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ﻣن ﻭﻳكيبيدﻳا ،الموسوعة الحرة

شجيرات القنب الھندي ) (Cannabis Sativaﻭالذي ﻳتم زﺭاعتھا في المناﻁق االستوائية ﻭالمناﻁق
المعتدلة ﻭالماﺭﻳجواﻧا ھي أﻭﺭاﻕ ﻭأزھاﺭ القنب الجافة .ﻭالحشيش ھو السائل المجفف ﻣن الماﺩة
الصمغية .ﻭالحشيش أكثر المخدﺭات اﻧتشاﺭا في العالم ﻧظرا لرخص ثمنه ﻭسھوله ﺗعاﻁيه فھو ال
ﻳلزﻣه اﺩﻭات ﻣعقده ﻣثل سرﻧجات األﺑر أﻭ غيرھا ﻭأﻭﺭاﻕ ﻧبات القنب ﺗحتوي ﻣواﺩاً كيميائية كرﺑاعي
ھيدﺭﻭ كاﻧاﺑينوﻝ ﻭكميات ﺻغيرة ﻣن ﻣاﺩة ﺗشبة األﺗرﻭﺑين ﺗسبب ﺟفاﻑ الحلق.ﻭ ﻣاﺩة ﺗشبة االستيل
كولين ﺗسبب ﺗأثير ﺩخان الحشيش المھيج .ﻭالحشيش ﻣن المواﺩ المھلوسة ﺑجرعات كبيرة ﻳؤﺩي إلى
ﻧوعا ً ﻣن الھلوسة .ﻭﺗدخين الحشيش أكثر الطرﻕ اﻧتشاﺭاً ،ﻭأسرعھا ﺗأثيراً علي الجھاز العصبي
المركزي ﻧظراً لسرعة ﻭﺻوﻝ الماﺩة الفعالة ﻣن الرئة إلى الدﻡ .ﻭﻣنه إلى أﻧحاء المخ.
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ﻳظھر التأثير خالﻝ ﺑضع ﺩقائق ﺑعد التدخين ،ﻭﻳستمر ﻣن  2إلى  5ساعات .في حاﻝ ﺗناﻭله ﻣع الطعاﻡ ﻳظھر التأثير خالﻝ ساعة ،ﻭﺗظھر قوة التأثير
الكاﻣلة ﺑعد ساعتين ،ﻭﻳبقى التأثير ﻣن  5إلى  12ساعة.
غالبا ً ﻳشعر المتعاﻁي ﺑشھية قوﻳة للطعاﻡ ،ﻭﻳشعر ﺑطيبة الطعاﻡ ﻭالرﻭائح غير ﻣماثلة للعاﺩة .كما ﱠ
أن ﻳصبح ك ﱠل ﺷيء أكثر ﻭضوحا ً ﻭﺗميّزاً ،كما في
أغلب األحيان ﻳشعر المتعاﻁي ﺑالفرحة ﻭﺷعوﺭ ﺑجماﻝ العالم.
ﻳمكن أن ﻳسرﺩ على الضحك المتواﺻل أﻭ أن ﻳھدئ في ﺗفكي ًر عميق ،أﻭ أن ﻳعلّق على سماع الموسيقى .كما ﱠ
أن ﻳشعر المتعاﻁي ﺑبطء الزﻣن.
كما ﱠ
أن الحشيش ال ﻳسبّب إﺩﻣان فيزﻳائي ﻧظراً لعدﻡ ﻭﺟوﺩ أي ﻣواﺩ ﻳمكن أن ﺗسبّب اإلﺩﻣان فيه.


     
الرئتين
ﻳمثل التھاب القصبات الھوائية ﻭأﻣراض الرئة ،ھجمة األﻣراض األﻭلى التى ﻳحدثھا ﺗعاﻁى الحشيش فى ﺑدن المتعاﻁى ﺗشير ﺑعض األﺑحاث
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الحدﻳثة إلى أن الحشيش ﻳسبب سرﻁان الرئة ﺑاإلضافة إلى ﺗأثيره ﺑصوﺭة أﻭسع على ﺻحة أﺟھزة الجنس لدى الجنسين حيث ثبت أن الحشيش له
ﺗأثير على األﺟنة ﻭاالﺟياﻝ المستقبلية ﻭﻳمكن أن ﻳوقف الدﻭﺭة لدى النساء المتعاﻁيات .ﻭالحشيش ﺑاإلضافة إلى ذلك ﻳجرﺩ المتعاﻁى ﻣن قوة ﺟھازه
المناعى ﻭﻳجعله عرضه لخطر الجراثيم ﻭالفيرﻭسات
ﻳعاﻧى المسرﻑ فى التعاﻁى ﻣن أﻣراض الجھاز التنفسى ﻣثل السعاﻝ المزﻣن ﻭالرﺑو ﻭااللتھاب الرئوى ﻭقرحة الحلق المزﻣنة ﻭالتھاب البلعوﻡ
ﻭالسل

الدماغ
ﻳؤثر الحشيش على الجھاز العصبي حقائق ﻣخدﺭ الحشيش لإلﻧسان فھو ﻳبدأ ﺑتنبيه المتعاﻁى ثم ﺗخدﻳره– أى أﻧه ذا ﺗأثير ﻣنعكس – ﺗعقبه ھلوسة ثم خموﻝ
فنوﻡ ﻣع زﻳاﺩه الجرعه ﻳفقد االحساﺱ ﺑالنشوه ﻭﻳستبدﻝ ﺑاحساﺱ ﻳتدﺭج ﻣن الحزن الي الغضب حتى ﺟنون العظمه ﻭﻧوﺑات الغضب الشدﻳده

الجنس
ﻳقع الكثير ﻣن الشباب ﻭخصوﺻا ً ھوات السفر ﻭالمغاﻣرات فى ﻭھم كبير ﻳرﻭﺟه ﺗجاﺭ المخدﺭات عموﻣا ً ﻭالحشيش على ﻭﺟه الخصوص ﻭالوھم ھو – أن
الحشيش ﻳضاعف ﻣن المتعة الجنسية عن ﻁرﻳق إﻁالة فترة ﻭعملية الجماع – ﻭال ﺻحة فى ھذا الذى ﺗؤكده الدﺭاسات العلمية المتخصصة أن الحشيش
ﻳؤﺩى إلى اﻧخفاض ﻣستوى ھرﻣون الذكوﺭة فى الدﻡ ﻣما ﻳؤﺩى إلى ﺗأﻧث الجسم ﻭﺗضخم الثدﻳين ﻭالضعف الجنسى.

ﻭكل ﻣا ﻳحدث فعالً أن الحشيش ﻳسبب للمتعاﻁى خياالت ﺟنسية ﻣثيرة ﻭفقدان اإلحساﺱ ﺑالزﻣن ﻧحو البطئ ﻭھذا ﻣا ﻳجعل المتعاﻁى ﻳتوھم أﻧه ﻳستطيع أن
ﻳطيل العملية الجنسية "المعاﺷرة" الختالﻝ إﺩﺭاكه الزﻣنى .ﻭلعل ﻣن المفيد اإلﺷاﺭة إلى أن المدلوﻝ اللغوى لكلمة ﻣخدﺭات ﻳوضح أﻧھا ﺗخمد األعصاب
المنتبھة ﻭﺗضعف قوة األعصاب ﻭﺗخمد فيھا قدﺭﺗھا على الحس ﻭاللذة المنشوﺩﺗين فى العالقة الجنسية ﻣما ﻳجعل ھذه العالقة آلية ال ﺭﻭح فيھا ﻭال ﻣتعة
للطرفين.

كما ﺗجدﺭ اإلﺷاﺭة كذلك إلى أﻧه ﻣع ﻣرﻭﺭ الزﻣن ﻳضطر المتعاﻁى إلى زﻳاﺩة الجرعة ليشعر ﺑاللذة الجنسية المنشوﺩة فيقضى ﺑذلك على ﺷھوﺗه الجنسية
ﻭقدﺭﺗه التناسلية ﻣما ﻳؤﺩى فى النھاﻳة إلى ﺗدھوﺭ الحياة الزﻭﺟية عطفا ً على ﻣا ﻳنتج عن ﺗعاﻁى الحشيش ﻣن ضعف ﺟنسى ﻭعنه ﻭغير ذلك ﻣما ﻳؤثر على
العالقة ﺑينه ﻭﺑين زﻭﺟته سلبياًحقائق ﻣخدﺭ الحشيش.

   
ﺗعد الماﺭﻳواﻧا أفضل ﻣس ّكنات اآلالﻡ حيث ﺗختلف عن أغلب البدائل ﺑأﻧّھا ال ﺗسبّب أي إﺩﻣان ﻭﻧظراً لخفّة أعراضھا الجاﻧبية .كما ﻳمكن أن ﺗستعمل كمضاﺩ
للقىء ﻭﻣن ّشطا ً للشھية .ﺗبيّن الدﺭاسات ﱠ
أن الماﺭﻳواﻧا ﻳمكن أن ﺗساعد في عالج الكثير ﻣن األﻣراض المختلفة.

 !
التأثير على الرئتينTashkin D. quoted in Gagnon L. «Marijuana Less Harmful to Lungs than Cigarettes», Medical .10 :
Post (Quebec) (6 September 1994). 11. Tashkin D.P. «Heavy Habitual Marijuana Smoking Does Not Cause an
Accelerated Decline in FEV1 With Age», American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 155: 141—48
(1997). 18. Fligiel S.E.G. et al. «Bronchial Pathology in Chronic Marijuana Smokers: A Light Electron Microscope
.(Study», Journal of Psychoactive Drugs 20: 33—42 (1988
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