برساخت اعتیاد و روند ابژه سازی معتاد



مهناز علیزاده ،یوسف اباذری،



فرح ترکمان ،عبدالحسین کالنتری
چکیده

واژگان کلیدی :قدرت ،گفتمان قالب معرفتی« ،حقیقت» اعتیاد ،انجمن معتادان گمنام.
 .دانش آموخته دکتری جامعه شناسی

sepidehalizadeh@yahoo.com

 . دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران(نویسنده مسئول)
 .استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز

] [ DOR: 20.1001.1.24766933.1399.11.1.1.0

هدف از این مطالعه واکاوی برساخت ذهن معتاد و خانواده او متأثر از گفتمان های مسلط
اعتیاد در دهه های پس از انقالب  7531است .به عبارتی ،روند ساخته شدن ذهن تحت تأثیر
«حقیقت» اعتیاد در گفتمان های مسلط مدنظر است .چگونگی شکل گیری احساسات و
اندیشهها در عرصه اعتیاد از طریق مطالعه ساختار زبان و تحوالت آن با عنایت به شرایط
اقتصادی ،فرهنگی و تاریخی مطمح نظر بوده است .دراین مطالعه با رویکرد انتقادی فوکویی از
روش میدانی با تکنیک مصاحبه عمیق با معتادان و خانوادههایشان بهره گرفته شده است.
نتایج پژوهش حاضر بر اساس تحربه زیسته معتادان و خانواده هایشان نشان می دهد که
معتادان برساخته ای از تداوم گفتمانهای مسلط در خانواده ها و کمپها هستند .بر اساس
چهار قالب معرفتی مسلط بر شناخت اعتیاد و معتاد در ایران از سال  7531تا به امروز که
شامل گفتمان انقالبی ،گفتمان اجتماعی ،گفتمان اقتصادی و گفتمان بازار است ،روند برساخته
شدن ذهن معتاد و خانواده تحت تأثیر «حقیقت» اعتیاد و ابژه سازی معتاد در این قالبهای
گفتمانی بر اساس تجربه زیسته آنان بازنمایی می شود .قابل ذکر است که در مواردی از
تجربه زیسته افراد مورد مطالعه ،مکانیزمهای قدرتی در این چهار گفتمان به صورت ترکیبی
خودنمائی می کنند .همچنین ذهن معتاد و خانواده او ،متأثر از گفتمان انجمن معتادان گمنام
نیز شکل گرفته که این گفتمان از دو طریق ،یکی معرفی «حقیقت» اعتیاد به مثابه ضعف
معنویت و دیگری جلوه دادن اعتیاد به مثابه امری طبیعی و نه امری اجتماعی ،در امتداد
گفتمانهای مسلط بر جامعه قرار گرفته و از خانواده در مقابل معتاد حساسیتزدایی مینماید.
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جامعۀ ایران بیشتر مایل است که معتادان را به خانواده محول کند تا دولت .برای تأیید آن میتوان به
«سیاست اجتماعیکردن امر مبارزه با موادمخدر» اشاره کرد که بهعنوان تبلور همدلی و همزبانی دولت و
ملت از سوی وزیر کشور و دبیر کل ستاد مبارزه با موادمخدر از سال  1931تاکنون مطرح شده است و
همچنین در امتداد آن اسناد و شواهدی است که نشان میدهد ،از  4772مرکز دولتی و غیردولتی خدمات
درمان و کاهش آسیب معتادان در سال 88 ،1931درصد این مراکز غیردولتی و فقط 14درصد آن را مراکز
دولتی تشکیل میدهند .بهگونهایکه سهم مراکز غیردولتی درمان و کاهش آسیب در سال  ،34معادل
39درصد و مراکز دولتی معادل 7درصد بوده است (دفتر برنامهریزی دبیرخانۀ ستاد مبارزه با موادمخدر،
 43 -47 :1934و .)142-144
مراکز بازپروری نیز در حوزۀ اعتیاد ،هم از حیث نحوۀ کار و هم از لحاظ مقاصد و اهداف ،بیش از آنکه
کارکردهای بازپروری داشته باشند ،مرجعی قضایی برای استقرار نظم شدهاند .همچنین ،عرصۀ رقابت
اقتصادی و منزلتی بین این مراکز ایجاد شده است که دو دلیل ،زمینهساز این رقابت است .یکی مشکالت
مالی است که مراکز فوق ،به خاطر نبود حمایت مالی از سوی دولت و مردم با آن مواجه هستند و
دیگری ،عدم اشتغال و بحران اقتصادی ناشی از مدل اقتصادی مسلط در جامعۀ ایران امروز است که به
این مراکز بُعد اشتغالزایی یا به عبارت دقیقتر ،تجاری ،بخشیده است .بهگونهایکه در سال  1982که
مسئولیت مجوز کمپها و مراکز نگهداری معتادان از سمن «تولد دوباره» به سازمان بهزیستی واگذار
شده ،در زیرمجموعۀ هر سه سازمان (بهزیستی ،بهداشت و زندانها)  329مرکز ایجاد شده که  411مرکز
دولتی و  727مرکز خصوصی بودهاند .شایان ذکر است که معادل تعداد  172111نفر در مراکز خصوصی و
 48973نفر در مراکز دولتی ،فقط از سوی سازمان بهزیستی در این سال پذیرش شدهاند و این تعداد
همواره رو به افزایش بوده است .در سال  1987نسبت به  1982رشد 97درصدی را در تشکیل مراکز
داشتهایم .این امر در حالی است که طی این سالها و تاکنون مراجعۀ مجدد معتادان به مراکز ترک اعتیاد
بسیار مشاهده شده است (دفتر برنامهریزی دبیرخانۀ ستاد مبارزه با موادمخدر.)72 :1987 ،
مؤید کارکرد اقتصادی مراکز بازپروری نیز دالیل و شواهد بسیاری است که از آن جمله میتوان به
اعالم دفتر برنامهریزی دبیرخانۀ ستاد مبارزه با موادمخدر اشاره کرد که تعداد افراد پذیرششده در مراکز
مجاز درمان و کاهش آسیب اعتیاد به موادمخدر و روانگردانها موضوع مادۀ  17قانون ،تحت نظارت
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،سازمان بهزیستی کشور و سازمان زندانها در سال 1934
معادل  792711نفر است که  299442نفر از سوی سازمان بهزیستی 489179 ،از سوی وزارت بهداشت
و  27411نفر از سوی سازمان زندانها پذیرش شدهاند (دفتر برنامهریزی دبیرخانۀ ستاد مبارزه با
موادمخدر .)77 :1987 ،از این تعداد 973978 ،نفر در مراکز غیردولتی و  87144نفر در مراکز دولتی
پذیرش شدهاند .گفتنی است که تعداد افراد پذیرششده در مراکز نگهداری ،درمان و کاهش آسیب
معتادان کشور موضوع مادۀ  19قانون مبارزه با موادمخدر ،در سال  1934معادل  41727نفر است (همان:
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 .)412-419نرخ شیوع اعتیاد جمعیت عمومی کشور در سال  1939معادل 7.2درصد است که این نرخ در
جمعیت دانشآموزی معادل 4.1درصد و در جمعیت دانشجویی معادل 2.7درصد گزارش شده است .این
در حالی است که در همین سال ،نرخ عود نیز معادل 7درصد اعالم شده که باالترین این نرخ مربوط به
محیطهای کارگری است که تا 44درصد میرسد (دفتر برنامهریزی دبیرخانۀ ستاد مبارزه با موادمخدر،
 .)78 :1939همگی این موارد نمایانگر آن است که مراکز فوق و رویکرد روانشناختی مسلط بر آنها که
با محوریت تمرکز بر خود فرد معتاد است ،در عمل ،نهتنها اعتیاد را کنترل نکرده ،بلکه به تداوم و
گسترش آن یاری رسانده است.
پژوهشهایی که با رویکرد روانشناختی در حوزۀ اعتیاد (برجعلی )1983 ،انجام شده نیز به دلیل داشتن
تحلیلهای خرد ،عالوه بر اینکه زمینه را برای تسلط رویکرد روانشناسانه فراهم آوردهاند ،نپذیرفتهاند که
درکشان از اعتیاد ،درکی جزئی بوده و میتواند صرفاً یکی از شیوههای نگریستن به اعتیاد باشد .بدین
ترتیب ،این پژوهشها همواره مانع از دیدهشدن شرایط زمینهای شدهاند که برسازندۀ ویژگیهای
شخصیتی است که به معتاد منتسب شده است .مطالعات جامعهشناختی حوزۀ اعتیاد نیز با اتخاذ رویکردی
آسیبشناختی و تحلیلهایی پوزیتیویستی (جهانتاب ،)1939 ،کالننگر و محافظهکارانه بوده و به کلی
گویی در باب اعتیاد پرداختهاند و راهکارهای عملی ارائه کردهاند .درنهایت ،مطالعاتی که در حوزۀ
روانشناسی اجتماعی (حکیمی و حسینی )1932 ،انجام شده ،با نزدیکشدن به رویکرد روانشناسانه ،به
تفسیرگرایی صرف در تبیین اعتیاد گرایش پیدا کردهاند.
جایگزینکردن مضمون اعتیاد بهمثابۀ بیماری بهجای مضمون اعتیاد بهمثابۀ جرم ،نمایانگر آن است که
سیستمهای درمانی و بازپروری اعتیاد در شرایط فعلی ،غالباً براساس گفتمان روانشناسی کار میکنند .از
طرفی روند رشد و بازگشت به اعتیاد براساس شواهد و اسنادی که شرح آن داده شد ،نشاندهندۀ ناکامی
و ضعف گفتمان روانشناسی و بیمارانگاری اعتیاد در ترک آن است .بدین ترتیب ،ازآنجاکه اعتیاد به
شکل مسئلۀ فردی جلوه کرده است ،مانع از دیدهشدن عوامل اجتماعی و شکلگیری حوزۀ عمومی در
جامعه گردیده است و نتیجۀ آن عودکنندگی اعتیاد و تداوم در مصرف بوده است .مکانیزم مشترک در هر
دو ،یعنی در اعتیاد بهمثابۀ جرم و اعتیاد بهمثابۀ بیماری ،انکار ،و تمایز از طریق برچسب بیمار و مجرم
است که همواره موجب نادیده گرفته شدن عوامل اجتماعی شده است.
مطالعات قبلی در حوزۀ پژوهشی و درمانی اعتیاد ،همواره با پیشفرضی از دانش اعتیاد ،ازجمله اعتیاد
بهمثابۀ بیماری (کدیور و مرادی1932 ،؛ ناصری ،)1939 ،اعتیاد بهمثابۀ جرم (کاظمی ،)1939 ،اعتیاد
بهمثابۀ آسیب (ابراهیمی و پیرزاده 1934 ،و  )1932و ،...بسته به گفتمان غالب در زمان بررسی خود ،به
تبیین اعتیاد پرداختهاند ،درحالیکه اهمیت و ضرورت تحقیق حاضر از آن جهت است که بدون هیچکدام
از این پیشفرضها دغدغۀ شناخت اعتیاد را دارد تا از این طریق نشان دهد که هریک از این تبیینهای
گوناگون از دانش اعتیاد ،چه کنشهایی را در پی داشته و موجب استمرار کدامیک از الگوهای کنش و
حذف کدامها گردیده است و درنهایت ،ارتباط این استمرار و حذف را با ساختارهای قدرت مورد تحلیل

برساخت اعتیاد و روند ابژه سازی معتاد در دهههای پس از انقالب 7531

] [ Downloaded from jspi.khu.ac.ir on 2022-07-07
] [ DOI: 10.29252/jspi.11.1.177

711

] [ DOR: 20.1001.1.24766933.1399.11.1.1.0

قرار دهد .در عرصۀ پژوهشی و درمانی اعتیاد ،زبان همواره عامل بیان احساسات و اندیشهها تلقی شده و
نه پیششرط آنها .اهمیت تحقیق فوق از آن جهت است که درصدد است تا ساختارهای زبان را بهمثابۀ
عامل برسازندۀ احساسات و اندیشهها و تحوالت آن را با عنایت به شرایط اقتصادی ،فرهنگی و تاریخی
بررسی کند.
مسئلۀ تحقیق حاضر آن است که نشان دهد ،اعتیاد نه جرم و نه بیماری ،بلکه با اتخاذ یک رویکرد
انتقادی ،فقط بخشی از یک نظام گفتمانی در هر مقطعی از تاریخ است و درعینحال ،فهم این گفتار و
چگونگی ساختهشدن ذهن توسط آن ،در دهههای پس از انقالب  1977است .انکار ،تبعیض ،اخالقی
جلوه دادن ،وابستگی ،سرکوب ،ترس ،گناه ،شرمساری ،انزوا و ...همگی جزو مکانیزمهای قدرت هستند
که همواره در گفتارهای مسلط اعتیاد در هر زمان ،به واقعیت اعتیاد شکل داده و از این طریق معتاد را
ابژه قرار دادهاند و از طرفی همین سازوکارها با الگوسازی در نهادهای جامعهپذیری ازجمله خانواده،
موجبات تداوم اعتیاد را فراهم آوردهاند.
آنچه در مطالعات روانشناختی ،آسیبشناختی و روانشناسی اجتماعی که بهصورت نمونهای به شرح و
نقد آن پرداخته شد ،مشهود است نشان میدهد که هریک از این مطالعات با توجه به حوزه و گستره
مطالعاتی خود در یکی از سطوح خرد ،میانه یا کالن انجام گرفتهاند و بنابراین سطوح فوق را در یک
پیوستار و در ارتباط با یکدیگر بررسی نکردهاند .ضرورت تحقیق حاضر از آن جهت است که با اتخاذ
رویکردی انتقادی ،درصدد است تا ارتباط بین سه سطح مذکور (خرد ،میانه و کالن) را در یک پیوستار
مورد مطالعه قرار دهد .ازاینرو ،این مقاله با هدف شناخت «حقیقت» اعتیاد و روند ابژهسازی معتاد ،قصد
پاسخ به سؤال «چگونه ذهن معتاد و خانواده متأثر از گفتمانهای مسلط اعتیاد در دهههای پس از انقالب
 1977ساخته شدهاند و گفتمانهای فوق را مجدداً مورد بازنمایی و بازتولید قرار دادهاند؟» را دارد.
با مروری بر پژوهشهای انجامشده در حوزۀ اعتیاد ،تراکم تحقیقات کاربردی نسبت به تحقیقات
بنیادی مشاهده میشود (ولیان و سلیمیکیا .)1932 ،از طرفی پژوهشهایی که با اهداف بنیادی انجام
شدهاند ،اندک و بیشتر در تأیید رویکردهای موجود نسبت به اعتیاد بوده و فاقد نگاه انتقادی هستند
(فرامرزی و فیروزی ارنان 1931 ،و  .)1932همچنین تحقیقات بنیادی در حوزۀ خاص تاریخ اعتیاد نیز
اندک و مبتنی بر تاریخنگاری گفتمانهای اعتیاد است که به تحلیل انتقادی این گفتمانها و تبیین ارتباط
بین آنها در شکلدهی سامانۀ اعتیاد نپرداختهاند (مدنی .)1931 ،پس ،فقدان تحقیقی که درصدد باشد تا
تأثیر «حقیقت» اعتیاد در گفتمانهای مسلط چند دهۀ اخیر پس از انقالب را در ساختهشدن ذهن معتادان
و خانوادهها مورد بررسی انتقادی قرار دهد ،مشهود است و تحقیق حاضر که هدف مطالعه در این حوزه را
دارد ،تازگی و ضرورت مییابد.
با بررسی حوزۀ مطالعات اعتیاد مشاهده میشود که این مطالعات همواره قائل به تفکیک دو حوزۀ
عرضه و تقاضا هستند و در حوزۀ تقاضا قائل به مرزبندی بین پیشگیری اولیه ،دومین و سومین هستند که
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بهترتیب همان عرصۀ پیشگیری ،درمان و کاهش آسیب است (مهریار و جزایری .)1989 ،پژوهش حاضر
درصدد است تا ارتباط بین این حوزهها را مورد تحلیل انتقادی قرار دهد.

مبانی نظری

فوکو 1بهجای اینکه کنشگران و ساختارها را مقوالت اصلی به شمار آورد ،بر قدرت متمرکز میشود.
قدرت نیز همچون گفتمان 4به یک کنشگر خاص از قبیل افراد یا دولت یا گروههای دارای
منافع خاص تعلق ندارد ،قدرت در میان اعمال اجتماعی مختلف پخش شده است .قدرت هم
مسئول خلق جهان اجتماعی ما و هم مسئول نحوۀ شکلگیری خاص این جهان و نحوۀ امکان
گفتوگو دربارۀ آن است و امکان شکلگیری شیوههای دیگرِ بودن و گفتوگو را منتفی میکند.
بنابراین ،قدرت 9هم نیرویی مولد و هم بازدارنده است .قدرت ،گفتمانها ،دانش2ها ،بدنها و
ذهنیتها را میسازد و رابطۀ نزدیکی با گفتمان پیدا میکند .گفتمان نقشی اساسی در
سوژهساختن ما و نیز ساختن ابژههایی دارد که میتوانیم چیزهایی دربارۀ آنها بدانیم .سوژهها
در گفتمانها خلق میشوند .فرد به واسطه و میانجی فرهنگ و زبان آن بدل میشود ،بهعبارتی
سوژه مرکززدایی میشود (فیلیپس.)93-99 :1939 ،

قدرت از منظر فوکو ،نهاد یا ساختار نیست ،بلکه نامی است که به یک موقعیت استراتژیک
پیچیده در جامعهای معین اطالق میشود .عقالنیت قدرت ،عقالنیت تاکتیکهایی است که
زنجیروار به یکدیگر متصل و یکدیگر را تکثیر میدهند و تکیهگاهشان جای دیگر و نهایتاً
سامانۀ کلی را تشکیل میدهند .پس ،براساس این رویکرد ،تولید انبوه گفتمانها درمورد اعتیاد،
در حوزۀ روابط متکثر ،چندگانه و متغیر قدرت جا میگیرند .روابط قدرتی ،معتادان را بهمنزلۀ
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از نظر فوکو ،گفتهها و نوشتههای مردم را میتوان نمونهها یا شواهدی از گفتمانها تلقی کرد ،موقعیت
هایی که در آن گفتمانها مجال مییابند تا رویدادی را به شکلهای مختلف برسازند .قطعههای گفتاری
یا نوشتاری گوناگون را تا جایی میتوان متعلق به گفتمانی واحد دانست که تصویر کلی واحدی از یک
ابژه را ترسیم کنند .از سویی گفتمانها در گفتهها و نوشتهها تجلی مییابند و از سوی دیگر معنای گفته
ها یا نوشتهها به نوبۀ خود ،بسته به بافت گفتمانی خاصیاند که در آن ظاهر میشوند .متونی همچون
گفتوگو و مصاحبه را میتوان نمود یا جلوهای از یک یا چند گفتمان دانست (بر.)117-112 :1932 ،
«رویکرد فوکویی مبتنی بر واساختگرایی است که بهجای فعالیت برسازندۀ فرد ،بر نیروی برسازندۀ زبان
بهمثابۀ نظامی از نشانهها تأکید دارد و به این مسئله میپردازد که سوژۀ انسانی چگونه با ساختارهای زبان
و با ایدئولوژی برساخته میشود» (همان.)93-98 :
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 .۲پیشینۀ پژوهش
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فوکو قائل به پیوندی ریشهای بین روابط نیرو و روابط حقیقت است و توسعۀ رابطۀ نیرو را از طریق
حذف سوژۀ ناطق از جهان شمولیت حقوقی-فلسفی میداند .از منظر او:
درهمتنیدگی بدنها ،هیجانها و تصادفهاست که شبکۀ دائمی تاریخ و جوامع را میسازد.
به همین دلیل ،بایستی تکنیکها و روندهای قدرت در حوزۀ اعتیاد از پایینترین الیه تحلیل
شود ،یعنی از طریق مطالعۀ طردها و تفسیرهای خود معتادان ،اینکه چطور قدرتهای عمومیتر
یا منافع اقتصادی میتوانند به بازی این تکنولوژیهای قدرت در حوزۀ اعتیاد که بهطور نسبی
مستقل و بینهایت کوچکاند ،راه پیدا کنند .قدرت در حوزۀ اعتیاد را از طریق کردارهای واقعی
یعنی قلمرو کاربست آن بایستی مطالعه نمود نه نیات که در درون است .اینکه چطور عناصری
چون بدنها ،نیروها ،انرژیها ،مادهها ،میلها و اندیشههای چندگانه تدریجاً و بهطور پیشرونده
و مادی بهمنزلۀ ابژهها در دهههای اخیر پس از انقالب ساخته شدهاند (فوکو.)117-99 :1931 ،

از منظر فوکو ،دولتها تجلی نظامهای حکومتداری هستند .حکومتداری ،شبکهای است
برای تحلیل روابط قدرت .این شبکه یا همان انگارۀ حکومتداری ،برای تحلیل شیوههای
هدایت رفتار معتادان ،دیوانگان ،بیماران ،مجرمان و کودکان معتبر تصور میشود .اقتصاد
سیاسی و مسئلۀ حکومت حداقلی به هم پیوسته هستند .بازار قاعدهای است در تقابل با
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بهعبارتی« ،ساختارهای قدرت را استراتژیهای جهانیای دانست که تاکتیکهای محلی سلطه را درمی
نوردند و به کار میگیرند .پس ،با قدرتی مواجهایم که کنترل بدن و زندگی را در دست دارد ،یا بهعبارتی
زندگی را که یک قطب آن بدن و قطب دیگرش جمعیت است ،تحت کنترل دارد» (همان.)929-913 :
پدیدههای بیمارگون باید بر مبنای متن زندگی شناخته شوند و نه بهعنوان یک ذات بیماری شناختی .با
رویکرد فوکو« ،عمق اعتیاد (بهمانند جنون) ،نه چون بیماری ،بلکه بهمثابۀ پدیدهای تاریخی که محصول
فرهنگ و تمدنی خاص است ،کاویده میشود» (فوکو .)23 :1931 ،با استناد به این رویکرد ،سازمانها و
نهادها ،متولی راهاندازی خرده-فیزیک قدرت تنبیهی بدن یا بخشی از تبارشناسی روح مدرن هستند.
یعنی روح را بهواسطۀ عملکرد قدرت در پیرامون و بر سطح و درون بدن تنبیهشدگان تولید میکنند
(تکنولوژی قدرت بر بدن) .قدرت ،دانش را تولید میکند و دانش نیز بدنها را به ابژههای خود بدل کرده
و مورد انقیاد قرار میدهد« .بدینترتیب ،سوژۀ شناسنده و ابژههای مورد شناخت از اثرها و دگرگونیهای
تاریخی این استلزامهای قدرت-دانش شکل میگیرند» (فوکو .)21 :1939 ،همچنین ،از نگاه فوکو،
«بهطورکلی تمامی نهادهای کنترل فردی ،به شیوهای دوگانه عمل میکنند ،شیوۀ تقسیمبندی 1دوتایی و
نشانهگذاری و شیوۀ تعیین اجباری ویژگیها و توزیع تفاوتگذارانه» (همان.)429-197 :
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ابژههای ممکن برمیسازند و از طریق محاصرۀ اعتیاد توسط تکنیکهای دانش و روشهای
گفتمانی ،آنها را مورد آماج قرار میدهند .پس ،در بحث اعتیاد ،با استناد به رویکرد فوکویی،
میان تکنیکهای دانش و استراتژیهای قدرت هیچ بیرونگی وجود ندارد .همچنین گفتمان
وسیلۀ انتقال قدرت و مولد آن است (فوکو.)113-119 :1982 ،
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رویکرد فوکویی درصدد است که نشان دهد ،چطور اتصال مجموعهای از کردارها به رژیمی از حقیقت
که سیاست و اقتصاد زیر نفوذ آن هستند ،دستگاه یا آرایهای از دانش-قدرت را میسازد که مرز آنچه را
وجود ندارد به نحوی کارآمد در واقعیت ترسیم و بهطور مشروع تابع تقسیمبندی درست-غلط میکند.
حکومتداری برای اینکه عزم جهانی خود را بر کل فضای حاکمیت اعمال کند ،برای اینکه
تابع خرد علمی و اقتصادی متضمن تبدیل حاکم به ژئومتر اقتصادی یا مأمور علم اقتصاد نباشد،
برای اینکه فن حکمرانی به دو شاخۀ اقتصادی و حقوقی تبدیل نشود و خالصه وحدت و عمومیت
آن در کل عرصۀ حاکمیت و تمایز و استقالل آن در مقابل علم اقتصاد حفظ شود ،برای پاسخ به
این سه مسئله ،فن حکمرانی باید ارجاع ،قلمرو ارجاع و واقعیت جدیدی داشته باشد که بر پایۀ آن
اعمال شود .این قلمرو ارجاع جدید ،جامعۀ مدنی است .تحلیل جامعۀ مدنی با پیمانهایی مشخص
میشود که نه صرفاً اقتصادیاند و نه صرفاً حقوقی .فرد و جامعه نمیتوانند بدون هم وجود داشته
باشند .چراکه امر اجتماعی ،بخشی از امر طبیعی است و امر طبیعی همواره بهواسطۀ امر اجتماعی
فهمیده میشود .جامعۀ مدنی میتواند پشتوانۀ فرایند و پیمانهای اقتصادی باشد و درعینحال ،از
آنها فراتر رود و به آنها فروکاسته نمیشود (همان.)218-931 :
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حکومت .تحلیل رفتار غیراقتصادی از طریق شبکۀ فهمپذیری اقتصادی و نقد و ارزیابی کنش
مراجع عمومی با معیارهای بازار .اقتصاد شکل حقوقی حاکمی را که در چارچوب دولت اعمال
حاکمیت میکند ،میرباید و دقیقاً همین دولت است که عنصر اساسی حیات جامعه یعنی
فرایندهای اقتصادی را میسازد (فوکو.)98-3 :1934 ،

این مطالعه با تمسک به اندیشۀ فوکو به بررسی «حقیقت» اعتیاد در بستر گفتمانهای غالب که ابژه
سازی معتاد از آن سر بر میآورد مبادرت کرده است.
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پرسش اصلی این پژوهش دربارۀ رابطۀ گفتار اعتیاد و قدرت بوده است ،چیستی «حقیقت» اعتیاد و اینکه
رابطۀ آن با نهادها و دانشها در دهههای اخیر پس از انقالب چگونه بوده است .پاسخگویی به این
پرسش ،مطالعه در سطح کالن را میطلبید .ازآنجاکه کتاب نظم گفتار ،نوشتۀ میشل فوکو ،الگوی بررسی
تاریخی برای پاسخگویی به این پرسش مدنظر قرار گرفته ،پژوهش حاضر مستلزم انتخاب قالبهای
معرفتی (اپیستمهها) در این بازه زمانی بوده است .انتخاب این قالبهای معرفتی را بهگونهای انجام دادیم
که بررسی در دو مجموعۀ انتقادی و تبارشناختی طرحشده از سوی فوکو در کتاب نظم گفتار او امکان
پذیر باشد و درنهایت بتوان با بهرهگیری از مکانیزمهای آثاری از فوکو که خود در این کتاب مرتبط با هر
بخش ذکر میکند ،به فهم و تحلیل قالبهای معرفتی تعیینشده در تحقیق حاضر ،دست یافت.
بهرهگیری این تحقیق از مجموعۀ انتقادی مطرحشده در کتاب «نظم گفتار» فوکو در قالب دو اصل
است .اصل برگرداندن معنا که بیان میدارد همواره سرچشمۀ گفتار اعتیاد در چهرههایی همچون مؤلف،
مادۀ علمی ،ارادت به حقیقت اعتیاد که به نظر میرسد نقش مثبتی دارند ،یافت شده است ،درحالیکه این
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بهرهگیری تحقیق حاضر از مجموعۀ تبارشناختی مطرحشده در کتاب نظم گفتار فوکو نیز در قالب سه
پیشفرض بوده است .اصل ناپیوستگی که بهواسطۀ آن گفتارهای اعتیاد در قالبهای معرفتی را بهمثابۀ
پراتیکهای ناپیوستهای فرض کردیم .اصل خودویژگی که بهواسطۀ آن گفتار اعتیاد در هر قالب معرفتی
را بهمثابۀ خشونت تحمیلشده نسبت به اعتیاد فرض کردیم ،نه کاربست معانی ازپیشمعلوم .پیرو آن ،به
دنبال نظمها در گفتار اعتیاد مربوط به هر قالب معرفتی بودهایم ،نه ریشهها .اصل برونیت که بهواسطۀ آن
گفتار اعتیاد را در هر قالب معرفتی ،مبدأ و از پیدایش و قاعدهمندیاش شروع ،و به سوی شرایط بیرونی
امکان آن حرکت و حدود آن را تعیین کردیم .از طریق این اصل ،شرایط پیدایی ،رشد و تغییر گفتار اعتیاد
در هر قالب معرفتی را مشخص کردیم.
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تحقیق بنا را بر منفیبودن تأثیر آنها گذاشته و تلقی دارد که اینها همواره کار رقیقترکردن گفتار اعتیاد
را انجام دادهاند .شایان ذکر است که اصل رویداد در مقابل آفرینش که با بهرهگیری از آن مؤلف ،مادۀ
علمی ،ارادت به حقیقت اعتیاد را در حکم مراجع بنیادی و آفریننده در نظر نگرفتیم ،در تقابل با نگرش
ذاتانگارانه و پدیدارشناختی است .درنهایت ،با بهرهگیری از این مجموعه ،صور کنارگذاری ،ایجاد
محدودیت و تملک را در متن قالبهای معرفتی موردنظر شناختیم.
نمودار زیر نمایانگر مراحل مجموعه انتقادی به کار گرفته شده در تحقیق حاضر است که به لحاظ
شکلی در این قسمت آوردیم تا روند کار را نشان داده و آن را تا حدی فهمپذیر کنیم.
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روش تحقیق در پاسخ به این پرسش ،تحلیل گفتمان بوده است .برای جمعآوری اطالعات در این
قسمت از تکنیک اسناد و مدارک مکتوب اعم از کتابها ،گزارشها ،آییننامه و مصوبات تاریخی و
سازمانی و ...استفاده شده است.
پرسش دیگر این پژوهش که تمرکز اصلی مقالۀ حاضر بر آن بوده و بر مبنای آن تنظیم شده است،
بررسی چگونگی روند ساختهشدن ذهن معتادان و خانوادهها بر مبنای گفتمانهای مسلط اعتیاد در چهار
دهۀ اخیر پس از انقالب که در بخش اول پژوهش واکاوی شد ،با استناد به روش فوکو در آثارش است.
در این بخش نیز تالش شد که برای چگونگی بازتولید مکانیزمهای قدرتی گفتمانهای مسلط از طریق
بازنمایی ذهن معتادان ،با رویکرد انتقادی فوکویی از روش میدانی استفاده شود و جهت جمعآوری
اطالعات از تکنیک مصاحبه ،بهره گرفته شد .مصاحبههای عمیق با معتادان و خانوادههای آنان در داخل
و بیرون از سمنها ،در داخل شهر تهران و کمپهای مناطق حاشیهای تهران ،ازجمله شهریار ،ورامین،
شهرری ،وردآورد کرج و ...تکنیک اصلی تحقیق بوده است و مشاهدۀ مشارکتی و غیرمشارکتی نیز به
موازات آن انجام پذیرفت .حدود زمانی تحقیق حاضر ،از بهمن  1939تا تیر  1937بوده است .ازآنجاکه
بررسی روند ابژهسازی در طول چهار دهۀ پس از انقالب مدنظر بوده است ،بنابراین ،استفاده از افراد در
دامنۀ سنی گسترده ( 18تا  97سال) بهمنظور شناسایی روندها در طول نسلهای مختلف برای مصاحبه
الزامی بوده است .پیرو این امر ،محقق تالش کرده بهطور متوازن و همزمان تمامی گروههای سنی ،افراد
با مواد مصرفی گوناگون و سطوح تحصیالتی و وضعیت اجتماعی-اقتصادی متفاوت را بهصورت نمونهای
جهت مصاحبه پوشش دهد .جمعاً حدود  21مصاحبۀ عمیق با معتادان و خانوادههای آنان انجام شد.
ازآنجاکه روش تحقیق حاضر کیفی است ،مالک تعداد مصاحبهها ،تکرار و به مرز اشباع رسیدن دادهها
بوده است .تحلیل و آنالیز دادهها نیز با تأمل بر تمامی آثار اصلی فوکو و بازشناسی مکانیزمهای به کار
گرفته شده در آنها صورت پذیرفت.
در ترکیب افراد انتخابشده جهت مصاحبههای عمیق تا رسیدن به مرز اشباع نظری دادهها ،ترکیب
جنسی ،ترکیب سنی و ترکیب زمان یا سن پاکی ،نوع مادۀ مصرفی ،سطح تحصیالتی و طبقۀ اجتماعی-
اقتصادی و ...همواره مورد توجه محقق بوده است .بهگونهایکه افراد مورد مصاحبه براساس ترکیب
جنسی به شکل برابر انتخاب شده و با  17نفر مرد معتاد و  17نفر زن معتاد به تفکیک مصاحبه انجام
گرفت .همچنین تالش شد تا ترکیب سنی در هر دو گروه مرد و زن ،بهگونهای انتخاب شود که
درعینحال هم سنین مختلف در هر جنسیت مورد پوشش قرار گیرد و هم اینکه از نظر ترکیب سنی ،این
دو گروه جنسیتی ،با هم همتا شوند .با این هدف در هر دو گروه زنان و مردان معتاد ،به تفکیک ،با افراد
از رنج سنی  18سال تا  94سال مصاحبه شد .به لحاظ سن یا زمان پاکی نیز به شکل ترکیبی و متوازن
در هر جنسیت و به شکل همتا در دو جنسیت نسبت به هم ،از افرادی که هنوز در قسمت فیزیک
کمپها به سر میبردند و در مرحلۀ ترک جسمانی بودند تا افرادی که بین یک ماه تا  17سال سن پاکی
داشتند ،هم در محیط کمپ و هم خارج از آن مصاحبه صورت گرفت .در ضمن ،در ساختار تمامی
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کمپها ،افراد به دو گروه مادۀ  17و  19تقسیمبندی شدهاند .در مادۀ  ،19منظور افرادی هستند که
بهواسطۀ کارتنخوابی و طرح جمعآوری معتادان ،توسط نیروی انتظامی به کمپها آورده شدهاند و
مشمول قانون سه ماه و دو روز برای اقامت در کمپ هستند و مادۀ  17شامل افرادی است که
غیرکارتنخواب بوده و از طریق خانواده یا بهصورت خودمعرف در کمپ پذیرش شدهاند .تحقیق حاضر
جهت انجام مصاحبهها ،این تقسیمبندی را نیز در نظر گرفته ،بهگونهایکه مصاحبهها از هر دو گروه به
شکل متوازن به لحاظ جمعیتشناختی در کمپ مورد مطالعه انجام گرفته است.
همچنین به شکل ترکیبی و هدفمند ،جمعاً با  11نفر از افراد خانوادۀ مصرفکنندگان مصاحبهشده،
مصاحبههایی عمیق انجام گرفت .شایان ذکر است که مالک تعداد مصاحبه با خانوادهها نیز تکرار و به
مرز اشباع رسیدن دادهها بوده است .این ده نفر در نقشهای گوناگون اعم از پدر ،مادر ،خواهر یا برادر
انتخاب شده و معیار انتخاب این افراد برای مصاحبه ،نزدیکی و نقش تأثیرگذار آنها در همزیستی و
ارتباط متقابل با فرد مصرفکنندۀ موردنظر بوده است .قابل بیان است که مصاحبه با سؤال «معتاد
کیست؟» و «چه تصویری از یک معتاد داری؟» شروع میشد .مصاحبۀ هر فرد ساعتها و گاهی روزها
به طول میانجامید تا بتوان از ذهنیت آنان تصویری به دست آورد.
مالحظات اخالقی در این تحقیق بر جلب اعتماد و اطمینان به صدق آنچه از طرف معتادان و
خانوادههای ایشان مطرح شده بود و محفوظبودن نام و مشخصات ایشان مبتنی بود.

 .۴یافتهها
ضد انقالبی و ضد دینی ()753۴-7531
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گفتار اعتیاد تحتتأثیر گفتار انقالب است« .حقیقت» اعتیاد بهمثابۀ بازماندۀ فرهنگ و تمدن شاهی و
نوعی رفتار ضد انقالبی انگاشته میشود که استعمارگران برای نابودی اسالم و انقالب اسالمی از آن
حمایت میکنند .مرجع استناد این گفتار ،انقالب اسالمی است .پس حل مسئلۀ آن بهمانند انقالب جلوه
داده میشود؛ یعنی نیازمند تصمیم ملت برای تقابل و مبارزه است و نه مشارکت.
در گفتار انقالب سال  73-78که جریانها به انقالب و ضد انقالب تقسیمبندی میشود ،معتاد و
قاچاقچی جزو انقالب هستند و نه ضد انقالب ،سخنان رهبری در تیر  78مؤید آن است .رهبر انقالب در
جمع کارکنان سازمان مبارزه با اعتیاد در تیر  1978در قم ،بیان میکند« :قاچاقچی بزرگها این کارها را
میکنند ،این دستهای خارجی دارد این کارها را میکند ،نه اینکه هروئین و رواج هروئین در سرتاسر
مملکت ...همینطوری شده و من باب اتفاق شده است ،نه اینها همه روی نقشه است» (محمدی،
 .)91 :1984در گفتار انقالب سال  91-73بهتدریج معتاد و قاچاقچی جزء ضد انقالب قرار میگیرند و نه
انقالب که مرتکب جرم و گناه هستند .الیحۀ قانونی مبنی بر مجوز دادگستری جهت ارجاع پروندههای
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قالب معرفتی اول :گفتار انقالبی ،رویکردی استعماری و مبتنی بر توطئه ،اعتیاد بهمثابۀ رفتار
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موادمخدر به دادگاههای انقالب در اردیبهشت  ،73تصویب الیحۀ قانونی «تشدید مجازات مرتکبین
جرائم موادمخدر» در خرداد  ،73جرمشناختن مصرف موادمخدر و ممنوعیت کشت خشخاش در تیر 73
توسط شورای انقالب اسالمی و تشکیل ستاد مرکزی هماهنگی مبارزه با اعتیاد در آبان  73مؤید آن
است .اواخر سال  ،73معتاد و قاچاقچی جزو ضد انقالب قرار میگیرند و نه انقالب که باید از طریق کار
اجباری بهمثابۀ بازسازی روانی و بدنی در زندانهای تخصصی و مراکز بازپروری مورد اصالح و بازپروری
قرار گیرند؛ پایان مهلت ششماهه بهمثابۀ قاعدۀ الیحۀ تشدید مجازات در آذر  ،73مؤید آن است .در سال
 ،94معتاد و قاچاقچی جزو ضد انقالب قرار میگیرند و نه انقالب که باید از طریق مراکز بازپروری به
سالمسازی روانی و جسمانی معتادان و توانبخشی آنان پرداخته شود؛ مصوبۀ 48فروردین 94هیئتوزیران
مبنی بر تغییر رویکرد نسبت به مراکز بازپروری مؤید آن است.
تأثیر این گفتار «حقیقت» اعتیاد بر دستگاه جزایی ،در قالب تدابیر قانونی و کیفری خشن و جدی است.
نمونهای از این تدابیر قانونی« ،ممنوعیت کشت خشخاش و جرمشناختن مصرف موادمخدر توسط شورای
انقالب اسالمی در تیر  1973است که به تبع آن قیمت موادمخدر خصوصاً تریاک باال میرود و سیستم
مصرف آن پیرو غیرقانونی اعالمکردن تریاک مخفیتر میشود و این موارد ،تأثیر دستگاه جزایی بر
تجارت اعتیاد و ایجاد مکانیزم انکار در سیستم اجتماعی را نشان میدهد» (اسعدی .)79 :1973 ،بهتبع
این امر ،برخی از معتادان برای گریز از دشواریهای دسترسی به تریاک ،مادۀ مصرفی خود را تغییر داده و
هروئین مصرف کردند» (باری .)89 :1981 ،در پی این گفتار« ،موجی از دستگیری و محاکمه ،مصادرۀ
اموال و اعدامها آغاز شد و سیل متهمان دستگیرشده به زندان قصر و دادگاه ویژه روانه شدند» (روزنامۀ
اطالعات1973/3/44 ،؛ روزنامۀ انقالب اسالمی.)1973/4/49 ،
«قاعدۀ مهلت ششماهۀ درمان مصوبۀ تیر  73نشان میدهد که گفتارهای پزشکی در جهت سازش
با دستگاه حقوقی در راستای جرمزایی به کار گرفته میشوند و در تعامل با دستگاههای قضایی تالش در
جهت بیماریشناختن اعتیاد و تحقق سودآوریهای اقتصادی در آینده مینمایند» (رحمدل.)7 :1973 ،
زیرا ماهیتاً امر پزشکی که قاعدۀ فوق به آن تأکید داشت در عمل محقق نشد ،چون ترس و وحشت
معتادان از مجازات مشروط شده ،روند درمان و مراجعۀ آنها را به درمانگاهها با مسئله روبهرو کرد.
«نظارت کمیتههای مبارزه با اعتیاد بر درمانگاهها و بیمارستانها و ورود دستگاههای اجتماعی و مذهبی
به حوزۀ درمان اعتیاد و تبدیل مکانهایی که کاربری پزشکی نداشته به مکانهای ترک اعتیاد بهمثابۀ
عواملی هستند که نشان میدهند که پزشکی نیز خود تحت تسلط نهادهای اجرایی و انتظامی است»
(روزنامۀ کیهان .)1973/11/41 ،همچنین گفتارهای دینی که به مصادرۀ اموال بهمثابۀ امری در اقتصاد
اعتیاد و همچنین شکنجه بهمثابۀ سرکوب و اعمال قدرت بر بدن معتاد مشروعیت میبخشند ،خود از
گفتارهای پزشکی بهمثابۀ معالجه و درمان مشروعیت میگیرند .این در حالی است که ورود به مراکز
بازپروری مشروط به حکم قضایی و ادارۀ اردوگاهها نیز به عهدۀ قوۀ قضائیه است ،پس پزشکی نیز در
کنترل مراجع قضایی است .ارتکاب جرم بزرگتر به دلیل فایدۀ بیشتر ،عدم تمایز و مرزبندی بین معتاد و
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حتی جشن داخل کمپ را که به مناسبت تولد پاکی یکی از افراد بود ،فکر میکردم به
مناسبت ورود من به کمپ ،با برنامهریزی خانوادهام صورت داده شده است و اینها هم ساختگی
است (حامد97 ،ساله) .فکر میکردم که از طریق کیس کامپیوتر داخل مغازه مرا کنترل میکنند.
حتی یک بار آن را باز کردم و سعی کردم به همسرم ثابت کنم .بعدها در جلسات معتادان گمنام
تنها کاری که توانستم بکنم این بود که چند نفری را پیدا کنم که آنها هم توهم داشتند و مرا
درک میکردند (امید43 ،ساله).
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قاچاقچی و پیرو آن قوتگرفتن قاچاقچی ،پرشدن معتادان خردهپا در زندان و گسترش اعتیاد و همچنین
فضا برای اعدام برخی معتادان ،از نتایج و پیامدهای نبود تعادل بین جرائم و مجازاتها در الیحۀ تشدید
مجازات در خرداد  73بودند .در این گفتمان ،روابط بین گفتارهای پزشکی ،حقوقی و دینی و همچنین
ارتباط آنها با دستگاه قضایی و اقتصاد اعتیاد قابل تأمل است.
براساس این گفتمان ،معتاد و خانواده ،احساساتی همچون شرم ،بیآبرویی ،تهدید ،تحقیر ،عبرتآموزی،
بیاعتمادی ،جرم ،گناه ،توبیخ و توهین ،اصالح را تجربه میکنند .ذهن معتاد بهگونهای ساخته شده که
همواره معتقد به همدستی هموارۀ مراکز بازپروری با خانواده در تعقیب و کنترل خودش برای اثبات
معتادبودن است .به همین دلیل یکی از توهمات معتاد متأثر از همین کارکرد پلیسی خانواده است .در
همین راستا فرد بسیاری از موارد را در کمپ ،ساختگی و از پیش تعیین شده تصور میکند.

ذهن معتاد در حال مصرف بهگونهای ساخته شده که در آن اعتیاد بیبندوباری ،فساد و کارتنخوابی است،
پس تا زمانی که به کارتنخوابی نرسیده ،توهم کنترل بر مصرف دارد و باوری به معتادبودنش ندارد.

ذهن مسئوالن کمپ که خودشان معتاد هستند بدین شکل ساخته شده که معتاد درگیر غرور ،تنبلی و
بیمسئولیتی است ،پس با خدمتکردن در کمپ میتواند از تنبلی و بیمسئولیتی رها شده و غرورش
شکسته شود .به همین دلیل از ابزار اجبار ،تحقیر و محرومیت جهت تغییر و عبرتآموزی معتاد بهره
میگیرند و آن را با تکنیک انضباط متأثر از گفتمان بازار که شرح آن داده خواهد شد ،تلفیق کرده و
بهعنوان روش کمپداری به کار میبرند.
در کمپ گفته میشود که با خدمتکردن ،غرور فرد شکسته میشود و خوب میشود .از
افرادی که جای خواب ندارند و نیاز دارند در کمپ بمانند ،برای مسئولیتهای داخل کمپ
استفاده میکنند و در مقابلش جای خواب به آنها میدهند .القائات کمپ این است که ما
عاجزکنندههای قهاری هستیم که خانواده را به عجز رساندیم و متوسل به کارتنخوابی شدیم.
خود مسئوالن کمپ به افراد عذاب وجدان میدهند (سهیل44 ،ساله).
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فکر میکردم که معتاد کسی است که توی جوی آب هست و چون میدیدم لباسم تمیز
است و پول هم دارم ،پس معتاد نیستم( .سهیل44 ،ساله).

در امتداد این گفتمانها ،محرومیت ،اجبار و انضباط داخل کمپ موجبات احساس رنجش معتادان را ایجاد
کرده است.
] [ DOI: 10.29252/jspi.11.1.177
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پذیرش اعتیاد برایم سخت بود .افراد معتاد از نظر من آدمهای بدبخت ،بیچاره ،بیسواد،
بیفرهنگ و بیتربیتی بوده و والدین بدی دارند .اعتیاد برادرم باعث سرافکندگی ،بیآبرویی و
ننگ ما بود (خواهر28 ،ساله).
وقتی از طریق خواهرم متوجه اعتیاد پسرم شدم ،در خودم فروریختم و شکستن زانوهایم را
حس کردم .با پسرم شروع به جنگ و ستیز کردم .مسئول اعتیادش را دوستش میدانستم و به
نابودیاش فکر میکردم و اینکه نگذارم به اعتیادش ادامه بدهد .سه یا چهار سال در خفا اعتیاد
داشت .فکر میکردم که اگر به انژیو هم بیایم یا هر جایی که بگویم فرزندم معتاد است،
بیآبرویی و بیحیثیتی است .فکر میکردم معتاد آدم پست و پلید و غیرقابل اعتمادی است،
آخرش کارتنخواب میشود و بیبندوبار است .معتاد فردی است که نمیتواند آیندهای داشته
باشد و ناتوان است (مادر79 ،ساله).
قالب معرفتی دوم :گفتار اجتماعی ،رویکردی فرهنگی ،اجتماعی و روانشناختی به اعتیاد از
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ذهن خانوادۀ معتاد بهگونهای ساخته شده که در مقابل او از مکانیزمهایی همچون انکار ،نصیحت،
التماس و ترحم ،بیآبرویی ،ترس ،بیاعتمادی ،تبعیض ،احساس گناه دادن ،سرزنش ،توبیخ و توهین،
تحقیر ،شرم ،کنترلهای غیرمحسوس و پلیسبازی ،تخریب و سوءاستفاده و مفتبری بهره میگیرد و
معتاد را دروغگو ،انکارکننده ،عصبی و گوشهگیر میبیند.

طریق نقد گفتارهای مبارزاتی دورۀ قبلی ،اعتیاد بهمثابۀ فقدان دانش و ایمان (-753۴
)751۴
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گفتار اعتیاد تحتتأثیر گفتار اجتماعی است« .حقیقت» اعتیاد ،فقدان کار فرهنگی و عرصۀ تقاضا دانسته
میشود .کار فرهنگی بهمثابۀ تبلیغات و ایمانسازی است .تبلیغات رسانهها منفی ،تحریککننده و
تشدیدکنندۀ اعتیاد است .اعتیاد را بهمثابۀ فقدان دانش ،ایمان و فراموششدن فضایل دینی معرفی می
کنند و از این طریق زمینهای فراهم میشود که در آن اعتیاد توسط دانش و از طریق سمینارهای متعدد
علمی مورد محاصره قرار گیرد .مرجع استناد این گفتار ،نقد بر رویکردهای مبارزاتی و گفتارهای حقوقی
در دورۀ قبلی است (سمینار بررسی مسائل اعتیاد.)1997 ،
بهواسطۀ بخشبندی بین عرضه و تقاضا ،گفتارهای فرهنگی ،اجتماعی و روانشناختی در قالب تقاضا
به رویکردهای مبارزاتی و گفتارهای حقوقی در قالب عرضه نقد میکنند و از این طریق سعی میشود که
حقیقت اعتیاد ،عرضه و تقاضا معرفی شود .با استناد به اینکه بین ترس از قانون ،قاچاق موادمخدر و کیفر
رابطۀ مستقیم وجود دارد ،از دستگاه قضایی و عملکرد آن در دورۀ قبلی نقد میشود .خانواده مسئول
آگاهی و حل مشکالت معتاد انگاشته میشود و بر نهادهای جامعهپذیری در حل مسئلۀ اعتیاد تأکید
میشود .تربیت اجتماعی بهمثابۀ آموزشهای دینی قلمداد شده و از این طریق به گفتارهای مذهبی تعبیر
و تقلیل داده میشود (روزنامۀ جمهوری اسالمی.)1999/4/42 ،
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متأثر از این گفتمانها ،ذهن مسئوالن کمپ ساخته شده ،پس در کمپ از روش آزمون وجدان جهت
کنترل معتاد استفاده میشود .همچنین بیکارگی در کمپ نیز موجب القیدی و هرزگی شده است .این
بیکارگی ،کمپ را به محیط فراغت و پشیمانی مبدل کرده است.
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برنامۀ معتادان گمنام به تو میگوید که این کار (مصرف) بد است .وقتی لغزش میکنی،
گویی روحت در عذاب میرود ،زیرا میدانستی که بد بوده ولی این کار را انجام دادی .احساست
خیلی باالتر از عذاب وجدان است .پس از لغزش ،به راهنما اعتراف کردم و او به من پیشنهاد
آمرزش کرد و طلب استغفار کردم (حامد97 ،ساله).
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قواعد قانون مبارزه با موادمخدر سال  ،97از طریق صدور احکام اعدام و مصادرۀ اموال ،شرایط
باالرفتن قیمت مواد را فراهم آورد .باالرفتن قیمت مواد نیز موجب همدستی کارکنان زندان در انتقال مواد
از طریق رشوه و تبدیل معتاد به خردهفروش شد .این مسئله نشان میدهد که اجرای قانون درمورد
موادمخدر بهمثابۀ سیاست تنبیهی ،در این دوره به دنبال ریشهکنکردن اعتیاد نیست ،زیرا زمینۀ ارتکاب
جرم در قالب خردهفروشی را فراهم میآورد و اینکه بین اقتصاد اعتیاد ،سبک مجازاتها و نظام حقوقی و
کیفری رابطه وجود دارد .قانون فوق ،در مجازات بین خرید و حمل ،یعنی معتاد و قاچاقچی ،هیچ تفکیک
و تمایزی قائل نشده بود که این خود موجب شکلگیری معتادان خردهپا گردید (مؤسسۀ عالی پژوهش در
برنامهریزی و توسعه .)1979 ،همچنین ،در نتیجۀ تشدید مجازاتها و تفکیک مجازاتها براساس مواد
سنتی و صنعتی و سیاستهای اعمالی بر معتادان مواد صنعتی در محتوای این قانون ،زمینۀ مساعدی
برای تغییر الگوی مصرف و گرایش معتادان از مصرف موادی مانند تریاک به مواد خطرناکتر مثل
هروئین و الگوهای جدیدی همچون تزریق فراهم شد .قواعد قانون مذکور با اصل قانونیبودن مجازات
نیز منافات داشت ،زیرا در آن سرنوشت محکوم مبتنی بر قدرت بیچونوچرا و هوس قاضی بود و حقوق
متهم هرچه بیشتر نادیده گرفته شده بود (جاهد.)1979 ،
ورود موادمخدر بهمثابۀ جرم بدون توجه به قصد و انگیزۀ مرتکب و امکان ضبط تمامی اموال مجرم
اعم از قاچاق و مشروع در قواعد قانون فوق که در تناقض با اصل  27قانون اساسی نیز بود ،نشاندهندۀ
تمرکزنداشتن این قانون بر علل جرم است؛ زیرا شناسایی علل جرم ،نیازمند شناخت از زندگی معتاد
بهمثابۀ مجرم و تکنیک بازپروری اوست .درحالیکه رویههای طرد و کنارگذاری در این دوره ،در قالب
اعمال کارهای سخت و طاقتفرسا بهمثابۀ مکانیزم تنبیه در اردوگاهها و مراکز بازپروری ،بر بدن معتاد
کنترل دارد و همچنین بهواسطۀ اجرای برنامههای زمانبندیشده بهمثابۀ مکانیزمهای انضباطی ،زندگی
او را کنترل میکند .پس قدرت در این دوره در پی شناخت معتاد و بازپروری او نیست ،بلکه هدفش
کنترل بدن و زندگی او بهطور همزمان است.
براساس این گفتمان ،معتاد و خانواده احساساتی همچون ناتوانی ،بیدانشی ،بیایمانی ،بیبندوباری و
نصیحت را تجربه میکنند .ذهن معتادِ لغزشکرده ،براساس گفتمان انجمن معتادان گمنام که در امتداد
گفتمان انقالبی و اجتماعی قرار گرفته ،ساخته شده است؛ زیرا مصرف از نگاه او ،کار بد ،فساد و بیایمانی
است ،پس روح معتادِ لغزشکرده در عذاب میرود ،زیرا دانسته کار بدی را انجام داده است.

مسائل اجتماعی ایران ،سال یازدهم ،شمارۀ 7
در کمپ از هر بیست نفر فقط سه یا چهار نفر فعالیت دارند و بقیه ورق و تختهبازی
میکنند .کارشان بخور و بخواب است .اصطالح «تبر» برای بیکارگان شکل گرفته است
(مرتضی49 ،ساله).

در حال حاضر من راهنما هستم و بسیاری از خانوادهها رهجوهای بنده هستند و میبینم
که فرزندانشان را مرتب به کمپ میفرستند و آنها نیز بالفاصله پس از بیرونآمدن از کمپ
لغزش میکنند و خانوادهها دوباره آنها را به کمپ میفرستند .این افراد حتی دیگر از زندگی
بیرون از کمپ و از مصرف مجدد مواد میترسند .خانوادهای هست که فرزندش بهمدت چهار
سال در کمپ بوده است .برای اینکه خانواده خیالش راحت باشد که فرد دست به دزدی نمیزند
و یا بیرون ،سرما و گرما نمیکشد و باعث نمیشود که زندگی بقیۀ افراد خانواده از بین برود،
چارهای جز فرستادن او به کمپ ندارد .بهگونهایکه کمپ حکم خانۀ دوم را برای این افراد پیدا
کرده است (مادر72 ،ساله).
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ذهن خانواده براساس گفتمان انقالبی ،اجتماعی و بازار بهگونهای ساخته شده که اعتیاد ضعف ایمان،
بیبندوباری و فساد و همچنین بیماری است .پس ،با همدستی مسئوالن کمپ ،او را به کمپ اجباری می
فرستند .بهعبارتی ،همدستی آگاهانه و سازمانیافتهای بین خانواده و اعضای کمپ که هر دو بهمثابۀ
قربانیان اعتیاد هستند ،شکل گرفته و تعبیر آنها از این مسئله ،کار نیک است.

قالب معرفتی سوم :گفتار اقتصادی ،رویکردی اقتصادی به حوزۀ درمان اعتیاد و ورود
بخش خصوصی از طریق همدستی گفتار حقوقی با گفتار فرهنگی-اجتماعی ،زمینهسازی

717

] [ DOI: 10.29252/jspi.11.1.177

گفتار اعتیاد تحتتأثیر گفتار اقتصادی است .گفتارهای حقوقی و گفتارهای فرهنگی-اجتماعی با هم
زمینۀ ورود بخش خصوصی را فراهم میآورند .در گفتارهای حقوقی اعتیاد« ،حقیقت» اعتیاد جرم است.
مطابق مادۀ  17قانون مصوب  1972مجمع تشخیص مصلحت ،هنوز پروتکل درمانی مشخص یا مراکز
درمانی ویژهای برای مراجعه به معتادان پیشبینی نشده بود ،زیرا ارائۀ خدمات درمانی به معتادان
میتوانست از مصادیق نقض قانون یا کمک به مجرمان محسوب شود (ستاد مبارزه با موادمخدر.)1972 ،
پس متأثر از این گفتار حقوقی ،ارائۀ خدمات درمانی به معتاد و تأسیس مراکز درمانی توسط سازمانهای
دولتی از مصادیق نقض قانون محسوب شد و موجب گردید که وزارت بهداشت هیچ مرکز رسمی درمانی
تأسیس یا معرفی نکند (روزنامۀ ایران .)1972/2/7 ،از سویی دیگر نیز گفتارهای فرهنگی در قالب
تبلیغات ،موجبات ترغیب و تحریک خانوادهها و تقاضای آنها بهمثابۀ مشتریان را جهت ایجاد مراکز
درمان فراهم آوردند .بدین ترتیب ،عرصهای ایجاد شد که مراکز خصوصی درمان اعتیاد راهاندازی و فعال
شوند .پس ،در این گفتمان ،گفتارهای حقوقی مقوم رویکرد پزشکی و روانشناختی با هدف توسعۀ بخش
خصوصی در راستای اقتصاد اعتیاد است .مرجع استناد این گفتار ،بخشبندی بین پیشگیری و درمان در
عرصۀ تقاضا و ایجاد رقابت بین آنها از طریق گفتارهای فرهنگی و پزشکی است .در این دوره ،همواره
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اعتیاد بهمثابۀ بیماری ()7517-751۴
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کشمکشی بین دستگاههای اجرایی و دولتی با دستگاه قضایی وجود دارد که این کشمکش در راستای
محدودسازی دولت و خصوصیسازی امر درمان اعتیاد است .مراکز درمانی زیرنفوذ دستگاه قضایی بوده و
کارکرد پلیسی دارند (سازمان بهزیستی کشور.)1977 ،
از عواملی که در محتوای اصالحیۀ قانون مبارزه با موادمخدر سال  79وجود دارد و در جهت توسعۀ
خصوصیسازی و شکلگیری بازار پزشکی آزاد در بحث اعتیاد زمینهسازی میکند ،میتوان به جرمبودن
اعتیاد به شکل مشروط ،محدودکردن ترک توسط بازه زمانی مهلت ششماهه ،تأکید بر مراکز پزشکی در
ترک اعتیاد به نسبت مراکز بازپروری ،پشتوانۀ قانونی پیدا کردن وزارت بهداشت بهمثابۀ دستگاه اجرایی،
اختیاریافتن دانشگاههای پزشکی جهت تأسیس مراکز درمانی ،پرداخت هزینههای مربوط به معتادان بی
بضاعت توسط دولت ،چند برابر شدن مجازاتهای مبنی بر جریمۀ نقدی و نصفشدن مدتزمان حبسها،
تغییر حکم اعدام به مصادرۀ اموال ،تبدیل حبس و تقلیل مدت اقامت مجرم به مابهازای مالی،
مستثنیشدن خرید ،ساخت ،تولید ،فروش ،ارسال ،نگهداری ،ورود ،صدور ،مصرف و حمل مواد ممنوعه
توسط مصارف پزشکی و تحقیقاتی اشاره کرد (مهریار .)1977 ،در این قانون نیز گفتار پزشکی بهمثابۀ
ابزار جرمشناسی ،مشروعیتبخشی و پوشاندن خطای حقوقی و مجازاتی مطرح شد و در تعامل با
دستگاههای قضایی ،در جهت بیماریشناختن اعتیاد و تحقق سودآوریهای اقتصادی تالش کرد.
اصالحیۀ قانون مصوب سال  ،79در راستای سازش بین دستگاههای انتظامی و اجرایی با مجرمان و
محکومان قانون مبارزه با موادمخدر تسهیلگری میکند .قواعد برنامۀ سوم توسعه نیز در تالش برای
خصوصیسازی حوزۀ اعتیاد از طریق محدودسازی دولت در کنار توسعۀ گفتارهای پزشکی و تأسیس
مراکز درمانی است و به حمایت از مؤسسات غیردولتی ،توسعۀ اردوگاههای کار و مراکز بازپروری و
اصالح قوانین تأکید دارد (سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور .)1979 ،شورای عالی برنامهریزی نیز در
جهت توسعۀ فعالیتهای کاهش تقاضا در قالب گفتارهای پزشکی و زمینهسازی برای شکلگیری اعتیاد
بهمثابۀ بازار تالش میکند (مؤسسۀ عالی پژوهش در برنامهریزی و توسعه .)1979 ،اجرایینشدن طرح
درمان معتادان جزء تعهدات بیمهها ،نشاندهندۀ سطح رفاه اجتماعی و حمایتنکردن دولت از امر درمان
معتادان است که در این دوره ،بستر مناسبی را برای ورود بخش خصوصی در حوزۀ مذکور فراهم آورد
(روزنامۀ حیات نو .)81/9/3 ،نهادهای دولتی و اجرایی ازجمله وزارت بهداشت و ستاد در عرصۀ تعامالت
علمی و تخصصی بینالمللی ایران ،با سایر جوامع در حوزۀ برگزاری کارگاه مشترک ،بحثهای فنی و
تخصصی مداخلهای ندارند؛ این امر موجب محدودیت نظارت دولت بر دانش اعتیاد شده و زمینۀ توسعه و
قدرت آن را بدون مداخلۀ دولت فراهم آورد (قهفرخی.)719 :1931 ،
براساس این گفتمان ،معتاد و خانواده احساساتی همچون بیاخالقی ،ترس ،ترحم را متأثر از «حقیقت»
اعتیاد تجربه میکنند .ذهن معتاد و خانواده براساس سه گفتمان انقالبی ،اجتماعی و اقتصادی به شکل
ترکیبی بهگونهای برساخته شده که در موقعیتهایی اعتیاد را جرم و در موقعیتهایی دیگر آن را بیماری
بازنمایی میکند و این بازنمایی از طریق واکنشهای معتاد در کمپ مشهود است.

مسائل اجتماعی ایران ،سال یازدهم ،شمارۀ 7
معتاد در دورۀ فیزیکی کمپ ،میخواهد وانمود کند که بیچاره هستم و بعد میخواهد
بگوید که زندان رفته و زورمند است .در هر دو حالت ،دغدغۀ دیدهشدن دارد (ایلیا27 ،ساله).

با مصرف ،انرژی باال میرود و احساس قدرت میآید .تمام چیزهایی که در دنیای واقعی
نداری و یا از دست دادهای ،به دست میآید ،چون محرومیت و رقابتی نیست .احساس امنیت،
اعتماد و توانایی داری و همهچیز تحت کنترلت است ،نشاط داری و احساس تنهایی و انزوایت
گرفته میشود (حمید72 ،ساله).
قالب معرفتی چهارم :گفتار بازار ،توسعۀ خصوصیسازی و شکلگیری پزشکی آزاد در امر
درمان ،اعتیاد بهمثابۀ بیماری و بازار ()753۴-7517
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روانپزشکان با مقرراتزدایی در شرایط مجوز کلینیکها و مراکز درمانی در سازمان بهزیستی شرایط
شکلگیری پزشکی آزاد را در این دوره فراهم میآورند (تغییر گرفتن مجوز از مدرک دکتری روانشناسی
به کارشناسی ارشد و از روانپزشکی به پزشکی عمومی) .در امتداد آن دورههای دو یا سه هفتهای است
که حجم بسیار زیادی از پزشکان و روانشناسان در مرکز ملی مطالعات اعتیاد جهت درمان و مشاورۀ
معتادان میگذرانند ،بهگونهایکه از سال  81تا سال  39حدود بیستهزار نفر نیروی کار اعم از پزشک،
روانشناس ،مددکار ،مشاور و روانپرستار در حوزۀ اعتیاد اشتغال یافتهاند.
تربیت 37درصد از پزشکان حوزۀ اعتیاد در بخش خصوصی و تشکیل هویت صنفی آنها بهواسطۀ
سهمیۀ متادون و از طرفی کنارکشیدن بخش دولتی به دلیل عدم پوشش بیمههای دولتی در حوزۀ درمان
اعتیاد و درنظرنگرفتن بودجه برای کلینیکهای دولتی در وزارت بهداشت و ستاد نشان میدهد که بخش
خصوصی از طریق تعلل دولت توانسته تمام کارویژههای دولت را از طریق کلینیکها و کمپها جذب و
همچنین کنترل ملت را نیز از طریق سیاست اجتماعیکردن مبارزه با اعتیاد در سال  31به دست گیرد
(دفتر برنامهریزی دبیرخانۀ ستاد مبارزه با موادمخدر .)1987-32 ،در کلینیکها ،پزشکان و در کمپها و
سمنها ،خود معتادان و رویکردهای انجمن معتادان گمنام احاطه دارند .قدرت دست اینهاست ،چون از
لحاظ اقتصادی در مدل اقتصادی مسلط ،زنده میمانند .نظارت بخش دولتی ،در حد اعمال بوروکراسی
های دستوپاگیر و ظاهری تقلیلیافته است .پس دولت هم ابژه و هم فضای وقوع بخش خصوصی
گردیده است .کلینیکها ،کارکرد تحویل و فروش متادون و به عبارتی داروخانه را پیدا کردهاند.
در سال  84سیاستهای سازمان بهزیستی به سمتی میرود که هرچه بخش خصوصی فعالتر باشد،
بودجۀ بیشتری به استانها تعلق میگیرد و این امر بین آنها رقابت ایجاد میکند .البته این در حالی است
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براساس گفتمان اقتصادی بین دو بخش حوزۀ تقاضا ،یعنی پیشگیری و درمان ،از طریق گفتارهای
فرهنگی و پزشکی رابطۀ رقابتی ایجاد میشود ،ولی در اصل همدستی بین آنها جهت پزشکینهکردن
اعتیاد وجود دارد .همچنین ،براساس گفتمان بعدی ،یعنی بازار که در آن نشانههای اقتصادی دیده میشود
که مسئلۀ رقابت را ایجاد میکند و درعینحال میپذیرد که انحصار عمالً بخشی از منطق این رقابت
است ،برساخت ذهن معتاد بهگونهای بوده است که مهمترین اصل آنها یعنی رقابت برجسته است.

برساخت اعتیاد و روند ابژه سازی معتاد در دهههای پس از انقالب 7531
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که بین مسئوالن مجوزها در استانها تمایل به انحصاریکردن وجود دارد .مثال دیگر از تجلی رقابت ،در
بحث سمن «تولد دوباره» در سال  82است .در این سال ،کمپها از نظارت سمن تولد دوباره بیرون آمده و
به شکل مستقل و غیرمتمرکز آغاز به کار میکنند که خود میتواند ایجادکنندۀ انگیزۀ رقابت بین آنها باشد.
رویکرد اجتماعمحور که در سال  84با کمک بهزیستی ،خیّرین ،بخش خصوصی و مردم و با تشکیل
حدود  2711تیم در کلیۀ استانها جهت پیشگیری ایجاد میشود ،با ممانعت متخصصان به دلیل
کاستهشدن از قدرتشان مواجه میگردد .این امر نشاندهندۀ شورش دانش علمی در مقابل دانش محلی
است .همچنین ،در این راستا میتوان به تبدیل انژیوی «تولد دوباره» در سال  82از یک سمن محلی
اجرایی که مرکزداری میکرد ،به یک سمن دانشمحور که برنامه برای کشور تولید میکند ،اشاره کرد.
در این دوره ،پزشکی در مراجع فرهنگی ،حقوقی -قضایی و سیاسی نفوذ دارد ،نه آنکه مراجع سیاسی بر
پزشکی نفوذ داشته باشد.
در حساسیتزدایی از خانواده در قالب رهاکردن معتاد و اعتیاد و یا پذیرش آنها ،دو دیسکورس بسیار
مؤثر بودهاند :یکی دیسکورس انجمن معتادان گمنام و دیگری دیسکورس روانشناسی سالمت .انجمن
معتادان گمنام از طریق بیماریانگاری معتاد ،جلوهدادن اعتیاد بهمثابۀ مسئلهای طبیعی و ترغیب خانواده
به تمرکز روی خودش و تغییر باورهایش ،و روانشناسی سالمت نیز از همین طریق و با هدف جلوگیری
از طالق و روابط فرازناشویی تالش میکنند .پزشکان و روانپزشکان بحث بیمهنداشتن معتادان در
بیمارستانهای دولتی را در کنار بلدنبودن بیمارستانها و بدبینی آنها نسبت به معتادان و همچنین
هزینههای گزاف بستری در بیمارستانهای خصوصی را در کنار شوک و رفتارهای مشابه با بیماران روانی
درمورد معتادان در این بیمارستانها ،بهعنوان دالیل عقالنی انتخاب کمپهای اجباری ذکر میکنند.
واگذاری مدیریت سمنها و کمپها به خود معتادان نمایانگر آن است که در درون نظام اقتصادی-
سیاسی مسلط ،معتادان در شبکۀ قدرت ،هم در موضع اطاعت از قدرت و هم در موضع اعمال قدرت
هستند .تأثیر گفتمان انجمن معتادان گمنام بر ذهن معتادان و خانوادههای آنان بیشتر از توصیههای
روانپزشکی است و همدردانشان را در جایگاه فراتر از روانشناس قرار میدهند .علت در موضع قدرت
قرار گرفتن این انجمن ،دو عامل عدم سانسور و دیدهشدن در گروه معتادان گمنام است؛ یعنی مواردی
که هم در گروه معتادان و هم در گروه خانوادۀ معتادان فقدان آنها وجود دارد.
براساس این گفتمان ،معتاد و خانواده احساساتی همچون انکار ،انگزنی ،رقابت ،تبعیض ،مفتبری،
زائدبودن ،ندامت ،عذاب وجدان ،بزرگنمایی توأم با خشم ،پلیسبازی و کنترل نامحسوس را تجربه میکنند.
ذهن معتاد براساس گفتمانهای مسلط بر جامعه که همواره مبتنی بر تفاوت ،تمایز و تقسیمبندی
دوتایی معتاد و غیرمعتاد ،آدم عادی و غیرعادی ،بیمار و غیربیمار ،مجرم و غیرمجرم بودهاند ،ساخته شده
است .حتی در معتاد بهبودیافته نیز این حس تمایز و بزرگنمایی بهگونهای دیگر وجود دارد و این امر
مانع از ارتباط و احساس تعلق او به جامعه گردیده است.
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ذهن کمپداران براساس گفتمانهای مسلط بر «حقیقت» اعتیاد ساخته شده است .بهگونهایکه در
کمپها ،افراد قلدر و ناآرام و همچنین افرادی که سابقۀ شرارت و کارتنخوابی دارند ،در ابتدا از طریق
محبتکردن ،کنترل میشوند .در مرحلۀ بعدی ،آنها را قرصی و تبدیل به رباط میکنند .بهگونهایکه این
افراد در برابر برخی کنشهای معین ،واکنشهای معین و ثابتی از خود نشان میدهند.
زیادماندن در کمپ خیلی بد است .فردی دو سال است که در این کمپ بستری شده و
دیوانه شده و با گلهای روی دیوار حرف میزند و اعتمادش از بین رفته است .از سه روز تا
ششماهگیاش را در حال شمارش است .فردی را که کمپ را به هم میریزد و دعوا راه می
اندازد ،بعد از یک ماه قرصی میکنند تا اینکه تبدیل به رباط شود؛ دیگر هیچ حس و واکنشی
ندارد (سهیل44 ،ساله).

ذهن معتاد متأثر از گفتمان بازار و در امتداد آن است .مهمترین اصل این گفتمان و اقتصاد حاکم بر
آن ،ترغیب برای رقابت و انحصارگرایی است.

تحتتأثیر مفهوم «تمایز» که متعلق به گفتمان بازار است ،ساختار و ترکیب جمعیتی کمپها ساخته
شده است .ناهمگونی افراد در کمپ ،مانع از هرگونه همبستگی در میان آنها میشود که پیرو آن ،کنترل
بر کمپ ممکن شده و همچنین تشکیل گروههای مختلف موجب ردوبدلشدن تجربیات ،جرمزایی و
تغییر کارکرد کمپها به زندان شده است.
عدم تفکیک در کمپ بد است ،چون بودن بزرگترها در کنار کوچکترها مشکالت
اجتماعی و نگاههای جنسی ایجاد میکند (سهیل44 ،ساله).
کمپ مثل زندان است و احساس تفاوت در آن وجود دارد ،چون تقسیمبندی وجود ندارد؛
زنی که گلوله توی کمرش است و شیشه تولید میکند نیز آنجا بود (لیال93 ،ساله).

ذهن معتادان براساس گفتمان بازار که در آن خانواده با کمپها در دستگیری و اقامت معتادان
همدستی دارد ،ساخته شده است .معتادان از این همدستی رنجش دارند و در امتداد آن ،به رشوههای
دوستانه تا باجگیریهای صریح در ارتباط با خودشان اشاره میکنند.
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هرکسی که مریض میآورد ،از رئیس کمپ درصد میگیرد و با اینکه کمپ تمایلی است،
ولی بهاجبار فرد را میآورند و چند دوره نگه میدارند .منطق این نگهداری آن است که فرد پاک
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مصرف مواد حس قدرت و شجاعت را به من میداد .قوای جنسی را زیاد میکرد .شیشه را
برای این مصرف میکردم که زود به خواستههایم برسم .دوست داشتم با پایپهای خاص،
شیک و باکالس مصرف کنم و افرادی را که اینطور مصرف میکردند دوست داشتم .گرفتن
فندک و پایپ و باال و پایین رفتن مواد ،به من حس مدیریت و کنترل میداد و لذت میبردم
(حامد97 ،ساله).
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اعتیاد ،بیخدایی است ،چون فقط خدا نجاتش میدهد .معتادان بندههای برگزیده و متفاوت
خدا هستند و با یک معتاد میتوان خدا را اثبات کرد ،چون اعتیاد از خأل و بیخدایی میآید.
نقاط مشترک افراد بهبودیافته همان نور است .عین آمار ،معتادان میدانند که بندۀ خاص خدا
هستند .خأل معنوی همان کثافتکاری معتاد است (الهه24 ،ساله).
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گفتمان انجمن معتادان گمنام با این فرض که فرد میتواند از بدو تولد و از شکم مادرش درگیر این
بیماری بوده باشد ،در اشتراک و امتداد با گفتمان اقتصادی و بازار قرار میگیرد که اعتیاد را یک بیماری
میدانند که خودخواسته نیست و از این طریق آن را امری طبیعی جلوه میدهند و نه امری اجتماعی.
براساس این پیشفرضها ،زمینۀ بیمسئولیتی و توجیهکردن ،ترس از برگشت به بیماری و تصور
کارتنخوابی در زمان بهبودی برای فرد معتاد فراهم میآید .همچنین ،در موقعیتهایی ،این بیمارانگاری
برای معتاد تولید انگ میکند و احساس حقارت و ترحم را در او ایجاد مینماید.
بیماریبودن اعتیاد من را از بار مسئولیت یکسری چیزهایی که خودم خراب کردم خالص
میکند .دیگر عذاب وجدان ندارم ،چون گردن بیماری میاندازم (حسن79 ،ساله).
در مواردی بیماریگفتن اعتیاد حس خوبی را به فرد نمیدهد ،زیرا موجب میشود که
دیگران به او ترحم کنند .اینکه به فرد گفته میشود تا آخر عمر بیمار است ،در او ترس از
مصرف دوباره را ایجاد میکند .با خود میگویم که نکند در آخر کارتنخواب بشوم (لیال،
93ساله).
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آمار پاکی مردها بعد از خروج از کمپ بیشتر است .چون بزرگترین مشکل زن
مصرفکننده مصرفکردن است .از خانه فراری میشود برای اینکه مصرف کند .در شرایط فعلی
بهزیستی پر از بچههای روابط نامشروع است .تدبیر جامعۀ ایران امروز نیز در این مورد ،گذاشتن
طرح عقیمسازی زنان و طرح جمعآوری زنان متجاهر معتاد است .زن مصرفکننده فردی دیده
میشود که همه کار میکند (سوگند47 ،ساله).
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براساس گفتمان انجمن معتادان گمنام ،ذهن معتاد بهبودیافته ساخته شده است .او اعتیاد را یک
بیماری کامالً انسانی-معنوی قلمداد میکند ،بهگونهایکه دروغ را لغزش معنوی میداند .اصل گمنامی در
این گفتمان ،از معتاد در مقابل گفتمانهای مسلط بر «حقیقت» اعتیاد که همگی اعتیاد را بیآبرویی
دانستهاند ،محافظت میکند.
چون خانواده و جامعه اعتیاد را نمیشناسند ،اعتیاد برایشان بیآبرویی و ترحم
است .گمنامی را نباید شکاند .چنانچه متوجه شوند که کسی معتاد است ،فکر
میکنند که زمانِ مصرف ،دزدی و روسپیگری کرده است (لیال93 ،ساله).
براساس تمامی گفتمانهای مسلط بر «حقیقت» اعتیاد که همواره اعتیاد را به مصرف مواد تقلیل
دادهاند و درگیر کنترل ،تعقیب ،سوءظن و انگزنی به معتاد بودهاند ،ذهن زنان مصرفکننده بهگونهای
ساخته شده که دائم درگیر قضاوت و مورد سوءظن قرار گرفتن از سوی دیگران است و این عامل مانع از
پاکی یا مطرحشدن آنان در زمان پاکی شده است.
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میماند ،خانواده خیالش راحت میشود که فرزندش در خیابان نیست و صاحب کمپ هم پول
بیشتری به دست میآورد؛ بهعبارتی ،همه سود میبرند .مسئول کمپ به ما بچههای طردی می
گوید و ابراز میکند که برای ثواب ما را در کمپ نگهداری میکند .بهگونهایکه پدیدۀ
«مارکوپولو» یا «یویوی» کمپها شکل گرفته است؛ یعنی افرادی که مرتب در رفت و بازگشت
به کمپها هستند (علیرضا47 ،ساله).
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بازنمایی گفتمان جنسیتی و بازار به شکل ترکیبی ،احساس تمایز و رقابت زن را در گروه همجنس
ایجاد کرده که این احساسات از نگاه تحقیرآمیز او نسبت به جنس زن نشئت میگیرد.

ذهن خانواده پس از ورود به گروه خانوادههای معتادان گمنام براساس دو گفتمان انجمن معتادان
گمنام و روانشناسی سالمت ،ساخته میشود .خانواده میپذیرد که معتاد جزو تقدیر اوست ،زیرا این
گفتمانها ،بیماری اعتیاد را ذاتی و امر طبیعی جلوه میدهند که بهواسطۀ امر اجتماعی فهمیده نمیشود.
در گروه خانوادۀ معتادان گمنام به من گفته شد که فرزند تو با بیماری متولد شده و من که
تا آن زمان همۀ تقصیر را گردن اجتماع و خودم میانداختم ،به این نتیجه رسیدم که این
بیماری ریشه در وجود انسان دارد .امروز فرزند معتادم را جزو تقدیر خودم و مصلحت خدا
گذاشتم (پدر28 ،ساله).

من معتادم را از خانه بیرون انداختم و افراد خانواده را در این امر با خودم همدست کردم.
سه روز بیرون بود و گفتم تا زمانی که خوب نشود ،به خانه راهش نمیدهم .پا روی احساسات
مادریام گذاشتم که توانستم قبل از کمپ پسرم را از خانه بیرون کنم (مادر94 ،ساله).

براساس اصل گمنامی در گفتمان انجمن معتادان گمنام ،ذهن خانوادهها بهگونهای ساخته شده که در
مواردی به انکار معتادبودن فرد از سوی آنها در مواقع حساسی همچون ازدواج یا در روابط فرازناشویی
منجر میشود.
اصول برنامۀ خانوادۀ معتادان گمنام به من میگفت که باید گمنامی اعتیاد فرزندم را حفظ
کنم ،پس در مراسم خواستگاری او اعتیادش را فاش نکردم و بهانۀ بیپولی را آوردم (مادر،
79ساله).
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طبق گفتمان بازار ،ذهن خانواده بهگونهای ساخته میشود که بیشترین مسئولیت را نسبت به معتاد دارد
و در امتداد آن ،گفتمان انجمن معتادان گمنام از طریق جلوهدادن اعتیاد بهمثابۀ امر طبیعی ،خانواده را از
احساس تقصیر ،تسکین میدهد و اینچنین از خانواده حساسیتزدایی میشود .گفتمان روانشناسی
سالمت نیز که همواره خانواده را برای رهاکردن معتاد ترغیب میکند ،با دیسکورس انجمن معتادان
گمنام در این باور ،گره دارد .اینگونه است که خانوادهها که ذهنشان متأثر از این گفتمانها به شکل
ترکیبی ساخته شده ،مرتب معتاد را به کمپ میسپارند یا از خانه بیرون میکنند.
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نتایج پژوهش حاضر نشان داد که قدرت ،نهتنها گفتمانهای مسلط «حقیقت» اعتیاد از سال 1977
تاکنون را شکل داده ،بلکه همواره ذهنیت معتادان و خانوادهها را متأثر از همین گفتمانها ساخته است.
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تکنیکها و روندهای قدرت را از پایینترین الیه ،یعنی از طریق مطالعۀ طردها و تفسیرهای خود
معتادان ،تحلیل کردیم و مطالعۀ این روند نشان داد که چطور قدرتهای عمومیتر یا منافع اقتصاد
سیاسی توانستهاند به بازی این تکنولوژیهای قدرت در حوزۀ اعتیاد که بینهایت کوچکاند ،یعنی
معتادان بهمثابۀ ابژهها راه پیدا کنند و از این طریق بازنمایی و بازتولید شوند.
همواره از طریق تقسیمبندیهای دوتایی و نشانهگذاری در تمامی این گفتمانها ،امکان شکلگیری
شیوههای دیگرِ بودن معتاد ،هم برای خود معتادان و هم برای خانواده و اجتماع منتفی شده است .دانش
با چرخش گفتمان اعتیاد از جرم به بیماری ،موجب بهکارگیری و تمرکز بر «تکنولوژیهای خود» جهت
ابژهسازی معتاد شده و پیرو آن ،با بیمارانگاری معتاد مکانیزمهای قدرت از بیرون متوجه درون و ذهن او
شده است .کارگزاران «تکنولوژیهای خود» ،پزشکان ،روانپزشکان ،روانشناسان ،مددکاران و خود
معتادان بودهاند که همواره در همدستی با هم و از طریق درونیسازی مکانیزمهای قدرت ،معتاد و خانواده
را به پذیرش و تسلیم رهنمون شدهاند .بهگونهایکه برنامههای بیشمار مشاوره ،راهنمایی ،درمان در
بسیاری از بخشهای زندگی کنونی معتاد و بهویژه در زمانی که تحریمهای دستگاه سیاسی-قضایی
دیگر راه به جایی نمیبرند ،ابزار بسیار نیرومندی برای کنترل اجتماعی معتادان شدهاند.
در دهههای اخیر ،از طریق این گفتمانها همواره کوشیده شده تا اعتیاد همچون حقیقتی ناشناخته در
اعماق روح معتاد کشف شود ،بهجای آنکه به این اندیشیده شود که «حقیقت» اعتیاد بر مبنای گفتمان،
تا چه حد حقیقی و صادق است .پس معتاد در تمامی این دههها ،در درون خود و در برون جامعه همواره
در محاصرۀ قدرت بوده است ،بهگونهایکه «جامعه» و «ذهن» بهمثابۀ دیوارهای زندان او در این برهه از
تاریخ عمل کردهاند .نتیجه آنکه «خود» معتاد غیر از همبستۀ تاریخی تکنولوژیهای برساخته طی این
چند دهۀ تاریخی پس از انقالب  1977در ایران چیزی نبوده است.
در توهمات افراد مصرفکنندۀ شیشه که طبق اظهارات آنها این توهمات در اتفاقات و تجربیات دوران
کودکی ریشه دارد ،چالشهایی که فرد با گفتمانهای مسلط چند دهۀ اخیر داشته ،بهنوعی بازنمایی
میشود که بعضاً از سرکوبهای خانواده و جامعه حکایت میکند .این موارد نشان میدهد که مصرف،
پاسخ به ذهنی است که براساس گفتمان خانواده و جامعه شکل گرفته و در مواردی آزار دیده است و
همچنین نشاندهندۀ رابطۀ اعتیاد با جامعهشناسی کودکی است که کنکاش و بررسی دقیقتر در این
حوزه را الزامی و ضروری میکند.
تجربۀ زنان معتاد ،نشاندهندۀ برساخت ذهن آنان با مکانیزمهای قدرتی مبتنی بر جنسیت در گفتمان
بازار که عبارتاند از تمایز ،رقابت و کاالشدگی و ...و رویکردهای تبعیض جنسیتی در گفتمان جنسیتی
مسلط بر «حقیقت» اعتیاد از سالهای  1977تا کنون است که مطالعۀ اعتیاد زنان را در ارتباط با دو
حوزۀ جامعهشناسی انتقادی و جنسیتی در ایران الزامی و ضروری میکند .مواردی همچون تمایالت
همجنسگرایانه در کمپ به دلیل داشتن روابط جنسی متعدد و سوءاستفادههای جنسی از زنان معتاد در
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زمان اعتیادشان و ،...همگی نشاندهندۀ رابطۀ اعتیاد با سکسوالیته است که کنکاش و بررسی دقیقتر در
حوزۀ جامعهشناسی سکس در ایران را در طی این دههها الزامی و ضروری میکند.
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