ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺗﻮﻫﻢ زا ﺗﻮﺳﻂ
اﻧﺴﺎن در ﻏﺎری واﻗﻊ در ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﮐﺸﻒ ﺷﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻨﺎ ﭘﻮرﺷﺎﻫﯿﺪ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۵ ،آذر ۱۳۹۹
ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه روی ﻃﺮحﻫﺎی رﺳﻢ ﺷﺪه در ﺳﻘﻒ ﻏﺎری در ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﻮﻣﯿﺎن
آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺪود  400ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ،از ﻣﻮاد ﺗﻮﻫﻢ زا در ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ ،دﻓﻊ اﺷﺒﺎح ﺧﺒﯿﺚ ،ﮐﺴﺐ

ﻗﺪرتﻫﺎی ﻓﻮق ﻃﺒﯿﻌﯽ ،آﯾﻨﺪه ﺑﯿﻨﯽ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻠﺴﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.

ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎن روی ﺳﻘﻒ ﻏﺎری در ﻣﻨﻄﻘﻪ »ﭼﻮﻣﺎش« ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ،ﻃﺮاﺣﯽ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮕﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 400
ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﮐﺸﻒ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ آن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻞ »ﺗﺎﺗﻮره« اﺳﺖ ﮐﻪ

ﻗﺪرت ﺗﻮﻫﻢ زاﯾﯽ و اﻓﯿﻮﻧﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد .اﯾﻦ ﮔﻞ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻣﺨﺪری ﮐﻪ داﺷﺘﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮاﺳﻢ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ روی ﻃﺮح ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه» ،دﯾﻮﯾﺪ راﺑﯿﻨﺴﻮن« از ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎن داﻧﺸﮕﺎه »ﻟﻨﮑﺎوی«
اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ در ﻃﺮح ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ،ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﯾﮏ ﭘﺮواﻧﻪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺪم

ﻫﻮﺷﯿﺎری در اﺛﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﺗﻮﻫﻢ زا ،اﻃﺮاف ﮔﻠﯽ ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ .ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮔﻠﯽ ﮐﻪ
ﭘﺮواﻧﻪ دور آن ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ ،ﻫﻤﺎن ﮔﯿﺎﻫﯽ اﻓﯿﻮﻧﯽ ﻣﻌﺮوف ﺗﺎﺗﻮره اﺳﺖ.

»داﺗﻮرا« ﯾﺎ »ﺗﺎﺗﻮره« ،ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ داروﯾﯽ و ﺿﺪ ﺳﻢ دارد؛ اﻣﺎ
ﺧﻮدش ﺑﻪ ﺷﺪت ﺳﻤﯽ اﺳﺖ .ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه از اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻋﺼﺎب ارادی را ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ
ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮارادی در آورد.
ﺳﺮﺧﭙﻮﺳﺘﺎن ﺑﻮﻣﯽ ﺟﻨﻮب آﻣﺮﯾﮑﺎ از اﯾﻦ ﮔﯿﺎه در ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﺮای ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ
دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .دود آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮد را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻠﺴﻪ ﺑﺒﺮد و دﭼﺎر ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی
ﺗﻮﻫﻤﯽ ﺷﻮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه در ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻓﺮاﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آن
ﺗﺠﺎرب ﻓﻮق ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻋﺠﯿﺒﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﺗﺎﺗﻮره در واﻗﻊ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺳﻤﯽ و ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ارزش داروﯾﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻪ ،ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .دﯾﻮﯾﺪ راﺑﯿﻨﺴﻮن ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺗﺎﺗﻮره دارد و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن  400ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻧﯿﺰ از ﻣﻮاد ﺗﻮﻫﻢزا اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  ،1999ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﻃﺮاﺣﯽﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه روی ﺳﻨﮓ ،اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
در ﻣﻮرد ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺗﻮﻫﻢ زا ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺸﻒ ﺷﺪه
ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ دارد و ﻣﺠﺪدا ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﯾﮏ ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﻪ اﻃﺮاف ﮔﻞ ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ
دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ ﺑﻪ ﮔﻞ ﺗﺎﺗﻮره ﻧﺪارد؛ اﻣﺎ ﮔﯿﺎهﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﺮﻓﻪای ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ
را ﺗﺎﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ »ﭼﻮﻣﺎش« ﮐﻪ اﯾﻦ ﻏﺎر
در آﻧﺠﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ،از ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺗﺎﺗﻮره در ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺣﺘﯽ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻮرﺧﺎن ﺑﺴﯿﺎری در ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﺗﺎﺗﻮره و ﮐﺴﺐ ﻗﺪرتﻫﺎی ﻣﺎورا اﻟﻄﺒﯿﻌﻪ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ روﯾﺪادﻫﺎی
ﻣﻨﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ دﻓﻊ اﺷﺒﺎح ،آﯾﻨﺪه ﺑﯿﻨﯽ و ﯾﺎﻓﺘﻦ اﺟﺴﺎم ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻗﺪرتﻫﺎی ﻓﻮق ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﺑﺴﯿﺎری ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

