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امروز يكي از مهم ترين حاش�يه هاي فض�اي اينترنتي 
كه سايه س�نگينش در روابط برخي زوج ها گسترانده 
شده، حضور شبكه ها و سايت هاي پورنوگرافي است كه 
اگرچه در فضاي فيلتراسيون هستند اما عرضه گسترده 
فيلترشكن ها آنها را در دسترس معتادان تفنني و جدي 
اين شبكه ها و س�ايت ها قرار داده اس�ت. اثر تخريبي 
اين شبكه ها و س�ايت ها مي تواند خلل و چالش بزرگي 
در رابطه زوج ها ايجاد كند، به طوري كه گفته مي ش�ود 
يك پنجم طالق هاي عاطفي در كشور، مربوط به اعتياد 
يكي از طرفين- عمومًا مردها- به فيلم ها و عكس هاي 
هرزه نگاري است. »اعتياد به اينترنت و موبايل، بررسي 
عوارض وابس�تگي ب�ه اينترن�ت، موباي�ل و بازي هاي 
كامپيوتري« اثر دكتر فرود حميديان، متخصص اعصاب 
و روان و دانش آموخته دانشگاه علوم پزشكي دانشگاه 
شهيد بهشتي، يكي از منابع ارزش�مند در بازشناسي 
فصل مهمي از اين دسته آس�يب هاي خانوادگي است. 
آنچه در ادامه مي آيد برگرفته از مباحث اين كتاب است.

  
  ورود به دنيای آسيب زای پورنوگرافی

فعاليت هاي مربوط ب��ه جنس و جنس��يت در اينترنت دو 
نوع است: يك نوع آن غيراجتماعي است- مثل جمع آوري 
عكس يا قصه هاي مربوطه- كه فرد عماًل ارتباطي با كسي 
ندارد؛ خودش است و خياالتش و تصاوير و داستان ها. شايد 
پشت بسياري از اين فعاليت ها يك جور وسواس وجود داشته 
باشد و ترس از صميميت. عده اي هم كه تمايل دارند كنترل 
اوضاع كاماًل در اختيارشان باشد و به شرايط مسلط باشند 
نيز ممكن است به اين گونه فعاليت فردي و يك طرفه مايل 
شوند. در اين زمينه منابع اينترنتي نامحدود است و ممكن 
است فردي كه وارد چنين فعاليتي شده تا بي نهايت دچار 
خيال پردازي و اشتغال ذهني شود و در اين وادي بي انتهاي 
تصاوير و داس��تان ها غرق و مبتال به اعتياد به پورنوگرافي 
اينترنتي شود.  اما نوع ديگري از فعاليت  در اينترنت وجود 
دارد كه جنبه ارتباطي در آن برجس��ته تر است. يعني فرد، 
كسي يا كساني ديگر را هم در تجربه خود مشاركت مي دهد 
كه اين رابطه، فاقد خصوصيات مهمي مثل توجه به نيازهاي 
رواني و صميميت واقعي و احساس هاي فيزيكي يك ارتباط 
اس��ت. ادامه چنين ارتباطي به دليل س��هولت، گمنامي و 
نداش��تن خطرات بيروني مي تواند به اعتي��اد اينترنتي به 
روابط اين چنينی بينجامد. اين ارتباط، س��طوح پيچيده تر 
و باالتري هم دارد. ش��ايد چنين انگيزه اي در پشت خيلي 
از فعاليت هاي مش��ترك و جمعي اينترنتي مثل عضويت 
در گروه هاي بحث يا گفت و گو در فضاي اتاق هاي چت هم 

نهفته باشد.
متأس��فانه در بس��ياري از موارد تالش براي جست وجوي 
عواطف، محبت و جنس��يت در اينترنت- ب��ه جاي دنياي 
بيروني- فرد را به ورطه عادت به پورنوگرافي مي اندازد كه 

جز آسيب بيشتر به طبيعت و عملكرد او نتيجه ای ندارد.

  هرزه نگاری از روم باستان تا امروز
قلب مس��عود وقتي كه آنالين شد، مي تپيد. شايد امشب 
به آنجا سر نزند. شايد امشب قوي تر و مسلط باشد. فقط 
يك نگاه گذرا... و اين نگاه مثل هر ش��ب تا صبح به درازا 
كشيد. دوباره راز و نياز و التماس ها شروع شد: اين آخرين 
بارم ب��ود. خدايا اين چه باليي اس��ت كه اين همه س��ال 

دچارش شده ام؟
از زماني كه سزار تيبريوس، امپراتور دوم روم براي احساس 
ل��ذت و برانگيختگي به نقاش��ي هاي طومارهاي مصري و 
نمايش  مردان و زنان رقصنده متوس��ل مي ش��د، قرن ها 
گذشته اس��ت. واژه پورنوگرافي در اصل كلمه اي يوناني و 
به معناي نوشتن درباره فحشا- يا به اختصار هرزه نگاري- 
است. اين واژه مثل اس��تفاده از آن، قدمتي چندهزار ساله 
دارد. به تدريج با رش��د تكنول��وژي ابتدا چ��اپ تصاوير- 
مجالت و كتب- و تكنولوژي فيلم و سپس ويدئوكاست ها 
جايگزين روش هاي قديمي تر شدند. در 30 سال اخير هم 
براس��اس بعضي نظريه هاي جامعه شناسي، تغيير نگرش 
افراد به زندگي و همين طور مسامحه هاي اخالقي و قانوني 
و مهم تر از همه انگيزه هاي مالي سبب شده مسائل جنسي 
نه از باب آموزش طبي و بهداش��تي و آگاهي رس��اني بلكه 
از تجاري تري��ن و آلوده ترين ن��وع آن از طريق تلويزيون و 
ماه��واره و اينترنت به منازل مردم س��رازير ش��ود. امكان 
اس��تفاده از محصوالت اين بازار بدون نگراني از شناسايي 
ش��دن و بي آبرويي، ويژگي گمنامي، در كنار دسترس��ي 
آس��ان و كم هزينه در منزل يا حت��ي در محل كار، ويژگي 
س��هولت- براي افرادي كه در زندگي پراسترس و پرتنش 
امروزي به دنبال راه گريز از مش��كالت هستند- و ويژگي 
فرار، اين پديده را به مشكلي شايع و گسترده و در عين حال 

نگران كننده تبديل كرده است.
  آتش زير خاكستر در پس فيلتراسيون

با ورود اينترنت به ايران در سال هاي اخير دو رويكرد غالب 
را در جامعه ش��اهد بوده ايم. يكي ناديده ان��گاري موضوع 
و تعلل و تأخي��ر در كنترل آن كه ش��ايد هنوز هم عوارض 
آن در سلوك نسل هاي كنوني مشخص باشد و ديگر انكار 
حضور پورنوگرافي بعد از فيلتر كردن سايت ها و شبكه های 
مجازی است. اما متأسفانه مسئله هنوز به صورت آتش زير 
خاكستر ادامه دارد چراكه تكنولوژي فيلتراسيون نارساست 
و به عالوه با حضور ماهواره و حتي موبايل، پورنوگرافي در 

زندگي آدم ها حضور و جريان دارد. پس راه حل چيست؟
آموزش و اطالع رساني مهم ترين گام است. با وجود اين كه 
امروزه ديدگاه طبي و بهداشتي از مسائل انساني و اخالقي 
قابل تفكيك نيست، سعي خواهيم كرد به موضوع نگاهي 

طبي داشته باشيم.
شايد در ذهن برخي اين سؤال باشد كه چه اشكالي دارد ما 
از اين نوع خدمات تكنولوژيك استفاده كنيم؟ مي خواهيم 
از دو جنبه به قضيه نگاه كنيم: فردي و فرافردی)اجتماعي(. 
نگاه فردي يعني اين كه ببينيم عوارض مستقيم پورنوگرافي 

براي خود ما چيس��ت؟ و فرافردی آس��يب هايی است كه 
ديگران و به ويژه همسر مي زند.

  عوارض فردي استفاده از پورنوگرافي اينترنتي 
موضوع اول، اعتياد اس��ت. يعني آنكه رفته رفته تماش��اي 
مكرر اين تصاوير ب��ه عادتي تبديل مي ش��ود كه همچون 
خوره به جان زندگي ش��خص مي افتد. تماش��اي تصاوير و 
ورود به سايت ها عادتي اجتناب ناپذير مي شود و رفتارهای 
پس از آن برای شخص آسيب زاست. چرا مي گوييم اعتياد؟ 
چون ش��خص قادر به ترك اين عادت كه در واقع اعتيادي 
رواني و رفتاري است، نيست. اعتياد به پورنوگرافي اينترنتي 
بسيار شبيه اعتياد به مواد مخدر است كه به اين مشابهت ها 

اشاره مي كنيم.
ويژگي اول، انكار و كوچك ش��مردن موضوع است. يعني 
فردي كه به پورنوگرافي اينترنتي عادت كرده، مانند ساير 
معتادان درباره فعاليت هايش به اطرافيان، اطمينان خاطر 
غلط و غيرواقعي مي دهد و مشكل را ناديده مي گيرد. براي 
مثال به همسرش مي گويد: »من دارم كارم را مي كنم و تو 
اشتباه مي كني.« يا مشكل و عوارض حاصل از آن را كوچك 
و ناچيز مي ش��مرد. مثاًل مي گويد: »مسئله در حد تفريح و 

رفع خستگي است و هر وقت بخواهم كنارش مي گذارم.«
ويژگي دوم، احساس تقصير و گناه است. بيشتر افراد معتاد 
به پورنوگرافي اين حس را تجربه مي كنند. به همين دليل 
حتي درصدد رفع مشكل و ترك عادت نيز برمي آيند. درست 
مثل تالش ساير معتادان در سير اعتيادشان. البته اين تالش 

شخصي و خام، معموالً ناموفق است و شكست مي خورند.
ويژگي س��وم، زمان و انرژي فراواني است كه افراد صرف 
اين عادت خود مي كنند. ساعت هاي متمادي براي ورود 
و حضور در شبكه ها و سايت هايي كه تمامي ندارند و بلكه 
هر روزه به حجم ش��ان افزوده مي ش��ود صرف مي ش��ود. 
به عالوه در ساعاتي كه در اينترنت نيس��تند نيز مدام در 
ذهن شان مشغول خيالبافي ها و تداعي تصاوير و نقشه ها 
هستند براي اينكه در فرصت بعدي به كدام سايت بروم و 

چه كنم مي شود.
مس��عود مي گفت: »حتي موقعي كه به كامپيوتر خاموش 
هم نگاه مي كنم وسوس��ه و فكر موضوع به سراغم مي آيد« 
و اين همان حكايت معروف شرطي ش��دن پاولوفي است. 
به همه اينها تالش، صرف فكر و وقت ب��راي پنهان كردن 
موضوع از همسر و خانواده را هم بيفزاييد تا ميزان خسارت 

آشكارتر شود.
ويژگي چهارم، »پيش رونده« بودن عادت است كه موضوع 
را درست شبيه اعتياد به مواد مي كند. يعني اينكه عادت به 
پورنوگرافي اينترنتي يكجا متوقف نمي شود و رفته رفته نياز 
به ميزان استفاده بيشتر مي شود و شخص به سمت تماشاي 
غيرطبيعي ترين و آلوده تري��ن صحنه ها پيش مي رود و دو 
ويژگي آخر آنكه عادت به چنان شدت و عمقي مي رسد كه 
بر روحيه و آرامش فرد، آبرو و اعتبار او، روابطش با همسرش 
و خانواده، كار و تفريح و ساير جنبه هاي مهم زندگي اش آثار 

سوء و مخربي مي گذارد و با اين همه رفتار عادتي و مرضي 
او دوباره و دوباره تكرار مي شود.

  عارضه های فرافردی اعتياد به هرزه نگاری
موضوع ديگ��ر عادت ب��ه نظربازي اس��ت ك��ه از عوارض 
پورنوگراف��ي اينترنتي به ش��مار مي رود. نظرب��ازي يعني 
وس��واس نگاه آلوده به زنان ك��ه عالوه بر ع��وارض رواني، 
عوارض قانوني نيز محتمل اس��ت و در هر ص��ورت نياز به 
درمان روانپزشكي دارد. اين بعد از موضوع در حقيقت دامان 

اجتماع را مي گيرد و به نوعی آزار زنان محسوب مي شود.
به اين روند بيمارگونه بايد تغيير تدريجي نگرش و فكر مردان را 
به جنس مخالف اضافه كرد، يعني نگاه غيرانساني به زنان و آنها 
را مثل اشيا ديدن. اين چنين مرداني، زنان را مثل مجسمه هايي 
مي بينند كه مطابق اراده يا تصور آنها قابل استفاده اند. چنين 
نگاه و تفكري عالوه بر آنكه غيراخالقي و غيرانس��اني است، 
رفته رفته س��بب مرگ عواطف و احساس��ات فرد مي شود و 

بيشترين ضربه و آسيب را به همسر وارد مي كند.
عارضه ديگر اين كه تملك و قدرت را به گونه اي كاذب در 
مردان رش��د مي دهد. معموالً اين احساس فقط در فضاي 
س��ايت ها باقي نمي ماند و ب��ه تدريج در ارتباط زناش��ويي 
و حتي در ارتباط عاطفي با همس��ر نيز خودش را نش��ان 
مي دهد و مرد احساس مي كند كه مي تواند با همسرش هر 
طور كه دلش بخواهد رفتار كند. تسري اين احساس تملك 
و تس��لط طلبي به فضاي خانواده نيز عوارض و آسيب هايی 

در پي خواهد داشت.
نكته ديگر اينكه در بسياري از مردان معتاد به پورنوگرافي، 
ديدار زن هايي كه عموماً با مقاصد تج��اري از ويژگي هاي 
ظاهري اس��تثنايي برخوردارند و مقايسه دائمي با همسر، 
سبب احساس سرخوردگي و يأس و فرورفتن در خطاهاي 
فكري و دور شدن از واقعيت هاي زندگي و ارتباط زناشويي 
خواهد شد و روال طبيعي زناشويي مرد- برخالف ذهنيت 
و تصور عده اي كه گمان مي كنند پورنوگرافي آن را زيادتر 

مي كند- نيز مختل مي شود.
  احس�اس تحقير زنان در اعتياد ب�ه پورنوگرافي 

مردها 
آيا تا به حال تأم��ل كرده ايم كه اس��تفاده از پورنوگرافي- 
اينترنت��ي، ماه��واره اي- چه تأثي��ري بر فكر و احس��اس 
همس��رمان دارد؟ از نش��انه هاي هوش ب��االي هيجاني و 
عاطفي- كه ام��روزه اهميت آن را حتي بي��ش از ضريب 
هوشي مي دانند- تشخيص تأثير رفتارهاي مان بر اطرافيان 
است. گاهي برخي تصور مي كنند همسرشان متوجه تغيير 
ذائقه شان نمي شود، در حالي كه مطالعات چيز ديگري را 
نش��ان مي دهد: در مطالعاتي كه روي زنان افراد مبتال به 
وابستگي به پورنوگرافي اينترنتي انجام شده زنان آنها در 
تمام موارد يكي يا چند نمونه از اين احساس ها را گزارش 
كرده اند: احساس هايي مثل لطمه و آسيب روحي، تحقير 
و طرد شدن، مورد خيانت واقع شدن، تنهايي عميق، تأثر 
و سرخوردگي از اينكه ناخواسته با زنان ديگر مورد مقايسه 
قرار گرفته اند. ضمن آنكه دروغ هاي مكرر شوهرانشان درباره 
عادت مذكور نيز آنها را رنج مي داده است. اينها نمونه هاي 
بارز سوءاستفاده و ناديده گرفتن هيجاني و عاطفي است و 
وجود چنين مسئله اي بر خالف ذهنيت قديمي عده اي در 

جامعه ما امري طبيعي و قابل قبول نيست.
  آسيب رواني اعتياد به پورنوگرافي زنان بيشتر است

بر اس��اس تحقيق ياد ش��ده، 68 درصد اين زنان گزارش 
كرده اند كه شوهرانش��ان به آنان بي عالقه ش��ده اند و 22 
درصد، اين نوع از طالق را فقط به ورود اينترنت و سايت هاي 
پورنو به حريم زندگي شان نسبت داده اند.  طالق فقط يك 
حكم قانوني نوشته بر كاغذ نيست و جنبه هاي مختلف دارد؛ 

مثل طالق عاطفي و زناشويي.
اعتياد اينترنتی پورنوگرافی غالباً در مردان ديده مي ش��ود 
اما با كمال تأس��ف، گاهي معدودي از زنان نيز از سايت هاي 
پورنوگراف��ي و ماه��واره اي اس��تفاده مي كنند. ب��ه عقيده 
صاحب نظران، آثار مخ��رب و زيانبار روان��ي چنين رفتاري 
بر شوهران آنها فاجعه بار اس��ت، آثاري به مراتب عميق تر و 
شديدتر- به دليل ناهمخواني اين رفتار با زمينه هاي فكري، 
تربيتي و فرهنگي- ك��ه باعث فروريختن ع��زت نفس مرد 
مي شود. مردان در مواجهه با چنين اتفاقي به دليل شرمساري 
و ناتواني از ابراز مش��كل معموالً به مشاور و پزشك مراجعه 
نمي كنند و ضمن سكوت ممكن است شروع به اعمال كنترل 

و رفتارهاي سلطه جويانه بر زن و فرزند كنند.
گرايش به پورنوگرافي اينترنتي حتي اگر با ميزان كم شروع 
ش��ود مي تواند به اعتيادي دردآور و مخرب تبديل ش��ود. 
اعتيادي كه شايد تالش خود فرد هم براي خروج از آن ناكام 

بماند و مداخله و كنترل بيروني بطلبد.
به قول موالنا بنده ش��هوت ندارد خود خالص/ جز به فضل 
ايزد و انعام خاص/ در َچهي انداخت او خود را كه من/ درخور 

قعرش نمي يابم َرسن

اعتياد مردان به پورنوگرافي، روابط زناشويی را نابود مي كند

وقتیچشمهابهتصاویرآلودهمعتادميشود

عادت به نظربازي از ع�وارض پورنوگرافي 
اينترنتي به ش�مار مي رود. نظربازي يعني 
وس�واس نگاه آلوده ب�ه زنان ك�ه عالوه بر 
عوارض رواني، ع�وارض قانوني نيز محتمل 
اس�ت و در ه�ر ص�ورت ني�از ب�ه درم�ان 
روانپزش�كي دارد. اين بع�د از موضوع در 
حقيقت دامان اجتماع را مي گيرد و به نوعی 
آزار زنان محس�وب مي ش�ود. به اين روند 
بيمارگونه باي�د تغيير تدريج�ي نگرش و 
فكر مردان را به جن�س مخالف اضافه كرد

اعتياد اينترنتی پورنوگرافی غالباً در مردان 
ديده مي ش�ود اما ب�ا كمال تأس�ف، گاهي 
معدودي از زنان نيز از سايت هاي پورنوگرافي 
و ماهواره اي اس�تفاده مي كنن�د. به عقيده 
صاحب نظران، آثار مخ�رب و زيانبار رواني 
چنين رفتاري بر ش�وهران آنه�ا فاجعه بار 
اس�ت، آثاري به مراتب عميق تر و شديدتر 
كه باعث فروريختن عزت نفس مرد مي شود

  دكتر سعيد مسعودي پور*
يكی از ابعاد پيچيدگی مسائل و آسيب های 
اجتماعی، عدم اتفاق نظر بين صاحب نظران 
در خصوص ابعاد آن مسئله است. بخشی از 
اين عدم اتفاق نظر ناظر به علل شكل گيری 
يك آسيب، تقدم و تأخر علل و سلسله تأثير 
روابط بين آنه��ا، نحوه مداخله گ��ری، ارائه 
راهكار و... اس��ت. البته اين موضوع تا حدی 
بديهی است، اما آنچه در اينجا جذاب خواهد 
بود دانستن اين موضوع است كه عدم توافق 
در حوزه مسائل و آس��يب های اجتماعی تا 
جايی است كه نه تنها موضوعات گفته شده 
را متعدد و متنوع مي كند، بلكه حتی تفاوت 
نگاه تا جايی پيش مي رود كه از منظر برخی 
افراد يك پديده نه تنها آسيب نيست، بلكه 
بايسته جامعه انسانی است و هر گونه مداخله 
برای كنترل يا كاهش آن منجر به بی نظمي  
و ضرر مي شود. در خصوص طالق نيز چنين 
نگاهی وجود دارد كه در ادامه به مصاديق آن 

مي پردازيم.
در پاسخ به اين سؤال اوليه و مقدماتی كه آيا 
طالق يك آسيب اجتماعی تلقی مي شود يا 
خير، بين صاحب نظران اختالف نظر وجود 
دارد. عالوه بر تكثر نگرشی در حوزه نظری 
به مسئله، بين دستگاه های اجرايی و مديران 
سازمان های مداخله گر نيز تفاوت ديدگاه و 

حداقل، شدت و ضعف وجود دارد.
به برخ��ی از نظ��رات تأييدی و س��لبی در 
خصوص اين كه طالق در كشور مسئله است 

يا خير توجه كنيد:
1- »وضعيت طالق نه تنها در كشور خوب 
است بلكه هر قدر طالق بيشتر شود، وضعيت 
بهت��ر خواهد ش��د چراكه طالق س��وپاپ 
اطمينانی است كه فشارهای ايجاد شده به 
خاطر ناكارآمدی اقتصادی و مديريتی كشور 
كه در خانواده سرريز مي كند را آرام كرده و از 

بحران های بعدی جلوگيری مي كند.«
2- »نرخ طالق در ژاپن به شدت پايين است 
اما از آن ط��رف نرخ خودكش��ی اش خيلی 
باالست. اگر طالق تنها راه خروج آدم ها برای 
خروج از يك رابطه زجرآور باشد، ما چرا نبايد 

از اين پديده استقبال كنيم؟«
3- »يك هيواليی از طالق در جامعه ما دارد 
ساخته مي شود كه نمونه آن آمارهايی است 

كه به صورت خام در جاهای مختلف در حال 
رد و بدل شدن است. مطرح كردن آمارهای 
طالق بدون در نظر گرفتن ازدواج غلط ترين 

كاری است كه مي شود كرد.«
4- »در رابط��ه با بحرانی ب��ودن بايد گفت 
طالق در جامعه ما بحران اس��ت. مي گويند 
اگر نرخ طالق در غرب 50 درصد اس��ت اما 
در عوض ازدواج بعدی خيلی راحت اس��ت. 
در جامعه ايرانی ازدواج مجدد خانم هايی كه 

طالق گرفته اند بسيار دشوار است.«
5- »طالق با آس��يب هايی همچون اعتياد، 
خش��ونت، تربيت فرزندان، فقر اقتصادی، 
جامعه پذيری، آرامش اجتماعی و روانی و... 
گره خورده اس��ت. هدف قرار گرفتن كانون 
خانواده در كش��ور، بح��ران و مداخله برای 
كنترل نرخ طالق ضروری و اجتناب ناپذير 

است.«
در ديدگاه های فوق شاهد رويكرد مثبت به 
طالق در گزينه های 1 تا 3 و رويكرد منفی 
در گزينه های 4 و 5 هس��تيم. با نگاه به اين 
نگره ها ب��ه اين نكته مهم مي رس��يم كه در 
جامعه اسالمي  در كنار تحليل های اجتماعی 
و جامعه شناختی، بايد به آموزه های دينی 
نيز توج��ه كرد. در معارف اس��المی، طالق 
هرچند جايز شمرده شده و احكام و قواعدی 
نيز برای آن بيان شده است اما در روايات به 
عنوان مغبوض ترين حالل از آن ياد ش��ده 
است. اين تعبير به روشنی نشان مي دهد كه 
قوام نظام اجتماعی، در گرو حفظ خانواده و 
جلوگيری از فروپاشی آن است. تا زمانی كه 
هسته اصلی خانواده يعنی زن و مرد در كنار 
هم نباشند و شاهد شكست رابطه بين اين دو 
باشيم، طبيعی است كه مسائل قابل توجهی 
چه در سطح خرد و چه در سطح كالن پديد 

خواهد آمد.
نتيجه گيری بحث اينكه، بايد مراقب بود اگر 
چه پديده های اجتماعی، بس��يار پيچيده و 
چند وجهی هستند، اما در تحليل آنها توجه 
به خطوط ارائه شده در آموزه های دينی برای 
شناخت اين پديده ها، ضروری است. در غير 
اين صورت ممكن است گرفتار تحليل های 
نادرس��ت و مبتنی بر رويكردهای غربی در 

شناخت اين پديده ها شويم.
*پژوهشگر مسائل اجتماعي

  ناديا اسماعيلي
نقش والدين و نوع برخورده��ای غلط آنان 
نقش عمده ای در گراي��ش نوجوانان به مواد 

مخدر دارد.
در سلس��له تحقيقات و پژوهش هاي انجام 
شده از سوي كارشناسان و پژوهشگران اين 
حوزه كاربردي، رابطه بين احس��اس پوچي 
و تمايل به مصرف مخدر به اثبات رس��يده و 
صاحب نظران اين حوزه در تمامي  بررسی هاي 
انجام گرفته در زمينه عل��ل گرايش به مواد 
مخدر به اين نتيجه رسيده اند كه فرد معتاد در 
خود نوعی خودكم بينی و حس خأل مي بيند 
و به نوعی به پوچی رسيده و خود را در حل 
مشكالتش ناتوان مي يابد و اين گونه است كه 
به سمت مواد مخدر گرايش پيدا مي كند. اما 
اين علت خود نشئت گرفته از عواملی ديگر 
است و تحقيقات حاكی است عواملي همچون 
نداشتن شرايط تربيتی مناسب در خانواده، 
داشتن والدينی ناآگاه، نداشتن و عدم كسب 
خودآگاهی، عدم حس اعتماد به نفس و عدم 
حس رضايت از زندگ��ی و... از ديگر عوامل 
زمينه ساز ظهور و بروز حس خودكم بيني در 
افراد بوده و از داليل ابتدايي رواشناختي براي 
تمايل نوجوانان و جوانان به س��مت مصرف 

مواد مخدر به شمار مي رود.
در واقع زمانی كه فرد نتواند پاس��خی برای 
نيازهای روحی و مرهمي براي مش��كالتش 
پيدا كند و يا به دليل داشتن والدينی ناآگاه، 
نتواند به كمك آنها در كنار س��پری ش��دن 
دوران كودكی خود مرحله به مرحله عالوه بر 
جسم، روان خود را نيز پرورش دهد، ممكن 
اس��ت در دام اعتياد پا بگذارد و مصرف مواد 
مخدر را به نوعی پاس��خي ب��ه كمبودهای 
كودكی و اختالالت روان��ی و ذهنی خود و 

همچنين چاره اي براي مشكالت زندگی اش 
بداند.

مصرف مواد مخدر ع��وارض خطرناكی را به 
همراه دارد و با توجه به نوع آن اعم از صنعتی، 
س��نتی، افيونی، روان گردان ه��ا و... ميزان 
آسيب به سلول و بافت مغزی نيز متغير است. 
به مرور زمان فرد معتاد دوز مصرفی خود را 
باالتر برده و هر چه دوز مواد باالتر رود در كنار 
آسيب به ساير اعضا و اندام ها ميزان آسيب به 
بافت مغزی نيز بيشتر خواهد شد و در نتيجه 
عوارض و عواقب خطرناك ت��ری نيز در پی 
خواهد داشت. برای مثال فردی كه معتاد به 
مصرف شيشه شده، پس از مدتی به طور كلی 
قدرت تفكر و تشخيص خود را از دست داده و 
ممكن است در شرايطی دست به اشتباهات 
جبران ناپذيری بزند و يا حتی مرتكب قتل نيز 
شود.بارها و بارها در اين زمينه اخبار گوناگون 
و ناراحت كننده ای را شنيده ايم كه فردی به 
دليل اعتياد و مصرف مواد مخدر مرتكب قتل 
شده است. جالب اينكه او بعد از اين جنايت 
اظهار مي كند اصاًل در شرايط عادی و حالت 
روحی- روانی مناسبي نبوده و متوجه رفتار 
و اعمال خود نشده است. اما آنچه مهم است 
اينكه اتفاقی ك��ه نبايد مي افت��اد رخ داده و 
پشيمانی برای او سودی نخواهد داشت. بايد با 
عبرت گيری و در نظر گرفتن عوارض و عواقب 
مصرف مواد مخدر برای داش��تن جامعه ای 
سالم تر و ش��ادتر بايد به سمت مبارزه با اين 
بالی خانمان سوز پيش رويم. بايد مثل يك 
جنگجو در زندگی با مشكالت جنگيد و سعی 
در حل آنها كرد و در اين راه از افرادی همچون 
روانپزشكان، مشاوران و روانشناسان كمك 
گرفت تا هرگز توسط دوستان ناباب و افراد 

فريبكار در اين چاه ويل پرتاب نشويم.

آسیب های غفلت از آموزه های دینی در تحلیل آسیب های اجتماعی

فرزندان مان را با برخوردهای غلط به سمت مواد مخدر سوق ندهیم

ديدگاه

نگاه

   اعتیاد

آنانکهطالقراتأییدمیکنند!

اعتیاددرکمینخودکمبینها


