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سمبل ما 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سادگی،کلیدسمبلونشانگرسادگیانجمنمامیباشد.دراینطرحساده
اشاراتومفاهیممختلفیمستوراست.اّمابیشازهرچیزمنظورانجمنماروابط

ومفاهیمیاستکهبهراحتیقابلدرکاست.
دایرهسمبل،یکبرنامهجامعوجهانیرانشانمیدهدکهدرآنفضایکافی

برایوجودوبروزانواعافراددرحالبهبودیوجوددارد.
مربعسمبل،بااضالعمشخصبهوضوحدیدهمیشودوقابلدرکاست،اّما
قسمتهایدیگریدراینسمبلوجودداردکهبهچشمنمیخورد.پایهمربع
نشاندهندهخیرخواهیاستواساسکارانجمنواعضایجمعیتمارانشان
میدهد.بهترینشکلنشاندادنخیرخواهی،خدمتاست.خدمتواقعیانجام
و انگیزهعضو و است.وقتیخیرخواهی،پشتوانه انگیزهدرست با کاردرست
انجمنباشد،مادرحداعالیتکاملوآزادیخودهستیم.احتماال،آخرینچیزی

کهازآنرهامیشویم،لکهننگاعتیاداست.
چهاروجههرمکهبهشکلسهبعدیازسطحمربعبهباالرفتهاست،خود،اجتماع،
خدمتوخدارانشانمیدهدکههمگیدرنقطهآزادیبههمرسیدهاند.کلیهاین
قسمتهابانیازهاواهدافمعتادخواستاربهبودی،همچنینهدفانجمنکهفراهم
آوردنزمینهبهبودیبرایهمگاناست،رابطهنزدیکدارند.هرچقدرکهپایه
وسیعترشود)درحالیکهاتحادما،تعدادماوانجمنمارشدمیکندبههمان

نسبتاضالعهرمپهنتروارتفاعآزادیبلندترمیگردد.
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پیش گفتار ویراست اول 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 "ثمرهکوششهایعاشقانه،درمحصولآناستکهموسمآنهمیشهبهوقت
خودفرامیرسد..."

مطالباینکتابچکیدهتجربههایشخصیمعتادانعضوانجمنمعتادان
گمناماست.اینکتابپایه،براساسزمینهکتابچهسفیدمعتادانگمنامتنظیم
شدهاست.هشتفصلاول،برمبنایعناوینمندرجدرکتابچهسفیدوباهمان
متونبهرشتهتحریردرآمدهاست.فصلنهم،تحتعنوانفقطبرایامروزوفصل
دهم،تحتعنوانالهاّماتتازه...دوفصلضمیمهشدهبهکتابهستند.تاریخچه

مختصراینکتاببهشرحزیراست
اولینجلسهآن و ماهجوالیسال1۹۵۳تشکیلشد معتادانگمنام،در
درجنوبکالیفرنیابرگزارگردید.رشدانجمندرابتدانامتعادلبود،اّمابهسرعتبه
نقاطمختلفآمریکاگسترشیافت.ازابتدامشهودبودکهبرایتقویتانجمن،
نیازبهیککتابدرموردبهبودیداریم.سرانجامدرسال1۹۶۲کتابچهسفید

»معتادانگمنام«منتشرشد.
درآندورانانجمنماساختارمختصریداشتودهه1۹۶۰برایمادوره
باالرفتوسپس برایمدتیبهسرعت اعضاء ایندههتعداد بود.در مشکلی
سیرنزولیخودراآغازکرد.اینمطلببهخوبینیازبهداشتنیکخطمشی
باتشکیلدفتر ما انجمن میداد.سرانجامدرسال1۹۷۲ نشان را تر مشخص
خدماتجهانیNAدرلوسآنجلس،بلوغخودرانشانداد.گشایشایندفتر،

هدفمندیواتحادیراکهبداننیازبودبرایانجمنبهارمغانآورد.
وجوددفترخدماتجهانی،باعثتثبیتورشدانجمنماشدهاست.امروزه
بسیاری و آمریکا سراسر در که جلساتی در بهبودی، حال در معتاد هزاران
ازکشورهایدیگرتشکیلمیشود،شرکتمیکنندودفترخدماتجهانی،در

حقیقتخدمتگزاریکانجمنجهانیشدهاست.
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معتادانگمنام،مدتهاستکهلزومیککتابپایهجامع،درمورداعتیادرا
تشخیصدادهاست،کتابیکهبرایمعتادان،درموردمعتادانوتوسطمعتادان

نوشتهشدهباشد.
پسازتشکیلدفترخدماتجهانیوبهچاپرسیدنیکجزوهراهنمای
خدماتیبهنامدرختNAاینتالشقوتگرفت.اینجزوه،راهنمایخدماتی
اولیهانجمنمابودکهبهمرورباجزوههاییجامعتردنبالواکنونبهراهنمای

خدماتیNAتبدیلشدهاست.
درطرحخدماتیجزوهراهنما،یککنفرانسخدماتجهانیگنجانیدهشدهبود
وکنفرانسخدماتجهانیهمبهنوبهخودشاملیککمیتهنشریاتمیشد.
تحتتوجهاتدفترخدماتجهانیوعدهایازاعضایهیأتامناءوکنفرانس،

سرانجامکارشروعشد.
همانطورکهنیازبهنشریات،بهخصوصیککتابپایهجامع،بیشتراحساس
میشد،کمیتهنشریاتنیزگسترشمییافت.دراکتبرسال1۹۷۹اولینکنفرانس
جهانینشریات،درویچیتا-کانزاستشکیلشدوسپسباکنفرانسهاییدر
و اوهایو - وارن کالیفرنیا، - سانتامونیکا تنسی، - ممفیس نبراسکا، - لینکلن

میامی-فلوریدادنبالشد.
کمیتهفرعینشریاتکنفرانسخدماتجهانی،درکنفرانسوبهطورانفرادی،
صدهاصفحهمطلبازاعضاوگروههایمختلفانجمندریافتوجمعآوریکرد.
اینمطالببازحمتفراوانطبقهبندی،تصحیح،تنظیمومجدداتجزیهوتنظیم
باکمیتهنشریاتهمکاری نمایندگانمحلیومنطقهایکه از نفر شد.دهها
میکردند،هزارانساعتازوقتخودراوقفتهیهاینکتابکردهاندوازهمه
مهمترایناعضاءباوجدانبیدارخود،خواهانتضمین“وجدانگروه”درنگارش

کتاببودهاند.
ضمنرعایتاصلگمنامی،ماکمیتهفرعینشریاتکنفرانسخدماتجهانی،
مناسبمیدانیممراتبقدردانیوسپاسخودرابهطوراعمازاینانجمنوبه
طوراخصازآنهاییکهمطالبیبرایانعکاسدراینکتاباهداکردهاندابرازداریم.
مااحساسمیکنیممطالباینکتابترکیبیازوجدانجامعگروهیانجمنماست
وهریکازایدههاییکهبدستمارسیدهاست،بهطریقیدرآنگنجاندهشدهاست.
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اینکتابپایه،جهتمعتادانیکهخواستاربهبودیهستنددرنظرگرفتهشده
نیز را بهبودی لذت اّما میدانیم، خوب را اعتیاد درد ما معتاد، بعنوان است.
درانجمنمعتادانگمنامتجربهکردهایم.بهاعتقادمااکنونزمانآنفرارسیدهاست
کهچگونگیبهبودیخودوآنچهراکهبدستآوردهایمباخواستارانبهبودیبه
صورتمکتوبدرمیانبگذاریموبهجاستکهاینکتابراوقفآگاهییکیک

معتادانکنیم.

فقطبرایامروز،دیگرهرگزمجبورنیستیچیزیمصرفکنی!

بنابراین،
باسپاسازبهبودیخودکتابNAراوقفخدمتعاشقانهبهنیرویبرترمان
میکنیم،تاازطریقارتقاءرابطهآگاهانهباخداوند،دیگرالزمنشودهیچمعتاد
خواستاربهبودی،بدونفرصتیافتنیکزندگیبهترازبینبرود.ماهمچنان
خدمتگزارانمورداعتمادیموباسپاسدرخدمتعاشقانهخودباقیمیمانیم.

کمیتهفرعینشریات
کنفرانسخدماتجهانی

معتادانگمنام
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مانمیتوانیمماهیتمعتادویااعتیادراتغییردهیم،اّما
میتوانیمباتالشخوددرفراهمآوردنهرچهبیشترزمینه

بهبودی،آندروغقدیمیکهمیگوید“وقتیمعتادشدیتاابد
آلودهمیمانی”را،تغییردهیم.خداوندا،کمککنکهاینتفاوت

راهمیشهبهخاطرداشتهباشیم.
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مقدمه 
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اینکتابحاصلتجربیاتمشترکانجمنمعتادانگمناماست،ازشمادعوت
میکنیمکهاینکتابرابخوانیدوامیدواریمشماهماینراهتازهزندگیراکهما
پیداکردهایم،انتخابکنید.ماهیچعالجیبرایاعتیادپیدانکردهایم،مافقط

برنامهایثابتشدهراجهتبهبودیروزانهعرضهمیکنیم.
درNA،مابرنامهایرادنبالمیکنیمکهازالکلیهایگمناماقتباسشدهاست.
درAAتاکنونبیشازیکمیلیوننفربهبودیافتهاند.اکثرآنهابههمانصورتکه
مابهموادمخدراعتیادالعالجیداشتیمبهالکلمعتادبودهاند.ماازانجمنAAبه

خاطرنشاندادناینراهتازهزندگیبسیارسپاسگزاریم.
قدمهایدوازدهگانهمعتادانگمنامازAAاقتباسشدهاستوپایههایاصلی
برنامهبهبودیماراتشکیلمیدهد.مافقطچشماندازآنهاراوسیعترکردهایم.
ماهمانراهآنهارابهاستثناییکمطلبدنبالمیکنیم.مشخصهمابهعنوان
معتاد،بهطورکلیهرگونهمادهایراکهاحساساتوافکارراازحالتطبیعیخارج
ادا را مطلب حق و است محدودی واژه الکلیسم ما برای برمیگیرد. در کند
نمیکند،زیرامشکلمایکمادهمخدربخصوصنیست،بیمارییبهناماعتیاداست.
به و است شده رهنمون برتر الهام یک وسیله به مان انجمن معتقدیم ما
خاطرراهنمایی،جهتبنیادبرنامهخودبرپایهیکبرنامهبهبودیثابتشدهسپاس

گزاریم.
ماازراههایمختلفبهمعتادانگمناممیآییمومعتقدیموجهمشترکمااین
استکههیچکدامنتوانستهایمبااعتیادخودکناربیاییم.ازآنجاکهاقشارمختلفی
ازمعتاداندراینانجمنوجوددارند،بنابراینراهحلهایمندرجدراینکتاب،به
طورکلیبیانشدهاست.دعامیکنیمکهدرانجاماینکارآنقدرجستجوگرو
دقیقبودهباشیمتاهرمعتادیکهاینکتابرامیخواند،همانامیدیراکهما

پیداکردیم،پیداکند.
مابنابرتجربهخودمعتقدیمکههرمعتادویاهرکسکهگرایشبهاعتیادرا
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دارد،ازیکبیماریالعالججسمی،فکریوروحیرنجمیبرد.ماگرفتارمشکل
الینحلیبودهایم،کهچارهآنماهیتیروحانیدارد،بنابرایندراینکتابمسائل

روحانیموردبحثقرارخواهدگرفت.
اّمایکسازمانمذهبینیستیم.برنامهمایکمجموعهازاصولروحانیاست
پیدامیکنیم. بهبود فکری ازیکحالتالعالججسمیو آن بهکمک ما که

همزمانباتحریراینسطورمادعاکردهوگفتهایم:
»خداوندا،دانشیعطافرماتابتوانیمکلماترامطابقبااحکامالهیتبهرشته
تحریردرآوریم.غریزهفهمعزمعزیزترادرمابکار،مارابهخدمتارادهخود
درآوردهوسندازخودگذشتگیمانراصادرکن،تااینکلماتدرحقیقتازآن
توباشدنهازآنما.شایدبدینوسیلهدیگرالزمنشودکههیچمعتادیدرهیچجا

ازدرداعتیادهالکشود.
خاطر به باید میشود، انجام NA خدماتی مسیر در که کاری گونه هر
بهتررساندنپیامبهبودیبهمعتادیکههنوزدرعذاباست،باشد.تحریراین
کتابنیزدلیلیجزاینندارد.مابایدهمیشهبهخاطرداشتهباشیمکهچهبه
عنوانعضووچهبهعنوانگروهیاکمیتهخدماتی،هرگزدرحالرقابتبایکدیگر
نبودهونبایدباشیم.ماجداگانهوباهمسعیدرکمکبهتازهواردانوپیشبرد
هدفمشترکمانداریم.ماازراهتجربههایدردناکآموختهایمکهتعارضهای
داخلیچطورانجمنمانرافلجمیکندوماراازخدماتیکهالزمهرشداستباز

میدارد.
آرزوداریمکهاینکتاببهمعتاداندرحالعذابکمککندکهآنهاهمراه
حلیراکهماپیداکردهایمبیابند.هدفماایناستکهفقطبرایامروزپاک

بمانیموحاملپیامبهبودیباشیم.



برنامهما

معتـــــادان گمنــــام 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کتابهایزیادیدرموردماهیتاعتیادنوشتهشده
است.اینکتاببهطورکلیتوجهخودرابررویماهّیت
بهبودیمتمرکزکردهاست.اگرشمایکمعتادهستیدو
اینکتابرایافتهایدتمناداریماینفرصتراازدست

ندهیدوآنرابخوانید!





فصل اول 

معتاد کیست ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اکثرمابرایجوابدادنبهاینسئوالاحتیاجبهفکرکردننداریموجوابش
راخوبمیدانیمزمانیتمامزندگیوفکروذکرمابهنوعیدرموادمخدر
خالصهشدهبود.ماهمیشهیامشغولگرفتنومصرفکردنآنبودیمویا
بهدنبالراهتهیهاشمیگشتیم.مازندگیمیکردیمکهمصرفکنیمو

مصرفمیکردیمکهزندگیکنیم.خیلیسادهمعتاد،زنیامردیاستکه
زندگیشراموادمخدرکنترلکند.ماکسانیهستیمکهدرچنگالیک

بیماریمزمنوپیشروندهگرفتاریموهمیشهعاقبتیچونزندان،
تیمارستانومرگدرانتظارماناست.

آنعدهازماکهبرنامهمعتادانگمنامراپیداکردهایم،درمورداینکهمعتاد
کیست؟احتیاجبهفکرکردننداریموجوابشراخوبمیدانیم!تجربهمابدین

قراراست.
مابهعنوانمعتاد،کسانیهستیمکهمصرفهرمادهایکهافکارواحساساترا
تغییردهد،درهرقسمتزندگیمانتولیداشکالمیکند.بیماریاعتیاد،به
مراتبفراگیرترازمصرفموادمخدراست.بسیاریازمامعتقدیمکهاینبیماری

مدتهاقبلازاولینبارمصرف،درماوجودداشتهاست.
اکثرماقبلازآمدنبهبرنامهمعتادانگمنام،خودرامعتادنمیدانستیمو
اطالعاتیکهدردسترسداشتیمازجانبکسانیبودکهخوداطالعاتنادرستی
داشتند.ماتصورمیکردیمتاوقتیکهبتوانیممصرفخودرابرایمدتیمتوقف
کنیم،اشکالیدرکارنیست.مابهتوقفهایماننگاهمیکردیمنهبهمصرفمان.
هرچهبیماریماپیشترمیرفت،کمتربهفکرتوقفمیافتادیموفقطوقتی
درماندهمیشدیمگاهازخودمیپرسیدیم:»آیاممکناستربطیبهموادمخدر

داشتهباشد؟«..
مامعتادشدنراخودمانانتخابنکردیم،ماازبیمارییرنجمیبریمکهعوارض
تشخیص، نتیجه در و میدهد نشان اجتماعی ضد رفتاری صورت به را خود



معتـــادان گمنـــام

طبقهبندیودرمانآنبسیاردشواراست.
بیماریما،ماراازمردمجداکردهبودوفقطدرمواقعتهیه،مصرفوپیداکردن
موادمخدربادیگراندرتماسبودیم.بدرفتار،کینهجو،خودخواهوخودمحوربوده
وبادنیایبیرونقطعرابطهکردهبودیم.هرچیزیکهبرایمانکاماًلآشنانبود،
غریبهوخطرناکمینمود.دنیایمامحدودشدهوزندگیماندرانزوامیگذشت.
مابرایزندهماندنمجبوربهمصرفبودیمواینتنهاراهیبودکهبرایزندگی

میشناختیم.
بعضیازماباوجودیکهازموادمخدراستفاده،سوءاستفادهواستفادهنابجا
میکردیم،اّماهنوزخودمانرامعتادنمیدانستیموهمیشهبهخودمیگفتیم»من
و داشتیم نادرستی تصورات اعتیاد، ماهیت مورد در ما دارم«. را اش جنبه
فکرمیکردیممعتادکسیاستکهدرخیاباندعواومرافعهکند،مرتکبجرم

وخالفشود،سرنگکثیفمصرفکندویابهزندانبرود.
وقتیبااعتیادمابهعنوانجرموضعفاخالقیبرخوردشد،ماسرکشترشدهو
بیشتربهکنجانزواراندهشدیم.بعضیازاوقاتنشئهگیهایمانحالخوبیداشت
اّماکارهاییکهبایدبرایادامهمصرفمیکردیمنشاندهندهوخامتاوضاعبود.ما
درچنگالبیماریخوداسیربودیمومجبوربودیمبرایادامهزندگیبههرکاری
دستبزنیم.مامردمراآلتدستخودقراردادهوسعیمیکردیمهمهچیزرا
دراطرافخودکنترلکنیم.دروغمیگفتیم،دزدیوخیانتمیکردیموخودمان
رامیفروختیم.مابایدموادمصرفیخودرابههرقیمتیتهیهمیکردیم.ترس

وشکستبهمرورزندگیمانراتسخیرکرد.
یکیازجنبههایبیماریما،ناتوانیدررویاروییبازندگی-آنطوریکه
هست-بود.مابرایتحملایندنیایظاهراًخصمآلود،موادمخدرمختلفیرا
آزمایشکردهایم.مادررویایپیداکردنفرمولمعجزهآساییبودیمکهبتواند
مشکلاصلیماراکه-خودمانبودیم-حلکند.واقعیتاینبودکهمادیگر
نمیتوانستیمازهیچمادهایکهاحساساتوافکارراازحالتطبیعیخارجمیکند،
حتیحشیشوالکلاستفادهکنیم.دیگرموادمخدرحالمانراخوبنمیکرد.
بعضیاوقاتوقتیصحبتازاعتیادمیشد،حالتیتدافعیبهخودمیگرفتیمو
حقمصرفخودراتوجیهمیکردیم،خصوصااگرنسخهدکترهمدردستداشتیم.
بهکارهایغیرقانونیورفتارغیرطبیعیخودکهناشیازمصرفمانبودافتخار
میکردیمواوقاتیراکهیکهوتنها،ترسوجودمانرافرامیگرفتوبهحالخود

۴
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تأسفمیخوردیمراازیادمیبردیم«.مابهدامالگویانتخابیفکرکردنافتاده
بودیموفقطدورانخوشمصرفرابهیادمیآوردیم.مااوقاتیراکهزندگیبه
صورتیککابوسوحشتناکدرمیآمدنادیدهگرفتهوازواقعیاتاعتیادمان

روگردانبودیم.
قابلیتهایعالیترفکریواحساسیما،مانندوجدانوقدرتدوستداشتن،
شدیداًتحتتاثیرموادمخدرقرارگرفته،علمزندگیبهحدودحیوانیتنزلکرده
بود.ماخودراکاماًلباختهبودیمودیگرازاحساسانسانیتهیچخبرینبود.
ممکناستاینمطالبافراطیبهنظربرسد،اّمابسیاریازمادرچنینحاالت

وافکاریبودهایم.
مادائمابهدنبالجوابمیگشتیمومنتظراینبودیمکهشایدکسی،جایی
یاچیزیباعثشودکهناگهانهمهچیزدرستشود.دیگرتواناییروبروشدن
بامسائلروزمرهرانداشتیم.باپیشرفتبیماریبسیاریازمابازندانهاومراکز

درمانیسروکاردائمیپیداکردیم.
اینتجربههانشانمیدادکهپایزندگیمادرجاییمیلنگد.ماهمیشهبه
دنبالراهیآسانبرایفراربودیم.بعضیازمافکرخودکشیرامیکردیم.تالشها
وکوششهایمامعموالکممالطوبیمایهبودوبهاحساسخودکمبینیو
بیارزشیمابیشتردامنمیزد،مادردامسراب»اگراینجوریشدهبود«،»اگر
اونجوریبشه«و»فقطهمینیکدفعه«گرفتارشدهبودیم.ماحتیوقتیکه
برایگرفتنکمکبهجاییمراجعهمیکردیم،فقطدرفکرتسکیندردخماری

بودیم.
مابارهاسالمتجسمیخودرابدستآوردهبودیم،تاآنرابامصرفمجدد
ازدستبدهیم.سابقهنشانمیدهدکهبرایمامصرفموفقیتآمیزمیّسرنیست
هرچقدرهمکهظاهراموفقبهنظربرسیم،مصرفموادمخدرهمیشهمارابهزانو

درمیآورد.
اعتیادراهممانندسایربیماریهایالعالجمیتوانمتوقفکرد.ماهمموافقیم
کهمعتادبودنهیچخجالتیندارد.البتهدرصورتیکهحاضرباشیممشکلخودرا
صادقانهبپذیریموبرایحلآنقدمهایمثبتیبرداریم.اکنونبدونهیچشکی
مایلیماقرارکنیمکهبهموادمخدر،حساسیتداریم.عقلسلیمحکممیکندکه
بازگشتبهعاملحساسیتماندیوانگیاست.تجربهمانشانمیدهدکههیچ

دارویینمیتواندبیماریمارادرمانکند.

۵
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باآنکهقدرتمقاومتجسمیوفکریمهماست،اّمابسیاریازداروهابرای
شعلهورکردنآتشحساسیت،احتیاجبوقتزیادیندارند.واکنشمابهموادمخدر،

عامل»اعتیاد«ماستنهمقدارمصرفما.
بسیاریازماتاذخیرهموادمخدرمانتمامنشدهبود،هنوزنمیدانستیمکهباآن
مشکلداریم.وقتیکهدیگراندرموردمسائلماحرفیمیزدند،مطمئنبودیم
کهحقباماستوآنهاهمگیدراشتباهند.اینطرزفکر،بهمااجازهمیدادکه
بتوانیمرفتارخودآزارانهخودراتوجیهکنیم.مابرایخوددیدگاهیبرگزیدهبودیم
کهبهماامکانمیدادبدوندرنظرگرفتنصالحخودودیگران،بهمصرفادامه
دهیم.مدتهاقبلازآنکهبتوانیمبهکسیاقرارکنیم،احساسمیکردیمکه
موادمخدردرحالازبینبردنماست.متوجهشدهبودیمکهحتیاگرسعیهم
بکنیم،بازنمیتوانیممصرفخودراقطعکنیم.حدسمیزدیمکهاختیارمصرفاز

دستماخارجشدهوقدرتترکراهمازدستدادهایم.
ادامهمصرفمانوقایعخاصیرابدنبالداشت.باطرزتفکربهخصوصاعتیاد،
بیشترخوگرفتیم.بمرورزندگیقبلازاعتیادرافراموشکردیموموهبتهای
اجتماعیازخاطرمانرفت.اخالقوعاداتعجیبیپیداکردیم.فراموشکردیمکه
چطورکارکنیم،چطورتفریحکنیم،چطورخودرابیانکنیم،چطوربهدیگران

اهمیتدادهوچطوراحساسکنیم.
دردورانمصرف،درعالمدیگریبودیموفقطگاهگاهیدنیایواقعیویا
خودآگاهی«راتجربهمیکردیم.مانندداستان»دکترجکیلومسترهاید«،به
نظرمیرسیدکهدروجودماهمبهجاییکنفر،حداقلدونفرزندگیمیکردند.
ماحیرانبودیمکهچطورمیتوانیمقبلازشروعدورهبعدی،بهزندگیخودسر
وسامانیبدهیم،هرازگاهیموفقهممیشدیم،اّمابعدهااهمیتآنکمترو
غیرممکنبودنشبیشترشد،تاعاقبتدکترجکیلمردومسترهایدجایاورا

گرفت.
برایهریکازماکارهاییهستکههیچوقتدرزندگیانجامندادهایم،اّما
نبایداجازهدهیمکهاینموضوعبهانهایبرایمصرفدوبارهبهدستمانبدهد.
بعضیازمابهدلیلتفاوتهاییکهباسایراعضاداریم،خودمانراتنهاحس
میکنیم.ایناحساس،باعثمیشودکهبهراحتینتوانیمازعاداتوروابطگذشته

خوددستبرداریم.
مقاومتهریکازمادرمقابلدردبادیگریتفاوتدارد.برایبعضیازمعتادان
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الزمبودهاستکهازدیگرانراهافراطیتریرابپیمایند،اّمابعضیدیگر،وقتی
متوجهشدیمکهمصرفمانزیادشدهوبرزندگیروزانهماناثرگذاشته،فهمیدیم

کهدیگرکافیاست.
نظر به قابلکنترل یاحداقل و تفننی اوایل،طوریمصرفمیکردیمکه
میرسیدودرموردفاجعهایکهدرآیندهبهانتظارماننشستهبودهیچخبری
نداشتیم،اّمادرنقطهبهخصوصیمصرفماحالتضداجتماعیوغیرقابلکنترل
بهخودگرفت.ایناتفاقزمانیبرایماافتادکههنوزهمهچیزخوببودوموقعیت
مااجازهمیدادکهمرتبمصرفکنیم،اّمااینجامعموالنقطهپایانیدورانخوش
بود.ممکناستسعیکردهباشیمکهدرمصرف،متعادلشویم،یاجایگزینیپیدا
کنیم،یاحتیمصرفرامتوقفکنیم،اّماازمرحلهمصرفموفقیتآمیزوعشقو
حال،واردمرحلهورشکستگیکاملروحانی،احساسیوفکریشدیم.ایندرجه
انحطاط،درموردهریکازمعتادانمتفاوتاست.اینجریانچهدرظرفچند
روز،چهطیسالها،درهرصورتسراشیبیزوالاست.آنعدهازماکهازاعتیاد
و ها زندان به کارشان میکند، پیشرفت بیماری که طور همان نمیمیرند،

تیمارستانهاکشیده،خصائصاخالقیخودراکاماًلازدستمیدهند.
موادمخدرباعثمیشداحساسکنیممیتوانیمازعهدههرپیشامدیبرآییم،اگر
چهبعدهامتوجهشدیمکهمصرفموادمخدربزرگترینعاملبعضیازبدترین
مشکالتزندگیمابودهاست.بعضیازمابهخاطرجرایممربوطبهاعتیاد،ممکن

استبقیهعمرخودرادرزندانبگذرانیم.
برایماالزمبودکهبهآخرخطخودبرسیم،تاتمایلبهترکراپیداکنیم.
نهایتاانگیزهدرخواستکمکدرمراحلآخریاعتیاددرماپیداشد.سپسبه
راحتیتوانستیمنابودی،فالکتوسرابمصرفموادمخدرراببینیم.درحالیکه

مشکالترودررویمانقرارگرفتهبودندافکاراعتیادمانسختترشدهبود.
برای ما نزدیکانخوددیدیم. رفتار اولدر را اعتیادمان اثرات ما از بعضی
بقایخودشدید،بهاینافرادوابستهبودیم.وقتیآنهابرایخود،سرگرمیها،
عالیقودوستاندیگریپیداکردند،خشمگین،آزردهوسرخوردهشدیم.افسوس
گذشتههارامیخوردیم،ازآیندهوحشتداشتیمواززمانحالنیز،دلچندان
خوشینداشتیم.ماپسازسالهاجستجو،حتیبیشازاوایلغمگینوناراضی

شدیم.
مابردهاعتیاد،زندانیافکارومحکوماحساسگناهخویشتنبودیم.امیدمتوقف
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کردنمصرفموادمخدررابرایهمیشهازدستدادهبودیم.تالشهایمابرای
پاکماندنمرتباباشکستروبروبودوباعثرنجوعذابمانمیشد.

بهعنوانمعتاد،مابیماریالعالجیداریمکهنامآناعتیاداست.اینبیماری،
مزمن،پیشروندهوکشندهاست.اگرچهقابلدرماننیزمیباشد.بهنظرماهرکس
اولبایدازخودسؤالکندکهآیامنیکمعتادهستم؟دانستناینکهچطوربه

اینبیماریمبتالشدهایمدراولویتنیست،برایمابهبودیاهمیتدارد.
درماناعتیادمانراباقطعمصرفشروعمیکنیم.بسیاریازمابهدنبالجواب
میگشتیم،اّمانمیتوانستیمراهحلیپیداکنیم،تاباالخرهیکدیگرراپیداکردیم.به
محضاینکهماخودرامعتادمعرفیکنیم،امکانکمکفراهممیشودومیتوانیم
قسمتیازوجودخودرادرمعتاداندیگرببینیمودرخودنیزقسمتیازوجودآنها
راپیداکنیم.اینآگاهیباعثمیشودکهبتوانیمبهیکدیگرکمککنیم.تازمانی
کهمعتادانپاکیراکهحاضرباشند،بهبودیخودرابامامشارکتکنند،پیدا
نکردهبودیم،آیندهماناامیدکنندهبهنظرمیرسید.انکاراعتیادباعثتداومبیماری
ماشدهبود،اّمابااعترافصادقانهتوانستیممصرفخودرامتوقفکنیم.اعضای
معتادانگمنامبهماگفتند:آنهایکعدهمعتاددرحالبهبودیهستندکه
آموختهاندبدونموادمخدرزندگیکنند،بهخودگفتیماگرآنهاتوانستهاندماهم

میتوانیم.
تنهاراهدیگریکهبهجزبهبودیوجوددارد،زندان،تیمارستان،آوارگیویا
مرگاست.متاسفانهبیماریمان،ماراوادارمیکندکهاعتیادخودراانکارکنیم.
اگرشمایکمعتادهستید،میتوانیدازطریقبرنامهNAراهتازهایبرایزندگی
خودپیداکنید.مادرطولبهبودیبهمروربهافرادیسپاسگزارتبدیلشدهایموبا
پرهیزکاملوبکارگیریقدمهایدوازدهگانهمعتادانگمنامزندگیثمربخشی

پیداکردهایم.
مامیدانیمکههرگزعالجنمیشویموبیماریمانراتاآخرعمرباخودخواهیم
داشت،اّماباوجودداشتناینبیماری،بهبودپیدامیکنیموهرروزفرصتتازهای
بهمادادهمیشود.مامتقاعدشدهایمکهبرایمافقطیکراهدرزندگیوجوددارد

وآنراهمعتادانگمناماست.

۸



فصل دوم 

برنامه معتادان گمنام چیست ؟ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به اعتیاد که است مردانی و زنان از انتفاعی غیر انجمن یک گمنام، معتادان
در که هستیم معتادانی ما است. بوده شان زندگی اصلی مشکل موادمخدر
پاکی هم کمک به تا میآییم گردهم مرتب طور به اکنون و بهبودیم حال
ازهرگونهمادهمخدر برنامهپرهیزکامل برنامه،یک این خودراحفظکنیم.
مواد مصرف قطع به تمایل انجمن این در عضویت الزمه تنها است.
اینفرصت باشیدو اینموردروشنبین مخدراست.پیشنهادمیکنیمکهدر
راازدستندهید.برنامهمامرکبازاصولیاستکهبسیارسادهبیانشدهاند
مهم بسیار نکته بندیم. کار به خود روزمره زندگی در را آنها میتوانیم ما و

اینبرنامهعملیبودنآناست.

سازمانی هیچ به ما ندارد. وجود شروطی و شرط هیچ گمنام معتادان در
ویا مذهبی سیاسی، سازمان هیچ با و نداریم عضویتی حق نیستیم. وابسته
مایل که کس هر نیستیم. و نبوده نظر تحت هرگز نداریم. انتظامیارتباطی
مذهب یا و اعتقاد جنسی، هویت نژاد، سن، گرفتن نظر در بدون باشد

میتواندبهمابپیوندد.

از را آن یا و اید کرده مصرف چقدر و چیز چه شما که نیست مهم ما برای
یادارائیو ایدو اید.کارهاییکهدرگذشتهکرده ازکجاخریده چهکسیو
این اهمیتدارد، ما برای تنهاچیزیکه تفاوتاست. مابی برای نداریشما
استکهشمامیخواهیددرموردمشکلتانچهبکنیدوماچطورمیتوانیم
بهشماکمککنیم.دراینجاتازهواردانازهمهمهمترند،زیرامافقطبادر
گروهی تجربه . کنیم راحفظ آن میتوانیم داریم، که آنچه گذاشتن میان
پاک میکنند شرکت جلسات در مرتب بطور که کسانی میدهد نشان ما

میمانند.
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معتادانگمنام،انجمنمردانوزنانیاستکهمیآموزندچگونهبدونموادمخدر
زندگیکنند.ماجمعیتیغیرانتفاعیهستیموهیچگونهحقعضویتوشهریهای
بههیچشکلنداریم.هریکازماحقعضویتخودراقبالپرداختکردهاست.ما

تاوانحقبهبودیمانرابادردپرداختهایم.
مامعتادانیهستیمکهبرخالفانتظار،ازمهلکهاعتیادجانسالمبدربردهایم
واکنونبهطورمرتبگردهممیآییم.مابرایشنیدنپیامبهبودی،بهداستانهای
اعضایمانگوشفرادادهونسبتبهحرفهایصادقانهواکنشمثبتنشان

میدهیم،مامتوجهشدهایمکهسرانجامبرایماهمامیدوجوددارد.
ماازابزاریکهمعتاداندرحالبهبودی،بهکمکآن،زندگیبدونموادمخدررا
درNAآموختهاند،استفادهمیکنیم.قدمهایدوازدهگانه،ابزارمثبتیهستندکه
بهبودیماراممکنساختهاند.هدفاصلیماپاکماندنورساندنپیامبهبودیبه
معتادیاستکههنوزدرعذابمیباشد.مشکلمشترکمااعتیاد،باعثاتحادما
شدهاست.مابارفتنبهجلسات،صحبتکردنوکمکبهسایرمعتادان،قادربه
حفظپاکیخودمیشویم.تازهواردمهمترینفرددرهرجلسهایاست.زیرامافقط

بادرمیانگذاشتنآنچهکهداریممیتوانیمآنراحفظکنیم.
معتادانگمنام،تاکنونبابیشازصدهاهزارمعتادسروکارداشتهاستودر
اینموردسالهاتجربهدارد.اینتجربهمستقیمودستاولیکهماازتماممراحل
مختلفبیماریوبهبودیپیداکردهایم،خاصیتدرمانیبینظیریدرخودداردوما
مایلیمآنرابهرایگاندراختیارهرمعتادیکهمیخواهدبهبودپیداکندقرار

دهیم.
پیامبهبودیمابرمبنایتجربهماست.قبلازپیوستنبهانجمنتمامقوایما
باکوششبیهودهایکهبهخاطرمصرفموفقیتآمیزمیکردیم،تحلیلرفتهبود
ومتحیربودیمکهایرادماندرکجاست.پسازورودبهNAماخودرادرمیانگروه
بسیارخاصیازمردمپیداکردیم.آنهاباآنکهدرستمثلماافرادرنجدیدهای
بامادرمیان رایگان به بودند.تجربیاتیکهآنها بهبودپیداکرده اّما بودند،
گذاشتند،سببشدکهامیددردلمازندهشودوفکرکنیمکهاگراینبرنامهبرای

آنهاکارکردهاست،برایماهمکارمیکند.
تنهاالزمهعضویتتمایلبهقطعمصرفاست.مادیدهایمکهاینبرنامهبرایهر
معتادیکهازصمیمقلبوصادقانهتمایلبهقطعمصرفداشتهباشد،کاربرددارد.
به اول، جلسه از پس اّما باشیم، پاک ما که نیست الزم حتما ورود بدو در
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تازهواردانپیشنهادمیشودشرکتدرجلساتراادامهدهندوپاکبیایند.لزومی
نداردمنتظراوردوز،یازندانشویموبعددستکمکبهسویمعتادانگمنامدراز
کنیم.اعتیادحالتبالچارهاینیستکهامکانبهبودیدرآنوجودنداشتهباشد.
مابامعتادانینظیرخودکهپاکهستندآشنامیشویم.بادیدنرفتاروشنیدن
حرفهایآنهامتوجهمیشویمکهآنهاراهزندگیبدونموادمخدرولذتاز
آنراپیداکردهاند.مادیگرمجبورنیستیمبامحدودیتهایگذشتهخودبسازیم.
اکنونمیتوانیمعقایدکهنهوقدیمیخودراموردبررسیمجددقراردهیموآنها
راتصحیحویاباعقایدتازهتریتعویضشانکنیم.مازنانومردانیهستیمکه
متوجهشدهایمومعترفهستیمکهدرمقابلاعتیادمانعاجزیمووقتیمصرف

میکنیمبازندهمیشویم.
وقتیمامتوجهشدیمکهنهمیتوانیمباموادمخدرونهبدونآن،زندگیکنیم،
بهجایشکنجهخود،دستکمکبهسویNAدرازکردیم.اینبرنامهدرزندگی
مامعجزهمیکند.مابهمروربهانسانهایدیگریتبدیلمیشویم.بهکارگیری
قدمهاوپرهیزکاملازمصرف،مهلتروزانهایبهمامیدهدتاازحبسابدیکه

بهخودتحمیلکردهبودیم،نجاتیابیموآزادباشیم،تازندگیکنیم.
اّمامایلیمکهمحلبهبودیمانجایامنبودهوتحتتاثیرهیچعاملخارجی
نباشد.برایحفاظتازانجمن،تاکیدمیکنیمهیچنوعمادهمخدرویاوسائل

مصرفآنبهجلساتآوردهنشود.
مابرایابرازمکنوناتخوددرانجمن،کاماًلاحساسآزادیوامنیتمیکنیم،
زیراسازمانهایانتظامیدرکارمادخالتیندارند.درفضایجلساتما،درک
وهمدردیرابهخوبیمیتواناحساسکرد.ماسعیمیکنیمطبقاصولبهبودی،
ما کنیم. خودداری یکدیگر مورد در اخالقی داوری و بندی طبقه قضاوت، از
دراستخدامنیستیموعضویت،هیچگونههزینهایندارد.NAسرویسمشاوره

ومددکاریاجتماعیندارد.
درجلساتماهمسانی،امیدومشارکتدرجریاناست.قلبNAوقتیدرحال
طپشاستکهدومعتاد،بهبودیخودرابایکدیگردرمیانبگذارند.صحبتو
مشارکتدرموردکارهاییکهانجاممیدهیمباعثمیشودکهآنهابرایمان
واقعیمیشوند.اینسلسلهمراتببهصورتبسیارگستردهایدرجلساتمامرتباْ
تکرارمیشود.یکجلسهوقتیدرجریاناستکهدویاچندمعتاد،بهقصدکمک

بهیکدیگرجهتپاکماندن،گردهمآیند.

11



معتـــادان گمنـــام

درآغازجلسات،ماازنشریاتNAکهدردسترسهمگانقرارداردمطالبی
انتخابی یادرموردیکموضوع و دارند ازجلساتسخنران بعضی میخوانیم.
صحبتمیکنندوبعضیهردوخصوصیتراداراهستند.جلساتبسته،مخصوص
معتادانویاکسانیاستکهفکرمیکنندممکناستباموادمخدرمشکلداشته
کند، تجربه را ما انجمن است مایل که هرکس به ما باز، درجلسات باشند.
خوشآمدمیگوییم.سنتهایدوازدهگانهما،حافظجوبهبودیاست.ماازطریق
اعاناتداوطلبانهاعضایمانکاماًلمتکیبهخودهستیم.بدوندرنظرگرفتناین
کهجلساتمادرکجاتشکیلمیشود،ماغیروابستهباقیمیمانیم.جلسات،جایی
برایگردهمآمدنافرادمیباشد.تنهاچیزیکهبرایتشکیلیکجلسهالزم

است،دومعتاد،قدریلطفوصفاومشارکتاست.
مااجازهمیدهیمکهعقایدتازهبهدرونماراهیابند،سؤاالتخودرامطرحکرده
میان در یکدیگر با ایم آموخته موادمخدر بدون زندگی برای که را مطالبی و
میگذاریم.باآنکهممکناستاصولقدمهایدوازدهگانهدرابتداعجیببه
اّمامهمتریننکتهایکهدرموردآنهاوجوددارد،عملیبودن نظربرسند،
آنهاست.برنامهمایکروالزندگیاست.ماارزشاصولروحانیچونتسلیم،
بهکارگیری و NA،شرکتدرجلسات بامطالعهنشریات را فروتنیوخدمت
قدمهایدوازدهگانهمیآموزیم.مادریافتیماگرازداروهاییکهاحساساتوافکاررا
تغییرمیدهد،پرهیزکنیموبرایتداومبهبودیخودقدمهایدوازدهگانهرابهکار
گیریم،زندگیمانبهترمیشود.زندگیکردنبرطبقاینبرنامه،مارابایک
نیرویبرترازخودمرتبطمیسازدوبااصالحعیوبمان،قابلیتکمکبهدیگران
رادرماپدیدمیآورد.اینبرنامهدرهرجاکهپایخطادرکارباشد،بخششرابه

مامیآموزد.
کتابهایزیادیدرموردماهیتاعتیادنوشتهشدهاست.اینکتاببطورکلی
توجهخودرابررویماهیتبهبودیمتمرکزکردهاست.اگرشمایکمعتادهستید
واینکتابرایافتهایدتمناداریماینفرصتراازدستندهیدوآنرابخوانید!
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فصل سوم 

چرا این جا هستیم؟ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
از کاماًلً را خود زندگی اختیار ما گمنام، معتادان انجمن به پیوستن از قبل
آن از و کنیم زندگی دیگران مانند نمیتوانستیم دیگر و بودیم داده دست
لذتببریم.برایزندگیبهچیزیمتفاوتنیازداشتیموتصورمیکردیمکه
خانواده، از مهمتر مخدر مواد ما برای ایم. کرده پیدا موادمخدر در را آن 
بدست قیمتی هر به را آن میبایستی و بود شده مان فرزندان و همسر
میآوردیم.دراینراهبهبسیاریازمردملطمههایشدیدزدهایم،اّمابیشاز
مسئولیتهای قبول جنبه نداشتن خاطر به ما ایم. داده آزار را خودمان همه
طور این و میکردیم درست گرفتاری خودمان برای خودمان واقع در فردی،

بهنظرمیرسیدکهنمیتوانیمزندگیراآنطورکههستقبولکنیم.

اّما است. تدریجی خودکشی یک اعتیادمان که بودیم شده متوجه ما اکثر
سلب ما از اقدامیرا گونه هر انجام قدرت زندگی، زیرک دشمن این اعتیاد، 
بسیاری شد. کشیده ها زندان به کارمان ما از بسیاری نهایت در بود. کرده
دستبهدامنپزشکان،روانپزشکانویامذاهبشدیم،اّماهیچیکازآنها
و میکرد عود دوباره یا ماهمیشه بیماری نبود. کافی ما مشکل حل برای
پناه یکدیگر به گمنام معتادان در ناچاری روی از عاقبت تا میشد. بدتر یا

آوردیم.

بیمار افرادی ما که شدیم متوجه گمنام معتادان انجمن به پیوستن از پس
بههر اّما ندارد. ای ایمکهعالجشناختهشده برده رنج بیماریی از و هستیم
امکان آن از پس و داشت باز فعالیت از ای نقطه در را آن میتوان حال

بهبودیهموجوددارد.

مامعتادانیهستیمکهخواهانبهبودیم.مادرگذشتهبرایسرپوشگذاردن
بررویاحساساتمانازموادمخدراستفادهمیکردیموبرایادامهمصرفآنبه
هرکاریکهالزمبوددستمیزدیم.بسیاریازماخمارازخواببیدارمیشدیم
وقدرتسرکاررفتنرانداشتیمویانشئهبهآنجامیرفتیم.بسیاریازمابه
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آزارعزیزانمان باعث و بهدزدیمیزدیم زیادمصرفماندست خاطرمخارج
میشدیم.ماتماماینکارهارامیکردیموبعدهمبهخودمیگفتیم،»ازپسآن
برمیآیم«.ماهمیشهبهدنبالراهفراربودیم.نمیتوانستیمبازندگی،آنطورکه
بودروبروشویم.اوایل،مصرفبرایمانلذتبخشبود،اّمابهمروربهصورتعادت
درآمدوعاقبتلزومحیاتیپیداکرد.مادرموردپیشروندگیاینبیماریچیزی
نمیدانستیموبدونآنکهبدانیمبهکجاکشاندهمیشویم،درسراشیبنابودیبه
جلومیرفتیم.مامعتادبودیم،اّماخودمانآنرانمیدانستیم.سعیمیکردیمبه
کمکموادمخدرازواقعیات،دردوبدبختیفاصلهبگیریم،اّماپسازپریدننشئگی
درمییافتیمکهمشکالتهنوزسرجایخودهستند،حتیبدترهمشدهاندوما
همبرایفراموشکردنآنهادوبارهودوبارهمصرفمیکردیموهرباردفعاتو

مقدارآنراباالترمیبردیم.
مابهدنبالکمکبودیم،اّماپیدانکردیم.اکثرپزشکانازمسئلهبغرنجماچیزی
سردرنمیآوردندومیخواستندباتجویزداروبهماکمککنند.زنان،شوهرانو
عزیزانمانهرچهداشتندبهمامیدادندوبهامیدبهترشدنویاقطعمصرفما،
تمامانرژیخودراازدستمیدادند.سعیمیکردیمبهجایموادمخدرمصرفی،
نوعدیگریراجایگزینکنیم،اّمااینکارفقطرنجماراطوالنیترمیکرد.سعی
کردیممصرفخودرامحدودوتفننیکنیم،ولیموفقنشدیم.درواقعچیزیبه
ناممعتادتفننیوجودندارد.بعضیازمادرمذاهب،فرقههاوکلیساهابهدنبال
جوابگشتیم.بعضی،باکوچکردنوازشهریبهشهردیگررفتن،درفکرعالج
بودیموبرایمشکالتخود،محیطزیستوشرایطزندگیرامقصرمیدانستیم.
کوششبرایعالجدردمانبهوسیلهسفر،اینفرصترابهمامیدادکهازافراد
جدیدیسوءاستفادهکنیم.بعضیازمادررابطههایجنسیویارفیقبازیبه
دنبالتأییدوامنیتمیگشتیم،اّمااینرفتارتأییدطلبانه،بیشازگذشتهمارابه
عمقاعتیادسرنگونمیکرد.بعضی،ازدواجوطالقیافرارراامتحانکردیم،اّماهر

کاریکهمیکردیمازبیماریخودرهانمیشدیم.
مابهنقطهایاززندگیرسیدیمکهاحساسمیکردیمآبازسرمانگذشتهو
کارتماماست.نزدفامیل،دوستانوهمکاراندیگرارزشچندانینداشتیم.بسیاری
ازمابیکاربودهوقابلیتکارکردنراازدستدادهبودیم.موفقیتبههرشکلی
برایمانموضوعیترسناکوکاماًلغریبهشدهبود.دیگراصالنمیدانستیمکهچه
کاربایدبکنیم.هرچهاحساسبیارزشیدرمابیشترمیشد،برایمخفیکردنش
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بیشترمصرفمیکردیم.دردوبدبختیخستهوبیزارمانکردهبود.ماوحشتزده
بودیموازترسهایمانمیگریختیم،هرچقدرهمکهفرارمیکردیم،ترسمانند
سایههمراهمانبود.ناامید،بیثمروگمگشتهبودیم.شکست،برایمانیکروال
زندگیشدهواحترامبهنفسمانکاماًلازدسترفتهبود.دردناکتریناحساسما
ناامیدیبود.انزواوانکاراعتیاد،باعثمیشدکهماسریعترسرازیرینیستیراطی
کنیم.دیگرهیچگونهامیدیبهبهترشدننداشتیم.بیچارگی،خالءوترسطریقه
زندگیمانشدهبود.ماکاماًلشکستخوردهبودیم.چیزیکهمادرواقعبهآن
نیازداشتیم،تغییرشخصیتبود.تغییرالگویزندگیخودآزارانه،کاماًلالزمبه
نظرمیرسید.دروغگوییها،خیانتهاودزدیهایمانمارادرچشمخودمان
خواروخفیفکردهبود.مابهاندازهکافیخودآزاریکردهبودیم.عاقبتعجزخود
راتجربهکردیمووقتیدیگرهیچچیزنمیتوانستترسووحشتماراازبین

ببرد،بهآخرخطرسیدیموآمادهدرخواستکمکشدیم.
مادرجستجویراهحلدستمانرادرازکردیمومعتادانگمنامراپیداکردیم.
بهعنوانیکبازندهبهاولینجلسهNAرفتیمونمیدانستیمبایدچهانتظاری
داشتهباشیم.پسازحضوردریکیاچندجلسهبهمروراحساسکردیمکهاعضاء
مایلندبهماکمککنندواینمسالهبرایشاناهمیتدارد.اگرچهفکرمابهما
میگفتکههرگزموفقنمیشویم،اّمااعضایانجمن،ماراامیدوارمیکردندو
اصرارداشتندکهمیتوانیمبهبودیابیم.دریافتیمکههرگونهفکروکاریکهدر
گذشتهکردهباشیم،مهمنیستودیگرانهمهمانکارهاراکردهاند.دوستان
انجمنچناندوروبرمانراگرفتهبودندکهبهمروردریافتیمدیگرتنهانیستیم.
بهبودی،چیزیاستکهدرجلساتماجریانداردومسئلهمرگوزندگیاست.ما
متوجهشدیماینبرنامهوقتیکارمیکندکهبهبودیرادراولویتقراردهیم،در

اینجاماباسهواقعیتهشداردهندهروبروشدیم
1-مادرمقابلاعتیادعاجزیموزندگیمانغیرقابلادارهاست.

۲-باآنکهمامسئولبیماریخودنیستیم،اّمامسئولبهبودیخود
هستیم.

۳-مادیگرنمیتوانیممردم،جاهاوچیزهارابهخاطراعتیادخودسرزنش
کنیموبایدبامشکالتواحساساتخودروبروشویم.

بهترینوسیلهبهبودی،یکمعتاددرحالبهبودیاست.مابررویبهبودی
واحساساتخودمتمرکزمیشویم،نهکارهاییکهدرگذشتهکردهایم.رفقا،اماکن
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تغییر به احتیاج ما هستند. ما بهبودی برای تهدیدی معموال سابق وافکار
همبازیها،زمینهایبازیواسبابهایبازیخودداریم.

بعضیازمادرمواقعیکهحسمیکنیمنمیتوانیمبدونموادمخدرمسائلمانرا
حلوفصلکنیم،فورادچارافسردگی،دلهره،خشمورنجشمیشویم.احساس
واّماندگیوتنهاییوپسرفتهایجزئیاغلبباعثمیشوداحساسکنیمکهاصاًل
بهترنشدهایم.مادریافتیمازبیماریرنجمیبریمونهیکمسئلهبغرنجاخالقی.
نکتهاینجاستکهماانسانهایچندانبدینبودهایم،بلکهفقطشدیداًبیماربوده
ایم.اکنوندریافتهایمکهباپرهیزازمصرف،میتواناینبیماریرامتوّقفکرد.
اّماامروزقادریمتمامیاحساساتوعواطفخودراتجربهکنیم.قبلازپیوستن
بهاینانجمنمایاخیلیخوشویاشدیدافسردهبودیم.احساساتمنفیایکه
ازخودمانداشتیمبانکتههایمثبتیمانندبهفکردیگرانبودنعوضشدهاست.
بودن انسان احساس ومشکالتحلمیشوند. اکنونجوابسؤاالتمیرسند

دوباره،چهموهبتبزرگیاست
ماچقدرباگذشتهخودتفاوتپیداکردهایم.مامیدانیمکهبرنامهNAکار
میکند.اینبرنامهماراقانعکردکهبهجایسعیدرتغییردادنمردموشرایط
محیط،بایدخودمانراتغییردهیم.مافرصتهایخوبوتازهایکشفکردهایم.
درمااحساسارزشپدیدآمدهاست.احترامبهخودراآموختهایم.اینبرنامه،یک
بابهکارگیریقدمها،مابهجاییمیرسیمکهارادهیک برنامهآموزشیاست.
نیرویبرتررامیپذیریم.پذیرش،بهبهبودیمنتهیمیشود.ماترسهایمبهم

خودراازدستمیدهیموعاقبتبهآزادیمیرسیم.
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آوردنش بدست برای حاضرید و هستید داریم ما که آنچه طالب شما اگر
اینها بردارید. را خاصی قدمهای که اید آماده صورت آن در کنید، کوشش

اصولیهستندکهبهبودیماراممکنساختند:

1 غیر. مان زندگی و بودیم عاجز اعتیادمان برابر در اقرارکردیمکه ما
قابلادارهشدهبود.

۲ مابهاینباوررسیدیمکهیکنیرویبرترمیتواندسالمتعقلرابه.
مابازگرداند.

۳ خداوند،. مراقبت به را مان زندگی و اراده که گرفتیم تصمیم ما
بدانگونهکهاورادرکمیکردیم،بسپاریم.

۴ مایکترازنامهاخالقیبیباکانهوجستجوگرانهازخودتهیهکردیم..
۵ ماچگونگیدقیقخطاهایمانرابهخداوند،بهخودوبهیکانسان.

دیگراقرارکردیم.
۶ را. ما نواقصشخصیتی کلیه پیداکردیمکهخداوند آمادگیکامل ما

برطرفکند.
۷ مابافروتنیازاوخواستیمکمبودهایاخالقیمارابرطرفکند..
۸ مافهرستیازتمامکسانیکهبهآنهاصدمهزدهبودیمتهیهکردهو.

خواستارجبرانخسارتازتمامآنهاشدیم.
۹ جبران. افراد این از داشت امکان که جا هر در مستقیم طور به ما

یا و ایشان به امر این اجرای که مواردی در مگر کردیم، خسارت
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دیگرانلطمهبزند.
1۰ مابهتهیهترازنامهشخصیخودادامهدادیموهرگاهدراشتباهبودیم.

سریعاًبهآناقرارکردیم.
11 خداوند،. با خود آگاهانه رابطه ارتقاء خواهان مراقبه و دعا راه از ما

بدانگونهکهاورادرکمیکردیمشدهوفقطجویایآگاهیازاراده
اوبرایخودوقدرتاجرایششدیم.

1۲ بابیداریروحانیحاصلازبرداشتناینقدمها،ماکوشیدیماینپیام.
رابهمعتادانبرسانیموایناصولرادرتمامامورزندگیخودبهاجرا

درآوریم.
ایندستورالعمل،مشکلبهنظرمیرسدومانمیتوانیمآنرابهیکبارهانجام
دهیم.مایکروزهمعتادنشدهایم.بنابراین،بهخاطرداشتهباشیدکهبهخودتان

سختنگیرید.
تنهامسئلهایکهبیشازهرچیزدیگرباعثناکامیمادربهبودیمیشود،
موضعبیتفاوتیبابیحوصلگینسبتبهاصولروحانیاست.سهاصلروحانی
ضروری:صداقت،روشنبینیوتمایلمیباشد.مابادردستداشتناینهابه

سالمتبهراهراستواردشدهایم.
مااحساسمیکنیمکهبرخوردمابابیماریاعتیاد،کاماًلواقعبینانهاست.هیچ
چیزارزشدرمانیکمکیکمعتادبهمعتاددیگرراندارد.مامعتقدیمکهروشمان
عملیاست،زیرایکمعتادبهترازهرکسدیگرقادراستیکمعتاددیگررادرک
وکمککند.مامعتقدیمکههرچهزودتربامشکالتاجتماعیروزمرهخودروبرو
شویم،بههماننسبتسریعترمیتوانیمتبدیلبهاعضایقابلقبول،مسئولو

سازندهاجتماعخودشویم
تنهاراهجلوگیریازفعالشدنمجدداعتیاد،خودداریازمصرف،درهمانبار
اولاست.اگرشماهممثلماهستید،میدانیدکهمصرفیکبارزیادوهزار
بارهرگزکافینیست!مابررویایننکتهقویاًتاکیدمیکنیم.زیرامیدانیمکه
مصرفهرگونهمادهمخدر،بههرشکلیویاجایگزینکردننوعدیگریبهجای

آن،آتشاعتیادمانرادوبارهشعلهورمیکند.
تفاوتقائلشدنبینالکلوانواعدیگرموادمخدر،باعثلغزشبسیاریاز
معتادانشدهاست.قبلازپیوستنبهمعتادانگمنامبسیاریازماالکلراچیز
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جداگانهایمیدانستیم،اّماماتوانپرداختایناشتباهرانداریم.الکل،یکماده
مخدراستوماافرادمبتالبهبیماریاعتیاد،بایدازهرگونهمادهمخدرپرهیزکنیم

تابهبودیابیم.
اینهابعضیازسئواالتیاستکهماازخودمانپرسیدهایم:آیامطمئنیمکه
میخواهیممصرفمانراقطعکنیم؟آیافهمیدهایمکهکنترلواقعیموادمخدر
ایمکه نبوده ما این ایمدردرازمدت، داده آیاتشخیص نیست؟ ما دردست
آیا استفادهکردهاست؟ ما از موادمخدر بلکه ایم، استفادهکرده ازموادمخدر
اختیارزندگیمابارهابهدستزندانهاوتیمارستانهانیفتادهاست؟آیاواقعااین
حقیقتراپذیرفتهایمکهتمامکوششهایمابرایقطعمصرف،یاکنترلمصرف،
باشکستمواجهشدهاست؟آیااعتیاد،مارابهکسانیکهنمیخواستیمباشیم:
نوعانشاندر باخودوهم ناصادق،متقلبوخودسرکه انسانهای به یعنی
تضادندتبدیلنکردهاست؟آیاواقعاباورمیکنیمکهبهعنوانمصرفکنندگان

موادمخدرشکستخوردهایم؟
دردورانمصرف،دنیایواقعیآنقدربرایمادردآورشدهبودکهفراموشی
رابدانترجیحمیدادیم.ماسعیمیکردیمدردخودراازدیگرانپنهانکنیم.
روزگار بودیم، ساخته خود تنهایی از که زندانهایی بند در و شده منزوی
میگذراندیموباالخرهازرویناچاریدستبهدامنمعتادانگمنامشدیم.وقتیما
بهNAمیآییمازلحاظجسمانی،روانیوروحانیورشکستهایم.ماآنقدردردو

بدبختیکشیدهایمکهبرایپاکماندنحاضربهانجامهرکاریهستیم.
تنهاامیدمادنبالکردنردپایکسانیاستکهمشکلماراداشتهوراهنجات
راپیداکردهاندوبدوندرنظرگرفتناینکهماکههستیم،ازکجاآمدهایم،یاچه
کردهایم،مارادرNAمیپذیرند.اعتیاد،وجهمشترکیبهمامیدهدکهیکدیگررا

درککنیم.
بهدنبالشرکتدرچندجلسه،بهمرورایناحساسدرمابهوجودمیآیدکه
دوازدهگانه قدمهای با اینجلسات، در ایم. کرده پیدا تعلق جایی به سرانجام
معتادانگمنام،آشنامیشویموچگونگیبهکارگرفتنقدمهارابهترتیبیکه
آمدهاندمیآموزیموبهطورروزانهازآنهااستفادهمیکنیم.اینقدمها،مشکل
گشایمسائلماهستندوحیاتمابدانهابستگیدارد.آنها،خطدفاعیمارادر
برابربیماریکشندهاعتیادتشکیلمیدهند.قدمها،اصولیهستندکهبهبودیمارا

ممکنساختهاند.
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قدم اّول
“مااقرارکردیمکهدرمقابلاعتیادمانعاجزبودیموزندگیمانغیرقابل

ادارهشدهبود.”
فرقینمیکندکهماچقدروچهمادهمخدریمصرفکردهایم.درمعتادانگمنام
پاکماندنمیبایستدررأسهرچیزدیگریقرارگیرد.مادریافتیمکهنمیتوانیم
موادمخدرمصرفکنیموزندهبمانیم.وقتیمابهعجزخودوعدمتوانائیدراداره
زندگیماناقرارکنیم،دریچهبهبودیرابهرویخودبازکردهایم.هیچکس
نمیتوانستبهمابقبوالندکهمامعتادبودهایم.ایناقراریاستکهمابایدبرای
ازخودمان باشیم، داشته تردید مورد این در ما از بعضی اگر بکنیم. خودمان
افکار حالت تغییر باعث که را دارویی هر مصرف میتوانم »آیا که میپرسیم

واحساساتمشود،کنترلکنم؟«
وقتیمسئلهکنترلمطرحمیشود،بیشترمعتادانفورامتوجهمیشوندکه
چنینچیزیممکننیست.مادریافتیمکهمصرفخودرانمیتوانیمبهمدت

طوالنیکنترلکنیم.
مطالبفوقبهروشنینشانمیدهدکهیکمعتاددرموردموادمخدراختیاری
ازخودندارد.معنایعاجزبودنایناستکهمامجبورباشیمبرخالفارادهخود
مصرفکنیم.اگرمانتوانیممصرفخودرامتوقفکنیم،چطورممکناستبهخود
بگوییمکهکنترلدردستماست.عدمتوانائیدرقطعمصرف-حتیباحداکثر
ارادهوخالصترینخواستهبهاینحرفماکهمیگوییم“مامطلقاحقانتخاب
نداریم”صحهمیگذارد،اّماوقتیدیگرسعینکنیممصرفمانراتوجیهکنیم،حق

انتخابپیداخواهیمکرد.
ماباعشق،صداقت،روشنبینیوتمایلوارداینانجمننشدهایم،مابهنقطهای
رسیدهبودیمکهبهخاطردردهایجسمانی،روانیوروحانیدیگرنمیتوانستیمبه

مصرفمانادامهدهیمووقتیکهمغلوبشدیمتمایلپیداکردیم.
عدمتواناییمادرکنترلومصرفموادمخدر،یکیازعالئمبیماریاعتیاداست.
مانهتنهادرمقابلموادمخدر،بلکهدربرابراعتیادنیزعاجزیم.مابایدبهاین
واقعیتاقرارکنیم،تابهبودیابیم.اعتیادیکبیماریجسمانی،روانیوروحانی

استکهدرتمامقسمتهایزندگیمااثرمیگذارد.
جنبهجسمیبیماریما،مصرفاجباریوبدون،اختیاراست.یعنی:عدم
تواناییدرقطعمصرفبهمجردشروع.جنبهروانیبیماریماوسوسهویامیل
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شدیدمصرفاست،حّتیوقتیکهزندگیخودرانابودمیکنیم.جنبهروحانی
تمام برخالف مااحساسمیکردیمکه ما،خودمحوریشدیدماست. بیماری
انکار، برداریم. ازمصرفدست میتوانیم بخواهیم که وقت هر موجود، شواهد
جایگزینکردن،توجیهکردن،دلیلآوردن،عدماعتمادبهدیگران،احساسگناهو
انزواوازدستدادناختیار،همگیعالئموعوارض خجالت،آوارگی،حقارت،
بیماریماهستند.بیماریماپیشرونده،العالجوکشندهاست.دانستناینمطلب
کهمشکلمایکبیماریاستونهیکضعفاخالقیبارسنگینیراازدوشاکثرما

برمیدارد.
مامسئولبیماریخودنیستیم،اّمامسئولیتبهبودیخودرابرعهدهداریم.
بیشترماسعیمیکردیمبهتنهاییمصرفمانراقطعکنیم،اّمامتوجهشدیمکه
چهباموادمخدروچهبدونآننمیتوانیمزندگیکنیم.سرانجامبهایننتیجه

رسیدیمکهدرمقابلاعتیادمانعاجزیم.
بسیاریازماسعیکردیمکهبهصرفارادهمصرفمانراقطعکنیم،اّمااینراه
حل،موقتیبود.عاقبتمتوجهشدیمکهارادهتنهانمیتوانددردرازمدتکارآیی
داشتهباشد.ماراهحلهاییازقبیل:روانپزشکان،بیمارستانها،مراکزبازپروری،
روابطعاشقانه،شهرهایتازهومشاغلجدیدراآزمایشکردیموبههردریکه
زدیمباشکستمواجهشدیم.کمکممتوجهشدیمکهبرایموجهجلوهدادنخرابی
هاییکهموادمخدردرزندگیمانبهبارآورده،ازچهحرفهایبیربطیبهعنوان

دلیلاستفادهکردهایم.
اگرمانتوانیمازهرگونهراهگریزدستبرداریم،ارکانبهبودیماندرخطرخواهد
بود.دستبرنداشتنازراههایگریزماراازمنافعیکهاینبرنامهدارد،محروم
میکند.ماباتسلیمشدنخودراازشرتمامراههایگریزخالصمیکنیم.فقط
وفقطپسازآناستکهکمکبهمابرایبهبودیازاینبیماری،میسرمیشود.
حالسؤالایناستکه:»اگرمادربرابراعتیادعاجزیم،معتادانگمنامچگونه
میتواندبهماکمککند؟«ماکارخودرابادرخواستکمکآغازمیکنیم.زیربنای
برنامهما،بررویایناعترافاستوارشدهاستکهماازخوددربرابراعتیادقدرتی
نداریم.وقتیمابتوانیماینواقعیترابپذیریم،اولینقسمتقدماولرابهاتمام

رساندهایم.
برایکاملکردنزیربنا،اقراردومنیزالزماست.اگردراینجامتوّقفشویم،
کشته کار بسیار حقیقت تحریف در ما میبریم. پی حقیقت نیمیاز به فقط
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شدهایم.خیلیآسانازیکطرفمیگوییم»بلهمندرمقابلاعتیادعاجزم«واز
با میتوانم دوباره دادم، سامان و سر زندگیم به »وقتی میگوییم دیگر طرف
موادمخدرکناربیایم«.اینگونهافکارورفتاربارهاباعثشدهاستکهاعتیادما
مجددافعالشود.هیچوقتاینفکربهمغزمانخطورنکردکهازخودبپرسیم»ما
کهنمیتوانیماعتیادمانراکنترلکنیم،چطورمیتوانیمزندگیمانراادارهکنیم؟«
مابدونموادمخدراحساسبدبختیمیکردیموزندگیمانغیرقابلادارهشدهبود.
عدمقابلیتاشتغال،آوارگیوتخریب،بهوضوحمشخصاتیکزندگیغیرقابل
ادارهاند.خانوادههایمااکثرأازرفتارماگیج،حیرانومأیوسمیشوندوغالباًراه
خودراجداوماراطردمیکنند،اّماشاغلشدنپذیرشاجتماعیوبازگشتبه
خانواده،معنایشایننیستکهزندگیماقابلادارهشدهاست.پذیرفتهشدندر

اجتماع،مفهومشبهبودینیست.
مادریافتیمکههیچراهیجزتغییرکاملطرزتفکرقبلیخودنداریم،واالدوباره
مصرفراشروعمیکنیم.وقتیماحداکثرکوششخودرابهکارمیبریم،این
برنامه،برایماهم،همانطورکهبرایدیگرانکارکردهاست،کارمیکند.وقتیما
دیگرنتوانیمعقایدکهنهخودراتحملکنیم،تغییرشروعمیشود.ازآنزمانبه
بعد،ماشروعبهدرکاینمطلبکردیمکههرروزپاک،یکروزموفقاستو
فرقینمیکندکهچهاتفاقیافتادهباشد.تسلیمشدنمفهومشایناستکهدیگر
نیازیبهجنگیدننداریم.مااعتیادوزندگیراهمانطورکههستمیپذیریم.ما
آمادگیانجامهرکاریراکهبرایپاکماندنالزمباشدپیدامیکنیم،حّتیاگر

آنرادوستنداشتهباشیم.
قبلازبرداشتنقدماولماهمیشهپرازترسوتردیدبودیم.دراینمرحله،
جدا بقّیه از را خود سردرگمیمیکردیم. و گیجی احساس ما از بسیاری
میدانستیم.بابهکارگیریاینقدم،ماتسلیمخودرابهاصولمعتادانگمنامتائید
کردیم.فقطپسازایناستکهمیتوانیمازاحساسبیگانگیبهخصوصاعتیاد،
خالصشویم.کمکبهما،فقطدرنقطهایکهمابتوانیمبهشکستکاملخود
اقرارکنیم،شروعمیشود.ممکناستترسناکبهنظربرسد،اّمازیربنائیاستکه

مازندگیخودرابررویآنبنیانگذاریمیکنیم.
مفهومقدماولایناستکهمادیگرمجبوربهمصرفنیستیم.اینبرایما
آزادیبسیاربزرگیاست.برایبرخیازمامدتهاطولکشیدتامتوجهشدیمکه
زندگیمانغیرقابلادارهشدهاست.برایبعضیدیگر،نداشتناختیارزندگی،تنها

۲۲



چگونگی عملکرد 

موادمخدر که میدانستیم قبال ما بود. روشن برایشان کاماًلً که بود مطلبی
میتواندمارابهکسانیکهنمیخواستیمباشیم،تبدیلکند.

باپاکبودنوکارکردناینقدم،ماازغلوزنجیرخالصمیشویم،اّماهیچ
یکازقدمهارانمیتوانباجادوانجامداد.مافقطصحبتازقدمهانمیکنیم،بلکه
یادمیگیریمکهچطورآنهارازندگیکنیموارمغانهایاینبرنامهراشخصاً

تجربهمیکنیم.
ماامیدمانراپیداکردهایم.اکنونمیتوانیمیادبگیریمکهچگونهدرایندنیایی
کهدرآنزندگیمیکنیم،عملکنیم.مامیتوانیمدرزندگیمفهوموهدفپیدا

کنیموازدیوانگی،محرومیتومرگخالصشویم.
وقتیمابهعجزوناتوانیخوددرادارهزندگیماناقرارکنیم،دریچهایرابرای
دریافتکمکازیکنیرویبرتر،بهرویخودبازکردهایم.اینمهمنیستکهمااز

کجاآمدهایم،مهمایناستکهمابهکجامیرویم.

قدم دّوم 
"مابهاینباوررسیدیمکهیکنیرویبرتر،میتواندسالمتعقلرابهما

بازگرداند."
اگرماانتظاربهبودیپابرجاییداریم،قدمدومبرایمانضروریاست.قدماّول
مارادرنیازبهباورچیزیکهبتوانددرموردعجز،بیهودگیودرماندگیبهما

کمککند،باقیمیگذارد.
قدماّول،خالئیدرزندگیماباقیگذاشته،الزماستبرایپرکردناینجای

خالی،چیزیپیداکنیم.هدفقدمدّومهمیناست.
بعضیازمااینقدمرادروحلهاولجدینگرفتیموازآنسرسریگذشتیم،اّما
بعدامتوجهشدیمکهتاقدمدومراکارنکنیم،قدمهایبعدیکارنخواهندکرد.
حتیوقتیمااقرارکردیمکهدرموردمشکلموادمخدر،احتیاجبهکمکداریم،

بسیاریازمانمیخواستیمنیازبهایمان،یاسالمتعقلرااعترافکنیم.
مابیمارییداریمکهپیشرونده،العالجومهلکاست.هریکازمابهطرق
مختلفخریدارنابودیخودبهاقساطبودهایم!همگیماازهروئینیکیفقاپ
مختلف های نسخه متفاوت، دکتر سه دو از که پیری محترم خانم تا گرفته،
میگیرد،یکوجهمشترکداریم.مانابودیخودرایکگرمیکگرم،یکقرص
یکقرصویکبطریکبطردنبالمیکنیم،تابمیریم.این،حداقلقسمتیاز
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مصرف، بار یک برای که معتادی برسد نظر به شاید است. اعتیاد دیوانگی
بهای میگوید، دروغ خود دکتر به فقط که معتادی از میکند، خودفروشی
سنگینتریمیپردازد،اّمافرقینمیکند،نهایتاهردویآنهاباجانخودبهای
بیماریشانرامیپردازند.دیوانگی،یعنیتکراریکاشتباهوانتظارنتیجهمتفاوت.
باآن برنامهمتوجهشدیمکهدرگذشته به پیوستن از ماپس از بسیاری
کهمیدانستیممشغولنابودکردنخودهستیم،اّمادوبارهودوبارهمصرفرااز
سرمیگرفتیم.دیوانگیایناستکهباعلمبهاینکهمصرفموادمخدر،جسم،روح
وزندگیمانرانابودمیکند،بازهمهرروزبههمانکارادامهدهیم.آشکارترین

جنبهدیوانگیبیماریاعتیاد،وسوسهمصرفموادمخدراست
ایندیوانگیاستکهبهکسیبگویم باوردارم آیا ازخودتانسؤالکنید،
برام تصادفکشندهرو یایک و قلبی ترتیبیکسکته کنم »ممکنهخواهش
بدین؟«اگرقبولداریدکهدیوانگیاست،باقدمدوممشکلینخواهیدداشت.

دراینبرنامه،اولینکاریکهماانجاممیدهیم،قطعمصرفموادمخدراست.در
اینمرحلهکمکماحساسمیکنیمکهزندگیبدونموادمخدرویاهرچیزیکه
جایآنراپرکردهبود،دردناکاست.درد،مارامجبورمیکندکهدنبالنیرویی

برترازخودبگردیمتابهکمکآنازوسوسهمصرفخالصشویم
فرایندبهباوررسیدنبیشترمعتادانبهیکدیگرشباهتدارد.اکثرمارابطه
کارآمدی،بایکنیرویبرترنداشتیم.مااینرابطهرابهسادگی،بااقراربهاینکه
ممکناستقدرتیباالترازقدرتماوجودداشتهباشد،بهمرورشروعوآنرا
پرورشمیدهیم.برایاکثرما،اعترافبهاینکهاعتیاد،بهصورتیکقدرتنابود
کنندهزندگیمادرآمدهبود،کارچندانمشکلینیست.حتیبهترینسعیو
کوششماهمنتیجهایبهجزنابودیویأسبیشتربرایماننداشت.مادرنقطهای
متوجهشدیمکهبهکمکنیروییبرترازقدرتاعتیادماننیازداریم.درکمااز
یکنیرویبرتر،بهخودمامربوطاستوهیچکسقرارنیستبرایمانتصمیم
بگیرد.مامیتوانیمآنراگروه،برنامهویاخدابنامیم.تنهادستورالعملپیشنهادی
ایناستکهایننیروعاشق،مهربانوبرترازخودمانباشد.لزومینداردکهما
مذهبیباشیمتابتوانیماینایدهرابپذیریم.نکتهایناستکهمادریچهافکارمان
باز با اّما باشد، مامشکل برای کار این بازمیکنیم.شاید باورکردن، برای را
گذاشتندریچهافکارمان،دیریازودکمکیراکهبداننیازداریمدریافتخواهیم

کرد.
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مابادیگرانصحبتکردیموحرفهایشانراشنیدیموکسانیرادیدیمکه
حالشانروبهبهبودیبود.آنهاگفتندکهچهچیزیکمکشانکردهاست.به
مرورعالئموآثارقدرتیرادیدیمکهتشریحآنچندانآساننبود.دراثرروبرو
شدنبااینشواهد،کمکمشروعبهپذیرفتنوجودنیروییبرترازخودکردیم.
مدتهاقبلازآنکهبتوانیمایننیرورادرککنیم،میتوانیمبهرهبرداریازآنرا

شروعکنیم.
دراثراتفاقاتومعجزاتیکهدرزندگیخودمیبینیم،باورمانبهمرورتبدیلبه
اعتمادمیشودومابهنیرویبرترمانبهعنوانیکمنبعقدرتخومیگیریم.
کمکمیادمیگیریمکهبهایننیرواعتمادکنیموبرترسماناززندگیغلبه

نمائیم.
فرایندبهباوررسیدن،سالمتعقلرابهمابازمیگرداند.قدرتواردمرحله
عملشدِنمانیزازهمینباورسرچشمهمیگیرد.الزماستمااینقدمرابپذیریم
تادرابتدایمسیربهبودیقرارگیریم.وقتیاعتقادمامحکمترشد،آنوقتآماده

برایبرداشتنقدمسّومهستیم.

قدم سوم 
“ماتصمیمگرفتیمارادهوزندگیمانرابهمراقبتخداوند،بدانگونهکهاو

رادرکمیکردیم،بسپاریم”
بهعنوانمعتادمازندگیوارادهخودرابارهابهیکقدرتمخربسپردهایم.
ارادهوزندگیمابوسیلهموادمخدرکنترلمیشدومادراسارتنیازخودبهلّذتی
آنیکهموادمخدربهمامیداد،بودیم.درآناوقاتتمامیوجودما،یعنیجسم،
فکروروحماندرزیرسلطهموادمخدربود.اینجریانتامدتیلذتبخشبود،اّما
بعدبهمروردراثرپریدننشئگی،چهرهزشتاعتیادرانیزدیدیم.دریافتیمکههر
راه دو ما میکوبد. زمین به تر محکم ببرد، باال بیشتر را ما موادمخدر چقدر
بیشترنداشتیمیابایدخماریمیکشیدیمویاموادمخدربیشتریمصرفمیکردیم.
برایهمگیماعاقبتآنروزرسیدکهدیگراختیاردردستمانبودوماباید
اجبارمصرفمیکردیم.ماارادهوزندگیخودرابهاعتیادمانواگذارکردهبودیمو
بااستیصالبهدنبالراهدیگریمیگشتیم.درمعتادانگمنام،ماتصمیمگرفتیمکه
ارادهوزندگیمانرابهمراقبتخداوند،بدانگونهکهاورادرکمیکردیم،بسپاریم.
این،قدمبسیاربزرگیاست.لزومینداردکهمامذهبیباشیم.هرکسمیتوانداین
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قدمرابردارد.تنهاالزمۀآنتمایلاست.مهمایناستکهمادررابهروینیروی
برترخودبازکنیم.

مفهومخداهمیشهبرایماریشهمذهبیندارد،بلکهازباورشخصیماوآنچه
کهبرایمانعمالکارمیکند،سرچشمهمیگیرد.برایبسیاریازماخداقدرتی
استکهماراپاکنگاهمیدارد.درکشخصیشماازخداکاماًلحقشماستوهیچ
تبصرهایندارد.مابهخاطرهمینحقیکهداریم،درصورتیکهمایلباشیمرشد

روحانیکنیم،الزماستدرموردباورمانصادقباشیم.
مادریافتیمتنهاکاریکهالزماستانجامدهیم،ایناستکهکوشاباشیم.وقتی
کهتمامسعیخودرابهکاربردیم،برایماهماینبرنامههمانطورکهبرای
و »اراده که نمیگوید سوم قدم شد. واقع مؤثر بود کرده کار دیگر بسیاری
زندگیمانرابهمراقبتخداوندسپردیم«،بلکهمیگوید»تصمیمگرفتیمارادهو
زندگیمانرابهمراقبتخداوند،بدانگونهکهاورادرکمیکردیم،بسپاریم«.این
تصمیمراخودماگرفتیموبهوسیلهموادمخدر،فامیل،مأموردادگستری،قاضی،
این اولیننشئگی، اززمان روانشناسوپزشکبرایمانگرفتهنشدهاست.

نخستینتصمیمیاستکهبرایخودگرفتهایم.
تصمیمگیری،اقداموعملرابهدنبالدارد.اینتصمیمگیریبرپایهایمان
استواراست.مافقطبایدباورکنیمهمانمعجزهایکهمیبینیمدرزندگیمعتادان
پاکبوقوعپیوسته،میتواندبرایهرمعتادیکهمایلبهتغییراستنیزبوقوع
بپیوندد.مابهسادگیمتوجهمیشویمکهقدرتیبرایرشدروحانیدرکاراستکه
میتواندبهماکمککندتاباتحملتر،صبورترودرکمکبهدیگرانمفیدواقع
شویم.بسیاریازماگفتهایم»ارادهوزندگیمرابهمراقبتتومیسپارم،مرادر
بهبودیمراهنماییکنونشانمبدهکهچطورزندگیکنم«.آسودگیخاطریکهاز
رهاکردنوبهمراقبتخداسپردن«بدستمیآیدبهماکمکمیکندزندگیای

برایخودبسازیمکهارزشزندگیکردنراداشتهباشد.
باتمرینروزانه،تسلیمدربرابرارادهنیرویبرترمانبهمرورآسانترمیشود.
یک با را خود روز ما از بسیاری میگیریم. نتیجه کنیم، سعی صادقانه وقتی

درخواستسادهراهنماییازنیرویبرترمانآغازمیکنیم.
باآنکهمامیدانیم»بهمراقبتخداسپردن«مؤثراست،اّماممکناستدوباره
اختیارارادهوزندگیراخودبدستبگیریم.حتیممکناستازاینکهخدااین
اجازهرابهمامیدهدعصبانیشویم.گاه،درطولدورانبهبودی،تصمیمبهکمک
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گرفتنازخدا،بزرگترینمنبعقدرتوشهامتماخواهدبود.اینتصمیمراهر
میگذاریم و میشویم آرامیتسلیم به ما است. کم باز کنیم، تکرار هم چقدر

خداوندیکهخوددرکمیکنیم،ازماحمایتکند.
درآغاز،اینسؤاالتفکرمارابهخودمشغولکردهبود:»وقتیزندگیخودرا
تسلیمکنمچهاتفاقیخواهدافتاد؟آیابهتکاملخواهمرسید«؟البتهشایدازاین
واقعبینتربودهباشیم.بعضیازمامجبورشدیمبهاعضایقدیمیترNAمراجعه
کنیموبپرسیمکه:»برایآنهااینقضیهچطوربودهاست«؟جوابهرعضوی
بینی، روشن احساسمیکنیم ما اکثر دارد. تفاوت دیگر باعضو مورد این در

تمایلوتسلیم،رموزموفقیتهستند.
ماارادهوزندگیخودراتسلیمنیرویبرترخودکردهایم.اگردراینمورد
صمیمیودقیقبودهباشیم،شاهدتغییراتمثبتیدرزندگیخودخواهیمبود.
ترسهایمانکمترمیشوندوهمانطورکهمفهومواقعیتسلیمرامیآموزیم،
ایماندرماقویترمیشود.مادیگرباترس،خشم،گناه،افسوسبهحالخودو
یأسدرجدالنخواهیمبود.متوجهمیشویمکهاگربگذاریم،هماننیروییکهما
رابهاینبرنامهآوردهاست،راهنماییماراهمچنانادامهخواهدداد.بهآهستگی
ترسفلجکنندهونومیدیراازدستمیدهیم.طریقهزندگیما،گواهیبراثبات

اینقدماست.
ماازپاکزندگیکردنخودلذتمیبریموطالبارمغانهایدیگرانجمن
NA هستیم.ماحاالدیگرمیدانیمکهدربرنامهروحانیخودنمیتوانیممتوّقف

شویموخواهانتمامچیزهائیکهمیتوانیمبدستآوریمهستیم.
کنیم. ارزیابی صادقانه را خودمان بار اولین برای که ایم آماده اکنون ما

بنابراین،کارخودراباقدمچهارمشروعمیکنیم.
قدم چهارم

“مایکترازنامهاخالقیبیباکانهوجستجوگرانهازخودتهیهکردیم”
که است این اخالقی جستجوگرانه و بیباکانه ترازنامه یک تهیه از هدف
سردرگمیودوگانگیزندگیخودراطبقهبندیکنیم،تابدینوسیلهبهماهیت
اصلیخودپیببریم.ماراهجدیدیبرایزندگیدرپیشگرفتهایموبایدازبند
دامهاوزنجیرهاییکهزندگیماراکنترلوازرشدماجلوگیریکردهاندخالص

شویم.
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درهنگامکارکردناینقدم،اکثرماازاینمیترسیمکهمباداهیوالییکه
دروجودماست،رهاشودوماراازبینببرد.اینترس،میتواندباعثشودکهما
ما برنداریم. را اینقدمحیاتی یااصال اندازیم، تعویق به را ترازنامهخود تهیه
میدانیمکهترس،ازکمبودایماناست.مااکنونخدایمهربانیپیداکردهایمکه
بهماتعلقداردومیتوانیمبهاوپناهببریم.دیگرالزمنیستازچیزیبترسیم.
مامتخّصصخودفریبیوتوجیهبودهایم.بهکمکنوشتناینترازنامه،میتوانیم
براینموانعپیروزشویم.نوشتنترازنامهکتبی،قسمتهاییازضمیرناخودآگاهما
راکهحّتیباحرفزدنوفکرکردندرموردهویتمانمخفیمیماند،نمایان
میسازد.وقتیماتماممطالبرابررویکاغذبیاوریم،دیدنآنهاآسانتروانکار
شخصّیتواقعیمانمشکلترمیشود.ارزیابیصادقانهخود،یکیازرموزموفقّیتما

دراینراهجدیدزندگیاست.
واقعّیتایناستکهدرزمانمصرف،مااصاًلباخودمانصادقنبودیم.وقتیکه
اقرارکنیماعتیادماراشکستدادهاستوبهکمکنیازداریم،بهطرفصداقِتبا
خوددرحرکتیم.برایمامدتزیادیطولکشیدتابهشکستخوداعترافکنیم.
مامتوّجهشدیمکهجسم،فکروروحمایکشبهبهبودپیدانمیکنند.قدمچهارم
بهماکمکمیکندکهبطرفبهبودیحرکتکنیم.بیشترما،متوجهشدیمکهنه
بهآنخوبیونهبهآنبدیکهتصورکردهبودیم،هستیموازاینکهدرترازنامه
خودنکاتمثبتیپیداکردیمبسیارمتعجبشدیم.هرکسکهقدمتیدراینبرنامه
داردواینقدمرابهکارگرفتهاستبهشماخواهدگفتکهقدمچهارم،نقطه

عطفیدرزندگیشبودهاست.
بعضیازمااشتباهتصورمیکنیممنظورازقدمچهارمایناستکهاعتراف
کنیمچقدرنفرتانگیزیموچهآدمبدیبودهایم.دراینراهجدیدزندگی،احساس
تأسفبیشازحد،میتواندخطرناکباشدوهدفازقدمچهارمچنینچیزی
نیست.ماسعیمیکنیمخودرااززندگیکردنبرطبقالگوهایبیثمروکهنه
آزادکنیم.ماقدمچهارمرابرمیداریمتارشدکنیموازقدرتوبصیرتبرخوردار

شویم.قدمچهارمرابهچندروشمیتوانانجامداد.
دارابودنایمانوشهامتجهتنوشتنیکترازنامهبیباکانهوقدمهایاّول،
دّوموسّوممقدماتیالزامیاند.قبلازشروع،بهتراستسهقدماولیهرابایک
نوشتن برای بیشتری راحتی احساس اینقدمها بادرک تا راهنمامرورکنیم
ترازنامهپیداکنیموبرایانجامکاریکهدرپیشداریماحساسخوبیداشته
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باشیم.مامدتهادرحالدستوپازدنبودهایم،بیآنکهبهجاییرسیدهباشیم.
اکنونترسراکنارگذاشتهایموقدمچهارمراشروعمیکنیم.مامطالبخودرابه

سادگیوبهبهترینوجهیکهمیتوانیم،رویکاغذمیآوریم.
مابایدازگذشتههابگذریموازآنجداشویم.مامیخواهیمرودررویگذشته
خودبایستیموآنرابههمانشکلیکهواقعابودهاست،نگاهکنیموسپسازآن
میگذریم،تابتوانیمدرزمانحالزندگیکنیم.برایاکثرما،گذشتهمانندشبحی
بودهاستکهدرپشتدربهکمیننشستهوهمیشهازاینترسیدهایمکهاگردر
رابازکنیمچهبرسرمانخواهدآورد.مامجبورنیستیمباگذشتهخودبهتنهایی

روبروشویم،زیراارادهوزندگیمادردستنیرویبرتراست.
تازمانیکهمامتکیبهقدرتشخصیخودبودیم،نوشتنیکترازنامهصادقانه
ودقیقبرایمانغیرممکنبهنظرمیرسید.قبلازنوشتن،چندلحظهسکوت
میکنیموازخدامیخواهیمبهماقدرتیبدهدکهدرانجامکارخودنترسودقیق

باشیم.
درقدمچهارم،بهمرورباخودآشنامیشویم،ضعفهاییچونگناه،خجالت،
افسردگی،احساسمحرومیت، بهحالخود،رنجش،خشم، افسوس پشیمانی،
سردرگمی،تنهایی،تشویش،خیانت،ناامیدی،شکست،ترسوانکاررابررویکاغذ

میآوریم.
ازچیزهاییکهدرحالحاضرآزارمانمیدهندنیزمینویسیم.ماافکاریمنفی
گرایانهداریموبهکمکنوشتن،اینامکانرابهخودمیدهیمکهبادیدمثبتتری

بهاتفاقاتنگاهکنیم.
مااگرطالبتصویریکاملودقیقازخودهستیم،بایدسرمایههایخودمانرا
هم،درموقعنوشتندرنظربگیریم.برایبسیاریازمااینکارخیلیمشکلاست،
زیرابهسختیمیتوانیمقبولکنیمکهمحسناتینیزداریم.همگیماسرمایههایی
داریمکهبسیاریازآنهارابهتازگیدراینبرنامهپیداکردهایم.صفاتیچون
پاکی،روشنبینی،خداآگاهی،صداقتبادیگران،پذیرش،عملمثبت،مشارکت،
تمایل،شهامت،ایمان،توجه،سپاس،مهربانیوبذلوبخشش.همچنین،ترازنامه

مامعموالشاملمطالبیدرموردرابطههایماست.
ماکردارگذشتهورفتارفعلیخودرامرورمیکنیمتاببینیمکدامیکازآنها
را ما کس هیچ البته اندازیم. دور به را یک کدام و داریم نگه میخواهیم را
مجبورنمیکندکهازبدبختیهایخوددستبرداریم.اینقدمبهعنوانیکقدم
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مشکلمعروفشدهاست،اّمادرواقعبسیارسادهاست.
ماترازنامهخودرابدوندرنظرگرفتنقدمپنجمبررویکاغذمیآوریم.به
گونهایقدمچهارمراکارمیکنیمکهگوییقدمپنجمیوجودندارد.درموقع
نوشتن،هممیتوانیمتنهاباشیموهمممکناستدرنزدیکدیگرانترازنامهخود
رابنویسیم.بههرصورتوهرطریقیکهبراینویسندهراحتترباشد،همانخوب
است.آنچهکهمینویسیمبهنسبتاحتیاجمیتواندکوتاهویابلندباشد.اعضای
که است این مهم مطلب کنند. کمک ما به مورد این در میتوانند تجربه با
ترازنامهایاخالقیبنویسیم.درصورتیکهلغتاخالقیآزارمانمیدهد،میتوانیم

نامآنراترازنامهمثبتومنفیبگذاریم.
طریقهنوشتنترازنامهایناستکهآنرابنویسیم!بافکرکردن،حرفزدن
وفرضکردن،ترازنامهنوشتهنمیشود.مادفتربهدست،درگوشهایمینشینیم
وپسازطلبراهنماییازخداوند،قلمرابرمیداریموشروعمیکنیم.هرچیزیکه
دست از چیزی شویم متوجه که وقتی است. نوشتن قابل برسد ذهنمان به

نمیدهیم،بلکهمنفعتزیادیهممیبریم،اینقدمراشروعکردهایم.
طبقیکقاعدهکلی،هرچندکهمیتوانیمخیلیکمبنویسیم،اّماهرچقدرهم
کهبنویسیم،هرگززیادنیستوفراخورحالشخصاست.ممکناستاینکار
مشکلودردآورویاحتیغیرممکنبهنظربرسد.ممکناستازاینبترسیمکه
درتماسبودنبااحساساتمان،باعثبروزعکسالعملهایزنجیرهای،ازدردو
ازنوشتن وحشتغیرقابلتحملشود.ممکناستبهخاطرترسازشکست،
ترازنامهخودداریکنیم.وقتیمابهاحساساتخودبیتوجهیمیکنیم،فشارازحد
تحملخارجشدهوترسازفناآنقدرزیادمیشودکهبرترسازشکستغلبه

میکند.
ترازنامه،بهصورتیکعاملرهاییدرمیآید،زیراشکنجهانجامآنازشکنجه
انجامندادنآنکمتراست.مامیآموزیمکهدردمیتواندعاملمشوقیدربهبودی
باشدوبدینترتیبرویاروییباآناجتنابناپذیرمیشود.معموالموضوعصحبت
اکثرجلساتآموزشقدمها،دراطرافقدمچهارمویاترازنامهروزانهدورمیزند.
بهکمکسلسلهمراتبترازنامه،ماخواهیمتوانستباتماممسائلیکهدرزندگی
برنامهزندگیکنیم، این بافلسفه تر پیشمیآیندروبروشویم.هرچهعمیق
خداوندبیشترمارادرموقعیتیکهاینمسائلدرآناتفاقمیافتدقرارمیدهد.
وقتیاینمسائلپیشمیآیند،درموردآنهامینویسیم.ماشروعبهلذتبردناز
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بهبودیمانمیکنیم،زیراراهیراپیداکردهایمکهبهکمکآنمیتوانیماحساس
خجالت،گناهورنجشهایخودرارفعکنیم.

اززیربارفشارهاییکهزمانیاحساسمیکردیم،رهامیشویم.نوشتن،باعث
میشودکهدردیگفشارهایدرونیمابرداشتهشود.تصمیمباماستکهبخواهیم
رادور یاکالآن ببندیم رادوباره بکشیم،درآن بشقاب به را محتویاتدیگ

بیندازیم.بههرصورتدیگربیشازایننیازیبهسوختندرآنرانداریم.
ماباقلموکاغذدرگوشهایمینشینیموازخداوندبراینمایاندننقصهاییکه
بهماشهامتی بهوجودآورندهرنجوشکنجهاند،کمکمیطلبیم.دعامیکنیم
را زندگیمان که میکند کمک ترازنامه، این باشیم. دقیق و نترس که بدهد
سروساماندهیم.وقتیماهراقدامیرابادعاشروعکنیم،همیشههمهچیزبرای

مانبهترپیشمیرود.
ماقرارنیستکهآدمهایکاملیشویم،اگرکاملبودیمنمیتوانستیماسم
خودمانراانسانبگذاریم.مسئلهمهمایناستکهبهترینسعیخودمانرابهکار
ببریم.ماازابزاریکهدردسترسمانقرارداردبهرهبرداریکرده،قدرتجانسالم
بهدربردنازطغیاناحساساتخودراپیدامیکنیم.مانمیخواهیمآنچهراکه
دراینبرنامهبدستآوردهایمازدستبدهیمومایلیمبرنامهخودراادامهدهیم.
تجربهمانشانمیدهدکههرچقدرهمکهترازنامهجستجوگرانهوبادقتنوشته
شدهباشد،اگربهموقعباقدمپنجمدنبالنشود،تأثیرآندوامزیادینخواهد

داشت.

قدم پن م 

“ماچگونگیدقیقخطاهایمانرابهخداوند،بهخودوبهیکانساندیگر
اقرارکردیم”

قدمپنجم،کلیدآزادیاستوبهمااجازهمیدهدکهدرزمانحالوپاک
زندگیکنیم.درمیانگذاشتنچگونگیدقیقخطاهایمانبهماآزادیزندگی
بامحتوایترازنامهخودروبرو ازبرداشتنیکقدمچهارمدقیق، میدهد.بعد
میشویم.بهماگفتهاندکهاگربخواهیمایننقصهارامخفیکنیم،مارادوبارهبه
مصرفخواهندکشاند.رهانکردنگذشته،اززندگیبیزارمانمیکندونمیگذارد
نقشخودرادرمسیرزندگیتازهمانایفاکنیم.درصورتیکهمادربرداشتنقدم
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پنجمصادقنباشیم،هماننتایجیراکهازناصادقیهایگذشتهخودگرفتهایم،
دوبارهخواهیمگرفت.

قدمپنجمپیشنهادمیکندکهبهچگونگیخطاهایخوددربرابرخداوند،خود
ویکانساندیگراقرارکنیم.مابهخطاهایخودتوجهکردهوپسازبررسی
الگوهایرفتاریخود،شروعبهدیدنزوایایتاریکبیماریخودکردهایم.حالدر

نشستی،ترازنامهخودراباصدایبلند،بایکنفردیگردرمیانمیگذاریم.
نیرویبرترما،درقدمپنجم،همراهماخواهدبود.ماکمکالزمرادریافتکرده
وآزادیرویاروییباخودویکانساندیگرراخواهیمداشت.برایمااقراربه
چگونگیدقیقخطاهایماننزدنیرویبرترمان،ضروریبهنظرنمیرسیدودلیل
میآوردیمکه»خداهمهچیزراخودشمیداند.«باآنکهاوهمهچیزرامیداند،
اّمااقراربایداززبانخودماباشد،تامؤثرواقعشود.قدمپنجمفقطبازخوانیقدم

چهارمنیست.
ماسالهاازتوجهبهچهرهواقعیخوداجتنابمیکردیم.ازخودمانخجالت
میکشیدیموخودراازبقیهدنیاجدامیدانستیم.اکنونکهقسمتشرمآورزندگی
خودرابهبندکشیدهایم،میتوانیمبااقراروروبروشدنباآن،زندگیخودمانرا
ازلوثوجودشپاککنیم.غمانگیزاستاگرتمامآنهارابنویسیموبعدبهداخل
کشویمیزبیندازیم.ایننقصها،درتاریکیرشدمیکنندودرپرتونورمیمیرند.
قبلازپیوستنبهمعتادانگمنام،احساسمیکردیمهیچکسنمیتواندکارهایی
کهماانجامدادهبودیمرا،درککند.میترسیدیمکهاگرباطنخودراآشکارکنیم
طردشویم.اکثرمعتادانازاینمسئلهرنجمیبرند.مامتوجهشدهایمکهاین

احساس،واقعبینانهنبودهواعضایانجمن،مارابهخوبیدرکمیکنند.
مابایدکسیراکهقراراستقدمپنجممانرابشنودبهدقتانتخابکنیم.باید
انجام را آن چرا که میداند و دارد اطالع ما کار جریان از که باشیم مطمئن
میدهیم.باآنکهشرطمشکلیبرایانتخابشخصموردنظروجودندارد،اّما
اعتمادبهاوبسیارمهماست.تنهاچیزیکهماراحاضربهبرداشتنجدیاینقدم
میکند،اطمینانکاملبهدرستیومعتمدبودناوست.بعضیازماقدمپنجمرابا
یکشخصکاماًلغریبهبرمیداریم.درحالیکهبرخیدیگرانتخابیکیازاعضای
انجمنمعتادانگمنامراترجیحمیدهیم.مامیدانیمکهیکمعتاددیگر،کمتر

ممکناستدرموردماباتعبیرنادرست،یاکملطفیقضاوتکند.
وقتیانتخابخودراکردیموباشخصموردنظرتنهاشدیم،باتشویقاوشروع
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میکنیموازآنجاکهمسئلهمرگوزندگیدربیناست،بنابراینمیخواهیم
قاطع،صادقودقیقباشیم.

بعضیازماسعیکردیمقسمتیازگذشتهخودرامخفیکنیم.فکرکردیم
میتوانیمراهسادهتریبرایرویاروییبااحساساتدرونیخودپیداکنیم.ممکن
استفکرکنیمکهنوشتندرموردگذشتهکافیاست،اّما،مانمیتوانیمبهایاین
میکند. برداری پرده ما های انگیزه و اعمال از قدم، این بپردازیم. را اشتباه
نمیتوانیمانتظارداشتهباشیمکهاینچیزهاخودبهخودبرمالشوند.سرانجاماز
خجالتگذشتهبیرونمیآییمومیتوانیمدرآیندهازاحساسگناهاجتنابکنیم.
ماطفرهنمیرویموکارامروزرابهفردانمیاندازیم.بایدقاطعباشیموواقعیترا
تماموکمالدراسرعوقتوبهسادگیبیانکنیم.خطریکههمیشهوجوددارد
ایناستکهدرموردخطاهایماناغراقکنیم.بههماننسبتاگرنقشخودرا
موجهیاکماهمیتجلوهدهیم،بازهمبهاستقبالخطررفتهایم.بههرحالما

هنوزمیخواهیمخودمانراخوبجلوهدهیم.
معتادانمعموالزندگیشانسریاست.ماسالهایدرازسعیمیکردیمکمبود
اعتمادبهنفسمانرابامخفیشدندرپشتظاهریبدلیکهبتواندمردمراگول
بزندپنهانکنیم،متأسفانهبیشازهرکسخودمانراگولزدیم.باآنکهمعموالً
ازخارججذابومتکیبهنفسبهنظرمیرسیدیم،اّمادرواقعدردرون،شخصیت
را خود ترازنامه بروند. کنار باید نقابها میکردیم. مخفی را متزلزلی و سست
همانطورکهنوشتهایمبدونازقلمانداختنهیچمطلبیمیخوانیم.اینقدمرا
همچنانباصداقتودقتتابهآخرادامهمیدهیم،مشارکتدرمورداسرارو
خالصیازسنگینیبارگذشتهها،باعثمیشودکهمابتوانیمراحتنفسبکشیم.
معموالًوقتیاینقدمراباکسیمشارکتمیکنیم،شنوندههمقسمتیاز
داستانخودرابامادرمیانمیگذارد.متوجهمیشویمکهمنحصربهفردنیستیم.
باپذیرفتهشدنتوسطمخاطبمورداعتمادمان،میبینیمهمانطورکههستیم،

میتوانیمقابلقبولباشیم.
شایدماهرگزنتوانیمتماماشتباهاتگذشتهخودرابهیادبیاوریم،اّمابههر
حالبهترینوبیشترینسعیخودرامیکنیم.دراینمرحله،شروعبهتجربه
روحانی های فرضیه زمانی اگر میکنیم. روحانی ماهیت با واقعی احساساتی
داشتهایم،حالبیدارشدندردیاریحقیقتروحانیراآغازمیکنیم.تجزیهو
تحلیلیکهدرابتداازخودمیکنیم،معموالتعدادیازالگوهایرفتاریمارابرمال
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بیرون و الگوها این با رویارویی اّما نیاید، هاخوشمان آن از شاید که میکند
آوردنشانازتاریکیاینامکانرافراهممیکندکهبتوانیمبطورسازندهایباآنها
روبروشویم.مانمیتوانیماینتغییراترابهتنهاییبوجودآوریمونیازبهکمک
خداوند،بدانگونهکهاورادرکمیکنیموانجمنمعتادانگمنامخواهیمداشت.

قدم ششم
“ماآمادگیکاملپیداکردیمکهخداوندکلیهنواقصشخصیتیمارابر

طرفکند”
چهلزومیداردچیزیراکهآمادگیاشرانداریمبیجهتطلبکنیم؟اینکار
معنایشدنبالدردسررفتناست.بارهااتفاقافتادهاستمعتادانبهدنبالاجرت
کاریبودهاندکهزحمتشرانکشیدهاند.چیزیکهمادرقدمششمبرایشتالش
میکنیم،تمایلاست.درجهخلوصمادربهکارگیریاینقدم،رابطهمستقیمیبا

تمایلمابرایتغییردارد.
آیاواقعامیخواهیمکهازرنجشها،ترسوخشمخودخالصشویم؟بسیاریاز
مابهترسها،تردیدها،افسوسهاونقرتهایخودمیچسبیم،زیرادردردهای
داشتنهر نگه نظرمیرسدکه به اینطور دارد. امنیتمنحرفیوجود آشنا،
چیزآشنایی،مطمئنتراز،ازدستدادنآن،بهخاطرچیزهایناشناختهاست.
رهاکردننواقصشخصیتی،بایدباقاطعیتانجامشود.تسلطیکهآنهاروی
مادارندماراتضعیفمیکندوباعثزجرمانمیشود.اگرقبالمغروربودهایم،
اکنونمتوجهمیشویمکهدیگرنمیتوانیم-بدونتاوان-متکبرباشیم.مااگر
فروتننباشیم،خواروخفیفمیشویم.اگرطمعکارباشیم،هرگزرویرضایترا
نمیبینیم.قبلازبرداشتنقدمهایچهارموپنجممامیتوانستیمدرترس،خشم،
نادرستیوافسوسافراطکنیم.اکنونافراطدرنواقصشخصیتی،تفکرمنطقیما
راتیرهوتارمیکند.خودخواهی،بهزنجیرغیرقابلتحملوخفهکنندهایتبدیل
میشودومارابهعادتهایبدگذشتهمتصلمیکند.نواقصمانتماموقتو

انرژیمانرابههدرمیدهند.
ماترازنامهقدمچهارمخودرابررسیمیکنیموبهتأثیریکهایننواقصدر
زندگیمامیگذارندخوبتوجهمیکنیم.بهمرورخواهشآزادیازایننقصهادر
ماپدیدمیآید.مادعامیکنیمویابهعبارتدیگرتمایل،آمادگیوتواناییآنرا
پیدامیکنیمکهبگذاریمخداوندایننقصهایمخربرابرطرفکند.اگرقراراست
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پاکبمانیم،الزماستتغییرشخصیتدهیم.ما،میخواهیمکهتغییرکنیم.
میبایددررابطهبانقصهایقدیمیخود،روشنبینباشیم.باآنکهماازوجود
نقصهایخوداطالعداریم،اّماهنوزهماناشتباهاتگذشتهراتکرارمیکنیمو
مورد زندگی به رسیدن برای برداریم. دست خود بد عادات از نمیتوانیم
عالقهمان،دستبهدامانانجمنمیشویم.ازدوستانمانمیپرسیم:»آیاشمادست
ازکارهاییکهمیکردیدبرداشتهاید؟«تقریبابدوناستثناءجوابایناستکه:بله
بهبهترینوجهیکهمیتوانستیم.وقتیماچگونگینواقصخودرادرزندگی
میبینیموآنهارامیپذیریم،آنوقتمیتوانیمازآنهادستبرداریموبهزندگی
تازهخودبپردازیم.وقتیمیبینیمکهبجایتکراراشتباهاتگذشته،اشتباهات

جدیدیدرزندگیخودمیکنیممتوجهمیشویمکهدرحالرشدیم.
درموقعبهکارگیریقدمششم،بایداینمطلبمهمرابهخاطرداشتهباشیمکه
ماانسانهستیمونبایدتوقعاتبیجاازخودداشتهباشیم.قدمششم،قدمتمایل
است.اصلروحانیاینقدم،تمایلمیباشد.قدمششمبهماکمکمیکندکهدر
مسیریروحانیبهحرکتدرآییم،اّماماانسانهستیموگاهازمسیرمنحرف

خواهیمشد.
سرکشی،نقصیشخصیتیاستکهباعثتباهیمامیگردد.دروقتسرکشی،
و تفاوتی بی باعث میتواند سرکشی، بدهیم. دست از را خود ایمان نباید ما
بیتحملیشود،اّماباکوششمستمرمیتوانبرآنغلبهکرد.ما،مرتببرایپیدا
کردنتمایل،دعامیکنیم.شایدمرددباشیمکهآیاخداصالحمیداندکهبهما
کمککندویامشکلیپیشخواهدآمد.ازعضودیگریسؤالمیکنیم،میگوید
»تودرستهمانجاییهستیکهبایدباشی.«ماآمادگیخودراجهتبرطرف
برنامه ساده پیشنهادهای تسلیم را خود و کرده تجدید مان های نقص شدن
میکنیم.باآنکهآمادگیماکاملنیست،اّمادرمسیردرستیقرارگرفتهایم.

سرانجامایمان،فروتنیوپذیرشجایغروروسرکشیرامیگیرد.بهمرور
باخودآشنامیشویم.درمییابیمکهدرحالصعودبهسویبلوغآگاهیهستیم.
دراثرتبدیلتمایلبهامید،کمکمحالمانبهترمیشود.شایدبرایاولینبار
بتوانیمدورنماییاززندگیتازهخودببینیم.باداشتنچنینافقتازهایدرزندگی،

تمایلخودرابهمرحلهعملدرمیآوریموقدمهفتمراآغازمیکنیم.
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قدم هفتم 
"مابافروتنیازاوخواستیمکمبودهایاخالقیمارابرطرفکند.”

نواقصشخصیتیویاکمبودهایاخالقی،همانعواملیهستندکهدرتمام
دورانزندگیباعثدردوبدبختیماشدهاند.اگرآنهاعواملخوشحالیوسالمت
میبایست ما نمیشد. کشیده باریک جای به کارمان گونه این بودند، ما
حاضرمیشدیمبگذاریمخداوند،بدانگونهکهاورادرکمیکردیم،ایننواقصرا

برطرفکند.
و فایده بی عوامل از را ما بگذاریمخداوند که باشیم گرفته تصمیم وقتی
نابودکنندهشخصیتمانخالصکند،بهقدمهفتمرسیدهایم.مابهتنهایی
نمیتوانستیمازعهدهپستیوبلندیهایزندگیبرآییم،اّمااینمطلبراوقتی
متوجهشدیمکهزندگیخودراواقعابهتباهیکشیدهبودیم.اقراربهاینواقعّیت،
باعثشدکهماتاحدودیبافروتنیآشناشویم.این،خمیرهاصلیقدمهفتماست.
فروتنی،ارمغانپیدایشصداقتباخویشتناست.ماازقدماولشروعبهتمرین
صداقتکردهایم.مااعتیادوعجزخودراپذیرفتیم.یکنیرویبرترازخودپیدا
کردیموآموختیمکهبهاواعتمادکنیم.زندگیخودراتجزیهوتحلیلکردیمو
فهمیدیمکهواقعاچهکسیهستیم.فروتنیواقعیایناستکهخودرابپذیریم
وصادقانهکوششکنیمکهخودباشیم.هیچیکازمابطورکاملخوبویابد
نیست.مامردمانیهستیمکههممحسناتوهممعایبیداریم.مهمترایناستکه

ماانسانهستیم.
فروتنی،همانقدربرایپاکماندنالزماستکهنانوآب،برایزندهماندن.بر
و میکردیم مادی نیازهای ارضای راصرف خود سعی ما اعتیاد، پیشرفت اثر
نیازهایدیگربرایمانمطرحنبود،ماهمیشهفقطدرفکربرآوردنامیالابتدایی

خودبودیم.
قدمهفتم،یکقدمعملیاستواکنونوقتآناستکهازخداوندطلبکمک
ورهاییکنیم.بایدتوجهداشتهباشیمکهتنهاراهموجود،استفادهازفکرخودمان
نیستودیگرانهممیتوانندماراراهنماییکنند.وقتیکسیدربارهکمبودهایما
حرفیبزند،ممکناستدروهلهاولحالتدفاعیبهخودبگیریم.اّمابایدبهخاطر
داشتهباشیمکهماکاملنیستیموهمیشهجایرشدداریم.مااگرواقعاًطالب
آزادیهستیمبایدبهخاطرداشتهباشیمکهبهنکاتیکهاعضایمعتاد،عنوان
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میکنندخوبتوجهکنیم.درصورتیکهکمبودهاییکهکشفمیکنیمواقعی
باشندوشانسرفعشرازآنهاراداشتهباشیم،مطمئناازخوداحساسرضایت

خواهیمکرد.
دراجرایاینقدم،بعضیهامایلندکهبهزانوبیفتند،بعضیبسیارساکتندو
برخیبااحساساتپرشورشانتمایلشدیدخودرانشانمیدهند.واژهفروتنیدر
قدمهفتمبهاینخاطرآمدهاستکهمابانیرویبرترازخودتماسمیگیریمتااز
اوتقاضاکنیمماراازمحدودیتهایروالقبلیزندگیآزادکند.بسیاریازماآماده
ایمکهاینقدمرابیقیدوشرطوبهصرفایمانبهکارگیریم،زیراازکارهایی
ایم.هرچیزیکهنتیجهبدهد ایمواحساسیکهداریمخستهشده کهکرده

ماآنراتاانتهادنبالمیکنیم
اینراهمابهسویرشدروحانیاست.ماهرروزتغییرمیکنیم.بهمروروبا
زندگی اصلی مسیر وارد و آورده بیرون اعتیاد تنهایی و انزوا از را نرمیخود
میشویم.اینرشد،ازآرزوکردنبدستنیامدهاست،بلکهنتیجهعملودعای
ماست.هدفاصلیقدمهفتمایناستکهماازخودجداشویموسعیکنیم

خودمانراباارادهنیرویبرترمان،وفقدهیم.
درصورتیکهمراقبنباشیمومتوجهمفهومروحانیقدمهفتمنشویم،ممکن
خود سر بر را گذشته های بدبختی دوباره و شده روبرو مشکالتی با است
بیاوریم.یکیازخطراتیکهوجوددارد،ایناستکهنسبتبهخودبیشازحد

سختگیرباشیم.
مشارکتباسایرمعتاداندرحالبهبودی،بهماکمکمیکندکهبهخودمان
سختنگیریم.پذیرشنواقصدیگران،میتواندبهماکمککندکهفروتنیرا
بیاموزیموراهرابرایرفعنواقصخودهموارکنیم.خداوند،اغلبازطریقکسانی
کهبهاندازهکافیبهبهبودیاهمیتمیدهند،بهماکمکمیکند،تاازکمبودهای

اخالقیخودآگاهشویم
مامتوجهشدهایمکهفروتنی،نقشبزرگیدراینبرنامهوروالزندگیتازهما
دارد.ماترازنامهخودراتهیهمیکنیم،آمادگیپیدامیکنیمکهبگذاریمخداوند
اومیخواهیمکمبودهای از فروتنی با و برطرفکند را مان نواقصشخصیتی
اخالقیمانرابرطرفکند.اینراهمابهسویرشدروحانیاستوماخواستارادامه

آنهستیم.بنابراینآمادهایمقدمهشتمرابرداریم.
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قدم هشتم 

"مافهرستیازتمامکسانیکهبهآنهاصدمهزدهبودیمتهیهکردهو
خواستارجبرانخسارتازتمامآنهاشدیم"

قدمهشتم،فروتنینویافتهمارابهآزمایشمیگذارد.هدفمارهاییاززیر
بارگناهیاستکهتابهحالبهدوشکشیدهایم.مامیخواهیمبدونترسیا

تعرض،درچشمهایدنیانگاهکنیم.
آیاتمایلداریمفهرستیازتمامکسانیکهبهآنهاصدمهزدهایمتهیهکنیم،تا
احساسگناهوترسیراکهگذشتهمادرخودداردازمیانببریم؟برایمؤثرواقع
شدناینقدم،تجربهبهمانشانمیدهدکهقبلازهرچیزبایدتمایلدرمابه

وجودآید.
قدمهشتمآساننیستومستلزمصداقتنوظهوریدرموردرابطهمابادیگران
است.قدمهشتم،سلسلهمراتبعفووبخششرابهجریاندرمیآورد.مادیگران
رامیبخشیم،احتماالآنهانیزمارابخشیدهوسرانجامماهمخودرامیبخشیم
ومیآموزیمکهچگونهدرایندنیازندگیکنیم.وقتیکهبهاینقدممیرسیم،
آمادگیپیدامیکنیمکهبجایتوقعدرکشدن،درککنیم.وقتیبدانیمکهدر
چهقسمتهایینیازبهجبرانخسارتداریم،زندگیکردنواجازهزندگیدادن،
آسانترخواهدشد.اینکارممکناستاکنونمشکلبهنظربرسد،اّماوقتیآنرا

انجامدادیم،تعجبمیکنیمکهچرامدتهاقبلآنراانجامندادهایم.
مابرایتهیهیکفهرستدقیق،بهقدریصداقتواقعی،نیازداریم.یکی
ازکارهاییکهبرایآمادگیجهتتهیهفهرستقدمهشتممفیدبهنظرمیرسد،
تعریفلغت»صدمه«است.یکیازتعاریفصدمه،خسارتجسمیوروحیاستو
تعریفدیگرآنعاملدردورنجبودنوضرروزیانرساندناست.خسارتممکن
استدراثریکحرف،یککارویاعدمانجامکاریبهوجودآید.صدمهمیتواند
نتیجهحرفهایاکارهایعمدیویاغیرعمدیباشد.درجهوشدتصدمه،ازباعث
ناراحتیخیالکسیشدنشروعوبهآسیبجسمیرساندنوحتیقتلختم

میشود.
قدمهشتم،مارابامشکلیروبرومیکند.بسیاریازمابهسختیمیتوانیم
اقرارکنیمکهبهدیگرانلطمهزدهایم،زیراتصورمیکردیمکهخودقربانیاعتیاد
بودهایم.اجتنابازاینگونهتوجیههادرقدمهشتمبسیارمهماست.مابایدحساب
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کاریراکهدرحقماشدهاست،ازحسابکاریکهدرحقدیگرانکردهایم،جدا
کنیم.ماتوجیهاتوعقایدمانرادرموردقربانیبودنکنارمیگذاریم.اغلبما
فکرمیکردیمکهفقطبهخودمانصدمهزدهایم،اّمااگربخواهیماسمخودمانرا
اینقدم،یک انتهایفهرستمینویسیم. همدرلیستمنظورکنیم،آنرادر

مجموعهازاقداماتیاستکهمنجربهترمیمخرابیهایزندگیمامیشود.
قضاوتدرموردتقصیردیگران،ماراآدمهایبهترینمیکند.آنچهکهحالما
رابهترمیکند،آزادشدناززیربارگناهوتصفیهزندگیماناست.بانوشتن
فهرستخود،دیگرنمیتوانیمصدمهزدنبهدیگرانراانکارکنیمواقرارمیکنیم
کهمستقیماویابطورغیرمستقیمبااعمال،دروغها،وعدههایتوخالیویا

غفلتهایماندیگرانراآزاردادهایم.
مافهرستمانرامینویسیمویاازقدمچهارماستفادهمیکنیموهراسم
صادقانه فهرست، این با میکنیم. اضافه آن به رسید فکرمان به که جدیدی
روبرومیشویموباروشنبینی،تقصیراتخودرابررسیمیکنیم،تاتمایلبهجبران

خسارتدرماپدیدآید.
دربعضیازمواردممکناستکسانیراکهبهآنهابدکردهایمنشناسیم.تمام
قرار ایمدرمعرضخطر بوده تماس باآنهادر کسانیکهدردورانمصرف
داشتهاند.بسیاریازاعضاء،درفهرستخودوالدین،همسران،فرزندان،دوستان،
عشاق،معتاداندیگر،آشنایانمعمولی،همکاران،صاحبکاران،معلمین،صاحب
خانههاوغریبههاراذکرکردهاند.مامیتوانیماسمخودمانراهمدراینفهرست
بیاوریم،زیرادردورانمصرفبهآهستگیمشغولنابودیخودنیزبودهایم.برای
جبرانخسارتمالیبهتراستلیستجداگانهایازافرادزیاندیدهتهیهکنیم.
درستمانندسایرقدمها،دراینقدمهمبایددقیقباشیم.اکثرمادررابطهبا
هدفیکهازنوشتناینفهرستداریم،بیشترباکموکسرروبرومیشویم،تابا
زیادیدرعینحالنمیتوانیمتکمیلاینقدمرابهخاطرعدماطمیناندرکامل

بودنفهرستمانبهتعویقاندازیم.ماهرگزکارمانتمامنمیشود.
مشکلنهاییدربهکارگیریقدمهشتم،جداکردنآنازقدمنهماست.تصّور
وتجسمجبرانخسارت،میتواندمانععمدهایبراینوشتنفهرستوتمایلپیدا
کردنباشد.ماطوریاینقدمراانجاممیدهیمکهگوییقدمنهموجودندارد.ما
حتیدرموردجبرانخسارتفکرهمنمیکنیموفقطتوجهخودرادقیقبرروی
آنچهقدمهشتمگفتهاستمتمرکزمیکنیم:»فهرستیتهیهکردهوتمایل
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پیداکن«.مهمترینکاریکهاینقدمبرایماانجاممیدهدایناستکهمارااز
دیدوطرزتلقیتازهایکهکمکمدرموردخودودررابطهبادیگرانپیداکردهایم،

آگاهمیکند.
گوشدادنبهتجربیاتاعضایدیگردرمورداینقدم،مطالبگنگیراکهبرای
میکند. روشن مان برای شویم روبرو آن با است ممکن فهرست این نوشتن
همینطورراهنماهایمانهمممکناستتجربیاتشانرادرموردکارکردنقدم
هشتمبامادرمیانبگذارندومطرحکردنسؤاالتماندرجلساتنیزمیتواندما

راازموهبتوجدانگروهبهرهمندکند.
قدمهشتم،تحولبزرگیدرزندگیایکهتحتتسلطاحساسگناهوافسوس
استایجادمیکند.آیندهماتغییرمیکندودیگرالزمنیستازکسانیکهبهآنها
صدمهزدهایمدوریکنیم.دراثربرداشتناینقدم،آزادیتازهایبهماداده
بخشودگی به خود نیاز متوجه وقتی میدهد. خاتمه انزوایمان به که میشود
میشویم،بیشتربهبخشیدنتمایلپیدامیکنیم.دراینمرحلهماحداقلمیدانیم

کهدیگرعمداباعثبدبختیدیگراننمیشویم.
قدمهشتم،یکقدمعملیاستومانندبقیهقدمهاسریعانتیجهمیدهد،اکنون

میتوانیمباآزادیجبرانخسارتخودرادرقدمنهمآغازکنیم

قدم نهم 

"مابطورمستقیمدرهرجاکهامکانداشتازاینافرادجبرانخسارت
کردیممگردرمواردیکهاجرایاینامربهایشانیادیگرانلطمهبزند.”

اینقدمرانبایدپشتگوشانداخت.زیرادرغیراینصورتمثلایناستکه
دربرنامهخودجائیبرایلغزشذخیرهکردهباشیم.بهنظرمیرسدکهغرور،ترس،
تعللوکارامروزرابهفرداافکندن،اغلبدراینراه،موانعصعبالعبوریهستند
وسدراهپیشرفتورشدمیشوند.مسئلهمهمایناستکهکارراشروعکنیمو
آمادهپذیرشواکنشهایکسانیکهبهآنهاصدمهزدهایمباشیموبهبهترین

وجهیکهمیتوانیمخسارتهاراجبرانکنیم.
موقعشناسی،یکیازنکاتمهماینقدماست.مابایستدروقتمناسبجبران
خسارتکنیم،جزدرمواردیکهانجامآنصدماتبیشتریبهبارآورد.گاهی
اوقات،درواقعنمیتوانیمجبرانخسارتکنیم،زیراانجاماینکارعملیوممکن
نیستودربعضیازشرایطممکناستجبرانخسارت،ازحدتواناییماخارج
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باشد.مادریافتیمدرمواردیکهامکانتماسباشخصآزاردیدهوجودنداشته
باشد،تمایلمیتواندجایاقداموعملراپرکند،اّماهرگزنبایدبهخاطرخجالت،

ترسوتنبلیازتماسگرفتنخودداریکنیم
مامیخواهیماززیربارگناهخالصشویم،اّمانمیخواهیمبهایآنرادیگران
بپردازند.بایدازبهمیانکشاندنپایشخصثالثیارفقایزمانمصرفکهشاید
مایلنباشندنامیازآنهابردهشود،خودداریکنیم.ماحقنداریمونیازیهم
نیستکهشخصدیگریرابهخطراندازیم.دراینگونهمواردغالباالزماست

ازدیگرانطلبراهنماییکنیم.
توصیهمیکنیممشکالتقانونیبهوکالسپردهشودومشکالتمالیوپزشکی
بهمتخصصینآنواگذارگردد.قسمتیازیادگیریزندگیموفقیتآمیزآموختن

ایناستکهچهوقتاحتیاجبهکمکداریم.
دربرخیازروابطگذشتهماممکناستهنوزمسائلحلنشدهایوجودداشته
باشد.ماباجبرانخسارتسهمخودرابرایحلکردناینمسائلانجاممیدهیم.
مامیخواهیمازادامهمخالفتورنجشمداومدوریکنیم.دربسیاریازمواردتنها
کاریکهازدستمانبرمیآیدایناستکهبهسراغشخصموردنظرخودبرویمو
بافروشنی،درکخطاهایگذشتهخودراازاودرخواستکنیم.بعضیازاوقاتکه
دوستانقدیمیوخویشاوندانازکدورتخوددستبرمیدارند،لحظاتلذتبخشی
است.تماسگرفتنبافردیکههنوزداغدلشتازهاست،میتواندخطرناکباشد.
درمواردیکهجبرانخسارتمستقیمبرایمایادیگرانخطریبهوجودآورد،
جبرانخسارتغیرمستقیمممکناستضرورتپیداکند.مابهبهتریننحویکه
میتوانیمجبرانخسارتمیکنیم.ماسعیمیکنیمبهیادداشتهباشیمکهاینکار
رابهخاطرخودمانانجاممیدهیم.بهجایاحساسگناهوپشیمانیقبلی،احساس

میکنیمکهازگذشتهخودرهاشدهایم.
مامیپذیریمکهاعمالخودمانباعثبهوجودآمدندیدوطرزتلقیمنفیما
بودهاست.قدمنهمبهمادرمورداحساسگناهیکهنسبتبهخودداریموبه
دیگراندرمورداحساسخشمیکهنسبتبهمادارندکمکمیکند.گاهیاوقات
تنهاجبرانخسارتیکهمیتوانیمانجامدهیم،ایناستکهپاکبمانیم.ماآنرابه
خودمانوعزیزانمانمدیونیم.مادیگربهخاطرمصرفمانباعثآلودگیاجتماع
خودنمیشویم.گاهتنهاراهجبرانخسارت،خدمتبهجامعهاست.مااکنون
درحالکمکبهخودوسایرمعتاداندرمسیربهبودیهستیمواینتالفیبزرگی
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درحقکلجامعهاست.
درجریانبهبودی،سالمتعقلبهمابازگرداندهمیشودوقابلیتبرقراری
رابطههایمثبتبادیگران،جزئیازاینسالمتیاست.مااکنونکمترمردمرا
دردجسمی جای واقعی، امنیت احساس میدانیم. خود امنیت برای تهدیدی
وسردرگمیروحیراکهدرگذشتهاحساسمیکردیمگرفتهاست.ماباافرادیکه
ازنزدیکان بافروتنیوحوصلهروبرومیشویم.بسیاری بهآنهاصدمهزدهایم
صمیمیماممکناستازپذیرشبهبودیمابهعنوانیکواقعیتاکراهداشته
باشند.نبایدفراموشکنیمکهآنهارنجوعذابزیادیکشیدهاند،اّمامعجزاتهم
بهوقتخودبوقوعخواهندپیوست.بسیاریازماکهازخانوادههایخودجداشده
بودیم،دوبارهموفقشدهایمکهروابطخودراباآنهابرقرارکنیم.بهتدریجپذیرش
تغییراتمابرایشانآسانترمیشود.طولدورانپاکی،خودبهترینمجاب
کنندهاست.بردباری،قسمتمهمیازبهبودیماست.عشقبدونشرطیکهتجربه
میکنیم،میلبهزندگیرادوبارهدرماشعلهورمیکندوهرحرکتمثبتیاز
جانبماموقعیتغیرمنتظرهایرابرایمانبهوجودمیآورد.درجبرانخسارت،
ایمانوشجاعتفراوانیصرفمیشودکهنتیجهآنرشدروحانیبیشتراست.
مادرحالرهاییاززیربارخرابیهایگذشتهمانهستیمومیخواهیمحساب
وکتابزندگیمانراباتهیهمستمرترازنامهقدمدهمهمچناندرستنگاهداریم.

قدم دهم 
“مابهتهیهترازنامهشخصیخودادامهدادیموهرگاهدراشتباهبودیم

سریعاًبداناقرارکردیم”
قدمدهم،مارااززیربارخرابکاریهایحالحاضرمانآزادمیکند.اگردرمورد
نقصهایمانحواسمانجمعنباشد،مارابهبنبستیمیکشانندکهدیگر

نمیتوانیمازآنپاکبیرونبیاییم.
استکه این یادمیگیریم، معتادانگمنام در اولینچیزهاییکه از یکی
اگرمصرفکنیم،بازندهمیشویموهمینطورمیآموزیمکهاگربتوانیمازانجام
کارهاییکهباعثزجرمانمیشود،اجتنابکنیم،دردکمتریراتجربهخواهیم
کرد.مفهومادامهروزانهترازنامهشخصی،ایناستکهماعادتمیکنیم،خودمان،

رفتارمان،دیدگاهمانوروابطمانراموردبررسیقراردهیم.
مابندگانعادتیمودربرابرطرزتفکروواکنشهایقدیمیخودآسیبپذیریم.
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بعضیاوقاتبهنظرمیرسدکهادامهمسیرقدیمیخودتخریبی،آسانترازورودبه
الگوهای یکراهجدیدوظاهراخطرناکاست.مادیگرمجبورنیستیمبهدام

قدیمیخودبیفتیم.ماامروزحقانتخابداریم.
قدمدهممیتواندبهماکمککندکهمشکالتزندگیخودراحلکنیمواز
تکرارآنجلوگیریکنیم.مادرطولروزاعمالخودرابررسیمیکنیم.برخیازما
درمورداحساساتخودنیزمطالبیمینویسیموچگونگیآنهاراتشریحکرده
ونقشیراکهممکناستدربهوجودآمدناینمشکالتداشتهباشیم،بررسی
میکنیم.آیابهکسیزیانرساندهایم؟آیاالزماستبپذیریمکهدراشتباهبودهایم؟
اگرمشکالتیوجودداشتهباشد،سعیمیکنیمآنهاراحلوفصلکنیم.اگربه

اینگونهمسائلرسیدگینکنیم،خودبهخودحادترمیشوند.
اینقدممیتواندخطدفاعیمادرمقابلدیوانگیقدیمیباشد.مامیتوانیماز
خودسؤالکنیمکهآیادرحالافتادنبهورطهالگوهایقدیمیخشم،رنجشو
ترسنیستیم؟آیااحساسنمیکنیمکهبدامافتادهایم؟آیاخودمانرابهدستخود
بهدردسرنمیاندازیم؟آیابیشازحدگرسنه،عصبانی،تنهاوخستهنیستیم؟آیا
مقایسه دیگران ظاهر با را خود باطن آیا نمیگیریم؟ جدی را خودمان زیاد
نمیکنیم؟آیاازبیماریجسمیرنجنمیبریم؟جواباینسؤاالتمیتواندبهما
کمککندکهبتوانیمبامشکالتروزمرهخودروبروشویم.مادیگرمجبورنیستیم
بااحساسخالءدرونیزندگیکنیم.بسیاریازنگرانیهایبزرگومشکالت
اساسیمابهخاطربیتجربگیمادرزندگیکردنبدونموادمخدراست.غالباً
وقتیازاعضایقدیمیمیپرسیمکهچهبایدکرد؟ازسادگیجوابشانمتعجب

میشویم.
قدمدهمرامیتوانسوپاپدفعفشارخواند.مااینقدمراوقتیکهکموکیف
مسائلروزهنوزازخاطرماننرفتهاست،بهکارمیگیریم.کارهاییراکهکردهایم
مینویسیموسعیمیکنیماعمالخودراتوجیهنکنیم.ترازنامهرامعموالًپس
ازپایانروزمیتواننوشت.اولینکاریکهمیکنیمتوقفاست.سپسباتأّملبه
خوداجازهمیدهیمکهازموهبتفکرکردنبهرهمندشویم.اعمال،واکنشهاو
انگیزههایخودرابررسیمیکنیم.غالبامتوجهمیشویمکهوضعمانبهمراتب
بهترازآناستکهاحساسمانبهمامیگوید.قدمدهمبهمااجازهمیدهداعمال
خودرابررسیکردهوقبلازآنکهوضعبدترشودبهخطاهایماناقرارکنیم.الزم
استازتوجیهاعمالمان،حذرکنیم.ماسریعابهخطاهایخوداقرارمیکنیموآن
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هاراتشریحنمیکنیم.
مااینقدمرابهطورمستمرکارمیکنیم.قدمدهم،قدمپیشگیریاست.
هرچهبیشتراینقدمراکارمیکنیمکمترباقسمتتصحیحیآنسروکارپیدا
خواهیمکرد.اینقدمابزاربسیارخوبیبرایاجتنابازبدبختیهائیاستکهمابر
نظر زیر را خود اعمال و هوسها عواطف، احساسات، ما میآوریم. خود سر
میگیریم.بهطورمرتب،مراقبخودهستیموبدینترتیبمیتوانیمازتکرار

اعمالیکهباعثبدشدنحالمانمیشوند،خودداریکنیم.
حتیدراوقاتیکهحالمانخوبستوهمهچیزبروفقمراداستنیزبهاین
قدمنیازمندیم.احساسخوب،برایماچیزتازهایاستوبایدقدرآنرابدانیم.در
وقتبدیاوضاع،میتوانیمچیزهاییکهدروقتخوبیاوضاعکاربردداشتهاندرا
امتحانکنیم.ما،حقداشتنحالخوبراداریم.ما،حقانتخابداریم.دوران
خوش،داموتلههممیتواندباشدواینخطروجودداردکهفراموشکنیم.پاکی،
اولویتاولماست.برایمامفهومبهبودیبهمراتببیشترازفقطخوشیاست.
ما،هرگزکامل اشتباهمیکنند. باشیمکههمه بهخاطرداشته الزماست
باادامه بااستفادهازقدمدهممیتوانیمخودمانرابپذیریم.ما اّما نمیشویم،
ترازنامهشخصیخود،هماکنونودرهمینجاازخودوازگذشتهخودرها
امکان ما به قدم، این نمیکنیم. توجیه را خود موجودیت دیگر ما میشویم.

میدهدکهخودمانباشیم.

قدم یازدهم 

“ماازراهدعاومراقبهخواهانارتقاءرابطهآگاهانهخودباخداوند،بدانگونه
کهاورادرکمیکردیمشدهوفقطجویایآگاهیازارادهاوبرایخودو

قدرتاجرایششدیم”
دهقدماول،زمینهرابرایارتقاءرابطهآگاهانهماباخداوندیکهخوددرک
ما دیرینه مثبت اهداف به دسترسی زیربنای و است کرده فراهم میکنیم
میباشد.پسازرسیدنبهاینمرحلهازبرنامهروحانیمانکهدراثرتمرینده
قدماولحاصلشدهاست،اکثرمامیلبهدعاومراقبهراپیدامیکنیم.حالت
روحانیما،اساساصلیبهبودیموفقیتآمیزیاستکهرشدنامحدودیرابا

خودبهارمغانمیآورد.
ازماوقتیبهقدمیازدهممیرسیم،شروعبهفهمواقعیبهبودی بسیاری
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میکنیم.درقدمیازدهم،زندگیمفهومعمیقتریپیدامیکند.ماباتسلیمزمام
امور،قدرتبهمراتببیشتریپیدامیکنیم.

ماهیتاعتقاداتما،تعیینکنندهروشدعاومراقبهماخواهدبود.فقطباید
مطمئنشویمکهنظاماعتقادیمابرایمانکارمیکند.دربهبودی،نتایجمهم
است.همانطورکهقبالگفتهشد،بهمحضاینکهماواردبرنامهمعتادانگمنام
شدیموخودراتسلیمبیماریخودکردیم،گوییتمامدعاهایمانمستجابشدند.
کردن زندگی مستقیم نتیجه شده، توصیف قدم این در آگاهانهایکه رابطه
قدمهاست.ماازاینقدمبرایارتقاءونگهداریازحالتروحانیخوداستفاده

میکنیم.
درآغاز،وقتیمابهاینبرنامهآمدیم،ازیکنیرویبرترکمکیدریافتکردیم
کهجریانآن،باتسلیممابهاینبرنامه،بهحرکتدرآمد.مقصودازقدمیازدهم
برای را تواناییخود و پیداکند افزایش اینقدرت، از ما ایناستکهآگاهی

استفادهازاینمنبعقدرت،درزندگیجدیدمانافزایشدهیم.
ماهرچهبیشتربادعاومراقبهرابطهآگاهانهمانراباخدایخودگسترش
دهیم،آسانترمیتوانیمبگوییم:»باشدکهارادهتوانجامشودنهارادهمن«.مادر
وقتنیازمیتوانیمازخداطلبکمککنیم،تازندگیمانبهترشود.صحبتهایی
کهبعضیازمردمدربارهتجربههایشانازمراقبهباعقایدمذهبیشخصیخود
میکنند،همیشهدرموردهمهماصادقنیست.برنامهمایکبرنامهروحانیاست
نهمذهبی.تازمانرسیدنبهقدمیازدهم،نواقصشخصیتیکهباعثگرفتاری
اند.تجّسم اند،بهکمکدهقدمقبلی،موردتوجهقرارگرفته هایسابقبوده
تصویریکهماازکسیکهآرزویبودنشراداریم،فقطنگاهیگذرابهارادهخداوند
برایماست.دیدماآنقدرمحدوداستکهفقطمیتوانیمبهامیالونیازهایآنی

خودتوجهکنیم.
ماخیلیآسانمیتوانیمدوبارهگرفتارعاداتسابقخودشویم.برایتضمین
بهبودیورشدخود،بایدبیاموزیمکهزندگیمانرابرمبناییکروالروحانی
معقولادامهدهیم.خداوند،هیچوقتبهزوربهکسیلطفنمیکند،اّمااگراز
اوبخواهیم،بهماکمکخواهدکرد.باآنکهمامعموالاحساسمیکنیمکهچیزیدر
ماسریعاتغییرکردهاست،اّمامدتیطولمیکشدتامتوجهتغییراتزندگیخود
بشویم.وقتینهایتازانگیزههایخودخواهانهخوددستبرداریم،باآرامشیکه
هرگزتصورآنراهمنکردهایم،آشناخواهیمشد.اخالقیاتوقتیتحمیلیباشد،آن
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انتخابزندگیروحانی،پیدامیکنیم،ندارد.بیشتر قدرتیراکهمادرصورت
ماوقتیحالمانخوبنیستدعامیکنیموبهمرورمیآموزیمکهاگرهمیشه
دعاکنیم،حالمانکمترخرابمیشودواگربشود،شدتکمتریخواهدداشت.
خارجازانجمنمعتادانگمنام،گروههایمختلفیوجودداردکهمراقبهمیکنند،
تقریباهمگیاینگروههابهمذهبویافلسفهخاصیتعلقدارندوتأییدهریکاز
آنهابرخالفسنتهایماستوهمچنینحقوقفردرادرانتخابیکخدای
قابلقبولبرایخود،محدودمیکند.مراقبه،بهماامکانمیدهدکهبهمیلخود
درعالمروحانیترقیکنیم.بعضیازچیزهاییکهدرگذشتهبرایماکاریازپیش
نبردهاند،ممکناستامروزمفیدواقعشوند.مابههرروزبایکدیدتازهوفکرباز
نگاهمیکنیم.مامیدانیمکهاگربرایخواستخدادعاکنیم،بهتریننتیجهممکن
رابدوندرنظرگرفتناینکهخودمانچهفکریمیکنیم،خواهیمگرفت.این
بهبودی حال در معتادان عنوان به ما تجربیات و اعتقادات مبنای بر دانش،

استواراست.
دعا،درمیانگذاشتنمسائلمانبانیرویبرتراست.بعضیوقتهاکهدعا
میکنیم،اتفاقخارقالعادهایمیافتدوماوسایل،راههاوانرژیانجامکارهایی
راپیدامیکنیمکهفراترازظرفیتماناست.دعاوتسلیمروزانه،قدرتنامحدودی

بهمامیدهد،بهشرطاینکهایمانمانراحفظوتمدیدکنیم.
برایبعضی،دعاکردندرخواستکمکازخداومراقبه،بهانتظارجوابنشستن
است.مامیآموزیمکهدرموردتقاضایچیزهایخاصبههنگامدعا،بسیارمراقب
باشیم.مادعامیکنیمکهخداارادهخودرابهمانشاندهدودرانجامآنمارا
یاریکند.دربعضیازموارداوارادهخودراآنچنانبهوضوحآشکارمیکندکهما
در قدر آن ما نفس دیگر، موارد در اّما نداریم، آن تشخیص در مشکلی هیچ
خودمحوریغرقاستکهارادهخداوندرابرایخودبدونمقاومتوتسلیممجدد
نمیپذیریم.درصورتیکهبرایرهاییاززیرسلطهعواملمنحرفکنندهدعا
کنیم،کیفّیتدعایمانمعموالبهترخواهدشدومامیتوانیمتفاوتآنراحس
کنیم.دعاکردنبهتمریننیازداردوبایدبهخاطرداشتکهافرادماهر،متبحربه
دنیانیامدهاندوبرایمهارتخودزحماتزیادیکشیدهاند.ماازراهدعا،جویای
رابطهآگاهانهباخداوندخودمیشویموبامراقبهاینرابطهرابرقرارکردهوبهکمک

قدمیازدهمازآننگهداریمیکنیم.
قبلازآمدنبهمعتادانگمنام،عدهایازمامذاهبومکاتبمراقبهمختلفیرا
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تجربهکردهبودیم،اینروشهابعضیازماراکاماًلگیجوسرگردانکردهبودند.ما
مطمئنبودیمکهخدامیخواهدکهمابرایارتقاءبهمراحلواالتریازآگاهی،
ازموادمخدراستفادهکنیم.بسیاریازمادراثراینعملکرد،کارمانبهجاهای
اعتیاد اثراتمخرب نکردکه بهذهنمانخطور اّماهرگز باریککشیدهشد،
سرمنشاءتماممشکالتماستوماهرراهیراکهکمتریننورامیدیدرآنبود،تا

انتهادنبالمیکردیم.
درسکوتلحظاِتمراقبه،ارادهخدابرماروشنمیشود.ساکتکردنافکاراز
طریقمراقبهآرامشدرونیخاصیرابههمراهمیآوردوماراباخداوندیکهدر
درونماستمرتبطمیسازد.دلیلاصلیمراقبه،ایناستکهبدونفکرآرام،
است الزم است. مشکل بسیار نباشد، هم محال اگر حتی خدا، با ارتباط
افکارهمیشهمشغولمعمولی،ساکتشوندتابتوانیمپیشرفتکنیم،بنابراینهدف
تمریناتمقدماتیما،ساکتکردنفکراستوبایدبگذاریمافکاریکهبهمغزمان
راهمییابندبهمرگطبیعیازبینبروند.وقتیقسمتمراقبهقدمیازدهمبرایمان

بهصورتیکواقعیتدرآید،بهمرورازافکارخودفارغمیشویم.
توازنعاطفی،یکیازاّولیننتایجمراقبهاستوتجربهمابهخوبیآنرانشان
میدهد.بعضیازماشکستخوردهبهاینبرنامهآمدیمومدتیدوروبرانجمن
پرسهمیزدیم،بااینفکرکهفقطمیتوانراهنجاتوخدارادرفرقههایمختلف
مذهبیپیداکرد،بسیارآساناستکهبرفرازابرهایپرشوروشوقمذهبیبه
بیماری و معتادیم فراموشکنیمکه و بیرونزده ازدر ودوباره پروازدرآییم

العالجیداریم.
میگوینددرصورتیمراقبهارزشداردکهبتوانیمنتیجهآنرادرزندگیروزمره
خودببینیم،واقعیتیکهدرقدمیازدهمبهوضوحمشخصشدهاست،»اگاهی
ماکهدعا از برایآنعده اجرایشمیباشد. وقدرت برایخود او ازخواست

نمیکنند،تنهاراهبرداشتناینقدم،مراقبهاست.
مادعامیکنیم،چونبهماآرامشمیدهدواعتمادبهنفسوشهامترابهما
بازمیگرداندوبهماکمکمیکندکهزندگیمانخالیازبیاعتمادیوترسباشد.
وقتیانگیزههایخودخواهانهخودراکناربگذاریموطلبراهنماییکنیم،صلح
وآرامشرااحساسمیکنیم.ماشروعبهتجربههمدلیودرکدیگرانمیکنیم،

چیزیکهقبلازکارکردناینقدم،برایماممکننبود.
همانطورکهجویایارتباطشخصیخودباخدایخودمیشویمشروعبه
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شکفتنمیکنیم،درستمانندغنچهایکهزیرنورآفتابآغازبهشکفتنمیکند.
بهمرورمتوّجهمیشویمکهعشقخداوندیهمیشهحيوحاضروفقطمنتظر
پذیرشمابودهاست.ماحرکتخودرامیکنیموبرکتیراکههرروزبهرایگانبه
مادادهمیشود،میپذیریمودرمییابیمکهاتکابهخداوندکمکمراحتترمیشود.
دراوایلورودبهاینبرنامه،مامعموالخیلیازچیزهایراکهظاهراخواستههاو
نیازهایمهمیبهنظرمیرسند،ازخدامیخواهیم،اّمادراثررشدمعنویوارتباط
بانیرویبرترمانبهمرورمتوجهمیشویمتاوقتیکهبهنیازهایروحانیخود
وقتی پیدامیکنند. تخفیف تحملی قابل تاحد زندگی پاسخدهیم،مشکالت
فراموشکنیمکهقدرتواقعیمانازکجاسرچشمهمیگیرد،بهفوریّتگرفتار
همانالگوهایفکریوحرکاتیکهکارمانرابهاینبرنامهکشاندهاند،میشویم.به
مرورتعریفجدیدیازایمانودرکپیدامیکنیموبهمرحلهایمیرسیمکه
میبینیمبزرگتریننیازمان،آگاهیازخواستخدابرایخودوقدرتاجرایآن
میباشد.ماخواهیمتوانستچیزهاییراکهشخصاترجیحمیدهیمکناربگذاریم،
زیرامتوجهمیشویمکهخواستخدابرایماازهمانچیزهاییتشکیلشدهکه
بیشازهرچیزدیگری،برایمانباارزشاست.بهمرورارادهخداوندبرایمان
تبدیلبهخواستهواقعیخودمانمیشود.اینحالت،حسیاستوممکننیست

کهبتوانیمآنراباکلمات،درستتشریحکنیم.
بهمرورآمادگیپیدامیکنیمکهبگذاریمدیگرانخودشانباشندودیگراحتیاج
نداریمدرموردآنهاقصاوتکنیم.خواستهدخالتدرهرامریضرورتخودرااز
دستمیدهدوماکهقبالنمیتوانستیممفهومپذیرشرادرککنیم،امروزباآن

آشناشدهایم.
درطولروزهرچهپیشآیدفرقینمیکندومامیدانیمکهخداهرآنچهرا
کهبرایسالمتروحانیالزمداریم،دراختیارمانگذاردهاست.برایمااقراربه
عجزآساناست،زیراخدابهاندازهکافیقدرتداردکهبرایپاکماندنوبهره
مندیازرشدروحانیبهماکمککند.خداوندبهماکمکمیکندکهحسابو

کتابخودرامرتّبکنیم.
بهمرورتشخیصواقعّیتبرایمانآسانترمیشود.ازطریقتماسمداومبا
نیرویبرترمان،جوابهاییراکهبداننیازداریم،میگیریم،ماقدرتانجام
کارهاییراپیدامیکنیمکهزمانیانجامشانبرایمانممکننبود.مابهعقایددیگران
احتراممیگذاریم.ماشماراتشویقمیکنیمکهمطابقاعتقاداتخودجویای
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راهنماییوکسبنیروشوید.
ماازبابتاینقدمسپاسگزاریم،زیراشروعبهدریافتچیزهاییمیکنیمکهبه
صالحماست.بعضیوقتها،مابرایرسیدنبهخواستههایخود،دعاهائیکردیم
کهپسازمستجابشدن،باعثگرفتاریمانشدهاند.ماگاهبرایرسیدنبه
چیزیدعامیکردیم،اّماپسازدریافتآنچوننمیتوانستیمازعهدهآنبرآییم

مجبورمیشدیمدعاکنیمکهخدادوبارهآنراازماپسبگیرد.
پسازآنکهمتوجهقدرتدعاومسئولیتیکهبههمراهآناستشدیم،
خواهیمتوانستازقدمیازدهمبهعنوانیکراهنمادربرنامهروزانهماناستفاده

کنیم.
مادعاکردنرابرایآنچهکهخدابرایمانمیخواهدآغازمیکنیم.بدین
ترتیبفقطچیزهاییرادریافتمیکنیمکهظرفیتشراداریمومیتوانیمباآنها
روبروشویم،زیراخداوندمارابرایانجامآنآمادهمیکند.بعضیازمابهزبانساده

مراتبقدردانیخودرابهپاسموهبتهایخداوندیابرازمیکنیم.
درحالتتسلیموفروتنی،اینقدمرامرتباتکرارمیکنیمتاهدیهدانشو
قدرتراازخداییکهخوددرککردهایم،دریافتکنیم.قدمدهم،اشتباهات
روزمرهراجبرانمیکند،تابتوانیمقدمیازدهمراکارکنیم.بدونانجاماینقدم،
احتمالزیادیبرایرسیدنبهیکبیداریروحانیوجودنداردورعایتاصول
روحانیدرزندگیمانمیسرنخواهدشدوهمچنینپیاممؤثریبرایجذبدیگران
بهبهبودینخواهیمداشت.طبقاصلیروحانی،مابایدبراینگهداشتنآنچهکه
درمعتادانگمنامبهمادادهشدهاست،آنرابهدیگرانبدهیم.وقتیکهمابرای
پاکماندندیگران،بهآنهاکمکمیکنیم،ازمنافعثروتروحانیخودبهرهمند
میشویم.مابایدبهرایگانوباسپاسآنچهراکهبهرایگانوباسپاسبهماداده

شدهاسترابهدیگرانبدهیم.

قدم دوازدهم
"بابیداریروحانیحاصلازبرداشتناینقدمها،ماکوشیدیماینپیامرابه
معتادانبرسانیموایناصولرادرتمامامورزندگیخودبهاجرادرآوریم”
خرابیهایزندگیگذشتهماباعثشدکهبهمعتادانگمنامبیاییموتنها
انتظاریکهنداشتیمبیداریروحانیبود،مافقطوفقطمیخواستیمکهدیگردرد

نکشیم.
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بیداری، این میکنند. هدایت روحانی بیداری یک طرف به را ما قدمها،
باتغییراتیکهدرزندگیماپدیدمیآیدبهوضوحقابلرؤیتاست.تغییراتپیش
آمده،بهماامکانبهتریمیدهندکهبتوانیماصولروحانیرادرزندگیخودپیاده
کنیموپیامبهبودیوامیدرابهمعتادیکههنوزدرعذاباستبرسانیم.در
صورتیکهمااصولپیامخودرادرزندگیرعایتنکنیم،پیاممانبیمعناخواهد
بود.وقتیمامطابقاصولبرنامهزندگیمیکنیم،اعمالوزندگیمابهمراتب

بیشترازکلماتونشریاتمانبهآنمعنامیدهد.
اگرچهپدیدهبیداریروحانی،بهصورگوناگونیدرشخصیتهایمختلفانجمن
مانمایانمیشود.لیکنبیداریهایروحانیجنبههایمشترکینیزدارندکهشامل
ازمیانرفتناحساستنهاییوبهوجودآمدنجهتومسیردرزندگیاست،
بسیاریازمامعتقدیمکهاگربیداریروحانیباافزایشآرامشفکریوتوجهبه
مسایلدیگرانهمراهنباشد،هیچمفهومیندارد.برایحفظونگهداریآرامش

فکریخودسعیمیکنیمکهدرزمانحالزندگیکنیم.
آنعّدهازماکهاینقدمهارابهبهترینوجهممکنکارکردهایم،نتایجخوبی
بدستآوردهایم.مااعتقادداریمکهایننتایج،اثرمستقیمزندگیبرطبقاصول

اینبرنامهاست.
ازهمانوقتیکهخیالمانازبابتاعتیادراحتمیشود،خطردردستگرفتن
اختیارزندگی،دوبارهماراتهدیدمیکندودردورنجیراکهکشیدهایم،فراموش
میکنیم.دردورانمصرف،اختیارزندگیمادردستبیماریمانبود.هنوزهماین
فراموش بهسرعت ما کند. غلبه ما بر دوباره که است منتظر و آماده بیماری
میکنیمکهتمامکوششهایگذشتهمابرایکنترلزندگی،باشکستمواجهشده

بود.
دراینمرحله،اکثرمامتوجهمیشویمکهتنهاراهممکنبرایحفظهدیهایکه
بهمادادهشده،ایناستکهآنرابامعتادانیکههنوزدرعذابنددرمیانبگذاریم.
اینکار،بهترینراهبرایجلوگیریازلغزشوشکنجهایستکهدرصورتبازگشت
بهمصرفدرانتظارماناست.مااسماینکاررارساندنپیاممیگذاریموآنرابه

چندطریقمختلفانجاممیدهیم.
درقدمدوازدهم،بارعایتاصولروحانیرساندنپیامبهبودیNA،ماموفقبه
حفظپاکیخودمیشویم.حتیعضویکروزهانجمنNAهممیتوانداینپیامرا

بهمعتاددیگریبرساندونشاندهدکهاینبرنامهکارآییدارد.
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وقتیپیامخودراباتازهواردیدرمیانمیگذاریم،میتوانیمازنیرویبرترخود
بخواهیمکهازمابهعنوانیکوسیلهروحانیاستفادهکند،اّماپایمانراجای
پایاونمیگذاریم.مااکثرادرموقعرساندنپیامبهتازهواردان،ازیکمعتاددر
حالبهبودیدیگرمددمیگیریم.پاسخبهدرخواستکمک،برایمایکافتخار
است.ماکهدرسیاهچالنومیدیگرفتاربودهایم،ازاینکهمیتوانیمبهبهبودی

دیگرانکمککنیم،درخوداحساسخوشبختیمیکنیم.
اّمابهتازهواردانکمکمیکنیمکهاصولمعتادانگمنامرابیاموزند.سعیما
درایناستکهحسکنندقدمشانرویچشمماستومتوجهشوندکهاینبرنامه
چهمزایاییبرایشاندربردارد.ماتجربه،نیرووامیدخودراباآنهادرمیان
میگذاریمودرهرفرصتیکهامکانداشتهباشد،تازهواردانرابهجلساتهمراهی

میکنیم.
قاعدهکلیانجامقدمدوازدهمبهطوردقیق،خدمتهمراهباازخودگذشتگی
است.مابهبودیمانرامدیونخداییهستیمکهخوددرکمیکنیم.اکنونخود
رادراختیاراومیگذاریمتاازمابهعنوانوسیلهایبرایبهبودیخواستارانآن
اکثرمامیآموزیمکهپیاممانرافقطبهآنکسانیبرسانیمکه استفادهکند.
درخواستکمکمیکنند.گاهتنهاچیزیکهمیتواندیکمعتاددردمندرادر
قبولکمکتشویقکندشاهدزندهاست.ممکناستیکمعتاددرعذابباشد،اّما
تمایلبهدرخواستکمکنداشتهباشد،دراینگونهمواقعمیتوانیمخودرادر

دسترساوقراردهیمتااگردرخواستکمککردیکنفردردسترسباشد.
یادگیریکمکبهدیگران،یکیازفوائدبرنامهمعتادانگمناماست.بهکارگیری
دوازدهقدم،بهصورتقابلمالحظهایماراازخواریونومیدیبیرونآوردهو
وسیلهدستنیرویبرترمانمیکند.بهماقابلیتیدادهمیشودکهمیتوانیمدر
جاییکهازدستهیچکسدیگر،کاریساختهنیست،بههمنوعمعتادخود
کمککنیم.اینگونهاتفاقاتراهمهروزهدرمیانخودمیبینیم.اینتغییرات
معجزهآسانمایانگربیداریروحانیاست.تجربهشخصیخودرادرموردچگونگی
گذشتهمانبادیگراندرمیانمیگذاریموباآنکهوسوسهپندواندرزدادندرما
شدیداست،اّمامیدانیمکهدرصورتانجامآن،احترامخودرادرمیانتازهواردان
ازدستمیدهیم.پندواندرز،پیامماراتاروغبارآلودمیکند،پیامیکهدرما

تاثیرمیگذارد،یکپیامسادهوصادقانهبهبودیازاعتیاداست.
انجمن اختیار در خدمت برای را خود و میکنیم شرکت جلسات در ما
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قرارمیدهیم.ماباسپاسوبهرایگان،وقت،خدماتوآنچهراکهدراینانجمن
یافتهایم،تقدیممیکنیم.خدمتیکهدرمعتادانگمنام،ازآنصحبتمیکنیم،
هدفاصلیتمامگروههایمااست.مفهومکارخدماتی،رسانیدنپیامبهمعتادی
و بکشیم زحمت تر مشتاقانه چه هر ما میباشد. عذاب در هنوز که است

بیشترخدمتکنیم،بیداریروحانیپربارتریخواهیمداشت.
اولینراهرساندنپیام،کهنیازبهگفتگووتوضیحنداردرفتارماست.کسانیکه
مارابهعنوانافرادیگمراه،وحشتزدهومنزویمیشناختهاند،وقتیمارادر
خیابانمیبینندمتوجهمیشوندکهترسازوجودماگریختهاستومابهمروردر

حالبازگشتبهزندگیهستیم.
وقتیکهراهNAراپیدامیکنیم،درزندگیجدیدماندیگرجاییبرایبی
حوصلگیوتنآساییوجودنخواهدداشت.ماپاکمیمانیمورعایتاصولروحانی
رادرزندگیمانشروعمیکنیموازاصولیچونامید،تسلیم،پذیرش،صداقت،
روشنبینی،تمایل،ایمان،تحمل،صبر،فروتنی،عشقبدونشرط،سخاوتو
مهربانیبهرهمیگیریم.بههماننسبتیکهبهبودیماپیشمیروداصولروحانی،
تمامیقسمتهایدیگرزندگیمارانیزدربرخواهدگرفت.ماسعیمیکنیمکه

هماکنونوهمینجابرطبقاصولاینبرنامهزندگیکنیم.
همزمانباشروعیادگیریزندگیبراساساصولبهبودی،احساسشادی
وشعفدرماپدیدمیآید.وقتیمامیبینیمکسیکهدوروزپاکیداردبهفردی
کهیکروزپاکاستمیگوید:»یکمعتادوقتیکهتنهاستبرایخودرفیقنابابی
نفسش قبال که کسی میبینیم وقتی میکنیم سرور احساس خود در است«.
باالنمیآمدحاالبهمعتاداندیگرکمکمیکندوقادراستدرحینصحبت،
عباراتالزمرابرایرساندنپیامبهبودی،پیداکند،احساسخوشحالیمیکنیم.ما
احساسمیکنیمکهزندگیمانارزشپیداکردهاست.ازلحاظروحانی،تروتازه
شدهایموبسیارخوشحالیمکهزندهایم.دردورانمصرف،زندگیمانتبدیلبه
تمرینتنازعبقاشدهبود.مااکنونبهجایتنازعبقا،بیشترزندگیمیکنیم.ما
متوجهشدهایمکهدرزندگیمانالویتپاکماندندرمرحلهاولوقبلازهرچیز
دیگریاست.مااکنونقادریماززندگیخودلذتببریم،پاکماندنرادوستداریم
وازرساندنپیامبهبودیبهمعتاداندردمنددیگر،بهشوقمیآییم.اکنونمتوّجه

شدهایمکهرفتنبهجلساتواقعاکارمیکند.
بهکارگیریاصولروحانیدرزندگیروزانه،باعثمیشودکهمادیدتازهای
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نسبتبهخودپیداکنیم.صداقت،فروتنیوروشنبینیبهماکمکمیکندکهبا
دیگرانمنصفباشیم.تصمیماتیکهمیگیریمبابردباریخواهدبودومامیآموزیم

کهبرایخودماناحترامقائلشویم.
درسهائیکهدردورانبهبودیمیگیریمگاهتلخودردآوراست.کمکبه
دیگرانوقابلیتمشارکتدرموردایندرسهاباسایراعضایمعتادانگمنام،باعث
میشودکهازموهبتاحترامبهخودبرخوردارشویم.مانمیتوانیمازدردکشیدن
معتادانجلوگیریکنیم،اّمامیتوانیمپیامامیدیراکهمعتاداندرحالبهبودیبه
مادادهاند،بهایندردمندانبرسانیمواصولبهبودیرا،بههمانصورتیکهدر
زندگیخودمانبهکارگرفتهایم،باآنهابهمشارکتبگذاریم.همانطورکهمابه
یکدیگرکمکمیکنیم،خداوندهمبهماکمکمیکند.زندگیمفهومتازهایپیدا
کردهواحساسارزشدرماپدیدمیآید.ازلحاظروحانی،تروتازهشدهواززنده
بودنخوداحساسرضایتمیکنیم.قسمتیازبیداریروحانیمادرکتازهای
استکهازنیرویبرترمانپیدامیکنیموایننتیجهمستقیممشارکتدربهبودی

معتاداندیگراست.
آری،مادورنمایامیدیم.مانمونههایمشخصکارآییاینبرنامههستیم.شادی

ماازپاکزندگیکردن،جاذبهایبرایمعتاددرحالعذاباست.
مابهبودپیدامیکنیمتاپاکوخوشحالزندگیکنیم.بهNAخوشآمدید،

دراینجاقدمهابهپایاننمیرسند،قدمها،یکشروعتازهاند!
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عنوان تحت گذشته فصل در که اول قدم برداشتن با را خودتان برنامه
در را خود عجز دل ته از ما که وقتی کنید. آغاز گذشت نظر از عملکرد چگونگی
خود بهبودی راه در بزرگی بسیار قدم بدانیم، مسلم کاماًل اعتیادمان مقابل
دست خود گریز های راه از کاماًل هنوز مرحله این در ما از بسیاری ایم. برداشته
ممکن که جا آن تا و ندهید دست از را فرصت این شما اّما بودیم، برنداشته
همین به و بردارید را دوم قدم سپس و دهید انجام درست را کار اول از است 
درک شخصا را برنامه این مرور به شما کنید. دنبال را قدمها بقیه ترتیب
امثال یا و بازپروری مرکز زندان، بیمارستان، در شما اگر کرد. خواهید
آنهستیدودرحالحاضرمصرفراقطعکردهاید،میتوانیداینروالزندگیرابا

خیالراحتآزمایشکنید.
عضو یک با و دهید ادامه را خودتان روزانه برنامه شدن، مرخص از پس
و تلفن نگاری، نامه طریق از میتوانید شما بگیرید. تماس گمنام معتادان
ما جلسات به که است این بهتر همه از اّما دهید، انجام را کار این باحضور

بیائیدتاجواببعضیازمسائلیکههماکنونآزارتانمیدهدراپیداکنید.
موردتان در مطالب این هم باز ، نیستید شده یاد مراکز در شما که صورتی در
مصرف قطع میتوانیم ما از بسیاری کنید. مصرف قطع را امروز میکند. صدق
دوازده تا هشت مدت به میرسد، نظر به ممکن غیر طوالنی مدت به که را 
دقیقه پنج هر باشد، شدید اجبار و وسوسه که صورتی در دهیم. انجام ساعت
روزها به ساعتها و ها ساعت به دقایق کنید. تمدید را مصرف از خودداری
فکر آرامش قدری و میشکنید را عادت کمر تدریج به شما و میشوند تبدیل
مخّدر مواد به نیاز شوید متوجه که است زمانی واقعی معجزه میکنید. پیدا

بهطریقیبرطرفشدهوشمامصرفراقطعوشروعبهزندگیکردهاید.
قطعمصرف،اولینقدممادرراهبهبودیاست.نمیتوانیمانتظارداشتهباشیم
کهباجسموفکرآلودهبهموادمخدر،اینبرنامهبرایماننتیجهایداشتهباشد.ما
میتوانیماینکاررادرهرجائیانجامدهیم،حتیدرزندانویاجاهایمشابه.
فرقینمیکندکهچطورآنراانجاممیدهیم،آیابهبیمارستانمیرویمویابدون



چه باید کرد ؟ 

داروترکمیکنیموخماریمیکشیم.مسئلهمهمپاکشدناست.
آشناییپیداکردنوپرورشمفهومخداوندیکهبرایخودمانقابلدرکباشد،
مسئلهایستکهخودمانمیتوانیمآنرادنبالکنیم.برایبهبودطرزتلقیودید
خودنیزمیتوانیمازقدمهایاینبرنامهبهرهبرداریکنیم،بایدبهخاطرداشتکه
فکربکرخودمانباعثبهوجودآمدنمشکالتمانشدهاست.مامتوّجهمیشویم
کهبایدتغییرکنیم.بیماریما،فراترازفقطمصرفموادمخدربودهاست،بنابراین
یک بهبودی، نمیشود. مخدرخالصه مواد از پرهیز در فقط نیز مان بهبودی

تغییرعملیومداومدرعقایدودیدگاههایمادرزندگیاست.
توانائیرویاروییبامشکالت،ازملزوماتپاکماندناست.اگرمادرگذشته
مشکالتیداشتهایمبهاحتمالزیادتنهاپرهیزازموادمخّدرنمیتواندآنهاراحل
کند.احساسگناهونگرانی،میتواندمارااززندگیدرزمانحالبازدارد.انکار
بیماریوگریزگاههایدیگرماراهمچنانبیمارنگاهمیدارد.بسیاریازمااحساس
میکنیمکهبدونموادمخدرهرگزممکننیستبتوانیمخوشحالزندگیکنیم.ما
ازترسهاودیوانگیهایخودرنجمیبریمواحساسمیکنیمکهخالصیازمصرف
ممکننیست.شایدازاینبترسیمکهدرصورتپاکشدن،دوستانمانطردمان
کنند.اینگونهاحساساتبرایمعتادانخواستاربهبودیکاماًلطبیعیاست.شایدما
ترس و افسوس تنهائی، باشیم. عذاب در غرورمان حد از بیش حساسیت از
ازعادیترینبهانههایادامهمصرفمیباشند.ناصادقی،کوتهبینی،عدمتمایل،سه

دشمنبزرگواصلیماهستندوخودمحوری،ریشهاصلیبیماریماست.
ماآموختهایمکهاعتقاداتوعادتهایقدیمهیچکمکیبرایپاکماندنو
زندگیبهتربهمانمیکنند.درصورتیکهمادچاررکودشویموهمچنانبهاز
خودراضیبودنمزمنوکشندهخودادامهدهیم،بهنوعی،تسلیمعوارضبیماری
مانشدهایم.یکیازمشکالتماایناستکهآموختهایمتغییردادندیدمان
نسبتبهواقعیات،بهمراتبآسانترازتغییردادنواقعیاتاست.مابایدازاینطرز
تفکرقدیمیدستبرداریم.مابایدبااینحقیقتروبروشویمکهزندگیوواقعیات
طریقه میتوانیم فقط ما میروند. بجلو نخواهیم چه و بخواهیم ما چه
واکنشهایمانوهمچنیندیدیراکهنسبتبهخودداریمتغییردهیم.ماباید
بپذیریمکهتغییراتتدریجاپدیدمیآیندوبهبودی،یکجریانمداومواستمراری

است.
درطولحداقلنودروزاولبهبودی،شرکتدرجلساتبطورروزمرهعقیده
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بسیارخوبیاست.مامعتادانوقتیمیبینیمدیگرانهممشکالتگذشتهوحالما
راداشتهاند،احساسمخصوصیپیدامیکنیم.درآغاز،بجزشرکتدرجلسات،کار
چندانمهمدیگرینمیتوانانجامداد.شایدمانتوانیمحتییککالم،یکنفرویا
فکریراازاولینجلسهخودبخاطربیاوریم،اّمابهوقتخودخواهیمتوانستبا
آرامشازفضایبهبودیلذتببریم.شرکتدرجلساتبهبهبودیمااستحکام
میبخشد.درآغازممکناستبهخاطرغریببودنقدریاحساسترسکنیم.
بعضیازمافکرمیکنیمکهبهجلساتاحتیاجینداریم،اّمابهرحالدروقت

ناراحتیبهجلساتمیرویموحالمانبهترمیشود.
جلساتماراباگذشتهخوددرتماسنگاهمیدارد،اّمامهمترازآنبهمانشان
در مرتّب شرکت با برسیم. میتوانیم جایگاهی چه به بهبودی در که میدهد
جلسات،بهمروربهارزشصحبتبامعتاداندیگریکهمشکالتواهدافمشترکی
بامادارند،پیمیبریم.مامیبایستدریچهقلبخودرابازکنیمومحبتودرکی
راکهتشنهآنیم،بپذیریمتاتغییرکنیم.وقتیمابااینانجمنواصولآنخوب
آشناشویموایناصولرابهمرحلهاجرادرآوریم،رشدمانآغازمیگردد.ماسعی
خودرادرموردبدیهیترینمشکالتخودبکاربردهوازبقیهآنهادرمیگذریم.
ماکارهائیکهدرمقابلمانهستندراانجاممیدهیموهمینطورکهبهجلو
میرویمموقعیتهایتازهایبرایاصالحوبهترشدنبرایمانپیشخواهدآمد.
دراینراهدوستانتازهمادرانجمن،بهماکمکخواهندکرد.کوششمشترک
ما،بهبودیاست.ماباپاکیودرکنارهمبادنیاروبرومیشویمودیگرمجبور
نیستیماحساسکنیمکهدربنبستیبهتلهافتادهایموسرنوشتماندردست
پیشآمدهاوموقعیتهااست.داشتندوستانیکهسرنوشتمابرایشاناهمّیت
داشتهباشد،مسئلهبسیارمهمیاست.ماجایخودرادرانجمنبازمیکنیموبه
گروهیکهجلساتآنمارادربهبودیکمککندمیپیوندیم.ماآنقدردرزندگی
گذشتهخودغیرقابلاعتمادبودهایمکهبیشتراقوامودوستانمان،بهبودیمارا
باورنکردهوتصورمیکنندکهدوامچندانینخواهدداشت.مابهکسانینیازداریم
کهبیماریمارادرککنندوروندبهبودیرابفهمند.درجلسات،مامیتوانیم
مطالبخودرابامعتاداندیگرمشارکتکنیم.سؤاالتمانرامطرحکردهودرمورد
بیماریمانچیزهائیبیاموزیم.ماراههایجدیدیبرایزندگییادگرفتهدیگر

محدودبهعقایدکهنهوقدیمیخودنیستیم.
تدریجاًعاداتسابقراباروشهایتازهایدرزندگیخودعوضکردهوحاضر
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میشویمکهتغییرکنیم.بهطورمرتببهجلساتمیرویم.شمارهتلفنیکدیگررا
میگیریموبهمزنگمیزنیم.نشریاتانجمنرامطالعهمیکنیموازهمهمهمتر
پاکمیمانیم.یادمیگیریمکهمکنوناتخودرابادیگرانبهمشارکتبگذاریم.ما
اگربهکسینگوئیمکهحالمانبداست،بهندرتممکناستآنراحدسبزنند.

وقتیمادستخودرابرایکمکدرازکنیم،میتوانیمآنرادریافتکنیم.
ابزاردیگریکهبرایتازهواردانوجوددارد،شرکتکردندرانجامامورانجمن
است.باانجاماینکارهامیآموزیمکهبرنامهبهبودمانرادرصدرقراردهیمودر
موردمسائلدیگرسختنگیریم.مااینکاررابادرخواستکمکشروعمیکنیمو
توصیههایدیگراندرجلساترا،بهمعرضآزمایشمیگذاریم.برایماخوباست
کهاجازهدهیمافرادگروهکمکمانکنند.ماهمدروقتخود،میتوانیمکمکیرا
کهگرفتهایم،بهدیگرانبکنیم.مامیآموزیمکهخدمتبهدیگران،ماراازخودمان
بیرونمیآورد.اینکاررابااقداّماتسادهایمانند:خالیکردنزیرسیگاری،چایو
قهوهدرستکردن،نظافتوآمادهکردنمحلبرگزاریجلسات،بازکردندر
جلسات،رهبریجلساتویاپخشنشریاتانجمنشروعمیکنیم.انجاماینکارها

باعثمیشودکهماخودراجزئیازانجمناحساسکنیم.
تجربهمانشانمیدهدکهداشتنیکراهنماواستفادهکردنازاوبهماکمک
میکند.البتهاینیکرابطهدوطرفهاستوبهراهنماوتازهوارد،هردوکمک
میکندمدتزمانپاکیوتجربهراهنمائیکهانتخابمیکنیمبیشترباینبستگی
راهنمائی مسئولیت داریم. دسترس در را کسانی چه خود اطراف در که دارد
تازهواردانبرعهدهگروههانیزقراردارد.اگرچهاینکاربدونتشریفاتوبطور
ضمنیانجاممیشود،اّمانبضاصلیبرنامهمعتادانگمنامجهتبهبودیازاعتیاد

استیعنیکمکیکمعتادبهمعتاددیگر.
یکیازعمیقترینتغییراتیکهدرزندگیماپدیدمیآیددرقلمروروابط
آغاز راهنمایمان با بادیگران،معموال ما رابطه اّولینمرحله ماست. خصوصی
میگردد.بعنوانتازهوارد،بهتراستکسیراکهبهرأیاشمطمئنیموبهاواعتماد
داریم،پیداکنیم.بهنظرمااعتمادبهکسانیکهازمابیشترتجربهدارندیکمنبع
قدرتاستودلیلبرضعفنیست.تجربهمانشانمیدهدکهکارکردنقدمها،
بهترینتضمینبرایمقابلهبالغزشاست.راهنمایمانودوستانمامیتواننددر
موردچگونگیکارکردقدمهاماراراهنماییکنندومامیتوانیمدرموردمفاهیم
قدمهاباآنهاصحبتکنیم.آنهامیتوانندبماکمککنندکهبرایکسبتجربه
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روحانیزندگیکردن،طبقاصولقدمها،آمادهشویم.کمکگرفتنازخداوندیکه
خوددرکمیکنیم،باعثمیشودکهدرکعمیقتریازقدمهاپیداکنیم.ماوقتی
آمادهشدیم،بایداینراهجدیدزندگیمانرابهمرحلهعملبگذاریم.مامتوّجه
میشویمکهاگربخواهیماینبرنامهرابازندگیخودوفقدهیمکاریازپیش

نمیرودومابایدبیاموزیمکهزندگیمانرابااینبرنامهوفقدهیم.
ماامروز،درزندگیخودبهدنبالراهحلهستیموبدنبالگرفتارینمیگردیم.
هرچیزیراکهمیآموزیمعمالبهمرحلهآزمایشمیگذاریموهریکازآنهارا
کهنیازداریمنگهداشتهوازبقیهدرمیگذریم.مامتوجهمیشویمکهباکارکرد
قدمها،ارتباطبانیرویبرترمان،صحبتباراهنمایمانومشارکتباتازهواردان،

میتوانیمرشدروحانیکنیم.
ماازقدمهایدوازدهگانه،بعنوانیکبرنامهبهبودیاستفادهمیکنیم.بهمرور
میآموزیمکهبرایرفعمشکالتمانمیتوانیمازنیرویبرترمانکمکبگیریم.
وقتیمابتوانیممشکالتیراکهزمانیباعثفرارمانمیشد،بادیگراندرمیان
بگذاریم،احساسخوبیتجربهکردهوتوانائیجویاشدنازخواستخداراپیدا

میکنیم.
مااعتقادداریمکهنیرویبرترمانازماحمایتمیکند.درصورتیکهماصادقانه
وبهبهترینوجهیکهمیتوانیمسعیکنیمکهبهارادهاوعملکنیم،ازعهدههر
مسئلهایکهدرزندگیماناتفاقبیفتدبرخواهیمآمد.جویائیازخواستنیروی
برترمان،یکاصلروحانینهفتهدرقدمهاست.بهکارگیریقدمهاواجرایاین
اصولباعِثسادگیزندگیماشده،دیدوطرزتلقیکهنهماراتغییرمیدهد.وقتی
مااقرارمیکنیمکهاختیارزندگیمانازدستمانخارجاست،دیگراحتیاجیبه
دفاعازعقایدماننداریم.مابایدخودرابههمینصورتیکههستیمبپذیریم.دیگر
حتماالزمنیستکههمیشهدرموردهمهچیزحقباماباشد.وقتیمااینآزادی
رابهخودبدهیم،بهدیگرانهماجازهاشتباهکردنخواهیمداد.بهنظرمیرسد

کهآزادیبرایتغییر،پسازپذیرشخودمانبهوجودمیآید.
مشارکتباهمگروهانمعتاد،یکقسمتاساسیازبرنامهماست.اینکمکرا
فقطیکمعتادمیتواندبهمعتاددیگربکند.کمکیکهمیگوید:»برایمنهم
همیناتفاقافتادومنباآناینطوررفتارکردم«.ماباهرکسکهخواهانروال
زندگیماباشد،بهجایموعظهوقضاوت،تجربه،نیرووامیدخودرادرمیان
میگذاریم.اگرمشارکتدرموردتجربههایدردناکمانحتیبتواندبهیکنفرکمک
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کند،ارزشدردورنجراداشتهاست،مشارکتدرمورداینتجاربباخواستاران
مشارکت به باید که را اگرچیزی ما مامیشود. بهبودی تقویت باعث کمک،
بگذاریم،برایخودنگهداریم،آنراازدستمیدهیم.کلمات،تابهمرحلهعمل

درنیایند،هیچارزشیندارند.
مارشدروحانیخودراوقتیباورمیکنیمکهبتوانیمدستخودرابرایکمک
بهسویدیگراندرازکنیم.کمکهایماازطریقشرکتدرکارهایخدماتیو
سعیدررسانیدنپیامبهبودیبهمعتاداندردمنداعمالمیشود.مامیآموزیمکه
فقطبابخششآنچهکهداریممیتوانیمآنراحفظکنیم.مطلبدیگریکه
تجربهمانشانمیدهدایناستکهبسیاریازمشکالتشخصیما،وقتیکهاز
ازبینمیروند.ماتشخیص بیائیموبهمحتاجانکمککنیم، خودمانبیرون
میدهیمکهیکمعتادبهترمیتواندیکمعتاددیگررادرککند.ماهرچقدرهم

کهکمککنیم،همیشهمعتادمحتاجدیگریدرراهاست.
اّمانمیتوانیماهمیتراهنمائیوتوّجهمخصوصبهمعتادسردرگمیراکه
میخواهدقطعمصرفکند،فراموشکنیم.تجربهبهخوبینشانمیدهدآنعّده
ازافرادیکهمسئلهراهنمابودنبرایشاناهمیتداردبهتریننتیجهراازبرنامه
بازاستقبال باآغوش ازمسئولیتهایراهنمابودن معتادانگمناممیگیرند.ما
گمنام معتادان در خود تجربهشخصی غنای برای موقعیتی را آن و میکنیم

میدانیم.
اولینگامشروعکارهایخدماتیاست.خدمت تنها بادیگران، کارکردن
درمعتادانگمنامبهماامکانمیدهدکهمقدارزیادیازوقتخودرامستقیماًبا
معتاداندردمنددرمیانبگذاریموهمچنینبقایمعتادانگمنامرانیزتضمین

کنیم.بدینترتیب،بابخششآنچهکهداریمموفقبهحفظآنمیشویم.
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سنت های دوازده گانه معتادان گمنام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماآنچهراکهداریمفقطبامراقبتکاملمیتوانیمحفظکنیموهمانطورکهآزادی
فردیماازقدمهایدوازدهگانهسرچشمهمیگیردبههمانصورتآزادیگروهنیزبه

سنتهایمابستگیدارد.
تازمانیکهپیوندهاییکهمارابهیکدیگرمتصلمیکندازآنچهکهماراازهمجدا

مینمایدمحکمترباشد،همهچیزبهخوبیپیشخواهدرفت.
1 منافعمشترکمابایستدررأسقرارگیرد.بهبودیشخصیبهاتحادNAبستگی.

دارد.
۲ درارتباطباهدفگروهما،تنهایکمرجعنهاییوجوددارد،خداوندیمهربانکهبه.

مافقطخدمتگزاران بیانکند.رهبران رادروجدانگروه، گونهایممکنخود
مورداعتمادمامیباشند،آنهاحکومتنمیکنند.

۳ تنهاالزمهعضویّت،تمایلبهقطعمصرفاست..
۴ هرگروهبایستمستقلباشدبهاستثنایمواردیکهبرگروههایدیگروNAدرکل.

اثربگذارند.
۵ هرگروهفقطیکهدفاصلیدارد،رساندنپیامبهمعتادیکههنوزدرعذاباست..
۶ یکگروهNAهرگزنبایستهیچمؤسسهمرتبطیاهرسازمانخارجیراتأییدویا.

درآنهاسرمایهگذاریکند،یانامNAرابهآنهاعاریتدهد،مباداکهمسائل
مالی،ملکیوشهرت،ماراازهدفاصلیخودمنحرفسازد.

۷ هرگروهNAمیبایستکاماًلمتکیبهخودباشدوکمکیازخارجدریافتنکند..
۸ معتادانگمنامبایستهمیشهغیرحرفهایباقیبماند،اّمامراکزخدماتیمامیتوانند.

کارمندانمخصوصیاستخدامکنند.
هیأتهای. 	 میتوانیم اّما شود، سازماندهی نبایست هرگز عنوان، این تحت NA

آنها به که برابرکسانی در تشکیلدهیمکهمستقیما هایی یاکمیته خدماتی
خدمتمیکنند،مسئولباشند.

1۰ معتادانگمنام،هیچعقیدهایدرموردمسائلخارجینداردونامNAهرگزنبایست.
بهمباحثاجتماعیکشاندهشود.
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11 خطمشیروابطعمومیمابنابراصلجاذبهاستتاتبلیغ،ماالزماستهمیشه.
گمنامیشخصیخودرادرسطحمطبوعات،رادیووفیلمحفظکنیم.

1۲ گمنامی،اساسروحانیتمامسنتهایمااستوهمیشهیادآورایناستکهاصول.
رابهشخصیتهاترجیحدهیم.

درکاینسنتهابهمروروبهآهستگیبرایماامکانپذیرخواهدشد.ماازراه
صحبتبااعضاءوتماسبادیگرگروهها،اطالعاتیکسبمیکنیم،اّمامعموالْپس
ازشروعفعالیتدرکارهایخدماتیاستکهکسیبهماخواهدگفت:“بهبودی
ما پیروی کیفیت به اتحاد این و دارد." بستگی NA اتحاد به ما از هریک
ازسنتهایمانمربوطاست.سنتهایدوازدهگانهNAغیرقابلدستکاریاست.

آنهارهنمودهاییهستندکهجمعیتماراآزادوزندهنگاهمیدارند.
باپیرویازاینرهنمودها،درارتباطبادیگرانواجتماع،ازبسیاریازمشکالت
اجتنابخواهیمکرد.اینبدانمعنینیستکهسنتهایماتماممشکالتراازمیان
برمیدارند.مادرهرصورتبایدبامسائلیکهپیشمیآیند،نظیرمشکالتارتباطی،
اختالفسلیقه،مباحثاتداخلیومسائلمربوطبهافرادوگروههایخارجی،روبرو
شویم،اّمادرهرصورتماوقتیاصولمانرارعایتمیکنیم،ازبعضیازدردسرهایی

کهاینمسائلبهوجودمیآورندجلوگیریبهعملخواهیمآورد.
بسیاریازمشکالتما،همانهاییهستندکهاعضایاولیهماهمباآنهاروبرو
بودهاندوتجربیاتیکهآنهابهسختیبدستآوردند،باعثتولدسنتهاشده
است.تجربهبهمانشاندادهاستکهایناصولامروزههماناعتباریرادارندکه
درشروعداشتهاند.سنتهایمانمارادربرابرفشارهایداخلوخارجکهممکن
استباعثنابودیمانشود،حفظمیکنند.آنهارشتههایواقعیپیوندماهستند

وفقطبادرکواجرایشاناستکهکاربردپیدامیکنند.

سنت اول
NAمنافعمشترکمابایستدررأسقرارگیرد.بهبودیشخصیبهاتحاد‘‘

بستگیدارد.’’
اّولینسنتما،مربوطبهاتحادومنافعمشترکاست.یکیازمهمتریننکات
بهبودی ازیکگروهمعتاداندرحال ایناستکهماجزیی ما زندگیجدید
هستیم.بقایما،مستقیمابهبقایگروهوانجمنبستگیدارد.برایحفظاتحاد
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انجمنمعتادانگمنام،ثباتگروه،اهمیتحیاتیدارد.درغیراینصورت،کل
انجمنازهمپاشیدهشدهوفردنابودمیشود.

قبلازپیوستنبهمعتادانگمنام،امکانبهبودیبرایماوجودنداشت.اینبرنامه
میتواندکاریرابرایماانجامدهدکهخودقادربهانجامشنیستیم.ماجزییازگروه
شدیموفهمیدیمکهمیتوانیمبهبودپیداکنیم.مادریافتیمکهکسانیکهعضویّت
فعاالنهخودرادراینانجمنادامهندادهاند،باراهپرمخاطرهایروبروبودهاند.دراین
برنامه،همگروهبرایفردباارزشاستوهمفردبرایگروه.ماهرگزلطفوتوّجه
خاصیراکهدراینبرنامهبهماشدهاست،تجربهنکردهبودیم.دراینجاکسینمیگوید
علیرغمآنچهکههستیدشمارادوستداریمومیپذیریم،بلکهمارادرستبهخاطر
همانیکههستیمدوستدارندومیپذیرند.هیچکسنمیتواندعضویتماراباطل
کند،یاواداربهکاریکندکهمایلبهانجامشنیستیم.مااینطریقهزندگیراازراه
الگوبرداریازیکدیگر،دنبالمیکنیم،بهدستوروفرمان،مابادرمیانگذاشتنتجربیات
خود،ازیکدیگردرسمیگیریم.دردوراناعتیاد،ماهمیشهامیالشخصیخودرادر
رأسامورقرارمیدادیم،اّمادرانجمنمعتادانگمنام،متوجهمیشویمکههرچهبهنفع

گروهاستمعموالبهنفعماهمهست.
باآنکهتجربیاتشخصیدورانمصرفما،بایکدیگرتفاوتدارد،اّمابهعنوان
گروه،وجوهمشترکزیادیدراعتیادخودپیدامیکنیم.یکیازآنها،اصرارما
دراثباتعدمنیازبهدیگرانبودهاست.ماخودرامتقاعدکردهبودیمکهبهتنهایی
موفقمیشویموزندگیمانرابرهمینمبنیادامهمیدادیم.نتیجهاینکار،تأسف
باربودوعاقبتهریکازمابهاجباراقرارکردیمکهعدمنیازبهدیگراندروغی
بیشنبودهاست.ایناقرار،نقطهشروعبهبودیمابودوپایهاصلیاتحادمارا
دراینانجمنتشکیلمیدهد.همانطورکهمادراعتیادمانوجهمشترکداشته
ایم،اکنونمتوجهمیشویمکهدربهبودیماننیزنقاطمشترکزیادیداریم.
تمایلبهپاکیدرمایکخواهشمشترکاست.ماآموختهایمکهبهیکنیروی
برترتکیهکنیم.هدفما،رساندنپیامبهمعتادیاستکههنوزدرعذاباست.
سنتهایمارهنمودهاییهستندکهماراازشرخودماندراّماننگهمیدارند.

آنهاضامناتحادماهستند.
درمعتادانگمنام،اتحادالزامیاست،البتهمنظورایننیستکهبرخوردواختالفی
نداریم.هرجاکهیکعدهدورهمجمعشوند،بیتردیداختالفعقیدههموجود
خواهدداشت.مامیتوانیممخالفباشیم،اّماناسازگارنباشیم.بارهاوبارهادربحرانها،
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اختالفاتراکنارگذاشتهوبرایمنافعمشترکمانتالشکردهایم.مااعضاییرا
دیدهایمکهباآنکهباهمحسنتفاهمنداشتهاند،اّمابرایکمکبهیکتازهوارد،با
یکدیگرهمکاریکردهاند.گروهیرادیدهایمکهباانجامکارهایکماجرت،اجارهاتاق
جلساتخودراپرداختهاند.اعضاییرادیدهایمکهبرایحمایتیکگروهنوپا،صدها
کیلومتررانندگیکردهاند.اینگونهفعالیتهاونظایرآندرانجمنمامسئلهایعادی

است.بدوناینفعالیتهابقایNAممکننبودهاست.
اّمابایدبهعنوانیکگروه،بایکدیگرزندگیوهمکاریکنیم،تاکشتیمان
دربرابرطوفانبیمهشودواعضایمانازبیننروند.باایمانبهنیرویبرتر،تالشو
اتحاد،ماازمهلکهجانسالمبهدرمیبریموبهرساندنپیامبهمعتادیکههنوز

درعذاباست،ادامهمیدهیم.

سنت دّوم 

"درارتباطباهدفگروهما،تنهایکمرجعنهاییوجودداردخداوندی
مهربانکهبهگونهایممکنخودرادروجدانگروهبیانکند.رهبرانما

خدمتگزارانمورداعتمادمامیباشند،آنهاحکومتنمیکنند."

درمعتادانگمنام،مانگرانحفظخویش،ازنفسخودهستیموسنتدّوم
نمونهایازآناست.ماطبیعتاًمردمیخودرأیوخودمحوریمکهاکنوناجباراً
درNAگردهمجمعشدهایم.مادرمدیریتضعیفهستیموحّتییکیازماهم

قادرنیستکهبهطورثابت،درستتصمیمگیریکند.
درمعتادانگمنام،مابجایاتکابهعقایدشخصیویاغرور،بهخداوندمهربانی
قدمها کارکرد با ما میکنیم. رجوع میکند، بیان گروه وجدان در را کهخود
میآموزیمکهبهنیرویبرترازخودمتکیشویموازایننیرودرپیشبرداهداف
حقیقتاً تصمیماتمان که باشیم مراقب باید دائماً ما کنیم. برداری بهره گروه
منعکسکنندهخواستخداباشند.بسیاریازاوقاتبینوجدانگروهوعقیده
گروهکهبهوسیلهشخصیتهایبانفوذویامحبوبیت،دیکتهوتحمیلمیشود،
تفاوتبزرگیوجوددارد.بعضیازدردآورترینتجربههایآموزندهماازتصمیماتی
کهبهناموجدانگروهگرفتهایم،سرچشمهگرفتهاست.اصولروحانیحقیقی،
هرگزبایکدیگردرتضادنیستندوهمیشهمکملیکدیگرند.وجدانروحانیگروه،

هرگزهیچیکازسنتهایمارانقضنخواهدکرد.
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سنتدّوم،باماهّیترهبریدرNAسروکاردارد.ماآموختهایمکهدرانجمن
ما،رهبریازطریقنمونهبودنوخدماتایثارگرانهکارمیکند،دستوردادنو
استفادهابزاری،کاریازپیشنمیبرد.ماترجیحمیدهیمکهرئیس،مرشدومدیر
نداشتهوبهجایآنمنشی،خزانهدارونمایندهداشتهباشیم.سمتهاییکهذکر
کردیمعناوینخدماتیاندونمایانگرکنترلنیستند.تجربهمانشانمیدهدکهاگر
گروهتبدیلبهشاخههائیازشخصیترهبریاعضودیگریشود،تأثیرخودرااز
دستمیدهد.فضایبهبودی،یکیازگرانبهاترینسرمایههایمادرگروههایمان
استومابایدبادقتازآننگهبانیکنیممباداآنرابهسیاستهاوشخصیتها

ببازیم.
برایآنعدهازماکهبهکارهایخدماتیمشغولبودهویادربنیانگذاری
گروههانقشداشتهایم،گاهرهاکردنبسیارمشکلاست.درصورتیکهبهغرور،
افتخاربیجاوخودرأییمرجعیتیدادهشود،گروهازبینخواهدرفت.بایدبهخاطر
داشتهباشیمکهمسئولیتهاییکهدرانجمنبهماسپردهمیشوند،امانتهستند.
نمیکنیم. حکومت ما از یک هیچ هرگز و اعتمادیم مورد گزاران خدمت ما
معتادانگمنام،یکبرنامهخدادادیاستومافقطبهلطفخداووجدانگروه،

میتوانیمبقاوسربلندیگروهراحفظکنیم.
دراینگونهموارد،بعضیهامقاومتمیکنند،اّماعدهزیادینیزتبدیلبه
نمونههاییبرایتازهواردانمیشوند.خودپرستانبهزودیمتوجهمیشوندکهدر
خارجقراردارندوموجباتنفاقیشدهاندکهلطمهآننهایتابهخودشانخواهد
خورد.بسیاریازاینافرادتغییرمیکنندومیآموزندکهمافقطمیتوانیمبه

وسیلهخداوندمهربانیکهدروجدانگروهتجلیمیکند،ادارهشویم

سنت سّوم 
"تنهاالزمهعضویت،تمایلبهقطعمصرفاست."

اینسنت،برایفردوگروه،هردومهماست.تمایل،کلیداصلیوپایهواساس
بهبودیمااست.درداستانهاوتجاربمادررساندنپیامبهبودیبهمعتادیکه
هنوزدرعذاباست،واقعیتدردناکیکهپیدرپیبهچشممیخورد،اینستکه
البته معتادیکهتمایلبهقطعمصرفنداشتهباشد،مصرفراقطعنمیکند.
میتوانآنهاراتجزیهوتحلیلکرد،موردمشاورهقرارداد،دلیلبرایشانآورد،
دعایشانکرد،تهدیدشانکرد،کتکشانزدویابهزندانشانانداخت،اّماآنهاتا
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خودشاننخواهند،ازکارشاندستبرنمیدارند.تنهاچیزیکهماازاعضایخود
میخواهیمتمایلاست.آنهابدونتمایلمحکومانیبیشنیستند،اّمادرصورت

داشتنتمایل،معجزههابهوقوعخواهندپیوست.
تمایل،تنهاالزمهعضویتماست.اعتیاد،تبعیضقائلنمیشودواینسنت،
آزادیهرمعتادیرادرتعقیبزندگیبهروالبرنامهNA،بدوندرنظرگرفتننوع
مادهمخدرمصرفی،نژاد،عقایدمذهبی،جنسیت،تمایالتجنسیووضعمالی،
تضمینمیکند.باتعیینتمایلبهقطعمصرفبهعنوانالزمهعضویت،نتیجتاً
هیچمعتادیازمعتاددیگربرتروباالترنیست.دراینجاقدمتماممعتادانبهروی
چشماست.همگیمیتوانندبهطوریکسانخواستارتسکینازدرداعتیادباشند.
دراینبرنامههرمعتادیمیتواندبهطورمساویبهبودپیداکند.اینسنتضامن

آزادیمابرایکسببهبودیاست.
عضویتدرمعتادانگمنامچیزینیستکههروقتهرمعتادیازدرواردشد
ویاهرتازهواردیتصمیمبهقطعمصرفگرفتبهطوراتوماتیکاتّفاقبیفتد
عضویتدرانجمنماتصمیمیاستکهفقطبهخودفردمربوطاست.هرمعتادی
کهتمایلبهقطعمصرفداشتهباشد،میتواندبهعضویتNAدرآید.مامعتاد

هستیمومشکلماناعتیاداست.
برایعضّویت،حقانتخابباخودشخصاست.بهنظرمابهترینشرایطوقتی
وجودداردکهمعتادانبتوانندعلنیوآزادانه،هروقتوهرجاکهانتخابکنند،
NAشرکتکردهوبههمانصورتآزادانهجلساتراترککنند. درجلسات
مادریافتیمکهبهبودی،یکواقعیتاستوزندگیبدونموادمخّدر،بهترازآنی
و میگذاریم باز دیگر معتادان روی به را در ما میکردیم. تصور ما که است
بهخوبی اّما کنند، پیدا کردیم، پیدا ما که را هاهمچیزی آن که امیدواریم
میدانیمفقطآنهاکهمیلبهقطعمصرفدارندوخواستارآنچهکهماداریم

هستند،دراینراهباماهمراهخواهندشد.

سنت چهارم 
"هرگروهبایستمستقلباشد،بهاستثناءمواردیکهبرگروههایدیگر

وNAدرکلاثربگذارند.’’
استقاللگروهها،الزمهبقایماست.درلغتنامه،مفهوممستقلایناست:
داشتنحقوقدرتحکومتبرخودچهمستقیموچهباتحویلگرفتنازدیگری
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وبدونکنترلخارجی.بدینترتیبکهگروههایمابرخودحاکمهستندوتحت
هیچکنترلیازخارجنیستند.هرگروهبایدبررویپایخودبایستدورشدکند.
NAممکناستکسیسؤالکند:»آیاماواقعامستقلهستیم؟مگرمادر
کمیتههایخدماتی،دفاترومراکز،کمیتههایاجرایی،سرویسهایتلفناضطراری
وفعالّیتهایدیگرنداریم؟ماازاینخدمات،برایبهبودیخودوپیشبردهدف
اصلیگروه،استفادهمیکنیم.معتادانگمنام،انجمنزنانومردانمعتادیاستکه
بهصورتگروه،دورهمجمعمیشوندوازمجموعهایازاصولروحانیبرایرهایی
ازاعتیادویافتنیکروالتازهدرزندگی،استفادهمیکنند.خدماتیکهذکرشد،
حاصلکاراعضاییاستکهباآغوشبازتجربهوکمکخودرابرایآسانترکردن

راهماعرضهمیکنند.
یکگروهمعتادانگمنام،هرگروهیاستکهدرمحلوساعتبهخصوص
قدمهای از اینکه بر بهبودیتشکیلشود،مشروط باهدف و بهطورمنظم
دوازدهگانهوسنتهایدوازدهگانهمعتادانگمنامپیرویکند.جلساتمامعموالًبردو
نوعند:جلساتیکهورودبهآنهابرایهمگانآزاداستوجلساتیکهبرایعموم
آزادنیستوفقطمخصوصمعتاداناست.دستورجلسههرگروهیباگروهدیگر
تفاوتدارد.دربعضیازجلساتتمامحاضرانمیتوانندصحبتکنند،دربعضی
دیگرفقطیکسخنرانصحبتمیکند.بعضی،مخصوصسؤالوجوابهستندو

بعضیدرموردمسئلهخاصیتمرکزوصحبتمیکنند.
دستورجلسهایکهدرجلساتازآناستفادهمیشود،هرچهکهباشد،وظیفه
ونقشگروههمیشهثابتاستوآنبوجودآوردنیکمحیطمطمئنومناسب
برایبهبودیفردیوتشویقوترویجاینبهبودیاست.اینسنتها،قسمتیاز
یکمجموعهازاصولروحانیمعتادانگمنامهستندکهبدونآنهاNAنمیتواند

وجودداشتهباشد.
استقالل،بهگروههایماآزادیعملمیدهدکهرأساًفضایبهبودیرابرای
اینها بپوشانند. اصلیخودجامهعمل بههدف و آورند بهوجود اعضایخود

دالیلیاستکهباعثمیشودمااینچنینمراقباستقاللخودباشیم.
ممکناستاینطوربهنظربرسدکهمامیتوانیمدرگروههایمانبدوندرنظر
گرفتنحرفهاییدیگرانهرتصمیمیرابگیریموبهاجرابگذاریم.اینمطلبتا
حدودیدرستاست،هرگروهیدرامورخودآزاداست،بهاستثناءمواردیکه
اقداماتشدرسرنوشتگروههایدیگرویاNAدرکلتأثیربگذارد.درستمانند
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وجدانگروه،استقاللهممیتواندتیغدولبهایباشد.ازاستقاللگروهها،بارها
برایتوجیهتمردازسنتها،سوءاستفادهشدهاست.هروقتکهدرکارهاتضادی
وجودداشتهباشد،معنایشایناستکهماازاصولمانغافلشدهایم.حالاگر
همهچیزرابررسیوخاطرجمعشویمکهدرمحدودهسنتهایمانعملکرده
ایم،درصورتیکهبرایگروههایدیگرتکلیفیمعیننکردهوچیزیرابهآن
هاتحمیلنکنیم،همچنینعواقبکارخودرانیزقبلازانجامشدرنظرگرفته

باشیم،درآنصورتهمهچیزدرستخواهدبود.

سنت پن م 
‘‘هرگروهفقطیکهدفاصلیدارد،رساندنپیامبهمعتادیکههنوز

درعذاباست.’’
»یعنیمیگوئیدهدفاصلیمارساندنپیاماست؟منفکرمیکردممابرای
پاکشدناینجاآمدهایم.تصورمیکردمهدفاصلیمابهبودیازاعتیادبه
موادمخدراست«.البتهدرموردفرد،اینمطلبکاماًلصحتدارد.اعضایمابه
اینجامیآیندکهازاعتیادخالصشوندوراهتازهایبرایزندگیپیداکنند.لیکن
گروههامعتادنیستندوبهبودیهمپیدانمیکنند.تنهاکاریکهگروههایما
میتوانندانجامدهندایناستکهبذربهبودیراپاشیدهومعتادانرابهگردهمآورند
تامعجزههمدلی،صداقت،مهربانی،مشارکتوخدمت،کارخودراانجامدهد.
هدفازاینسنت،تضمینتداومجوبهبودیاست.اینکارفقطازطریقحفظ
تمرکزگروههابررویبهبودیامکانپذیراست.اینواقعیتکههمگیویکیک
گروههایماتمامتوجهخودرامعطوفرساندنپیامبهبودیکردهاند،ثباتیبه
وجودآوردهاستکهدرنتیجهمعتادانمیتوانندرویماحسابکنند.اتحاددر
عملوهدف،چیزیرابرایماامکانپذیرکردهاستکهدرگذشتهبههیچوجه

برایمانممکننبودوآنبهبودیاست.
قدمدوازدهمبرنامهمانیزازرسانیدنپیام،بهمعتادیکههنوزدرعذاباست،
صحبتمیکند.کارکردنبادیگرانوسیلهپرقدرتیاست،زیرا»هیچچیزارزش
درمانیکمکیکمعتادبهمعتاددیگرراندارد«.اینهمانطریقهایاستکهبه
کمکآنتازهواردانمعتادانگمنامراپیداکردهوآموختهاندکهچطورپاکبمانند.
همچنینطریقیاستکهاعضاءبهوسیلهآنبتوانندعهدوپیمانخودرابا
بهبودیتجدیدکنند.گروه،قویترینوسیلهایاستکهمابرایرساندنپیام

۶۷



معتـــادان گمنـــام

و تعبیرات تاحدودی ناخواه است،خواه پیام رساننده وقتییکعضو داریم.
شخصیتاودرپیامشتأثیرمیگذارد.عیبجزوهوکتابهمایناستکهفقطاز
کلماتدرستشدهاندوگاهاحساسات،هیجاناتوقوتمطالبدرآنگممیشود،
اّمادرگروه،بهخاطرتعدادنفراتوشخصیتهایگوناگون،پیامبهبودیبهنحو

مطلوبومرتبجریانپیدامیکند.
حالاگرگروههایماهدفاصلیدیگریهمداشتهباشندچهخواهدشد؟به
نظرما،پیاملوثمیشودوبهمرورازبینمیرود.مثالاگرماتمرکزخودرابرروی
مسائلمالیبگذاریم،ممکناستخیلیهاثروتمندشوند.اگرانجمنمانیککلوب
اجتماعیباشد،ممکناستدوستانوعشاقزیادیپیداکنیم.اگرآموزشوپرورش
تخصصماباشد،عدهزیادیمعتادباهوشپیدامیکنیم.اگرپزشکیرشتهما
از جدا چیزی هر ما گروه هدف اگر میشوند.خالصه تندرست خیلیها باشد،

رسانیدنپیامباشد،عدهزیادیمیمیرندوتعدادکمیبهبودمییابند.
پیامماچیست؟پیامایناستکههرمعتادیمیتواندازمصرفموادمخدردست
بردارد.میلبهمصرفراازدستبدهدویکراهتازهبرایزندگیپیداکند.پیامما،
میتواند فقط ما اصلی هدف بنابراین میدهد. آزادی وعده و است امید پیام
رسانیدنپیامبهمعتادیباشدکههنوزدرعذابست.اینتنهاچیزیاستکهما

میتوانیمازخودمانبهدیگرانبدهیم.

سنت ششم 

"یکگروهNAهرگزنبایستهیچمؤسسهمرتبط،یاهرسازمانخارجیرا
تأییدویادرآنهاسرمایهگزاریکند،یانامNAرابهآنهاعاریتدهد،مبادا

مسائلمالی،ملکیوشهرت،ماراازهدفاصلیخودمنحرفسازد."

سنتششم،درموردبعضیازچیزهاییصحبتمیکندکهمابرایحفظ
ونگهداریهدفاصلیمانبایدآنراانجامدهیم.اینسنت،پایهواساسخطمشی

عدموابستگیاستودربقاورشدمعتادانگمناماهمیتحیاتیدارد.
حالبگذاریدمطالباینسنتراتجزیهوتحلیلکنیم.اولینکاریکهگروه
نمیبایستانجامدهد،تأییداست.مفهومتأیید،تصدیقیاتوصیهکردنیاصّحه
بهطورضمنی وهممیتواند باشد تأییدهممیتواندمستقیم است. گذاشتن
وتلویحیانجامگیرد.تأییدمستقیمراهمهروزهدرتبلیغاتتلویزیونیمیتوانیم
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ببینیم،اّماتأیید،تلویحیوضمنی،نوعیاستکهبهطوروضوحومشخصمطرح
نمیشود.

بسیاریازسازمانهامایلندکهازنامNAبهرهبرداریکنند.درصورتیکهاجازه
اینکاربهآنهادادهشود،مفهومشایناستکهآنهارابهطورتلویحیو
ضمنیتأییدکردهایم.اینعملتخلفازسنتششماست.بیمارستانها،مراکز
درمانیمعتادانوزندانها،بعضیازمؤسساتیهستندکهمابهخاطررسانیدنپیام
NAمرتباباآنهاسروکارداریم.باآنکهاینمؤسساتخلوصنیتدارندوما
جلساتNAرادرمحلآنهابرگزارمیکنیم،لیکننمیتوانیمآنهاراتأیید،یا
کمکمالیکنیمویااجازهدهیمکهازنامNAجهتپیشرفتکارخوداستفاده
کنند،اّمادرهرصورتماهمیشهمایلوآمادهایماصولNAراجهتاستفاده
معتادانیکههنوزدرعذابند،بداخلاینمؤسساتببریم،تابلکهمعتادان،خود

بتوانندانتخابکنند.
کاردیگریکهماهرگزنمیبایستانجامدهیموازهمهمسائلدیگربدیهیتر

است،سرمایهگذاری،دراختیارگذاشتنپولوکمکمالیاست.
سّومینمطلبیکهاینسنت،ماراازآنبرحذرمیدارد،اجازهاستفادهازنام
بار چندین مثال برای است. دیگر های سازمان اهداف به رسیدن جهت NA
برخیازسازمانهاسعیکردهاندکهبرایتوجیهبودجههایدرخواستیشان،

معتادانگمنامراقسمتیازخدماتموردعرضهخودجلوهدهند.
درقسمتبعد،اینسنت،برایماروشنمیکندکهمنظورازمؤسسهمرتبط
هرجائیاستکهاعضایNAباآنمربوطباشند.اینجا،ممکناستخانهنیمه
راه،مرکزسمزدایی،مرکزمشاورهویاکلوبمعتادانباشد.مردمبهسادگیممکن
استدرتشخیصتفاوتبینNAومؤسساتمرتبطدچاراشتباهشوند.خانههای
بهبودیکهتوسطاعضایNAبنیانگزاریشدهویااعضایمادرآنکارمیکنند،
بایدتفاوتهایشانراباNAشفافسازند.احتماالبیشترینسردرگمیوقتیوجود
داردکهپایکلوبمعتاداندرکارباشد.تازهواردانویاحتیبعضیازاعضای
قدیمی،اکثرأکلوبمعتادانومعتادانگمنامرایکیتصورمیکنند.مابایددقت
کنیمکهمردمازتفاوتبیناینمؤسساتوNA،بدرستیآگاهشوند.منظوراز
سازمانخارجی،هرگونهاژانس،مؤسسهتجارتی،فرقهمذهبی،سازمان،جمعّیت
مشابهوخالصههرانجمندیگریاست.تشخیصبیشتراینمؤسساتبهجز
انجمنهایمشابه،آساناست.معتادانگمنام،یکانجمنکاماًلجداگانهومجزااز
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هرانجمنوسازماندیگریاستومتکیبهحقوقخودمیباشد.مشکلما،اعتیاد
است.انجمنهایدوازدهقدمیدیگرمخصوصمشکالتدیگریهستندورابطهمابا
آنهابهشکلهمکاریبدونوابستگیاست.استفادهازنشریات،سخنرانوپخش
اخبارمربوطبههرانجمندیگردرجلساتما،تأییدتلویحیوضمنیمؤسسات

غیرمرتبطاست.
هشداردیگریکهسنتششمبهمامیدهد،ایناستکهمبادامسائلمالی،
ملکیوشهرت،ماراازهدفاصلیمانمنحرفسازد«اینگونهمشکالت،اکثراً
تبدیلبهوسوسهمیشوندوماراازهدفروحانیماندورمیکنند.برایفرد،یک
چنینسوءاستفادههاییحاصلیجزدردورنجنداردوبرایگروههمبالومصیبت
باشیم، مردد اصلیخود درهدف گروه، عنوان به ما که وقتی میآورد. بار به

معتادانیکهدرغیراینصورتمیتوانندبهبودپیداکنند،خواهندمرد.

سنت هفتم 

"هرگروهNAمیبایستکاماًلمتکیبهخودباشدوکمکیازخارج
دریافتنکند."

متکیبهخودبودن،قسمتمهمیازطریقهجدیدزندگیماستوبرایماتغییر
بسیاربزرگیاست.دردوراناعتیادمابهمردم،جاهاوچیزهایمختلفیمتکی
بودیم.مابهآنهارومیآوردیمتاازماحمایتکنندوچیزهایراکهدرخودکم
متوجه ما بهبودی، حال در معتادان عنوان به بگذارند. اختیارمان در داشتیم،
رویچیزهائیکه از ما اتکا اّما وابستههستیم، مردمی هنوزهم ایمکه شده
دراطرافمانهستندبرداشتهشدهوبررویخداوندمهربانوقدرتیدرونیکهاز
رابطهبااوسرچشمهگرفته،گذاشتهشدهاست.ماکهقدرتانجاموظایفانسانی
خودرانداشتیم،اکنونمیبینیمکههرکاریبرایمانامکانپذیراست.همان
آرزوهاییکهمدتهاپیشبهخاکسپردهشدهبودند،امروزمیتواندبهواقعیت
در اند. بوده اجتماع سربار همیشه قشر، یک عنوان به معتادان، بپیوندد.
معتادانگمنام،نهتنهاگروههایمابررویپایخودمیایستند،بلکهآنرابهعنوان

یکحقمطالبهمیکنند.
پول،همیشهبرایمایکمشکلبودهاست.ماهیچوقتنمیتوانستیمباندازه
کافیبرایمخارجخودواعتیادمانپولتهیهکنیم.ماکارکردهایم،دزدی،تقلّب
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وگداییکردهایموخودمانرانیزفروختهایم،اّماهرگزپولکافیبرایپرکردن
خالءدرونیماوجودنداشتهاست.دردورانبهبودینیز،هنوزپولبرایمایک

مشکلاست.
مابرایادارهگروهماننیازبهپولداریموبایدهزینهاجاره،مایحتاجدیگر
ونشریاتمانرابپردازیم.برایپرداختناینهزینهها،مادرجلساتماناعانهجمع
میکنیموهرچهراکهازآنباقیبماندصرفهزینهخدماتوپیشبردهدف
اصلیمانمیکنیم.متأسفانهپسازپرداختهزینههایمربوطبهگروه،دیگرپول
زیادیباقینمیماند.بعضیوقتهااعضاییکهوسعشرادارندقدریبیشترکمک
میکنندوبعضیاوقاتکمیتههاییتشکیلمیشودکهباتدارکبرنامههایی،
بودجههایالزمراتأمینمیکند.اینفعالیتهابرایانجامکارهایمانبهماکمک
میکندوبدونآنها،هرگزنمیتوانستیماینراهدرازراآمدهباشیم.مابرای
کارهایخدماتیNA،همیشهنیازبهپولداریم.باآنکهاینمسئلهبعضیوقتها
آزارمانمیدهد،اّمابرایماراهیازاینبهتروجودنداردواگرهمداشتهباشد،
میدانیمکهبهایشبسیارسنگیناست.مابایدهمگیدستبهدستهمدهیمو

باهمبستگیبیاموزیمکهحقیقتاجزئیازچیزیبزرگترازخودمانهستیم.
خطمشیمادرموردمسائلمالی،بهطورمشخصبیانشدهاست.ماهیچ
کمکیازخارجقبولنمیکنیم.انجمنماکاماًلمتکیبهخوداستوهیچگونه
بودجه،وقف،واموهدیهاینمیپذیرد.هرچیزیبههرمنظوریکهباشدباالخره
یکبهاییدارد.حالاینبها،چهپول،وعده،امتیاز،بهرسمیتشناختن،تأییدو
باتوجهمخصوصباشد،یاچیزدیگر،فرقینمیکندوبرایمابهایسنگینیدارد.
حتیاگرآنهاییکهکمکمیکنند،بتوانندبالعوضبودنآنراتضمینکنند،ما
بازهمآنراقبولنخواهیمکرد.ماحتینمیتوانیماجازهدهیمکهاعضایخودمان
همبیشازسهممنصفانهخودکمککنند.زیرامتوجهشدهایمکهبهایآنرا
گروههایماباازدستدادناتحادودرگیرشدندرجاروجنجالمیپردازند.

بنابراینماآزادیخودرافدانخواهیمکرد.

سنت هشتم 
"معتادانگمنام،بایستهمیشهغیرحرفهایباقیبماند،اّمامراکز

خدماتیمامیتوانندکارمندانمخصوصیاستخدامکنند."
سنتهشتم،برایثباتNAدرکلاهمیتحیاتیدارد.برایدرکاینسنت
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الزماستمفهوم»مراکزخدماتیغیرحرفهای«و»کارمندخاص«رامشخص
کنیم.پسازآگاهیازمفاهیمآنها،خودبخودمفهوماینسنتروشنخواهدشد.
دراینسنت،مامیگوییمکهافرادحرفهاینداریم.منظورازاینحرفایناست
کهماروانپزشک،پزشک،مشاورویاوکیلدراستخدامماننداریم.برنامهماازطریق
کمکیکمعتادبهمعتاددیگرکارمیکند.مااگردرگروههایخودافرادحرفهای
استخدامکنیم،اتحادNAراازبینمیبریم.مامعتادانیهستیمکهدروضعیتی

مساویوبهرایگانیکدیگرراکمکمیکنیم.
مامتخصّصینحرفهایرابهرسمیتمیشناسیموآنهاراتحسینمیکنیم.
بسیاریازاعضایمادرزندگیخصوصیخود،حرفهایهستند،اّمادرNAجایی

برایحرفهایبودنوجودندارد.
منظورازمراکزخدماتی،جاییاستکهکمیتههایخدماتیNAدرآنبهکار
مشغولاند.دفترخدماتیجهانی،یادفاترمحلی،منطقهای،یاناحیهاینمونههایی
ازمراکزخدماتیهستند.کلوبهایمعتادان،خانههایبهبودیومؤسساتمشابه،
مراکزخدماتیNAنیستندوهیچگونهوابستگیبامراکزخدماتیNAندارند.یک

مرکزخدماتی،جائیستکهخدماتNAبهطورمداومدرآنعرضهمیشود.
دراینسنت،تأکیدشدهاستکه»مراکزخدماتیمامیتوانندکارمندانخاصی
ما خدماتی مراکز که است، این حرف این از منظور کنند«. استخدام
میتوانندکارمندانیراکهمهارتهایخاصینظیر،جوابگوییبهتلفن،منشیگریو
یاچاپداشتهباشند،استخدامکنند.اینکارمندان،مستقیمادربرابرکمیتههای
خدماتیمربوطهمسئولهستند.همانطورکهNAرشدمیکندوبزرگترمیشود،به
هماننسبتتقاضابرایچنینکارمندانینیزبیشترخواهدشد.کارمندانخاص،

وجودشانبرایحفظکارآییانجمندرحالتوسعهماکاماًلضرورتدارد.
دراینجاالزماستتفاوتبینحرفهایوکارمندانخاصراروشنومشخصکنیم.
حرفهایهادرحرفهبهخصوصیفعالیتدارندکهبهطورمستقیمدرخدمتNAنیست
ونفعشخصیمبنایآناست.حرفهایهاازسنتهایNAپیروینمیکنند،اّما
کارمندانخاصمادرست،برعکس،درچهارچوباینسنتهاکارمیکنندوهمیشه
مستقیماًدرمقابلکسانیکهبهآنهاخدمتمیکنند،یعنیانجمنمسئولهستند.
درسنتهشتم،ماهیچیکازاعضایخودراحرفهایخطابنمیکنیموبا
ندادنلقبحرفهایبهاعضایمان،"برایهمیشهغیرحرفهایماندن"انجمنخود

راتضمینمیکنیم.
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سنت نهم 

"NAتحتاینعنوان،هرگزنبایستسازماندهیشود.اّمامیتوانیم
هیأتهایخدماتییاکمیتههاییتشکیلدهیمکهمستقیمادربرابر

کسانیکهبدانهاخدمتمیکنند،مسئولباشند."

اینسنت،طرزکارانجمنماراتعریفمیکند.ماقبلازهرچیزبایدبفهمیم
کهNAچیست؟معتادانگمنام،ازمعتادانیتشکیلشدهاستکهمایلبهقطع
مصرفهستندوبدینمنظورگردهمآمدهاند.جلساتما،گردهمایهاییهستند
کهاعضاءبهمنظورپاکماندنورسانیدنپیامبهبودیدرآنشرکتمیکنند.
قدمهاوسنتهایمابانظمخاصیتدوینوشمارهگذاریشدهوبدونترتیبو
دلیلنیستند.آنهاسازماندهیشدهانداّمااینسازماندهیباآنچهکهدرسنت
نهمموردنظراست،تفاوتدارد.درسنتنهم،منظورازسازماندهیسلسلهمراتب
سازمانی،ادارهکردنوکنترلاست.بدینصورت،مفهومسنتنهمکاماًلواضح
است.بدوناینسنت،انجمنمادرجهتیخالفاصولروحانیقرارمیگیرد.در
انجمنما،خداوندمهربانیکهخودرادروجدانگروهبیانمیکند،مرجعنهائیما

است.
سنتنهم،نوعکارهاییراکهمابرایکمکبهNAمیتوانیمانجامدهیم
برایمانمشخصمیکند.مامیتوانیمهیأتهاوکمیتههاییتشکیلدهیمکه
جوابگوینیازهایانجمنباشندوتنهادلیلوجودآنهاخدمتبهانجمناست.
اینماهیتساختارخدماتیاستکهپسازطیمسیرتکاملیخوددرجزوه

راهنمایخدماتیانجمنما،تعریفشدهاست.

سنت دهم 

NAمعتادانگمنامهیچعقیدهایدرموردمسائلخارجیندارد،ونام"
هرگزنبایستبهمباحثاجتماعیکشاندهشود."

برایرسیدنبههدفروحانیما،الزماستمعتادانگمنامنامنیکداشته
ومحترمشمردهشود.اینمطلبراتاریخچهمابهخوبینشاندادهاست.NAدر
سال1۹۵۳تشکیلشدوبهمدتبیستسالدرحاشیهبودوکوچکباقیماند.
دردهه1۹۷۰اجتماعمتوجهشدکهاعتیادبهصورتیکاپیدمیجهانیدرآمده
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استوبدینجهتبهفکرچارهجوئیافتاد.مقارنباهمیناحوالنیزمردمشروع
بهتغییرنظراتخوددرمورداعتیادومعتادانکردند.اینتغییراتباعثشدکه
معتادانآزادانهتربهدنبالکمکبگردندوگروههایNAدرنقاطیشروعبهجوانه
زدنکردندکهقبالتحملنمیشدند.معتاداندرحالبهبودی،زمینهرابرای
تشکیلگروههایبیشتریفراهمآوردند.امروزهNA،یکانجمنجهانیاستوما

اکنونشناختهشدهوقابلاحترامهستیم.
اگرمعتاداندرموردماچیزینشنیدهباشند،مسلمابدنبالمانخواهندگشت.
نتیجتاً باشند، اطالع بی ما وجود از دارند کار و معتادانسر با که ها آن اگر
نمیتوانندمعتادانراهمبهسراغمابفرستند.یکیازمهمترینکارهاییکهمادر
راهپیشبردهدفاصلیمانمیتوانیمانجامدهیم،ایناستکهمردمراازکه،چهو
کجابودنخودمطلعکنیم.درصورتیکهمااینکارراانجامدهیمونامنیکخود

رانیزحفظکنیم،مسلماپیشرفتخواهیمکرد.
بهبودیماچیزیاستکهعیاناستوحاجتیبهبیانندارد.سنتدهمدقیقاً
همانچیزیاستکهبهمادرحفظنامنیکخودکمکمیکند.طبقاینسنت
NA،درموردمسائلخارجیهیچنظریهایندارد،هیچطرفیرانمیگیردوهیچ
توصیهاینمیکند.NAبهعنوانیکانجمن،واردمسائلسیاسینمیشود،زیرا
خالفآنعملکردن،بهاستقبالجاروجنجالرفتناستوموقعیتانجمنمارا
بهخطرمیاندازد.اگرماازخودعقیدهایابرازکنیم،ممکناستآنهائیکهبا
عقایدماموافقندمارابهخاطرموضعیکهانتخابکردهایمتقدیرکنند،اّماهمیشه
افرادغیرموافقهموجوددارند.باوجودچنینبهایسنگینی،دیگرتعّجبیندارد
کهچراماموضعبیطرفیرادرموردمسائلاجتماعیانتخابکردهایم.مابهخاطر

بقایخودمان،هیچعقیدهایدرموردمسائلخارجینداریم.

سنت یازدهم 
"خطمشیروابطعمومیمابنابراصلجاذبهاستتاتبلیغ،ماالزماست
همیشهگمنامیشخصیخودرادرسطحمطبوعات،رادیو،وفیلمحفظ

کنیم."
اینسنت،مربوطبهروابطماباافرادخارجازانجمناستوبرایمامشخص
میکندکهدرسطحعمومیچطوررفتارکنیم.تصویریکهافکارعمومیازمادارد،
همانچیزیاستکهماآنراعرضهمیکنیم،یکراهموفقوثابتشدهبرای
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ادامهزندگیبدونموادمخدر.باآنکهمامایلهستیمتاجاییکهممکناستبه
افرادبیشتریدسترسیپیداکنیمواینمطلببرایماناهمیتدارد،اّمابرای
حفاظتازخودمان،احتیاطدرموردتبلیغات،نشریاتومطبوعاتیکهممکناست

بدستعمومبرسد،امریحیاتیاست
جاذبهمادرایناستکهمادرنوعخودموفقهستیم.بهعنوانگروه،مایکراه
بهبودیعرضهمیکنیمودریافتهایمکهموفقیتبرنامهماواضحاستونیازیبه

تعریفندارد،اینتبلیغماست.
اینسنت،یادآوریمیکندکهالزماستگمنامیشخصیرادرسطحمطبوعات،
رادیووفیلمحفظکنیمواینبهخاطرحفاظتاعضاءوهمچنینحفظآبروی
معتادانگمناماست.مابهعنواناعضایمعتادانگمنام،درسطحرسانههایگروهی،
نامفامیلخودراافشاءنمیکنیموبررویصفحاتآنهاظاهرنمیشویم.هیچ

فردیچهداخلوچهخارجانجمن،نمایندهمعتادانگمنامنیست.

 سنت دوازدهم 

"گمنامی،اساسروحانیتمامسنتهایماستوهمیشهیادآوراین
استکهاصولرابهشخصیتهاترجیحدهیم"

درفرهنگلغت،مفهومگمنامی،»بینامی«ذکرشدهاست.اجرایسنت
دوازدهم»من«راتبدیلبه»ما«میکندواهمیتاساسروحانیراباالترازهرفرد

وگروهیقرارمیدهد.
بههماننسبتیکهمابهمروربهیکدیگرنزدیکترمیشویم،فروتنیهمبه
مروردرمابیدارترمیشود.فروتنی،محصولیجانبیاستکهامکانرشدوپیشرفت
مارادریکفضایآزاد،بهوجودمیآوردوترسماراازبرمالشدناعتیادماندر
برابرصاحبکاران،فامیلودوستان،ازمیانمیبرد.بنابراینماسعیمیکنیماصلی
راکهمیگوید:»هرچهدرجلساتگفتهشود،درهمانجاباقیمیماند«رابهنحو

احسنرعایتکنیم.
مادرتمامسنتهایمانبهجایعنوان»من«و»مالمن«از»ما«و»مالما«
واقعی معنای مشترکمان، راههدف در مساعی تشریک با ما کردهایم. صحبت

گمنامیرادرکمیکنیموبداندستمییابیم.
مااینجملهراکهمیگوید»اصولرابهشخصیتهاترجیحدهیم«،آنقدرزیاد
شنیدهایمکهدیگربهنظرتکراریمیآید.باآنکهممکناستمابهعنوانافرادبا
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عقایدیکدیگرموافقنباشیم،اّماطبقاصلروحانیگمنامی،همگیمابهعنوان
اعضاییکگروه،بایکدیگرمساویهستیم.هیچعضوی،کمتریابیشترازعضو
دیگرنیست.انگیزههایشخصیمادرامورجنسی،مالکیتوموقعیتاجتماعیکه
درگذشتهبدبختیهایزیادیبرایمانبهبارآوردهاست،درصورترعایتاصل
گمنامی،بهکنارخواهندرفت.گمنامی،یکیازعواملاصلیواولیهبهبودیماست
وتمامیسنتهاوانجمنمارادربرمیگیرد.مارادربرابرنقصهایاخالقی
خودمانحفاظتمیکندونفوذشخصیتهاواختالفسلیقههاراازمیانمیبرد.

رعایتاصلگمنامی،ترجیحشخصیتهابراصولرا،غیرممکنمیکند.
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فصل هفتم 

بهبودی و لغزش 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کردن مصرف فقط بهبودی مفهوم میکنند تصور مردم از بسیاری
را، طوالنی مدت به پرهیز و کامل شکست نشانه را لغزش ها آن است. مخدر مواد
را گمنام معتادان بهبودی برنامه که ما تجربه اّما میدانند. کامل موفقیت عالمت
لغزش گاه نیست. سادگی این به مسئله که است داده نشان میکنیم، دنبال
تکان تجربه چنان میتواند است شده مربوط ما انجمن با قدری که عضوی برای
حالی در کند. برنامه این تر جدی کردن دنبال به وادار را او که باشد ای دهنده
اثر در هنوز مدت، دراز پرهیز وجود با که میبینیم را دیگری اعضای که
بهرهمند اجتماعی پذیرش و کامل بهبودی از نیستند قادر وخودفریبی ناصادقی 
گروههای اعضای با همسانی و تماس مداوم، و کامل پرهیز مجموع، در اّما شوند.

NA،بهترینراهیاستکهزمینهرشدرافراهممیکند.
شدت فرد، عنوان به اّما یکدیگرند، مانند همگی اصل در معتادان که آن با
ممکن لغزش اوقات از بعضی دارد. تفاوت یکدیگر با ما بهبودی سرعت و بیماری
اوقات در اّما شود، منتهی کامل آزادی به نهایتا که کند فراهم ای زمینه است 
آید، پیش چه هر راسخ، عزم و سماجت با که دارد بستگی آن به آزادی دیگر،
بتواند که معتادی بگذریم، بحرانی مرحله از تا بچسبیم خود پاکی به دستی دو
و بگیرد ندیده کوتاه، مدت یک برای حتی را مصرف به میل و نیاز طریق هر به
عطفی نقطه به باشد، داشته را خود اجباری رفتار و ارادی غیر افکار اختیار 
احساس موازنه گاه باشد. ساز سرنوشت بهبودیش در میتواند که است رسیده
چه هر میدانیم ظاهرا که آن با و میخورد هم به ما حقیقی استقالل و آزادی
و دیگران از گرفتن کمک و کردن کمک ، برتر نیروی یک به اتکاء اثر در داریم
اختیار دوباره گرفتن دست در و تکروی به میل اّما است، آمده بدست دلی هم
زندگی هیوالهای بهبودی، دوران طول در میکشد. خود طرف به را ما زندگی،
که کنیم احساس است ممکن آمد. خواهند سراغمان به دفعات به گذشته
مغزمان است ممکن است. شده کننده کسل و نواخت یک معنا، بی دوباره زندگی
لحاظجسمی از و ایم،خستهشود پیداکرده زندگی ایکهدر تازه اصول تکرار از 
این با اّما کنیم. کوفتگی احساس مان تازه فعالیتهای مکرر انجام خاطر به نیز
را خود قدیم رفتار مطمئناً نکنیم، تکرار را کارها این اگر که میدانیم ما حال
دست از را آن نکنیم استفاده داریم که چیزی از اگر میگیریم. سر از دوباره
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رشد آن در ما که هستند دورانی بهترین معموال ها دوره این میدهیم.
چیزهاخسته این تمام از ما فکر و ظاهرجسم شاید که آن با میکنیم. پیشرفت و
عمق در حقیقی، تبدیل و تغییر محرکه قوه است ممکن اّما برسند، نظر به 
دچار را ما درونی های انگیزه بتواند که باشد راهی کردن پیدا صدد در وجودمان

تحولکندوزندگیمانراتغییردهد
کارگیری به تجربه طریق از بهبودی جسمیبلکه پرهیز فقط نه ما، هدف
آن از بکشیم. زحمت خود پیشرفت برای است الزم است. گانه دوازده قدمهای
بنابراین ندارد، را نو های ایده پذیرش ظرفیت وجه هیچ به فربسته، یک که جا
میتوانیم ما خود فقط چون و کرد پیدا آن در نفوذ برای ای روزنه طریقی به باید
درونی دشمن دو مواظب است الزم رو این از دهیم، انجام خود برای را کار این
برابر در مقاومت که میرسد نظر به طور این باشیم. تنبلی و تفاوتی بی خود،
زمینههای اتمیمیتواند انفجار یک مانند چیزی فقط و ماست خون در تغییر،
جان آن از اگر لغزش، آورد. وجود به ما در مسیر تغییر یا اصالح برای را الزم
تخریب فرایند از جلوگیری جهت باشد گوشزدی میتواند ببریم، در به سالم
ما چشم و بیاورد خود به را ما است ممکن ها آن مرگ یا و نزدیکان لغزش گاه،

رادرموردلزومیکعکسالعملشدیدبازکند.

معتادانیرادیدهایمکهبهانجمنماآمدندوباامتحانبرنامهبهبودیمامدتی
پاکماندند،اّمابعضیازآنهاپسازمدتی،تماسخودرابادیگرمعتاداندرحال
بهبودیازدستدادندودرنهایت،اعتیاد،مجددأدرزندگیشانفعالشد.آنها
فراموشکردندکهدرواقعمصرفموادمخدردرهمانباراول،جریانمرگآور
اعتیادرادوبارهبهحرکتدرمیآورد.آنهاسعیکردنداعتیادخودرابااعتدال
درمصرفویابامصرفموادمخدربخصوصیکنترلکنند،اّماهیچیکازاین

روشهایکنترل،برایمعتادانکارآییندارد.
الغزش،یکواقعیتاستومیتوانداتفاقبیفتدواتفاقمیافتد.بنابهتجربهما
کسانیکهبرنامهبهبودیمارابهطورروزانهدنبالنمیکننددچارلغزشمیشوند
وماآنهارامیبینیمکهدرجستجویبهبودی،دوبارهبهانجمنبازمیگردند.
اینگونهافرادممکناستقبلازلغزش،سالهاپاکبودهباشند.آنهاکهبخت
یارشاناستودوبارهبرمیگردند،دراثراینتجربهتکانشدیدیمیخورند.آنها
میگویندلغزشبهمراتبوحشتناکترازدورانقبلیمصرفاست.ماهرگزکسی

راندیدهایمکهمطابقبرنامهمعتادانگمنامزندگیکندوبلغزد.
بسیاریازاوقاتلغزشبهمرگمیانجامد.مادرتشییعجنازهعزیزانزیادی
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شرکتکردهایم،کهلغزشبهطرقمختلفیباعثمرگشانشدهاست.اکثراین
آنهاکه روزگارمیگذرانند. بدبختی با و بسرمیبرند درگمراهی سالها افراد
کارشانبهزندانیاتیمارستانکشیدهمیشود،ممکناستجانسالمبدرببرندو

شایدمجددابهNAروآورند.
مادرزندگیروزانهخود،گاهدچارلغزشهایعاطفیوروحانیمیشویم،این
حالتباعثمیشودکهدربرابرلغزشجسمانی،یعنیمصرفموادمخدر،مقاومتی
نداشتهباشیم.ازآنجاکهاعتیادیکبیماریغیرقابلعالجاست،نتیجتاًمعتادان

همیشهدرخطرلغزشقراردارند.
لغزشهرگزاجباریویااتفاقینیستودرموردآنبهماحقانتخابدادهشده
است.لغزشعالمتایناستکهمادربرنامهخودخالئیداریم.مااینجریانرابا
زندگی در گریز، های راه کردن پیدا و خود بهبودی برنامه گرفتن کم دست
روزانهمانآغازمیکنیم.بدونآنکهمتوجهتلههایسرراهمانباشیم،چشمبسته
بهداماینباورکهخودمانمیتوانیمگلیمخودراازآببکشیم،میافتیم.دیریا
زودگرفتاراینتصورباطلمیشویمکهمصرفموادمخدرزندگیراآسانترمیکند.
باورمیکنیمکهموادمخدرمیتواندحالمانراتغییردهد،اّمافراموشمیکنیمکه
چهتغییرکشندهایست.وقتیباورکنیمکهموادمخدرقادراستمشکالتمانرا
حلکندوفراموشکنیمکهچهبالییمیتواندبهروزگارمانبیاورد،آنوقتدیگر
واقعاحسابمانپاکاست.تاوقتیکهاینتصورباطلکههنوزهممیتوانیمبه
مصرفخودادامهدهیمویاهنوزهمخودبهتنهاییوبدونکمکمیتوانیمقطع
مصرفکنیم،درهمشکستهنشود،بهطورقطعدرحالامضایجوازدفنخود
به اعتماد نمیرسیم، کارهایمان و بهخودمان ما وقتی دالیلی، به بنا هستیم.
نفسمانکممیشودوبهصورتالگوییدرتمامزندگیمانتکرارمیشود.اگرمااز
زیربارمسئولیتهایزندگیمانشانهخالیکنیم،یعنیازجلساتغایبشویم،
کارکردقدمدوازدهمراپشتگوشبیندازیمویابخواهیمکهکنارگودبایستیم،
برنامهبهبودیمانمتوقفمیشود.اینهاچیزهاییاستکهباعثلغزشمیشودو
مامیتوانیمتغییراتبهخصوصیرادرخوداحساسکنیم.دراینمواقعروشن
و رنجیده همهکس و چیز همه از احتماال و میدهیم ازدست را خود بینی
عصبانیهستیم.ممکناستنزدیکانمانراازخودبرانیموخودرامنزویکنیم.
مصرف به مجبور که آن بدون میشویم. بیزار خود از کوتاهی زمان مدت در
موادمخدرباشیم،مجددااسیربدترینعاداتوبیمارترینالگوهایرفتاریخود
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میشویم.
وقتیدرمارنجشویااحساسشدیددیگریبهوجودمیآید،استفادهنکردن

ازقدمها،میتواندباعثلغزشمانشود.
آن میکنیم سعی ما گاه است. معتادان همه مشترک وجه افراطی، رفتار
اّمامیبینیمکههیچ تاشایدراضیشویم، ازچیزیپرکنیم، را قدرخودمان
چیزنمیتواندراضیمانکند.این،جزئیازالگویرفتاریمعتادگونهمااست.برای
ماهیچوقت،هیچچیزکافینیست.بعضیوقتهامااینمطلبرافراموشکردهو
فکرمیکنیمکهفقطاگربتوانیمبهمقدارکافیغذا،رضایتجنسیویاپولبدست
آوریم،راضیمیشویموهمهچیزدرستمیشود.هواینفس،وادارمانمیکندکه
بیجا غرور یا و استفاده،خودخواهی،شهوت سوء مبنای بر را تصمیماتخود
بگیریم.مادلمانمیخواهدکههمیشهحرف،حرفخودمانباشد.غرورمان
میگویدکهخودمانبهتنهاییمیتوانیمموفقشویم،اّماوحشتواحساستنهایی
سابقدوبارهسراسروجودمانرافرامیگیرد.مامتوجهشدهایمکهدرواقع،خود
بهتنهایینمیتوانیمموفقشویم،زیراهروقتسعیکردهایم،اوضاعخرابترشده
است.الزماستمرتببهمایادآوریشودکهازکجاآمدهایمودرصورتمصرف،
بیماریمانبهصورتمضاعفیبدترخواهدشد.اینجا،جاییاستکهنیازبه

کمکانجمنداریم.
مایکشبهبهبودپیدانمیکنیم.وقتیمامتوجهمیشویمکهتصمیمبدی
گرفتهیاقضاوتبدیکردهایم،فورابهفکرمیافتیمکهچطورآنراتوجیهکنیم
واکثردرکوششخودخواهانهایکهدرازبینبردنردپایمانداریم،شدیداً
افراطیهستیم.مافراموشمیکنیمکهامروزحقانتخابداریموحالمانروز

بهروزوخیمترمیشود.
درشخصیتخودآزارماگرایشیوجودداردکهخواهانشکستماست.اکثرما
احساسمیکنیمکهالیقموفقیتنیستیم.ایناحساس،درتماممعتادانمشترک
است.افسوسبهحالخود،یکیازنواقصمخربماستوتمامانرژیمثبتراازما
میگیرد.ماتوجهمانرابررویهرچیزیکهبهمراددلمانپیشنمیرود
متمرکزکردهوتمامزیبائیهایدیگرزندگیرافراموشمیکنیم.بدونآنکه
تمایلیبرایبهبودزندگیخودداشتهباشیمویااصالمیلیبرایزندهماندنهنوز
درماباشد،مرتباروبهتحلیلمیرویم.بعضیازمادیگرهرگزدوبارهبرنمیگردیم.
ما،بایدبسیاریازچیزهاییراکهفراموشکردهایم،دوبارهازنوبیاموزیمو
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درصورتیکهمایلیمجانسالمبدربریم،بایدروشتازهایدرزندگیخودپیش
بگیریم.معتادانگمنام،بههمیندلیلبهوجودآمدهاست.اعضایاینانجمن،به
سرنوشتمعتادانمستأصلودرحالنابودیعالقهمندندومیتوانندزندگیبدون
موادمخّدررا،بوقتخود،بهآنهابیاموزند.برایبسیاریازماپیوستنبهاین
انجمنچندانآساننبودهاست،زیرامانمیتوانستیمبفهمیمکهمبتالبهبیماری
اعتیادهستیم.بعضیوقتها،مارفتارگذشتهخودراقسمتیازوجودخودمان

میبینیم،نهقسمتیازبیماریمان.
ماءقدماولرابرمیداریمواقرارمیکنیمکهدرمقابلاعتیادمانعاجزیمو
زندگیمانغیرقابلادارهشدهاست.پسازمدتیآهستهآهستهاوضاعبهترمیشود
وماشروعبهبدستآوردناعتمادبهنفسازدسترفتهخودمیکنیم.دراینجا
غرورمانمیگویدکهحاالدیگرخودمانمیدانیمکهبایدچهبکنیموچوناوضاع
قدریبهترشدهاست،فکرمیکنیمکهدیگرچنداناحتیاجیبهاینبرنامهنداریم.
غرهگیمانندچراغخطراست.تنهاییووحشتقدیمیدوبارهبهسراغمانمیآید.
اوضاعخرابترمیشود.متوجهمیشویمکهخودمانبهتنهایینمیتوانیمموفق
شویم.اینبار،قدماولراجدیتربرمیداریموآنراازصمیمقلبمیپذیریم،اّما
بههرحالزمانهاییخواهدبودکههوسشدیدمصرف،دوبارهبسرمانمیزندو
حالبدیپیدامیکنیمودلمانمیخواهدکهفراررابرقرارترجیحدهیم،دراین
مرحلهالزماستبهمایادآوریشودکهازکجاآمدهایمواگرلغزشکنیماینبار
وضعبهمراتبخرابتروبدترمیشود.اینجاستکهبیشازهروقتدیگریبه

برنامهنیازداریمومتوجهمیشویمکهبایدآستینهاراباالبزنیم.
وقتیمافراموشکنیمکهچهکوششوزحمتیصرفبهدستآوردناین
دورانآزادیدرزندگیمانشدهاست،ناسپاسیدرماپدیدمیآیدوخودآزاری
دوبارهازنوآغازمیگردد.درصورتیکهسریعادراینموردچارهجویینکنیم،خطر
لغزشیکهتمامموجودیتماراتهدیدمیکند،درکمینماننشستهاست.مااگربه
جایاستفادهازراهحلهایاینبرنامه،بهتصوراتباطلیکهازواقعیاتداریم
بچسبیم،دوبارهمنزویمیشویم.تنهایی،ماراازداخلمیخوردوموادمخدرکه
تقریباهمیشهقدمبعدیاست،میتواندبقیهکارراتمامکند.عوالمواحساساتیکه
دراواخردوراناعتیادتجربهکردهبودیم،حتیبدترازگذشته،دوبارهبهسراغمان
گمنام معتادان برنامه تسلیم را خودمان که درصورتی ها ضربه این میآیند.

نکنیم،بهطورقطعنابودمانمیکند.
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لغزش،هممیتواندعاملنابودیماباشدوهمممکناستمارابهطرف
تقاص ارزش زودگذر، گریز بکشاند. وجودمان واقعیت به توجه و خودشناسی
دردناکمصرفدوبارهراندارد.برایمامصرفکردن،بامردنبرابراست،اّمامعموالً

فقطمرگجسمینیستوچیزهایدیگریهمدرماکشتهمیشود.
یکیازبزرگترینموانعیکهبرسرراهبهبودیقراردارد،انتظاربیجاازخود
ودیگراناست.برایماروابطمیتواندمسئلهبسیاردردناکیباشد.مامردمیرؤیایی
هستیمودرمورداتفاقاتآیندهپیشداوریمیکنیم.وقتیرویائیبهحقیقت
نمیپیوندد،عصبانیورنجیدهمیشویم.مافراموشمیکنیمکهدرمورددیگران
عاجزیم.افکارواحساساتقدیمی،مانندتنهایی،یأس،بیچارگیوافسوسدوباره
بهسراغمانمیآیند.فکرراهنما،جلسه،کتاب،نشریاتوتمامچیزهایمثبتدیگر
ازخاطرمانمیرود.مامیبایستبهبودیخودرادررأسقراردهیمواولویتهارا

فراموشنکنیم.
بررویکاغذآوردنچیزهاییکهمیخواهیم،چیزهاییکهتقاضامیکنیم
وچیزهاییکهبهدستمانمیرسدومشارکتآنهاباراهنماویایکآدمقابل
اعتماددیگربهماکمکمیکندکهاحساساتمنفیخودراتجزیهوتحلیلکنیمو
ازمیانشانبگذریم.وقتیبهدیگراناجازهمیدهیمکهمارادرتجربهخودشریک
کنند،امیدبهترشدناوضاعدرماقوتمیگیرد.اینطوربهنظرمیرسدکهقبول
عجز،برایمامشکلبزرگیاست.درصورتلزومبهاقراربهعجز،احتماالاولسعی
خواهیمکردباآنبجنگیموپسازخستهشدنازکوششهایبیهودهخود،شروع
بهمشارکتبادیگرانمیکنیمودوبارهامیدوارمیشویم.بهنظرمیرسدکهشرکت
روزانهدرجلسات،فقطبرایامروززندگیکردنومطالعهنشریاتمان،افکارودید
مارادوبارهبهطرفقطبمثبتهدایتمیکند.تمایلبهآزمایشهرچهکهبرای
دیگرانکاربردداشتهاستامریحیاتیاست.حتیدراوقاتیکهماحسمیکنیم
نمیخواهیمبهجلساتبرویم،رفتنبهجلساتبرایمانیکمنبعقدرتوامید

است.
با برایمابسیارمهماستکهوقتیهوسمصرفبهسرمانمیزند،آنرا
دیگرانمشارکتکنیم.عجیباستکهمعموالتازهواردانتصورمیکنند،میلبه
مصرف،برایمعتادانامریغیرطبیعیاست.وقتیوسوسههایسابقبهسراغمان
میآیند،باخودفکرمیکنیمحتماایرادیدرکارماناستوممکننیستکه

اعضایدیگربتوانندآنرادرککنند.
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بسیارمهماستبهخاطرداشتهباشیمکههوسمصرفمیگذرد.مادیگرهرگز
اجباریبهمصرفنداریم،هرگونهاحساسیهمکهداشتهباشیم،فرقینمیکندو
باالخرههمهآنهامیگذرند.پیشروندگیبهبودی،حرکتیمداومدرجادهایسر
باالاست.درصورتیکهمادراینراهکوشانباشیم،دوبارهبهطرفقعرسرازیر

میشویم،پیشروندگیبیماریمامداوماست،حتیدردورانپرهیز
ماعاجزبهاینجامیآئیموقدرتیراکهدرجستجویشهستیم،بهکمک
اعضایمعتادانگمنامپیدامیکنیم،اّمابرایدریافتآنبایددستخودرادراز
کنیم.حالباپاکیودراینانجمن،الزماستباافرادیکهماراخوبمیشناسند
رفتوآمدکنیم.مابهیکدیگرنیازداریم.معتادانگمنام،یکانجمنتنازعبقااست
ویکیازمحسناتآنایناستکهمارادرتماسدائمونزدیکباهمانکسانی
قرارمیدهدکهمیتوانندبهترازهرکسدیگریمارادرکودربهبودیکمک
کنند.ماهرچهقدرهمکهایدهونیتخوبداشتهباشیم،تاآنهارابهکار
نگیریم،هیچکاریازپیشنمیبریم.درازکردندستمان،شروعتقالییاستکه
میان از را زندانیهستیم آن در وحصارهاییکه آزادیمیانجامد به باالخره
برمیدارد.یکیازعالئمبیماریما،احساسبیگانگیاست.مشارکتصادقانه،آزادی

برایبهبودیرادرماپدیدمیآورد..
اّماازاینکهدیگرانحضورمانرادرجلساتگرامیشمردهاندوباعثاحساس
جلسات به و نمیماندیم پاک اگر ما گزاریم. سپاس بسیار اند ماشده راحتی
نمیرفتیمبهطورقطعبرداشتنقدمهابرایمانمشکلترمیشد.مصرفهرگونه

مادهمخدریجریانبهبودیرابهتأخیرمیاندازد.
همهمامتوّجهمیشویماحساسخوبیکهباکمکبهدیگرانپیدامیکنیم،
محرکیاستکهمارادرزندگیموفقترمیکند.مامیآموزیمکهوقتیدردی
داریمازدیگرانتقاضایکمککنیم.برایاکثرماگاهاینمسئلهپیشمیآید.ما
دریافتیمکهوقتیدرددلمیکنیم،ازدردمانکاستهمیشود.اعضایانجمنما
آمادهاندافرادیراکهلغزشکردهانددربهبودییاریدهند،آنهابصیرتالزمه
اینکاررادارندودرصورتیکهازایشانسؤالشودمیتوانندپیشنهاداتمفیدی
ارائهدهند.بهبودیمادرمعتادانگمناممیبایستیازدرونخودماسرچشمه

بگیردوهیچکسبرایهیچکسدیگریجزخودپاکنمیماند.
مادررابطهبابیماریمانبایکقدرتنابودکنندهوقهارکهقدرتشمافوقما
استومیتواندمارابهلغزشبکشاندسروکارداریم.اگرلغزشکردهایم،مهماین
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استکهبدانیمبایدهرچهزودتردوبارهخودرابهجلساتبرسانیم.درغیراین
صورتممکناست،فقطچندماه،چندروزیاچندساعتازنقطهایکهبازگشت
ازآندیگرممکننیستبیشترفاصلهنداشتهباشیم.بیماریماآنقدرمکاراست
کهمیتواندمارادرتنگناهایغیرقابلتصوریگرفتارکند.وقتیایناتفاقافتاد،
تاوقتباقیاست،البتهاگربتوانیم،دوبارهبهبرنامهبرمیگردیم.بهمجردمصرف،

مادوبارهتحتکنترلبیماریمانقرارمیگیریم.
اّماهرچندوقتهمکهپاکماندهباشیم،هرگزبهطورکاملبهبودپیدا
نمیکنیم.غفلتورکوددشمنشمارهیککسانیاستکهمدتهایطوالنی
پاکماندهاند.درصورتیکهاینغفلتطوالنیشود،سلسلهمراتببهبودیمتوقف
میشود.عوارضبیماریدوبارهبهوضوحدرمانمایانمیگردد.انکار،دوبارهبه
همراهوسوسهواجبارمارادرخودمیگیرد.احساسگناه،پشیمانی،ترسوغرور،
ممکناستغیرقابلتحملشود.بهزودیبهجاییمیرسیمکهدیگرکاماًلدر
تنگناقرارگرفتهوانکاروقدماولدرمغزمانبهکشمکشبرمیخیزند.اگربگذاریم
وسوسهمصرفبرماغلبهکند،دیگرکارتماماستوتنهاچیزیکهمیتواندنجات
ماندهد،پذیرشتماموکمالقدماولاست.مابایدخودمانراکاماًلتسلیم

اینبرنامهکنیم.
اّولینکاریکهانجاممیدهیمایناستکهپاکمیمانیموبااینعملامکانبه
وجودآمدنمراحلدیگربهبودیرافراهممیآوریم.مادامیکهپاکبمانیم،در
هرشرایطی،بزرگترینامتیازممکنرادرمقابلبیماریخودداریموازاینبابت

سپاسگزاریم.
بسیاریازمابهبودیخودرادراّماکنمحفوظیمانندمراکزبازپروریوخانههای
بهبودی،شروعمیکنیم.وقتیبهاجتماعبازمیگردیم،درخوداحساسگیجی،
سردرگمیوزخمپذیریمیکنیم.شرکتهرچهبیشتردرجلسات،شوکاینگونه
تغییراترابهمراتبقابلتحملترمیکند.محیطجلسات،فضایامنیبرای
مشارکتبادیگراناست.مابهمرورطبقاینبرنامهزندگیمیکنیمومیآموزیمکه
اصولروحانیرادرزندگیمانبهکارببریم.مابایدازچیزهاییکهمیآموزیم

استفادهکنیمواالآنهارابایکلغزشازدستمیدهیم.
بسیاریازمااگرنتوانستهبودیمبهگروههاواعضایNAاعتمادکنیم،کارمان
تمامبود،زیراهیچراهدیگریبرایمانوجودنداشت.درآغاز،ماهممجذوباین
انجمنشدهبودیموهمازآنمیترسیدیم.باآنکهدیگربارفقایدورانمصرف
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بهبودی و لغزش 

اّماجلساتراهمهنوزخانهخودنمیدانستیم.به احساسراحتینمیکردیم،
مروردراثرتجربهمشارکت،ترسمانکمترشد.هرچهبیشترمشارکتکردیم،
یعنی دلیلمشارکتمیکردیم.رشد، این به ما ریخت. فرو ترسهایمان بیشتر
رشد انزوا، وجاری. مداوم بهبودی یعنی روحانی، تغییرکردن.حفظسالمتی

روحانیمارابهخطرمیاندازد.
آنعدهازماکهانجمنراپیداکردهوقدمهارازندگیمیکنیم،بهمرور
میآموزیمکهبادیگرانچگونهارتباطبرقرارکنیم.همانطورکهرشدمیکنیم،
میآموزیمکهچگونهبرگرایشهایمخفیشدنوفرارازخودواحساساتمانغلبه
کنیم.صادقبودندرمورداحساساتمان،بهدیگرانامکانمیدهدباماهمسان
شوندوخودرادرماببینند.مامتوجهشدهایمکهوقتیصادقانهارتباطبرقرار
میکنیم،بردیگرانتأثیرمیگذاریم.صداقت،نیازبهتمریندارد.هیچیکازما
ادعانمیکنیمکهکاملهستیم.خصوصادرمواقعیکهزیرفشاریمویاراهفرار
نداریم،برایحفظصداقت،بایدازقدرتروحانیوعاطفیزیادیبرخوردارباشیم.
مشارکتبادیگران،احساستنهاییوانزواراازمادورمیکند.اینروندازقدرت

خالقهروحسرچشمهمیگیرد.
وقتیمااینبرنامهراکارکردهوروزانهقدمهایآنرازندگیمیکنیم،در
بکارگیریاصولروحانیباتجربهمیشویم.اینتجربهکهدرطولزمانبدست
میآید،دربهبودیروزمرهبهماکمکمیکند.مابایدازهرچهکهیادمیگیریم
استفادهکنیمواالآنراازدستمیدهیموفرقیهمنمیکندکهچندوقتپاک
ماندهایم.سرانجامبهمانشاندادهمیشودکهبایدصادقباشیموگرنهدوباره
مصرفمیکنیم.برایتمایلوفروتنیدعاکردهوعاقبتدرموردقضاوتهای
نادرستیاتصمیماتبدخودصادقمیشویم.دربرابرکسانیکهبهآنهالطمه
باشد زدهایممسئولیتتقصیراتخودرابرعهدهمیگیریموهرطورکهالزم
اشتباهاتمانراجبرانمیکنیم.دراینمرحلهمادوبارهواردراهحلشدهوبرای
میشود آسانتر برایمان برنامه این کارگیری به اکنون داریم. ای برنامه خود

ومیفهمیمکهراهجلوگیریازلغزش،توسلبهقدمهاست.
تلهدیگریکهممکناستپسازلغزشدرآنگرفتارشویم،ایناستکه
فکرکنیمدیگرنمیتوانیممصرفرامتوقفکردهوپاکبمانیم.مابهتنهائیهرگز
نمیتوانیمپاکبمانیم.بادرماندگیاعترافمیکنیمکهخودماندیگرنمیتوانیم
کاریازپیشببریم.مادرحالیکهخودمانرامالمتوشکنجهمیکنیم،دوبارهبه
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طرفبرنامهبرمیگردیموباخودفکرمیکنیمکههیچکسبهشهامتیکهبرای
بازگشتالزماستاهمیتنمیدهد.مادراینانجمنآموختهایمکهخالصانهترین
احتراماترابرایاینگونهشجاعتهاقائلشویم.ماازتهدلبرایکسانیکه
بازمیگردندهورامیکشیم.لغزشخجالتندارد،برنگشتنخجالتدارد.ماباید
ازاینخیالباطلکهخودمانمیتوانیم،دستبرداریموآنرادرهمبشکنیم.
نوعدیگرلغزش،ازمیانرفتناولویتپاکیاست.برایماپاکماندنباید
دررأسهرچیزدیگریقرارداشتهباشد.همگیماگاهسختیهاییرادردوران
بهبودیخودتجربهمیکنیمواگرازچیزهاییکهآموختهایماستفادهنکنیم،دچار
بهدرمیبرند، اینمهلکههاجانسالم از هاکه آن سقوطعاطفیمیشویم.
شجاعتیازخودنشانمیدهندکهنمیتواندازخودآنهاسرچشمهگرفتهباشد.
ماپسازگذشتنازاینگونهدورههامتوجهمیشویمکههمیشهقبلازطلوع،هوا
تاریکتراست.ماوقتیازدورهسختیمیگذریموپاکیخودراحفظمیکنیم،
برایبهبودیابزارتازهایپیداکردهایمکهمیتوانیمبهدفعاتازآناستفادهکنیم.
ممکناستدرصورتلغزشاحساسخجالتویاگناهکنیم.هرچندکهلغزش
باعثشرمندگیاست،اّمانمیتوانیمهمآبرووهمجانخودرادرعینحالحفظ
کنیم.مابهایننتیجهرسیدهایمکهدراینگونهمواقعبهتراستهرچهزودترخود
رابهاینبرنامهبرسانیم.پابررویغرورگذاشتن،بهمراتبازمردنیابهکلیدیوانه

شدنبهتراست.
تاوقتیکهمابهخاطرپاکیخودشکرگزارباشیم،حفظآنبرایمانآسانتر
است.بهترینراهشکرگزاری،رسانیدنپیامومشارکتتجربه،امیدونیرویمانبا
معتادانیاستکههنوزدرعذابند.ماحاضربهکمکبههرمعتاددرحالعذابي

هستیم.
زندگیروزانهبهروالاینبرنامه،تجربههایباارزشیبههمراهدارد.درصورتی
کهوسوسهمصرفبهسرمانبزند،بادرسیکهازتجربهخودگرفتهایم،میدانیمکه
بهیکجلسه را وخودمان بگیریم تماس بهبودی، درحال معتاد بایک باید

برسانیم
معتاداندرحالمصرف،مردمیخودمحور،خشمگین،وحشتزدهوتنهاهستند.
دردورانبهبودی،مارشدروحانیراتجربهمیکنیم.دردورانمصرف،مامردمی
دروغگو،خودخواهوغالبأدربندزندانیابازپروریبودهایم.برنامهبهماامکان

میدهدکهبهاعضایسازندهومسئولاجتماعخودتبدیلشویم.
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همانطورکهماوارداجتماعمیشویم،آزادیسازندهما،کمکمیکندتا
اولویتهایخودرامشخصکنیموکارهایاساسیرااولانجامدهیم.بهکارگیری
روزمرهقدمهایدوازدهگانهماراازافرادیکهبودهایم،بهکسانیکهتحترهبری
یکنیرویبرترهستند،تبدیلمیکند.بهکمکراهنماویامشاورروحانیمانبه

مرورمیآموزیمکهبهنیرویبرترماناعتمادکنیموبهاومتکیباشیم.
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فصل هشتم 

ما بهبود پیدا می کنیم ؟ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما جمع در اّما میکند آشنا را غریبه سیاست میگوید: که است المثلی ضرب
از یک هر داستان است ممکن که آن با میکند« همسان را غریبه »اعتیاد،
داریم. مشترک وجه یک ما همگی نهایت در اّما باشد داشته تفاوت دیگری با ما
ساختار در که چیز دو از ما دارد. نام اعتیاد مشترک، اختالل یا بیماری این
وسوسه اجبار. و وسوسه هستیم: مطلع خوبی به است رفته کار به واقعی اعتیاد 
مورد مخدر مواد طرف به را ما بارها و بارها که است سمجی و ثابت فکر همان
که را خوشی و رخوت حالت همان بلکه تا میکشد، آن مشابه یا و مان عالقه

زمانیتجربهکردهایمدوبارهبدستآوریم.
یک یا و قرص یک دود، یک سرنگ، یک با را جریان این ما وقتی اجبار:
جلوی خودمان اراده به نمیتوانیم دیگر میآوریم، در حرکت به مشروب لیوان
چنگال در کاماًل مخدر، مواد به جسمیمان حساسیت خاطر به ما بگیریم. را آن

یکقدرتنابودکنندهمافوقخودگرفتاریم.
چه و موادمخدر با چه که میکنیم درک و میرسیم خط آخر به ما وقتی
بغرنج مسئله یک با همگی کنیم، زندگی انسان یک مانند نمیتوانیم آن، بدون
نظر به طور این باشیم؟ نداده انجام که است مانده دیگری کار آیا هستیم. روبرو
روانه ممکن راه ترین سریع از میتوانیم یا ما نباشد، بیشتر راه در که میرسد 
برای ای تازه راه یا و شویم مرگ یا تیمارستان زندان، یعنی خود تلخ عاقبت
راه کردن پیدا شانس معتادان کمیاز بسیار تعداد گذشته، در کنیم. پیدا زندگی
تاریخ در بار اولین برای هستند. تر خوشبخت امروز معتادان اّما اند، داشته را دوم
آنها از بسیاری زندگی در آن تأثیر که شده پیدا معتادان برای ای ساده راه بشر
روحانی برنامه یک برنامه، این دارد. قرار همه دسترس در و است رسیده اثبات به

سادهوغیرمذهبی،بهناممعتادانگمناماست.
تسلیم و بیهودگی عجز، نقطه به مرا اعتیاد که وقتی پیش سال پانزده حدود
انجمن آن در کردم. پیدا را AA من و بود نشده تشکیل هنوز NA رساند کامل
برنامه آن در را خود مشکل حل راه هم ها آن که شدم آشنا دیگری معتادان با
سراشیبی زیادی تعداد هنوز که میدانستم چه اگر بودند، کرده پیدا
خود همسانی متوجه نمیتوانند و میکنند طی را نیستی و خواری سرخوردگی،
عالئم حد در میدیدند ها آن که مشترکی وجوه شوند. AA در الکلیها و



ما بهبود پیدا میکنیم ؟ 

آن در که عواطف و احساسات تر عمیق حدود به و میشد خالصه ظاهری
ماه در نمیرسید. میشود، معتادان تمام برای مرهمیدرمانی به تبدیل همدلی
به که AA اعضای از ای عده و معتادان از نفر چند کمک به 1۹۵۳ سال جوالی
گمنام معتادان نام به اکنون که را انجمنی داشتند، زیادی اعتقاد برنامه و ما
میتوانند معتادان آن از پس که میکردیم احساس ما کردیم. شروع میشناسیم،
و کنند استفاده نمونه عنوان به دارند درازمدت های بهبودی که افرادی از
به و ببینند ها آن در دارند الزم خود کردن متقاعد برای که را هایی همسانی

خودبقبوالنندکهآنهاهممیتوانندپاکبمانند
در و داشتیم احتیاج بدان اساس در ما که است چیزی همان درست این
رسمیت به است. شده روشن کاماًل مان برای آن صحت گذشته های سال طی
آفرینش باعث مینامیم دلی هم را آن که یکدیگر به اعتقاد و ایمان و شناختن
لمس را واقعیت و احساس را زمان آن در میتوانیم ما که است شده فضایی
بودیم کرده گم پیش مدتها ما از بسیاری که روحانی های ارزش با و کنیم
لحاظ از هم و تعداد لحاظ از هم بهبودی برنامه این در ما شویم. نوآشنا از دوباره
بتوانند پاک، معتاد همه این که است نشده هرگز حال به تا رشدیم. حال در نیرو
شوند جمع هم دور بخواهند که جا هر در آزاد اجتماع یک در و خود انتخاب به

وباآزادیکاملوخالقبهبهبودیخودادامهدهند.
کرده برنامهریزی ما که صورتی به کار این میگفتند هم معتادان خود حتی
مانند و داشتیم اعتقاد علنی و بار جلسات به ما بود. نخواهد عملی بودیم،
اعتقاد ما کنیم. برگزار مخفیانه را خود جلسات نکردیم سعی دیگر گروههای 
را اجتماع از مدت دراز دوری که دیگری های روش تمام با روش این داشتیم
چه هر معتاد یک که میکردیم احساس و دارد تفاوت اند کرده دنبال و توصیه
یک به میتواند تر سریع نسبت همان به شود، روبرو خود روزمره مسائل با زودتر
و بایستیم خود پای روی باید باالخره ما شود. تبدیل اجتماع واقعی و فعال عضو
شروع ابتدا همان از چرا بنابراین بپذیریم. هست که صورت همان به را زندگی

نکنیم؟
به هم بسیاری و کردند لغزش افراد از بسیاری چیزها همین خاطر به البته
از پس هم تعدادی و ماندند زیادی تعداد صورت هر در اّما شدند، مفقود کلی
تعداد که است واقعیت این تر، درخشان نکته بازگشتند. دوباره نشینی عقب قدری
بهتر و اند داشته کامل پرهیز که است زیادی مدت ما کنونی اعضای از زیادی
اساس بر که اعضاء این تلقی وطرز دیدگاه کنند. کمک واردان تازه به میتوانند
و رشد محرکه قوه ، است شده استوار ما های سنت و قدمها روحانی مفاهیم
همیشه معتاد »یک قدیمیکه دروغ آن میدانیم ما حاال ماست. برنامه اتحاد 
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آلودهباقیمیماند«دیگرچهازجانباجتماعوچهازجانبخودمعتاد،تحملنخواهد
شدومابهبودپیدامیکنیم.

بهبودیباتسلیمشروعمیشودوازآننقطهبهبعدبههریکازمایادآوری
میشودکهیکروزپاک،یکروزموفقاست.درمعتادانگمنامطرزتلقی،افکارو
واکنشهایماتغییرمیکند.بهمرورمتوجهمیشویمکهعجیبوغریبنیستیم

وشروعبهفهمیدنوقبولآنچهکههستیممیکنیم.
ازوقتیکهبشربهوجودآمده،اعتیادهموجودداشتهاست.برایمااعتیاد،
وسوسهمصرفموادمخدتریاستکهنابودمانمیکندوبهدنبالآن،اجبارکهمارا

واداربهادامهمصرفمیکند.پرهیزکامل،زیربنایراهتازهزندگیماست.
گمنام معتادان در ما نداشت. وجود معتادان برای امیدی هیچ گذشته در
میآموزیمتااحساستنهایی،خشموترسکهدرهمهمعتادان،مشترکوغیر
قابلکنترلاسترابایکدیگردرمیانبگذاریم.افکاروعقایدما،همانهاییهستند
کهباعثگرفتاریماشدهاند.مابهخوشبختیاعتقادچندانینداشتیموبیشتربر
رویخالءوبیهودگیچیزهاتمرکزمیکردیم.ماظرفیتموفقیترانداشتیمو
شکست،برایمانیکطریقهزندگیشدهبود.دربهبودی،شکستهاوقفههای
موقتیهستندودیگرمانندزنجیربههممتصلنیستند،صداقت،روشنبینیو
تمایلبهتغییر،برایمادیدگاههایتازهایهستندکهبهکمکآنهامیتوانیمبه
اشتباهاتماناعترافکنیموازدیگرانکمکبگیریم.مادیگراجبارنداریمخالف
طبیعتواقعیخودحرکتکنیموکارهاییراکهواقعادلماننمیخواهد،انجام

دهیم.
اکثرمعتاداندربرابربهبودیمقاومتمیکنندوبرنامهایکهماباآنهادر
میانمیگذاریمبامصرفآنهادرتضاداست.اگرتازهواردانبهمابگویندکه
میتوانندبدونناراحتیبعدی،بهمصرفموادمخدر،درهرفرمیادامهدهند،ما
میتوانیمبهدوصورتبهاینمسئلهنگاهکنیم.یاآنهامعتادنیستندویاهنوز
نمیتوانندبیماریخودراتشخیصدهندواعتیادخودراانکارمیکنند.اعتیادو
خماری،افکارمنطقیرادچاراختاللمیکندوتازهواردانمعموالبهجایتشابهها
بهتفاوتهاتوجهدارندوبهدنبالراهیمیگردندکهبهکمکآندالیلمعتادبودن

خودراانکارکردهویااستحقاقبهبودیراازخوددریغکنند.
بسیاریازماهم،وقتیتازهواردبودیم،همینکاررامیکردیمبنابراینوقتیبا
دیگرانکارمیکنیمسعیمیکنیمچیزینگوییموکارینکنیمکهبهانهایبرای
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ادامهمصرفبهآنهابدهد.مامیدانیمکهصداقتوهمدلیامریحیاتیاست.
همچنینمیدانیمکهتسلیمبیقیدوشرط،کلیدبهبودیاستوپرهیزکامل،
تنهاچیزیاستکهتاکنونبرایماکارسازبودهاست.بنابهتجربهماهرمعتادی
کهخودراتسلیماینبرنامهکردهاست،هرگزدربهبودیشکستنخوردهاست.
معتادانگمنام،یکبرنامهروحانیاست،اّمامذهبینیست.هرمعتادپاکی،یک
معجزهاستوتداومآگاهی،تسلیمورشد،اینمعجزهرازندهنگهمیدارد.برای
معتاد،مصرفنکردن،عملیغیرطبیعیاست.مامیآموزیمکهپاکزندگیکنیمو
یادمیگیریمکهباخودصادقباشیموهمیشههردورویسکهرادرنظربگیریم.
دراوایلکار،تصمیمگرفتنکارمشکلیاست.قبلازپاکشدناکثراقداماتمادر
اثرتصمیماتآنیوبدونفکرانجاممیشد.امروزدیگرمااسیراینطریقفکرکردن

نیستیموآزادیم.
دردورانبهبودی،متوجهمیشویمکهقبولواقعیاتکاماًلضروریاست.وقتی
که کنیم مصرف موادمخدر نیست الزم دیگر دهیم، انجام را کار این بتوانیم
دیدگاهمانراتغییردهد.بدونموادمخدر،ماشانسزندگیرابهعنوانیکانسان
مفیدپیدامیکنیم.البتهدرصورتیکهخودراهمانطورکههستیمودنیارا
همانطورکههستبپذیریم.مامیآموزیمکهدرزندگیتضادها،جزئیاززندگی
هستندویادمیگیریمکهبهجایفرار،آنهاراحلکنیم.آنهاقسمتیازدنیای
واقعیماهستند.مامیآموزیمکهبامشکالتاحساسیبرخوردنکنیم.مابامسائلی
کهپیشمیآیندروبرومیشویموسعینمیکنیمآنهارابهزورحلکنیم.ما
آموختهایمهرراهحلیکهعملینیست،روحانیهمنیست.مادرگذشته،مسائل
سادهراتبدیلبهمشکالتبزرگمیکردیموازکاه،کوهمیساختیم.بهترینایدهها
بهبودی، در شود. کشیده اینجا به ما کار بود شده باعث ما خود بکر فکر و
میآموزیمکهاتکایخودرابرروینیرویبرترمانبگذاریم.ماتمامجوابهاوراهحل
هارانداریم،اّمامیتوانیمیادبگیریمکهچطوربدونموادمخدرزندگیکنیم.مااگر
بهخاطرداشتهباشیمکهفقطبرایامروززندگیمیکنیم،میتوانیمپاکبمانیمو

اززندگیلذتببریم.
مامسئولبیماریخودنیستیم،فقطمسئولبهبودیخودهستیم.همانطورکه
ماشروعبهاجرایبرنامهایکهیادگرفتهایممیکنیم،زندگیمانبهمرورتغییر
میکندوبهترمیشود.ماازمعتادانیکهازوسوسهمصرف،آزادشدهاندواززندگی
لذتمیبرندکمکمیگیریم.الزمنیستمااینبرنامهرابفهمیمتابرایمانکار
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کند،تنهاکاریکهالزماستانجامدهیم،حرفگوشدادناست.
رهاییما،ازطریقبهکارگیریقدمهایدوازدهگانهحاصلمیشودکهدرسلسله
مراتببهبودینقشیحیاتیدارندویکروشنوینروحانیبرایزندگیاند.آنها

بهماامکانمیدهندتادربهبودیخودفعاالنهشرکتکنیم..
ازهمانروزاول،قدمهایدوازدهگانهبرنامهروزانهمامیشوند.درابتداممکن
استآنقدرمنفیبافیمازیادباشدکهفقطبهقدماولاجازهنفوذبدهیم.بعدها،
وقتیترسمانکمترشد،خواهیمتوانستازاینوسایلبهتروکاملتربهنفعخود
بهرهبرداریکنیم.مامتوجهمیشویمکهاحساساتقدیمیوترسهایمانعالئم

بیماریمانهستند.اکنونبرایماآزادیواقعیامکانپذیراست.
همانطورکهبهبودیمانپیشرفتمیکند،نظراتتازهایدرموردپاکیپیدا
میکنیم.ازهوسمصرف،آزادمیشویمواحساسرهاییمیکنیم.باهرکسکه
آشنامیشویم،میبینیمکهآنهاهمهرکدامبهنحویچیزیبرایعرضهکردن
دارند.بهمرورقابلیتدریافتوپذیرش،همچنینبخششراپیدامیکنیم.زندگی،
میتواندبرایمانتبدیلبهسفرجالبوپرماجراییشود.مابعدازمدتی،باسرور،

خوشحالیوآزادیآشنامیشویم.
مامعتاددرحالبهبودینمونهنداریم.وقتیموادمخدرکنارمیرودومعتاد،این
برنامهرابهکارمیگیرد،اتفاقاتفوقالعادهایدرزندگیاشمیافتد.آرزوهایبرباد
رفتهدوبارهزندهمیشوندوامکاناتتازهایدرافقزندگیپدیدارمیگردد.تمایلما
بهرشدروحانی،مارادرحالتسبکبالینگهمیدارد.وقتیاقداّماتیراکهدرقدمها
ذکرشدهاستانجاممیدهیم،شخصیتماتغییرمیکند.ایناقداّماتماهستند

کهاهمیتدارندومانتیجههارابهنیرویبرترمانواگذارمیکنیم.
بهمروربهبودیتبدیلبهیکجریانارتباطیمیشودوماترسازلمسکردن
ولمسشدنراازدستمیدهیم.میآموزیمکهدروقتاحساستنهایی،بغل
کردندوستانهوسادهیکدوست،چهتأثیریدرحالماندارد.ماعشقواقعیو

دوستیواقعیراتجربهمیکنیم.
مامیدانیمدرمقابلبیماریمانکهپیشرونده،العالجوکشندهاستعاجزیم.
اگرمهارنشود،بهمروربدترشدهوبهمرگمیانجامد.مانمیتوانیمازعهدهوسوسه
واجبارآنبرآییم.تنهاراهحل،قطعمصرفوآغازبهیادگیریچگونگیزندگی
است.وقتیماحاضرباشیماینسلسلهاقداّماترادنبالکردهوازکمکهاییکه
دردسترساستبهرهبرداریکنیم،برایمانیکزندگیکاماًلتازهامکانپذیر
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میشود.بدینطریق،مایقیناًبهبودپیدامیکنیم.
امروزبااحساسامنیتیکهبهکمکانجمنپیداکردهایم،باالخرهبهمرحلهای
رسیدهایمکهقادریمدرچشمانسانهایدیگرنگاهکنیموازاینکهخودمان

هستیمسپاسگزارباشیم.
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فصل نهم 

 فقط برای امروز 
زندگی به روال برنامه 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بهخودتبگو:


فقطبرایامروز،افکارمرابررویبهبودیممتمرکزخواهمکرد،زندگیمیکنمو

بدونمصرفهیچگونهمادهمخدریروزخوبیخواهمداشت.
و کند باور مرا که کرد،کسی اعتمادخواهم NA در بهکسی امروز، برای فقط

میخواهددربهبودیمبهمنکمککند.
بهترین به را آن کرد خواهم سعی و داشت خواهم ای برنامه امروز، برای فقط

شکلممکنانجامدهم.
اززاویهبهتریبهزندگیمنگاه فقطبرایامروز،بهکمکNAسعیخواهمکرد

کنم.
فقطبرایامروزترسینخواهمداشتوبهروابطتازهاموآنهاکهچیزیمصرف

نمیکنندوراهتازهایبرایزندگیپیداکردهاند،فکرخواهمکرد.
مادامیکهاینراهرادنبالکنم،ازهیچچیزواهمهنخواهمداشت.

باآنکهمااقرارمیکنیمکهزندگیمانغیرقابلادارهبودهاست،اّماگاهاقراربه
اینکهنیازبهکمکداریمبرایمانمشکلاست.خودرأییما،دردورانبهبودی،
گرفتاریهایزیادیبرایمانبهبارمیآورد.ماهمیشهمیخواهیمکههمهچیزبر
وفقمرادمانباشدوآنرامطالبهمیکنیم،اّماباتوجهبهتجربههایگذشتهخود،
میبایست،فهمیدهباشیمکهراهمابهجایینمیرسد.اصلتسلیمشدن،مارابه
راهیاززندگیهدایتمیکندکهدرآننیرویموردنیازمانراازیکنیرویبرتر
ازخودماندریافتمیکنیم.تسلیمروزانهدرمقابلنیرویبرترمان،کمکهاییرا
کهبداننیازمندیم،برایمانتأمینمیکند.برایمعتادان،پذیرفتنوقبولکردن،
کارمشکلیاست.اینمسئلهدربهبودیمانقشبسیارمهمیدارد.وقتیمااز
پذیرشچیزیخودداریمیکنیم،درواقعنیرویبرترمانراانکارکردهایم.تمام

نگرانیهایما،بهخاطرکمبودایماناست.
تسلیمارادهمان،باعثمیشودکهمابایکنیرویبرتر،ارتباطبرقرارکنیم.او
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قادراست،خالءدرونیماکههیچچیزقادربهپرکردنآننبودهاست،راپُرکند.
برای اعتمادکنیم.فقط یاریمانمیدهد بهخداوندیکههرروز ماآموختهایم
ما فرومینشاند. را آینده از نگرانیهایگذشتهوترس ، امروززندگیکردن
آموختهایمکهتمامکارهاییراکهالزماستانجامشود،انجامدهیمونتیجهکاررا

بهنیرویبرترمانبسپاریم.
برنامهمعتادانگمنام،یکبرنامهروحانیاست.باتأکیدفراوانپیشنهادمیکنیم
اعضایماسعیکنندیکنیرویبرترکهبرایخودشانقابلدرکباشد،پیداکنند.
بعضیازماتجربههایروحانیعمیقیازسرگذراندهایمکهماهیتیپُرشوروالهام
گونهداشتهاند.اّمابرایسایرین،بیداریروحانی،بهمروروبهآهستگیپدید
میآید.مادریکفضایپذیرا،بااحتراممتقابلبهاعتقاداتیکدیگر،بهبودپیدا
میکنیم.سعیمیکنیمباتکبرواحساسحقبهجانببودن،خودمانرافریب
ندهیم.همانطورکهدرزندگیروزانه،ایمانمانقویترمیشود،بهمرورمتوّجه
میشویمکهنیرویبرترمان،توانوراهنماییموردنیازرادراختیارمانمیگذارد.
هریکازماآزادومختاراستکهخود،مفهوموفرمنیرویبرترخودرامعّین
گذشته در زیرا بودیم، ظنین و مشکوک مسائل این به ما از بسیاری کند.
سرخوردگیهاییدررابطهبامذهبپیداکردهبودیم.بهعنوانتازهوارد،وقتی
درجلساتصحبتیازخدامیشنیدیم،زیادخوشماننمیآمد.تازمانیکهما
جوابهایخودرادراینزمینه،خودمانپیدانکردهبودیم،هنوزدربندعقاید
قدیمیخودگرفتاربودیم.منکرانوبیاعتقادان،بعضیازاوقاتصحبتخودرابه
سادگیبامخاطبقراردادن:»ایآنکهنمیدانمکیستی«شروعمیکنند.در
جلسات،روحویاانرژیبخصوصیوجودداردکهمیتوانآنرااحساسکرد.گاه،
ایناولینمفهومیاستکهتازهواردانازنیرویبرترپیدامیکنند.عقایدقدیمیما،
معموالناقصهستندوماراراضینمیکنند.تمامچیزهاییکهمامیدانیم،همیشه
درمعرضاصالحوتجدیدنظرقراردارند،مخصوصاچیزهاییکهدرموردحقیقت
میدانیم.ماعقایدقدیمیخودراموردارزیابیمجددقرارمیدهیم،تابتوانیمبا
عقایدتازهایکهماراباراهجدیدزندگیمانآشنامیکنند،روبروشویم.ماتشخیص
میدهیمانسانهاییهستیمکهازلحاظجسمی،فکریوروحانیبیماریم.وقتی
قبولمیکنیمکهاعتیادچهجهنمیبرایماندرستکردهبودومیپذیریمکه
قدرتیبرایکمکدردسترسماهست،شروعبهپیشرفتوحلکردنمشکالت

خودمیکنیم.
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اگرازپاکیخودمراقبتنکنیم،بهطورمختلفینتیجهآنرادرزندگیمان
میبینیم.ماباکوششروشنبینانهبهمروربهرابطهروزانهخودباخداوندیکه
خوددرککردهایم،اطمینانپیدامیکنیم.بیشترماهرروزازخدامیخواهیمکه
بهبودی،سپاسگزاری بخاطر او از هرشب و کند ماندنکمک پاک در را ما
میکنیم.بههماننسبتکهزندگیماراحتترمیشود،بسیاریازمابهمروربه
دامغفلتروحانیمیافتیمودرخطرلغزشقرارمیگیریم.مادوبارهگرفتارهمان
پوچیووحشتیمیشویمکهازآنمهلتروزانهایبهمادادهشدهاست.اینجا،
جاییاستکهدردوادارمانمیکندکهمراقبتازبرنامهروحانیخودرادوبارهاز
سربگیریم.یکیازراههاییکهبهوسیلهآنمیتوانیمرابطهآگاهانهخودراباخدا،
جای که است ازچیزهای لیست یک تهیه کنیم، درسختیهاحفظ خصوصاً

شکرگزاریدارند.
بسیاریازمامتوجهشدیمکهاختصاصدادنقدریازوقتمانبهسکوت،ما
رادرایجادرابطهآگاهانهبانیرویبرترمانکمکمیکند.ساکتکردنمغزومراقبه،
میتواندمارابهطرفآرامشوسکونهدایتکند.ساکتکردنمغز،درهرزمان،

هرجاوهرشکلیمیتواندانجامشودوطریقهآنبهخودفردبستگیدارد.
نیرویبرترما،همیشهدردسترسهمگیماست.وقتیآگاهیازخواستاورا
خدا تدریج به میکنیم. دریافت را الزم راهنمایی میشویم جویا خود برای
محوریمان،بیشترازخودمحوریمانمیشود.یأسمانتبدیلبهامیدمیگردد.
تغییرماهمچنینباناشناختههاکهمنبعبزرگیبرایترسند،ارتباطپیدامیکند.
نیرویبرترما،منبعشهامتیاستکهبرایروبروشدنباترسبهآننیازداریم.
مابعضیازچیزهارابایدبپذیریموبعضیهارامیتوانیمتغییردهیم.دانش
درکتفاوتآندو،بهمرورازراهرشدبرنامهروحانیمانپیدامیشود.درصورتی
کهمابهطورروزانهازوضعیتروحانیخودمراقبتکنیم،آسانترمیتوانیمبا
ً دردهاوسردرگمیهایمانروبروشویم.اینهمانثباتعاطفیاستکهماشدیدا
بداننیازمندیم.ماباکمکنیرویبرترمان،دیگرهرگزمجبورنیستیمدوبارهمصرف

کنیم.
هرمعتادپاکیکمعجزهاست.مااینمعجزهراباتداومبهبودیودیدگاه
مثبت،زندهنگاهمیداریم.اگرپسازمدتیبهبودیماندچاراشکاالتیشود،
مفهومشایناستکهاحتماالیکیاچندکاریراکهدراوایلبهبودیبهماکمک

کردهاست،دیگرانجامنمیدهیم.
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سهاصلروحانیاولیهصداقت،روشنبینیوتمایلاست.اینهاچگونگیبرنامه
مارامشخصمیکنند.اولینصداقتیکهازخودنشانمیدهیماظهارتمایلبه
قطعمصرفاست.درمرحلهبعدصادقانهبهعجزوغیرقابلادارهبودنزندگیمان

اعترافمیکنیم.
صداقتخالصانه،مهمترینابزاریادگیریزندگیفقطبرایامروزاست.باآنکه
بهکارگیریصداقتکارمشکلیاست،اّمااجربزرگیدرپیدارد.صداقت،پادزهر
افکاربیمارماستوایمانتازهیافتهمانیز،زیربنایمحکمیبرایشهامتآیندهما

میباشد.
برایزندگیمیدانستیم،همانهایی NA به ازآمدن ماقبل چیزهاییکه
هستندکهتقریبأمارابهسرحدمرگرساندند.ادارهزندگیتوسطخودما،باالخره
باعثشدکهکارمابهبرنامهNAکشیدهشود.وقتیمابهمعتادانگمنامآمدیم
چیززیادیدرموردخوشحالیویالذتاززندگینمیدانستیم.ایدههایتازه
نمیتوانندبهدرونیکفکربستهراهپیداکنند،روشنبینی،چیزیاستکهبهما
اجازهمیدهدحرفیراکهممکناستباعثنجاتزندگیمانشود،بشنویم.بهما
خودمان برای آن از پس و بدهیم گوش مخالف نظرات به که میدهد امکان
نتیجهگیریکنیم.روشنبینی،بصیرتدیدنچیزهاییرابهمامیدهدکهدرطول
زندگیباعثگمراهیماشدهاند.ایناصل،بهمااجازهمیدهدکهبدونعجلهدر
نتیجهگیری،یاپیشداوریدرمورددرستوغلطبودنمسائل،بتوانیمدرمذاکرات
شرکتکنیم.دیگرالزمنیستازمواضعیکهوجودخارجیندارند،دفاعکردهو
خودرامضحکهاینوآنکنیم.ماآموختهایمکهندانستنهمهجوابهااصاًلاشکالی
ندارد،زیراآنوقتخاصیتیادگیریپیدامیکنیمومیآموزیمکهچگونهزندگی

جدیدخودراباموفقیتادامهدهیم.
روشنبینی،بدونتمایل،مارابهجایینمیرساند.مابایدحاضرباشیمکهبرای
بهبودیخود،بههرکاریکهالزماستدستبزنیم.ماهیچوقتنمیدانیمچه
زمانیبهتمامسعیونیرویمانبرایجلوگیریازلغزشوحفظپاکیخودنیاز

پیداخواهیمکرد.
صداقت،روشنبینیوتمایلهرسهباهمکارمیکنند.کمبودیکیازایناصول
برنامهما،میتواندبهلغزشختمشودوبهبودیماراکهمیتوانستروند در
سادهایداشتهباشدمشکلودردآورکند.اینبرنامه،درزندگیمانقشیحیاتی
به کارمان یا و میشدیم زندانی یا بودیم، مرده یا ما اکثرأ نداشت اگر دارد،
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بیمارستانوتیمارستانکشیدهمیشد.دراینبرنامه،طرزبرخوردماتغییرپیدا
میکندوماازحالتیکفردتنهابیرونآمدهوبهانجمناحساستعلقمیکنیم.ما
درموردحسابوکتابدرونیخوداصرارمیورزیم،زیراآسودگیخاطرمانازآن
رفع برای را الزم نیروی خداوند که داریم اطمینان ما میگیرد. سرچشمه

نیازهایماندراختیارمانمیگذارد.
یکیازطرقبهکارگیریاصولاولیهبهبودی،تهیهترازنامهاست.ترازنامه،بهما
اجازهمیدهدکهپیشرفتروزانهخودرامحاسبهکنیم.ماسعیمیکنیمکهازنقص
هایخوددستبرداریم،اّماسرمایههایخودرانیزنمیبایستفراموشکنیم.
درزندگیجدیدما،خودفریبیوخودمحوریقدیم،میتواندجایخودرابهاصول

روحانیبدهد.
پاکماندن،اولینقدمیاستکهمابرایروبروشدنبازندگی،برمیداریم.در
اثرپذیرشمسائل،زندگیماسادهترمیشود.وقتیمشکلیپیشمیآید،الزماست
کهبرایحلآن،بهخوبیخودراباابزارهایاینبرنامهمجهزکردهباشیم.ماالزم
استصادقانهازخودمحوریوخودآزاریدستبرداریم.درگذشتهفکرمیکردیم
استیصال،قدرتمقابلهوتنازعرادرمابهوجودمیآورد.اکنونمسئولیتمشکالت
خودرامیپذیریموبههماننسبتدرموردپیداکردنراهحلآنهااحساس

مسئولیتمیکنیم.
آشنا گزاری سپاس مفهوم با مرور به بهبودی، حال در معتادان عنوان به
میشویم.همانطورکهنقصهایمانبرطرفمیشود،آزادیپیدامیکنیمکهبه
هرآنچهکهقابلیتشراداریمتبدیلشویم.مابهعنوانانسانهایجدیدیکهاز
خودآگاهیبرخوردارهستندوقابلیتبهعهدهگرفتنمسئولیتهایخودرادردنیا

دارند،واردصحنهزندگیمیشویم.
بازندگیکردنقدمها،بهمرورازخودپرستیدستبرمیداریموازنیروی
برترمانمیخواهیمکهترسازروبروشدنباخودوزندگیراازمابگیرد.مابا
کارکردقدمهاواستفادهازابزاربهبودی،مفهوموتعریفجدیدیاززندگیخود
پیدامیکنیم.باچشمدیگریبهخودنگاهخواهیمکرد.شخصیتماتغییرپیدا
میکند.بهافرادیبااحساستبدیلمیشویم.قدرتواکنشبجا،نسبتبهزندگی
راپیدامیکنیم.مازندگیروحانیرادرصدرقرارمیدهیم.میآموزیمکهچطور

ازصبر،تحملوفروتنیدرروابطروزمرهخوداستفادهکنیم.
افراددیگریکهدرزندگیماهستندبهماکمکمیکنندکهبهمروربااعتماد
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وعشقبهمسائلنگاهکنیم.مامیآموزیمکهچطورکمتربگیریموبیشتربدهیم.
دیرترخشمگینشدهوزودترمیبخشیم.درموردعشقیکهدرانجمنمانبهما
دادهمیشود،چیزهاییمیآموزیم.بهمروراحساسمیکنیمدوستداشتنیهستیم.

ایناحساس،براینفسخودمحورقدیمیما،احساسیکاماًلبیگانهاست.
غرور،درگذشتهبهطرقمختلفوزیرکانهایمارادرکنترلخودداشتهاست.
دوباره و دوباره کردن زنده رنجش، است. فعلی واقعیات به ما واکنش خشم،
تجربههایگذشتهاستوترس،واکنشیاستکهمانسبتبهآیندهازخودنشان
میدهیم.مابایدتمایلپیداکنیموبگذاریمکهخداوندایننواقصراکهباعث

رکودرشدروحانیمامیشوند،برطرفکند.
بامشارکتدرموردتجربیاتروزمرهخودبایکدیگر،بهایدههاوعقایدتازهای
دسترسیپیدامیکنیم.باتمرینجدیچنددستورالعملسادهکهدراینفصل
آمدهاست،روزبهروزبهبودپیدامیکنیموشخصیتتازهمابااصولاینبرنامه،

فرموشکلپیدامیکند.
ازطریقانزوادراعتیادمان،انجمنیرامییابیمکهوجهمشترکهمگیاعضای
آنبهبودیاست.NA،کشتینجاتیاستکهدرمیاندریایتلختنهایی،ناامیدی،
هرجومرجونابودی،درحرکتاست.ایمان،نیرووامیدماازافرادیکهبهبودی
خودرابهمشارکتمیگذارندوهمینطوررابطهنزدیکمانباخداوندیکهخود
درکمیکنیم،سرچشمهمیگیرد.دراوایلورودبهاینبرنامه،مشارکتدرمورد
احساساتمانکارچندانآسانینیست.قسمتیازدردورنجاعتیاد،بهخاطرکمبود
همینمشارکتعاطفیاست.دربهبودی،ماوقتیخودرادرموقعیتبدیپیدا
میکنیمواحساسخطریبهمادستمیدهد،یاتلفنیباکسیتماسمیگیریمو
یاخودمانرابهیکجلسهمیرسانیم.مایادمیگیریمکهقبلازتصمیمگیریهای
مهم،ازدیگرانکمکبخواهیم.مااگرافتادهباشیموتقاضایکمککنیم،میتوانیم
ازسختترینمراحلبگذریم.مننمیتوانم،مامیتوانیم!وبدینطریقاستکهما
قدرتیراکهبداننیازمندیم،بدستمیآوریم.مابامشارکتمنابعروحانیوفکری

خود،یکهمبستگیمشترکبایکدیگرپیدامیکنیم.
مشارکتدرجلساتوصحبتهایتکبهتکمابامعتاداندرحالبهبودی،به
ماکمکمیکندکهبتوانیمپاکیخودراحفظکنیم.مابارفتنبهجلسات،تازهوارد
را خود بیماری پیشرونده ماهیت میتوانیم و میآوریم یاد به دوباره را، بودن
ببینیم.شرکتدرجلساتگروههمیشگی،ماراباکسانیآشنامیکندکهبهمادل
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گرمیمیدهند.اینعملآنها،بهبهبودیماتداوممیبخشدودرزندگیروزمره
بهماکمکمیکند.وقتیماداستانخودراصادقانهتعریفمیکنیم،دیگرانهم
ممکناستشباهتیبینداستانخودوماپیداکنند.پاسخگفتنبهنیازهای
بهمااحساسشادیمیدهد. انجمنبهدیگران، اعضایگروهورسانیدنپیام
خدمت،موقعیتهاییبرایرشددرمابهوجودمیآوردکهتمامیقسمتهای
زندگیمانرادربرمیگیرد.تجربهبهبودیما،ممکناستبهدیگرانکمککندکه
آنهاهمبتوانندبامشکالتخودروبروشوندوهمانچیزیکهبرایماکارکرده
است،شایدبتواندبرایآنهاهممفیدواقعشود.اینطرزبرخوردواینطرز
صحبت،دربیشترمعتادان،حتیتازهواردان،تأثیرمیگذاردوبرایشانقابل
هضموقبولاست.گردهماییهایبعدازجلسات،موقعیتهایخوبیهستند،تادر
موردمطالبیکهدرجلسهنتوانستهایممطرحکنیم،مشارکتکنیم.صحبترودررو
باراهنماهمدراینفواصلفرصتخوبیاستوچیزهاییراکهنیازبهشنیدنش

داریم،برایمانآشکاروروشنمیکند.
مشارکتدرموردبهبودیمانباتازهواردان،مارادرحفظپاکیمانکمک
میکند.بهدیگرانقوتقلبمیدهدوآنهارابرایبهبودیتشویقمیکند.
امروزهدرزندگیماکسانیوجوددارندکهحقیقتاهمراهماهستند.دوریکردناز
خودمحوری،اینامکانرابرایمانفراهممیآوردکهاززاویهبهتریبهزندگینگاه
تغییرکنیم.بعضیوقتها، ازدیگران،مامیتوانیم بادرخواستکمک کنیم.
مشارکتصادقانهممکناستبرایمانیکریسکباشد،اّمابایدبهخاطرداشته

باشیمکهزخمپذیربودن،بهماامکانرشدهممیدهد.
بعضیازکسانیکهبهمعتادانگمناممیآیند،هنوزسعیمیکنندازمردم
برایادامهاعتیادخودسوءاستفادهکنند.افکاربستهآنهامانعیاستکهاجازه
تغییرکردنرابهآنهانمیدهد.کلیدیکهباعثگشودهشدندریچهبهبودی
میشود،روشنبینی،همراهبااقراربهعجزاست.اگرکسیبهمامراجعهکندکهبا
موادمخدرمشکلداشتهوجویایبهبودینیزباشد،باکمالخوشحالیچگونگی

حفظپاکیخودرابااودرمیانمیگذاریم
کمکبهدیگرانبرایپیداکردنیکراهتازهبرایزندگیباعثمیشودکهمادر
خوداحساساحترامبهنفسراافزایشدهیم.وقتیماچیزهاییراکهداریم،صادقانه
ارزیابیمیکنیم،یادمیگیریمکهچگونهقدرآنهارابدانیم.باعضویتدرNA،به
مروراحساسمیکنیمکهانسانباارزشیهستیم.مامیتوانیمهدیهبهبودیراهمهجا
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بههمراهخودببریم.قدمهایدوازدهگانهمعتادانگمنام،سلسلهمراتببهبودیپیش
روندهایستکهدرزندگیروزمرهمااستوارشدهاست.تداومبهبودیمامستقیماًبه
رابطهماباخداوندمهربانبستگیدارد.خداوندیکهبهماعالقهمنداستوبرایمان

کاریخواهدکردکهانجامآنبرایخودمانغیرممکناست.
درطولدورانبهبودی،هریکازمابهمروریکدرکشخصیازبرنامه،برای
خودپیدامیکنیم.ماوقتیمشکلیداریم،بهگروه،راهنماونیرویبرترمانبرای
راهنماییاعتمادمیکنیم.بنابراین،بهبودیمادرمعتادانگمنام،همازدرونما

سرچشمهمیگیردوهمازبیرون.
ماروزبهروزولحظهبهلحظهزندگیمیکنیم.وقتیاززندگیکردندرزمان
حالودراینجادورمیشویم،مشکالتمانبهگونهنامعقولیبزرگترمیشوند.
صبر،ازنقطههایقوتزندگیمانبودهاستوبههمیندلیلبهتکیهکالمهای

برنامهودوستانخودنیازداریمکهبهمایادآوریمیکنندکه:
بهخودتبگو:

فقطبرایامروز،افکارمرابررویبهبودیممتمرکزخواهمکرد،زندگیمیکنمو
بدونمصرفهیچگونهمادهمخدریروزخوبیخواهمداشت.

فقطبرایامروز،بهکسیدرNAاعتمادخواهمکرد،کسیکهمراباورمیکند
ومیخواهددربهبودیمبهمنکمککند.

فقطبرایامروز،برنامهایخواهمداشتوسعیخواهمکردآنرابهبهترینشکل
ممکنانجامدهم.

فقطبرایامروز،بهکمکNAسعیخواهمکرداززاویهبهتریبهزندگیمنگاه
کنم.

فقطبرایامروز،ترسینخواهمداشتوبهروابطتازهاموآنهاکهچیزیمصرف
نمیکنندوراهتازهایبرایزندگیپیداکردهاند،فکرخواهمکرد.مادامیکه

ازاینراهرادنبالکنم،ازهیچچیزواهمهنخواهمداشت.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بههماننسبتکهبهبودیماپیشرفتمیکند،آگاهیمانیزدرموردخود
ودنیایاطرافمانافزایشمییابد.خواستهها،نیازها،سرمایههاومسئولیتهایمان
برایماآشکارشدهوبهایندرکمیرسیمکهقدرتیبرایتغییردنیایخارج
نداشتهوفقطمیتوانیمخودراتغییردهیم.برنامهمعتادانگمنام،اینامکانرابرای
مابهوجودآوردهاستکهبتوانیمبابکارگیریاصولروحانیازشدتدردزندگی

بکاهیم.
مابسیارخوشبختیمکهاینبرنامهراداریم.درگذشتهتعدادبسیارکمیازمردم

اعتیادرابهعنوانیکبیماریمیشناختندوبهبودی،رویاییبیشنبود.
زندگیبدونموادمخدرمسئوالنهوپربارهزارانعضوما،مؤثربودنبرنامهرابه
خوبیبهتصویرمیکشد.امروزبرایما،بهبودییکواقعیتاست.ماباکارکرد
قدمهایدوازدهگانه،شخصیتهایدرهمشکستهخودرادوبارهازنومیسازیم.
معتادانگمنام،فضایسالمیبرایرشداست.مابعنواناعضاییکانجمنیکدیگر
رادوستداریموقدرهمدیگررامیدانیموباهمازراهتازهزندگیمانمراقبت

میکنیم.
همانطورکهدرحالرشدیم،بهمروردرکمیکنیمکهمفهومفروتنی،پذیرش
سرمایههاوکموکسرهایمانبهطورتواماست.چیزیکهبیشازهمهبرایما
مهماست،ایناستکهنسبتبهخوداحساسخوبیداشتهباشیم.امروزهعشق،
شادی،امید،غموهیجانواقعیراحسمیکنیموایناحساساتمانندگذشته

تحتتأثیرموادمخدرنیستند.
ما،گاهحتیپسازسالهابودندربرنامه،دردامافکارسابقخودگرفتار
میشویم.بایدبهخاطرداشتهباشیمکهرعایتاصولاولیه،برایحفظبهبودیمهم
است.ماالزماستازالگوهایفکریقدیمخوداجتنابکنیموعقایدکهنهراکنار
بگذاریموهمچنینمراقبگرایشیکهبهرکودداریمباشیم.مانمیتوانیمبهای
رکودرابپردازیم،زیرابیماریمادرتماممدتشبانهروزمشغولبهکاراست.اگر
درزمانبهکارگیریایناصولبگذاریماحساسبرترییاحقارتبرماغلبهکند،
باعثانزوایخودمیشویم.خودراازدیگرمعتادانجدادانستن،بهاستقبالخطر
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رفتناست.جداییازفضایبهبودیوروحیهخدمتبهدیگران،رشدروحانیمارا
بهتعویقمیاندازدوماراازلحاظروحانیضعیفمیکند.رکود،ماراازنیتخیر،

عشقومحبتدورنگاهمیدارد.
درصورتعدمتمایلبهگوشدادنبهحرفدیگران،نیازبهبهترشدنراانکار
کردهایم.مامیآموزیمکهانعطافداشتهباشیمووقتیحقبادیگراناستوما
اشتباهکردهایم،بداناقرارکنیم.بههماننسبتکهچیزهایتازهایبهماالهام
میشود،مادرخوداحساستروتازگیبیشتریمیکنیم.مابایدروشنبینیو
تمایلخودراحفظکنیموهمیشهبراییککاراضافه،یکجلسهاضافه،یکتلفن
اضافه،کمکبهیکتازهواردبراییکروزدیگرپاکماندنوغیرهآمادهباشیم.این

کوششهایاضافه،دربهبودیمانقشحیاتیدارد.
مابرایاولینباردرزندگیشروعبهشناختخودکردهواحساساتتازهای
راتجربهمیکنیم.ماننددوستداشتنودوستداشتهشدنومیفهمیمکهدیگران
بهمااهمیتمیدهندوماهمغمخوارونگرانحالآنهاهستیم.کارهایی
میکنیموازچیزهاییلذتمیبریمکهقبالهرگزنمیتوانستیمحتیفکرشراهم
بکنیم.زمانیکهمرتکباشتباهیمیشویم،آنراقبولمیکنیموازآندرس
میگیریم.شکستراتجربهمیکنیمویادمیگیریمکهچهطورموفقشویم.در
دورانبهبودی،اغلبمجبوریمبابحرانهایینظیرمرگعزیزان،مشکالتمالیویا
طالقروبروشویم.اینهاواقعیاتزندگیهستندوفقطبهخاطرپاکیما،ناپدید
نمیشوند.بعضیازماحتیپسازسالهاپاکی،بابیکاری،بیپولیوبیخانهمانی
روبروشدهایموخودرابااینفکرکهگویاپاکبودنزیادهمبرایمانفایدهنداشته
است،سرگرمکردهوباعثشدهایمکهافکارواحساساتسابق،مانندافسوس،خشم
ما برای زندگی نامالیمات زندهشوند.هرچقدرهمکه ما ورنجشدوبارهدر
دردناکباشند،مطلبیکهواضحاست،ایناستکهمانبایدچیزیمصرفکنیم،

حالهرچهکهپیشآیدفرقینمیکند.
اینبرنامه،یکبرنامهپرهیزکاملاست،اّماموقعیتهاییپیشمیآیدکهبه
خاطرعملجراحیویازخمهایعمیقجسمی،استفادهازدارومیتواندموردپیدا
کند،البتهاینیکجوازمصرفنیست.برایما،چیزیبهناممصرفبدونخطر
وجودندارد،زیرابدنمانمیتواندبینداروییکهدکتربرایدردتجویزکردهو
چیزیکهمابراینشئگیخودتجویزمیکنیم،تفاوتیقائلشود.بهعنوانمعتاد،
دراینگونهمواقعمهارتمادرخودفریبیبهحداعالیخودمیرسد.اغلباوقات،
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مغزمانباتولیددردبیشتر،بهانهمصرفدوبارهرابرایمانفراهممیکند.درچنین
موقعیتیسپردنخودبهنیرویبرتر،حمایتراهنماواعضایدیگر،میتواندمارااز
تبدیلشدنبهبدتریندشمنخود،حفظکند.اگرمادراینشرایطباخودتنها
باشیم،فرصتیبرایغلبهبیماریمانفراهممیشود.مشارکتصادقانه،میتواند

ترسازلغزشراازمیانببرد.
بیماریهایسختوجراحیهایبزرگمیتواننداشکاالتبهخصوصیدرما
تولیدکنندوبههمینجهتالزماستپزشکانمعالجمااطالعاتدقیقیدرباره
و بهبودی مسئول که باشیم داشته خاطر به باید باشند. داشته اعتیادمان
تصمیماتمان،نهایتاخودماهستیم،نهپزشکانما.برایبهحداقلرساندناین
خطرات،چندطریقبهخصوصرامیتواندرنظرگرفت.بیحسیموضعی،استفاده
نکردنازداروهایمشابهمادهمخدریکهقبالاستفادهمیکردهایم،قطعداروقبلاز
تمامشدندردوماندنچندروزاضافیدربیمارستانبرایبرطرفشدنعوارض

احتمالیترکجسمی.
هردردیباالخرهروزیتمامخواهدشد.بادعا،مراقبهومشارکت،افکارخودرا
ازتمرکزبررویناراحتیبهدورنگاهمیداریموقدرتحفظاولویتهایخودرا
پیدامیکنیم،دراینگونهمواقعدرصورتامکانبسیارمهماستکهمادرتمام
ساعاتبااعضایانجمندرتماسورابطهباشیم.اینبسیارشگفتانگیزاستکه
زنده قبلیدوباره تفکر وطرز برمیگردد بهحاالتسابق مادوباره چطورمغز
میشود.اگرشمابدانیدکهماتاچهحدمیتوانیمبدوندارو،دردراتحملکنیم
تعجبمیکنید.اینبرنامه،یکبرنامهپرهیزکاملازهرگونهمادهمخدراست،اّمادر
آگاه ازحداقلدارویتجویزییکمتخصص برایدردهایشدید، صورتیکه

استفادهکردیم،نبایدازاینبابتاحساسگناهبکنیم.
دردورانبهبودی،دردباعثرشدمیشودومامتوجهمیشویمکهاینگونه
باپاکزندگی بحرانهادرواقعموهبتهاییهستندکهبهمافرصتمیدهند،
کردنرشدخودراتجربهکنیم.قبلازبهبودی،ماحتیفکرشراهمنمیتوانستیم
بکنیمکهمشکالتهدایایخوبیهمباخودبههمراهمیآورند،هدایایینظیرپیدا
کردنقدرتدرونیویابازیافتناحساساحترامبهخودکهآنراازدستداده

بودیم.
رشدروحانی،عشقودلسوزیاگربامعتاداندیگرمشارکتنشوند،بهخودی
خودنطفههایعقیمیبیشنیستند.دراینانجمن،مابادادنعشقبدونشرط،
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عاشقتروبامشارکترشدروحانیخود،روحانیترمیشویم.
رسانیدناینپیامبهیکمعتاددیگر،مارابهیادروزهایاولخودمانمیاندازد.
بهخاطرآوردناحساساتورفتارقبلیباعثمیشودکهبتوانیمرشدفردیو
روحانیخودراببینیم.درجریانپاسخگوییبهسؤاالتدیگران،فکرمابازتر
میشود.اعضایجدیدترکهبرایمایکمنبعامیددائمیهستند،یادآورآنندکه
اینبرنامهکارمیکند.باکارکردنباتازهواردان،موقعیتارائهدانشیراکهازپاک

ماندنبدستآوردهایم،درزندگیخودپیدامیکنیم.
ماآموختهایمبرایاحترامیکهبهماگذاشتهمیشود،ارزشقائلشویم.ازاینکه
باردرزندگیمان، اولین رویماحسابمیکنندبسیارخوشحالیم.شایدبرای
سازمانهایمختلفیدرجامعه،خارجازNA،برایپرکردنکرسیهایمسئولیت
سازمانخودازمادعوتکنند.امروزهدرموردمسائلیسوایاعتیادوبهبودیافراد
غیرمعتادعقایدمارامیپرسندوبداناهمیتمیدهند.مااکنونبهشکلتازهای
ازخانوادهخودلذتمیبریموبهجایسرباربودنوباعثخجالتبودن،میتوانیم
ابعاد اکنونمیتواند افتخارآنهابشویم.مسائلموردعالقهشخصیما باعث
گستردهتریپیداکندومسائلاجتماعی،حتیسیاسیرادربرگیرد.سرگرمیهاو
تفریحات،بهشکلتازهایبرایمانلذتبخشخواهدشد.وقتیمیبینیمکه
دیگرانعالوهبرارزشیکمعتاددرحالبهبودی،بهعنوانیکانسانهمبرایما

قدروقیمتقائلهستند،احساسبسیارخوبینسبتبهخودخواهیمکرد.
راهنمابودن،باعثمیشودکهنیرویکمکینامحدودیبهمادادهشود.ماسالها
بهطرقمختلفمرتبادرحالگرفتنبودهایمواکنونهیچکالمینمیتواندآن
آگاهیروحانیراکهپسازایثارحتییکچیزکوچکپیدامیکنیم،تشریحکند.
ما،حکمچشموگوشیکدیگرراداریم.وقتیمااشتباهیمیکنیم،دوستان
درحالبهبودیمانبانشاندادنچیزیکهخودماننمیبینیم،مارابهراهراست
هدایتمیکنند.گاه،مادردامعقایدقدیمیخود،گرفتارمیشویم.الزماستبرای
حفظاشتیاقخودبهبهبودیورشدروحانی،مرتباافکارواحساساتخودرابررسی

کنیم.ایناشتیاق،بهتداومبهبودیماکمکمیکند.
اّماامروزحقانتخابداریم.همانطورکهاینبرنامهرابهبهترینوجهممکن
دنبالمیکنیم،خودمحوریمابهمروربرطرفمیشودوقسمتاعظمیازتنهایی
وترسماجایخودرابهعشقواعتمادبهانجمنمیدهد.کمککردنبهمعتاددر
عذابیکیازپربارترینتجربههایزندگیماست.مامایلبهکمکهستیموچون
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بامعتادانتجربههایمشترکداریم،بهصورتیآنهارادرکمیکنیمکههیچکس
دیگرنمیتواند.ماحاملپیامامیدیم،زیرامیدانیمکهحاالیکطریقهزیستبهتر
برایمانوجوددارد.ماازخودعشقمیدهیم،زیراکهبهماعشقبالعوضداده
شدهاست.همانطورکهدوستداشتنرایادمیگیریم،زندگیمانابعادتازهتری
پیدامیکندودرهایبهرویمانگشودهمیشود.عشق،میتواندشورزندگیرااز
یکنفر،بهنفردیگرمنتقلکند.مابااهمیتدادنبهحالدیگران،مشارکتودعا
کردنبرایآنها،قسمتیازوجودشانمیشویموبادرکبیچونوچرایافکارو
احساساتشان،بهآنهااجازهمیدهیمکهآنهاهمقسمتیازوجودماشوند.
همینطورکهمااینکارهاراانجاممیدهیم،ازوادیتجربهروحانیعمیق
عبورکردهوتغییرمیکنیم.دلیلپیدایشولزومتغییرایناستکهدرعمل،شاید
چیزیکهمناسبیکمرحلهازبهبودیاست،برایمرحلهبعدیمناسبنباشد.ما
مرتبچیزهاییراکهوظیفهخودراانجامدادهاندرارهامیکنیمواجازهمیدهیم
خداوندباچیزیکهمناسبمکانوزمانحالاست،مارابرایگذشتنازمرحلهای

کهدرآنهستیمراهنماییکند.
همانطورکهبهمروراتکایبهخدادرمابیشترمیشودواحترامبهخود
بیشتریپیدامیکنیم،متوجهمیشویمکهدیگرالزمنیستدرمقابلدیگران
پیدامیکند. واقعی ارزش برایمان بودن برتریکنیم،خود یا احساسحقارت
غرورمانکهزمانیبرهمهچیزمسلطبود،قدرتخودنماییکمتریپیدامیکند،
زیراکهمااکنونباخداوندیمهربان،هماهنگشدهایم.مادرمییابیموقتیهوای

نفسرازیرپامیگذاریم،زندگیمانپربارتر،خوشتروباارزشترمیشود.
ما،ازقدرتتصمیمگیریعاقالنهوعاشقانهبرخوردارمیشویموتصمیماتمانرا،
براساساصولوایدهآلهایواقعیوباارزشزندگیمانمیگیریم.مابهکمک
ایدهآلهایروحانی،بهافکارخودشکلوجهتمیدهیموآزادیآنراپیدا
میکنیمکهبهکسیکهمیخواهیمباشیم،تبدیلشویم.مااکنونمیتوانیمبااتکا
بهخدایمهربان،برترسهایگذشتهخودغلبهکنیم.اکنونایمانجایترسرا

گرفتهوماراازقیدنفسخودآزادمیکند.
دربهبودی،سعیمیکنیمسپاسگزاریرابیاموزیم.ماازبابتخداآگاهیمداوم
شاکریم.هرگاهبامشکلالینحلیروبرومیشویم،ازخدامیخواهیمکاریراکه

نمیتوانیمبرایخودانجامدهیم،برایمانانجامدهد.
بیداریروحانییکجریانمداوماستومابهنسبترشدمعنویخود،میتوانیم
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واقعیاترااززوایایبازترینگاهکنیم.بازگذاردندریچهافکاردربرابرتجربههای
تازهروحانیوجسمانی،کلیدآگاهیعمیقتراست.همانطورکهماازلحاظروحانی
رشدمیکنیم،بااحساساتخودآشنامیشویموباهدفزندگیخودهماهنگی

پیدامیکنیم.
بادوستداشتنخودمان،قابلیتدوستداشتنواقعیدیگرانرانیزپیدا
میکنیم.اینبیداریروحانی،محصولزندگیبهروالبرنامهاستومامیبینیمکه
برخالفگذشته،اکنونجرأتپیداکردهایمکهدوستبداریمومهربانیکنیم.
ً دردورانمصرف،قوایفکریوعاطفیعالیما،مانندوجدانوعشق،شدیدا
تحتتاثیرمصرفموادمخدرقرارگرفتهبودند.علمزندگی،بهحدودحیوانیتنزل
کردهبودومادرداخلوجودخود،مردهبودیم.ممکناستاینکلماتافراطیبه

نظربرسد،اّمااکثرمادرچنینحاالتیبودهایم.
ما البته برآوردهمیشوند. بهوقتخود بهمرورو ما آرزوهای بهبودی، در
نمیگوییم،حتماهمگیمانمشهوروثروتمندمیشویم،اّمامیدانیمکهباآگاه

شدنازخواستخدا،ارزوها،دربهبودیبهحقیقتمیپیوندد
یکیازمعجزاتادامهداربهبودی،تبدیلشدنمابهیکعضوسازندهومسئول
اجتماعمیباشد،اّماالزماستدرموردکارهاییکهباشهرت،غرورویازرنگیو
میخواهیم اگر ما باشیم. محتاط آفرینند، مشکل و داشته کار و سر سفسطه
عضویتمانبهعنوانیکفردمسئولوسازندهدراجتماعادامهپیداکند،الزماست
بهبودیخودرادررأسهرچیزدیگریقراردهیم.NAمیتواندبدونبقایما

ادامهپیداکند،ولیمابدونNAنمیتوانیم.
معتادانگمنام،تنهایکوعدهبهمامیدهدوآنآزادیازاعتیادفعالاست،
راهحلیکهماراسالهاگیجومبهوتکردهبود.مااززندانهایخودساخته،

آزادخواهیمشد.
وقتیمافقطبرایامروززندگیمیکنیم،اصالنمیدانیمکهدرآیندهچهاتّفاقی
برایمانخواهدافتادواکثرازاینکهچطورمسائل،خودبهخوددرستازآبدر
میآیند،تعجبمیکنیم.مادرزمانحالودرهمینجادرحالبهبودیموبه
آیندهمانندسفریهیجانانگیزنگاهمیکنیم.اگرمادرموقعورودبهاینبرنامه،
سر که میشدیم متوجه بعد بودیم، نوشته جایی در را خود انتظارات لیست
برایزندگیکردن ایم.مشکالتالینحلیکهماقبال خودمانراکالهگذاشته
داشتهایم،اکنونبهسالمتیتغییرکردهاند.بیماریماازفعالیتبازداشتهشدهو
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معتـــادان گمنـــام

حاالدیگرهرچیزیبرایماامکاندارد.
مابهمرورروشنبینترمیشویمودرتماممواردزندگیبهایدههایجدیدخوشآمد
میگوییم.بادرستگوشدادن،چیزهاییمیشنویمکهواقعابهدردمانمیخورد.قابلیت
گوشدادن،موهبتیاستکهبهنسبترشدروحانیمارشدمیکندوپذیرفتناین
موهبت،باعثمیشودکهزندگیمفهومتازهایپیداکند.مااگرمیخواهیمچیزیبهما

دادهشود،اولبایدحاضرباشیمکهازخودچیزیبدهیم.
دربهبودی،مفهومتفریحبرایمانعوضمیشود.مااکنونآزادیمکهازچیزهای
سادهایچونرفاقتوزندگیکردندرشرایططبیعی،لذتببریم.ماآزادشدهایم
تادرکتازهایاززندگیپیداکنیم.وقتیمابهگذشتهخودمینگریم،بهخاطر
زندگیتازهماناحساسسپاسگزاریمیکنیم،زیراباآنحوادثیکهدرگذشتهما

رخدادهاست،مااکنونحقیقتانمیبایستیدراینجاباشیم.
مادردورانمصرف،پیشخودفکرمیکردیمکهخیلیلذتمیبریموهرکس
کهچیزیمصرفنکند،نصفعمرشبربادرفتهاست.روحانیتبهماامکانمیدهد
کهزندگیرادرغنیترینفرمآنتجربهکنیموبهخاطرآنچهکههستیم
وکارهاییکهدرزندگیکردهایم،سپاسگزارباشیم.ازهماناوائلبهبودی،ما
متوجهشدیمکهخوشحالیربطیبهمادیاتنداردوازدرونخودماسرچشمه
میگیرد.ماوقتیخودمشغولیرابهکنارمیگذاریم،تازهمیفهمیمکهشادی،
خوشیوآزادیچهمعناییدارد.ماوقتیصادقانهوازتهدلمشارکتمیکنیم،
خوشحالیغیرقابلوصفیدرخوداحساسکردهودیگرلزومینمیبینیمکهبرای

پذیرفتهشدن،دروغبگوییم
برنامهبهبودیمعتادانگمنام،فقطیکزندگیبدونموادمخدرنیستومفهوم
عمیقتریدارد.اینطریقهزندگی،نهتنهابهترازآنجهنمیاستکهمادرآن
زندگیمیکردیم،بلکهازهرگونهزندگیکهدرهروقتدیگرنیزکردهایم،بهتر

است.
ماراهنجاتیپیداکردهایمکهمیبینیمبرایدیگرانهمکارمیکندوهمهروزه

الهاماتتازهترینیزبهماخواهدشد.
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مشارکت های اعضا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"به زباِن ُشکر سخن می گویم، 
آن گاه که همدردی می کنم 

و آن گاه که شریک میشوم با دیگران 
راه و رسمNAرا."
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