
  
  
  
  
  
  
  
  

 ي درمان اعتیادها روشهاي فرهنگی ایرانیان با  انطباق ویژگی

  **وري   ،  اعظم پیله* زاهدي اصلمحمد
  25/7/95 :تاریخ پذیرش          9/3/95 :تاریخ دریافت

  
  چکیده

بینی و  حتی جهانهاي فرهنگی، فلسفی و  تجارب اجتماعی زندگی؛ گرایش
هاي انسان نسبت به مسائل مختلف  گیري دیدگاه ایدئولوژي، همگی در شکل

ي یکسانی چون اعتیاد در ها دهیپدرو نحوه مواجهه با  ند؛ ازایننک نقش ایفا می
اجتماعی قاعدتاً باید - هاي فرهنگی جوامع گوناگون به سبب تفاوت در زمینه

 راستا این نوشتار بر آن است که به در همین. اشکال متفاوتی به خود گیرد
  .دي درمان اعتیاد در ایران بپردازها روش در مؤثربررسی عناصر فرهنگی 

هاي  داده . کیفی از نوع مورد محور است-روش مورد استفاده تطبیقی
ها با   دادهوتحلیل تجزیه .شده است آوري مورد نیاز بامطالعه اسنادي جمع

  .گرفته است تفسیري صورت -رویکرد توصیفی
هاي فرهنگی  عنوان یکی از مؤلفه ي بیرونی بهها تیموقعظاهرسازي در 
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 گردد که بر خود افشایی و صداقت مخاطبین تأکید ساختن مداخالتی می
 حسب پیشینه ها آنهاي  دهعالوه بر این افراد وابسته به مواد و خانوا. دارند

 احساس تعلق درونی ها آنهایی که براي  درمان بهفرهنگی، تاریخی، اجتماعی 
شده   کنند و یا روش بکار گرفته دهنده خدمات ایجاد نمی نسبت به گروه ارائه

 سازگار نیست، اقبال چندانی شان ي آشناي ذهنیها قالب با ها آنتوسط 
  .نخواهند کرد

پروري و  گیري روابط صمیمانه و درونی، قهرمان کلاحساس برابري، ش
ي ها گروههایی هستند که امتیاز فرهنگی بیشتري به  جمله مؤلفه تقدیرگرایی از

هاي درمان   به نسبت کلینیک-قدمی  هاي دوازده خصوص گروه  به-همتا 
  .دهند سوءمصرف مواد می

هاي  ي، ویژگیپرور  تقدیرگرایی، درمان اعتیاد، قهرمان:هاي کلیدي واژه
 فرهنگی

  
  طرح مسئله

 یکسانی دهیپداجتماعی، پیشگیري یا مواجهه با -هاي فرهنگی به سبب تفاوت در زمینه
ي تولیدشده در سایر کشورها ها مدلبر  چون اعتیاد در جوامع گوناگون صرفاً با تکیه

  جمعیحافظهتردید بخشی از   بیچراکه .رسد غیرممکن و یا حداقل مشکل به نظر می
هاي   انسان جدید بر شانهیابد و به قول اف باکن هر نسل به نسل دیگر انتقال می

ي ها کتابتاکنون ). 26: 1387راد،  محسنیان (ابدی ها انسان پیشین جاي می میلیون
ورسوم   در زمینه خلقیات، خصائص و آداب-هر چند به نسبت اندك -توجهی قابل

هاي درمان اعتیاد در   اجمالی و سطحی به روششده که متأسفانه نگاه  ایرانیان نوشته
شده براي   ابزارهاي در نظر گرفته ها با توجهی را میان این ویژگی کشور، گسست قابل

  .دهد پیشگیري و درمان اعتیاد نشان می

                                                
1. F Bacon 
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. هاي پیشنهادي در حوزه درمان اعتیاد در کشور ایران وارداتی است غالب بسته
ها، شهرها، مناطق و  ن با مردمان سایر کشورها؛ استانهاي کلی ایرانیا جداي از تفاوت

توجهی با یکدیگر   اجتماعی قابل-ي فرهنگیها تفاوتمحالت مختلف این کشور، 
هاي عمومی ایرانیان و نیز خصائص خاص مردمان  رو، لحاظ نکردن ویژگی دارند؛ ازاین

ي درمان ها روشتن اثر ساخ شده براي این حوزه، به بی هاي طراحی هر منطقه در برنامه
عالوه بر این نگارندگان بر این باور هستند که  .گردد ها منجر می اعتیاد و اتالف هزینه

شوند، نگرش و  افراد وابسته به مواد وارد فرایندهاي درمانی خاصی می زمانی که
گیرد؛   قرار میها روش آن ریتأث نسبت به خود، اعتیاد و درمان، تحت ها آنشناخت 

 ازجمله خصائص ها آنهاي خاص   متناسب با ویژگیها روشاگر این رو  ازاین
 مثال عنوان به .شان نباشد، مشکالتِ چندي را در پی خواهد داشت  اجتماعی-فرهنگی

 مواد سوءمصرفهاي درمان  زمانی که فرد و خانواده وي براي درمان اعتیاد به کلینیک
مراکز اقامتی  -ها ماالً خود را به کمپگیرند، احت اي نمی کنند و از آن نتیجه مراجعه می
 را با نوعی دوگانگی و ها آني دیگر ها روششیفت این افراد به . سپارند  می-پرهیزمدار

، شان يماریب به پیچیدگی ها آنسازد و درنتیجه این تعارضات،  گاه چندگانگی مواجه می
د ناامیدي از درمان  و در بسیاري موارها آنناتوانی و تعارضات درمانگران در کار با 

ي درمانی وارداتی و ناهمخوان با فرهنگ و ها روش آن کهضمن . شوند رهنمون می
 اجتماعی -هاي فرهنگی ها و چالش رو که بدون لحاظ نمودن پتانسیل اجتماع ازآن

هایی دارند که گاه در جهت  اند؛ آموزه شده موجود در میان مردمان این کشور طراحی
 عدم تناسب قطعاً از میزان نیا .که مردم بدان باور دارندمخالف آن چیزي است 

واقع باور   مردم به آن چیزي که بهچراکه  در جریان درمان خواهد کاست؛ها آنمشارکت 
  .کنند ندارند، عمل نمی

توان به دودسته پرهیزمدار و کاهش  رویکردهاي درمانی موجود در ایران را می
ردهاي پرهیزمدار، رویکردهایی است که نهایت مراد ما از رویک. آسیب تقسیم نمود

 -ي درمانی اعتیاد ها روش، یعنی آن دسته از هستند) Kellogg, 2003: 243 (زیپره
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 این تحقیق ما صرفاً در .شوند  که نهایتاً منجر به پرهیز می-دارویی و غیر دارویی
در این مقال به  آنچه آمد ما بر بنا .ي درمانی پرهیزمدار را لحاظ خواهیم کردها روش

  :باشیم  زیر میسؤالدنبال پاسخگویی به 
هاي فرهنگی ایرانیان  هاي درمان اعتیاد در ایران با ویژگی یک از روش کدام

  همخوانی بیشتري دارد؟
  

  روش تحقیق
روش تطبیقی از . شده است  کیفی مورد محور استفاده-در این تحقیق از روش تطبیقی

گیري از دو  با بهره کند و ه حداقل دو جامعه استفاده میمقایس ها و اطالعات قابل داده
در سنت کمی این روش بر مبناي استراتژي . پذیرد سنت کمی و کیفی صورت می

در سنت کیفی این . باشد قیاسی به دنبال استنتاج فرضیات از یک نظریه عمومی می
ن حاکم بر منظور درك و شناخت الگوهاي معی  به-بر اساس رویکرد استقرایی -روش 

 نماید را در حکم موردهاي مطالعه بررسی می... ها و  حیات اجتماعی؛ جوامع، فرهنگ
هاي تطبیقی کیفی در این  همانطورکه آمد از میان انواع روش). 157: 1388فلیک، (

روش مورد محور غالباً تفسیر تاریخی . شود تحقیق از روش مورد محور بهره گرفته می
دنبال شناخت وقایع  دهد و به ژوهش را مورد نظر قرار میو تحلیل علّی اهداف پ

قرار دادن  مقایسه، از طریق کنار هم اي از رخدادها و فرایندهاي قابل تاریخی یا مجموعه
  .باشد هاي تاریخی محدود می شواهد و ارائه تعمیم

  :باشد قرار ذیل می  راهبردهاي موجود در این روش بهنیتر مهمجمله  از
 علّی فاقد واریانس و ریتأثالگوها،  شده است که ش طوري طراحیاین رو) اول

ی به شرطها و تأثیرات   جدول متقاطع علتضمناً.  باهم تغییري ثابت را نشان دهندتوأم
  .دینما یم که تمام موارد ناهمخوان را نیز به نحوي تشریح شود یممعتبر دانسته 
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 تواند یمیک مورد . سیتی ندارداین روش به توزیع فراوانی انواع موارد حسا) دوم
اصالً مهم . ، تردید ایجاد کند- بر مبناي مشاهدات فراوان- علّی برقرار شدههدر رابط

 جدول "غایب/ غایب" و "حضور/  حضور"هاي  نیست که فراوانی موارد خانه
ي ا رابطهي جدول متقاطع بیانگر ها خانهاگر یکی از . متقاطع علل و تأثیرات چیست

 علّی برقرار شده در معرض تردید است، محقق باید این مورد هبا رابطباشد که 
  .ناهمخوان را تشریح کند

 مثابه به تا موارد را دارند یم واي مورد محور محققان را ها روش)  سوم
 متغیرها مطالعه ه کل و نه مجموعمثابه بهموارد . هاي کلی در نظر بگیرند موجودیت

  .شوند یم
ها  ها و یافته رد محور موجب دیالوگ پرباري میان ایدههاي مو روش)  چهارم

ها دارد، بررسی شواهد را محدود  این روش رویکرد منعطفی نسبت به داده. دنشو یم
ها شرایط علّی مختلف را در  کند تا براي تبیین تفاوت سازد و محقق را وادار نمی نمی

ها در  نگی ترکیب شدن علّتبلکه زمینه الزم براي بررسی چگو. تضاد با یکدیگر ببیند
  .کند بسترهاي متفاوت و ایجاد نتایج متفاوت را فراهم می

بر اساس آنچه آمد، بهترین روش براي مطالعه حاضر روش تطبیقی مورد محور 
گیري از اسناد  هاي مورد نیاز این تحقیق با بهره داده  به ذکر است الزم.تشخیص داده شد

ن در مراکز درمان اص ایرانیان و نیز مشاهدات محققها و خصائ موجود در حوزه ویژگی
  .اند  شده  تفسیري تحلیل-شده و با رویکرد توصیفی  آوري اعتیاد جمع

  
 ها یافته

هاي فرهنگی ایرانیان که  آمده از بررسی متون موجود در زمینه ویژگی دست پنج مقوله به
یاد در ایران تأثیرگذار ي درمان اعتها روشرسد در موفقیت یا عدم موفقیت  به نظر می

  :باشند است؛ از قرار ذیل می
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 تقابل میان ظاهر و باطن

 رفتاربینی،  پیش در فرهنگ ایرانیان ظاهر عرصه رویدادهاي نسبتاً غیرقابل
 آداب و نیز گفتار و کردار تیرعاپاافتاده، احتیاط در اظهارنظر،  مصنوعی، گفتار پیش
یی است که فرد باید احساس  جا.عمق است بنیانش سطحی و کم. آراسته و رسمی است

  هر.و عقیده راستین خود را کنترل کند و به سخنانش ظاهري عمومی و مناسب ببخشد
تر و محدودتر  شویم حرکات کم تر می  ظاهر نزدیک-ي بیرونیها تیموقعچه به 

ها   و از برخورد نگاهخورده گره به هم در جلو ها دستتحرك است،  بدن بی. شوند می
 ؛33: 1386من،  بی(ندارد ظاهر ارزش چندانی در فرهنگ ایرانی . شود یمپرهیز 

Beeman, 1982: 52 .( اما باطن جایگاه نیرومندترین احساسات و اعتقادات شخصی
.  معماري ایرانیان نیز مالحظه کردتوان در اندرونی و بیرونی را حتی می. انسان است

اندرونی کانون آرامش و .  باطن و درون استاندرونی در معماري ایرانی بعد فیزیکیِ
آسایش خانواده است، فضایی است در داخل منزل که بسیار خصوصی و به دور از 

توانند  اغیار است، جایگاه صمیمیت خانوادگی است، جایی است که اعضاي خانواده می
آزادانه نظرات شخصی و خصوصی خود را ابراز کنند، جایی است که زن خانواده در 

 ).34همان، (دارد آن نسبت به بیرون ایمنی 

بر اساس چنین پیشینه فرهنگی، ایرانیان از مواجهات، تعامالت و پیامدهایی که 
، در مورد آورند یمهایی به عمل  بینی ممکن است در موقعیتی خاص داشته باشند، پیش

باشد؛ تا  گیرند که ظاهرشان چگونه کنند و تصمیم می  میتأملجوانب مختلف رفتارشان 
.  در آن موقعیت خاص را برآورده سازندمؤثرالزامات ناشی از اصول ارتباطی و فضاي 

 رفتارشان بر ریتأثي مختلف از ها تیموقعبینی که در   ایرانیان حسبِ پیشجهینت در
 موضوع در .کنند  دارند، رفتارشان را تنظیم میها آن العمل عکسدیگران و یا نحوه 

- افراد وابسته به مواد از نحوه مواجهه اعضاي خانواده و اجتماعبینی  ما پیشموردبحث
 آن تبع به در برابر اعتیادشان و نیز پیامدهایی که -...ها، اعضاي فامیل و دوستان، همسایه

دارد، انکار مصرف یکی از نمودهاي این   را به ظاهرسازي وامیها آندهد،  رخ می



   
  
  
  

 203  ...    هاي    هاي فرهنگی ایرانیان با روش انطباق ویژگی

داشتن خود از   براي دور نگهها آنرفتار توان گفت این   مینوعی به .ظاهرسازي است
 رخ ها آنریزي آنچه در درون خود دارند، براي  کنند با برون خطراتی است که تصور می

. باشند گذرد، می  و با این ظاهرسازي درصدد حفظ آنچه در درونشان میدهد یم
بینی در مورد نحوه برخورد اعضاي خانواده همچون درخواست طالق همسر،  پیش

قیر و طرد توسط اعضاي خانواده، اجبار خانواده براي سپردن فرد به مراکز اقامتی تح
هاي اجتماعی، قضاوت دیگران، اخراج از محل   شبکهدادن دست از ترسترك اعتیاد، 

تواند افراد وابسته به مواد را وادار  هایی از موقعیت است که می  تحلیلازجمله ...کار و
توان گفت به دلیل حفظ ظاهر است که این افراد   میگرید رتعبا به. به ظاهرسازي نماید

 ها آنمدام در پی پنهان ساختن حقایق هستند و نزد عموم مردم، در مورد دروغگو بودن 
  .توافقاتی وجود دارد

تواند تبعات گوناگونی در درمان اعتیاد داشته  اجتماعی می - فرهنگی صهیخصاین 
در -زم است افراد وابسته به مواد به خود افشایییی که الها روشخصوص در  باشد؛ به

 دهد یمتجربه محقق در کار با این افراد نشان .  مبادرت نمایند-نزد درمانگر و یا راهنما
شود، غالباً   میسؤال ها آن حتی در مواردي که در مورد نوع ماده مصرفی از ها آن که

 زعم بهاند، چون  کرده رف میدهند عنوان نمایند که متادون و یا تریاك مص ترجیح می
هایی که   در زمانها آنایشان این مواد با پذیرش بیشتري مواجه است، به همین نسبت 

 مصرف مواد به وجود آورده و یا حوادث تبع بهقرار است در مورد خساراتی که 
شان صحبت به میان آورند، احتمال ظاهرسازي و کتمان واقعیت  تر زندگی خصوصی
 نیز ها آنکند، چراکه  ها نیز چنین مواردي صدق می حتی در مورد خانواده. شود بیشتر می

ي درمانی ها روشرو هر یک از  ازاین. دهند به بهترین شکل ممکن نمود یابند ترجیح می
 اثرموجبات کم  توانند که بر خودافشایی تأکید بیشتري دارند، در فرهنگ ایرانی می

هاي دینی موانع  هایی در ترکیب با آموزه ویژگی نچنی. ساختن مداخالت را فراهم آورند
تر شدن مقصودمان در این زمینه  ي روشنبرا .کنند ي را براي درمان ایجاد میتر بزرگ

  .آوریم مثالی می
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ما چگونگی  «شود قدمی عنوان می هاي دوازده عنوان نمونه در قدم پنجم گروه به
در اسالم نیز . »نسان دیگر اقرار کردیمدقیق خطاهایمان را به خداوند، به خود و به یک ا

مثال در  عنوان به. در آیات و روایات گوناگون بر اقرار به گناه و استغفار تأکید شده است
عنِ الْعالِمِ ، الشَّیخُ الْمفِید فِی الْإِخْتِصاصِ« آمده که 116ص ، 12ج ، الوسائل مستدرك

و إِذَا کَانَ الرَّجلُ فِی جوفِ اللَّیلِ فِی [نْبِهِ کَمنْ لَا ذَنْب لَه علیه السالم أَنَّه قَالَ الْمقِرُّ بِذَ
 و فِی عهدِهِ أَنْ لَا یرْجِع إِلَیهِ فَاللَّه یغْفِرُ لَه إِنْ هو یقِرُّ لِلَّهِ بِذَنْبِهِ و یسأَلُه التَّوب] صلَاتِهِ

اما » گناهی بر او نیستکه  به گناه مثل کسی است  کنندهاقرار«) علیه السالم(امام  شَاء
گیرد و  نکته اینجاست که اقرار به گناه در اسالم در پیشگاه خداوند صورت می

در این راستا از . اند  داشته شدهبر حذرمسلمانان اکیداً از اقرار به گناه نزد اشخاص دیگر 
سرّ تو مایه »« و اِنْ اَذَعتَه کانَ ثُبوركسِرُّك سرُورك اِنْ کتَمتَه« است که شده نقل) ع (یعل

و اگر آن را افشا کنی ،  آن را کتمان کنیآن کهشرط  خوشحالی تو است بهسرور و 
 او ی) 5616حدیث ، 141صفحه ، 4جلد ، غررالحکم(» شود یممایه هالك تو ) بسا اي(
»اَسیرَه سِرْت سیر تو است اگر آن را افشا کنی تو  تو اسرّ« »سِرُّك اَسیرُك فَاِنْ اَفْشَیتَه

 نیچن) علیه السالم( در حدیثی از امام کاظم  یا و).146، همان(»يشو یماسیر او 
وال تُمکن النّاس مِنْ قِیادِ رقَبتِک ، اِحفَظْ لِسانَک تُعِزَ «:ندشده است که فرمود نقل

 خود را به دست مردم نده که زبانت را حفظ کن تا آبرومند باشی و زمام اختیار« »فَتُذِّلَ
 در آغاز این حدیث ).14حدیث ، 225صفحه ، 2جلد ، صول کافیا(»ذلیل خواهی شد
هرگاه »«فَاِنْ اِستَطَعت اَالّ تُعلَم هذِهِ فَافْعلْ، اِنْ کانَ فِی یدِك هذِهِ شیء«چنین آمده است 

 » بکن، خبر نشوددر یک دست تو چیزي باشد و بتوانی کاري کنی که دست دیگر با
 ).همان(

طور که آمد اعتراف نزد شخص دیگر با اصول مذهبی ایرانیان همخوانی  همان
چراکه . ایرانیان به لحاظ فرهنگی نیز مناسبتی با این آیین ندارندندارد؛ اما جداي از این 

 وجهیا مراقب «و » ظاهر را حفظ کن «کهشود  در فرهنگ ایرانیان مدام هشدار داده می
 نخواهند وقایع و مشکالت خانواده و حتی نیمعتاد اگررو  ازاین. »ونی خود باشبیر
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. اند خودشان را با صداقت براي شخص دیگري عنوان کنند، دور از ذهن عمل نکرده
ریزي و خودافشایی نزد دیگران   به لحاظ فرهنگی و حتی مذهبی مجاز به برونها آن

 ترس از سوءاستفاده دهد یمبسته به مواد نشان  تجربه محقق در کار با افراد وا .نیستند
یکی از دالیل این موضوع . از اعترافات توسط دیگران در بیماران همواره وجود دارد

وي . کند، باشد  در تحقیق خود بدان اشاره می1تواند به آن چیزي که ماروین زونیس می
 ان وجود داردمعتقد است نوعی احساس ناامنی آشکار و فراگیر در عموم مردم ایر

هاي حقیقی خود را از  ها و کنش شود شخص انگیزه  موجب می که).48: 1386من،  بی(
  یناامن احساس، )Gastil, 1985(سوءظن بدبینی،  .اشخاص دیگر مخفی کند

Bar, 2004) ( گرانید به اعتمادو عدم )Westwood, 1965(عنوان یکی از نتایج مهم   به
 نیت و افکار واقعی شده پنهان ساختنب دورویی و ، موجتفاوت میان ظاهر و باطن

)Bar, 2004( مشکل ها آنهاي  رو خود افشایی را براي معتادان و خانواده و ازاین 
توانند اطمینان حاصل کنند که راهنمایان از اطالعاتی   نمیها آن بر این اساس .سازد می
 .دد کرنگذارند، سوء استفاده نخواه  در اختیارشان میها آنکه 

  
  و برابرانه مراتبی تمایز روابط سلسله

 ضمن بیان شواهدي دو شکل عمده روابط در میان ایرانیان را  کتابشدر) 1386 (من بی
 .کند مراتبی و روابط برابرانه معرفی می روابط سلسله

برمومنان  اي که به لحاظ دینی نیز در اسالم با الزام افراد به انجام پنج فریضه
است که شده  این امکان به افراد داده -نماز، روزه، زکات، خمسحج،  –واجب شده 

 خود در قطاران همکنند، نسبت به  که در برابر خواست و اراده خداوند سجده می درحالی
در ایران «چنین ویژگی در فرهنگ ایرانیان باعث شده که . موضع باالتري قرار گیرند

 »ر بعضی مواقع حقیر و کوچکیک شخص واحد در بعضی مواقع مغرور و متکبر و د

                                                
1. Marvin Zonis 
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من معتقد است که در ایران امروز تعهدات مربوط  یب ). ،1380 :15کرزن (رسدبه نظر 
 حلقه یا دوره :فراگیر تبلور و استمرار یافته است به روابط صمیمانه و برابري در دو نهاد

ان است گیري گروهی از مردان و یا زن دوره مبناي شکل. بازي دوستان صمیمی و پارتی
 همتاي ها گروه). 76: 1386من،  بی (دانند که به نحوي خود را برابر یا همانند می

ها   در ایران دوره)60کنگره هاي گمنام، آالنان، نارانان و نیز  ي معتادین و الکلیها گروه(
آور روابط برابرانه  یی براي اعضایشان پیامها گروهسازند، چنین  را به ذهن متبادر می

 متشکل از اعضایی است که حسب سهیم بودن در یک تجربه ها گروه نیا .هستند
اند،  اي را از سر نگذرانیده  با سایرینی که چنین تجربهها آن. اند مشترك گرد هم آمده

متفاوت هستند و همین عامل موجب نزدیکی و صمیمیت بیشتر میان اعضاي این 
 ها آن این کهدر عین . امعه خواهد شد با سایر افراد جها آنحال تمایز   و درعینها گروه

اعضا بیشتر  این شکل از تعامالت براي. پردازند اي نمی براي مالقات یکدیگر هزینه
  .کننده روابط دوستانه است تداعی

مراتبی است؛  آنچه در مورد روابط ظاهر و بیرون آمد غالباً مالزم با روابط سلسله
 از نوع برابرانه همراه است؛ درنتیجه زمانی که که روابط درونی و باطنی با روابط درحالی

امکان ي همتا روابطی از نوع برابرانه حاکم است، مالزم با آن ها گروهشود در  عنوان می
 عوامل گرایش نیتر مهم شاید یکی از گیري روابط درونی نیز بیشتر خواهد بود و شکل

ي همتا چون در یک تجربه ها گروهي  اعضا. همین عامل باشد، در ایرانها گروهبه این 
تبع آن  اند، نسبت به یکدیگر احساس نزدیکی بیشتري داشته و به مشترك سهیم بوده

نتیجه چنین روابطی، امکان  در.  حاکم خواهد شدها آنصمیمیت بیشتري در روابط 
این در . یابد توجهی افزایش می ها و نیز صداقت میان اعضا به میزان قابل پیروي از آموزه

جهت که افراد وابسته به  هاي درمان سوءمصرف مواد ازآن  است که در کلینیکحالی
پزشکان، پزشکان،  یابند و روان مواد خودشان را در یک رابطه برابر با متخصصان نمی

ند تا رابطه  هست کننده فرادستان هستند، مدام در تالش  تداعیها آنبراي  ...شناسان و روان
                                                

1. Curzon 
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ن وارد ا با متخصصها آنبه تعبیري . رونداي درست طفره ه را کنترل کرده و از پاسخ
جلب اعتماد بیمار در این . شوند و نه روابط درونی و باطنی روابط ظاهر و بیرونی می

اي که باید بدان توجه نمود این است  نکته .پذیر نیست شکل از رابطه به سهولت امکان
ي دوازده گام ها گروه راي که د ه ظاهر در ترکیب با روابط برابران-که طیف روابط باطن

تواند برخی از مشکالت موجود در خصوص موضوع اعتراف در  یم، وجود دارد
عنوان یک رکن زیربنایی در  اعتراف به. ي دوازده گام ایران را تعدیل نمایدها گروه
یافته در فرهنگ ایرانی را به  تواند یک فرد پرورش قدمی می  هاي دوازده گروه

هاي مذهبی بر عدم  تأکید آموزهباوجود  مسئله و این با وجود. شاندظاهرسازي بک
 به وجود ها گروه احساس برابري که در این حسب، اعتراف به گناه نزد افراد دیگر

 به میزان ها گروه در این باطن گراصداقت و حتی روابط از نوع ، احتمال اعتماد، آید می
  .یابد توجهی افزایش می قابل

ی که تجربه کار با افراد وابسته به مواد را دارند، این جمله غالب متخصصان
 مواد حال تابهشما  «این کهیا » ...فهمند درد ما را فقط همدردان ما می«برایشان آشناست 

رسانند که شما قادر   این پیام را میها آن غیر ضمنی به صورت بهکه . »...مصرف کردي؟
د تا از میزان همراهی، نن چنین سؤاالتی در تالشنوعی بیماران ضم به. به درك ما نیستید

  .ن از شرایط خویش مطلع گردندامتخصص پذیرش و درك
ازآن همواره   خود و حتی پس،از سوي دیگر این گروه در طول دوران مصرف

 نیاز به تشکیل گروهی دارند ها آندیدند، درنتیجه  خود را جداي از سایر افراد جامعه می
نوعی از این طریق درصدد ایجاد تقابل میان  شاید به. نا ببینندکه خود را در آن آش

با شرکت در . اند کرده  اعتیادشان مذمت میدلیل را به ها آنی هستند که کسان وخودشان 
اند   جدا بودهها آن خط تمایزي میان خود و دیگرانی که همواره از ها آن ها گروهاین 
با توجه به آنچه آمد  .نمایند ساس آرامش می اح،شده جادیای اندرونکشند و در این  می

هاي درمان سوءمصرف مواد در ایران حداقل تا زمانی  نگارنده معتقد است که کلینیک
  چرا؛هاي فرهنگی توجه کافی ننمایند، موفقیت الزم را کسب نخواهند کرد که به مؤلفه
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ی باید بر مبناي بعد اند که در روابطی سلسله مراتب که ایرانیان به لحاظ فرهنگی آموخته
  .بیرونی خود عمل کنند ظاهري و

ن در فرآیند اآنچه آمد بدین معنا نیست که ما قادر به استفاده از نیروي متخصص
عنوان دو   به-مراتبی و برابرانه؛ ظاهر و باطن  سلسله- روابطدرمان اعتیاد نیستیم، چراکه

 تا  مقیاسی شناور دارند واه آن يناپذیر نیستند و هر دو سر یک طیف سخت و انعطاف
هاي فرهنگی ما بر عمل کلینیکال در  گزارههرچند . جایی هستند انتقال و جابه حدي قابل

قرار  ریتأثشدت تحت  تواند کارایی و اثربخشی آن را به ایران بسیار تأثیرگذار است و می
 بیماران حسب – متخصصان روابط ،هاي فرهنگی  چنین مؤلفهبا وجوداما . دهد

 بتوانند شرایط را متخصصانچنانچه درمانگران و . تواند تغییر کند مقتضیات موقعیت می
اي فراهم کنند که فرد احساس درونی بودن نسبت به موقعیت داشته باشد و یک  گونه به

 باالتر ها آنمراتبانه را اتخاذ کنند، قطعاً میزان موفقیت کاري  رابطه برابرانه و نه سلسله
  :گوید گونه که بلومر می مانخواهد رفت و ه

 کنش خود را ،سازمان اجتماعی چارچوبی است که در قالب آن واحدهاي کنشگر
هاي اجتماعی، قشربندي  هاي ساختاري همچون فرهنگ، نظام مؤلفه. کنند محقق می

زنند، اما کنش را تعیین  هاي اجتماعی شرایطی را براي کنش رقم می اجتماعی یا نقش
کنند،  هاي اجتماعی عمل نمی بر مبناي فرهنگ، ساختار و یا دیگر مؤلفهمردم . کنند نمی

  .)Blumer, 1969: 87-88 (کنند بلکه بر اساس مقتضیات عمل می
الزم به تذکر است آنچه آمد بدین معنا نیست که چنین روابطی همواره صورت 

اند روابط تو طور که در خانواده پدر مستبد می همان. اولیه خود را حفظ خواهند کرد
ي خودیار در ایران نیز روابط ها گروه در ،برابرانه خانواده را دستخوش چالش کند

اي پیش رود که راهنما موضع  گونه تواند خارج از قاعده معمول به راهنماها و رهجو می
منظور قدردانی از راهنما و یا احترام  برتري را نسبت به رهجو اخذ کند و یا رهجو به

ي دوازده ها گروه داتیتأک برخی با وجود .ر موقعیت فرودست قرار دهد را دخود ...و
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 و ها گروه ورود افراد وابسته به مواد به این -،  همچون سنت دوم-گام در این زمینه
تواند گروه، برنامه و یا   که می- در برابر قدرت مطلق به تسلیم و اطاعتها آندعوت 

اي  اسی و احترام نسبت به معتادان بهبودیافتهشن ازآن حق و پس-)27همان،  (باشدخدا 
مقام .  خواهد شدها آناند، موجب اتخاذ موضع فرودستی در میان   بودهها آنکه یاریگر 

شناسی و  آفریند، که رفتارهایی چون تسلیم، اطاعت، حق راهنمایی نیز بافت جدیدي می
رو  ازاین. ر با آن قرابت داردمنشی بیشت  الزامات بزرگ.احترام لزوماً با آن مالزمت ندارد

ی از کی نیایابد و   به سمت روابط سلسله مراتبی سوق میها گروهروابط برابرانه در این 
قدمی را در ایران با مشکل  ي دوازدهها گروهتواند  هایی است که می  آسیبنیتر مهم

ی اعتراف همواره نزد کشیشان-  اعتراف نزد راهنمایانآن کهضمن . مواجه نماید

                                                
.» اي ممکن خود را در  گونه در ارتباط باهدف گروه ما، تنها یک مرجع نهایی وجود دارد، خداوندي مهربان که به

معتـادان  ( »کننـد   نمـی ها حکومـت  باشند، آن رهبران ما خدمتگزاران مورد اعتماد ما می      . کند میوجدان گروه بیان    
  ).71. 1383گمنام، 

.» ایم وقتی ما به عجز خود و عدم توانایی در اداره زندگی اقرار کنیم، دریچه بهبودي را به روي خود باز کرده... 
..... جنبه روحانی بیماري ما خودمحوري شدید ماست«). 22. 1383معتادان گمنام،  (»ما مطلقاً حق انتخاب نداریم

-23همان، ( »ما در برابر اعتیاد قدرتی نداریم»«کنیم هاي گریز خالص می یم شدن خود را از شر تمام راهما با تسل
24(  
.کنیم که در  ما تصور می«. کند هایی از این نوع دریافت می  آموزه،عنوان نمونه در بدو ورود فرد وابسته به مواد  به

 نفس برایمان مفیـد  تنها اعتمادبه کنیم که نه ، لکن عاقبت درك مینفس را یاد بگیریم هاي گمنام باید اعتمادبه     الکلی
امـا پـس از طـی    ). 26. 2004هاي گمنام،  خدمات جهانی الکلی. (»نیست، بلکه خطراتی را در پی خواهد داشت     

نفـس و   دهـد و اعتمادبـه   کنیم، چون به مـا آرامـش مـی    ما دعا می«شود  مراحل بهبودي در قدم یازدهم عنوان می 
قـدمی   هـاي دوازده  دیگـر هرچنـد در گـروه      عبـارت   به). 53. 1383معتادان گمنام،   (»گرداند  ت را به ما بازمی    شهام

ها را طی کرد، حتی بر آن تأکید  شود، اما زمانی که فردي قدم نفس در مراحل اولیه بهبودي مضر اعالم می اعتمادبه
  .شود می
.     در ذیل قدم پنجم این .  آنکه نزد راهنما صورت گیرد، باالست این اعتراف لزوماً نزد راهنما نیست، اما احتمال

که برخی دیگر انتخاب یکی  درحالی. داریم بعضی از ما قدم پنجم را با یک شخص کامالً غریبه برمی«ها آمده  گروه
د ما دانیم که یک معتاد دیگر، کمتر ممکن است در مور ما می. دهیم از اعضاي انجمن معتادان گمنام را ترجیح می

  )36همان، (» لطفی کند تعبیر نادرست و یا کم
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عنوان یکی از عوامل زیربنایی در  به-اند  داشتهگونه تقدسگرفته که حالت  صورت می
 تقدسحالت  – پیشینه فرهنگی ما باوجود -تواند به راهنما می یقدم دوازدههاي  گروه
  .کند مراتبی کمک می  بخشد، که این امر نیز به ایجاد و یا تشدید این روابط سلسلهگونه

ها با تجربیات مشترك و روابط  د وابسته به مواد و نیز خانواده نیز افرا60در کنگره 
گونه که  مراتبی آن بر این اعتقاد است که روابط سلسلهکنند، اما نگارنده  برابرانه آغاز می

تواند  کند حداقل در بازه زمانی کنونی کمتر می قدمی را تهدید می ي دوازدهها گروه
صورت  هاي خود، به م نیز در وادي پنجم آموزهدژاکا.  شود60گیر اعضاي کنگره  دامن

ضمنی به مشکالتی که ممکن است میان راهنما با مخاطبین برنامه پیش آید، اشاره 
خواهد  و از مخاطبین می) ، وادي پنجم60هاي کنگره   واديآموزش يد یس (کند می

-ارند و راهنمایانشان مشکلی پیش آمد با مرزبانان در میان گذها آنچنانچه میان 
 نیز در صورت نیاز به رسیدگی بیشتر موضوع را به ها آن و -60مسئولین نظم در کنگره 

 در جزوه راهنما و راهنمایی در این کهضمن . دهند بانی کنگره اطالع می شوراي دیده
شدت متوجه اعمال و گفتار خود باشد، زیرا  راهنما باید به« آمده است که 60کنگره 

 و) 29: 1390دژاکام، ترابخانی، خدامی، ( »دهد  خود قرار میرهجو راهنما را الگوي
هاي او  ي دارد و نسبت به دستورات و خواستهشنو حرفاگر رهجو نسبت به راهنما «

که  چرا» ریالغپذیرش دارد، از این امر فقط باید در جهت آموزش استفاده کرد و 
رهجو امانت  «.»رد کنیم برخوها آن مایلیم با ررهجویان رعیت ما نیستند که هر طو«

 به دنیبخش تقدسچنین تذکراتی مانع از ). 59-58همان، (»کنگره نزد راهنماست
شناسی و احترام  تسلیم، اطاعت، حق آن کهضمن . شود  می60راهنمایان در کنگره 

 با 60کردند، در کنگره  هایی که روابط برابرانه را دستخوش تغییر می عنوان ویژگی به
تر  ریزماتیکی چون حسین دژاکام، نسبت به راهنمایان کمرنگحضور شخصیت کا

 بیشتر بر حول روابط برابرانه 60رو روابط راهنما و رهجو در کنگره  ازاین. گردد می
  .چرخد می
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هاي   برخی اندیشهریتأث تحت 60هاي کنگره  آموزهعالوه بر این ازآنجاکه 
در تصوف تفاوت میان سوژه و و باز ازآنجاکه   خود قرار گرفتهمؤسسگرایانه  صوفی

شود و وحدت  اي زایل می ابژه نابرابر، فرادست و فرودست، معلم و شاگرد در مرحله
 -شود،   نامیده میاهللا یفاین وحدت فناي – دیآ یمفکر در کلیه سطوح به دست 

  .شود تر می قاعدتاً این مشکل کمرنگ
  چون نگه کردند این سیمرغ زود

  مرغ بودمرغ آن سی شک این سی بی
  در تحیر جمله سرگردان شدند

   این یا آن شدندندانستند یم
  خویش را دیدند سیمرغ تمام

 مرغ تمام بود خود سیمرغ سی

  الطیر عطار منطق
  
  يپرور قهرمان

ي درمان اعتیاد در ایران موضوع ها روشتأثیرگذار دیگر در هاي  از ویژگی
ات کهن ازجمله شاهنامه جستجو توان در ادبی پروري است که ریشه آن را می قهرمان

: 1390قائمی، (است شناسی ایرانی  عنوان یکی از مفاهیم بنیادین در جهان فره به. کرد
خواجه نظام الملک . اند سازي داشته ایرانیان همواره تمایل شدیدي به اسطوره). 143

ایزد تعالی هر عصر و روزگاري یکی را از میان  «:گوید می طوسی در این خصوص
ق برگزیند و او را به هنرهاي پادشاهانه ستوده و آراسته گرداند و مصالح جهان و خل

 و درب فساد و آشوب و فتنه را بدو بسته گرداند و هیبت و حشمت باز بنددآرام بدو 
بدین ترتیب مردم اندر عدل او روزگار گذرانند .  و چشم خالیق بگستراندها دلاو را در 
 در حقیقت ).36: 1387، محسنیان راد(خواهند ولت او  و بقاي دباشند یهمو ایمن 
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نیروي فره حد واسطی میان گیتی و مینو، عالم مثالی و مادي، خدا و انسان است، که 
عالوه ). 144: 1390قائمی، (کند   بشر را به قدرت الیزال الهی متصل میافتهروان رشد ی

گ میان ایران و عراق در طول توان در جن پروري را می بر ادبیات کهن، نمودهاي قهرمان
، ادبیات ، ادبیات انقالب در اصطالحاتی همچون ادبیات شهادت1980هاي  سال

آموزش احساس در :  در کتاب شهادت و خلسهکوسکای سورد. نیز مالحظه کردجنگ
. یک کلید مهم در فرهنگ ایرانیان استدارد، مفهوم حماسه عنوان میفرهنگ ایرانیان
معانی این  نیتر مهمنی گوناگونی دارد که ازجمله کند که کلمه حماسه معا وي عنوان می

 .)Surdykowska, 2012: 91(است پروري  ترم قهرمان

سوي افراد  ي خودیار و راهنمایان کسانی هستند که دست یاري بهها گروهرهبران 
شان به سر  ترین شرایط زندگی  زمانی که در اسفناكها آنهاي  وابسته به مواد و خانواده

 شایستگی ها آن ، تاریخی مردمان ما-نتیجه با عقبه فرهنگی در. اند بردند، دراز کرده می
 عنوان کاریزما یاد باچیزي که در ادبیات مسیحیت از آن  آن-الزم براي داشتن فره

ي خودیار توسط پیروان ها گروهقهرمان سازي از رهبران و راهنمایان  . را دارند-شود می
براي تشخص بخشیدن به مرزهاي ارزشی درون گروه در ن ناشی از تالش توا را می

توان گفت افراد وابسته به مواد  نوعی می به. ي دیگر دانستها گروهتقابل با بیرون و 
 با آرمانی کردن تصویر ، میان اعضابراي حفظ گروه و شاید احساس تعلق درونی بیشتر

تواند دنیاي   که می-نیاي بیرونمرزهاي خود با د  کهرهبرانشان درصدد هستند
ي خودیار و حتی شاید تمامی کسانی که ها گروهروانشناسان و پزشکان و یا شاید سایر 

این . مشخص سازندرا  -باشد، کردند  را سرزنش یا نصیحت میها آنهمواره 
تواند حس یگانگی و یکپارچگی را در برابر دیگران  گذاري درون و بیرون می نشانه

                                                
1. Martyrdom literature 
2. Revolutionary literature 
3. War literature 
4. Surdykowska 
5. Martyrdom and Ecstasy.EmotionTrainingin Iranian Culture 
6. Hamase 
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نوعی این افراد ناامنی احساس شده در بیرون از گروه را با تالش براي  به. تقویت کند
احساس  .نمایند یکپارچگی و احساس یگانگی و تعلق جمعی به امنیتی درونی مبدل می

 اگر -پروري  تعلق، یکپارچگی، تمایز با دیگران و هویت گروهی درنتیجه قهرمان
ي ها گروه ایجاد امنیت براي اعضاي شود و این عامل در  تشدید می-نگوییم ایجاد

 تأثیرگذار هاست آنهاي اعضاي  خودیار که احتماالً احساس ناامنی یکی از ویژگی
  .خواهد بود

ین ویژگی قادر است تعامالت اطور که قبالً نیز ذکر شد،   اما از سوي دیگر همان
 نظر به .دهدمراتبی سوق  را از حالت برابرانه خارج کند و به شکل روابط سلسله

 60ن کنگره ارسد چنین ویژگی حداقل در بازه زمانی حاضر، بتواند در درمان مخاطب نمی
خللی ایجاد کند، چراکه حسب مشاهدات نگارنده چنین مقامی در این گروه صرفاً 

اش است و راهنمایان کنگره و سایر  مختص حسین دژاکام و تا حدودي خانواده
 را مسئولیت راهنمایی مسافرانازآنجاکه دژاکام . ندخدمتگزاران چنین موقعیتی را ندار

ن افرودست میان وي و مخاطب -، درنتیجه چنانچه روابط از نوع فرادستبر عهده ندارد
شکل بگیرد، مشکالت زیادي براي درمان افراد وابسته به مواد و   هم60کنگره 
 عهده شخص  برها آنشود؛ چراکه مسئولیت راهنمایی  هایشان ایجاد نمی خانواده
  . است-به غیر از شخصیت فرهمند گروه -دیگري

بخشید  ناگفته نماند اگرچه در ادبیات کهن و فرهنگ ایرانی، نیروي فره تقدس می
واسطه گناهی از جانب   برتري، بهنیهم  اماکرد و تبعیت از شخص فرهمند را ناگزیر می

 نیتر مهمی که اتفاق .دافرست تاباند و او را به حضیض ذلت می شخص فرهمند، روي می
قائمی،  (استنشانه براي مشروط بودن نیروي فره و ارتباط آن با پایبندي به عمل 

  دست از اند و پس از مدتی آن را از افرادي که داراي چنین فري بوده). 137: 1390
  :فردوسی در بخشی از شاهنامه آورده است که. اند جمشید است داده

                                                
 .ی ندارددژاکام در حال حاضر استاد راهنمایان است و شخصاً رهجوی.  
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   نیستکه گیتی سپنج است و جاوید
 فري بهتر از فر جمشید نیست

گناه او را . گرداند بدیلی به تاوان لغزشی از جمشید روي می چنین عظمت بی
دروغ آلودن و برخی خوار شمردن اهورامزدا و به بیان شاهنامه غرور و عصیان  سخن به
  : کهشود یمچنین  اند و این خوانده

  شناس زدانز گیتی سر شاه ی
 ردگارهنر چون بپیوست با ک

  ز یزدان بپیچید و شد ناسپاس
  شکست اندر آورد و برگشت کار

  به جمشید بر تیره گون گشت روز
 همی کاست از فر گیتی فروز

  
اند پایبند باشد و  نیروي فره باید به آنچه که مردم به خاطر آن او را بزرگ داشته

این مورد . رفتعمل کند؛ در غیر این صورت پیروان، فره و برتري او را نخواهند پذی
ي خودیار را با چالش مواجه ها گروهتواند کارآمدي  هایی است که می یکی از آسیب

شود، که هر شاهدي  هایی منتسب می طور که آمد، ویژگی  همانفرهمندبه شخص . سازد
تواند فره او را از بین برده و پیروان را با  ی در وي میژگیومبنی بر عدم وجود چنین 

هر نوع ، شوند  زمانی که راهنمایان قهرمانان زندگی رهجویانشان می.دچالش مواجه ساز
 را از بین خواهد ها آناند، فره   منتسب کردهها بدانهایی که رهجویان  عدول از ویژگی

درنتیجه هواخواهانی که به سبب منتسب کردن ویژگی فرهمندانه به این افراد، خود . برد
 این مقام فرودستی را زمانی که –اند  قرار داده در مقام فرودست ها آنرا در مقابل 

 و -پذیرند انتخاب آگاهانه می راهنما داراي شخصیت کاریزما شود، رهجویان با تمایل و
شوند،  اند، تبدیل به فرودستانی ظاهرساز می دانسته  را بر خود واجب میها آناطاعت از 

آگاهی رهجویان از نوعی   به.د بودن نخواهها آنکه دیگر حاضر به پیروي و اطاعت از 
 را با چالش و ناامیدي مواجه ها آن، ذهنشان در شده  ساختهي قهرمانان ها تیواقع
قدمی امکان اخالل  ي دوازدهها گروهپروري در  نگارنده معتقد است قهرمان. سازد می
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قدمی در ایران رهبر واحدي   ي دوازدهها گروهچراکه ، آورد بیشتري را به وجود می
شویم که هر یک  هایی مواجه می  با تکثر قهرمانها گروه در این نتیجه  در.دنندار

به ، 60کنگره قدمی برخالف قهرمان  ي دوازدهها گروه  قهرمانان.رهجویانی دارند
شان   نزد مخاطبینها آنشان نزدیک هستند و درنتیجه احتمال فروپاشی فره  مخاطبین

  .1دینماقدمی را بیشتر  ي دوازدهها گروهیري پذ تواند آسیب این موضوع می. بیشتر است
  

  تقدیرگرایی
ی در متون رانیاشده فرهنگ  هاي عنوان ابهام، تصوف و تقدیرگرایی از دیگر ویژگی

در این » سازگاري ایرانی« در کتاب بازرگان ).Moazami, 2013: 25(باشد  موجود می
                                                

.زمانی که درصدد بودم بیمارانم . کند  تجربه نگارنده در مراکز اقامتی ترك اعتیاد وجود چنین آسیبی را تأیید می
ها  ها تشویق کنم و یا زمانی که براي پیوند مجدد آن قدمی بعد از خروج از کمپ هاي دوازده را به شرکت در گروه

ها بـراي   ها دریافت کنم، با ممانعت آن ا شماره تلفنی را از خانواده آنشان درصدد بودم آدرس و ی  هاي  با خانواده 
ها تمایلی  توجهی از آن ضمن آنکه متوجه شدم تعداد قابل. شدم دادن شماره تماس و یا آدرس خانواده مواجه می  

ت پـاك  شرکت در این جلسازمانی طوالنی با   حتی در مورد کسانی که مدت – ها ندارند   به شرکت در این گروه    
   .-اند بوده

 مـوارد غیراخالقـی   -گاهی حتی نه شاهد بلکه صـرفاً شـنونده  –ها شاهد   هایم نشان داد که تعدادي از آن        بررسی
بعضاً حتی معتقد بودند که به همـین  . اند همچون طرح دوستی راهنمایان با همسر و یا دختران رهجویانشان بوده      

ها شرکت کنند و حاضر نیستند کـه شـماره    اضر نیستند در این گروهکردند که ح   اند و عنوان می     دالیل عود داشته  
شان به مالقات  توانند اطمینان داشته باشند که زمانی که نوامیس شان به من بدهند چون نمی هاي تماسی از خانواده

مراکز اقـامتی  قدمی متفاوت از  هاي دوازده  البته گروه . آیند از گزند خدمتگزاران در امان باشند        من یا خودشان می   
  .دانستند ها می یافته این گروه ها خدمتگزاران و صاحبان این مراکز را پرورش ترك اعتیاد است، اما آن

شده بودند و  آوري صورت اجباري از سطح شهر تهران جمع ها به الزم به ذکر است که بیماران حاضر در این کمپ
ه بـه دالیـل دیگـري حاضـر بـه برقـراري ارتبـاط بـا            خـواب بودنـد و گهگـا        ها کـارتن    توجهی از آن    تعداد قابل 

شان در تماس بودند، تمایلی به حضور اعضاي خـانواده در   شان نبودند؛ اما تعدادي نیز که با خانواده    هاي  خانواده
توانست از دالیل  هاي ترك اعتیاد با شهر نیز می شده در باال، مسافت کمپ عالوه بر دالیل عنوان. ها نداشتند کمپ
به یاد دارم زمانی که یکـی از  . البته جنسیت مددکار اجتماعی نیز در این زمینه اثرگذار است   . ها باشد   فت آن مخال

 موجب شد تعدادي از بیماران به دفتر مددکاري مراجعه کنند و ،همکاران مرد براي کمک به من به کمپ آمده بود
  ...کند و ه ما مشکلی ایجاد نمیاعتماد است، براي خانواد از من سؤال کنند آیا این آقا قابل
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 که -برخالف صنعتگران و تاجران . اند کند که ایرانیان غالباً کشاورز بوده زمینه عنوان می
 تالش و تفکرشان دارد و درجه تا حدود زیادي بستگی به مقدار کار و به ها آندرآمد 
 جفت کفش بدوزد، 3 جفت کفش 2جاي  المثل کفاشی به خود فشار آورد و به اگر فی

ی، شناس کاال در بازاریابی و هرقدرشود و تاجر  عایدیش یک و نیم برابر می
ی همت و دقت بیشتري به خرج دهد، سودش افزون رسان جنسگذاري و  سرمایه

 دست و مغز خود را در میزان آن که خیلی بیش از کار یفیص، یک باغدار و -خواهد شد
 ببیند، عوامل جوي و ایادي طبیعت یا مؤثرمحصول و سرنوشت خویش منعکس و 

یک کشاورز . بیند ذار میتأثیرگرا تر و قاهرتر از او هستند،  خلقت را که خیلی قوي
ی و آبیاري و سایر نیچ علفکنده و حداکثر بیل را زده،  ممکن است یک سال جان

ترین بذر و کود را بکار برده باشد، ولی  عملیات را با منتهاي وجدان انجام داده، مناسب
. موقع همه زحمات و امیدهایش را به هدر بدهد  یک باد طوالنی و باران بی،یک سرما

کس در سال دیگر خدمتِ چندانی به درخت و صحرا نکرده، زمستان کنار کرسی بالع
تریاك کشیده و پاییز و بهار را به تنبلی و خوشی گذرانیده باشد و معذالک شرایط 

 و شده خممساعد هوا و فقدان آفت در آن سال، درختان پسته و بادامش زیر بار سنگین 
 درست است که در کشاورزي نیز فعالیت و فکر .یا بار بار به میدان گندم و جو بفرستد

العاده  نقش مثبت دارند، اما به قیاس سایر مشاغل و در برابر عوامل طبیعت، نقش فوق
 براي فعالیت و فکر طبعاً سهم و ارزش شهیپ زراعتبه همین قرار قوم . تري دارد ضعیف
ه اوست اثر چندانی شوند و چون بر آنچه یگانه سرمای ي را در زندگی قائل میتر کوچک

 و اراده قهراً نفس اتکابه. ندارد، مثل این است که براي خودش اثر و ارزشی قائل نیست
 وارهایی در او به وجود اشود، یک حالت تسلیم و وازدگی ی در شخصیت او ضعیف می

 ).31-30: 1343بازرگان،  (دیآ می

 و نابسامان تاریخی در عالوه بر این ایرانیان حافظه مغشوشی نیز از ادوار بسامان
گیري چنین عناصر  خود دارند و تجارب تاریخی همچون حمله مغول نیز در شکل

در ایرانیان،  گیري چنین باورهایی ي از چگونگی شکلجدا . نبوده استریتأث یبفرهنگی 
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شده  هاي انسانی، اجتماعی را از پیش تعیین پیروان چنین عقایدي همه جنبشازآنجاکه 
 ,Hesary (پندارند فایده می  را بیها آنهاي انسان براي تغییر  تالشدانند و  می

Rostami,Khosravi, Jalilian, 2013:1257( ، تمایلی به شناخت و یا حتی نگرانی
شان است، ندارند، درنتیجه  کنند خارج از کنترل شخصی  اموري که تصور میدرباره

 امور ها آنازنظر ) Rippl,2002 (استها بسیار پایین  ادراکشان از خطر در تعدادي زمینه
کنترلی همچون سرنوشت و یا اقبال بد هستند،  حاصل عوامل تصادفی و غیرقابل

 Simsekoglu, Nordfjrn, FallahZavareh, Mohamadi (رندییتغ غیرقابل درنتیجه

Hezaveh,. Mamdoohi, Rundmo, 2013: 188( . چنین ذهنیتی از مشارکت در تغییر
 ,Hesary (دارد  را از بازسازي امور بر مبناي تفکرشان بازمیها آننماید و  جلوگیري می

et al, 2013:1257( براي رعایت اقدامات احتیاطی و یا ها آن و درنهایت به تمایل کمتر 
  .گردد اطاعت از قوانین منجر می
اند که در شرایط سخت  پیشینه تاریخی اجتماعی آموخته ایرانیان حسب یک

ی کمتر زندگ اراده، تالش و کوشش را در مسیر ها آن. به خداوند بسپارندمسئولیت را 
ي خارجی روهایناند و  اي آن ارتباط مستقیمی نیافته ، میان تالش و نتیجهاند دهید مؤثر

رو همواره در یک حالت  ازاین.  فراوان داشته استریتأثشان  همواره بر مسیر زندگی
هایی  براي حوادث و پدیده اند و منتظر و نگران برده تسلیم و عدم اطمینان به سرمی

 را ها آنتوانسته زندگی   میاند، اما این حوادث چندانی نداشته نقش ها آناند که در  بوده
کننده مواد و خانواده وي نیز در شرایط سخت و  مصرف.  قرار دهدریتأثشدت تحت  به

هاي ناموفق بسیاري  تیاد تالش براي رهایی از دام اعها آن .برند فرسایی به سر می طاقت
هاي  در راستاي همان ویژگی – نیز قدم دوازدهي ها گروهحضور در جلسات . اند داشته

 تصور خود، عاجز ازحد شیب...  «کهآموزد   میها آن به -فرهنگی، تاریخی، اجتماعی
 ی براي کنترلسخت بهفهمیم بسیاري از مسائلی که   میجیتدر بهاز اینجاست که . هستیم

معتادان ( » کامل از کنترل ما خارج هستندطور بهکردیم، در حقیقت   کوشش میها آن
هاي  خدمات جهانی الکلی( » راه نجات مشیت الهی استتنها«و ). 13 :1383گمنام، 
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حل کنترل بیماري سپردن امور به نیروي برتر   راهها گروهاز منظر این  )25: 2004گمنام، 
  .است

ه فرد وابسته به مواد براي مبارزه با آن، یادآور حوادث وسوسه و ناتوانی اراد
امکان .  استها آنبینی در زندگی کشاورزان ایرانی و ناتوانی براي مبارزه با  پیش  غیرقابل

طور که امکان حوادث طبیعی براي یک کشاورز  این وسوسه همواره وجود دارد، همان
رس از وسوسه نیز همواره وجود  اطمینان به مانایی در درمان و تعدم ،همیشه هست

 که عدم اطمینان و ترس از رخداد حوادث طبیعی، زندگی کشاورزان را گونه هماندارد، 
عالوه کنید به این شرایط این تفکر را که او بیمار است و . کند دستخوش ناامنی می

شویم و  دانیم که هرگز عالج نمی ما می «.یابد از این بیماري رهایی نمی گاه هیچ
مان را تا آخر عمر با خود خواهیم داشت، اما باوجود داشتن این بیماري، بهبود  بیماري

 ).9: 1383معتادان گمنام، (»شود اي به ما داده می کنیم و هرروز فرصت تازه پیدا می
 ناتوانی در  و ناامنی، عدم اطمینان به خود،چنین تفکري براي یک فرد وابسته به مواد

 داشتهکننده مواد همواره باید انتظار لغزش را  مصرف.  به همراه داردمبارزه با بیماري را
 و اراده ریناپذ عالج است اي قدمی اعتیاد بیماري هاي دوازده زعم گروه که به ، چراباشد

براي فرار از وسوسه مصرف باید دنبال نیرویی برتر از خود «معتاد معیوب، درنتیجه 
قادر نیست از پسِ یاران بازي، زمین  سته به موادچراکه فرد واب ).27همان، ( »بگردیم
نفس در چنین انسانی مرده است و این دقیقاً همان  اعتمادبه.  برآیداش يباز توپبازي و 

هاي  کنیم که در الکلی ما تصور می «.دنخواه قدمی می ي دوازدهها گروهانسانی است که 
نفس  تنها اعتمادبه کنیم که نه میدرك نفس را یاد بگیریم، لکن عاقبت  گمنام باید اعتمادبه

هاي  الکلیخدمات جهانی  (.»داشت مفید نیست، بلکه خطراتی را در پی خواهد برایمان
چنین ناامیدي و ناامنی فراگیري را چیزي جز پناه بردن به قدرت  این). 26: 2004گمنام، 

                                                
.» 18. 1383معتادان گمنام، (»بازي خود داریم هاي بازي و اسباب ها، زمین ما احتیاج به تغییر همبازي(.  



   
  
  
  

 219  ...    هاي    هاي فرهنگی ایرانیان با روش انطباق ویژگی

قدم دوم  در در راستاي چنین تفکري. کند  به او عالج نمیمطلق و سپردن امور
ایم که یک نیروي برتر از  ما به این باور رسیده«شود که  قدمی عنوان می ي دوازدهها گروه

 رشیپذ ).16: 1383معتادان گمنام، (»تواند سالمت عقل را به ما بازگرداند خودمان می
الطبیعه یا حکام ظالم، اعتقاد به تعیین سرنوشت  ي مافوقروهاینعجز در برابر بیماري، 

یی خارج از روهاین، تسلیم در برابر  و سپردن امور به دست او یک نیروي برترهلیوس به
قدمی و فرهنگ ایرانی  ي دوازدهها گروهي مشترکی را میان ها یژگیو کنترل و قدرتمند

  .سازند می
 به قدمی در ایران ي دوازدهها گروهي ها تیموفقگمان بخشی از   آنچه آمد بیبر بنا

 اعتقاد به نیروي برتر آن کههاي فرهنگی است، ضمن  یکی نزد چنینسبب وجود
به  -اند هاي مکرري که این افراد قبالً داشته  لغزشبا وجود –تواند براي ادامه راه  می

البته درست است که ذهن هر فرد با  . امید دهدها آنهاي  کنندگان و خانواده مصرف
 استشده فرهنگ و تمدن    شده است و بشر آفریدهدهیتن درهمفرهنگ و تاریخ او 

، اما باید دانست که انسان صرفاً موجودي منفعل در پذیرش )21: 1387محسنیان راد، (
 و فعال، استعداد آن را دارد که خود مؤثرصورت موجودي  عناصر تمدنی نیست و به

اش براي مواجهه  هاي تمدنی ها و سرمشق فکر کند و در برابر اوضاع و احوالی که نمونه
در این  .اي به کار بندد جویی کند و رفتار و کردار تازه  ناقص و نارسا است چارهها نآبا 

طرفه نیست،  مسئولیت دوطرفه است یک «:است آمده 60راستا در وادي چهارم کنگره 

                                                
. وجه به معناي توکل به خدا پس از تالش و کوشش در جهت دستیابی  هیچ  منظور از سپردن امور به خداوند به

منظـور از ایـن امـر در    . شود چشمه امید و انگیزه بیشتر براي ادامه مسیر میبه هدف نیست، چراکه این توکل سر 
اینجا دست برداشتن از تالش و کوشش و یا تالش اندك براي رسیدن بـه هـدف و منتظـر نـذورات آسـمانی و       

  .معجزات الهی بودن است
.»  26همان، (»کنیم، بسپاریم درك میما تصمیم گرفتیم که اراده و زندگی خود را به مراقبت خداوند، بدان گونه که(.  
.»  ،29همان، (»سپاریم رها کرده و به مراقبت یک نیروي برتر از خود میرا ما بار مشکالتی  که بر دوشمان بوده است(.  
 .28همان، ( »کنیم تسلیم کردن کامل اراده و زندگی به خداوند ایده آلی است که در راه رسیدن به آن کوشش می(.  
.گزارش سازمان جهانی  بنا بر NA 30 درصد جلسات NAشود  در کل دنیا در ایران برگزار می.  
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طور که پدر نسبت به فرزندانش مسئولیت دارد، فرزندان هم نسبت به پدر  همان
ما نیز .. طور  نیز همیناستادل استادش مسئول است، شاگرد در مقاب. یی دارندها تیمسئول

 ما مسئولیت را بر عهده این که«وي معتقد است . »...در مقابل خداوند مسئولیت داریم
فقط عاملی  ، امور به دست خداوند و شانسسپردن وگذاریم گریزگاه است  خدا می

 مسئولیت انسان و ي مذهبی ما نیز برها آموزه نماندناگفته . »براي رفع تکلیف است
 30عنوان نمونه در سوره شوري آیه  به. دننقش او در امور مربوط به خودش تأکید دار

هر مصیبتی  «ریکثِ فَبِما کسبت أَیدِیکم ویعفُو عنْ ه أَصابکم مِنْ مصِیبوما :آمده است که
 39سوره النجم آیه و یا در  ،»اید رسد به خاطر اعمالی است که انجام داده به شما می

 براي انسان جز حاصل تالش او این کهو  « هوأَن لَّیس لِلْإِنسانِ إِلَّا ما سعی :هآمد
  .»نیست

 آگاهانه و یا ناآگاهانه در پی تغییر چنین عناصري 60طور که آمد کنگره  همان
ي ها روهگ آن که  حال. هاي مذهبی نیز بهره گرفته است برآمده و در این راه از آموزه

  .کنند  با این عناصر عمل میراستا همقدمی   دوازده
  

  ییگرا تیثنو
روز همواره در . شود اي در تقابل با مقوله دیگر ادراك می در قوه فاهمه بشر هر مقوله

تاریکی در تقابل با ، همچنان که زنده در تقابل با مرده، شود تقابل با شب درك می
مجموع   درها نیاهمه ... آگاهی در برابر نادانی و، ناهورامزدا در مقابل اهریم، روشنی
انسان از دوران بدوي تا عصر مدرنیته . کنند ریزي می درك و مفاهمه را پی،  کنششالوده

ها دنیاي درون و بیرون را درك کرده و  ها و تفاوت همواره بر اساس همین کارکرد تقابل
، فضایی مابین این دو قطب. تاي شده اس قادر به تشخیص معناي هر مقوله و پدیده

ها و  اي در قالب جنگ اي از تفکرات اسطوره خصوص در یک فرهنگ ایرانی با سبقه به
چندان ملموس و ... و، اهورامزدا و اهریمن، هاي دراز میان ایران و نیران کشمکش
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هاي   فضایی همچون انگارهنی چن).111: 1393، یقیحق، ستاري (ستین درك قابل
هایی هستند که احساس ناامنی را براي  و حوزهخألها ها یادآور  این انگاره، نامتعین است

هایی که بر مبناي چنین اصلی بنیان  باورها و ذهنیت. آورند تفکر ایرانی به ارمغان می
بندي  شان دسته ي آشناي ذهنها قالبشان را در  سعی دارند خود و اطرافیان، اند شده

باید با آن موضوع ، بندي را انجام دهند وانند چنین تقسیمکنند و چنانچه به هر دلیلی نت
 چرا.  برخورد نمایندرشیپذ رقابلیغتبع  ناایمن و به، آور خاص به شکل موضوعی هراس

بخش که ما  آور است و این احساس تسلی در ذات خود هراس) نامتعینی(که بالتکلیفی 
کند  مخدوش میرا ، تیمیافته با مقوالت روشن و مشخص ساکن هس در جهانی سامان

  ).60-59: 1391، ينادر، ذاکري(
 رویکردهاي کاهش آسیب در فضایی میان بهبودي و ، ماموردبحثدر حوزه 

 قاعدتاً نباید پذیراي  گراتیثنوتفکر . گیرد ها قرار می بیماري و یا همان فضاي نامتعین
آنچه عمالً در -دباشنامحدود صورت  به... بوپره نورفین و، مصرف موادي چون متادون

 نامحدود مصرفچراکه . -1دهد  در ایران رخ میموادهاي درمان سوءمصرف  کلینیک
 براي بیماران و - استمدنظرآنچه در رویکردهاي کاهش آسیب  –مواد قانونی 

 نشانگر ها در حوزه اعتیاد نامتعین. هاي نامتعین است  جزء حوزهها آنهاي  خانواده
کدام دقیقاً قرار  لغزند و در هیچ  می، هر دو سوي تقابلبه ، هستند درمانيها تیمحدود

 مواد وارد سوءمصرفهاي درمان  در کشور ما غالب بیمارانی که به کلینیک .گیرند نمی

                                                
 .که هدفشان کاهش مصرف افراد وابسته بـه  هاي نگهدارنده درمانبندي این تحقیق آن بخش از  ر اساس دسته  ب 

 درمـان کـه   نـوع دیگـر  . گنجنـد  هاي پرهیزمدار می مواد تا رسیدن به مرحله توقف مصرف است، در دسته درمان 
از این منظر بخشی . گردد بندي می دهند، در زمره رویکرد کاهش آسیب دسته نگهداري نامحدود را مدنظر قرار می

البتـه عمـده   .  کاهش آسیب و بخشی دیگر پرهیزمـدار اسـت  ،هاي درمان سوءمصرف مواد هاي کلینیک   از فعالیت 
  .گیرد  انجام میoutreachاي ه  ها و فعالیتshelter ها، DICهاي کاهش آسیب در  فعالیت



 
 
 
 
 
  

  1394 پاییز، 5 شمارهسال دوم،  ، اجتماعیيمددکار پژوهشنامه    222  

 -این در حالی است که مراجعین. 1مانند عمالً در فرآیند کاهش آسیب باقی می، شوند می
 به سبب ها آن خانوادههمچنین اعضاي  و -اند  درمان آمدهزهیباانگ که ها آنخصوص  به

 آسیب به این منظور کاهش به و اهمیت داشتن بهبودي برایشان  گراتیثنوآن تفکر 
، گردد نتیجه پس از مدتی که سیر بهبودي مشاهده نمی کنند؛ در ها مراجعه نمی کلینیک

اي منفی  گونه  بهها آنیابند و عدم مراجعه مجدد   اشتیاقی به مراجعه مجدد نمیها آن
ی رواقعیغنتیجه افزایش آمارهاي   و درها کینیکلموجب کاهش تعداد بیماران این 

 براي خروج بیماران از چرخه ها آنعدم انگیزه کارکنان ، هاي فعال  از پروندهها کینیکل
 براي حفظ بیمار در سیستم شده و این موضوع سبب به ها آناعتیاد و تمایل ناخودآگاه 

رو که عمده فعالیت  پس ازآن. گردد فرآیند درمان می ی معیوب درچرخه درآمدن سیکل
هاي درمان سوءمصرف مواد کاهش آسیب است یعنی همان شرایط نامتعینی که  کلینیک

از آن یاد کردیم و باز ازآنجاکه مردم کشور ما با این شرایط نامتعین سازگاري کمی 
شان را بر  زمانی که عمده فعالیتي درمان سوءمصرف مواد تا ها کینیکلقاعدتاً ، دارند

صورت شفاف و صادقانه این هدف  اند و یا حداقل تا زمانی که به کاهش آسیب گذاشته
که  ي الزم را نخواهند داشت؛ چرارگذاریتأث، گذارند شان در میان نمی را با مخاطبین

، وه بر اینعال.  براي درمان توافق ندارندشده نییتعشان در اهداف   و مخاطبینها آنعمالً 
 موجبات عدم اعتماد مراجعین نسبت به ها کینیکلعدم شفافیت در فعالیت این 

فراهم کرده و را ، ناپذیر است  اعتیاد درماناین که مبنی بر ها آنناامیدي   ومتخصصان
  .خواهند داشت ي معکوسی نیزرگذاریتأثواقع  به

                                                
 .   حال نگارنده معتقد است که سود اقتـصادي ناشـی از وجـود     البته این موضوع نیاز به بررسی ویژه دارد، بااین

تواند یکی از علل مهم در عدم سوق دادن مراجعین به سمت درمان از نوع       ها می   مشتریان دائم براي این کلینیک    
ازآنجاکه براي دریافت سهم دارو از معاونت غذا و . درمان سوءمصرف مواد باشدهاي  پرهیزمدار آن توسط کلینیک

ها به مانـایی بیمارانـشان در    کننده مواد الزم است، غالباً کلینیک دارو توسط هر کلینیک، لیستی از بیماران دریافت  
 اعتیاد و بهبـودي صـورت   ها از روست که عمالً تالش زیادي براي خروج آن شاید ازاین . فرآیند درمان نیازمندند  

  .هاست ها به معناي سود بیشتر براي این کلینیک گیرد، چون حضور آن نمی
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 گیري نتیجه
ر حوزه درمان اعتیاد در ایران، بیشترین هاي همتاي فعال د حسب نتایج این تحقیق گروه

گیري روابط صمیمانه و  احساس برابري، شکل. قرابت فرهنگی را با مردمان ما دارند
هاي مؤثر در پذیرش  عنوان یکی از مؤلفه به-پروري و تقدیرگرایی درونی، قهرمان

به این هایی هستند که امتیاز فرهنگی بیشتري   ازجمله مؤلفه-قدمی هاي دوازده گروه
هایی قاعدتاً  چنین ویژگی. دهند هاي درمان سوءمصرف مواد می ها به نسبت کلینیک گروه

تبع  ها و به گشودگی آن شان در جریان درمان، خود هاي در مشارکت بیماران و خانواده
  .توجهی خواهد داشت تأثیر قابل... و پذیرش باالتر رهنمودها، تقلیل احساسات منفی

هاي درمان سوءمصرف مواد  مراتبی در کلینیک که روابط سلسلهاین در حالی است 
گرایی موفقیت  پروري و نیز ثنویت تبع آن ظاهرسازي مخاطبین، عدم امکان قهرمان و به

  .سازد را با مخاطره مواجه می هاي درمان سوءمصرف مواد در ایران کلینیک
هاي   میان گروهطور که از نتایج تلخیص شده در جدول زیر مشهود است، از همان
رو احتماالً  ازاین. قدمی با فرهنگ ایرانیان قرابت بیشتري دارند هاي دوازده همتا، گروه

شده از سازمان جهانی  آمارهاي منتشر. افراد بیشتري را به خود جذب خواهند کرد
شده این سازمان در   کند؛ بر اساس آمار اعالم معتادین گمنام نیز این مدعا را تأیید می

اما موضوع با . شود در جهان، در ایران برگزار می NA درصد جلسات 30، 2014 سال
ها زمینه بیشتري نیز براي تغییر و برخورداري از عناصر  ها این است که آن این گروه

تواند  مثال تقدیرگرایی می  عنوان به. زاي فرهنگی در جریان درمان را دارا هستند آسیب
نتیجه بودن تالش  کننده در درمان اعتیاد، القاي بی موجب القاي عدم مسئولیت مصرف

کننده در این راه، پررنگ نمودن وسوسه و افزایش احتمال عود در میان مخاطبین  مصرف
هاي فرهنگی که با   نزدیکیبا وجود 60این در حالی است که کنگره . ها گردد این گروه

با بار ارزشی مثبت همخوانی هاي فرهنگی  این گروه بیشتر با ویژگی -ایرانیان دارد، 
قدمی  هاي دوازده هایی که در جهت رفع خألهاي گروه ها و تالش  حسب آموزه-.دارد

  .داشته، پیامدهاي منفی کمتري را در پی خواهد داشت
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  ي درمان اعتیاد در ایرانها روشهاي فرهنگی با  تطبیق مؤلفه -1جدول 
در ) نهایت پرهیز (زمداریپرهرویکردهاي 

 موارد درمان اعتیاد
 60کنگره 

ي ها گروه
 قدمی دوازده

هاي درمان  کلینیک
  موادسوءمصرف

سوق دادن به روابط 
 ظاهرسازانه

طیف روابط  + -+ -
 ظاهر و باطن

  - + + سوق دادن به روابط صمیمانه

طیف روابط  1- + + روابط برابرانه
برابرانه و 

  + -+ -+ مراتبی روابط سلسله سلسله مراتبی

 - + + يپرور قهرمان

 - + - تقدیرگرایی

  -+ + + ثنویت گرایی
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