


2

  اعتیاد
  احمد پدرام: مولف

  رقیه منصوري بنی: ویراستار

  کیاراد: انتشارات

  مرتضی قاسم پور: تولیدمدیر 

  نفیسه میرفندرسکی: اجراي گرافیک متن

  فرشته میرفندرسکی: ویرایش و صفحه آرائی

  88 زمستان/ اول : نوبت چاپ

  1335پدرام، احمد، : سرشناسه
شم تو چه ک پدر من چه می: اعتیاد: عنوان و نام پدیدآور

  احمد پدرام.../ کشی می
  1388کیاراد، : اصفهان: مشخصات نشر

   ص 128: مشخصات ظاهري
  978-600-91025-8-7: شابک

  فیپا: هرست نویسیوضعیت ف
  اعتیاد ـ شعر:  موضوع14شعر فارسی ـ قرن : موضوع

  PIR 7983/ د336 الف 6 1388: رده بندي کنگره
  8فا62/1: رده بندي دیویی

  1729033: شماره کتابشناسی ملی

قطع/ تعداد صفحات: جیبی/128  

شابک: 978-600-91025-8-7  

شمارگان: 3000 نسخه   

 



3



4

  

  
       

  :تقدیم 

  .اند به آنهایی که به دنبال تولدي دوباره



5

  فهرست مطالب

  7.............................................................................................................................................................مقدمه
  11.........................................................................................................اعتیاد موضوعی فردي اجتماعی است

  13.......................................................................................................................................علل و عوامل اعتیاد
  19....................................................................................................................................................حوزه فردي

19.......................................................................ضعف در شناخت دقیق سوء مصرف مواد و شیوع آن
20......................................................................................................هاي گفت و شنود ضعف در مهارت

21...................................................................................................عف در درك تاثیر اعتیاد بر خانوادهض
21........................................................................................................هاي خود کنترلی ضعف در مهارت

22.............................................................................................................................ضعف در خودشناسی
22...........................................................................................................آموزش چگونگی تصمیم گیري

23....................................................................................................................ضعف در جرئت ابراز وجود



6

  26..................................................................................................................................................حوزه خانواده
  27...................................................................................................................................................حوزه مدرسه
  28....................................................................................................................................................حوزه جامعه

  32...........................................................................................................راههاي پیشگیري از اعتیاد نوجوانان
  33..........................................................................................................................راههاي زیر بنایی) یک
  34.......................................................................................................ها   خانوادهي  در زمینهاقدامات) دو
  36.............................................................................................اقدامات در زمینه آموزش و پرورش) سه

  38...................................................................................................هاي گروهی ي رسانهدر زمینه) چهار
  40.............................................................................................................. اوقات فراغتي در زمینه) پنج

  41................................................................................................. مبارزه با مواد مخدري در زمینه) شش
  43.........................................................................................................کشم کشی، من چه می پدر تو چه می

  123.......................................................................................................................................................حرف آخر



7

  
  

  
  مقدمه 

ـال  در را جـوانش  یا نوجوان فرزند پدري یا مادر اگر ـیگار  مـصرف  ح  پیـدا  احـساسی  چـه  ببینـد  س

  کند؟ می

حشیش را تجربه کرده یا به دنبال مصرف آن ) یا دخترش(اگر پدر یا مادري بشنود که پسر 

  است چه خواهد کرد؟

کننـد    مـی اگر پدر و مادري بشنوند یا ببینند که فرزندشان با دوستانی کـه تریـاك مـصرف     

  اندیشند؟  میهنشست و برخاست دارد چ
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اگر پدر یا مادري بشنوند که فرزندشان موادي مثل شیشه یا کراك را تجربه کـرده یـا بـه                    

  دنبال مصرف آنهاست چه باید بکنند؟

اگر پدر و مادري بخواهند پیشاپیش از بروز هر کدام از اتفاقات باال جلوگیري شود چه بایـد             

  بکنند؟

   چه کاري از او ساخته است؟داگر زنی بخواهد همسرش به دام اعتیاد نیفت

یا در اخبـاري از رادیـو و تلویزیـون و مـاهواره سرگذشـت فـرد                 اي    اگر در روزنامه یا مجله    

 معتادي را بخوانید یا ببینید یا بشنوید در مورد خـود و فرزنـدتان چـه فکـر و احـساسی پیـدا                      

  کنید؟ می
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کـه موجـب اعتیـاد افـراد      و یـا شـرایطی را        چقدر به دنبال آن هستید که رفتارها یا محیط        

  شود بشناسید و خود یا فرزندتان را از این دام بال رهایی بخشید؟ می

اگر خداي ناکرده خود یا یکی از فرزندان یا عزیزان شما گرفتار این مصیبت هستند چه فکر 

  اید؟ کنید و تا بحال چه کرده می

شـند، ولـی فرزنـدان بـسیار و         با  اگر چه معموالً پدر و مادرها نگران اعتیاد فرزندان خود می          

ي   مادران گرفتاري نیز وجود دارند که نگران اعتیاد پدر یا همسر خود بوده و آثار همـه جانبـه                  

  . کنند زیان بار آنرا در زندگی خود تجربه می

و هـا      نگارنده کوشیده است تا در بیانی عاطفی، شناختی نگرانـی          ،در قسمت دوم این کتاب    

  . از پدر معتاد خویش نشان دهدهاي یک جوان را  درخواست
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ي بالینی نگارنده بر این بوده است که اینگونه ارتباطات بـا افـراد معتـاد نقـش یـک         تجربه

اتید محترم و به تایید  تلقینی را داشته و به زعم بسیاري از همکاران و اس     و ي ترغیبی   مصاحبه

اده و تـشویق بیمـار بـه اقـدام          بازنمایی آثار اعتیاد بر خانو    تواند گامی موثر جهت       می مراجعین

  . براي ترك باشد

هـایی کـه      دانم از اساتید محترم، همکاران ارجمنـد و مخـصوصاً از خـانواده              می برخود الزم 

انـد   شان گرفتار اعتیاد بوده و نگارنده را در چاپ کتاب یاري و تشویق نموده            عضوي از خانواده  

  .سپاسگزاري نمایم

  احمد پدرام

Ahmad_Pedram 1335@yahoo.com
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  اعتیاد موضوعی فردي اجتماعی است

هـاي اساسـی    اي از ترس و دلهره بعنوان یکی از دشـواري         مواد با هاله   فسوء مصر 

 مـشکل سـوء     1990رئیس جمهور امریکا در سـال       . جهان امروز ما شناخته شده است     

  . مصرف اعتیاد را جنگ شیمیایی خانگی نامیده است

هـاي مـالی و       هاي خانوادگی و شغلی و آسیب       تاريپیامدهاي جسمی و روانی و گرف     

خانمان سـوز اسـت کـه کمتـر         اي گسترده و      اجتماعی و قانونی این گرفتاري به اندازه      

ایم که نگران عواقب ایـن مـشکل در افـراد و خـانواده و جامعـه و                اندیشمندي را دیده  

  . جهان نباشد
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وجب شـده کـه بیـشتر    هاي فردي و خانوادگی و اجتماعی اعتیاد م       گستردگی آسیب 

هاي دولتی و غیر دولتی بـه نـوعی           ي رسمی و غیر رسمی و سازمان        نهادهاي مربوطه 

  . آن چاره اندیشی کنندنگاهی به این معضل داشته و در حد بینش و توان خود در مورد 

 پیـشگیري و درمـان در    اقدامات متعدد و عمیق و طوالنیِ،پیچیدگی و گستردگی اعتیاد   

  . زدسا  و خانوادگی و اجتماعی را بر اساس تحقیقات علمی ضروري میهاي فردي حوزه

 ها به فرزنـدان خـویش از دوران کـودکی            تربیتی خانواده  هاي  و راهنمایی ها    آموزش

تواند در کنار توجه به آسیب شناسی اجتماعی که از جانب متولیان مورد توجه است                می

ي مـصرف و سـوء مـصرف و اعتیـاد     تا حدودي افراد را در مواجهه با شرایط آسـیب زا  
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 هـاي  و ترغیـب  هـا     ونی و تحریـک   ر د هاي  واکسینه کرده و آنان را در مقابله با وسوسه        

  . تماعی مقاوم نمایدجا

 سازمان بهداشت جهانی به این نتیجه    1964اگر چه در سال      :علل و عوامل اعتیاد   

ــاد  دیگــر اصــطالحی علمــی نیــست و ) ADDICTION(رســید کــه اصــطالح اعتی

مفهـوم  .  را بـه جـاي آن توصـیه نمـود    )Drug Dependence(» وابستگی دارویـی «

 چند دهه معانی رسمی بسیار و معانی معمول فـراوان داشـته             طیدر  » وابستگی مواد «

هـا    که به هر حال خـانواده شود باعث میوابستگی جسمی و وابستگی رفتاري یا   . است

کدام ممکن است از اصـطالحات دیگـري   انند و هر بد »گرفتار«فرد معتاد یا وابسته را    
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» نکبت« یا  » بدبختی«یا  » بالي بدتر از سرطان   «،  » درد خانمان سوز  «،  » بال«مثل  

  . و غیره نام ببرند

را بـه   اعتیـاد   ب شناسـی    یسـ آ  و هـا   طبقه بنـدي  ي    در این کتاب کوچک قصد ارائه     

   ؛خواهیم به زبانی ساده بگوییم  میدانشگاهی نداریم وي  شیوه

یـا تمـامی    ها     مختلفی به تنوع تمام رنج     هاي  اعتیاد شخصیت ي    واژهپشت  

   . روانپزشکی وجود داردهاي یا بیماريها  انواع شخصیت

در بررسی زندگی یک معتاد ممکن است شخصیت قبل از اعتیاد او را بسیار خالق و بـا                  

ـاي ضـ                   د اخالق ببینیم و در معتاد دیگـري شخـصیت قبـل از اعتیـادش سرشـار از رفتاره

  .اخالقی و ضد اجتماعی بوده و همچنین توان ذهنی و خالقیت بسیار ناچیزي داشته باشد
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گرفتـار اعتیـاد اسـت و دیگـري بخـاطر          اش     کـودکی  هـاي   یکی به دلیـل تعـارض     

 نادیده گرفته شده     متأسفانه  یکی رفتار سوء مصرف موادش     . پدر و مادرش   هاي  تعارض

ر یا عمویش الگو سازي کرده و دیگري یکی از پد. و دیگري رفتارش تقویت شده است

  . به دائی یا پدر بزرگش نگاه کرده است

یافتن انـرژي و کـار   یکی براي درمان افسردگی به مصرف مواد پرداخته و یکی براي           

یکی از دوستش بدآموزي کرده و یکی دنیاي فانی .  روي آورده استآن بیشتر به مصرف

  .گرا شده استارزش دانسته و پوچ را بی

انتقـام  اش  خواهـد از خـانوده    مـی یکی با خودش دشمنی دارد و یکی با آسیب بـه خـود    

 یکـی چـون   .بینـد   مـی یکی نادان است و یکی خود را خیلی دانا و دیگران را نـادان      . بگیرد
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بد شده خـودش  اش  کند و یکی چون وضع مالی     می خوب شده مواد مصرف   اش    وضع مالی 

 کند و یکی انـواع مـواد را مـصرف     می»حال« با مواد یکی روشنفکر است و. کند  میرا آرام 

 .»اشدرد جامعـه  « بـراي    کـشد و یکـی      می یکی براي پا دردش   . کند  می »قال«کند و    می

آمپـرم باالسـت و زود   گویـد چـون     میباالست و یکیخونش یکی قند و چربی و فشارش      

دهد و    می ش بال گیرم، یکی به زعم خود به تخیالت        می آن آرام شوم با مصرف      می عصبانی

ـال خیانـت بـه        است  ش را با مصرف مواد قیچی کرده        های  یکی بال بلند پروازي    یکی به دنب

و دیگري براي خیانت نکردن بـه همـسرش بـه مـواد             شده  » وجدان درد «ار  چهمسرش د 

یکـی  . دانـد   مـی  و یکی دیگران را بیمـار     و بیمار است    یکی توهم دارد    . استروي آور شده    

  .کند و یکی براي کاهش آن نسی مصرف میبراي افزایش میل ج
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توان بسته به شـرح       می  روانپزشکی هاي  این افراد را در طبقه بندي     مشکالت  حال  بهر

حالشان جزء اختالالت اضطرابی، اخـتالالت خلقـی، اخـتالالت شخـصیت، اخـتالل در               

ـ      ... اختالالت هذیانی و  اختالل تفکر،   ها،   کنترل تکانش  ا طبقه بندي کرد مشکالت فرد ب

 هاي از دیگر طبقه بندينیز ـ کودك و یا مشکالت اعتقادي   والد يشغل و مشکل رابطه   

  . فرد گرفتار مصرف مواد است

بعضی سه نسل را    .  سیستمی است  هاي  نگاهی دیگر به مشکل مصرف مواد، دیدگاه      

دانند نقش پـدر بزرگـی کـه بـا پـدر رفتـار مناسـب نداشـته و در             می درگیر اعتیاد فرد  

 از  ،و تحقیرها او را به سمت تربیتی کشانده که فرزنـد خـود را تحقیـر کنـد                 ا  ه  مقایسه

  ساله بودم کار16وقتی من «: گوید  میپدر به فرزندش. نکات کلیدي این دیدگاه است  
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تـوانی    نمـی و هنـوز اي   ساله30یا   20کردم حاال تو      می کردم و یک خانواده را اداره      می

  .»کاري براي خودت پیدا کنی

ده اسـت در  به کـار شـ   سالگی مجبور 16قع اینجا دیدگاه پدربزرگ هم که در      در وا 

  .کند  می خود مقایسهدیدگاه او موثر بوده و فرزند خود را با نوجوانیِ

با توجه به عوامل سرشتی و ارثـی او و  ( سیستمی روابط فرد را  هاي  بعضی دیدگاه 

ادر و همساالن و شـرایط      با پدر و م   ) اش بین فردي  هاي  و باورها و مهارت   ها    نگرش

از قبیـل در    (اجتماعی در مدرسه و جامعه مورد توجه قـرار داده و شـرایط اجتمـاعی                

برخـورد بـا    ي    دسترس بودن مواد، نقش تبلیغات و چگونگی قوانین موجود در زمینه          
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ـ    ) اجتمـاعی  هـاي   داروها و مواد غیر مجاز و همچنین بحـران          بـا فـرد و   ه را در مقابل

  . دانند میمؤثر  خانواده و مدرسه

در  توان  میعوامل محافظت کننده در برابر پیشگیري از سوء مصرف مواد را

  . فردي و خانوادگی و مدرسه و جامعه به تفکیک چنین بیان کردهاي حوزه

  :  فردييحوزه

 بسیاري از نوجوانـان     :شناخت دقیق سوء مصرف مواد و شیوع آن       ضعف در   * 

 افزایشی بودن اعتیاد آگاهی نداشته و       ضوع تدریجی و  اد بزرگسال نسبت به مو    و حتی افر  

 گاه به   هاي  توضیح روند اعتیاد و چرخه    . دانند  می تجربه کردن آنرا با اعتیاد به آن متفاوت       
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توانـد بـه نوجوانـان و افـراد ناآگـاه          می گاه و ساالنه و فصلی و ماهانه و هفتگی و روزانه          

  نشان دهد که خاصیت مصرف مواد 

  .مصرف و افزایش مقدار استي  آن و میل به کاهش فاصلهافزایش تحمل 

 کمـک ) و کودکـان  (به نوجوانـان    این مهارت    : گفت و شنود   هاي  مهارتدر  ضعف  * 

قدرت استدالل خود را نشان داده و هم در همدلی و لذت کند تا در برخورد با دیگران        می

ورد با اخـتالف نظرهـا و    گفت و شنود موثر داشته باشند و هم در برخ       ،از انتقال اطالعات  

 با گفت و شـنود مـوثر ارتبـاط خـود را آغـاز کـرده و در                   ،تفاوت عقیده یا بروز مشکالت    

  . مناسب پایان دهندي  نقطه


