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  ؟آفرينيم  منفعل و يا چرا غروِر ملی میۀشناسِی جامع آسيب

٢  
  

  

  پروکرستينيشن اجتماعی 

باالخص دانشجويان، بيش از ھر قشری با .  غريبی برای بسياری از ما نيستۀی، واژپروکرستينيشن يا تعويق انداز

يا به اصطالح دانشجوئی »  نودیۀدقيق«يا به اصطالح عامه .  آخرۀتعويق انداختن تا لحظ: اين واژه آشنائی دارند

. ر اغلب جوامع شده است فراگير دۀاما حقيقت امر اين است که پروکرستينيشن يک رفتار بيمارگون. »شب امتحانی«

ای شود  اندازی داشته است، اما زمانی که اين رفتار تبديل به خصيصه البته که ھر کس در زندگی چند بار تجربه تعويق

. گذاران آن جامعه که بيش از يک عادت فردی به کل جامعه تسری يابد، زنگ خطری خواھد بود برای سياست

چه در بين افرادی که دچار ديپرشن حاد و يا کلينيکال  از ديپرشن است و چناناندازی يکی از رفتارھای ناشی  تعويق

در اياالت متحده که نسبت به بسياری از . برد ھا را به سمت خطر جدی می ھستند مشاھده شود، وضعيت روانی آن

يقات در کشف  کالنی برای تحقۀاندازی کمتر اپيدميک است، بيش از چھار دھه است که بودج کشورھا معضل تعويق

اش  و گروه تحقيقاتی]٧[دکتر جوزف فراری . ثر بھبود آن تخصيص يافته استؤھای م داليل و يافتن روش

  .اند آوردھای ارزشمندی در اين خصوص کسب کرده دست

 در مؤثر عملکرد ضعيف پريفرانتال کورتکس مغز در افراد دچار ديپرشن است يکی از سه عامل ۀانفعالی که نتيج

 - وجود استرس زياد و اضطراب «دو عامل مھم ديگر که شايد قابل تعميم نباشند . اندازی است تار تعويقبروز رف

ھای  از نگاه ِفراری، اين وجود انگيزه. ھستند» گرائی و ترس از شکست  کمال«و » عامل اصلی مکانيزم تدافعی مغز

 و دکتر »سنکال«دکتر . دھد ای سوق می رگونهانداز را به اين عادت در حد بيما غير درونی است که افراد تعويق

در تحقيقی ميدانی به اين نتيجه رسيدند که افرادی که برای رسيدن به ) ١٩٩۵ (»گيل مک« از دانشگاه »کوستنر«

توانند بر اين به  ھای بيرونی می ھای درونی دارند بدون وجود تثبيت کنندگان تحريک ھدفی عامل محرک و انگيزه

ھا انگيزه فعاليت  تنھا به آن ھای بيرونی نه که وابستگی افراد به انگيزه در حالی.  به راحتی فائق آيند»تنبلی«اصطالح 

ھا را به فرار از ھر  گيری اشتباه آن دھد بلکه با باالرفتن استرس و اضطراب و نيز ترس از شکست و تصميم نمی
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اخذه و تنبيه قرار ؤمورد م- »ِفراری«عبير به ت- اقدامی جھت دستيابی به ھدف مشخص تا جای ممکن، جائی که 

  ].٨[دارد نگيرند، وا می

ھا را به سوی  ھای مختلف مکانيزم تدافعی مغز است در سطح جامعه آن  پروسهۀگسترش اين رفتار که در واقع نتيج

ين جامعه افراد ا. دھد ھائی که نياز به واکنش آنی، صريح، سريع و محکم دارد سوق می فرار از مواجھه با محرک

ھای  در اين جامعه در اوج معضالت و تحريک.  اما به وظايفی که دارند عمل نکنند،ند ھر کاری انجام دھنداحاضر

 ً ترين فضای باز و تفريحی سطحی  ھا بينجامد کوچک  به برخورد و واکنش شديد و صريح آناجتماعی که بايد قاعدتا

دولت در دوران برپائی کنفرانس سران عضو جنبش عدم تعھد در روشی که . ھا را مشغول و سرگرم کند تواند آن می

 امدادگر در آذربايجان در ۀزدگان، دستگيری فعاالن شناخته شد تھران، درست ھمزمان با گرماگرمی وضعيت زلزله

تھران،  ۀکنار خيل اتفاقات موازی ناخوشايند جاری، با دادن سی ليتر بنزين مجانی به ساکنان تھرانی، تعطيلی پنج روز

 سفر به کارمندان دولت اتخاذ کرد که البته به راحتی جواب ۀھای مفرح از تلويزيون و کمک ھزين و پخش برنامه

ھای ذھن درگير مکانيزم تدافعی دربند پروکرستينيشن گسترده است البته که  ياپردازیؤ ديپرسی که با رۀجامع. گرفت

  .کند ستقبال میاز اين وضعيت و موقعيت فراھم شده با آغوش باز ا

  :کند ، عوامل پديداری تعويق اندازی را در ھشت مورد خالصه می]٩[»جنی مارياسيس«

. ٧نفس  عدم اعتماد به. ۶خودمھاری . ۵خود فريبی . ۴پذيری  عدم رقابت. ٣گرائی  کمال. ٢عزت نفس پائين . ١ 

عواملی که به انفعال گسترده . دھر ھشت عامل از عوامل محرک مکانيزم دفاعی مغزاَن. اضطراب. ٨ديپرشن و 

  .دھد  سوق می،چه وجود ندارد ياگونه از آنؤھا را از حقيقت فراری داده و به توھمی ر انجامد، آن جامعه می

  

  نقش مذھب در انفعال فردی و اجتماعی

. ست پيروی از الگوھای اسپريچواليسم و معنويت اۀھای درمان و کنترل ديپرشن و اضطراب، توصي يکی از روش

ً  ھائی که با علم به نياز به درمان ديپرشن خود به مشاور و يا روانشناسی مراجعه کرده آن ً اند حتما  مجبور به  متفقا

ند که ديپرشن اشناسان بر اين باور بسياری از روان. »کنی؟ آيا دعا می«: اند گوئی به اين پرسش تراپيست خود شده پاسخ

شايد . اند ای در اثبات اين باور انجام داده شود و تحقيقات گسترده ری ديده میدر بين مذھبيون کمتر و يا با شدت کمت

باور به وجودی ورای تخيل بشر با . نياز به آمار و ارقام تحقيقاتی ھم بتوان قبول کرد که اين ادعا قابل اثبات است بی

چه شود خواست  که ھر آن  باور آن.تواند در فرد مکانيزم تدافعی تخيل را فعال کند قدرتی تام و شکست ناپذير می

 خود ندارد، و آن ۀخداست، تقدير در دست مافوق بشر است و انسان ھيچ نقشی در رقم خوردن اتفاقات و حتا آيند

گرداند حتا  ھا باز می شان را به آن ۀدھد، باالخره حقوق از دست رفت ھا ياری می ھا را در سختی قدرت ما فوق بشری آن

بخشد اگر به دعا کردن  ھا را می  خود نکنند، و خداوند متعال گناھان آنۀکتی برای احقاق حقوق حقھا ھيچ حر اگر آن

دار  اصرار ورزند، قرآن به سر گيرند، اعتراف کنند و نان مقدس را از کشيش بگيرند و يا روزھای متمادی روزه

کات و نذورات خود را بپردازند، فطريه زو شوند، توبه کنند، کاھل نماز نشوند، ھر يکشنبه به کليسا بروند، و خمس 

بدھند يا در روز فسح قربانی کنند، ھمه و ھمه عواملی بسيار کارآمد برای تحريک مکانيزم تدافعی مغز و فرار از 

  .حقيقت و البته انفعال است

ه در برابر بدی بايد گويد ک خوانيم که مسيح به صراحت می در انجيل متی می. در مسيحيت، انتقام از گناھان کبيره است

مسيح آخرين کالمی که بر . محبت کرد، و اگر بر صورت شما سيلی زدند، بگذاريد بر سوی ديگر صورتتان ھم بزنند

 احقاق حق در دست وجودی ۀدر واقع در مسيحيت وظيف. صليب گفت طلب بخشش برای قوم يھود از خداوند بود

 مسيحيت است و بسياری از نوکيشان مسيحيت را دين محبت انفعال از ارکان. فرابشری انتزاعی يعنی خداست
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توبه در مسيحيت تنھا با اعتراف خفی به گناه و سوگند به يکتائی پدر، خدا، و فرزندش، مسيح و روح . خوانند می

  .شود القدس و التزام به کليسا و اپاستل محقق می

ی از گناه، البه و استغاثه و بنا به نوع گناه پرداخت در اسالم، توبه مراتبی دارد، و در اثر رياضت و اصرار در دور

در عين حال که اسالم جھاد را به عنوان راھی برای کسب قدرت و يا دفاع از ديانت باز . شود کفاره محقق می

واجب ) که در باال توضيح داده شد(» سازند واکنش«سازِی فرآيند  گذارد، اين روش را درواقع در جھت فعال می

  .کند می

يائی ؤوجود بھشتی ر. در تمام اديان، از دين بھی و زرتشتيت تا اسالم، دنيای پس از مرگ، معاد، از ارکان دين است

ھای آفتابی زرتشتيان، تا  شود، از دشت که در ھر دين منطبق با شرايط جغرافيائی و فرھنگی پيروانشان ترسيم می

 قوم صھيون در غزه برای يھوديان، تا ۀ بر سرزمين تخريب شداسرائيل پايان بنی ھای بی دارالسالم بنا شده بر گنج

يائی ؤر.  برای مسلمانان نالمغھای معلق ھمراه با حوريان و   فرزند خدا در صلح مسيحيت، تا باغءدنيای کامل و لقا

 در تواند مغز بشر را ھا ھر روز درگير است، که می که چنان فاصله زيادی با حقايق تلخی دارد که بشر با آن

دکترينی . زا وا دارد ياھای تدافعی در برابر عوامل ديپرشنؤترين بخش ليمبيک به حبس واقعيات و ساختن ر پنھان

  :ھای عرفانی و اسپريچواليستی وجود دارد مشابه در مسلک

ً . »حال« توجه و زندگی در  يسم،  در بين عرفان شرقی، عرفان مغربی، عرفان ھيندوئيسم و بودائدکترينی که مشترکا

چه جامعه را از واکنش در برابر ناماليمات باز داشته به انفعال دعوت  آن. آئين قاباال و اسپريچواليسم وجود دارد

و يا خيام » بنشين بر لب جوی و گذر عمر ببين« ايران است ۀخوانيم و در فرھنگ عام بسيار حافظ می. کند می

 «چه به تعبير دکتر آن. »خوش باش و غم بوده و نابوده مخور/ چون بوده گذشت و نيست نابوده پديد«خوانيم که  می

شد  کند و اگر اين باور جھانی می ھدايت می» ھا کشی حکومت داری و بھره برده« جامعه را به سمت »ايمی فرايز

  ].١٠[خاستند  ھرگز بردگان برای دستيابی به حقوق انسانی خود بر نمی

 ً زنند و حتا در قرآن به صراحت آمده  ھا به سرعت به دين چنگ می  سختیطور که افراد در مشکالت و  ھمانمسلما

ای که به شدت سرکوب، خفقان و معضالت اجتماعی، مدنی،  کنند، جامعه است که مردم در زمان مشکل ياد خدا می

 به طور ۵٧گونه که در انقالب  مداری سوق يافته، و ھمان کند به راحتی به سمت دين سياسی و اقتصادی را تجربه می

تواند مکانيزم  ھائی است که می ترين محرک دين، يکی از قوی. برند ملموس درک کرديم، به پيشوايان دينی پناه می

حتا اگر اين تحريک به سمت انقالبی دينی سوق يابد، بدان . تدافعی مغز را تحريک کرده و به انفعال اجتماعی بينجامد

ای برداشته  ه است و برای دگرگونی و مواجھه با مشکالت خود قدم سازندهمعنا نيست که جامعه از انفعال خارج شد

 اين ۀنتيج.  مکانيزم تدافعی مغز است به کار بسته استۀ پروس١٠را که يکی از » سازند واکنش «ۀاست بلکه پروس

 رھبر فقط روح /حزب فقط حزب هللا«و » گوش به فرمان تو ايم خمينی/ ما ھمه سرباز تو ايم خمينی«مکانيزم، شعار 

که پرسشی يا مقاومتی کنند و يا حتا ھدفی ملی  است، شعارھائی که از نوجوان تا پير را ھشت سال بدون آن» هللا 

کشاند و کسی نپرسيد که » حق عليه باطل«ھای جنگ  به جبھه» فرمانبری از امر رھبر«داشته باشند، تنھا به خاطر 

مگر اين دو کشور ھر دو مسلمان نيستند؟ . گنجد  شعار حق عليه باطل می جنگ دو کشور مسلمان چگونه در اينۀفلسف

که  و چرا ما بايد برای حفظ اسالم و برای اسالم بجنگيم؟ مگر اين جنگ برای براندازی اسالم است؟ و مگر نه اين

ايم؟  يم شھيد شدهرسند، پس چگونه است که ما ھم اگر کشته شو شدگان در راه جھاد برای خدا به مقام شھادت می کشته

کربال ما داريم «دھيم؟ و يا چرا شعار ما شده است  و يا چرا به اين جنگ پايان نمی. جنگيم ما برای وطنمان می

 ۀ و خاتم۵٩٨ ۀجنگيم چرا بايد در خاک عراق وارد شويم؟ حتا پس از قبول قطعنام مگر ما برای دفاع نمی» آئيم؟ می
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 طبيعی عملکرد کامالً . مسخ در دين! که جنگ پايان گرفته بود ناراحت بودند جنگ پس از ھشت سال، بسياری از اين

  . درونی شده بودگِر مغز که با محرک قوِی دين کامالً  سازِی مکانيزم تدافعی انفعال تحليل مغز در فعال

 که جمعيت کثيری را به سوی ديپرشن، و انفعال ھای شديد يک جامعه نادور از ذھن نيست که اديان در شرايط بحر

  .ھا خواھند بود انگيزگی  ميداِن بیۀکند، برند استداللی ھدايت می

  

  کند طلبی به سرعت در بين مردم گسترش پيدا می گرائی و سلطنت چرا ملی

تعدد عشقی، ذھن خود ھای م فردی که در اثر شکست. شود بسيار تشديد می ھا ھا و سرخوردگی کامی ديپرشن بر اثر تلخ

و البته . ھايش دست به کاری بزند بيند بايد برای التيام زخم ھای عشقی می زده از تکرار ناکامی را زخم خورده و ھراس

رود،  ھای مکانيزم تدافعی می ياھا در اتخاذ يکی از پروسهؤسازی ر يا به سمت فعال. راه حل در فرار از حقايق است

 زشتی ھایظاھر به سنگدلی و استقالل احساسی، تکفير عشق و روابط عاطفی و يا تعميم يعنی يا به انکار عشق، ت

ھای معناگرا و رومانتيک دور  پردازد، و يا به ترسيم عشق می» ھا ھمه زن«يا » ھمه مردھا«المثل  اخالقی در بين فی

ی شی در روابط بعدی خود کشش مک شود، و يا به سمت انتقام از دسترس در قالب ادبيات و شعر و موسيقی سرگرم می

بخشد؛ و يا از سوی ديگر دست به خودکشی  بوده است رنج خود را التيام مینکه ھرگز عاشق  يابد، و يا با انکار اين

  .زند، يعنی انتقام از خود و پايان دادن به تمام گذشته و صفر کردن خاطرات می

انجامد، حال اين   اجتماعی میۀياپردازانؤال و گريز رشود، و به انفع وقتی ديپرشن در سطح يک جامعه مسری می

گرائی و باال رفتن  ملی. رود بخش می يائی التيامؤاش به دنبال بازسازی ر ضربه خورده و عزت از دست رفته» نفس«

مانده از تمدنی کھن که با خرافه و تحريفات تاريخی بسيار و اسطوره  ھای باقی وجو ميان خرابه عرق ملی، جست

ھا و  بينی داده، در مقابل حس حقارت ناشی از سرکوب ھا آميخته است، به او حس مقبوليت و خودبزرگ یساز

  .کند  مکانيزم تدافعی را اتخاذ میۀدر پروس» جائیه جا ب«و يا » ندامت«ھا واکنش  ناکامی

در پی داشته است باشد، ھای پی  ترين حرکتی که در سطح ملی بتواند برای او التيام حقارتی که در اثر شکست کوچک

 ۀذھنی در پروس» سرکوب «ۀای که آمادگی فرو رفتن در الي شود برای جامعه باعث غرور ملی او شده و سوپاپی می

آوراِن دنيا و  وجو بين نام از جست: رود اگر اين افتخار حاصل نشود، او به دنبالش می. مکانيزم تدافعی را داراست

 تا ادعاھای تاريخی به پيشرو بودن در تحوالت و يا کشف و اختراعات علمی دنيای مدرن المثل، يافتِن ژنی ايرانی، فی

چون افيونی اثرگذار به انفعال جامعه کمک  عرق ملی درست مانند عرق مذھبی، ھم. در تاريخ باستان غير مکتوب

  .کند می

، »جائیه جاب«ھای   پروسهؤثرمھا، با وقوف کامل به اين کارکرد  طلب گرا و سلطنت در اين ميان احزاب ملی

 منفعل ايرانی رخنه کرده و ۀھای اخير باالخص، در بين جامع اند طی سال توانسته» پروجکشن«و » ندامت«

ای که برای رھائی از حس حقارت و  دور از ذھن نيست که جامعه. پيروزمندانه جمعيت کثيری را با خود ھمراه کنند

اند، در مورد عملکرد اين احزاب پرسشی  ھای فرار مغز از واقعيت شده وسهھای مداوم خود مسخ اين پر سرخوردگی

طور که در باال شرح داده شد، ديپرشن و فعال شدن مکانيزم تدافعی مغز به کوچک  ھمان. نکنند و به تحليل نپردازند

جاست  شکل اينم. انجامد گيری است می ول تحليل و قضاوت و تصميمؤ مغز که مس»پريفرانتال کورتکس«شدن بخش 

ھا سر نخواھد  که اين گروه عظيم در حالت عادی در انفعال اجتماعی به سر خواھند برد و ھرگز حرکت انقالبيی از آن

گونه که اديان انفعال ديپرسيو جامعه  کارگيری نيروی اين جامعه در تحولی شود، ھمان چه روزی نياز به به و چنان. زد

  .دھند، اين احزاب نيز خواھند توانست از ھمين روش بھره ببرند سوق می» سازند واکنش«را به سمت 
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سازی   منطقیۀسازِی مکانيزم تدافعی، بخش چپ مغز را در پروس  در تحليل عملکرد مغز در فعال»کارول گاتو«دکتر 

 راست مغز برد، ۀ نيمکرۀدرت تجرب چپ مغز را به قۀچه بتوان تحليل نيمکر کند که چنان وی بيان می. داند  میمؤثر

] ١١.[رود از بين می» تراشی فرار از واقعيت و دليل«سازی فرآيند  توان تحليل حقيقی در فرد باال رفته، نياز به فعال

در مقابل . کم به سمت عمق، مواجه شد ھا و خاطرات تلخ ، اما به آرامی و از سطح کم کند که بايد با رنج کيد میأاو ت

که فرد ديپرس بتواند به  اين. دانند  میمؤثررا » بازگوئی «»ژانت روش« و »زيگموند فرويد«نی چون دانشمندا

کند  ھا فرار می ھائی که از قبول آن برد و يا شکست ای برسد که از وقايعی که از به خاطر آوردن آن رنج می مرحله

آيد، حس   عميق ناخودآگاه به سطح خودآگاه میۀاليھا از  با بازگوئی اين رنج. ھا را باور کند حرف بزند و وقوع آن

  .شود ير دست به کار میيحقارت او از بين رفته و برای تغ

نانسی « گرفته تا »راریفِ «ن از ااندازی، وجه ديگری از انفعال، نيز تمام محقق در درمان پروکرستينيشن، يا تعويق

اولين قدم برای » مواجھه با مشکل«اند که روش  القول ق، در بين مراحل فائق آمدن بر اين رفتار مخرب، متف»پيور

که  که بداند مشکل دارد، و اين که فرد بداند که چرا به اين نوع روش تدافعی روی آورده است، اين اين. درمان است

ه بخش تواند او را آگاه کند تا ناخودآگاه خود را غيرفعال کرده و حوادث را ب بيابد مشکل از کجا شروع شده است می

  ].١٢[خودآگاه برای مقابله، يا حل آن مشکل بياورد 

آنچه به اين انفعال ديپرسيو می افزايد افزايش فشارھای بيرونی، و از دست رفتن انگيزه و باور توان مقابله با 

نفعل  مۀمکانيزم طبيعی تدافعی مغز در چنين شرايطی ھرگز از فعاليت باز نخواھد ايستاد و جامع. اضطرابات نو است

ھای مختلف تدافعی جھت فراموشی  کارگيری پروسه ھا، و به سازی ھا، اسطوره يابافیؤرا با ھول دادن به سمت ر

  پس چه بايد کرد؟. دھد ھا ياری می واقعيات، به رشد انفعال آن

 ً نخواھد بود بلکه به تنھا اثرگذار  ای نه ای سخت ھولناک با پايانی تراژيک در چنين جامعه شدار به آيندهو تنذير و ھقطعا

از اين بدتر چه خواھد شد؟ مگر دست ماست؟ «: گويند شنويم که مردم می به کرات می. انفعال بيشتر آن خواھد انجاميد

از دست ما . کنند که کار رژيم را تمام می يا اين. ميريم زنند و ھمه با ھم می ايم، فوقش بمب اتم می ما جنگ ھم ديده

شدار و وچه اين جامعه نياز دارد بيداری است، بيداريی که با ھ آن» .خواھد بشود، بشود  میھر چه. آيد کاری بر نمی

اين جامعه نياز دارد که تاريخ را به سرعت ورق . شود آميز حاصل نمی تر از امروز و خطری فاجعه ای تلخ ترسيم آينده

ھا سخن بگويد و نقش   کند، بتواند از آنھا دارد بازخوانی ھای پيشين خود را که سعی به فراموشی آن بزند، شکست

بايد اعتماد به نفس از دست . ير دريابديمخرب خود را بشناسد و بدان اعتراف کند و راه صحيح را در خيزشی برای تغ

يک بار انقالب کرديم « تکراری که ۀاش باز گردد و اميد يابد که اين بار اشتباه نخواھد کرد و اين گزاره باور شد رفته

تاريخ را برايشان ورق بزنيد، و چون . از ذھن فراری او پاک شود» خوريم بار ديگر چنين شکری نمی ين شد، اينو ا

ھايشان بگوئيد، و عوامل  ھايشان بگوئيد، از شکست ای جلوی چشمانشان بياوريد تا خود را در آن ببينند، از موفقيت آينه

ھا با ترسيم  طلب گرايان و سلطنت چه مذھبيون، ملی آن. ان دھيدگونه که حقيقی است نش ھا را آن ھا و شکست پيروزی

دم غنيمت «جايگزين کنيم تکرار . ياگونه سعی به اخفای واقعيات و پاک کردن آن از ذھن خودآگاه جامعه دارندؤر

  .» کار ما شايد اين است که ميان گل نيلوفر و قرن پی آواز حقيقت بدويم« ۀرا با گزار» شمر امروز

  ٩١ ]سنبله[رشھريو
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