
 المقدمة

 المقام فً العملٌة هذه وتتم. استنشاقه أو الدخان تذوق ٌتم وبعدها التبغ تكون ما غالبا   والتً مادة حرق فٌها ٌتم عملٌة هو التدخٌن

 مثل المخدر، فً الفعالة المادة احتراق عن ٌَصدر حٌث المخدرات، استخدام طرٌق عن النفس عن للتروٌح ممارسة باعتبارها األول

 من حالة تحدث لكً الدٌنٌة الطقوس من كجزء الممارسة هذه تتم وأحٌانا الرئة خالل من لالمتصاص متاحة ٌجعلها مما النٌكوتٌن

 الوسائل أكثر هً السجائر وتعد المركزي العصبً الجهاز على تؤثر التً الكٌمٌائٌة المواد من آالف وهناك الروحً والتنوٌر الغفوة

ا ا ملفوفة أو صناعٌا منتجة السٌجارة كانت سواء الراهن، الوقت فً للتدخٌن شٌوع   ٌ  وهناك. السجائر لف وورق السائب التبغ من ٌدو

 ".مائً غلٌون" والبونج الشٌشة، السٌجار، الغلٌون، فً تتمثل للتدخٌن أخرى وسائل

 التدخٌن أشكال أكثر من التبغ تدخٌن ٌعد الحاضر، الوقت وفً. التروٌحً المخدرات الستخدام شٌوعا المظاهر أكثر من التدخٌن ٌعد

ا  الحشٌش تدخٌن مثل للتدخٌن شٌوعا أقل أشكال وهناك. البشرٌة المجتمعات معظم فً شخص ملٌار من أكثر ٌمارسه حٌث شٌوع 

 والكوكاٌٌن الهٌروٌن: مثل صلبة مخدرات أنها على المواد بعض وتصنف. إدمانٌة ُتدخن التً المخدرات معظم وتعتبر. واألفٌون

ا متوفرة غٌر أنها حٌث محدودة استخدام نسبة ذات مواد وهً. الصلب  ٌ  .تجار

 قدٌما التدخٌن الزم وقد. العالم حول المختلفة الثقافات من العدٌد فً ُوجد حٌث المٌالد، قبل 00555 عام إلى التدخٌن تارٌخ ٌرجع

 التكهن ألغراض عقولهم تغٌٌر من والكهنة الشامان لتمكٌن أو التطهٌر، طقوس لآللهة، القرابٌن تقدٌم مثل الدٌنٌة؛ االحتفاالت

 وفً. سرٌعا   انتشارا   العالم أنحاء كل فً التبغ تدخٌن لٌنتشر لؤلمرٌكتٌن، األوروبً والغزو االستكشاف جاء. الروحً والتنوٌر

 ٌعد والتً الدول هذه فً الشائعة التدخٌن عملٌات مع التبغ تدخٌن اندمج بأفرٌقٌا، الكبرى الصحراء وجنوب الهند مثل مناطق

 من معروفا   ٌكن لم المخدرات تعاطً أشكال من وشكال   جدٌدا   اجتماعٌا   نشاطا   التدخٌن قدم فقد أوروبا فً أما. شٌوعا   أكثرها الحشٌش

 .قبل

 أم -ترٌاق- عام دواء مبتذل، أم راقً فاحش، أم مقدس كونه حٌث من ألخر، مكان من وتباٌنت الزمن عبر التدخٌن فهم طرق اختلف

. حاسم بشكل سلبٌة ممارسة باعتباره التدخٌن برز الصناعٌة، الغرب دول فً أساسً وبشكل األخٌرة اآلونة ففً. الصحة على خطر

 الرئة، سرطان: مثل األمراض من للعدٌد المسببة الرئٌسٌة العوامل من ٌعد التدخٌن أن ةالطبٌ الدراسات أثبتت الحاضر، الوقت فً

ا ٌتسبب أن الممكن ومن القلبٌة، النوبات  .خلقٌة عٌوب حدوث فً أٌض 


