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چکیده
مقالة حاضر با هدف بررسی نسبت روانشناسیگری و مشتقاتش با نولیبرالیسم اقتصادی و
حکومتمندی به اين مسئله میپردازد که الگوهای جديد حیات اقتصادی چگونه از خالل
علم روانشناسی سوژههای خود را تأسیس میکند .ايدة بازارخودتنظیمگر در اقتصاد سیاسی
برای تأسیس سوژههای خود به سمت تأسیس انسان خودتنظیمگر در علم روانشناسی
حرکت کرده و انسان خودگردان را به مثابه انسان سالم برمیسازد .نسبت نولیبرالیسم و
روانشناسی با منظر حکومتمندی در وجه نظری مورد بررسی قرار گرفته و نمونههايی از
نظريههای روانشناسی در اين نسبت مورد بحث قرار میگیرند .با مروری بر الگوهای
روانشناسیگری در ايران معاصر در گفتار سیاستمداران و مديران و همچنین بررسی
آمارهايی در باب آسیبهای اجتماعی نشان میدهیم که چگونه معضالت نظاممند و
ساختاری به معضالتی فردی و روحی فروکاسته میشوند و راهحلهای روانشناختی در
جهت سیاستزدايی و اجتماعزدايی در اليههای زندگیِ اجتماعی رسوخ میکنند .برآمدن
روانشناسیِ عامیانه و رسوخ آن در حیات انسان ايرانی جهت همارزکردن مکانیسمهای
روحی و شخصیتی با مکانیسمهای بازار خودتنظیمگر بررسی خواهد شد و نشان میدهیم که
چگونه علم روانشناسی در خدمت تحقق اين گزاره عمل میکند که هر ايرانی يک شرکت
تجاری.
کلیدواژگان :روانشناسی ،نولیبرالیسم ،حکومتمندی ،خودتنظیمی

 1پست الکترونیکی نويسنده رابطarush.heydari83@gmail.com :
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طرح مسئله
مسئلة سازوکارهای سوژهسازی و تولید سوژههايی همخوان با منطق جديد قدرت در ايران کمتر
موردتوجه بوده است .چرخش الگوی اقتصاد سیاسی در ايران و تحوالت اقتصادی در ايران،
خاصه در سالهای بعد از جنگ هشتساله و تمرکز بر اصل  44قانون اساسی و درپرانتزرفتن
اصول مربوط به عدالت اجتماعی ،خاصه اصول  30و  43قانون اساسی ،فضای جديدی در ايران
را به وجود آورده است.
آمارهای مختلف در زمینة آسیبهای اجتماعی نشان از رشد تصاعدی اين آسیبها در سه
دهة اخیر دارد .از سوی ديگر ،چرخش جمعیتی کشور و واردشدن حجم انبوهی از جوانان به
بازار کار ،بسط و گسترش آموزشهای عالی و مسائلی چون بیکاریِ فارغالتحصیالن ،شکاف
طبقاتی عمیق ،حاشیهنشینی ،طالق ،مهاجرت ،اعتیاد و ...در کنار تغییر ترکیب جمعیتی ايران از
 30درصد به  70درصد شهرنشین و ساير بحرانها ،همه و همه بحرانی در الگوی ادارة سرزمین
پديد آورده است.
به موازات رشد نولیبرالیسم ايرانی و خصوصیسازی و پیمانکاریشدن حیات اقتصادی ايران
و باال رفتن نرخ آسیبهای اجتماعی و بحرانهای روحی و روانی ،الگويی از حکومتمندی در
فضای عمومی ايران نهادينه شد که بر محور گونهای روانشناسیگری میچرخد .باالرفتن تعداد
روانشناسان در کنار باالرفتن تعداد مددکاران ،برآمدن خیريهگرايی و شیوههای مديريت ذهن،
در پی تأسیس گونهای جديد از سوژه برآمدند که مسئولیت نیکبختی و بدبختی خود را به
دوش بکشد .اين الگوی حکومتکردن بر اذهان ،در تخیلِ تأسیس سوژة خودتنظیمگر ،مسائلی
چون ارادة فردی ،آگاهی ،فرهنگسازی ،آموزش ،آگاهیبخشی ،توانمندسازی و ...را بدل به سکة
رايج بازار کرده و دمودستگاه تبلیغاتی عظیمی حول آن سازمان يافته است.
همارزی بحرانهای اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و محیطزيستی ،با تولید مجموعة
بزرگی از آسیبديدگان و انسانهای در معرض آسیب ،اين الگوی خودشناسی و يافتن خود
واقعی را برای تودهها جذابتر نیز میکرد .زمانی که دنیای بیرون ،دنیای احتماالت و تصادفات
و بحرانهاست ،چهبسا بتوان در اليههای تاريک درون و روح اکسیری قطعی يافت تا بتوان از
چنبرة معضالت گريخت .در پی اين همارزی ،مجموعة بزرگی از گفتارهای روانشناختی ،حیات
اجتماعی-فرهنگی را درنورديد و جامعه در گفتارهای رايج به عناصر خود تجزيه شد.
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بزرگترين واحدی که در گفتارهای رايجِ ريشة معضالت اجتماعی ديده میشود خانواده
است .خانواده بدل به چشمة جوشان معضالت و توفیقات اجتماعی شد .در پی خصوصیسازیِ
آموزش و بهداشت و ...نظامهای تربیتی و بهداشتی به دوش خانوادهها گذاشته شد .مراکز
آموزشهای فوقبرنامه برای تربیت و بهنجارسازی فرزندان تأسیس شد و خانوادههای طبقة
متوسط در پی سعادت فرزندانشان به اين مراکز راهی شدند .از ديگر سو ،سالمت روح کودک
به روانشناسان و مشاوران و مددکاران واگذار شد و اضطراب رستگاری و يافتن خودِ واقعی و
انرژیهای رهايیبخش درونی بدل به تقاليی جدی در بین بسیاری از انسانها شد.
رياضتکشی ،سیاستگريزی ،اجتماعگريزی و جستجو برای يافتن نیروهای رازآلودِ درون بدل
به تالشی همهجانبه شد.
معرفتشناسی جديد از خالل دمودستگاههای قدرت  -از جمله رسانهها ،آموزشگاهها،
تريبونها ،وزارت علوم ،وزارت رفاه ،وزارت کشور ،وزارت ارشاد ،وزارت بهداشت ،وزارت
کشاورزی ،شهرداریها و همة آنچه به گونهای با مقولة رفاه و فرهنگ نسبت داشت  -در
چرخشی عمیق فرهنگ را ابتدا به سطحی فردی و خانوادگی فروکاست و در سطح بعد وظیفة
خطیر فرهنگسازی را به عهدة روانشناسی و مشتقات آن گذاشت .حاال ريشة معضالت
اجتماعی نه در سازوکار ادارة اجتماع و اقتصاد که در سازوکار ادارة روح و فرد موضوعیت دارد.
کافی است مهارت آموخت و توانمند شد تا رستگار شد .تکنیکهای مهارت و توانمندسازی در
اختیار روانشناس و مددکار و مشتقاتش قرار دارد که چون بستهای جادويی بايد خريداری شود.
تبلیغات گسترده برای مراجعه به روانشناس و بر طبل آگاهیبخشی و فرهنگسازی کوفتن
از يک سو و فرايند پرشتاب خصوصیسازی از ديگر سو همارزی کافی و وافی پیدا کردند.
عرفانهای نوظهور چون راز و دوازده قدم به سرکردگی روانشناسان ،تبلیغات خیريهگرايانه و
تالش برای حل معضالت اجتماعیِ مرتبط با فقر با کنش خیريهگرايانه ،مشاورة ازدواج برای حل
معضل طالق ،توانمندسازی و اردوگاهسازی برای حل معضل اعتیاد ،برنامهسازی و بنر و
تبلیغاتِ بهاصطالح فرهنگی برای حل معضالت شهری و شهروندی ،نصیحت سنتی و مدرن و
علماالخالق و علمالنفس برای حل معضالت روحی سکة رايج بازار شد.
درحالیکه اقتصاددانان مکتب نیاوران در حال تربیت برنامهريز اجتماعی بودند (بنگريد به
اباذری و پرنیان ،)1394 ،روانشناسی آرامآرام در حال جانگرفتن بود تا همسو با آرمانهای
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مکتب نیاوران سوژههای متناسب با منطق جديد قدرت را تأسیس کند .تقريباً دو دهه بعد از
آغاز تالشهای نولیبرالیزهکردن ايران در سال  ،1382قانون شکیل سازمان نظام روانشناسی و
مشاوره تصويب شد و روانشناسان دوشادوش اقتصاددانان ،که اسطورة بازار خودتنظیمگر را در
سر میپروردند ،در پی تأسیس انسان خودگردان و خودتنظیمگر برآمدند .به همان نسبت که
بازار و شرکتهای دخیل در آن بايد خود را تنظیم کنند و با يکديگر رقابت کنند ،انسانها نیز
بايد چنین رفتاری را پی گیرند؛ از اين رو ،حرکت به سوی هر ايرانی يک شرکت تجاری اوج
گرفت.
خوانش ويژهای از دين در اين سالها اوج گرفته است .به همان نسبت که هر انسان در
محضر خدای خويش داوری میشود و مسئول صواب و گناه خويش است ،هر انسان در محضر
بازار نیز مسئول بدبختی و نیکبختی خود شده است و مجموعة بزرگی از ناصحان سنتی و
مدرن با پسزمینههای روانشناسیگری و تمرکز بر اخالقیات فردی و مسئولیتهای فردی ماشة
سیاستزدايی را کشیدند و اومانیسم ايرانی را خلق کردند.
پديدههايی نوظهور سر برآورد و عرفانهای نوظهور در کنار روانشناسیِ مثبتگرا،
تکنیکهای شادکامی ،تکنیکهای موفقیت ،مديريت خود ،مثبتانديشی و ...بدل به کدهايی
فراگیر شدند و صدر تا ذيل حیات فرهنگی را دربرگرفتند .اين مجموعه کدها و الگوها تا به
حدی در فضای عمومی ريشه دواندهاند که به جرأت میتوان آنها را رژيمهای حقیقت نامید که
عدمپیروی از آنها به مثابه گونهای اختالل روانی ،بیماری و مرض يا بزهکاری شناسايی میشود
و در سه فضای بیمارستان ،تیمارستان و زندان توزيع میشوند.
بررسی همارزیِ نولیبرالیسم ايرانی و اومانیسم ايرانی با اين الگوهای روانشناختی کمتر مورد
بررسی قرار گرفته است .نسبت نولیبرالیسم اقتصادی و مکانیسمهای سوژهسازی محور اصلی
مقالة حاضر است .با بررسی نظری ارتباط اين دو مقوله و همچنین بررسی فضای ايران تالش
خواهیم کرد نسبت حکومتمندی ،نولیبرالیسم و روانشناسیگری را نشان دهیم.

سوژة نولیبرال :حکومتمندی ،سیاستزدایی و اجتماعزدایی
کارل پوالنی در کتاب «دگرگونی بزرگ» ،ايدة ويرانسازیِ بشر و طبیعت را در اسطورة بازار
خودتنظیمگر مطرح ساخت و شايد جزء نخستین کسانی باشد که به نسبت بین برآمدن ايدة
بازارخودتنظیمگر و سوژة خودتنظیمگر اشاره کرده باشد .پوالنی بیان میکند که« :تز من اين
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است که ايدة بازار خودتنظیمگر بر نوعی آرمانشهرِ محض داللت داشت .چنین نهادی
نمیتوانست مدتی مديد وجود داشته باشد مگر آنکه جوهر انسانی و زيستمحیطی جامعه را
نیست و نابود میساخت؛ [اگر استمرار میيافت] انسان را جسماً نابود میساخت و محیطِ
پیرامون او را به برهوت بدل میساخت» (پوالنی.)50 :1391 ،
سالها بعد از پوالنی به نظر میرسد که اگرچه اسطورة بازار خودتنظیمگر هنوز به صورت
کامل تثبیت نشده است و مقاومتهای ويژهای در مقابل آن وجود دارد ،اما وضعیت استمرار
يافته است و الگوهای تسلط بر وضعیت در آن هوشمندتر نیز شدهاند؛ به شکلی که با تولید
سوژهای جديد از خالل نظمِ مبتنی بر دانش-قدرت در حال بسطید خود هستند.
میشل فوکو با طرح مفهوم حکومتمندی به نوعی پروژة پوالنی را تکمیل کرد .پوالنی و
فوکو هر دو تالش دارند نشان دهند که چگونه دانش و گفتمانِ لیبرالیسم اقتصادی تالش دارد
بازار را به عنوان اصلِ حقیقت تثبیت نمايد .مسئله اينجاست که چگونه اين وضعیت اقتصادی
اثراتی فرااقتصادی دارد و جنبههای مختلف حیات اجتماعی و روابط قدرت را تحت تأثیر قرار
میدهد .تغییر روابط قدرت و تکنولوژیهای جديدِ نفس درصدد خلق يک «خود» جديد و
رفتاری جديدند که در چارچوب منطق جديد امر اقتصادی قرار گیرد (گیزو و لیما.)2015 ،1
تأکید بر گونهای از فردگرايی افسارگسیخته و نابرابری عمیق در درآمدها ،که مستقیماً با
بازاریکردن همة جنبههای حیات بشری گره خوردهاند ،مسائلی را در سطوح روانی-اجتماعی
پديد میآورد از جمله اضطراب و اختالالت کنترل تکانه ،سوءمصرف موادمخدر ،روانرنجوری،
خودشیفتگی ،کاهش اعتماد ،ازبینرفتن سرمايههایِ اجتماعی و...؛ به اين ترتیب بنیادگرايی بازار
تنها خطری اقتصادی نیست بلکه سطوح اجتماعی و حتی روانی را نیز بهشدت تهديد میکند
(بنگريد به کار.)2015 ،
هاروی ( )1386نولیبرالیسم را چنین تعريف میکند که« :نولیبرالیسم در وهلة نخست
نظريهای در مورد شیوههايی در اقتصاد سیاسی است که بر اساس آنها با گشودن راه برای تحق
آزادیهای کارآفرينانه و مهارتهای فردی در چارچوبی نهادی که ويژگی آن حقوق مالکیت
خصوصی قدرتمند ،بازارهای آزاد و تجارت آزاد است ،میتوان راه و بهروزی انسان را افزايش
داد» (ص  .)8هاروی معتقد است که نولیبرالیسم بدل به يک گفتمان مسلط شده است و همة
Guizo&Lima
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شئون زندگی را دربرگرفته است .نولیبرالیسم يک نظام معرفتی است که کدهای اخالقی ويژهای
را دنبال میکند و در صدد تولید گونهای جديد از انسان است که بر مبنای توانايیهای فردی و
خودتنظیمگر در بازار وارد شود و به رقابت بپردازد .به اين ترتیب يوتوپیای نولیبرالیستی
جامعهای است تشکیلشده از تکتک افراد و نه جامعه به مثابه چیزی بیش از تکتک افراد؛ اين
عبارات عیناً عبارات مارگارت تاچر هستند« :چیزی به نام جامعه وجود ندارد؛ آنچه وجود دارد
تنها تکتک مردان و زنان و خانوادهها هستند» (تاچر.)10 ،1987 ،
وجودزدايی و هستیزدايی از جامعه و اصالتدهی به فرد و ارادة آزاد فردی ،همارزی
بنیادينی با منطق بازار آزاد و خودتنظیمگر دارد .از اين رو ،تکنولوژیهای اخالقی خاصی را به
کار انداخته و بدل به مدعاهای حقیقت میکند و سوژههای خودش را بر اين مبنا خلق میکند.
«از آنجا که نولیبرالیسم برای مبادلة مبتنی بر بازار بهعنوان يک نظام اخالقی که به خودی خود
میتواند راهنمای همة کنشهای انسانی باشد و جايگزين تمام باورهای اخالقی پیشین شود
ارزش قائل است ،بر اهمیت روابط قراردادی در بازار تأکید میکند» (هاروی.)10 ،1386 ،
به اين ترتیب ،انسانی الزم است که مسئول پیروزیها و شکستهای خود باشد .از اينرو در
نولیبرالیسم ،همانطور که هاروی ( )1386تأکید میکند ،فقر و جنبههای مختلف آسیبهای
اجتماعی نه مقولهای اجتماعی که مقولهای فردی-شخصی است .چنین گزارهای در بستری
معنادار میشود که جامعه و هستیِ اجتماعی پیشاپیش هستیزدايی شده باشد و جامعه به
عناصرش (در سطح معرفتی) تجزيه شده باشد.
بايد توجه داشت ،همانطور که پوالنی نشان میدهد اين اسطوره هیچگاه تحقق کامل
نمیيابد و جامعه در بازار منحل نمیشود و هستیِ عام و کلی آن از بین نمیرود ،بلکه در مقابل
اين فرايند مقاومت میکند؛ از اين رو ،همواره بین ساحتِ اجتماعی-فرهنگی و ساحت بازار
تصادمی وجود دارد و در نتیجة اين تصادم است که مجموعهای انبوه از معضالتِ ماهیتاً
اجتماعی تولید میشوند ،اما صورتبندیِ گفتمانیِ نولیبرالیسم ،اين معضلها را نه به مثابه

معضالتی اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی که به مثابه معضالتی فردی و شخصی فهم میکند .فردی
که در گفتمان نولیبرالیسم به شکل خیالی از جامعه منفصل شده است ،در سطحی واقعی ،در
نتیجة اتصال بحرانی با جامعه دچار بحران میشود.
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جامعهزدايی از معرفت جديد نیازمند يک نظم دانش است که فرايند جامعهزدايی و به تبع آن
سیاستزدايی را تسريع کند و مدعاهای حقیقت خود را فراگیر نمايد .به اين ترتیب
انسانشناسی و هستیشناسی و معرفتشناسیِ جديدی الزم است تا بتواند سوژههای جديدی
خلق کند که حقیقتِ فقدان جامعه را پذيرا باشند و بر مبنای اين دستورِ عامِ حقیقت حرکت
نمايند .اقتصاددانان نولیبرالیستی در يک سو اين مدعاهای حقیقت را تئوريزه میکنند و در
سطوحی ديگر روانشناسی وارد میدان میشود .اگر علم اقتصاد عرصة سیاست رسمی دولتها
را از حقیقت خود پر میکند ،اذهان سوژهها را روانشناسی میسازد .در سطحی نخبهگرايانه،
اقتصاد وارد عمل میشود و در سطح عامگرايانه روانشناسی اين وظیفة خطیر را بر عهده دارد.
ريد )2009( 1بیان میکند که اين تغییر ،تغییری است در الگوی انسانشناختی؛ بدين معنا که
انساناقتصادی 2که در نگاه کالسیک يک مخلوق مبادلهگر است ،حاال بايد به يک مخلوق
رقابت کننده تغییر شکل يابد .پس آنچه اهمیت اساسی دارد اين است که قدرت بايد از آزادی
اقتصادیِ فرد و همچنین مالکیت خصوصی پاسداری کند؛ يعنی ،مطابق آنچه هايک و نوزويک
میگويند ،وظیفة پاسداری از اين حوزهها بر عهدة دولت است؛ بدين ترتیب دولت تا میتواند
بايد از خود خلع يد کند و حداقل مداخله را در بازار داشته باشد .صورت ديگر اين گزاره اين
است که مکانیسمهای خودتنظیمیِ بازار بايد به قالب مکانیسمهای خودتنظیمیِ سوژه درآيند .اما
بايد توجه داشت که يک نظام معرفتی ويژه نیز الزم است تا چنین حقیقتی را از طريق فرايند
سوژهسازی درونی سازد .اين حقیقت جديد از خالل کردوکارهای گفتمانی صورت میبندد و
در نظم دانش روانشناسی به قالب تکنیکهای خودشناسی و خودسازی درمیآيد .يعنی يک
همارزیِ گفتمانی بین نظام معرفتیِ خودتنظیمی بازار و خودتنظیمیِ سوژه وجود دارد .میبايد
سوژهای تربیت شود که خودتنظیمگر باشد و حداقل هزينه را روی دست بازار بگذارد و در
رقابتی جد ی برای کسب خوشبختی ،خودش را ذيل حقیقت بازار رستگار نمايد .فرد خوب
فردی است که بازار مرتبط با خود را بشناسد ،وارد بازار شود و ريسکهای مشارکت در بازار
آزاد را مانند يک شهروند خود پذيرا باشد (بنگريد به کار.)2015 ،
بدين ترتیب ،نظم جديد در صورتبندیهای سوژگی نیازمند الگويی از حکومتکردن است
که به رفتارهای افراد در حوزهها و حیطههای مختلف جهت دهد .اين مجموعة رفتاری که
Read
Homo-economicus

1
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محصول مجموعهای از دانش مشرف بر حیات هستند ،در نهايت ايدهآلی از انسان نیکو میسازند
که مجموعهای از استانداردها را در حیطههای آموزشی ،فرهنگی ،اقتصادی ،سالمت و...
داراست .چنین سوژهای میبايد با تکنولوژیهای دقیقی خَلق و تولید شود.
بدين ترتیب مطابق آنچه فوکو مد نظر داشت ،نوعی از حکومتکردن بر بدنها و ذهنها به
وجود میآيد که از طريق کارکردن بر روی امیال و آرزوها ،باورها و نگرشهای کنشگران
مختلف در صدد جهتدهی و خلق رفتار است (بنگريد به دين2010 ،1؛ همچنین فوکو.)1394 ،
بنابراين پیرو آنچه فوکو در آثاری چون تولد زيستسیاست ،انضباط و تنبیه و امنیتِ قلمرو
جمعیت تئوريزه میکند میتوان نولیبرالیسم را نوعی حکومتمندی 2دانست.
فوکو ( )2000در تکنولوژیهای سیاسی فرديتها بیان میکند که مسئلهاش در تولد زندان و
تاريخ جنون اين بوده است که هويتها بر اساس طرد غیريتهايی چون مجرم و مجنون
برساخته میشوند .اما مسئلة او در اين سمینار اين است که ما چگونه خود را بر اساس
مجموعهای از تکنولوژیهای خود= selfبرمیسازيم و به خود هويت میدهیم .از اين رو،
حکومتکردن بر خويشتن يکی از عمدهترين محورهای نولیبرالیسم است که در آثار فوکو به
خوبی تئوريزه شده است.
حکومتمندی که ترکیبی است از حکومت ( )governmentو ذهنیت ( ،)mentalityالگويی
است از سوژهسازی و تبديلکردن اشیا و چیزها به موضوع حکومت با يک ذهنیت خاصِ
تاريخی .اين ذهنیت به ابژهای بستگی دارد که قرار است کنترل ،رصدپذير و ادارهپذير شود و به
همین نسبت مجموعهای از دانش را در خود دارد که در اختیار کارشناسان آن حیطه است.
کارشناسانی که خود کارگزارانی هستند که اين ذهنیت تاريخی از خالل آنها عبور میکند و
آنها را بدل به سوژة حکومتمندی میکند (نه اينکه قدرت و حکومتمندی در اختیار آن
کارشناسان باشد) .حکومتمندی دست آخر در پی حکومتکردن بر «خود» است و برساختن
سوژهای که خودش بر خودش اعمال کنترل کند (دين.)2010 ،
حکومت بر «خود» و با عبارات دقیقتر ،برساختن «خود» ی همسو با ذهنیت و نظام معرفتی
جديد ،واجد چهار عنصر اساسی است :اول هستیشناسی ،3يعنی آنچه قرار است بر آن حکومت
1

dean
Governmentality
3
Ontology
2
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شود؛ دوم گونهای رياضت 1را شامل میشود ،بدين معنا که بر يک چیز چگونه بايد حکومت
کرد  -برای مثال فرايند نظارت ،مديريت و بهنجارسازی که بر فرد منحرف اعمال میشود -؛
سوم شامل نوعی علماالخالق 2میشود که بدين مسئله میپردازد که وقتی موضوع
حکومتمندی قرار میگیريم کیستیم؟ به عبارت ديگر مسئله بر سر سوژهای است که خود را در
فرايند اِعمال قدرت بر خودش بازشناسی میکند .اين فرايند همان فرايند سوژهسازی است که
سوژهای اخالقی و قابلِحکومتکردن را تولید میکند؛ چهارم مربوط به غايتشناسی 3است و
بدين مسئله میپردازد که چرا بايد حکومت کنیم يا مورد حکومت واقع شويم ،در پی چه هدفی
هستیم .با نظر به اينکه اين فرايندهای حکومت بر «خود» در پی قسمی اخالقِ متناسب با يک
ذهنیت هستند؛ چهار فرايند اخالقی مستتر در اين چهار وجه عبارتند از :موضوع (ماده) اخالقی،
کارکردن روی اخالق ،سوژة اخالقی و در نهايت کردار يا عمل اخالقی (دين.)26-27 :2010 ،
بايد توجه داشت که سخنگفتن از اخالق به معنای خوب/بد بودنِ مطلق نیست .مسئله بر سر
گونهای از اخالقیات است که در يک برهه برای هدفی خاص ساخته شده و دستکاری میشود
و سوژههای خودش را با ارزشها و هنجارهای مشخص میسازد.
بدين ترتیب فرديتی در درون جمعیت میبايد خلق شود و بر آن حکومت شود و مهمتر از
همه اين فرديت میبايد همخوانیِ درونیای با سازمان قدرت سیاسی و دولت داشته باشد.
بنابراين فرديت در درون جمعیت يک ابژه است و در عین حال به مثابه يک سوژه برساخته
میشود که داری هويت است که با منافع دولت بهعنوان ادارهکنندة جمعیت همدستیِ
استراتژيکی دارد .در اين معنا دولت خودش يکی از ابزارهای استراتژیها و تکنولوژیهای
سیاسی است؛ اما يکی از مهمترينهای آن .فوکو در سوژه و قدرت بیان میکند که اَشکال
مختلف قدرت به دولت ارجاع میشوند اما اين مسئله بدين خاطر نیست که اين اشکال از دولت
سرچشمه میگیرند ،بلکه مسئله اينجا است که «روابط قدرت به شکل پیشروندهای مبتنی بر
حکومتمندی میشود ،بدين معنا که زير ساية دولت و در قالب دولت گسترش يافته ،عقالنی
شده و تمرکز میيابند» (فوکو :2000 ،سوژه و قدرت.)345 :

1
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بدين ترتیب منافع دولت در گرو ادارهکردن جمعیتها است و اين ادارهکردن بدل به يک
وظیفه برای دولتها میشود .برساختن سوژة جديدی همسو با تکنولوژیهای سیاسیِ جديد
همان چیزی است که دولت را بهعنوان ادارهکنندة ملت برمیسازد؛ «بنابراين جمعیت چیزی بیش
از آنچه دولت میبايد بر اساس منافع خودش از آن مراقبت کند نیست ،صد البته که دولت مُحِق
است که اگر الزم باشد جمعیت را سالخی کند .بنابراين معکوس سیاست زيستی سیاست مرگ
است» (فوکو :2000 ،تکنولوژیِ سیاسی فرديتها.)416 ،
با اين وصف يک همارزیِ درونی بین نولیبرالیسم بهعنوان يک نظام معرفتی ،دولت برآمده از
اين نظام معرفتی و در نهايت سوژة تولیدشده در اين نظم فکری وجود دارد .آنچه برای ما
اهمیت دارد جايگاه علم روانشناسی در تولید مدعاهای حقیقت در وهلة اول و ساختن
سوژههای متناسب با نظم نولیبرالیستی است.

نولیبرالیسم و روانشناسی
برآمدن شیوهها و تکنیکهای قدرت با خلق سوژه/ابژة جديدی همراه بود که آماج
تکنولوژیهای قدرت بود .اين سوژه/ابژة جديد همان فرد است که از خالل پزشکی و بعدها
روانپزشکی تأسیس میشود .بدن و روح اين موجود جديد ذيل نگاه خیرهای که به جسم و روح
دوخته شده است ،ساخته شده و در قالب يک فرد تأسیس میشود.
«سپاه پزشکان ،دوشادوش سپاه کشیشان که مراقب رستگاری جانها است دلنگران سالمت
تنها خواهد بود» (فوکو .)76 :1392 ،بدين ترتیب پزشکی صرفاً درگیر در مناسبات زندگی-
مرگ نیست ،بلکه بدل به يک وظیفة خطیر سیاسی میشود؛ «پزشکی در مديريت زندگی انسان
و در منصب ارائة دستورالعمل و وضع قواعد مینشیند ،يعنی ديگر صرفاً مجاز نیست
توصیههايی برای زندگی عاقالنه به انسان ارائه دهد ،بلکه به نهادی بدل میشود که مناسبات
جسمانی و اخالقی فرد را با جامعهای که در آن میزيد مديريت میکند» (فوکو.)78 :1392 ،
منطق جديد قدرت با تفردبخشی به عناصر موجود در يک میدان ،از يک سو آنها را
رصدپذير میکند ،از ديگر سو امکان مقولهبندی و دستهبندی را فراهم میکند و در وجه ديگر
امکان هدايتکردن و جهتدهی به رفتارهای اين عناصر را با تکنیکهای مختلف مهیا میکند.
در وهلة نهايی تالش میکند تا شکلی از خودتنظیمی را ايجاد کند و با ايجاد محور و
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استانداردی از امر بهنجار ،امر ناهنجار را تعیین کرده و به اصالح رفتاری بپردازد .کمهزينهترين
شکل مراقبت از سالمت و هنجار مکانیسم خودتظیمی است.
الگوهای محبوسسازیِ امر نابهنجار ،در سه محور اصلی قابلبحثاند :بیمارستان ،تیمارستان
و زندان .اين سه فضا همان جايگاههايی هستند که از خالل عنصر نابهنجار در درون خودشان
امر هنجاری يا استاندارد سالمت و بهنجاربودن را تعیین و تولید میکنند .يعنی هر گزارهای در
باب سالمت پیشاپیش بر چرک و عفونتی استوار است که در فضای به اصطالح ناسالم تولید
شده است .هريک از اين فضاها در وهلة نهايی بدن و روح فرد را هدف گرفته و برای صیانت
از بدنِ واحد يک ملت تأسیس میشوند .اما مسئله اين است که بدنِ واحد در واقع هنجارها و
ارزشهای عامی است که در وضعیت تاريخی جديد به مثابه حقیقت تأسیس شدهاند تا در وهلة
نهايی از بازار و ارزشهای آن پاسداری کنند.
فرد فاقد بهرهوری ،فردی که به بهرهوری آسیب میزند و فردی که در بهرهوری ناکارامد
است ،محورهايی اساسی برای تعیین هنجارِ سالمتند .دستهبندی و مقولهبندیِ نابهنجاریهايی که
بهصرفهبودن را به خطر بیندازند و منطق خودتنظیمی را مختل کنند ،کمک میکند تا
تکنولوژیهای مختلف نفس در فضاهای مختلف به کار افتند و مکانیسمهای بهنجارسازی را پی
گیرند .به اين ترتیب مطابق آنچه فوکو میگويد« ،نسبت میان حبسِ درمانی در محیط بیمارستانی
(به همراه آستانههای خاصش ،معیارهای درمانیاش ،شیوههای حدگذاری امر بهنجار و امر
آسیبشناسی) و حبس تنبیهی در زندان (به همراه سیستم مجازات تربیتش ،معیارهايش برای
رفتار خوب و اصالح و آزادی)» شکلگیری کل مجموعة ابژههای گوناگون را امکانپذير
میسازد (فوکو :1393 ،ديرينه شناسی.)69 :
بنابراين مسئله اينجا است که نظم جديد علم و دانش در مقولهبندی و شکلدهی به ابژههای
خود موضوعیت دارد .به عبارت ديگر ،علم در اينجا مفاهیمی چون مرض و بیماری ،جنون و
اختالل روانی ،و ابژه را جعل میکند و اين جعل بر مبنای هنجارهايی شکل میگیرد که حقیقتِ
وضعیت تاريخی را تعیین میکنند .اگر اين حقیقت تاريخی بازار باشد ،بديهی است که جعلِ
ناهنجاری بر محور الگوهای رفتاریای صورت میبندد که هنجارهای بازار و امر اقتصادی را
خدشهدار کنند و اصطالحاً هزينة بدون بهرهوری تولید کنند .همین منطق در مورد روانشناسی و
روانپزشکی صادق است« :گفتمان روانپزشکی در سدة نوزدهم نه بر اساس ابژههای ممتازش

 20مطالعات جامعهشناختی دوره  ،24شماره يك ،بهار و تابستان 1396

بلکه بر اساس شیوهای که اين گفتمان ابژههای در مجموع پراکندهاش را شکل میداد ،شناخته
میشد» (فوکو :1393 ،ديرينه شناسی.)69 :
امر ناهنجار چیزی است که خود فرد بايد مراقب آن باشد و خود را به مرزهای هنجار
نزديک کند .هنجار و ارزشی که در منطق تاريخی تأسیس شده است و همارز است با الگوی
حاکم بر اکنونیت تاريخی ،به مثابه امری فراتاريخی و بديهی جلوه داده میشود و سپاهی از افرادِ
در پی رستگاری را تولید میکند که در پی دستيافتن به حقیقت ،روح و جسم خود را میپايند
تا از عناصر نابهنجار پالوده شوند .شکلی از رياضت جديد و مؤمنانی جديد که با رياضت بر
بدنها و ذهنها در پی سعادت و خوشبختی میگردند.
معیارهايی که روح سالم را از ناسالم تفکیک میکنند ،اکنون در منطق بازار و نولیبرالیسم
اقتصادی جستجو میشوند .همة مالکهايی که يک شرکت خوب را تعريف میکند ،اينبار روی
بدن و جسم حک میشود و جسم و روح خوب ،جسم و روحی است که رفتاری متناسب با
رفتار يک شرکت با سود باال داشته باشد .مالکهای جسم سالم را گفتمان پزشکی تعیین میکند
و مالکهای روح سالم را روانشناسی و روانپزشکی .از اينرو ،خودِ فرديتيافتة روانشناختی،
جعل قدرتی است که از خالل گزارههای علمی ،حقیقت جديدی را میسازد که در چندين
سطح بايد با حقیقت بازار همخوان باشد .به اين ترتیب ،روانشناسی اختالل را کشف نمیکند
بلکه جعل میکند (بنگريد به هوک.)2007 ،1
تغییر الگوی مديريت خويشتن و تأسیس روح سالم از ناسالم ،همارزیِ قابلتوجهی با
برآمدن مدلها و الگوهای جديد قدرت در عرصة اقتصاد سیاسی دارد .میلر و رُز )2008( 2بیان
میکنند که « در دو دهة آخر قرن بیستم تقريباً در تمامی کشورهای صنعتی ،از سوئد گرفته تا
نیوزيلند ،به اصولِ قديمیِ دولت رفاهی حمله شد و نظامهای رفاهی متحول شد .مجموعة
بزرگی از تغییرات مشهود بود منجمله :خصوصیسازیِ منافع عمومی و کارکردهای رفاهی،
بازاریکردن خدمات بهداشتی ،بیمههای اجتماعی و طرحهای مستمریهای بازنشستگی،
اصالحات آموزشی برای واردکردن مدارس و دانشگاهها به رقابت ،عرضة اشکال جديدی از
مديريتِ خدمات شهری مبتنی بر پیمانکاری ،روابط قراردادی بین کارگزاران و خدماتدهندگان
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و بین مشتريان و متخصصان ،تمرکزی نوين بر مسئولیتهای فردیِ افراد ،خانوادهها و اجتماعات
برای تضمین خوشبختی و آيندة خود بر پاية تقیدات و مسئولیتهای شخصی» (ص .)84
رز و میلر نشان میدهند که چگونه در پی اين تحوالت امر اجتماعی مضمحل شد و
الگوهای جديدی از مديريت و روانشناسی به جای آن نشست .الگويی که از خالل تکنیکهای
فردی و شخصی و تمرکز بر مسئولیتهای فردی و گروهی در تالش بود بدون اينکه بر جامعه
حکم براند بر جامعه حکومت کند .اين رويه نیازمند تولید شیوههای جديدی از خودتنظیمی بود
که افراد و خانوادهها را هدف گرفته بود .رز ( )1998 ،1990نشان میدهد که روانشناسی
چگونه اين هدف و يوتوپیا را تحقق میبخشد و در چارچوب حکومتمندی ،وظیفة خطیر
جعل يک خود جديد را بر دوش میکشد و با ايجاد نظامی از هنجارها و ارزشها و تعريفی از
سالمت و بهروزی الگوی ادارة جامعه بدون حکومتکردن بر آن را تحقق میبخشد.
اين الگو در مجموعهای از رويکردها و نظريههای روانشناسی تئوريزه شده و منتشر
میشود .مجموعة بزرگی از يافتههای روانکاوانه ،رفتارگرايانه ،شناختگرايانه ،يادگیریِ اجتماعی
و ...بر چیزی به نام امر سیاسی و امر اجتماعی کوچکترين تأکیدی ندارند و مرگ امر سیاسی و
اجتماعی را پی میگیرند تا در وهلة نهايی گزارة تاچری که «چیزی به نام جامعه وجود ندارد،
جامعه يعنی تک تک افراد و خانوادهها» را تحقق بخشند .مروری بر مبانی و مضامین
رويکردهای روانشناسی ،اين حجم از سیاستزدايی را نشان میدهد و همچنین همارزیِ
ارزشهای سالمت روان با ارزشهای بازار و شرکت را نیز مشخص میکند.
کار ( )2015در نقد نظرية دلبستگی و جديدترين رويکردهای آن ،به همارزی الگوهای
نظرية دلبستگی و کدهای اخالقی نولیبرالیسم میپردازد .به عبارت ديگر ،الگوهای جديد نظرية
دلبستگی ،که تقريری است بر نظرية دلبستگی جان بالبی ،در تالشند شیوه و الگويی از سالمت
روان را تئوريزه کنند که در نهايت سوژة نولیبرال را سوژة سالم ارزيابی میکند.
ايندور 1و همکارانش ( )2012 ،2010در بازخوانی نظرية دلبستگی بالبی نشان میدهند که
برخالف آنچه بالبی بیان میکند ،سبک دلبستگیِ ناايمن لزوماً بدکارکرد نیست و چه بسا
کارکردی هم باشد .آنها بیان میکنند که در جهانی که بیش از نیمی از انسانها احساس
دلبستگیِ ناايمن دارند ،حفظ سبک دلبستگی اجتنابی و ناايمن و برخورد با ديگران به مثابه يک
Ein-Dor
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تهديد میتواند يک مکانیسم سازگاری باشد که بقای فرد و گروه را تضمین کند .يکی از
محوریترين گزارههای اين رويکرد اين است که دلبستگی ناايمن و اجتنابی میتواند در رقابت،
به افراد و گروهها کمک کند .به اين معنا اين سبک دلبستگی نه تنها آسیبشناختی نیست که
يکی از نمودهای سالمت روان نیز هست .اين رويکرد نظری همسو با کدهای اخالقی
نولیبرالیسم سوژهای را سالم میداند که با وجوهی چون پیگیریِ موفقیت ،رقابت ،عملگرايی و
مولّدبودن همراه باشد.
کار ( )2015نشان میدهد که چگونه الگوهايی از بهنجار-نابهنجار در اين رويکرد نظری
برساخته شده و آموزش داده میشوند تا افراد اوالً جهان را در صورتبندیهای استاندارد و
مشخص تئوريزه کنند و دوم مطابق با اين استانداردها در مواجهه با قدرت رفتارهای مشخص و
قابلپیشبینی نشان دهند.
به اين ترتیب ارزشهای بازار نولیبرالیستی به عنوان الگو و گفتمان غالب بهعنوان ارزشهای
هويتی و سالمت تعريف میشوند .ارزشهايی چون فردگرايی ،رقابت ،مولّدبودن ،عملیاتیبودن،
و سود اقتصادی همان ارزشهايی هستند که فرد خوب دنبال کرده و در تحقق آنها موفق است.
در هر نقطهای که فرد از اين استانداردها تبعیت نکند ،صورتبندیِ آسیبشناختی و ناسالمبودن
تئوريزه میشوند .ارزشهای جهان شرکتی و بازاری بايد بدل به ارزها و هويت کنشگران شوند؛
از اينرو ،نظم دانش جديد وارد معادله شده و اين ارزشها را در چارچوب علم بدل به ادعای
حقیقت میکند.
ارزش رقابت در وهلة اول يک ارزش است در جهان بازار که در رفتار شرکتها
قابلردگیری است ،بسط اين ارزش به روابط انسانی همان کاری است که علم روانشناسی
تالش دارد آن را به انجام برساند .کار ( )2015به تبع فوکو بیان میکند که حکومتمندی دارای
تکنولوژیهای خُرد و تکنولوژیهای کالن است .در بخش خرد فرد بايد خودش بر خودش
حکومت کند و در سطح کالن دولت و نهادهای صاحب اقتدار بر افراد ،گروهها و سازمانها
حکم میرانند .در اين معنا روانشناسی تکنیکهای خرد را اعمال میکند و البته اين تکنیکها
میبايد با تکنیکهای کالن همارز باشند و در يک جهت عمل کنند .اين تکنیکها بايد در
گفتمانهای فرهنگی جای گرفته و رسوخ کنند .به همین طريق است که نظريههايی چون نظرية
ايندور ( )2012 ،2010در چارچوب نظم نولیبرالیستی و تکنولوژیهای قدرت در سطوح خرد
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و کالن عمل میکنند .ارزشهايی چون باالبودن خوداتکايی ،کاهش انتظار حمايت از ديگران،
کاهش تمايل به همنوايی و تقويت فردگرايی و رقابت همان چیزهايی هستند که در گفتار
نولیبرالیستی بهعنوان کدهای مطلوب اخالقی تئوريزه شدهاند و روانشناسی در اينجا در جهت
تحقق تکنیکهای خرد قدرت عمل میکند و صورتی از سالمت را تئوريزه میکند که اين
کدهای اخالقی را تأيید کند.
مک دونالد و اُکاالگان )2008( 1با رويکردی که در سطور قبل بیان کرديم به نقد نظام
روانشناسیِ مثبتگرا با چارچوب حکومتمندی میپردازد .رواشناسی مثبتگرا يک رويکرد
است در روانشناسیِ نوين که ادعا میکند که تالش دارد زندگی را شادتر و امیدوارانهتر کند .اين
رويکرد که با نام افرادی چون سلیگمن 2گره خورده است بر ارزشهايی تأکید میکند که
دنبالکردن و تحقق آنها زندگی را شادمانتر میکند .ارزشهايی چون امید ،بینش ،آيندهنگری،
شجاعت ،هوش عاطفی ،روحیة معنوی ،مسئولیتپذيری و پشتکار ارزشهايی هستند که داشتن
آنها زندگی را خوشايندتر میکند .اين ارزشها را میتوان سنجش کرد و در آنها مداخله کرد
تا به جايگاه متناسب و سالم خود برسند.
رواننشاسی مثبتگرا توجه ويژهای را در جهان برانگیخته است و مجموعة بزرگی از افراد را
درگیر خود ساخته است تا مقولة شادکامی را در سطوح مختلف ملی ،محلی و فردی تقويت
کنند .آنچه بايد بدان توجه کرد اين است که در وهلة اول اندوه و مشتقاتش يک خصیصة
آسیبشناختیاند و شادکامی با ويژگیها و استانداردهايی که در روانشناسیِ مثبتگرا بیان
میشود نمودهايی از سالمت روان.
روانشناسی مثبتگرای سلیگمن تالشی ويژه دارد تا خود را اثباتگرا ،علمی و سنجشپذير
نشان دهد تا اعتبار ادعاها و يافتههای خود را به رخ بکشد .اين رويکرد نقدی جدی به جريان
اصلیِ روانشناسی وارد میکند که بر ايدئولوژیهای آسیبشناسانه مبتنی است و نگاهی
پاتولوژيک به انسان دارد .روانشناسی مثبتگرا تالش دارد اين نگاه آسیبشناسانه را نقد کرده و
به جای آن بر جنبههای مثبت رفتار بشری تمرکز کند تا بتواند شادکامی را از دل آن تئوريزه کند.
سلیگمن و همکارانش بهعنوان سردمداران روانشناسی مثبتگرا در پی يک کارکرد فوقالعاده
برای بشر میگردند که مشخصههای اصلیِ آن احساس خوشبختی و شادکامی است .خوشبختی و
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شادکامی در کار آنها يک رژيم شخصیتی و مَنِشی جديد است که در محل کار به خوبی خود را
نشان میدهد .سازگاری با مشکالت و بهرهگیری حداکثری از منابع حداقلی و لذتبردن از اين
توفیقات چیزی است که روانشناسیِ مثبتنگر در پی آن میگردد .همانطور که مکدونالد و
اُکاالگان ( )2008بیان میکنند اين الگوها همان چیزهايی هستند که مديران شرکتها طلب میکنند؛
يعنی يک نیروی کار بااستعداد که با ارزشهای نولیبرالی سازگار است؛ ارزشهايی چون فردگرايی،
استقالل ،سرمايهگزاری ،کارآفرينی ،پويايی ،مولّدبودن و انعطافپذيری .اين الگوها آرمانهای
فرهنگسازمانی هستند و با کدها و استانداردهای روانشناسیِ مثبتنگر به بهترين وجه به قالب
خودگردانی ،خودتنظیمی ،خويشتنداری و در وهلة نهايی موادبودن و بهرهوری میرسند .آنچه مهم
است تولید يک هويت شادکام و خوشبخت است که به بیشترين شکل ممکن با ارزشهای محیط
کار سازگار شده و در نتیجة اين سازگاری احساس شادکامی و خوشبختی کند .نظام پاداشهای
شغلی حول اين ويژگیها بازآرايی شده و نیروی کار بايد شخصیت خود را تغییر دهد و آن را به
قالب کااليی قابلعرضه در بازارِ شخصیتها عرضه کند .در اين بازار جديد شخصیتهايی که
دارای ويژگیهای مثبتگرايانه هستند کاالهای ارزشمندتری هستند و قیمت بهتری دارند .به اين
ترتیب موفقیت يعنی اينکه فرد تا چه حد يک بستة خوب و قابلعرضه است و چگونه میتواند
خود را به بیشترين قیمت در بازار بفروشد.
به اين ترتیب برنامة خودگردانی و خودکنترلی که روانشناسی مثبتگرا پی میگیرد در وهلة
نهايی با تأکید بر مسئولیت شخصی و تغییر جهانبینی فردی ،مسائلی چون آموزش ،بهداشت،
فقر و بیکاری را از سر دولت باز کرده و بدل به مسائل فردی و شخصی میکند .در وهلة نهايی
هم اين رويکرد خود را فارغ از داوری ارزشی دانسته و مدعی است که يافتههايش بر اساس
تجربه و مشاهده و آزمايش حاصل شده است (مکدونالد و اُکاالن.)2008 ،
بینکلی )2011( 1در رويکردی مشابه با رويکرد مکدونالد و اُکان به نقد روانشناسی
مثبتگرا و همدستیِ گفتمانی آن با نولیبرالیسم میپردازد .تکنولوژِهای شادکامی در حیطههای
مختلف فردی ،شغلی ،زناشويی ،تحصیالت و ...دست آخر الگوهايی از مديريت خود هستند
برای ساختن يک خودِ جديد که در همخوانی و سازگاری با وضع موجود احساس خوشايندی
داشته باشد.
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مجموعة بزرگی از تکنیکهای نفس و تکنولوژیهای خود در روانشناسی به کار افتادهاند تا
با تأکید و برساختن مسئولیت فردی و گرهزدن نیکبختی و بدبختی به مسئولیت و ارادة فردی

همان يوتوپیای خیالیِ تاچريسم و نولیبرالیسم را تحقق بخشند که چیزی به نام جامعه وجود
ندارد .اين رژيم حقیقت با رسوخ در زندگی روزمره در سیاسیترين مسائل نیز وارد شده و آنها
را سیاستزدايی میکند .مسائلی چون تولید انسان بدهکار و نسبتدادن بدهکاری و الگوی
مديريت بدهکاری نه مسئلهای مربوط به اقتصاد سیاسی و منطق نولیبرالیسم که مربوط به
توانايیها و قابلیتها يا ناتوانی افراد است در مديريت مالی خويشتن .در اينجا هر فرد به مثابه
يک شرکت بايد عمل کند و هر خانواده يک واحد مالی است که بايد در رقابت وارد شود و
خودش را تنظیم کند (در باب تولید انسان بدهکار و شیوههای حکومتمندی حول انسان
بدهکار بنگريد به واکر2011 ،1؛ الزاراتو.)2012 ،2
در سطح ديگر با سیاستزدايی و اجتماعزدايی از بحرانهای اجتماعی-سیاسی و حوالهدادن
آنها به مسئولیت فردی شکلی از احساس گناه در نتیجة شکستها و بحرانهای سیستماتیک در
افراد ايجاد میشود .بحرانهای اقتصادی و محیطزيستی به مسئولیتهای فردی ،و نه کنشِ
نهادی و سازمانيافته ،فروکاسته میشوند و الگويی روانشناختی غلبه میيابد که ريشة معضالت
اجتماعی-اقتصادی را در افراد جستجو میکند.
هالفین و گیلفوی )2004( 3نشان میدهند که الگوی ادارة نولیبرالیستیِ اقتصادِ روستايی به
بحرانهای عمیقی در حیاتِ اقتصادی کشاورزان استرالیا انجامیده است و دشواریهای اقتصادی
زيادی ايجاد کرده است .در حالی که اين بحرانها تبیینهای ساختاری و کالن دارند،
سیاستهای کشاورزی استرالیا بر شکلی از خويشتنداری و مسئولیتپذيری در تکتک
کشاورزان متمرکز شدهاند و مشکالت را به ناکارآمدی و ويژگیهای شخصی و شخصیتی
فرومیکاهند .اين فرايند تالش دارد شکلی از احساس گناه نظاممند را در کشاورزان ايجاد کند
که مشکالت آنها به خاطر خودکارآمدی پايین ،مسئولیتناپذيری و مسائل شخصی است .اين
سیاستهای روانی-اجتماعی تالش دارند سبک اِسناد 4را از حالت بیرونی (ريشة مشکل را در
جهان بیرون جستن) به درونی (جستن ريشة معضل در درون) تغییر دهند و تا حدی هم موفق
1
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بودهاند .محققان در اين پژوهش نشان میدهند که کشاورزان بخش بزرگی از دشواریهای
اقتصادی را با خودمالمتگری 1پاسخ میدهند.
ماتزا )2012( 2نشان میدهد که در روسیة پساشوروی چگونه حجم انبوهی از آموزشهای
روانشناختی فراگیر شده است .در روسیه گونهای از فردگرايی را تشويق میکنند که در آن فرد
بايد خودش به خودش کمک کند .نويسنده با بررسی روندهای برآمدن روانشناسیگری در
روسیه و آغازشدن آن از فرزندان الیتهای روسیة پساشوروی ،اين مسئله را به الگوهای
سیاسی-اقتصادی و بحرانهای روسیه مرتبط میداند و در نهايت آن را محصول غلبة نولیبرالیسم
بر روسیه میداند که در صدد تولید سوژهای جديد است در منطق حرکتیِ جديد ،و خلق اين
سوژة جديد از خالل روانشناسیگری در حال انجام است .سالمنیمی و وُرونا )2014( 3همین
مسئله را در روسیه پساشوروی مورد تأکید قرار میدهند و نشان میدهند که چگونه روسیة
پساشوروی در روانشناسیِ عامیانه و مبتنی بر ايدئولوژیِ خودياریگری درغلتیده است.
نَفستاد 4و همکارانش ( )2009در نروژ به اين مسئله میپردازند و در يک مطالعة طولی به
بررسی داللتهای زبانی رسانهها از سال  1984تا  2005میپردازند .آنها نشان میدهند که
چگونه ارزشها و ايدئولوژی نولیبرالیستی در حال غلبهکردن بر ممالک اسکانديناوی است .آنها
نشان میدهند که ارزشهايی منجمله دولت رفاهی ،برابری ارائة خدمات بهداشتی ،آموزشی و...
و همچنین باور به برابری اقتصادی و  ...در حال کنار رفتن است و شکلی از روانشناسیِ جمعی
در حال غلبهکردن است که از ارزشهای نولیبرالیسم جهانی تبعیت میکند .به گونهای که
نابرابریها در حال به رسمیتشناختهشدناند و پذيرفتنی جلوه میکنند .جنتز و دورهیم

5

( )2009نشان میدهند که روانشناسی چگونه در آفريقای جنوبیِ پساآپارتايد بسط و گسترش
يافته است و يک تکنیک حکومتمندی است برای ادارة جمعیت در آفريقای جنوبی.

غلبة روانشناسیگری در ایران
غلبة گفتمان روانشناسی و مشتقاتش بر زيستجهان ايرانیان همارزی قابلتوجهی با غلبة
فرايندهای خصوصیسازی و ادارة نولیبرالیستیِ اقتصاد دارد .رشد مراکز درمان روانی و غلبة
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گفتارهای روانشناختی بر حوزة عمومی مسئلهای است که کمتر بدان پرداخته شده است.
مروری بر گفتارهای رسمی و غیررسمی نشان میدهد که تأکید بر مسئولیت شخصی،
توانايیهای شخصی ،آگاهی فردی ،فرهنگسازی ،آموزش و ...تا به حدی فراگیر شده است که
در کنشهای کالمی مسئولین و مديران از يک سو و دانشگاهیان و محققان از ديگر سو به
وضوح قابلردگیری است.
از جناح ديگر ،الگويی از روانشناسی فردی و تلفیق آن با گفتارهای مذهبی شکلی از
فرديت و مسئولیت فردی را پروبلماتیزه میکند که هیچ نسبت وثیقی با امر سیاسی و اجتماعی
ندارد .برآمدن پديدة روحانی-روانشناس و تلفیق رِتوريک دينی-روانشناسی در گفتارهای
بسیاری از مذهبیون و کارشناسان روانشناسی در برنامههای رسمی و غیررسمی چه درقالب
سرگرمی و چه در قالب آموزش ،يکی از رايجترين پديدههای رسانهای است .غلبة اين گفتارها
بر زندگی روزمره تا به حدی است که گونهای از رازورزی و تأکید بر ذهنیت ،درونیات،
شخصیت ،خلقیات و وجوه فردی بر همة شئون زندگی فردی و اجتماعی سايه انداخته است.
فرد نه به مثابه يک هستیِ متصل به جامعه که به مثابه يک محور بنیادين و اصیل تئوريزه
میشود که راههای نیکبختی و بدختی او صرفاً در جهان درونی او سکنی گزيده است و
مجموعهای از تکنیکهای «خود» و علمالنفس جديد سر برآورده است که در تلفیقی چندوجهی
تالش دارد نگاه را به درون بدوزد .به عبارت ديگر اگر وضعیت کالسیک ،وضعیت چشمدوختن
به آسمان بود و وضعیت پس از انقالب صنعتیْ چشمدوختن به زمین ،وضعیت سوژة نولیبرال
وضعت برساختنِ سوژهای است که به درون خويش چشم دوخته است و در پی يافتن اکسیری
است از درون تا بیرون را تغییر دهد .رعب هولناک جهان بیرون و حجم انبوه آسیبهای
اجتماعی و نابرابری شاکلهای اوتیستی به سوژة جديد ايرانی بخشیده است که محصول
گفتمانها و ائتالفی گفتمانی است که در وهلة نهايی فرد و هويت فردی را رصدپذير میکند.
شکلی از اومانیسم مذهبی و رازورزانه که در قالب عرفانهای نوظهور فرد را به سوی
کورهراههای درون میفرستد تا ريشة بحرانها و مسائلی که مستقیماً از امر سیاسی-اجتماعی-
اقتصادی ناشی میشوند در فهمی خاص از فرهنگِ فردیشده و الگويی از روانشناسی و
شخصیتشناسی جستجو کند.
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ويژگی اين سوژة جديد اين است که مناسکی شبهدينی را پی میگیرد و در شیوههايی از
رياضتکشی که به کدها و دستورهای عرفانهای نوظهور و روانشناسیگری مزين شده است
در پی رستگاری میگردد .اين در حالی است که به موازات رشد اين شیوههای حکومتمندی و
تکنیکهای نفس ،نرخ خصوصیسازی ،پیمانکاری ،سرباززدن حاکمیت از خدمات بهداشتی،
آموزشی ،مسکن ،شغل و ...باال و باالتر رفته و به موازات همین پديده ،روانشناسیگری و
مشتقات آن رشد میيابند .در ادامه مجموعهای از شواهد الگوی ادارة جامعه با تکنیکهای
حکومتمندی و تأسیس خودِ جديد در ايران معاصر مرور میشوند.
تنظیمات ايرانی که محصول نیمة دوم عصر حکومت ناصری بدين سو است ،از دل وبا و
قحطی ممکنالوجود میگردد .وبا و قحطی کرور کرور از مردمان ايران را به کام مرگ میکشید
و در اين بین بدنِ فقرا در معرض بیشترين آسیب بود .کاهش جمعیت و فقیرشدن جمعیت
خواهناخواه نظام مالیه را دچار معضل میکرد و شیوههای سنتیِ مواجهه با بالهای عمومی
پاسخگو نبود .در اين بین بود که پرچم تنظیمات ايرانی يا همان حکمرانیِ خوب و بهصرفه
برداشته شد و مجموعهای از تکنیکهای جديد حکومتکردن بر جمعیت سر برداشت و از
خالل پزشکی و نهادهايی چون حفظالصحه و نظمیة تهران تثبیت شد .فقرا و بدن فقرا بدل به
مسئلهای اساسی برای حکومت شد و در وهلة بعد سبک و سیاق زندگیِ فقرا موضوعی شد
برای آموزش و پرورش .از دل اين وضعیت است که مجموعهای از تکنیکهای تربیتی و
آموزشی سر برمیدارد و در تالش است که شیوههای حکمرانی بر خود و نفس را تئوريزه کند.
حکومت بر فقر از دل وبا ممکنالوجود میگردد و حکومت بر ثروت از دل قحطی .از اينرو،
بايد سوژهای جديد خلق کرد .اين سوژة جديد بايد مسئولیتپذير باشد و دارای بهرهوری ،به
کارکردن ارج بگذارد ،قناعت پیشه کند و حداقل هزينه را بر روی دست دولت بگذارد (بنگريد
به حیدری1395 ،؛ کريمخان زند.)1393 ،
اين پیشزمینة تاريخی و رصدپذيرشدن بدن و روح فقرا از يک سو و شیوهها و ذهنیتِ اغنیا
از سوی ديگر ،علمالنفس جديدی را طلب میکند که هرچه بیشتر سوژههای به صرفهتر و
سربهراهتری برای الگوی جديد حکمرانی خلق کند .اين پديده در سالهای دولت پهلوی
پیگیری شد و در سالهای بعد از انقالب ،خاصه بعد از پايان جنگ تحمیلی ،شدت و حدت
بیشتری گرفت و در دو دهة اخیر به انفجار رسید و چنان در جامعه پخش شد که مجموعهای از
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سوژههای وسواسی در باب سالمت روان و بدن خويش را پديد آورد که در پی شادکامی و
سعادت به دور از امر سیاسی و اجتماعی میگردند.
اين در حالی است که اگر تنها به نفس توزيع و فراوانی مجموعة آسیبهای اجتماعی و
مسائل روحی و روانی تمرکز کنیم ،بنیادِ يکسر سیاسی-اقتصادی-اجتماعیِ مسائل ،خود را نشان
میدهند .مسئلهای که در وهلة نهايی امری مرتبط با اقتصاد سیاسی است اما شیوههای
حکومتمندی ،آن را در سطوح فردی و اخالقیات و اختالل فردی جستجو میکنند.
عباس آخوندی ،وزير راه و شهرسازی ،تعداد حاشیهنشینان کشور را  18میلیون نفر اعالم
کرد .وزارت کشور اين آمار را حدود  11میلیون نفر اعالم کرد .وزارت بهداشت اين آمار را 10
میلیون نفر اعالم کرد .اين در حالی است که رشد حاشیهنشینی در مقايسه با سال  1361رشد 17
برابری را نشان میدهد (بنگريد به افکارنیوز.)95/9/20 ،
اين بحران در وجه ديگر با بحرانهای روحی و آسیبهای آن همارزی خواهد داشت .اما
آنچه در روانشناسیگری تئوريزه میشود ،برخورد فردی با مسئلة اجتماعی است .برای مثال،
احمدبیگی و خواجهنژاد ( )1395با بررسی دادههای مرکز آمار ايران و تخمینهای خودکشی در
آمارهای جهانی ،نتايج قابلتأملی را بیان میکنند که مروری بر اين نتايج روشنگر سازوکار
برخی از آسیبهای اجتماعی خواهد بود .براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی در سال
 ،2012نرخ مرگومیر ناشی از خودکشی در کشور ايران  5/2در هر يکصد هزار نفر است .در
حالی که اين نرخ طبق محاسبات مرکز آمار ايران در سال ،1391

 3/3میباشد.

جوانبودن الگوی خودکشی و بحرانیبودن نرخ خودکشی در برخی مناطق غربی کشور دو
موضوع قابلتأمل است .بايد توجه شود آمار جهانی بیانگر اين است که نرخ خودکشی افراد
باالی  70سال ،سه برابر بیشتر از جوانان  15تا  24سال است .اما در ايران برخالف دنیا ،جوانان
 70درصد نسبت به سالمندان بیشتر خودکشی میکنند .از سوی ديگر ،نرخ خودکشی استان ايالم
حدود  71نفر در هر يکصد هزار نفر جمعیت است که بیش از شانزده برابر نرخ کشوری است و
باالترين نرخ جهانی را دارد .نرخ خودکشی در استانهای لرستان و کرمانشاه هم مطلوب

نیست.

نرخ اقدام به خودکشی از سال  1388تا کنون در کشور روند صعودی داشته است .همچنین نرخ
فوتشدگان ناشی از خودکشی نیز در سال  91نسبت سال  88ده درصد افزايش يافته است.
الگوی سنی غالب در بین اقدامکنندگان به خودکشی در ايران در سال  91در گروه سنی جوانان
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 15-24سال بوده ،در حالی که در دنیا سن خودکشی افراد باالی  70سال سه برابر بیش از
جوانان  15-24سال است .اگرچه خودکشی در کشور وضعیت مطلوبی دارد اما استان ايالم با
نرخ خودکشی  71/9درصد شانزده برابر نرخ کشوری است و عمالً باالترين نرخ خودکشی را
در جهان دارد .نرخ خودکشی در استان ايالم از دهة شصت تاکنون تقريباً هفتاد برابر شده که اين
میزان رشد ،بسیار قابلتأمل است .در سال  ،1391باالترين استانها از لحاظ نرخ خودکشی ،پس
از ايالم ،لرستان با نرخ  8/4و کرمانشاه با نرخ  8/2بودهاند .از بین اقدامکنندگان به خودکشی در
سال  ،1391بیشترين میزان اقدام به خودکشی متعلق به جوانان گروه سنی ( )15-24سال است.
اين نرخ در زنان برابر با  15و در مردان برابر با  11.7است .در سال  1388از بین فوتشدگان
 24/4درصد زن و  75/6درصد از آنها مرد بودهاند .در سال  1391از بین اقدامکنندگان به
خودکشی  22/4درصد زنان و  77.6درصد از آنها مردان بودهاند (احمدبیگی و خواجهنژاد،
 .)1395همارزیِ نرخ خودکشی با محرومیتِ استانها نکتهای درخور توجه است.
در مورد نرخ ابتال به اختالالت روانی گزارشهای متفاوتی وجود دارد .يکی از اين گزارشها
بیش از نیمی از افراد کشور را مبتال به يک اختالل روانی میداند که  6درصد شهروندان اختالل
شديد دارند .روزنامة آرمان مورخ  95/2/26چنین گزارش میدهد« :سال  ،91ناصحی ،مديرکل
سابق سالمت روان وزارت بهداشت ،سهم زنان را در اختالالت روانی  26/5درصد و سهم مردان
را  20/8درصد دانست و گفت :به طور متوسط شیوع بیماریهای روانی در جمعیت  15تا 64
سال 23/6 ،درصد است که نسبت به آمار  20سال قبل ،رشد چندانی را نشان نمیدهد .دو سال
پس از ارائه اين آمار ،روانپزشک اظهار کرد که مردان ايرانی پنج برابر زنان دچار بیماریهای روانی
میشوند و دلیل آن را مشکالت اقتصادی دانست .باغبانیان ،با تاکید بر اينکه شیوع افسردگیهای
شديد در بین مردان پنج برابر زنان است ،ادامه داد :افسردگیهای خفیف تا  20درصد در بین زنان
شايع است .کمی بعد از آن هم يعنی در بهمن سال گذشته دبیر علمی ششمین همايش علمی
سالمت روان و رسانه گفت 49/5 :درصد افراد جامعه دچار اختالل روانی و شش دهم درصد افراد
مبتال به اختالالت شديد روانی هستند»( .روزنامة آرمان ،شماره .)3038
در مورد نرخ اعتیاد آمار مشخصی وجود ندارد ،اما از خالل گفتارهای رايج در رسانهها
برخی آمارها ديده میشود .روابط عمومی ستاد مبارزه با موادمخدر در تاريخ  91/10/6و بر
اساس طرح شیوعشناسی ملی بیان کرد که نرخ شیوع اعتیاد در ايران  2/65درصد با آمار تقريبی
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يک میلیون و  325هزار نفر معتاد است .البته اين تحقیق به افرادی که به صورت تفننی
موادمخدر مصرف میکنند ،نپرداخته است 58 .درصد از معتادان ايران زير  34سال سن دارند .به
اين آمارها میتوان آمار خیابانخوابها ،طالق ،فحشا ،بیکاری ،مشاغل کاذب و ...را نیز افزود.
آنچه اين آمارها و رشد آنها در سه دهة اخیر نشان میدهد اين امر است که منطق اجتماعی-
اقتصادی با منطق توزيع آسیبها و نرخ آنها ارتباط دارد .اما زمانی که به گفتارها و اقدامات
رايج برای حل اين مسائل نظر میکنیم گونهای روانشناسیگری غلبة مفرط دارد .برای مثال،
مديرکل تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با موادمخدر راهبردها و علل بروز مسئلة اعتیاد را چنین
برمیشمرد« :حدود  45درصد مصرفکنندگان زير  29سال و حدود  30درصد بین  30تا 39
سال سن داشته که اين موضوع نشان از توطئه استکبار جهانی بهمنظور نشانهروی و
ضربهپذيرکردن نسل نوجوان و جوان جامعه از طريق ابزار تهديد نرم يعنی ترويج موادمخدر و
روانگردانها دارد .بر اين اساس ضرورت دارد مراکز آموزشی اعم از مدارس و دانشگاهها به
مقوله پیشگیری اولیه از اعتیاد از طريق اطالعرسانی و آگاهسازی بهصورت مستمر و علمی،
افزايش مهارتها و سبک زندگی اسالمی و تقويت فعالیتهای جايگزين به منظور نشاط و
تحرک توجه جدیتر داشته باشند تا شاهد ضربهزدن به استراتژیهای سیستم هوشمند
موادمخدر و روانگردانها باشیم» (روابط عمومی ستاد مبارزه با موادمخدر.)91/10/6 ،
راهحل ديگری که برای اعتیاد وجود دارد ،اوالً بدلکردن اعتیاد به مسئلهای فردی و شخصی
است و دوم حوالهدادن ترک اعتیاد يا به اردوگاههای درمانی يا به مراکز درمانی و زير نظر
روانشناس .به عبارت ديگر خودِ اعتیاد بهعنوان يک بحران ،بدل به يک کاال برای سودآوری و
پیمانکاری شده است .مجموعة بزرگی از نهادهای حقوقی و پلیسی ،روانشناسی ،پزشکی،
مددکاری و ...حول بدن و روح معتاد سازمان يافتهاند و در فرايند تولید و بازتولید اعتیاد
مشارکت فعال دارند .اعتیاد در اينجا نه يک امر مرتبط با اقتصاد سیاسی ،که يک مسئلة فردی
است و ناشی از بیارادگی و فريب و ناآگاهی است .از اينرو ،در بهترين حالت بايد فرد معتاد
را مهارتآموزی کرد.
در سطح ديگر ،اعتیاد تبديل به مادر همة امراض اجتماعی میشود .علت موجبة طالق،
خیابانخوابی ،تکدیگری ،بزه و ...همه و همه در اعتیاد جستجو میشود .بیآنکه پرسیده شود
که اعتیادِ يک فقیر با اعتیاد يک غنی چه پیامدهايی در بر دارد؛ خودِ اعتیاد بهعنوان مسئلهای اول

 32مطالعات جامعهشناختی دوره  ،24شماره يك ،بهار و تابستان 1396

فردی و دوم به مثابه يک بیماری برساخته شده و به دست پیمانکاران اعتیاد در کمپهای
اجباری سپرده میشود .در سطح ديگر ،اعتیاد بنیان مسئلهای بغرنج چون خیابانخوابی جلوه داده
میشود .در اينجا اقتصاد سیاسی مِلک و مسکن از چرخة تحلیل بیرون میافتد و اعتیاد ريشة
خیابانخوابی میشود .طبق تخمینها بین  15تا  30هزار خیابانخواب فقط در تهران حضور
دارند .اسکان خیابانخوابها در فصلهای سرد در گرمخانه و ساماندهی آنها هم پیمانکاری
است .پیمانکار خیابانخوابی؛ پیمانکار اعتیاد؛ پیمانکار درد و مرض؛ از تکتک مسائل اجتماعی
شرکتی برای تولید سود میسازند .طبق گفتههای غیررسمی و مصاحبه با چند تن از مسئوالن
گرمخانههای تهران ،هزينههای هر خیابان در ماه حدود  1و نیم تا  2میلیون تومان است.
مجموعة بزرگی از پیمانکاران خدماتی ،مددکاری ،حقوقدان ،جامعهشناس ،پلیس و ...درگیر در
ساماندهی خیابانخوابها میشوند و گردش مالی حول هر خیابانخواب که به سوی
ساماندهی حرکت داده میشود برای چندين شرکت گردش مالی ايجاد میکند.
محمدباقر قالیباف ،شهردار تهران ،طی سخنانی در مورخة  12آذر  1393گفت« :مهمترين کار
ما در سه سال پیش رو آن است که بتوانیم در سبک زندگی و رفتار مردم تغییر ايجاد کنیم تا هر
کس وارد تهران میشود ،احساس کند مردم ما مهربانتر شدهاند ،آرامش بیشتری دارند ،کمتر
عصبانی میشوند و سر چهارراهها با يکديگر جدل نمیکنند ...ما در يک شهر اسالمی بر
مهربانی ،آرامش ،صبر ،حلم ،نظافت ،انضباط و رزق حالل تاکید داريم ،عنوان داشت :در شهر
تهران هر شب  15هزار کارتن خواب داريم اما آيا در اين شهر که هشت الی  10میلیون نفر
مردم دلسوز دارد ،نمیتوانیم اين تعداد کارتن خواب را سامان دهیم؟ در فرصتهايی که
نیمههای شب و در بیابانها ،کورهپزخانهها و کنار اتوبانها با کارتن خوابها صحبت کردهام ،به
جرات دريافتهام که آنها انسانهای صدوق و فهیمی هستند و با کوچکترين کمک ما میتوانند
به زندگی خود برگردند» (فرارو ،کدخبر.)215841 :
در اينجا گفتار رايجْ ريشة انبوهی از مسائل اجتماعی را به اعتیاد حواله میکند و کالنترين
علتی هم که برای اعتیاد در نظر میگیرد خانواده و تربیت اجتماعی است .طنین جملة تاچر در
اينجاست که «جامعه يعنی تک تک افراد و تک تک خانوادهها».
اوج چرخش قدرت و حکومتمندی را میتوان در مواجهه با اعتیاد مشاهده کرد .اعتیاد در
ابتدا يک جرم بود و مسئولیت مستقیم پلیس و قوة قهريه .حاال اعتیاد يک بیماری است و
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باخودگردانی و خودتنظیمی و خويشتنداری قابلحل است .اينها مهارتهايی هستند که بايد به
فرد آموخت .جايگاه و نقشهای اجتماعی فرد مهم نیستند .مهم خود فرد است که بايد از چنبرة
اعتیاد رها شود .تأکید مفرط بر اراده و آگاهی از يک سو و بدلکردن اعتیاد به مادر امراض
اجتماعی که به داليل شخصیتی و فردی رخ میدهد در چندين سطح سیاستزدوده میشود.
مسئله تا جايی پیش میرود که استاندار تهران در واکنش به خبر گورخوابی چنین پاسخ میدهد
و مسئله را به اعتیاد حواله میکند« :افرادی که در اين گورستان بودند ،همگی از معتادان متجاهر
بودند .در ابتدای دولت يازدهم برای سمزدايی افراد متجاهر تنها  400ظرفیت در کمپ شفق
وجود داشت که اين کمپ نیز به دلیل مشکالت بهداشتی تعطیل شد .اما در حال حاضر تا 11
هزار نفر ظرفیت برای سمزدايی معتادان متجاهر استان تهران امکانات داريم و در حال حاضر
بیش از  6000هزار نفر در استان تهران تحت درمان هستند ...متاسفانه نیمی از معتادان متجاهر
استان تهران از ساير استانها به تهران میآيند که يکی از معضالت اصلی تهران محسوب
میشود ...اينکه در خبرها عنوان شد اين افراد نانی برای خوردن نداشتند و گرسنه بودند ،کمی
کم لطفی و کاری غیراخالقی بوده است چراکه بايد توجه داشت که اين افراد از معتادان متجاهر
بودند که جمعآوری شدند» (ايسنا ،95/10/8 ،کدخبر .)95100805031 :وزير کشور و دبیر ستاد
مبارزه با موادمخدر بیان میکند که «در بررسیهای ما  50درصد زندانیها به دلیل موادمخدر در
زندان هستند و  50درصد طالقها به دلیل اعتیاد و اين معضل رخ داده است» ،در حیطة درمان
هم «در حال حاضر بیش از  80درصد درمان اعتیاد توسط مردم انجام میشود ...تنها راه مطمئن
در اين مسیر ،پیشگیری اجتماعی است و بايد تالش کرد با کمک مردم اجازه ورود جوانان به
ورطه اعتیاد را ندهیم» .وی با تاکید بر نقش خانوادهها و آموزش و پرورش و دانشگاهها
میگويد« :با وجود تالشهای انجامشده ،نواقصی وجود دارد و ما معتقديم بدون همراهی مردم
موفق نخواهیم بود» (ايسنا 95/9/14 ،کدخبر

.)3840030

باقرزاده رئیس سازمان نهضت سوادآموزی بیان میکند :مهاجرت ،طالق واعتیاد والدين
علت  35درصد از ترک تحصیلها است 15 .درصد نیز به دلیل دسترسینداشتن به مدرسه و
مسائل فرهنگی ،ازجمله ازدواج و ممانعت خانواده از تحصیل  -به خصوص تحصیل دختران ،-
از ادامة تحصیل بازماندهاند (ايلنا ،94/11/7 ،کدخبر .)341963 :در اين مقولهبندیها مشخص
میشود که مقوالتی چون اعتیاد مقوالتی شخصی و فردیاند و ارتباطی با مسائل فرهنگی و

 34مطالعات جامعهشناختی دوره  ،24شماره يك ،بهار و تابستان 1396

اجتماعی ندارند .نفس تفکیک داليلی چون مهاجرت ،اعتیاد والدين از دسترسینداشتن به
مدرسه و مسائل فرهنگی نشان میدهد که مقوالتی چون اعتیاد تا چه حد مبنايی اساسی برای
تئوريزهکردن عقل سالمت روانِ ايرانی هستند .از يک سو اعتیاد ،مادر همة مسائل اجتماعی است
و از ديگر سو پیشگیری و کنترل اعتیاد مسئلهای خانوادگی و شخصی است« :رئیس پلیس مبارزه
با موادمخدر استان اردبیل گفت :مهاجرت و دوری از خانواده مهمترين علل گرايش به اعتیاد و
موادمخدر در سطح استان اردبیل است» (تسنیم  ،95/10/14کدخبر.)1287113 :
بدين ترتیب مطابق با تحلیل فوکو در تاريخ جنون ،به نظر میرسد اعتیاد برای عقل مدرن
ايرانی و حکومتمندی ايرانی همان جايگاهی را دارد که جنون برای عقل غربی داشت.
اردوگاههای جذامیان که بعدها با مجانین پر شد ،در ايران مدرن با معتادان پر شد .معتاد و اعتیاد
مرکز ثقل روانشناسیگری و مسئولیتپذيری است.
از يک سو جمعیت آسیبديده آماج راهبردهای روانشناختی است و از ديگر سو جمعیت
سالم نیز بايد به صورت مداوم خود را پايش کند و هزينه روی دست دولت نگذارد؛ خودش
مسئول توفیقات خود و در نهايت خانوادهاش باشد؛ بدين ترتیب بايد هرچه بیشتر بر تعداد
کارگزاران سالمت روان افزود .رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور گفت« :اکنون به
ازای هر  10هزار خانوار يک روانشناس و در برخی استانهای محروم در ازای هر  18هزار
خانوار ،يک روانشناس داريم .از نظر تعداد روانشناس در مقايسه با کشورهای پیشرفته عقب
هستیم .بطور مثال در کشورهای اروپايی به ازای هر دو هزار و  500خانوار ،يک روانشناس
دارند اما ما شايد در برخی جاها که وضعمان خیلی خوب است به ازای هر  10هزار خانوار يک
روانشناس داريم .وی تصريح کرد :عالوه بر اين ،از همین تعداد روانشناس و مشاور هم به
صورت بهینه استفاده نمیکنیم و اصالً مراجعه به روانشناس و روانپزشک بین مردم نهادينه نشده
است» (ايرنا :95/2/18 ،کد .)82058221
الگوی غلبة اين گفتار در سطوح مختلف ديگری قابلردگیری است .در حالی که بحران مطالعه
در ايران در بسیاری از گزارشها بیان شده است و میانگینی بین  2تا  13دقیقه برای سرانة مطالعه
عنوان شده است ،آثار روانشناسی عامیانه در چاپها و تیراژ باال محبوبیت ويژهای دارند .برخی از
آثار برايان تريسی در مديريت ذهن و روانشناسی از چاپ  15گذشته است .کتاب بیشعوری بیش
از  150هزار نسخه فروش رفته است ،آن هم تنها از جانب يک نشر و بدون درنظرداشتن ديگر
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نشرها که همین کتاب را چاپ کردهاند و يا نسخة الکترونیک آن که به صورت رايگان قابلدانلود
است .کتابهايی چون لطفاً گوسفند نباشید ،قورباغهات را قورت بده و ...جزو معروفترين و
پرفروشترين کتابها در بین عامة مردم و خصوصاً جوانان هستند .مجلة موفقیت در خالل بحران
فروش مجالت و نشريات جزو پرفروشترين مجالت کشور است.
ساختار کتابهای آموزش زبان با کدها و دستورهای اخالقی روانشناسی مثبتگرا پر شده
است .شبکههای مجازی پر از گزينگويههای مثبتگرايانه است .برنامههای تلوزيونی پرطرفدار
و فراگیر صداوسیما برنامههايی با محتوای روانشناختی و مديريت ذهن است .برنامههايی چون
ماهعسل جزو پربینندهترين برنامههای تلوزيونیاند که سرتاسر ارائة الگويی از موفقیت و حمل
استثنا بر قاعده است و تأکید بر فرديت و مسئولیت فرد در قبال نیکبختی و بدبختی خودش.
تبلیغات سطح شهر از جانب نهادهای مختلف منجمله شهرداری تهران تأکیدی است بر
جنبههای فردی و شخصی خوشبختی با بنمايههای مذهبی.
غلبة اين سبک و سیاق از تمرکز بر خويشتن و جستن درون به جای توجه به بیرون و
حوالهکردن نیکبختی و بدبختی به مسئولیت و کنش فردی خود را برخی پژوهشها به خوبی
نشان میدهند .رمضانی ( )1395در پژوهشی روی شهروندان تهرانی نشان داد که  88درصد از
نمونة مورد مطالعه به وجود انرژیهای مثبت و منفی در افراد باور دارند؛ بیش از نیمی از نمونه
وجود چاکراها در بدن ،امکان بهرهگیری از انرژیهای محیط ،ارتعاشات افکار منفی ،لزوم توجه
به درون ،تأثیر افکار بر واقعیت بیرونی ،آيینة درون بودنِ واقعیت بیرونی را تأيید میکنند؛
يکسوم نمونه گرايش به معنويتگرايی جديد را نشان میدهند؛ همچنین يکششم از نمونه
تمرينهای روحی-ذهنی-بدنی را در طول زندگی خود تجربه کردهاند ،بیش از  50درصد از
افرادی که اين تمرينها را داشتهاند تغییر عمیق در افکار و نگرشهای خود را در نتیجة تمرينها
تأيید کردهاند.

جمعبندی و نتیجهگیری
در مقالة حاضر تالش داشتیم نسبت نولیبرالیسم را با حکومتمندی و فرايند سوژهسازی بررسی
نمايیم .شیوههای تسلط برخود و خودگردانی و همارزیِ اين منطقِ سوژهسازی با خودگردانی
بازار و خلق بازار به مثابه حقیقت مورد بررسی قرار گرفت .حقیقت بازار و ارزشهای آن به
حوزة فرهنگی و شخصیتی بسط يافت و سوژة سالم سوژهای شد که با حقیقت بازار سازگار
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باشد .سازگاری با حقیقت بازار نوعی از انسان را طی فرايند حکومتمندی طلب میکند که
همسو با منطقِ بازار باشد .بدين ترتیب است که شخصیت بهنجار طی فرايند حکومتمندی و به
کارگزاری روانشناسی و مشتقاتش جعل شده و مرز هنجار-ناهنجار بر مبنای بهرهوری،
کارآفرينی ،خالقیت ،سازگاری ،هوش هیجانی باال ،خودگردانی ،خودکارآمدی ،خويشتنداری،
خودپنداره و ...ترسیم میشود.
ايران در دو دهة گذشته به موجی از روانشناسیگری و «ارتوپدی اخالق» مواجه شده است
و ريزترين اليههای روابط اجتماعی را در بر گرفته است .غلبة اين رويکرد بر فضای عمومی تا
به حدی است که مجموعة علوم انسانی در حال ادغامکردن خودش در روانشناسیگری است.
مديريت ،مهندسی فرهنگی ،جامعهشناسی ،نگرشسنجی ،سیاستگزاری اجتماعی ،مددکاری،
مشاورة علوم تربیتی و ساير زيرشاخههای مهندسیِ اجتماعی چنان در سنجش و اندازهگیری
خلقیات و منشها و شخصیتها غوطه میخورند که به جرأت میتوان گفت همة اين دانشها
زيرشاخهای از علم روانشناسی شدهاند.
غلبة اين نوع مواجهه با مسائل اجتماعی بر گفتارهای سیاستمداران ،بخشی از روحانیون،
مديران ،اساتید دانشگاهها و ...تا به حدی است که پیروینکردن از دستورات شادکامی منجمله
لبخندزدن ،انرژی مثبت دادن ،خودابرازی ،ارتباطات اجتماعی و روابط عمومی باال ،سازگاری،
استفاده حداکثری از منابع حداقلی ،پیشرفتکردن ،امیدواربودن ،خوداتکايی و استقالل و ...بدل
به حقايقی چنان متصلب شدهاند که پیروینکردن از آنها به مثابه نمودی از اختالل ديده
میشود.
هرشکلی از نقد و اعتراض و تحلیل بهعنوان يک عمل انتزاعی ،بیفايده ،شکلی از
ناسازگاری ،کمالگرايی منفی ،ضدشادکامی ،نقدِ غیرسازنده و ...بازنمايی میشود و به مثابه
شکلی از اختالل روانی تئوريزه شده و بايد بهنجار شود .عالوه بر روانشناسان و ساير
کارگزاران اين حیطه ،بسط و گسترش اين گفتمان در بین عامة مردم و برآمدن روانشناسی
عامیانه شکلی از عوامزدگی افسارگسیخته و خودشیفتهوار را پديد آورده است که در هر سطحی
هر فردی بدل به يک روانشناس-پلیس کوچک شده است که رگههای جنون را در رفتارها و
نگرشها و باورها جستجو میکند.
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ادبیاتِ زندگیِ روزمره مشحون از اصطالحات روانشناختی است و گونهای ذهنگرايیِ
سولیپتیستی (خودتنهاانگاری) غلبه يافته است که هر فرد در درون خود در پی رستگاری
میگردد و از محرکهای منفیِ محیطی حداکثر فاصلهگیری دارد .ديگران به مثابه دشمنانی که
انرژی منفی میدهند بازنمايی میشوند ،اخبار بد حال را بد میکند و بايد از آن حذر کرد،
سیاست عرصهای است که عمل در آن عرصه سودآور نیست و شکلی است از حماقت ،درگیری
با امور اجتماعی وقتکش ی است ،بايد خودِ وقعی را پیدا کرد باشد که رستگار شد .ريشة
مشکالت اجتماعی در افراد است ،کافی است از خود شروع کنیم؛ اول خود را اصالح کن بعد به
فکر اصالح جامعه باش.
غلبة مديريت رفتار به جای حل معضل ساختاری تا به حدی است که بحران آب به رفتار
شهروندان حواله داده میشود در حالی که کمتر از  10درصد مصرف آب در شهرها است ،مسئلة
ترافیک و آلودگی هوا به رفتارهای افراد حواله داده میشود در حالی که بحران در اقتصاد
سیاسیِ ايرانخودرو است ،بحران محیط زيستی با بنر «قطع درختان را قطع کنیم» پاسخ میگیريد
در حالی که نهادهايی که خود در مظان اتهام ويرانسازیِ محیطزيست و باغات هستند اين بنرها
را برای «فرهنگسازی» به در و ديوار میزنند.
از ديگر سو هر روز با فرايند بیروية خصوصیسازی و پیمانکاری و شرکتیشدن حیات
انسان ايرانی مواجهیم و از سوی ديگر بايد انسان ايرانی را به گونهای تربیت کرد که با اين منطق

سازگار باشد و روانشناسیگری راهی فراهم میکند برای تحقق اين شعار که هر ايرانی يک
شرکت تجاری.
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