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  گفتار پيش
ھا  کشور پس از سال. کند الوقوع حکايت می ھا از جنگی قريب زنامهآيد و سر تيتر رو شيپور جنگ به صدا در می

فعاالن سياسی، حقوق بشری و حتا ھنرمندان و نويسندگان يا . المللی گسترده کمر خم کرده است ھای بين تحمل تحريم

ن به سکوت وا جويا دانش. کارگران و معلمان معيشتی زير خط فقر دارند. شوند يا مجبور به تبعيد محکوم به حبس می

رشد تورم . کند  مردم حذف میۀھا را از سفر شوند و يا گرانی آن ارزاق و کاالھای اساسی يا کمياب می. شوند داشته می

ناکارآمدی . شود تر می ھای فردی و اجتماعی روز به روز تنگ کمربند خفقان و سرکوب آزادی. شود روزشمار می

شوند  کشاند و ظلم و نابرابری مفاھيمی می سر کشور را به تخريب میگرائی حکومت سرا ھای مطلق دولت و سياست

ھای المپيکی که  چنان برای انگشت شمار مدال حال، مردم ھم با اين. کنند  اجتماعی تجربه میۀکه ھمگان از ھر طبق

. کنند د پايکوبی میان ھا در تضاد کشند، و در اعيادی که حتا با باورھای آن برد ھورا می پرچم اين حکومت را باال می

اما سکوتی که . ھا خشم خود را فرياد بزنند ھای بسياری برای اين مردم وجود دارد که به خشم آيند و در خيابان بھانه

  .فرماست چنان بر جامعه حکم ھا نباشد ھم شايد چندان ھم عالمت رضای آن

شکاف بين مردم و . زنند ثير میأت ھای بی ھای مردمی، دست به کمپين احزاب اوپوزسيون سرگردان در پيشبرد حرکت

ترين فشارھا را تحمل  بيش: گيرد اين جامعه ماھيتی ارتجاعی به خود می. شود اوپوزسيون روز به روز بيشتر می

علت . ير کنديثر در تغؤکه تالشی م شود، بدون آن رھاند و ترميم می ای خود را از فشار می ترين بھانه کند و با کم می

ً  شناختی نمی ای خاص طرفيم که در قواعد استاندارد جامعه  با جامعهچيست؟ آيا  استانداردی در دريافت گنجد؟ آيا واقعا

شناسی وجود دارد؟ آيا جدا از فرھنگ و تاريخ و فاکتورھای  ھا در بحث جامعه ھای اجتماعی در برابر محرک واکنش

  !ھای مردمی وجود دارد؟ البته ين حرکتيی در تعتر شناختی، عنصر اساسی ثر در خصوصيات جامعهؤشناختی م قوم

  انفعال اجتماعی و کارکرد مغز: مقدمه

نفسه قابليت تخريب، قابليت  طور که فی ذھن بشر نيز ھمان. ھا به طور خودکار قابليت ترميم خود را دارد مغز انسان

ھائی که ذھن به طور خودکار برای  ژیيکی از سترات. نمائی دارد، توانائی ترميم را نيز داراست خلق و قابليت بزرگ

اين روشی است که مغز به طور اتومات در مواقعی که ذھن . کند، خلق دنيائی انتزاعی است ترميم از آن استفاده می

 ما ۀھم. گيرد ھا به کار می ھای محيطی را ندارد برای التيام و باالنس کردن ھورمون قابليت پردازش و يا پذيرش داده
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ھای زياد و ترس  سرخوردگی. ياھائی که بسيار دور از واقعيت ھستندؤر. بريم يا پناه میؤيط سخت به رگاھی در شرا

يا ؤر«تمام اديان ھم با ترسيم بھشت از ھمين روش . سازند ياھای دور از دستی را میؤاز مواجھه با واقعيات، ر

ھائی که  راری است که مغز در برابر واکنشفرايند تخيل ف. اند برای فعال نگه داشتن تخيل بشر بھره برده» بافی

ھا و  ای که ديپرشن، در اثر حضور تنش جامعه. سازد تواند به طور طبيعی در برابر ناماليمات نشان دھد می می

ھا، بدان دچار شده است، به طور  ھا، و شکست ھا، سرخوردگی ناماليمات غير قابل تحمل و گذر تاريخی از ناکامی

نيک، اعياد ملی، و يا  ھا و پيک ھا، مسافرت ھای زودگذر در پارتی  خوشحالیتخيِل مثالً . آورد ل میخودکار رو به تخي

  . دار ملی با باال بردن غرور ملی ھای نچندان ريشه شادمانی از پيروزی

 تنھا به سمت خيزش و بالطبع با باال رفتن فشارھای اجتماعی و اقتصادی گسترده در سطح جامعه، اين جامعه نه

 اين ۀمذاھب َبرند. شود يابد، بلکه با افزايش نااميدی به شدت به سمت تخيل کشانده میی مواجھه با ناماليمات سوق نم

 ديگری است که به وجود ۀانفعال نيز نتيج. شود اند، و رشد مذھبيت در اين جوامع در چنين شرايطی بيشتر می ميدان

يا به “ پروکرستينيشن”جائی که يکی از عالئم ديپرشن حاد   از آن.آمدن و اپيدمی شدن آن بی ترديد رخ خواھد داد

شود، و تخيل و انفعال  ای ديپرس محسوب می ای که در سطح گسترده بدان مبتالست، جامعه تعويق اندازی است، جامعه

 منۀز ازممالک شرقی با وجود تمام عناصر محرک در پديداری ديپرشن ا. رود تنھا کارکردی است که از آن توقع می

برای برانگيزش . ھا و ناماليمات سر خم کنند و به انفعال و تخيل رو بياورند توانند در برابر ستم دور، به راحتی می

اين جوامع، ايجاد رعب، تنذير، و رونمائی از واقعيات تلخ اجتماعی چندان کارا نخواھد بود و به انفعال بيش از پيش 

تواند اين خمودگی اجتماعی را به حداقل رسانده و موجبات  ھائی می ؟ چه روشپس چاره چيست. ھا خواھد انجاميد آن

  ھای مردمی را فراھم آورد؟ بروز خيزش

  

  ديپرشن و کارکرد مغز

 افراد مبتال بر اثبات اين ادعا صحه »ای.ان.دی«ھای  که از عوامل اصلی ديپرشن عوامل ژنتيکی است و بررسی اين

اما داليل بيداری اين ژن و يا تشديد آن در افراد . ھا بالمنازع است روسايکولوژيستگذارد از ديد بسياری از نو می

چه مسلم است ھر فردی در طول  آن. ھای محيطی باشد جمله محرک ھای مختلفی ِمن تواند وابسته به محرک مختلف می

شده و ديپرشنی » تراما«ز ای ا عمر خود ممکن است در شرايط دشوار و يا در اثر تحمل حوادث ناگوار وارد مرحله

تواند ساليان  کنند که اين ديپرشن مقطعی خواھد بود، بلکه می ئيد نمیأشناسان ت بسياری از روان. مقطعی را تجربه کند

چه عوامل ژنتيکی در بروز ديپرشن . سال به طور خفته در فرد پنھان بماند و با تجديد ترامائی ديگر دوباره بروز کند

  .دھد ير میيچه ديپرشن در فردی پديدار شود کارکرد مغز مبتال را تغ وامل محيطی، چنانثرباشند و چه عؤم

ست گزارشی از اين اگنيوز نيز در سيزدھم  ھای نورو لينگويستيک که فاکس استفانی پاپاس بر اساس آخرين يافته

در ] ٢[»ل پريفرانتال کورتکسدورسو لترا«، از افت بخشی از مغز به نام ]١[دستاورد در سايت خود منتشر کرده بود

در )  خارجی جلوی مغزۀال( برادمن قرار دارد ١٢ تا ٩ ۀعملکرد اين بخش مغز که در ناحي. دھد اثر ديپرشن خبر می

چنين  ھم.  اجرائی، ھدايت اعمال ھدفمند، و توانش تفکر انتزاعی استۀھای اجتماعی، ابراز احساسات، حافظ قضاوت

 .اس. ام .دھد که با اعمال شوک تی ھا نشان می يافته. شود وغ نيز توسط ھمين بخش ھدايت میتوانائی پردازش مفاھيم در

به عالوه . پرداز مغز را به عملکردی در بيان حقايق واداشت توان اين بخش دروغ می) تحريک کرانيکل مغناطيسی(

کند که بسازد،  رد خواسته اختيار می، رويائی که ف]٣[، يا لوسيد دريم»يای شفافؤر«شناسی با عنوان  آنچه در روان

  .ھای اصلی اين بخش مغز است شود از فعاليت شناخته می
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او پنج . شود تر می کند در بين افراد ديپرس اين بخش مغز به طرز مشھودی کوچک دکتر پاپاس در اين تحقيق بيان می

. يابدی در افراد ديپرس کمتر فعال مشمارد را  ثر میؤژن سيناپسی که در تشکيل پيوندھای نورونی اين بخش مغز م

ھای  ثير بر سيگنالأجدا از ت) synapsin 1, Rab3A, calmodulin 2, Rab4B and TUBB4(ھا  وجود اين ژن

 است که ١ اين پنج ژن از فاکتور گاتاۀتغذي. ثراندؤ سيناپسی مۀيميائی سيناپسی مغز، در بازيافت و بازسازی پروسک

ھای طبيعی افراد   باعث کند شدن واکنش١ترشح بيش از حد گاتا. شود افراد معمول توليد میدر افراد ديپرس دو برابر 

ھائی که با وجود فاکتور  ھای صحرائی، موش المثل در آزمايشی بر موش فی. شود ھای محيطی می ديپرس به محرک

ھا  شتری نسبت به ديگر موشگرفتند مدت زمان بي ھا و ديپرشن حاصل در آب قرار می  دو برابر از ساير موش١گاتا

  .ماندند حرکت در آب می بی

شرايط اجتماعی، .  در افراد، وجود استرس مزمن است١بر اساس ھمين تحقيق، علت اصلی باال رفتن فاکتور گاتا

 و در نتيجه ديپرشن که ١ تراميک در افراد به باال رفتن ميزان فاکتور گاتاۀوقف محيطی، و وقايع متناوب و گاه بی

ھای به موقع اجتماعی در  ھای محيطی و قضاوت ياسازی و کندی در پاسخ به محرکؤای چون انفعال، سستی، ر جهنتي

  .انجامد  می،پی دارد

اغلب کسانی که مبتال به ديپرشن ھستند از قبول اين حقيقت . مشکل اساسی اين است که ديپرشن بيماری پنھانی است

ھای مزمن  زنند تا جائی که گاه اين ديپرشن ھا سر باز می ی، داروئی و تراپیھای بالين سر باز زده و از پذيرش درمآن

از طرفی ديپرشن گرچه بيماريی . رود شن کلينيکال و يا حتا در طوالنی مدت به سمت شيزوفرنی پيش میتبديل به ديپر

تسری ديپرشن، با فراگيری عوامل محرک آن در يک جامعه، عوامل ژنتيکی . نيست، اما بسيار مسری است! ويروسی

نمايد و علت آن يکی از   مشکل میبا اين حال درک و تشخيص اپيدمی ديپرشن در يک جامعه گاھی. پيمايد را می

ياسازی و يا فرار از واقعيات و ؤتوانشی که به ر. »مکانيزم دفاعی«: کارکردھای فعال پريفرانتال کورتکس مغز است

ً کپردازد تا حالت عمومی فزيک بدن و باالنس  نفی حقايق می   . فراھم آورديميائی مغز را موقتا

  

  امکانيزم تدافعی مغز و تخيل حقيقت نم

شناسی ديناميک، روند ديناميک تدافعی ناخودآگاه مغز است در برابر  ھای روان مکانيزم تدافعی مغز بر اساس تئوری

اين . ھای مخرب محيطی ھای متضادمان نسبت به محرک ھا و فشارھای عصبی خودآگاه و در پاسخ به نگرش استرس

آنا فرويد، . دھد يابافی باورمندی فراری میؤه سوی رھای تلخ خودآگاه ب پروسه در واقع مغز را از پرداش واقعيت

 ,ID_ شناسه، نفس و سوپر نفس ( مکانيزم دفاعی پدرش ۀ سه گانۀدختر زيگموند فرويد، در تحقق و پردازش نظري

Ego, Super Ego) 9پروسه در تحقيقات نوروسايکولوژی به ٩سه پروسه از اين ]. ۴[کند  پروسه را معرفی می 

  ]۵. [اند اثبات رسيده

 آنا فرويد ذھن انسان در ھنگام بازسازی تعادل خود، زمانی که توان حل مشکالت و يا پذيرش ۀبر اساس فرمت ُنه گان

  :کند ھای زير، مکانيزم تدافعی مغز خود را فعال می آن را ندارد با يکی از روش

رار گرفته است حقيقت ھای محيطی ق  در اين روش فردی که در شرايط سخت و مواجھه با سرکوب:انکار ١

اما در . گيرد در اين مرحله اين انکار ارادی صورت می. کند، گوئی ھرگز اتفاق نيفتاده است اتفاق ناگوار را انکار می

  .شود که در ادامه بيشتر خواھيم خواند اثر تکرار تبديل به باور می

ديده است روشی عکس اختيار  بدان مفھوم که فردی که در اثر شکست يا سرکوب آزار روحی :جائیه جاب ٢

در سطح اجتماع . کند المثل احساسات خود را به کسی که دوست داشته است را از عشق به نفرت تعبير می کند، فی می

. کنند  متضاد را بيان میاند حسی کامالً  بينيم که کسانی که در رخدادی تاريخی که به شکست انجاميده شرکت داشته می
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ھای انقالبی  شرکت در جنبش«، »صد رحمت به زمان شاه«گويند  شنويم که می  می۵٧ن بھمن مثال از برخی انقالبيو

  .»اشتباه و احمقانه است

اند را بازگو  چه رخ داده و يا بدان اعتقاد داشته ھای عقالنی عکس آن افراد با دليل تراشی: عقالنی جلوه دادن . ٣

  .کنند می

  .»جان ناپلئونی دائی«روش . گردند ل مقصری ديگر میدر اين روش افراد به دنبا: نپروجکش . ۴

است به اين » عقالنی جلوه دادن«تر در مکانيزم دفاعی مغز نسبت به روش  اين پروسه قدمی عميق: منطقی . ۵

ھای اشتباه و  بدين روش به توجيه قدم. کند ريزی می ھائی غلط را پايه ريخته و بر اساس آن طرح صورت که فرد منطق

  .پردازد عل بعد خود میيا منف

در حالت عادی فردی که در برابر محرکی . ھای شديد در جھت مخالف عوامل ترس واکنش: سازند واکنش. ۶

ھا را به  در افرادی که ديپرشن آن. دھد با مختصاتی مشخص را نشان می» ترس«گيرد واکنش  انگيز قرار می رعب

مانند مردی که به علت . دھند اند واکنش تھاجمی نشان می ترسيدهبرد، به ھمان اندازه که  سمت مکانيزم دفاعی می

چه  چنان) آميز است که از نگاه آن جامعه تحقير(ای زنانه برشمرده شدن  محيطی که در آن احساسات به علت خصيصه

 و با در موقعيتی قرار گيرد که به خاطر احساساتش به او نسبت حساس بودن داده شود، به شدت برآشفته خواھد شد

ھائی که در جوامعی که ھموفوبيا  يکی از روش. کند اش می  به رخ کشيدن توان جسمی مردانهدرتھاجم فزيکی سعی 

  .شود اپيدميک است به کرات پيش گرفته می

پاليسيی که چندی است در . يابدی روشی که فرد به سمت دوران کودکی خود سوق م: ندامت و واپس َروی. ٧

 ۀھای دھ ھا و سلایر ھای زمان ما، پخش فلم ھائی از کارتون برنامه: ان پيش گرفته شده استھای داخلی اير رسانه

جائی که ديپرشن  ھا کم نيستند از آن و البته طرفداران اين برنامه. شصت برای جوانانی که آن روزھا کودک بودند

 ۀرر و پشت سِرھم طی سه دھھای سياسی و اجتماعی بسيار و مک اجتماعی در بين اين نسل به علت سرخوردگی

 و عواقب پس از آن تا به ھمين ٨٨ تا انتخابات سال ]سرطان[، ھجده تير]جوزا[از انقالب، جنگ، دوم خرداد(گذشته 

  .بسيار اپيدميک است) امروز بی وقفه

الی در خي نوعی بی.  مکانيزم دفاعی، پس زدن واقعيات از خودآگاه به ناخودآگاه استۀشديدترين پروس: سرکوب. ٨

سازی اين  ھای مختلفی برای فعال روش. ظاھر، گوئی که ھرگز چنين مشکالت و تراماھای دردناکی رخ نداده است

مصرف مواد مخدر که  ی سنگين، سوءحلروی در مصرف مشروبات الک از زياده: شود پروسه در جامعه اپيدميک می

 ً ھای شبانه،  زا، تا شرکت دائم در مھمانی ھای توھم رصانجامد، حتا مصرف حشيش و علف، و يا ق  به اعتياد میعموما

ھا  ھا و کافی شاپ ھدف خيابانی، تفريحاتی سطحی چون رستورآن ھای بی زنی ھای گروھی و تيمی دائم، پرسه مسافرت

ھائی  تراشی به دفعات بی حد و حصر، خريد لباس و يا لوازم لوکس به طرزی بيمارگونه، آراستن مفرط، و يا دليل

  .شود ھائی که در لحظه باعث فراموشی دردھا می گذرانی ی خوشبرا

ای که پس از سرکوب، تمام رفتارھای مخربی که برای پاک کردن حقايق تلخ از خودآگاه و فرو  پروسه: تصعيد. ٩

وقتی تصعيد در سطح . دھد ھا به ناخودآگاه به کار بسته شده است را در سطح اجتماعی موجه جلوه می بردن آن

در . شود ھای دردناک ديگران تقبيح می ھای معمول متعھد نسبت به محرک ای اپيدميک شود، رفتارھا و واکنش عهجام

ھا ھمت گمارده  شوند، و به طرد آن ھا دوری کرد تلقی می ای افراد سياسی چون جزام زدگانی که بايد از آن چنين جامعه

ً  شده، آن   .کنند ابنرمال معرفی می افرادی امل، يا شرور و يا حتا ھا را بعضا

 به طور خاص بر مکانيزم دفاعی مغز ١٩٧٨ھای مطرح، که از سال  ، يکی از نوروسايکولوژيست]۶[کريستوف کاچ

او . »پروسه گسستگی«: کند  فرويد اضافه میۀ دھمی را به نه پروسۀتحقيقات خود را متمرکز کرده است، پروس
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گسستگی بر . داند  اصلی پيشرفت ديپرشن به سمت شيزوفرنی میرا يکی از عوامل) DID(»  ھويت گسستهۀنقيص«

وقايعی چون از دست دادن . شود اساس تعريف او در اثر تراما و وقايع مھيب دوران کودکی در فرد برانگيخته می

او با تکيه بر . نزديکان در حوادث و يا بالئی چون سيل، زلزله، جنگ و يا مورد تعرض جنسی قرار گرفتن

کودکی که در چند . شمرد  ناخودآگاه و درست از آغاز کودکی بر میھای تحقيقاتش، روند گسستگی را کامالً دستاورد

آموزد که روشی مخالف  ماند به طور خودکار می دھد محروم می ھائی که نشان می ماھگی از دريافت محبت با واکنش

، و کم کم در تمام طول عمر خود و در ھر پيش گيرد، و احساسات خود را بروز ندھد، عقايد خود را بيان نکند

شناخت و درمان اين نوع مکانيزم عميق دفاعی در افراد به . شود شرايطی محصور در مکانيزم دفاعی مغزش می

روندی که در بين جوامع شرقی به دليل فرھنگ سرکوب . ھای بسيار عميقش به شدت مشکل است علت ريشه

باورپذيری زياد آن » گسستگی«خطر . جامعه است در سطح وسيعی وجود دارداحساسات و بيان نيازھا که قالب بر 

مکانيزم دفاعی مغزش، حتا دست به قتلی بزند که بعدھا به ھيچ عنوان » گسستگی «ۀفرد ممکن است در پروس. است

د که از حالت  او پاک شده است، بلکه او چنانچه در شرايطی قرار گيرۀاين بدان علت نيست که حافظ. به خاطر نياورد

آورد اما مادامی که در حالت  تدافعی ذھنش بيرون کشيده شود به راحتی و با جزئيات آن تجربه را به خاطر می

تواند بدون داشتن ھيچ احساس نفرت و يا ندامتی در مورد موضوعی که آزاردھنده بوده  گسستگی ايستائی دارد، حتا می

چيزی که بازگوئی خاطرات تلخ و يا اعترافات را برای . کرده استصحبت کند گوئی که ھرگز آن را خود تجربه ن

  .کنند ھا غلو می  که آن،کند کند که اين برداشت را به ذھن ديگران متبادر می چنان آسان می بسياری آن

در . ھای تدافعی مغز به جز روش تصعيد مشترک است، ناخودآگاه بودن اين فرايند است چه در تمام اين پروسه آن

ً (ش تصعيد، فرد رو  آگاھانه و داوطلبانه اين پروسه را اختيار کامالً )  افراد حتا به فراوانی کل يک جامعهعموما

اند، عامل  عقيده طور که زيگموند فرويد، آنا فرويد، کاچ، ژانت، گاتو و ديگران ھم در ھر ده پروسه، ھمان. کند می

اضطراب واقعيت، اضطراب : شويش و اضطراب استاساسی پيداش و شدت مکانيزم دفاعی، يکی از سه نوع ت

: محيطی است-ھا به طور مشترک عوامل فرھنگی گيری اين اضطراب عصبی، اضطراب اخالقی و منبع شکل

  .ھا، خفقان، آداب و سنن، عرف و شرع ھا، شکست سرکوب

  ادامه دارد

 
 


