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مقدمه :اعتیاد و سوءمصرف مواد یکی از ریشهدارترین و پیچیدهترین مسائل اجتماعی جوامع امروز میباشد
که گس��ترهای جهانی پیدا کرده اس��ت .پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی قد م های دوازدهگانه گروه
معتادان گمنام ( )NAبا اصول و تعالیم اسالمی با روش پژوهش اسنادی صورت گرفته است.
روش کار :این تحقيق ،در رده تحقيقات كاربردي به حساب آمده و به عبارت ديگر به سمت كاربرد عملي
ی گیرد.
دانش هدايت ميشود .از نظر نحوه گردآوري دادهها ،تحقيق حاضر در زمره تحقيقات اسنادی قرار م 
یافت ه ها :با بررسی و مطالعه اطالعات موجود در خصوص گروه NAو قدمهای دوازده گانه آن و تحلیل و
تطبیق آنها با اصول و تعالیم اسالمی ،نتایج بیانگر این امر بود که محورهای اصلی در این قدمها خودشناسی،
توبه ،توکل ،تسلیم ،اقرار به گناه ،وفای به عهد ،جبران خسارت و  ...است و هر چند انجمن معتادان گمنام
یک سازمان مذهبی نیست و نماینده مکتب اعتقادی خاصی نمیباشد اما با این وجود خواسته یا ناخواسته
منطبق بر تعالیم دین مبین اسالم است .همچنین با بررسی سایر ادیان بزرگ جهان همچون زرتشت ،یهود
ی توان آنها را اصول عمومی دینداری نامید و
و مسیحیت عمالً با مجموعهای از عناصر مشترک مواجه که م 
ی آنکه نامی از دین ببرد ،به نوعی سراغ این اصول عمومی دینداری میرود و با تاکید بر این اصول معتاد
 NAب 
ی سازد.
بیاراده را دارای اراده م 
نتیجه گیری :بدین ترتیب چه در NAنامی از دین برده شود و چه نامی از دین نباشد محور قدمها ،اصول
اساسی و عمومی دینداری است و در نتیجه NAبا این اصول حیات دینی را محقق میسازد.

sarahim1315@yahoo.com

مقدمه

اعتیاد و سوءمصرف مواد یکی از ریشهدارترین و پیچیده ترین مسائل اجتماعی
جوامع امروز میباش��د که گس��تره ای جهانی پیدا کرده است؛ مسئلهای که
میلیونها زندگی را ویران و سرمای ه های عظیم ملی را صرف مبارزه یا جبران
ی نماید و از همه مهمتر مان��ع جدی برای برنامهها و
صدمات ناش��ی از آن م 
ی آید .به سخنی دیگر نتیجه
تصمی م های توس��عه در این جوامع به ش��مار م 
مبارزه نادرست با معضل مواد مخدر و نیز اصرار بر سیاستهای شکست خورده
برای مقابله با آن ،در اکثر کشورهای جهان مشکالتی نظیر پیدایش و افزایش
زمین ه های جرم و جنایت ،فراهم آمدن سودهای نجومی برای قاچاقچیان مواد
ی های خطرناک عفونی چون ایدز و هپاتیت بین معتادان
مخدر ،شیوع بیمار 
و از آنها به سایر مردم و...را به بار آورده است .بنابراین این مسئله اجتماعی آثار
زیانبار جسمانی،روانی ،خانوادگی ،اقتصادی و اخالقی را به دنبال داشته است
و یافت ه های پژوهشی حاکی از آن است که در بروز این مساله عوامل متعددی
از قبیل تاریخچه زندگی و صفات شخصیتی ،شیوه زندگی،روابط اجتماعی (به
ف کننده) ،نگرشها و باورها ،احساسات ،دلبستگی
ویژه داشتن دوستان مصر 
ها و رفتارها ( ،)1-7بس��امانیهای خانوادگی ( .)8-11نقش تاثیرگذاری ایفا
ی کنند.
م
بر این اس��اس ،شواهد بیانگر این موضوع است که راه های متعدد تجربه شده
برای مبارزه با اعتیاد در سراس��ر جهان هیچ کدام نتیجه قطعی در بر نداشته
اس��ت .تجربه جهانی نشان داده است که بازداش��ت و زندانی کردن طوالنی و
حتی اعدام قاچاقچیان قادر به حل مسئله نیست .همیشه عده ای هستند که
حاضرند جان خود را به خطر بیندازند .به زندان انداختن معتادان نیز در ترک
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ي ترين مشکل معتادان بعد
اعتیاد آنها به هیچ وجه موثر نبوده است ( .)21اصل 
از ترک فيزيکي احساس ناامني ،پوچي و خالء ناشي از ترک مواد مخدر است.
گروه معتدان گمنام 1یا  NAبه وسيله کمک درماني يک معتاد به معتاد ديگر
و در اختيار گذاشتن تجرب ه ها سعي در پر کردن اين خالءها دارد .پس شايد
ن ها نفر انس��ان گرفتار در
امروزه يکي از راههای موثر براي نجات دادن ميليو 
دام اعتياد آش��نایی با گروه  NAباش��د چراکه بسیارند کسانی که برای ترک
ی شوند اما به نتیجه مطلوب نمیرسند
اعتیاد متحمل هزینههای هنگفت م 
ي تواند جوابگوی نیاز آنها به طور مطلوب باشد .شعار
در حالیکه گروه ANم 
ی باشد .حتی معتادانی که اراده
معروف این انجمن “اراده کن و نتیجه بگیر” م 
ی دهند با توکل بر خداوند و قدم در مسیر دوازده گانه پاکی،
خود را از دست م 
میتوانند به کمال مطلوب دست یابند.
گ��روه خود یاری معتادان گمنام ( (NAتش��كيالتي خودگردان ،غيرانتفاعي،
ن المللي و انجمني برخاسته از بطن اجتماع ميباشد كه با هدف بهبودي
بي 
ی کند .اعضاي انجمن
معتادان ،توسط افراد نجات یافته از دام اعتیاد فعالیت م 
معتادان گمنام  ، NAچگونگي زندگي بدون مواد مخدر را از يكديگر ياد گرفته
ی کنند به تدریج از عوارض اعتياد در زندگي شان بکاهند .این گروهها
و سعی م 
به پیروی از گروههای خود یاری معتادان به الکل )AA( 2ش��کل گرفته و در
سالهای اخیر به طور وسیع در تمام کشورهای جهان گسترش یافته است .این
ی کنند .انجمن معتادان
گروهها فاقد درمانگر بوده و خود معتادان آنها را اداره م 
گمنام هيچ شرط و شروطى ندارد ،به هيچ سازمانى وابسته نیست ،هیچ حق
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عضويتى ندارد و با هيچ سازمان سياسى ،مذهبى و يا انتظامى در ارتباط نیست.
همه معتادانی که تمایل به پاک ش��دن از اعتیادشان داشته باشند ،میتوانند
بدون در نظر گرفتن سن ،نژاد ،جنسیت و یا اعتقادات مذهبی به صورت کام ً
ال
گمنام و رایگان در آن ش��رکت کنند .روش کار این گروه ها معموالً بر اساس
ی باشد .کسانی که به
مقابله و پذیرش حقایق با تاکید بر صراحت و صداقت م 
هر دلیل انگیزه کافی برای ترک پیدا کردهاند ،در سایه شبکه حمایتی این گروه
ها از ش��رکت در آنها س��ود میبرند .هر یک از اعضای گروه با کمک راهنما با
کار کردن مرحله به مرحله روی قدمهای دوازده گانه و در عین حال حمایت
گروهی و با مرور مکرر عوارض دردناک مصرف مواد و سودمندیهای ترک آن و
ارائه پند و اندرزهای مستقیم توسط اعضا ،سعی در دستیابی ب ه پاکی طوالنی
ی ش��ود که در تمامی مذاهب دو
ی کند ( .)31در این ارتباط گفته م 
م��دت م 
چیز مش��ترک وجود دارد :از یک طرف احساس یک ناراحتی درونی و دیگری
رهایی از این ناراحتی .احساس ناراحتی این است که حس میکنیم در وجود ما
یک عیب و نقصی است که از آن آرامش نداریم .رهایی این است که احساس
میکنیم هر گاه با قدرتی مافوق خود ارتباط حاصل کنیم ،از این ناراحتی نجات
خواهیم یافت (.)41در گروه  NAهم این دو مسئله مطرح است و باعث ایجاد
می شود .قدمهایی که درباره مولفه ها و
گروه و طی کردن قدمهای دوازده گانه 
سازه هایی است که دین را تشکیل می دهند و حیات دینی را محقق میسازند.
بنابراین به طور کلی س��اختار اصلی دین و قدمهای گروه  NAدر مقوله های
ذیل خالصه میشود:
ن ها در مسیر حقیقی،
نگرش ویژه به جهان ،س��وق دادن اراده و اختیار انس��ا 
اعتقاد به هدایتگر برتر ،مفاهیم رس��تگاری و قان��ون اخالقی ،نادیده نگرفتن
ت های وارده ،مراقبه و محاسبه اعمال و
خطاهای انجام ش��ده ،جبران خس��ار 
کمک به همنوعان.
ی فرمایند :برترین معرفت ،ش��ناخت انس��ان نس��بت به
امیرالمومنین (ع) م 
خویشتن است .بنابراین برای حصول موفقیت در خویشتنشناسی که مقدمه
ی برد ،شخص
خداشناس��ی است و بسیاری از مشکالتی که انسان را از بین م 
ت جویی به تجزیه و تحلیل
باید ابتدا دامن همت بر کمر بندد و از روی حقیق 
احوال درونی خود بپردازد و از فریب دادن خود بش��دت اجتناب ورزد چراکه
ی ش��ود و کسی از این راه به کمال و
با اغفال خود و دیگران واقعیت عوض نم 
سعادت نمیرسد .به عبارت دیگر در مسیر کمال و رسیدن به پاکی ،راه میان
بر وجود ندارد تا شخص بیآنکه به شناخت و اصالح خود بپردازد و متحمل رنج
ی های راه شود ،مراحل کمال را یک شبه طی کند و به مقصد موعود
ها و سخت 
برسد ،بلکه باید مراحل تزکیه و تکامل را ،همچون پل ه های نردبان ،یکی پس
از دیگری طی کرد (.)51
بر این اس��اس در این نوش��تار محقق سعی بر این دارد که عامل نجات بخش
در رس��یدن به پاکی و کمال را در هر یک از قدمهای دوازده گانه گروه NA
بررس��ی و انطباق آنها را با تعالیم دین اسالم تحلیل نماید و به افراد معتاد که
ی توانند با تکیه بر مرجعی که
اراده ش��ان مسلوب شده است اثبات کند که م 
مافوق تمامی قدرتهاست از عادات رذیله خود دور شده و به پاکی محض برسند
و توجه به یگانه مرجع حقیقی عالم نه تنها داروی شفابخش معتادان بلکه برای
هر مخلوقی سودمند است و سعادت حقیقی انسان را تضمین میکند .پس هدف
این مقاله در واقع پاس��خگویی به این سوال است که آیا قد م های دوازده گانه
گروه  NAبا تعالیم و دس��تورات دین اسالم منطبق است و اینکه این قد م ها
ی تواند حیات دینی فرد را تحقق بخشد؟
چگونه م 
با آنکه تشکیل رسمی اولین جلسه انجمن معتادان گمنام که نام بینالمللی آن
ی باش��د ،در ماه ژانویه 1332( 1953شمسی) در لسآنجلس صورت
 NAم 
پذیرفت ،زیر بنای تشکیالتی این انجمن بیش از صد سال قدمت دارد و اصول

روحانی که در این انجمن از آنها برای بهبودی معتادان اس��تفاده میگردد ،در
کتب عرفانی – روحانی بسیاری از فرهنگها ،متفاوت از هزاران سال قبل یافت
1
میشوند و در متون اسالمی نیز موجود میباشند .کارل گستاو یونگ سوئیسی
همکار زیگموند فروید به مدت یکس��ال تقریباً هر روزه با الکلی معتادی بنام
هازل��م کار کرد ولی کوچکترین نتیج ه ای نگرفت .در آخرین مالقات هازلم با
چشمانی اشک آلود از یونگ پرسید آیا هیچ دری از امید برای او وجود دارد که
هنوز نکوبیده باشد :یونگ جواب داد« :در لطف خداوند» و هازلم را به یک گروه
روحانی عرفانی بنام آکسفورد معرفی نمود .هازلم با یک تغییر عمیق درونی و
بیداری روحانی به طور معجزه آس��ایی اشتهای خود را نسبت به الکل و سایر
موادمخدر از دست داد و پیام بهبودی خود را با دو الکلی دیگر به نا م های بیل
ویلسون و دکتر باب اسمیت در میان گذاشت .ویلسون طی تجربیات شخصی
ی توانند به وس��یله به كارگیری پای ه های روحانی
ی ها م 
اش پی برد كه الكل 
به صورت چشمگیری بهبود یابند .در بسیاری از «الكلی های ناامید» تجربیات
مذهبی و روحانی باعث بازگش��ت آنها به س��وی بهبودی و قطع مصرف الكل
بوده است .راهی كه به وسیله بنیانگذاران  AAمطرح شد براساس حل مشكل
دیرینه آنها در اعتیاد به الكل یعنی نداشتن اطمینان ،سرخوردگی و بیایمانی
بود .از این رو آنان در سال 1935میالدی انجمنی بنام الکلیهای گمنام که
ی ها و معتادان
به ()AAمعروف شد ،تشکیل دادند که تاثیر آن در زندگی الکل 
مانند تاثیر پیغمبران در زندگی بیاعتقادان بود .بنیانگذار این انجمن جهانی
که در اثر یک تجربه عمیق روحانی از وسوسه اعتیاد به الکل رها شده بود به
تجربه دریافت که رسانیدن پیام بهبودی به الکلی های دیگر ،تضمینی جهت
حفظ بهبودی شخص اوست .او متوجه شد که فقط با در میان گذاشتن تجربه
ی شود.
بهبودی خود قادر به حفظ آن م 
اما «جیمی كینون» در اواخر دهه  ۴۰میالدی  ANرا كه برداش��تی از اصول
و مرام  AAبود پایه گذاری كرد .در  ۱۴س��پتامبر ۱۹۵۳آنها نام های از بیل
ت های
ویلس��ون بنیانگذار  AAدریافت كردند كه می توانند از اصول و س��ن 
«الكلیهای گمنام» استفاده كنند ولی نه به اسم  .AAبعد از آن سازمان رسماً
نامش را به ( NAمعتادان گمنام ) تغییر داد .گروه  NAدر اوایل تاسیس به
ی داد و به شدت تحت فشار بود.
صورت یك حركت كوچك به كار خود ادامه م 
به صورتی که در آمریكا هرگونه نشست و برگزاری میتینگ به وسیله معتادان
جرم تلقی میشد .بنابراین  NAكه براساس گردهمایی معتادان شكل گرفته بود
عمالً غیرقانونی بود .اما میزان رشد و گسترش این انجمن نشان میدهد که در
سال  ،1978كمتر از 200گروه ثبت شده در سه كشور وجود داشت .در سال
 ،2891در  11كش��ور  1200گروه وجود داشته و در 60 ، 1993كشور داراي
بي��ش از  31هزار گروه با بيش از  91هزار جلس��ه بوده اند .طبق برآوردي در
آگوست  ،2002تقريباً  20هزار گروه ثبت شده در  108كشور ،بيش از  30هزار
جلسه هفتگي برگزار کردهاند و امروز بيش از  ۲۱۵۰۰گروه ثبت شده  NAبا
بيش از  ۳۳۵۰۰نشست هفتگي در  ۱۱۶کشور دنيا وجود دارد.
انجمن معتادان گمنام در ايران نیز از سال1369فعاليت خود را با چند عضو در
حال بهب��ودي در مراکز بازپروري قرچک آغاز کرد و پس از وقف ه اي بار ديگر
در مرداد ماه س��ال  1373و خارج از مرکز بازپروري،کار خود را از س��ر گرفت.
بدین صورت که در سال  1369دو برادر كه در خارج از كشور با كمك انجمن
ي بردند به ايران آمده و اولين جلسه معتادان گمنام
 ،NAدر بهبودي به سر م 
را در مركز بازپروري قرچك برگزار كردند .اين جلسات به مدت يك سال ادامه
داشت اما به علت ديدگاههاي آن زمان نسبت به بيماري اعتياد ،اين دو برادر
از ادامه اين راه باز ماندند و انجمن معتادان گمنام ايران كه تازه تاسيس و نو پا
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بود براي مدتي فعاليتش متوقف شد ،اما اين پايان راه نبود زيرا در سال 1372
دو نفر كه در اياالت متحده و كانادا از طريق انجمن ،سالمتي خود را باز يافته
ي شوند و تصميم
بودند ،در تهران به طور اتفاقي در يك مهماني با هم آشنا م 
ميگيرند كه به ياري هم و با همكاري س��ازمان بهزيستي پيام بهبودي را به
معتاداني كه در مركز بازپروري قرچك بس��ر ميبردند ،برس��انند .در اين بين
يكي از اعضاي نس��بتاً با س��ابقه و فعال انجمن در خارج از كشور نيز به جمع
آنها اضافه شد و پس از آن شكلگيري انجمن معتادان گمنام در ايران شتاب
بيشتري به خود گرفت و باالخره آنان موفق شدند نظر مسئولين بهزيستي را
براي برگزاري جلسات هفتگي در مركز بازپروري قرچك در تاريخ ()73/1/31
جلب نمايند .اين گروه  3نفري در مرداد  1373توانس��تند محلي مستقل در
تهران براي برگزاري جلسات خود اجاره نمايند .اما انجمن  NAايران براساس
مجوز نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران ،پليس اطالعات و امنيت عمومي
ناجا در تاريخ  1386/02/17تحت شماره  21065اداره ثبت شرکتها به ثبت
رس��يده و در روزنامه رسمي ش��ماره  18120مورخ1386 /2/ 26درج گرديده
اس��ت .هم اكنون پس از گذشت س��الها همه روزه جلسات متعددي از گروه
 NAدر تهران ،مراكز استانها ،شهرستانها و روستاهای كشور برگزار ميشود
و تعداد قابل توجهي از معتادان توانس��تهاند ب��ا كمك این انجمن ،بهبودي و
سالمتي خود را بازيابند.
روش کار
به طور كلي ،روشهاي تحقيق در علوم رفتاري با توجه به دو مالك هدف تحقيق
و ش��یوه گردآوري دادهها تقس��ي م بندي ميشود .از آنجا كه ميتوان از نتايج
ن های مختلف
ي هاي مربوط به س��ازما 
تحقيق حاضر در جهت تصميمگير 
ي توان آن را از نظر هدف تحقيق ،در رده تحقيقات كاربردي
استفاده نمود ،م 
به حس��اب آورد؛ زيرا هدف تحقيقات كاربردي ،توسعه دانش كاربردي در يك
زمينه خاص اس��ت به عبارت ديگر تحقيقات كاربردي به سمت كاربرد عملي
ي ش��ود .از نظر نحوه گردآوري دادهها ،تحقيق حاضر در زمره
دانش هدايت م 
ی گیرد.
تحقيقات اسنادی قرار م 
یافتهها
ی مان
ق�دم اول :م��ا اقرار کردیم که در برابر اعتیادم��ان عاجز بودیم و زندگ 
ل اداره گردیده بود .این قدم آغاز فرآیند بهبودی اس��ت و تمرین اصل
غیرقاب 
خودشناس��ی از طریق اعتراف به اعتیاد و احساس عجز و ناتوانی است .در این
ن ها شروع
ارتباط اس�لام عقيده دارد كه بايد اصالحات را از داخل وجود انسا 
كرد .خود ،نفوس را براي تهذيب نفس و رعايت بهداشت رواني آماده ساخت و
به آنها مأموريت داد تا مراقب خودشان باشند .اين خود يكي از اصول تربيتي
ي رود .حضرت علي (ع) در اين باره ميفرمايد« :عاجزترين
اس�لام به شمار م 
مردم كسي است كه از اصالح نفس خويش عاجز باشد»( .)61پس برای اقرار
خطایمان به خداوند باید ابتدا خودمان را بشناسیم – خدا را بشناسیم و چیزی
که باعث کمال انس��ان میشود را در بیابیم تا چگونگی عوامل خطا را در خود
بشناسیم ( .)71هيچ كس بهتر از خود انسان نميتواند بيمارياش را تشخيص
ي هاي خود و راه عالج آنها را ميشنود
دهد و درصدد عالج برآيد ،انسان بيمار 
يا در كتب ميخواند ولي آن كس كه در نهايت بايد به بيماري خويش پي ببرد
و داروي مخصوص را به كار گيرد ،خود انسان است .از این رو در این قدم فرد
ی بایست اعتیاد خود را پذیرفته و با فروتنی و تمرین اصل صداقت برای
معتاد م 
گامهای بعدی آماده شود.
ی تواند سالمت عقل
قدم دوم :ما به این باور رس��یدیم که یک نیروی برتر م 
ی ش��ود و در آن فرد
را به ما باز گرداند .در قدم دوم امید به بهبودی ش��کوفا م 
ی تواند سالمت عقل را به وی
به این باور میرس��د که نیرویی قادر و مهربان م 
بازگرداند .نداشتن سالمت عقل به معنی از دست دادن جنبه ،تناسب و اعتدال

اس��ت مث ً
ال ممکن است فکر کند که به تنهایی می تواند پاک بماند یا اعتقاد
ی تواند
ب��ه چیزی خارج از وی مانند مواد مخدر ،قدرت ،س��کس یا غذا و ...م 
مشکالت درونیاش را از بین ببرد و احساسات ناخوشایندش را تغییر دهد .حال
به چیزی نیاز دارد که با این نیروی منفی به مبارزه برخیزد .نیرویی که حداقل
به قدرتمندی اعتیادش باشد .برگشت سالمت عقل یعنی رسیدن به نقط ه ای
ی هایی که به همراه دارد زندگی اش را کنترل نکند.
که دیگر اعتیاد و دیوانگ 
در این صورت روان سردرگم انسان و زخمهای عمیقی که از کارهای گذشته به
جای مانده ،آرام و ساکت میگردد .هر کسی از دل خود به خدا راه دارد .دری
ی ترین افراد در موارد گرفتاری و
از همه دلها به سوی خدا هست .حتی شق 
ی خورد و
ی شود ،تکانی م 
ابتال ،هنگامی که اسباب و علل به کلی از او منقطع م 
ی ها و مشکالت راهی پیش
ی برد ،انسان وقتی که در میان سخت 
به خدا التجا م 
ی تواند احساس کند که نیروی برتر که قادر به لمس آن
ی بیند م 
روی خود نم 
ی آید ،این نیروی برتر خداست .خدا هیچ وقت بندگان خود
نبوده به کمک او م 
ی گذارد .این التجای انسان به خدا یک میل فطری و طبیعی در وجود
را تنها نم 
ی ها که
انسان است که پرده گناه و شقاوت گاهی روی آن را میگیرد ،درسخت 
ی شود و به هیجان در می
پرده زایل میشود خود به خود این میل تحریک م 
ش ها برای رهایی از
آید .ذکر و یاد خداوند متعال یکی از بهترین و موثرترین رو 
ترس ،نگرانی ،دغدغه ،اضطراب و متقاب ً
ال کسب طمانینه ،آرامش روانی و حتی
جسمانی است" .اال بذکر اهلل تطمئن القلوب" (سوره رعد ،آیه  )82انسان با یاد
ی کند که از هر
خداوند و توجه به وجود مقدس الهی خود را به منبعی متصل م 
ی کند چراکه
قدرتی باالتر و برتر است لذا ترس از هر قدرت دیگر معنی پیدا نم 
ی کنیم که توانایی حل هر مشکلی و شفای هر دردی
خود را به منبعی متصل م 
و باز کردن هر گرهی را دارد .پس یاس و ناامیدی و احساس ضعف و شکست
ی دهد ( .)81زیرا اصل این است" :ال
در زندگی دیگر مفهوم خود را از دست م 
حول و ال قوه اال باهلل العلی العظیم"".وفی انفسکم افال تبصرون" این میل و این
توجه که در فطرت بشر هست که در مواقع انقطاع اسباب ،متوجه قدرت قاهره
ی شود دلیل بر وجود چنین قدرتی است.
غالبی فوق اسباب و علل ظاهری م 
ی کرد ( .)71بنابراین انسان برای اینکه از
اگر نبود چنین میلی وجود پیدا نم 
چنگال تسلط شهوات تباه کننده جسم و جان و عقل و ایمان و دنیا و آخرت
نجات پیدا کند ،راهی جز تقویت جانب نیروی عقل ندارد.
ی مان را به مراقبت خداوند ،بدان
قدم سوم :ما تصمیم گرفتیم که اراده و زندگ 
ی کردیم ،بسپاریم .فرد معتاد در قدم یک و دو تسلیم می
گونه که او را درک م 
ی دهد که این ها
شود و تمایل خود را برای بکارگیری راه های جدید نشان م 
ی شود .اما اگر این امید را سریع به عمل تبدیل
باعث بوجود آمدن امید در وی م 
نکند از بین خواهد رفت و دوباره به سر جای اول خود باز خواهد گشت .اقدام
اصلی در قدم سوم ،تصمی م گیری است و مانع اصلی در این قدم ،ترس است؛
ت هاس��ت که اقدام به چنین کاری نکرده
ترس از تصمیمگیری ،چرا که مد 
است پس باید بر ترس اش غلبه کند .تصمیم گرفتن در قدم سوم لزوماً به این
معنا نیست که فرد باید به یک باره همه چیز را در زندگیاش تغییر دهد .بلکه
ی گیرد ،باید با اراده و استقامت ،آن را به عمل تبدیل
پس از اینکه فرد تصمیم م 
کند .اراده انسان وسیله یا سببی است که خداوند آن را به ما عطا کرده تا توسط
ی های خود را به عمل تبدیل
آن کاره��ای خ��ود را انجام دهیم و تصمی م گیر 
کنیم و آنها را به فعلیت برسانیم (.)91
در قدم دوم صحبت از نیروی برتر شد که سالمت عقلی فرد را باز میگرداند و
ی گردد که آن نیروی برتر خداوند است که در اینجا فرد
در قدم سوم واضح م 
ی سپارد .در اینجاست که فرد احساس نیاز به
اراده و زندگیاش را بدست او م 
ی کند .سپس الزم است که به خود اجازه دهد
برقراری ارتباط با نیروی برتر م 
ی کند احساس داشته باشد و حتی کل
تا نسبت به خداوندی که خود درکش م 
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احساساتش را با نیروی برتر در میان بگذارد .در اینجاست که به صلح و آرامش
ی شود.
ی کند و نسبت به زندگی خوشبین م 
میرسد ،به نیروی برتر اعتماد م 
ی سپارد و تسلیم
ی اش را به او م 
در این قدم معتاد به خداوند توکل کرده و زندگ 
او میشود ،با خداوند ارتباط برقرار کرده و امید ،به ایمان و اعتماد تبدیل می
شود و به این رابطه متعهد میشود.
در مورد تصمی م گیری که محور اصلی این قدم است امام محمد باقر (ع) می
فرماید« :هنگام تصمیمگیری قبل از هرگونه اقدام و عملی تدبیر کن و عاقبت
اندی��ش باش پس اگر کمال زا بود انج��ام ده و اال طردش کن»( .)02تصمیم
ی پذیرد بلکه پس از اتخاذ تصمیم باید به
گیری تنها با اتخاذ تصمیم پایان نم 
خدا توکل کرد و از درگاه الیزال الهی مدد خواست و امور خویش را بدو واگذار
ی برد
نمود .توکل بر نیروی بیکران الهی ،ترس و وحش��ت و تردید را از بین م 
ی های منحصر به فرد تصمی م گیری
ی سازد و این از ویژگ 
ودل انسان را آرام م 
در مدیریت اس�لامی است .به این ترتیب ما میپذیریم که نیرویی برتر ،بسیار
ی توان��د اراده و زندگی ما را مراقبت کند «الیس اهلل بکاف
بهت��ر از خودمان م 
عبده» آیا خداوند برای بندهاش کافی نیست (سوره زمر ،آیه.)63
قدم چهارم :ما یک ترازنامه اخالقی و جستجوگرانه از خود تهیه کردیم .قدم
چهارم ابزار الزم جهت شناخت خود و اطالعات مورد نیاز برای دوست داشتن
خود را به فرد معتاد میدهد و ما حصل آن آسایش ،نشاط و آرامش است .در
این قدم فرد بیشتر از پیش نسبت به خود شناخت پیدا میکند و با نقاط قوت
ی شود و اینجا نقطه آغاز آزادی است چیزی که مدت
و داشت ه های خود آشنا م 
ها از آن محروم بوده اس��ت .الزمه این قدم این است که فرد با خودش صادق
باشد و شهامت تهیه یک ترازنامه اخالقی بیباکانه را داشته باشد چراکه ایمان
الزم جهت اعتماد به این فرآیند و اعتماد به نیروی برتر را دارد و او توانایی الزم
برای گذر از این برهه و فرآیند را به وی خواهد داد.
اهمی��ت کارکردن بر قدم چهار به این جهت اس��ت که یک معتاد با داش��تن
ی ش��ود نگرش
ص هایی دارد که باعث م 
ف ها و نق 
بیماری اعتیاد معموالً ضع 
ن های سالم فرق کند.
وی نسبت به مسائل و مشکالت غیرواقعی باشد و با انسا 
معموالً این نگرش معتادگونه توأم با خودمحوری وخودخواهی میباشد که در
وجود وی تولید ترس ،توقع ،انتظار ،تصورات باطل و از همه چیز بدتر رنجش
ی کند .پس با گرفتن یک ترازنامه اخالقی
از انس��انها و دنیای پیرامونش م 
ی باکانه و بررس��ی ترس ها ،رنجشها و دیدن خو ِد واقعی
جس��تجوگرانه و ب 
ِفرد و همچنین الگوهای رفتاری غلط گذشته به تدریج برداشت و نگرش فرد
ی کند و این نگرش جدید به فرد معتاد کمک
نسبت به اتفاقات گذشته تغییر م 
س های
ی کند تا وجودش را از حالت بدی مثل رنجش ،احساس��ات بد و تر 
م
خودمحورانه که درون وی را تیره کرده اس��ت ،خالی کند و توانایی بخشیدن
و دوس��ت داش��تن خود و دیگران و دنیای اطراف را کسب کند .از این رو قدم
چهارم روشی برای پیداکردن شناخت از خود است .همان قدر که به فرد کمک
ی کند تا با نقاط
ی کند تا ذات خطاهای خود را ببیند ،به همان اندازه کمک م 
م
قوت و داش��تههای خود آشنا شود .پس با توجه به فرمایشات معصومین می
توان اخالق و رفتار خود را به گونهای قرار دهیم تا به سعادت و کمال برسیم
ش ها نجات یابیم و در آخر از خود محاسبه خوبی به عمل آوریم (.)51
و از لغز 
بدین منظور برای دستیابی به شناختی از خود ،قدم چهارم نوشتن یک ترازنامه
ی کند .ترازنام ه ی اخالقی روشی است
ی باکانه را پیشنهاد م 
ی جستجوگرانه و ب 
که معتاد از آن استفاده میکند تا اخالقیات ،روشها و اصول شخصیاش را
شناسایی و کشف کند .بطور دقیق همان چیزی که در تعالیم دینی ما از آن به
عنوان مسئل ه ی محاسبه و مراقب ه ی نفس یاد شده است .نگاهی واق ع بینانه به
عمق وجود خود و کاوش طبیعت خود همانگونه که هست.
قدم پنجم :چگونگی دقیق خطاهایمان را ،به خود ،یک شخص دیگر و خداوند

اقرار کردیم .در این قدم فرد معتاد بر اعتماد ،شهامت ،صداقت با خود و تعهد
ی دهد و به مواردی
ی کند .در اینجا ترازنامه خود را مورد ارزیابی قرار م 
تمرکز م 
که دوست ندارد کسی از آن مطلع شود ،اقرار میکند .باید شهامت غلبه بر این
لحظات ترسناک را داشته باشد .چراکه انجام این کار بر مسیر زندگی وی در
آینده تاثیر خواهد گذاش��ت .تمرین اصل صداقت با خود جهت اقرار چگونگی
دقیق خطاهایش در نزد خودش ،یک اصل ضروری است و در نهایت اقداماتش
در این قدم نشانگر تعهد است .وی با برداشتن هر قدم تعهد واقعی و اصولی خود
ی بخشد.
نسبت به برنامه را تعمق م 
با نگاهی دقیق به قدم پنجم متوجه میش��ویم که احس��اس دیگری در حین
تجرب��ه درد و اقرار و اعتراف در حال بوجود آمدن اس��ت و آن همان امید می
ی یابد.
ی شود با نشاط و آرامش خاتمه م 
باشد .یعنی چیزی که با درد شروع م 
ن پذیری در فرد معتاد است و یه
از دیگر نتایج این قدم ،افزایش حس خویشت 
ی هیچ
طور واضح تشخیص میدهد که امروز چگونه انسانی هست و خود را ب 
بهانهای میپذیرد و کمبودش در برخی زمین ه ها به معنی بیارزشی اش نیست
بلکه انسان هم دارای نکات مثبت است و هم منفی و اینها جنبههای متفاوت
ش��خصیت وی هستند که خاص خودش هس��تند .تجارب وی ،حتی تجارب
ی اش اغلب باعث ارتقای جنبههای خوب و مثبت خواهند شد.
منف 
قدم شش�م :ما آمادگی کامل پیدا کردهایم که خداوند نواقص شخصیتی ما
ی کند که خداوند
را برطرف کند .در این قدم فرد معتاد آمادگی کامل پیدا م 
ی ها و خصیصه
نواقص شخصیتیاش را بر طرف کند .نواقص فرد همان ویژگ 
ی اش از شکل طبیعی خارج
های اصلی انسانی هستند که به واسطه خودمحور 
ش��ده اند .وی آمادگی کامل دارد یعنی از نواقص خود هم آگاه و هم خس��ته
است و این شرط الزم جهت بر طرف کردن این نواقص است .در اینجاست که
ی اش را زنده کند .بدین منظور باید
بای��د ناخود را کم فروغ کرده و خود واقع 
استقامت داشته باشد و به خداوند توکل نماید که این امر خود باعث اعتمادش
ی شود.
به خداوند و افزایش ایمان وی م 
حتي اگر انسان توانايي شناخت كامل خود و احاطه بر عوامل مؤثر در زمينه فكر
ي داشت و بر كليه اسرار و رموز تربيت خويش آگاهي داشت،
و روح خود را م 
بدون تكيه بر پشتوانهاي بس نيرومند كه بتواند بر اميال سركش او غالب آيد و
ي توانست در تربيت خود موفق باشد.
او را در پيروزي بر نفس ياري رساند ،نم 
ش هاي نفساني در درون انسان چنان قوي و نيرومند است كه غلبه بر آنها
كش 
ن ناپذير اس��ت .اين كش��شهاي دروني هر لحظه اراده انسان را در
غالباً امكا 
ی ها به حركت درآورده و مدام فكر و ّنيت او را تحت
جهت نفسانيت و خودخواه 
ش هاي نيرومند بايد نيروي قوي
تأثير قرار ميدهند .براي غلبه بر چنان گراي 
تري در كانون دل انسان ايجاد گردد تا با تكيه بر آن امكان تعديل اين اميال به
ي تواند باشد .زيرا
وجود آيد .اين نيروي عظيم باطني چيزي جز ايمان به خدا نم 
تنها ايمان به خداست كه ميتواند در تار و پود وجود انسان نفوذ كند و تمامي
وجود انسان را تحت تسلط خود گيرد ،چنين پشتوانهاي تنها در مكتب آسماني
وجود دارد .فضايل و كماالت اخالقي زماني از پش��توانه قابل اعتماد برخوردار
ميشود كه تكيه بر ايمان به خدا و كلمه توحيد داشته باشد .يعني انسان ايمان
داشته باشد به اينكه عالم كه انسان نيز جزئي از آن است ،آفريدگار و معبودي
سرمدي كه هيچ چيز هرقدر خرد و ناچيز هم باشد از علم و
دارد يكتا و ازلي و
ّ
احاطه او بيرون نيست و قدرتش مقهور هيچ قدرتي نميشود.
ق�دم هفتم :ما با فروتنی از او خواس��تیم تا کمبودهای اخالقی ما را برطرف
کند .آدمي براي آنکه بتواند از غرايز خود در حد معقول و صحيح بهره گيرد و
زندگي مسالمتآمیزي با همنوعان خود داشته باشد و سرانجام به سعادت دنيا
و آخرت نايل گردد ،ناگريز از تهذيب نفس و خودس��ازي اس��ت .از اين رو ،مي
توان گفت خودسازي ،قط ع نظر از جنبه مذهبي از ضروريات زندگي يک جامعه
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ي شود .زیرا در بحث -تربیت اسالمی -روشن شده است
سعادتمند شمرده م 
که ،پیرایش بر آرایش مقدم اس��ت و تا انسان از رذایل پیراسته نگردد ،فضایل
در وجود او ببار نمینشیند و ثمری نمیبخشد و لذا علمای اخالق فرمودهاند:
«تا نفس انسانی از آلودگیهای اخالقی خالی نگردد ،به خلقیات پسندیده مزین
نمیشود و تجلیگاه صفات حق نمیگردد .همچنان که آینه تا پاک نشود ،چهره
ی کند و لباس تا از چرک پاک نشود رنگ نمیپذیرد»(.)12
تو را منعکس نم 
حضرت علی (ع) فرمود« :من لم یهذب نفسه لم ینتفع بالعقل .هر کس نفس
خود را پاک نسازد از عقل نفعی نمی برد» و نیز فرمود « :اجتناب السیئات اولی
ی ها سزاورتر است از به دست
من اکتس��اب الحسنات .دوری جستن از زش��ت 
ی ها» .بنابراین اگر کردار زش��ت و ناپس��ند ترک نگردد به تدریج
آوردن نیک 
ی ها همه ابعاد ش��خصیت انس��ان را فرا می گیرد و او را از حیوانات هم
آلودگ 
ی سازد.
ت تر م 
پس 
قدم هشتم :ما فهرستی از تمام کسانی که به آنها صدمه زده بودیم تهیه کرده
و خواستار جبران خسارت از تمام آنها شدیم.
قدم نهم :ما بطور مس��تقیم در هر جا که امکان داش��ت از این افراد جبران
خسارت کردیم ،مگر در مواردی که اجرای این امر به ایشان و یا دیگران لطمه
بزند .در جلسات معتادان گمنام بارها و بارها شنیده شده است که قدمها هریک
برای منظور خاصی نوشته شدهاند :هریک از قدمها آمادگی روحانی را که برای
ی کند .این مسئله در
انجام قدم بعدی به آن نیاز است ،برای فرد معتاد فراهم م 
هیچ جای دیگر به اندازه قدم نهم واضح و آشکار نیست .فرد هرگز قادر نبود تا
با افرادی که به آنها خسارت زده بود ،بنشیند و مستقیماً از آنها جبران خسارت
کند مگر به کمک آمادگی روحانی که در قدمهای قبلی کسب کرده است .اگر
ی های خود اقرار نکرده بود ،اآلن پایگاه و بنیادی که
ت ها و ناتوان 
وی به محدودی 
به آن در هنگام جبران خسارت تکیه کند ،نداشت .اگر با خداوند آنگونه که او را
درک میکند رابطه برقرار نمی کرد ،اآلن ایمان و اعتمادی که به آن برای کارکرد
قدم نه نیاز دارد را نداشت .اگر وی قدم چهارم و پنجم خود را انجام نداده بود،
احتماآل هنوز در مورد مسئولیتهای شخصی خود گیج بود و حتی نمیدانست
برای چه جبران خس��ارت میکند .اگر معتاد توسط کارکرد قدم ششم و هفتم
به فروتنی دست نیافته بود ،احتماآل در هنگام جبران خسارت حق به جانب و
ی شد .تمایلی که وی به
ی کرد و باعث خسارت جدید م 
از روی خشم عمل م 
ی اش کسب کرده است ،تهیه فهرست
ت های شخص 
واسطه پذیرش مسئولی 
ی سازد و نوشتن این فهرست به منزله آمادگی
قدم هشتم را برای وی ممکن م 
اجرایی برای کارکرد قدم نهم خواهد بود.
آمادگی که معتاد در این قدم و قبل از شروع جبران خسارت به آن نیاز دارد،
تقویت صفاتی است که از قبل در وی موجود است .مقدار بصیرت،خود آگاهی
و بخششی که وی قادر است در طی فرآیند جبران خسارت بکار برد ،با تجربه
اش از قد م های قبلی و اندازه تالشی که تمایل دارد تا برای بهبودی خود صرف
کند،رابطه مستقیم دارد.
انسان همواره باید از گذشتههای سوء ،نگران و نسبت به آینده خود بیمناک
باشد.در همین حال این خوف و اندوه هرگز نباید به گون ه ای باشد که انسان را
مایوس و ناامید سازد .چه این خود گناهی کبیره و دامی ابلیسی است .از امام
محمد باقر (ع)روایت است« :لیس من عبد اال و فی قلبه نوران نور خیفه و نور
رجال��و و زنهذا لم یزد علی هذا ولو زن هذا لم یزد علی هذا .هیچ بنده مومنی
نیست جز آنکه در ضمیرش دو نور تابان است ،نور خوف نسبت به کرده های
پیشین و فرجام پسین و نور امید به فضل و رحمت پروردگار که اگر هر یک با
دیگری سنجیده شود هیچ یک فزونی نخواهد یافت(.)22
ترمی��م یا اصالح ،بر این داللت دارد که چی��زی را که به آن صدمه زدهایم به
ی تواند یک رابطه و یا کیفیتی
حالت یا ش��رایط اوّلی ه ی خود برگردانیم که م 

مانند اعتماد که در یک رابطه وجود دارد را ش��امل گردد .در واقع هر چیز که
ی گیرد و تاکید اسالم بر
حقی از مردم در آن باشد ،در حیطه حقالناس قرار م 
ی گوید« :آنگاه که انسان از گناهان
رعایت حقالناس آن چنان موکد است که م 
ی کند ،تا زمانی که حقوق ضایع کرده مردم
پیشین خود به درگاه الهی توبه م 
را ادا نکند ،توبهاش پذیرفته نخواهد بود» .یعنی خدا حق خود را در کوتاهیها
ل ها در شرایطی که نشان ه های ندامت واقعی در فرد مسلمان
و تقصیرها و اهما 
ی بخشد؛ اما حق مردم را در هیچ شرایطی نمیبخشد.
آشکار شود ،م 
قدم دهم :ما به تهیه ترازنامه ش��خصی خود ادامه دادیم و هرگاه در اش��تباه
بودیم س��ریعاً به آن اقرار کردیم .در این قدم فرد معتاد بر انظباط ش��خصی و
درس��تکاری تمرکز میکند .مثال الزم اس��ت وی برای بهبوداش به طور منظم
در جلسات انجمن شرکت کند و هر جا که الزم باشد به گناهش اقرار و توبه
نماید .در واقع این قدم فرد معتاد را به تکرار کارهایی که در قد م های چهار تا
ی دارد .در این باره میتوان گفت که گیاهان به مقدار
نه انجام داده اس��ت ،وا م 
ی توانند در برابر موانع بیرونی جهت خود را
اندک و حیوانات به قدری بیشتر م 
تغییر دهند و مسیر حرکت خود را عوض کنند اما هیچ کدام از اینها توانایی آن
را ندارند که علیه خود و تمایالت درونی کاری انجام دهند .اما انسان موجودی
ی تواند
است که نه تنها توانایی ایستادن در برابر موانع خارجی را دارد بلکه م 
در برابر خود قیام کند و انقالبی را علیه خود سامان دهد .این خصوصیت انسان
بیش از همه در ارتباط با قدرت اختیار اوست.
اصوالً اعتراف مؤمن به گناه و توبه به درگاه خداوندی ،او را از کوشش برای دور
نگهداشتن فکر گناه از ذهن به منظور رهایی از ناراحتی روانی ناشی از احساس
گناه باز میدارد .توضیح اینکه کوشش ،برای دور نگه داشتن فکر گناه از ذهن
ی شود .اما باید توجه داشته باشیم
نهایتاً به س��رکوب ناخودآگاه آن منتهی م 
ی شود که آن نیروی انفعالی احساس پستی و
که سرکوب فکر گناه باعث نم 
حقارتی که همراه فکر گناه وجود داشته باشد نیز از بین برود (.)32
بنابراین اقرار به گناه و توبه خصلت انقالب عليه خود براي بازگشت از گناه است
و به انسان امكان ميدهد راه رفته را بازگردد و فرصتهاي از دست رفته را جبران
فان اهلل يتوب عليه ان اهلل غفور الرحيم.
كند« .فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح َّ
س��پس هر كس بعد از س��تم كردنش توبه آرد و جبران كند ،به درس��تي كه
خداوند به سوي او بازمي گردد كه خداوند آمرزنده مهربان است» (مائده.)93 ،
ي فرمايد« :التوبه تطهر القلوب و تغسل الذنوب .توبه دلها
و دراین باره علی (ع) م 
ي شويد»(« .)42اال من تاب و دامن و عمل عم ً
ال
را پاك ميكند و گناهان را م 
صالحاً فأؤلئك يُ َب ّدل اهلل سيئاتهم حسناتٍ و كان اهلل غفورا ً رحيما .مگر كسي
كه توبه كند و ايمان آورد و كار شايسته انجام دهد پس آنانند كه خدا تبديل
ي هايش��ان را به حس��نات و خدا آمرزنده و مهربان است» (فرقان،
ي كند بد 
م
 .)07از این رو اقرار به اشتباه و توبه صرفاً يك كار ظاهري و لفظي نيست بلكه
تحولي دروني و قلبي است كه آثار گناهان را محو ميكند.
قدم یازدهم :ما از راه دعا و مراقبه خواهان ارتقاء رابطه آگاهانه خود با خداوند،
ی کردیم شده و فقط جویای آگاهی از اراده او برای
بدان گونه که او را درک م 
ی کند که دست بلند
قدرت اجرایش ش��دیم .این قدم بر این مس��ئله تکیه م 
ی کنیم یا اگر سادهتر بگوییم،
کردن به سوی خداوند بدان گونه که او را درک م 
دعا کردن یکی از مؤثرترین راه ها برای ایجاد رابطه با خداوند است و الزم است
که معتاد نس��بت به دعا و مراقبه منظم متعهد باشد زیرا که نتایج این کار در
بلندمدت شامل آرامش فکر و رابطه عمیقتر با نیروی برتراش (خداوند) خواهد
بود از این رو فرد در این قدم بر روی تعهد ،فروتنی ،ش��هامت و ایمان تمرکز
ی توان به  5بخش تقس��یم کرد -1 :رابطه
میکند .در این راس��تا این قدم را م 
آگاهانه با خداوند -2 ،دعا و نیایش -3 ،مراقبه -4 ،متعهد بودن نسبت به رابطه
با خداوند و  -5ایمان.
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آدمی موجودی است با نیازهای فراوان چه نیازهای مادی و چه نیازهای معنوی،
ب های مختلف در طول حیات و سیر به طرف
که با موانع و مش��کالت و آسی 
عالم آخرت مواجه است .اینجاست که عقل ،تمام قوا و امکانات آدمی را بسیج
میکند تا آن موانع را دفع و آن نیازهای مادی و معنوی را جذب کند .بخشی از
این امکانات ،ابزارهای مادی است و بخشی دیگر امکانات معنوی و دعا از قسم
دوم اس��ت .انس��ان نیازمند و ناتوان با توجه به کرامت وجودی و لطف خداوند
به بندگانش و نیز امر او به دعا و درخواس��ت از وی که»:مرا بخوانید تا ش��ما را
ی پردازد
اجابت کنم» ( غافر .)06 ،به ابراز نیاز از آن مبدا فیاض رئوف مهربان م 
ب کننده خود میبیند .اینجاست که دعا
و نجوای او را تنها مأمن و جرعه سیرا 
هم مقصد میشود هم مقصود .به استناد به گفته شهید مطهری هم طلب است
هم مطلوب ،هم وسیله است و هم غایت.
« َو إذا َس َئلَ َ
َجيبوا ل ِي
جيب َدع َو َة ّ
الدا ِع إِذا َد ٍ
ريب ا ُ ُ
ك عِبادِي َع ّني َفاِن ّي َق ٌ
عان َفلْ َيست ُ
الي ْؤمِنوا بي ل َ َعلَّ ُهم يَرشُ دون (بقره .)681 ،و چون بندگان من از تو جوياي من
َو ُ
شوند پس همانا كه من نزديك هستم ،دعوت درخواستكننده را وقتي خواهان
من باش��د ميپذيرم ،بنابراين حتماً جوياي پذيرش من باشند و به من ايمان
بياورند اميد است ارشاد شوند».
پس دعا عامل مهمی در تربیت و ایجاد امید ،نشاط وکسب نیرو در مشکالت
ن های تاریک را روش��ن و اشخاص خسته را ازخستگی
خواهد بود .دعا وجدا 
ی آورد و آنها را تازه و پر نشاط میکند و از تسلط یاس و افکار تشویش
بیرون م 
ی بخش
ی نماید و در هنگام مصائب ،تسل 
آمیز و خطرناک برانسان جلوگیری م 
او میش��ود و در مواقع هراسانگیز که ش��خص به ایستادگی ،مقاومت ،تحمل،
بردباری و استواری نیاز دارد ،دعا همه اینها را به او میدهد ( .)52دعا در مورد
نارساييهاي قدرت ماست ،نه در مورد توانايي و قدرت .به عبارت ديگر دعاي
مس��تجاب دعايي است كه با توجه به مضمون« :أمن يجيب المضطر إذا دعاه
و يكشف السوء» به هنگام اضطرار و عقيم ماندن تمام تالشها انجام گيرد .بر
اين پايه ،مفهوم دعا درخواست اسباب و عواملي است كه از دايره قدرت انساني
بيرون باشد ،آن هم از كسي كه قدرتش بيپايان و هر امري براي او آسان است.
البته اين درخواست نبايد تنها از زبان انسان صادر شود ،بلكه بايد از تمام وجود
او برخيزد و زبان نماينده و ترجمان تمام ذرات وجود انس��ان و اعضاء و جوارح
او باشد .از این رو دعا نوعي خودآگاهي و بيداري دل و انديشه و پيوند باطني با
ي هاست (.)62
مبدأ همه نيكيها و خوب 
اما مراقبه یعنی پس از آنکه انس��ان با خود عهد و پیمان بس��ت ،باید درتمام
اوض��اع و احوال نیز مراقب و نگران تعهدخویش باش��د .چراکه اگر نفس را به
ی کند و بر اثر غفلت و
خود واگذارد همه سفارش��های گذش��ته را فراموش م 
س��هل
ک��ه هی��چ گاه خداوند را فراموش نکنیم و به اعمال و افکاری که ما را به یاد او
وا میدارد ،مداومت داشته باشیم .خداوند متعال در این باره میفرماید" :مانند
کسانی نباشید که به طور کلی خداوند را فراموش کردند و خداوند هم آنها را از
خود بیگانه کرد تا آنجا که خود را فراموش نمودند}واز مقام بندگی وانسانیت
س��قوط کردند {“ ( حش��ر .)91 ،از این رو میتوان گفت مراقبه تقواست،چرا
که تقوا به معنای حفظ ارزشهای الهی و محافظت بر اعمال است .علی (ع)
درباره مراقبت میفرماید»:سزاوار است که انسان بر خویش اشراف داشته باشد و
همیشه مراقب قلب خود و نگهدار زبان خویش باشد.)72(».
قدم دوازدهم :با بیداری روحانی حاصل از برداشتن این قدمها ،ما کوشیدیم
این پیام را به معتادان برسانیم و این اصول را در تمام امور زندگی خود به اجرا
ی کنند که زندگی دومی را آغاز
در آوریم .در این قدم اکثر معتادان احساس م 
ی گویند ما اهمیت اینکه به یاد داشته باشیم ،از کجا آمده ایم را
کردهاند و م 
ی کنیم که هرگز آنرا فراموش نکنیم ،اما هر چه بیشتر از
ی دانیم و سعی م 
م

ی گذرد طریقه زندگی و انگیزه هایمان در گذش��ته برایمان عجیب
پاکی ما م 
ی کنند .تغییر ما یک شبه اتفاق نیفتاده بلکه کم کم و به
تر و غریب ه تر جلوه م 
آهستگی در حین کارکرد قدمها روی داده است .تمرکز اصلی آنها در این قدم
روی عشق بالشرط ،از خودگذشتگی و ثبات قدم است .آنها تمامی کارها را با
ی دهند.
نیت خیر و برای رسیدن به هدفی واال انجام م 
«والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان اهلل لمع المحسنین (عنکبوت)96،
وکس��انی که در راه خشنودی ما بکوش��ند قطعاً آنان رابه راههای خاص خود
رهنمون میکنیم .بیگمان خداوند همراه و یار نیکوکاران است .رسول اکرم (ص)
فرمود :نگویم به شما»ال اخبرکم بدائکم ودوائکم؟ دائم الذنوب ودوائکم الستغفار.
آیا به ش��ما نگویم که دردتان چیست و درمان آن چه چیزی است؟ درد شما
گناهان و درمان آن آموزش خواهی از خداوند است»(.)82
در پرتو آزادی و اختیار است که انسان ،تحت مشیت الهی ،بر سرنوشت خویش
حاکم میشود .انسان «مجبور» یا «خودمحور» نیست و فضایل و رذایل راکسب
ی کند ،مکلف و مس��ئول اس��ت که در پرتو رهنمود عقل و شرع به تهذیب
م
نفس خویش بکوشد .منشاء این تکلیف ایمان به خدا و حقیقت عبودیت است؛
همچنانکه انسان در پیشگاه آفریدگار خویش مسئول است و تنها باید در برابر
او پاسخگو باشد.
بنابراین ،برنامه آموزشی و تربیتی اسالم به گونهای است که به تناسب هر یک
از روابط انسان (با خدا ،با خود ،با خلق و با جهان) مسئولیتی را با ویژگی الهی
ی کند که نتیجه آن احساس تکلیف است در برابر خدا ،پیامبر،
بودن مطرح م 
امام و نسبت به خود ،والدین ،اوالد ،خانواده ،معلم ،متعلم ،همکالس ،دوست،
ش��هروند ،هم کیش ،هم وطن ،ملت ،دول��ت وحتی جانداران دیگر و نباتات و
ی دهنده تر
جمادات(.)92امام س��جاد (ع) میفرماید « :در دنیا هیچ چیز یار 
از نیکی به برادران نیست»( .)03پس باید قلب را با عشق به خداوند آباد کرد
همچنان که امام علی(ع) به امام حسن (ع) میفرماید :و دیگر سفارش من به
این اس��ت که قلب خود را با ذکر خدا آبادگردانی .قلب ،چونان خان ه ای اس��ت
که ویرانی و آبادی دارد .آبادی آن یاد و عش��ق خداس��ت و ویرانی آن غفلت از
یاد خداست .اطاعت و فرمانبرداری اعضا و جوارح ،حکایت از توجه و تنبه قلبی
ت انگیز و ویرانی میرهاند و یاد
ی کند و دل را از خرابی و وضع نفر 
انس��ان م 
خدا آبادی دلپذیر و نشاطانگیز به قلب آدمی میدهد.
بحث و نتیج ه گیری
محور قدمهای گروه  NAفضایل اخالقی است که تمایل به چنین فضایلی
ی گردد و طریق هدایت از همین موارد میگذرد.
موکداً در دین اسالم توصیه م 
این فضایل جنبه الهی دارد و فرد معتادی که مسلوب االراده گردیده را به فرد
عاشق ،تسلیم و هدایت شده مبدل میگرداند که نه تنها به زندگی طبیعی باز
میگردد بلکه حتی از گذشت ه اش هم پایبندتر و مقیدتر به اصول اخالقی می
ش��ود .او که مطرود جامعه بود حال مانند یک فرد عادی مورد توجه و محبت
دیگران قرار میگیرد .از این رو چه در  NAنامی از دین برده شود و چه نامی
از دین نباش��د محور قد م های آن ،اصول اساسی و عمومی دینداری است و با
ی اراده و معتاد را دارای اراده و قدرت برای ترک اعتیاد
تاکید بر این اصول فرد ب 
ی سازد .بدین ترتیب فرد معتاد پس از پیوستن به گروه  ،NAکه تمایل وی
م
ی دهد ،با قدم
را برای رها ساختناش از قید اسارت و وابستگی به مواد نشان م 
اول (خودشناسی) مواجه میشود که در واقع اعتراف و پذیرش عجز در مقابل
اعتیاد است .این قدم وی را از حالت تدافعی و موضع جنگ و گریز با اعتیاد که
توان و انرژیاش را به هدر میدهد ،بیرون میآورد.
ی شود که نیرویی ما فوق تمام نیروها و
در قدم دوم (خداشناسی) متوجه م 
مش��کالت ،از هر نوع و شکل که باشد ،وجود دارد و با رجوع به آن میتواند
مشکل خود را که (کمبود قدرت) است حل نماید .پس در این قدم شناخت
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ی ده��د که نواقص وی را از
خداون��د به صورت نیروی برتر خود را نش��ان م 
ی برد و در قدم سوم شناخت خداوند به اعتماد به خداوند مبدل می
بین م 
گردد چرا که تصمیم میگیرد که اراده و زندگیاش را به خداوند بس��پارد و
تس��لیم او ش��ود .قدم چهارم ابزار الزم جهت شناخت خود و اطالعات مورد
نیاز برای دوس��ت داشتن خود را به فرد نشان میدهد .این قدم جلودار و به
وجود آورنده دوره جدید بهبودی وی است و با اطالعاتی که در قدم چهارم
بدس��ت میآورد برای کار کردن قد م های پنجم ،ششم ،هفتم ،هشتم و نهم
ی کند .در قدم پنجم فرد معتادخداوند را امین خود دانس��ته و
اس��تفاده م 
خطاهایش را نزد خداوند اقرار میکند چراکه او س��تارالعیوب است .در قدم
ی کند تا نواقص ش��خصیتیاش را برطرف کند
شش��م خود را به او واگذار م 
زیرا از طریق خودشناس��ی به عجز خود پی میبرد و خودشناسی وی را به
ی س��ازد .حال وی این آمادگی را دارد که او نواقص
خداشناسی رهنمون م 
ش��خصیتیاش را برطرف سازد .در قدم هفتم عالوه بر نواقص شخصیتی،
کمبودهای اخالقیاش را هم با او در میان گذاشته تا آنها را رفع گرداند زیرا
در طریق خداشناسی و تسلیم خدا شدن باید از این عیوب پاک و مبرا شود.
بنابراین در این قدم فرد معتاد بر روی تسلیم ،اعتماد و ایمان ،صبر و فروتنی
ی کند.
تمرکز م 
دانس��تن حقیقت دنیا و آخرت محور برخی از قدمها مانند قدم هشتم و نهم
اس��ت که فرد معتاد درصدد جبران خس��ارت از افراد خسارت دیده بر میآید
ی شود و هم به عقبی
جبران خسارت مسئل ه ای است که هم به دنیا مربوط م 
ی توان جبران کرد اما برخی خسارات موکول
زیرا برخی خسارات را در دنیا م 
ی شوند .پس اگر کسی حقیقت دنیا و یا فراتر از آن حقیقت آخرت
به آخرت م 
ی ماند .این مسئله
را درک کند درصدد جبران خسارت برآمده و بیتفاوت نم 

به نوعی با قدم دهم هم در ارتباط است زیرا تهیه ترازنامه مسئل ه ای است که
ی افتد اما اثرات آن هم در دنیاست و هم در عقبی و بر اساس
در دنیا اتفاق م 
ب مان رسیدگی کنیم قبل از آنکه در
«موتوا قبل ان تموتوا .ما خود به حس��ا 
آخرت به حسابمان رسیدگی گردد» .پس تا کسی دنیا و عقبی را درک نکرده
باشد هیچ وقت نسبت به اعمال و رفتارش بیتفاوت نخواهد بود .در قدم یازدهم
ی ش��ود زیرا مقدمات این رابطه را (که رفع
خواهان رابطه آگاهانه با خداوند م 
نواقص ش��خصیتی و کمبودهای اخالقی بود) در قد م های قبل فراهم کرده و
شایسته ارتباط و ارتقاء رابطه با خداوند شده است و دیگر فقط او را طلب می
کند.
در قدم دوازدهم س��عی میکند که دست دیگران را هم بگیرد و مانع سقوط
دیگران شود .یعنی اصول دوازده گانه را در زندگی خود اجرا کرده و به دیگران
هم میآموزد ،چراکه حال شایس��تگی این را دارد که دیگران را هدایت کند.
در واقع این قدم عشق بالشرط است یعنی تجلی عشق در تصفیه باطن .فرد
معتاد که با توجه و عنایت خالق متعال هدایت یافت ،التهاب عجیبی در قلب
ی شود ،به خیانات و جنایات گذشته نفس خود واقف گشته ،همواره
او ظاهر م 
ی گذارد که او به غیر حق
در اضطراب و التهاب است .این اضطراب و التهاب نم 
مأنوس شود.
بر این اس��اس بررس��ی و مطالعه تطبیقی قد م های دوازده گانه گروه NAبا
ی سازد که محورهای
دستورات دین مبین اسالم ما را بدین نتیجه رهنمون م 
اصلی این قدمها که مبتنی بر خودشناسی ،توبه ،توکل ،تسلیم ،اقرار به گناه،
وفای به عهد ،جبران خسارت و  ...است خواسته یا ناخواسته منطبق بر اصول
و تعالیم اسالمی است هر چند که انجمن معتادان گمنام یک سازمان مذهبی
ی باشد.
نیست و نماینده مکتب اعتقادی خاصی نم 
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A comparative study of the twelve steps of NA Group with the teachings of Islam
Jahromi H, Rajabi J, Raufi R*
Abstract
Background: Background: This article is to compare 12 steps of NA Group and commandments of Islam in adocumentary approach.
Thus; this comparative survey was executed by studying available information’s concerning NA and its 12 steps on one hand, and religious
observation on the other hand. The result showed that fundamental steps are self-perception, repentance, trusting and submission to God,
profession to one’s sin, keeping vow, redress, etc. Although unknown addict association is neither a religious institute nor representative ofa
particular belief school, ideally or accidentally is compatibl e with commandments of Islam. If we study another religion, like Zoroastrianism,
Judaism and Christianity, we will actually face with some common elements which can be named as common principles in religiousness.
NA directly deals with this common principle without mentioning any religion and changes a passive person to an active one. Therefore,
whetherreligion is mentioned or not, the axis of these steps is basic principles of religiousness. Hence, NA provides religious life by means
of these principles.
Key Words: NA Group, Islam, addiction, addict.
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