امحلدهللا واحد الاحد الفرد الصمداذلی مل یدل ومل یدل ومل یلکه کفو ًا احد .س بحان هللا وامحلدد
هللا وال حوهل والقوة ایل ابهلل العیل العظمی حسبنا هللا نعوالوکیل ونعمل موال وهنمد الصصد
وصددیل هللا س د یداولل واین دری امحم قددا ددد و هللا انهل الیبددل الیددا ری املعصددومل
املصتجبل اما بعد قال هللا تبارک تعیل یف کتاب حممک الکرمی
اعوذوابهلل م ش ییان الرجمی ...

بسم هللا الرمح الرحمی...

(ایهیا اذلی امنوا لکو م طیبت ما رزقنمک) (سوره بقره انیت )10

مواد خمدر چیست؟
نوش ته :احسان هللا دی
 ۷نومرب ۲۰۱۵

لکیددددددددددددات:
تعریف لغوی :خمدر از لکمه (اخلدر) گرفته شده است .که به معین سس یت ،نرمی ،انتواین،
ترس ،کصدی ،تنبیل ،محم غ یت و محم مهیت را در برمی گ د.
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تعریددف اصددی  :دری د ابره تعدداریف زایدی وجددود دارد کدده دری ای د تعریددف چه دار
مشخصه زیر می ابشد.
 -1مواد خام ای سا ته شده.
 -2حتریک کصصده ای تسکل کصصده ،غ از موارد طیب.
 -3اس تعامل انن مداوم ابشد.
 -4رضر جسمی ای رو وای اجامتعی داش ته ابشد.
• انواع موادخمدر :مواد خمدر را می توان به سه دس ته تقس می منود.
•  -1مواد خمدر طبیعی :مانصد :چرس ،افیون(کوکصار) ،تنباکو.
•  -2مواد خمدر مصصوعی :که از ش ه نبات گرفته می شود .مانصد :وئدل ،کدونیئل،
و موروفل میباشد.
•  -3موادخمدر اخراع شده :ای نوع از مدواد اب دو ندوع دییدری ارتبداا نددارد ویل از
بعیض مواد کمییاوی ترکیب شده است .مانصد :مواد واب انور وای ضد واب.
معتاد کیست؟
تعریف اعتیاد از نظر سازمان داشت هجاین :معتاد فردیست که در اثر مرصد مکدرر و
مداوم ،متکی به مواد ای دارو شده است.
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درحقیقت دارای چهار مشخصه زیر میباشد:
 -1در اثر مرص مکرر مواد یک عادت رو برای خشص معتاد بوجود بیاید.
 -2مقدار مرص انن رو به افزود ابشد.
 -3در اثر قیع انن مواد ع می خدای ظدا رگردد کده سدبب ندواقص رو وای جسدمی وی
گردد.
 -4اعتیاد به موادخمدر برای فرد ای جامعه زاین انور می ابشد.
ح درام بددودن الکددول و سددایر م دواد خمدددر و مسددکر از دیدددگاه کتدداب هللا ،احادیددن نبددوی
{{ای اهیا اذلی امنو امندا اردر و املیود والانصداب و الازالم رجدمع مد دل الشد ییان
فاجتصبوه لعلمک تفلحون}}
ترمجه :ای ا ل امیان رشاب ،مقار و بت پرس یت که رمسی در دورۀ جا لیت بدود مهده ایصهدا
پلید و از ل ش ییان است .از انن دوری کصید ات رس تیار شوید.
(ایهیا اذلی امنوا لکو م طیبت ما رزقنمک) (سوره بقره انیت  )10ترمجه :ای ا ل امیان از
چزی ای که برای شام پاکزیه گردانیدم میل کصید.
احادین از حرضت پیامرببزرگ اس م خباطر حترمی مواد خمدر:
از پیامرب ص روایت شده است که میفرماید ( :ر چزی نشه کصصده رشاب (اللک) اسدت،
و ر رشاب حرام است).
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و در جای دییر می فرماید( :انچنه مقددار زاید نشده منایدد ،مدمع مقددار انن ندزی حدرام
است).
ای احادین فوق به رصاحت رشاب و در نشده انور دییدر را حدرام قدرار داده اسدت ،کده
مواد خمدر نزی مانصد :سایر اش یای نشه انور ،داخل دری حمک بوده است.
حمکت حرام بودن مواد خمدر :اگر مواد خمدر مورد حترمی قرار منییرفت ،اتث یق ابالی
نیازمند ای انسان داشت ،که انن نیاز مندی ا را از هتداب مزتلزل و ویران می سا ت.
 .1اولل نیاز مندی که به سبب اس تعامل مواد خمددر و مسدکر انسدیب پدبیر بدود
(عقل انسان است).
که عقل انسان نعمت بسا بزرگ است که خالق متعال برای برشیت لیدف مندوده و ایشدان
را ارش خملوقات قرار داده و سایر موجودات را برایش مسخر گردانیده است.
و انسان بوس یهل مهل عقل ویش راه ای خ و دایت را درک میامنید.
 -2مواد خمدر فساد دیین را به ابر می انورد.
دیین که برای انسان و خباطر انسان انفریده شده است.
که ای پدیده رشم انور بصده خدا را از عبادت و بصدگی ابز می دارد.
 -3مواد خمدر راه را برای تلف و برابدی مال مهوار می سازد :خداوند می فرماید:
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ترمجه{ :واموال ود را که خداوند ا ن را وس یهل قوام زندگی شام گردانیده اسدت بده محم دردان
مد ید}.
یعین کسانیکه معتاد به مواد خمدر ومسکر اند از محم ردان و اندان تری مردمان ستند.
سوال :اگر خشیص را ببینمی که مهه روزه مقداری از پول ود را می سوزاند ،انای مندی گدومی
که انن خشص دیوانه است؟
ممع به خشص که عقل ،بدن و مال ود را می سوزاند منی توان محم رد و دیوانه انمید؟
اثر اریث الکول و مواد خمدر بر فرزند :اعتیاد وادلی و اجداد بده الکدول و مدواد خمددر اثدر
منفی مس تقمی بر اوالد دارد.
 - .1رمقدار مسی که در نتیجه مرص مواد مبکور در بددن پددر وای مدادر ا داد شدده
به جنل منتقل کرده و سبب ضعف قوای جسمی وای رواین وی مییردد.
 - .2مس یت پدر ومادر درحل انعقاد نیفه عواقب و می واثرات شوم اعتیاد به الکدول را
بر فرزندا دارد.
 - .3یر اعتیاد پدر به الکول بیشر از یر اعتیاد مادر است.
 - .4کودنین که از چنل پدر ومادر معتاد بدنیا بیاید ،بده دامن مدواد معتداد میباشدد کده
پدرومادر معتاد بوده.
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رابیه الکول اب بز اکری(جرم):
 1در مرحهل مس یت (درحالت محم خرب شدن از ود) :افدراد مسدت میدل بده ارتداکب جدرا
یرانک خمصوص ًا ((احنرافدات جن د ازمجدهل تدک انمدوس ،زان ،حدیت اب حمدارم ،تشددید
میابد)).
 2معتادی به مواد خمدر به علت عدم ثبدات و بیقدراری غالبد ًا شدغل دود را از دسدت داده
وبرای هتیه زیصه الکویل که به انن معتاد شده است.
جدددددرا را کددددده معتدددددادی بددددده الکدددددول ا دددددام مدددددی د صدددددد قدددددرار ذیدددددل اسدددددت:
 -1قتددل -2 .رضب و جددر  -3 .ج درا جن دد -4 .ا دداد حریددق ددای دددی -5 .وج درا
خمتلف دییر.
جرا معتادی به مواد خمدر:
اثر انواع خمتلف مواد در وقوع جرا متفاوت است.
 -1معتادی به کونیئل و حشیش( :قتل ،رضب وجر  )،ده تری جرا انانن است.
 -2معتادی به ترایک ومش تقات انن(مرفل و وئل) مرتکب رسقت می شوند.
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چی چزی ا سبب اس تعامل مرشوابت الکویل می شود؟
علل اس تعامل مرشوابت اللکی:
علددل اسد تعامل مرشددوابت اللکددی متعدددد انددد کدده اب رشاید و حمددرک ددای خشیصد ،سد
فر صیی ،انداب و رسوم ،اوضاع و احوال اجامتعدی ،متددن و معدارشت دای انابب ارتبداا
تصیاتصگ دارد.
 1نوشددددددد یدن الدددددددلک از انراحدددددددیت دددددددای پصهدددددددان یدددددددک خشدددددددص اسدددددددت.
 2افدددراد کددده طددد ق کدددرده ابشدددد(زن طددد ق شدددده و ای شدددو ر طددد ق کدددرده شدددده).
 -3اشددصاص کدده مس د تقل ابر نیامددده اسددت(یعین مه دواره متکددی بدده دیی دران بددوده اسددت).
 4بددددر از مشدددداغل نیرگددددراین کدددده از تددددوان انانن ابال بددددوده و طاقددددت فرسددددا ابشددددد.
 5انزادی فرو نوشابه ای اللکی ،ارزاین ای انن وغ ه...
 -6اولل ماده که جوانن و اطفال را بیر اعتیاد می کشاند س ییار است .که بدودن دی
ممصوعییت در ا تیار انانن قرار می گ د.
 -7اکرث اطفال و جواانن به علدت عددم اطد ع از عواقدب و دمی و یدرانک اعتیداد ،بدرای
تفرحی و وشیبراین ،از فمل ا و سیامن ا تقلید میکنصد.
درمان معتادی به نوشابه ای الکویل
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درمان معتادی به نوشابه ای الکویل امری ساده نیست .خشص معتداد در حالدت عدادی اب
عزم راخس ،تصممی بده تدرک اعتیداد مدی منایدد .امدا صیدامی کده اب تشوشدات وای حقدارت در
مقابل دییران روبرو می شود دوابره به الکول پصاه می برد.
 1معتاد بامیر است و ابید در بسری از حلاظ جسمی و رواین حتت مداوا قرار گ د.
 2رفتار خانواده و اطرافیان ا ممع از روج از بامیرس تان فوق العاده مؤثر است.
 3تغی حمی اجامتعی که موجب اعتیاد شده رضوریست.
متشکرم!
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