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Abstract 
The twelve-step associations anonymous are one of the branches of therapeutic 

spirituality that attract and treat patients with behavioral or consumption addictions 

based on moral and spiritual principles. The purpose of this study was to evaluate 

the belief in God in these associations, as the type of image of God is considered the 

most central intellectual basis of mystical schools. Using a descriptive-critical 

method, the present study tried to explain scientifically the characteristics of belief 

in God from the perspective of these associations, delineate the inadequacy of the 

concept of God in them, compare it with Islam's monotheistic view of God, and 

explore its degree of alignment with Islamic teachings. It then examines the 

pathology and the intellectual and behavioral consequences of accepting this type of 

belief in God, and identifies the implicit goals of these associations. The findings of 

this study indicate that the associations’ belief in God has three main characteristics: 

it is a reduced concept of God that is deemed vague, limited, unable, and destructive 

to the beliefs and behaviors of individual. Such an image is not congruent with the 

eternal God of Islam. 
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 دوازده قدمیهای  خدا در انجمنتصویر نقد 

 

 2حمزه شریفی دوست ،*1زادهمحمدمهدی ولی

 رانیقم، قم، ا هیو دانش آموخته سطح سه، حوزه علم یارشد، دانشگاه معارف اسالم یکارشناس یشجودان .1

 رانیمرکز، تهران، ا یمعارف، دانشگاه آزاد اسالم دیامور اسات ریو قرآن و مد تیریمد ،یدکتر .2

 (26/04/1400؛ تاریخ پذیرش: 15/09/1399تاریخ دریافت: )

  چكیده

که بر پایه اصرول ااالقری و    شوند های درمانگرا محسوب می های معنویت یکی از شااهی گمنام های دوازده قدم انجمن

مردل  انتقرادی   ارزیرابی پردازنرد. هردف از تحقیرق،     روحانی به هذب و درمان مبتالیان به اعتیاد رفتاری یا محرفی مری 

پرژوهش   شود. ب عرفانی قلمداد میترین مبنای فکری مکات نحوه تحویر ادا، محوری ؛اداباوری در این انجمن هاست

بره بیران   های ارداباوری از دیردگاه انجمرن،     انتقادی، کوشیده تا ضمن تبیین علمی شااحه –حاضر با روش توصیفی 

میرزان همسرویی  ن را برا     وکرده با نگاه توحیدی اسالم به ادا، مقایسه   ن را ونارسائی تحویر ادا در انجمن بپردازد 

ایرن نروع از    پیامدهای فکری و رفتاریِ پذیرش شناسی و بررسی سپس به  سیب اوش قرار دهد.معارف اسالمی مورد ک

های این تحقیق حاکی از  ن است که  یافته است.انجمن را شناسایی و نمایان سااته  ضمنیاداباوری پردااته و اهداف 

ننده بره   سیب ز هم، محدود، ناتوان واز اداوند، سه شااحه اصلی دارد، مفهومی فروکاهیده به ادای مب انجمن تحویر

  .با ادای ازلی و ابدی اسالمی تطبیق نداردو باور و رفتار فرد است 

   واژگان کلیدی

 .  NAنوپدید،های  معنویتهای گمنام، ادای انجمن، دوازده قدم،  انجمن
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 مقدمه

رواا روز شراهد شرکل گیرری و     هرای زنردگی ماشرینی،    با تأثر از بحران امروزه هوامع مختلف

های معنروی و عرفرانی هسرتند.     شعار ناهمسو با دین، به همراههای نوپدید دینی و  افزون هنبش

ااذ و اقتباس برای از محتواهرای  های شبه عرفانی متعدد و  های معنوی و نحله پدید  مدن فرقه

بهرام و  های دینی از هانب مؤسسان  نها، منجر بره ایجراد ا   دینی و حتی ادعای همسویی با  موزه

های اسالمی، نسبت به صحت این ادعاها گردیده اسرت.   سرگردانی از ناحیه افراد پایبند به  موزه

 .نوپدید ضروری استهای  معنویتشناات لغزشگاه ها و تشخیص  از این رو

شش دسرته  ههت گیری رفتاری در شناسی و مبتنی بر  گونهاز نظر  1پدیدهای نو معنویت

، مانی، هنسی و روان شنااتی قابل توصریفند کره از ایرن میران    هادویی، ورزشی، هنری، در

 ینرد   های عرفانی به شمار مری  از  یین گسترده ترین و مشهورترین شااههای درمانگرا   یین

 (.32ص ،1392)شریفی دوست،

هرای ااالقری و اهتمراعی و     که در راستای درمران معلرل   پدیدهای نو یکی از معنویت

هستند. این انجمن ها بر پایره   2های دوازده قدمی دارند، انجمن میهای روانی گام بر  ااتالل

شکل گیری  نها به کمتر از یک صد سال  درمان گر بنا شده اند و نقطه  غازینهای  معنویت

 رسد. گذشته می

AAهای گمنام ) میالدی در  مریکا، انجمن الکلی 1935نخستین بار، در سال 
( با هدف 3

انجامی هز مرر  نداشرتند توسرو دو مسریحی  مریکرایی؛ بیرل       بهبودی الکلی هایی که سر

تأسیس شد سپس با فاصله کمی، انجمن معتادان گمنام برا نرام    5و روبرت اسمیت 4ویلسون

6ااتحاری
NA   میالدی شروع به کار کرد و اکنون با بیش از دو میلیون علو  1953در سال

                                                                                                                                        
1. New spiritualities 

2. Twelve steps organization 

3. Alcoholics Anonymous  

4. Bill Wilson, William Griffith Wilson 

5. Robert smith  

6. Narcotics  Anonymous 
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هرای   ون با اقتباس از روش الکلری (. تا کنNAدر حال فعالیت است )پایگاه ههانی انگلیسی 

گمنام، در زمینه انواع اعتیاد، ناهنجاری ها، بیماری ها، مشکالت عاطفی و رفتراری و نظیرر   

 انجمن مختلف دوازده قدمی به وهود  مده است. 300  نها، بیش از

 بیان مسأله

ملکرد و مشاهده ع های دوازده قدمی به طور طبیعی، با مطالعه تاریخچه شکل گیری انجمن

های گمنام دربراره مبرده هسرتی     شویم که نگرش انجمن  ن، با چنین پرسش هایی روبرو می

شود؟ انجمن در پی کدام معنویت است؟  چیست؟ چه  موزه هایی در هلسات  نها ارائه می

هرای زیربنرائی    کند؟ اندیشره  های اود اودداری می چرا از  شکارسازی فعالیت ها و برنامه

چیست؟ پیامدهای عمل به برنامه ها و اصول انجمن چیست؟  یا اصرول   های انجمن برنامه

های این انجمن با معارف اسالمی همسو و منطبقند یا ناهمسو و احیانرا معرارو و    و برنامه

و به طور کلی  یا  نها بر اداباوری ایالی و ذهنی تکیه دارند یرا بره ارداباوری    مشرکانه؟ 

 سازند؟عینی و واقعی رهنمون می

نداشته باشرد و برر    پدیدهای نو های کاذب و معنویت طرفی کسی که  شنایی با عرفان از

های ضدّ دینری   اصول عرفانی و ااالقی اسالم تسلو نیابد نمی تواند به راحتی متوهه  موزه

یک مکتب و فرقه و انحراف فکری  ن شود، از طرف دیگر همرع بسریاری از مبتالیران در    

ده اند و فعالیت انجمن گسترش چشم گیری در سط  کشرور  ش انجمن هذب ،سالیان اایر

 نماید. های کلی انجمن، ضروری می داشته است لذا بررسی برنامه

های عرفانی، ضروری اسرت.   شناات و بررسی افکار زیربنایی و باورهای کالمی هنبش

باور به رسد عمده ترین محور کالمی مکاتب عرفانی را باید در نحوه  از این میان به نظر می

ادا و قدرت ما فوق، هستجو کرد. نخستین مسأله ای که هر مکتب معنویت گررا بایرد در   

تحرویر ذهنری از اردا     ؛مورد  ن پاسخگو باشد دیدگاه  ن درباره اداوند و شناات اوست

در براری از مکاترب،   . دهد های نظام اعتقادی افراد را تشکیل می ترین هنبه یکی از محوری

و در برای تحویر قابل دفاعی از ادا وهود ندارد یرا عرفران توحیردی    ادا حلور ندارد 
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مطرح نیست. مکاتب عرفانی الهرم باید نیاز انسان به ادا و پرستش را چاره کنند زیرا این 

نوپدید  مده اند تا بررای  های  معنویتنیاز، فطری است و نمی توان به  ن بی اعتنا بود. همه 

چاره اش نمایند ولی نحوه پاسخ  نها به این نیاز  دمی، مختلرف  این نیاز، راهی پیدا کنند و 

و گوناگون است. از این رو تحلیل و بررسی نحوه تحور انجمن از مفهروم اداونرد، نقرش    

 نوپدید و مقابله با اهداف درون برنامه ای  ن دارد.  معنویتبسزایی در شناات این 

هرای انجمرن    ر موضوع ارزیابی برنامره در این زمینه، تا کنون پژوهشی ارائه نشده ولی د

معتادان و الکلی ها، بیش از پنجاه مقاله و پایان نامه در داال و اارا از کشور نگاشته شده 

 .از منظری ااص به بررسی این هریان معنویرت گررا پردااتره انرد    است و هر یک از  نها 

 و کنتررل  مکران : یشری  زما مطالعره  مرتبو ترین تحقیقات انجام شده عبارتند از: مقاله یرک 

 م(، 2000) 1اسرترحام  و فیفرر  اریک، ،SMART و AA بازیابی اعلای در معنوی اعتقادات

 تعرالیم  و اصرول  برا ( NA) گمنرام  معترادان  گرروه  گانه دوازده قدمهای تطبیقی مقاله بررسی

 مباحث بررسی نامه پایان و (1394دیگران ) و رئوفی رحیم و ههرمی اادم حامده اسالمی،

 (.1394توکلی ) اسماعیل اسالمی، مباحث با  ن تطبیق و NA نانجم

های اصلی  ( زیرساات1کاستی عمده اکثر تحقیقات انجام شده عبارت است از اینکه: )

هرای اسرالم    ( در مقام مقایسه مستدلّ با  موزه2فکری انجمن را مورد انتقاد قرار نداده اند، )

( نتیجه مطالعه برای از  نهرا  4سی اکتفا کرده اند، )شنا ( برای از  نها به  سیب3نبوده اند، )

های انجمن با اصول اسالمی است که ناشی از عدم  شنایی با اهداف انجمرن   مطابقت برنامه

( اساسراً برر شناسرایی تحرویر اداونرد از      5های اسرالم اسرت و )   یا عدم درک کامل  موزه

 اند. های انجمن، تمرکز کافی مبذول نداشته منظرقدم ها و سنت

 روش تحقیق

در صدد است به پرسرش   توصیفی با رویکرد انتقادی بوده و –از نوع تحلیلی  این پژوهش

، «ادا در اندیشه توحیدی اسرالمی های دوازده قدمی و تفاوت  ن با  چیستی ادای انجمن»

                                                                                                                                        

1. Eric, CL,  Feifer, C,  Strohm, M. 
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هرای اصریل اسرالمی،     پاسخ علمی و مستدلّ ارائه دهد، تحور انجمن از اردا را برا  مروزه   

هرای ایرن    به ارزیابی  سیب شناسانه علمی و دینی براور  نسبت سنجی کند، سپس مقایسه و

و با رویکردی انتقادی بره براری پیامردهای رفتراری و      هنبش نوپدید در این زمینه بپردازد

های ضرمنی   اندیشه ای باور به ادای انجمن اشاره نماید و کاستی ها، نارسائی ها و داللت

د واکاوی قرار دهد. در این راستا به روش اسرتنادی کتابخانره   این مدل از اداباوری را مور

های تحویر ادا را از کتب و نشریات داالی و اارهی انجمن استخراا کرده  ای، شااحه

 سپس  نها را بر اساس ملامین دینی تحلیل و بررسی نموده است.

 تحلیل داده ها

از اداوند و به طور کلری،   های دوازده قدمی بر اساس روش تحقیق یاد شده، تحور انجمن

مدل اداباوری  نها، دارای سه شااحه کلی اسرت کره در ادامره بره تبیرین و تحلیرل  نهرا        

 اواهیم پرداات.

 های نیروی برتر از دیدگاه انجمن شاخصه. 1

نخستین مسأله ای که هر مکتب معنویت گرا باید در مورد  ن پاسخگو باشرد دیردگاه  ن دربراره    

از نظر ماهیرت دارای هنبره   انجمن،  2سنت 12و  1قدم 12ست. بسیاری از اداوند و شناات او

 :Carricoa, Giffordb, Moos, 2007؛  Connors, Tonigan, Miller, 2001: p817معنروی هسرتند )  

p67 داللرت   "بیرداری معنروی  "ااصی از ادا یا مفاهیم معنوی مبتنی بر  تحویربه   نها( و بیشتر

، یکری از مفراهیم   3. نیروی برترEric,  Feifer, Strohm, 2000: p633)؛ Talbot,1990: p469دارند )

 نقش بسزایی در شکل یافتن و بقای انجمن دارد. کههای دوازده قدمی است  اصلی انجمن

نسبت بره کرارکرد و قلمررو     4پذیرش رویکرد دنیاگرایانه ناگفته نماند که انجمن بخاطر

قردرت یرا   ژه ادا کمتر استفاده کرده و بیشتر تعبیر ، از وادین و قبول معنویت بریده از دین

                                                                                                                                        
1. Twelve steps  

2. Twelve Traditions  

3. higher power  

4. Secular 
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 1، از اصل سروم گرروه  کسرفورد   وندتعبیر از ادااین نوع نیروی برتر را به کارگرفته است. 

(. فرهنگ اسالمی حاکم  بر فلای کشرور  7ص، 1393مسیحیان گرفته شده است )هعفری،

جمن ، همران اردای یکترای    شود که برداشت معتادان از نیروی برتر یادشده در ان باعث می

اسالم باشد ولی بدون تردید، شناات بهتر نیاز به بررسی دقیق تری دارد کره برا مطالعره و    

 کاوش در متون انجمن قابل تحقق است. 

توان معرفی کرد؛  های موهود در اداباوری انجمن را چنین می به طور اهمالی، شااحه

ادای منححر به اود را بشناسد و بره  هر شخص باید نسبت به ذهنیات و درونیات اود، 

هرای   شرود و ویژگری   او ایمان  ورد، این ادا به اندازه درک مخلوق کوچک و محردود مری  

های دیگر او توهه نمی کند.  ثابتی ندارد، از ادا فقو طلب  رامش و محبت دارد و به هنبه

راا شرده انرد   در ادامه، به تفحیل و تبیین این شااحه ها که از منرابع ارود انجمرن اسرتخ    

 پردازیم. می

 قوی تر بودن نیروی برتر از اعتیاد. 2

تواند هرر شرخص    اداوند مورد نظر انجمن، نیروی برتر ما فوقی است که مبهم مانده و می

یا پدیده ای باشد که بتوان به راحتی با او درد و دل کرد. از سرخنان بنیران گرذاران انجمرن     

نیروی برتر قروی   -1ید واهد این دو مالک باشد: شود که ادای انجمن تنها با برداشت می

 معتاد توان ارتباط و پیوند با نیروی برتر را داشته باشد. -2تر از اعتیاد باشد 

تنها اصلی که الزمست این است کره  ن قردرت از او قروی    »گوید:  ویلسون میدر این راستا 

نویسرد: .   (. هرم چنرین مری   Wilson,1939, p93) «تر باشد و او با اعتقاد به  ن قدرت زندگی کند

توانیرد بره  نهرا ایمران بیاوریرد       در این رابطه  نها قدرتی باالتر از شما هستند که شما مطمئناً می»

 (.Wilson,1953, p27) «حتی این کمترین اعتقاد نیز برای شما کافی اواهد بود

                                                                                                                                        

 Frank( مجمعری بررای مسریحیان منحررف در انگلریس برود کره فرانرک براچمن )         Oxford. گروه  کسفورد )1

Buchmanن مدتی در  ن شرکت کرده است( کشیش مرتد مسیحی  ن را تأسیس نمود و بیل ویلسو . 
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 آزادی در درک و انتخاب نیروی برتر. خدای شخصی و 3

 مربروط  کرس،  هر ادای که است این انجمن در اداباوریهای  ااحهش ترین مهم از یکی

سومین قدم از  در .است شخحی امری او با ارتباط و شناات و درک یعنی اوست؛ اود به

 مراقبرت  بره  را مران  زنردگی  و اراده که گرفتیم تحمیم ما»: است  مده های دوازده گانه قدم

 ، ص1392گمنرام،   معترادان  انجمرن ) «اریمبسپ کردیم می درک را او که گونه بدان اداوند،

 اود  گاهانه رابطه ارتقاء اواهان مراقبه و دعا راه از ما»: شده گفته نیز یازدهم قدم در(. 25

 بررای  او اراده از  گراهی  هویای فقو و شده کردیم می درک را او که گونه بدان اداوند، با

 (.1392گمنام، معتادان انجمن) «شدیم اهرایش قدرت و اود

 گونره   ن اردایمان : »است شده برده کار به تعابیری چنین نیز انجمن کتابهای برای در

 را اردا  کره  شماست حق» ،«پسندید می شما که گونه  ن اداوند» ،«ایم کرده درک را او که

 حرق  و  زادیرم  کرامال  مرا »: است  مده عملکرد درکتاب. «کنید درک اواهید می که گونه  ن

 نیرویی توانیم می ما از کدام هر و باشیم داشته برتر نیروی از درکی و برداشت نوع هر داریم

 (.30، ص1383گمنام، معتادان انجمن) «دهد انجام کاری برایمان تا کنیم پیدا برتر

غیرر   و مربهم  معنویتی از و دقرار نمی دهتحت محداق معینی  را انجمن عمداً معنویت

اعلرا    ضمنا و شود مواهه تحویر این با اود برداشت با کس هر تا گوید می سخن واض 

تشویق شوند تا تجربه معنوی را برای اود دنبال و تعریف کنند )از همله شناسایی قردرتی  

( بنابراین هرر کسری بررای    Jeffrey, Snyder Daniel, Fessler, 2014, p450بزرگتر از اود( )

 دهد. چه معنایی می گیرد که قدرت برتر یا ادا اودش و به سلیقه شخحی اش تحمیم می

سراسر متون انجمن بیانگر سلیقه ای بودن و نسرخه شخحری داشرتن مفهروم     هم چنین 

. ایرن مترون از اردایی    پندارنرد  نیروی برتر است و این را حاکی از  زادی بزر  معنوی می

گویند که قالب فردی و یا گروهی پیدا کرده و در سرازمانی بنرام انجمرن     شخحی سخن می

  شود.   ست؛ برای مثال، به برای از این موارد اشاره میمتبلور شده ا

درک ما از نیروی برتر مربوط به اودمان است و هیچ کرس قررار   »در کتاب پایه  مده است: 

)انجمرن معترادان    «توانیم  ن را گروه، برنامه و یا اردا بنرامیم   نیست برایمان تحمیم بگیرد، ما می
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تواننرد گرروه را بره عنروان      گوید: معتادان مری  ت میاین عبارت به صراح (.24، ص1392گمنام،

 توانند برنامه انجمن را ادای اودشان بدانند.   نیروی برترشان انتخاب کنند و یا می

بسیاری از ما از اصول روحرانی انجمرن   »نویسد:  در کتاب عملکرد میهم چنین انجمن 

تفاوتی »( و 21، ص1383ام،)انجمن معتادان گمن «کنیم به عنوان یک نیروی برتر استفاده می

)انجمرن معترادان    «کنریم  نمی کند که چه چیزی را به عنوان نیروی برتر ارود انتخراب مری   

 ید که نیروی برتر لزوما ادا نیسرت و اعتقراد بره     (. از این همله برمی23، ص1383گمنام،

گفتره،  ای واهب در انجمن پذیرفته نشده است. طبق ایرن   ادا و باور به او به عنوان عقیده

 نیروی برتر هر انتخابی باشد نه تنها اشکال ندارد بلکه برای معتاد، مفید و راهگشاست.

ما کشف کردیم که لزومی ندارد درکی را کره دیگرران   »های گمنام  مده:  در کتاب الکلی

از ادا دارند برای اود انتخاب کنیم و درک اود ما هر چقدر هم کره نراقص باشرد بررای     

طه کافی است، منظور ما از ادا همران تحرور و درکری اسرت کره شرما       شروع برقراری راب

 (.77، ص1993های گمنام،  )الکلی «شخحا از او دارید

، هنوز در من 1علی رغم دوستم ابی تاچر»کند:  بیل ویلسون  در کتاب بزر  اعتراف می

ف برا  رگه هایی از اعتقادات فناتیک گذشته وهود داشت و لغت ادا در  من تعبیراتی مخال

کرد. دوستم به من ایده هدیدی را پیشنهاد کررد کره بره نظررم      های اودم را القا می اواسته

مناسب  مد. او به من گفت: چرا ادایی را به سلیقه اودت انتخاب نمی کنی؟ این ایده من 

را تکان داد و کوه یخ معنویتی که سالها در سایه  ن زندگی کرده بودم و از ترس  ن لرزیده 

 (.44، ص1993های گمنام، ؛ الکلیWilson,1939, p12) «ا  ب کرد ...بودم ر

مرن بایسرت بره سررعت اطمینران      »نویسد:  وی در کتاب دوازده قدم و دوازده سنت می

تخابهای زیادی در رابطه با ادا وهود دارد ... بنرابراین  انAA    حاصل کنم که برای اعلای

ه عنوان قدرت برتر انتخاب کنید. این انجمرن  را ب AA توانید انجمن اواهید می شما اگر می

دهد که مسائل زیادی را در رابطه با افراد الکلی حل کرده انرد   را گروهی از افراد تشکیل می

بنابراین استحقاق چنین مقامی را دارد. در این رابطه  نها قدرتی براالتر از شرما هسرتند کره     

                                                                                                                                        
1. Ebby Thatcher 
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ی این کمترین اعتقراد نیرز بررای شرما کرافی      توانید به  نها ایمان بیاورید حت شما مطمئناً می

 (.Wilson,1953, p27) «اواهد بود

اگر  متقاضی علویت، به ادا اعتقاد  نردارد  »گوید:  می "کتاب بزر "ویلسون هم چنین در 

توانرد بره    یا کالً منکر  وهود  اداست،  به او تاکیرد کنیرد کره در مرورد انتخراب اردا، او مری       

یه پذیر است معتقد باشد. تنها اصلی که الزمست این اسرت کره   هرقدرتی که برای اودش توه

 (.Wilson,1939, p93) « ن قدرت از او قوی تر باشد و او با اعتقاد به  ن قدرت زندگی کند

بر یند سخنان انجمن، بیانگر این معناست که اوال پذیرش ادا در انجمن الزامی نیست. 

ست و فرقی برین تثلیرث و اردایان هنردو و     دوم  نکه هر کس در  برداشتش از ادا  زاد ا

ادای احد واحد ازلی ابدی در دین اسالم وهود ندارد و چنین ادایی میتواند عامل تغییرر  

و تحول در ساحت تفکر و رفتار پیروان باشد. سروم  نکره پربسرامدترین محرداق اردا در      

 .کلمات بیل ویلسون، اود انجمن و برنامه ها و سازمان و تشکیالت  ن است

 ارتباط از طریق وجدان گروه . 4

 تاثیر تحت را پیروان زندگی از بیشتری ابعاد و ها ساحت کند، می معرفی انجمن که ادایی

 پیرروانش  زنردگی  برا  ای گسرترده  صورت به را ادا که کند می تالش انجمن. دهد می قرار

 .دببر را بهره بیشترین انجمنهای  برنامه در ادا این حلور از و زده پیوند

 اواسرته  چگونه ادایی چنین کرد که مطرح پرسش این قالب در توان می را مطلب این

 بنردگانش  بره  ارود  برا  ارتبراط  بررای  را مسیر کدام و رسانده پیروانش به را سخنانش و ها

 سررا   بایرد  رهجو یک و است مسیر کدام ادا با ارتباط برای راه ترین امن کند؟ می معرفی

  بشنود؟ کسی چه زبان از را ادا سخن و برود کسی چه

در رابطره  » :دهد در سنت دوم این گونه  مده است پاسخی که انجمن به این پرسش می

با هدف گروه ما، فقو یک مرهع نهایی وهود دارد، اداوند مهربانی که به گونه ای ممکن، 

 .(63، ص1392)انجمن معتادان گمنام، «نماید ما بیان می 1اود را در وهدان گروه

                                                                                                                                        
1 . group conscience  
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سنت به این معناست که معتاد به عقاید شخحی تکیه نمی کنرد و ارود رهی و ارود     این

کنرد زیررا انجمرن یرک      محور و سلطه گر نیست بلکه گروه فقو اواست ادا را منعکس می

 63،ص1392شود )انجمن معترادان گمنرام،   برنامه ادادادی است و به وسیله اداوند اداره می

 (.64و

زند، مکانیزمی که برای شنیدن راهنمایی مرهع  هربان میحرف  ار را همیشه اداوند م

شود، وهدان گروهی است؛ وهدان، انعکاسی از رابطه ما با نیروی برترر و   نهایی استفاده می

راهنمایی اوست، همچنین بیانگر تعهد و تسلیم گروه نسبت به دریافت  ن راهنمایی اسرت  

دان گروه، طریرق درک اواسرته هرا و    (. بنابراین وه133، ص1383)انجمن معتادان گمنام،

 های اداوند و راه تکیه بر قدرت اوست. اراده

 نقد خداباوری انجمن در مقایسه با خداباوری اسالمی

 در براری از مکاترب  . های اصرلی اردای انجمرن تبیرین شردند      در بخش گذشته، شااحه

نردارد یرا    تحویر قابل دفراعی از اردا وهرود    دیگر ، ادا حلور ندارد و در برایعرفانی

هرای دوازده   عرفان توحیدی مطرح نیست اما پرسش اینجاسرت کره ارداباوری در انجمرن    

قدمی چه نسبتی با ادای واقعی دارد؟  یا باوری بر طبق معارف دینی است یرا مشررکانه و   

شااحره  سره  معارو با نگاه توحیدی است؟ در ادامه به ارزیابی و نقد علمی و دینی ایرن  

 پردازیم. می

 تر بودن نیروی برتر از اعتیاد قوی. 1

 یدر بن بست ها و بحران هرا معرفر   ی دم رِیدستگ نیاداوند نه تنها باالتر یدر متون اسالم

اهلل  انّ»ماننرد   یاتیر وهود ندارد.   یباالتر و برتر از اداوند در هست یقدرت چیشده، بلکه ه

؛ «ءٌیشر  ثلرهِ مِکَ سَیل» ،بقرة(،20؛ همانا اداوند بر هر چیزی تواناست )«رٌیقد یءٍش کلِّ یعل

؛ یقینراً اداونرد نیرومنرد و    «زٌیعَز یٌّاِنَّ اهللَ لَقَوِ» ،شوری( و11هیچ چیزی همانند او نیست )

برتر بودن اداوند از همه مخلوقات و کائنرات انرد    انگریب،حدید( 25) شکست ناپذیر است

وَمَرا  » ؛ مفهوم  یراتِ ا نداردو معن ستیاو ممکن ن هیهز از ناح یبانیو پشت یاریکه  طوریبه
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؛ نحرت و پیرروزی هرز از سروی اداونرد شکسرت      «مِیالْحَکِ زِیالنَّحْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّرهِ الْعَزِ

؛ هرکره را  «راًیاهللُ فَلَرن تَجِردَ لَره نَحر     لعَرنِ یَمَرن  » ل عمران(،  ،126) ناپذیر و حکیم نیست

برا در نظرر    (،نسراء 52) ی نخواهرد یافرت  اداوند از رحمتش دور کند هرگز برای او یراور 

1گرفتن قدرت مطلق، نامتناهی و تخلف ناپذیر اداوند قابل دریافت است.
 

 کره  است مطالب این بیانگر اعتیاد، از برتر نیروی بودن تر قوی شرط به از این رو اکتفا

 بایرد . نرد ک چراره  را اعتیاد که است نیرویی صرفاً دنبال بلکه نیست، ادا دنبال واقعاً انجمن

 دارد تفراوت  امرا  است، الزم زندگی مشکالتِ حل برای اداوند از استمداد اگرچه دانست

   .باشد اعتیاد از برتر نیرویی دنبال یا باشد ادا دنبال کسی که

اما شرواهدی وهرود    است ابهام و ااتیار در تفسیر نیروی برتر قرار داده انجمن با اینکه

اوند نیست؛ دو شرطی که انجمن برای نیروی برترر، کرافی   دارد که مراد از نیروی برتر، اد

معتاد توان ارتباط برا نیرروی برترر را     وتر از اعتیاد باشد نیروی برتر قوی یعنیدانسته است 

که انجمن تفاوت چندانی میان قردرت   مطلب است اینبه وضوح نشان دهنده ، داشته باشد

و ادایی را تحویر نموده کره گسرتره   محدود و ناقص انسان با قدرت اداوند قائل نیست 

 . قدرت او تا حد اعتیاد کاهش یافته است

 آزادی در درک و انتخاب نیروی برترو  خدای شخصی. 2

شااحه دیگر اداباوری در انجمن که بیان شد این بود که ادای هر کس، مربوط به ارود  

کرر شرده،   سراسرر عبرارات ذ  ؛ یعنی درک و شناات و ارتباط با او شخحری اسرت   ؛اوست

مشحون از سلیقه ای و شخحی بودن تفسیر و انتخاب نیروی برترر بررای هرر فررد بودنرد      

بنابراین در اوش بینانه ترین نگاه، در انجمن اداباوری هست اما توحیرد وهرود نردارد و    

 تواند یک ادا را درک کرده و انتخاب کند و با او ارتباط بگیرد. هر کسی می

رد و هر کس باید طبق درک و شرناات ارود، او را   چنین ادایی صفات مشخحی ندا

                                                                                                                                        

. ر.ک: مقاله قدرت مطلق اداوند از منظر قر ن و روایات، علی اکبر شایسرته نرژاد، پژوهشرنامه معرارف قر نری،      1

 .28-7، ص20، ش1394بهار
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 را اردایش  1سکوالریستی قرائت چارچوب در و ترسیم کندهای او را  تحور کند و ویژگی

بنابراین به طور کلی، اصول انجمن دال بر این است کره اردای هرر کرس، اردای      بسازد. 

ن توضری   شخحی و منححر به اوست و اداوند، ماهیت و صفات یکسرانی نردارد. برا ایر    

 شود که در انجمن در حقیقت گزینش ادایان مطرح است، نه پذیرشِ ادا.  معلوم می

های انجمن، مرا را بره یرک پرسرش دیگرر رهنمرون        ادامه بررسی تحویر ادا در  موزه

کند؛ این نوع قرائت انجمن از مفهوم ادا، چره نسربتی برا قرائرت اسرالمی از مفهروم و        می

یا ادای شخحی انجمن در مترون و معرارف اسرالمی قابرل     حقیقت اداوند دارد؟ اساسا  

 پذیرش است یا ایر؟ 

توانرد برا    اوال؛ اگرچه هرر کسری مری   داوری در این باره مستلزم بیان چند مطلب است: 

ترر   تواند هرگونه برداشتی از ادا داشته باشد. به عبارتِ دقیق روشی ادا را بشناسد، اما نمی

دیگری با نظرمِ کائنرات بره شرناات اداونرد دسرت        قلب ویکی با برهان، دیگری با ابزار 

ایرن کره ابرزار درک اداونرد     نیست که هرکس به یک ادا دسرت یابرد.   چنین یابد، اما  می

متفاوت است غیر از این است که مفهوم اداوند هم متعدد شود و یرا حقیقرت اداونردی    

عنای تعدد محادیق اردا  های متعدد برای شناات ادا به م هرگز ابزارمتعدد و متکثر باشد؛ 

 نبوده و باعث نمی شود که اداوند، چیستی و ماهیت مختلفی به اود بگیرد.

( است. GOD image( غیر از تحویر ادا )GOD conceptطور کلی تعبیر مفهوم ادا )به

هر تحوری از اداوند را نمی توان مفهوم ادا دانست؛ مفهوم حقیقی ادا مشرخص و برر   

ست ولی تحویر و تحور واحدی از اداوند وهود ندارد و پنداشرتی  اساس اسناد وحیانی ا

از  یدرهره ا  یشخحر (. 30-22، ص1396کامال شخحی است )حسینی و فرامرز قراملکی،

شرک کمترر   زانیشود از م می کینزد یانیمطابق با اسناد وح یشرک است و هر چه به ادا

 .شود می

دارد، مشررکان نیرز توحیرد در    در انجمن، چیزی بیش از پذیرش ادای االق وهود نر 
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منتقرد در  پژوهشرگر  کردنرد. یرک    پذیرفتند ولی ربوبیت تشریعی را انکار می االقیت را می

نویسد: از نظر کالمی، انواع مختلفی از القائات انجمن، اشتباه و بردعت اسرت؛    می شمقاله ا

تفاده کنید، گروه اود از هر چیزی اس "قدرت برتر"یا  "ادا"توانید برای  در برنامه  نها می

شما  رزو کنید. یکی از کلمات مسخره تر این اسرت کره بره مرا      "ادای"اود را به عنوان 

را بسازید، مهم نیست که این قدرت چیسرت   "G.O.D"توانید کلمه  کند شما می پیشنهاد می

گوید درک همره از اردا صرحی  اسرت؟ ایرن       تواند کمک کند.  چه کسی می و چگونه می

نامد ، اظهرار اینکره همره مرذاهب و      کلیسای کاتولیک  ن را بی تفاوتی میبدعت است که 

ادایان به همان اوبی هستند و فرقی نمی کند کدام یک را انتخاب کنید؛ شیطان یا عیسی.  

نظرات افراد مختلف درباره ادا متفاوت است پس همه  نهرا نمری تواننرد صرحی  باشرند      

(Orange, 2011.) 

کنند اصلِ وهود اداوند است نه  ها  ن را به یک صورت درک می ن نچه همه انسا ؛ثانیا

؛ ذهن  دمی اهازه ندارد که اداوند را در ناحیره ذات و ناحیره صرفات    فهمِ صفات اداوند

به طور دلخواه تفسیر و تعبیر نماید و برای صفات را کره نمری پسرندد از اداونرد سرلب      

ت بدهد. در متون اسالمی هر صفتی کره  کرده و صفات دیگری را به دلخواه به اداوند نسب

شود و همره صرفات کمرالی بره     عالمت ضعف و عجز و کاستی است از اداوند سلب می

طلرع  لرم ی  »شوند. حلرت امیرر )ع( فرمروده انرد:    میزان الیتناهی به اداوند نسبت داده می

 البالغره، )نهرج   صفت اود  گراه ننمروده   یها را بر مرزبند عقل؛ «هصفتِ علی تحدیدِ العقولَ

درک حقیقت اداوند به شکل اهمالی و کلی از همه انسانها سااته است؛ امرا   (.اطبه اول

تر در الهیرات ایجرابی و سرلبی تنهرا از بنردگان برگزیرده       درک تفحیلی تر و توصیف دقیق

قر ن کریم توصریف کامرل اداونرد از هانرب     اداوند ممکن و میسر است. در این زمینه، 

پرذیرد   داند اما توصریف بنردگان ارالص اداونرد را مری     اپذیرفتنی میدیگران را ناقص و ن

؛ اداونرد از  نچره او را بره  ن توصریف     «إِلّا عِبادَ اللَّهِ الم خلَحرینَ  س بحانَ اللَّهِ عَمّا یَحِفونَ»

  ./صافات(160و 159کنند منزه است مگر بندگان االص شده ادا ) می

ه باشد و چه گونه نباشد، چنرین اردایی  یرا    کنند که چگون ادایی که بندگان تعیین می
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هرا، حرد و مررز او را تعیرین      ادای ماست یا مخلوق ماست؟  یا اداوندی که انتظارِ انسان

چنین اداونردی وهرود مسرتقل نردارد و      نهایت است یا ادای محدود؟ کند، ادای بی می

زتموه بأوهرامکم فری   کل ما میّ»سااته شده ذهن  نهاست؛ امام باقر علیه السالم فرموده اند: 

-؛ هرچه با ذهن هایتان تمییز دهید در دقیرق «إلیکم مثلکم مردودٌ محنوعٌ هدقّ معانیه مخلوقٌ

و سااته اودتان است مانند اودتان و به اودتان رد  ترین معناها )درباره اداوند(،  فریده

 (.408ص، 1،ا1406)فیض کاشانی،  شود می

اداونرد  ن گونره کره شرما     »کتابهای انجمن  مده؛  بنابراین همالتی از این قبیل که در

« ای نردارد  درک شخحی شما از ادا  کامال حرق شماسرت و هریچ تبحرره    »یا « پسندید می

( باید اصالح گردد و بجای  ن گفته شود: اداونرد  ن  26ص ،1392)انجمن معتادان گمنام،

و  یانیر از منبرع وح شرح صفات و به عبارت دیگر،  گونه که هست و  ن گونه که باید باشد

. بلکره فراترر از  ن اسرتفاده از اداپنرداره بردون      شرود  افتیاشخاص در ةمعتبر و نه ساات

اصالح اودپنداره برای درمان معنوی سودمند نیست و تعردیل اودپنرداره مقدمره اصرالح     

 (. 128، ص1395شود )انحاری و هان بزرگی، اداپنداره محسوب می

 وجدان گروه. 3

 کردام  و رسانده پیروانش به را سخنانش و ها اواسته اداوند چگونهپرسش که در پاسخ به این 

انجمن  ها گفته اند که ارتبراط از طریرق    کند؟ می معرفی بندگانش به اود با ارتباط برای را مسیر

 و رهجو باید سخن ادا را از مسیر وهدان گروه بشنود. گیرد وهدان گروهی انجام می

وهدان گروه که مشرورت و تحرمیم گیرری گروهری     ان گفت: تو در ارزیابی این راه می

شود، به اودی اود ایرادی ندارد بلکه امری پسندیده است اما به این شرط کره   اوانده می

حالیکه وهدان گروه، محل  از مرزِ اود تجاوز نکند و به های امر و نهی اداوند ننشیند در

تحمیم گیری و رسیدن به نظر ادا را  های ادا دانسته شده و انجمن تنها راه تجلی اواسته

داننرد. از نظرر اسرالمی، اداونرد سرخن ارود را از طریرق         استفاده از وهدان گروهی مری 

یعنی  ن کس که  ؛رساند ها می اش که همان پیامبران باشند به دیگر انسان های برگزیده انسان

 ت.رسانِ اداوند نیز هس تر است همان است که پیام از همه به ادا نزدیک
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شود که در شرایو گوناگون، رهی وهدان، متغیرر اسرت، هریچ     با اندکی تأمل فهمیده می

تلمینی وهود ندارد که وهدان همیشه نظر ادا را لحاظ کند یا همیشه نظرر ثرابتی اتخراذ    

کند؛ به اعتراف اود انجمن، وهدان گروهی قابل تغییر و تکامل است و ممکرن اسرت بره    

 (.135و 134، ص1383انجمن معتادان گمنام،صورتهای مختلفی شکل گیرد )

شاید گمان شود انعکاس اراده اداوند در وهدان گروه، محداق هدایت الهری اسرت کره در    

( اما نه  ن کرس  46؛ نور،25؛ یونس،142)بقره، «یهدی من یشاء الی صراط مستقیم»قر ن فرموده: 

کننرد راه ارتبراط برا اردا و      اد مری کنند اداست و نه  ن راه که با  ن استمد که از او استمداد می

هم تقولرون علری اهلل مرا ال    »تروان اینران را محرداق  یرات      دریافت راهنمایی از اوست. بلکه مری 

؛ «یفترون علی اهلل الکرذب »( و 80دهید که نمیدانید )بقره، ؛ یا بر ادا چیزی را نسبت می«تعلمون

یررا ایرن تحرمیمات هریچ ربطری بره       ( دانسرت ز 103بندند )مائده، به درو  بر اداوند بهتان می

 شود.   اواسته الهی ندارند و صرفاً با شنیدن نظرات افراد گروه، عقیده گروهی اتخاذ می

هرای   برر اواسرته   وهدان گرروه،  باید از این طریق با اینکه طبق گفته انجمن،هم چنین 

قدم هرا   الهی اطالع یافت اما وهدان گروه نمی تواند تحمیمی بگیرد که مخالف سنت ها و

( یعنی ادای انجمن سخنی بر االف این اصول 63، ص1392باشد )انجمن معتادان گمنام،

نیروی برتر سرچشمه اصولی اسرت کره در ضرمن    »نمی گوید؛ کتاب عملکرد مدعی است: 

(. با این توصیف عمرالً  141، ص1383)انجمن معتادان گمنام، «بندیم ادمتگزاری به کار می

ن اصول و سنت ها نیست زیرا از یک طرف، ادا ارودش را  ادای انجمن چیزی هز هما

دهد و از طرف دیگر هم وهدان گروه اهازه ندارد بر االف  تنها در وهدان گروه نشان می

 نچه بیل ویلسون الکلری  دقیقا اصول انجمن تحمیمی بگیرد. نتیجه این که سخن ادا یعنی 

 اسمیت ز این رو بیل ویلسون و بابها و سنت ها تأسیس کرده است. ا  مریکایی با نام قدم

شوند که با الهامات الهی موفرق بره تردوین دوازده قردم      به عنوان اولیای اداوند معرفی می

 (.11، ص1393شده اند )هعفری،

توحیرد نظرری در انجمرن فقرو در پرذیرش اردای ارالق کره مشررکان نیرز           بنابراین 

س وهود ندارد و افرراد در عمرل   اسااز شود و توحید عملی هم که  پذیرفتند االصه می می
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بجای ارتباط با اود اداوند، به استمداد از هر نیروی برتر و ارتباط گیری با وهدان گرروه  

 کنند. اکتفا می

 شناسی خداباوری انجمن آسیب

اداباوری نظری و عملی انجمن،  سیب ها و پیامدهای منفی قابل تروههی بررای اعلرای    

هرای علمری و تجربری،     هبران ناپذیرند. بر اساس معیارشرکت کننده در پی دارد که گاهی 

 شوند. برای از پیامدهای دیدگاه الهیاتی انجمن در ادامه بررسی می

 توقع و لذت طلبی. 1

افررادی  ؛ گرذارد  چگونگی تحور ما از اداوند به شدت در رفتار و تعامل ما با ادا تأثیر می

 ای عراطفی و صرمیمی برقررار کننرد     رابطره  توانند با او که تحور منفی از اداوند دارند نمی

، هرای اداونرد    زادی در شااحره بر اساس تفکرر  (. در این بحث 64، ص1390)علیانسب،

کند و شخص برای اواسرته هرا    بروز میدر انسان احساس توقع طلبانه و طلبکارانه از ادا 

اردا بنرده و    کند، اداوند را بخاطر پرستش نمی اواهد بلکره  و منافع اود با او معامله می

 .  کند های اود تحور می ادا را مطابق نیازها و اواستهو  شود برده او می

ایرن  در حالیکه اواهد انجام دهد،  تواند و می معتقد است که اداوند همه چیز را می او

شناات ناقص است و چیزی هز حاصل توهمات نفسانی نیست. چنین ادایی ابزار اوبی 

تا اواسته ها و مشکالت اود را چاره کننرد. او   نسان هاستبرای لذت طلبی و کامجویی ا

کره برا صرفات دلخرواه     هایش بیفزاید. چنین اردایی   بر قلمرو لذت وندادااست که  مایل

ای برایشران نردارد، بلکره فقرو      دهد و برنامه دستوری به بندگانش نمیبندگان تحویر شده، 

 .رمان باشدالزم است بیشتر گوش به فو کند  میبالشرط ادمتکاری 

و  شودی نم دیدهبندگان  یاز طرف اداوند برا یفیتکل چی نجا که در متون انجمن ه از

، 1انسرانها گذاشرته اسرت    یزنردگ  دانیر پا به م ادیبردنِ اعت انیاز م یاساسا اداوند فقو برا

                                                                                                                                        

 ، قدم سوم و چهارم.معتادان گمنام ه،ی(، کتاب پا1392) انجمن معتادان گمنام؛. ر.ک:  1
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لرذت   هیر همان اشرباع روح  رد،یگی نچه که در ارتباط فرد با اداوند مد نظر قرار م نیبنابرا

 یرو انسان هرا اداونرد را بررا    نیاو. از ا تیاست نه پرستش اداوند و عبود انی دم یطلب

را از سرشان کم کند،  ادیبلکه انتظار دارند که اداوند نه تنها شر اعت کنند،یعبادت طلب نم

 یویر از لرذات دن  شتریب یابیبگستراند و  ن ها را در کام شانیو تنعم را برا شیبلکه سفره ع

 .مدد رساند

 باور به خدای ناقص. 2

، انسان را به ادایی بی قدرت که زاییده ذهن اودش است معتقد های الهیاتی انجمن برنامه

واگذار کردن اود به موهود مبهمی به نام قدرت برتر، مشکالت انسان را بر طرف  .دنکن می

طِرع  إن تُ»فرمایرد:   مری  در نقد چنین ادایانی قر ن کریم ؛(13، ص1393نمی کند )هعفری،

؛ اگر از بیشتر مردم روی زمین پیروی کنی ترو را  «اکثرَ من فی االروِ ی لِلّوک عن سبیلِ اهلل

ما تعب دون من دونِه اال هسماءٌ سَرمّیتُموها انرتم و   »( و 116کنند )انعام، از راه ادا منحرف می

د و پدرانتان  نهرا  ؛ شما غیر از ادا هز نام هایی را که او« بائُکم ما انزلَ اهلل بها من س لطانٍ

 (.40را نامیده اید نمی پرستید که اداوند بر  ن هیچ دلیلی نازل نکرده است )یوسف،

 عدم احساس مسئولیت. 3

، واگذاشرتن همره چیرز بره نیرروی برترر و عردم احسراس         مندیباور نوع  سیب دیگر این

ا مرورد  علی رغم اینکه انجمن معتادان گمنام از لحراظ اصرول و  مروزه هر     مسئولیت است.

پذیرش و تأیید اکثر محققان و پژوهشگران داالی و اارهی قرار گرفتره ولری براری نیرز     

گرامی معترادان گمنرام، نظرر منفری دارنرد و        12نسبت به شرکت افراد در هلسات معنوی 

معتقدند تکیه به یک نیروی برتر به عنوان اصل محوری انجمن، مسئولیت پذیری شخحری  

 (. Eric,  Feifer, Strohm, 2000, p633کند ) افراد را تلعیف می

بر اساس گزارش محققان، بررسی باورهای معنوی اعلای معتادان گمنرام، یرک رونرد    

ناچیز بین اعتقادات معنوی و تمایل به پذیرش مسئولیت برای گم شدن  ینرده یافتره اسرت    

(Eric,  Feifer, Strohm, 2000, p635.)  سرئولیت  انجمن در صدد ترویج اشکال ااصری از م
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انطبراق دارد   1پذیری فردی و مردیریت اقتحرادی بررای معترادان اسرت و برا نئولیبرالیسرم       

 .(2، ص1388)علیوردی نیا،

وقتی علوی به نیروی برتر اعتقاد پیدا کنرد در زنردگی روزانره هرر اتفراقی را حاصرل       

او  داند و چه بسا رفتارهای نرامعقول و نامشرروع ارود را بره     عملکرد نیروی برتر اود می

بنابراین موکول کردن همه چیز به ادا و تنها دعا کردن بردون هریچ فعالیرت،     منتسب کند.

 ,Orangeهای دوازده قدمی است و نشان از فلسفه افراطی  ن دارد ) بخشی از ارتداد انجمن

 ، با اقتباس(.2011

 احساس کمبود و ناتوانی. 4

مخرب است زیررا   معتادان، د درماناغلب برای رون نیروی برتر و قدرت باالتر،مدااله یک 

کند که فرد ناتوان، ناتوان است و همیشه به همین روش براقی اواهرد    را زنده می باوراین 

شرود ترا عملکررد انجمرن      ( این در اصل، باعرث مری  Ellis, Schoenfeld, 1990, p459ماند )

و بیمار درونی را  Eric,  Feifer, Strohm, 2000, p634)بیرون از بیمار باشد ) امریوابسته به 

 به بیمار بیرونی تبدیل کند.

به بیان دیگر، ممکن است یک نتیجه ااص به عنوان نتیجه مستقیم اقدامات شخص یرا  

توانرد اعتیراد ارود را بره کمبرود       از  نها تلقی شود. بنابراین یرک بیمرار درونری مری     اارا

توانرد نیروهرای    ونری مری  شخحیت مانند کمبود اراده نسبت دهد، در حالیکه یک بیمرار بیر 

 ,Eric,  Feifer)سرنوشت یا موارد دیگر را سررزنش کنرد )  ادا، مستقل از رفتار اود مانند 

Strohm, 2000,p634. 

با افزایش مسئولیت پرذیری در قبرال اقردامات،     "داالی بودن و افزایش درونی کنترل"

( Rohsenow, Leary,1978, p55پذیرش پیامدها همراه اسرت ) و  مسئولیت تحمیم گیری ها

( ولری  Rotter, 1966, p10دهد ) لذا موفقیت یا عدم موفقیت اود را به رفتار اود نسبت می

کند، شرکل اراص    قدرت باالتر، مسئولیت بار را از عهده شخص اارا می برتسلیم شدن 

                                                                                                                                        
1. Neoliberalism 
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تروان  ن را   های پروتستانتیک شرده اسرت و مری    در انجمن، برگرفته از سنت "تررقدرت ب"

 (.Room,1993, p177ر ایدئولوژی فردگرایی تلقی نمود )ضد عقل د

 انسان محوری و عدم نیاز به دستورات الهی. 5

که نیرازی بره وهرود     است تلقین نااود گاه این باورهای اداباوری انجمن،  یکی از  سیب

زیرا چنانکه بیان شرد، تفکرر عشرق بری شررط، هایگراه        دستورات الهی برای انسان نیست

دهد که انسان، او را وسیله اردمت و منفعرت بررای ارود      اندازه ای تنزّل می اداوند را به

زیررا نقرش عقرل و     ؛2و مادی گراست 1. این ههت در پی ههان سازی انسان محورداند می

 زند.   الهی را کنار می دستوراتکند و به راحتی قوانین و  وحی را از زندگی انسان حذف می

 تمررام سرچشررمة انسرران  ن براسرراس کرره تاسرر بینرری ههرران انسرران محرروری، نرروعی

انسان  .است قائل ارزش است انسان ادمت در اینکه صرف به طبیعت برای و هاست ارزش

در مترون انجمرن    3«اود»استفاده زیاد از واژه محوری، روح حاکم بر مکاتب غربی است و 

 برنامه هاست.این نیز حاکی از انسان محوری 

 گیری نتیجه

شااحه اساسی را به دست  سهژوهش در اداباوری از دیدگاه انجمن، های این پ بررسی. 1

 زادی در درک و انتخراب نیرروی برترر، ارتبراط     و  داد که عبارتند از: شخحی برودن اردا  

. این نتیجه از بررسری و تامرل در   قوی تر بودن نیروی برترو  گرفتن از طریق وهدان گروه

 ن اعتیاد بدست  مد.مبانی انجمن در باب نقش نیروی برتر در درما

از نقد و ارزیابی شااحه ها و مقایسه  نها با نگاه توحیدی اسالم به اداوند روشرن  . 2

و مدل تحور  ن از اداوند، فاصرله   ستشد که انجمن دچار کج اندیشی درباره ادا شده ا

بسیاری با ادای فطری، ابدی و ازلی، بی نیاز و حکیم که در متون اسرالمی معرفری شرده،    

                                                                                                                                        

1. Humanism : انسان محوری 

2. Materialism: ماده گرایی 

3. self 
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 از اسراس  دارد و توحید عملیند. در این هریان، توحید نظری به شکل صحیحی وهود دار

می یابد؛ افراد بجای ارتباط با اود اداوند، به استمداد از هر نیروی برتر و ارتبراط  نتحقق 

های این تحقیق حاکی از  ن است کره ارداباوری    کنند. یافته گیری با وهدان گروه اکتفا می

 های مسیحیت، شباهت بسیاری دارد. است و به  موزه انجمن، بسیار ناقص

 قبیل این از مواردی شاملهای مخرب این نوع از اداباوری  پیامدهای منفی و  سیب. 3

: توقع و لذت طلبی، باور به ادای ناقص، عدم احساس مسئولیت، احساس کمبود و هستند

مدها، افراد را به شخحیتی بری  ناتوانی، انسان محوری و عدم نیاز به دستورات الهی. این پیا

 سازد. ایمان و تسلیم در برابر تحمیم انجمن مبدّل می

های دوازده قدمی گمنام، از هملره   های این تحقیق حاکی از  ن است که انجمن یافته. 4

 برای اهتماعی و رفتاری منظر از زایی  سیب که سازماندرمانگرایند  نوپدید وهای  معنویت

رونرد. ایرن نتیجره از اصرل گمنرامی در انجمرن و        به شمار می هامعه طور همین و معتادان

 ید. انجمن از منظرر رفتراری بردون     همین طور از اصل حاضرنشدن در رسانه ها بدست می

 نکه نسبت به دیگر  سیب ها از نگرش اداباوری مدد گیرد، راه را بررای اعتیراد در دیگرر    

 ر  سیب ها دامن میزند.گذارد و اداباوری اش به دیگعرصه ها باز می
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