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پیش گفتــــار

ــورهای  ــر در کش ــرن حاض ــی ق ــای روان ــیب ه ــکالت و آس ــن مش ــی از مهمتری ــاد یک اعتی
ــب و دانســته هــای  ــی مطال ــا آســیب روان ــاری ی ــن بیم ــورد ای ــه در م ــا آن ک ــان اســت. ب جه
ــده  ــناخته ش ــق ش ــورت دقی ــه ص ــف آن ب ــای مختل ــیاری از جنبه ه ــود دارد و بس ــادی وج زی
ــواد و  ــاد، م ــورد اعتی ــان باورهــای اشــتباهی در م ــردم همچن ــده ای از م ــوز ع ــی هن اســت، ول
ــه دانشــجویان کشــور در  ــه نقــش مهمــی ک ــا توجــه ب ــد، ب ــن نحــوه ی درمــان آن دارن همچنی
مبــارزه بــا آســیب هــای اجتماعــی از جملــه اعتیــاد دارنــد، ضــروری اســت آنــان نیــز بــا چنیــن 
باورهــای اشــتباه و غلــط آشــنا شــوند و از آن هــا آگاه باشــند تــا بتواننــد بــه یــاری افــراد جامعــه 

ــان را از اشــتباهات خــود آگاه ســازند. شــتافته و آن

کتابچــه حاضــر، بــا هــدف آگاه ســازی از اشــتباهات و باورهــای غلــط  در خصــوص اعتیــاد و 
مــواد تدویــن شــده اســت. همچنیــن در ایــن کتابچــه ســعی شــده اســت تــا مطالــب علمــی و 
واقعــی در خصــوص مصــرف مــواد، اعتیــاد و ابعــاد مختلــف مرتبــط بــا اشــتباه هات ارائــه شــود.
امیــد اســت، دانشــجویان کشــور همــراه بــا دانشــجویان کشــورهای دیگــر در زمینه ی آگاه ســازی 
جامعــه از اعتیــاد و روشن ســازی مــردم در ایــن زمینــه گام بلنــدی برداشــته و رســالت خویــش 

را نســبت بــه مــردم جامعــه ایفــا کننــد.

ــه نــوری، روانشــناس بالینــی  ایــن کتابچــه تالیــف همــکار گرامــی ســرکار خانــم دکتــر رباب
ــوم  ــر آذرخــش مکــری عضــو محتــرم هیــات علمــی دانشــگاه عل ــاب آقــای دکت و ویرایــش جن
ــواد مخــدر  ــا جــرم و م ــه ب ــر مقابل ــوی دفت ــادی و معن ــت م ــا حمای ــوده و ب ــران ب پزشــکی ته
ــر گالره  ــم دکت ــکاری ســرکار خان ــی و هم ــژه راهنمای ــه وی ــران )UNODC( ب ــل در ای ســازمان مل
مستشــاری، روانپزشــک و کارشــناس ارشــد دفتــر مذکــور تهیــه گردیــده اســت کــه جــا دارد از 

ــر و تشــکر نماییــم. ــدرکاران تقدی ــه دســت ان ــی شــائبه کلی زحمــات ب

 حمید پیروی
رییس مرکز مشاوره دانشگاه تهران



8مقدمه 

9بخش اول - ماهيت اعتياد و مواد 

18بخش دوم - باورهای شايع در مورد شخصيت معتادان 

23بخش سوم - باورهای شايع در مورد عوارض و اثرات مواد 

29بخش سوم - باورهای اشتباه در مورد درمان اعتیاد 

30نکات بسیار مهم

37منابــــع

فهـــــرست



مقدمه 

ــه  ــت ک ــی اس ــی ـ اجتماع ــیب های روان ــن آس ــی از مهمتری ــاد یک ــواد و اعتی ــرف م مص
ــه  ــوع در زمین ــن موض ــت. ابتدایی تری ــان اس ــر جه ــان در سراس ــا و جوان ــر خانواده-ه گریبان گی
ــاد  ــواد و اعتی ــه م ــح در زمین ــات صحی ــه اطالع ــک دسترســی ب ــن آســیب مهل پیشــگیری از ای
اســت. متاســفانه اطالعــات موجــود و در دســترس مــردم بســیار انــدک و در بســیاری از مــوارد 

ــود.  ــری می ش ــدد دیگ ــکالت متع ــث مش ــود باع ــه خ ــت ک ــتباه اس اش

ــا اطالعــات  ــه تنه ــه خصــوص دانشــجویان ن ــان و ب ــان، جوان در کشــورهای پیشــرفته جه
صحیــح و دقیقــی از مــواد و پدیــده اعتیــاد دارنــد بلکــه در زمینــه آگاه ســازی مــردم و جامعــه 
خــود مشــارکت فعالــی دارنــد. بســیاری از دانشــجویان جهــان بــه خصــوص کشــورهای پیشــرفته 
ــازی  ــق آگاه س ــه و از طری ــاد پرداخت ــا اعتی ــارزه ب ــه مب ــف ب ــای مختل ــا و گروه ه در انجمن ه
جوانــان جامعــه خــود، بــه کاهــش ایــن پدیــده مخــرب می پردازنــد. ایــن در حالــی اســت کــه 
درصــد باالیــی از جوانــان توانــا و مســتعد کشــور در دانشــگاه ها مشــغول بــه تحصیــل هســتند 
و بســیاری از آنــان مایلنــد کــه در کنــار فعالیت هــای تحصیلــی خــود بــه فعالیت هــای اجتماعــی 
و از جملــه مبــارزه بــا اعتیــاد و آســیب هایی ایــن چنیــن نیــز بپردازنــد. بــه ایــن دلیــل شایســته 
ــا از  ــان برگزیــده، تحصیــل کــرده، ســالم و توان ــوان جوان ــه عن اســت کــه دانشــجویان کشــور ب
باورهــای غلــط آگاه باشــند و اطالعــات و دانــش مناســبی در مــورد پدیــده اعتیــاد داشــته باشــند 
تــا بتواننــد بــه یــاری جوانــان دیگــر و مــردم جامعــه شــتافته و اطرافیــان خــود را در ایــن زمینــه 

آگاه و ارشــاد نماینــد.

ــود  ــاد وج ــده اعتی ــواد و پدی ــورد م ــه در م ــی ک ــای غلط ــفانه باوره ــو، متاس ــک س  از ی
دارد بســیار شــایع هســتند و از ســوی دیگــر اطالعــات معتبــر و صحیــح در مــورد ایــن پدیــده 
ــای  ــن باوره ــد. ای ــی دارن ــه آن دسترس ــر ب ــادی کمت ــردم ع ــه م ــت ک ــی اس ــه صورت ــوالً ب معم
غلــط در حوزه هــای مختلفــی از جملــه: پدیــده اعتیــاد، اثــرات و عــوارض مــواد، درمــان اعتیــاد 
و مــوارد دیگــر هســتند. در کتــاب حاضــر بــه تعــدادی از مهمتریــن و رایج تریــن ایــن باورهــا و 

ــود.  ــه می ش ــط پرداخت ــای غل نگرش ه



ماهیت اعتیاد و مواد 

ــت  ــراوان اس ــایع و ف ــدازه ای ش ــه ان ــاد ب ــده اعتی ــورد پدی ــتباه در م ــط و اش ــای غل باوره
ــنا  ــاد ناآش ــده اعتی ــوم پدی ــا و مفه ــا معن ــز ب ــرده نی ــل ک ــراد تحصی ــی اف ــردم حت ــر م ــه اکث ک

ــوند:  ــی می ش ــرح و بررس ــتباهات مط ــن اش ــدادی از ای ــا تع ــند. در اینج می باش

اعتیاد یک عادت است 

جالــب آن اســت کــه از همــان ابتــدا و از کلمــه اعتیــاد، اشــتباهات و باورهــای غلــط شــروع 
می شــود. اکثریــت مــردم اعتیــاد را یــک عــادت می نامنــد، ماننــد: عــادت بــه مصــرف چــای یــا 
مــاده غــذای خــاص، عــادت بــه ســبک لبــاس و پوشــیدن خــاص، عــادت بــه رفتارهــای خــاص 

ماننــد رفتــن بــه کــوه یــا میهمانــی و مــواردی از ایــن قبیــل.

ــر از یــک عــادت  ــاد بســیار پیچیده ت ــه اعتی واقعیــت آن اســت ک
ــک  ــچ ی ــه در هی ــاد ویژگی هــای خاصــی دارد ک ــی اســت. اعتی معمول
ــرای یــک  ــه ب ــاد یــک کلمــه عامیان ــده نمی شــود. اعتی از عادت هــا دی
پدیــده بســیار پیچیــده اســت کــه علــم ابعــاد مختلــف آن را مشــخص 
کــرده اســت. در زبــان علمــی و تخصصــی کمتــر کلمــه اعتیــاد بــه کار 
ــود. در  ــتفاده می ش ــتگی1 اس ــای آن از وابس ــه ج ــود و ب ــرده می ش ب
ــای  ــه ای از رفتاره ــد مجموع ــاد می نامن ــردم اعتی ــه م ــه ک ــع، آنچ واق
ــتگی و  ــای وابس ــا نام ه ــی ب ــان علم ــه در زب ــت ک ــازگارانه ای اس ناس
ســوء مصــرف مــواد2 نامیــده می شــود کــه متفــاوت از مصــرف مــواد3  

اســت. 

در زیر هر کدام از این اصطالحات تعریف می شوند: 

1         dependency
2         Substance abuse
3         use

اعتیــــاد 
بسیار پیچیده تر 
از یک عــادت 
معمولی است.

بخش اول
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وابســتگی- منظــور از وابســتگی، مصــرف مــواد در حــدی اســت کــه باعــث ایجــاد 
می شــود:  زیــر  شــناختی  و  فیزیولوژیــک  رفتــاری،  اختالل هــای 

1. ایجاد تحمل1  

ــرای  ــرف ب ــی مص ــه در ط ــی آن ک ــت. یعن ــاد اس ــی اعتی ــای اصل ــی از ویژگی ه ــل یک تحم
رســیدن بــه اثــرات اولیــه مــاده مصرفــی، مرتبــًا مجبــور اســت بــر مقــدار مــاده مصرفــی خــود 
ــذت  ــه A واحــد ل ــا ب ــرد ت ــاده مصــرف می ک ــرم م ــار N گ ــر بیم ــال اگ ــوان مث ــه عن ــد. ب بیافزای
برســد، در طــی زمــان بــه دنبــال مصــرف مجبــور اســت کــه بــرای رســیدن بــه همــان میــزان 
قبــل لــذت )A( مرتبــًا مقــدار مــاده مصرفــی خــود را افزایــش دهــد و بــه N+2 گــرم برســاند و 
ایــن مقــدار مرتبــًا افزایــش می یابــد تــا فــرد بتوانــد بــه همــان احســاس لــذت اولیــه دســت 
یابــد. نتیجــه پدیــده تحمــل آن اســت کــه فــرد مرتبــًا مجبــور اســت میــزان مــاده مصرفــی خــود 
ــد تغییــر از  ــر تغییــر دهــد مانن ــه مــواد قوی ت ــا مــاده مصرفــی خــود را ب را افزایــش دهــد و ی
تریــاک بــه هروئیــن و پــس از آن بیمــار مجبــور اســت کــه روش مصــرف خــود را تغییــر دهــد 

ــه روش تزریــق روی آورد.  ــالً از روش هــای استنشــاقی و تدخیــن ب مث

2. عالیم محرومیت یا ترک

در صورتــی کــه مــاده مصرفــی بــه فــرد نرســد دچــار حالتهــای جســمانی و روانــی مختلفــی 
ــی و عالیــم جســمانی  ــم روان می شــود. ایــن عالیــم دو دســته اند: عالی

3. مصــرف مــواد جنبــه اجبــاری و غیرقابــل مقاومــت دارد. بــا آن کــه بیمــار مایــل بــه 
قطــع مصــرف مــواد اســت ولــی در عمــل قــادر نیســت کــه مصــرف را رهــا کنــد.

4. هــدر رفتــن ســرمایه . بیمــار بــرای تهیــه مــواد، وقــت، هزینــه و ســرمایه های خــود و 
ــد. ــرف می کن ــواده را مص خان

5. کاهــش فعالیت هــای اجتماعــی. بــه دنبــال مصــرف مــداوم مــواد و تغییــرات روانــی 
و رفتــاری ناشــی از آن فعالیــت بیمــار در امــور خانوادگــی، اجتماعــی، تفریحــی و شــغلی کاهــش 

می یابــد.

6. کــم شــدن اراده بــرای تــرک. علیرغــم آگاهــی بیمــار از اثــرات جســمانی و روانــی ناشــی 
از مصــرف، مــواد قــادر بــه کنــار گذاشــتن مــواد نیســت.

از نظــر علمــی زمانــی یــک فــرد را وابســته می داننــد کــه بــا شــرایط بــاال بــه مــدت 12 مــاه 
مصــرف مــداوم مــواد داشــته باشــد.

1         Tolerance
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همــان طــور کــه در باال مشــاهده می کنیــد، وابســتگی یا به معنــای عامیانــه آن اعتیاد بســیار 
متفاوت از یک عادت ســاده به چای نوشــیدن اســت. )برای آشــنایی بیشــتر با مفاهیم وابســتگی، 
تــرک، محرومیــت بــه کتــاب ابعــاد روانــی اعتیــاد از مجموعــه کتاب هــای حاضــر مراجعــه کنیــد.(

ســوء مصــرف- یکــی دیگــر از الگوهــای مصــرف مــواد اســت کــه مــردم بــه طــور عامیانــه 
ــده می شــود. ســوء مصــرف بســیار  ــد، از نظــر علمــی ســوء مصــرف مــواد نامی ــاد می نامن اعتی

شــبیه وابســتگی اســت و تفاوتهــای اندکــی بــا آن دارد.

مصــرف مکــرر مــواد کــه باعــث بــروز مشــکالت در فعالیتهــای خانوادگــی، شــغلی، اجتماعــی . 1
و... می شــود. )مثــل غیبــت از محــل کار و درس، بــی توجهــی نســبت بــه همســر و فرزنــدان( 

ــا . 2 ــا کار ب ــی ی ــل رانندگ ــت مث ــاک اس ــه خطرن ــی ک ــواد در موقعیت های ــداوم م ــرف م مص
ماشــین های صنعتــی.

ایجــاد مشــکالت قانونــی کــه مرتبــط بــا مصــرف مــواد اســت. )مثــل دســتگیری بــه دلیــل . 3
رفتارهــای نادرســتی کــه بــا مصــرف مــواد مرتبــط اســت.(

تــداوم مصــرف مــواد برخــالف مشــکالت پایــدار و عــود کننــده اجتماعــی یــا بیــن فــردی . 4
کــه ناشــی از اثــر مصــرف مــواد اســت یــا بــر اثــر آن تشــدید شــده اســت )ماننــد دعــوا و 

گالویــز شــدن بــا دیگــران(.

ــرد  ــود. ف ــده می ش ــرک دی ــا ت ــت ی ــم محرومی ــل و ه ــده تحم ــم پدی ــرف ه ــوء مص در س
بــرای تهیــه مــواد وقــت و ســرمایه زیــادی صــرف می کنــد و بــه همیــن دلیــل دچــار مشــکالت 
ــاری و  ــه اجب ــوز جنب ــی مصــرف مــواد هن خانوادگــی، تفریحــی شــغلی و اجتماعــی می شــود ول

مقاومــت ناپذیــر نــدارد. 

همــان طــور کــه مشــاهده می کنیــد آنچــه کــه بــه طــور عامیانــه اعتیــاد نامیــده می شــود 
ــث  ــود باع ــوالً خ ــتباه معم ــاور اش ــن ب ــت. ای ــر اس ــاده مض ــادت س ــک ع ــاوت از ی ــیار متف بس
ــه می شــود. ــا پرداخت ــه آنه ــد ب ــه در بخش هــای بع ــز می شــود ک باورهــای اشــتباه دیگــری نی

 اعتیاد به عده ای می سازد و به عده ای دیگر نمی سازد.

ــد عــده ای از معتــادان  ــاد بعضــی از مــردم فکــر می کنن ــه دلیــل ناآگاهــی از پدیــده اعتی  ب
علیرغــم مصــرف مــاده، دچــار هیــچ عارضــه و مشــکلی نمی شــوند و بــه ایــن معتــادان، "معتــاد 
ــده می شــود  ــدگان مــواد دی ــان مصــرف کنن ــاور در می ــن ب ــر ای ــت دیگ ــد. حال ــق" می گوین موف
ــاد  ــه معت ــال ن ــه ح ــا ب ــم و ت ــرف می کن ــواد مص ــت م ــال اس ــت س ــن بیس ــد: م ــه می گوین ک

شــده ام و نــه مشــکلی پیــش آمــده.
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 حقیقــت آن اســت کــه از تمــام مطالعاتــی کــه در گوشــه و کنــار جهــان در طــی حداقــل یــک 
قــرن اخیــر انجــام شــده حتــی یــک مطالعــه هــم نشــان نــداده کــه مصــرف مــواد بــه انســان 
ــده کــه در اثــر مصــرف مــواد شــرایط بهتــری  ــد. تاکنــون حتــی یــک مصــرف کنن کمــک می کن
ــی وابســتگی و ســو  ــوم علم ــه در مفه ــان طــور ک ــده نشــده اســت. هم ــرده باشــد دی ــدا ک پی
مصــرف مالحظــه کردیــد، مصــرف مــواد دیــر یــا زود بــه دلیــل ویژگی هــای خــاص مــواد، فــرد 

ــد.  ــادی می کن ــکالت زی ــار مش را دچ

معمــوالً ایــن بــاور از آن جــا ریشــه می گیــرد کــه مــردم از روی 
ظاهــر فــرد در مــورد او قضــاوت می کننــد و ایــن بــاور غلــط خــود 
از بــاور غلــط دیگــری ریشــه می گیــرد. ایــن بــاور کــه بــه تصــور 
اکثــر مــردم معتــاد یــک فــرد بــی ســواد، کثیــف، الغــر، بیمــار و 
ــن  ــه همی ــردد. ب ــهر می گ ــای ش ــه در خرابه ه ــت ک ــی اس ضعیف
ــر  ــاد، ظاه ــم اعتی ــه علیرغ ــد ک ــرادی را می-بینن ــی اف ــت وقت عل
معمولــی و یــا جســم ظاهــرًا ســالم و بــدن درشــت و قــوی دارنــد؛ 
بــه نظرشــان می آیــد کــه اعتیــاد بــه وی ســاخته اســت. حقیقــت 
آن اســت کــه وضعیــت جســمی معتــاد و الغــری، ضعیــف 
بــودن و نحیــف بــودن یــا ســالم و قــوی بــودن وی بیشــتر تابــع 
متغیرهــای دیگــری اســت، از جملــه: طــول مــدت مصــرف مــواد، 
ــی و خانوادگــی وی و... مســلم  ــوع مــاده مصرفــی، شــرایط مال ن
اســت فــردی کــه بــه تازگــی معتــاد شــده و از نظــر مالــی در شــرایط خوبــی قــرار گرفتــه و تغذیــه 
بهتــری دارد، ظاهــرًا از نظــر جســمی ســالم تر از معتــاد ده ســاله ای اســت کــه بــه علــت طوالنــی 
بــودن مــدت اعتیــاد همــه ســرمایه خــود و خانــواده را مصــرف کــرده و دچــار فقــر شــده و بــه 
ــن  ــری و ضعــف جســمی شــده اســت. بنابرای ــه و در نتیجــه الغ ــر دچــار ســوء تغذی ــت فق عل
برخــالف تصــور مــردم ایــن گونــه نیســت کــه اعتیــاد بــا ایــن فــرد همســاز اســت بلکــه در ایــن 
جــا تاثیــر عوامــل دیگــری مطــرح اســت از جملــه: وضعیــت مالــی، اقتصــادی، وضعیــت بدنــی و 
جســمی فــرد، نــوع تغذیــه، مــدت مصــرف مــواد، شــدت مصــرف مــواد و نــوع مصــرف مــواد و... 

مصرف مواد یعنی جوانی کردن، باید خوشگذرانی کرد 

بعضــی از مــردم اعتقــاد دارنــد کــه در دوره جوانــی فــرد مجــاز اســت کــه رفتارهــای مختلفی 
را انجــام دهــد از جملــه مصــرف مــواد. ایــن عــده معمــوالً بــه مصــرف تفریحــی و گاه بــه گاه 
مــواد می پردازنــد. حقیقــت آن اســت کــه ایــن عــده دیــد بســیار ســاده انگارانــه ای نســبت بــه 
مــواد دارنــد. بــه طــوری کــه ایــن دیــد ســاده انگارانــه مانــع می شــود کــه بــه حقایــق خطرنــاک 

مربــوط بــه مصــرف مــواد توجــه کننــد. ایــن خطــرات عبارتنــد از: 

تاکنون حتی یک 

مصرف کننده که در اثر 

مصرف مواد شرایط 

بهتری پیدا کرده باشد 

دیده نشده است.
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1. مصرف تفننی مواد به راحتی، ناخواسته و ناآگاهانه به وابستگی تبدیل می شود.

ــاوت  ــدرت قض ــالل در ق ــیاری و اخت ــش هوش ــا کاه ــواد ب ــرف م ــه مص ــی ک 2. از آن جای
همــراه اســت؛ حتــی یــک بــار مصــرف مــواد نیــز می توانــد باعــث انجــام رفتارهــای خطرنــاک 
ــش  ــنگین را افزای ــات س ــال تصادف ــه احتم ــود ک ــرعت ش ــر س ــت و پ ــی دق ــی ب ــد رانندگ مانن
ــدز را افزایــش  ــه ای ــال ب ــال ابت ــه احتم ــا باعــث رفتارهــای پرخطــر جنســی شــود ک می دهــد ی

می دهــد. 

چون جوان ها سرگرمی و تفریح ندارند مواد مصرف می کنند

. بایــد بــه جوان هــا اجــازه داد تــا مــواد مصــرف کننــد، چــون جوان هــا ســرگرمی و تفریــح 
ــه طــور  ــز ب ــاور نی ــن ب ــاور باالســت. ای ــان ب ــری از هم ــاور شــکل دیگ ــن ب ــد. ای ــری ندارن دیگ
ســاده انگارانــه ای بــه خطــرات ناشــی از مصــرف مــواد کــه در بــاال اشــاره شــد بــی اعتناســت. 
ــد. مصــرف مــواد  ــه مهــم آن اســت کــه مصــرف مــواد را نوعــی تفریــح و ســرگرمی می دان نکت
تفریــح و ســرگرمی نیســت، مصــرف مــواد یــک خطــر اســت و آن هــم خطــری جــدی. اگــر هــم 
ــه دلیــل آن کــه حتــی یــک  ــد، تفریــح ســالمی نیســت. ب فــردی مصــرف مــواد را تفریــح بدان

ــی  ــا خطــرات فراوان ــواد ب ــار مصــرف م ب
ــه آن اشــاره  ــاال ب ــه در ب ــراه اســت ک هم
ــی  ــن گفته های ــات چنی ــی اوق ــد. گاه ش
از زبــان والدیــن بیــان می شــود کــه 
ــواد  ــاالً در گذشــته خــود مصــرف م احتم
داشــته اند یــا تمایــالت، خواســته ها و 
باورهــای نادرســت دربــاره زندگــی دارند و 
یــا اطالعــات اندکــی در خصــوص مــواد و 
ــن  ــه همی ــد و ب ــد دارن بیماری هــای جدی
ــن  ــتری در ای ــهل گیری بیش ــا س ــل ب دلی
زمینــه برخــورد می کننــد. نکتــه مهــم 
ــای  ــته بیماری ه آن اســت کــه در گذش
مهلکــی ماننــد ایــدز وجــود نداشــت، 
ــد  همچنیــن مــواد بســیار پرخطــری مانن
ــتازی  ــرص اکس ــیش، ال اس دی، ق حش
ــه  ــی ب ــا دسترس ــتند ی ــود نداش ــا وج ی

ــود.  ــال ب ــر از ح ــا محدودت آنه
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 همه مواد مصرف می کنند  
همه جوان ها مواد مصرف می کنند

ــود،  ــرار می ش ــرات تک ــه ک ــه ب ــن جمل ــا ای ــل و گفتگوه ــا، محاف ــیاری از مهمانی ه در بس
ــن  ــات ای ــیاری از اوق ــد«. در بس ــرف می کنن ــواد مص ــا م ــه جوان ه ــد«، »هم ــه معتادن »هم
ــند و  ــواد می باش ــا م ــارزه ب ــل مب ــود اه ــه خ ــود ک ــنیده می-ش ــرادی ش ــان اف ــا از زب گفته ه
ــود  ــارت خ ــن عب ــرش و ای ــن نگ ــه ای ــت ک ــم آن اس ــه مه ــد. نکت ــیار فعالن ــه بس ــن زمین در ای
مــروج مصــرف مــواد اســت. شــاید تعجــب کنیــد ولــی متاســفانه 
ــی مــروج مصــرف  ــن باورهای ــل چنی ــن دلی ــه ای ــن اســت. ب چنی
مــواد اســت کــه یــک رفتــار غیرهنجــار یعنــی مصــرف مــواد کــه 
جنبــه بیمــاری و ناســازگارانه دارد را تبدیــل بــه یــک رفتــار هنجــار 
می کنــد. زیــرا هنگامــی کــه همــه رفتــاری را انجــام دهنــد آن رفتار 
حالــت هنجــار، نرمــال و عــادی می یابــد. چــون همــه ایــن کار را 
ــار ناســازگارانه  ــه رفت ــرای توجی ــاد ب ــراد معت ــوالً اف ــد. معم می کنن
و بیمارگــون خــود از ایــن سفســطه اســتفاده می کننــد کــه چــون 
مصــرف مــواد رفتــاری اســت کــه همــه بــه آن مبــادرت می ورزنــد 

پــس ایــن رفتــار طبیعــی، نرمــال و هنجــار اســت.

 از ســوی دیگــر نتایــج بررســی ها و مطالعــات مختلــف همه گیرشناســی در ایــران و جهــان 
ــان شــاهد افزایــش  ــر کشــورهای جه ــر در اکث ــر چــه در دهه هــای اخی ــه اگ نشــان می دهــد ک
اعتیــاد و مصــرف مــواد بوده ایــم ولــی عــده کمــی از مــردم یــک جامعــه بــه ســوء مصــرف مــواد 
می پردازنــد و درصــد افــرادی کــه بــه مرحلــه وابســتگی رســیده اند در مقایســه بــا افــراد ســالم 
همــان جامعــه بــه مراتــب کمتــر اســت. پــس در مکالمــات و صحبت هــای خــود بــه ایــن نکتــه 

توجــه داشــته باشــید کــه درصــد کمــی از افــراد یــک جامعــه معتادنــد.

با مصرف تفریحی کسی معتاد نمی شود.
هر چیزی ارزش یک بار تجربه کردن را دارد.

ــاری  ــن بیم ــق ای ــت دقی ــاد و ماهی ــده اعتی ــی از پدی ــد ناآگاه ــه ش ــه گفت ــور ک ــان ط هم
ــادآور  ــواد اعتی ــه مصــرف تفریحــی م ــاور ک ــن ب ــری می شــود. ای باعــث باورهــای اشــتباه دیگ
نیســت؛ یکــی از آنهاســت. بســیاری از افــرادی کــه دچــار اعتیــاد شــدند بــا همیــن فکــر شــروع 
ــاد نمی شــود. حقیقــت آن  ــواد باعــث اعتی ــه گاه و تفریحــی م ــه مصــرف گاه ب ــد ک ــرده بودن ک
اســت کــه تحقیق هــا و پژوهش هــای مختلــف نشــان داده کــه مغــز انســان در پدیــده اعتیــاد 
ــان اثــری از  ــذت در مغــز می شــود و چن نقــش دارد و مصــرف مــواد باعــث تحریــک قســمت ل
خــود بــه جــای می گــذارد کــه گاهــی اوقــات فقــط یــک بــار مصــرف مــواد باعــث می شــود در 

معموالً افراد معتاد 

برای توجیه رفتار 

ناسازگارانه و بیمارگون 

خود از این سفسطه 

استفاده می کنند
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فــرد تمایــل بــه ادامــه مصــرف ایجــاد شــود. در همیــن رابطــه پژوهش هــای متعــددی بــر روی 
حیوانــات انجــام شــده کــه نشــان داده اســت حتــی در مــورد حیوانــات هــم حتــی یکبــار مصــرف 
مــاده می توانــد میــل و کشــش بــه مصــرف ایجــاد کنــد بــه طــوری کــه مــوش حاضــر اســت 

حتــی غــذای خــود را مصــرف نکنــد و بــه مصــرف مــاده بپــردازد. 

ــر  ــه مصــرف مــواد اســاس مغــزی، زیســتی و جســمی دارد، مصــرف مــواد ب ــی ک از آنجای
ناحیــه خاصــی از مغــز کــه مســئول لــذت اســت اثــر می گــذارد. ایــن احســاس لــذت بــه حــدی 
ــار  ــک ب ــی ی ــات حت ــی اوق ــد. گاه ــاد می کن ــدیدی ایج ــرف ش ــه مص ــل ب ــه می ــت ک ــوی اس ق
ــل  ــوی می ــد جل ــه نمی توان ــد ک ــاد می کن ــرد ایج ــی در ف ــاس مثبت ــان احس ــواد چن ــرف م مص
خــود را بگیــرد و بــه همیــن دلیــل بــه مصــرف ادامــه می دهــد طــوری کــه بــه ســو مصــرف و 
وابســتگی می رســد. )بــرای آشــنایی بــا ابعــاد زیســتی اعتیــاد بــه کتابــی بــا همیــن عنــوان از 

ــد.( ــه کنی ــر مراجع ــای حاض ــه کتاب ه مجموع

مواد یعنی مواد مخدر 

ــاد و مصــرف مــواد کــم و نارســا  ــدازه ای اطالعــات عمومــی در مــورد اعتی ــه ان متاســفانه ب
اســت کــه باورهــای غلــط از همــان کلمــه اعتیــاد و مــواد شــروع می شــود. یکــی از مهمتریــن 
ــی  ــن در حال ــه تصــور می شــود مــواد همــان مــواد مخــدر هســتند. ای اشــتباهات آن اســت ک
اســت کــه مــواد مخــدر فقــط یــک نــوع از مــواد اعتیــادآور هســتند. در حــال حاضــر در زبــان 
تخصصــی و علمــی از کلمــه مــواد بــه جــای مــواد مخــدر اســتفاده می شــود مــواردی کــه مــورد 
ســوء مصــرف قــرار می گیرنــد در زیــر ارائــه شــده اندو همــان طــور کــه مالحظــه می کنیــد مــواد 

مخــدر فقــط یکــی از ایــن دســته از مــواد اســت. 

ــن و  ▪ ــن، هروئی ــیره، کدئی ــوخته، ش ــاک س ــی: تری ــواد افیون ــا م ــدر ی ــواد مخ م
ــن مورفی

ــاقی  ▪ ــواد استنش ــف و م ــای خفی ــا، آرام بخش ه ــکل، باربیتورات ه ــکن ها: ال مس
ــانه ها( ــب و افش ــر و چس ــن، تین ــد بنزی ــرار مانن ــای ف )حالل ه

مواد محرک: کوکائین، کراک، آمفتامین، قرض شادی یا اکستاسی یا متیل ▪

مواد توهم زا: حشیش، گراس، ال اس دی  ▪

مــواد نیــروزا یــا اســتروئیدهای آنــدوژن: قرص هــا، کپســول ها و ســایر داروهایــی  ▪
کــه در دوپینــگ یــا عضله ســازی اســتفاده می شــوند. عالقمنــدان بــرای آگاهــی در 
خصــوص مــواد مختلــف می تواننــد بــه کتابهــای دیگــر مجموعــه حاضــر در زمینــه 

مــواد مختلــف مراجعــه کننــد.
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ــوادی  ــه از م ــک طبق ــط ی ــدر فق ــواد مخ ــد م ــه می کنی ــاال مالحظ ــه در ب ــور ک ــان ط  هم
هســتند کــه ســوء مصــرف می شــوند و وابســتگی ایجــاد می کننــد. هنگامــی کــه تصــور افــراد 
از مــواد، مــواد مخــدر باشــد در مــورد عــوارض اعتیــادآور مــواد دچــار اشــتباه می شــوند چــون 
ســایر مــواد عالئمــی کامــالً متفــاوت از مخدرهــا می دهنــد و چــون تصــور فــرد از مــواد همــان 
ــت  ــاده خاصی ــواد م ــایر م ــه س ــد ک ــور می کن ــط تص ــه غل ــت ب ــکین اس ــر و تس ــت تخدی حال

ــدارد. ــادآوری ن اعتی

 از نظــر علمــی و تخصصــی بهتــر اســت بــه جــای کلمــه مــواد مخــدر از کلمــه مــواد اســتفاده 
شــود مگــر آن کــه منظــور فــرد مــواد افیونــی باشــد.

 اگر کم مصرف کنید معتاد نمی شوید.

 ایــن بــاور بســیار شــایع اســت و بســیاری از افــراد بــرای پیشــگیری از اعتیــاد مطلــب بــاال 
را بــه یکدیگــر توصیــه می کننــد. ایــن بــاور بســیار اشــتباه اســت و دلیــل آن هــم بــی توجهــی 
و ناآگاهــی ایــن افــراد از پدیــده تحمــل اســت. همــان طــور کــه قبــالً گفتــه شــد ناآگاهــی افــراد 
از پدیــده اعتیــاد و ویژگی هــای آن منجــر بــه باورهــای غلــط دیگــری می شــود کــه ایــن مــورد 
ــل  ــن دلی ــه همی ــل را نمی شناســند، ب ــده تحم ــت پدی ــراد ماهی ــن اف ــت. ای ــه ای از آن اس نمون
ــی  ــند ول ــته باش ــرل داش ــود کنت ــی خ ــاده مصرف ــدار م ــر مق ــد ب ــه می توانن ــد ک ــور می کنن تص
پــس از مدتــی کــه از مصــرف آنهــا گذشــت متوجــه می شــوند کــه مرتبــًا ناچارنــد کــه بــر مقــدار 

مــاده مصرفــی خــود بیافزاینــد و مقادیــر قبلــی مصــرف، اثــر خــود را نــدارد.
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مــواد اگــر خالــص و از جنــس مرغــوب باشــد اعتیــاد نمــی آورد و 
یــا عارضــه نــدارد.

ــد  ــرف کرده ان ــی مص ــا تقلب ــص ی ــاده ناخال ــون م ــد چ ــور می کنن ــادان تص ــیاری از معت بس
ــا روان  ــی ی ــواد غیرقانون ــه م ــی اســت ک ــن در حال ــوارض آن نشــده اند. ای ــا ع ــاد ی دچــار اعتی
گــردان اصــوالً دارای عــوارض و اثــرات نامطلــوب هســتند و هــر چــه ناخالص تــر باشــند اثــرات 
ــده  ــرف کنن ــه مص ــری ب ــات دیگ ــث صدم ــر باع ــواد دیگ ــردن م ــه ک ــد. اضاف ــدیدتری دارن ش

می شــود.

ــف  ــای مختل ــه دارای علت ه ــت ک ــده ای اس ــاری پیچی ــاد بیم ــه، اعتی ــور خالص ــه ط ب
زیســتی، روانــی، اجتماعــی، فرهنگــی و سیاســی اســت. ایــن بیمــاری فراتــر از یــک عــادت 
ماننــد ناخــن جویــدن یــا چــای نوشــیدن اســت. ماهیــت ایــن بیمــاری بــه گونــه ای اســت 
ــاس و  ــل اس ــه دلی ــد. ب ــرل کن ــی را کنت ــاده مصرف ــدار م ــزان و مق ــد می ــرد نمی توان ــه ف ک
زیربنــای زیســتی و بدنــی اعتیــاد و همچنیــن ســاختارهای خــاص مغــزی کــه درگیــر اعتیــاد 
ــث  ــد باع ــی می توان ــاده مصرف ــک م ــرف ی ــار مص ــک ب ــی ی ــوارد حت ــی م ــتند در بعض هس
وابســتگی و اعتیــاد فــرد شــود. مــوادی کــه مــورد مصــرف و ســوء مصــرف قــرار می گیرنــد 

ــاوت دیگــری هــم می شــود.  ــر از مــواد مخــدر اســت و شــامل مــواد بســیار متف فرات

اعتیاد بیماری پیچیده ای ست که 
بسیار فراتر از یک عادت، فرد را 

درگیر می کند.



باورهای شایع در مورد 
شخصیت معتادان 

متاســفانه در مــورد معتــادان باورهــای منفــی بســیاری در جامعــه وجــود دارد و بســیاری از 
ایــن باورهــا اشــتباه هســتند. ایــن اشــتباهات نــه تنهــا بیمــار بلکــه خانواده هــای آنــان را نیــز 
ــان و  ــا مشــکالت زیــادی مواجــه می ســازد و در بســیاری از مــوارد باعــث تشــدید مصــرف آن ب

عــدم مراجعــه بــه موقــع بــرای درمــان می شــود.

معتــادان افــرادی بی ســواد و از اقشــار پایین جامعه هســتند.

هنگامــی کــه کلمــه معتــاد بــه ذهــن می آیــد بســیاری از مــردم فــردی را بــا بدنــی نحیــف، 
ــالت  ــه تحصی ــردی ک ــد. ف ــور می کنن ــوال تص ــض اح ــب و مری ــده و نامرت ــهای ژولی ــر، لباس الغ
ــهر  ــای ش ــت و در ویرانه ه ــادی اس ــی و اقتص ــن اجتماع ــای پایی ــدارد، از گروه ه ــی ن و آگاه
ــین ها را  ــه ماش ــی شیش ــه کثیف ــا پارچ ــهر ب ــای ش ــا در چهارراه ه ــت ی ــواد اس ــتجوی م در جس

ــد. ــفند دود می کن ــا اس ــوید و ی می ش

ــی  ــور صحیح ــاد تص ــور از معت ــن تص ــه ای ــت ک ــت آن اس  حقیق
ــاد  ــل اعتی ــه دلی ــرد ک ــمه می گی ــا سرچش ــاور از آن ج ــن ب ــت. ای نیس
ــدگاه،  ــن دی ــود. بنابرای ــور می ش ــان تص ــر آن ــی و فق ــان ها، ناآگاه انس
ــوند،  ــاد می ش ــار اعتی ــر دچ ــوادی و فق ــی س ــی، ب ــراد از روی ناآگاه اف
پــس اعتیــاد فقــط محــدود بــه گروه هــای اجتماعــی و اقتصــادی پاییــن 
اســت. از ســوی دیگــر، تنهــا معتــادان بــی خانمــان کــه یــا اعتیــاد آنهــا 
شــدت زیــادی پیــدا کــرده و یــا مدت هــا از اعتیــاد آنهــا گذاشــته اســت 
ــانند و  ــود را نمی پوش ــاد خ ــی اعتی ــه  و پروای ــچ مالحظ ــدون هی ــه ب ک
بــه صــورت عیــان و آشــکار مشــخص اســت کــه معتادنــد. در حالــی کــه 
ایــن عــده فقــط درصــد اندکــی از معتــادان را شــامل می شــود و اکثــر 
افــرادی کــه دچــار وابســتگی و ســوءمصرف هســتند و هنــوز اعتیــاد آنهــا شــدت نیافتــه یــا از 
اعتیــاد آنهــا زمــان چندانــی نگذشــته و هنــوز منابــع حمایتــی آنهــا ماننــد: خانــواده، شــغل و... 

نســبتًا ســالم مانــده اســت ســعی می کننــد مشــکل خــود را بپوشــانند.

در شرایط خاص 
جهان امروز، 

اعتیاد محدود به 
هیچ گروه خاصی 

نیست. 

بخش دوم
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حقیقــت آن اســت در شــرایط خــاص جهــان امــروز، اعتیــاد محــدود بــه هیــچ گــروه خاصــی 
نیســت. بــه مثال هــای زیــر توجــه کنیــد: 

ــت. ج   ــی داش ــم خودکش ــردگی و تصمی ــراح، افس ــص و ج ــکان متخص ــی از پزش ــر یک پس
هنگامــی کــه روان شــناس در مــورد تصمیــم خودکشــی او پــرس و جــو می کنــد می گویــد 
کــه در یخچــال آنهــا مورفیــن بــه ســرنگ کشــیده آمــاده تزریــق وجــود دارد چــون پــدرش مرتبــًا 
دچــار ســردردهای شــدید می شــود و بــه همیــن دلیــل دائمــًا مجبــور اســت کــه مورفیــن تزریــق 

کنــد. اخیــرًا مصــرف پــدر شــدید شــده و اثربخشــی مورفیــن نیــز کمتــر شــده اســت.

ــد م   ــرف می کن ــواد مص ــه م ــت ک ــت. او سالهاس ــنده اس ــب و نویس ــگاه، ادی ــتاد دانش اس
ــب  ــه او ادی ــد ک ــود می گوی ــرو می ش ــر روب ــراض همس ــت و اعت ــا مخالف ــه ب ــی ک و زمان

ــه مصــرف مــواد دارد.  ــاز ب ــرای نویســندگی نی اســت و ب

28 ســاله، دارای فــوق لیســانس مهندســی از یکــی از بهتریــن دانشــگاه های س  
ــه مصــرف  کشــور اســت. او پــس از فــوت خواهــرش در یــک تصــادف شــروع ب

ــرده اســت.  مــواد ک

همــان طــور کــه مالحظــه می کنیــد 
مصــرف مــواد در همــه گروه هــای تحصیلــی، 
می شــود  دیــده  اقتصــادی  و  اجتماعــی 
ــی  ــه باق ــیده و مخفیان ــه پوش ــی همیش ول
می مانــد. فقــط در مــواردی کــه مصــرف 
فــرد بــه حــد باالیــی برســد یــا بیمــار، منابــع 
دســت  از  را  خــود  اقتصــادی  و  حمایتــی 
دهــد و قــادر بــه کار و فعالیــت نباشــد و بــه 
صــورت معتــادان بــی خانمــان درآیــد اســت، 
کــه دیگــران از روی رفتــار و حــاالت فــرد بــه 
اعتیــاد او پــی می برنــد و ایــن تصــور پیــش 
می آیــد کــه معتــادان افــرادی بــی ســواد یــا 

ــتند.  ــر هس فقی

ــا و  ــه فرهنگ ه ــانها و در هم ــف انس ــای مختل ــه گروه ه ــاد در هم ــر اعتی ــال حاض در ح
جوامــع دیــده می شــود و ربطــی بــه تحصیــالت، موقعیــت اجتماعــی و اقتصــادی ندارد.اعتیــاد 
ماننــد هــر پدیــده دیگــری علــت دارد و علــت اعتیــاد تنهــا فقــر و یــا بــی ســوادی نیســت کــه 

گــروه خاصــی مبتــال شــوند و گروهــی دیگــر مبتــال نشــوند. 
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معتادان افراد بی ایمانی هستند 

از آن جایــی کــه مــردم علــت اعتیــاد را نمی داننــد ممکــن اســت دربــاره معتــادان اشــتباهات 
ــرات منفــی ســنگینی داشــته باشــد.  ــن اشــتباهات اث ــه بعضــی از ای ــادی مرتکــب شــوند ک زی
ــواده وی  ــاد و خان ــه معت ــی ب ــه بزرگ ــد ضرب ــه می توان ــت ک ــتباهاتی اس ــی از اش ــاال یک ــاور ب ب
بزنــد. حقیقــت آن اســت کــه همــه معتــادان افــراد بــی ایمانــی نیســتند. درســت اســت کــه 
ــیبهای  ــیاری از آس ــه بس ــال ب ــروز و ابت ــع ب ــد مان ــان می توان ــوی و ایم ــی، معن ــادات مذهب اعتق
روانــی- اجتماعــی شــود ولــی ایــن بــدان معنــی نیســت کــه هــر کســی کــه مبتــال بــه اعتیــاد 
ــتفاده از  ــا اس ــادان ب ــیاری از معت ــت. بس ــب اس ــاد و المذه ــی اعتق ــان، ب ــی ایم ــًا ب ــد لزوم ش
اعتقــادات خــود توانســته اند تــرک کننــد و دوبــاره بــه جامعــه برگردنــد. بســیاری از درمان هــای 
ــده اند.  ــی ش ــزی و طراح ــادان برنامه ری ــان معت ــادات و ایم ــتفاده از اعتق ــا اس ــاد ب ــاص اعتی خ
ــک  ــان کم ــه آن ــادان ب ــان معت ــوی و ایم ــی و معن ــادات مذهب ــا، اعتق ــوع از درمان ه ــن ن در ای

ــد.  ــه کنن ــر ایــن بیمــاری ســنگین خــود غلب ــا ب ــد ت می کنن

علــت اعتیــاد بــی ایمانــی نیســت بلکــه اعتیــاد بیمــاری پیچیــده ای اســت و علــل مختلــف 
شــخصی، خانوادگــی، روانــی، اجتماعــی و... دارد.

معتادان افراد الابالی و بی مسئولیتی هستند 
معتادان افرادی ضعیف و بی اراده هستند     

در کلیــه نگرش هــا و باورهــای بــاال، صفــات منفــی بــه معتــادان نســبت داده شــده اســت. 
حقیقــت آن اســت کــه ایــن خصوصیــات بیشــتر ناشــی از پدیــده اعتیــاد اســت، نــه شــخصیت 
فــرد معتــاد یعنــی پــس از آن کــه فــرد دچــار اعتیــاد شــد بــه علــت شــدت بیمــاری و تخریبــی 
کــه بیمــاری ایجــاد می کنــد قــادر نیســت بــه وظایــف و مســئولیتهای خــود عمــل کنــد، جلــوی 
ــرک  ــرای ت ــه ب ــی ک ــش های مختلف ــرد و در کوش ــود را بگی ــرف خ مص
انجــام می دهــد بــا مشــکل روبــرو می شــود ولــی ایــن خصوصیــات بــا 
ــع از  شــخصیت واقعــی فــرد متفــاوت اســت. چنیــن نگرش هایــی مان
آن می شــود کــه بــه فــرد فرصــت مبــارزه بــا اعتیــاد داده شــود. از ســوی 
دیگــر نگــرش فــرد معتــاد نســبت بــه خــودش را هــم بــا مشــکل روبــه 
ــاری  ــن بیم ــا ای ــارزه خــود ب ــوان مب ــه ت ــرد ب ــد و در نتیجــه ف رو می کن
دچــار شــک و تردیــد می شــود. حقیقــت آن اســت کــه تجربــه نشــان 
ــرک در  ــد پــس از ت ــرک کنن ــه توانســته اند ت ــرادی ک داده بســیاری از اف
حوزه هــای مختلــف زندگــی توانایــی و کفایــت خــود را نشــان داده انــد.

این خصوصیات 
منفی بیشتر ناشی 

از پدیده اعتیاد 
است، نه شخصیت 

فرد معتاد
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معتاد را باید از جامعه حذف کرد 

ــد  ــان مایلن ــود و خانواده ش ــرای خ ــاد ب ــده اعتی ــرس از پدی ــت ت ــه عل ــراد ب ــیاری از اف بس
کــه جامعــه خالــی از معتــادان باشــد. ایــن افــراد بــاور دارنــد کــه وجــود معتــادان در نزدیکــی 
ــد  ــازد. همانن ــاده س ــان آم ــان و خانواده هایش ــاد آن ــروز اعتی ــرای ب ــه را ب ــد زمین ــان می توان آن

ســایر ترس هــا، ایــن تــرس نیــز ناشــی از عــدم آگاهــی از پدیــده 
اعتیــاد اســت. تنهــا هم جــواری و همســایگی بــا افــراد معتــاد بــه 
تنهایــی خــود نمی توانــد عامــل اعتیــاد باشــد بلکــه همــان طــور 

کــه گفتــه شــد اعتیــاد عوامــل مختلفــی دارد. 

ــاره  ــود چ ــی خ ــه تنهای ــادان ب ــذف معت ــر ح ــوی دیگ از س
ــدی از  ــوارد جدی ــًا م ــون مرتب ــت چ ــاد نیس ــگیری از اعتی پیش
اعتیــاد بــروز می یابــد. اصــوالً فــرد معتــاد در همــه جوامــع جهــان 
ــت. در  ــل اس ــاد باط ــاری از معت ــه ع ــور جامع ــود دارد و تص وج
ــه  ــتند و ب ــی هس ــان و مخف ــادان پنه ــورها، معت ــیاری از کش بس
ــه کامــال و  ــه جامع ــد ک ــران می دهن ــه دیگ ــن تصــور را ب ــط ای غل
صــد درد صــد از اعتیــاد اســت، کــه ایــن مطلــب صحــت نــدارد.

همه معتادان مبتال به ایدز هستند 

نگــرش مــردم نســبت بــه معتــادان همیشــه منفــی بــوده؛ امــروزه وجــود بیمــاری ایــدز و 
ــرای نگرش هــای منفــی مــردم نســبت  ــه دیگــری ب شــیوع آن در میــان معتــادان تزریقــی زمین
بــه معتــادان ایجــاد کــرده اســت. اگرچــه، بیمــاری ایــدز در میــان معتــادان تزریقــی بــه دلیــل 
اشــتراک آنهــا در وســایل تزریــق بیشــتر از جمعیــت عــادی اســت ولــی ایــن بــدان معنــی نیســت 

ــه ایــدز می باشــند.  کــه همــه معتــادان مبتــال ب

ــرای طــرد معتــادان  اثــر و اهمیــت ایــن نگــرش منفــی در آن اســت کــه عامــل دیگــری ب
بــه حاشــیه جامعــه می گــردد چنیــن طردهایــی باعــث از دســت رفتــن فرصــت کمــک بــه ایــن 
ــیه  ــه حاش ــادان ب ــه معت ــود ک ــعی می ش ــان س ــرفته جه ــورهای پیش ــود. در کش ــاران می ش بیم
رانــده شــده را بــه نوعــی جــذب؛ و بــه مراکــز درمانــی وصــل نماینــد و بــرای تحقــق ایــن امــر 

ــد.  ــادی صــرف می کنن ــه و بودجــه زی هزین

عــالوه بــر ایــن هــر چــه معتــادان بیشــتر بــه حاشــیه جامعــه رانــده شــوند، احتمــال ابتــال 
ــرایط  ــن ش ــرا در ای ــد. زی ــش می یاب ــدز افزای ــوص ای ــه خص ــف ب ــای مختل ــه بیماری ه ــان ب آن
احتمــال مصــرف تزریقــی افزایــش می یابــد و همچنیــن احتمــال تزریــق بــا وســایل مشــترک و 

حذف معتادان به 
تنهایی چاره پیشگیری 
از اعتیاد نیست چون 
مرتبًا موارد جدیدی از 

اعتیاد بروز می یابد.
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آلــوده نیــز افزایــش می یابــد. بــه همیــن دلیــل بــرای کاهــش عفونــت ویــروس HIV و بیمــاری 
ــه حاشــیه  ــان ب ــده شــدن آن ــادان شــده و از ران ــه معت ایــدز ضــروری اســت توجــه بیشــتری ب
جامعــه پیشــگیری گــردد. در ضمــن نشــان داده شــده کــه هــر قــدر ســعی شــود کــه معتــادان 
بــه کنــار رانــده شــوند یــا از جامعــه حــذف شــوند، نــه تنهــا حــذف نشــده بلکــه آســیب بــه آنهــا 

ــد. ــه صــورت پنهــان رشــد می کن ــه جامعــه بیشــتر می شــود و ب ــع ب ــه الطب و ب

ــه  ــادان و افــرادی کــه دچــار مصــرف، ســوء مصــرف و وابســتگی ب ــه طــور خالصــه، معت ب
ــل و  ــاد دارای دالی ــوند. اعتی ــده می ش ــف دی ــای مختل ــار و گروه ه ــه اقش ــده اند در هم ــواد ش م
ــه جــز بــی ایمانــی، ضعیــف بــودن، الابالی گــری و بــی مســئولیتی  علت هــای دیگــری اســت ب
ــه  ــادان مبتــال ب ــی همــه معت ــادان تزریقــی شــایع اســت ول ــان معت بیمــار. اگرچــه ایــدز در می

ــند.  ــاری نمی باش ــن بیم ای

حقیقــت آن اســت کــه اعتیــاد بیمــاری پیچیــده ای اســت و 
ــی، اجتماعــی و... دارد.  ــف شــخصی، خانوادگــی، روان ــل مختل عل
ــان،  ــتن ایم ــه نداش ــط در نتیج ــواد فق ــرف م ــه مص ــور آن ک تص
ــود  ــاد می ش ــر و... ایج ــوادی، فق ــوی، بی س ــخصیت ق اراده، ش
ــوع نگرش هــا فقــط ســاده انگاری نســبت  ــن ن اشــتباه اســت. ای
ــردن  ــده اســت و جــز جریحــه دار ک ــه پدیده هــای بســیار پیچی ب
ــا  ــای آنه ــاری و خانواده ه ــن بیم ــه ای ــال ب ــراد مبت ــات اف احساس

هیــچ فایــده دیگــری نــدارد. 

ساده انگاری هایی از 
این دست می تواند 

احساسات افراد مبتال 
و خانواده های آنها را 

جریحه دار کند.



باورهای شایع در مورد 
عوارض و اثرات مواد 

متاســفانه اطالعــات صحیــح مــردم در مــورد عــوارض مصــرف مــواد بســیار انــدک اســت. در 
بســیاری از مــوارد مطالبــی کــه بــه خصــوص در مــورد تریــاک گفتــه و شــنیده می شــود حاکــی 
از دیــدگاه مثبــت مــردم نســبت بــه ایــن مــاده اســت. در زیــر بــه تعــدادی از ایــن باورهــا اشــاره 

شــده اســت.

مصرف مواد برای درمان بیماری ها مناسب است 

ــا  ــده ی ــه صحبــت می شــود کــه مصــرف مــواد درمانکنن ــط ایــن گون ــه غل گاهــی اوقــات ب
ــه  ــود ک ــه می ش ــط گفت ــه غل ــوارد ب ــی م ــت. در بعض ــی بیماری هاس ــده از بعض ــگیری کنن پیش
ــز کــرده  ــرای درمــان بیمــاری خاصــی تجوی ــه ویــژه تریــاک را ب فــالن پزشــک مصــرف مــواد ب

ــد  ــر می کنن ــط فک ــه غل ــردم ب ــده ای از م ــوص ع ــه خص ــت. ب اس
مصــرف تریــاک بــرای قلــب خــوب اســت و یــا بیماری هــای قلبــی را 
درمــان می کنــد. کلیــه ایــن باورهــا اشــتباهند. در بســیاری از مــوارد 
فــردی کــه در حــال مصــرف تریــاک اســت ســکته قلبــی کــرده ولــی 
ــا  ــده ت ــه نش ــالً متوج ــای درد اص ــادن گیرنده ه ــت از کار افت ــه عل ب
زمانــی کــه پزشــک دســتور آزمایش هــای جانبــی را داده اســت. بــه 
ایــن ترتیــب علیرغــم مصــرف تریــاک نــه تنهــا از بیمــاری او کاســته 
ــده و  ــز ش ــکته نی ــار س ــه دچ ــده بلک ــالم تر نش ــش س ــده و قلب نش
ــد  ــا بتوان ــرد اصــالً متوجــه ســکته نشــده ت ــاک اســت کــه ف خطرن
ــد  ــی ص ــل در ط ــد. حداق ــام ده ــب را انج ــی مناس ــات درمان اقدام
ســاله اخیــر کــه مطالعــات وســیعی در مــورد مــواد مختلــف و اثــرات 
ــه  ــداده ک ــان ن ــه ای نش ــچ مطالع ــده، هی ــان انجــام ش ــا در جه آنه

مصــرف مــواد و بــه خصــوص تریــاک جنبــه درمانــی داشــته اســت. هــر آن چــه جنبــه درمانــی 
و دارویــی دارد بــه صــورت قــرص یــا شــربت یــا ســایر داروهــا درآمــده اســت. توصیــه مصــرف 

مــواد از ســوی پزشــک یــا کارکنــان بهداشــتی امــری کامــالً غلــط و غیرمســئوالنه اســت. 

هیچ مطالعه ای 
نشان نداده که 

مصرف مواد و به 
خصوص تریاک 

جنبه درمانی 
داشته است.

بخش سوم



باورهای اشتباه در مورد اعتیاد 24

مصرف مواد فکر را باز می کند  

در بعضــی مــوارد ایــن گونــه در مــورد مــواد گفتــه می شــود کــه مــواد می تواننــد بــه رشــد 
تفکــر انســان کمــک کننــد و بــا مصــرف آنهــا فــرد می توانــد از نیــروی تفکــر بهتــر اســتفاده کنــد. 
ــه  ــز بســیار شــایع اســت کــه ب ــدگان ســیگار نی ــان مصــرف کنن ــه خصــوص در می ــاور ب ایــن ب
هنــگام روبــه رو شــدن بــا یــک مســئله ابتــدا بــه خــود فرصــت می دهنــد یــک ســیگار می کشــند 
و ســپس بــه ســراغ حــل آن مســئله می رونــد و بســیار معتقدنــد کــه مصــرف ســیگار تفکــر آنهــا 
ــز وجــود دارد و  ــواد نی ــف در مــورد ســایر م ــه صورت هــای مختل ــاور ب ــن ب ــد. ای ــر می کن را بهت
مثــالً یــک نویســنده معتقــد اســت کــه بــا مصــرف تریــاک بهتــر می تونــد بنویســد و مــواردی از 
ایــن قبیــل. حقیقــت آن اســت کــه ایــن بــاور نیــز کامــالً اشــتباه اســت. زمانــی کــه صــرف تهیــه، 
ــی کــه صــرف عــوارض جســمانی و  ــن زمان جســتجو و آمــاده ســازی مــواد می شــود و همچنی
ــه  ــود ب ــر ش ــرف تفک ــر ص ــود اگ ــواد می ش ــرف م ــی از مص ــای ناش ــواد و گرفتاری ه ــی م وران

مراتــب اثربخشــی باالتــری دارد. 

ــم  ــه تعلی ــچ موسس ــر، در هی ــوی دیگ از س
و تربیتــی توصیــه نشــده کــه بــرای تفکــر مــواد 
ــود  ــه می ش ــه توصی ــی ک ــود در حال ــرف ش مص
فــرد خــوب بخــواد، تغذیــه خوبــی داشــته باشــد، 
ــد و اســتراتژی های  از مــواد خاصــی اســتفاده کن
مختلفــی بــه او آموختــه می شــود همچنیــن 
و  علمــی  پژوهشــی،  موسســات  بهتریــن 
دانشــگاهی هیچــگاه افــرادی را کــه مصــرف 
کننــده مــواد باشــند، جــذب نمی کننــد و در 
ــد او مــواد خاصــی را مصــرف  صورتــی کــه بدانن
ایــن  می کننــد.  اخــراج  را  او  حتــی  می کنــد 
حقایــق کامــالً متضــاد بــا ایــن بــاور رایــج اســت 
ــه ذهن هــای ســالم و  ــان ب ــروزه، جه ــد. ام ــاز کن ــر انســان را ب ــد فک ــه مصــرف مــواد می توان ک
قــوی بــرای پیشــبرد علــم و دانــش نیــاز دارد نــه ذهنــی کــه در اثــر مصــرف مــواد دچــار بیمــاری 
و مشــکالت شــدیدی شــده باشــد و روز بــه روز فــرد را بــه طــرف ناتوانــی، نیازمنــدی و بیمــاری 
پیــش بــرد. چگونــه ذهنــی کــه مهمتریــن برنامــه زندگــی و نگرانــی اش تهیــه و جســتجوی مــواد 
ــان داده  ــه نش ــد؟ تجرب ــک کن ــش کم ــم و دان ــرد عل ــش ب ــه پی ــد ب ــت می توان ــی اس غیرقانون
ــوان  ــه تدریــج نات ــد؛ ب ــه مصــرف مــواد پرداخته ان ــرادی کــه ب حتــی قوی تریــن وموفق تریــن اف
ــده و  ــه ش ــنگینی مواج ــکالت س ــا مش ــود ب ــای خ ــتفاده از توانایی ه ــده و در اس ــر ش و ناتوان ت

ــده اند. ــده ش ــه ران ــیه جامع ــه حاش ــًا ب نهایت



25  ث  مثتبرثا با بهر ابررو رب بواشویبهرواب

مصرف مواد باعث خالقیت می شود. 

در بعضــی مــوارد و بــه خصــوص در بعضــی از محافــل هنــری ایــن تصــور غلــط وجــود دارد 
کــه مصــرف مــواد می توانــد باعــث خالقیــت شــود. ایــن افــراد معمــوالً مصــرف کننــده مــواد 
توهــم زا ماننــد حشــیش، گــراس، ال اس دی می باشــند. همــان طــور کــه از نامشــان پیداســت 
ــت  ــی خالقی ــم را نوع ــط توه ــه غل ــراد ب ــن اف ــوند و ای ــم می ش ــاد توه ــث ایج ــواد باع ــن م ای
می داننــد، در حالــی کــه خالقیــت کامــالً بــا توهــم متفــاوت اســت. خالقیــت امــر ســالمی اســت 
و توهــم ناشــی از بیمــاری اســت و در اثــر بیمــاری روانــی، مســمومیت، ضربــه بــه ســر و تعــدادی 
از بیماری هــای جســمانی نیــز ایجــاد می شــود. توهــم ناشــی از اختــالل در فعالیتهــای مغــزی و 

ــی و جســمانی ســنگین اســت.  یکــی از نشــانه های مهــم بیماری هــای روان

ــود  ــاد می ش ــرورش ایج ــه و پ ــن، مطالع ــر تمری ــت در اث ــه خالقی ــت ک ــم آن اس ــه مه نکت
و بــرای دســتیابی بــه آن بایــد زحمــت کشــید و چیــزی نیســت کــه بــا مصــرف یــک مــاده و 

مســموم و بیمــار کــردن مغــز ایجــاد شــود. 

بــه جــز چنــد مــورد نــادر در ســطح جهــان تمامــی هنرمنــدان واقعــی بــا مطالعه،تمریــن، 
مــدل گیــری و زحمتهــای مختلــف توانســته اند خالقیــت خــود را رشــد دهنــد، نــه مصــرف مــواد 
و مســموم کــردن ذهــن. خالقیــت یــک نــوع پیشــرفت و رشــد فــوق العــاده یــک مغــز و ذهــن 

ســالم اســت نــه بیمــار کــردن مغــز. 

ــک  ــر ی ــرف دیگ ــد و از ط ــواد می باش ــرف م ــرای مص ــی ب ــل تراش ــی دلی ــاور نوع ــن ب ای
ــدون زحمــت و دردســر می خواهــد راهــی را  ــرد ب ــه ف ــی ک ــه صورت ــی اســت ب ــوع راحت طلب ن
ــا بــرای دســت یابی بــه آن ســالهای ســال زحمــت کشــیده اند.  یــک شــبه بــرود کــه افــراد توان
حقیقــت آن اســت کــه راه میــان بــری وجــود نــدارد. اگــر فــردی مایــل اســت بــه خالقیــت و هنر 
دســت یابــد بایــد ســالها شــاگردی، تمریــن و مطالعــه کنــد و ... نقــش مثبــت مــواد بــر بــدن 
و روان شــاید اســطوره ای اســت کــه توســط مصــرف کننــدگان آن دامــن زده می شــود و مبنــای 

علمــی و تجربــی نــدارد. 

مصرف مواد باعث تجارب عرفانی می شود.  

ــل تراشــی  ــی و دلی ــز کامــالً اشــتباه و نوعــی راحــت طلب ــاور نی ــل ایــن ب ــاور قب ــد ب همانن
ــن  ــط ای ــه غل ــند ب ــم زا می باش ــواد توه ــده ی م ــرف کنن ــًا مص ــه عمدت ــراد ک ــی اف ــت. بعض اس
ــد  ــان می شــود. همانن ــد کــه مصــرف مــواد باعــث ایجــاد تجــارب عرفانــی در آن عقیــده را دارن
ــه ســالها زحمــت، تمریــن، شــاگردی و... دارد و پدیــده ای  ــاز ب ــز نی ــر، عرفــان نی خالقیــت و هن
نیســت کــه بــا مصــرف یــک مــاده خــاص ایجــاد شــود. هماننــد بحــث هنــر، عرفــان نتیجــه یک 
ذهــن ســالم و رشــد یافتــه اســت نــه ذهنــی کــه در اثــر مصــرف مــواد، مســموم و بــه دنبــال 
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آن دچــار توهــم شــده اســت. اگــر کســی مایــل اســت بــه عرفــان دســت یابــد بایــد ســال های 
ســال زحمــت بکشــد نــه آن کــه بــا مصــرف مــاده خطرناکــی کــه ذهــن را از کار و فعالیــت ســالم 
ــه دلیل تراشــی افــرادی اســت  دور می کنــد ســعی کنــد بــه آن دســت یابــد. در آخــر، ایــن جمل
کــه دچــار ســوءمصرف مــواد و وابســتگی شــده اند ولــی در ظاهــر طــوری وانمــود می کننــد کــه 

هــدف آنــان عرفــان اســت نــه اعتیــاد.

مصرف تریاک باعث افزایش قوای جنسی می شود.

ــوای  ــش ق ــه افزای ــود دارد از آن جمل ــادی وج ــت زی ــای مثب ــاک نگرش ه ــوص تری در خص
جنســی اســت. اگرچــه در ابتــدای مصــرف چنیــن حالتــی ایجــاد می شــود ولــی پــس از آن کــه 
ــم  ــه مه ــود. نکت ــدید می ش ــی تش ــوای جنس ــکال در ق ــت، اش ــاک گذش ــرف تری ــی از مص مدت
ــرو  ــا دو مشــکل اساســی روب ــد ب ــی می رون ــن درمان های ــه ســراغ چنی ــه ب ــرادی ک آن اســت اف
ــب  ــن ترتی ــه ای ــاد. ب ــه اعتی ــال ب ــه 2- ابت ــان مشــکل اولی ــا تشــدید هم ــداوم ی می شــوند: 1- ت
مشــکل اولیــه حــل نشــده مشــکل ثانویــه ای کــه بســیار ســخت تر و ســنگین تر از مشــکل اولیــه 
اســت ایجــاد می شــود کــه هــر کــدام دیگــری را تشــدید می کنــد. در مجمــوع معتــادان بعــد از 
مدتــی بــه شــدت دچــار اشــکال کارکــرد جنســی و ناتوانــی می شــوند و نــه تنهــا اثرگــذاری مــواد 
ســریعًا ناپدیــد می شــود بلکــه اثــرات مخــرب آن گاهــی بــه صــورت دراز مــدت برجــای می مانــد. 

مصرف تریاک باعث جوان ماندن می شود. 

ایــن نگــرش مثبــت نســبت بــه تریــاک نســبتًا رایــج اســت و گفتــه می شــود کــه مصــرف 
تریــاک باعــث جوانــی و ســالمت اســت. بــه خصــوص آن کــه بــه غلــط گفتــه می شــود مصــرف 
ــد و....  ــر کار کن ــرش بهت ــد، فک ــوان بمان ــزد، ج ــش نری ــرد موهای ــود ف ــث می ش ــاک باع تری
ــالمت  ــی و س ــث جوان ــا باع ــه تنه ــاک ن ــرف تری ــت مص ــن نیس ــه چنی ــت ک ــت آن اس حقیق
نیســت بلکــه بــه شــدت بــدن را هــم از نظــر جســمی و هــم روانــی بــه تحلیــل می بــرد. تریــاک 
بــه لحــاظ ماهیــت شــیمیایی خــود گیرنده هــای درد را از کار 
می انــدازد و چــون فــرد درد و ناراحتــی خــود را احســاس نمی کنــد 
ــه ســالمت او  ــاک ب ــه ســالم اســت و تری ــه نظــرش می رســد ک ب
کمــک کــرده اســت. از آن جایــی کــه بــه هنــگام مصــرف تریــاک 
ــاری  ــود، بیم ــود نمی ش ــای خ ــیاری از بیماری ه ــه بس ــرد متوج ف
ــم و نشــانه های حــاد و شــدید  ــد و عالی ــادی می کن پیشــرفت زی
ــتند  ــی هس ــخص آن بیماران ــه مش ــود. نمون ــاز می ش ــاری آغ بیم
ــه  ــی متوج ــد و حت ــکته کرده ان ــاک س ــرف تری ــن مص ــه در حی ک

ــده اند.  ــود نش ــکته خ س

هنگام مصرف تریاک 
فرد متوجه بسیاری 
از بیماری های خود 
نمی شود و بیماری 

پیشرفت زیادی می کند.
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 تریاک نوشدارو است، هر دردی را درمان می کند 
      تریاک خاصیت های عجیبی دارد.

ــل  ــل و عوام ــه عل ــت ک ــده ای اس ــده پیچی ــاد پدی ــد اعتی ــه ش ــال گفت ــه قب ــور ک ــان ط هم
مختلفــی دارد. عوامــل فرهنگــی و تاریخــی نیــز یکــی از عوامــل موثــر بــر ایــن پدیــده هســتند 
کــه بــر نگــرش و افــکار مــردم در مــورد تریــاک هنــوز هــم تاثیــر گذارنــد. در گذشــته بــرای درمــان 
ــازل قدیــم  بیماری هــای مختلــف از تریــاک اســتفاده فراوانــی می شــده اســت و همیشــه در من
ــا توجــه بــه  مقــداری تریــاک نگهــداری می شــد تــا در مواقــع ضــروری از آن اســتفاده شــود. ب
ــی و  ــدرت درمان ــاک ق ــه تری ــد ک ــاور دارن ــردم ب ــده ای از م ــوز هــم ع ــن ســابقه تاریخــی هن ای
ــوز هــم  ــد. هن ــان می کن ــاری را درم ــه هــر بیم ــادی دارد و نوشــدارویی اســت ک شفابخشــی زی
در میــان مــردم شــنیده می شــود کــه اثــرات درمانــی عجیبــی را بــه تریــاک نســبت می دهنــد. 
مثــال آن کــه بــرای درمــان گلــو درد حتــی اگــر تریــاک از روی پوســت مالیــده شــود گلــودرد را 

ــد.  ــان می کن درم

حقیقــت آن اســت کــه بــه دنبــال تحقیقــات و پژوهش هــای 
ــواع  ــاده در ان ــن م ــی ای ــرات درمان ــگاهی، اث ــی و آزمایش بالین
ــایر  ــرص و س ــربت، ق ــورت ش ــه ص ــی ب ــاز و قانون ــای مج داروه
ــت. در  ــده اس ــته ش ــردم گذاش ــار م ــی در اختی ــکل های داروی ش
واقــع مــردم بــه اثــرات درمانــی ایــن مــاده تــا جایــی کــه صدمــه 
زننــده و ضــرر آفریــن نباشــد، دسترســی دارنــد. مصــرف تریــاک به 
ــا مشــکل  ــه تنه ــده می شــود ن ــادان دی ــان معت شــکلی کــه در می
ــرد  ــی ف ــه مشــکالت قبل ــه مشــکلی ب ــد بلک ــه را حــل نمی کن اولی

ــند.  ــنگین تر می باش ــخت تر و س ــه س ــکل اولی ــب از مش ــه مرات ــه ب ــکالتی ک ــد مش می افزای

ــه  ــغ می شــود ناشــی از تفکــر قدیمــی نســبت ب ــه تبلی ــاک آن چــه ک ــع در مــورد تری در واق
تریــاک بــه عنــوان نوشــدارو اســت. 

مصــرف تریــاک حشــیش و مــوادی کــه از گیاهــان تولیــد می شــوند 
چــون جنبــه شــیمیایی ندارنــد، بــی ضرر هســتند.  

عــده ای از مــردم نگــرش منفــی نســبت بــه مصــرف داروهــا دارنــد. ایــن افــراد بــه طب ســنتی 
پایبندنــد و معمــوالً بــرای درمــان بیماری هــای خــود از گیاهــان دارویــی و جوشــانده ها و عرقیــات 
اســتفاده می کننــد. آنــان معتقدنــد چــون داروهــا، صناعــی هســتند و در کارخانه هــا بــا اســتفاده 

از مــواد شــیمیایی تولیــد می-شــوند و جنبــه گیاهــی نــدارد می توانــد ضررآفریــن باشــند. 

مصرف تریاک به شکلی 
که در میان معتادان 
دیده می شود هیچ 

مشکلی را درمان 
نمی کند
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متاســفانه گاهــی مواقــع همیــن رویکــرد باعــث می شــود بعضــی از افــراد بــه اشــتباه تصــور 
کننــد کــه مصــرف هــر نــوع مــوادی کــه از گیاهــان تولیــد می شــود بــی ضــرر باشــد از جملــه 
تریــاک و حشــیش. نکتــه مهــم آن اســت کــه بــه یــاد داشــته باشــیم نــه مصــرف هــر نــوع مــاده 
گیاهــی بــی ضــرر و نــه مصــرف هــر نــوع مــاده شــیمیایی ضررآفریــن اســت. مصــرف بعضــی از 

مــواد صرفنظــر از آن کــه جنبــه طبیعــی داشــته باشــند یاصناعــی می توانــد مضــر باشــد. 

تریــاک، حشــیش، گــراس، کوکائیــن و... بــا آن کــه مــوادی طبیعــی هســتند ولــی اثــرات 
مخربــی بــر جســم و روان انســان دارنــد. از ســوی دیگــر مصــرف بعضــی مــواد صناعــی ماننــد 
ــه  ــادی(، ال اس دی و... ک ــا ش ــی ی ــرص اکستاس ــه ق ــا )از جمل ــن، آمفتامین ه ــن، مرفی هروئی

جنبــه صناعــی دارنــد نیــز مضــر و مهلــک اســت. 

حشیش اعتیادآور نیست. 

بســیاری از جوانانــی کــه مصــرف کننــده حشــیش و گــراس هســتند بــا ایــن بــاور شــروع 
بــه مصــرف کرده انــد کــه تصــور می کردنــد؛ حشــیش یــا گــراس اعتیــادآور نیســتند. ایــن بــاور 
ــه تنهــا اعتیــادآور اســت هماننــد  بســیار اشــتباه اســت حشــیش ن
ــر  ــی ب ــرات منف ــوارض و اث ــدت ع ــه ش ــه ب ــن، بلک ــاک و هروئی تری
ــوع  ــن ن ــای ای ــن ویژگی ه ــی از مهمتری ــذارد. یک ــز انســان می گ مغ
ــواد  ــت. م ــاک اس ــیار خطرن ــه بس ــت ک ــی آنهاس ــواد توهم زای از م
توهــم زا و بــه خصــوص حشــیش بــه راحتــی جنــون ایجــاد می کنند.

برخــالف تصــور مــردم، حشــیش هــم وابســتگی روانــی و هــم 
جســمانی ایجــاد می کنــد. تنهــا تفــاوت حشــیش بــا مــواد افیونــی 
ماننــد تریــاک و هروئیــن در آن اســت کــه ایجــاد وابســتگی روانــی 
و جســمی کندتــر اســت. بــه همیــن دلیــل ایــن بــاور غلــط ایجــاد 

شــده اســت کــه حشــیش اعتیــادآور نیســت. 

عالوه بر این مصرف مواد توهم زا باعث جنون نیز می شود.

ــند و  ــی نمی باش ــرات درمان ــوارض و اث ــواد دارای ع ــک از م ــچ ی ــه هی ــور خالص ــه ط ب
ــرات  ــد. از اث ــز نمی کن ــه و تجوی ــواد را توصی ــن م ــرف ای ــی مص ــع علم ــک از مناب ــچ ی هی
درمانــی بعضــی از مــواد ماننــد تریــاک در تهیــه داروهــا اســتفاده شــده اســت. هیــچ یــک از 
مــواد باعــث رشــد قــوای فکــری، خالقیــت و عرفــان نمی شــود. بلکــه بیمــاری بــر مشــکالت 

ــد.  ــه می کنن ــرد اضاف ــی ف قبل

به یاد داشته باشید 
حشیش اعتیادآور 

است و هم وابستگی 
جسمانی و هم 

وابستگی روانی ایجاد 
می کند.



باورهای اشتــباه در 
مورد درمان اعتیــاد 

اطالعــات مــردم در مــورد درمــان اعتیــاد نــه تنهــا انــدک اســت بلکــه معمــوالً بــا دیدگاه های 
کامــالً متناقضــی در ایــن زمینــه روبــرو هســتیم. چنیــن باورهایــی هــم می تواننــد عاملــی بــرای 
تشــدید مصــرف مــواد باشــند و همچنیــن عاملــی بــرای عــدم مراجعــه بــه درمــان. در بســیاری 
ــاران از  ــدی بیم ــث ناامی ــا اســت باع ــودن درمان ه ــر ب ــی از ناموث ــه حاک ــی ک ــوارد باورهای از م

ــد. ــواده وی می کن ــار و خان ــر بیم ــادی گریبان گی ــی زی ــب منف ــه خــود عواق ــان می شــود ک درم

ترک مواد یعنی بیمار شدن و مردن  

بعضــی از مــردم اعتقــاد دارنــد کــه تــرک مــواد امکان پذیــر نیســت و معمــوالً افــرادی کــه 
مــواد را کنــار می گذارنــد یــا بیمــار می شــوند یــا می میرنــد. ایــن بــاور غلــط اســت. تــرک مــواد 
ــاور غلــط از  امکان پذیــر اســت بــدون آن کــه فــرد بیمــار شــود یــا فــوت کنــد. معمــوالً ایــن ب
آن جــا ناشــی می شــود کــه بــه هنــگام مصــرف مــواد بــه خصــوص تریــاک و مشــتقات آن بــه 
علــت از کار افتــادن گیرنده هــای درد و ســایر عــوارض ناشــی از مصــرف، معتــاد درد و در نتیجــه 
بیمــاری خــود را متوجــه نمی شــود و فکــر می کنــد کــه مشــکلی نــدارد و ســالم اســت. از ســوی 
دیگــر ســبک زندگــی یــک فــرد معتــاد بــه گونــه ای اســت کــه کمتــر بــه ســالمت و تغذیــه خــود 
ــا آگاه  ــه از آنه ــود ک ــی می ش ــای مختلف ــار بیماری ه ــل دچ ــن دلی ــه همی ــد ب ــت می ده اهمی
نیســت. بــه دنبــال تــرک و از بیــن رفتــن اثــرات ضــد درد، بــه تدریــج بیماری هایــی کــه قبــالً 
ــه غلــط تصــور  ــی فــرد متوجــه آنهــا نبــود خــود را نشــان می دهــد و فــرد ب وجــود داشــت ول
ــال قطــع مصــرف مــواد دچــار ایــن بیماری هــا شــده اســت.  ــه دنب ــه تازگــی و ب ــد کــه ب می کن
در حالــی کــه ایــن بیماری هــا از قبــل وجــود داشــته و در اثــر مصــرف مــواد فــرد متوجــه آنهــا 

نشــده تــا بــه مراحــل پیشــرفته ای رســیده اســت.

اعتیاد غیرقابل درمان است. 

بســیاری از مــردم معتقدنــد کــه اعتیــاد درد بــی درمانــی اســت و هــر کســی کــه بــه ایــن 
بیمــاری مبتــال شــد دیگــر قــادر نخواهــد بــود بــه زندگــی طبیعــی و بــدون مصــرف مــواد بازگردد. 

بخش چهارم
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ایــن نگــرش غلــط از آن جــا ناشــی می شــود کــه معمــوالً اکثــر بیمــاران بارهــا تــرک می کننــد و 
دوبــاره مصــرف مــواد را شــروع می کننــد. از ســوی دیگــر، از آن جایــی کــه پدیــده اعتیــاد بســیار 
مذمــوم اســت معمــوالً معتــادان و خانواده هــای آنــان ســعی می کننــد ایــن بیمــاری را مخفــی 
نگهدارنــد و بــه همیــن دلیــل در مــواردی کــه درمــان شــدند نیــز کســی از بهبــود آنــان مطلــع 
نمی شــود. ایــن در حالــی اســت کــه در کشــورهای پیشــرفته ســعی می شــود معتادانــی کــه در 
درمــان خــود موفــق بودنــد را بــه جامعــه نشــان دهنــد تــا افــراد بــاور کننــد کــه اعتیــاد درمــان 
دارد. بســیاری از مســئوالن و کارکنــان انجمن هــای مبــارزه بــا اعتیــاد و انجمن هــای مربــوط بــه 
درمــان اعتیــاد از معتادانــی می باشــند کــه تــرک کرده انــد و حــال بــه کمــک ســایر انســان های 
ــه  ــنگین ب ــای س ــار اعتیاده ــابقًا دچ ــناس س ــق و سرش ــراد موف ــیاری از اف ــد. بس ــال می-آین مبت
ــدان  ــه از هنرمن ــوایزی ک ــک س ــج و پاتری ــکالس کی ــد نی ــد مانن ــن بوده ان ــه هروئی ــوص ب خص

درجــه یــک غــرب محســوب می-شــوند.

نکات بسیار مهم
درمــان اعتیــاد ســخت اســت. همــان طــور کــه گفتــه شــد اعتیــاد پدیــده پیچیــده و چندیــن . 1

عاملــی اســت و مســلمًا درمــان آن نیــز مشــکل تر از ســایر بیماری هاســت.

ماهیــت درمــان اعتیــاد بــه گونه ای اســت کــه بــا عودها و شکســت های مکــرر همراه اســت. . 2

ــرک . 3 ــی ت ــه معن ــاد ب ــالً درمــان اعتی ــه اســت. قب ــاد تغییــر یافت امــروزه مفهــوم درمــان اعتی
ــان  ــدز در می ــدید ای ــترش ش ــد و گس ــت رش ــه عل ــروزه ب ــود. ام ــواد ب ــرف م ــل مص کام
ــردم  ــادی و م ــت ع ــاری در جمعی ــن بیم ــش ای ــث افزای ــًا باع ــه نهایت ــی ک ــادان تزریق معت
ــش  ــرد کاه ــه اســت و در حــال حاضــر رویک ــاد تغییــر یافت ــان اعتی ــوم درم می شــود؛ مفه
آســیب درکنــار رویکــرد تــرک کامــل پذیرفتــه شــده اســت. در رویکــرد کاهــش آســیب تغییــر 
شــکل مصــرف، روش مصــرف و میــزان مصــرف از داروهــای پرخطرتــر بــه داروهــا و مــواد 
کــم خطرتــر نیــز بــه عنــوان یــک موفقیــت درمانــی پذیرفتــه شــده اســت. یعنــی چنــان چــه 
معتــادی شــکل مصــرف مــواد را از تزریقــی تبدیــل بــه تدخینــی نمایــد هــم بــه نوعــی در 

درمــان خــود موفــق بــوده اســت. 

در درمــان اعتیــاد بایــد انــواع مختلفــی از درمان هــای دارویــی و روان شــناختی ارائــه شــود. . 4
در داخــل درمان هــای دارویــی و غیردارویــی نیــز بایــد انــواع مختلفــی از داروهــا و خدمــات 
بــه بیمــاران ارائــه شــوند. متاســفانه در ســال های گذشــته چنیــن خدماتــی در داخــل کشــور 
مهیــا نبــود. معتــاد مجــرم تلقــی می شــد و بــه همیــن دلیــل کمتــر بیمارســتان یــا مرکــز 

درمانــی حاضــر می شــد خدمــات درمانــی بــه معتــادان ارائــه دهــد. 
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در واقــع در چنــد ســال اخیــر اســت کــه مراکــز درمانــی اعتیــاد در ســطح کشــور تاســیس 
شــده اســت. عــالوه بــر ایــن ارائــه درمان هــای اســتاندارد و نســبتًا متنــوع در مراکــز درمانــی نیــز 
بــه تازگــی صــورت گرفتــه اســت. طبیعــی اســت کــه در ســال های گذشــته معتــادان موفقیــت 
ــه  ــاد در داخــل کشــور ب ــرا خدمــات واقعــی درمــان اعتی ــی در درمــان خــود نداشــتند زی چندان

ــه می شــد. صــورت بســیار محــدودی ارائ

همــان طــور کــه قبــالً گفتــه شــد یــک بــاور غلــط در مــورد 
ــز  ــری نی ــتباهات دیگ ــث اش ــد باع ــان آن می توان ــاد و درم اعتی
ــان  ــتن آن ــادان کش ــان معت ــا راه درم ــه تنه ــاور ک ــن ب ــود. ای ش
ــان  ــاد درم ــه اعتی ــرد ک ــمه می گی ــاور سرچش ــن ب ــت، از ای اس
نــدارد، بنابرایــن بهتریــن راه حــل آن اســت کــه معتــادان کشــته 
شــوند. منطــق ایــن افــراد آن اســت کــه بــا کشــتن معتــادان هــم 
جامعــه، هــم بیمــار و هــم خانــواده او از رنــج ر هایــی می یابنــد. 
ــا  ــتی ب ــن کمونیس ــورد چی ــراد از برخ ــن اف ــات ای ــی اوق گاه
ــن  ــت. چنی ــا ریخ ــه دری ــان را ب ــه آن ــد ک ــاد می کنن ــادان ی معت
رویکردهایــی نــه تنهــا فایــده ای نــدارد بلکــه بســیار غیرانســانی 
ــاهد  ــن ش ــور چی ــورد کش ــه در م ــور ک ــان ط ــت. هم ــز هس نی
هســتیم ایــن روش تاثیــری در پیشــگیری از مصــرف مــواد 
ــدی از  ــف درص ــل مختل ــه دالی ــا ب ــه بن ــر جامع ــت. در ه نداش
ــرای آگاهــی  ــه دام مصــرف مــواد کشــیده می شــوند )ب مــردم ب

ــی ـ اجتماعــی  ــاد روان ــاد و ابع ــاب اعتی ــه کت ــر آن ب ــر ب ــل و عوامــل موث ــاد و عل از مفهــوم اعتی
ــا نســل های بعــد چــه کار  ــادان باشــد آن وقــت ب ــر راه حــل کشــتن معت ــد( اگ آن مراجعــه کنی
بایــد کــرد؟ آیــا می تــوان دائمــًا عــده ای از مــردم را بــه دلیــل بیمــاری کــه بــه آن مبتــال هســتند 

ــت؟ کش

از ســوی دیگــر، در صــورت ارائــه خدمــات درمانــی مختلــف بســیاری از معتــادان می تواننــد 
ــر راه حــل کشــتن ایــن عــده  ــه اگ ــد ک ــواده و جامعــه خــود کمــک کنن ــه خان ــد و ب ــود یابن بهب

ــادی را از دســت می دهــد. ــروی انســانی زی باشــد جامعــه نی

عــالوه بــر ایــن، بیمــاران مبتــال بــه اعتیــاد هماننــد ســایر بیمــاران نیاز بــه درمــان و مداخالت 
مختلــف درمانــی دارنــد. همــان طــور کــه کشــتن یــک بیمــار ســرطانی یــا قلبــی صحیــح نیســت 
و توصیــه نمی شــود در مــورد یــک معتــاد هــم همیــن گونــه اســت. چنیــن نگرش هایــی ناشــی 
از ناآگاهــی از پدیــده اعتیــاد، و معمــوالً ناشــی از دیدگاه هایــی اســت کــه معتــاد را یــک انســان 

ضعیــف، الابالــی، بــی مســئولیت، شــرور و... می داننــد.

 چنین رویکردهایی 
نه تنها فایده ای 

ندارد بلکه بسیار 
غیرانسانی نیز 

هست.
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معتــادان ننــگ جامعه اند و باید آنها را از متــن جامعه دور کرد 

ایــن بــاور نیــز هماننــد بــاور قبلــی اســت بــا ایــن تفــاوت کــه بــه جــای کشــتن معتــادان 
ــه  ــود دارد ک ــاد وج ــن اعتق ــم ای ــا ه ــن ج ــت. در ای ــه اس ــان از جامع ــردن آن ــه دور ک ــل ب مای
اعتیــاد درمــان نــدارد و بهتریــن کار بــرای ســالم نگهداشــتن دیگــران آن اســت کــه ایــن افــراد 
را از جامعــه دور کــرد و مثــالً بــه یــک اردوگاه یــا یــک جزیــره تبعیــد کــرد. معمــوالً آن چــه کــه 
بــه عنــوان معتــاد مطــرح می شــود همــان معتــادان خیابانــی بــی خانمــان هســتند کــه تمــام 

منابــع حمایتــی خــود را از دســت داده انــد. 

ــی  ــه کس ــه چ ــاوت ک ــن تف ــا ای ــی را دارد ب ــای قبل ــکال باوره ــان اش ــز هم ــاور نی ــن ب ای
می توانــد هزینــه ایــن اردوگاه هــا یــا جزایــر را تامیــن کنــد. در ثانــی نیــروی زیــادی از 
انســان های دیگــر مســئول نگهــداری آنــان در جزایــر و اردوگاه هــا خواهنــد بــود. آیــا آنــان نیــز 
بــه نوعــی کار ناهنجــاری انجــام داده انــد کــه بایــد بــه چنیــن سرنوشــتی دچــار شــوند. نکتــه 
دیگــری کــه بــاز هــم از ناآگاهــی از پدیــده اعتیــاد حکایــت دارد آن کــه آیــا عامــل اعتیــاد وجــود 
ــری  ــه خط ــل جامع ــادان در داخ ــود معت ــا وج ــت؟ آی ــراف اس ــه و اط ــن جامع ــادان در بط معت
ــا عــده ای از معتادانــی کــه در  بــرای دیگــران دارد؟ آیــا همــه معتــادان را می تــوان شــناخت؟ ب
جامعــه فعالنــد و عضــو فعالــی از خانــواده و جامعــه می باشــند چــه کار بایــد کــرد؟ در کشــورهای 
پیشــرفته جهــان ســعی می شــود امکانــات و خدمــات درمانــی محــدودی بــرای ایــن عــده مهیــا 
شــود بــه طــوری کــه خطــری از ســوی آنهــا ســالمت آنــان و جامعــه را تهدیــد نکنــد و بــا ارائــه 
آگاهــی و برقــراری ارتبــاط آنــان را تشــویق بــه درمــان نماینــد. عمــالً تجــارب کشــورهای مختلــف 
در ایــن زمینــه موفقیــت آمیزتــر از روش هایــی اســت کــه مایــل بــه حــذف معتــادان و رانــدن 

ــه می باشــند. ــرون از جامع ــه بی ــان ب آن
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 فردی که چنـــد بار ترک کرد و دوباره مواد مصرف می کند  
غیرقابل درمان است

ــدارد آن اســت کــه معتــادان بارهــا  یکــی از دالیلــی کــه تصــور می شــود اعتیــاد درمــان ن
ــرای قطــع  ــد. کوشــش های متعــدد ب ــه ســراغ مصــرف مــواد می آین ــاره ب ــد و دوب تــرک می کنن
مصــرف مــواد و شکســت های متعــدد در ایــن زمینــه ایــن نگــرش را ایجــاد می کنــد کــه اعتیــاد 
درمــان نــدارد. نــگاه مــردم بــه اعتیــاد ماننــد نگاهــی اســت کــه بــه ســایر بیماری هــا دارنــد در 
حالــی کــه اعتیــاد پیچیــده اســت. در حــال حاضــر، نظــر متخصصــان آن اســت کــه شکســتهای 
متعــدد در درمــان قســمتی از ماهیــت ایــن بیمــاری اســت ولــی بــا هــر بــار عــود فــرد اطالعــات 
مهمــی در مــورد نقــاط آســیب پذیــری خــود می یابــد کــه در جریــان درمــان می توانــد از ایــن 
اطالعــات اســتفاده کنــد و نهایتــًا بتوانــد مصــرف را کاهــش دهــد، شــکل مصــرف یــا نــوع مــاده 

مصرفــی را تغییــر دهــد و یــا بتوانــد آن را کامــالً کنــار بگــذارد.

همــان طــور کــه قبالً گفته شــد در حــال حاضــر متخصصان در مــورد اعتیــاد به رویکــرد کاهش 
آســیب معتقدنــد )بــرای آشــنایی و اطــالع بیشــتر در مــورد رویکــرد کاهش آســیب به کتــاب اعتیاد 
و ابعــاد روانــی اجتماعــی آن از مجموعــه کتابهــای حاضــر مراجعــه کنیــد.( در ایــن رویکــرد درمــان 
و بهبــودی فقــط بــه معنــی قطــع کامــل مصــرف نیســت بلکــه حتــی تغییــر از یــک مــاده یــا روش 
مصــرف پرخطــر بــه روش هــا یــا مــواد کــم خطــر نیــز یــک موفقیــت بــزرگ محســوب می شــود.

کسی که هروئین مصرف می کند غیرقابل درمان است 

ــان  ــودی. آن ــرگ و ناب ــی م ــن یعن ــرف هروئی ــد مص ــادان معتقدن ــردم و معت ــیاری از م بس
معتقدنــد فــردی کــه بــه ســراغ هروئیــن رفــت را نمی تــوان درمــان کــرد. ایــن در حالــی اســت 
کــه مصــرف کننــده هروئیــن و بــه خصــوص مصــرف  کننــده تزریقــی هروئیــن بیــش از هــر فــرد 
دیگــری نیــاز بــه درمــان دارد. زیــرا فــردی بــه ســراغ هروئین مــی رود کــه نیــاز او به مصــرف مواد 
ــد. معمــوالً همیــن  ــه همیــن دلیــل مصــرف هروئیــن را شــروع می کن ــه اســت ب افزایــش یافت
افــراد پــس از مدتــی کــه تحمــل نســبت بــه هروئیــن پیــدا می کننــد بــه ســراغ مصــرف تزریقــی 
هروئیــن می رونــد تــا اثــر بیشــتری از همــان مقــدار مصــرف هروئین کســب کنند. مصــرف تزریقی 
هــر نــوع مــاده ای احتمــال خطــر ابتــال بــه ایــدز را افزایــش می دهــد )بــرای کســب اطالعــات 
ــاد از مجموعــه کتابهــای حاضــر مراجعــه کنیــد.( ــاب ایــدز و اعتی ــه کت بیشــتر در ایــن مــورد ب

چنیــن بــاوری باعــث می شــود کــه معتــادان مصــرف کننــده هروئیــن کــه بیشــتر نیازمنــد 
خدمــات درمانــی می باشــند و از ســوی دیگــر در خطــر ابتــال بــه ایــدز قــرار دارنــد کمتــر بــرای 
ــد باعــث افزایــش  ــدی می توان ــن ناامی ــان باشــند. چنی ــد از درم ــد و ناامی ــه کنن ــان مراجع درم
احتمــال خودکشــی در ایــن افــراد شــود و یــا باعــث شــود کــه ناامیدانــه بــه مصــرف خــود ادامــه 

دهنــد و در نتیجــه مشــکل آنــان بدتــر و بدتــر شــود.
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واقعیــت آن اســت کــه امــروزه رویکردهــای درمانــی مختلفــی بــرای درمــان اعتیــاد وجــود 
دارد و اعتیــاد بــه هروئیــن نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت. منظــور مــا از بحــث حاضــر آن 
نیســت کــه افــراد بــه مصــرف و ســوء مصــرف خــود ادامــه دهنــد و بــا آســودگی کامــل مصــرف 
هروئیــن چــه بــه صــورت تزریقــی و چــه بــه صــورت غیرتزریقــی را شــروع کننــد، بلکــه بدیــن 
معنــی اســت کــه بــرای افــرادی کــه گرفتــار هروئیــن هســتند نیــز درمــان وجــود دارد. اگرچــه 

ممکــن اســت درمــان در ایــن گــروه بــا مشــکالت بیشــتری همــراه باشــد. 

درمان اعتیاد یعنی سم زدایی  

عــده زیــادی از مــردم و معتــادان و خانواده هــای آنــان تصــور می کننــد کــه درمــان اعتیــاد 
ــار  ــه بیم ــود. دوره ای ک ــز می ش ــار دارو تجوی ــرای بیم ــه ب ــت ک ــه ای اس ــان دو هفت ــط هم فق
ــم  ــه را دوره س ــن دو هفت ــد. ای ــل می کن ــادی را تحم ــوص درد زی ــه خص ــی و ب ــم و ناراحت عالی
ــد خــود را از مــاده مصرفــی  ــا بتوان ــه بیمــار کمــک می شــود ت ــد کــه در واقــع ب زدایــی می نامن
ــه ســم  ــد ســم زدایــی یعنــی درمــان و پــس از ارائ ــد. بســیاری از مــردم تصــور می کنن جــدا کن
زدایــی درمــان خاتمــه یافتــه اســت و بیمــار بایــد بتوانــد مــواد را رهــا کنــد. حقیقــت آن اســت 
کــه درمــان اعتیــاد بســیار طوالنی تــر و متنوع تــر از ســم زدایــی اســت. ایــن درمــان شــامل دو 
ــز  ــت آمی ــان موفقی ــی- اجتماعــی. درم ــی و درمان هــای روان قســمت اســت: درمان هــای داروی
معمــوالً درمانــی اســت کــه هــر دو جــز را داشــته باشــد. یــک قســمت از درمان هــای دارویــی، 
ــری از  ــدت طوالنی ت ــرای م ــار ب ــت بیم ــروری اس ــوارد ض ــیاری از م ــت و در بس ــی اس ــم زدای س

داروهــای مختلــف روان پزشــکی اســتفاده کنــد.

ــناختی و  ــای روان ش ــم از درمان ه ــی اع ــای غیرداروی ــه درمانه ــت ک ــم آن اس ــه مه نکت
مداخــالت اجتماعــی عنصــر مهمــی در درمــان اعتیــاد می باشــد کــه بــه مــدت بســیار طوالنــی 
نیازمنــد اســت. حقیقــت آن اســت کــه ایــن افــراد بــه علــت ضعــف در مهارتهــا و توانمندیهــای 
ــای  ــمتی از نیازمندی ه ــی قس ــم زدای ــی و س ــای داروی ــده اند. درمان ه ــاد ش ــار اعتی ــاص دچ خ
ــی در  ــار ایــن درمان هــا ضــروری اســت کــه بیمــاران تغییرات ــان را برطــرف می ســازد و در کن آن
ســبک زندگــی خــود ایجــاد کننــد. گاهــی از مــواد ضــروری اســت کــه خانــواده بیمــاران نیــز در 
درمــان شــرکت کننــد بــه ایــن ترتیــب انــواع خاصــی از خانــواده  درمانی هــا مطــرح می شــوند. 
عــالوه بــر ایــن بیمــاران مشــکالت متعــددی در زمینــه مســائل شــغلی، قانونــی و اجتماعــی دارند 
و در نتیجــه وجــود اقدامــات مددکارانــه و مداختــالت اجتماعــی کمــک بزرگــی بــه آنــان می کنــد. 

ــات  ــیعی از خدم ــوزه وس ــامل ح ــاد ش ــان اعتی ــود درم ــاهده می ش ــه مش ــور ک همان ط
ــه  ــه کلی ــت ک ــی اس ــز درمان ــان موفقیت آمی ــت. درم ــی اس ــی و اجتماع ــکی، روان ــف پزش مختل
ــده مشــکلی  ــد درمــان کنن ــه ســم زدایی نمی توان ــن دو هفت ــرد. بنابرای ــر بگی ــن مــوارد را در ب ای

ــاد باشــد. ــام اعتی ــه ن پیچیــده ای ب
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درمان سریع اعتیاد در طی یک روز یا چند ساعت  

یکــی از مهمتریــن اشــتباهات در زمینــه درمــان اعتیــاد کــه متاســفانه از ســوی روزنامه هــا و 
مجــالت رســمی کشــور شــدیدًا بــه آن دامــن زده می شــود آن اســت کــه می تــوان اعتیــاد را در 
عــرض یــک روز و حتــی چنــد ســاعت درمــان کــرد. بــه ایــن ترتیــب درمــان اعتیــاد بســیار ســاده 
و آســان اســت. برخــالف دیدگاه هایــی کــه درمــان اعتیــاد را غیرممکــن می داننــد ایــن رویکــرد 
ــد. همــان طــور کــه مشــاهده می شــود  ــاد را بســیار ســاده و آســان مطــرح می کن درمــان اعتی
یــک دوگانگــی و تناقــض آشــکار و شــدیدی در اینجــا وجــود دارد. از یــک ســو درمــان اعتیــاد 
غیرممکــن اســت و از ســوی دیگــر درمــان اعتیــاد در چنــد ســاعت صــورت می گیــرد. خطــر ایــن 
دیــدگاه آن اســت کــه ممکــن اســت عــده ای ایــن مطلــب را بــاور کننــد و ایــن گونــه قضــاوت 
کننــد کــه می تواننــد بــه راحتــی مــواد مصــرف کننــد و حتــی اگــر مصــرف آنهــا غیرقابــل کنتــرل 
شــد و یــا شــدیدًا افزایــش یافــت می تواننــد در عــرض چنــد ســاعت )آن هــم بــا بــی هوشــی 

کامــل( و بــدون دردســر تــرک کننــد.

نکتــه مهــم و اساســی ایــن کــه آن چــه بــه نــام درمــان مطــرح می شــود همــان ســم زدایی 
ــه  ــه درمــان کامــل. در حــال حاضــر روش هــای جدیــد ســم زدایی مطــرح شــده اند ب اســت و ن
ــم زدایی  ــد روز و س ــریع در چن ــم زدایی س ــریع. س ــوق س ــم زدایی ف ــریع و س ــم زدایی س ــام س ن
فــوق ســریع در چنــد ســاعت انجــام می شــود. در هــر دو نــوع ســم زدایی از داروهــای خــواب آور 

یــا بــی هوشــی کامــل اســتفاده می شــود و هــر دو درمــان بســیار گــران می باشــند. 

ــه دارو  ــل چ ــی کام ــر درمان ــد عناص ــه فاق ــت ک ــم زدایی ها در آن اس ــوع س ــن ن ــکال ای اش
درمانــی و چــه درمانی هــای روانــی ـ اجتماعــی اســت. ســم زدایی ســریع بایــد در متن یــک برنامه 
منســجم درازمــدت و فراگیــر قــرار گیــرد و نــه بــه عنــوان بــرگ برنــده و غفلــت از ســایر درمان هــا. 

 هنگامی که فردی معتـــاد شد دیگران باید سعـــی کنند 
      تا او را نجات دهند.

ــل  ــه آن عم ــا ب ــیاری از خانواده ه ــه بس ــت ک ــی اس ــیار رایج ــاور بس ــن ب ــفانه ای متاس
می کننــد. بســیاری از خانواده هــا تصــور می کننــد کــه آنهــا بایــد بــرای درمــان معتــاد هــر کاری 
ــواده  ــاده اعضــای خان ــت فوق الع ــالش و فعالی ــوارد شــاهد ت ــد. در بســیاری از م را انجــام دهن
معتــادان هســتیم کــه بــرای درمــان آنهــا تــالش و فعالیــت می کننــد و از یــک متخصــص بــه 
یــک متخصــص دیگــر مراجعــه می کننــد. اشــکال ایــن برخــورد در آن اســت کــه همــه بــه نوعــی 
ســعی می کننــد بــرای رهایــی بیمــار از اعتیــاد فعالیــت کننــد بــه جــز معتــاد. بــه ایــن پدیــده 
ــراد  ــت. ای ــی اس ــده خانوادگ ــات پیچی ــه ای از ارتباط ــود و نمون ــه می ش ــل گفت ــتگی متقاب وابس
ایــن نــوع برخــورد آن اســت کــه مســئولیت بیمــاری و درمــان آن بــه جــای آن کــه بــر عهــده 
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ــی کــه  ــواده گذاشــته می شــود. در حال ــد نفــر از افــراد خان ــا چن ــه عهــده یــک ی بیمــار باشــد ب
ایــن معتــاد اســت کــه بایــد بــرای بیمــاری خــود و درمــان آن اقــدام کنــد نــه خانــواده. خانــواده 
ــه  ــد. هنگامــی ک ــاد باشــد و از او حمایــت کن ــار معت ــد در کن ــه بای فقــط یــک حامــی اســت ک
افــراد خانــواده ماننــد والدیــن بــا خواهــران و بــرادران و یــا دوســت و آشــنا در تکاپــوی درمــان 
برمی آینــد و نــه معتــاد، ایــن معنــی را دارد کــه مشــکل مربــوط بــه افــراد خانــواده و دیگــران 

اســت و نــه معتــاد.

برخــورد ســالم در ایــن مــوارد آن اســت کــه خانــواده و دوســتان در کنــار بیمــار قــرار داشــته 
باشــند و از او حمایــت کننــد نــه آنکــه مســئولیت تمــام درمــان را بــر عهــده بگیرنــد و بــه جــای 
معتــاد عمــل کننــد. ماننــد اینکــه بــه او مبلغــی قــرض بدهنــد، بلکــه بــه جــای آن بهتــر اســت 
انتظارات شــان از بیمــار را کاهــش دهنــد، کوشــش های او را در درمــان بــی ارزش نســازند، او را 

ناامیــد نســازند و مــواردی از ایــن قبیــل.

ــرای  ــی دارد ب ــد عامل ــده و چن ــاد ماهیــت پیچی ــه اعتی ــه طــور خالصــه همان طــور ک ب
درمــان آن هــم نیــاز بــه دامنــه متنوعــی از درمان هــای دارویــی و درمان هــای روان شــناختی 
ــان آن ســخت و مشــکل اســت. ســم زدایی،  ــی درم ــان اســت ول ــل درم ــاد قاب اســت. اعتی
قســمت کوچکــی از درمــان دارویــی اعتیــاد اســت. درمــان اعتیــاد در طــی مــدت کوتــاه چنــد 
روز و چنــد هفتــه نــادر اســت. ماهیــت ایــن بیمــاری بــه گونــه ای اســت کــه بــا عودهــای 
مکــرر و شکســت های درمانــی همــراه اســت ولــی هــر شکســت درمانــی، نــکات و اطالعــات 
مهمــی را بــرای درمــان بیمــار در اختیــار می گــذارد. در حــال حاضــر رویکــرد دیگــری در درمــان 
ــه کاهــش آســیب معــروف اســت و هــر نــوع تغییــر در  اعتیــاد مطــرح شــده اســت کــه ب
ــت در  ــی موفقی ــم خطــر را نوع ــه ک ــواد و روش هــای مصــرف پرخطــر ب ــواد از م مصــرف م
ــه کتابــی  ــاد ب ــا ابعــاد دارویــی و زیســتی اعتی ــرای آشــنایی ب ــد. ب درمــان محســوب می کن
بــا همیــن عنــوان و بــرای آشــنایی بــا درمان هــای روانشــناختی اعتیــاد بــه کتــاب اعتیــاد و 

ــد. ــه کنی ــه کتاب هــای حاضــر مراجع ــاد روانی-اجتماعــی آن از مجموع ابع



منابــع
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معرفی برخی سایت های مفید 

▪ Addiction resource Guide 
http://www.addictionresourceguide.com

▪ Addiction Treatment Forum 
http://www.atforum.net

▪ Addiction Research Foundation 
http://www.camh.net

▪ Adult Substance Abuse Project (RYASAP) Youth committee 
http://www.ctprevention.com/ryasap

▪ Alcohol and Drug Abuse 
http://www.alcoholanddrugabuse.com

▪ American Outreach Association 
http://www.americanoutreach.org

▪ National Institute on Drug Abuse (NIDA)  
http://www.nida.nih.org 

▪ United Nations Office on Drugs and Crime 
http://www.unodc.org

 ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران ▪
http://www.dchq.ir 
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برخی مراکز درمانی و مشاوره اعتیاد در تهران
                

 خیابان آزادی، بلوار استاد معین، شهید دستغیب غربی، درمانگاه کلینیک والفجر ▪
تلفن: 66038920-21

 خیابان شریعتی، میدان قدس، درمانگاه طالقانی، مرکز مشاره شمال تهران ▪
تلفن: 22217222

 بزرگراه چمران، بیمارستان امام خمینی، بخش عفونی ▪
تلفن: 66929977

شهرری، خیابان رجایی، اول کوی سیزده آبان، مرکز مشاوره بیماری های رفتاری  ▪
 شهرستان ری

تلفن: 5008222

 اسالم شهر، جاده ساوه، شهرک قائمیه، مرکز مشاوره بیماری های رفتاری ▪
تلفن: 2466244

 خیابان انقالب، پیچ شمیران، پلی کلینیک شهید اشرفی اصفهانی ▪
تلفن: 77532746

 میدان رسالت، خیابان فرجام شرقی، نبش کوچه 49  ▪
تلفن: 77896805

فلکه دوم صادقیه، بلوار اشرفی اصفهانی، نبش خیابان وحدتی، ساختمان زنوز، طبقه 1،  ▪
 دفتر مرکزی

تلفن: 44252000

▪ )NGO( کانون بازپروری تولد دوباره 
تلفن: 44253000

 تهران، میدان شوش، خیابان شهید هرندی ▪
تلفن: 55303001-55303171-55066319-55303174
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درمــان  کاربــردی  راهنمــای   )1381( بهداشــت  وزارت  ســالمت  معاونــت   ▪
ســوءمصرف کننــدگان مــواد، وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی بــا 

ــدر. ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــتاد مب ــه س ــکاری دبیرخان هم


