      . اجتماعي و انطباقي  

 .تصميم گيري و مهارت ارتباطي بيشتري داشته باشد، بهتر مي تواند در مقابل فشار همساالن مقاومت آند

 

 اختاللهاي رواني 

: ها عبارتنـد از   شـايع تـرين تشخيصـ     .  درصد موارد، همراه با اعتياد اختاللهاي ديگر روانپزشـكي نيـز وجـود دارد              ٧٠در حدود   

 جبري، اختالل پانيك، مانيا، -افسردگي اساسي، اختالل شخصيت ضد اجتماعي، فوبي، ديس تايمي، اختالل وسواسي

 .اسكيزوفرني

 

 نگرش مثبت به مواد

افرادي آه نگرشها و باورهاي مثبت و يا خنثي به مواد مخدر دارند، احتمال مصرف و اعتيادشان بـيش از آسـاني اسـت                         

آسـب بزرگـي و تشـخص، رفـع دردهـاي جسـمي و              : اين نگرشهاي مثبت معمـوًال عبارتنـد از       . هاي منفي دارند  آه نگرش 

 . خستگي، آسب آرامش رواني، توانايي مصرف مواد بدون ابتال به اعتياد

 

 يموقعيتهاي مخاطره آميز فرد

. معـرض خطـر مصـرف مـواد قـرار مـي دهـد       بعضي از نوجوانان و جوانان در موقعيتها يا شرايطي قرار دارنـد آـه آنـان را در           

در معــرض خشــونت قــرار گــرفتن در دوران آــودآي و نوجــواني، تــرك تحصــيل، بــي    : مهمتــرين ايــن موقعيتهــا عبارتنــد از 

حـوادثي ماننـد از دسـت       . سرپرستي يا بي خانماني، فرار از خانه، معلوليت جسمي، ابتال به بيماريها يا دردهـاي مـزمن                

در ايـن حالـت فـرد بـراي         . ي طبيعي ناگهاني نيز ممكن است منجر به واآنشهاي حـاد روانـي شـوند              دادن نزديكان يا باليا   

 .آاهش درد و رنج و انطباق با آن از مواد استفاده مي آند

 

 تاثير مواد بر فرد

 خـواص  چگونگي تاثير يك ماده بر فرد، تابع. اين متغير وقتي وارد عمل مي شود آه ماده حداقل يك بار مصرف شده باشد         

تاثير مواد بر فـرد مصـرف آننـده، بـه ميـزان قابـل               . ذاتي ماده مصرفي و تعامل آن با فرد و موقعيت فرد مصرف آننده است             

شرايط جسمي فرد، انتظار فرد از مواد، تجربيات قبلـي          : اين مشخصات عبارتند از   . توجهي، به مشخصات او بستگي دارد     

مواد مختلف نيز تاثيرهاي متفاوتي بر وضـعيت فيزيولوژيـك و روانـي             .  شده اند  تاثير مواد و مواد ديگري آه هم زمان مصرف        

 .هروئين و آوآائين سرخوشي شديد، الكل آرامش و نيكوتين مختصري هشياري و آرامش ايجاد مي آند: فرد دارند، مثًال

 

 عوامل مخاطره آميز بين فردي و محيطي

 : عوامل مربوط به خانواده  □ 

 زندان غفلت از فر ●   

 وجود الگوي نامناسب در خانواده  ●   

 خانواده آشفته  ●   

 : عوامل مربوط به دوستان  □ 

 دوستان مصرف آننده مواد  ●   

 : عوامل مربوط به مدرسه  □ 

 فقدان محدوديت  ●   

 فقدان حمايت  ●   

 : عوامل مربوط به محل سكونت  □ 

 شيوع خشونت و اعمال خالف  ●   
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 ط به خانوادهعوامل مربو

خانواده عالوه بر اينكه، محل حفظ و رشـد افـراد    . خانواده اولين مكان رشد شخصيت، باورها و الگوهاي رفتاري فرد است           

نـا آگـاهي والـدين، ارتبـاط        . و آمك به حل استرس و پاتولوژي است، منبعي براي تنش، شـكل و اخـتالل نيـز مـي باشـد                     

 خانواده، خانواده متشنج يا آشـفته و از هـم گسـيخته، احتمـال ارتكـاب بـه انـواع                     ضعيف والدين و آودك، فقدان انضباط در      

همچنين والديني آه مصرف آننده مواد هستند باعـث مـي شـوند             . بزهكاريها مانند سوء مصرف مواد را افزايش مي دهد        

 . ي پيشه آنندفرزندان با الگوبرداري از رفتار آنان مصرف مواد را يك رفتار بهنجار تلقي و رفتار مشابه

 

 تاثير دوستان

ارتباط و دوستي با همساالن مبـتال بـه         .  درصد موارد، اولين مصرف مواد به دنبال تعارف دوستان رخ مي دهد            ۶٠تقريبًا در   

مصرف آنندگان مواد، براي گرفتن تاييد      . سوء مصرف مواد، عامل مستعد آننده قوي براي ابتالي نوجوانان به اعتياد است            

بـه خصـوص، در شـروع    » همسـاالن «گـروه . از دوستان، سعي مي آنند آنان را وادار به همراهي با خود نماينـد        رفتار خود   

. بعضي از دوستيها، صرفًا حول محور مصـرف مـواد شـكل مـي گيـرد               . شروع مصرف سيگار و حشيش بسيار موثر هستند       

هـر  . مواد مصرف مي آنند، بسيار آسـان اسـت  نوجوانان به تعلق به يك گروه نيازمندند و اغلب پيوستن به گروههايي آه          

 . چند پيوند فرد با خانواده، مدرسه و اجتماعات سالم آمتر باشد، احتمال پيوند او با اين قبيل گروهها بيشتر مي شود

 

 عوامل مربوط به مدرسه

ي زيـر زمينـه سـاز مصـرف     از آنجا آه مدرسه بعد از خانواده، مهم ترين نهاد آموزشي و تربيتي است، مي تواند از راههاي         

 :مواد در نوجوانان باشد

بي توجهي به مصرف مواد و فقدان محدوديت يا مقررات جـدي منـع مصـرف در مدرسـه، استرسـهاي شـديد تحصـيلي و                          

محيطي، فقدان حمايت معلمان و مسئوالن از نيازهاي عاطفي و رواني به خصوص به هنگام بروز مشكالت و طرد شـدن                     

 . از طرف آنان

 

 مل مربوط به محل سكونتعوا

فقـدان ارزشـهاي مـذهبي و       : عوامل متعددي در محيط مسكوني مي تواند موجـب گـرايش افـراد بـه مصـرف مـواد شـود                     

اخالقي، شيوع خشونت و اعمال خالف، وفور مشاغل آاذب، آشـفتگي و ضـعف همبسـتگي بـين افـراد محـل و حاشـيه                         

 . نشيني از جمله اين عوامل هستند

 

 آميز اجتماعيعوامل مخاطره 

 فقدان قوانين و مقررات جدي ضد مواد مخدر   □ 

 بازار مواد   □ 

 مصرف مواد به عنوان هنجار اجتماعي   □ 

 آمبود فعاليتهاي جايگزين   □ 

 آمبود امكانات حمايتي، مشاوره اي و درماني   □ 

  اقتصادي -توسعه صنعتي، محروميت اجتماعي  □ 

خشي از علل اعتياد هستند و بخـش ديگـر را بازارهـاي بـين المللـي مـواد و عوامـل                      مشخصات فردي و عوامل محيطي ب     

 :اين عوامل عبارتند از.  اقتصادي حاآم بر جامعه تشكيل مي دهند-اجتماعي

 

 قوانين 

 .فقدان قوانين جدي منع توليد، خريد و فروش، حمل و مصرف مواد، موجب وفور و ارزاني آن مي شود 
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 بازار مواد 

هر چه قيمت مواد آاهش يابد، تعداد افرادي آـه بتواننـد آن را تهيـه    . مصرف مواد، با قيمت آن نسبت معكوس دارد     ميزان   

 . همچنين سهل الوصول بودن مواد به تعداد مصرف آنندگان آن مي افزايد. آنند افزايش مي يابد

 

 مصرف مواد به عنوان هنجار اجتماعي

رزش تلقي نمي شـود، بلكـه جزيـي از آداب و سـنن جامعـه و يـا نشـان تمـدن و            در جوامعي آه مصرف مواد نه تنها ضد ا        

تشخيص و وسيله احترام و پذيرايي است، مقاومتي براي مصرف مواد وجود ندارد و سوء مصرف و اعتياد شيوع بيشـتري             

 . دارد

 

 آمبود امكانات فرهنگي، ورزشي، تفريحي 

رواني و اجتمـاعي نوجوانـان و جوانـان از قبيـل آنجكـاوي، تنـوع طلبـي،                  آمبود امكانات الزم براي ارضاي نيازهاي طبيعي        

هيجان، ماجراجويي، مورد تاييد و پذيرش قرار گرفتن و آسب موفقيت بين همساالن، موجب گرايش آنان به آسب لذت و 

 . تفنن از طريق مصرف مواد و عضويت در گروههاي غير سالم مي شود

 

  حمايتي، مشاوره اي و درمانيعدم دسترسي به سيستمهاي خدماتي،

فقـدان  . در زندگي افراد، موقعيتها و مشكالتي پيش مي آيد آه آنان را از جهات مختلـف در معـرض خطـر قـرار مـي دهـد                         

امكانات الزم يا عدم دسترسي به خدماتي آه در چنين مواقعي بتواند فرد را از نظـر روانـي، مـالي، شـعلي، بهداشـتي،          

 . فرد را تنها و بي پناه، بدون وجود سطح مقاومت اجتماعي رها مي آنداجتماعي حمايت نمايد، 

 

  اجتماعي-توسعه صنعتي جامعه، مهاجرت، آمبود فرصتهاي شغلي و محروميت اقتصادي

مهاجرت باعث مـي  . توسعه صنعتي، جوامع را به سمت شهري شدن و مهاجرت از روستاها به شهرها سوق مي دهد            

جدايي از خانواده، ارزشهاي سنتي و سـاختار حمـايتي قبلـي            .  بار، با موانع جديدي برخورد نمايد      شود تا فرد، براي اولين    

آم سوادي، فقدان مهارتهاي شغلي، عدم دسترسي به مشاغل مناسب      . به تنهايي، به انزوا و نااميدي فرد مي انجامد        

راي بقا، فرد را به مشاغل آـاذب يـا خريـد و    و به دنبال آن محدوديت در تامين نيازهاي حياتي و اساسي زندگي و تالش ب        

فروش مواد مي آشاند و يا بـراي انطبـاق بـا زنـدگي سـخت روزمـره و شـيوه جديـد زنـدگي بـه اسـتفاده از شـيوه هـاي                             

 ).١٣٧۶رحيمي موقر، آفرين؛ و همكاران، ( مصنوعي مانند مصرف مواد سوق مي دهد

 

 

دست به دست هم می نهيم و اعتياد را در بين 
 همجنسگرايان ريشه کن می کنيم

 
 بياييد به جمع ما بپيونديد
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 رایش به مواد مخدر عوامل مؤثر در گ

 

 : ـ عوامل فردى ١

ضعف . گيرد حتى اگر همه عوامل بوجود آورنده اعتياد نيز مهيا باشد، باز در نهایت خود فرد براى مصرف مواد تصميم می

از عوامل فردى گریش افراد به ... ایمان و اخالق، آنجكاوی، تمتع، معاشرت با دوستان ناباب و نداشتن اعتماد به نفس و 

 .باشند صرف مواد می م

دستيابى به هيجانات دوره جوانی، تقليد از دوستان، خارج شدن از فشارهاى عصبى و روانی، فرار از مشكالت زندگی، 

هاى مصرف مواد اعتيادآور در بين افراد جامعه  هاى اجتماعی، همه از انگيزه  غرور، آنجكاوی، مسائل جنسى و شكست

 بنابر این براى اینكه افراد بتوانند در مواقع خطر خود را از چنگ اعتياد دور سازند، ارتقاء .گردد بویژه جوانان محسوب می 

مهارت حل مشكل، قدرت (هاى زندگى  افزایش مهارت. رسد هاى ایشان آامًال ضرورى بنظر می بخشيدن به توانایی

ننده فردى است آه اگر امروز آنها را به  آ از عوامل حفاظت...) یابى و  گفتن، هنر دوست» نه«گيری، توانایى  تصميم 

 .فرزندانمان نياموزیم فردا در غياب ما در مقابل اصرار دوستان قدرت مقاومت نخواهند داشت

 

 : ـ عوامل خانوادگى ٢

 ارتباطات آمرنگ عاطفی>>> 

وابط به سردى گراید وجود پيوند و ارتباطات عميق خانوادگى نقش بسزائى در پيشگيرى از اعتياد دارد و هر قدر این ر

 .یابد خطر اعتياد در محيط خانواده نيز افزایش می 

 عدم مهارت والدین در تربيت فرزندان>>> 

انگارى در توجه به زنگ خطرها مثل مصرف سيگار، ایجاد تنش و درگيرى بين اعضاء  وجود فرد معتاد در خانواده، سهل 

  فقر مادى یا رفاه اقتصادى خانواده دیگر عوامل گریش به مصرف مواد میخانواده، عدم گفتگو پيرامون اعتياد در خانواده، 

 .باشند

 سرپرست  سرپرست و تك  هاى بدسرپرست، بی خانواده >>> 

ها به خاطر عدم وجود یكى از والدین و یا عدم صالحيت آنان در تربيت آنان در تربيت فرزندان احتمال بروز  در این خانواده 

 . د یافتاعتياد افزایش خواه

 

 : ـ عوامل اجتماعى ٣

قواره صنعت،  هاى اقليت نژادی، بيكاری، رشد بی هاى اجتماعى و اقتصادی، در دسترس بودن مواد، تسلط گروه نابرابری 

رسانى جامع و آامل در زمينه عوارض جسمی، روحى و اجتماعى اعتياد، وجود  جنگ و بحران اقتصادی، عدم اطالع 

 روند عى و ضعف فرهنگ مشاوره از عوامل مهم گرایش به سوء مصرف موادمخدر به شمار می باورهاى نادرست اجتما

 

 ای اعتياد خانمان سوز
 تنها تو را با يک جمله پاسخ خواهم داد

 خير ، من نيستم
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 اعتياد و خانواده 

بيشترین تأثير مخرب اعتياد بر ارآان خانواده وارد مى آیـد، همـانطورى آـه مـؤثرترین عامـل پيشـگيرى از اعتيـاد نيـز نهـاد                           

 .خانواده است

 

  پيشگيرانه به والدینتوصيه

علل و عوامل مؤثر در مصرف (درباره مواد اعتيادآور . ١ 

اطالعات آافى ) مواد، خطرات، عوارض و عالئم آن

 .آسب آنيد

 .هاى تربيتى خود را افزیش دهيد مهارت. ٢ 

الگوى مناسبى براى فرزندان خود باشيد و هرگز بر . ٣ 

 .خالف گفته خود عمل ننمائيد

جاد آنيد آه فرزندانتان در آن احساس فضایى ای. ۴ 

 . آرامش آنند

، »چقدر جالب«با لبخند، تكان دادن سر و استفاده از جمالت مثبت نظير . هاى فرزندانتان خوب گوش آنيد به صحبت. ۵ 

 .آنها را به گفتن بيشتر تشویق آنيد... و » دانستم من این را نمی«

 .رار خود بدانندشرایطى ایجاد آنيد آه شما را محرم اس. ۶ 

 .از فرزندانتان انتظار نداشته باشيد آرزوهاى برآورد نشده شما را تحقق بخشند. ٧ 

 . از قبل، خود را براى پاسخگویى به سئواالت آنجكاوانه فرزندانتان آماده نمائيد. ٨ 

 علت عدم مصرف خود اید؟ این فرصت خوبى است آه ممكن است روزى از شما بپرسند آه آیا تاآنون مواد مصرف آرده 

ید علت گرایش خود به مواد و سپس آنار  هاى جوانى به آنها منتقل آنيد، یا اگر احيانًا قبًال مصرف آرده ا را به زبان سال

بياد داشته باشيد آه نباید . خواهيد ایشان اشتباه شما را تكرار نكنند گذاشتن آن را به ایشان بگوئيد و اینكه حاال چرا می

 .بيش از اندازه تشریح آنيد مبادا آنجكاوى آنها برانگيخته شودمسائل را 

 گيرى و از بين بردن افسردگى وآم رویى فرزندان، آنها را در برابر شرایط  با تقویت قدرت اعتماد به نفس، تصميم. ٩ 

 . زا مقاوم سازید آسيب

گفتن » نه«دمخدر به فرزندانتان بياموزید تا از راه مقاومت و پایدارى در برابر فشار همساالن را در خصوص مصرف موا. ١٠ 

 .به آنها نهراسند

 .به فرزندانتان انگيزه داده و از آنها حمایت آنيد. موانع رابردارید. ١١ 

باتفاق آنان به موسيقى . بروید... با آنان به رستوران، پارك، آوه، سينما و . وقت بيشترى را با فرزندانتان صرف آنيد. ١٢ 

 .و از همه مهمتر به آنان ابراز عشق آنيد و بگویيد آه دوستشان داریدگوش دهيد 

 .سعى آنيد حتى آهنگ صدایتان مالیم و دوستانه باشد. ١٣ 

 .مواضع خود را برابر سيگار، موادمخدر و الكل مشخص نموده، صریحًا آنرا به زبان بياورید. ١۴ 

 .عقاید خود را به زور به آنها تحميل نكنيد. ١۵ 

 نظم و قانون مناسب و سازنده مشخصى در خانواده برقرار سازید و براى سرپيچى از آن تنبيهات مناسبى در نظر .١۶ 

 .بگيرید و قاطعانه آنرا به مرحله اجرا در آورید

 .سعى آنيد در ساعات غذا خوردن همه اعضاء خانواده را دور هم جمع آنيد. ١٧ 

 .ن بحرانى نسبت به مضرات و عواقب ویرانگر مصرف موادمخدر آگاه سازیدفرزندان خود را قبل از رسيدن به سني. ١٨ 

 . آميز نترسانيد آنان را بيش از اندازه و بطور اغراق. ١٩ 

در . با والدین دوستانشان ارتباط برقرار آنيد. یابى و معاشرت فرزندان خود با دیگران آگاه باشيد از چگونگى دوست. ٢٠ 

 رفتند حتمًا از حضور والدین ایشان در منزل مطمئن شوید و به حضور سایر اعضاء خانواده صورتى آه به منزل دوستشان
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 .اآتفا نكنيد

 .به نحوه خرج آردن پول توسط فرزندانتان اهميت بدهيد. ٢١ 

زمينه همواره آنان رابه مطالعه، ورزش و تفریحات سالم ترغيب نمائيد و . ریزى آنيد براى اوقات فراغت آنان برنامه . ٢٢ 

 .این امور را برایشان فراهم آنيد

چرا آه فرزند شما ارزش نصايحتان را با ارزش زمانى آه به آن اختصاص . زمان مناسبى را به گفتگو اختصاص دهيد. ٢٣ 

 .سنجد ید می  داده ا

. هاى خود را دارند جوانان باورها و ارزش. هاى خود را از طریق مربيان و دبيرانشان به آنها منتقل آنيد راهنمایی. ٢۴ 

شنيدن نصایح شما از زبان مربيان و دبيرانشان . طبيعتًا اگر والدین بهترین نصایح را هم بگویند ممكن است آنها را نپذیرند

 .گذارد تأثير بيشترى بر آنها می 

 .بين فرزندانتان تبعيض قائل نشوید. ٢۵ 

 . وانى است، در فرزندان خود سرآوب نكنيدهاى دوران بلوغ و نوج تفكر انتقادى را آه از ویژگی. ٢۶ 

 .آنان را به رعایت اصول مذهبى و انجام فرائض دینى تشویق آنيد. ٢٧ 

 .هاى منطقى به فرزندان خود استقالل و آزادى بدهيد در انجام فعاليت. ٢٨ 

ن افراد معتاد پيامى ممكن است با تمسخر یك معتاد و یا صحبت آردن با لح. در رفتارهاى خود بيشتر دقت آنيد. ٢٩ 

 .نادرست به فرزندتان منتقل آنيد

خواهيد مانع پویایى و رشد جسم و روان فرزندانتان نشوید، از انتقاد غيرسازنده، تمسخر و شرمنده آردن  اگر می. ٣٠ 

 .آنان مخصوصًا درمقابل دیگران جدًا بپرهيزید

 .دفرزندانتان را به خاطر رفتارهاى مثبت آنان تشویق آني. ٣١ 

 .هاى روحی، راهنما و همراه فرزندان خود باشيد هاى بحرانی، فشارها و تنش در موقعيت. ٣٢ 

 .هاى بيهوده بپرهيزید هرگز فضاى خانه را متشنج ننموده و از مشاجره و بحث. ٣٣ 

 .مسئوليت و تكليفى به فرزندان خود بدهيد آه با توان آنان متناسب باشد. ٣۴ 

 .رزندانتان همواره صادق و مهربان باشيددر روابط خود با ف. ٣۵ 

 .روید جدًا خوددارى نمائيد از تنها گذاشتن فرزندان خود در منزل، بویژه هنگامى آه به مسافرت یا ميهمانى می. ٣۶ 

هر گاه در درون خود احساس آردید آه مشكل خاصى وجود دارد حتمًا آنرا جدى . به حس ششم خود توجه آنيد. ٣٧ 

 .بگيرید

 . در صورت شك و تردید، وسائل شخصى و لباسهاى فرزندانتان را مخفيانه بازرسى نمائيد.٣٨ 

 .تان را خيانت به فرزندان خود بدانيد ترحم به معتادین محله . ٣٩ 

 ها در زمينه پيشگيرى از اعتياد نقش بسيار مؤثرترى در مقایسه با سایر  همواره در نظر داشته باشيد آه خانواده. ۴٠ 

 .هاى مسئول بر عهده دارند نسازما

رعایت بسيارى از نكات مذآور منحصر به والدین نبوده بلكه سایر اعضاء خانواده بویژه برادران و خواهران بزرگتر را نيز . ۴١ 

 .گيرد و چه بسا تاثيرپذیرى جوانان و نوجوانان از آنها در بسيارى از موارد بيش از پدر و مادر باشد در برمی 

  
 

بياييد با فرزندان خود دوست باشيم و آنان را در آغوش 

 خود جای دهيم نه اينکه به دامن ديوان بسپاريم
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 به جوانان ونوجوانان) دوستانه(توصيه پيشگيرانه 

 

 . آور را خوب بشناس خطرات و عوارض مصرف مواد اعتياد. ١ 

اینكه ما بتوانيم به دوست » نه«به هر آس آه به تو مواد تعارف آرد محكم و قاطع بگو . ٢ 

افراد خوش فكر هر تعارفى آه مخالف . م خودش یك هنر استویيبگ» نه«خودمون 

 .دآنن  براحتى رد مىشان هست را

ها فكر آن  پيشاپيش به این جمله . جوابهایى از قبل براى اصرار زیاد اطرافيانت آماده آن. ٣ 

، »  ای بچه ننه«: دنویو اگر آمى تردید آنى ميگ» سرحال ميشی«، » شنگول ميشی«، »  داره خيلى آيف«

 …پس چرا فالنى آشيد و معتاد نشد ؟ و «، »هنوز مرد نشدی« ، »اول تجربــــه آن بعد بگو بده«، » ترسویی «

  آه یكبار مصرف آردند به تو اطمينان بدهدناتو  دنيا نمیدرهيچكس . موادمخدر را حتى یك بار هم امتحان نكن. ۴ 

ین همه ؟ پس اد آه بخاطر معتاد شدن مصرف مواد را شروع آرده باشد معتادى وجود دارراصًال مگ. دآن عتادت نمیم

هاى بدون روآش برق را   پریدن از طبقه بيستم یك ساختمان یا لمس آردن سيمیدیا دوست دار!!! ؟آمدندمعتاد از آجا 

 ؟دحتى براى یك بار هم امتحان آني

 . استارت در چنگال اعتياد به موادمخدری براى اس  آه آشيدن سيگار مقدمه ادیادت باش. ۵ 

 .آلوده و دوستى با افراد مشكوك پرهيز آنهاى  از رفت و آمد در مكان. ۶ 

 .خوددارى آن هست  با تو زیادآن هااز دوستى با افرادى آه اختالف سنى . ٧ 

 .ودش  آه اثراتش به تدریج ظاهر می هستی مواد اعتيادآور سم آشنده ا. ٨ 

 . محكم آن آن را باارتباطت.  اطمينان آندترین دوستان تو هستن هاى پدر و مادرت آه خيرخواه به صحبت. ٩ 

 . تقویت آن رااعتقادات و پایبندى مذهبى خودت. ١٠ 

 . ریزى آن با مطالعه، ورزش و تفریحات سالم براى اوقات فراغت خود برنامه . ١١ 

  راپس دوستان و نزدیكان خودت. داش فرقى با دیگران ندار ، چهره دآن  معرفى میجوانان به ا آه موادمخدر رکسی. ١٢ 

 .اسخوب بشن

، در حالى آه د آنار بگذارنا مصرف مواد ردنناتو  مىد و هر وقت آه اراده آنند با بقيه فرق دارندآنن ها فكر می بعضی. ١٣ 

 .ودش این طرز تفكر منجر به اعتياد می

 . به هنگام سختى و ناراحتى با پدر و مادر و یا یك بزرگتر مطمئن و قابل اعتماد مشورت آن. ١۴ 

 .دآنن  و آمكت میدشنون  میا مشاورین با جان و دل حرفهاى تو رحرف هایت را به آن ها بزنینى اتو  نمىراگ. ١۵ 

  

متى سال

 

د  و ب ن دي ود را از اي تان همجنسگرای خ ن دوس اه م يرت آگ س
 خواهم کرد

 بت به ديگر دوستانمت نسساين وظيفه من ه
 

!!!ای اعتياد ، نه 
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 عالیم استعمال مواد مخدر 

 ها تغيير رنگ چهره مخصوصًا لب . ١ 

 تغيير حالت مردمك چشم. ٢ 

 تغيير آيفيت صدا در اثر التهاب تارهاى صوتی. ٣ 

  و محزونداشتن چهره مغموم. ۴ 

 تحرآی آلودگى و آم  خواب . ۵ 

 تغيير ساعات خواب و بيداری. ۶ 

 گيرى و معاشرت آمتر با اعضاء خانواده تمایل به گوشه . ٧ 

 عدم توجه به نظافت و آراستگى ظاهری. ٨ 

 الغر شدن و آاهش شدید وزن بدن . ٩ 

 معاشرت با دوستان ناباب. ١٠ 

 لت بصورت مكررماندن بيش از حد معمول در توا. ١١ 

 بستن در اتاق به روى خود براى مدتى طوالنى و نيز قفل آردن آن به هنگام خروج از منزل . ١٢ 

 خارش پوست مخصوصًا نوك بينی. ١٣ 

 وجود آثار سوختگى در انگشتان و سير اعضاء بدن و نيز در وسائل خانه. ١۴ 

باشد نظير زرورق یا دستمال  نوعى با آن مرتبط می ه ه بیافتن وسائل مربوط به استعمال موادمخدر یا وسائلى آ. ١۵ 

 آور، قطره استریل چشمى و غيره  هاى خواب  آاغذى آلوده، آاغذ لوله شده، ميله فلزی، لوله خودآار آلوده، قرص

 درخواست مكرر پول براى امور نامشخص یا مفقود شدن اشياء و وسائل قيمتى منزل . ١۶ 

 داومآبریزش بينى بصورت م. ١٧ 

 افزایش تعریق. ١٨ 

 جرم گرفتگى دندانها و زبان. ١٩ 

 آاهش اشتها و تمایل زیاد به مصرف سيگار. ٢٠ 

 عصبانيت و پرخاشگرى . ٢١ 

 تغيير در گفتار و رفتار. ٢٢ 

 خوددارى نمودن از آارهاى سنگين و جسمانى . ٢٣ 

 هاى غيرموجه در مدرسه عالقگى به تحصيل و غيبت  بی. ٢۴ 

 هاى نابجا ویى و دروغگویى و صحبتپرگ. ٢۵ 

 ضعف حافظه. ٢۶ 

 عدم پایبندى به عهد و پيمان و عدم احساس مسئوليت . ٢٧ 

 استفاده غيرمعمول از عطر و ادآلن. ٢٨ 

 )از عالئم مخصوص مصرف حشيش(مورد، قرمز شدن سفيدى چشم و خيره شدن به یك نقطه  هاى بی  خنده . ٢٩ 

 

دوست ندارم اين عالئم رو در تو ببينم
 ای دوست همجنسگرای من
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 اد آثار و عوارض اعتي

 

 عوارض جسمى • 

 آلودگى و آسيب پذیر نمودن دندانها . ١ 

 ملتهب ساختن مخاط دهان . ٢ 

 نقصان ترشحات غدد بزاقى . ٣ 

 ضعف قواى جسمانى و آاهش شدید وزن بدن . ۴ 

 عقيم نمودن مردان و نازائى زنان . ۵ 

 تخفيف تمایالت جنسى . ۶ 

  مصرف اخالل در آار دستگاه عصبى در صورت تداوم. ٧ 

 تنبلى آبد . ٨ 

 ابتال به یرقان و اثرات ناگوار بر دستگاه گوارش . ٩ 

 ورم آليه ها و اشكال در دفع ادرار توام با درد . ١٠ 

 التهاب مزمن تارهاى صوتى . ١١ 

 احتمال ابتال به بيمارى هاى برونشيت مزمن . ١٢ 

 آسم، سل و تپش قلب، تنگى نفس و دوران سر. ١٣ 

 ست خشكى پو. ١۴ 

 ها شكنندگى ناخن. ١۵ 

 خطر ابتال به انواع سرطان و سكته قلبى . ١۶ 

 هاى خطرناك به دليل آاهش احساس درد ناشناخته ماندن بيماری. ١٧ 

 

 عوارض روانى • 

 بر هم خوردن تعادل روانى . ١ 

 عدم توجه به اصول و مقررات جامعه . ٢ 

 ضعف اراده . ٣ 

 از بين رفتن احساس مسئوليت . ۴ 

 زا ایجاد احساسات خصومت. ۵ 

 بيقرارى . ۶ 

 عصيانگرى . ٧ 

 آفيتى و تنهایى  اضطراب دائم و احساس بی . ٨ 

 اختالل در خواب . ٩ 

 بروز انواع بيمارى ها و اختالالت روانی. ١٠ 

 

 عوارض خانوادگی• 

 نابسامانى خانوادگى . ١ 

 محدود شدن روابط خانوادگى . ٢ 

 ندان عدم تربيت صحيح فرز. ٣ 

 خشونت در خانواده . ۴ 

 افت سطح فرهنگ اجتماعى و اقتصادى خانواده . ۵ 
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 گسترش طالق . ۶ 

 آاهش آمار ازدواج. ٧ 

 

 عوارض اجتماعى • 

 آننده صرف شدن  مصرف . ١ 

 عدم احساس مسؤوليت نسبت به خانواده و جامعه . ٢ 

سطحى و تصنعى شدن روابط اجتماعى و دورى از پيوندهاى . ٣ 

 ستحكم عاطفى م

 گسترش جرم و جنایت . ۴ 

 هاى واگير و خطرناك مثل ایدز و هپاتيت  نشر بيمارى. ۵ 

 محروم شدن نسل آینده از تربيت صحيح . ۶ 

 ایجاد مشاغل آاذب. ٧ 

 

 عوارض اقتصادی• 

 هزینه باالى استعمال موامخدر . ١ 

 هزینه درمان و نگهدارى معتادین . ٢ 

 آاهش راندمان آار . ٣ 

 هاى بزرگ  سوزی  وقوع آتش . ۴ 

  هاى مبارزه با ورود موادمخدر به داخل آشور  هزینه. ۵ 

 هزینه قضات و دادگاهها در این خصوص . ۶ 

 هاى تحقيقاتى و تشكيل سمينارها هزینه اجراى طرح. ٧ 

 

 :آنچه در مورد اعتياد و موادمخدر باید بدانيم 

 . باشد هاى ایدز و هپاتيت می يوع بيماریاعتياد به موادمخدر یكى از عوامل اصلى ش

گردد آه هيچ معتادى آغاز اعتياد خود را به یاد   آننده مستولى می صدا برجسم و روان مصرف  موادمخدر آنچنان آرام و بی      

 .آورد نمی 

 .روند  هاى آینده جامعه بشرى بشمار می  شود آه سرمایه ها مغز فعال می اعتياد سبب تباهى ميليون

درصد آمى از آودآانى آه والدین آنها معتاد هستند به سوى بزهكارى سوق داده شوند، بعد از گذشت چندین سال اگر 

 . به هزاران نفر خواهد رسيدی مملكتهرتعداد بزهكاران در 

 مواجـه  اعتياد بيش از یك ميليارد نفر از اعضاء خانواده معتادان را در جهان بطور مستقيم با مشكالت ناشى از این آسـيب               

 .نموده است

 .باشد  می... موادمخدر منشاء وقوع بسيارى از جرائم اجتماعى نظير قتل، تجاوز، سرقت و 

آند آـه ایـن رقـم چنـد صـد برابـر آـل                 ميليارد دالر سود به حساب سوداگران مرگ واریز می           ۶٠٠موادمخدر ساالنه حدود    

 . بودجه آشور ما و بسيارى دیگر از آشورهاى بزرگ دنياست

 .رود ساالنه مقادیر قابل توجهى ازثروت ملى آشور به جيب سوداگران موادمخدر می

ترین تجهيـزات تسـليحاتى و ارتبـاطى مجهـز           المللى موادمخدر براى رسيدن به مقاصد شوم خود به مدرن          قاچاقچيان بين   

 . هستند

 . دهند  میاز زندانيان آشور را بطور مستقيم و غيرمستقيم مجرمين موادمخدر تشكيل% ٧۵
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» هالل طالئـی  «موسوم به   ) افغانستان و پاآستان  (آشور ما در همسایگى بزرگترین توليدآنندگان انواع موادمخدر جهان          

 .گردد و در مسير ترانزیت موادمخدر قرار گرفته است و در ین راه خود نيز قربانى آن می

 :مراحل اعتياد 

  ـ مرحله آشنایى ١

 .شود یا از روى غرور و آنجكاوى خود فرد شروع می ) مخصوصًا دوستان ناباب(این مرحله با تشویق دیگران 

 :  ـ مرحله شك و تردید ٢

 .پردازد در این مرحله فرد با مبارزه با اميال خود می 

 : ـ مرحله اعتياد واقعى ٣

باعـث  » تحمـل « پدیده   در این مرحله  . در صورت ادامه مصرف در مرحله شك و تردید فرد به مرحله اعتياد واقعى مى رسد               

 شود آه فرد به مرور زمان بر ميزان مصرف خود بيفزاید تا به نشئگى قبلى برسد می

 

  از اعتياد به انواع مخدرپيشگيري

اعتيـاد بـه داروهـاي مجـاز و غيرمجـاز در      . اعتياد به مواد يكي از معضالت بهداشتي، رواني و اجتماعي جهان امروز اسـت  

 . گير شده است و حاآي از بروز يك مشكل جدي درسالمت جسمي، رواني واجتماعي استچند دهة گذشتة بسيار فرا

هاي پيشگيري در جهـت آـاهش تقاضـا       مبارزه با اعتياد درجهان بر سه روش آلي مبارزه باعرضه، درمان معتادان وفعاليت            

بـود،    د بسـيار بـدتر از امـروز مـي          موادبسيار ضروري است و بدون آنها مشـكل مـوا           اگرچه مبارزه باعرضة  . باشد  استوار مي 

 . ليكن اين تالش مشكل سوء مصرف واعتياد را از بين نبرده است

درچنـين بـازاري   . آمياب نمود يا قيمت آن را اضـافه آـرد          توان حتي به ميزان آم مواد را        دريك بازار بزرگ باتقاضاي زياد نمي     

 ١٩٨٩ تـا    ١٩٨۶در آمريكـا از سـال       . ها نسبتًا پائين باقي بماننـد      يابند تا قيمت    توزيع آنندگان و دالالن به قدري افزايش مي       

 دالر به ازاي هرآدام     ١٠٠هزينه اي آه صرف اجراي قوانين شد دو برابر گرديده اما در همان زمان قيمت آوآائين دربازار از                   

تـوان    اد اسـت عرضـه را نمـي       مطالعات مختلف نشان داده اند آه تا وقتي تقاضـا بـراي مـواد زيـ               .  دالر تقليل پيدا آرد    ٧۵به  

 . خيلي پائين آورد

آننـد    بسياري از افرادي آـه بـراي درمـان مراجعـه مـي            . از طرف ديگر رويكرد درماني نيز با مشكالت بسياري مواجه است          

آننـد و   دچار عوارض جسمي، رواني واجتماعي جدي شده اند آه برطرف آردن آن هزينه و وقت و انرژي زيادي صرف مي         

به دليل پيچيدگي مشكالت اعتياد، ساختار درماني پيچيده اي مورد نياز است تـا همـة                . قيت نيز نامعلوم است   ميزان موف 

ابعاد زندگي و الگوي رفتار مختلف معتادان رادربرگيرد، ساختارهائي مانند درمانگاههاي ويژه معتادان، مراآز سم زدائـي و                  

 .هاي حرفه اي و جوامع درماني بازپروري، آارگاه

. از سي سال پيش به تـالش و مبـارزه عليـه اعتيـاد اضـافه شـده اسـت                    يكرد پيشگيري در جهان عمر آوتاه تري دارد و        رو

بايست در آنار مبارزه با عرضه و رويكرد درمـاني مـورد توجـه قـرار                  دهند آه رويكرد پيشگيري نيز مي       ها نشان مي    بررسي

هـاي پيشـگيري از اعتيـاد را از طريـق آـاهش تقاضـا بـا          فعاليـت  ميزان شيوع اعتياد درآشورهائي آه١٩٨٠از سال  . گيرد

به عنوان مثال، تعداد مصرف آنندگان مواد مخدر در امريكـا        . آاهش قابل مالحظه اي يافته است       نمايند،  جديت پيگيري مي  

ز اعتياد بوده هاي پيشگيري ا آه اين تغيير مديون فعاليت  به نصف تقليل يافته است،١٩٨۵، نسبت به سال ١٩٩٠در سال 

 .است

يعني جلوگيري از وقوع يك اتفاق، از نظـر بهداشـتي، پيشـگيري عبـارت اسـت از مداخلـه اي مثبـت و                        » پيشگيري«لغت  

 .انديشمندانه براي مقابله با شرايط مضر قبل از اينكه منجر به اختالل يا ناتواني شود

ودرنتيجـه،آاهش  ) Incidence(ه آـاهش ميـزان بـروز        هدف از پيشگيري اوليه پيشگيري از شروع اختالل است آه منجر ب           

 .گردد مي) Prevalence(ميزان شيوع 
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 :هاي پيشگيري اوليه عبارتند از روش

  از بين بردن علل-١

  آاهش عوامل مخاطره آميز-٢

  افزايش مقاومت فرد-٣

  جلوگيري از سرايت بيماري -۴

 

   هاي پيشگيري از اعتياد برنامه

راههاي موثر در پيشگيري از اعتياد، ابتدا بايد علل و عوامل موثر در شروع مصرف و اعتياد به مـواد را در                      براي برنامه ريزي    

عوامل ژنتيكي، شخصيتي، پسـيكوپاتولوژيك،فارماآولوژيك، خـانوادگي، محيطـي و اجتمـاعي            . نوجوانان و جوانان شناخت   

دد درمقابل بايكـديگر بـه سـوء مصـرف و سـپس اعتيـاد               همگي دراتيولوژي سوء مصرف و اعتياد موثر هستند و عوامل متع          

 .گردند منجر مي

هاي اجتماعي ضروري  ها و توانائي ها، دانستن نيازها و مشكالت و پتانسيل        براي انتخاب و به آارگيري مناسب استراتژي      

و بررســي آامــل وضــعيت بهداشــتي و روان شــناختي   اجــراي هربرنامــة پيشــگيري بــه شــناخت دقيــق منطقــه، . اســت

به عنوان مثال، بايد . هاي همه گيرشناسي بستگي دارد تا به اين وسيله عوامل موثر بر مصرف مواد آشكار شود        بررسي

هاي مصرف، باورهاي نادرست وعوامـل        ها و محل    شايع ترين نوع مادة مصرف و گروه سني افراد در معرض خطر، موقعيت            

تحقيقات نشان  . هاي پيشگيري را تعيين نمود      راساس آن مدل فعاليت   مخاطره آميز، امكانات و منابع موجود را شناخت و ب         

بهـره گيـري از   . هـا انتخـاب نمـود    توان يك روش واحد را بـه عنـوان بهتـرين روش بـراي همـه افـراد و گـروه              داده اند آه نمي   

 .موثرندهاي مختلف براي تاثير برشيوع اعتياد ضروري است زيرا عوامل متفاوتي در ايجاد اعتياد  استراتژي

 :شود عبارتند از  مهمترين استراتژهاي پيشگيري از اعتياد آه درجهان از آنها استفاده مي

  آگاهسازي افراد در مورد خطرات و مضرات مواد -١

 هاي زندگي مانند مهارت تصميم گيري، حل مسئله، ارتباطات اجتماعي   افزايش مهارت-٢

 راي ارضاي نيازهاي رواني اجتماعي نوجوانان وجوانانهاي جايگزين به جاي مواد ب  تقويت فعاليت-٣

 هاي مختلف در طول زندگي   مشاوره و مداخلة حين بحران، دربحران-۴

  ارتقاء فرهنگي و مذهبي-۵

  تقويت قوانين و مقررات مبارزه با مواد -۶

  درمان معتادان براي جلوگيري از سرايت اعتياد-٧

 :گيرند ي زير مورد بحث قرار ميها استراتژيهاي فوق در قالب فعاليت

 هاي متمرآز برفرد فعاليت -١

 زش و آگاه سازي والدين هاي متمرآز برآمو فعاليت -٢

 هاي متمرآز برمعلمان ومدرسه  فعاليت -٣

 ها   بااستفاده از رسانههاي پيشگيري فعاليت -۴

 هاي تجمع هاي پيشگيري از طريق محلهاي آار و مكان فعاليت -۵

 هاي بهداشتي اوليه  هاي پيشگيري با استفاده از شبكة مراقبت  فعاليت-۶

  و مقررات وضع واجراي قوانين-٧
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 هاي متمرآز برفرد  فعاليت

فرايند بلوغ يكي از بحرانـي      . مخاطره آميز ترين دوران زندگي از نظر ابتال به سوء مصرف مواد، دورة بلوغ و نوجواني است                 

 بـاظهور بلـوغ،   . باشد به طوري آه اين دوران، دوران طوفان و فشار خوانده شـده اسـت                هاي زندگي هر فرد مي      ترين دوره 

دوره اي آه فرد قبل از اينكـه خـود را بيابـد دچـار               . است) Transition(نوجواني دورة انتقال    . شود  مرحلة نوجواني آغاز مي   

فردي آـه قبـل از ايـن بـه     . گردد مي) Identity Crisis(و بحران هويت ) Role Confusion(اختالل يا اغتشاش در نقش خود 

درايـن دوره   . نمايد نقش يك فـرد بـالغ را ايفـا نمايـد             دربرخي از ابعاد تالش مي    آرد،    عنوان آودك به خوبي ايفاي نقش مي      

 . نوجوان در وضعيتي بين دو مرحلة آودآي و بزرگسالي قرار گرفته و زيرفشار و انتظارات اين وضعيت قرار دارد

 تغييـرات فيزيكـي    ايـن . شود تا احسـاس نامتناسـب بـودن نمايـد           ازطرف ديگر، تغييرات سريع جسماني نوجوان سبب مي       

بينـد   ايـن تصـويرذهني بـا تصـويري آـه فـرد ازخـود در آئينـه مـي         . شود مي) self image(منجر به اختالل تصوير فرد از خود 

 . باشد متفاوت است وشامل درك فرد از وضعيت جسماني خود مي

نوجـوان، در نظـر     . آنـد   د مـي  بنابراين، تحول بلوغ و نوجواني، تصويرذهني نوجوان از جسم و هويت شخصـي اش را تهديـ                 

حتي مخالفت وستيز نوجوان باوالدين . آند گرفتن تجربيات گذشته وقبول تحوالت بلوغ، هويت خويش را از نو بازسازي مي            

 . هاي ديگران، براي تثبيت هويت وجدا نمودن هويت خويش از سايرين است ها ودخالت ها و قدرت و عصيان دربرابر ارزش

اختالل در تصوير فرد از خود و نياز به پذيرفته            تشاش نقش و نياز به ايفاي نقش به عنوان يك فرد بالغ،           اين عوامل يعني اغ    

 . دهد مصرف مواد ديگر سوق مي نوجوان را به رفتارهائي مانند سيگار آشيدن ياسوء شدن از طرف دوستان و استقالل،

هاي تطابقي و اجتماي و نيازهـاي         نان در مورد مواد و مهارت     ها و رفتار آودآان و نوجوا       هايي آه اطالعات،نگرش    استراتژي 

 . هاي پيشگيري هستند دهند، درحقيقت شايع ترين روش آنان را مورد هدف قرار مي

 : الف ـ دادن اطالعات در مورد مضرات مصرف مواد

. گيـرد    مصرف مواد صورت مي    هاي  اين برنامه براين باور استوار است آه مصرف مواد به دليل فقدان آگاهي صحيح از زيان                

اگر چه مطالعات نشان داده اند آه استفاده از ايـن روش بـه تنهـائي تـاثير چنـداني درآـاهش اعتيـاد نـدارد، بـا ايـن حـال                                

 .) هاي جامع پيشگيري، مورد استفاده قرار گيرد هاي اصلي مداخله دربرنامه راه( بايست همواره به عنوان يكي از  مي

 : هاي منفي نسبت به مصرف مواد مخدر هاي مثبت و تثبيت نگرش تغيير نگرش ( ها ا و نگرشه ب ـ تاثير برارزش

. عبارتند از باورهاي فرد درمورد نتيجه و عاقبت هرآار و ارزشي آه فرد براي اين نتيجه قائـل اسـت                   ) attitudes(ها    نگرش 

هـاي پيشـگيري،       آه قبـل از شـروع فعاليـت        بديهي است . باشند  ها داليل منطقي بروز رفتارهاي هر فرد خاص مي          نگرش

مطالعات ثابت آرده اند آه افرادي آه نسبت به مواد    . هاي هراجتماع اهميت بسياري دارد      مطالعه وشناخت باورها و نورم    

. هاي خنثي يا منفي دارند      ها و باورهاي مثبت دارند احتمال مصرف و اعتيادشان بيشتر از آساني است آه نگرش                نگرش

هــاي منفــي يــا  تقويــت نگــرش. هــائي آــه بــه طــور طــوالني بــاقي بماننــد آارآســاني نيســت يــر ياايجــاد نگــرشلــيكن تغي

 . ها از خنثي به منفي آسانتر از تغييرنگرش مثبت به منفي است تغييرنگرش

هنـوز  شوند درحالي آه آودآان را بايد از سنين آـوچكتر آـه               هاي آگاه سازي از مدارس شروع مي        متاسفانه اغلب برنامه  

هـائي آـه برپيشـگيري از سـوء مصـرف       ها و ارزش نگرش. باورهايشان به طور آامل شكل نگرفته است مورد هدف قرا داد      

 : مواد موثرند عبارتند از

 هاي مذهبي  ـ ارزش

 ) personal values(هاي شخصي و فردي  به جاي ارزش) Social values(هاي اجتماعي  ـ اولويت دادن به ارزش

 مسئوليت فردي ـ ارزش حس 

 ـ ارزش سالمت فردي 

 . ـ هرمصرفي ممكن است منجر به اعتياد شود

  عادي نبودن مصرف مواد ـ 

 ـ استفاده از ارزش دادن نوجوانان به ظاهر خود و پذيرفته شدن از طرف ديگران 

 ـ قابل اعتماد نبودن افراد معتاد 

                           !، خاموشی نيستچراغ                                         آیين پيش شماره نهم ویژه نامه -  ٨۴ آذر ماه  –   ١٨  



  همجنسگرایان ایرانی چراغ ، نشریه

 ها  هاي اجتماعي و تطابق با استرس پ ـ آموزش مهارت

 social(ايـن روش برتئـوري يـادگيري اجتمـاعي     . »توانائي انطباق آافي در روابط بـين فـردي  «ارتهاي اجتماعي يعني مه 

learning Theory (هـاي مثبـت و منفـي آـه فـرد در نتيجـة        براساس اين تئوري، يادگيري اجتماعي باتقويت. استوار است

به تـدريج فـرد توانـائي پـيش بينـي عواقـب             . گيرد  ن شكل مي  آند و مشاهدة رفتار ديگران و عواقب آ         رفتار خود آسب مي   

هـا   اين توانائي موجب تنظيم رفتار و دروني آردن تشـويق . نمايد رفتار خود و نگرش ديگران را در مورد رفتار خود آسب مي   

زان سـوء  هـاي اجتمـاعي ميـ    مطالعات مختلف نشـان داده انـد آـه آمـوزش مهـارت            . شود  ها و درنتيجه تغيير آن مي       و تنبيه 

برخـي از  . دهد مصرف مواد ورفتارهاي وابسته به آن مانند پرخاشگري، انزوا، فرار از مدرسه وخانه و سرقت را آاهش مي          

 : هاي اجتماعي آه آسب آن در پيشگيري از اعتياد اهميت دارد عبارتند از مهارت

 rehearsal(توانائي مخالفت ورد آردن ) assertiveness(، توانائي اظهار نظر )Communication skills(هاي ارتباطي  مهارت

and resistance skills .( 

باشـد آـه مبتنـي بـر تئـوري يـادگيري               مـي  modelingهاي اجتمـاعي اسـتفاده ازتكنيـك          بهترين روش براي آموزش مهارت    

 . اجتماعي است

 : هاي دوستان ت ـ آموزش مقاومت در مقابل فشار

مبتال به سوئ مصرف مواد هستند،عامل مستعد آنندة قوي براي ابتالي نوجوانان به             ارتباط و دوستي با همساالني آه        

اولـين مصـرف باتعـارف دوسـتان و همسـاالن        درصـد مـوارد،  ۶٠طبق نتايج حاصل از تحقيقـات در بـيش از   . باشد  اعتياد مي 

ها و  نمودن تاثيرنگرشبراي خنثي   . به خصوص همساالن درشروع مصرف سيگار و حشيش بسيار موثرند         . گيرد  صورت مي 

اسـتفاده از ايـن روش    درحـال حاضـر،  . شـود   فشارهاي دوستان، از آموزش مقاومت در مقابل فشار دوستان اسـتفاده مـي            

مطالعات نشان داده اند آـه      . رود   وهمراه با روش ايجاد نگرش منفي نسبت به مواد به آار مي             بسيار متداول شده است،   

. اندازد ميزان بروز سوء مصرف مواد را آاهش داده و سن اولين مصرف را نيز به تاخير مي              استفادة همزمان از اين دو روش       

هـاي ناراحـت      هايـا رفتارهـائي خـود را از موقعيـت           آموزيم آه چگونه و بـا چـه پاسـخ           با اين روش، به آودآان و نوجوانان مي       

 . رها نمايند آيد، آننده اي آه در اثر فشار ديگران به وجود مي

 : اسائي افراد در معرض خطر و اقدامات الزم شن ث ـ

  از اين ميان، بروز برخي از صفات بيشتر نشـان دهنـدة           . عوامل شخصيتي مختلفي بامصرف مواد در نوجوانان ارتباط دارند         

 ماننـد (ها يا ساختارهاي اجتمـاعي        آشد آه با ارزش     احتمال اعتياد فرد در آينده هستند وبه طور آلي فردي را تصوير مي            

هـاي   عدم پـذيرش ارزش  طغيان گري، آمبود اعتماد به نفس، : اين صفات عبارتنداز  . پيوندي ندارد   ) خانواده، مدرسه، مذهب  

تمايل شديد به انحراف،مقاومت درمقابل قدرت، نياز به شديد استقالل، احسـاس              سنتي، تمايل شديد به آسب هيجان،     

 . د مختلفي از استعداد ارثي ابتال به اعتياد وجود داردعالوه برموارد فوق شواه. عدم آنترل بر زندگي خود

 . گيرند هاي گوناگون درمعرض خطر قرار مي برخي از اوقات فرد هنگام روبرو شدن با استرس

 : ها عبارتند از  انواع استرس

 ـ حوادث مهم زندگي 

 ـ مشكالت روزمره 

 ج ـ ارضاي نيازهاي اجتماعي و رواني نوجوانان 

  و آموزش از طريق همساالن الگوبخشي  -چ

 

 هاي پيشگيري متمرآز بر آموزش و آگاه سازي والدين  فعاليت

  هـاي مـوثر در هـر برنامـة          آگاه سازي والدين يكي از مهم تـرين بخـش         . پذيرند  آودآان بيش از همه از والدين خود تاثير مي        

آنند، مطالعات    ا بيش از حد واقعي آن فرض مي       برخالف نوجوانان آه معموًال شيوع مصرف ر      . باشد  پيشگيري از اعتياد مي   

زننـد و     اند آه همواره والدين ميزان شيوع سوء مصـرف مـواد را آمتـر از ميـزان و اقعـي آن تخمـين مـي                          مختلف نشان داده  

 .آنند و اغلب باور ندارند آه اين مشكل براي فرزندان آنها نيز ممكن است پيش بيايد درنتيجه خطر آن را نيز احساس نمي
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 .درابتدا والدين بايد از خطر اعتياد آگاه شده و در مورد پيشگيري از آن احساس مسئوليت نمايند

شـرآت در جلسـات    روزنامـه،  هـاي مختلـف ماننـد خوانـدن آتـاب، جـزوه،       بايسـت بـه طـور مكـرر از راه      اين آگاه سازي مـي     

باشـد آـه بـه آنهـا          دين شامل ابعاد مختلف مي    آگاه سازي وال  . سمينار، پيوستن به تشكيالت والدين انجام شود        مشاوره،

 :شود اشاره مي

 الف ـ آموزش اطالعات الزم در مورد مواد

  ـ افزايش مهارت الزم براي ساختن پيوندهاي قوي خانوادگي  ب

 ـ برقراري ارتباط صميمانه با آودآان     

 ـ باالبردن اعتماد به نفس     

  ـ ايجاد سيستم ارزشي قوي    

 مقررات واضح درخانواده پ ـ وضع 

 ت ـ آموزش الگوي خوب بودن 

 هاي سالم و خالق ث ـ تشويق فعاليت

  ترغيب تشكيالت و الدين ج ـ

 

 هاي پيشگيري از طريق مدرسه ومعلمان  اجراي فعاليت

هزينـة مالحظـاتي آـه از طريـق مدرسـه صـورت             . هاي وسيع پيشـگيري سـهم بـه سـزائي دارد            ساختار مدرسه دربرنامه  

هـا و   هـا، ارزش  شـود تـا پيـام    هـاي جـامع اجتمـاعي موجـب مـي        همراهي مدرسه در برنامـه    . گيرند نسبتًا آمتر است    مي

شـود،    هنگامي آـه از سـاختار مدرسـه درعمليـات پيشـگيري اسـتفاده مـي               . هاي واحدي به نوجوانان منتقل شود       نگرش

ي آـه داراي صـفات شخصـيتي مسـتعد آننـده            ماننـد آسـان     (توان تنها افرادي را آه بيشتر درمعـرض خطـر هسـتند               نمي

زده شده و اين پيام » داشتن پتانسيل اعتياد  «تحت پوشش قرار داد، زيرا اين خطر وجود دارد آه به آنان مارك              ) باشند  مي

 ».در آينده معتاد خواهي شد«به فرد داده شود آه 

  : هاي زير الف ـ دخالت دادن والدين به روش

 هاي الزم  آگاه آردن والدين از خطر مواد و دادن آموزشـ برگزاري جلساتي براي  

   ها يابروشورهاي آموزشي به والدين  ـ دادن جزوه 

 هاي فعال تر  ـ ترغيب والدين به شرآت در تشكيالت والدين از طريق انجمن اولياء و مربيان براي ايفاي نقش 

 موزان هاي تغيير نگرش دانش آ هاي آموزشي يا روش ب ـ برگزاري دوره

 پ ـ وضع مقررات واضح دررابطه با مواد 

 ايجاد امكانات مشاوره ودرمان ت ـ 

 ث ـ آگاه سازي معلمان 

 ج ـ اصالح روش تدريس و برخورد بادانش آموزان 

 چ ـ آموزش مهارتهاي ارجاع دادن 

 ح ـ استفاده از معلمان براي آموزش اطالعات 

 

 ها  هاي پيشگيري با استفاده از رسانه فعاليت 

راديـو و تلويزيـون نفـوذ بيشـتري      از ايـن ميـان،  . ها در شكل دادن و تقويت هنجارهاي اجتماعي بسيار اهميت دارنـد       رسانه

. هـا نبايـد ناديـده گرفـت         ها و ارزش    هاي تبليغاتي را در ايجاد نگرش       ها و مجالت، پوسترها و آگهي       دارند ولي نقش روزنامه   

آننـد، هنگـامي موفقيـت بيشـتري خواهنـد داشـت آـه بـا                 هـا اسـتفاده مـي       سـانه هاي پيشگيري آـه از سـاختار ر         برنامه

هـا موجـب      ها شده، نشان داده انـد آـه اگرچـه رسـانه             هاي ديگر همراه شوند، زيرا مطالعاتي آه بر تاثير رسانه           استراتژي
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 .يجــاد نماينــدتواننــد تغييــر محسوســي در رفتــار آنــان ا شــوند، امــا بــه تنهــائي نمــي افــزايش آگــاهي جمعيــت هــدف مــي

  : گيرند عبارتند از هاي مد نظر قرار مي هائي آه در رسانه روش

 ـ ارتباط با نويسندگان و آارگردانان ف ال

 ها  هاي محبوب در رسانه  ـ استفاده از چهره ب 

  ها   ـ استفاده از معتادان آسيب ديده در رسانه پ 

هاي نمايش داده شده  حث، نقد و تبادل نظر درمورد محتواي فيلمهاي مكمل مانند جلسات ب استفاده از ساير روش   ـ  ت 

 ...و

 

   هاي تجمع هاي آار و مكان هاي پيشگيري از طريق محل اجراي فعاليت

بازدهي آار و سالمت  هاي اشتغال شايع تر است، به همين دليل،    مصرف مواد، دربعضي از شاغلين و برخي از مكان          سوء

هـا،    هـا، آارخانـه     سرباز خانـه  ( دهند  هائي آه آارآنان آن را جوانان تشكيل مي         مكان. گيرد  ميآارآنان در معرض خطر قرار      

هاي مخاطره آميـزي هسـتند آـه     و فرايند آار با استرس بيشتري همراه است، مكان       ) دانشگاهها و واحدهاي حمل ونقل    

 : از طريق محل آار عبارتند از هاي پيشگيري استراتژي. به توجه بيشتري نياز داشته و در اولويت قرار دارند

 الف ـ آگاه سازي مديران،مسئوالن و آارفرمايان

 ب ـ ايجاد امكانات مشاوره و درمان  

 پ ـ وضع واجراي قوانين مربوط به سوء مصرف، حمل يا فروش مواد  

  ت ـ آموزش و تقويت بهداشت عمومي 
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 مواد مخدر 

 گروه مواد سسـتي زا، مسـكن درد و شـديدا اعتيـاد آور مـي      و مرآزي، جزاين مواد آند آننده فعاليتهاي سيستم اعصاب  

برخي از اين مواد به صورت طبيعي وجود دارند، مانند ترياك آـه   . معموال ايجاد حالت سرخوشي و نشاط مي آنند       . باشند

ي از مخدرها برخ. بقيه به طور مصنوعي و شيميايي در آزمايشگاهها ساخته مي شود. از بوته خشخاش بدست مي آيد

مانند آديين ارزش استفاده پزشكي و درماني دارند، ولي مصرف بي رويه و نابجاي آنها بدون تجويز پزشك، خطراتي را به 

به علت اينكه مصرف اين گونه مواد مشكالت جدي فردي و اجتماعي را موجب مـي گـردد، ايـن داروهـا تحـت                        . دنبال دارد 

 .آنترل شديد قانوني مي باشند

 :خدر افيوني و ترآيبات آن عبارتند ازمواد م

  تريـــاك-الف

  آديين -ب

  مرفين-پ

  هروئين -ت

  متادون-ث

 ) دمرول( پتيدين -ج

  پيرآدان-چ

  ديالوديد-ح

  دارون -خ

 ) لوموتيل( ديفن اآسيالت -د

  هيدرو مرفين-ذ

  هيدرو آديين و آليه داروهايي آه هيدرو آديين دارند-ر

 

 ) خواب آورها–ها مسكن(زا  مواد سستى 

 نتيجـه فعاليـت فكـرى و بـدنى او      آننـده اثـر گذاشـته و در        موادى هستند آه مصرف آن بـر روى سلسـله اعصـاب مصـرف             

 :شوند  این مواد به دو دسته تقسيم می. سست نمایدرا

 استحصاالت گياه خشخاش، تریاك، شيره تریاك، مرفين:  طبيعى ، مانند -

 بخش متادون، نرمتادون، پاپاورین، پتيدین، انواع و اقسام قرص هاى مسكن و آرام هروئين، :  مصنوعى ، مانند -

شامل آن گروه داروها و مواردي است آه موجب آندي فعاليت سلسـله اعصـاب مرآـزي مـي گـردد و بـر شـعور و حـس                              

يجـاد خـواب و آرامـش، از        اين گروه داروها معموال به عنوان مسكن براي بر طرف آردن درد يا ا             . هوشياري فر اثر مي گذارد    

انـدازه مصـرف زيـاد آن ايجـاد مسـموميت شـديد،       . بين بردن آششها و اضطراب و عصبانيت مورد استفاده قرار مـي گيـرد         

شاخص ترين . اين مواد در اثر مصرف مداوم و منظم ايجاد وابستگي مي نمايند     . و سرانجام مرگ مي آند    ) آما(بيهوشي  

 :بار بيتوريك ها شامل داروهاي زير مي باشند. يك ها تشكيل مي دهنددسته از اين گروه را بار بيتور

، ميتـي   )دوريـدن (گلوتيتميـد   ). سـكوباربيتال (، توينـال    )مانـدراآس (، متـاآوالن    ) آمورباربيتـال (سكونال، فنوباربيتال، آميتال    

 ).جزو گروه داروهاي نامريي آورده شده است(پريلون، پالسيدين ، فلوراز پام، الكل 

 
 ) Hallucinations(هم زاها تو

 :  گویند آه شامل این مواد را هالوسينوژن می. شود با مصرف این مواد فرد دچار اوهام حسى و بصرى می 

زده،  رس؛ مسكالين، جـو سـياه آفـت         چجوانا، گراس،    استحصاالت گياه شاهدانه،حشيش، بنگ، ماری    :  طبيعى ، مانند     -

  هاى نوعى نيلوفر وحشی ا، دانهز برخى از قارچهاى حاوى مواد توهم 

 )D.E.T(اتيل تریپتامين   ، دی) D.M.T(متيل تریپتامين   ، دی) L.S.D(دی.اس.ال:  مصنوعی ، مانند -

                           !، خاموشی نيستچراغ                                         آیين پيش شماره نهم ویژه نامه -  ٨۴ آذر ماه  –   ٢٢  



  همجنسگرایان ایرانی چراغ ، نشریه

مصرف قارچهـاي تـوهم   .  داشته اندعرضهتمدنهاي بزرگ نمونه هاي فراواني از استعمال موادي آه ايجاد توهم مي آنند       

توسط ساحران در آسيا و استعمال بعضي گياهان بـراي  .... يكا، مصرف قارچهاي مخدر و     آمر  قاره زا در مراسم مذهبي در    

جادوگري در اروپا نمونه هاي اندآي است از مواد متنوع و سنتي توهم زا، ولي اآنون اصطالح توهم زا بيشتر بـه مـوادي                        

 .DMT , STP , LSDشند، مانند بوده و داراي اثرات انبساط خاطر مي با) اسيد ليسرژيك(اطالق مي شود آه شامل 

مواد توهم زا مجموعه ناهماهنگ و غير متجانس از موادي را تشكيل مي دهد آه به گروههاي متنوع شيميايي و دارويي 

تعلق دارند، تبليغات در مورد سو استفاده اين مواد و اثرات ناشي از آن منجر به آنتـرل بـين المللـي بسـياري از انـواع آن                            

 .شده است

ــن  ــرد        اي ــرار مــي گي ــورد اســتفاده ق ــزي اعصــاب م ــده سيســتم مرآ ــك آنن ــا تحري ــوان تضــعيف ي ــه عن ــروه از داروهــا ب  .گ

ايجـاد حـاالت تـوهمي    . مهمترين اثر آنها ايجاد تغييرات اساسي در حاالت عـاطفي، رفتـاري، خلقـي، و روانـي فـرد اسـت        

شبانه است، از جملـه ديگـر اثـرات ايـن گـروه            سمعي و بصري و تصورات موهوم آه اغلب شبيه به روياها و يا آابوسهاي               

 .داروها مي باشد

 .)داروهاي سايكوتو ميمتيك يا سايكدليك يا هلوسينوژن ناميده مي شوند(توهم زاها برخي اوقات بنام 

 .دي است. اس. شناخته شده ترين و رايج ترين نوع داروهاي اين گروه ال

 :داروهاي توهم زا عبارتند از

 LSD   دي. اس.  ال-١

 PCP پي. سي.  پي-٢

 MDA. آ. دي.  ام-٣

 PMA  .آ. ام.  پي-۴

 T M A   آ . ام.  تي-۵

 D M Tتي . ام.  دي-۶

 DOM  ام. او. دي = STPپي . تي.  اس-٧

 Mescaline - Peyote   مسكالين يا پيوت-٨

 Psilocin - Psilocybin سيلوسين و سيلوسيبين -٩

  

  افزا مواد توان

   آننده بيشتر و باعث هيجان می سله اعصاب تأثير گذاشته و در نتيجه فعاليت فكرى و بدنى مصرفمصرف آن بر روى سل

 : شوند آه عبارتند از  این مواد به دو دسته تقسيم می. شود

 برگ آوآا، آوآائين، آراك، برگ و ساقه برخى درختان مثل خات و آراتم و ناس:  طبيعی ، مانند -

 ها  مين، متيل آمفتامين، ترآيبات آمفتامينآمفتا:  مصنوعی ، مانند -

 آرام بخش ها 

آرام بخشها تضعيف آننده سيستم مرآزي اعصاب و جزو آن دسـته از داروهـايي هسـتند آـه ماننـد مسـكن هـا و خـواب                  

 اندازه مصرف زيادشان مي تواند اثراتي مشابه مسكن هـا و خـواب       . آورها با مصرف آم آنان ايجاد حالت آرامش مي نمايد         

به ندرت مصرف بيش از حد آن ايجاد خطـرات جـدي مـي نماينـد مگـر                  . آورهاي قوي از جمله بيهوشي و آما داشته باشد        

آرام بخشها به طور معمول براي ناراحتي هاي خفيف روانـي از       . اينكه همراه با ديگر داروها و مواد مورد استفاده قرار گيرد          

شناخته شـده تـرين داروهـاي ايـن         . ل آردن عضالت به آار مي روند      جمله عصبانيت، اضطراب، بي خوابي و هم چنين ش        

 .، آلردياز پوآسايد، اگزاز پام و مپروبامات مي باشند)Diazepam(گروه دياز پام 
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 ) مواد استنشاقي(چسب و مواد فرار 

ين، فرارها در بسياري از محصوالت صنعتي مانند چسب هايي آـه سـريع خشـك مـي شـوند، سـوختني هـاي مثـل بنـز                          

مواد فرار پس از استنشاق از طريق ششها وارد عـروق مـي   . حاللها مانند استون و تينر رنگ و مواد پاك آننده يافت گردد        

معموال پس از مصرف اين مواد، بـه فـرد احسـاس            . شوند و سپس به ديگر اندامهاي بدن به خصوص مغز و آبد مي رسند             

 . دهد و خيالها روشن و واضح مي شوندسرخوشي، سبك حالي، بي باآي و بي پروايي دست مي

اگر مصرف آننده با قـوطي پالسـتيكي آن را از طريـق بينـي و                . تنفس ، ضربان قلب و ديگر اعمال بدن به آندي مي گرايد           

دهان استنشاق آند، مرگ ناشي از خفگي ممكن است پيش آيد، استنشـاق و تـنفس مـداوم فرارهـا و چسـب موجـب                

گي رنگ پوست، احساس ضعف و بي حالي، عدم توانايي تفكر صـحيح، لـرزش، عطـش زيـاد،                   آسيب به آبد و آليه، پريد     

در مصرف طـوالني استنشـاق بنـزين،        . آاهش وزن، تحريك پذيري، افكار پارانوئيدي، حاالت تهاجمي و دشمني مي گردد           

 .ميزان سرب خون را باال مي برد

ف براي ايجاد اثر مطلوب مـي گـردد و مـي توانـد وابسـتگي                مصرف دائمي و مكرر موجب تحمل و نياز فرد به افزايش مصر           

عالئم و نشانه هاي ترك عبارتند از احساس سرما، لرزش بـدن، توهمـات، سـردرد، دردهـاي                  . رواني و جسمي ايجاد آند    

 .شكمي، گرفتگي و اسپاسم عضالني

 

 محرك ها 

 موجب تحريك فعاليت سلسله مرآزي اعصاب مي اين گروه از داروها به عنوان محرك، ايجاد آننده هيجان و انرژي است و

اين داروها معموال براي افزايش هشياري، ايجاد تحمـل زيـاد بـراي بيـدار مانـدن بـه مـدتي طـوالني، جهـت آـاهش                       . گردد

 .اين گروه داروها در پزشكي مصرف محدودي دارند. اشتها و ايجاد احساس نشاط به آار مي رود

ايجـاد مـي شـود،      ) آـراك (به طور مثال وابستگي آه بـه وسـيله          . ي شديد رواني آنند   محرك ها مي توانند ايجاد وابستگ     

سريع ترين و قوي ترين وابستگي است آه معتاد حتي نمي تواند براي مـدت آوتـاهي آن را آنـار بگـذارد و بايـد مرتبـا در                             

 . و فرآورده هاي آوآا استمشهورترين مواد و ترآيبات اعتياد آور اين گروه، آمفتامين ها. حال استعمال آن باشد

 

 ) CANNABIS(آانابيس يا شيره گياه شاهدانه 

علت اينكه فرآورده هاي گياه شاهدانه را جداگانه مي آوريم، اين است آه ايـن مـواد بـه مقـدار آـم يـا زيـاد در گروههـاي                              

آـزي اعصـاب اثـر مـي     توهم زا، سستي زا و محرك قرار مي گيرند، و اين فـرآورده هـا بـه طـور آلـي بـر روي سيسـتم مر         

 :عمده اين مواد عبارتنداز.گذارند

  ماري جوانا-الف 

  حشيش -ب

 .)T. H. C. (سي. اچ.  تي -ج 
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   ترياك چيست و چگونه بدست مي آيد؟

ترياك . ترياك به شكل ماده قهوه اي تيره رنگ به گونه دلمه شده مانند پالستيك وجود دارد               

شيره الكالوييد داري است آه از تيغ زدن گرز خشـخاش  و لختـه شـدن شـيره خشـخاش                     

تخمــدان حــاوي دانــه هــاي خشــخاش، بيضــي شــكل اســت آــه . نــارس بدســت مــي آيــد

وقتي اين گلبرگها رو به پژمردگي مي رود، با تيغ زدن تخمدان            . برگهاي صورتي رنگ دارد   گل

شده پس از گذشت يك شبانه      ) دلمه(نارس، عصاره شيري رنگي شروع به تراوش مي آند آه در مجاورت هوا به صورت                

تخمدان باقي مي ماند آـه آن  روز به رنگ قهوه اي و گاهي سياه در مي آيد و به حالت صمغي چسبيده بر جدار خارجي                  

 .را تراشيده و جمع آوري مي آنند

و در فارسي آوآنار و دانه هاي خشخاش )) Poppy((و خشخاش را )) Papaver Somniferom((اين گياه را در انگليسي  

ده و در عربي يوناني گرفته ش) Theriaca(و صمغ جمع آوري شده را ترياك آه از ترياآا )) Poppy Seeds((را به انگليسي 

)) Opion((مي نامند، ابيـون يـا افيـون نيـز از ريشـه يونـاني اپيـون                  )) Opium(( افيون، ابيون، ترياق، درياق و در انگليسي        

 .اقتباس شده است

 

 تاريخچه ترياك 

 معاون سـابق بخـش  ) Marcel Granin Doyeux) (مارسل گرانيرد وايه. (بوته خشخاش از گياهان آسياي صغير بوده است

 :آنترل مواد مخدر در سازمان ملل متحد، متخصص و دارو شناس و نزوئاليي در اين باره گفته است آه

در لوحه هاي سومري متعلق به سه يا چهار هزار سال پيش از ميالد مسيح مطالبي پيرامون گياه ترياك نوشته شـده و                      (

ر مـورد اسـتفاده تريـاك در زمانهـاي قـديم مطالـب              متون آشوري، مصـري و يونـاني د       . ناميده اند ) گياه شادي بخش  (آن را   

 ). بسياري دارند

از . داد) Telemaco) (تلمــاآو(شــربتي بــه ) منالئــو(همســر شــاه ) Elena) (النــا(در آتــاب اديســه هــومر آمــده اســت آــه 

 گــل –خــداي رويــا و خيــال در داســتانهاي اســاطيري يونــان ) Morfer) (مروفــه(جســتجوي بــي حاصــل پــدر غمگــين بــود، 

 .خشخاش بدست مي گيرد

زنان مصري از شربت تريـاك بـراي فرونشـاندن     . هرودت، ارسطو و هيپوآرات در آتابهايشان از ترياك بسيار سخن گفته اند           

شـاعر رومـي و ديگـر نويسـندگان يونـان و رم              ) ويرژيـل (تـا   ) ارسـطو (خشم و تسكين غم استفاده مي آرده اند، از زمان           

 .صحبت از آن، در قرون وسطي نيز ادامه يافت.  گفته اندهمواره از خشخاش و ترياك سخن

در هنـد رايـج شـده و عـده اي عقيـده دارنـد، سـابقه                 ) ميالدي(برخي مطالعات نشان مي دهد، اين ماده در قرن هشتم           

 .استفاده از آن در هند به دروازه قرن قبل از لشكر آشي اسكندر مقدوني مي رسد

 ميالدي به دست آمد و آن را به نام آاشف سوئيسي اش ناميدند         ١۶ي ترياك در قرن     به نظر مي رسد اولين ترآيب داروي      

 ) Claudanum Para cel si), (Dr. Paracelsus.(آه دآتر پاراسلوس بود

آـه افالطـون انگلسـتان ناميـده شـده، نيـز در قـرن        ) Thomas Sydenham(يك پزشك انگليسي به نام تومـاس سـيدنهام   

 . را با ترياك تهيه آردداروي جديدي. هفدهم م

 . آشف گرديد... ) مورفين ، آدئين و( بسياري ديگر از فرآورده هاي آن . در قرن نوزدهم م

گيـــــاه خشخاش از ناحيــــــه آسياي صغير به يونان منتقـــــل شده، اگـــــر چه در بعضـــي منــــابع آمــــده است آه در          

تي هستند آه با گياه خشخاش آشنا شده اند و گياه شناسان اين آشور، اين آشـنايي را از                   اروپـــــا مجـــــارها اولين مل   

 سال ۶٠٠ولي هومر شاعر نابينا و حماسه سراي يوناني آه احتماال        . هزار و دويست سال قبل از ميالد به بعد مي دانند          

 شهر روم آشت مي شده و چون يونانيان قبل از ميالد مي زيسته در آثار خود از گل خشخاش ياد مي آند آه در باغهاي 
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زمان سقراط يعني حدود چهار صد سال قبل از ميالد از تاثيرات طبي ترياك سخن گفته انـد، مـي تـوان گفـت آـه حـداقل                            

 .آشنايي يونانيان با تاثيرات طبي مخدرها به چند صد سال قبل از ميالد مسيح بر مي گردد

ح و نئوفراست در همان تاريخ از ترياك براي درمـان اسـهال و رفـع درد اسـتفاده                   بقراط در چهار صد سال قبل از ميالد مسي        

 .مي آرده اند

) Thebaica(اسـتعمال مـي آـرده انـد و اسـم            ) اپيـوم (از نوشته هاي پاپيروس بر مي آيد آه مصري ها از زمانهـاي قـديم                

 .است آه در آنجا خشخاش نيز مي آاشتند) Thebes(مشتق از شهر 

رن پانزدهم ميالدي گياه خشخاش آشت نشده بود، در دايره المعارف بريتانيكا آمده آـه تريـاك در قـرن هفـتم                      در ژاپن تا ق   

 بـه چـين بـرده شـده و تـا قـرن              ٧ و   ۶قبل از ميالد مسيح در چنين آشت مي شده و به وسـيله ترآهـا و عربهـا در قـرون                      

مصرف دارويي ترياك در . در قرن هيجدم م. وده استهفدهم ميالدي براي تسكين دردها و به طور محدود مورد استفاده ب  

 . تن بود١٧٠٠دنيا حدود 

به صورت گلوله، چانه، قرص، قالبي، آجري و حتي به صورت پودر عرضه مـي گرديـد و در قـديم بـراي      ) طبيعي(ترياك خام   

 .تسكين درد به طور مايع و جامد استفاده مي شده است

و ابـوبكر محمـد بـن زآريـاي رازي     ) ق.  ه۴٢٧ – ٣٧٠(يخ الـرييس ابـوعلي سـينا        در ايران، پزشكان عالي قـدري ماننـد شـ         

از ترياك در مواد گوناگون بيماري ها استفاده آرده اند و در اشعار شعرايي آه پس از ايـن دو دانشـمند                      ) ق.  ه ٣١٣ -٢۵١(

 .مي زيسته اند، به موارد طبي ترياك اشاراتي شده است

ــ      ن معمول بود، ولي دود آـردن و آشـيدن تريـاك از آمريكـاي شـمالي بـه چـين رسـيد و رايـج            اگر چه خوردن ترياك در چيــ

بعضي از مــــردم تــــرياك را با توتون مخلوط مي آردند، و بزودي آشيدن ترياك به حدي بين مردم گسترش يافـت                     . گرديد

 ١٧٢٩اعي چين در آمد آه در سال        و عمومي شد آه حتي به درباريان هم سرايت آرد و به عنوان يك مشكل بزرگ اجتم                

 .ممنوع اعالم شد.)  م١٧٢٣ – ١٧٣۵يانگ چينگ، (توسط امپراطور . م

با وجود اين لطمه، آمپاني انگليسي هنـد شـرقي       . فروش و آشيدن ترياك ممنوع گرديد و موقتا به تجارت ترياك لطمه زد            

آه از صورت يك ) نارآي وارن هستينگ(به وسيله .  م١٧٧۵به آشت ترياك در ايالت بنگال هند ادامه داده و آن را در سال 

آارمند ساده به حكمراني آليه امالك انگليس در هند رسيده بود، در انحصار خود گرفت و او اين ماده را بـا نرخـي ارزان و                          

 .مقدار فراوان عرضه مي آرد

بـزرگ و خصوصـي چـين در سـاحل تحويـل      آمپاني ، خود مستقيما در چين فعاليت فروش نداشت و ترياك را به بازرگانـان           

مي داد و بازرگانان ياد شده آن را در بازارهاي چين به فروش مي رساندند، و در ازاي فروش تريـاك، طـال و نقـره و گـاهي                      

 .هم چاي، آتان، ابريشم به نمايندگان آمپاني تحويل مي دادند

 و در ١٠٠٠بـه  .  م١٧۶٧ صندوق بود آـه در سـال      ٢٠٠به چين داده،    .  م ١٧٢٩مقدار ترياآي آه آمپاني ياد شده در سال         

 . صندوق افزايش يافت۴٠٠٠٠به .  م ١٨٣٨ تا ١٨٣٠ و از ١٠٠٠٠به .  م١٨٢٠سال 

را آه مردي قاطع بود به آانتون فرستاد و او پس از گفتگوهاي بـي    ) لين چه هسو  (امپراطور وقت،   .  م ١٨٣٩در ماه مارس    

 صندوق آه حاوي حدود يك ميليون و نيم آيلو ترياك بود، مصادره ٢٠٠٠٠داد بيش از نتيجه با تجار خارجي و چيني دستور     

 روز روشن ٢٠شخصا در ميان ابراز احساسات مردم، آنها را آتش زد، آتشي آه      ) لين(صندوقها را به ساحل بردند و       . شود

 .بود

 ايـاالت متحـده آمريكـا از ترآيـه و هنـد تريـاك               به موازات انگليس ها و همراه با آنها پرتغاليها و ديگر آشورهاي غربي حتي             

.  م   ١٨٣٩ -۴٢مشكل ترياك سرانجام منجر به جنگهاي ترياك در سالهاي          . تهيه آرده و به تجارت آن در چين مي پرداختند         

 .شد.  م١٨۵۶ -۶٠و 

 . صندوق افزايش يافت۶٠٠٠٠ به ۵٠٠٠٠در فاصله جنگ هاي اول و دوم، تجارت ترياك در چين از 

ورود تـــرياك از هنـد بـه    .  م١٩١٧توانست جلوي ورود ترياك را به داخل چين بگيـرد و تـا سـال         ) چينگ. (١٩٠٧ـــال  در سـ 

 .چين ممنوع بود ولي چيني ها خود مبادرت به آشت خشخاش در داخل آشورشان آردند
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تاد ميليـون آيلـو تريـاك وارد چـين     با وجود ممنوعيت هـــاي فرمانروايان چين، در اوايل جنگ جهاني اول باز هم بيش از هف          

 .شد

 م ١٩٣٨ ميليون نفر چيني به ترياك معتاد بوده اند آـه نامشـان ثبـت شـده بـود و در سـال                    ۴حدود  .  م ١٩٣٧گويا در سال    

 .رهبر حزب آمونيست چين مي شود) مائو(

 معالجـه اعتيـاد در چـين     م مبارزه شديد عليه اعتيـاد و درمانهـاي اساسـي و گسـترده بـراي               ١٩٨٠ تا   ١٩۴٠در دهه هاي    

 .جريان داشته و اين آشور تجربيات با ارزشي در اين زمينه دارد

قـرار دارد، آشـت   ) مثلـث طاليـي  (هم اآنون در ناحيه يونتان در جنوب غربي چين آـه در مجـاورت برمـه، الئـوس و تايلنـد          

احيـه شـده و ضـمنا گـزارش شـده           خشخاش براي استفاده دارويي مجاز است و همين امر موجب بقـاي اعتيـاد در ايـن ن                 

 .ترياك از اين منطقه تا حدودي به صورت غير قانوني از بنادر چين به هنگ آنگ و غيره قاچاق مي شود

  

    تاريخچه ترياك در ايران

در ايران آشت ترياك در دوره سلسـله صـفويه بـراي مصـرف داخلـي آـه در                   

پادشـاهان ايـن    ايران گسترش سرسام آوري داشته، تا حدي آه بعضـي از            

سلسله هم معتاد بودند، ولي با دقت در اشعار شعراي پـيش از ايـن تـاريخ      

 .گويا ايرانيان پيش از اين دوره هم ترياك خواري داشته اند

: شاردن آه در زمان صفويه از ايران ديدن آـرده انـد، مـي نويسـند                تاورنيه و   

 ).خوردن ترياك و آوآنار در ايران رايج است(

طبيب و جراح آمپـاني انگليسـي هنـد شـرقي آـه در سـال                ) Freyer(فرير  

ايرانيها هر وقت بخواهند آيفور شوند، ترياك مصـرف مـي           : "ق از ايران ديدن آرده، در سفر نامه خود مي نويسد          .  ه ١٠٨٧

يـدا نماينـد و   آه معتادين مي توانند مقدار زيادي از اين ماده مصرف آنند بدون آنكـه نـاراحتي پ  : " و اضافه مي نمايد " آنند

در آرمان از هـر سـه نفـر    : آنها حالتي شبيه به مستي پيدا مي آنند و در بين آنان ضرب المثلي وجود دارد آه مي گويند              

 ".چهار نفرشان ترياآي هستند

استعمار انگليس پس از به زانو در آوردن هند، بر آن شد آه ميان لنـدن و هندوسـتان خـط ارتبـاطي تلگـراف برقـرار آنـد و                      

بنابراين، موضوع را به ناصر الدين شـاه گوشـزد آـرد و آن را عملـــي                 . اي اين هدف مي بايست از ايران بهره مي گرفت         بر

ساخت و از اين رو سيم بانان و آارگران هندي خط ارتبـاطي، از بزرگتـرين عوامـل گسـترش و آمـــــوزش تريـاك آشـي در           

ش پيشـقراوالن قاچاقچيـان ايـن مـاده         .  ه ١٢٣٠وري آـه از سـال       ايران گرديدند و خراسان دروازه ترياك آشي شد، بـه طـ           

 .مخدر در لباس دراويش هندي در خراسان و آرمان پراآنده شدند و به ترياك آشي پرداختند

اين سوداگران انگليسي بودند آه از يكسو به طور غير مستقيم سعي در تشويق آشت و توليد بيشتر تريـاك نمـوده و از             

شي را در سطح گسترده اي در سراسر ايران گسترش دادند تا بتوانند سلطه خود را در آشور هـاي            سويي ديگر ترياك آ   

 .تحت استعمار بيشتر آنند

بنابراين همراه با رشد استعمار در جوامع در حال توسعه، آشت خشـخاش و اعتيـاد بـه تريـاك نيـز در روستـــاهاي ايـران               

از آنجا آه انگليسي ها ترياك ايران را بـه قيمـت خوبــــي مـي خريدنـد،           متداول گشت و خريد و فروش آن معمول گرديد و           

آشاورزان دست از آاشت گندم و ديگر محصوالت آشاورزي آشيدند و قسمت زيادي از آشتزارهاي گنـدم را بـه آشـت                      

 .خشخاش اختصاص دادند، به طوري آه ترياك به صورت يكي از مهم ترين آاالهاي صادراتي ايران در آمد

 واليـت آن تريـاك      ١٨ واليت ايـران در      ٢۶از  : " مي نويسد ) شرق ميانه (ري نومي مورخ انگليسي در اين مورد در آتاب          ماژو

 ........".آاشته مي شود و

از طرفي براي آشت خشخاش آشاورزان و آارگران هنگام گرفتن شيره خشخاش از آن مي خوردند و به آن عـادت مـي                       

را " انحصار ترياك "يم وقت به منظور آنترل ترياك و در واقع حفظ منابع مادي خود قرارداد               ش رژ .  ه ١٣٢٩سرانجام در   . آردند

هر چند اين قانون ظاهرا در جهت آاهش ميزان مصرف اين ماده و مبارزه بـا آن وضـع گرديـده بـودن            . به تصويب مي رساند   

                           !، خاموشی نيستچراغ                                         آیين پيش شماره نهم ویژه نامه -  ٨۴  آذر ماه –   ٢٧  



  همجنسگرایان ایرانی چراغ ، نشریه

ايـن قـرارداد مقـرر گرديـده بـود آـه دولـت        ولي عمال مردم را به ترياك آشي دعوت و تشويق مي نمود، زيرا در بخشي از               

موظف است سوخته ترياك را پس از مصرف، جمع آوري آند و در ازاي هر مثقال سوخته ترياك مبلغي هم به عنـوان حـق                    

بدين گونه مالحظه مي گردد آه چگونه استعمار خارجي و ايادي داخلي آن در تار       . الزحمه به تحويل دهنده پرداخت نمايد     

 .لت رخنه مي آنند و مردم را به اسارت مواد مخدر در مي آورندو پود اين م

در سالهاي جنگ جهاني دوم و پي از آن قاچاق مواد افيوني و اعتياد به آن رواج بيشتري پيدا مي آنـد، تـا آنكـه در سـال                  

 ١٣۴٨ش قانون منع آشت خشخاش و جلوگيري از مصرف غير طبي ترياك از تصويب مجلس گذشت و در سـال       .  ه ١٣٣۴

دولت وقت، قانون منع آشت خشخاش را لغو آرده و قانون آشت محدود خشخاش و سهميه آوپن ترياك را جـايگزين آن                      

 .نمود

هشت شيره آش خانه به طـور       ) شاه رضا   پادشاهیزمان  . (ش.  ه ١٣١١آنچه قابل ذآر مي باشد اين است آه در سال           

 .ا را دارالعالج يا شفا خانه گذاشته بودندرسمي در محله باغ فردوس آنوني داير بود آه نام آنه

گسترش يافت و عالوه بر ترياك، مصرف هرويين نيز معمـول شـد آـه                به بعد    اجاريهخالصه آنكه استعمال ترياك در دوران ق      

 .يك دارو ساز ايراني از آلمان به ايران آورد) ش.  ه١٣٣٩. ( م١٩۶٠اين ماده را در حدود سال 

 

 انواع ترياك 

آه عبارت از شيره خودبخود غليظ شده گرزهاي خشـخاش اسـت آـه بـدون                , ك خام  تريا -١

ــزان آن  ــه مي ــه ب ــدي و ارســال   , توج ــراي بســته بن ــز ب ــري در آن نشــده  , ج دســتكاري ديگ

 )١تصوير (.باشد

ترياك پرورده محصـولي اسـت آـه از تريـاك     , طبق تعريف الهه, )پرورده( ترياك عمل شده     -٢

بودادن و تخمير بمنظـور تبـديل آن        , جوشاندن, ص حل آردن  خام با يك رشته عمليات مخصو     

 )٢تصوير (. به عصاره براي استعمال غير طبي تهيه مي شود

و در صـنايع    . مشـخص بـوده و بـراي مصـارف درمـاني و پزشـكي آـاربرد دارد                ) دوز(ترياآي آه مقدار آن     ,  ترياك پزشكي  -٣

 درآورده و يا با مواد بي اثر مخلوط آـرده و مـورد مصـرف قـرار مـي      داروسازي هر آشوري آن را بصورت گرد يا دانه هاي ريز       

 .دهند

 

 مشتقات ترياك 

 ٣(مـورفين   :  نوع آن بيشتر از بقيه در ترياك يافت مي شوند آه عبارتند از               ۶ نوع آلكالوئيد وجوددارند آه      ٢۵در ترياك حدود    

 ).درصد٣/٠(تبائين , )درصد٧(نارآوتين , )درصد١/٠(نارسئين, )درصد١/٠(پاپاورين , )درصد۵/٠(آدئين , )درصد٢٣تا 

مقـدار مـورفين در     . هرچه مقدار مورفين موجود در ترياآي بيشتر باشد مي گويند آن ترياك داراي مرغوبيت بيشتري است               

 .  درصد مي باشد١۴ تا ۶ترياآهاي بازرگاني 

 

   نحوه مصرف ترياك

ترياك از نظر طبقه بندي فارماآولژي، تضعيف آننـده  . رار مي گيردترياك به صورت خوردن، آشيدن يا تزريقي مورد مصرف ق         

 .فعاليتهاي سلسله اعصاب مرآزي است

 

 عالئم مصرف ترياك 

 انبساط خـاطر  -٣,  تسكين درد-٢,  خواب آلودگي با حضور ذهن-١: مهمترين عالئم مصرف ترياك و مشتقات آن عبارتند از   

 سستي اراده و ضعف   -۶,  بخواب رفتن با آرامش و تخيالت مطبوع       -۵, و مكان  احساس گنگ و مبهم به زمان        -۴, و آرامش 

 . آاهش اميال جنسي-٧حرآات فعاله و 
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اثرات دلپذير و آرامش بخش مواد مخدر بسته به مصرف دارو و تحمل شخص بمدت چهار تا شش ساعت ادامه مي يابد و   

تهـوع و  , افسـردگي , بـي اشـتهائي  , بيقراري, زش از بيني پس از آن مرحله خماري فرا مي رسد آه بصورت خميازه و آبري            

 . استفراغ مي باشد

توجه فرد بر روي خودش متمرآز شـده و گـرايش شـديدي بـه آرامـش پيـدا        , ترياك" بست"بعد از آشيدن به اصطالح چند       

 ديگـران تـا     درحقيقت اعصابش آرام و اراده اش سسـت شـده و در تفكـر و خيـال فـرو مـي رود و از معاشـرت بـا                           . مي آند 

 فضـائي در وي ايجـاد مـي    -و دگرگوني در جهت يابي زمـاني . حدودي پرهيز مي آند و از وزن و زمان و فضا آزاد مي شود     

را برايش ايجـاد نمايـد و از        " حال"مصرف ترياك سبب مي شود تا گذشته وآينده فرد با هم مخلوط شده و مجموعه                . شود

 . زمان آزاد گردد

 در خيال واهي خود پس از استعمال ترياك احساس مي آند آه داراي روشن بينـي زيـاد و قـدرت                      شخص معتاد به ترياك    

فهم و قضاوت هوشيارانه و بينش و ادراك اصيل از دنياي اطرافش مي باشـد و                

از اين آه بدون هيچ سعي و آوششي داراي اين حالت در تفكر و تصور گرديده 

لت آيف فرورفته و احساس خوشي      ولي رفته رفته در حا    . ابتدا تعجب مي آند   

و خوشبختي به وي دست مي دهد و درنتيجه نسـبت بـه محـيط اطـراف خـود       

 . بيگانه و بي تفاوت مي گردد

سـاعات  , فرد معتاد به ترياك به سهولت مي تواند       , با توجه به مطالب ذآرشده    

و بتـدريج در وي  . شبانه روز را با بي خوابي و روياهاي رضـايتبخش ادامـه دهـد          

ابستگي و بندگي ايجاد شود و در فواصل بست يا پيپ ها اين فرد انرژي خود                و

را از دست داده و اندوهگين و بي حوصله مي شود و حالت يكنواختي در صـدا                 

 . و آندي در حرآاتش نمايان مي شود

اجتمـاعي فـرد   الغري و ضعف عمومي در معتادان به ترياك رفتـه رفتـه شـديدتر مـي شـود و ضـايعات فيزيكـي و روانـي و              

يعني با گذشت زمان تحمل فرد به مقـدار مصـرف تريـاك بيشـتر               . بتدريج زيادتر شده و موجب زوال و نابودي فرد مي شود          

اگرچـه معتـادان    , از نظـر اجتمـاعي    . مي شود و فواصل آن نيز آمتر شده و گروهي نيز در پايان به هروئين روي مي آورنـد                  

ان به فعاليت خود اجبارًا ادامه مي دهند ولي از هم پاشيدگي خانواده در اغلب               سنتي به ترياك در هر نقطه آشور همچن       

مصرف مزمن داروهاي مخدر توسط مادر در حين حاملگي آه شامل           . موارد نتيجه اوليه اين نوع اعتياد محسوب مي شود        

يسترس داخل رحمـي و آـم       ترياك و مشتقات آن و آمفتامين ها و باربيتوراتها مي باشند براي جنين مضر است و سبب د                 

وزني نوزاد و گاهًا مرگ جنين و نوزاد مي شود و در مواردي آه مـادر حاملـه معتـاد تمايـل و سـعي در تـرك اعتيـاد را دارد                                

  . بايستي سقط زودرس را انجام داد

  

 ) Overdose( مصرف بيش از اندازه  

 آنـدي و آهسـتگي صـورت مـي گيــــرد و در              مصرف بيش از حد، موجب اختالالت سيستم تنفسـي گرديـده و تـنفس بـه               

  .استفاده ترياك همراه با الكل مي تواند، بسيار خطرناك باشد. نهايت احتماال متوقف شده و به مرگ منجر مي شود

  

    درمان و ترك ترياك

.  زيرنظر پزشك را دارنـد اآثريت معتادان به مواد مخدر بويژه ترياك، تمايل به ترك اعتياد به صورت تدريجي و در منزل و بويژه    

گردد آه بسياري از معتـادان قـادر بـه تـرك آن بـوده و تعـداد زيـادي از                       بدين منظور يك روش ساده و مفيد در زير عنوان مي          

از طريق درمان سرپائي و درمانگاهي با همين روش اعتياد را ترك آـرده انـد و خوشـبختانه هـيچ خطـري نيـز               معتادان نيز   

 روز و هـر روز مقـدار آمـي از ميـزان تريـاك               ١۵ر اين روش ابتدا بايستي فرد معتاد بـه تريـاك، در طـي               د. است  دربر نداشته 

 داروي زيـر آـه بيشـتر جهـت          ۴نيمم برسد، سـپس بـا تجـويز            روز به يك حد مي     ١۵اش را آم آند و پس از          مصرفي روزانه 

 روز، وي را ١٠توان در مـدت   باشند مي فيف نيز ميرود و نوعي جايگزيني خ هاي ترك اعتياد بكار مي درمان عالئم و نشانه 
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 ٣-۶ اسـتامينوفن آـدئين آـه در روز اول بـه ميـزان               -١: داروهاي مصرفي عبارتنـد از    ).  روز ٢۵درمجموع  (از اعتياد نجات داد     

د عالئـم   توانـ    بار در روز مصرف گردد آه عالوه بر جايگزين شدن مقاديري از آدئين بجاي ترياك مصرفي، مـي                  ٣عدد و براي    

توانـد     روز مـي   ١٠درد بدن و ناراحتي و سردرد ناشي از ترك اعتياد را بطور چشمگير آـاهش دهـد و سـپس از روز دوم تـا                          

 . دار را مصرف نمايد  عدد از استامينوفن آدئين٣روزانه حدود 

 عصــبي و عضــالني آــه جهــت تكانهــاي عضــالني و مســائل روحــي و:  مپروبامــات و يــا داروهــاي خــانوادة باربيتوريكهــا -٢

 ١ عدد و سـپس تـا روز دهـم روزانـه     ٢ عدد و روزهاي دوم و سوم روزانه ٣توانند مفيد واقع گردند آه در روز اول روزانه        مي

 . عدد

 عدد و برحسـب نيـاز   ١-٣ قرص ديفنوآسيالت آه بدليل اسهال و اختالالت گوارشي حاصله از ترك اعتياد بصورت روزانه  -٣

 . ز گردد روز تجوي١٠به مدت 

 . گرمي در صبح و يكي در شب مصرف گردد  ميلي۵ عدد ديازپام ١ قرص ديازپام دو عدد روزانه بصورت -۴

مثًال اگر فرد دچار استفراغ و تهـوع شـد بايـد    . و براي ساير عالئم حاصله از ترك اعتياد بايد داروي مربوط به آنرا تجويز نمود    

ا اگر تغييرات فشارخون و مسائل قلبي پيداآرد داروهاي مربوط به آنها را تجـويز               از داروهاي ضد استفراغ استفاده آرده و ي       

مصرف ساير داروهاي تـرك  . تواند بسيار مفيد باشد مصرف قرص يا آمپول آلرپرومازين و فنوباربيتال در صورت نياز مي     . نمود

 . رد استفاده قرارگيردتواند در هر مقطعي از ترك اعتياد مو اعتياد و رفع سندرم ترك اعتياد نيز مي

ترنـد و جـاي هيچگونـه         افراد معتادي آه تمايل به ترك اعتياد دارند اگر زيرنظـر پزشـك اقـدام بـه تـرك نماينـد بسـيار موفـق                        

توان به تزريق سرم و يا تجويز         ماند زيرا پزشك مربوطه برحسب نياز مي        اضطراب و نگراني از مسائل ترك اعتياد باقي نمي        

 .ز اقدام نمايدداروهاي مورد نيا

بخـش از   مصرف اغذيه پرانرژي و مايعات ضروري همراه با ورزشهاي روزمره و مراقبت خانوادگي و تفريحات سالم و شـادي          

 .باشند ضروريات و اقدامات واجب در روزهاي ترك اعتياد مي

 

 

 

 

 

من در چنگال اعتياد اسير شده ام و از شما می خواهم که مرا 

 نجات بخشيد

 با آموزش ها و اطالع رسانی های خود ياريم سازيد

 چشم من به دستان شماست
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نامگـذاري آردنـد    ) morphine( مورفين – آه شناخته شد     –اولين الكالوئيد ترياك    .  م ١٨٠۴در سال   

. م١٨۵٠از سال . خداي روياي يونان باستان مشتق شده بود )Morpheuse(آه از آلمه مورفئوس 

مورفين از  .آه سرنگهاي تزريقي زير جلدي به بازار آمد ، استفاده از آن گسترش بيشتري پيدا آرد               

ترياک استخراج ميشود و یـا مسـتقيما از سـاقه خشـخاش بدسـت مـي آيـد و بـه صـورت پـودري                          

 .فيد مي باشدکريستالي به رنگ قهوه اي روشن و يا س

مورفين به اشكال قرص، آپسول، پودر يا محلول عرضه مي شود و از طريـق خـوراآي، آشـيدن از راه مجـاري تنفسـي و                       

مـاه  ‹‹ را متخصصـان بـه      ›› مـورفين   ‹‹ شـروع مصـرف     .تزريق زير پوستي و داخل سياهرگي مورد استفاده قرار مـي گيـرد            

م احساسها را تغيير مي دهد، و به تجربه هاي ادارآي، خلقي و حسي و               تما›› مورفين  ‹‹ زيرا  . تعبير مي آنند  ›› عسل  

ايـن لـذت در ابتـدا در مـورد احساسـات داخلـي       . اساسًا ارتباطات شخص بـا دنيـاي خـارج، ظـاهر دلنشـيني مـي بخشـد               

 .نامشخص، بسيار شديد است

 بلكـه   آارآرد ذهني در سطوح باال مانند قدرت استدالل نـه تنهـا دچـار اشـكال نمـي گـردد،                   

البته پس از مـدتي مصـرف، عـادت پديـدار مـي        . عملكرد آن با شور و هيجان زياد توأم است        

 .گردد و شخص به ناچار مقدار مصرفي خود را افزايش مي دهد

اضطراب آه خود جزئي از درد و رنج وابسته به آمبود احتمالي در اعتياد است، سبب مـي                  

ود، فواصـل مصـرف را آـاهش داده و بـه            شود آه شخص عالوه بر افزايش مقدار مصرفي خـ         

 .اين شكل از بروز عالئم آمبود و اضطراب احتمالي جلوگيري نمايد

ظه ادامه مي دهند، و                

 .رداي خود مي انديشد

البته افرادي هستند آه مصرف روزانه خود را بدون افزايش قابل مالح

زندگي خود را براساس ريتم سرنگ ها قـرار داده و بـه آـار و زنـدگي معمـولي خـود مشـغول مـي                         

اما افراد ديگر قادر به تداوم آار و فعاليت نبوده و دائمًا درپي بـاال بـردن مقـدار مصـرفي و پـر             . باشند

 .آردن سرنگ هاي بعدي هستند

 شخصيتي فرد و قدرت او در آنتـرل تمـايالت و ارضـا              –اختالف مورد اشاره مربوط به سازمان رواني        

بـه طـور    ›› مـورفين   ‹‹ به طور عـام و بـه        ›› ترياك  ‹‹ اما در اآثر موارد، اعتياد به مشتقات        . آن است 

خاص، موجب زوال سريع فيزيكي ، رواني و اجتماعي مي گردد، و افرادي آه قدرت ذهني خـود را                   

زيرا ديگر از ماه عسل خبري نيسـت، بلكـه فقـط لحظـات پـر         . حفظ آرده اند، رنج فراوان مي آشند      

گ فاضطراب و سختي وجود دارد آه شخص به پرآردن سرن

سابقه دارد و از حيث طبقه بندي فارماآولوژي، تضعيف آننـده  .  م١٩مرفين به صورت امروزي براي از بين بردن درد از قرن           

 .سيستم مرآزي اعصاب مي باشد

 

 

 !تا کی می شود اعتياد خود را در پشت اين رنگ ها مخفی کنم؟

 آخر چه خواهد شد؟
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اسـت و در  " دي اسـتيل ـ مـورفين   "هروئين آه نـام شـيميايي آن   

اي براي درمان مؤثر اعتياد به مورفين          به عنوان وسيله   ١٩٠٠سال  

ا افسـوس آـه ايـن اميـد واهـي خيلـي زود بـه يـأس                  ام. ارائه شد 

آوري آمتـري     زيرا متوجه شدند، گرچه هروئين خواب     . مبدل گشت 

 .دارد، اما قدرت مسموم آنندگي آن پنج برابر مورفين است

هـروئين پـودر    . شـود   هروئين با عمل تقطير از مرفين استخراج مي       

  توسط دانشـمند   ١٨٧۴آريستالي سفيد رنگي است آه در سال        

دانشمند قوي اين. انگليسي در بيمارستان سنت مري آشف شد      

 دانشمند آلماني بنام درسر و چند دانشمند ديگر مطالعات بيشتري روي آن انجام دادند و دريافتند آه ايـن مشـتق                      ١٨٩٠

 به سل و ساير بيماريهاي جهاز تنفسي و همچنين براي ترك اعتياد    دي استيله است و آن را براي معالجه اشخاص مبتال         

 .به مرفين پيشنهاد و عمل آردند

 ماده را تترااستيل مرفين خواند تا اينكه در حدود سال             

آارخانه باير آلمان دست به تهيه تجارتي آن زد و به آن نام هـروئين داد شـايد بـاير آلمـه هـروئين را از آلمـه آـه در زبـان                                 

از طرفـي شـايد چـون    .  آن اثر زياد دارد، اقتباس آرده اسـت  عامل بسيار قوي و بسيار موثر آه مقدار آم          آلماني به معني  

توانـد اثـرارت فيزيولـوژيكي داروي مخـدر           تر مي   چون يك مخدر قوي   (تواند اثر اعتياد مرفين را از بين ببرد           مصرف هروئين مي  

وايـل مصـرف آن     در ضمن چون پس از مصرف هروئين البته فقط در شـروع و ا             )قبلي را از بين ببرد و خود جانشين آن بشود         

تواند آار چند روزه را در يك روز تمام آند به اين ماده نام                شود و شخص مي     اعمال رواني و جسماني به شدت تقويت مي       

 .هروئين مشتق از آلمه به معني قهرمان دادند

 بودند، بـه وجـود       درصد اشخاصي آه آن را مورد مصرف قرار داده         ٩٧ روز در    ٢١هروئين اعتياد شديد فيزيكي را در آمتر از          

هروئين ماده مخدري قوي است، آه آخرين پله نردبان اعتياد را در مصرف مواد مخدر به خود اختصـاص داده اسـت و                       . آورد

 !شخص را به سفري مي برد آه آمتر آسي از آن به سالمت بازگشته است

آنـد، امـا آمـي بعـد          ن را استنشـاق مـي     ابتدا آ . آورد  فردي آه پس از سير در مصرف انواع مواد مخدر به هروئين روي مي             

 .آند آورد و در رگ تزريق مي جهت تأثير فوري و افزايش دادن اثر آن، به سرنگ روي مي

متخصصان اين حالت را شـبيه اوج در جمـاع          . آند  هروئين تزريق شده احساس لذت عمومي و سريع و شديد را توليد مي            

يعني چيزي شديد و آنـي هماننـد نـور فلـش دوربـين عكاسـي               ) Flash (توصيف نموده ولي در اصطالح، معتادان آنرا فلش       

 .نامند مي

اين حالت آه حداآثر    . دهد  العملي است ناگهاني، زنده و عميق آه ارگانيسم نسبت به ورود ماده نشان مي               فلش عكس 

دارد، توليـد  آوري آمتـري   هـروئين آـه قـدرت خـواب    . آشـد بـراي معتـاد هميشـه عـالي اسـت              ثانيه طول مي   ١٠در حدود   

نمايد،شايد به همين علت است  آند، ليكن سهولت تفكر و تصور ترياك را توليد نمي هاي شديد و خشني مي برانگيختگي

 مـرد معتـاد     ۵دهـد آـه در برابـر هـر            هاي آماري نشان مي     بررسي. که مصرف اين ماده بيشتر در بين مردها متداول است         

 .فقط يك زن معتاد وجود دارد

سـازد در فواصـل    به طوريكـه معتـاد را مجبـور مـي    . مورفين مستبدتر است و آمبود آن زودتر احساس مي شود        هروئين از   

از اين ماده استفاده آند، تا اضطراب غيرقابـل  )  ساعت براي ترياك١٢ تا ٨ ساعت براي هروئين و  ۵ تا   ٣( زماني مشخص   

 .تحمل ناشي از آمبود را از بين ببرد

، مصرف هروئين به جز رفع احتياج، اثر ديگري ندارد و مكانيسم وابستگي، ريـتم تزريـق و مقـدار                 مضافا اينكه پس از مدتي    

 .بخشد دهد و زوال و نابودي فرد را سرعت مي مصرف را رفته رفته افزايش مي
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 شخص معتاد به علـت آگـاهي از  . اعتياد به هروئين بندگي مطلق است و معتاد فقط براي هروئين و توسط آن زنده است         

 .آيد برد، اما ظاهرا آاري از دستش بر نمي اعتياد خود رنج فراوان مي

سازد، تعدادي از رفتارهـاي پايـه، ماننـد     بايد دانست هروئين برخالف الكل آه بعضي از رفتارهاي سرآوب شده را آزاد مي         

. آاهـد   صـلي آن مـي    رفتارهاي جنسي، خشونتي و تهاجمي و حتي رفتارهاي رفع گرسنگي را سرآوب آرده و از قدرت ا                

ايجاد حالت آرخي در معتاد باعث مي گردد آه فشار مختلف و دردهاي جسماني خصوصا دلواپسي و اضطراب وي بهبود   

 .يابد

 ساعت يكبار از اين ماده مصرف آند تا از بروز           ١٢ تا   ٨بايست حداقل هر      وابستگي فيزيكي بسيار شديد است، معتاد مي      

 .عالئم آمبود جلوگيري نمايد

. تواند در مدت دو هفته فرد را آامال معتاد سازد گرم هروئين مي  ميلي۶٠دهد آه مصرف روزانه  جربيات حاصله نشان ميت

گـردد، و وقتـي شـخص از نظـر فيزيكـي              زيرا در اين مدت ارگانيسم بدن خود را با ماده مخدر وفق داده و با آن سازگار مـي                  

 سـاعت بعـد از آخـرين مصـرف،     ١٢تقريبـا  . شـود  مـي   باعث بروز عالئمي آامال معتاد شد، آمبود مصرف يا عدم دستيابي     

آند، از بيني  لرزد و عرق مي آشد، مي آند، احساس ضعفي به او دست داده و خميازه مي معتاد خود را بدحال حس مي

ه و پـس از  اين عالئم توام با حالت آشفتگي به مدت چند ساعت ادامه يافت. شود و چشمهايش ترشحات زيادي خارج مي 

 سـاعت بعـد از آخـرين تزريـق فـرد معتـاد وارد عمـق                 ٢۴ تا   ١٨در موقع بيداري يعني     . رود  آن معتاد به خوبي ناآرام فرو مي      

ترشـحات بينـي    . توانند فكهايش را از هم جدا سـازند         خميازه ها آنچنان شديد مي گردد آه مي       . شود  جهنم زندگيش مي  

آيـد، آـه باعـث ايجـاد      ها پديد مـي    شود و انقباضات شديدي در معده و روده         مييابد، موهاي بدن سيخ       همچنان ادامه مي  

 .شود اسهال و استفراغ شديد مي

 ســاعت بعــد از آخــرين تزريــق، معتــاد خــود را بــا ٣۶حــدود 

لـرزد و     زيرا بدنش به شدت مي    . پوشاند  پتوهاي متعدد مي  

بـه  . اختياد دچار لرزشهاي شديدي مـي گـردد         پاهايش بي 

شــود، راه  ادر بــه خوابيــدن نيســت، بلنــد مــيطـوري آــه قــ 

 .زند آشد و فرياد مي رود، روي زمين دراز مي مي

يابد و سرعت و      ريزش ترشحات از بيني همچنان ادامه مي      

ميــزان آن بــاور نكردنــي اســت، زيــرا فقــط تعريــق او باعــث  

 .شود خيس شدن دائم لباسها و رختخوابش مي

آه فرد قـادر    در اين مرحله ضعف جسماني به حدي است         

ــالش نمــي    ــردن ســر از روي ب ــد آ ــه بلن ــاهي   ب باشــد و گ

تزريق مقدار آمي هروئين تقريبـا      . آنند  افتد و مقداري هروئين به وي تزريق مي         متخصصان از بيم جان بيمار به هراس مي       

 .برد تمام عالئم را به سرعت از بين مي

، زيرا شخصي آه به شدت مريض است، نـيم سـاعت            منظره شگفت انگيزي است   "نويسد    هاريس ايزبل در اين مورد مي     

 ."آيد پس از تزريق به صورت آدمي سالم، خنده رو، خوشحال و مرتب در مي

رود، زيرا بدن پس از اين مدت دوباره قابليت عـدم      روز از بين مي    ٧ تا   ۶البته اگر تزريق انجام نگيرد تمام عالئم فوق پس از           

  .يابد نياز به هروئين را باز مي

 

 

 نگذاريد من و من های ديگر به اين دام بيافتيم
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 ) Neglected Invisible Drugs= (الكل ، توتون و قهوه 

 آه اصطالحا در مورد الكل، توتون و قهوه به آار   -داروهاي نامريي يا فراموش شده    

 در واقع بـه سـه گـروه از مـوادي اطـالق مـي گـردد آـه بـه طـور               –برده مي شود    

 مصـرف عمـوم قـرار مـي گيرنـد، ولـي اآثريـت قريـب بـه اتفـاق                     گسترده اي مورد  

مصرف آنندگان تشخيص نمي دهند و يا غفلت مي آنند آه اين مواد جزو داروها               

 :اين مواد شامل موارد زیر می باشند. و مواد اعتياد آور هستند

 )Ethylic Alcohol( الكل اتانول يا الكل اتيليك -الف

 نيكوتين( توتون و دخانيات -ب

 )Coffee-Caffeine) (آافئين(قهوه   -ج

 حجـم آن،    ١٠٠به ايـن معنـي آـه در         .  درجه الكل خالص است    ٩٧ تا   ٩۶الكل خالص، مايعي شفاف است و معموال داراي         

الكل اتانول از دير زماني شناخته شده و در طبيعـت تقريبـا در              .  حجم آب و ديگر ناخالصي ها وجود دارد        ٣ حجم الكل و     ٩٧

در بسياري از انواع تخميرها هميشه مقداري از اين الكل به وجود مـي آيـد و مقـدار آمـي از آن                       . ت مي شود  همه جا ياف  

براي تهيه الكـل از شـيوه هـاي تخميـر مـواد نشاسـته اي و قنـدي ، يـا از                       . نيز در آبهاي طبيعي و معدني يافت مي شود        

 .شيوه هاي سنتز و مصنوعي استفاده مي آنند

ارماآولوژي، تضعيف آننده سيستم مرآزي اعصاب است آه جزو آرام بخشها و سسـتي زاهـا طبقـه                  از نظر طبقه بندي ف    

در پزشكي مصارف زيادي دارد ولي به علت سو استفاده در مصرف آن، مشـكالتي را در جامعـه بشـري                     . بندي مي شود  

 .ايجاد مي آند

در دردهـاي   . نبع انـرژي زا اسـتفاده مـي شـود         از جمله اثرات الكل افزايش خواب و گشاد شدن عروق است و به عنوان م              

هـم چنـين بـه صـورت بخـار در         . بسيار شديد مانند دردهاي سرطاني يا تخفيف اسپاسم هاي شديد عضالني موثر است            

ماسكهاي اآسيژن براي افرادي آه دچار برخي ناراحتي هاي آسـم، ريـوي و اخـتالالت تنفسـي هسـتند، اسـتفاده مـي         

 . اعمال جراحي قلب باز و نيز در ضد عفوني و پانسمان جراحات مختلف پوست به آار مي رودهمراه با مرفين در . شود

عصــاره،  (Juiceو ) سـوس، ترشـي   (Sauce، )مشــروب خـواري ، ميگسـاري   (Boozeاز نامهـاي خيابـاني الكـل مـي تـوان      

 .را ذآر آرد) شربت

 عنوان خـواب آور يـا بـي حـس آننـده عمـل مـي        اثر اصلي و عمده آوتاه مدت الكل بر سيستم اعصاب مرآزي است و به     

به طور آلي اثر الكل بستگي بـه  . عالوه بر آن، اثراتي در هوشياري فرد و اعمال و وظايف دستگاه مغز و اعصاب دارد        . آند

ميزان نوشيدن، اندازه، وزن بدن وضعيت سالمت جسمي و روحي فرد مصرف آننده، تجربيات فرد از جمله درجه تحمـل و       

 .ي، خلق و خوي و درجه خلوص نوشيدني محتوي الكل داردوابستگ

مصرف نوشابه هاي الكلي در ابتدا موجب نوعي آرامش و رها شدن از قيودات و سرخوشي زياد مي گـردد، ولـي پـس از     

، اخـتالل در قضـاوت، آسـيب اعمـال حرآتـي و             )آتاآسـي (مدتي اثرات واقعي آن از جمله ناهماهنگي در حرآات عضـالت            

 آندي واآنش و فعاليت دماغي و فكري تشديد حالـت تهـاجمي و پرخاشـگري، تلوتلـو خـوردن، درهـم و بـر هـم                        مهارتي،

حرف زدن، سوزش قلب، پرحرفي، دوتا ديدن اشيا و افراد، گيج، گر گرفتگي ، آرختي و بي حسي اعضاي بدن و افزايش                      

 .ادرار مي باشد

يگر مواد اعتياد آور باشد بـه مهـارت راننـدگي صـدمه و آسـيب                مصرف الكل حتي مصرف آم آن به خصوص اگر همراه با د            

مصـرف  .  ساعت آه از مصرف زياد آن بگذرد، سردرد، تهوع، لرزش و استفراغ ايجـاد مـي شـود           ١٢ تا   ٨پس از   . مي رساند 

به طور آلي . خيلي زياد آن ممكن است موجب فلج شدن فعاليتهاي مغزي و دستگاه تنفسي و در نتيجه مرگ مي گردد             

مصـرف زيـاد آن   . اين اثرات چنانچه همراه با مصرف آرام بخشها و ديگر داروهاي تضـعيف آننـده باشـد، تشـديد مـي گـردد              

مصـرف مـنظم و   . همراه با داروهاي ضد افسردگي از جمله بار بيتوريـك هـا اغلـب ممكـن اسـت، موجـب مـرگ فـرد گـردد          
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ند مدت و بـه تـدريج موجـب آسـيب آبـد، مغـز، قلـب، و                بار نوشابه هاي الكلي در روز ممكن است در بل          ۴مستمر حداقل   

مصرف مداوم نوشابه هاي الكلي موجب سايروز آبدي، پانكريت و اختالالت آيسه صفرا، ناراحتي           . ديگر اعضاي بدن گردد   

نقشـهاي  . هاي گوارشي، زخم معده و اثني عشر، گاستريت و برخي از سـرطانها در دسـتگاه جهـاز هاضـمه مـي گـردد            

ي از جمله نارسايي هاي اعمال هوشي، حرآتي و بي ثباتي هيجاني، آاهش ادراك حسي و سـرانجام از     دستگاه عصب 

شايع ترين اختالل سيستم    . دست دادن حافظه و فراموشي، تيرگي بينايي در بيشتر افراد معتاد به الكل ديده مي شود               

ايعات نسوج مغز، ناراحتي هـاي قلبـي        آسيب به مغز و ض    . عصبي در الكليسم مزمن، آسيب قرنيه و اعصاب چشم است         

ايـن مـاده در     . الكل، رگهاي آرونري قلـب را آـاهش مـي دهـد           . از جمله آريتمي و تاآيكاردي از عوارض سوء مصرف است         

مصرف مزمن و زياد مشروبات الكلـي  . مردان موجب ضعف قواي جنسي مي گردد و قدرت باروري آنان را آاهش مي دهد     

از . تند خويي، تحريك پذيري دليريوم، ترمنس و دپرسيون سيستم اعصـاب مرآـزي مـي گـرد                موجب اضطراب، عصبانيت و     

هم پاشيدگي زندگي خانوادگي، شغل و اجتماعي به طور آلي اعمال ضـد اجتمـاعي و زوال ابعـاد شخصـيتي در نتيجـه          

 .ادامه مصرف مشروبات الكلي پديدار مي گردد

وب مي شود آه به عنوان ماده آرام بخش براي خـواص نشـاط آور آن مصـرف                 الكل اتانول يكي از داروهاي اعتياد آور محس       

افزايش مقدار مصرفي آن به منظور ايجاد اثر مطلوب، ممكن اسـت موجـب ايجـاد تحمـل و وابسـتگي فيزيكـي                       . مي شود 

 شوند، در   مصرف آنندگان مزمن يا افراد معتاد به آن ممكن است به مقدار ثابت مشروب بنوشند بدون اينكه مست                 . گردد

اين صورت احتمال دارد آه يك نوع وابستگي جسمي و رواني در آنان به الكل بـه وجـود آيـد آـه قطـع مصـرف آن، نشـانه                              

هاي ترك را به صورت تحريك پذيري زياد، تشنج، دليريوم ترمنس، حاالت بي قراري يا عصبانيت، بي خوابي، بد اشتهايي،              

 .عرق آردن و استفراغ ظاهر مي سازد

 .ل به عنوان داروي اعتياد آور، قدرت ايجاد وابستگي جسمي و رواني را داردالك 

  

 : الكل و بارداري

زنـان  . استفاده از مشروبات الكلي در دوران بارداري موجب ايجاد ناراحتي هاي جدي و غير طبيعي شدن نوزاد مي گردد                   

ست آودآان غير طبيعي بـا نقيصـه هـاي ذهنـي يـا        بارداري آه در دوران بارداري به حد زياد مشروب مي نوشند، ممكن ا            

 مشـخص   - آه در اثرات الكل بـر روي جنـين مـادران الكلـي آزمـايش انجـام شـد                   –در يك آزمايشگاه    . جسمي به دنيا آورند   

 نوزادي آه غيـر  ٣٢٢در . نوشيدن زياد و سپس قطع مصرف الكل در دوران بارداري، اثراتي را بر جنين مي گذارد   : گرديد آه 

 درصد آنان متعلق به مادران مشـروب  ١۴ درصد آنان متعلق به مادران مشروب خوار در حد افراط بودند و    ٣٢ي بودند،   طبيع

 ١۶٢ نفـر از  ٢٠.  درصد آنان متعلق به مادراني آه ترك آرده و در حال محروميت بـه سـر مـي برنـد                  ٩خوار در حد متعادل و      

 ميلي ٣٠٠د، متعلق به مادراني بودند آه در دوران بارداري شان روزانه نوزادي آه پس از تولد دچار سندرم قطع الكل بودن       

 .ليتر يا بيشتر مشروبات الكلي مي نوشيده اند

 

 ديگر مصرف نخواهم کرد چون مايل نيستم که عمرم را هدر دهم

دی را از من دوا نمی کند بايد به مقابله با بی خيالی در

 مشکالتم برخيزم نه اينکه از آن ها فرار کنم
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توتون، برگهاي خشك شده گياه تنباآو است آه مـي توانـد بـه صـورت                

ــا جويــدني در اشــكال مختلــف ســيگار،  ) دود آــردن(آشــيدني  و احيان

ــون پيــپ، قليــان و   ــرگ، توت ــر ... ســيگار ب از . دمــورد اســتعمال قــرار گي

 .ترآيبات خطرناك سيگار نيكوتين، تار و مونو اآسيد آربن است

.  م ١۶در ميان قبايل آمريكاي شمالي و مرآـزي در قـرن            ) توتون(تنباآو  

ايـن گيـاه مصـرف پزشـكي نـدارد و از نظـر طبقـه بنـدي                  . آشف گرديـد  

 .فارماآولوژي موجب تحريك يا تضعيف سيستم مرآزي اعصاب مي گردد

 ).سيگار، تنباآو (Coffin ،Weeds، )ناخن (Nails، ) سرطان (Sticks ،Cancer : نامهاي خياباني

  

 : اثرات آوتاه مدت

تـار موجـود در سـيگار در        . تار و دود سيگار موجب تحريك زياد نسوج و همچنين ترشحات نايچه ها و بزاق دهان مي گـردد                  

 برونشيت مزمن، تنگي نفس و آمفيزم ريوي مـي          ريه ها جمع مي گردد و موجب ناراحتي هاي دستگاه تنفسي از جمله            

ديگر از عوارض جسمي مصرف سيگار، افزايش فشـار خـون و ضـربان قلـب، گشـاد شـدن مردمـك چشـم، آـاهش                         . شود

مسموميت ناشي از نيكوتين در فرد ايجاد لرزش، استفراغ، اختالالت تنفسي و            . اشتها، اسهال، استفراغ و گيجي است     

 . فسي و تشنج شديد مي نمايداغلب فلج شدن دستگاه تن

مونواآسيد آربن موجود در سيگار عالوه بر آسيب رسـاندن بـه فـرد سـيگاري بـه اطرافيـان وي نيـز همـان آسـيب را مـي               

 . رساند

 قطره از نيكوتين خورده شود، موجب مـرگ         ٣ يا   ٢چنانچه  . يك نخ سيگار آمتر از يك ميلي گرم نيكوتين وارد خون مي آند            

وقتي آه سيگار خورده شـود، نيكـوتين بـه آهسـتگي در معـده               . اين، سميت زياد اين ماده را مي رساند       آني مي گردد و     

جذب مي گردد و از اين رو است آه اغلب مي توان آودآان خردسالي را آه اشتباها سيگاري خورده انـد، از مـرگ نجـات                  

 .داد

 

 : اثرات دراز مدت

رايج ترين نوع آن سرطان دسـتگاههاي       تار موجود در سيگار ايجاد سرطان مي آند آه          

عالوه بر آن عوارض جسمي ديگـري از جملـه   . هاضمه، ريه، دهان، گلو و حنجره است      

. اختالالت و بيماريهاي تنفسي، بسته شـدن عـروق و زخـم معـده بسـيار رايـج اسـت                   

 در بدن را آم مي      Cسيگار آشيدن موجب تنگ شدن عروق مي شود، ميزان ويتامين           

خمهاي پوستي آه به آندي خوب و ترميم مـي شـوند مـي نمايـد، درجـه          آند، ايجاد ز  

 .مصونيت بدن را در برابر بيماريها آاهش مي دهد

آودآان مادران سيگاري در زمان تولد از       .  دقيقه از عمر انسان را مي آاهد       ۵/۵تحقيقات نشان مي دهد آه هر نخ سيگار         

ا آمدن قرار دارند و از نظر ذهني و رشد و نوع رفتار نيـز در مقايسـه بـا       وزن آمتري برخوردارند و اغلب در خطر نارس به دني         

بيشتر افراد سيگاري از نظر فيزيكـي و روانـي بـه مصـرف دخانيـات      . آودآان مادران غير سيگاري در سطح پايين قرار دارند       

 .وابستگي پيدا مي آنند
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دانـه هـاي قهـوه،      آافئين پودر سفيد آريستالي شكل با طعم تلخ اسـت آـه در                

، برگهـاي آاآـائو و دانـه هـاي آـوال و در نتيجـه در شـكالت،                  )تيئـين  (برگهاي چـاي  

يك فنجان قهوه خوري شـامل حـدود        . نوشيدني هاي آوال، قهوه و چاي وجود دارد       

 ميلي ٢٨٠( ميلي گرم، يك قوطي آوال    ٢٧ ميلي گرم کافئين و يك فنجان چاي         ۶۶

 ميلــي گــرم و يــك فنجــان آاآــائو يــا ٢٠ت  ميلــي گــرم، يــك پــاره شــكال٣۵) ليتــري

آـافئين در برخـي از قرصـهاي خـواب          .  ميلي گرم کافئين داد    ۵٠شكالت داغ حدود    

 آه بدون نسخه به فروش مي رسد و به نام قرص هاي – ميلي گرم يافت مي شود و در قرصهايي      ۶۵ تا   ٣٠آور به مقدار    

 .جود دارد ميلي گرم کافئين و٢٠٠ تا ١٠٠ -بيداري مصرف مي شود

از قهـوه مجـزا     .  م ١٨٢٠قهوه براي نخستين بار در هزار سال قبل از آفريقا به اروپا برده شده و معرفي گرديد و کـافئين در                      

کافئين به عنوان جز ترآيبي در بسياري از داروهاي با نسخه و بدون نسخه براي تسكين درد و سرماخوردگي و به                       .شد

 .عنوان محرك استفاده مي شود

 

   ثرات آوتاه مدت آافئين ا

 ۴ دقيقه به خون مي رسد و در مدت ٣٠ دقيقه از نوشيدن قهوه به آليه ساختمان بدن از طريق اعصاب و پس از ۵پس از 

اثرات آن بالفاصله پس از نوشيدن يك فنجان ظاهر مي شـود و تـا چنـد سـاعت ادامـه         . ساعت در بدن متابوليزه مي گردد     

ا دو فنجان قهوه اثرات جسمي آن از جملـه افـزايش متابوليسـم، افـزايش فشـار خـون و درجـه                       پس از نوشيدن يك ي    . دارد

هـم چنـين باعـث      . کافئين موجود در قهوه بر آليه ها اثر گذاشته و موجب افزايش ادرار مي شـود               . حرارت ظاهر مي گردد   

ين خواب را آم مي آند و موجب تحريـك          کافئ. متابوليزه شدن گلوآزها مي گردد و نتيجتا ميزان قند خون افزايش مي يابد            

ترشحات اسيد معده شده و اشتها را آاهش مي دهد، لرزش دستها و اخـتالل در همـاهنگي صـحيح در حرآـت از ديگـر                          

مقـدار مصـرف    . مصرف مقدار زياد کافئين مي تواند ايجاد سردرد، دليـــريوم و عصـبيت نمايـد              . عوارض مصرف کافئين است   

استفاده منظم و مرتب    .  گرم است  ١٠ گرم و به صورت خوراآي       ٣-٢صورت خالص و تزريق وريدي      خطرناك و آشنده آن به      

مـي توانـد موجـب بـي خـواب مـزمن، حـاالت اضـطراب،         ) تقريبا هشت فنجان قهوه( ميلي گرم کافئين در روز  ۶٠٠بيش از   

لبي و هم چنين سرطان آليه    بررسي هاي در مورد رابطه مصرف قهوه و بيماريهاي ق         . افسردگي و دردهاي شكمي گردد    

از مصـرف زيـاد کـافئين بايـد در مـدت حـاملگي              . و مثانه انجام شده آه صحت و سـقم آن هنـوز مشـخص نگرديـده اسـت                 

خودداري آرد، زيرا تحقيقات جديد نشان داده است آه رابطه احتمالي بين مصرف زياد کافئين و مشكالت زايمان و نقيصه             

سي مشخص شد، در مادراني آـه در مـدت بـارداري شـان قهـوه زيـاد مـي نوشـند، احتمـال          در يك برر  . نوزادان وجود دارد  

امروزه پزشكان به مادران باردار توصيه مي آنند آه سعي آنند در     . سقط جنين و يا به دنيا آوردن نوزاد نارس بسيار است          

 .به بدنشان نرسد)  فنجان قهوه٣ تا ٢حدود ( ميلي گرم کافئين ٢٠٠روز بيش از 

  

 تحمل و وابستگي

برخي از آساني آـه بـه نوشـيدن قهـوه معتـاد شـده انـد، بـه طـور اجبـار يـا                   . تحمل در اثر افزايش مصرف ايجاد مي شود       

اشتياق به مصرف خود ادامه مي دهند و موجب افزايش تحمل در برخـي اوقـات موجـب پيـدايش نشـانه هـاي تـرك مـي                            

 موجب تحمل و اعتياد مي شود، مورد بحث و شـك اسـت ولـي آنچـه                هنوز در مورد اينكه مصرف چه ميزان کافئين       . شوند

مـي توانـد ايجـاد اعتيـاد        )  فنجـان قهـوه در روز      ۵ تـا    ۴( ميلي گرم کـافئين      ٣۵٠مسلم است مصرف مرتب و روزانه بيش از         

آه با نوشـيدن    . فيزيكي آه مشخص ترين نشانه هاي ترك آن شامل سردرد شديد، تحريك پذيري، خستگي مفرط است               

 .هوه از بين مي رودق
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هـا مـوادي بـا سـاختار      شـبه افيـون  . هاسـت  متادون متعلق به گروهي از مواد به نام شـبه افيـون        

، يكـي از زيـر گروههـاي        )طبيعـي و صـناعي      ( شيميائي و عملكردي شبيه به مـورفين هسـتند          

مرآـزي  ها خانواده مواد افيوني است آه شامل داروهاي تسكين دهنـده درد عصـبي                 شبه افيون 

. شوند بدين صورت آه آارآرد آنها به عنوان آاهش فعاليـت ايـن سيسـتم اسـت                  طبقه بندي مي  

مـوارد ديگـري از داروهـاي مضـعف         ...) شامل ديازپـام، لورازپـام و     ( ها    آانابيس، بنز و ديازپين     الكل،

شود و بـه عنـوان جانشـيني بـراي درمـان افـراد و                 متادون به صورت صناعي ساخته مي     . هستند

طول مدت اثر آن بسيار طوالني تر از هروئين اسـت بـه طـوري آـه       . رود  ها به آار مي     بسته به هروئين و ساير شبه افيون      ا

در يك برنامة   .  ساعت باشد  ٢ ساعت است درحاليكه درمورد هروئين ممكن است فقط          ٢۴مدت اثر يك دوز واحد آن تقريبًا        

 .گردد وه تجويز ميدرماني معموًال متادون به صورت محلولي در آب مي

 :به طور آلي دو نوع برنامة درماني با متادون وجود دارد 

هـدف در ايـن برنامـه آـاهش         .  درمان نگهدارنده يا طـوالني مـدت آـه ممكـن اسـت ماههـا يـا سـالها بـه طـول انجامـد                         -١

 .هاي ناشي از مصرف مواد و بهبود آيفيت زندگي است آسيب

هـدف از ايـن برنامـه آـاهش     . آشـد   روز طول مـي ۵ -١۴آه تقريبًا   ) آوتاه مدت ( ار   برنامة سم زدائي در روش پرهيز مد       -٢

 . هاي ناشي از قطع مواد افيوني مانند هروئين است رنج

  

 : فوايد درمان با متادون 

اگر . بسياري از مردم براين باورند آه مصرف آنندگان مواد افيوني بهتر است آه مصرف اين مواد را به طور آلي قطع آنند                     

اما براي بعضي از آنها احتمـال بازگشـت           رسد،  چه اين انتخاب براي بعضي از مصرف آنندگان اين مواد مناسب به نظر مي             

 .زياد است

هاي مختلف بهداشتي زنـدگي فـرد معتـاد بـه             تواند جنبه   البته، تحقيقات نشان داده اند آه برنامة نگهدارنده بامتادون مي         

 :اء بخشدهروئين را به داليل زير ارتق

 .شود و ناخالصي آن زياد است  هروئين با مواد ديگر مخلوط مي-١

 . شود و خطرات ناشي از تزريق هروئين را ندارد  متادون به صورت خوراآي تجويز مي-٢

گــردد و درنتيجــه احتمــال   مشــترك از وســايل آلــوده در تزريــق مــي  ايــن امــر موجــب آــاهش خطــرات ناشــي از اســتفادة 

آــه موجــب مشــكالت طــوالني مــدت بــراي آبــد  (C، هپاتيــتBل شــونده از راه خــون همچــون هپاتيــتهــاي منتقــ عفونــت

 .يابد  آاهش ميHIVو ) شوند مي

يابند آه شامل   افرادي آه تحت درمان نگهدارنده بامتادون هستند معموًال به شيوة زندگي متعادل و باثباتي دست مي-٣

 .شود بهبود وضعيت تغذيه و خواب مي

گيرد به اين علت آه نگران چگونگي تامين هروئين براي استفادة مكرر در طـول شـبانه         تر تحت استرس قرار مي     فردآم -۴

 .روز نيست

 . شود ماند بنابراين روزانه يك بار مصرف مي  متادون به مدت طوالني دربدن باقي مي-۵

 .يابد  ميزان جرم جهت تامين هزينة خريد هروئين آاهش مي-۶

 .شود رتباط معتادان باسيستم قاچاق و عرضه آنندگان مواد مي موجب آاهش ا-٧

 . متادون نسبت به مواد غير قانوني ارزان تر است-٨

 ).درصورت تشخيص تيم درماني (توان متادون را قطع نمود   دربعضي شرايط مي-٩
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 :  متادون دربرنامة نگهدارنده بايدبه موارد زيرتوجه نمود  مصرف درصورت

 .د آه مراجعان برنامة نگهدارنده با متادون مشاورة تخصصي دريافت آنندشو  توجه -١

 . متادون همانند هروئين قوي است و درصورت مصرف غلط خطرناك است-٢

 .هاست  ماداميكه فرد تحت درمان بامتادون است درواقع به صورت جسمي وابسته به شبه افيون-٣

 .ندارد فرد بامصرف يك دوز متادون تجربة نشئگي را -۴

 .براي دريافت متادون مراجعه آند )حتي درتعطيالت  ( فرد بايد متعهد شود آه روزانه -۵

 

 : عوارض 

ممكن است آـه علـت      . بعضي افراد در برنامة نگهدارنده با متادون عالئم ناخواسته اي را در طول درمان تجربه خواهد آرد                

. شـود  ا بسيار زياد باشد آه بخصوص درشروع درمان ايجـاد مـي    آن دوزمتادون تجريز شده باشد به صورتي آه بسيار آم ي          

 .بعضي از اين عالئم ناشي از عوارض خود متادون است

 :هنگامي آه مقدار تجويز شده بسيار آم باشد عالئم شبيه به آنفلوانزا است وشامل موارد زيراست

  آبريزش بيني، عطسه -١

  سيخ شدن موها-٢

    دردهاي شكمي-٣

  دردپشت ومفاصل -۴

  احساس ضعف جسمي -۵

  افزايش درجة حرارت بدن و احساس سرما-۶

    از دست دادن اشتها -٧

  تعريق-٨

  لرزش -٩

  تحريك پذيري و پرخاشگري -١٠

  اسپاسم ماهيچه اي وپرش عضالني -١١

  اختالل درخواب -١٢

  تهوع و استفراغ -١٣

  ولع براي مواد -١۴

  خميازه -١۵

 ال اسه-١۶

) بـازگيري ( عالئم ترك   . فردي آه مصرف متادون را يكباره قطع آند ممكن است بسياري از عالئم ذآر شده را تجربه نمايد                 

رسد اما مدت طوالني تري       شود و در حدود روزششم به حداآثر مي         معموًال يك تا سه روز بعد از آخرين مصرف شروع مي          

 .انجامد به طوالني مي

 

 : متادون به مقدار زياد عبارتند ازعالئم ناشي از مصرف 

  ضعيف شدن نبض و آاهش فشار خون -۶ خواب آلودگي و چرت زدن -١

  طپش قلب-٧ تهوع واستفراغ -٢

  سرگيجه -٨ تنفس سطحي -٣

  اختالل در عملكرد جنسي -٩ مردمك نوك سنجاقي -۴

  گردش خون ضعيف-١٠ آاهش دماي بدن -۵

 : ربه آنند آه ارتباطي با دوز مصرفي متادون نداردبعضي افراد ممكن است عوارض را تج
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 )فردبايدحداقل دوليتر آب در روز بنوشدتا دچارآمبود آب بدن نشود( تعريق -١

   يبوست -٢

   ها ومفاصل   درد ماهيچه-٣

   آاهش ميل جنسي -۴

 هاي پوستي و خارش  جوش-۵

  تسكين-۶

  احتباس مايع -٧

  آاهش اشتها، تهوع و استفراغ -٨

  دردشكمي-٩

  پوسيدگي دندان -١٠

 درقاعدگي   بي نظمي-١١

 .آند اين عوارض مدت آوتاهي پس ازمصرف متادون فروآش مي

هـا ونيـز اسـتفادة طـوالني مـدت از             هپاتيـت   ،  Bبه طور مثال عفونت هپاتيـت     ( درافرادي آه آارآرد آبدي آنها ضعيف است        

 .يقي داردمقدار متادون تجويز شده نياز به نظارت دق) الكل 

را تجربـه خواهنـد آـرد آـه شـبيه بـه عالئـم          افرادي آه به مواد افيوني و ابستگي ندارند در صورت مصرف متادون عالئمي            

 ) .قبًال ذآر شده است (ناشي از مصرف مقدار زياد متادون است 

 

 مصرف متادون همراه با ساير داروها 

افيونهـا از جملــه هـروئين يــا    ماننـد الكــل،  (م مضــعف باشـند  مصـرف داروهـاي ديگــر همـراه متــادون، بخصـوص اگـر آنهــا هـ      

تواند   مصرف مقادير زياد الكل درچند روز يا چند هفته مي         . دهد   راافزايش مي  overdose، خطر   )ها مانند ديازپام      بنزوديازپين

 .راتجربه نمايد) يري بازگ( طول زمان اثر متادون را آوتاه آند و موجب شود آه شخص قبل از مصرف دوز بعدي عالئم ترك 

اين نكته بسيار مهم است آه فرد هنگام مراجعه به پزشك يا دانپزشك، مصرف متـادون راگـزارش دهـد تـا داروهـائي آـه                           

 .شوند را تجويز ننمايند موجب تاثير بر درمان نگهدارنده با متادون مي

 

Overdoseو مرگ  

 تقريبًا هميشه به دليل مصرف همزمان سـاير داروهـا بخصـوص    مرگ مرتبط بامتادون. مرگ در اثر مصرف متادون نادر است  

 .باشد ها و يا الكل مي بنزوديازپين

آادر حرفه اي بهداشتي عمومًا پذيرفته اند آه درمان نگهدارنده با متادون درآاهش مرگ و مير معتـادان بـه هـروئين مـوثر                   

 :تداف مرگ در اثر مصرف متادون معموًال به داليل زير اتفاق مي. است

ها درمراجعان دريافت   مصرف الكل و بنزوديازپين  مصرف بيش از حد به طور اتفاقي ـ تحقيقات نشان داده است آه سوء -١

هـا    الكـل و بنزوديـازپين      هرگونه مصرف همزمان داروهاي مسـكن، ازجملـه افيونهـائي ماننـد هـروئين،             . متادون شايع است  

 .شود موجب افزايش خطر سرآوب تنفسي، اغماو مرگ مي

 .  خودآشي ـ اختالالت عاطفي درمراجعان دريافت متادون شايع است-٢

 .باشد ها آه شامل تصادف باوسائل نقليه نيز مي  صدمات و آسيب-٣

   

 : خطرات ديگر 

توانـد موجـب ايجـاد عالئـم      بسـيار خطرنـاك اسـت و مـي    ) بـراي مثـال اطفـال   ( دسترسي به متادون توسط افـراد ديگـر         -١

overdoseها دور نگه داشت متادون اضافي را بايد از دسترس بچه.  شود. 
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انسداد سياهرگها و سـاير       ، لخته شدن خون،   overdose تزريق متادون خطري عمده جهت سالمتي افراد است و خطر            -٢

  .دهد مشكالت طبي را افزايش مي

  

 : حاملگي وشيردهي 

شوند زنان جامعه آه وابسته به مواد افيوني هستند بايد ترغيب شوند آه هرچه سريعتر وارد برنامة نگهدارنده با متادون                    

زيرا مصرف متادون موجب آاهش عـوارض ناشـي از مصـرف سـاير مـواد افيـوني،                  

 :داليل آن عبارتند از. شود مانند هروئين مي

هاي ترك ناخواسته آه با مصرف ساير مواد افيوني همراه است و موجـب               دوره -١

 .دهد گردد درمصرف روزانة متادون رخ نمي آسيب به جنين مي

يابد آه موجـب      راد در درمان نگهدارنده بامتادون بهبود مي       آيفيت زندگي اين اف    -٢

 .گردد و نتيجة آن سالمت جنين خواهد بود بهبود تغذيه و آاهش تنفس مي

شـود حـاوي هيچگونـه      متادوني آه توسط داروخانه يا مرآز درماني توزيـع مـي     -٣

 .مادة مضر ديگري آه به جنين منتقل شود، نيست

بيشـتر  . شـود   متادون از را ه جفت به جنين منتقل مـي          همانند ساير مواد افيوني،   

آينـد، پـس از تولـد دچـار           نوزاداني آه از مادران مصرف آنندة متـادون بـه دنيـا مـي             

تـوان پـس از تولـد         ايـن نـوزادان را مـي      . عالئم آنهـا از نظـر طـول مـدت و شـدت عالئـم متغيـر اسـت                  . شوند  عالئم ترك مي  

آننند درمقايسه با مصرف   به طور آلي، زناني آه از متادون استفاده مي        . مان نمود دربيمارستان به نحو موفقيت آميزي در     

 .شوند هروئين، دچار مشكالت و عوارض آمتري مي

شود، مادراني آه دربرنامة نگهدارنـده بـا متـادون هسـتند، ترغيـب                متادون از راه شير به نوزاد منتقل مي         چون مقدار آمي  

 .به شيردهي ادامه دهند  ترك متادون در نوزادان،شوند آه به منظور آاهش عالئم مي

رسد، بنابراين شـيردادن بـه نـوزاد قبـل از مصـرف                ساعت پس از مصرف به حداآثر مقدار خود مي         ٢-۴متادون در شيرمادر    

 .شود آه متادون آمتري به نوزاد برسد متادون موجب مي

 

 ): استراليا(قانون 

 يك زمان، يادادن متادون به افراد ديگر غير قانوني است ـ دراستراليا، همانند اآثر  تزريق متادون يامصرف بيش از يك دوز در

  .گردند آشورهاي غربي، متادون به صورت قانوني تهيه شده است وتوسط پزشكاني آه داراي مجوز هستند، تجويز مي

  

 ): استراليا(متادون و رانندگي 

ايـن مـورد   . غير قانوني است زيرا قادر بـه آنتـرل مناسـب خـودرو نيسـت        هرفردي آه تحت تاثير يك دارو باشد رانندگي او          

 .هـائي ماننـد ممنوعيـت راننـدگي خواهـد شـد         باشـد و نقـض ايـن قـانون موجـب جريمـه              شامل مصـرف متـادون هـم مـي        

 

 

 

 حاضر نيستم زيبايی خود را به زباله دان تاريخ بسپارم
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بيشتر از قسمت هاي فوقاني برگ ها، گل و تخمكهـاي شـكفته شـده               

بوته شاهدانه جنس ماده آه بريده و خشك شده تهيـه مـي شـود و در            

داراي بوي تند   .  دارد رنگهاي سبز متمايل به خاآستري و قهوه اي وجود        

و به صورت آشيدني در پيـپ يـا سـيگارهاي دسـت پـيچ اسـتفاده مـي            

 .شود

 .مي باشد...  و Potherbs Grass, pot, Weed, Mary Janeنامهاي خياباني آن 

در عـين حـال آـه موجـب         .  ساعت طول مي آشـد     ١٢ الي   ۵ ساعت و در موارد خوردني       ۴ تا   ٢اثر آن به صورت آشيدني      

وشي و آيف مي شود، غالبا هوشياري و خود آگاهي مصرف آننده به هم مي خورد و دچار تحريف ادراآـات،                     حالت سرخ 

فرد مصرف آننده آن تمايل به پـر حرفـي و خنـده             . عدم هماهنگي و توازن، گيجي، افزايش ضربان قلب و تنفس مي گردد           

 در عـين حـال آـه مـاده اعتيـاد آور سـبك       –وانـا را  هاي بيش از حد دارد، و اين آثار تا چندين ساعت پايدار اسـت، مـاري ج       

 بايـد يـك مـاده تـوهم زا بـه حسـاب آورد،         –است و حتي آن را مدخل ورود به دنياي مواد اعتياد آور قوي معرفي آرده انـد                  

تحريف ادراك حسي، اختالل درك زمان و مكان، افزايش حساسيت به صدا، افزايش تلقين پذيري، احساس دارا شدن يك                   

عميق تر از معاني اشيا، احساس قدرت بيش از حد، شـوريدگي يـا اغتشـاش فكـري، تيرگـي، هوشـياري، گيجـي،                        درك  

در ميان افرادي آه مصرفشان خيلي . نگراني، ترس، سرگرداني و توهمات از اثرات و خطرات عمده مصرف اين ماده است            

 . زياد است ميزان اختالالت عصبي و شخصيتي بيش از افراد عادي است

 

 

       

 

 .ماري جوانا وابستگي رواني نسبتا خفيفي به دنبال مي آورد

 

 

 

 ای اعتياد ، من از تو روی گردانم

  می باشدخيرپر هست و جوابم مانند هميشه يک کلمه گوشم از وسوسه های تو 
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حشيش صمغ چسبناك از بوته آانابيس است آه معموال به صورت تكه هـاي              

جامد مكعبي شكل فروخته مـي شـود و در رنگهـاي مختلـف از قهـوه اي آـم                    

رنگ تا سياه ديده شده، در ساختمان ترآيبي اش به صـورت انـواع مختلـف از            

معمـوال آن را خـرد و       . تا نرم و شكننده ديده مـي شـود        خشك و سخت گرفته     

ريز آرده و در پيپ و يا سيگارهايي آه با دست درست مي آنند، مي پيچنـد                 

حشيش به صورت خشت پخته مي . و با ماري جوانا يا توتون مصرف مي آنند

 .شود

از نظـر طبقـه   . مـي باشـد  ) Pot, Smoke, grass, Hash(نامهـاي خيابـاني آن   

 .ماآولوژي، تضعيف آننده يا محرك سيستم اعصاب مرآزي استبندي فار

  

 :مصرف پزشكي

 و ديگر مشتقات بـراي درمـان برخـي از           THCحشيش به عنوان مسكن و ماده رفع بي خوابي آه ايجاد آرامش مي آند و                

حالت تهـوع و اسـتفراغ    بيماريها از جمله آسم و صرع مي تواند مورد استفاده قرار گيرد، ولي در حال حاضر فقط در درمان                    

 .ناشي از شيمي تراپي در درمان سرطان، استفاده مي شود

  

 : اثرات آوتاه مدت

وضـعيت جسـمي و     . متفـاوت اسـت   ) آشيدن يـا خـوردن    (بايد دانست آه اثرات حشيش با توجه به مقدار و نوع استفاده             

اثرات آشيدن حشيش در عرض چند      . ي آند فرق م ... سالمت فرد از جمله وزن، اندازه، خلق و خوي فرد، درجه تحمل و              

در صورت خوردن هضم آن به طور بطي و آند صورت          .  ساعت باقي مي ماند    ۴ تا   ٢دقيقه پس از مصرف ظاهر مي شود و         

لذا اثر آن به تدريج و طوالني تر مي گردد، معموال فرد پس از مصرف حشيش احسـاس آرامـش و راحتـي مـي                         . مي گيرد 

او افزايش مي يابد، رنگها به نظرش شفاف تر و روشن تر مي آيند، صدها به نظر از فاصله دورتر               آند، قوه درك و احساس      

به هر حال در ادراآات حسي به خصوص بينايي و شنوايي تحريف به وجود مـي آيـد، اشـتها افـزايش            . به گوش مي رسد   

 .مي يابد، مخصوصا در مورد غذاهاي شيرين

خواب آلودگي ، قرمز شدن چشمها، افـزايش ضـربان قلـب، خشـكي              : ش عبارتند از  از اثرات آوتاه مدت ديگر مصرف حشي      

دهان و گلو، گشادگي مردمك چشم، مختل شدن قوه حافظه و تمرآز فكري به طـور موقـت، اخـتالل درك زمـان و مكـان،                          

دليل، احساس  اضطراب، افسردگي، هيجان، تحرك زياد، تحريك پذيري، تند مزاجي، بي قراري، پر حرفي، خنده هاي بي                 

 اخـتالل در همـاهنگي و تعـادل در راه رفـتن، احتمـاال               –طرد شدگي، ترس و وحشت، دگرگوني و تغيير شكل فضا و زمان             

دوز معمـولي آن، مهارتهـاي   . اوهام آه اغلب توام با حالت پارانويـايي بـه خصـوص در مصـرف مقـدار زيـاد آن همـراه اسـت            

 رو به خصوص رانندگي در حين مصرف حشيش بسيار خطرناك است ، مـاده               آاربردهاي ماشيني را لطمه مي زند، از اين       

T. H. C . آه ترآيب فعال حشيش است در بدن افرادي آه تصادفات شديد رانندگي داشته اند و منجر به جراحات سختي

 .گرديده، ديده شده است
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 : اثرات عمده بلند مدت

از :  به خصوص در بين جوانان و بزرگساالن حتمي است از جملـه            تحقيقات نشان مي دهد آه اثرات سوء مصرف حشيش        

دست دادن انگيزه و عاليق، آسيب به حافظه و تمرآـز فكـر، عـدم قابليـت راننـدگي، آـاهش قـواي دفـاعي بـدن در برابـر                              

 .در اثر استفاده مرتب و مداوم حشيش پيش مي آيد... عفونتها و بيماريها، گيجي و سردرگمي، فقدان انرژي و 

هم چنين خطر ابتال به برونشيت مزمن، سرطان ريه و بيماريهاي دسـتگاه تنفسـي در مصـرف آننـدگان مـنظم حشـيش                        

آشيدن سيگار ماري جوانا و حشيش آسيب شديدي به دسـتگاه تنفسـي مـي زنـد، زيـرا تـار                     . بيش از ديگر گروههاست   

م جنين عوامل ايجاد آننده سـرطان در تـار موجـود            ه. موجود در آن، دو برابر قوي تر از تار موجود در سيگار معمولي است             

 .در حشيش خيلي بيش از سيگارهاي معمولي است

مطالعات و تحقيقات نشان مي دهد آه رشد طبيعي بك نوزاد به وسيله مصرف مرتب حشيش يا ماري جوانـا بـه وسـيله        

يوانـات نشـان داد آـه نـوزادان حيوانـات      آزمايشـات بـر روي ح  . مادر، در دوران بارداري مي تواند به طور جدي آسـيب ببينـد         

آزمايشگاهي آه در دوران بارداري تحت مصرف اين ماده قرار گرفته بودند، داراي برخـي از ناهنجاريهـا و رفتـار غيـر عـادي                          

بودند، در اثر مصرف مداوم وابستگي رواني و تحمل ايجـاد مـي شـود، نشـانه هـاي تـرك شـامل اضـطراب، عصـبانيت، از                            

 .ا و بي خواب و بد خوابي استدست دادن اشته

 

 روغن حشيش 

روغــــن غليظ سبزه تيره يا قهوه اي مايـــــل به قرمز است آـه از تصـفيه حشـيش بـا يـك مـاده                   

محلل ارگانيك بدست مي آيد و معمـوال آن را بـه توتـون داخـــــل سـيگار ماليـده و بـه صـورت دود                    

 .آردني مصرف مي شود

 .)T. H. C. (سي. اچ. تي

 در THC به ندرت .ك ترآيب حالل در حشيش است و به طور خالص، يك ترآيب شيميايي است  ي 

 فروخته مـي شـود، معمـوال        THCخيابان قابل دسترسي و خريد و فروش است و آنچه آه به نام              

يكـي از  ) Tetra Hydro Cannabinol( مخفـف  THC  کلمـه .دي اسـت . اس. پـي يـا ال  . سـي . پي

 يـك مـاده قـوي تـوهم زاسـت، و اثـرات شـيميايي آن                 تـی اچ سـی     .عناصر فعال شاهدانه اسـت    

دارد آه عبارتند از تغييرات در رفتار، اختالل در حس زمان و حـواس بينـايي و                  LSDشباهتهايي به   

بـا ايـن همـه شـواهدي وجـود دارد آـه نشـان مـي دهـد احتمـاال ايـن دو دارو از طريـق                            . شنوايي، از خود بي خود شـدن      

 .يايي مختلفي عمل مي آنند و اثرات آنها روي عملكرد مغز متفاوت استمكانيسم هاي بيوشيم

 

 

 

 منگی و نعشگی تنها مشکالتم را زياد تر خواهد کرد

ما نيازمند همجنسگرايان سالم و مدافع هستيم نه 

 نسگرايان گيج و بی چهرههمج
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آوآايين، آلكالوئيد اصلي برگ آوآا است آه از برگهـاي بوتـه اي بـه نـام                   

)Ergthroxglom Coca ( بدست مي آيد، آه مرآز اصلي رويش آن آمريكاي

از .  م ١٨۵٩ -۶٠آوآايين بـه عنـوان مـاده مـوثر در سـالهاي             . جنوبي است 

آراك را نيز از آوآـايين تهيـه و         . مجزا و استحصال شد   ) ١تصوير  (برگ آوآا   

به بازار شهر نيويورك عرضه آ.  م ١٩٨۵در اواخر تابستان و اوايل پاييز سال        

از نظـر طبقـه بنـدي     .آه تا آنون به بازار آمده و به حدي وابستگي آور است آه يك بار مصرف آن، فـرد را معتـاد مـي آنـد                        

  .ولوژي، محرك سيستم اعصاب مرآزي استفارماآ

آراك خطرناآترين ماده اعتياد آوري است      . ردند     

آوآا ديده مي شود فرو رفتگي گونه هاست 

  : اثرات آوتاه مدت

مشابه آمفتامين است ولي بـا مـدت زمـان آوتـاهتر،              

ناخالصـي آوآـايين خيابـان اغلـب موجـب حساسـيت و آلـرژي               . اده نيز افسردگي شديد حادث مي شـود          

آوآايين پودر سفيد نرم شفاف آريستالي با طعمي تلخ است آه اغلب با پودر تالـك، يـا ملـين هـا يـا شـكر مخلـوط مـي               

شود و معموال به صورت استنشاق، تزريقي، خوراآي يا دود آردن و گاهي هم به طريق پاشيدن روي دسـتگاه تناسـلي                      

        . مصرف مي آنند

 ميلي گرم آن براي تزريـق اسـتفاده مـي           ٢۵ تا   ١٠ ميلي گرم است و      ١٠٠ تا   ٣٠دود معمولي آن براي انفيه و استنشاق        

 .آوآايين بي حس آننده موضعي است و به ندرت براي برخي از اعمال جراحي استفاده مي شود. گردد

 Happy، ) بـرف  (Snow،) بينـي  (Nose،  ) ينيشـير  (Cocaine)  ،Candy( مخفف آلمه آوآـايين      Cokeنامهاي خياباني آن     

 .مي باشد) مواد گردي، گرد و خاك (Dustو ) خوشحال، خوشبخت(

استعمال آوآا قرنها است در آشورهاي هند، پرو و بوليوي معمول بوده، برگهاي رنگ آوآا را براي لذت و خوش بودن مي 

 و جـدي و راه رفـتن و تحمـل گرسـنگي و تشـنگي از      جوند، مردم اين آشورها براي قادر شدن به انجـام آارهـاي سـخت     

 . جويدن آوآا ياري مي گيرند

در تـابوت هـاي   . تا آنجا آه به تاريخچه آوآا مربوط مي شود، اين عادت در ميان سـاآنان آـوه هـاي آنـد رايـج بـوده اسـت                     

)Huacas (          ي آه بر چهره معتـادان      روشن ترين عالمت  . باستاني پرو، مجسمه هاي در حال استعمال آوآا آشف شده اند

 .آه در اثر مكيدن برگ آوآا به وجود مي آيد

 

اثرات آوتاه مدت آن  

احساس افـزايش انـرژي، چـابكي و سرخوشـي زيـاد مـي آنـد، از جملـه                 

افزايش ضربان قلب، نبض، تنفس، : رف عبارت است از اثرات آن پس از مص    

درجه حرارت بدن، فشار خون، گشـادگي مردمـك چشـم، پريـدگي رنـگ،                

تحريــك و هيجــان، بــي قــراري، لــرزش بــه  آــاهش اشــتها، تعــرق شــديد،

خصوص در دستها، توهمات شديد حسي، عـدم همـاهنگي حرآـات، اغتشـاش دمـاغي، گيجـي، درد پـا، فشـار قفسـه                         

 .ع، تيرگي بينايي، تب، اسپاسم عضله، تشنج و مرگسينه، تهو

در حالت قطع م

در مسموميت حاد با آوآايين، فرد مصرف       . شديد مي شود آه معموال با آب ريزش بيني و بي خوابي شديد همراه است              

ضـربان، تـنفس و فشـار خـون فـرد      . قراري و تشويش، هيجان، شوريدگي فكر و اختالل تنفسي مي گردد      آننده دچار بي    

 .افزايش مي يابد
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 : اثرات دراز مدت

مدت آن از دست دادن وزن بدن، يبوست، بي خـواب، ضـعف جنسـي، دپرسـيون تنفسـي، اشـكال در                 

 تحمل و ايجاد وابستگي آو مـي آنـد آـه ايـن وابسـتگي در                         

، پس از قطع مصرف آن، نشانه هاي ن بر روي موش و ميمون انجام شده

يدن بـا پيـپ اسـتعمال                          

 

از جمله اثرات بلند 

گي، تعـرق شـديد، دردهـاي شـكمي و اسـهال، اخـتالالت در هضـم و دسـتگاه                    ادرار آردن، تهوع، آـم خـوني، رنـگ پريـد          

گوارشي، سردرد، لرزش دست ها، لرزش و تشنج، پريدن عضالت و سفتي آنهـا، هپاتيـت،            

آب ريزش دائمي بيني، ايجاد زخم، آمـاس و جوشـهاي پوسـتي بـه خصـوص اطـراف مخـاط                    

اضـطراب، بـي قـراري، تشـنج     ، )در مصرف به صـورت انفيـه  (گوش و بيني، زخم مخاط بيني    

پذيري شديد، سوء ظن، گيجي، اختالالت درك زمان و مكان، رفتار تهاجمي، تحريـك پـذيري                

بـه  (شديد، افسردگي، پرخاشگري، تمايـل بـه خـود آشـي، توهمـات و اخـتالل در حـواس                    

، افكـار هـذياني، و گـاهي اشـتهاي آـاذب و سـرانجام             )خصوص بينايي، شنوايي، و المسه    

 .ي دماغي و رواني به نام سايكوز و آوآايينناراحتي جد

آايين مشابه آمفتامين است وابستگي شديد رواني ايجـاد  

 .عصاره آوآايين يعني آراك شديدتر مي باشد

در آزمايشاتي آه براي تحقيق پيرامون اثر آوآايي

 .ترك از جمله ضعف شديد، بد خوابي، افسردگي، تحريك پذيري، گرسنگي زياد ديده شده است

مصرف آننده، آراك را چه به طريق استنشاق يا پاشيدن روي توتون و ماري جوانا و چه از راه آشـ

خيلي سريع جذب ريه گشته و بـه  . ند و بايد پي در پي آن را استعمال نمايد    آند، ديگر نمي تواند از مصرف آن خودداري آ        

مغز مي رسد و حالت تهاجمي به مصرف آننده دست داده، باعث بزرگ شدن قلب، افزايش فشـار خـون مـي شـود، بـه                     

 و گويـا خـودي   اصوال فردي آه آراك مصرف مي آند، ديگر بر خـود تسـلط نـدارد           . گونه اي شديدتر از آراك پديدار مي گردد       

  .خود را گم آرده است

 

 

 

 

 ن ها را ديدآدنيا زيباست اما بايد 

 بياييد به اعتياد نه بگوييم

 بياييد دست به دست هم دهيم و جامعه خود را پاک بسازيم
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اولـين  . دي نخستين دارويي است آه در گروه توهم زاها قـرار گرفـت         .سا.ال 

ور زمـان از اسـتعمال      ي پيدا نمود و به مر       

و

 استفاه پزشكي 

توسـط برخـي    )Delgsidبنـام   (  ايـن دارو     ١٩۵٠گرچـه در دهـه      . و هيچگونـه اسـتفاده پزشـكي نـدارد             

 

 مقاومت داروئي 

آند و لذا براي ايجاد   است آه به مرور زمان و با استفاده مكرر از اين ماده ايجاد مقاومت داروئي مي          

 ت اثر 

اوج اين تاثيرات حـدودًا  . ماند  ساعت باقي مي١٢شود و حدودًا   دقيقه پس از مصرف ماده شروع مي  ٣٠-۶٠ي   

 شهاي سوء استعمال 

 .شود شود آه غالبًا همراه الكل و يا آب بلعيده مي يا آاغذ خشك آن يافت مي

 ات 

دهـد همچنـين فرضـيه        هاي سـروتونيني از خـود نشـان مـي            اثرات آگونيستي و آنتاگونيستي در سطح گيرنده       ی  

 ) Overdose(صرف بيش از اندازه 

و از نظـر  ) هيپرترمـي ( و نـدرتًا افـزايش دمـاي بـدن     ) تـاآي آـاردي  ( تـپش قلـب     

تاثيرات نامطلوب غالبًا در افراد تازه آار يا افراديكه اشـتباهًا           . مكن است درونگرا ويا مضطرب شود     رفتاري استعمال آننده م   

LSDشود  مصرف نموده اند حادث مي. 

هـافمن سـاخته     دان سوئيسـي بنـام دآتـر     توسـط شـيمي    ١٩٣٨بار در سال    

   زمـاني آـه بصـورت اتفـاقي توسـط دآتـر        ١٩۴٣شده امـا خـواص آن در سـال          

 .هافمن مصرف شد مشخص گرديد

 شهرت خاص١٩۶٠اين ماده در دهه     

 مجـددًا در ميـان دبيرسـتانيها ١٩٩٠آن توسط مردم آاسته شد ليكن در دهه         

 .بعنوان ابزار جنبش ضد فرهنگ در غرب مورد استفاده قرار گرفت

 

 دانشـجويان شـهرت پيـدا آـرد وايـن مـاده               

درحال حاضـر ايـن دار

نيز آزمايشات خـود را  ) CIA(سازمان سيا . گرفت روانپزشكان براي درمان احساسات سرآوب شده مورد استفاده قرار مي      

 استفاده از اين مـاده در آمريكـا بـدليل           ١٩۶۶در سال   . بر روي انسان بصورت مخفيانه جهت بازپرسي ا زمتهمان انجام داد          

 .اي بهداشتي و درماني آن ممنوع اعالم شدپيامده

 ندارد : وابستگي رواني  

ندارد:  وابستگي جسمي 

 

حائز اهميت  اين نكته  

 . استفاده شودبايست هاي باالتري مي احساس اوليه از دوزه

  

مد

تاثيرات روان  

فرد مصرف آننده ونيز      تاثيرات رواني اين ماده وابسته به وضعيت جسمي       . باشد   ساعت پس از مصرف ال اسي دي مي        ۵

 .باشد  آن قرار دارد ميمحيط فيزيكي آه فرد در

  

رو

اين ماده غالبًا درفرم قرص و  

  

اثر

ال اس د

) limbic Forebrain( موجـب افـزايش فعاليـت درغشـاء مغـزي و قسـمت جلـوي مغـزي         LSDي بـراين بـاور اسـت آـه     ديگر

 .شود مي

 

م

افزايش فشار خون خفيف،, موجب ميدرياز 
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سـاختمان  .  دی متوکسی فنتيالمين به عنـوان یـک داروی تهيـيج کننـده و جزوداروهـای صـناعی تـوهم زاسـت                ٢،۵برومو  

های   ساختن مقادیر زیاد این داروها و استفاده      . باشد  ها می   ای زیرمجموعه کنترل شده   ترکيبی آن شبيه بسياری از داروه     

 ٢٠٠٠در اواخـر سـال   . باشـد  خاطره آميز دوزاژ آنها در خالل ناخالصـی وناپـاکی و غيرواقعـی بـودن آنهـا خطـر آفـرین مـی                

ت ایجـاد لـذت از ایـن دارو                               

باشد اما بـزودی اسـتفاده از ایـن دارو در             گر چه احتمال توليد وشروع استفاده این دارو در استراليا می          . کنند  تفاده می 

شيوع اوليه این دارو و عدم توانایی       .  ميالدی شيوع پيدا کرد و بازارهای آنجا را تصرف کرد          ١٩٧٠ل   

) یی و چشایی 

 ميلی ٨آن با مصرف  آید و اثر سمی  ميلی گرم بصورت خوراکی بوجود می۴اثرات قابل توجه در اثر مصرف تقریبًا . شود ی

 تـا   ۵/١ده و و پيک اثر بين        دقيقه پس از مصرف شروع ش      ٣٠ تا   ٢٠زمان تغييرات این ماده درعرض      . ميگردد   

هـيچ  . تواند از راه استنشاقی مـورد اسـتفاده قـرار بگيـرد        شود و همچنين می     ده می       

 LSD و   DOB ر این ماده همانند داروهای توهم زای دیگر مثـل         درحال حاظ .ع استفاده درمانی برای آن اعالم نشده است       

 .باشد می

ایـن دارو هماننـد داروهـا ی کلـوپ مثـل گاماهيدروکسـی              .گيـرد   رار مـی         

 .دارد

م

 . شده استهای دوره ای بوضوح دیده ميالدی افزایش ناگهانی داروی فوق رادر کلوپها وپارتی

  

 های مجاز  استفاده

هيچ مجوز پزشکی وطبی جهت استفاده از ایـن دارو وجـود نـدارد در امریکـا افـراد افسـرده جهـ

اس

ليفرنيا دراوایتگزاس و کا  

 .گرفته است در کنترل آن به دليل عالقه نسل جوان بوده که برای خواب و هيجان مورد استفاده قرار می

  

 تأثيرات دارو 

های بينایی شنوا افزایش قدرت دریافت کننده( وه ادراک استفاده از این دارو باعث سرخوشی و افزایش ق

م

گرم ماده ایجاد 

 -۴( مصـرف مقـادیر پـایين       . کشـد    ساعت پس از مصرف طـول مـی        ٨ تا   ۶اثر دارو   . شود  دوساعت پس از خوردن ظاهر می     

کند، بلکه بجـای ایجـاد چنـين          بطور مستقل از توهم زایی و اختالالت روانی عمل می         )  دی متوکسی فنتيالمين     ٢،۵برمو  

 ميلـی   ۴٠ تـا    ٢٠بـين   ( مقـادیر زیـادتر مصـرف       . کنـد   سسـتی و رخـوت ایجـاد مـی        , ن زدگـی  از قبيل هيجـا     حاالتی عالیمی 

 ميلی گرم مصـرف اثـری بـی نهایـت           ۵٠مصرف مقدار باالی    . تواند حاالت توهم زایی ایجاد نماید        می LSDمانند نمونه     )گرم

توانـایی  ) هـا   از دسته آمفتامين   ( DOBو  DOMاین دارو همانند    . آورد  توهم زا و سرخوشی بی اساس وبی پایه بوجود می         

 . گيرنده سروتونين را دارد اتصال به 

  

 های غير مجازاین ماده  استفاده

این ماده عمومًا از راه خوراکی استفا

نو

 درحال تهيه و تزریق به بازار MDMA و 

 عوامل مصرف کننده  جامعه استفاده کننده و 

هـای    ها وکالج   فراوانی این دارو به گسترگی ال اس دی نبوده اما در بعضی از افراد همانند آنهایيکه اکستسی در مدرسه                  

کننـد مـورد اسـتفاده قـ  زی استفاده مـی   دانش آمو 

کتامين و اکستسی در کلوپهای شبانه رواج  بوتيرات،

 رواج و انتشار غيرقانونی  

بسته بندیهای آن احتياج بـه آنـاليز    ونکسوز رواج دارد و انواع اشکال دوزاژ ونام و   A2CB, ، برومو   این دارو در بازار به اسامی     

 .شيميایی برای شناختن دارد

 کنترل اجتماعی  

 .باشد  ميالدی می١٩٧٠ جدول مواد کنترل شده در اکتبر سال Schedul Iاین دارو جزو 
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MDM       توسـط يـك شـرآت آلمـاني بعنـوان داروي        ١٩١٢ براي اولين بار در سال 

 در آمريكـا    ١٩٩٠ و   ١٩٨٠ني در دهـه     اسـتفاده غيـر قـانو     . اشتها زا ساخته شـد    

شـود، ولـيكن بـه نـدرت           غالبًا به همر مواد ديگر استفاده مي       MDMA .رايج شد 

ايـن مـاده در     . شـد   سهيل روان 

گي به شود گرچه اين وابست اين ماده باعث ايجاد وابستگي جسمي و رواني مي     .ال حاضر هيچ استفاده پزشكي ندارد     

 .باشد ن نمي

 .ل همراه است

 سوء استعمال

 .شود د است و از راه خوراآي استفاده مي

حس نزديكـي بـه ديگـران، از بـين      آند،

همچنـين نيـاز بـه غـذا        .رفتن اضطراب و ايجاد آرامش فـوق العـاده را نيـز بـدنبال دارد              

 ٢-٣خوردن،نوشيدن وخواب را از بين برده و لذا به فرد تحمل شرآت در ميهمانيهاي               

اين حالت به دليل احتمال اختالل در عملكرد قلـب          . شود   مي  تشنج و تب  , ي

اين دارو درصورتيكه پس از مدتي اس

A

اه

شود چرا آه برخي براين باورند آه الكل اثـر آن           همراه با الكل از آن استفاده مي      

چــون آلوپهــاي  اســتفاده از ايــن مــاده بيشــتر در امــاآني . ســازد را خنثــي مــي

 هاي آخرشب و در آنسرتهاي موزيك راك رايج استميهماني شبانه،

 

  استفاده پزشكي 

درماني اسـتفاده مـي               اين دارو توسط برخي روانشناسان آمريكايي جهت ت١٩٧٠در دهه    

ح

اندازه هروئين و آوآائي

  

 ) Tolerance(تحمل داروئي

مصرف اآستسي با ايجاد پديده تحم 

  

 مدت اثر 

 . ساعت است۴-۶مدت اثر اين ماده  

  

روشهاي 

اين ماده در فرم قرص و آپسول موجو 

  

 تاثيرات 

  گويند، اين ماده احساس بسيار مثبتي را ايجاد مي          استعمال آنندگان اين ماده مي    

دهد و لذا دربرخي موارد ايجاد فرسودگي بيش از حـد بـه همـراه آـم آب           روزه را مي  

تب  توهم، توان به تهوع، از اثرات ديگر اين دارو مي. آند مي) dehydration(شدن بدن 

 .دردهاي عضالني و تاري ديد اشاره نمود تعريق، لرزش اندامها، و لرز،

  

 ) Overdose(مصرف بيش از اندازه 

ــاال، اده مقــادير بــيش از حــد ايــن دارو موجــب اســتف بيهوشــي، حمــالت  فشــارخون ب

اضطراب

 .تواند مرگبار باشد مي

 ) Withdrawal(ترک 

 نمايد دگي ميتفاده نشود ايجاد اضطراب، حالت شك و ترديد، وافسر 
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 آمار و اعداد

در ايـران بـه دليـل       . آنـد   قاچاق و توزيع و مصرف موادمخدر، امروز به عنوان يك بالي جهاني، جامعـة بشـري را تهديـد مـي                    

آننده مواد مخدر جهان ـ آشـور افغانسـتان ـ و قـرار داشـتن در شـاهراه اصـلي ترانزيـت مـواد             همجواري با بزرگترين توليد

، مسـئلة مـواد مخـدر و        …هاي داخلي از جملـه فقـر و بيكـاري و               ساير نقاط جهان و نيز وجود برخي زمينه        

 سال

مخدر به اروپا و   

هـاي وارده   اهميت بيشتر اين مسئله، عالوه بر تمامي ضربه. است هاي دلسوزان جامعه قرار گرفته اعتياد در رأس نگراني 

يـن معضـل خانمانسـوز بـه سـمت جوانـان جامعـه آـه         گيـري ا  هـاي گونـاگون جامعـه از ناحيـة مـواد مخـدر، هـدف        بر جنبـه  

 . شود هاي اصلي آشور هستند، نمايان مي سرمايه

  معتادين: ١جدول شمارة 

 عنوان
 جمع ٨٠ ٧٩ ٧٨ ٧٧ ٧۶

١۶۴ ۵١۴۴ ۵٠٩٠سال ٢۵٢٢۵ ۴۵٢۴ ۵٣٠٣ ۵ ١٧تا 
١۴٣٨٢۴ ٣٨٨۴۶ ٣٧۴۵۶ ٣٧١٠۵ ٣٣٣٧٨ ٢۴٢٧٠٣٩ تا ١٨
٢٧٩٧٨۴ ۶٣٢٣٧ ۶٠٠٨٨  ۵٣٣۵٩ ٣۴۴۵١٣٠ تا ٢۵ ۵٧٩٧٠ مرد
۴   ٠  ٠ به باال٣۵ ۴٣٢٩۵٠٧۴۵۵٣۴٣۵٢٠٣۴۵١١١۵٢۵٠۶١
 ٣۵٨۵ ٧٧٨ ۶۵٠ ٨٨٩ ٧٠٠ ۵۶٨ سال١٧تا 
 ۴۶٩٠ ١٠٢٩ ٧٩٣ ١١٣٠ ١١٢٩ ٢۴۶٠٩ تا ١٨
 ٧۴٨١ ١۵۴٠ ١۴٩١ ١۵٧٨ ١۵۴۶ ٣۴١٣٢۶ تا ٢۵

به تفكيك 
جنس و 
 سن

زن
 ٨۶١۶ ١۴٨٢ ١۴۴۵ ٢٠٠۵ ١٧٧١ ١٩١٣ به باال٣۵

١۵٠۴۶۴ ۴٠٠٠۴ ٢٨٩۶٩ ٢۶١۴۵ ٣٠٧١٩ ٢۴۶٢٧ هروئين
۴ ٨۵۵٧۴ ترياك ٩٩۶١١٠٧٩ ٨٨۵١٠٧٩١٩٨٩٣۴ ۵٠٢٩٠۵
 ۵۶۵٣ ١٣۵٩ ١٢٩١ ٩٩٣ ١١٢۶ ٨٨۴ مرفين

معتادين
دستگير
شده 

 )نفر(

به تفكيك نوع مواد
 مصرفي

 ٩۴١٧٣ ٢٢٢٠٩ ٢٠۵٠٧ ٢١٣٣٨ ١۶٢٣٩ ١٣٨٨٠ ساير
 ٢۵۶۵ ٢۶٣ ٩١۵ ٣٣٩ ٨٨١ ١۶٧)مورد(نه آش خا بساط مصرف و شيره

ده )نفر(  ١٢۴٩۶۵١۴٧٧٧٢١۵٩٢٧١١۵٩٢۶٠١۶٢۵۵١١١٨۵٨٢٧معتادين دستگير شجمع 
   

ه مشاه١همانگونه آه در جدول شماره       م  ٨١٩/٧٢٣ تش

ر اسـاس       )ننفربوده  ت

 : باشد ههاي سني و به تفكيك زن و مرد بدين شرح مي

١٣٧۶اي         ده مي   عتادين دستگيرشده طي سال ،  ١٣٨٠ـا    ود، جمع 

٧٢و  %) ۶٣/٩۶( نفر مرد    ۶٩٩/۴۴٧    وزيـع معتـادان دسـتگير شـده بـ. انـد  بوده %٣٧/٣(   نفر ز٣/٢۴آه

گرو

 

 % ۵٧/٢٠ سال ٢۴ تا ١٨% ۶٠/٣ سال ١٧تا : مردان

 % ٨٣/٣۵ سال به باال ٣۵% ۴٠ سال ٣۴ تا ٢۵             

 % ٢۴/١٩ سال ٢۴ تا ١٨% ٧١/١۴ سال ١٧تا : نان

  % 

 ٣۵ سـال و سـپس بـه ترتيـب گروههـاي             ٣۴تا  ٢۵ در گروه سني          

 سـال   ٣۵زنان معتاد بيشترين فراواني مربوط به گروه سـني            

باال ا   نسـبت مـردان و زنـان       .  سـال قراردارنـد    ١٧ سـال و تـا       ٢۴ تا   ١٨ سال،   ٣۴ تا   ٢۵ست و سپس به ترتيب گروههاي       ب

 . اند به ترتيب در جايگاههاي بعدي قرار گرفته% ٧۵/٠و مرفين با % ۵٠/١٢اعتياد آور با 

ز

٣۵/٣۵ سال به باال ٣۵% ٧٠/٣٠ سال ٣۴ا  ت٢۵         

 

هاي فوق، بيشترين فراواني مردان معتاد  بر اساس داده  

در مورد . باشد   سال مي  ١٧ سال و تا     ٢۴ تا   ١٨سال به باال،    

ه 

شـود و    سال تا حدي متفـاوت مـي   ٣۴ تا   ٢۵اين نسبت در گروه     .  سال به باال به هم نزديك است       ٣۵معتاد در گروه سني     

تة قابل توجه تفاوت شديد نسبتها در گروه سـني زيـر            اما نك . گردد   سال مجددًا به هم نزديك مي      ٢۴ تا   ١٨سپس در گروه    

باشند، حال آنكـه فراوانـي ايـن گـروه در ميـان                درصد مي  ۶٠/٣معتادان در اين گروه سني در جنس مذآر         .  سال است  ١٧

 . است آه جاي تأمل بسيار دارد% ٧١/١۴معتادين مؤنث بالغ بر 

، ساير مواد   %٩٨/١٩است و هروئين با       م را به خود اختصاص داده     باالترين سه % ٧٧/۶۶از نظر نوع مواد مصرفي، ترياك با        
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 رو به افـزايش بـوده و   ٨٠ تا ٧۶طي سالهاي ) اي از روند افزايش اعتياد باشد تواند نشانه آه مي(روند دستگيري معتادين   

 بسـاط   ٢۵۶۵در طـول ايـن سـالها        . اسـت   رسـيده ١٣٨٠ نفـر در سـال       ۵۵١/١۶٢ نفر در سال پايه، به رقم        ٩۶۵/١٢۴ از رقم 

 . است آش خانه نيز شناسايي و منهدم شده عمدة مصرف و شيره

 مواد مخدر : ٢جدول شماره 

 عنوان سال
 جمع ٨٠ ٧٩ ٧٨ ٧٧ ٧۶

۴٧٧٢٧۵١۵٩٠٩٧٨٨٠۶٧١٢٨۵٢٩٢۶٣١٧٢۵١ مورد
مواد مخدر

٢٠٢٣٧۴/١٨٨٩٣۶/١١١۴١٣/٧٩٨/آيل( ٢٢٠/١۵۶١٣٢/١٣٩٧۵١)وگرم

قرص 
٣١٠۵۶١١١١٨۶ ۶٠٩٧٨٣٢۵۴ ٧۶١٢ )عدد(  آشفيات ٨٢٨۶

 مقدار
ناس 

١٩٣٢٨ ۵٨۵ ٨١٧٢ ٣۴٠٩ ۴۵۶١ ٢۶٠١)آيلوگرم(

مسلح ٢۴۴٨ ٧٨٣ ۴٢٧ ۶٢٧ ٣۴۵ ٢۶۶مرد
 ايراني ٢٢۴٧ ۴٧٣ ١١٣ ١١۵١ ٢۵٨ ٢۵٢زن
ح ۴٧۵۴١۶۵۴۴١۵۴۶٨۵۵٨۴۴٨۴١٩٣٣٢۶٨٠۴٨يرمسلغ
مر ٣٧٠ ۶۵ ۴٠ ٨٠ ٩۶ ٨٩د سلح
زن

م
٢ ۴ ٧ ٩ ٣٧ ٢٢۴ 

به 
تفكيك 
تابعي

مسلح 
بودن و 
جنسيت

غيرايراني

ت،

 ٨٩٨١ ١٣٩۶ ١٣۴۴ ٣٢٣٢ ٢١٣٢ ٨٧٧غيرمسلح
١١۶۶٩١۶۵٢٣١١٢۶٢١۴٠۴١١٢۶٩٣۶۶١٨٨هروئ ين
٣٢١٧٧۴۶٠٨۵۴١١١٢۴٠٩۶٨٢۵٨۶۴١٨۶٢٠۶تر ياك
 ٢۶٣۴ ٢٩٠ ۶۶٨ ۶٧۵ ۶٠١ ۴٠٠ مرفين

قاچاقچيان 
دستگيرشده

 )نفر(

ك نوع مواد

     
به تفكي

۴٧٨١۵٠۶٧۶٧۴٨۵٠۵٨۵٧٢٩٢٧٣٨٣ساي ر
(ي شده   ٢٣١٣ ٣١٢ ۴١٨ ۶۵۴ ۵۵٠ ٣٧٩ )عددباندهاي متالش

ستگيرش )نفر(ده  اقچيان داچ ۴٩٠٢٧۶٨٢٧۶۵٩٧٩٧۶٠۴٠٩۴۴۶۵٩٢٨٢١۶٨جمع ق

  

هشـل شماره   جدو س ق طـي  . شـد و 

س٨موا٧۶سالهاي   ر آشف و      ١يل ق

توزيع    ٣١٣/٢در اين رابطه    . است  ضبط و منهدم گرديده     مـواد مخـدر در سراسـر آشـور شناسـايي و متالشـي                باند تهيه و

قاچاقچيــان . اســت  مــورد عمليــات صــورت گرفتــه٢۵١/٣١٧شــده و بــراي آشــف مــواد و دســتگيري قاچاقچيــان، بـ

 

از آـل   . انـد   مسـلح بـوده   % ١/

از آل قاچاقچيـان  . باشند  نفر خارجي مي۴۴۴ و 

مـرد و   % ٣٣/٨٣چيـان غيرايرانـي شـامل            

با   مـي          باندهاي متال  ي         نشانگر آشفيات مواد مخدر و ٢ د گيرشـت چيـان د نيـز قاچا شـده 

/١٨۶ و      آ٣٢/١٩دمخدر،      آيلوگرم انواع ۴١٣/٧٩٨، جمعًا   ٨٠ تا    رص مخد عدد ١١وگرم نا

 

ـيش از  

 : باشند اند، به شرح ذيل مي آرده دستگيرشده از نظر موادي آه حمل و جابجا و توزيع مي

 % ۴۴/٢٣ با قاچاق هروئين در رابطه% ٩٢/۶۵در رابطه با قاچاق ترياك 

 % ٩۴/٠در رابطه با قاچاق مرفين % ٧٠/٩در رابطه با قاچاق ساير مواد مخدر 

. باشـد  اين ارقام بـا نسـبتهاي ذآرشـده در مـورد معتـادين بـه انـواع مـواد مخـدر هـم متناسـب بـوده و قابـل انطبـاق مـي                               

٨٢غيرمسـلح و    % ١٨/٩٨ نفر قاچـاقچي دستگيرشـده،       ١۶٨/٢٨٢بر اساس جدول فوق، از      

 نفر ايراني۶٩۵/۴اند،   نفر بوده١٣٩/۵قاچاقچيان مسلح دستگيرشده آه   

همين نسبت در بـين قاچاق. اند  زن بوده % ٨۶/۴٧مرد و   % ١۴/۵٢مسلح ايراني   

 درصدي زنان در قاچـاق مسـلحانه مـواد مخـدر در آشـور، جـاي تأمـل            ٨۶/۴٧در اين ارقام، سهم     . است  دهزن بو % ۶٧/١۶

 . بسيار دارد

 بـوده و بيشـترين تعـداد        ٧٨دهد آه باالترين ميزان آشف مواد مخدر مربوط بـه سـال                همچنين نشان مي   ٢جدول شماره   

 بـوده   ٧٨شده نيز مربوط بـه سـال          ترين تعداد باند متالشي   باال.  اتفاق افتاده است   ٧٧قاچاقچي دستگيرشده نيز در سال      

 .است
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 دخانيات و مشروبات در تاریخ ایران

 مهدی خلجی

 تاريخ و مطالعات اسالمی گرپژوهش

 طلب کام، دخانيات و مشروبات در تاريخ ايران، از عصر صفوی تـا دوره مشـروطيت، کتـابی اسـت نوشـته رودی مـاتی،                      

De ( ای کــه در قلمــرو  در ايــاالت متحــده امريکــا؛ و يکــی از آثــار بــديع و برجســته

 . تازگی انتشار يافته است

نويسـنده  " مشـروبات "چنـين از   هـم . مخدر است از ترياک گرفته تا توتون و تنبـاکو     

ای   ه دوم سـده بيسـتم آغـاز شـد و دامنـه                      

 . آمد نويسی به شمار نمی ديگری که روزگاری در خور تاريخ" و جزيی

که واقعيِت ملموس و عينی جامعه و فرهنگ هستند، برآمده از انقالبی عظيم در نگارش تـاريخ                  

سانی، روند تـاريخ              

است، تاريخ بـه مفهـوم کالسـيک آن کـه           " زندگی مردمان و بشريت   "جنگ و صلح، موضوع تاريخ           

ريخی شود از سرگذشـت هـر انسـان، چـه رعيـت چـه پادشـاه،        

 . گردد بشر رهنمون می" ذات"ام 

 تلخ و سياه نوشيدنی نيست؛ تاريخ انسان است که در رويارويی با قهـوه چـه    تاريخ قهوه، تنها تاريخ ماده 

رودی . ی تاريخ اين جرم تيره، روشن کـرد         

. آور در جوامع ديگر پيش از دوران مدرن و پس از آن صورت گرفتـه اسـت                  درباره مصرف مواد سرخوشی     

نگـاران  

 .اند  از اين دست رفته ی مادی

در

laware( دليــور اســتاد تــاريخ در دانشــگاه

شناسی به  ايران

هرگونه مواد " دخانيات"مراد نويسنده از    

 .های وارداتی مانند قهوه ظر دارد و هم به نوشيدنیهم به مشروبات الکلی ن

ها را سر    کرد و آن    کننده ذهن و روان سروکار دارد که دماغ ايرانيان را تر می             اين کتاب با انواع و اقسام مواد سکرآور يا فعال         

 . آورد کيف يا سر ذوق و وجد می

 مورخان چيزهای خرد

تـون و تنبـاکو در غـرب، از نيمـهايی چـون قهـوه، شـراب، تو         نوشتن تاريخ پديده  

گری در دست است درباره تاريخ شب، روز، خوانـدن، نوشـتن، غـذا، لبـاس زيـر،            های روشن   اکنون پژوهش . گسترده يافت 

خرد "چرخ، اندام انسان و هر چيز 

ها   نوشتن تاريخ اين پديده   

 . و نگرش به تاريخ است

کرد قهرمانان،  نگاران تاريخ را ديگر گزارش صنعت های آغازين سده بيستم صورت بست، تاريخ در پی اين انقالب که در دهه

ها ندانستند و همراه با تحوالت در فلسفه و علوم ان  ان و جنگ و صلح و افت و خيز آن         پيامبران، پادشاه 

 . را پيچيده و برخاسته از عوامل گوناگون ارزيابی کردند

اگر به قول تولستوی، در 

 تاباند؟ و شرح فتح و ظفر و حکايت هزيمت و زوال آنان بود چه اندازه از سرگذشت آدمی را بازمی"  رسل و ملوکتاريخ"

بايسـت    پـس الجـرم تـاريخ مـی       . که شناخت انسان بـود      ديگر آموختن عبرت نبود؛ بل    " فايده تاريخ "در نگرش تازه به تاريخ،      

 تاهای زندگی انسانی را فراگيرد و ها و سايه   همه سويه 

 . لوح ديده، دانشمند يا ساده گر يا ستم ستم

 قهوه و تاريخ

ای که در شبکه روابط انسانی ما جاگرفته يا تـاريخ   کنيم تاريخ هر پديده جا که ما آدميان در تعامل با جهان زندگی می     از آن 

شـود و آگـاهی از    خشی از سرشت انسانی است که بر پهنه تاريخ گسترده مـی هر يک از رفتارهای ذهنی يا عينی ما ب     

آن ما را به تودرتويی، رنگارنگی و دگرگونی مد

بدين روی، مثًال 

ده و چه کرده؛ و اين جوشانده غليظ در روابط اجتماعی، ساختار سياسی و حتا مناسـبات اقتصـادی او چـه اثـری                        انديشي

 . برجا نهاده است

توان از ورا  بر اين بنياد، تاريخ يک جامعه، فرهنگ و روابط قدرت حاکم بر آن را می              

 . ها در چهار سده مهم تاريخ ايران رفته است ها و دودکردنی هش تاريخ نوشيدنیماتی با اين نگرش به سراغ پژو

 شراب و سرخوشی در جوامع اسالمی

های زيادی   پژوهش

هـايی از   اند که نمادها و نشانه مهمی در بازرگانی و تجارت داشتهها تأکيد شده که اين مواد نه تنها نقش  در اين پژوهش  

 امـا متخصصـان خاورميانـه، بسـی ديرتـر از تـاريخ      . اند شعاير دينی، مناسبات اجتماعی و تغييرات سياسی نيز بوده       

ها جوامع غربی به سراغ نوشتن تاريخ واقعيت
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هـا بـر نقـش و معنـای           ر جهان اسالم چندی است که آغاز شـده اسـت؛ امـا بيشـتر ايـن پـژوهش                  پژوهش درباره شراب د   

يابـد کـه بـا وجـود حرمـت شـرعی              هـايی از ايـن دسـت پاسـخ نمـی            اند و مثًال پرسش     عرفانی شراب در ادبيات تکيه کرده     

 ).کنند يا می(کردند  نوشی می شراب، چرا مسلمانان بسياری باده

شناسـان غربـی را    گـران ايرانـی و ايـران    ش  آليستی ايران يکی از عواملی است که پـژوه   سنت ايده  رودی ماتی، باور دارد   

 .شناسی، مطالعات تاريخی، بيشتر، بر پژوهش ادبيات و دين متمرکز شده است رانت اي

های مادی و عينـی     گيرند و به نوشتن تاريخ پديده       ی جديد از اين انگاره فاصله می      

توان به جامعه     دهند که از ميان آن می       و مشروبات الکلی، منشوری را شکل می        

زننـد و      و تجملی و امور ضروری را برهم مـی          شادخواری کارهايی هستند که تمايز ميان امور تزيينی          

 . سد

کند که با جهـان بيـرون از خـود            شکار می ای پويا را آ     دادن ايران در دوره زمانی طوالنی، جامعه             

های تازه و   دهنده گشودگی مردم به روی کاال       که نشان   ای است؛ بل    تصادی جهانی تازه        

گرفتـه    شده و هم آن مواد با دستکاری تدريجی مردم طعم و بوی ويژه ايرانی می                 مردم عوض می       

 . است

 

های زندگی مادی از جمله توليـد   روی کنند و به جنبه" سرشت متعالی، معنوی و آرمانی تاريخ ايران  "دارد بيشتر به      وامی

 .ای نشان ندهند و مصرف کاالها عالقه

 تاريخ و استعاره

بـاره اغـواگر نيرومنـدی بـرای      ن، سنت غنـی ادبيـات و عرفـان و ديـن و فراوانـی منـابع و اسـناد تـاريخی در ايـن                   افزون بر اي  

ها پناه ببرنـد تـا بـه بررسـی      آور بيشتر به استعاره  شده که مثًال در بررسی اثر مواد سرخوشی         گران بوده و سبب       پژوهش

 .نظام اقتصادی، اجتماعی و سياسی

چنين بود که در سن

 .نگاری ايران است گی کار نويسنده اين کتاب، از جمله در رويکرد نوين او به تاريخ تاز

. ســازند شناســان کالســيک گويــا بــاور داشــتند کــه جــان و جــوهر يــک کشــور را ابعــاد غيرمــادی و معنــوی آن مــی    ايــران

نگار  شناسان جديد تحت تأثير تاريخ     ايران

 . توانند چه تحوالت اجتماعی و فرهنگی شگرفی پديدآورند ها می دانند که اين پديده کنند، زيرا می اقبال می

 منشور قهوه، دخانيات و مشروبات

هـای    کوشـد بـه جـای بررسـی مفـاهيم و پديـده              شناسی است که می     ها در قلمرو ايران     جمله کتاب کتاب در طلب کام از      

هـايی مـادی هسـتند کـه بـا            را موضوع کار قرار دهد؛ دخانيات و مشروبات الکلی و قهوه، پديـده            " فرهنگ مادی "انتزاعی،  

 . ر و احترام اجتماعی پيوند دارندها و رفتارهای مربوط به ذوق و سليقه، لذت، منزلت و اعتبا ای از ايده رشته

قهوه، دخانيات : "نويسد  رودی ماتی می  

 ". ايرانی نگريست

" لـوکس و تجملـی  "هـا را بـه عهـده گرفتـه اسـت       نگـاری آن  هايی کـه نويسـنده تـاريخ    ممکن است کسی تصور کند پديده  

 .ند و چندان جايگاه مهمی در جامعه ندارند که بتوانند چيزی از مناسبات اجتماعی بازتابانندهست

تـوان بـه سـادگی لـوکس و تجملـی خوانـد و در نتيجـه امـری فرعـی در جامعـه                          ها را نمی    اين پديده "آقای ماتی باور دارد     

پنداشت؛ دودکردن و

شـوند کـه ايـن پـژوهش بـه            هـايی مـی     های درازمدِت دگرگونی    در نتيجه نمادهايی از فرايند تحول فرهنگی، معنا و نشانه         

 ".دنبال شناخت آن است

 تاريخ و نشانه شناسی

اند که مردمان  اقعيتی عينی و مادی بودههايی چون قهوه و شراب، در تاريخ چهارصد ساله ايران، و مواد مخدر و نوشيدنی 

هـا را در دو جنبـه مـادی و            گويد پـژوهش او ايـن پديـده         رودی ماتی می  . اند  ها بخشيده   ای از معناهای گوناگون به آن       رشته

ر اش برمی شناختی نشانه

اين رويکرد به باور او، با قرار 

 . در تعامل بوده است

هـا يـا مخـدرات تـازه بـه ايـران در عصـر صـفوی نـه تنهـا                       کنـد کـه ورود نوشـيدنی        نويسنده کتاب در طلب کام استدالل می      

ای از ورود ايران به شبکه اق  نمونه

 . ها نيز هست کردن آن ميل به بومی

در اين فرايند، هم ذوق
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 شاه و شراب

 عـادت نوشـيدن شـراب       از سوی ديگر، حمله اعـراب و ورود اسـالم بـه ايـران، ايرانيـان و بـه ويـژه اهـل ديـوان و دربـار را از                             

 . اند ادار شرب مدام بودهبازنداشت و حتا شاهان صفوی نيز هو

 .ديگر صفوی نيز با نوشيدن پيوسته اين تلخوش عمر خويش را کوتاه کردند

 .  مردم يافت ور کشيدن ترياک هم سنت ايرانی کهنی بود که در عصر صفوی رونق فراوانی در ميان تودهط همين

گراييدنـد، تـدبير و خـردورزی تبـاه      ی و نظامی وقتی در نوشيدن شراب يا در کشيدن ترياک بـه افـراط مـی    

انزدهم       

 .  گرديد–ی در تاريخ ايران تا آن هنگام 

پـذيری مـردم ايـران     ای جامعـه هايی از اين دست نشدند، در الگوه ها و جنبش مايه شورش 

کـوش و پرکـار و      

ای ارزشی دست نزند و تنها نشان دهـد زيـر تـأثير چـه شـرايط و       گويد در اين کتاب کوشيده تا به مقايسه     می اتی 

 .زا اين اندازه در زندگی اجتماعی و سياسی ايرانيان نقش يافتند  و سرخوشی

ای ماننـد دوران مـدرن        در هـيچ دوره    شده و حتا    جا تقريبًا مصرف می      هميشه و همه    

کننـده در جامعـه پديدآمـده         های سرخوش   ها و کشيدنی    يدنینوش           

دوره را درباره آثار مخـدرات و مشـروبات بـر بـدن و خاصـه بـر                    

 . رسی کرده است

 

کـرد و برخـی    ای دماغ را تر مـی  ها شکست خورد اوقات بسياری، به جرعه   شاه اسماعيل که در جنگ چالدران از عثمانی       

شاهان 

گان سياس  نخبه

 . ديد شد و شوکت و حشمت سلطانی و نظامی آسيب می می

 طی تا انقالبافيون از قح

هـای   های کشاورزی بود که از جملـه در قحطـی سـال          در اين ميان، رويداد تلخ، به زير کشت رفتن بخش عظيمی از زمين            

 .  نقشی عمده داشت١٨۶٩ -٧٢

کـه در سـده شـ  تنباکو هـم بـه محـض آن       . های قحط، يک دهم اهالی ايران جان خود را از دست دادند             در اين سال  

، به سرعت جای خود را در ميان ايرانيان گشود و حتا سه قـرن بعـد، هسـته مرکـزی شورشـی اجتمـاعی                         وارد ايران شد  

ترين جبنش اجتماع  گسترده–ساز انقالب مشروطيت  شد و زمينه

  قهوه و چای هم اگر چه دست      

اثری شگرف نهادند و سرانجام البته چای توانست بر قهوه پيروز شود و به نوشيدنی محبوب و رايـج بيشـتر ايرانيـان بـدل              

 . گردد

 کامرانی نابهنگام

در دورانی . گيزدان اختيار خواننده را به مقايسه ايران و اروپا برمی       ای که در اين کتاب بررسی شده، بی          چهارصد ساله   دوره

  تـازد و بـه همـين سـبب مردمـان سـخت              که اروپا به سوی پيشـرفت و عقالنـی کـردن نظـام زنـدگی مـی                

کـار و     ران، کـم    جـو و کـام      گسترد مردمانی اسـت بيشـتر لـذت         اند، تصويری که از ايران پيش چشم ما می          کش شده   رياضت

 .کرخت و نيز در دوران افول عقالنيت

رودی م

عواملی مواد سکرآور

نـده جامعـه و فرهنـگ نبـوده و همـه         ده  دهـد کـه اسـالم تنهـا اصـل نظـم             از نظر او مطالعه ايران پيش از اسالم نشان می         

 . توان به آن نسبت داد رفتارهای جامعه ايرانی را نمی

" جديت و متانت مطلق، وضعيت طبيعی و اوليه آدمی نيست"انديشد بايد به خاطر داشت که      در عين حال، نويسنده می    

های سکرآور  و مواد مخدر و نوشيدنی    

 . اين مواد به صورت قانونی و غيرقانونی مصرف نشده است

 نهادهای لذت

جدا از بررسی الگوی توليد و مصرف در ايران و شبکه اقتصادی صادرات و واردات در چهارسده يادشده، نويسنده کتـاب در                      

طلب کام تالش کرده است نهادهايی را که در پيوند با 

 مردمـی از    خانـه کـه جايگـاه       خانه يـا چـای      کش  هخانه يا شير    ها را بکاود؛ برای نمونه قهوه       بازنمايد و پيامدهای اجتماعی آن    

 . طبقات به ويژه فرودست و نيز متوسط بوده است

 اين از سوی ديگر رودی ماتی تصورات مردم و نيز دانشمندان         

نيروی جنسی بر
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 فقه لذت

يـا  ) کشـيدن توتـون  (های فقهی بر سر حليت يا حرمت شرب توتون  ل شايد يکی از گيراترين ويژگيهای اين کتاب شرح جدا

آيـا کشـيدن    : ای در فقه توليـد شـد        برخی از فقيهان و مومنان خود آن اندازه به کشيدن توتون معتاد شدند که مسأله تازه               

هـای    ست که هنوز در کتاب    کند؟ اين مجادالت سرآغاز درگيری نظام فقهی با مسائل جهان جديد ا             توتون روزه را باطل می    

 . شود طرح می) مسائل نوپديد" (مسائل مستحدثه"توضيح المسائل به صورت 

 . های خواندنی تاريخ اين دوره است الش سخت فقيهان و سالطين بر سر منع حکومتی شراب از فصل

 :ست عصر صفويه

قهـوه در ايـران عصـر      : ريم؛ فصل ششـم     

تريـاک و تنبـاکو در ايـران عصـر     : ه فسـق؛ فصـل هشـتم   

: دگرگونی الگوی مصرف در عهد قاجار؛ فصل دهـم        : از قهوه به چای   :  شدن؛ فصل نهم   ت      

 . های اخالقی و معنوی دارند های مادی چه اثری سترگ در شکل دادن به نظام ده که پديده

 شــيوه بلکــهشــود؛   آن خالصــه نمــیهــای هــا و نتيجــه ب بــه يافتــه، بهــره از خوانــدن ايــن کتــا

 

ها يا مواد مخدر وارداتی  الل بودن يا حرام بودن نوشيدنیهای فراوانی که فقيهان عصر درباره ح شرب قهوه است و رساله

 .اند نوشته

طور چ همين

 "در طلب کام"فصل های 

 : ستهای ده فصل اين کتاب که در دو بخش آمده چنين ا عنوان

بخش نخ

افـراط و   :  عصـر صـفويه    شـراب در ايـران    :  نـوزدهم؛ فصـل دوم     ايران از قـرن شـانزدهم تـا قـرن         : نگاهی کلی : فصل نخست 

تريـاک در ايـران عصـر       : کردن قطعی؛ فصل چهارم     بند تا قدغن    از منع نيم  : شراب در ايران عصر صفويه    : امساک؛ فصل سوم  

لذت و تح: توتون در ايران عصر صفويه    :  فصل پنجم  شده؛  مواد مخدِر بومی  : صفويه

 . بازرگانی و مصرف: صفويه

 : بخش دوم عصر قاجار

از نقض شريعت تا تظاهر ب: فصل هفتم شراب در ايران عهد قاجار   

از لذت تا فروش و نماد مل: قاجار

 سياست مصرف در ايران عهد قاجار: خانه قهوه نوشيدن در قهوه

پژوه به هر جنبه از تاريخ       خواننده ايران . گذارد  در طلب کام، تصويری تاريخی از چهار سده ايران را پيش چشم خواننده می             

هـای جامعـه    تواند تن بزند؛ زيرا اين کتاب پيوستگی همـه پـاره   مند باشد، از خواندن اين کتاب نمی  وره عالقه ايران در اين د   

به هم را بازنموده و نشان دا

البتــه بــرای خواننــده ايرانــی

 . رود، بيش از هر چيز آموزنده است نويسی در غرب به شمار می نويسی رودی ماتی که امروزه شيوه پذيرفته تاريخ تاريخ
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مار و ارقام ارائه شده در این ویژه نامه برگرفته شده از 

 و  مخدر جمهوری اسالمی ایرانسایت ستاد مبارزه با مواد

 . می باشدجمن جامعه شناسی ایران

 تشکر از تمامی دوستانی که ما را در گردآوری و تهيه این 

 .یژه نامه یاری رساندند
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