همانطور که جوئــل باکان ،24
اســتاد کانادایی-آمریکایی
نهادهای
حقوق دانشگاه بریتیش کلمبیا،
بیمارگون
در کتاب «شرکت»  25به خوبی
بیان کرده ،ایــن ویژگیها در
بنیان شرکتهای مدرن -یعنی
به عنوان بخشی از  DNAو شیوه عملکرد آن-کدگذاری
شــده اســت .او میگوید« :ماموریتی که قانونا برای
شرکتها تعریف شده این است که بیرحمانه و بدون
استثنا به دنبال منافع شخصی خود باشند ،بدون در نظر
گرفتن عواقــب زیانآوری که ممکن اســت متوجه
دیگران شود ».بر اساس این تعریف قانونی ،شرکت یک
«نهاد بیمارگون» اســت و باکان بســیار سودمندانه
ویژگیهای آسیبشناختی پیشفرض آن یعنی فقدان
همدلی ،پیگیری منافع شــخصی ،بزرگنمایی ،تاثیر
سطحی ،پرخاشگری و بیتفاوتی اجتماعی را فهرست
کرده تا نشــان دهد با چه بیمار پریشانحالی مواجه
هستیم.
چرا باید تمام این اقدامــات و فرایندهای اقتصادی و
اجتماعی معاصر ،به این اندازه بیماری و اختالل ایجاد
کند؟ به نظر من برای پاســخ دادن به این پرسش باید
نگاهی به پروژه روشنگری و مد لهای روانشناختی
سرشت انسان که از رهگذار آن ظهور کرد ،بیندازیم.
ســرمایهداری مدرن از مفاهیم قرن هفدهم درباره
انسان به وجود آمد :انسان به عنوان یک خود جداشده،
ناپیوسته و گسسته از قیدوبند؛ کسی که توسط رقابت
و منافع شخصی عقالنی هدایت میشود .مفهوم حیوان
اقتصادی 26بخش عمدهای از کل پروژه روشــنگری
از جمله مدلهای اقتصادی آن را شــامل میشــود.
همانطور که لین مکگیلکریســت (روانپزشــک،
نویسنده و پژوهشگر پیشین کتابخانه آکسفورد) اشاره
میکند« :در سرمایهداری و مصرفگرایی ،روابط انسانی
بر اساس سودمندی ،طمع و رقابت ،جای روابط مبتنی
بر پیوستگی فرهنگی را گرفت».
حاال ما میدانیم که این مدل خود تا چه اندازه نادرست
و ویرانگر اســت .پژوهش عصبشناســی اخیر در
مورد «مغز اجتماعی» در کنار پیشرفت هیجانانگیز
نظریه دلبســتگی 27جدید ،روانشناســی تکاملی و
زیستشناســی عصب  28بین فــردی ،بهطور قابل
مالحظهای در حال بازبینی و بهروزرسانی دیدگاههای
عجیب و قدیمی درباره فرد منزویشده و عقالنی است
و منجر به شــکلگیری درک غنیتر و پیچیدهتری از
پیشرفت و هویت انسان از طریق دانش افزایشیافته
«نیمکره راست» ،فرایندهای ناخودآگاه ،رفتار جمعی،
همدلی و ذهنیسازی در پیشرفت مغز و اهمیت بستر و
اجتماعی شدن در توسعه عاطفی و شناختی شده است.
بر اســاس مطالعات دیوید ایگلمن ( 29عصبشناس
آمریکایی) ،مغز انسان برای زیست و رشد اولیه خود،
نیازمند مغزهای دیگر اســت ،یعنی مفهوم «من» به
واقعیت «ما» متکی اســت .ما یک ابرسازواره 30واحد
گسترده هستیم؛ شبکهای از اعصاب که در بافتههای
شبکهای عظیمتری متجلی شده است .مغز ما اساسا

برای تعامل ساخته شده است ،تعاملی که دقیقا مشخص
نیست کدامیک از ما در کجا شروع میکند و در کجا
پایان میپذیرد .اینکه شما چه کسی هستید با اینکه ما
چه کسی هستیم کامال در ارتباط است .از این حقیقت
که روی مدار عصبی ما نقش بسته ،نمیتوان فرار کرد:
ما به یکدیگر نیاز داریم.
از این رو ،وابســتگی با بنیان ما به عنــوان موجود
اجتماعی و زیستشناختی عجین و به پردازند ه مرکزی
ما سیمپیچی شده اســت .این را در جمله برجسته
لوییس کوزولینو( 31روانشناس آمریکایی) میتوان دید:
«چگونه عشق جسمیت مییابد» .کوزولینو میگوید:
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«مغز مجرد وجود ندارد»؛ پژواک صدای وینیکوت
(روانکاو انگلیســی) که میگفت« :مغز تنها در میان
شبکهای از مغزها وجود دارد ».برخی این درک علمی
و عصبشناختی جدید از الگوهای عمیق وابستگی
متقابل ،همکاری متقابل و مغــز اجتماعی را به خاطر
مفاهیمی که در آن وجود دارد« ،نورو-مارکسیسم»33
مینامند.
به نظر میرسد سرمایهداری از یک مدل قرن هفدهمی
اساسا معیوب ،خامدستانه و قدیمی نشأت میگیرد و ما
را وادار میسازد که فکر کنیم منزوی ،خودسر ،از قید
رها شده ،رقابتگر و خارج از متن هستیم؛ یک وجود
بیرحم و گسسته .صدمهای که این دیدگاه درباره خود،
به زندگی ما و فرزندانمان زده ،بیحدوحساب است.
بســیاری از افراد باور دارند و تشــویق میشــوند
تا بــاور داشــته باشــند کــه این مشــکالت و
اختال لها -جنون ،شیزوفرنی ،اضطراب ،افسردگی،
خودزنی -نشانگان یک «دنیای بیمار» (بنا بر توصیف
درخشــان جیمز هیلمن ،34روانشــناس آمریکایی)
ناشی از خود آنهاست ،نه مناســبات جهان .اما چه
میشود اگر مشــکالت عاطفی انسان صرفا مشکالت
خود او نباشد؟ چه میشود اگر مشکل همه ما باشد؟
شاید تمام مشکالت از آنجا ناشــی میشود که ما در
جامعهای اشــتباهی زندگی میکنیم .احتماال آدورنو
درست میگفت که «زندگی اشتباه را نمیتوان درست
زیست».
به نظر میرسد ریشــه این «اشتباه زندگی کردن» در
نظام اقتصادی -اجتماعیای است که با روانشناسی و
عصبشناسی ما و کسی که به عنوان یک نوع اجتماعی
هستیم ،در تضاد قرار دارد .همانطور که من در کتابم
مطرح کردم ،دنیای درونی و بیرونی ما باید دائما و عمیقا
در حال تعامل و شکل دادن به یکدیگر باشد و به این
ترتیب ما به جای جدا کردن درک اقدامات اقتصادی و
اجتماعی از درک روانشناسی و رشد انسانی ،به این نیاز
داریم که آنها را پیوند دهیم و همساز کنیم .برای وقوع
چنین رویدادی نیاز داریم که گفتوگوی تازهای بین
جهان شخصی و سیاسی آغاز شود؛ یک مدل یکپارچه
جدید برای سالمت روانی به همراه سیاستهای تازه.
*نویسنده کتاب «خود سیاسی :درک بستر اجتماعی
بیماری روانی»و ویراستار کتابهای انتشارات کارناک
(  )Karnacناشر مستقل برجســته کتابهای حوزه
سالمت روانی و درمانگری.
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