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  رف موادمخدرو مص هنجارينظام   نسبتبررسی 
  در میان اقوام ایرانی 

 صالح الدین قادري دکتر :نویسنده  کمیته مبارزه با  :شوراي علمی زیر نظر
جامعـه و  : آرایـی  صـفحه طراحـی و    موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام

  نسخه  300: شمارگان  فرهنگ
  

جمع تشخیص مصلحت همه حقوق مترتب بر این اثر متعلق به کمیته مبارزه با موادمخدر م
  .استفاده از مطالب مندریج در این گزارش با ذکر ماخذ بالمانع است. نظام است

  
  .مسوولیت محتواي این گزارش بر عهده نویسنده است

  :هرگونه پیشنهاد را به آدرس ذیل ارسال نمایید
  کمیته مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام

  10بین کوچه چهارم و ششم، شماره  الی،بلوار میرداماد، نفت شم :تهران
22277261: تلفن



  
 
  

  
  

  بسمه تعالی
 

  گانه جمهوري اسالمی ایران دامت توفیقاته رؤساي محترم قواي سه
هاي کلی در باب موادمخدر نهایی و ابالغ گردیـد،   سیاست ،با سالم و تحیت

تهدید ولی این نگرانی همچنان باقی است که دست اندرکاران، بالي بزرگ و 
ـ  درسـتی بـرآورده نکننـد و      هعظیمی را که از این سو متوجه کشور است ب

رود  لذا از آقایان محترم انتظار مـی . بازهم مشکالت بر روي هم متراکم شود
ها را با سرعت و  اجرائی کردن این سیاست خود در دستگاه که هر کدام سهم

  .عمل برساند ي قاطعیت و بدون فوت وقت  به مرحله
  م علیکموالسال

  اي سید علی خامنه
10/7/85  

  
  »العالی مدظله«اي امریه رهبر معظم انقالب اسالمی حضرت آیت اهللا خامنه

  هاي کلی نظام در امر مبارزه با موادمخدر در مورد اجراي سیاست
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  به نام خدا
  

  

  
  

  پیشگفتار
اي براي  توجه قابلهاي  معیارها و شاخص ،انداز سند چشم

وضع مطلوبی که این . ترسیم کرده است 1404ي ایرانی سال  جامعه
متعددي است که  هاي دهد مستلزم اقدامات و برنامه سند وعده می

حال، موانع متعددي  با این. گیرد بر می هاي جامعه را در ي بخش همه
توان  اي در پیش روي ماست و نمی براي رسیدن به چنان جامعه

بدون شک . توجه به این موانع در فکر نیل به آن اهداف باشیم بی
ترین موانع تحقق اهداف  گردان یکی از مهم مساله موادمخدر و روان

میلیون نفر از مردم ایران  2که حداقل  در حالی. انداز است چشم سند
بطور ) کنندگان خانواده مصرف(میلیون نفر  8کنند و  مواد مصرف می

که مساله  مستقیم با معضالت مصرف مواد مواجه هستند، در حالی
شمار  هاي اکثریت مردم به ها و دغدغه ترین نگرانی موادمخدر از مهم

که هزینه اقتصادي ساالنه موادمخدر بالغ بر ده هزار  یرود و در حال می
ي  انداز و تحقق جامعه ، نیل به اهداف چشم...شود و  میلیارد تومان می

تري در حوزه این معضل  ها و اقدامات جدي مورد نظر نیازمند برنامه
  . است

، مجموعه 1389جلد گزارش راهبردي در سال  12در ادامه تولید 
کند  اي تالش می نیز با نگاه ویژه 1390دي سال راهبر هاي گزارش

ه گردان در ایران را واکافی کرد ابعاد دیگري از مساله موادمخدر و روان
دام ارائه ریزي و اق اري، برنامهگذ هاي جدیدي براي سیاست و ایده

ریزان و مجریان این حوزه با  اران، برنامهگذ امید است سیاست. دهد
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هاي جامعه و نیز تاکیدات مکرر  نگرانی نظرداشت عمق معضل، وسعت
ها و اقدامات  اسناد باالدستی و مقامات ارشد جمهوري اسالمی برنامه

بینانه و موثري را براي کاهش آالم مردم شریف ایران در پیش  واقع
  .گیرند

بررسی نسبت نظام هنجاري و مصرف  "این گزارش با عنوان
صالح الدین قادري  کترتوسط د "اقوام ایرانی میان  در مواد مخدر

تهیه شده است که الزم است از زحمات ایشان و همچنین اعضاي 
  .محترم کمیته تشکر و قدردانی نمایم

  
  

  علی هاشمی
  رئیس کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر
  دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام

  
  
  
  
  



  
  

  
  
  
  
  

  مقدمه
شناخت و  ها براي ها یکی از مهمترین شیوهمطالعه خرده فرهنگ

ها الگویی  خرده فرهنگ. رود به شمار می آسیب هاي اجتماعیبررسی 
هاي خاصی به  باشند که در میان گروه ها، هنجارها و رفتار می از ارزش

ها و هنجارها بنیاد رفتارهاي همنوا و این ارزش. شوند سنت تبدیل می
-در یک گستره وسیعتر می. در مواردي ناهمنوا را فراهم  می کنند

هاي مهم مرجعی هستند که افراد و توان گفت خرده فرهنگ ها شبکه
ابادینسکی، (کنند  بینند و تفسیر می ها از آن طریق جهان را میگروه

توان در واقع می. و به کنش متقابل با آن می پردازند) 222 :1384
هاي ها منابع معرفتی و رفتاري هستند که برداشتفرهنگگفت خرده

را از » صواب و ناصواب«و » درست و نادرست«در باب  اعضاي جامعه
گینک، به نقل از (خالل آداب و رسوم و سنن متداول شکل داده 

و  در خالل فرآیند جامعه پذیري و ) 143: 1380سلیمی و داوري، 
اي بر  تجارب فرهنگی و گروهی و بدون نیاز به هیچ گونه تکیه

شوند، در نهایت به  واقعیت، در ذهن اعضاي جامعه جایگزین می
شود که فرد جهان پیرامون خود را از طریق آن  هایی بدل میعینک

با توجه به نقش خرده . کند کند و بر اساس آن عمل می مشاهده می
ها در ها در شکل دهی و هدایت رفتار، مطالعه خرده فرهنگفرهنگ

حوزه مطالعات جامعه شناختی و مخصوصا جامعه شناسی کجروي و 
بر این اساس . ات اجتماعی از جایگاه باالیی برخوردار استانحراف

ها در حاضر با اذعان به نقش اجزاء و عناصري از خرده فرهنگ گزارش
  . به تحلیل می پردازداعتیاد  گرایش به تشویق و تسهیل کجروي و
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ارائه   بر شناسایی هنجارهاي تسهیل کننده مواد مخدر، عالوه
ها هم از اهمیت بسیار زیادي برخوردار راهکارهاي کاهش این هنجار

راهکارها و مداخالت کاهش مصرف مواد اعتیادآور اعم از . است
سیگار، مشروبات الکلی مواد مخدر یا مواد توهم زاي دیگر اساسا 

. بازپروري, درمان, پیشگیري. داراي سه بعد یا محور عمده است
درمان الکل یا  منظور از مداخله اقداماتی که براي شناسایی اولیه و

براي مثال، . گیرداند صورت میسایر مواد مخدري که شیوع پیدا کرده
رنگ سالم در یک محله شهري یک مداخله براي جلوگیري از توزیع س

   ).4:  2000: ١ویلسون و کوالندر( گسترش ایدز است
) بازپروري, درمان, پیشگیري(از میان راهکارها و مداخالت 

بطوریکه سازمان بهداشت جهانی  ،تر داردیعاي وسپیشگیري دامنه
سه نوع پیشگیري را از هم تفکیک نموده است و متناسب با آنها 
مداخالتی را پیش بینی کرده است این سه نوع پیشگیري عبارتند از؛ 

هدف . پیشگیري دومین و پیشگیري سومین, پیشگیري نخستین
مواد غیر  پیشگیري نخستین جلوگیري کردن از شروع هر نوع مصرف

در پیشگیري دومین . باشدقانونی به صورت آزمایشی و تفریحی می
هدف کاهش میزان مصرف مواد براي ترك یا وابستگی و نیز 
جلوگیري از گسترش مصرف مواد است و هدف از پیشگیري سومین 

هاي برنامه. جلوگیري از بازگشت افراد معالجه شده به طرف مواد است
هاي مداخالتی در حوزه ن استراتژيآموزشی یکی از مهمتری

با توجه به اینکه باور غالب در مورد . پیشگیري محسوب می شود
, )زیستی و بهداشتی ،بیولوژیکی(اعتیاد در حوزه هاي پزشکی 

اجتماعی و فرهنگی متفاوت است نوع , روانشناختی و روان پزشکی
جه به حوزه اجتماعی و فرهنگی با تو. مداخالت نیز متفاوت می باشد

) باورها و هنجارهاي پذیرفته شده( اینکه بر ابعاد اجتماعی و فرهنگی
تاکید بیشتر دارد نیازمند مداخالتی در این حوزه می باشد که به 
نسبت سایر حوزه ها نیازمند دقت بیشتر و صرف هزینه زمانی و مالی 

با توجه به مشکالت انجام مداخالت اجتماعی و . بیشتري است

                                                        
١ - Wilson & Kolander 
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ن این نوع مداخالت مخصوصا در حوزه اعتیاد و کاهش فرهنگی میزا
کننده آن سهم ناچیزي را در هنجارهاي اجتماعی و فرهنگی تسهل

سطح بین المللی و به مراتب خیلی کمتر در ایران را به خود 
  . اختصاص داده است

کننده و حاضر درصدد شناسایی هنجارهاي تسهیل گزارشلذا 
ناشی از عدم  ءجارها با وقوف به خالارائه راهکارهاي کاهش این هن

  . جویانه در حوزه اجتماعی و فرهنگی است وجود مطالعات مداخله
  

  طرح مساله
امروزه محققان بار دیگر تمایل پیدا   1بر اساس نظر دنیس تومبز

. اند سوء مصرف مواد را در بافت یک خرده فرهنگ تحلیل کنندکرده
مصرف : ی شود این است کههایی که در این چارچوب مطرح مسوال

: 1999تامپس، ( یابدمواد چگونه شروع می شود و چگونه ادامه می
از جمله کسانی که به خرده فرهنگ مواد توجه نشان داده ). 261

جانسون است که با طرح نظریه خرده فرهنگ مواد معتقد است 
دلبستگی و تمایل معتادان به ماده به شدت تحت تاثیر پیوند و 

ها و هنجارهاي آن را ویتشان با گروهی است که ارزشاحساس ه
گوید معتادانی که در در یک خرده فرهنگ قرار او می. اندپذیرفته

عتادان توجه ندارند و بر مهاي رفتاري همه دارند معموال به شباهت
هایی که در نظر افراد بیگانه جزئی و کم اهمیت است انگشت تفاوت

 4و والري جانسون 3رابرت پاندینا). 125 :1989، 2جانسون(گذارند می
در کتاب ریشه هاي سوء مصرف مواد و مداخالت با ارائه یک مدل 

،  5کلی از عوامل زمینه ساز مصرف مواد، به شرایط فضاي زندگی
-محله و همسایگی در کنار دوستان و خانواده توجه زیادي نشان داده

                                                        
1-Dennis Thombs 

2-Johnson 

3-Robet Pandina 

4-Walerie Johnson 

5-Life Space Conditions 
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-یران نیز در سالدر ا). 147 -119: 2002، 1گلنتس و هارتل( اند 
هاي اخیر مطالعات جامعه شناختی بالنسبه منظمی در باب سوء 
مصرف مواد و ابعاد اجتماعی رفتار اعتیادي از سوي تعدادي محققین 

، 1385، محسنی تبریزي؛1382،صدیق سروستانی؛1376علی وطنی؛(
الوصف جاي یک مطالعه مع. صورت گرفته است ... )سراج زاده  و 

ها و خرده فرهنگعناصري از  ها وبخش ی در مورد شناخت جامعه
هنجارهاي موجود در آنها که ممکن است مشوق مصرف مواد باشد 

  . خالی است
علمی   بنابراین مطالعات اجتماعی و فرهنگی و وارسی و سنجش

هاي هنجارهاي تسهیل کننده مصرف مواد در میان خرده فرهنگ
و شناخت عوامل و شود  قومی به عنوان یک نیاز احساس می

ترین  هاي فرهنگی اجتماعی موثر بر معضل اعتیاد از اساسی زمینه
. تواند تلقی گرددنیازهاي بنیادي در امر پیشگیري از این امر می

حاضر نیز  با وقوف به خالء یا کمبود تحقیقات بنیادي و  گزارش
هاي فرهنگی در تسهیل مصرف مواد مبتنی بر شناساسیی مولفه

ر در جامعه ایران نگاشته شده است، تا با شناخت هنجارهاي اعتیارآو
تسهیل کننده مصرف مواد اعتیادآور به عنوان عوامل خطر آفرین در 

ها زمینه انجام مداخالت و کاهش این عوامل و میان خرده فرهنگ
  .هنجارها را فراهم سازد

ور کننده مصرف مواد اعتیادآاي تسهیلبه منظور شناخت هنجاره
ها سه حوزه مورد تاکید و هنجارهاي موجود ان خرده فرهنگدر می

این سه حوزه . هاي مورد مطالعه قرار گرفتدر هر یک از این حوزه
  : عبارتند از

  هاي دارویی و درمانی به مصرف مواد اعتیاد آور توصیه .1
هاي تشویق کننده المثلباورهاي عامیانه و جمالت و ضرب .2

  فاهیمصرف مواد در ادبیات ش
ها آداب و رسوم خاص که ممکن است در جشن ها و میهمانی .3 

  .گر یا تشویق کننده مصرف مواد اعتیاد آور باشندتسهیل
                                                        

6-Glannts & Hartel 
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هاي بنابراین پرسش اصلی اینست که در میان خرده فرهنگ
در استفاده از مواد اعتیاد  قومی ایران چه هنجارهاي تسهیل کننده

اصلی سه پرسش فرعی ذیل نیز  د؟ در کنار این پرسشارآور وجود د
  :طرح گردیده است 

هاي پزشکی محلی و معالجات محلی در درمان  آیا در توصیه .1
هنجارهاي تسهیل کننده مصرف ها در میان خرده فرهنگ  هابیماري

  مواد مخدر وجود دارد؟
در باورهاي عامیانه و ادبیات شفاهی چه هنجارهاي تسهیل  .2 

ها وجود واد مخدر در میان خرده فرهنگکننده در زمینه مصرف م
  دارد؟
ها در  ها و جشن چه آداب و رسوم و عادات خاصی در میهمانی .3

  ها تسهیل کننده مصرف مواد مخدر هستند؟میان خرده فرهنگ
در مورد مداخله و ارائه راهکار، چنانچه در مقدمه اشاره شد در 

در حوزه  هاي آموزشی مخصوصاحوزه پیشگیري نخستین، برنامه
هاي باورهاي اجتماعی و فرهنگی جزو برزگترین و موثرترین استراتژي

ها داراي یک سري نقاط اما این برنامه. مداخالتی محسوب می شوند
توان نقطه قوت مطالعه حاضر باشند، آنچه که میضعف اساسی می

. کار برده استبیان نمود تکنیکی است که در برنامه آموزشی به
آموزشی مرسوم که در ایران نیز به وفور از آنها بهره برده  هايبرنامه

مشاوره فردي توسط یک متخصص با یک یا : شده است عبارتند از
هاي هاي آموزشی و ساخت فیلمتهیه و تدوین برنامه ،چند فرد معتاد

هاي آموزشی اجراي کارگاه, هاي سینماییها و فیلمسریال, مستند
هاي مختلف ، استفاده ها و همایشرانیبرگزاري سخن, متخصص محور

اما دو نکته ... . هاي آموزشی و از معتادان بهبود یافته در برنامه
متلکم وحده  .1: مشترك در همه این برنامه هاي آموزشی وجود دارد

یک دست بودن و  .2ها و ابژه فرض کردن متعلمینبودن این برنامه
-مخصوصا اعضاي خردههاي مختلف اجتماعی و توجهی به گروهبی

لذا مطالعه حاضر با وقوف به این . فرهنگ هاي قومی در آموزش است
دو مشکل در برنامه هاي آموزشی در صدد است تا با  ارایه و به 
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آزمون گذاشتن یک الگوي جدید بر پایه آزمون مقدماتی در نوجوانان 
  .شهر سنندج رویکرد جدیدي را به مساله مداخله و پیشگیري بگشاید

با 1 (F.G.D)هاي گروهیاین الگوي جدید مبتنی بر مصاحبه
افراد در معرض خطر و بعضا مصرف کننده مواد اعتیاد آور و معتادان 
بهبود یافته یا در مراحل پایانی بهبودي که با هدایت یک متخصص 

  . گر انجام می گیردعنوان تسهیلبه
هاي برنامهتوان گفت پرسش اساسی اینست که در واقع می

هاي جمعی با شرکت معتادان بهبود یافته آموزشی مبتنی بر مصاحبه
و افراد در معرض خطر تا چه اندازه در کاهش یا اصالح باورهاي 

  هاي قومی موثر است؟ نادرست افراد در میان خرده فرهنگ
  

  روش شناسی
 )کیفی و کمی(روش تلفیقی جمع آوري اطالعات و  تحلیلروش 

ی هنجارهاي تسهیل کننده از طریق روش کیفی و با شناسای. است
هاي مصاحبه عمیق، مشاهده و بررسی اسناد و استفاده از تکنیک

مدارك مکتوب و ادبیات شفاهی مرسوم صورت گرفته است و راهکار 
عملی براي کاهش این هنجارها که مبتنی بر ارائه دانش و شناخت 

ش و پاسخ و برگزاري واقعی بوده است از طریق جلسه گروهی و پرس
  . پیش آزمون و پس آزمون بوده است

خرده فرهنگ بزرگ  5جامعه آماري این بررسی  :جامعه آماري  
است که عبارتند از خرده ) استان 10در قالب ( قومی در ایران

ترك ) هاي کرمان، یزد، خراسان رضوياستان(فارس : هايفرهنگ
هاي استان(لر )  اردبیلهاي آذربایجان شرقی و استان(آذري زبان 

) هاي کردستان و کرمانشاه استان(کرد ) چهارمحال بختیاري، لرستان
ها به عنوان نمایندگان انتخاب استان). استان گلستان(و ترکمن 

فرهنگ ها براساس وجود و رواج عناصر خرده فرهنگ و تنوع خرده
  . این عناصر بوده است

                                                        
1-Focus Group Discussion 
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لیک، تحقیق کیفی تالش به عقیده ف :گیري و حجم نمونهنمونه
هاي زمانمند و دارد تا موارد عینی را با توجه به خاص بودن و ویژگی

شان مطالعه کند و این کار را از مطالعه اظهارات و اعمال افراد محلی
 :1388فلیک، (کند در متن موضعی که در آن جاي دارند آغاز می

34  .(  
ده براي انجام هاي انتخاب شبا اتکا به همین استدال، نمونه

  . اندها در هر استان مطلعین حوزه مصرف مواد  بودهمصاحبه
که توسط ) مطلعین ( با توجه معیارهاي انتخاب موردهاي نمونه 

هاي بخش شناسایی فلیک ارائه شده است، معیارهاي انتخاب نمونه
میزان تجارب اجرایی و  .1: هنجارها در این مطالعه عبارتند از

تجارب زیسته فرد با معتادان و مصرف کنندگان  .2پژوهشی فرد، 
با توجه . سوابق درمانی در حوزه ترك مواد مخدر ، بوده است .3مواد، 

: به این معیارها در هر استان از مطلعین مصاحبه به عمل آمد
، معتادان بهبود )نفر 3( ها ، عطاري)نفر 2(کارشناسان بهزیستی

، ) نفر 2( د اعتیادآورمحلی حوزه موا ان، محقق)نفر 5(یافته
کارشناسان نیروي انتظامی و شوراي هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 

، )نفر 2(اندر کار مواد اعتیادآور ، پرشکان دست)نفر 2( استان
  ). نفر 5( سفیدان و مطلعین محلی ریش

برجسته استانی در  انمصاحبه گران افراد بومی استان و از محقق
: در مورد سه حوزه اناز هر کدام از مطلع. حوزه مواد مخدر بوده اند

هاي عامیانه موجود در توصیه هاي دارویی درمانی، باورهاي و حرف
کننده در اعیاد،  مراسم و ادبیات شفاهی و آداب و رسوم خاص تشویق

  .ها سواالت کلی پرسیده شدجشن
گیري حجم نمونه و نمونه ،در بخش ارائه راهکار کاهش هنجارها

-خرده فرهنگ بزرگ قومی ایران، خرده 5کل بود از میان به این ش
فرهنگ کرد انتخاب گردید، دلیل این انتخاب آشنایی و تعلق نگارنده 

از میان دو استان بررسی . و مجري طرح به این خرده فرهنگ بود
استان کردستان و شهر سنندج به عنوان ) کردستان و کرمانشاه( شده

هاي اجتماعی نوجوانان ز میان گروها. مکان مداخله انتخاب گردید
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هاي شهر سنندج به عنوان آموز در معرض خطر در دبیرستاندانش
دلیل این انتخاب نیز , جامعه آماري مورد مداخله انتخاب شدند

-و سهولت آموزش این گروه نسبت به سایر گروه, سهولت دسترسی
ورهاي و حوزه با ،از میان هنجارهاي تسهیل کننده. هاي اجتماعی بود

فرهنگ هاي عامیانه در ابیات شفاهی مرسوم در میان این خردهحرف
که حوزه دلیل انتخاب این حوزه این بود . مورد مداخله قرار گرفت

توصیه هاي دارویی و درمانی با سن نوجوانان ارتباط چندانی نداشت 
و مداخله در حوزه آداب و رسوم نیز با یک مداخله سریع عمال غیر 

  . دممکن بو
  

  گر  بخش شناسایی هنجارهاي تسهیل: یافته هاي تحقیق
هاي این پژوهش قطعا همه مطالب و همه زوایاي هنجارهاي یافته

یافته هاي این . تسهیل کننده مصرف مواد را نشان نخواهد داد
توان بخشی از هنجارها و باورهایی دانست که در بعضی پژوهش را می

یل شرایط خاص جغرافیایی، اجتماعی هاي قومی به دلفرهنگاز خرده
ها توسط افراد این یافته. فرهنگی، اقتصادي و سیاسی رواج دارد

فرهنگ ها جمع آوري شده است و محدود به محقق همان خرده
دیدگاه پاسخگویان این تحقیق و منابع محدودي است که از آنها 

  . استفاده شده است
ی نه ادعاي هاي کیفاین بخش پژوهش همانند همه پژوهش

ها و بی و نقص بودن آنها، تعمیم دارد و نه ادعاي کامل بودن داده
بنابراین صرفا براساس اطالعاتی از افراد خاص در درون خرده 

ها به بررسی باورها و هنجارهایی پرداخته است که در میان فرهنگ
ها این یافته. ها ممکن است مشوق مصرف مواد باشندخرده فرهنگ

 ،بلکه ،تواند در مورد کلیت یک خرده فرهنگ داوري نمایدلزوما نمی
اي می پردازد که به بحث در مورد هنجارها و باورهاي تسهیل کننده

  . ها و مناطق مورد بررسی رواج داشته باشدممکن است در میان بخش
  ورها و هنجارهاي دارویی و درمانیبا

د ناشی از توصیه به مصرف مواد مخدر براي درمان و یا کاهش در
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هاي مختلف بیماري ها از گذشته دور در میان مردم ایران در قسمت
رواج داشته است و مردم در مواردي از مواد به عنوان دارو و کاهش 

  . دهنده درد استفاده کرده اند
هاي فارس نشین در بررسی انجام گرفته در این حوزه در استان

باورها دارویی و درمانی  مانند کرمان، یزد و خراسان رضوي هنجارها و
تسهیل کننده مصرف مواد در برخی نقاط به شدت مورد استقبال قرار 

  . گرفته است
در بررسی منابع وآثار محلی و مصاحبه هاي  :استان کرمان

هاي دارویی انجام گرفته توسط آقاي دانش جهانگرد در زمینه توصیه
ا قاووت از مصرف تریاك و ی ،درمانی مشخص شد در استان کرمان و

خوابی، کم حوصلگی، خستگی، سر دردهاي گذشته براي درمان بی
بر . عصبی و میگرنی، کاهش قند خون و فشار خون توصیه شده است

  :اساس مطالعات صورت گرفته
هاي در بعضی از مناطق استان براي ازدیاد شیر زنان در ماه .1 

  .  کردنداول زایمان تریاك مصرف می
هاي پی درپی دارند شیره در میان زنانی که زایماناستفاده از   .2

  .مرسوم بوده است
در میان زنان قالی باف که همزمان چندین مسئولیت را دارند  .3

زیرا باعث تسکین . مصرف شیره امري رایج و پذیرفته شده بود
  .شده است دردهاي ناشی از کارها و وظایف سخت می

صلی و استخوانی در مصرف تریاك براي تسکین دردهاي مف .4
  .زمانی که با آب و کشاورزي سر و کار داشتند رایج بوده است

در استان خراسان نقش دارویی و درمانی  :استان خراسان 
تریاك نیز از گذشته مورد توجه بوده و به نقل از آقاي آتشی مجري 

" دکتر افغانی  "هایی از شمال خراسان به تریاك استانی در قسمت
یکی از کارشناسان مورد مصاحبه که خود مشاور بوده  . گویندمی

بیان داشته است من اهل یکی از روستاهاي قوچان هستم و بخاطر 
گی داشتم مادرم مقداري تریاك دارم از کودکی هر موقع سرما خورده

نیز در مواقع زایمان و گاهاً جهت  در استان یزد.  دادبه من می
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  .از تریاك استفاده شده است ارتوپدي و تسکین  دردهاي عضالنی
هاي در میان خرده فرهنگ آذري و ترك زبان در استان

آذربایجان شرقی و اردبیل هم توجه به جنبه دارویی و درمانی مواد 
  . برجسته بوده است

که  استان اردبیلبر اساس یافته هاي به دست آمده در مورد 
گردآوري  مراد برادران فوق لیسانس جامعه شناسی در این استان

تریاك از قدیم االیام در طب سنتی به دلیل کمبود مواد : کرده بود
دارویی و ناآگاهی فرد تجویز کننده از مواد مخدر در کاهش آالم 
بشري استفاده شده است، به طوریکه حتی در برخی اشعار قدیمی 
عنوان شده است که زهر مار در صورتیکه تریاك نباشد، می تواند 

بنابراین موادي چون تریاك در تمام جوامع . شود باعث مرگ آدمی
شده است، کم و زیاد مصرف و بیشتر براي مصارف دارویی توصیه می

لذا در استان و مناطق مختلف آن نیز توصیه هایی براي موارد زیر 
  :شده است

تریاك براي بیماري هایی مانند دندان درد،کمر درد، درد پا، زخم 
براي رانندگان وسایل سنگین، و افراد شب هاي پوستی، سر درد حاد، 

  .مفید است) نظیر نگهبانان(کار 
مرفین و متادون براي بیماري هایی مثل سرطان، درد هاي شدید 
مانند سنگ کلیه،دیابت، چربی، بیماري هاي العالج، شکستگی 

  .ها، بیمارانی که عمر کوتاهی داشتند توصیه شده استاستخوان
هاي روان گردان براي تیره به قرصهمچنین در جاهاي دیگر 

شدن رنگ مو، آتروپین براي درشت نمایی چشمان دختران دم بخت، 
وسیله الکل سفید لکه ه با شستن صورت ب(الکل در جذابیت پوست

، توصیه هایی شده )هاي صورت و جوش هاي جوانی از بین می رود
  .است

اس پور کارشنخانم ناهید یوسفی آذربایجان شرقیدر استان 
نفر از مراجعان به مرکز ترك  10ارشد روان شناسی در مصاحبه با 

در مورد نقش ) بزرگترین مرکز ترك اعتیاد غرب کشور( اعتیاد شفا
    :توصیه هاي دارویی درمانی در اعتیاد آنها به نتایج زیر رسیده است
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ساله مبتال به تومور روده جهت کاهش درد به مصرف  44مردي 
ساله  در مصاحبه گفته است به  36است، مردي مواد اشاره کرده 

خاطر جراحی کلیه و باال بودن قند خون مصرف کرده است ، مردي 
ساله  جهت کاهش  51ساله به علت روماتیسم مفصلی،  مردي  52

ساله گفته است به خاطر فشارخون و  65قند خون  و  مردي 
تن ساله به خاطر تصادف شدید و شکس 28کلسترول باال، مردي 

ساله به خاطر  32هاي پا و جهت کاستن درد شدید، مردي استخوان
ساله به خاطر ناراحتی ستون فقرات و  46قند خون باال، مردي 

 23داشتن مشکل دیسک کمر و جهت کاستن درد شدید آن، مردي 
ساله براي کاستن از خواب شبانه جهت مطالعه براي کنکور به توصیه 

علت سزارین و درد شدید کمر به  ساله به 29  یک دوست و زنی
از فامیل و در سایر موارد نیز کسانی که خود را مطلع   پیشنهاد یکی

اند توصیه به مصرف مواد جهت کاهش آن علوم پزشکی تصور کرده
اند و همین امر موجب دوام مصرف و معتاد شدن فرد عارضه کرده
  .گردیده است

که به عنوان  انهاي چهارمحال و بختیاري و لرستاستاندر 
هاي فرهنگ لر انتخاب شده بودند، مطلعین دیدگاهنمایندگان خرده

  .مشابهی در مورد نقش دارویی و درمانی مواد مخدر و محرك داشتند
هایی که توسط ستار صادقی دانشجوي دکتري بر اساس یافته

جامعه شناسی و محقق حوزه اعتیاد در استان چهارمحال و بختیاري  
ده است، در این استان در گذشته پزشکان سنتی مصرف گردآوري ش

مواد مخدر بویژه تریاك را براي امراض عالج ناشدنی همانند سرطان 
از مشتقات تریاك  عالوه براین. نمودند و امراض ناشناخته توصیه می

همانند سوخته تریاك جوشانده و سوخته تریاك براي گوش درد 
ش درد دندان به کمر مالیدن ها، در دندان گذاشتن براي کاه بچه

براي کاهش درد کمر و مالش براي دفع دردهاي موضعی دیگر نیز 
  .شده است استفاده و سفارش می

ویژه مردم عادي، ته هاساس هنوز هم در میان مردم ببر این
برخی براي پایین آوردن . هاي چنین طرز تفکري وجود داردنشست
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. کنند ن خون سفارش میقند خون، کنترل چربی خون و رقیق کرد
ي تریاك  بسیاري مادران براي گوش درد فرزندانشان، مقداري سوخته

براي دردهاي موضعی، دندان درد، و . گذراند را پشت گوش آنها می
هاي مذکر نیز براي رفع درد  حتی در درون آلت تناسلی بچه

این بدان معنی است که نقش درمانی تریاك در میان . گذاشتند می
اند ویژه افرادي که دسترسی به پزشک رسمی نداشتهه عادي، بمردم 

  بیشتر است
پژوهشگران حوزه اعتیاد در استان ( دادهایی که عباس دالوند   

در زمینه باورهاي تسهیل کننده مصرف مواد جمع آوري ) لرستان
گر در مورد مواد در این دهنده وجود باورها و هنجارهاي تسهیلنشان

پروین گنجی فوق لیسانس جامعه شناسی از دانشگاه  .باشداستان می
شیراز که تحقیقاتی پیرامون اعتیاد و مواد مخدر در استان لرستان 

ها و رفع امراض اند درباره باور به تأثیر تریاك در مداواي بیماريداشته
  .در نزد ساکنین برخی روستاهاي شهرستان کوهدشت اظهار می دارد

ده کوهدشت استفاده از تریاك به عنوان در روستاهاي دور افتا« 
ریختند و یک مواد آرام بخش مطرح است، حتی تریاك را در آب می

استفاده می کردند در سردردهاي طبیعی تریاك استفاده می شود و 
این تلقین به آنها شده بود اگر پزشک هم دم دست باشد ولی تریاك 

عتقاد بر این است که زیرا ا. دهند؛ بویژه براي درد مفاصلرا ترجیح 
این . برد و دارو این اثر را ندارداین ماده عفونت و درد را از بین می

-باور ریشه در گذشته دارد من پیر زنی را به بهداشت ارجاع دادم می
امکانات بهداشتی و . گفت پزشک عمومی از درد مفاصل چه می فهمد

هنگی در درمانی در روستاها بسیار ضعیف است و اعتماد سازي فر
  ».زمینه پزشکی هم صورت نگرفته است

- هاي با سابقه خرم آباد با بیان اینکه از دانهبخشی از عطاري   
هاي دارویی دیگر هم هاي خشخاش هم براي درد سینه و استفاده

گوید؛ ره سوخته تریاك مصرف شده چنین میاستفاده می شده، دربا
گرفتند، سپس آب را سوخته تریاك را هفت آب یا بیشتر از آن می«

ماند گذاشتند تا پخته شود و ته ظرف ماده غلیظی میروي آتش می



  
 23  

 

 

نمودند به او گفتند و کسانی که آن را مصرف میکه به آن شیره می
-کشیدند میاش آن را میایی و چراغی که بوسیلهگفتند شیرهمی

  ».گفتند نگاري
اغل در فوق لیسانس رشته گیاه شناسی و ش(خانم احمدي    

به نقل از مادر ) مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی لرستان 
ها از تریاك براي از بین بردن موهاي گوید در گذشته خانمخود می

کردند به این صورت که تریاك را در آب یا زاید صورت استفاده می
کندند آن سرکه حل می کردند و موقعی که موهاي زاید صورت را می

  .مو مالیده تا ریشه مو ضعیف شود و دیگر نرویدرا به جاي 
گویند؛ در عمل جراحی از قاطی کردن تریاك، بعضی هم می   

کردند مثل امروز که براي کنترل قند شیره و عرق استفاده می
  .نماینداستفاده می

ورزردي کارشناس و مسوول بخش درمان بهزیستی خرم آباد 
رتباط با درمان دردها بوسیله درباره باورهاي مردم در گذشته در ا

پیشنهادهایی براي درمان درد رماتیسم، گوش درد، «تریاك می گوید؛
  . »دندان درد و کمر سفت کردن بوسیله تریاك شده است

که به عنوان نمایندگان  هاي کردستان و کرمانشاهدر استان
توجه به نقش دارویی و درمانی مواد به . قوم کرد انتخاب شده بودند

  . ها وجود داشت یافت شدند آنچه که در میان سایر خرده فرهنگمان
در استان کرمانشاه با وجود سابقه قبلی و همچنین وجود باورها و 
اعتقادات مختلف در خصوص تاثیرات دارویی درمانی مواد، به اذعان 

اند، در دستورات پزشکی و پزشکانی که مورد مصاحبه قرار گرفته
هاي به توصیه جهت مصرف مواد مخدر وجود مداوایی هیچگونه اشار

هرچند که در میان عامه مردم باورهایی وجود دارد که مصرف . ندارد
کاهش درد و افزایش نیرو و توان  ها،مواد مخدر در درمان بیماري

اما منابع پزشکی و خود پزشکان چنین . جنسی موثر و مفید است
نفر از پزشکان  10دود صورتی که با مراجعه به حهاعتقادي ندارند، ب
نفر از پزشکان  5نفر از پزشکان شهر کرمانشاه و  5(در سطح استان

و مصاحبه با آنها در رابطه با توصیه به مصرف مواد ) شهرستانهاي تابع
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ها و یاتغییر رنگ پوست و و درمان بیماري يمخدر براي مداوا
همگی متفق القول  جذابیت بیشتر آن و یا تغییر حالت چشم،

اسخشان منفی بود، اما معترف بودند که بسیاري از بیماران در پ
خصوص مصرف مواد مخدر جهت کاهش درد یا درمان بیماریشان از 

اند که آنها را از استفاده از مواد مخدر برحذر داشته آنان نظر خواسته
میر حسن رحیمی کارشناس ارشد جامعه شناسی و محقق حوزه . اند

در مطب یکی از پزشکان در ": گویدشاه میاعتیاد در استان کرمان
شهر کرمانشاه در حال مصاحبه بودم که یکی از بیماران معتاد وارد 

او از اهالی ) سال بود که تریاك مصرف می کرد 5مدت (مطب شد 
هاي اطراف کرمانشاه بود که در یکی از بنادر جنوبی یکی از شهرستان

مان جا هم به مواد کشور به حرفه جوشکاري مشغول بوده و در ه
او معتقد بود که با توجه به اینکه درآمد  .مخدر اعتیاد پیدا کرده بود

لذا  .شدمتوسطی داشته و مواد مخدر هم در آنجا به وفور یافت می
جهت تفنن و تفریح براي اولین بار اقدام به مصرف تریاك نموده 

با شدم و یا است، بعدها هر وقت دچار فشار روحی یا استرس می
شدم اقدام به مصرف تریاك می کردم و احساس اطرافیان درگیر می

و ابتدا همین مصرف . کردم که بعد از مصرف حالم بهتر شده استمی
 5تفننی رفته رفته به مصرف دائم بدل گردید بطوریکه اکنون مدت 

کنم و در واقع به مصرف می)تریاك(سال است که هر روز مواد مخدر 
کردم که ام در صورتی که هیچوقت باور نمیدهیک معتاد تبدیل ش

   ."اینگونه در دام مواد مخدر گرفتار شوم
در زمینه تاثیر مصرف مواد مخدر در افزایش میل و توان جنسی و 
جلوگیري از انزال زودرس، یکی از پزشکان مرکز ترك اعتیاد وابسته 
به بهزیستی استان کرمانشاه معتقد است که هرچند خود تاکنون 

 ،اما ،اي جهت مصرف مواد مخدر به بیماران را نداشته استتوصیه
شناسد که به بیماران جهت کاهش درد و یا بعضی از پزشکان را می

. هایی را دارندباال بردن توان جنسی به بیمارانشان چنین توصیه
ها و فروشندگان داروهاي گیاهی در اي با عطاريهمچنین در مصاحبه

ا توصیه به مواد مخدر جهت درمان و مداواي سطح شهر، همگی آنه
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و معتقد . کردندرا انکار می... ها و یا افزایش توان جنسی وبیماري
-بودند که مواد مخدر و مصرف آن هیچگونه تاثیري در درمان بیماري

اما یکی از مراجعه کنندگان به یکی . ندارد...ها و یا جذابیت پوست و
در بین فامیل او و اکثر دوستانش این  ها معتقد بود کهاز این عطاري

عقیده وجود دارد که مصرف مواد مخدر باعث افزایش میل جنسی و 
گردد و حتی مصرف آن را جهت کاهش جلوگیري از انزال زودرس می

بطورکلی در . کرددرد بخصوص کمر درد و دندان درد توصیه می
خدر وجود استان کرمانشاه دو عقیده و باور در زمینه مصرف مواد م

است  مسووالنخصوص پزشکان و ه دارد یکی از طرف منابع رسمی ب
ها و کاهش که همگی اعتقاد به تاثیر مواد مخدر در درمان بیماري

ندارند و دیگري اعتقاد عامه مردم است که ناشی از رسوبات .... درد و
صورت باور و اعتقاد  هفرهنگی تاریخی مصرف مواد مخدر است که ب

تاثیر  مردم اشاعه یافته است که مواد مخدر بخصوص تریاكدر میان 
شگرفی در کاهش و تسکین دردهاي جسمی و حتی روحی داشته و 

چربی خون،کمر  هاي جسمی بخصوص فشار خون،در  درمان بیماري
موثر و باعث جلوگیري از انزال زودرس در کسانی .... دندان دردو درد،

  .دکه دچار کاهش قواي جنسی اند می شو
در استان کردستان نیز در مورد نقش دارویی و درمانی مواد 

هایی وجود دارد بر اساس مطالعات اقاي سلیم کریمی توصیه
عنوان هبکارشناس شوراي هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، مواد 

کاهش دهنده قند خون در بیماران دیابتی، جهت جلوگیري از انزال 
رعت جریان فکر در دانشجویان عنوان افزایش دهنده سبهزودرس، 

عنوان داروي کاهش دهنده شرم و خجالت در شب قبل از امتحان، به
  .شودشب زفاف مصرف می

که به عنوان  در استان گلستانهاي جمع آوري شده در داده
نماینده قوم ترکمن انتخاب شده بود توجه به نقش دارویی و درمانی 

  . مواد مخدر و محرك بارز بود
ي مربوط به این استان توسط علی وطنی کارشناس ارشد هاداده

حوزه اعتیاد در استان گلستان جمع  انجمعیت شناسی و از محقق
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ها از تریاك  بر اساس باورهاي درمانی در بین ترکمن. آوري شده است
در همین راستا در . شود ، یاد می)دکتر سیاه(به عنوان دکتر قاراجا 

د، سرماخوردگی، سیاه سرفه و هایی نظیر سر درمورد بیماري
العالج بیشتر تجویز شده ولی در مورد فشار خون  هاي صعببیماري

  .کمتر توصیه شده است
خوابی با توجه به خیلی گرم شدن و در ارتباط با تحمل بی

در  ،به عنوان مثال .هایی مطرح است مقاومت در برابر سرما، توصیه
آنها از طریق دریا بدست بین صیادان گمیشان که تنها منبع معاش 

هاي بیرونی به  هاي صید توسط کنترل آید با توجه به محدودیت می
آورند تا مقاومت جسمی آنان  ناگزیر صیادان به مصرف تریاك روي می

در برابر سرما تقویت و همچنین قدرت بیدار خوابی آنها افزایش یابد و 
به لحاظ  هاهاي متداول در بین ترکمن اساس آموزه این عمل بر

. شود کشی به تقویت توان جسمی آنان منجر می خاصیت میکروب
اشاره به خاصیت ضد  ١»اود آستندا بالقالماز«ضرب المثل ترکمی 

زیر آتش بالیی «دارد بدین معنا که ) مصرف مواد(میکروب آتش 
  .»ماند نمی

- هایی دارویی و درمانی می توان به دیدگاهدر تبیین نقش توصیه
هاي انتقال  نظریه. ربوط به انتقال فرهنگی اشاره کردهاي نظري م

کنند که در  فرهنگی بیشتر به فراگرد یادگیري فرهنگی تأکید می
ها همچنین وضعیت  این نظریه. شود جریان آن کژرفتاري آموخته می

هاي رشد و پرورش شخصیت فرد در نظر  رفتار را بیشتر از نظر زمینه
ها  ها و گرایش ن به رابطه میان دانستنیها همچنی این نظریه. آورند می

ها را  در واقع این نظریه. نمایند با محیط فرهنگی عامل رفتار تأکید می
گونه خالصه کرد که کژرفتاري ناشی از نظام فرعی توان بدین می

هایی است که نوع خاصی از کژرفتاري را ها، باورها و گرایشدانستنی
  .دانند یا واجب می در وضعیت خاص مباح، مجاز، مستحب

ترین و پرتاثیرترین کار درخصوص نظریه انتقال فرهنگی متعلق  منظم
آنها در . امریکایی است "کیهنري مک"و  "کلیفورد شاو"به 

                                                        
١ .Od, Asrtnda, Bela, Ghaalmaz 
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شان نتیجه گرفتند که در مناطقی که نرخ بزهکاري باالست، تحقیقات
هاي سنتی زندگی  صورت جنبهجنایت و کژرفتاري کم و بیش به

نظر آنان از راه هاي بزهکاري به این سنت. ی درآمده استاجتماع
مهمترین عامل انتقال . شوند برخوردهاي فردي و گروهی منتقل می

هاي همبازي و هماالن  گروه "مک کی"و  "شاو"بزهکاري از نظر 
هاي بزهکاري را به اعضاء منتقل  است که فنون، معلومات و سنت

کاري از جمله اعتیاد از راه هاي بزه بدین ترتیب سنت. سازند می
  .شوند برخوردهاي فردي و گروهی منتقل می

هاي توان نتیجه گرفت که توصیهبا توجه به این رویکرد نظري می
دارویی و درمانی از طریق افراد مورد اعتماد در موارد اضطراري به فرد 

مخصوصا  -شود و با توجه به نقش مسکنی این مواد منتقل می
کند و ر کوتاهترین زمان ممکن اثرات آن را تجربه میفرد د -تریاك

که صرفا درد ناشی از آن بیماري  کند  در حالیآن را درمان تلقی می
اثرات  پس از کاهش. اه مدت آن را پنهان کرده استو عوارض کوت

فرد مجددا به سراغ مواد رفته و کنش قبلی خود را تکرار  ،زودگذر
ابد به صورتی که آستانه آن درد و یا یاین روند ادامه می. کندمی

ترین مدت دوباره عود کرده و فرد وادار به مصرف عوارض در کوتاه
  .   شودمقدار بیشتر و در ادامه فرایند به معتاد کامل تبدیل می

  : باورهاي عامیانه تشویق کننده مصرف مواد
هاي جمع آوري شده در مورد باورهاي عامیانه تشویق در داده

هایی هاي قومی در استانمصرف مواد در میان خرده فرهنگ کننده
ها انتخاب شده بودند نتایج زیر فرهنگکه به عنوان نماینده این خرده

  .حاصل شده است
هاي نماینده خرده به عنوان یکی از استان( در استان کرمان

در بین دانش آموزان  و دانشجویان این باور رواج دارد ) فرهنگ فارس
هاي امتحان خصوصا براي بیدار ماندن ي درس خواندن در شبکه برا

هاي مصرف مواد اعتیاد آور خیلی مفید است در بعضی از کالس
هاي اتالین به دانش آموزان توصیه گردیده که حتی به کنکور قرص

باور عمومی و نگرش . مشهور شده است» دانشجوي پزشکی«قرص 
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ان انواع اختالل جنسی مثبت در مورد تأثیر مصرف تریاك در درم
اکثر مردان . وجود دارد..) بویژه انزال زودرس، اختالل در نفوذ و (

بویژه در مناطق روستایی در شب زفاف تشویق به مصرف تریاك براي 
واسطه انزال ه اگر در اولین شب زفاف داماد ب. شوند تأخیر در انزال می

در اکثر  زودرس یا هر علت دیگر موفق به نزدیکی مطلوب نشود،
دستیابی به . شود تشویق به مصرف تریاك می%) 90حتی (موارد 

شادي و سرخوش بودن و فارغ شدن از دنیا و مصائب و مشکالت آن 
  .کندشدت بر استفاده از مواد تاکید میباور دیگري است که به

بر اساس نتایج در استان خراسان مصرف مواد باعث کاهش غم و 
هاي سنگین مانند فوت عزیزان یا شکستهاي غصه ناشی از مصیبت

براي آرام کردن فرد غم دیده در منطقه کردنشین مثال  .عاشقانه است
دهند و با  و کرمانچ خصوصا در مراسم ترحیم به صاحب عزا تریاك می

بیا بکش : وره بکشین تقدیر ته ژي آگانابو (گفتن این ضرب المثل
براي  . ش در وي داردسعی در ایجاد آرام )تقدیر تو هم این بود 

مقابله با کم رویی و افزایش عزت نفس نیز توصیه می شود و در 
 .گرددمواردي مصرف مواد براي افراد مسن سودمند تلقی می

بر اساس مطالعات هادي آتشی فوق لیسانس مددکاري اجتماعی 
اي از باورهاي عامیانه در و محقق در حوزه مواد مخدر مجموعه

  :ر  در استان عبارتند ازهاي آسیب پذیبخش
 اراده داشته باشی معتاد نمی شوي. 
  یعنی : فالنی سی سال است که فقط هفته اي یک بار مصرف می کند

البته هیچ کس فالنی را ندیده [. اگر حد خودت را نگه داري معتاد نمی شوي
 .]اند فقط حرفش را شنیده! است
 اگر می خواي پرواز را تجربه کنی مواد بکش. 
  اشاره به این دارد که : دندانت خوب باشه مواد خیلی هم خوب است زیر

اگر وضعیت مالی خوبی داشته باشی مصرف مواد نه تنها بد نیست که خیلی 
 . هم خوب است

  یعنی اینکه [: اگر چند روز مصرف نکنم خیالی نیست یا در فشار نیستم
 . ]من خودم دوست دارم و اگر بخواهم می توانم نکشم

 بخواهم مصرف می کنم و هر وقت اراده کنم مصرف نمی کنم هر وقت. 
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  در شمال خراسان این باور وجود دارد که تریاك درمان : دکتر افغانی
 . همه دردهاست و احتیاج به تشخیص بیماري نیز ندارد

  این باور به فرد اجازه می دهد در : همه داروها از تریاك ساخته می شود
به عالوه توجیه هم می نماید که سایر داروها . کندمواقع بیماري تریاك مصرف 

 . د، اما تریاك هیچ عارضه اي نداردنعوارض دار
  در شمال خراسان این  :قلیون شیره بکش تا توي را دو تا توي کنی

مقصود از  .ضرب المثل براي شنگول بودن در مجلس عروسی به کار می رود
ص و پایکوبی در نظر گرفته میدان و یا وسط مکانی است که براي رق »توي«

یعنی اینکه بتوانی حسابی برقصی و شادي » توي را دو تا توي کنی«اند و 
 .کنی
 اشاره به مصرف تفننی و [: شی عشقی بزن  با یکی دو تا دود معتاد نمی

  ].این باور که با اینگونه مصرف معتاد نخواهی شد
  رد که اگر به قصد اشاره به این دا [:آدم باید همه چیز رو امتحان کند

 .]شوي امتحان و ارضاء حس کنجکاوي مصرف کنی معتاد نمی
  این باور نیز باوري تسهیل کننده [: هیچ جاي قرآن نگفته مواد نکشید

  . ]کنند دانند بنابراین راحت مصرف می است که به استنناد آن مواد را حرام نمی
بر اساس . داردهایی در استان یزد نیز رواج  چنین جمالت و ضرب المثل

استان جمالت و  انهاي آقاي علی اکبر حدادي از کارشناسان و محققبررسی
  :هاي زیر در میان معتادان و بعضی از افراد رواج داردضرب المثل

  یک شب که هزار شب نمی شه  
  بابا حاال همه معتادند حافظ شیراز اگه از قبر در بیاد معتاد میشه  
 از غذا ، مواد و بعدش دراز کشید  لذت دنیا آنکسی چشید که بعد  
  زندگی یعنی دوا وقتی می کشی می ري رو هوا  

در استان اردبیل به عنوان یکی از نمایندگان خرده فرهنگ آذري و ترك 
ها و  زبان، در بخش مربط به باورهاي عامیانه و ادبیات شفاهی  ضرب المثل

د که در زیر به جمالت متنوعی در مورد مصرف مواد و اثرات آن وجود دار
  .تعدادي از آنها اشاره می شود

 تا بحال دیده نشده = ایندیجک گوروکمییب بیر نفر بیر سرینن معتاد اوال
  .که کسی با یکبار مصرف معتاد شود

 با یکبار مصرف بچه هم معتاد = بیر سري چکمکنن اوشاقدا معتاد اولماز
  .نمی شه
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 کسی یکبار مصرف  اگر= بیر سري چک تمام دردلرین یادنان چیخسین
  .کند، تمام درد و غمش از یادش می ره و بشاش می شه

 اگر آدم براي تفریح مصرف بکنه = فریحی چکمگین هچ ضرري یوخدو
  .هیچ ضرري نداره

نیز خاصیتی است که به غلط به مصرف  "افزایش توان جنسی
مخصوصا ( مواد مخدر نسبت داده می شود، که متاسفانه افراد زیادي

به خاطر اعتقاد به این باور غلط به سمت اعتیاد کشیده می ) جوانان
شوند که این مساله در دراز مدت نه تنها توان جنسی این افراد را 

بلکه به زودي باعث کاهش توان جنسی آنها می  ،افزایش نمی دهد
  .شود

به عنوان یکی از نمایندگان  در استان چهارمحال و بختیاري
ها را قرمز و  ند که مصرف مواد گونهخرده فرهنگ لر، بعضی معتقد

و جذابیت ) شهال شدن(سازد و برخی بخاطر خمار شدن  جذاب می
) ویژه تریاكه ب(ها و بعضی براي باال بردن قواي جنسی مواد  چشم

که در شب عروسی و تازه دامادها حتماً  طوريه ب. کنند مصرف می
  . فاده نمایندبراي سفت شدن کمر است) تریاك(بایست از این ماده  می

هم باورهاي عامیانه در این زمینه زیاد دیده  در استان لرستان  
شود، دولتشاهی استوار بازنشسته ژاندارمري که پیش از انقالب در می

وقتی که به «نموده است می گوید؛ شهرستان نورآباد انجام وظیفه می
 Talaha(گفتند تله هه نمه کیشینها وارد می شدیم میبعضی خانه

namakishin) ((دي بگیر) یعنی تلخی یا تریاك را نمی کشیDi 

begir)((شکتی ایرکه) یعنی دودي بگیرShakati Eirka( ) یعنی
براي خوابت خوب است چربی خون را می برد، هر ) خستگی در کن

گونه سرما خوردگی را به در می کند، باعث قطع اخالط ریه و درون 
  .»می شود، کمرت را سفت می کند

استوار بازنشسته ژاندارمري عقیده دارد که بیشتر مردم به     
خاطر همین عقیده که تریاك کمر را سفت می کند گرفتار آن می 

  . شدند
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در مورد باورهاي عامیانه رواج یافته در ادبیات شفاهی در استان 
. کرمانشاه آقاي میر حسن رحیمی نتایج زیر را گرد آوري کرده است

کنند بیشتر کسانی که اقدام به مصرف مواد مخدر میبه عقیده ایشان 
-در وهله اول معتقدند که مصرف مواد مخدر باعث اعتیاد آنها نمی

گردد و فرد اگر بخواهد می تواند چند بار مصرف کند اما معتاد 
  :مثال می گویند .نگردد
 با یک بار اتفاقی نمی افتد  
 یکدفعه که چیزي نمی شه  
 با یک گل بهار نمی شه  
  مین افراد معتقدند که مصرف مواد نشاط آور است و می گویند کهه
 بکش تا دود غم نشی -دم غنیمته  
 دمی با غم بسر بردن جهان یکسر نمی ارزد  
 خوش باش که زندگی همینه.  

با توجه به موارد باال همین افراد مصرف چند بار را بی ضرر و آن را 
التی از این دست را بین تفننی و تفریحی تلقی می کنند و در این بین جم

  خویش رد و بدل می کنند
 گاهی دمی به خمره باید زد  
 سر بی نشئه کدوي بی مغز است  

نیز مانند استان کرمانشاه جمالت و  در استان کردستان
 دباورهاي عامیانه زیادي در مورد مصرف مواد و اثرات مثبت آن وجو

  : که بر اساس بررسی هاي سلیم کریمی عبارتند از. دارد
 شه یه بار عیبی نداره با یه گل بهار نمی  
 تونی کوه رو جابجا کنی هات یادت میره بعد می تمام غصه 
 ره اي یه بار طوري نیست خستگی یک هفته کار در می هفته  
 شه، الزمه تو بزرگ شدي یه چسب تریاك بکش کمرت سفت می  
 بزن ثابت کن مرد شدي بیا یک پیک  
 شه با یکی دوبار که کسی معتاد نمی  
 کنند و معتاد هم  هزاران نفر هستند که براي خوشی مصرف می

  .نیستند
 شن، کسیکه داشته باشد  معتادین از سر بدبختی و نداري معتاد می

  . شه معتاد نمی
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هاي عامیانه و مرسوم  بعضی از باورها و حرف:   استان گلستان

ت شفاهی در مورد مصرف مواد در میان قوم ترکمن عبارتند در ادبیا
  :از 

 »آیانگ یر ایلناق «)Aiang Year Ilenaga ( از فرط لذت) پایت به
  ها هستی ، انگار در آسمان)خورد زمین نمی

 بخشد مصرف مواد به آدم نشاط شادي می.  
 زداید مصرف مواد مخدر غم و اندوه را می.  
 بخشد ه و تمرکز بیشتر میمصرف مواد مخدر به آدم حوصل.  
  برند کشند، کیف و لذت  دنیا را نمی نمی» تریاك«کسانی که.  
  زمان ناراحتی(را در مواقع اضطراري » تریاك«وقتی موادي مثل (

و به قول . دهد بکشید، فکر آدم را باز کرده و ناراحتی دنیا را با ما نشان نمی
 .»شوي بی خیال دنیا می«: معروف

اي عامیانه بر مصرف تفننی و تفریحی مواد بدون ه بعضی از حرف
  : اینکه پیامد سوئی داشته باشند تاکید دارند

  براي بدن مفید است) تریاك –مواد مخدر (گاه گاهی کشیدن تلخی.  
  با توجه به نقش تسکینی مواد، مصرف تفننی آن براي بدن الزم است

  .کند و هیچ ضرري هم به بدن وارد نمی
 کند ضرر دارد و نه آدم را معتاد می یک بار کشیدن نه.  
 اگر تغذیه خوب باشد مصرف مواد ضرري ندارد.  
  گاهی اوقات کشیدن اشکال ندارد به شرط اینکه حواس آدم جمع
  .باشد
  آدم باید یکبار هم که شده در جمع معتادین بنشیند، البته نه براي

  .هایشان تریاك کشیدن، بلکه براي گوش دادن به صحبت
  شه و به تبع آدم  می» توپ«ها،  مواد آدم به اصطالح امروزيبا مصرف

شود و در جمع دوستان قطعاً نظرات خوبی خواهند  خوش صحبتی می
  .داشت

به عقیده آقاي وطنی بعضی از باورهاي موجود در مورد مصرف مواد ناظر 
بر استقالل طلبی و بزرگسال شناخته شدن فرد می باشند که چند نمونه از 

 :شده است آن آورده
 خواهی بزرگ شدنت را ثابت کنی؟ پس کی می  
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 نگرند و  مصرف کنندگان مواد به یک فرد سیگاري به دیده تحقیر می
  !»کشند ها می سیگار را که دیگر بچه«گویند  می

  
  

   هاي خاصیل کننده در مراسم و جشنهنجارهاي تسه
هنجارهایی در جریان برگزاري برخی آداب و رسوم در میان 

هاي قومی وجود دارد که تسهیل کننده مصرف مواد فرهنگخرده
است در مصاحبه هاي انجام گرفته توسط محمد دانش جهانگرد در 

هایی که این گونه هنجارها در آنها استان کرمان چند نمونه از مراسم
هاي  در غالب مراسم مراسم عزاداري،: اند عبارتند ازشناسایی شده

ش کاهش اندوه و مصیبت رواج دارد سوگواري مصرف تریاك با نگر
گونه مجالس چنانچه مرگ فرد از دست در این). بکش و فراموش کن(

مرگ ناگهانی جوان بودن، (نوعی اندوه بیشتري ایجاد کند ه رفته ب
حتی گاهی اولین . مصرف پذیرش بیشتري دارد...) مرگ دلخراش و 

کنندگان غالب شرکت . مصرف این مجالس منجر به اعتیاد شده است
کنند چرا که اعتقاد راسخی  نزدیک متوفی اجازه مصرف علنی پیدا می

کند و تحمل اندوه را  وجود دارد مصرف فرد را آرام می) نگرش مثبت(
. دهد سازد و فرد را از فکر و خیال و بی خوابی نجات می آسان تر می

برگزار کنندگان و شرکت کنندگان در این مجالس انتظار دارند بساط 
شب ششم تولد (رسم برگزاري شب شیشه . صرف مهیا باشدم

این مراسم اکنون بیشتر در روستاها و بعضاً در شهرها برگزار  ،)نوزاد
) موجودي خیالی(در این شب اعتقاد بر این است که آل . شود می

آید براي ترساندن آل اطرافیان تا  براي ترساندن زائو به سراغش می
براي . کنند ن شادي از زائو محافظت میمانند و ضمصبح بیداري می

بیدار ماندن و گرمی مجلس در غالب موارد بساط استفاده از تریاك 
شود و  شاید زائو که بواسطه خون ریزي دچار توهم می. شود مهیا می

اش را  گردد و ترس از اینکه بچه با ذهنیت دیدن آل دچار توهم می
مراسم . کند اك استفاده میماند و از تری شیشه نزند تا صبح بیدار می

براي گرمی مجلس اتاقی براي افراد معتاد به تریاك تدارك عروسی،  
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کند، بتدریج افراد به علتی که ذکر شد داماد موادمصرف می. بینند می
در بعضی موارد هم دیده شده . کنند دیگر هم اقدام به مصرف می

ن مصرف کنندگا. شود مکانی هم براي مصرف مشروب مهیا می
قول خودشان در عالم مستی بیشتر  مشروب غالباً جوانان هستند تا به

شان گرم نباشد  گویند تا کله می. رقصنده تر بتوانند بزنند و بو راحت
آن گروه از افرادي که وظیفه . توانایی گرم کردن مجلس را هم ندارند

. شوند گرم کردن مجلس را دارند بیشتر به خوردن مشروب تشویق می
این مجالس ماده مصرف شده غالباً تریاك و شیوه مصرف کشیدن در 

  .آن است
هایی در بعضی مناطق نیز چنین مراسم در استان خراسان 

یکی از رسومی که رواج نسبتا زیادي در شهرهاي مختلف : رواج دارد
ویژه در مراسم ه ها و ب این استان دارد مصرف مواد مخدر در میهمانی

در گذشته رسم  شهرستان قوچانن مثال در عنوا به است،عروسی 
خانواده داماد به عنوان وظیفه خود در تدارکات مراسم عروسی بوده 

کند و با معموال چند منزل را در نزدیکی محل مراسم پیش بینی 
  .هاي خاص پذیرایی نمایدمواد از میهمانی

هاي کاشمر، فیض آباد و تربت حیدریه مصرف شهرستاندر 
کنند و در اماد پول می گیرند و خودشان مواد تهیه میکنندگان از د

و سپس در مراسم حضور  کردهمکانی خارج از مراسم عروسی مصرف 
ها در سایر مصرف مواد در عروسی ها و جشن. دنکنپیدا می
 . نیز رواج دارد تربت جام هاي استان مانند بجنورد وشهرستان

ه در بعضی مناطق در استان یزد نیزد از این قاعده مستثنا نبود
  .مراسم خاصی مواد مصرف می شود

موارد زیر شناسایی  در استان اردبیلدر حوزه آداب و رسوم 
  :شده است

) آقاي برادران(در یکی از مراسم هاي عروسی که مجري محلی 
سال قبل از  15-35افراد به خصوص جوانان "حضور داشته است 

یش و عده کمی هم تریاك و حش(صرف شام به مصرف مواد مخدر 
پرداختند و پس از صرف شام نیز عده بسیاري از ) هرویین و کوکایین
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افراد مذکور دوباره به مصرف مواد رو آوردند، نکته جالب توجه در این 
سال بود، این افراد  60و همچنین باالي  15قسمت حضور افراد زیر 

این  در کنار مصرف مواد الکل هم مصرف می کردند، عده بسیاري از
  ."افراد در مصاحبه علل استفاده خود را خوشگذرانی عنوان کردند

 استان آذربایجان شرقیدر مصاحبه هاي خانم یوسف پور در 
مصرف مواد در مراسم و میهمانیها در برخی شهرها بیشتر است و 

ها و ها و برخی از مهمانیها و جشنمصرف مواد در عروسی
ها یک اتاقی را براي این جشندر . باشد ها مرسوم می نشینی شب

دهند و این اتاق مواد آماده وجود  مصرف مواد مخدر اختصاص می
شود و یا اینکه به صورت خوراکی و  دارد از منقل و وافور استفاده می

میزبان افرادي را که اطالع . گیرد یا نوشیدنی مورد استفاده قرار می
ز وضعیت خوبی دارند کنند و لحاظ مالی نی دارد از مواد استفاده می

کند و در آنجا بعد از مصرف تریاك با شیرینی و  دعوت به این اتاق می
  .آید عمل میمیوه آنها پذیرایی به
نفر معتاد در زمینه نقش آداب و رسوم در آنها  10در مصاحبه با 

  .و نتایج زیر بدست آمده است» مرکز شفا«در 
سالگی  35سن ساله ساکن و متولد هشترود از  69مردي   .1

شروع به مصرف مواد در یک مهمانی کرده است و اظهار داشته در 
مراسم هاي عروسی و میهمانی ها در محل زندگیش به وسیله تریاك 

  .از مهمانان پذیرایی انجام می شود 
ساله اهل ملکان روستاي میدان جوق، اظهار کرده  35مردي  .2

اد کرده است وي بیان اولین بار در مراسم عروسی شروع به مصرف مو
می کند که در محل زنگیش در مراسم عروسی و میهمانی با مواد 

سنجاق و نوشیدنی از میهمان  مخدر همراه با وسایل وافور، سیخ  و
  .کنندپذیرایی می

ساله اهل مراغه روستاي نیگچه  بیان کرده که  64مردي  .3
-اعیاد و شادي ها وهاي شبانه ، عروسیاستفاده از تریاك در میهمانی

ها بسیار رایج می باشد و خیلی از افراد که اکثریت آنان را مردان 
  .دهند از این مواد استفاده می کنند  تشکیل می
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ساله از هشترود روستاي آقجی کندي اظهار داشته  31مردي  .4
  که  در این روستا اکثر افراد  مواد مخدر را به عنوان وسیله سرگرمی

امري  مسالهها و شادیها به کار می برند و این یدر خیلی از مهمان
  .عادي است 

ساله از بناب بیان داشته که اولین بار در یک  50مردي  .5
مهمانی که یکی از دوستانشان ترتیب داده بود شروع به مصرف مواد 

باشد که از کرده است وي بیان می دارد که بناب از شهرهایی  می
  .از مواد مخدر رایج است قدیم و در حال حاضر استفاده

ساله از ملکان اظهار داشته که اولین بار استفاده از  29مردي  .6
  .مواد مخدر در یک مراسم عروسی شروع کرده است

ساله از میانه اظهار کرده که در یک مراسم عروسی  26مردي  .7
به پیشنهاد جوانان حاضر در مراسم  با مواد مخدر آشنا شده است، 

هاي شبانه ویژه مهمانیه دارد که در مراسم عروسی و بوي بیان می 
  .شود  از مواد مخدر به وفور استفاده می

ساله از تبریز روستاي باغ معروف اظهار داشته که  36مردي  .8
اولین بار توسط یکی از اهالی محل و به پیشنهاد او با تریاك آشنا 

ي بیان و. سالگی  شروع به مصرف تریاك کرده است 28شده و از 
دارد که من از طریق وسایلی مثل سوزن یا سیخ  از مواد استفاده می

ها و  کند که در روستاي ما در مهمانی هنچنین بیان می. می کنم
  .شود ها از حشیش و تریاك به عنوان پذیرایی استفاده می جشن
ساله ساکن و متولد مراغه اظهار می دارد استفاده از  22مردي  .9

باشند که راسم عروسی شروع کرده است و مدعی میتریاك را در م
شوند از  ها که افراد دور هم جمع میدر مراغه در خیلی از مراسم

  .تریاك به عنوان یک نوع  وسیله پذیرایی استفاده می کنند
ساله اهل مراغه نیز اظهار می کند که استفاده از  53مردي  .10

ها و همچنین  انیتریاك و حشیش و شاهدانه در مراسم ها و مهم
ها به عنوان وسیله تفریح مرسوم  درگشت و گذارها در صحرا و باغ

  . باشد می
که هم مصرف مواد در  هاي کرمانشاه و کردستاندر استان
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در مناطق آسیب پذیر استان : ها رواج داردمیهمانی ها و جشن
کرمانشاه مانند شهرستان هرسین صورت آیینی و در مراسم مختلف 

و مراسم عزا مواد مصرف  )هاها، مهمانیعروسی(مراسم شادي ازجمله 
صورت هنجار درآمده و استفاده از این مواد در این مراسم به. شودمی

فقط  )عزا( در اینگونه مراسم. و کوچکترین قبحی در میان آنان ندارد
سیگار و تریاك مورد استفاده قرار می گیرد و براي مصرف تریاك 

نظر گرفته می شود و هر کسی از مدعوین که اتاقی مخصوصی در 
در واقع  .بخواهد تریاك مصرف نماید به آن اتاق راهنمایی خواهد شد

درچنین مراسمی در اواسط مجلس افراد در آن مکان گرد هم آمده و 
-در مراسم عزا مصرف سیگار به. اقدام به مصرف تریاك می نمایند 

بر مزار شخص فوت شده  عزادار و یا صورت تعارفی در میان افراد
اما مصرف مشروبات . جهت خواندن فاتحه به دیگران تعارف می شود

 -در بین جوانان مصرف می) عروسی(الکلی فقط در مراسم شادي 
در واقع مصرف تریاك هم در مراسم شادي و هم در مراسم عزا . شود

وسیله سیخ و سنجاق یا استفاده از ه صورت جمعی استعمال و ب به
  .ور استعمال می گرددواف

هاي کریمی در استان کردستان نیز در مناطق بر اساس برسی
 .گردد معموال در مراسم عروسی که در تاالرها برگزار میآسیب پذیر 

گردد و جوانان بعد از صرف  گاهی اوقات مشروبات الکلی مصرف می
نمایند و به خیال خود باعث  مشروب حشیش یا تریاك مصرف می

  .شود سرحالی آنها میسرخوشی و 
در استان گلستان به عنوان نماینده قوم ترکمن در بررسی 

ها، نوع مواد، نحوه استعمال و چگونگی  وضعیت مصرف در مراسم
 :نتایج زیر حاصل گردیده است) گروه/ فردي (گرایش به این کنش 

- به حدي است که در عروسی) تریاك(گستره مصرف مواد مخدر 
اي براي مهمانان در نظر نگیرد مراسم  زبان سهمیهها اگر میها و جشن
، به دلیل تقاضاي زیاد )مصرف تریاك(شود رفتار غیر عادي  تحریم می

در مجالس شادي به عنوان یک عمل عادي ) فزونی مصرف کنندگان(
نشین قابل  این وضعیت در غالب روستاهاي ترکمن[نماید  جلوه گر می
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هاي علمیه  ه لحاظ وجود حوزهتعمیم است به جزء روستاهائی که ب
میزبان حق استفاده از موسیقی جاز را ندارد و همین امر گرایش به 

متأسفانه . مصرف را تقلیل داده است ولی از میان برداشته نشده است
در چند سال اخیر حتی در مناطق روستاهاي فارس نشین و سایر 

الکلی  اقوام عالوه بر متداول بودن مصرف تریاك، مصرف مشروبات
  .]هایی فزونی پیدا کرده است باالخص در چنین مراسم

ها عالوه بر تطویل مصاحبت و خوش  دلیل مصرف در مراسم
و  6نفر و حداکثر  5تا  4عموماً (صحبتی بین تعامل گران در گروه 

هاي از پیش  ها و اتاق که به صورت جداگانه در خانه) نفر 2حداقل 
نظور ایجاد و تشدید شور و هیجان به م. شوند تعیین شده مستقر می

در مراسم متداول است گرایش به مصرف عالوه بر مراسم عروسی در 
اي که بین شدت رابطه و  ها نیز معمول شده است به گونهنشینیشب

تعامل با دوستان و آشنایان با گرایش به مصرف مواد مخدر رابطه 
خویشاوندان مستقیمی وجود دارد بدین معنا بیشتر تعامل در شبکه 

با هم ) مصرف مواد مخدر(با کسانی است که در انجام این کنش 
  .مشابهت دارند

گر مصرف مواد در در تبیین تاثیرات باورها و هنجارهاي تسهیل
ساترلند  1توان به نظریه همنشینی افتراقیها میفرهنگمیان خرده
او مدعی است که افراد مستعد ارتکاب کجروي، در . اشاره کرد

گیرند میرا فرا» هاییتعریف«هاي خویش با افراد جامعه نشینیهم
هایی که گاه مخالف با رفتارهاي بهنجار است، به نظر او ، اگر تعریف

تر از اي قوينمایاند با پشتوانههاي بزهکارانه را قابل قبول میکه کنش
ر هایی مخالف با رفتار راست روانه به فرد القا شود و فرد نیز دتعریف

دفعات بیشتري با این دسته تعاریف مواجه گردد، احتمال اینکه فرد 
اي از پذیرد که قسمت عمدهاو می. مرتکب کجروي شود بیشتر است

معموال در قالب جامعه پذیر شدن فرد در خرده . هاگونه یادگیرياین
  .گیردهاي کجرو صورت میفرهنگ

ذیر شدن فرد در پساترلند تحقق کجروي را عمدتا نیازمند جامعه
                                                        

1-Diffrential Association 
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داند که راهنما و مشوق او به نقض ها میدرون نظامی از ارزش
او معتقد است که در بیشتر موارد . هنجارهاي مسلط در جامعه است

هاي همساالن فرا هاي نخستین و بویژه گروهکجروي در درون گروه
هاي ها را نیز همانند فعایتو بدین گونه این فعالیت. گرفته می شود

هاي آن داند که در راستاي نیازها و ارزشهایی مینجار فعالیتبه
این الگو همچنین میزان تمایلی را که . خرده فرهنگ انجام می گیرد

ها نسبت به کجروي یا راست رفتاري ممکن است از راه این همنشینی
فراوانی، اولویت، دوام و شدت : هایی مانندایجاد شود بر حسب مالك

هاي کجرو و غیر کجرو و نیز سن متقابل فرد با گروهارتباط یا کنش 
 ).514- 513: 1966ساترلند، ( دانداو قابل سنجش می

با توجه به این نظرات می توان گفت، رفتار کجروانه هنگامی 
اتفاق می افتد که شرایط آن رفتار از سوي اجتماع محلی یا خرده 

اگر . ود باشدفرهنگ اجتماعی مهیا و نوعی حمایت از آن رفتار موج
رفتار نابهنجار در محیط اجتماعی فرد وجود نداشته باشد  و اجتماع 

افتد محلی یا خرده فرهنگ مخالف آن باشد این رفتار کمتر اتفاق می
  ). 583-536: 1998، 1آنیسورس و دونی( 

نظریه همنشینی افتراقی ساترلند به خوبی تبیین کننده میزان 
هاي هاي خاص و موقعیتت که در زمانتاثیر باورها و هنجارهایی اس

در . کندرواج دارد و فرد را وادار به همنوایی با آن باورها وهنجارها می
چنین شرایطی علی رغم مخالفت فرد با آن باورها و هنجارها در اثر 

هایی که باورها و هنجارها مداومت و استمرار رابطه فرد با این موقعیت
فرد تن به پذیرش و تبعیت از آن  شود کم کمدر آنها تشویق می

  . کندباورها وهنجارها کرده براي همراهی با جماعت از آن تبعیت می
ترین آداب و ها از اصلیها و مهمانیمراسم عروسی و جشن

رسومی هستند که فرد در طول زندگی خود ناچار از مواجه با آنهاست 
حضور . اندگذرهاي مهم هویتی بر فرد اثر میو به عنوان مولفه

فرد را وادار به شرکت  نزدیکترین و معتمدترین افراد در این مراسم ها
رواج و جاري بودن هر نوع باور و . کندها میدر این نوع مراسم

                                                        
1-Ainsworth&Downey 
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هنجاري در این نوع مراسمات به شدت افراد را تحت تاثیر قرار داده و 
نفوذ از آنجایی در برخی از مناطق تحت . گذاردبر کنش آنها اثر می

ها باروهاي و هنجارهایی فرهنگ قومی در بعضی از مراسمیک خرده
توان تا حدودي استداالل نمود براي تشویق مصرف و وجود دارد می

و . باشدهاي گرایش قوي میکه رواج و نهادینه شدن مصرف و زمینه
هاي رسمی براي پیشگیري از مصرف مواد مانعی اساسی در برابر شیوه

  .   است
هایی اساس نظریات بیان شده و داده طور کل می توان گفت بربه 

گر در مورد مصرف مواد در که در مورد باورها و هنجارهاي تسهیل
توان گفت این باورها و هاي قومی ایران میفرهنگمیان خرده

هاي پیشگیرانه و آگاهی شود بسیاري از برنامههنجارها باعث می
هاي حمایتی در پیشگیري یا سازمانبخشی را که از سوي نهادها و 

  . گیرد نتواند نتیجه مطلوبی را حاصل کندمبارزه با مصرف صورت می
  

بخش راهکار و  مداخله در پیش آزمون : هاي تحقیقیافته
  و پس آزمون 

پیش از آزمون در یک محیط خارج از مدرسه و پس از جلب 
باور رایج در  31ه اعتماد مداخله پذیران در قالب ارائه پرسشنامه اي ک

مورد مصرف مواد در میان خرده فرهنگ موجود ارایه گریده بود انجام 
و تک تک مداخله پذیران بطور جداگانه این پرسشنامه را با دقت . شد

پس از جمع آوري و تحلیل نتایج زیر حاصل . مطالعه و پاسخ دادند
مواد  مشروب جزء": در میان جمالت و حرفهاي عامیانه جمله : گردید

اونی که "درصد موافقت در رتبه اول، و جمله   95با   "مخدر نیست
درصد در  90با  "رسه اعتیادش معلوم نیستداره و به خودش می

شود، یکبار مصرف هم یک گل بهار نمی"با :   رتبه دوم و جمالت
یکبار "، "شودبچه هم با یکبار مصرف معتاد نمی"،  "اعتیاد نمی آورد
خیال با مصرف مواد بی"، "یاد بردن غم و غصه است مصرف باعث از

  . درصد در رتبه سوم قرار دارند 80با  "شیدردها می
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توانند مواد مصرف کنند و کار هر فقط مردها می"هاي جمله
با  "اگر مواد مصرف نکنی تا آخر عمر غصه داري "و  "کسی نیست

  .انددرصد موافق کمترین نظر موافق را به خود جلب کرده 20
و در مقایسه با نتایج  1 نتایج کامل پیش آزمون در جدول شماره

  .پس آزمون آورده شده است
  ) مداخله ( نتایج جلسات گروهی 

نفر  3آموزان و نفره از دانش 10جلسات گروهی در قالب دو گروه 
نحوه برگزاري جلسه به این شکل . از معتادان بهبود یافته انجام گرفت

در آغاز ضمن خیر مقدم حضور کلیه اعضا توضیح گران بود تسهیل
مختصري در مورد پروژه و چرایی انجام مداخله و دلیل انتخاب 

در این مرحله نگارنده مقاله به . کردندکننده ارائه میاعضاي شرکت
ها عنوان تسهیلگر و آقاي کریمی بعنوان همکار در انجام مصاحبه

  .مشارکت داشتند
گران جمالت مطرح در بود که تسهیلکار به این صورت شیوه

کردند نوعی بحث و گذاشتند و سعی میپیش آزمون را به بحث می
-در آغاز از معتادین . تبادل نظر را در میان دو گروه بوجود آورد

خواسته می شد نظر خود را در مورد آن جمله یا جمالت بیان کنند، 
در . ان کنندشد که نظر خود را بیآموزان گفته میسپس به دانش

بعضی موارد دانش آموزان خود در حین حرف زدن معتادان بهبود 
هاي اساس بودن استداللهاي مبنی بییافته سعی در ارائه استدالل

-تر پاسخ میهاي موجهکه معتادان نیز با استدال. کردندمعتادان می
 در آغاز جمالتی که بیانگر مصرف یکبار مواد و معتاد نشدن بود. دادند

  :که عبارت بودند از. به بحث گذاشته شد
 شود، یکبار مصرف هم اعتیاد نمی آوردبا یک گل بهار نمی  
 شودبچه هم با یکبار مصرف معتاد نمی  
 آدم براي اینکه دل دوستش را نشکنه، یکبار مصرف کنه اشکال نداره  
 شهدار با یکی دو بار کشیدن، معتاد نمیآدم شجاع و بنیه  

ین بهبود یافته آنها اذعان کردند که یکبار مصرف در بحث با معتاد
ریختن ترس از "اما آن را عامل اصلی  ،آوردوجود نمیه اعتیاد ب
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دانستند و اشاره کردند همین امر  "مصرف و نزدیک شدن به مواد
مصرف کنترل شده اعتیاد "زمینه مصرف بعدي را با این اعتقاد که 

 40مرد . شودرف بعدي میکشاند و عاملی براي مصامی "آوردنمی
سال  17من هم این اعتقاد را داشتم اما با یکبار مصرف  "ساله گفت 

  ."در این وادي قرار گرفتم
اموزان که حداقل  یکیار مصرف کرده بودند در نفر از دانش 2

پاسخ گفتند ما یکی دو بار مصرف کردیم ولی معتاد نشدیم این 
آورد و شکلی هم پیش نمیحرفها فقط براي ترساندن است و هیچ م

  .شوداعتقاد نداشتند که یک بار مصرف باعث اعتیاد می
درست است که با یک بار مصرف معتاد "ساله گفت  33مرد 

آورد که یکبار وجود نمیه شوید آما آیا این گمان را براي شما بنمی
دیگر هم اگر مصرف کردید مشکلی پیش نخواهد آورد مسلما اینطور 

از سوي دیگر  ،که دفعه بعد هم مشکلی نخواهی داشت کنیدفکر می
-کنند دمخور میشما با یکبار مصرف با آدمهایی که مواد مصرف می

  ."یابدشوید و زمینه ارتباطات بعدي شما با آنها افزایش می
چون شما یکبار یا دو بار مصرف کردید "ساله هم گفت  27مرد 

ید براي  فرار از آن سراغ آبا کوچکترین مشکلی که برایتان بوجود می
بیند باید هر چند مدت یکبار روید و تا به خودتان بیایید میمواد می

-شود تا اینکه میمصرف کنید و این زمان مصرف مدام کوتاهتر می
بیند در هفته حتما باید یکبار مصرف داشته باشید و اینطور معتاد 

شود و مواد را با یکبار مصرف تنفر و ترس شما ریخته می. گردیدمی
  ."بینداز همه چیز به خود نزدیکتر می

- جمالتی که اثرات اولیه و زود گذر مواد را تایید میپس از آن 
کردند خواند شد و از معتادین بهبود یافته خواسته شد نظر خود را 

  :این جمالت عبارت بودند از. بیان کنند
 رویی و خوش صحبتی میمصرف مواد باعث رفع خجالت و کم-
  شود
 شودمصرف مواد باعث کاهش شرم در شب زفاف می  
 کندمصرف مواد حوصله و تمرکز را بیشتر می  
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 یکبار مصرف باعث از یاد بردن غم و غصه است  
 خواهی چشمت دختر کش یا پیر کش شود، حشیش اگر می
  بکش
 شیخیال دردها میبا مصرف مواد بی  
اد از جمله کاهش معتادان بهبود یافته در مورد اثرات زود گذر مو 

رویی، خوش صحبتی و سایر موارد بحث کردند و کلیه این اثرات کم
را در مراحل اولیه و ابتدایی تایید کردند اما عامل مصرف مجدد را 

-رفت میدستیابی به آن اثراتی که در مدت خیلی کوتاهی از بین می
د اثرات زودگذر را عامل اصلی مصرف بیشتر و اعتیادانستند و این 

دانستند که پس از مدت کوتاهی اثرات عکس را به دنبال دارد و می
در زمان سربازي "ساله گفت  40مرد . فرد را هم معتاد کرده است

خواندیم من در آغاز خجالت شدیم آواز میها با دوستان جمع میشب
آید تا اینکه یکی از کردم صدایم باال نمیکشیدم و احساس میمی

بعد از آن یک مدت کوتاهی , د را پیشنهاد کرددوستان مصرف موا
خواندم و براي تقویت صدا باز سراغ مواد خجالتم ریخت و راحت می

او  در تعبیري که بیان کرد  "رفتم و این شروعی بود براي اعتیاد من
 3یا  2ماند که به اندازه مواد مثل یک بشکه پر از مدفوع می "گفت

آید هر چه از خوشمزه به نظر میدر آغ  "انگشت عسل روي آن باشد
شود براي دستیابی به لذت اولیه کنید بد مزه تر میبیشتر مصرف می
بینی چیزي دست گیرت نشد سراغ یک کنی باز میبیشتر مصرف می

او گفت خود من جهت دستیابی به لذت اولیه . رويماده دیگر می
داد میرفتم بعد مدت کوتاهی انهم لذت نسراغ یک ماده جدید می

سراغ بعدي و همینطور ادامه یافت تا معتاد صفر شدم و مصرف 
  ."هیچکدام برایم لذت بخش نبود

در مورد اثرات مواد در روابط جنسی، تغییر حالت چشم با  
هاي مفصلی میان دو گروه رد و ها بحثمصرف حشیش و سایر گزینه

  .بدل شد
ریاك شاید ت"ساله در مورد باال بردن توان جنسی گفت  33مرد 

در بعضی افراد در مراحل اولیه انزال را به تاخیر اندازد اما بعد از یک 
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دهد و هیچ عالقه به مدت فرد کشش جنسی خود را از دست می
رابطه جنسی ندارد و خیلی از همسران معتادان به دلیل ناتوانی در 

بنابر این مصرف . "شوندانجام مسائل زناشویی از شوهرانشان جدا می
. "کندبرد بلکه آن را نابود میاد نه تنها توان جنسی را باال نمیمو

معتادین بهبود یافته تبلیغ فروشندگان براي فروش و کسب سود را 
دانستند و یکی از عوامل اصلی در مورد باورها و حرفهاي عامیانه می

دادند که با دید باز با این آموزان تذکر میدر این زمینه به دانش
  .  خورد کنند و از تجربه آنها درس بگیرندمساله بر

خواهد و احتماال جمالتی که بیانگر این بود مصرف مواد مرد می
نشاندهنده بزرگسال شناخته شدن است و نشان دهنده نوعی دارایی 

  :و مکنت است به بحث گذاشته شد این جمالت عبارت بودند از
 ی نیستتوانند مواد مصرف کنند و کار هر کسفقط مردها می  
 شهدار با یکی دو بار کشیدن، معتاد نمیآدم شجاع و بنیه  
 توانند مصرف کنند ولی معتاد نشوندهاي با اراده می آدم  
 کنیبا مصرف مواد، خودت را در آسمانها احساس می  
 مردي که تا حاال نکشیده، مرد نیست  
 مصرف مواد هم نشانه مردي است. مرد بی درد، مرد نیست  
  رسه اعتیادش معلوم نیستو به خودش میاونی که داره  
 هر کی داره مصرف می کنه              . دارندگی است و برازندگی  

هر سه معتاد بهبود یافته به اتفاق معتقد بودند مصرف مواد زن و 
ها مرد ندارد و مهم نیست که پول داشته باشی یا نداشته باشی خیلی

و مصرف نه تنها قدرت و  شان را سر مصرف به باد دادند پول و مال
آورد و خیلی آورد که خفت و خواري و ذلت را به دنبال میابهت نمی

از آدمهاي قدرتمند و شجاع و قهرمان و عربده کش با مصرف مواد 
من مال و "ساله گفت  33مرد . توسري خور هر مرد و نامردي شدند

خودم چون . زندگی و بچه و همه چیز خودم را با مواد از دست دادم
انستم که بیدي نیستم با هر بادي بلرزم ولی مصرف مواد درا کسی می

  ."چنان مرا لرزانید که کمر را شکست
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 40مرد  .جزء مواد مخدر نیست بحث شد که مشروبدر مورد 
کنیم مشروب مواد مخدر نیست و خیلی از ماها فکر می"ساله گفت 

مشروب عاملی  .رداما این واقعیت ندا ،کشاندما را به اعتیاد نمی
با مصرف  .استاي براي رسیدن به مواد مخدر بدتر تسهیگر و پله

شوي لذت مصرف آن را با بقیه مواد وسوسه میمشروب پس از مدتی 
خوري به وادي مواد وارد مقایسه کنی و یا با کسانی که مشروب می

مشروب مانند سایر مواد اگر هم باعث کشیده شدن به سوي  ،شوي
  .  "آوردوجود میه د نشود خود اعتیاد بسایر موا

  )پس آزمون(نتایج پس از مداخله 
روز پس از انجام مداخله  3هاي مطالعه دیتدوبا توجه به مح

آموزان قرار گرفت تا نظرات یکبار دیگر همان جمالت در اختیار دانش
پس از گردآوري و تحلیل . خود را در مورد این جمالت بیان کنند

  :ج زیر حاصل گردیدداده ها نتای
-آزمون و پسها در پیشدار بودن تفاوت پاسخبررسی معنی .1

در بررسی معنی داري بودن میزان تفاوت گرایش به گویه ها : آزمون
مورد که تفاوت  7در پیش آزمون و پس آزمون مشخص گردید غیر از 

آزمون معنی دار نبود در سایر موارد ها در پیش آزمون و پسپاسخ
مورد عبارتند  7این . ه انجام گرفته باعث تغییر در باورها گردیدمداخل

مواد مثل هر چیز ارزش یکبار تجربه کردن را دارد،  مصرف مواد  ": از
شود، مصرف مواد باعث رفع باعث کاهش شرم در شب زفاف می

شود، مصرف مواد حوصله و رویی و خوش صحبتی میخجالت و کم
م براي اینکه دل دوستش را نشکنه، یکبار کند، آدتمرکز را بیشتر می

مصرف کنه اشکال نداره، اگر مواد مصرف نکنی تا آخر عمر غصه 
در سایر موارد تفاوت . "داري، مردي که تا حاال نکشیده، مرد نیست

 2و  1بنابر این و با توجه به جداول شماره . ها معنی دار بودپاسخ
 . ستتوان گفت این مداخله اثر گذار بوده امی

آزمون بر اساس ها در پس آزمون و پیشبررسی تفاوت پاسخ .2
ها بر اساس میزان در بررسی تفاوت پاسخ :میزان موافقت و مخالفت

آزمون مشخص گردید که   آزمون و پسموافقت یا مخالفت در پیش
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آزمون آزمون،  در پسمیزان گرایش باال به باورهاي مورد نظر در پیش
مشروب جزء مواد "باور به اینکه : کاهش یافتبه طور چشمگیري 

درصد موافق کاهش یافت و  25درصد موافق به  95از  "مخدر نیست
زان نسبت به این جمله نظر مخالف بیان ودرصد از دانش آم 75

رسه اعتیادش معلوم اونی که داره و به خودش می"و جمله . کردند
 10ش یافت درصد موافق کاه 15درصد موافق به   90از  "نیست

گزاره با . این باور نظر مخالف ابراز کردند بهدرصد  75نظر و درصد بی
 80با  "شود، یکبار مصرف هم اعتیاد نمی آوردیک گل بهار نمی"

درصد موافق در پس آزمون  15درصد موافق در پیش آزمون  به 
بچه هم با یکبار "درصد مخالف این نظر گردیدند ،   85کاهش و 

درصد موافق  25درصد موافق به  80با  "شودنمیمصرف معتاد 
 80یکبار مصرف باعث از یاد بردن غم و غصه است با "کاهش یافت، 

با مصرف " نگرش نسبت به اینکهو درصد موافق  35درصد موافق به 
 35درصد موافق در پیش آزمون به  85با  شیخیال دردها میمواد بی

نتایج کامل پیش آزمون و .  درصد موافق در پس آزمون کاهش یافت
  . آورده شده است 2پس آزمون در جدول شماره 

  
  تفاوت معنی داري میزان تفاوت گرایش. 1جدول شماره

 به گویه ها در پیش آزمون و پس آزمون 

یف
رد

  

  جمالت

  هامعنی داري تفاوت پاسخ

مقدار 
  کاسکوئر

ضریب 
V 

  کرامر

سطح 
معنی 
  داري

ار مصرف شود، یکببا یک گل بهار نمی  1
94/1665/000/0  هم اعتیاد نمی آورد

 76/1461/000/0  شودبچه هم با یکبار مصرف معتاد نمی  2

مواد مثل هر چیز ارزش یکبار تجربه   3
93/015/06/0  کردن را دارد

توانند مواد مصرف کنند فقط مردها می  4
03/741/003/0  و کار هر کسی نیست

1/222/024/0م در شب مصرف مواد باعث کاهش شر  5
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  شودزفاف می

-مصرف مواد باعث رفع خجالت و کم  6
7/33/015/0  شودرویی و خوش صحبتی می

مصرف مواد حوصله و تمرکز را بیشتر   7
13/223/014/0  کندمی

آدم براي اینکه دل دوستش را نشکنه،   8
7/33/015/0  یکبار مصرف کنه اشکال نداره

دار با یکی دو بار هآدم شجاع و بنی  9
34/1765/000/0  شهکشیدن، معتاد نمی

یکبار مصرف باعث از یاد بردن غم و   10
28/845/0004/0  غصه است

توانند مصرف کنند هاي با اراده می آدم  11
76/537/005/0  ولی معتاد نشوند

اگر مواد مصرف نکنی تا آخر عمر غصه   12
9/015/06/0  داري

واد مصرف نکنه معنی شادي هر کی م  13
105/0007/0  فهمهرو نمی

78/847/001/0  شیخیال دردها میبا مصرف مواد بی  14

-با مصرف مواد آدم مثل پر سبک می  15
3/1358/0001/0  شه

شود با به جاي ناراحت کردن خود می  16
92/1257/0002/0  مواد شاد شد

خواهی چشمت دختر کش یا اگر می  17
54/146/000/0  ر کش شود، حشیش بکشپی

اگر مواد براي تفریح مصرف شود   18
2478/000/0  ضرري ندارد

ها  با مصرف مواد، خودت را در آسمان  19
93/642/003/0  کنیاحساس می

5/434/01/0  مردي که تا حاال نکشیده، مرد نیست  20

هر کی داره .دارندگی است و برازندگی  21
6/1051/0005/0  کنهمصرف می

رسه اونی که داره و به خودش می  22
65/2275/000/0  اعتیادش معلوم نیست

مصرف مواد . مرد بی درد، مرد نیست  23
57/64/003/0  هم نشانه مردي است
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با یکبار مصرف . شهدریا که آلوده نمی  24
58/1358/0001/0  کسی معتاد نمی شه

17/1561/0001/0  کشیدن مواد، هنر است  25
2478/000/0  مشروب جزء مواد مخدر نیست  26

ها اگر مواد بد است پس چرا پزشک  27
98/258/000/0  کنندتوصیه می

معتادي که کنار خیابان افتاده بلد   28
55/1051/0  005/0  نبوده چطور مصرف کند

مواد یا هر چیز .  مفت باشه کوفت باشه  29
14/1765/000/0  دیگري باشد

69/000/0  25/19  مصرف حشیش اعتیاد آور نیست  30

حیف نیست این بدن سالم زیرخاك بره   31
63/000/0  16  ؟ بهتر است مواد مصرف کرد

  
بر اساس  آزمونو پس آزمونمقایسه نتایج پیش .2 جدول شماره

 میزان موافقت و مخالفت

ف
ردی

  

  جمالت
  پس آزمون  پیش آزمون

  جمع  مخالف  نظربی  موافق  جمع  مخالف  نظربی  موافق

1  

با یک گل بهار 
شود، یکبار نمی

مصرف هم اعتیاد 
  نمی آورد

80  10  20  100  15  -  85  100  

2  
بچه هم با یکبار 
-مصرف معتاد نمی

  شود
80  5  15  100  25  -  75  100  

3  
مواد مثل هر چیز 
ارزش یکبار تجربه 

  کردن را دارد
35  15  50  100  25  10  65  100  

4  

- ها میفقط مرد
توانند مواد مصرف 

کنند و کار هر 
  کسی نیست

20  -  80  100  -  15  85  100  

5  
مصرف مواد باعث 

کاهش شرم در شب 
  شودزفاف می

40  10  50  100  35  -  65  100  

6  

مصرف مواد باعث 
-رفع خجالت و کم
رویی و خوش 

  شودصحبتی می

60  -  40  100  35  10  55  100  

7  
مصرف مواد حوصله 

ر و تمرکز را بیشت
  کندمی

35  -  65  100  15  -  85  100  

8  
آدم براي اینکه دل 
دوستش را نشکنه، 
یکبار مصرف کنه 

30  25  45  100  15  10  75  100  



  
 49  

 

 

  اشکال نداره

9  

-آدم شجاع و بنیه
دار با یکی دو بار 
کشیدن، معتاد 

  شهنمی

70  5  25  100  10  -  90  100  

10  
یکبار مصرف باعث 
از یاد بردن غم و 

  غصه است
80  -  20  100  35  -  65  100  

11  

هاي با اراده  آدم
توانند مصرف می

کنند ولی معتاد 
  نشوند

40  5  55  100  10  20  70  100  

12  
اگر مواد مصرف 

نکنی تا آخر عمر 
  غصه داري

20  10  70  100  10  15  75  100  

13  
هر کی مواد مصرف 
نکنه معنی شادي 

  فهمهرو نمی
30  35  35  100  25  -  75  100  

14  
-بی با مصرف مواد

  100  55  10  35  100  20  -  80  شیخیال دردها می

15  
با مصرف مواد آدم 

- مثل پر سبک می
  شه

45  20  35  100  10  -  90  100  

16  
به جاي ناراحت 

شود کردن خود می
  با مواد شاد شد

65  5  30  100  10  10  80  100  

17  

خواهی اگر می
چشمت دختر کش 
یا پیر کش شود، 

  حشیش بکش

75  -  25  100  15  -  85  100  

18  
اگر مواد براي 

تفریح مصرف شود 
  ضرري ندارد

75  -  25  100  -  -  100  100  

19  
با مصرف مواد، 

 خودت را در آسمان
  کنیها احساس می

70  -  30  100  35  20  45  100  

20  
مردي که تا حاال 
نکشیده، مرد 

  نیست
40  5  45  100  15  -  85  100  

21  
دارندگی است و 

هر کی .برازندگی
  کنهداره مصرف می

60  15  25  100  15  10  75  100  

22  

اونی که داره و به 
رسه خودش می

اعتیادش معلوم 
  نیست

90  -  10  100  15  10  75  100  

23  

مرد بی درد، مرد 
مصرف مواد . نیست

هم نشانه مردي 
  است

45  20  35  100  15  10  75  100  

24  

-دریا که آلوده نمی
با یکبار مصرف . شه

کسی معتاد نمی 
  شه

65  -  35  100  10  10  80  100  

25  
کشیدن مواد، هنر 

  100  100  -  -  100  45  20  35  است

26  
مشروب جزء مواد 

  100  75  -  25  100  -  5  95  مخدر نیست

  100  85  15  -  100  10  20  70اگر مواد بد است   27
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ها پس چرا پزشک
  کنندتوصیه می

28  

معتادي که کنار 
خیابان افتاده بلد 

نبوده چطور مصرف 
  کند

40  20  40  100  25  -  75  100  

29  
مفت باشه کوفت 

مواد یا هر .  باشه
  چیز دیگري باشد

40  20  40  100  -  -  100  100  

30  
مصرف حشیش 
  اعتیاد آور نیست

55  10  35  100  -  -  100  100  

31  

حیف نیست این 
رخاك بدن سالم زی

بره ؟ بهتر است 
  دمواد مصرف کن

55  -  45  100  -  10  90  100  

  
  بحث و نتیجه گیري

ها در میان استانی و مصاحبه هاي چه از طریق گزارشاز آن
توان نتیجه گرفت که در خرده فرهنگ ها به دست آمد،  می انمطلع

آداب و رسوم، : ها یعنیهر سه حوزه مشخص شده در خرده فرهنگ
هاي داوریی درمانی و باورهاي عامیانه مرسوم در ادبیات توصیه

با کمی شدت و ( رانهاي ایشفاهی در میان همه خرده فرهنگ
هنجارهایی وجود دارد که تسهیل کننده مصرف مواد مخدر و  )ضعف

این امر در میان توصیه هاي پزشکی عامیانه و . باشندمحرك می
سنتی از شدت بیشتري برخوردار است، و حتی در شعر شاعران بزرگ 

از گذشته در ایران تریاك به عنوان . ایران هم انعکاس داشته است
از سرماخوردگی گرفته : ها معرفی شده نده بسیاري از بیماريده شفا

ا برداشتن موي زاید صورت زنان و افزایش شیر آنان و به خواب ت
به تریاك همچنین عامل افزایش قواي جسمی و . کردن کودکان

جنسی معرفی شده است، شدت آن به حدي است که به  خصوص
زدواج کردن به دلیل گفته جهانگرد مجري استان کرمان در مواردي ا

هاي غلط در مورد به تاخیر انداختن انزال، برابر است با برداشت
استفاده از مواد مخدر و مخصوصا تریاك در مراسم شادي و در . اعتیاد

از استقبال بیش از حد از تریاك  ازدواجشانبعضی مناطق در مراسم 
زمینه در . در جامعه ایران می باشد که همدم شادي و عزایشان است

-مواد مخدر داراي ادبیات خاص است که با ژست ،ادبیات شفاهی هم
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هاي خاص خود و جذابیت هاي کاذبی که تولید می کند گرایش به 
  .مصرف مواد را افزایش می دهد

هاي اجرایی در پیشگیري از هاي سیاستیکی از مهمترین نقص
اب و گر که در قالب آدتوجهی به هنجارهاي تسیهلبی ،مصرف مواد

هاي دارویی و درمانی و یا باورهاي غلط در مورد رسوم خاص، توصیه
است که در بررسی  ي قومیهامصرف مواد در میان خرده فرهنگ

کردن آن و شناخت این هنجارها زمینه انجام و اثر  مسالهحاضر با 
در  نالووهاي پیشگیرانه فراهم گردیده است تا به مسبخشی برنامه

  .آمدتر پیشگیري کمک کنداجراي بهتر و کار
توان باورها و هنجارهاي تسهیلگر براساس نتایج به دست آمده می

آنهایی که ذاتا غلط هستند و آنهایی اثرات : دو دسته تقسیم کرد را به
  .کنندزودگذر را تایید می

هاي دارویی و درمانی هاي مشخص شد که توصیهدر یافته
کمی ها ممکن است در مواردي هاین توصی .بیشترین فراوانی را دارند

بتوانند اثراتی را داشته باشند اما قطعا وابستگی را که بعدا به دنبال 
به صورت کوتاه  تر از آثاري است که ممکن استدارد بسیار مخرب
غلفت از . داشته باشندیک بیماري یا عارضه  بر مدت و یا موضعی

 ،یزان مصرفوابستگی و باروهاي غلط در مورد عدم وابستگی و م
همیشه وسوسه انگیز بوده است و خیلی از افرادي جامعه را به کام 

بنابراین اطالع رسانی درست و شناخت صحیح از . اعتیاد کشانده است
  . تواند موثر باشدآثار ثانویه این باروها وهنجار می

به نظر می رسد در نتایج بدست آمده در بخش راهکار کاهش 
ارائه اطالعات درست و مبتنی بر (الگو  گر اینهنجارهاي تسهیل

به دلیل مشارکت فعاالنه مداخله پذیران و ابژه نشدن ایشان ) واقعیت
هاي خود مداخله پذیران و نوع آموزش به نسبت سایر و ارائه استدال

شیوه هاي مداخله در استراتژي مداخله کارایی بیشتر داشته باشد؛ 
اذعان نمود اجراي چنین روشی البته باید . مخصوصا در حوزه باورها

اما، خود این نکته هم یکی از . صرفا بصورت محدود امکان پذیر است
تواند محسوب گردد چرا که از یک دست فرض کردن نقاط قوت می
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گر براي نوع گرایش به مواد جلوگیري و بر اساس هنجارهاي تسهیل
  . گرددهاي مختلف این الگو مداخله طراحی میگروه

در مورد  جراي این مداخله ما به این نتیجه رسیدیم کهپس از ا
هاي هاي انتخاب شده براي مداخله در حوزه باورها و حرفگزاره

-عامیانه مرسوم در ادبیات شفاهی که تشویق کننده مصرف مواد می
باشند، باید این گزاره ها را به دو دسته تقسیم کرد آنهایی که ذاتا 

در مرحله اول . کنندودگذر را تایید میغلط هستند و آنهایی اثرات ز
باید بیشتر مداخله متمرکز بر باورهاي ذاتا غلط متمرکز باشد و پس 
از نتیجه گیري از این مساله باید به شیوه هاي پیشرفته تر سراغ 

  . کنندآنهایی رفت که اثرات زود هنگام را تایید می
ایستی هاي اجتماعی و جرم و کجروي بپیشگیري در حوزه آسیب

بر مبناي اطالعات و شناخت درست و متناسب با موضوع، رعایت 
ها و هاي خاص زمینه مورد مداخله و پیشگیري از جمله ارزشویژگی

  . فرهنگی باشدهنجارهاي خرده
در زمینه هاي پیشگیرانه هاي اساسی در استراتژيیکی از جنبه

هنگی در هاي مبتنی بر مشارکت اجتماعی و فربرنامه ،موادمصرف 
این حوزه است که متاسفانه بر اساس نتایج بدست آمده در مطالعه 

براي رواج و ) کنندههنجارهاي تسهیل( هایی فرهنگیحاضر زمینه
تر استفاده از این مواد در مقابل هنجارهاي بازدارنده از آنها  گسترده

  . است
که قصد استفاده از  انیچند توصیه کاربردي براي محقق در پایان

  :گردداین شیوه را دارند ارائه می
استفاده از معتادان بهبود یافته امکان شکستن قبح اعتیاد را  .1

-افزایش و و باور ترك آسان را در بلند مدت در میان آنها رواج می
گردد در حد امکان از افرادي استفاده گردد که در لذا تاکید می. دهد

ادرست گرایش به معرض آسیب پذیري شدید هستند و باورهاي ن
مصرف مواد در میان آنها قوي باشد، در واقع قبح و استفاده مصرف 

دوما اینکه در طی مداخله . مواد در میان آنها شکسته شده باشد
اي که بارها دشواري و سختی ترك با انتخاب معتادان بهبود یافته
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اند مدام از سوي اند اما باز به سوي مواد بازگشتهترك کرده
  .  ران گوشزد گرددتسهیلگ

 -مطالعه پیش آزمون  "با توجه به اینکه مطالعه حاضر از نوع  .2
که از جمله  استیت هاي خاصی دوداست داراي مح 1پس آزمون

. توان به نبود گروه کنترل اشاره نموداین محدودیت ها می نمهمتری
-که قصد استفاده از چنین روشی دارند توصیه می انیلذا از محقق

  .تما از گروه کنترل براي اجراي این الگو استفاده نمایندگردد ح
شیوه هاي آموزشی و ایجاد مهارت یکی از بهترین و موثرترین  .3

البته به شرطی که متعلمان را ابژهاي صرف  است،هاي مداخله  راه
مخصوصا در حوزه آموزش پیشگیري از مصرف مواد  .تصور نکرد
  .اعتیاد آور

بررسی "از طرح پژوهشی  زارش بخشیاین مقاله گ: یادداشت
هنجارهاي تسهیل کننده مصرف مواد اعتیاد آور در میان خرده 

است که    "فرهنگ هاي قومی ایران و راهکارهاي کاهش این هنجارها
با حمایت علمی و مالی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، مرکز 

جام ان) مؤسسۀ داریوش(تحقیقات سوءمصرف و وابستگی به مواد 
  .گرفته است

                                                        
1-Pretest - Posttest study    
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