
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عٛد ثیٕبسی، ثٝ عٛس خذی ٔصشف ٔٛاد دخب٘ی سا تشن 

 وٙٙذ.

ٞبی لّجی ٚ  دسصذ ثیٕبسی 21دٞذ  تحمیمبت ٘طبٖ ٔی

دسصذ  88دسصذ ثشٚ٘طیت ٚ سشعبٖ سیٝ ٚ  66عشٚلی، 

ٝ ٔصشف دخب٘یبت ٞبی حبد تٙفسی دس خٟبٖ ث ثیٕبسی

 اختصبظ داسد.

 

ٕٞچٙیٗ ٔصشف لّیبٖ ضٕب سا چٟبس تب دٜ ثشاثش ثیطتش اص 

افشاد دیٍش دس ٔعشض سشعبٖ دٞبٖ، حٙدشٜ ٚ ٔشی لشاس 

دٞذ. ص٘ب٘ی وٝ دس عَٛ دٚساٖ ثبسداسی خٛد،  ٔی

وٙٙذٜ لّیبٖ ثٛدٜ یب دس ٔعشض دٚد لّیبٖ اعشافیبٖ  ٔصشف

ْ تِٛذ وٕتش اص حذ ا٘ذ، ٚصٖ ٘ٛصادضبٖ ٍٞٙب لشاس ٌشفتٝ

ٞبی سیٛی دس ایٗ  عجیعی ثٛدٜ ٚ خغش اثتال ثٝ ثیٕبسی

 ٘ٛصاداٖ ثیطتش است.

ثشخالف تصٛس ثعضی افشاد، دٚد حبصُ اص لّیبٖ ثٝ ٞیچ 

صا ٚ سٕی  خغش ٘یست، ثّىٝ حبٚی ٔٛاد سشعبٖ ٚخٝ وٓ

ٞبی سیٝ، ِت ٚ  ضٕبسی است وٝ ٔٛخت ثشٚص سشعبٖ ثی

ٞب  ٚ عشٚلی ٚ دیٍش ثیٕبسیٞبی لّجی  حفشٜ دٞب٘ی، ثیٕبسی

ضٛد. ٕٞچٙیٗ استفبدٜ ٔطتشن اص  ٞب ٔی ٚ سشعبٖ

ٞبی  ٞبی دٞب٘ی لّیبٖ، عبّٔی ا٘تمبَ ثیٕبسی لسٕت

 ٚاٌیشداسی ٕٞچٖٛ سُ ٚ ٞپبتیت است.

 

  صسد، اص دست دادٖ د٘ذاٖ ٚ ثیٕبسی  ثٛی ثذ دٞبٖ، د٘ذاٖ

 ِثٝ اص عٛاسض ٘بضی اص ٔصشف لّیبٖ است.
 

 

 

 «بسمه تعالی»

 

 پیشگیری از اعتیاد

 قلیان

 
 مینا جهانیکننده:  تهیه

 مرکس مشاورهکارشناس 

 موزش عالی اسفراینآمجتمع 

 

 

 معرفی

 تٙجبوٛای آثی است ثشای وطیذٖ  لّیبٖ یب ٘بسٌیّٝ ٚسیّٝ

ٔتذاَٚ  ضٕبَ آفشیمبٚ  ی ٔشوضیآسیب، خبٚسٔیب٘ٝ وٝ دس

است. ثٙب ثش ضٛاٞذ ٔٛخٛد، لّیبٖ اص ایشاٖ ثٝ سبیش ٘مبط 

 خٟبٖ اصخّٕٝ ٞٙذ ٚ ٔصش ساٜ یبفت. دس فبسسی ثٝ صٛست

لبِیبٖ )دس عشثی غّیٖٛ ثٝ ٔعٙبی پیپ( ٘یض ثجت ضذٜ ٚ ٌبٜ 

است. دس افغب٘ستبٖ ثٝ وُ ٔدٕٛعٝ  ٘بسٌیّی ٘یض ٘بٔیذٜ ضذٜ

ٌٛیٙذ. دس وطٛسٞبی عشثی ثٝ ٘بْ ضیطٝ  ٘یض ٔی چّٓلّیبٖ، 

ٔعشٚف  ثٝ حمّٝ ضجٝ لبسٜٚ ٘بسخیّة ٔعشٚف است ٚ دس 

 صغبَاست. لّیبٖ ثشای استفبدٜ اص دٚد حبصُ اص تٕبس 

« وطیذٖ لّیبٖ»ٝ ایٗ عُٕ است وٝ ث تٙجبوٌٛذاختٝ ٚ 

ٔغبِعٝ عّٕی دس صٔیًٙٝ لّیبٖ ٘طبٖ  ۲۴1ٌٛیٙذ. ثشسسی  ٔی

دٞذ وٝ دس ٔمبیسٝ ثب وطیذٖ یه عذد سیٍبس، وطیذٖ  ٔی

 1، لیشثشاثش ثیطتش  ۲ثشاثش ثیطتش دٚد،  21یه لّیبٖ حذٚداً 

ٚاسد  ٔٙٛاوسیذ وشثٗثشاثش ثیطتش  1، ٚ ٘یىٛتیٗثشاثش ثیطتش 

دلیمٝ تب یه سبعت وطیذٖ  ۴۲وٙذ ٚ ثٝ اصای ٞش  ثذٖ ٔی

ثستٝ سیٍبس، دٚد ٚاسد ثذٖ ا٘سبٖ  ۲لّیبٖ ثٝ ا٘ذاصٜ 

 وٙذ. ٔی

 باورهای نادرست و واقعیت درباره کشیدن قلیان

اص آ٘دب وٝ تٙجبوٛی لّیبٖ اص عشیك آة  بــاور غلط اول:

 ضٛد. ، وّیٝ ٔٛاد ٔضش آٖ تصفیٝ ٔیضٛد فیّتش ٔی

وطیذٖ تٙجبوٛ اص عشیك آة، ٔٛاد  واقعیت اول:

تٛا٘ذ ثٝ  وٙذ. ایٗ دٚد ٔی صای آٖ سا تصفیٝ ٕ٘ی سشعبٖ

 شة ثش سٚی سیٝ ٚ لّت داضتٝ ثبضذا٘ذاصٜ دٚد سیٍبس اثش ٔخ

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%84%D9%85_(%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%D8%AF%D8%AE%DB%8C%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%BA%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٞب سا  استٙطبق دٚد لّیبٖ سیٝ ور غلط دوم:بــا

 سٛصا٘ذ، ثٝ ٕٞیٗ دِیُ ٔضش ٘یست. ٕ٘ی

ٞب سا  ضٛد، سیٝ دٚد لّیبٖ ٚلتی استٙطبق ٔی واقعیت دوم:

سٛصا٘ذ، صیشا اص عشیك آثی وٝ دس پبییٗ آٖ لشاس داسد  ٕ٘ی

ضٛد، أب ٞٙٛص ٞٓ  ضٛد. ثب ایٙىٝ دٚد خٙه ٔی خٙه ٔی

 وٝ ثشای ثذٖ ٔضش است.صایی است ٖ حبٚی ٔٛاد سشعب

تش اص وطیذٖ سیٍبس  وطیذٖ لّیبٖ سبِٓ بـاور غلط سوم:

 است.

دٚد لّیبٖ ثٝ ٕٞبٖ ا٘ذاصٜ دٚد سیٍبس ٔضش  واقعیت سوم:

وٙذ: دٚد   است. لّیبٖ ثٝ عشیمی ٔتفبٚت دٚد تِٛیذ ٔی

ضٛد، دس حبِی وٝ دٚد  سیٍبس اص سٛختٗ تٙجبوٛ ایدبد ٔی

ی ثبالی  یی وٝ دس وبسٝلّیبٖ اص عشیك ٌشْ ضذٖ تٙجبوٛ

ضٛد. ٔحصَٛ ٟ٘بیی  آٖ لشاس داسد اص عشیك صغبَ تِٛیذ ٔی

 صا است. است وٝ حبٚی ٔٛاد سشعبٖ آٖ یعٙی دٚد یىسبٖ

وطیذٖ لّیبٖ ثٝ ا٘ذاصٜ وطیذٖ  بـاور غلط چهارم:

 سیٍبس اعتیبدآٚس ٘یست، صیشا ٘یىٛتیٗ دس خٛد ٘ذاسد.

وٛٞبی تٙجبوٛی لّیبٖ ٞٓ ٔثُ تٙجب واقعیت چهارم:

 66ٔعِٕٛی حبٚی ٘یىٛتیٗ است. دس ٚالع، دس یه خّسٝ 

 166تب  266ای لّیبٖ، فشد دس ٔعشض حدٓ دٚدی  دلیمٝ

 ٌیشد. ثیطتش اص یه سیٍبس لشاس ٔیٔشتجٝ 

تش اص  تٙجبوٛی ٌیبٞی لّیبٖ سبِٓ بـاور غلط پنجن:

 تٙجبوٛی ٔعِٕٛی است.

ایٗ ٞٓ ٔثُ وطیذٖ سیٍبس ٌیبٞی یب  واقعیت پنجن:

 دٞذ. صا لشاس ٔی ، فشد سا دس ٔعشض ٔٛاد سشعبٖ"عیعجی"

 کشیدن قلیان چه ضررهایی برای سالمتی دارد ؟ 

ٔصشف لّیبٖ آضىبسا ٘طبٖ دادٜ است وٝ تبثیشات ٔضشی ثش دٚ 

ٞب ٚ لّت داسد. سشعبٖ سیٝ، سشعبٖ  عضٛ حیبتی ثذٖ ثٝ ٘بْ سیٝ

 ٔشی، ثیٕبسی ا٘سذادی سیٛی ٔضٔٗ، آٔفیضْ، پبییٗ ثٛدٖ ٚصٖ 

 

اِشیٝ ثشخی اص  رات ٍٞٙبْ تِٛذ ٘ٛصاد، افضایص حٕالت آسٓ ٚ

 ٖ لّیبٖ ٞستٙذ.سات ٔشثٛط ثٝ وطیذخظ

ٔیضاٖ ٚ عٕك دَْ دس حشوت دادٖ آة لّیبٖ ثسیبس ٟٔٓ 

ضٛد، أب  است ٚ لّیبٖ ثب ٚخٛد ایٙىٝ وٕتش ٔصشف ٔی 

 16تب  26ضٛد،   حدٓ دٚدی وٝ اص عشیك آٖ ٚاسد ثذٖ ٔی

 ثشاثش دٚد ٘بضی اص ٔصشف سیٍبس است.

سبیش خغشاتی وٝ دس وطیذٖ سیٍبس ٔطبٞذٜ ٕ٘ی ضٛد، 

ٞبی عفٛ٘ی ٔثُ  ّیبٖ ٚخٛد داسد، ثیٕبسیِٚی دس وطیذٖ ل

ٞپبتیت ة )دس اثش استفبدٜ ٔطتشن اص ضیًّٙ لّیبٖ( ٚ 

ٌشداٖ ثٝ تٙجبوٛی لّیبٖ  افضٚدٖ اِىُ یب داسٚٞبی سٚاٖ

ضٛد ٞٙٛص  است.دٚد تٙجبوٛ حتی ثعذ اص ایٙىٝ اص آة سد ٔی

حبٚی سغح ثبالیی اص تشویجبت سٕی ٔثُ ٔٛ٘ٛوسیذوشثٗ، 

صا است.تحمیمبت  ٍیٗ ٚ ٔٛادضیٕیبیی سشعبٖلّضات سٙ

دلیمٝ استفبدٜ اص  ۴۲ٕٞچٙیٗ ٘طبٖ دادٜ است وٝ پس اص 

دٚد لّیبٖ، ٔٛ٘ٛوسیذ وشثٗ، ٘یىٛتیٗ پالسٕب ٚ ضشثبٖ لّت 

سٚد.استفبدٜ اص لّیبٖ دس وٙبس سشعبٖ سیٝ  ثٝ ضذت ثبال ٔی

ثب افضایص احتٕبَ اثتال ثٝ سشعبٖ دٞبٖ ٚ ٔثب٘ٝ ٘یض ٕٞشاٜ 

ه تحمیك ٘طبٖ دادٜ است وٝ وطیذٖ لّیبٖ خغش است.ی

دٞذ.ٔخصٛصبً وٛدوبٖ دس  اثتال ثٝ سُ سیٛی سا افضایص ٔی

پزیش ٞستٙذ. اٌش دس ٔحّی  ٔمبثُ تبثیشات ٔضش لّیبٖ آسیت

ضٛد، احتٕبَ ایدبد  ثبضٙذ وٝ دس آٖ لّیبٖ وطیذٜ ٔی

ٞبی سیٛی، آسٓ ٚ سٙذسْ ٔشي ٘بٌٟب٘ی وٛدن دس  عفٛ٘ت

ایٗ تصٛس، تصٛسی وبٔالً غّظ است وٝ یبثذ. آٟ٘ب افضایص ٔی

اٌش دٚد لّیبٖ ٚاسد سیٝ ٘طٛد ٚ فمظ اص ساٜ دٞبٖ خبسج 

ٞب ٕ٘ی سسب٘ذ، چٖٛ دٚد اص عشیك  ضٛد، آسیجی ثٝ سیٝ

تٝ ٚ آثبس سٛء خٛد سا ٔخبط دٞبٖ ٚ حٙدشٜ خزة ثذٖ ٌص

ضٛد،  حتی دس ٞٛایی وٝ دٚد لّیبٖ آصاد ٔی ٌزاسد. ٔی 

وطٙذ ٚ دس ٔعشض دٚد لشاس ٌشفتٝ   یافشادی وٝ لّیبٖ ٕ٘

 ٔذت دچبس عٛاسض آٖ خٛاٞٙذ ضذ.  یا٘ذ، دس عٛالٖ

ضٛد ویفیت  اٌش فٛیُ آِٛٔیٙیٛٔی وٝ دس لّیبٖ استفبدٜ ٔی

خٛثی ٘ذاضتٝ ثبضذ، ثب صغبَ دس حبَ سٛختٗ ٚاوٙص دادٜ 

ٔذت دچبس عٛاسض آٖ خٛاٞٙذ   لشاس ٌشفتٝ ا٘ذ، دس عٛال٘ی

ضٛد  ضذ.اٌش فٛیُ آِٛٔیٙیٛٔی وٝ دس لّیبٖ استفبدٜ ٔی

ویفیت خٛثی ٘ذاضتٝ ثبضذ، ثب صغبَ دس حبَ سٛختٗ 

وٙذ وٝ خٛاٜ  صایی تِٛیذ ٔی ٚاوٙص دادٜ ٚ ٔٛادسشعبٖ

وطٙذ  افشادی وٝ لّیبٖ ٔی ضٛد. ٘بخٛاٜ ٔٛخت سشعبٖ ٔی

اص ایٗ ٚالعیت ٔغّع ثبضٙذ وٝ دٚد لّیبٖ چٖٛ اص آة  ثبیذ

ٞب  ضٛد ٚ ٔشعٛة است ٔذت صٔبٖ ثیطتشی دس سیٝ سد ٔی

ٞبیی وٝ ٔٛخت  ٞب، عٕذتبً ثبوتشی ٔب٘ذ. ثشخی ٔیىشٚة ٔی

 ضٛ٘ذ، دس ِِٛٝ لّیبٖ ٚخٛد داس٘ذ. سُ ٔی

ضٛد  اوسیذوشثٗ وٝ اص عشیك لّیبٖ استٙطبق ٔی ٔیضاٖ دی

ثسیبس ثبال است ٚ ایٗ ٔسئّٝ ثبعث  دس ٔمبیسٝ ثب سیٍبس

سیٍبس  26تب  7ضٛد وٝ وطیذٖ یه لّیبٖ ثشاثش ثب  ٔی

ثبضذ. ٔصشف سیٍبس ٚ لّیبٖ ٔٛخت پٛوی استخٛاٖ ٔی 

ٔصشف سیٍبس ٚ لّیبٖ ٔٛخت اختالَ دس خزة وّسیٓ .ضٛد

ٚ سبخت استخٛاٖ، یبئسٍی صٚدسس، وبٞص ٚصٖ ٚ تخشیت 

پٛوی  ٞٛسٖٔٛ ٞبی خٙسی ٔی ضٛد وٝ ثٝ تسشیع

استخٛاٖ ٔی ا٘دبٔذ. ٔصشف اِىُ ٘یض ثب وٓ وشدٖ فعبِیت 

سَّٛ ٞبی سبص٘ذٜ استخٛاٖ ٔٛخت پٛوی استخٛاٖ ٔی 

 ضٛد.

 ثٟجٛد صخٓ سا ثٝ تبخیش ٔی ا٘ذاصد ٔصشف دخب٘یبت -

 دس سیستٓ ٌٛاسضی ٚ دس ثیٕبسا٘ی وٝ ٔجتال ثٝ سٛء ٞبضٕٝ

ٞستٙذ ٔی تٛاٖ ٌفت ٔصشف دخب٘یبت، ثٝ صٛست 

استٙطبلی یب عشق دیٍش، دس ایدبد صخٓ ٞبی ٌٛاسضی، 

تطذیذ ثشٌطت اسیذ ٔعذٜ ثٝ ٔشی ٚ ایدبد سشعبٖ ٞبی 

دستٍبٜ ٌٛاسش ٔٛثش است .ٕٞچٙیٗ دس ثیٕبسا٘ی وٝ دچبس 

صخٓ ٞبی سیستٓ ٌٛاسضی ٞستٙذ، ٔصشف دخب٘یبت ثٟجٛد 

د ٚ پبسخ ثٝ دسٔبٖ سا وٙذ ٔی صخٓ سا ثٝ تبخیش ٔی ا٘ذاص

وٙذ. ثٝ ثیٕبسا٘ی وٝ اص سٛء ٞبضٕٝ س٘ح ٔی ثش٘ذ تٛصیٝ 

 اویذ ٔی ضٛد، حتٕب ثشای افضایص تبثیش دسٔبٖ ٚ وبٞص

عٛد ثیٕبسی، ثٝ عٛس خذی ٔصشف ٔٛاد دخب٘ی سا تشن 

 وٙٙذ.

http://www.asriran.com/

