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نَّ َهَمِة َفالیَُلوَمنَّ َمْن أَساَء بِِه الظَّ َمْن َوَضَع نَْفَسُه َمواِضَع التُّ
هر کس خود را در مواضع تهمت قرار دهد نباید بدگمان به خویش را سرزنش نماید . )امام علی علیه السالم(

پیام این شـماره :
بسیاری از آن ها که گرفتار عادت های ناسازگار و مخرب شدند، یک 

جمله را زیاد )بی صدا و فقط با خود( تکرار می کردند. آن جمله این بود: 
”من با بقیه فرق دارم”.

گـاهنـامه داخلی /  شماره 19
ویژه دانشـجویان دانشگاه هـا و مراکـز آموزش عالی کشور

معرفی نظریـه

اعتیـاد ، نشـانگـان بیماری
 نیم نگاه

مـا احـمق نیسـتیم !
یادداشـت

هم آوایـی فرهـنگ و هنـردر دستـیابی به خویشـتن خویش
معرفی مواد مخدر

داروهـای سایکودلیک و هنر سایکودلیک

وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
معاونت فرهنگی و اجتماعی

اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی

ستاد مبارزه با مواد مخدر
معاونت کاهش تقاضا و توسعه مشارکتهای مردمی

اداره کل فرهنگی و پیشگیری

جایگاه هنـر در پیشگیـری از اعتیـاد
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نقش هنر در پیش��گیری از اعتیاد را می توان از زوایای مختلفی مورد 
بررسی قرار داد. از سویی پردازش هنری به موضوع اعتیاد می تواند موجب 
جلب توجه مخاطبان به موضوع اعتیاد شود. به طور مثال ادبیات و شعر 
همواره نقش و جایگاه ویژه ای در بیان وضعیت اعتیاد، معتاد و پیشگیری 
از اعتیاد داش��ته اند. خلق آثاری در قالب شعر با موضوع اعتیاد همواره 
عالقه مندان به شعر را تحت تاثیر قرار داده و دست مایه خوانندگان برای 
خلق اثری موس��یقایی بوده است. داستان ها سنگ بنای فیلم نامه ها و 
نمایش نامه ها بوده و در خلق آثار نمایشی ایفای نقش نموده اند؛ از این 
روی توجه مخاطبان زیادی را به موضوع اعتیاد و چالش های مربوط به آن 
جلب کرده اند. عکس، نقاشی و کاریکاتور در خوانش و بازخوانی موضوع 
اعتیاد تاثیرات انکار ناپذیری داشته و زبان گویای وضعیت اعتیاد در جامعه 
بوده اند. در مجموع ، هنر زبان گویایی برای آگاه سازی و اطالع رسانی در 
جامعه محسوب می شود و هنرمندان بازوان توانمندی برای پیشگیری از 

اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر هستند.
از س��وی دیگر هنرمندان به عنوان الگوهای رفت��اری، در بروز و افول 
گرایش به مصرف مواد مخدر 
نقش آفرینی کرده و با ارائه آثار 
هنری و کنش های اجتماعی 
خود بر آمار اعتیاد اثر گذاشته 
اند. البته محیط ها و محافل 
هنری نی��ز هرگز ع��اری از 
تهدیدهای س��وداگران مواد 
مخدر نبوده و این سوداگران 
هنرمن��دان را نی��ز به عنوان 
قشری نافذ و تاثیرگذار مورد 
توجه و هدف ق��رار داده اند. 
تبلیغات��ی ک��ه در ارتباط با 
مص��رف داروها و مواد اعتیاد آور به منظور افزایش تمرکز و خالقیت، باال 
بردن قدرت یادگیری و غیره )در محافل هنری( وجود دارد، ترفند دیرپای 
س��وداگران مرگ برای س��وق دادن جامعه هنری به اعتیاد و استفاده از 
هنرمندان برای اشاعه و فروش محصوالت اعتیادآور در جامعه بوده است و 

البته اعتیاد همواره قربانیانی نیز از قشر هنرمندان داشته و دارد. 
انتظار می رود که دانشجویان با آشنایی به زبان هنر و استفاده صحیح از 
انواع هنر، در پیشگیری از اعتیاد در جامعه بکوشند. به عالوه انتظار می رود 
که دانشجویان با شناخت تهدیدهایی که علیه محافل هنری و هنرمندان 
وجود دارد، در پیشگیری از اعتیاد در این محافل و جلوگیری از گرایش به 

اعتیاد در بین هنرمندان ایفای نقش کنند.     

اکث��ر محققان اعتیاد را یک بیماری می دانند؛ اما این نظریه تا کنون 
نتوانسته است مشکالت مرتبط با اعتیاد را حل کند. درمان اعتیاد پیشرفت 
نداشته و پیشگیری از اعتیاد با تکیه بر این نظریه موفقیتی نداشته است. ما 
پس از سال ها تحقیق به این نکته ظریف رسیدیم که اعتیاد یک بیماری 
نیس��ت و بایستی آن را یکی از نشانه های بیماری دستگاه استرس بدن 

دانست. با تکیه بر این نظریه، 
درمان اعتیاد به درمان دستگاه 
استرس��ی بدن تبدیل شد و 
این کار هم اکنون با پیشرفت 
زیادی همراه ش��ده است. این 
نظریه در سال 2010 میالدی 
نخس��تین بار اعالم شد و در 
س��ال 2013 نیز مورد تاکید 
مجدد قرار گرفت. هم اکنون 
در دنیا نیز افراد صاحب نظری 
مانن��د GF Koob از ای��ن 

نظریه حمایت می کنند.

هدایت صحرایی 
 Basic and Clinical neuroscience :ژورنال
تاریخ انتشار: 2014 
فرستنده: مرکز تحقیقات علوم اعصاب 
http://www.bmsu.ac.ir

گـزیده

اعتیاد یک بیماری نیست 
از  یکـی  را  آن  بایسـتی  و 
نشـانه های بیماری دستگاه 
استرس بدن دانست. با تکیه 
بر این نظریه، درمان اعتیاد به 
درمان دستگاه استرسی بدن 

تبدیل شد.

معرفی یک نظـریـهسخن آغازیـن

گزیده

 در مجمـوع ، هنـر زبان 
گویایـی بـرای آگاه سـازی 
و اطـالع رسـانی در جامعه 
و  شـود  مـی  محسـوب 
توانمندی  بازوان  هنرمندان 
برای پیشـگیری از اعتیاد و 
مبارزه با مواد مخدر هستند.

جایگـاه هنـر در 
پیشگیـری از اعتیـاد

اعتیـاد،نشـانگـان بیماری
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از طریق ناخودآگاه و ضمیر انسان سوق پیدا نمودند.
پیروان سوررئالیسم که غالبا هنرمند و تحصیل کرده بودند نه تنها قائل 
به پوچ گرایی و نهلیسم نبودند بلکه با امید و عشق، هنر را برای کشف 
حقایق برتر عالم و ایجاد دگرگونی در جهان پیرامون خود به خدمت 
گرفتند. با نگاهی دوباره به این مکتب می توان به این نتیجه رسید که 
دنیای پرشور و هیاهو و مملو از جذبه و کشش آن ها با جنبه های کشف 
و شهود و سیر و سلوک عرفای مشرق زمین، در رسیدن به کمال و 

حقیقت برتر شباهتی اعجاب آور دارد. 
متاسفانه  ترجمه و تفسیر نادرست و ناقصی که از این تفکر درسال های 
بعد به عمل آمد باعث شد به جای خلق آثار برتر و کشف استعدادهای 
ناب هنری و ادبی ، تبعات ناشی از این نگرش که پیش از این در غرب 
با شکست مواجه شده بود شیوع پیدا کند. مواردی نظیر روی آوردن 
به مصرف مواد افیونی و مشروبات الکلی، گرایش به پوچ گرایی، عقاید 
التقاطی و بعًضا غیر اخالقی ازجمله مسائلی بودند که از ناآگاهی مخاطبان 
و عالقمندان به عرصه هنر سوءاستفاده نموده و از حاشیه به متن آمده 
و بدین گونه ظاهرا به الگویی در نوع نگرش و آفتی برای جامعه هنری 
بدل شده است. البته بسیاری از هنرمندان و به ویژه دانشجویان رشته های 
هنر با وقوف به تمایز بین ذات هنر سوررئالیسم و پرواز نشئه گونه ناشی 
از مصرف مواد مخدر و یا خلق روان پریشانه اثر بر اثر خلسه های بی 
خبرانه، از  سناریو های حاشیه ای که در لباس فرا واقعیت عرضه شده 
است پرهیز کرده و با نگاه تخصصی و برآمده از متن هنر مسیر کمال 

خود را طی می کنند.
مجتبی غیاثوند ) کارشناس فرهنگی و اجتماعی(
برای مطالعه بیشتر مراجه شود به:  کتاب بالغت تصویر دکتر محمد 
فتوحی و کتاب سوررئالیسم و عرفان ادونیس     

ماجرای مترجم مراسم خاکسپاری ماندالی مرحوم را که یادتان هست؟ 
با حرکت جنون آمیز او سخنان سخنران ها دچار تحریفی عمیق گردید 
به نحوی که مخاطبان با مفاهیم مقلوب و وارونه مواجهه شدند. تحریف 
تعمدی واقعیت ها و ترجمه نادرست حقایق عینی در طول تاریخ به کرات 
و در سکوت کامل رسانه ای اتفاق افتاده است و این روش به ظاهر ساده 

به ابزار قدرتمندی برای به زانو در آوردن دیگران تبدیل شد.
 در روزگار ما دیگر برای ریشه کن کردن یک فرهنگ یا تمدن الزاماً 
نیاز به بهره گیری از تمام گزینه های روی میز، نظیر سالح های فوق 
پیشرفته، راه حل های خشونت آمیز و توسل به زور نیست؛ چه بسا با 
ترجمه نادرست تفکری خاص یا با معرفی ناقص یک الگوی ذهنی می توان 
تاثیرات به مراتب مخرب تری را به جای گذاشت. چهره های مه گرفته عجیب 
و غریب، پوشش های نا متعارف و تعابیر هذیان گونه و نامفهوم از تبعات 
شیوع برخی از تفکرات پیچیده غرب است. به عبارتی ترجمه ناشیانه ای 
از تفکرات برخی از جوامع هنری غربی است که به الگوی ذهنی برخی 
از پیروان مکاتب هنری بدل شده است ؛ در این میان بی گمان یکی 
از این اندیشه های تاثیر گذار، جریان غامض سوررئالیسم )فرا واقعیت( 

می باشد.
اساس این مکتب هنری و ادبی ترسیم ابعاد مجهول و ناپیدای وجود 
آدمی و جهان پیرامون او و بیان ناگفتنی هایی بود که از طریق کنار 
هم نهادن عناصر ناسازگار پدید می آید. سوررئالیسم در واقع به دنبال 
کشف واقعیت برتر و برانگیختن حیرت و شگفتی مخاطبان خود بود. 
انقالب سوررئالیسم پس از جنگ جهانی اول و از دل تبعات ناشی از 
آن سر برآورد. تئوریسین های این مکتب معتقد بودند که خرد و عقل 
ناقص بشری کارآمدی الزم برای سروسامان دادن به امور جهان را ندارد؛ 
بنابراین برای درک حقیقت به سوی کشف و شهود قلبی و درک مفاهیم 

نیم نگاه

مـا
 احـمق نیسـتیم ! 
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تـرجمـه

هنر یکی از راه های موثر در پیشبرد اهداف فرهنگی و اجتماعی جوامع 
می باش��د. امروزه از طریق هنرهایی مانند موس��یقی، هنرهای نمایشی، 
هنرهای تجسمی و عکس می توان توجه جامعه را به مشکل سوء مصرف مواد 
مخدر و جرم و جنایت جلب نمود. این گونه فعالیت ها می تواند صورت های 
مختلفی داشته باشد. از جمله این گونه های متفاوت مي توان به مجسمه 
س��ازی، تئاتر، و آهنگسازی اش��اره کرد. این تجربه در کشور های دیگر 
موفقیت های چشمگیری داشته است. جوانان در ایاالت متحده تاکنون در 
این راه به طراحی لباس هاي هنری، سرامیک، نواختن ساز های موسیقی 
پرداخته اند که در پیشگیری از مصرف مواد مخدر و جرم و خشونت کمک 
شایانی نموده است. تولید و اجرای چنین هنرهایی به تربیت هنرمندان 
جوان و آگاهی بخشی به کل جامعه در مورد فقر، خشونت و مواد مخدر 
و ایدز منجر شده؛ این برنامه ها مهارت های شرکت کنندگان در زمینه 
اجرای نمایش، نویسندگی، نجاری، طراحی و مدیریت را نیز مورد تقویت 

قرار داده است.

نقش هنر در کاهش جرم و مصرف مواد مخدر :
به علت این که این هنرها مخاطبان گسترده ای دارند، میزان تاثیرگذاری 
آنان در پیشگیری از جرم و گرایش به مواد مخدر چند برابر می شود. با 
یافتن مخاطبان جدید با هر اجرای نمایش یا ش��رکت در نمایشگاه های 
مجسمه س��ازی و موسیقی، هنرمندان و هنر به افزایش آگاهی عمومی 
در زمینه جرم و مواد مخدر و انتشار پیام های پیشگیرانه در میان جوامع 
گوناگون کمک شایانی می کنند. هنرمندان از چند روش مختلف به انتشار 
و تاکی��د بر ایده های کلیدی می پردازند که به بخش جوان جامعه اجازه 
می دهد از استعدادهای خود در زمینه هنرهای نمایشی، موسیقی، و سایر 
هنرها برای ارائه اطالعات حیاتی به جوامع محلی استفاده نمایند. با ورود 
جوانان به این عرصه ها، ما به آن ها اجازه می دهیم که به س��ایر جوانان 
کمک کنند که هویت، استقالل، نظم و احترام به خویش را در خود تقویت 
نمایند. به همین ترتیب، این عوامل دست به دست هم داده و به کاهش 
جرائمی از جمله مصرف مواد مخدر در بین جوانان می انجامد. بنا بر یافته 
های یک پژوه��ش، دانش آموزانی که در گروه های فرهنگی و هنری یا 
هنرهای نمایشی فعالیت می کنند به مراتب کمتر از سایر دانش آموزان از 
مدرسه اخراج می شوند یا به واسطه مصرف مواد مخدر یا جرم های دیگر 

توسط پلیس بازدشت می شوند. 

گام های آماده سازی برنامه :
یک بخش اساس��ی در هر برنامه هنری که به منظور پیشگیری انجام 
می شود، استعدادهای افراد شرکت کننده می باشد. این استعدادها باید در 
خدمت به اهداف مشخص شده در برنامه های هنری گام بردارند. بسته به 
نوع برنامه گروه ممکن است به هنرمندان زیادی احتیاج داشته باشد؛ مانند 
آهنگساز، مربی حرکات موزون و یا دکوراتور، مجسمه ساز، بازیگر، نقاش، 
گریمور، یا شاعر. اعضای گروه بایستی در مورد پیام اصلی گروه در مورد 

پیشگیری از هر گونه جرم شامل مواد مخدر توافق حاصل نموده باشند .

كاركـرد هنـر در پیشگیـری از مصرف مـواد مخـدر 

شناسایی مخاطبان :
گروه هنري بایس��تی تصمیم بگیرد که مخاطبان پیام ها کیستند و 
گروه با چه روشی این پیام را از طریق اثر هنری به این مخاطبان خواهند 
رساند. این گروه های هدف یا مخاطب می توانند جوانان، میان ساالن و 
یا ترکیبی از س��نین مختلف باشند. ابتدا دامنه سنی مخاطبان بایستی 
مش��خص گردد و سپس نحوه پیام رسانی به این گروه نیز معلوم گردد. 
مثالً یک گروه نمایش که برای کودکان و نوجوانان اجرا می شود بایستی 
توس��ط یک راوی روایت گردد. از طرف دیگر بایستی گروه توجه داشته 
باشد که بر چه پیام هایی بایستی در طی نمایش تاکید گردد. تمرکز بر 
یک هنر که با هدف پرداختن به یک جرم مثالً جلوگیری از خشونت و یا 
پیشگیری از مصرف مواد مخدر در بین جوانان انجام می گیرد، می تواند 
در انتقال پیام های مورد نظر به این گونه مخاطبان موثر باشد. اگر تمرکز 
گروه بر موضوعات نسبتاً پیچیده ای مانند پیشگیري از مصرف مواد مخدر 
باشد، مناسب است اجرای یک داستان فکاهی کوتاه را مد نظر قرار دهید. 

هماهنگی بین منابع و نیازها :
بعد از مشخص سازی مخاطبین و نوع پیام ها اکنون باید نیازها و منابع 
خود را ارزیابی نمایید. این که چه هنرهایی و چه هنرمندانی برای گروه 
نیاز خواهد بود و نیز از چه روش هایی برای انتقال پیام های پیشگیری 
می خواهید استفاده کنید. بخشی از منابع مورد نیاز را می توان از جوامع 
محلی و ادارات دولتی درگیر در موضوع پیشگیری از جرم و مواد مخدر 
تهیه کرد. با این که اجرای هنرهای نمایش��ی توسط جوانان صورت 
می پذیرد، با این حال گروه به بزرگس��االنی برای مشاوره و حمایت نیاز 
خواهد داشت مانند معلمین نمایش، والدین، همسایه ها، جامعه هنری و... 

چالش های موجود :
تجربه نشان داده است که بسیاری از نمایش های هنری بدون حمایت 
از ط��رف دولت و س��ایر نهادها و ارائه منابع مالی بیش��تر نمی توانند 
به فعالیت ادامه دهند. برای رویارویی با این چالش ها برنامه س��ازان باید 
منابع حمایتی خود را در برنامه ریزی یک فعالیت هنری مشخص سازند. 
حمای��ت های دولتی، حمایت از طرف ش��رکت ه��ای خصوصی، یا 
صندوق های محلی می توانند برخی از منابع قابل دس��ترس باشند. 
اج��رای برنامه های هنری مس��تلزم تمرین، یادگیری بازیگران و نیز 

فضای تمرین یا اجرا می باشد. 

https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/ojjdp /178927.pdf
 U.S. Department of Justice
Office of Justice Programs
Office of Juvenile Justice and Delinquency Pre-
vention
 صمد حبیبی )مترجم(
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در تعاری��ف مختل��ف، فرهنگ یک جامعه متش��کل از س��اخته ها، 
پرداخته ها، آداب و رس��وم، عقاید، هنرها و دانستنی های مردم است 
که به ش��کل های مختلف از نسلی به نسلی دیگر و از گروهی به گروه 
دیگر انتقال می یابد. یکی از راه های انتقال فرهنگ، هنر است. هنر از 
بارزترین جلوه های فرهنگی زندگی انسان است و تجلی گاه احساسات، 
عواط��ف، تخیالت و دنیای خ��ودآگاه و ناخودآگاه او به صورت فردی و 
جمعی است. هنر یکی از محمل هایی است که در شکل گیری اندیشه 

انسان نقش بسیار مهمی ایفا می کند. 
در دانشگاه که جوانان محیطی دیگر و نوعی دیگر از زندگی را تجربه 
م��ی کنند، هنر در تنظیم زاویه ی دید آن��ان از خود و محیط پیرامون و 
هویت ش��ان در نهایت در ایجاد معرفت، نقش��ی اساسی دارد. تعامل هنر 
با فرهنگ یکی از امکاناتی است که معاونت های فرهنگی دانشگاه ها در 
اختیار دارند که این امکانات هم س��بب ش��کوفایی استعدادهای هنری 

دانش��جویان می ش��ود و هم 
س��بب می شود که با استفاده 
از جنب��ه های غیر مس��تقیم 
بسیاری از ناگفته ها بیان گردد. 
در این جاس��ت ک��ه هنر به 
عنوان یک��ی از تقاطع های 
و  آورد  س��ربرمی  اجتماعی 
به عن��وان نردبان��ی پله پله 
خود را برای صعود مخاطب به 
پشت بام های دانایی و معرفت 
عرضه م��ی دارد. طرح بعضی 
از مش��کالت و آس��یب های 

اجتماعی به زبان هنر فرصت و فضایی برای دانشجو فراهم می سازد تا او 
نسبت خود را  با »خویشتن خویش« و »محیط جدید ی« که در آن قرار 

گرفته است بسنجد و شناخت و توانایی خود را افزایش دهد. 
مطرح نمودن بسیاری از مشکالت به زبان هنر به منظور کاهش تأثیرات 
منفی و خودمدیریتی در برابر بحران های ناشی از آن در ایجاد فضایی پر 
نشاط، امروزه از ضروری ترین امور به شمار می رود؛ استفاده از هنرهایی 
مانند: ادبیات روایی و نمایشی، شعر، موسیقی، نقاشی، هنرهای تجسمی و 
... فرصت و امکانی است که با  زبان غیر مستقیم در معرفت افزایی مخاطب 
نقش مهمی ایفا می کند، زیرا بی آن که زبان به آموزش مستقیم بگشاید 
سبب می شود که ضمن برانگیخته شدن تخییل و عاطفه ی مخاطب و 
همذات پنداری با دنیای هنری، ارزش های فرهنگی نهفته در پیام هنری را 
در جان خود جاری و ساری بنماید. واین همان ظرفیت بی نظیری است 
که می توان از آن برای پیشگیری انواع آسیب های فرهنگی و اجتماعی 
بویژه در مقوله وابستگی های ناسالم و اعتیاد بهره الزم را گرفت. این اصل 
که سده های مختلف ذهن و ضمیر ناقدان هنر را به خود مشغول ساخته 
همان اصل »کثارسیس« است که در زبان فارسی معادل» تهذیب نفس« 

هم آوایـی فرهـنگ و هنـردر 
دستـیابی به خویشـتن خویش

یادداشت

باوری در ارتباط با مصرف مواد مخدر در بین بعضی افراد وجود 
دارد و آن این است که: )با یک بار مصرف مواد مخدر، فرد معتاد 

نمی شود( این یک باور غلط است.
 از فردای اولین مصرف، مصرف کننده های مواد مخدر با وسوسه، 
به دنبال جایگزینی برای همان واسطه های از دست رفته هستند و 
این بی قراری و میل به مصرف تا زمان مصرف مجدد ادامه می یابد. 
این کشش، زمینه  اولیه اعتیاد است. پس می توان گفت: آری، حتی 

یک بار مصرف مواد مخدر نیز اعتیاد آور است.
زهرا سلیمانی

برای آن انتخاب شده است و در بسیاری از مکتب های هنری از هنر برای 
پاالیش و تصعید روان مخاطب بهره مند شده اند.                        

نسرین علی اکبری)مدیر فرهنگی دانشگاه کردستان(  

یک باور غلط:
با یک بـار مصرف مواد مخدر، 

كسی معتـاد نمی شود !  

گزیده

بسـیاری  نمـودن  مطـرح 
از مشـکالت بـه زبـان هنـر به 
منظور کاهش تأثیـرات منفی و 
خودمدیریتی در برابر بحران های 
ناشـی از آن در ایجـاد فضایی پر 
نشاط امری امروزه از ضروری ترین 

امور به شمار می رود

شیخ ) ابوسعید ابوالخیر( گفت: که وقتی زنبوری به موری رسید، او 
را دید دانه ای گندم می برد. به بس��یار جهد و حیلت آن را می کشید 
و مردمان پای بر وی می نهادند و او را خس��ته و افکار می کردند. آن 
زنبور مور را گفت:” این چه سختی و مشقت است  که تو برای دانه ای 
بر خویشتن نهاده ای و برای یک دانه محقر  چندین مذلت می کشی”؛ 
بیا تا ببینی که من چگونه آسان می خورم و از چه نعمت های با لذت، 
بی این همه مش��قت نصیب می گیرم و آنچه نیکوتر اس��ت و بهتر به 
مراد خویش به کار برم. مور را با خویش��تن به دکان قصابی برد جایی 
که گوشت فربه و نیکو آویخته بود. آن زنبور در آمد از هوا و بر پاره ای 
گوشت نشست و از جایی که نازک تر بود سیر بخورد و پاره ای فراهم 
آورد تا ببرد. قصاب فراز آمد و کاردی بر وی بزد و آن زنبور را به دو نیم 

کرد و بینداخت. آن زنبور بر زمین افتاد.
آن مور فراز آمد و پایش بگرفت و می کش��ید و می گفت:” هرکه 
آنجا نشیند که خواهد و مرادش بود، چنانش کشند که نخواهد 

و مرادش نبود.”
اسرار التوحید فی مقامات شیخ ابوسعید ابوالخیر

سخن بـزرگـان
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باید بکنیم بوته اش از ریشه

این درد بزرگ و قاتل اندیشه

هم چون  سرطان به پیکر جامعه است

تریاک و حشیش و تازگی هم شیشه
مصطفی معارف 

داروهای سایکودلیک »  Psychedelic drug« چیست ؟ 
کلمه س��ایکودلیک Psychedelic مشتق از یک کلمه یونانی است. 
اصطالح Psychedelic سایکودلیک اولین بار در سال 1957 توسط یک 
 Humphrey Osmond روانپزشک انگلیسی به نام هامفری اسموند
 )”ψυχή )psyche, ”mind ابداع شد. سایکودلیک از دو قسمت سایکو
δηλείν )delein, ”to man iه معنی فکر یا ذهن و کلمه دلی��ک��� 

fest”( به معنی آشکار )مانیفیست ( تشکیل شده است. سایکودلیک را 
می توان به فارسی تجلی ذهن معنی کرد ، گو اینکه بعضی ها آن را روان 

نما نام گذاری کرده اند. 
داروهای س��ایکودلیک مواد توهم زایی هس��تند که شناخت و ادراک 
اشخاص را نسبت به محیط اطراف تغییر می دهند. از این گروه داروهای 
سایکودلیک می توان شاهدانه )ماریجوانا � حشیش( و مخدر ال اس دی 

LSD و مخدر مسکالین در کاکتوس لوفوفورا و سایلوسبین را نام برد. 
به جز مواد مخدر که می تواند توهمات سایکودلیک)مصنوعی( بدهد، 

معـرفی مـواد مخدر

شعربسـاط پنـهان كـاري

داروهـای 
سایکودلیک و هنـر 

سایکودلیک 

داغی را که اعتیاد به دلم گذاشت ،
             برداشتم

                       پشت دستم گذاشتم !
                                 

مهدی فرج  اللهی

کاریکلماتور

حاالتی مثل خواب، یوگا، مدیتیش��ن و خلس��ه می توانند انسان را دچار 
حالت طبیعی سایکودلیک کنند. 

هنر در سایکودلیک : 
هنر سایکودلیک شامل هنر موسیقی و یا تصاویر و یا ساخت مجسمه 

های است که نمادی از تجلی ذهن آدمی است می باشد. 
آثار هنری سایکودلیک :

تصاویر و پوس��تر و یا موزیک س��ایکودلیک بس��یار مش��هور است. از 
مشهورترین گروه های موزیک سایکودلیک می توان به گروه پینک فلوید 

اشاره کرد. 
در واقع می توان به هنری که ش��امل نگرش به توهمات انسانی است 
هنر توهمی یا هنر تجلی ذهن و یا هنر سایکودلیک نام نهاد. استفاده از 
مواد مخدر برای دستیابی به تجلی ذهن خطایی بوده است که رفته رفته 
آثار و تبعات آن بر همگان روشن گردیده و به عنوان دامی در پیش روی 
هنرمندان)به طمع دستیابی زودهنگام بر فضای  ذهن و تجلی آن( مطرح 

است.   . 
یزدان نیاز  )محقق و پژوهشگر(
http://bazgashtcenter.com

اردشیر رستمی
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به گزارش صبح قزوین به نقل از روابط عمومی اداره کل زندان های 
قزوین؛ محمدحسین کیامینی در حاشیه برگزاری نمایش )روایت مرد 
مرده(، خاطرنش��ان کرد: هنر تئاتر ش��یوه ای قابل قبول و سالم برای 
برقراری ارتباط با مخاطبین داش��ته و تأثیر ش��گرفی در پیشگیری از 

اعتیاد دارد. 
وی اظهارداش��ت: کارگ��روه مددجویان ش��رایط مناس��بی را برای 
یادگی��ری ه��ای اجتماعی به وجود م��ی آورد و باع��ث عدم گرایش 
آنها به انحرافات و آس��یب ها می ش��ود. اقدامات فرهنگی و هنری در 
زندان بس��تر مناسبی برای شکوفایی استعداد ها و توانایی های بالقوه 
مددجویان است و از این منابع و نقاط قوت می توان بیشترین بهره را 

در پیشگیری از ابتالء به اعتیاد به کارگرفت.
او عنوان کرد: یکی از عوامل گرایش به اعتیاد، اعتماد به نفس پائین 

مطالب آغازین کتاب درباره فعالیت های پیش��گیری از سوء مصرف 
مواد مخدر، هش��دارهایی درباره مصرف دخانیات، مهارت های پرورش 
فرزند با هدف پیش��گیری از س��وء مصرف مواد مخ��در، و حمایت از 
دانش آموزان وابسته به والدین معتاد است. در بخش اصلی نکاتی چند 
در باب نقش هنر در پیش گیری از اعتیاد مطرح می ش��ود. بدین سان، 
ابتدا شیوه پس��یکودرام بازگو می گردد. پسیکودرام روشی است که بر 
اس��اس آن، از میان یک گروه, فردی در نقش پروتاگونیس��ت )مراجع، 
درمانجوی اصلی( با تدابیر ویژه ای انتخاب و به صحنه وارد می شود. او به 
کمک کارگردان )درمانگر( به نمایش بخش هایی از دنیای درونی خود در 
صحنه پسیکودرام می پردازد. در کتاب هم چنین، هنر نقاشی، با تصاویر 
و کاریکاتورهای متعدد مطرح می گردد. از طریق نقاشی، فرد مورد نظر، 
عالیق، تمایالت و گوشه هایی از زوایای پنهان خود را به تصویر می کشد. 
بدین ترتیب، در کتاب  نقاشی هایی همراه با تفسیر در ارتباط با اعتیاد 

فراهم آمده است.

یادداشت

معرفی کـتاب

نقش هنر در پیشگیری از اعتیاد 

تأثیـر هنـر در 
پیشگیـری  و

 درمـان اعتیـا د

گرد آورنده: محمد اسماعیلی
 تاریخ نشر: 1386/04/23 

اس��ت و از طرفی هنر درمانی با ایجاد زمینه خالقیت و نوآوری باعث 
باال رفتن عزت نفس گردیده و عدم گرایش به سوء مصرف مواد مخدر 

را به همراه دارد.
وی خود باوری، رش��د ش��خصیت، کس��ب تجربه، ابراز احساسات، 
عواط��ف و تعارض ها، بصیرت، خودآگاهی و ایجاد آرامش درونی را از 

دیگر اثرات سازنده برنامه های هنری از جمله تئاتر برشمرد.
کی امینی به اجرای این گونه برنامه ها در س��طوح مختلف اجتماع  
تأکید کرد و گفت: الزم اس��ت آگاهی بخش��ی در خصوص مضرات و 
خط��رات گرایش به مواد مخدر و پیش��گیری از اعتیاد، با برنامه های 

هنری و فرهنگی دربین گروه های مختلف تقویت گردد.

 http://sobheqazvin.ir
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فصل نامه س��المت اجتماعی و اعتیاد س��تاد مب��ارزه با مواد 
مخدر ریاس��ت جمهوری طبق نامه شماره /54763/18/3 مورخ 
19/04/1392 کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات 

و فن آوری دارای رتبه علمیiترویجی مي باشد.
ای��ن فصل نام��ه با هدف ارائ��ه آخرین دس��تاوردها در حوزه 
پیش��گیری از اعتیاد و ترویج رویکرد علمی در این زمینه توسط 
دفتر تحقیقات و آموزش س��تاد مبارزه با مواد مخدر پش��تیبانی 

می گردد.
در س��ایت مزبور می توانید مطالب ش��ماره های پیشین این 
فصل نامه را مشاهده نموده و در صورت تمایل آثار علمی خود را 

در زمینه های مرتبط به آدرس این مجله ارسال کنید.

مسابقه پیامکی  معرفـی سـایت

شناسنامه پیشگیری نوین
http://www.iranspa.org

 مسابقه پیامکی شماره 23 

در هر شماره از نشریه از میان مطالب، پرسشی مطرح می شود 
که خوانندگان با پاسخ دادن به آن می توانند از جوایز ارزنده 

بهره مند شوند.

پرسش: داروهای ورزشی مشکوک و اعتیاد آور را از چه 
منابعی باید تهیه کرد؟

الفـ  از داروخانه ها، مراکز درمانی و مطب پزشکان
بـ  از عطاری ها و متخصصین تغذیه 

جـ  از مربیان، ورزشکاران قدیمی، اعضای فدراسیونهای 
ورزشی

دـ  هیچ کدام

لطفا پاسخ صحیح و شماره مسابقه را همراه با نام، نام 
خانوادگی و نام دانشگاه ، به سامانه پیامکی 50002855 

ارسال فرمایید.

زیر نظر شورای سیاست گذاری

نویسندگان این شماره :

i بهزاد دارابی) پژوهشگر حوزه اعتیاد(
i دکتر سعید خراطها )پژوهشگر حوزه آسیب های اجتماعی(

i صمد حبیبی)مترجم(
i دکتر نسرین علی اکبری)مدیر فرهنگی دانشگاه کردستان(

i مهدی فرج اللهی )کارشناس ادبی(
i محمد حسین غالمی)پژوهشگر حوزه اعتیاد(                                                                                        

i زهرا سلیمانی)کارشناس مدیریت فرهنگی(
i مهدی سعیدی

i مدیر هنری:  میثم مقصودی
i گرافیک و صفحه آرایی:  سهیل علی اصفهانی

کلیه حقوق مادی و معنوی مطالب این نشریه محفوظ و متعلق 
به اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و 

فناوری می باشد. 
نقل مطالب با ذکر نام منبع، مجاز می باشد.

نشانی: تهران، شهرک قدس، میدان صنعت، خیابان خوردین، 
خیابان هرمزان، نبش خیابان پیروزان جنوبی، وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوری.

 شماره تماس:  82233262  )021(

دانشجویان عزیز:
لطفا برای ارائه نظرات و پیشنهادات خود 
در مورد گاه نامه پیشگیری نوین به آدرس
F_ejtemaee@msrt مراجعه . i r
 و برای دریافت اطالعات بیشتر از سایت:
w w w. p i s h g i r i n o v i n . c o m

دیدن فرمایید.

فصـل نـامـه
 سالمت اجتماعی و اعتیاد


