
  ها شگون دورهميقليان، مهمان بد

ايراني  ر. شايد يكي از مهمترين رويدادهاي تاريخي كه در ذهن همصرف قليان ريشه در فرهنگ و سنت ما دارد
نقش بسته است، تحريم توتون و تنباكو توسط ميرزاي شيرازي است، كه اين موضوع نشان مي دهد از گذشته 
هاي دور توتون و تنباكو به عنوان يك كاالي استراتژيك، در اقتصاد و فرهنگ ما نقش داشته است. اما وقتي به 

ي در نوع و شكل يطول زمان افت و خيزهاسير مصرف آن در جامعه توجه مي شود، مشاهده مي كنيم كه در 
  مصرف و هم چنين گروه هاي استفاده كننده از آن به چشم مي خورد. 

در گذشته كه توجه چنداني به مضرات سالمتي دخانيات نمي شد، قليان در كنار ساير مواد دخاني جاي خود را 
باز كرده بود و حتي در برخي موارد به  در ميان اقشار مختلف جامعه از زن و مرد، پير و جوان و فقير و غني

  عنوان يك نماد براي جايگاه اجتماعي افراد به كار مي رفت. 

به تدريج با تغيير الگوي مصرف دخانيات به سمت مصرف سيگار، مصرف قليان هاي سنتي در جامعه كم تر و 
به آن براي همگان به سادگي كم تر شد و در بسياري از موارد محدود به برخي قهوه خانه ها بود و دسترسي 

اما در يكي دو دهه اخير با تغييراتي كه در شكل و نوع قليان هاي سنتي و تركيبات موجود در  امكان پذير نبود.
ورود انواع مختلف  .گسترش يافتدر بين اقشار جامعه به شدت تنباكوهاي مصرفي ايجاد شد، مصرف آن 
ع و اغوا كننده سبب گرديد، در شرايط كمبود امكانات تفريحي تنباكوهاي معطر با اسامي، رنگ و بوي متنو

  نوجوانان و جوانان به سمت مصرف آن گرايش پيدا كنند. ازكافي در سطح جامعه خيل بزرگي 

هم اكنون مصرف قليان به عنوان يك تفريح، جزء جدانشدني دورهمي هاي بسياري از خانواده ها گرديده است. 
ه مشاهده مي كنيم تمامي اعضاي خانواده حتي زنان و كودكان هنگام گذران عمق فاجعه آن جايي است ك

؛ ها، قليان را به عنوان محور تفريح خود انتخاب كرده اند و كمتر دورهمي را مي  اوقات براي تفريح در پار
  توان مشاهده كرد كه قليان در آن جايي نداشته باشد. 

گسترش روز افزون مصرف قليان در سطح جامعه گرديده حال پرسش اساسي اينجاست كه چه عواملي سبب 
در نگاه اول خود افراد را مورد اتهام قرار دهيم، اما با نگاه عميق تر به موضوع شايد بتوان گفت  است. شايد

افزايش دسترسي آسان و قيمت پايين محصوالت دخاني به عنوان مهم ترين عامل براي افزايش شيوع مصرف 
و از طرفي منافع  از يك طرف در غياب كنترل كافي براي ورود مواد دخاني به كشورشد. آن در جامعه مي با

و قاچاق چيان مواد دخاني، شاهد وفور عرضه مواد دخاني به  اقتصادي كالن آن براي شركت هاي وارد كننده



ار ساز اين موضوع خود به عنوان يك عامل هنجصورت عمده فروشي و خرده فروشي در سطح جامعه هستيم. 
عمل مي كند و با هم افزايي با عوامل ديگر از جمله بيكاري، ضعف آگاهي، ضعف مهارت هاي ارتباطي و 

، منجر به از ، مشكالت اقتصادي و بسياري از مشكالت اجتماعي ديگر، كمبود امكانات تفريحيكنترلي در افراد
  بين رفتن قبح مصرف قليان در سطح جامعه مي گردد.

مهم ترين راهبرد كاهش گسترش مصرف قليان، كاهش دسترسي به آن از طريق كنترل ورود،  در شرايط كنوني
توزيع و عرضه آن مي باشد. در حال حاضر كم تر خوار و بار فروشي را مشاهده مي كنيم كه در كنار ساير اقالم 

ادامه دارد، كنترل قليان هم به تنباكو و ذغال و ساير اقالم مورد نياز مصرف قليان را نداشته باشد و تا اين شرايط 
سادگي مقدور نخواهد بود. اما راهكار ديگر توانمند سازي كودكان و نوجوانان براي مقاومت در برابر مصرف 

و به عنوان كانون بنيادي تربيت و پرورش افراد  ها دخانيات است، كه اين موضوع مستلزم آگاه سازي خانواده
به ويژه مهارت  اعضاي خانواده مي باشد. آموزش مهارت هاي زندگي پرهيز از مصرف دخانيات توسط ساير

  ، مي تواند كمك موثري به پيشگيري از دخانيات در كودكان نمايد.»نه گفتن«رفتار جرات مندانه براي 

در نهايت گسترش زيرساخت ها و توسعه فرهنگ تفريحات سالم و شناسايي و معرفي انواع تفريحات به جامعه 
ند در كنترل مصرف دخانيات به ويژه قليان نقش موثري ايفا كند. توسعه فضاهاي ورزشي و فضاي نيز مي توا

سبز، گسترش فرهنگ مطالعه و افزايش دسترسي به كتاب و كتابخانه، بهبود وضعيت گردشگري و سفر هاي 
ه تفريحات نشاط كوتاه و ارزان قيمت و توسعه رويدادهاي فرهنگي و اجتماعي سرگرم كننده مي تواند از جمل

  انگيز براي اقشار مختلف جامعه باشد.
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