
چکیده
 صرف نظر از جدال موجود بر این که اعتیاد جرم است یا بـیماري؛ و در پی آن معتاد 

بیمار است یا مجرم، در حال حاضر در نظام حقوقی ایران با توجه به صراحت ماده ي 
اصالح قانون مبارزه بـا مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 

می شود. به رغم جرم بـودن اعتیاد، درك قـانون گذار و شـناخت او از ماهیت اعتیاد، که همان 
بیماري است، موجب شده است مقنن سنت شکنی کرده و در قبال پدیده ي مجرمانه، مجازاتی 
با اوصاف کیفري قایل نشود و جز در موارد اقـدامات اجتماعی، بـه درمان و اصالح معتاد توجه 
داشته باشد. در سال هاي اخیر، نهادهاي غیرکیفري هم چون سـازمان بهزیسـتی کشـور بـا 
اعطاي مجوز به سازمان ها و انجمن هاي غیردولتی، امکان مشارکت ایشـان را در درمان اعتیاد 
فراهم آورده اسـت؛ از جمله انجمن معتادان گمنام (         )، اجتماعی از معتادان بهبـودیافته 
است، به نحوي که در درمان اعتیاد و استمرار بهبودي، تأثیر بسیار داشته و با استفاده از اصول 
روحانی و معنوي فعالیت می کند. از سویی در قرن اخیر، مفهوم عدالت ترمیمی در نظام عدالت 
کیفري، رویکردي جدید و اصالحی به وجود آورده است؛ به نحوي که اصول، قدم ها، سنت ها، و 
مفاهیم انجمن مذکور را می توان منطبق بـا یافته ها و دسـتاوردهاي عدالت ترمیمی دانسـت؛ 
هرچند از پارادایم هاي عدالت ترمیمی بـه طور مطلق بـرخوردار نیسـت. همچنین نحــوه ي 
عملکرد این انجمن را می توان مکانیزمی مثبت براي واکنش گرایی قانون بـه رفتار مجرمانه ي 
اعتیاد در دستان عدالت کیفري قرار داد؛ به نحـوي که، جلوه ي کیفر بـه ترمیم و اصالح بـدل 

شود.

واژگان کلیدي: عدالت ترمیمی، عناصر عدالت ترمیمـی، اعتیـاد، معتـاد گمنـام، 
انجمن معتادان گمنام 
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انجمن معتادان گمنام (     )، از منظر عدالت ...

درآمد .1 
پاسخ به این پرسـش که معتاد کیسـت، احـتیاج بـه تفکر و مطالعه ي بسـیار 
ندارد؛ به تعبیري ساده می توان پاسخ داد، معتاد فردي است که مواد مخدر زندگی اش را 

کنترل می کند. چنین شخصی در نظام حقوقی ایران به استناد ماده ي 
قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 

اما مجرمی که جامعه و مقـنن، که خود نیز جداي از جامعه نیسـت، وي را ذاتاً مستحـق 
کیفر نمی داند و به تجربیات و یافته هاي روانشناسـان،  پزشـکان، جرم شناسـان و... اعتنا 

کرده و مجازات معتاد را ترك اعتیاد و رفع بیماري او قرار می دهد. 
تجربـه نشـان داده اسـت روش هاي سـم زدایی جســمی و فیزیولوژیک تأثیر 
مستمر نداشته و به مدت کوتاهی محدود خواهد بود، به نحوي که، این بـیماري بـار دیگر 
بازگشت می کند. در حالی که معتادان بهبودیافته با درك این واقعیت، انجمنی را تشکیل 

داده اند تا از روش هایی روحانی و معنوي در بهبود معتاد کمک گیرند. 
این نوشتار با بررسی چگونگی عملکرد و برنامه هاي انجمن معتادان گمنام که 
توانسته  است به نحو قابل توجهی در امر بهبودي و حفظ پاکی پس از درمان مؤثر باشـد، 
بر امکان مشـارکت انجمن بـا نظام عدالت کیفري در درمان معتادان (مجرمان قـانونی) 
تمرکز می نماید، اما پرسـش مطرح، این اسـت که آیا عملکرد این انجمن بـا اسـتفاده از 
پارادایم عدالت ترمیمی در نظام حقوقی قابل تبیین و تطبیق است؟ آیا می توان اهداف و 
یافته هاي عدالت ترمیمی را بـه این انجمن تسـري داد و یا این که زمانی عدالت ترمیمی 
بروز و ظهور می یابد که در شرایط مختص خود و در مفهوم خاص به کار رود؟ براي یافتن 
پاسـخ بـا مطالعه ي اجمالی بـر مفهوم عدالت ترمیمی، در نهایت بــه امکان ایجاد تعامل 

عدالت ترمیمی با عملکرد انجمن معتادان گمنام پرداخته خواهد شد.
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آموزش پزشکی مشخص می گردد مراجعه و نسبت به درمان و بازپروري خود اقدام نمایند. تبصره 1: معتادان مذکور 

در طول مدت درمان و بازپروري از تعقیب کیفري جرم اعتیاد معاف می باشند...»

 « اعتیاد جرم است. ولی به کلیه معتادان اجازه داده می شود به مراکز مجازي که از طرف وزارت بهداشت، درمان و 
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2. عدالت ترمیمی
. پیشینه و مفهوم2-1

عدالت ترمیمی به عنوان یک تئوري جدید در نظام عدالت کیفري، سابقـه اي 
به قـدمت حـضور بشـر در تاریخ دارد، اما طرح آن بـه صورت جدي در اروپا آغاز گردید. 
تجدید حـیات عدالت ترمیمی از ربـع آخر قـرن بیسـتم آغاز گردیده و اکنون نه تنها در 
قلمرو سیاستگذاري جنایی ملی، بلکه در قلمرو بین المللی نیز مورد استقبال قـرار گرفته 
است؛ به نحوي که، اکنون به سرعت به مفهومی جهانی در نظام هاي مبتنی بر عدالت بدل 

گشته است. (غالمی، 
مارتین رایت انگلیســـی، عدالت ترمیمی را این گونه تعریف می کند: «عدالت 
ترمیمی فرایندي اسـت که تالش می کند بـین بـزه دیده و جامعه و نیاز بــه بــازپذیري 
اجتماعی بـزهکار، توازن و تعادل ایجاد نماید و می کوشــد که ترمیم و بهبــود وضعیت 
بزه دیده را تا حد امکان عملی ساخته و در این مسیر تمام اشـخاصی را که بـه نحـوي در 
حـادثه ي مجرمانه نفعی دارند، (مانند بـزه دیده، بـزهکار و وابسـتگان آن ها و نمایندگان 
جامعه و مقامات عدالت کیفري ) به مشارکت فعال و سازنده براي ایجاد چنین توازنی فرا 

می خواند.» (عباسی، 
عدالت ترمیمی که بر مبناي ترمیم قـرار دارد، در تقابـل بـا مفهومی از عدالت 
است که سزاگرا بوده و مدلی انتقام جویانه و خشن ارائه می دهد. عدالت ترمیمی، تعریفی 
متفاوت از بزه داشته و به بزهکار توجه می کند. نگاه عدالت ترمیمی به آینده بوده؛ تمرکز 
آن بـر حـل مسـایل اسـت و مخالف سـازوکارهاي قــضایی در خصوص تمام رفتار هاي 
مجرمانه است. عدالت ترمیمی به نقش بزه دیده بـه جاي جامعه که خود را مستحقـق در 
اعطاي مجازات می داند، اهمیت می دهد؛ این مفهوم از عدالت کیفري بر فرایندي مبتنی 
است که در آن اقرار صادقانه، به جاي اقرار مبتنی بر شکنجه می نشیند؛ به حضور اعضاي 
جامعه در فرایند عدالت به جاي وکیل، دادستان و بازپرس اعتقاد دارد؛ در فرایند عدالت 
ترمیمی، عموماً طرفین (بزه دیده و بـزهکار) مستقـیماً بـا یکدیگر بـه بحـث و گفت وگو 
می نشینند؛ نقش دین و اصول روحانی و اعتقادي در مقایسه با عدالت سزاگرا بیشـتر بـه 
چشم می خورد؛ بزه به عنوان اختالفی میان افراد در نظر گرفته می شود که قابـل حـل و 

فصل و جبران خواهد بود. (شیري، 
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مختلف در نظام هاي مرتبط با عدالت و در کشورهاي مختلف ظهور یافته است؛ هر چند، 
استقرار این مفاهیم به سطوح فرهنگی، اقتصادي، سیاسی و... هر جامعه بستگی دارد.

عدالت ترمیمی به دنبال رسیدن به اهداف خود، بـاید عناصري را دارا باشـد تا 
بـتوان از آن الگویی بـه دسـت آورد. لذا، این قسـمت از عدالت کیفري، میان ســه رکن 

بزه کار، بزه دیده و جامعه قایل به وجود عناصر زیر است:
الف) داوطلبانه بودن: شـرکت بـزهکار بـه صورت داوطلبـانه و بـا اراده اي آزاد 

بدون اکراه و اجبار و طیب خاطر در کنار بزه دیده؛
 ب) اظهار حقیقت: بزهکار با اقرار خود حقیقت را بـیان می کند؛ بـدون آن که 

سعی در انکار واقعیت داشته باشد. 
ج) رودررویی: رودررویی بین بزه دیده و بزه کار؛ و این مالقاتی اسـت که در آن 
در خصوص آسیب هاي وارده بر بزه دیده از سوي بزهکار بحـث می شـود؛ در حـالی که در 
عدالت سزادهنده کمتر می توان چنین اشخاصی را با طیب خاطر با یکدیگر روبرو نمود

د) توافق: توافق و قرارداد بر نحوه ي جبران خسارت و اصالح و واکنش به جرم، 
به گونه اي که، از فرآیندهاي کیفري به دور باشد و داراي وصف ترمیمی باشد؛

هـ)  حمایت: حمایت از بزه دیده، بزهکار، بیمار و... به نحوي که شرایطی برابـر 
میان طرفین ایجاد شود؛

و) غیرعلنی و محرمانه بودن: جهت بازپذیري مجرم به جامعه و حـفظ آبـروي 
او، رودررویی میان بـزه دیده و بـزهکار در فضایی غیرعلنی انجام گرفته و مباحـث مطرح 

شده در آن نیز به صورت محرمانه باقی خواهد ماند. (شیري، همان، ص 
عالوه بر لزوم وجود عناصر فوق، هر روش عدالت ترمیمی باید داراي شـرایطی 
باشد تا امکان تحقق اهداف و اصول عدالت ترمیمی را فراهم آورد. این شرایط عبارتند از: 

. عناصر عدالت ترمیمی 2-2
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(غالمی، 
الف) درگیر نمودن و مشارکت دادن تمام افراد سهیم؛

ب) به رسمیت شناختن و جست وجو نمودن ضرر و زیان هر یک از طرفین؛
ج) مشارکت آزادانه و اختیاري؛

د) تعهد به بیان حقیقت؛
هـ) مواجهه و مالقات چهره به چهره بزهکار، بـزه دیده و نمایندگان اجتماع بـا 

یکدیگر؛
و) حمایت از حقوق بزه دیده و بزهکار؛ 

ز) تعهد و الزام تسهیل کننده یا مراقبت اجراي بـرنامه هاي ترمیمی بـه حـفظ 
قلمروهاي اجتماعی (جامعه ي محلی)؛

ح) بازپذیري اجتماعی بزه دیده و بزهکار؛
ط) طرح و تهیه ي برنامه اي براي اجراي توافقات حاصل به منظور حل و فصل 

دعوي؛
ي) عدم اعمال مجازات؛ 

م) قابلیت ارزیابی از طریق نتایج آن.

عادت کردن و خوگرفتن به هر چیز را اعتیاد می نامند. اعتیاد در مفهوم خاص، 
یک بیماري روانی اجتماعی است که از مصرف غیرطبـیعی و غیرمجاز بـرخی مواد مانند 

تریاك، الکل و ... ناشـی می شـود. از سـال 
عبارت وابستگی دارویی یا وابستگی به دارو را به جاي اصطالح اعتیاد توصیه کرده است، 

اما هنوز اعتیاد در مفهوم خود جاي دارد. 
اعتیاد، شامل وابستگی به عوامل یا موادي است که تکرار مصرف آن ها، با کم و 
کیف مشخص و در زمان معین، از دیدگاه معتاد ضروري می نماید، یعنی تداوم بخشیدن 
بـــــه مصرف مواد و عوامل مخدر، درمانی عامیانه، غیرمعمول و دور از موازین علمی؛ و 
معتاد کسی است که نیازمند و داراي وابستگی روانی و جسمانی به مواد مخدر و عادت زا 
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می باشد که به منظور برآوردن آن بـاید از این مواد بـه طور مداوم اسـتفاده کند. (انجمن 
معتادان گمنام، 

معتادان گمنامِ بهبودیافته در مقام پاسـخ بـه این پرسـش که معتاد کیسـت، 
این گونه پاسخ می دهند: معتاد کسی است که تمام زندگی و افکار خود را به نوعی ماده ي 
مخدر معطوف می کند؛ به نحوي که، خود را شدیداً وابسته به آن می پندارد و بدین جهت، 
جسم او وابستگی خود را حفظ می کند. معتادان گمنام بر این عقـیده اند که اعتیاد، آن ها 
را از مردم جدا کرده بود، به نحـوي که، تنها در صورت وجود نیاز بـا مردم ارتبـاط برقـرار 
می کردند. (همان جا) ارتباط معتاد بـا جامعه، قـطع اسـت. دنیایی که بـراي معتاد وجود 
دارد، محـدود اسـت؛ آن ها معترفند که بــراي زنده ماندن، بــه ناچار موادمخدر مصرف 
می کردند و این تنها راهی بود که براي زندگی قابل شناخت بود. انکار وابسـتگی بـه مواد 
مخدر و اعتیاد با این استدالل که «من جنبه اش را دارم» مانع از این بود که معتاد خود را 
معتاد بداند. معتاد خود را معتاد نمی پندارد، بلکه معتاد را کسـی می داند که در خیابـان 
دعوا می کند، مرتکب جرم می شود، سـرنگ کثیف مصرف می کند و یا بـه زندان می رود. 

(همان، ص 
او براي حفظ جان خود به هر کاري دست یازد؛ دزدي کند، دروغ بگوید و... ؛ وي هیچ گاه 
خود را معتاد نمی پندارد و گاه در صورت پذیرش، اعتیاد خود را بـــه هر نحــــو توجیه 
می کند. معتادان معموالً بارها سالمت جسمی خود را به دست آورده ، اما پس از گذشـت 
مدت کوتاهی بار دیگر اعتیاد آ ن ها بازگشت می کند. بسیاري از آن ها روش هاي متفاوتی 
را براي سم زدایی تجربه کرده اند؛ برخی با استفاده از داروهاي گیاهی، تعدادي با استفاده 
از داروهاي شیمیایی و تزریق آمپول و عده اي هم با تصفیه ي کامل خون؛ اما بار دیگر بـه 
اعتیاد گرایش می یابند. علت آن است که معتاد از لحاظ جسمی بهبود یافته، اما از لحاظ 
روحی و روانی وابستگی و اعتیاد خود را حفظ کرده است، لذا، باید به روشی متوسل شود 

که بر اعتیاد و وابستگی روانی خود به اعتیاد فایق آید. 
نتیجه آن که، معتاد نمی تواند ماهیـت معتـادي و اعتیـاد را تغییـر دهـد، امـا 
می تواند با تالش خویش موجب بهبـودي خود شـود؛ به نحـوي که، آن بـاور قـدیمی که 
می گوید «هرگاه معتاد شدي، همیشه معتاد خواهی ماند» را تغییر دهد و حقیقتی دیگر 

جلوه گر شود.

1383

14

، ص 5)

) معتاد، اسیر بیماري خود است؛ به نحوي که، این اسارت موجب می شـود 

1- http://www.ha86.blogfa.com/86022.aspx

1
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4. انجمن معتادان گمنام: 
4-1

4-2

. پیشینه 

. اعضاي انجمن: 

در سال 
دنیا بــــه وجود آمد. تأثیر آن در زندگی الکلی ها همانند تأثیر پیامبـــــران در زندگی 
بی اعتقادان بود. بنیان گذار انجمن که بر اثر یک تجربـه ي عمیق روحـانی، از وسوسـه ي 
اعتیاد به الکل رها شده بود، با در میان گذاشتن تجربه ي بهبودي خود با دیگران، قادر به 

حفظ آن می شود.
در ایران در سـال 

بهبـود یافته بـودند، بــه ایران آمدند و نخســتین جلســه ي معتادان گمنام را در مرکز 
بازپروري قرچک برگزار کردند. این جلسات تا یک سال ادامه داشت، اما بـه دلیل بـرخی 
دیدگاه هاي متفاوت در آن زمان نسبت به بیماري اعتیاد، این دو بـرادر از ادامه ي راه بـاز 

ماندند و این نهاد نوپا از هم پاشید. در سال 
طریق انجمن، سـالمتی خود را بـازیافته بـودند، در تهران تصمیم گرفتند انجمن را بــا 
کمک یکدیگر و سازمان بهزیستی راه اندازي کنند؛ ایشـان کار خود را از مرکز بـازپروري 
قرچک آغاز کردند. (انجمن معتادان گمنام، بی تا، ص1) به تدریج انجمن معتادان گمنام 
شتاب بیشـتري گرفت و آنان موفق شـدند نظر مسـؤوالن بهزیسـتی را بـراي بـرگزاري 

جلسات هفتگی در مرکز یاد شده در تاریخ 1/3/
تهران، محلی مستقـل را بـراي جلسـات اجاره نمودند؛ در حـال حـاضر پس از گذشـت 
شانزده سـال، جلسـات بسـیاري در جاي جاي ایران تشـکیل می شـود؛ انجمن معتادان 
گمنام بر اساس مجوز نیروي انتظامی جمهوري اسـالمی ایران، پلیس اطالعات و امنیت 

عمومی ناجا در تاریخ 

هر معتادي که اراده به ترك اعتیاد و وابستگی کند، می تواند عضوي از انجمن 
باشد. اعتیاد داشتن فرد در گذشته، شرط حضور در انجمن اسـت، اما نوع مواد مصرفی و 

1935

1369

1372

1373

17

 میالدي، پدیده اي بـه نام الکلی هاي گمنام معروف بـه       در 

 دو بـرادر که در خارج از کشـور بـا کمک این انجمن 

 دو نفر که در ایاالت متحـده و کانادا از 

 جلب کنند. این گروه سه نفره در 

 تحت اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. 2/1386/

AA

1- Alcoholics Anonymous 
2- http://www.daneshju.epage.ir/from/f399/t 69451-html
3- http://www.nairan.org/abutus.asp

1

2

3
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طریقــه ي مصرف او، در عضویت انجمن تأثیري ندارد. اعضاي انجمن همگی داراي یک 
ویژگی مشترك به نام اعتیاد هستند و عضو انجمن می تواند هر مرد و زن معتادي باشـد، 

صرف نظر از مذهب، نژاد و زبان. (انجمن معتادان گمنام، 

گمنامی، اساس تمام سنت هاي انجمن است؛ به باور آنان، همیشـه یادآور این 
است که اصول را به شخصیت ها ترجیح می دهند. در جلسات انجمن، افراد با هر سن و با 
هر موقــعیت اجتماعی نام کوچک خود را صدا می زنند و بــا نام کوچک خود شــناخته 
می شوند. اصل گمنامی، موجبی براي تشویق معتادان به پذیرش و قبـول انجمن اسـت؛ 
زیرا، معتاد بـدون ترس از ممانعت هاي اجتماعی و قـانونی در جلسـات شـرکت می کند. 
گمنامی، اعتماد را ایجاد می کند و در نتیجه بـراي کسـی که قـصد شـرکت در جلسـات 
انجمن را دارد، ایجاد انگیزه می کند. گمنامی، فضایی برابـر در جلســات ایجاد می نماید 

به نحوي که، با وصف مشترکی به نام اعتیاد و با نام معتاد برابري می کند.

معتادان براي پیشبرد اهداف خود، جلساتی را به طور منظم بـرگزار می کنند. 
جلسات انجمن بر دو گونه اسـت؛ جلسـات بسـته (غیرعلنی) و جلسـات بـاز (علنی). در 
جلسات بسته فقط معتادان حضور دارند و ورود غیرمعتادان در این جلسات جایز نیست. 
اما، جلسات باز (علنی) براي همگان آزاد اسـت و افراد عادي می توانند بـا هر انگیزه اي از 
قبـــــیل تشـــــویق معتادان، یادگیري اصول کار و... در آن شـــــرکت کنند. اغلب 
شـرکت کنندگان در جلسـات بـاز، غیر از معتادان، خانواده هاي افراد معتاد، همسـاالن و 
دوستانشان هستند. شاید دعوت معتاد از آن ها براي شرکت در جلسات باز، به این انگیزه 
باشد که معتاد بار دیگر توسط خانواده و... مورد بازپذیري اجتماعی قـرار گرفته و نگاهی 
که پیش از ترك اعتیاد به معتاد وجود داشته است، با حضورشـان در این جلسـات تغییر 
یابد. به لحاظ ساختاري، جلسات انجمن در مکانی دایر می شـود که بـه صورت مستقـل 

اداره می شود.

)16، ص 1383

4-3

4-4

. گمنامی: 

. جلسات انجمن: 

1- http://www.shabahang.epage.ir/fa/module.content_page.38html

1
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. روش کار: 4-5
اعضاي انجمن بـــه صورت منظم گرد هم جمع می شــــوند تا دربــــاره ي 
تجربیا تشان در بهبودي، بحث و گفت وگو کنند. روش کار آن ها بر اساس محـور اساسـی 
تحت عناوین، قدم هاي دوازده گانه، سـنت هاي دوازده گانه و مفاهیم دوازده گانه خدماتی 

است. (انجمن معتادان گمنام، 
دوازده گانه اسـت. این قـدم ها مجموعه اي از رهنمون هایی بـراي دست یابـی عملی بــه 
بهبودي است. در قدم هاي دوازده گانه، هدف، دعوت از اعضا براي پیمودن مسیر بازیابـی 
است؛ سنت هاي دوازده گانه ناظر به طرز کار و اهداف انجمن است که بـراي یکایک اعضا 
قابل استفاده است. انجمن معتادان گمنام، انجمنی غیرانتفاعی است که به هیچ سازمان 

) مبناي برنامه ي معتادان گمنام، قدم هاي 43، ص 1384

Recovery                   که در علوم اعتیادي مکرراً از آن به معناي بهبودي استفاده می شود.2-

12

شهال معظمی؛ محمد پارسا

-1
1) ما اقرار کردیم که در مقابل اعتیادمان عاجز بودیم که زندگی مان آشفته گردیده بود؛

2) ما به این باور رسیدیم که نیروي برتر از خودمان می تواند سالمت عقل را به ما برگرداند؛
3) ما تصمیم گرفتیم که اراده و زندگی خود را به خداوند، بدان گونه که او را درك می کردیم، بسپاریم؛

4) ما یک ترازنامه ي اخالقی بی باکانه و جست وجوگرانه از خود تهیه کردیم.
5) ما چگونگی دقیق خطاهاي خود را به خداوند، به خودمان و به یک انسان دیگر اقرار کردیم؛

6) ما کامالً آماده شدیم که خداوند تمام این نواقص شخصیتی ما را برطرف کند؛
7) ما با فروتنی از او خواستیم که کمبودهاي اخالقی ما را بر طرف کند؛

8) ما فهرستی از تمام کسانی که آزار داده بودیم، تهیه کردیم و خواستار شدیم که از تمام آن ها جبران خسارت کنیم؛
9) ما به طور مستقیم، در هر جا که امکان داشت از افرادي که به آن ها آزار رسانده بودیم، جبران خسـارت کردیم، مگر 

در مواردي که اجراي این امر به ایشان و یا دیگران زیان وارد نماید؛
10
11

و دعا کردیم فقط براي آگاهی از اراده ي او براي خودمان و قدرتی که آن را به انجام رسانیم؛
12

اصول را در تمام امور خود به اجرا درآوردیم.

 قدم هاي دوازده گانه:

) ما به تهیه ي ترازنامه ي شخصی خود ادامه دادیم و هرگاه در اشتباه بودیم، سریعاً به آن اقرار نمودیم؛
) ما از راه دعا و مراقبه جویاي بهتر نمودن رابطه ي آگاهانه خود با خداوند بدان گونه که او را درك می کردیم، شدیم 

) ما با یک بیداري روحانی که در نتیجه ي این قـدم ها یافتیم، سـعی نمودیم این پیام را بـه معتادان برسـانیم و این 

-3
1) منافع مشترك ما باید در رأس قرارگیرد، بهبودي شخصی به اتحاد معتادان گمنام بستگی دارد.

2) در رابـطه بـا هدف گروه ما فقــط یک مرجع نهایی وجود دارد. خداوندي مهربــان،که بهگونه اي ممکن خود را در 
وجدان گروه ما بیان می نماید. رهبران ما خدمت گذاران مورد اعتماد می باشند. آنان حکومت نمی کنند.

3) تنها الزمه عضویت تمایل به قطع مصرف می باشد.
4) هر گروه باید مستقل باشد به استثناء مواردي که بر گروه هاي دیگر و یا معتادان گمنام در کل اثر بگذارد.

5) هر گروه فقط یک هدف اصلی دارد؛ رساندن پیام به معتادي که هنوز در عذاب است.

 سنت هاي دوازده گانه:

3



130

و نهاد دولتی و عمومی وابستگی ندارد؛ به نحوي که، مسـؤولیت ها و اختیارات الزم بـراي 
اداره ي انجمن در اختیار اعضاي آن است. معتادان گمنام داراي منافع مشترکی هسـتند 

و آن استمرار بهبودي اعضا است.
هزینه ي مالی انجمن را معتادان بـه صورت داوطلبــانه و بــدون هیچ الزامی 
تأمین می کنند؛ به نحوي که، این امر توسط معتادان بـا رغبـت و حسـب توان مالی شـان 
انجام می پذیرد. این مبالغ بـدون این که در جایی ثبـت شـود که هر کس چه میزان بــه 
صندوق پرداخته است،توسط شـخصی بـه نام خزانه  دار که هر چند وقـت یک بـار تغییر 

می کند، جمع آوري شده و میزان آن به همگان اعالم می شود.
هر جلسـه ي انجمن را یک نفر از اعضا که رهبـر نامیده می شــود، بــه همراه 
منشی و خزانه دار اداره می کند. افراد در جلسـه ي انجمن بـه نام کوچک خود شناسـایی 
می شوند. اعضاي انجمن با یکدیگر انس و الفت بسیار داشته و سعی در بهبـودي یکدیگر 
و حفظ پاکی پس از درمان خویش دارند. بـه گونه اي که، معتادان بهبـودیافته در خارج از 
جلسات انجمن، با مالقات هاي حضوري خود یا با تماس هاي تلفنی با یکدیگر در ارتبـاط 
هستند و با بیان مشکالت خود به یکدیگر و انتقال تجربـیات بهبـودي خود بـه آرامشـی 
عجیب دست می یابند که گویی، قبـالً از اسـتعمال موادمخدر، چنین آرامشـی را کسـب 

می کردند (انجمن معتادان گمنام، 
فرایند درمان پس از ترك را آغاز می کند، خود را بهبـود یافته می داند و در هر جلسـه ي 

) زمانی که معتاد ســـم زدایی کرده و 18، ص 1383

NAانجمن معتادان گمنام (     )، از منظر عدالت ...

6) گروه معتادان گمنام هرگز نباید هیچ مؤسسه ي مرتبط یا سـازمان انتفاعی خارجی را مورد تأیید قـرار دهد؛ در آن 
سرمایه گذاري مالی کند و یا نام معتادان گمنام را بدان ها عاریت بدهد، زیرا، ممکن است مشـکالت پولی، مالکیت و یا 

شهرت ما را از هدف اصلی خود منحرف سازد.
7) هر گروه معتادان گمنام باید کامالً متکی به خود باشد وکمک هاي مالی از خارج دریافت نکند.

8) معتادان گمنام باید همیشه غیر حرفه اي باقی بـماند اما مراکز خدماتی ما می توانند کارمندان مخصوص اسـتخدام 
کنند.

9) معتادان گمنام تحت این نام هرگز نباید سازماندهی شـود؛ اما، ما می توانیم هیأت  هاي خدماتی وکمیته هایی ایجاد 
کنیم که مستقیماً در برابر کسانی که به آن ها خدمات می کنند، مسؤول باشند.

10
اجتماعی کشیده شود.

11
رادیو و فیلم حفظ کنیم.

12
دهیم.

) معتادان گمنام هیچ عقیده اي در مورد موضوعات خارجی ندارد؛ بنا براین، نام معتادان گمنام هرگز نباید به بحـث 

) خط مشی روابط عمومی ما بر اصل جاذبه است تا تبلیغ، ما همیشه نیاز داریم گمنامی خود را در سطح مطبوعات، 

) گمنامی اساس روحانی تمام سنت هاي ما می باشد و همیشه یاد آور ما اسـت که اصول را بـه شـخصیت ها ترجیح 
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انجمن مدت پاکی خود را اعالم می دارد؛ به نحـوي که، پس از گذشـت یک سـال، اعضاي 
انجمن جشنی را بر پا می کنند که جشن تولد یا تولد دوباره نام داشته و یک سالگی پاکی 

خود را جشن می گیرند و این فرایند براي هر معتاد هر سال یک بار تکرار می شود.
معتاد بهبودیافته، براي هر روز خود برنامه اي دارد؛ به نحوي که، زندگی خود را 
بر بر نامه اي قرار می دهد و هر روز به خود می گوید: «فقـط بـراي امروز افکارم را بـر روي 
بهبــودیم متمرکز خواهم کرد، زندگی می کنم و بـــدون هیچ گونه  ماده ي مخدري روز 
خوبی خواهم داشت فقط براي امروز، بـه کسـی در انجمن معتادان گمنام اعتماد خواهم 
کرد؛ کسی که مرا باور دارد و می خواهد در بهبودیم به من کمک کند. فقـط بـراي امروز، 
برنامه اي خواهم داشت و سعی خواهم کرد آن را به بهترین شکل ممکن انجام دهم. فقط 
براي امروز، به کمک انجمن سعی خواهم کرد که از زاویه ي بـهتري بـه زندگی نگاه کنم. 
فقـط بـراي امروز، ترسـی نخواهم داشـت و بـه روابــط تازه ام و آن ها که چیزي مصرف 
نمی  کنند و راه تازه اي پیدا کرده اند، فکر خواهم کرد. مادامی که این راه را دنبـال کنم، از 

هیچ چیز واهمه نخواهم داشت» (همان، ص 

عملکرد انجمن معتادان گمنام از جهات بسـیاري بــا مفاهیم عدالت ترمیمی 
مطابقت دارد؛ برخی از این وجوه مشترك که در قـدم هاي دوازده گانه انجمن ذکر شـده 

است، به شرح زیر است:

قـدوم اول: «ما اقـرار کردیم در مقابـل اعتیاد خود عاجز بــودیم، زندگی مان 
آشفته گردیده بود» 

نخستین قـدم از قـدم هاي دوازده گانه ي انجمن معتادان گمنام، رسـیدن بـه 
مفهوم عجز در مقابـل اعتیاد اسـت؛ صرف نظر از بسـط این مفهوم، نکته ي مهم و قابــل 
تأمل، اقرار به اعتیاد است. به طو کلی هنگامی که از شخصی پرسیده می شـود که معتاد 
است یا خیر، پاسخ وي منفی است؛ هر چند ظاهر فرد، کشـف مواد مخدر از او و یا حـتی 
نتیجه آزمایش هاي پزشکی نیز مثبت اعتیاد او باشد، معتاد باز از مکانیسم انکار اسـتفاده 

86(

5. تعامل انجمن معتادان گمنام با عدالت ترمیمی:

. اقرار به عجز در مقابل اعتیاد 5-1
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می کند، ممکن اســت علت آن رهایی از کیفر قــانونی و یا واکنش هاي هنجاري جامعه 
علیه یک معتاد باشـد. پس آن چه مقـدمه ي شـرکت در فرایند ترك اعتیاد و حـضور در 
انجمن اسـت، پذیرش مسـؤولیت و ارتکاب رفتار بـه جاي انکار اســت. جنیفر لیوالن و 
رابرت هوس، در خصوص عنصر اظهار حقیقـت می نویسـند: «اولین جزء فرایند ترمیمی 

گفتن حقیقت است» (شیري، پیشین، ص 
بزهکار در فرایند عدالت ترمیمی قرار گیرد، نسبت به ارتکاب همان جرم اظهار حقیقـت 
می کند و به عنوان نمونه بـیان می کند: «بـا این اوصاف و در این شـرایط سرقـت نمودم، 
مرتکب قتل شـدم و... ». در انجمن معتادان گمنام، معتاد بـه اعتیاد خود و در پی آن بـه 
عجز در مقابل اعتیاد به مواد مخدر اقرار کرده و حقیقت را بیان می کند. معتاد در بـه کار 
گرفتن قدم اول می گوید؛ مسأله ي مهم آن است که برخی پرسش هاي اساسـی را بـراي 
خود طرح کنم. مثالً آیا می توانم مصرف مواد مخدر را کنترل کنم؟ آیا تمایل بــــه ترك 
مواد مخدر دارم؟ آیا تمایل دارم هر آنچه براي بهبودیم الزم است، انجام دهم؟ پاسخ این 
است که در برابر ما دو راه وجود دارد: نخست، زندگی جدید به شـیوه ي معتادان گمنام و 

دیگر، ادامه ي اعتیاد. (انجمن معتادان گمنام، بی تا، ص8)
نحوه ي به کارگیري این اصول و طی کردن قدم اول و رسـیدن بـه قـدم دوم، 
موضوعی مفصل است که از حوصله ي این نوشتار خارج اسـت اما، نکته ي قابـل تأمل در 
قدم اول انجمن معتادان گمنام، داوطلبانه بودن و اظهار حقیقت است که در نظام عدالت 
ترمیمی نیز بـزهکار داوطلبـانه وارد فرایند ترمیمی می شـود. در انجمن معتادان گمنام، 
شرکت داوطلبانه ي معتاد ضروري است، بـدون آن که معتاد بـه دلیل اجبـار، تهدید و یا 
ترس، در انجمن حضور یابد. گاه معتاد در شرایطی قرار می گیرد که باید به ترك اعتیاد و 
وابستگی به مواد مخدر تن دهد، ماهیت اعتیاد بـا ورود ابـتدایی و داوطلبـانه در تعارض 
است، آنچه از داوطلبانه بودن مطرح اسـت، اسـتمرار حـضور اسـت، نه حـضور ابـتدایی. 
ابتداي ورود ممکن است در انجمن معتادان گمنام به تشـویق و یا اصرار خانواده ي معتاد 
و یا دوستان او، یا حتی با اجبار و حکم دادگاه باشد، اما مهم، استمرار حضور در جلسـات 
بـه صورت داوطلبـانه اسـت. بـه عنوان نمونه، چنان چه معتاد توسـط دسـتگاه قـضایی 
بازداشت و محاکمه شود و سپس به انجمن فرسـتاده شـود، داوطلبـانه بـودن، تصنعی و 
تشریفاتی اسـت. لذا، آن چه مهم و مؤثر جلوه می نماید، حـضور واقـعی و حقیقـی معتاد 

است.

) در جرایم غیر از اعتیاد و در صورتی که 233
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 در ماده ي 
ترمیمی در قلمرو کیفري، در خصوص این عنصر آمده است: نه بزهکار و نه بزه دیده، هیچ 
یک نبـاید بـه اجبـار در فرایند، شـرکت کنند و یا بـا ابـزار ناعادالنه تشـویق شــوند. در 
فرایندهاي ترمیمی شرکت کنند و یا پیامدهاي ترمیمی را بپذیرند. (شیري، پیشین، ص 

232
 تفاوتی که می توان در خصوص مفهوم عدالت ترمیمی و انطباق آن بـا انجمن 
معتادان گمنام قائل شد، این است که، در عدالت ترمیمی، بزهکار در مقابل بزه دیده قرار 
می گیرد و سپس بـه اظهار حقیقـت می پردازد، اما در بـزه اعتیاد که قربـانی مستقـیم و 
بزه دیده ي مستقـیم ندارد، آن چه مهم اسـت، داده اي است که مفهوم عدالت ترمیمی در 
اختیار جرایم بـدون قربـانی قـرار می دهد و خود را محــدود نمی داند، یافته هاي عدالت 
ترمیمی است که اهمیت دارد، بـا این اســتدالل که عدالت ترمیمی، یک مفهوم واحــد 
اسـت، اما جرم، مفهومی داراي مصادیق متعدد اسـت که عموماً نیز بــه تعداد آن افزوده 

می شود.

قدم پنجم: «ما چگونگی دقیق خطاهایمان را به خداوند، به خود و یک انسـان 
دیگر اقرار کردیم» 

 در این قدم معتاد نیز مانند قدم اول به اظهار حقیقـت می پردازد، اما صداقـت 
الزم در این قدم، از صداقت مورد نیاز در قدم اول به مراتب عمیق تر است؛ زیرا، در این جا 
معتاد اقـرار را از لسـان خویش بــه خود می گوید و در مقابــل خویش اقــرار می کند و 

بدین ترتیب الگوي رفتاري مشحون از انکار را در هم می شکند.
این مرحله از اقرار را بـا این وصف که بیشـتر ناظر بـه اقـرار بـه خود و خداوند 
است، می توان مقدمه اي دانست بر این که معتاد بتواند بـه مرحـله ي بـعد برسـد. در این 
مرحله، اقرار به صورت شجاعانه و با عملی شـدنش بـه معتاد کمک می کند که عالوه بـر 
ابراز، اقرار هم نماید. آنچه در این قدم انجام می پذیرد بـا توجه بـه الگوي عدالت ترمیمی 
منطبـق بـا عنصر اظهار حقیقـت اسـت. در این عنصر از عدالت ترمیمی، بـزهکار خود را 

دوباره بازپذیر کرده و به پذیرش خطا و گناهکاري خود اقرار و اعتراف مینماید.

13

(

 قــطع نامه ي اصول پایه در بــه کارگیري بـــرنامه هاي عدالت 

. اقرار به خطا5-2

شهال معظمی؛ محمد پارسا

1- Victimless 

1



134

. تعهد به جبران خسارت5-3
قدم هشتم: «ما فهرستی از تمام کسـانی که بـه آن ها صدمه زده بـودیم تهیه 

کرده و خواستار جبران خسارت از تمام آن ها شدیم»
قدم نهم: «ما به طور مستقیم در هر جا که امکان داشـت، از این افراد جبـران 

خسارت کردیم، مگر در مواردي که اجراي این امر به ایشان و یا دیگران لطمه بزند»
قدم هشتم با هدف رهایی از بارگناهی که معتاد تا به آن هنگام متحمل شـده 
است، آغاز می شود. این قدم براي معتاد زمانی امکان پذیر است که تمایل داشته باشـد تا 
گذشته را به یاد آورد. این گام نیز مستلزم صداقـت اسـت. این قـدم معموالً مراتب عفو و 
بخشش را به وجود می آورد. «صدمه» در این قدم بـه معناي هر نوع خسـارت جسـمی و 

روحی مطرح می شـود (انجمن معتادان گمنام، بـی تا، ص 
می کرده است که خود به تنهایی قربانی اعتیاد اسـت، اما، در این مرحـله بـا واقـع گرایی 
درمی یابد که بـه دیگران نیز صدمه زده اسـت. معتاد بـا اسـتفاده از قـدم چهارم «ما یک 
ترازنامه ي اخالقی بی باکانه و جست وجو گرانه از خود تهیه کردیم»، فهرستی از اشخاصی 
را که بـه آن ها صدمه وارد کرده، تهیه می کند و صدمات و آسـیب هاي وارده را بـه دقـت 
مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد تا به طور ذاتی تمایل به جبـران خسـارت در او پدید 
آید. ممکن است تمام کسانی که معتاد در دوران مصرف مواد با آن ها زندگی می کرده، یا 
ارتباط داشته است، موضوع این فهرست قرارگیرند. معموالً والدین، همسـر، فرزندان و... 
موضوع فهرسـت معتاد بهبـودیافته قـرار می گیرند؛ هر چند بــرخی نام خود را نیز ذکر 
می کنند، بـا این اسـتدالل که ما در دوران مصرف مواد مخدر بـه نابــودي خود دســت 

می زدیم.
معتاد با این قدم، که یک قدم عملی است، سـعی می کند بـا بـیان حقیقـت و 
رودررویی با آسیب دیدگان در مقام جبـران خسـارت بـرآید؛ این جبـران بـا توافق انجام 

می پذیرد.
آن چه قدم هشتم عملکرد انجمن معتادان گمنام را بـا مفهوم عدالت ترمیمی 
نزدیک می نماید، وجود عناصر داوطلبانه بودن، اظهار حقیقت، رودررویی و توافق اسـت، 
بـدین توضیح که، معتاد بـا طیب خاطر بـه تهیه ي فهرسـت آســیب  دیدگان می پردازد 
(داوطلبانه بودن) و تالش می کند نام تمام کسـانی را که در آن مرحـله قـرار داشـته اند، 
یادداشت کند و تمام آسـیب هاي وارده از سـوي خویش را بـیان کند (اظهار حقیقـت) و 

) معتاد تا بـه حـال تصور 102
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پس از آن معتاد در جهت جبـران خسـارات وارده تالش می کند؛ بـا روبـه رو شــدن بــا 
زیان دیده (رودررویی) سعی می کند به نحوي که زیان دیده نیز راضی باشـد، بـه ترمیم و 
جبران بپردازد (توافق) و با توجه بـه تجربـیات سـایر اعضاي انجمن، مطالب گنگی را که 

براي نگارش فهرست وجود دارد، از میان می برد (حمایت).
پرسشی که ممکن است مطرح شود، تفاوت میان قدم هشتم و قدم نهم است؛ 
در پاسخ بـاید گفت شـاید تصور و تجسـم جبـران خسـارت، مانعی عمده بـراي نگارش 
فهرست آسیب دیدگان باشد، اما، براي رسیدن به قـدم نهم، بـاید تصورکرد که معتاد بـه 

نحوي این قدم را به پایان می رساند که گویی قدم دیگري وجود ندارد.
تنها در قدم هشـتم، تهیه ي فهرسـت موضوعیت دارد؛ به نحـوي که، فهرسـت 
تهیه شده، با هدف جبران خسـارت و ترمیم و اجراي آن چه نتیجه ي قـدم هشـتم بـوده 

است، در قدم نهم صورت می گیرد. 

به رغم آن که، طبق ماده ي 
1376

ماهیتی بیمارگونه اسـت، نخسـتین واکنش بـه آن را ترك اعتیاد و درمان آن قـرار داده 
است.

تئوري عدالت ترمیمی، مفهومی جدید در حـوزه ي عدالت کیفري اسـت؛ این 
تئوري به جبران خسارات وارده ناشـی از بـزه، بـیش از کیفر بـزهکار تأکید دارد. عناصر 
عدالت ترمیمی، مشتمل اسـت بـر داوطلبـانه بـودن، اظهارحقیقـت، رودررویی، توافق، 

حمایت، غیر علنی بودن و محرمانه بودن. 
انجمن معتادان گمنام، انجمنی مردم نهاد، متشــکل از معتادان بهبــودیافته 
اسـت؛ اعضاي این انجمن بـا بـه کارگیري اصول و قـدم هاي خاص خود، در پاکیِ پس از 
درمان به یکدیگر کمک می کنند. اصول، قدم هاي دوازده گانه و سـنت هاي دوازده گانه ي 
انجمن معتادان گمنام، بـه لحـاظ ماهیتی و مبـنایی بـا عناصر موجود در تئوري عدالت 

ترمیمی منطبق است. هر

6. برآمد
15

، اعتیاد جرم اسـت، قـانون گذار کیفري بـا توجه بـه این واقـعیت که اعتیاد داراي 
 قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 

چند در فرایند عدالت ترمیمی وجود بزه دیده و بزهکار ضروري 
است و بزه اعتیاد، بزه دیده ي مستقیم خارجی ندارد، اما می توان آن دو گزاره ي فوق را بر 
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یکدیگر منطبق دانست و تئوري عدالت ترمیمی را به جرایم بدون قربانی نیز تسري داد.
با توجه به تأثیر مثبـت انجمن معتادان گمنام در ترك اعتیاد و حـفظ آن، بـه 
سازما ن ها و دستگاه هاي مرتبط همچون دستگاه قـضا پیشـنهاد می شـود سـازوکارهاي 
تعامل بـا انجمن معتادان گمنام را در خصوص جرایم مرتبـط بـا اعتیاد، بــیش از پیش 

تسهیل نمایند.


