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 اعتیاد چیست ؟ 
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 تحت عنـوان   مطلبیهیئت امناي خدمات جهانی  1988-89در طی برگزاري کنفرانس سال 
مـورد بـاز نگـري و     1995-6در کنفرانس سـال   مطلبنمود که این  تهیه( اعتیاد چیست ) 

  اصالح قرار گرفت . 
ی را در میـان پزشـکان ، قضـات ،    چالشـهای  ،تاریخ کار بر روي تعریف اعتیاد ولدر ط

هـایی کـه    دسـته خانواده هایشان و عوام بر انگیخته است . به تعـداد   و، معتادان کشیشان 
د تعاریف بسیار بالقوه اي یافت می شود . این تعاریف هستنعالقمند به تعریف کلمه اعتیاد 

همگی بر روي مسائلی همچون وابستگی جسمانی و روانی ( فیزیولـوژیکی و روانشـناختی ) و   
ي و خانوادگی تأکید دارند . در طول زمان لیست هایی گوناگونی از ی ، رفتاراخالقمشکالت 

) مـی بایسـت    NAاین تعاریف به تفصیل شرح داده شده است و انجمن معتادان گمنـام ( 
تعریف خود را داشته و به این لیست اضافه کند . خوشـبختانه سـنت ده مـا را از مباحـث     

یا مشـاجره پیرامـون چنـین مسـائلی      اجتماعی بر حذر داشته است . به طور واضح بحث و
نیست . هدف اصلی ما رساندن پیام بهبودي بـه معتـادي اسـت کـه هنـوز در       NAهدف 

  عذاب است . 
از اهمیتـی شـایان برخـوردار     هنـوز  فرآیند بهبودي دراعتیاد براي خودمان  تعریف

چنـین   .یمن عاجزکنیم که در مقابل اعتیادمامیاقرار ما  اول در قدمبعد از همه اینها، است . 
پذیرشی پایه و اساس بهبودي ما را شکل می دهد . بنابراین طـرح ایـن سـوال کـه اعتیـاد      

ایـن   به دقـت  نجمن ما مسئول استچیست ؟ در واقع به موضوع مرتبط است . بنابراین ا
  .دمسأله را مورد توجه قرار ده

ه اعتیاد تلقـی  آنچه ک نسبت به ،این بحث بیان دوباره اي از درك گسترده ي اعضا 
در بخش معتاد کیست ، را شامل نمی شود . این تعریف در کتاب پایه ما به ویژه  می گردد

هیئـت  از قصد ما تأکید بر روي موضوعات و مسائلی اسـت کـه   یافت می شود. در عوض 
  د . کنبررسی آنها را ده که شخدمات جهانی در خواست  ءامنا

  
  آیا اعتیاد یک بیماري است ؟ 

ن مسائلی در مورد اعتیاد است که پاسخ بـه آن مشـکل اسـت ،    آال یکی از این سو
در پاسخ به این سوال که آیا اعتیاد یک بیمـاري اسـت یـا خیـر      فراوانیمشاجرات همگانی 

. به هر حال فهم و تجربه جمعی اعضا ما بر  شویم نمیوارد   چنین مباحثیوجود دارد و ما در 
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چنین بـاوري   به چالش کشیدنبیماري است . ما دلیلی جهت این است که حقیقتاً اعتیاد یک 
  نداریم چرا که این باور براي ما به خوبی کار کرده است . را 

اعتیاد این چنین است که وقتی ما می پذیریم این بیماري فراتر از قدرت  ازتجربه ما 
مـا را در  ماست و ما در مقابل آن عاجزیم ، این چنین تسلیمی پایه اصـلی بهبـودي فـردي    

تعداد بسیار زیادي از اعضا ما که هم اکنون در آزادي  .چارچوب دوازده قدم مهیا  می سازد
کامل از اعتیاد فعال خود هستند نشان می دهد این فلسفه براي ما کـار کـرده اسـت . بـا     

یم و یستیم کـه وارد مسـائل پزشـکی شـو    در موقعیتی ن انجمنوجودي که ما به عنوان یک 
اعتیاد یک بیماري است یا خیر ، مطمئنیم استفاده اعضا ما از لغت بیمـاري در   بحث کنیم که

  کامالً مناسب است .  اعتیادتوصیف 
این یک نکته کلیدي است که افـراد حرفـه اي در حـوزه هـایی همچـون پزشـکی ،       
مذهبی ، قانونی و حقوقی جهت اعتیاد تعاریفی را دارند که مربوط و متناسب با حوزه هـاي  

خودشان است . به همین نحو ما نیز چنین می کنیم . انجمن معتادان گمنام ، اعتیـاد را   کاري
بـا اعتیـاد بـه عنـوان یـک بیمـاري       جهت هدف خود که بهبودي است تعریف می کند . ما 

آن معنی براي مـا کـار مـی    خورد می کنیم چرا که براي ما معناي ویژه اي را می سازد  و بر
  از کردن این موضوع بیش از این نداریم . ما هیچ نیازي به بکند. 

  
  آیا اعتیاد تنها به معناي اعتیاد به مواد مخدر است؟ 

تا آنجا که به خود کلمه ي اعتیاد مربوط  می شود  چطور؟  در مورد انواع دیگر اعتیاد
از دید ما در واقع به معناي اعتیاد به مواد مخدر است . سنت سه ما به طور واضح بیان می 

[ تنها الزمه عضویت تمایل به قطع مصرف است ] یعنی تمایل به قطـع مصـرف مـواد     کند
  مخدر .
به عنوان یک عضو ما بیشتر تأکید خود را بر اهمیت این موضوع قرار می دهیم کـه   

بر روي مواد مخدر خاصی نگذاریم و تنها بر روي معناي کلمه   مان راتمرکز در قدم هایمان
این که ( در مقابل اعتیاد مان عاجزیم تا اینکه  گفتنبا در قدم یک ي اعتیاد تمرکز نمائیم . ما 

جامه عمـل پوشـانده ایـم . در    به این حقیقت بگوییم در مقابل مواد مخدر خاصی عاجزیم ) 
ده مخدر  خاصی تأکید داشته باشد عمـالً یافـت نمـی    قدم اول هیچ عبارتی که بر روي ما

خـاص صـورت    يقرار در مقابل مواد مخدرا. اگر قرار بود اصول ما چنین باشد یعنی  شود
  اضر است کمتر نمود پیدا می کرد .بگیرد این اصل از آنچه که در حال ح
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انواع اعتیـاد  اگر قرار بود تمرکز خود را فراتر از اعتیاد به مواد مخدر قرار دهیم که 
سانی که ما ی جلسات ما آسیب وارد می شد . همرا شامل شود، به شدت به فضاي همسان

طرف باید فهم خـود را از   از یکبراي آن تالش می کنیم یک توازن دقیق و مشخص است . 
باال ببریم تا بتوانیم تمرکز خود را در جلسات بـر روي بیمـاري اعتیـاد ( نـه مـواد       لقدم او

خصوصی ) به مشارکت بگذاریم به گونه اي که کلیه ي مواد مخدر را شامل شود مخدر به 
و از طرف دیگر بایستی تأکید ویژه خود را در جلسات بر روي این موضع به گونه اي حفـظ  
کنیم که تشخیص این مسئله براي تازه واردین کامالً واضح و مشخص باشد ( تأکید بر روي 

  بیماري اعتیاد به مواد مخدر )

  ؟  اشاره دارداد مخدر ومیک دسته خاص از انجمن ما به نام چرا پس 
ن جایی که این حقیقت است که ما در جلسات مان تالش خاصی می کنیم که تأکیدي بر آاز 

روي مواد مخدر خاصی نداشته باشیم ، خیلی از اعضا این سوال برایشان پیش می آیـد کـه   
شویم . آیا عبارت ( معتادان به مـواد  نامیده می  NARCOTICS ANONYMOUSچرا ما 

  .نبودمخدر گمنام ) عنوان مناسب تري براي انجمن ما 
ا شاید با فلسفه و ماهیت تنوع اعضا انجمن ما تناقض داشته باشـد . در  منام برنامه 

 "Addicts Anonymous" واقع وقتی انجمن ما در ابتدا شـکل گرفـت معتـادان گمنـام    
 جداسازي) نامیدند که در واقع این یک  AAامالً مجزا خود را ( نامگذاري شد . دو انجمن ک

 هاي ي( مواد مخدر گمنامآشکار و شفافی نبود. بنابراین پایه گذاران انجمن  ما نام معتادان 
  کـرد  مـی  را القـاء گمنام ) را براي نامگذاري انتخاب کردند . که اعتیاد به انواع مواد مخدر 

ما به حساب مـی آمـد .    انجمنانتخاب عاقالنه جهت نامگذاري  بنابراین معتادان گمنام یک
. متأسفانه  نه تمرکز بر روي مواد یا ماده مخدرد رپس عنوان اصلی ، فلسفه ما را بیان می ک

مقوله مواد مخدر شـد ( عنـوان دارویـی     منحصر به) بعدها  Narcoticsنارکوتیکز (  کلمه
  خاص ) .

 جمه شد یـک دوگـانگی بـه وقـوع پیوسـت.      ها تر همچنان که پیام ما به دیگر زبان
ترجمه مـی شـد چـرا کـه آن      "گمنام معتادان موادي " به "معتادان گمنام" اوقات بعضی

و در بعضی مواقـع نیـز معتـادان     . فلسفه برنامه ما را درك کرده بود ترجمه کمیته محلی
ایـن  ما اهمیت دارد ،  گمنام به معناي لغوي ترجمه گردید . آنچه که در این ترجمه ها براي

روح پیام در این ترجمه ها حفظ گردد و مهمتر اینکه برنامه چه از لحاظ پیام و چـه  است که 
  از لحاظ نام بدون در نظر گرفتن زبانی که از آن استفاده می کنند قابل تشخیص باشد . 
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   آنبعد از 
ماهیت اعتیـاد نشـان   سعی کرد بحث هاي فکورانه ي اعضا را در مورد طبیعت و  مقالهاین 

دهد . همانطور که اعضا بیداري روحانی پیدا می کنند و با دیگر اعضـا قسـمت مـی کننـد     
بخـواهیم  کـه   و قبـل از ایـن  بازخورد ها و پاسخ ها باید در بطن ذهن اعضا ما موج بزنـد .  

جدیدي از اعضاء مـا را بـه چـالش    نسل هاي تعصب کورکورانه پیدا کنیم، اصول نسبت به 
دور نماي انجمن ما همیشه طـراوت و تـازگی خـود را حفـظ     بدین ترتیب و  د کشیدخواهن

را تشویق می کنیم که همیشه روشن بین و انعطاف پذیر باشند .  NAخواهد کرد . ما اعضا 
اتکـاء  مان ، کتاب هایمان ، اعضا با تجربه مان جهت راهنمایی  نشریاتمهم است که به این 

براي او کار و حق دارد این برنامه را به هر طریق که می فهمد ولی در نهایت هر عضو  یمکن
 میکند به کار گیرد .

  


