امروزه بیماری روانی به عنــوان یکی از بزرگترین
عوامل نابهسامانی و بدبختی در جوامع و شهرهای ما
بوده و با فقر و بیکاری قابل مقایسه است .این روزها
در بریتانیا (انگلیس ،اسکاتلند ،ولز و ایرلند شمالی)
از هر چهار بزرگسال ،یک نفر به بیماری روانی مبتال
است و ساالنه چهار میلیون نفر داروی ضدافسردگی
مصرف میکنند .جرج مونبیوت ،1کنشگر محیطزیست
و ستوننویس ثابت گاردین میپرسد« :اتهام یک نظام
میتواند چه چیزی بیشتر از یک بیماری همهگیر روانی
باشد؟»
فراوانی این بیماری همهگیر زمانی بیشــتر به چشم
میآید که بدانیم بخش بســیاری از این بیماریها به
خاطر همبستگی قابلتوجه بین شرایط اجتماعی و
محیطی با شیوع اختالالت روانی است ،قابل پیشگیری
اســت .ریچارد بنتال ،2اســتاد روانشناسی بالینی
دانشــگاه لیورپول و پیتر کیندرمن  ،3رییس انجمن
روانشناســی بریتانیا ،بهطور مجابکنندهای درباره
این رابطه در سالهای اخیر قلم زدهاند و توجهها را به
خوبی به «عوامل تعیین کننده بهزیستی روانشناختی
ما» جلب کردهاند .کیندرمن میگوید« :شواهد منکوب
کننده است .مســاله فقط این نیســت که با عوامل
اجتماعی تعیینکننده مواجه هستیم ،بلکه این عوامل
از اهمیت باالیی برخوردارند».

ه

بیماری روانی همهگیر فعلی است ».با این حال ،منافع و
برنامههای مســتحکم و قدرتمندی وجود دارد که
آگاهانه یا ناآگاهانه به مخفی یا انکار کردن این رابطه
مبادرت میورزد .مفسران معموال درباره رابطه جامعه،
بستر اجتماعی ،تفکر گروهی و عوامل تعیین کننده
محیطی با ناراحتی و اختالالت روانی صحبت میکنند
اما من فکر میکنم ما میتوانیم کمی دقیقتر دربار ه
اینکه چه جنبههایی از جامعه ،رانه عمده این بیماریها
و مسئول اصلی آن است ،صحبت کنیم و شاید وقت آن
است که در این زمینه به سرمایهداری بپردازیم .به نظر
میرسد بسیاری از ا َشکال معاصر بیماری و ناراحتی
فردیای که ما با آن درگیر هســتیم بــا فرایندها و
فراوردههای سرمایهداری پیوند دارد و از طریق آنها
تقویت میشود .در واقع میتوان گفت سرمایهداری از
بسیاری از جهات نظامی است که بیماری روحی ایجاد
میکند و اگر ما عالوه بــر مقابله با پیامدهای بیماری
روحی به فکر علل و ریشههای آن هستیم باید دقیقتر،
موشــکافانهتر و تحلیلیتــر به بســتر اقتصادی و
سیاســیای که این بیماریها در آن شکل میگیرد و
پدیدار میشود و اینکه چگونه روانشناسی اساسا با
تمام جنبههای آن پیوند دارد ،بپردازیم.
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شــاید یکی از روشــنترین
نمونههای ارتباط نزدیک بین
روانرنجوری
سرمایهداری و ناراحتی روانی،
امروزه تجربه انزوای اجتماعی،
در همه جا
شــیوع روا نرنجوری است
نابرابــری ،ـ ـ ا س
اح س
(نوروسیس 8که در متون فارسی
ازخودبیگانگی ،گسست و حتی
یک جامعه بیمار
به روانرنجوری یا رواننژندی
انگاشتها و بنیان ایدئولوژی
ترجمه شده به گروهی از اختاللهای روانی بدون علل
ماتریالیسم و نئولیبرالیسم ،از
عضوی اطالق میشــود کــه در آن بیمــار بینش
رانههای 4مهــم این بیماریها
قابلمالحظهای نسبت به وضع خود دارد و تجربیات
هســتند .این اهمیــت در شــماری از مقالهها و
فردی ،ذهنــی و خیالپردازیهای خود را با واقعیات
گفتوگوهای اخیر که حول این موضوع تولید شده،
محیط خارج درهم نمیآمیزد ).آنطور که جوئل کول،9
بازتــاب یافته اســت .بــرای مثال ،میتــوان به
روانپزشک سابق ،پژوهشگر و نویسنده آمریکایی و
پادکســتهای  5پیش رو و مترقی دیوید مورگان ،6
پایهگــذار اکوسوسیالیســم ،اشــاره میکنــد:
روانکاو و مشاور رواندرمانی انگلیسی ،اشاره کرد که
«برجستهترین ویژگی روانرنجوری در سرمایهداری،
بحثهایی از قبیل «نئولیبرالیسم برای سالمت روانی
حضور همیشگی آن در همه جا اســت ».او در مقاله
شما خطرناک اســت» و «آیا نئولیبرالیسم ما را بیمار
کالســیک خود یعنی «درما نگری در سرمایهدای
میکند؟» را مطرح میکند .جی واتز ،7روانشــناس و
اخیر» 10که در اثر «خودسیاسی» 11نیز بازنشر شده ،به
رواندرمانگر بالینی انگلیسی ،در گاردین مینویسد:
این مساله اشــاره میکند« :بار عظیم ناراحتیهای
«عوامل روانشناختی و اجتماعی فراوانی دارد که برای
روانرنجوری در جمعیت ،همواره و به روشنی ماهیت
بســیاری عامل اصلی رنجوری و ناراحتی است .فقر،
ایدئولوژی ســرمایهداری یعنی اینکه مدنیت کاالیی
نابرابری نسبی ،هدف نژادپرستی و تبعیض جنسیتی
شادی بشری را برقرار میسازد را فاش میکند« ».اگر
قرار گرفتن ،جابهجایی و فرهنــگ رقابت جملگی
مردم با توجه به همه این عقالنیسازی ،آسایش ،تفریح
احتمال ابتال به بیماری روانــی را افزایش میدهند.
و انتخاب هنوز رنجور هســتند ،قادر نیستند عشق
دولتها و شرکتهای داروسازی از این نتایج دلخوشی
بورزند ،به زندگی خود پیوسته و دلبسته باشند ،ممکن
ندارند و برای اعالم مخالفت با عوامل محیطی ناراحتی
است به این نتیجه برسند که چیزی در ارتباط با نظم
روانی ،روی مطالعات ژنتیک و نشا نگرهای زیستی
اجتماعی جدا دارای مشکل است ».دو اثر جذاب دیگر
جسمی سرمایهگذاری میکنند .به همین ترتیب ،اراده
یعنی « فروید سیاسی» 12از الی زارتسکی 13و «هژمونی
سیاسی کمی برای شــناختن رابطه ناراحتی روانی
فزاینده با نابرابریهای ساختاری وجود دارد ،در حالی
روانپزشکی» 14از بروس کوئن 15اخیرا دراینباره انجام
که پیوند این دو بســیار قوی اســت و بســیاری از
شــده که به رابطه بیــن خانواده ،سکســوالیته و
متخصصان عقیده دارند این بهترین راه برای مقابله با
سرمایهداری در عصر روانرنجوریها میپردازد.
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