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برای مثال قابل توجه است که یکی از برجستهترین
ویژگیهای چشمانداز روانشناختی که فروید با آن در
وین اواخر قرن نوزدهم روبهرو شد ،روانرنجوری بود.
همانطور که کول اشاره میکند فروید این عارضه را در
پیوند با توسعه بههنجار در جوامع مدرن میدید .کول
عقیده دارد که روانرنجوری ریشــه در تجربه مدرن
ما از ازخودبیگانگی دارد و میگوید« :روانرنجوری،
ازخودبیگانگی خود 16یک سوژه است که برای آزادی
آماده شــده اما در دام تاریخ شــخصی گرفتار شده
است».
مارکس بزرگترین تحلیلگر ازخودبیگانگی نشــان
میدهد چگونه اقتصاد سرمایهدارانه ازخودبیگانگی
را  -به عنوان بخشی از شاکله یا ساختار خود -به وجود
میآورد .مارکس تحلیــل میکند که ازخودبیگانگی
چگونه در محصوالت و کاالها تجســم مییابد .برای
نمونه اینکه نایک در کارگاههای اســتثماری تولید
میشود و کارگاههای استثماری در نایک تجلی مییابد
و تا معنایی فراگیرتر و گستردهتر یعنی ازخودبیگانگی
کل نظام تولید ،پیش میرود .همانطور که دیوید پاوُن
کوئالر  ،17روانپزشــک بالینی مکزیکی ،خاطرنشان
میکند« :مارکس اولین کســی بود کــه دریافت در
واقع این ازخودبیگانگــی در کاالها تجلی مییابد .به
نظر میرسد این کاالهای بتوارهشده وعده میدهد
که بعد از مصرف شدن ،بخش سوبژکتیو -اجتماعی
گمشــده کســانی را که در فرایند تولین این کاالها
ازخودبیگانه شــدند ،بازگرداند .ازخودبیگانهشدهها
چیزی را گم کردهاند که تصور (یــا آرزو) میکردند
آن را در کاالی بتوارهشده بیابند».برای مارکس این
درک ازخودبیگانگی موضوع اصلی است .ممکن است
مردم او را امروزه به خاطر نظریههای سرمایه -چگونه
بهرهکشی ،سود و کنترل به طور مداوم در سرمایهداری
شکل میگیرد و نمود مییابد؟ -بشناسند اما برای من
مهمترین نگرانی مارکس چیزی است که مداوما نادیده
گرفته میشود یا درک نمیشود ،یعنی نگاه او به نقش
محوری و مهم خالقیت و بهرهوری انسان ،چیزی که
خود مارکس از آن به عنوان قدرت مولد عظیم بشر یاد
میکند .مارکس از این انرژی و عاملیت خارقالعاده
تغییردهنده جهان به عنــوان «زندگی وجود فعال»،
«وجود نوعی» و یا «انرژی روحی و جسمی» نا م میبرد
اما اشاره میکند در نظام فعلی این انرژیهای خالقانه
بیکران و ظرفیتهای دگرگونشــونده به سرعت از
ما گرفته میشوند و به چیزی از خودبیگانه ،ابژهوار،
اسیرکننده و بتوارهشده تبدیل میشوند.
او تصویر مادرانی را ترســیم
میکند که در حــال زایمان
بازسازی امیال
نوزادی هستند که بالفاصله پس
از تولد به موجودی ازخودبیگانه
مبــدل میشــود :موجودی
عروسک وار؛ یک کاال .او تصور
میکند چنین رویدادی چه تاثیری میتواند بر روحیه
مادر داشــته باشــد .بــرای مارکس این منشــا
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ازخودبیگانگی و ناراحتی است؛ نوعی جابجایی عمیق
روح انسان که منش سرمایهداری صنعتی را به تصویر
میکشد .همانطور که پاوُن کوئالر نشان میدهد ما با
تولید اسباببازی و عروسک بیشتر نمیتوانیم از شر
این ازخودبیگانگی خالص شــویم ،زیــرا این دقیقا
همانجایی است که ازخودبیگانگی پدیدار میشود.
در واقع امروزه مصرفگرایی به عنوان رانه اصلی کل
مشکالت روانی از اعتیاد گرفته تا افسردگی در نظر
گرفته میشود .همانطور که مونبیوت اشاره میکند:
«خریدن چیزهای بیشتر با افســردگی ،اضطراب و
روابط از هم گسسته در ارتباط است .این مخرب جامعه
و مخرب خود است ».ســو گرهارد، 18رواندرمانگر
انگلیسی ،با رویکردی بسیار مجابکننده درباره این
ارتباط نوشته ما در جوامع مدرن معموال «رفاه مادی
را با بهزیستی روانشناختی اشــتباه میگیریم ».او
در کتاب جامعه خودخواه  19نشــان میدهد چگونه
سرمایهداری مصرفکننده ،شکل مغز و سیستمهای
عصبی ما را متناســب با تصویر خود تغییر میدهد.
او میگوید« :اگر ما از نقش نظام تولید در بازســازی
و بازاریســازی امیال و برانگیزش خودشان غفلت
کنیم ،بخش زیادی از معنای اصلی ســرمایهداری را
از دســت میدهیم ».یکی دیگر از جنبههای کلیدی
سرمایهداری که بر بیماری روانی موثر است ،نابرابری
اســت .نظام ســرمایهداری به همان اندازه که مولد
نابرابری است ،مولد بیماری روانی نیز است .گزارش
روانپزشکان رویال کالج نشــان میدهد« :نابرابری
یکی از عوامل عمده بیماری روانی است :هرچه سطح
نابرابری باالتر باشد ،پیامدهای آن بدتر خواهد بود.
کودکان فقیرترین خانوارها سه برابر بیشتر از کودکان
ثروتمندترین خانوارها در معرض خطر ابتال به بیماری
روانی هســتند .بیماری روانی با محرومیت ،درآمد
پایین ،بیکاری ،آموزش کم و سالمت جسمی ضعیف
کامال در ارتباط است».
برخی مفســران عقیده دارند خود سرمایهداری به
عنوان شکلی از بودن و شــیوه اندیشیدن به جهان
میتواند به عنوان یک نظام «روانآزار »20یا بیمارگون
در نظر گرفته شود .همانطور که شماری از تحلیلگران
متوجه شدهاند ،بیشک ارتباطات مهمی بین نظامهای
مالی و شرکتی مدرن با افرادی که به اختالل روانی دچار
هستند ،وجود دارد .برای نمونه ،رابرت هار  21یکی از
متخصصان برجسته مطالعه روانآزاری در دنیا و مبتکر
«فهرست آزمون هار  »22که به صورت گسترده مورد
قبول است و برای آزمون روانآزاری مورد استفاده قرار
میگیرد ،به جُ ن رونسون ( 23روزنامهنگار و فیلمساز
اهل ولز) میگوید« :من نباید پژوهشم را فقط در زندان
انجام میدادم .باید چند صباحی را هم صرف پژوهش
در بازار بورس میکردم .رونســون میپرســد« :اما
مطمئنا روانآزاران بازار بورس به بدی روانآزارن قاتل
زنجیرهای نیســتند» هار در پاسخ میگوید« :قاتالن
زنجیرهای خانوادهها را از هم میپاشند ...روانآزاران
شرکتی و سیاســی ،اقتصاد را خراب میکنند .آنها
جامعه را ویران میکنند».

