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آرمان ما الهی، انسانی و ملی است - نجات معتاد
مشكالت و گرفتاري هاي قانوني مي گردد. 

همواره و در همه حال از جوانان انتظار مي رود كه، هم در 
مدرسه و هم در محيط اجتماعي خارج از آن، مهارت هاي 
بياموزند.  را  جديد  دانش  و  بخشند  توسعه  را  الزم 
آزمايش هاي به عمل آمده با حيوانات و انسان ها، اثبات 
شدت  به  گردان  روان  داروهاي  مصرف  كه،  است  كرده 
اثرات حاد مصرف  به فرآيند يادگيري آسيب مي رساند. 
حشيش بر حافظه بارها مورد تحقيق و بررسي قرار گرفته 
بر  ماده  اين  جدي  آسيب  دهندة  نشان  حاصله  نتايج  و 
حافظه بوده است. از آنجا كه حافظه و ديگر كاركردهاي 
شناختي براي يادگيري بسيار ضروري و اساسي هستند، 
جدي  طور  به  توانند  مي  گردان  روان  داروهاي  مصرف 

پيامد هاي خطرناكي را درپي داشته باشد.  

سالمت روحي 
زندگي براي معتادين حول محور تهيه ، مصرف و بهبودي 
از تبعات و آثار مواد مخدر مي چرخد. آنها ممكن است، 
احساس  جدابافته  اي  تافته  و  ديگران  از  بريده  را  خود 
كنند. آنها احساس مي كنند كه زندگي شان فاقد معنا و 
هدفي متعالي و روحاني است. همين طور گمان مي كنند 
كه، هيچ قدرت و نيروي بزرگتر  از خودشان وجود ندارد 

كه بدان اميد ببندند.

عشق را تجربه نكرده باشند . اين خالء جنبه بسيار مهمي 
است كه، بايد طي فرآيند درمان و بهبودي به آن پرداخته 

شود وتقويت گردد. 

سالمت اجتماعي
بهداشت و سالمت اجتماعي افراد معتاد به سرعت رو به 
مواد  به  نياز  كه  مقداري  همان  به  مي رود.  زوال  و  ضعف 
مخدر بيشتر و شديد تر مي شود، نياز به تعامالت اجتماعي  
ضعيف تر  و كم رنگ تر مي گردد. معموال دوستان قديمي 
فراموش  مي شوند و  مواد مخدر  موجب رفاقت و دمخوري 
با همتايان ناسالم مي گردد. به ميزاني كه اعتياد پيشرفت 
مي كند، رابطه فرد با خانواده و دوستان خراب تر مي شود 
و مشكالت قانوني و مالي بروز كرده و  در طول زمان سير 
صعودي بخود مي گيرد. البته، رابطه معني دار و مستقيمي 
بين مشكالت اجتماعي و مصرف مزمن مواد مخدر وجود 
رابطه اي  چنين  است.  آشكاري  و  واضح  كاماًل  كه،  دارد 
حتي در بين مصرف كنندگان تصادفي و تفنني داروهاي 
غير مجاز نيز وجود دارد. البته ممكن است مصرف مواد 
مخدر بيانگر وجود مشكالت قبلي نظير نواقص شخصيتي 
آن  با  قبل  از  افراد  اين  كه   ، باشد  نيز  خلقي  و  رواني  و 
مواجه  بوده اند. از طرف ديگر، اين نكته قطعاً درست است 
به  فردي  مي يابدكه،  موجوديت  زماني  مشكل   يك  كه، 
آور  زيان  اثر  از هر  نظر  خاطر مصرف مواد مخدر  صرف 
دچار  يا  گيرد  مي  قرار  جامعه  مطرود  آن،  داروشناختي 
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بهبود جسماني بعد از سم زدايي، غالباً فرد را به اين توهم 
دچار مي كند كه، آنها  عالج قطعي يافته و لذا توصيه هاي 
مربوط به برنامه درمان و بهبودي پايدار را كنار مي گذارند. 

سالمت شناختي
حافظه  شهود،  احتجاج،  استدالل،  شناخت،  از  منظور 
مدت،  كوتاه  حافظه  به  مربوط  مشكالت  است.  ادراك  و 
دوره هاي فراموشي، تباهي و كاهش در تمركز، و مشكالت 
ديدگي  آسيب  از  نمونه هايي  شناختي،  عصب  متعدد 
شناختي مي باشد. آسيب وارده بر سالمت شناختي ممكن 

است كوتاه مدت يا  بلند مدت باشد. 

سالمت رواني
درك   دقت  بدون  را  خود  پيرامون  محيط  غالباً  معتادين 
مي كنند. آنها ممكن است آنچه را مي شنوند و مي بينند و 
نيز حوادث پيرامون خود را مورد تحريف، بد فهمي و سوء 
تعبير قرار دهند. عاليم ماليم تر شامل، تحريك پذيري 
بدبيني،  شامل   ، شديدتر  عاليم  و  ناكامي  احساس  و 

افسردگي حاد ، هذيان و توهم مي باشد . 

سالمت عاطفي 
معتادين داراي احساسات منفي و انعطاف ناپذيري هستند. 
آنها غالباً سرشار از عصبانيت، تنفر و انزجار هستند. اين 
افراد از فقدان عشق، لذت، گرمي و صميميت رنج مي برند. 
اميد و  همچنين ممكن است، در مدتي طوالني هيچ گاه 
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و خالف ها اعتياد است، به همين جهت اعتياد را يكي از 
زشت ترين اعمال  مي دانند و حتي فردي كه معتاد است، 
خود را معتاد نمي داند و خانواده او  نيز اين مسئله را انكار 

و پنهان مي كند. 
مسئله مهمي كه در مورد اعتياد و جامعه مطرح مي باشد، 
تصوير و نگرشي است كه، جامعه و افراد آن از معتادين 
ناهنجار  رفتارهاي  جامعه  معيارهاي  كه  همانطور  دارند. 
و  ضد اجتماعي را انحراف مي شناسد، طبيعي است كه، 
وجود  عمومي  اذهان  در  تصويري  چنين  هم  اعتياد  از 
داشته باشد و حاصل آن، انزجار و دوري گزيني مردم از 
آن باشد. اعتياد همه جوانب و شؤون زندگي فرد را متأثر 
مي سازد: بهداشت و سالمت جسماني، شناختي، رواني، 
عاطفي، اجتماعي، روحي و معنوي. از آنجا كه، اعتياد امري 
پيش رونده است، كاركرد و فعاليت اين نواحي نيز به نحو 
فزاينده اي رو به وخامت مي نهد. آسيب و خطارفتگي در 

هر يك از اين نواحي عاليم و  دوره هاي خاصي دارد. 

بهداشت و سالمت جسمي 
مخدر،  مواد  از  ناشي  جسماني  سالمت  كاهش  و  تباهي 
پيامد هاي  زمان  گذشت  با  كه،  تدريجي  است  فرآيندي 
جسماني  سالمت  معموال  مي گردد.  آشكار  آن  ناگوار 
آخرين جنبة سالمت فرد است كه دچار تباهي و ضعف 
مي شود، اما اولين مرحله اي است كه، در فرآيند درمان 
و بهبودي به حالت عادي و طبيعي بر مي گردد. در واقع 

اعتياد چيست ؟ معتاد كيست ؟
معتاد كسي است كه، در اثر مصرف مكرر و مداوم  وابسته 
به مواد مخدر يا دارو شده باشد. به عبارت ديگر، قرباني 
هر نوع وابستگي جسماني يا رواني به مواد مخدر، معتاد 
شناخته مي شود. البته هر معتادي، اعتياد او با اولين مرتبه 
نوع  هر  تربيت شناسي،  نظر  از   . مصرف شروع مي شود 
موادي كه، ايجاد وابستگي نمايد و پس از مصرف چنان 
تغييراتي را در فرد بوجود آورد كه، از نظر اجتماعي قابل 
قبول و پذيرش نباشد و اجتماع نسبت به آن حساسيت 
يا واكنش نشان دهد، آن مواد غير مجاز و كسي كه چنين 

موادي را مصرف مي كند، معتاد شناخته مي شود. 
بطور كلي اعتياد نتيجة مصرف موادي است كه، بواسطه 
تغييرات بيولوژيكي و فيزيولوژيكي حاصله از مصرف مواد 
مخدر و تحمل ايجاد شده،  موجب بر خوردن تعادل عادي 

موجود در سيستم عمومي بدن انسان مي گردد. 

اعتیاد از نظر اجتماعي چیست؟ 
ناهنجاري ها و اعمال خالف در جوامع مختلف متناسب با 
معيارهاي موجود در آن جامعه، در درجة خاصي از زشتي 
و نكوهش قرار دارد. برخي از خالفكاري ها در يك جامعه، 
ممكن است در جوامع ديگر رفتاري پسنديده و يا حداقل 
جوامع  در  خالف  اعمال  اكثر  معموالً  ولي  باشد.  عادي 
مختلف، خالف محسوب مي گردد. يكي از اين ناهنجاري ها 
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