
  
  " شناسی اعتیاد و خود"
  

فکری شده و سمت و سوی ِ رفتار و افکار و  در عرفان، بھ یک تعبیر، انسانی را کھ مغلوب نفس و گرفتار ھویت
اش   و ھمھ حرکات و فعالیت او، تالش برای رسیدن بھ ھدفی است کھ نفس برای  ِ بودن و زندگی بطور کل، شکل

کند،  گذرد و یا عمل می  بھ خواب رفتھ و در خواب است و بھ آنچھ بر او میکنند کھ تعیین کرده، بھ کسی تشبیھ می
  ....کرد"  بیدار"گویند برای رھایی از سلطھ نفس باید او را  بنابراین می......ھشیار نیست و اختیار از او ساقط شده

  
س را معرفی کرده و با آن  دیگر نف  در این نوشتار قصد بر این است کھ از دیدگاھی دیگر و با تمثیل و تشبیھی

، و چگونگی آن برای اغلب ما روشن  شناسیم می"  اعتیاد بھ مواد مخدر"این تمثیل را با اسم و عنوان ....مقایسھ کنیم
کنیم و گرفتاری در دام ِ آنرا یک ایراد عمده اجتماعی، اخالقی یا  است و اکثریت قریب بھ اتفاق آنرا نھی می

شناسی بھ آن دارند شاید در دو دستھ قابل بررسی  و البتھ رویکردی کھ متخصصین ِ آسیب.  دانیم روحی، روانی می
 با آن ھستند و  گیرند و قائل بھ برخورد قانونمند و تادیبی گروھی آنرا بھ عنوان یک جرم در نظر می....باشد

 کھ قابلیت سرایت بھ آورند گروھی دیگر اعتیاد را در زمره یک بیماری با منشاء روحی و جسمی بھ حساب می
افتد، باید ھمچون یک بیمار برخورد شود یعنی باید او را  افراد سالم را دارد و معتقدند با کسی کھ در دام آن می

ھر چند قصد بر این نیست کھ این دو نوع برخورد با فرد معتاد، در این مجال نقد و بررسی شود اما .....مداوا کرد
، "  گرفتار شدن در دام ھویت فکری" با "  اعتیاد بھ مواد مخدر"ی  تمثیل و مقایسھدر ادامھ مطلب شاید در مقام 

تا بتوانیم سالمت و پاکی خود ....پرداختن بھ این موارد، بھ روشن شدن زوایای دید و نگرش ما، کمک بیشتری کند
اعتیاد بھ مواد "و "  ریفک ھویت"را دوباره بھ دست بیاوریم و اصال شاید بھ وجوه ارتباطی بیشتری بین معضل 

  .پی ببریم، کھ بھ عالج ھر دو درد کمک کند"  مخدر
  

فکری  گیری من و ھویت با مشاھده و بررسی روند آلوده شدن یک انسان سالم، بھ مواد مخدر و مقایسھ آن با شکل
ت ساختگی و توان با چگونگی از کار افتادن ذات و فطرت اصیل انسانی و جایگزینی یک ھوی در درون فرد، می

مثل یک معتاد کھ با شروع استفاده از مواد مخدر، ساختار مستقل و معتدل جسم خود .....وابستھ بھ غیر، آشنا شد 
ای جوشان و  بھ رایگان در درون خود داشت و مثل چشمھ ھد و نظم و تعادلی را کھ د را بھ تدریج از دست می
  !شود کھ باید از بیرون بھ بدن او برسد می"  موادی"نیازمند دھد و  کرد، از دست می ھمیشگی از آن استفاده می

  
در مواقعی کھ انسان با فشارھای روحی و عصبی احتمالی روبرو  اند اینطور کھ متخصصین فیزیولوژی گفتھ

بخشی را بھ سیستم عصبی  شود، بدن یک فرد سالم بھ طور طبیعی و از طریق غدد درون ریز، مواد آرام می
در بدن فردی کھ از ....آمده را از سر بگذراند کند کھ معضل و مشکل پیش تا حد زیادی بھ او کمک میرساند کھ  می

و بدن انسان ھر ....افتد کند، کار کرد این غدد و این سیستم، بھ تدریج مختل شده و از کار می مواد مخدر استفاده می
ھا بھ طور کل ذائقھ را آنچنان تغییر  این وابستگیو شاید ....شود ی دریافت موادی از بیرون می چھ بیشتر وابستھ

شرح !....بدھد کھ پس از آن، با آنچھ طبیعی و سالم بوده، ھماھنگ نشود و یا این کار خیلی بھ سختی صورت بگیرد
 narcotic"  معتادان گمنام "NAھای  حال افرادی کھ برای ترک کردن مواد مخدر و پاک شدن بھ گروه

anonyms باشد کنند، حاکی از این احواالت می ی، مراجعھ م....!  
  

ھای خیالی باشد کھ بھ واسطھ غلبھ ھمین من و  کشش بھ سوی مواد مخدر، حاصل ناکامی شاید یکی از علل عمده
و برای فراموش کردن این دردھای توھمی، ذھن ناسالم خود را ....کنیم ساختگی در درون خود، احساس می ھویت

  ....کنیم  موقتی استفاده می ُیعنی بھ جای معالجھ، از مسکنی....کنیم تا درد را احساس نکند  میبا مواد افیونی تخدیر
  

 بیرونی و از آغاز دوران نوجوانی شروع می شود کھ بھ  گیری و پیدایش این ھویت خیالی با القائات روند شکل
نیست، اما "  حقیقت ِمن"یکھ این توھم، شود و در عین حال ایجاد یک من ِ ذھنی و غیر حقیقی در درون من منجر می

و مرا بھ شکلی .....گیرد ھای من نقش ِ امر کننده یا نھی کننده را بر عھده می العمل در تمامی کارھا و عکس
بازی وادار  شب ھایی نامرئی ھمچون یک عروسک خیمھ ی نخ در تمامی مراحل زندگی، بھ واسطھ"  شرطی شده"

  ،  کھ دانشی محدود دارد، جانشین ذات و فطرت ِ اصیلی)فکری نفس، ھویت(غیر حقیقیاین من ....کند بھ حرکت می
  اتکند وظایف او را بھ عھده بگیرد و با تاثیر از القائ واسطھ با نامحدود ارتباط دارد و سعی می شود کھ بی می



دارد با حرص شروع بھ دویدن نمایم و در صورت  کند و با ابزار مقایسھ مرا وامی ، اھدافی را معین می جامعھ
و برای رضایت خاطر .....مالمت کنم"  سیر حرکت تکاملی جامعھ"کاری، خود را بھ خاطر عقب ماندن از مثال  کم
این رقابت و دویدن، ظاھری ....(ت بیشتری نمایمشروع بھ دویدن و رقاب!) شود کھ البتھ ھیچوقت راضی نمی(او

 و نامرئی را  پسندیده دارد و تحت عنوان تالش و فعالیت برای پیشرفت و تکامل، یک رقابت و جنگ ِ زیرپوستی
و اال ھیچ عقل سلیمی مخالف جستجو و کنجکاوی و حرکتِ  با .....شود بین اکثر آحاد تشکیل دھنده جامعھ سبب می

جالب اینجاست کھ نفس، این اھداف را با ). برد امور زندگی نیست برای پیشرفت در علم و پیشعشق و عالقھ 
ھایی کھ باید بھ آنھا برسم یا در حال  زند و من، خود را و حقیقت ِ وجود خود را، ھمان ھدف موجودیت من پیوند می

و با شکستھ شدن ھر ) ھای بیرونی ھھمگون پنداری و یکسان پنداشتن خود با داشت(کنم ام، تصور می حاضر رسیده
، سھمی آشکار  خورد و فشارھای روحی حاصل از این توھمات ھای ذھنی، من ِ خیالی ضربھ می کدام از این الگو

  .....کننده بر عھده دارد در کشیده شدن افراد بھ سمت عادات ِ تخدیر
آل بھ نظر  خواھی یک ھدف ِ ایده ص و زیادهی رفتارھای مبتنی بر رقابت و مقایسھ در اجتماع، حر و بھ علت غلبھ

بھ این صورت کھ در کورس ِ رقابتی کھ دائم با دیگران بھ طور آشکار و پنھان دارم ترس از ! خواھد رسید
عقالنی مقایسھ و  ی دیدگاه غیر اما بھ علت غلبھ....آوری  روزافزون خواھد کرد شکست مرا وادار بھ حرص و جمع

  ....شود و در نھایت پای آدمی بھ سنگالخ کشیده می.... پایانی برای سیر شدن متصور نیستنسبت، ھیچ حد نھایی و
  

فکری رھا و آزاد است و شاھد   پاک، از رنج و آزار نفس و ھویت یک کودک در زمان کودکی با ذات و فطرتی
ادی و رضایت خاطر چرا کھ ش....کند ای موزون شروع بھ حرکت و رقص می ھستیم کھ با شنیدن کوچکترین نغمھ

اما این پاکی و صفای خاطر او با خامی ھمراه .... جوشد و وابستھ بھ مواد و موارد بیرونی نیست او از درون می
کند  کم از محیط و جامعھ، یک من ِ ساختگی و ذھنی بھ او القاء می شود و براساس این من، شروع می و کم....است

یک دو ماراتن ....خواھد بھ دوندگی بپردازد بال کسب آنچھ جامعھ از او میکھ خود را چنانچھ ھست نپذیرد و بھ دن
او اینطور آموختھ کھ برای اینکھ شاد باشد، دیگران باید او را تایید کنند و بھ او امتیاز مثبت !....پایان بی

"  ھویت"و "  من"دین بھ اما متاسفانھ ھیئت داوری کھ باید عادالنھ امتیاز بدھد، خودش از معلولین و معتا!....بدھند
دلی  اگر پکر باشند کھ با خشم، دق!.... باشند یا خمار و پکر  و کیفور دادن، نشئھ ھستند و بستگی دارد موقع امتیاز

گیرد و البتھ  آورند و چیزی دست ما را نمی می خودشان را سر من و تویی کھ منتظر تایید و تشویق آنھا ھستیم در
دیت شود و ھر لحظھ امکان دارد آنرا پس گرفتھ و ما را در درد ِ خماری  تو لوم نیست کھ آپھای آنھا ھم مع تاییدیھ

  .... باقی بگذارند
ھا دائم با خود در حال  پایان می آورم و در این محاوره این چنین می شود کھ من رو بھ گفتگویی درونی و بی

و حساب دخل و خرج اعتباری خود را ....ستمسنجش و تنظیم امور بیرونی و روابط ناسالم خود با دیگران ھ
ام   دھم تا مگر روزی کارد بھ استخوان و بھ این گذران روحی ناسالم ادامھ می!...کنم رسم و جمع و تفریق می می

از !....ام باقی نمانده خواب کھ یک رگ سالم در بدن یعنی تبدیل شده باشم بھ یک معتاد کارتن....برسد و عصیان کنم
کرد را از دست  ام و برای من کفایت می من فطرت خود دور افتاده و تمام امکانات سالمی کھ داشتھی ا خانھ
سوز بود برای من  ام کھ آن صفا و بی ھویتی پاک ِ اولیھ کھ خودساز و درون  و فھمیده و دیگر عاصی شده....ام داده

خواھم   و می  خشم و نمایش، بھ فغان آمدهاز فریب و حرص و....ام مناسب است اما متاسفانھ آنرا از دست داده
کس، نقاب ِ دروغین را از صورت بردارم و دوباره پوست ِ چھره اصیل و حقیقی خود را در  ھراس از ھیچ بی

آیا امکان ِ .....معرض ھوای پاک و نور درخشان خورشید ِ حقیقت قرار بدھم و از آن منبع الیزال برخوردار باشم
  !بازگشتی ھست؟

  
  ......   خواھم پاک شوم و می"  معتادم"کنم کھ من یک   و در اولین قدم، آگاھانھ اقرار می ِ رھاییای شروعپس بر
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