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 چکیده 
و مشتقاتش با نولیبرالیسم اقتصادی و  گری یشناس مقالة حاضر با هدف بررسی نسبت روان

که الگوهای جديد حیات اقتصادی چگونه از خالل  ازدپرد یبه اين مسئله م یمند حکومت

در اقتصاد سیاسی  گر یمبازارخودتنظ يدة. اکند یخود را تأسیس م یها سوژه یشناس علم روان

 یشناس در علم روان گر یمخود به سمت تأسیس انسان خودتنظ یها برای تأسیس سوژه

. نسبت نولیبرالیسم و سازد یحرکت کرده و انسان خودگردان را به مثابه انسان سالم برم

از  يیها در وجه نظری مورد بررسی قرار گرفته و نمونه یمند شناسی با منظر حکومت روان

. با مروری بر الگوهای گیرند یدر اين نسبت مورد بحث قرار م یشناس روان های يهنظر

سی و مديران و همچنین برر مداران یاستدر ايران معاصر در گفتار س گری یروانشناس

مند و  که چگونه معضالت نظام دهیم یاجتماعی نشان م های یبآمارهايی در باب آس

در  یشناخت روان یها حل و راه شوند یساختاری به معضالتی فردی و روحی فروکاسته م

. برآمدن کنند یزندگیِ اجتماعی رسوخ م های يهدر ال يیزدا و اجتماع زدايی یاستجهت س

 های یسمارزکردن مکان خ آن در حیات انسان ايرانی جهت همعامیانه و رسو یِشناس روان

که  دهیم یبررسی خواهد شد و نشان م گر یمبازار خودتنظ های یسمروحی و شخصیتی با مکان

که هر ايرانی يک شرکت  کند یدر خدمت تحقق اين گزاره عمل م یشناس چگونه علم روان

 تجاری.

 ، خودتنظیمییمند مت، نولیبرالیسم، حکویشناس روانکلیدواژگان: 

                                                           
 arush.heydari83@gmail.comنويسنده رابط: پست الکترونیکی  1
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 طرح مسئله
همخوان با منطق جديد قدرت در ايران کمتر  يیها و تولید سوژه یساز مسئلة سازوکارهای سوژه

 ايران، در اقتصادی تحوالت و ايران در یاسیاقتصاد س یموردتوجه بوده است. چرخش الگو

و درپرانتزرفتن  یسقانون اسا 44ساله و تمرکز بر اصل  بعد از جنگ هشت یها خاصه در سال

 ايران در يدیجد یفضا ی،قانون اساس 43و  30خاصه اصول  ی،اصول مربوط به عدالت اجتماع

 وجود آورده است. به را

در سه  ها یباجتماعی نشان از رشد تصاعدی اين آس های یبآس ینةآمارهای مختلف در زم

انبوهی از جوانان به چرخش جمعیتی کشور و واردشدن حجم  ،دهة اخیر دارد. از سوی ديگر

، شکاف یالنالتحص عالی و مسائلی چون بیکاریِ فارغ یها بازار کار، بسط و گسترش آموزش

، طالق، مهاجرت، اعتیاد و... در کنار تغییر ترکیب جمعیتی ايران از نشینی یهطبقاتی عمیق، حاش

ی ادارة سرزمین همه و همه بحرانی در الگو ،ها درصد شهرنشین و ساير بحران 70درصد به  30

 پديد آورده است.

شدن حیات اقتصادی ايران  و پیمانکاری سازی یبه موازات رشد نولیبرالیسم ايرانی و خصوص

در  یمند روحی و روانی، الگويی از حکومت یها اجتماعی و بحران های یبو باال رفتن نرخ آس

. باالرفتن تعداد چرخد یم گری یشناس روان یا فضای عمومی ايران نهادينه شد که بر محور گونه

 ،مديريت ذهن های یوهو ش گرايی یريهشناسان در کنار باالرفتن تعداد مددکاران، برآمدن خ روان

خود را به  یو بدبخت بختی یکجديد از سوژه برآمدند که مسئولیت ن یا در پی تأسیس گونه

، مسائلی گر یمتنظکردن بر اذهان، در تخیلِ تأسیس سوژة خود دوش بکشد. اين الگوی حکومت

، توانمندسازی و... را بدل به سکة بخشی ی، آموزش، آگاهیساز چون ارادة فردی، آگاهی، فرهنگ

 ودستگاه تبلیغاتی عظیمی حول آن سازمان يافته است. رايج بازار کرده و دم

، با تولید مجموعة زيستی یطاقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مح یها بحران یارز هم

در معرض آسیب، اين الگوی خودشناسی و يافتن خود  یها ديدگان و انسان از آسیب بزرگی

تصادفات  و دنیای احتماالت ،. زمانی که دنیای بیرونکرد یتر نیز م ها جذاب را برای توده یواقع

تاريک درون و روح اکسیری قطعی يافت تا بتوان از  های يهبسا بتوان در ال چه ،هاست و بحران

حیات ی، شناخت ، مجموعة بزرگی از گفتارهای روانیارز الت گريخت. در پی اين همچنبرة معض

 تجزيه شد. خود فرهنگی را درنورديد و جامعه در گفتارهای رايج به عناصر-اجتماعی
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خانواده  شود یمعضالت اجتماعی ديده م يشةر واحدی که در گفتارهای رايجِ ينتر بزرگ

 سازیِ یمعضالت و توفیقات اجتماعی شد. در پی خصوصاست. خانواده بدل به چشمة جوشان 

ها گذاشته شد. مراکز  تربیتی و بهداشتی به دوش خانواده یها آموزش و بهداشت و... نظام

طبقة  یها برنامه برای تربیت و بهنجارسازی فرزندان تأسیس شد و خانواده فوق یها آموزش

سالمت روح کودک  ،شدند. از ديگر سومتوسط در پی سعادت فرزندانشان به اين مراکز راهی 

و  واقعی خودِ يافتنشناسان و مشاوران و مددکاران واگذار شد و اضطراب رستگاری و  به روان

ها شد.  درونی بدل به تقاليی جدی در بین بسیاری از انسان بخش يیرها های یانرژ

ازآلودِ درون بدل يافتن نیروهای ر برایو جستجو  يزیگر ، اجتماعگريزی یاست، سکشی ياضتر

 جانبه شد. به تالشی همه

ها،  ها، آموزشگاه جمله رسانهاز  -قدرت  یها ودستگاه جديد از خالل دم یشناس معرفت

، وزارت علوم، وزارت رفاه، وزارت کشور، وزارت ارشاد، وزارت بهداشت، وزارت ها يبونتر

در  - فرهنگ نسبت داشتبا مقولة رفاه و  یا و همة آنچه به گونه ها یکشاورزی، شهردار

 یفةچرخشی عمیق فرهنگ را ابتدا به سطحی فردی و خانوادگی فروکاست و در سطح بعد وظ

معضالت  يشةگذاشت. حاال ر آن و مشتقات یشناس را به عهدة روان یساز خطیر فرهنگ

رد. اجتماعی نه در سازوکار ادارة اجتماع و اقتصاد که در سازوکار ادارة روح و فرد موضوعیت دا

در  یمهارت و توانمندساز های یککافی است مهارت آموخت و توانمند شد تا رستگار شد. تکن

 جادويی بايد خريداری شود. یا شناس و مددکار و مشتقاتش قرار دارد که چون بسته اختیار روان

کوفتن  یساز فرهنگ بخشی و شناس و بر طبل آگاهی تبلیغات گسترده برای مراجعه به روان

کافی و وافی پیدا کردند.  یارز از ديگر سو هم سازی یسو و فرايند پرشتاب خصوصاز يک 

و  گرايانه یريهشناسان، تبلیغات خ به سرکردگی روان دوازده قدم وراز نوظهور چون  یها عرفان

، مشاورة ازدواج برای حل گرايانه یريهمرتبط با فقر با کنش خ تالش برای حل معضالت اجتماعیِ

و بنر و  یساز سازی برای حل معضل اعتیاد، برنامه توانمندسازی و اردوگاهمعضل طالق، 

اصطالح فرهنگی برای حل معضالت شهری و شهروندی، نصیحت سنتی و مدرن و  به تبلیغاتِ

 النفس برای حل معضالت روحی سکة رايج بازار شد. االخالق و علم علم

اجتماعی بودند )بنگريد به  يزر برنامهاقتصاددانان مکتب نیاوران در حال تربیت  که یدرحال

 یها گرفتن بود تا همسو با آرمان آرام در حال جان آرام یشناس روان ،(1394اباذری و پرنیان، 
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متناسب با منطق جديد قدرت را تأسیس کند. تقريباً دو دهه بعد از  یها سوژه اورانیمکتب ن

قانون شکیل سازمان نظام روانشناسی و  ،1382کردن ايران در سال  نولیبرالیزه یها آغاز تالش

را در  گر یمشناسان دوشادوش اقتصاددانان، که اسطورة بازار خودتنظ مشاوره تصويب شد و روان

برآمدند. به همان نسبت که  گر یم، در پی تأسیس انسان خودگردان و خودتنظپروردند یسر م

ها نیز  يکديگر رقابت کنند، انسان دخیل در آن بايد خود را تنظیم کنند و با یها بازار و شرکت

اوج  هر ايرانی يک شرکت تجاری رو، حرکت به سوی نياز ا ؛بايد چنین رفتاری را پی گیرند

 گرفت.

ها اوج گرفته است. به همان نسبت که هر انسان در  از دين در اين سال ای يژهخوانش و

هر انسان در محضر و مسئول صواب و گناه خويش است،  شود یمحضر خدای خويش داوری م

خود شده است و مجموعة بزرگی از ناصحان سنتی و  بختی یکبازار نیز مسئول بدبختی و ن

فردی ماشة  های یتو تمرکز بر اخالقیات فردی و مسئول گری یشناس روان های ینهزم مدرن با پس

 را کشیدند و اومانیسم ايرانی را خلق کردند. زدايی یاستس

گرا،  مثبت یِشناس نوظهور در کنار روان یها رآورد و عرفاننوظهور سر ب هايی يدهپد

و... بدل به کدهايی  يشیاند موفقیت، مديريت خود، مثبت های یکشادکامی، تکن های یکتکن

فراگیر شدند و صدر تا ذيل حیات فرهنگی را دربرگرفتند. اين مجموعه کدها و الگوها تا به 

حقیقت نامید که  های يمها را رژ آن توان یه جرأت ماند که ب حدی در فضای عمومی ريشه دوانده

 شود یم شناسايی بزهکاری يا مرض و بیماری ی،اختالل روان یا ها به مثابه گونهآن از یرویپعدم

 .شوند یم يعو زندان توز یمارستانت یمارستان،ب یو در سه فضا

 کمتر مورد یشناخت های رواننولیبرالیسم ايرانی و اومانیسم ايرانی با اين الگو یِارز بررسی هم

محور اصلی  یساز سوژه های یسمبررسی قرار گرفته است. نسبت نولیبرالیسم اقتصادی و مکان

مقالة حاضر است. با بررسی نظری ارتباط اين دو مقوله و همچنین بررسی فضای ايران تالش 

 .مرا نشان دهی گری یشناس ، نولیبرالیسم و روانیمند خواهیم کرد نسبت حکومت

 ییزدا اجتماع زدایی و یاست، سیمند سوژة نولیبرال: حکومت
سازیِ بشر و طبیعت را در اسطورة بازار  ويران يدةا ،«دگرگونی بزرگ»کارل پوالنی در کتاب 

 يدةنخستین کسانی باشد که به نسبت بین برآمدن ا ءمطرح ساخت و شايد جز گر یمخودتنظ

 ينز من ات»که:  کند یشاره کرده باشد. پوالنی بیان ما گر یمو سوژة خودتنظ گر یمبازارخودتنظ
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شهرِ محض داللت داشت. چنین نهادی  گر بر نوعی آرمان بازار خودتنظیم ةيدکه ا است

محیطی جامعه را  توانست مدتی مديد وجود داشته باشد مگر آنکه جوهر انسانی و زيست نمی

 محیطِ و ساخت می نابود جسماً را انسان يافت[ یم استمرار اگر] ساخت؛ نیست و نابود می

 (.50: 1391 پوالنی،) «ساخت می بدل برهوت به را او پیرامون

 هنوز به صورت گر یمبازار خودتنظ ةکه اگرچه اسطور رسد یها بعد از پوالنی به نظر م سال

در مقابل آن وجود دارد، اما وضعیت استمرار  ای يژهو یها کامل تثبیت نشده است و مقاومت

اند؛ به شکلی که با تولید  است و الگوهای تسلط بر وضعیت در آن هوشمندتر نیز شده يافته

 ند.هست خود یدقدرت در حال بسط-جديد از خالل نظمِ مبتنی بر دانش یا سوژه

پوالنی را تکمیل کرد. پوالنی و  ةمندی به نوعی پروژ میشل فوکو با طرح مفهوم حکومت

که چگونه دانش و گفتمانِ لیبرالیسم اقتصادی تالش دارد دو تالش دارند نشان دهند  فوکو هر

عنوان اصلِ حقیقت تثبیت نمايد. مسئله اينجاست که چگونه اين وضعیت اقتصادی  بازار را به

مختلف حیات اجتماعی و روابط قدرت را تحت تأثیر قرار  یها اثراتی فرااقتصادی دارد و جنبه

جديد و « خود»نفس درصدد خلق يک  جديدِ ایه ی. تغییر روابط قدرت و تکنولوژدهد یم

 (.2015، 1که در چارچوب منطق جديد امر اقتصادی قرار گیرد )گیزو و لیما دنديرفتاری جد

از فردگرايی افسارگسیخته و نابرابری عمیق در درآمدها، که مستقیماً با  یا کید بر گونهأت

اجتماعی -ائلی را در سطوح روانیاند، مس حیات بشری گره خورده یها کردن همة جنبه بازاری

، یرنجور ، روانمخدرجمله اضطراب و اختالالت کنترل تکانه، سوءمصرف موادآورد از  یپديد م

به اين ترتیب بنیادگرايی بازار  ؛اجتماعی و... هایِ يهرفتن سرما خودشیفتگی، کاهش اعتماد، ازبین

 کند یشدت تهديد م را نیز به تنها خطری اقتصادی نیست بلکه سطوح اجتماعی و حتی روانی

 (.2015)بنگريد به کار، 

نولیبرالیسم در وهلة نخست »که:  کند ی( نولیبرالیسم را چنین تعريف م1386هاروی )

با گشودن راه برای تحق  ها هايی در اقتصاد سیاسی است که بر اساس آن در مورد شیوه ای يهنظر

ارچوبی نهادی که ويژگی آن حقوق مالکیت فردی در چ یها کارآفرينانه و مهارت های یآزاد

راه و بهروزی انسان را افزايش  توان یخصوصی قدرتمند، بازارهای آزاد و تجارت آزاد است، م

(. هاروی معتقد است که نولیبرالیسم بدل به يک گفتمان مسلط شده است و همة 8)ص « داد

                                                           
1
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 ای يژهاست که کدهای اخالقی وشئون زندگی را دربرگرفته است. نولیبرالیسم يک نظام معرفتی 

فردی و  های يیجديد از انسان است که بر مبنای توانا یا و در صدد تولید گونه کند یرا دنبال م

و به رقابت بپردازد. به اين ترتیب يوتوپیای نولیبرالیستی  وددر بازار وارد ش گر یمخودتنظ

تک افراد؛ اين  چیزی بیش از تک هبتک افراد و نه جامعه به مثا شده از تک است تشکیل یا جامعه

چیزی به نام جامعه وجود ندارد؛ آنچه وجود دارد » هستند:عبارات عیناً عبارات مارگارت تاچر 

 (.10، 1987)تاچر، « ها هستند تک مردان و زنان و خانواده تنها تک

 یارز هم ،دهی به فرد و ارادة آزاد فردی از جامعه و اصالت زدايی یوجودزدايی و هست

را به  یخاص یاخالق های یرو، تکنولوژ دارد. از اين گر یمبنیادينی با منطق بازار آزاد و خودتنظ

. کند یخودش را بر اين مبنا خلق م یها و سوژه کند یکار انداخته و بدل به مدعاهای حقیقت م

ه خودی خود عنوان يک نظام اخالقی که ب از آنجا که نولیبرالیسم برای مبادلة مبتنی بر بازار به»

انسانی باشد و جايگزين تمام باورهای اخالقی پیشین شود  یها راهنمای همة کنش تواند یم

 (.10، 1386)هاروی، « کند یارزش قائل است، بر اهمیت روابط قراردادی در بازار تأکید م

رو در  خود باشد. از اين یها و شکست ها یروزیانسانی الزم است که مسئول پ ،به اين ترتیب

 های یبمختلف آس یها ، فقر و جنبهکند ی( تأکید م1386طور که هاروی ) نولیبرالیسم، همان

در بستری  یا است. چنین گزاره یشخص-یفرد یا اجتماعی که مقوله یا اجتماعی نه مقوله

زدايی شده باشد و جامعه به  که جامعه و هستیِ اجتماعی پیشاپیش هستی شود یمعنادار م

 رفتی( تجزيه شده باشد.عناصرش )در سطح مع

تحقق کامل  گاه یچاين اسطوره ه دهد یطور که پوالنی نشان م بايد توجه داشت، همان

بلکه در مقابل  رود، یاز بین نم آن و هستیِ عام و کلی شود یو جامعه در بازار منحل نم يابد ینم

و ساحت بازار  فرهنگی-رو، همواره بین ساحتِ اجتماعی از اين کند؛ یاين فرايند مقاومت م

انبوه از معضالتِ ماهیتاً  یا اين تصادم است که مجموعه یجةتصادمی وجود دارد و در نت

 هها را نه به مثاب گفتمانیِ نولیبرالیسم، اين معضل یِبند ، اما صورتشوند یاجتماعی تولید م

فردی . کند یمعضالتی فردی و شخصی فهم م همعضالتی اجتماعی، فرهنگی، سیاسی که به مثاب
که در گفتمان نولیبرالیسم به شکل خیالی از جامعه منفصل شده است، در سطحی واقعی، در 

 .شود یاتصال بحرانی با جامعه دچار بحران م یجةنت
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 آن و به تبع يیزدا از معرفت جديد نیازمند يک نظم دانش است که فرايند جامعه يیزدا جامعه

خود را فراگیر نمايد. به اين ترتیب  را تسريع کند و مدعاهای حقیقت زدايی یاستس

جديدی  یها شناسیِ جديدی الزم است تا بتواند سوژه و معرفت شناسی یو هست یشناس انسان

عامِ حقیقت حرکت  خلق کند که حقیقتِ فقدان جامعه را پذيرا باشند و بر مبنای اين دستورِ

و در  کنند یم يزهت را تئورنمايند. اقتصاددانان نولیبرالیستی در يک سو اين مدعاهای حقیق

ها  . اگر علم اقتصاد عرصة سیاست رسمی دولتشود یوارد میدان م یشناس سطوحی ديگر روان

 يانه،گرا . در سطحی نخبهسازد یم یها را روانشناس ، اذهان سوژهکند یرا از حقیقت خود پر م

 طیر را بر عهده دارد.خ یفةگرايانه روانشناسی اين وظ و در سطح عام شود یاقتصاد وارد عمل م

معنا که  ؛ بدينیشناخت که اين تغییر، تغییری است در الگوی انسان کند ی( بیان م2009) 1ريد

2یاقتصادانسان
حاال بايد به يک مخلوق  ،گر است که در نگاه کالسیک يک مخلوق مبادله 

يد از آزادی کننده تغییر شکل يابد. پس آنچه اهمیت اساسی دارد اين است که قدرت با رقابت

يعنی، مطابق آنچه هايک و نوزويک  ؛اقتصادیِ فرد و همچنین مالکیت خصوصی پاسداری کند

 تواند یها بر عهدة دولت است؛ بدين ترتیب دولت تا م پاسداری از اين حوزه یفة، وظگويند یم

ه اين کند و حداقل مداخله را در بازار داشته باشد. صورت ديگر اين گزار يد بايد از خود خلع

خودتنظیمیِ سوژه درآيند. اما  های یسمخودتنظیمیِ بازار بايد به قالب مکان های یسماست که مکان

بايد توجه داشت که يک نظام معرفتی ويژه نیز الزم است تا چنین حقیقتی را از طريق فرايند 

و  بندد یگفتمانی صورت م یدرونی سازد. اين حقیقت جديد از خالل کردوکارها یساز سوژه

. يعنی يک آيد یدرم یو خودساز یخودشناس های یکبه قالب تکن یدر نظم دانش روانشناس

 بايد یگفتمانی بین نظام معرفتیِ خودتنظیمی بازار و خودتنظیمیِ سوژه وجود دارد. م یِارز هم

باشد و حداقل هزينه را روی دست بازار بگذارد و در  گر یمتربیت شود که خودتنظ یا سوژه

ی برای کسب خوشبختی، خودش را ذيل حقیقت بازار رستگار نمايد. فرد خوب رقابتی جد

مشارکت در بازار  های يسکفردی است که بازار مرتبط با خود را بشناسد، وارد بازار شود و ر

 (.2015آزاد را مانند يک شهروند خود پذيرا باشد )بنگريد به کار، 

کردن است  نیازمند الگويی از حکومتسوژگی  های یبند نظم جديد در صورت ،ترتیب ينبد

مختلف جهت دهد. اين مجموعة رفتاری که  های یطهها و ح که به رفتارهای افراد در حوزه
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 سازند یاز انسان نیکو م آلی يدهدر نهايت ا ،از دانش مشرف بر حیات هستند یا محصول مجموعه

اقتصادی، سالمت و... آموزشی، فرهنگی،  های یطهاز استانداردها را در ح یا که مجموعه

 دقیقی خَلق و تولید شود. های یبا تکنولوژ بايد یم یا داراست. چنین سوژه

ه ها ب ها و ذهن کردن بر بدن بدين ترتیب مطابق آنچه فوکو مد نظر داشت، نوعی از حکومت

کنشگران  یها که از طريق کارکردن بر روی امیال و آرزوها، باورها و نگرش آيد یوجود م

(. 1394؛ همچنین فوکو، 2010، 1و خلق رفتار است )بنگريد به دين یده در صدد جهتمختلف 

قلمرو  امنیتِ و ، انضباط و تنبیهسیاست يستبنابراين پیرو آنچه فوکو در آثاری چون تولد ز

 دانست. 2مندی نولیبرالیسم را نوعی حکومت توان یم کند یم يزهجمعیت تئور

اش در تولد زندان و  که مسئله کند یبیان م ها يتاسی فردسی های یتکنولوژ( در 2000فوکو )

چون مجرم و مجنون  هايی یريتبر اساس طرد غ ها يتتاريخ جنون اين بوده است که هو

. اما مسئلة او در اين سمینار اين است که ما چگونه خود را بر اساس شوند یبرساخته م

رو،  . از ايندهیم یه خود هويت مو ب سازيم یبرم selfخود= های یاز تکنولوژ یا مجموعه

محورهای نولیبرالیسم است که در آثار فوکو به  ينتر کردن بر خويشتن يکی از عمده حکومت

 شده است. يزهخوبی تئور

الگويی  ،(mentality( و ذهنیت )governmentکه ترکیبی است از حکومت ) یمند حکومت

وضوع حکومت با يک ذهنیت خاصِ کردن اشیا و چیزها به م سازی و تبديل است از سوژه

شود و به  يرپذ و اداره ريبستگی دارد که قرار است کنترل، رصدپذ یا تاريخی. اين ذهنیت به ابژه

از دانش را در خود دارد که در اختیار کارشناسان آن حیطه است.  یا همین نسبت مجموعه

و  کند یها عبور م ل آنکارشناسانی که خود کارگزارانی هستند که اين ذهنیت تاريخی از خال

مندی در اختیار آن  )نه اينکه قدرت و حکومت کند یم یمند ها را بدل به سوژة حکومت آن

است و برساختن « خود»کردن بر  دست آخر در پی حکومت یمند کارشناسان باشد(. حکومت

 (.2010که خودش بر خودش اعمال کنترل کند )دين،  یا سوژه

همسو با ذهنیت و نظام معرفتی  ی« خود»برساختن  تر، یقات دقو با عبار« خود»حکومت بر 

، يعنی آنچه قرار است بر آن حکومت 3شناسی یواجد چهار عنصر اساسی است: اول هست ،جديد

                                                           
1 dean 
2
 Governmentality 

3 Ontology 
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 حکومت ديبا چگونه زیچ کيمعنا که بر  نيبد ،شود یرا شامل م 1اضتير یا دوم گونه ؛شود

 ؛- شود یکه بر فرد منحرف اعمال م یهنجارسازو ب تيرينظارت، مد نديمثال فرا یبرا - کرد

که وقتی موضوع  پردازد یکه بدين مسئله م شود یم 2االخالق علم یسوم شامل نوع

است که خود را در  یا کیستیم؟ به عبارت ديگر مسئله بر سر سوژه گیريم یقرار م یمند حکومت

است که  یساز ن فرايند سوژه. اين فرايند هماکند یفرايند اِعمال قدرت بر خودش بازشناسی م

است و  3شناسی يتط به غاوچهارم مرب کند؛ یکردن را تولید م حکومت اخالقی و قابلِ یا سوژه

در پی چه هدفی  ،کنیم يا مورد حکومت واقع شويم که چرا بايد حکومت پردازد یبدين مسئله م

متناسب با يک  اخالقِدر پی قسمی « خود»هستیم. با نظر به اينکه اين فرايندهای حکومت بر 

چهار فرايند اخالقی مستتر در اين چهار وجه عبارتند از: موضوع )ماده( اخالقی،  ؛ذهنیت هستند

(. 26-27: 2010اخالقی و در نهايت کردار يا عمل اخالقی )دين،  ةکارکردن روی اخالق، سوژ

. مسئله بر سر مطلق نیست گفتن از اخالق به معنای خوب/بد بودنِ بايد توجه داشت که سخن

 شود یاز اخالقیات است که در يک برهه برای هدفی خاص ساخته شده و دستکاری م یا گونه

 .سازد یها و هنجارهای مشخص م خودش را با ارزش یها و سوژه

تر از  خلق شود و بر آن حکومت شود و مهم بايد یبدين ترتیب فرديتی در درون جمعیت م

با سازمان قدرت سیاسی و دولت داشته باشد.  ای یدرون همخوانیِ بايد یهمه اين فرديت م

يک سوژه برساخته  هبنابراين فرديت در درون جمعیت يک ابژه است و در عین حال به مثاب

کنندة جمعیت همدستیِ  عنوان اداره که داری هويت است که با منافع دولت به شود یم

 های یو تکنولوژ ها یهای استراتژاستراتژيکی دارد. در اين معنا دولت خودش يکی از ابزار

شکال که اَ کند یبیان م سوژه و قدرتآن. فوکو در  های ينتر اما يکی از مهم ؛سیاسی است

اما اين مسئله بدين خاطر نیست که اين اشکال از دولت  شوند یمختلف قدرت به دولت ارجاع م

مبتنی بر  ای رونده یشروابط قدرت به شکل پ»بلکه مسئله اينجا است که  گیرند، یسرچشمه م

دولت و در قالب دولت گسترش يافته، عقالنی  ية، بدين معنا که زير ساشود یم یمند حکومت

 (.345: سوژه و قدرت: 2000)فوکو، « يابند یشده و تمرکز م
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کردن بدل به يک  است و اين اداره ها یتکردن جمع بدين ترتیب منافع دولت در گرو اداره

سیاسیِ جديد  های یتکنولوژ با . برساختن سوژة جديدی همسوشود یها م وظیفه برای دولت

بنابراين جمعیت چیزی بیش » سازد؛ یکنندة ملت برم عنوان اداره همان چیزی است که دولت را به

بر اساس منافع خودش از آن مراقبت کند نیست، صد البته که دولت مُحِق  بايد یاز آنچه دولت م

ت را سالخی کند. بنابراين معکوس سیاست زيستی سیاست مرگ است که اگر الزم باشد جمعی

 (.416، ها يت: تکنولوژیِ سیاسی فرد2000)فوکو، « است

عنوان يک نظام معرفتی، دولت برآمده از  درونی بین نولیبرالیسم به یِارز با اين وصف يک هم

آنچه برای ما در اين نظم فکری وجود دارد.  دشدهیاين نظام معرفتی و در نهايت سوژة تول

اهمیت دارد جايگاه علم روانشناسی در تولید مدعاهای حقیقت در وهلة اول و ساختن 

 متناسب با نظم نولیبرالیستی است. یها سوژه

 نولیبرالیسم و روانشناسی

قدرت با خلق سوژه/ابژة جديدی همراه بود که آماج  های یکو تکن ها یوهبرآمدن ش

ه/ابژة جديد همان فرد است که از خالل پزشکی و بعدها قدرت بود. اين سوژ های یتکنولوژ

که به جسم و روح  ای یره. بدن و روح اين موجود جديد ذيل نگاه خشود یروانپزشکی تأسیس م

 .شود یقالب يک فرد تأسیس م درساخته شده و  ،دوخته شده است

ن سالمت ها است دلنگرا سپاه پزشکان، دوشادوش سپاه کشیشان که مراقب رستگاری جان»

-(. بدين ترتیب پزشکی صرفاً درگیر در مناسبات زندگی76: 1392)فوکو، « ها خواهد بود تن

پزشکی در مديريت زندگی انسان » شود؛ یخطیر سیاسی م ةیفبلکه بدل به يک وظ ،مرگ نیست

، يعنی ديگر صرفاً مجاز نیست نشیند یدستورالعمل و وضع قواعد م ةو در منصب ارائ

که مناسبات  شود یای زندگی عاقالنه به انسان ارائه دهد، بلکه به نهادی بدل مبر هايی یهتوص

 (.78: 1392)فوکو، « کند یمديريت م زيد یکه در آن م یا جسمانی و اخالقی فرد را با جامعه

ها را  از يک سو آن ،منطق جديد قدرت با تفردبخشی به عناصر موجود در يک میدان

و در وجه ديگر  کند یرا فراهم م یبند و دسته یبند امکان مقوله ، از ديگر سوکند یرصدپذير م

. کند یمختلف مهیا م های یکدهی به رفتارهای اين عناصر را با تکن کردن و جهت امکان هدايت

تا شکلی از خودتنظیمی را ايجاد کند و با ايجاد محور و  کند ینهايی تالش م ةدر وهل



  
 
 
 
 
 

 19  مندي و نوليبراليسم  ، حكومت روانشناسی
 

 

 ترين ينههز . کمپردازدجار را تعیین کرده و به اصالح رفتاری ببهنجار، امر ناهن استانداردی از امر

 شکل مراقبت از سالمت و هنجار مکانیسم خودتظیمی است.

اند: بیمارستان، تیمارستان  بحث در سه محور اصلی قابل ،امر نابهنجار یِساز الگوهای محبوس

هنجار در درون خودشان هستند که از خالل عنصر ناب هايی يگاهو زندان. اين سه فضا همان جا

در  یا . يعنی هر گزارهکنند یامر هنجاری يا استاندارد سالمت و بهنجاربودن را تعیین و تولید م

سالم تولید ناش بر چرک و عفونتی استوار است که در فضای به اصطالح یباب سالمت پیشاپ

و برای صیانت  نهايی بدن و روح فرد را هدف گرفته ةشده است. هريک از اين فضاها در وهل

واقع هنجارها و  . اما مسئله اين است که بدنِ واحد درشوند یاز بدنِ واحد يک ملت تأسیس م

 ةاند تا در وهل حقیقت تأسیس شده هعامی است که در وضعیت تاريخی جديد به مثاب یها ارزش

 آن پاسداری کنند. یها نهايی از بازار و ارزش

رامد اناک یور فردی که در بهره زند و یآسیب م یور ه، فردی که به بهریور فرد فاقد بهره

که  هايی ینابهنجار یِبند و مقوله یبند محورهايی اساسی برای تعیین هنجارِ سالمتند. دسته ،است

تا  کند یکمک م ،بودن را به خطر بیندازند و منطق خودتنظیمی را مختل کنند صرفه به

های بهنجارسازی را پی  کار افتند و مکانیسم مختلف نفس در فضاهای مختلف به های یتکنولوژ

نسبت میان حبسِ درمانی در محیط بیمارستانی » گويد، یگیرند. به اين ترتیب مطابق آنچه فوکو م

حدگذاری امر بهنجار و امر  های یوه، شاش یخاصش، معیارهای درمان یها )به همراه آستانه

مجازات تربیتش، معیارهايش برای  ستمی( و حبس تنبیهی در زندان )به همراه سشناسی یبآس

 يرپذ گوناگون را امکان یها گیری کل مجموعة ابژه شکل« رفتار خوب و اصالح و آزادی(

 (.69: ديرينه شناسی: 1393)فوکو،  سازد یم

 یها به ابژه یده و شکل یبند مقوله در دانش و علم جديد نظم که است اينجا مسئله ينبنابرا

علم در اينجا مفاهیمی چون مرض و بیماری، جنون و  ،عبارت ديگر . بهدارد یتخود موضوع

که حقیقتِ  گیرد یو اين جعل بر مبنای هنجارهايی شکل م کند یاختالل روانی، و ابژه را جعل م

بديهی است که جعلِ  ،. اگر اين حقیقت تاريخی بازار باشدکنند یوضعیت تاريخی را تعیین م

که هنجارهای بازار و امر اقتصادی را  بندد یصورت م ای یرناهنجاری بر محور الگوهای رفتا

و  یشناس ند. همین منطق در مورد رواننتولید ک یور بدون بهره ينةد و اصطالحاً هزندار کن خدشه

ممتازش  یها گفتمان روانپزشکی در سدة نوزدهم نه بر اساس ابژه»روانپزشکی صادق است: 
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، شناخته داد یاش را شکل م در مجموع پراکنده یها ابژهکه اين گفتمان  ای یوهبلکه بر اساس ش

 (.69: ديرينه شناسی: 1393)فوکو، « شد یم

امر ناهنجار چیزی است که خود فرد بايد مراقب آن باشد و خود را به مرزهای هنجار 

ارز است با الگوی  نزديک کند. هنجار و ارزشی که در منطق تاريخی تأسیس شده است و هم

 و سپاهی از افرادِ شود یامری فراتاريخی و بديهی جلوه داده م بهتاريخی، به مثا یتونحاکم بر اکن

 پايند یروح و جسم خود را م ،يافتن به حقیقت که در پی دست کند یدر پی رستگاری را تولید م

تا از عناصر نابهنجار پالوده شوند. شکلی از رياضت جديد و مؤمنانی جديد که با رياضت بر 

 .گردند یها در پی سعادت و خوشبختی م ذهن ها و بدن

اکنون در منطق بازار و نولیبرالیسم  کنند، یسالم تفکیک منامعیارهايی که روح سالم را از 

اينبار روی  کند، یکه يک شرکت خوب را تعريف م يیها مالک ة. همشوند یاقتصادی جستجو م

که رفتاری متناسب با و جسم و روح خوب، جسم و روحی است  شود یبدن و جسم حک م

 کند یجسم سالم را گفتمان پزشکی تعیین م یها رفتار يک شرکت با سود باال داشته باشد. مالک

 ی،شناخت روان ةيافت يت، خودِ فردرو ين. از ایپزشک و روان یشناس روح سالم را روان یها و مالک

 ينکه در چند دساز یرا م يدیجد یقتحق ی،علم یها است که از خالل گزاره یجعل قدرت

 کند یاختالل را کشف نم یشناس سطح بايد با حقیقت بازار همخوان باشد. به اين ترتیب، روان

 (.2007 ،1)بنگريد به هوک کند یبلکه جعل م

با  یتوجهقابل یِارز هم ،سالمناروح سالم از  یسو تأس يشتنخو يريتمد یالگو ییرتغ

( بیان 2008) 2زاقتصاد سیاسی دارد. میلر و رُ ها و الگوهای جديد قدرت در عرصة برآمدن مدل

در دو دهة آخر قرن بیستم تقريباً در تمامی کشورهای صنعتی، از سوئد گرفته تا »که  کنند یم

رفاهی متحول شد. مجموعة  یها نیوزيلند، به اصولِ قديمیِ دولت رفاهی حمله شد و نظام

ی، همنافع عمومی و کارکردهای رفا سازیِ یجمله: خصوص بزرگی از تغییرات مشهود بود من

بازنشستگی،  های یمستمر یها اجتماعی و طرح های یمهکردن خدمات بهداشتی، ب بازاری

ها به رقابت، عرضة اشکال جديدی از  اصالحات آموزشی برای واردکردن مدارس و دانشگاه

دهندگان  دماتمديريتِ خدمات شهری مبتنی بر پیمانکاری، روابط قراردادی بین کارگزاران و خ
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ها و اجتماعات  فردیِ افراد، خانواده های یتو بین مشتريان و متخصصان، تمرکزی نوين بر مسئول

 (.84 )ص« شخصی های یتتقیدات و مسئول يةخود بر پا يندةبرای تضمین خوشبختی و آ

که چگونه در پی اين تحوالت امر اجتماعی مضمحل شد و  دهند یرز و میلر نشان م

 های یکبه جای آن نشست. الگويی که از خالل تکن یشناس يدی از مديريت و روانالگوهای جد

فردی و گروهی در تالش بود بدون اينکه بر جامعه  های یتفردی و شخصی و تمرکز بر مسئول

جديدی از خودتنظیمی بود  های یوهبراند بر جامعه حکومت کند. اين رويه نیازمند تولید ش حکم

 یشناس که روان دهد ی( نشان م1998، 1990ا را هدف گرفته بود. رز )ه که افراد و خانواده

خطیر  یفةوظ ،مندی و در چارچوب حکومت بخشد یچگونه اين هدف و يوتوپیا را تحقق م

ها و تعريفی از  و با ايجاد نظامی از هنجارها و ارزش کشد یجعل يک خود جديد را بر دوش م

 .بخشد یکردن بر آن را تحقق م ن حکومتسالمت و بهروزی الگوی ادارة جامعه بدو

شده و منتشر  يزهتئور یشناس روان های يهاز رويکردها و نظر یا اين الگو در مجموعه

، يادگیریِ اجتماعی يانهگرا روانکاوانه، رفتارگرايانه، شناخت های يافته. مجموعة بزرگی از شود یم

ن تأکیدی ندارند و مرگ امر سیاسی و و... بر چیزی به نام امر سیاسی و امر اجتماعی کوچکتري

چیزی به نام جامعه وجود ندارد، »تا در وهلة نهايی گزارة تاچری که  گیرند یاجتماعی را پی م

د. مروری بر مبانی و مضامین نرا تحقق بخش« ها جامعه يعنی تک تک افراد و خانواده

 یِارز و همچنین هم دهد یرا نشان م زدايی یاست، اين حجم از سیشناس رويکردهای روان

 .کند یبازار و شرکت را نیز مشخص م یها سالمت روان با ارزش یها ارزش

الگوهای  یارز به هم ،دلبستگی و جديدترين رويکردهای آن ية( در نقد نظر2015کار )

 يةالگوهای جديد نظر ،. به عبارت ديگرپردازد یدلبستگی و کدهای اخالقی نولیبرالیسم م يةنظر

و الگويی از سالمت  وهیش نددر تالش ،دلبستگی جان بالبی يةتقريری است بر نظر که ،دلبستگی

 .کند یه کنند که در نهايت سوژة نولیبرال را سوژة سالم ارزيابی ميزروان را تئور

که  دهند یدلبستگی بالبی نشان م ية( در بازخوانی نظر2012، 2010و همکارانش ) 1دور ينا

سبک دلبستگیِ ناايمن لزوماً بدکارکرد نیست و چه بسا  کند، یبرخالف آنچه بالبی بیان م

ها احساس  که در جهانی که بیش از نیمی از انسان کنند یها بیان م کارکردی هم باشد. آن

يک  هدلبستگیِ ناايمن دارند، حفظ سبک دلبستگی اجتنابی و ناايمن و برخورد با ديگران به مثاب
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باشد که بقای فرد و گروه را تضمین کند. يکی از  يک مکانیسم سازگاری تواند یتهديد م

در رقابت،  تواند یاين رويکرد اين است که دلبستگی ناايمن و اجتنابی م یها گزاره ترين یمحور

نیست که  شناختی یبها کمک کند. به اين معنا اين سبک دلبستگی نه تنها آس به افراد و گروه

رويکرد نظری همسو با کدهای اخالقی يکی از نمودهای سالمت روان نیز هست. اين 

و  يیگرا موفقیت، رقابت، عمل گیریِ یکه با وجوهی چون پ داند یرا سالم م یا نولیبرالیسم سوژه

 دبودن همراه باشد.مولّ

نابهنجار در اين رويکرد نظری -که چگونه الگوهايی از بهنجار دهد ی( نشان م2015کار )

استاندارد و  های یبند ا افراد اوالً جهان را در صورتت شوند یبرساخته شده و آموزش داده م

در مواجهه با قدرت رفتارهای مشخص و  کنند و دوم مطابق با اين استانداردها يزهمشخص تئور

 نشان دهند. بینی یشپ قابل

 یها عنوان ارزش بازار نولیبرالیستی به عنوان الگو و گفتمان غالب به یها به اين ترتیب ارزش

بودن،  دبودن، عملیاتیچون فردگرايی، رقابت، مولّ يیها . ارزششوند یمت تعريف مهويتی و سال

ها موفق است.  هستند که فرد خوب دنبال کرده و در تحقق آن يیها و سود اقتصادی همان ارزش

بودن  و ناسالم شناختی یبآس یِبند صورتنکند،  تبعیت استانداردها ينکه فرد از ا یا در هر نقطه

 ؛جهان شرکتی و بازاری بايد بدل به ارزها و هويت کنشگران شوند یها . ارزششوند یم يزهتئور

ها را در چارچوب علم بدل به ادعای  رو، نظم دانش جديد وارد معادله شده و اين ارزش از اين

 .کند یحقیقت م

ها  ارزش رقابت در وهلة اول يک ارزش است در جهان بازار که در رفتار شرکت

 یشناس است، بسط اين ارزش به روابط انسانی همان کاری است که علم روانردگیری  قابل

دارای  یمند که حکومت کند ی( به تبع فوکو بیان م2015تالش دارد آن را به انجام برساند. کار )

کالن است. در بخش خرد فرد بايد خودش بر خودش  های یخُرد و تکنولوژ های یتکنولوژ

ها  ها و سازمان لت و نهادهای صاحب اقتدار بر افراد، گروهحکومت کند و در سطح کالن دو

 ها یکو البته اين تکن کند یخرد را اعمال م های یک. در اين معنا روانشناسی تکنرانند یحکم م

بايد در  ها یکارز باشند و در يک جهت عمل کنند. اين تکن کالن هم های یکبا تکن بايد یم

 يةچون نظر هايی يهوخ کنند. به همین طريق است که نظرفرهنگی جای گرفته و رس یها گفتمان

های قدرت در سطوح خرد  ( در چارچوب نظم نولیبرالیستی و تکنولوژی2012، 2010) دور ينا



  
 
 
 
 
 

 23  مندي و نوليبراليسم  ، حكومت روانشناسی
 

 

چون باالبودن خوداتکايی، کاهش انتظار حمايت از ديگران،  يیها . ارزشکنند یو کالن عمل م

هستند که در گفتار  يیزهایقابت همان چو تقويت فردگرايی و ر يینوا کاهش تمايل به هم

اند و روانشناسی در اينجا در جهت  شده يزهعنوان کدهای مطلوب اخالقی تئور نولیبرالیستی به

که اين  کند یم يزهو صورتی از سالمت را تئور کند یخرد قدرت عمل م های یکتحقق تکن

 کند. ديیکدهای اخالقی را تأ

ا رويکردی که در سطور قبل بیان کرديم به نقد نظام ( ب2008) 1مک دونالد و اُکاالگان

گرا يک رويکرد  . رواشناسی مثبتپردازد یم یمند گرا با چارچوب حکومت روانشناسیِ مثبت

کند. اين  تر یدوارانهکه تالش دارد زندگی را شادتر و ام کند یاست در روانشناسیِ نوين که ادعا م

که  کند یتأکید م يیها ره خورده است بر ارزشگ 2رويکرد که با نام افرادی چون سلیگمن

، نگری يندهچون امید، بینش، آ يیها . ارزشکند یتر م ها زندگی را شادمان کردن و تحقق آن دنبال

هستند که داشتن  يیها و پشتکار ارزش پذيری یتمعنوی، مسئول یةشجاعت، هوش عاطفی، روح

ها مداخله کرد  سنجش کرد و در آن توان یا مها ر . اين ارزشکند یم ندتريها زندگی را خوشا آن

 تا به جايگاه متناسب و سالم خود برسند.

را در جهان برانگیخته است و مجموعة بزرگی از افراد را  ای يژهگرا توجه و مثبت ینشاس روان

درگیر خود ساخته است تا مقولة شادکامی را در سطوح مختلف ملی، محلی و فردی تقويت 

 یصةبدان توجه کرد اين است که در وهلة اول اندوه و مشتقاتش يک خص کنند. آنچه بايد

گرا بیان  و استانداردهايی که در روانشناسیِ مثبت ها يژگیو شادکامی با و اند شناختی یبآس

 نمودهايی از سالمت روان. شود یم

 يرذپ گرا، علمی و سنجش سلیگمن تالشی ويژه دارد تا خود را اثبات یگرا روانشناسی مثبت

خود را به رخ بکشد. اين رويکرد نقدی جدی به جريان  های يافتهنشان دهد تا اعتبار ادعاها و 

مبتنی است و نگاهی  شناسانه یبآس های يدئولوژیکه بر ا کند یوارد م یشناس اصلیِ روان

ده و را نقد کر شناسانه یبگرا تالش دارد اين نگاه آس مثبت یشناس پاتولوژيک به انسان دارد. روان

 کند. يزهمثبت رفتار بشری تمرکز کند تا بتواند شادکامی را از دل آن تئور یها به جای آن بر جنبه

العاده  گرا در پی يک کارکرد فوق مثبت یشناس عنوان سردمداران روان سلیگمن و همکارانش به

و  اصلیِ آن احساس خوشبختی و شادکامی است. خوشبختی یها گردند که مشخصه برای بشر می
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ها يک رژيم شخصیتی و مَنِشی جديد است که در محل کار به خوبی خود را  شادکامی در کار آن

بردن از اين  حداکثری از منابع حداقلی و لذت یریگ . سازگاری با مشکالت و بهرهدهد ینشان م

دونالد و  طور که مک . همانگردد ینگر در پی آن م مثبت یِشناس توفیقات چیزی است که روان

 کنند؛ یها طلب م اين الگوها همان چیزهايی هستند که مديران شرکت کنند ی( بیان م2008کاالگان )اُ

چون فردگرايی،  يیها نولیبرالی سازگار است؛ ارزش یها يعنی يک نیروی کار بااستعداد که با ارزش

 یها آرمان . اين الگوهايریپذ دبودن و انعطاف، کارآفرينی، پويايی، مولّگزاری يهاستقالل، سرما

نگر به بهترين وجه به قالب  مثبت یِشناس هستند و با کدها و استانداردهای روان یسازمان فرهنگ

. آنچه مهم رسند یم یور ، خويشتنداری و در وهلة نهايی موادبودن و بهرهیمیخودگردانی، خودتنظ

محیط  یاه است تولید يک هويت شادکام و خوشبخت است که به بیشترين شکل ممکن با ارزش

 یها اين سازگاری احساس شادکامی و خوشبختی کند. نظام پاداش یجةکار سازگار شده و در نت

بازآرايی شده و نیروی کار بايد شخصیت خود را تغییر دهد و آن را به  ها يژگیشغلی حول اين و

که  هايی یتعرضه کند. در اين بازار جديد شخص ها یتعرضه در بازارِ شخص قالب کااليی قابل

هستند و قیمت بهتری دارند. به اين  یهستند کاالهای ارزشمندتر يانهگرا مثبت های يژگیدارای و

 تواند یعرضه است و چگونه م چه حد يک بستة خوب و قابل ترتیب موفقیت يعنی اينکه فرد تا

 خود را به بیشترين قیمت در بازار بفروشد.

در وهلة  گیرد یگرا پی م روانشناسی مثبت به اين ترتیب برنامة خودگردانی و خودکنترلی که

فردی، مسائلی چون آموزش، بهداشت،  ینیب نهايی با تأکید بر مسئولیت شخصی و تغییر جهان

 يی. در وهلة نهاکند یفقر و بیکاری را از سر دولت باز کرده و بدل به مسائل فردی و شخصی م

بر اساس  هايش يافتهدعی است که هم اين رويکرد خود را فارغ از داوری ارزشی دانسته و م

 (.2008دونالد و اُکاالن،  تجربه و مشاهده و آزمايش حاصل شده است )مک

1بینکلی
 یشناس دونالد و اُکان به نقد روان ( در رويکردی مشابه با رويکرد مک2011) 

 های یطهشادکامی در ح یها . تکنولوژِپردازد یگفتمانی آن با نولیبرالیسم م یِدست گرا و هم مثبت

از مديريت خود هستند  يیالگوها دست آخرمختلف فردی، شغلی، زناشويی، تحصیالت و... 

برای ساختن يک خودِ جديد که در همخوانی و سازگاری با وضع موجود احساس خوشايندی 

 داشته باشد.
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 اند تا به کار افتاده یشناس خود در روان های ینفس و تکنولوژ های یکمجموعة بزرگی از تکن

و بدبختی به مسئولیت و ارادة فردی  بختی یکزدن ن با تأکید و برساختن مسئولیت فردی و گره

چیزی به نام جامعه وجود همان يوتوپیای خیالیِ تاچريسم و نولیبرالیسم را تحقق بخشند که 

مسائل نیز وارد شده و آنها  ترين یاسی. اين رژيم حقیقت با رسوخ در زندگی روزمره در سندارد

دادن بدهکاری و الگوی  . مسائلی چون تولید انسان بدهکار و نسبتکند یم زدايی یاستس را

مربوط به اقتصاد سیاسی و منطق نولیبرالیسم که مربوط به  یا مديريت بدهکاری نه مسئله

يا ناتوانی افراد است در مديريت مالی خويشتن. در اينجا هر فرد به مثابه  ها یتو قابل ها يیتوانا

کت بايد عمل کند و هر خانواده يک واحد مالی است که بايد در رقابت وارد شود و يک شر

حول انسان  یمند حکومت های یوهخودش را تنظیم کند )در باب تولید انسان بدهکار و ش

 (.2012، 2؛ الزاراتو2011، 1بدهکار بنگريد به واکر

دادن  سیاسی و حواله-تماعیاج یها از بحران يیزدا و اجتماع زدايی یاستدر سطح ديگر با س

سیستماتیک در  یها ها و بحران شکست یجةها به مسئولیت فردی شکلی از احساس گناه در نت آن

فردی، و نه کنشِ  های یتبه مسئول زيستی یطاقتصادی و مح یها . بحرانشود یافراد ايجاد م

معضالت  يشةکه ر يابد یشناختی غلبه م و الگويی روان شوند ی، فروکاسته ميافته نهادی و سازمان

 .کند یاقتصادی را در افراد جستجو م-اجتماعی

3هالفین و گیلفوی
روستايی به  که الگوی ادارة نولیبرالیستیِ اقتصادِ دهند ی( نشان م2004) 

اقتصادی  های یعمیقی در حیاتِ اقتصادی کشاورزان استرالیا انجامیده است و دشوار یها بحران

ساختاری و کالن دارند،  های یینها تب در حالی که اين بحرانزيادی ايجاد کرده است. 

تک  پذيری در تک کشاورزی استرالیا بر شکلی از خويشتنداری و مسئولیت های یاستس

شخصی و شخصیتی  های يژگیاند و مشکالت را به ناکارآمدی و و کشاورزان متمرکز شده

مند را در کشاورزان ايجاد کند  ه نظام. اين فرايند تالش دارد شکلی از احساس گناکاهند یفروم

و مسائل شخصی است. اين  ناپذيری یتکه مشکالت آنها به خاطر خودکارآمدی پايین، مسئول

مشکل را در  يشةرا از حالت بیرونی )ر 4اجتماعی تالش دارند سبک اِسناد-روانی های یاستس

ند و تا حدی هم موفق معضل در درون( تغییر ده يشةجهان بیرون جستن( به درونی )جستن ر
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 های یکه کشاورزان بخش بزرگی از دشوار دهند یاند. محققان در اين پژوهش نشان م بوده

 .دهند یپاسخ م 1یگر اقتصادی را با خودمالمت

2ماتزا
 یها پساشوروی چگونه حجم انبوهی از آموزش یةکه در روس دهد ی( نشان م2012) 

که در آن فرد  کنند یاز فردگرايی را تشويق م یا ونهفراگیر شده است. در روسیه گ یشناخت روان

در  گری یشناس بايد خودش به خودش کمک کند. نويسنده با بررسی روندهای برآمدن روان

پساشوروی، اين مسئله را به الگوهای  یةروس های یتاز فرزندان ال آن روسیه و آغازشدن

نهايت آن را محصول غلبة نولیبرالیسم و در  داند یروسیه مرتبط م یها اقتصادی و بحران-سیاسی

و خلق اين  ،جديد است در منطق حرکتیِ جديد یا که در صدد تولید سوژه داند یبر روسیه م

( همین 2014) 3در حال انجام است. سالمنیمی و وُرونا گری یشناس سوژة جديد از خالل روان

 یةکه چگونه روس دهند یمو نشان  دهند یمسئله را در روسیه پساشوروی مورد تأکید قرار م

 درغلتیده است. گری ياریعامیانه و مبتنی بر ايدئولوژیِ خود یِشناس پساشوروی در روان

و در يک مطالعة طولی به  پردازند ی( در نروژ به اين مسئله م2009و همکارانش ) 4فستادنَ

که  دهند یان مها نش . آنپردازند یم 2005تا  1984ها از سال  زبانی رسانه یها بررسی داللت

ها  کردن بر ممالک اسکانديناوی است. آن ها و ايدئولوژی نولیبرالیستی در حال غلبه چگونه ارزش

... و آموزشی ی،جمله دولت رفاهی، برابری ارائة خدمات بهداشت من يیها که ارزش دهند ینشان م

جمعی  یِشناس روان رفتن است و شکلی از ... در حال کنارو  اقتصادی برابری به باور همچنین و

که  یا . به گونهکند ینولیبرالیسم جهانی تبعیت م یها کردن است که از ارزش در حال غلبه

 5. جنتز و دورهیمکنند یو پذيرفتنی جلوه م اند شدن شناخته یتدر حال به رسم ها ینابرابر

و گسترش  چگونه در آفريقای جنوبیِ پساآپارتايد بسط یشناس که روان دهند ی( نشان م2009)

 در آفريقای جنوبی. تیاست برای ادارة جمع یمند يافته است و يک تکنیک حکومت

 در ایران گری یغلبة روانشناس
توجهی با غلبة  قابل یارز ايرانیان هم جهان يستو مشتقاتش بر ز یشناس غلبة گفتمان روان

درمان روانی و غلبة سازی و ادارة نولیبرالیستیِ اقتصاد دارد. رشد مراکز  فرايندهای خصوصی

                                                           
1
 Self blame 

2
 Matza 

3
 Salmenniemi&Verona 

4
 Nafstad 

5
 Gentz & Durrheim 



  
 
 
 
 
 

 27  مندي و نوليبراليسم  ، حكومت روانشناسی
 

 

است که کمتر بدان پرداخته شده است.  یا بر حوزة عمومی مسئله یشناخت گفتارهای روان

که تأکید بر مسئولیت شخصی،  دهد یمروری بر گفتارهای رسمی و غیررسمی نشان م

، آموزش و... تا به حدی فراگیر شده است که یساز شخصی، آگاهی فردی، فرهنگ های يیتوانا

ه ر سو بگکالمی مسئولین و مديران از يک سو و دانشگاهیان و محققان از دي یها در کنش

 ردگیری است. وضوح قابل

از  یشکل یمذهب یآن با گفتارها یقو تلف یفرد یشناس از روان يیالگو يگر،از جناح د

که هیچ نسبت وثیقی با امر سیاسی و اجتماعی  کند یم یزهرا پروبلمات یفرد یتو مسئول يتفرد

در گفتارهای  یشناس روان-ينیشناس و تلفیق رِتوريک د روان-یروحان يدةدارد. برآمدن پدن

رسمی و غیررسمی چه درقالب  یها در برنامه یشناس بسیاری از مذهبیون و کارشناسان روان

است. غلبة اين گفتارها  یا رسانه های يدهپد ترين يجيکی از را ،سرگرمی و چه در قالب آموزش

از رازورزی و تأکید بر ذهنیت، درونیات،  یا زمره تا به حدی است که گونهبر زندگی رو

 شخصیت، خلقیات و وجوه فردی بر همة شئون زندگی فردی و اجتماعی سايه انداخته است.

 يزهفرد نه به مثابه يک هستیِ متصل به جامعه که به مثابه يک محور بنیادين و اصیل تئور

بدختی او صرفاً در جهان درونی او سکنی گزيده است و و  بختی یکن یها که راه شود یم

برآورده است که در تلفیقی چندوجهی  النفس جديد سر و علم« خود» های یکاز تکن یا مجموعه

دوختن  وضعیت چشم ،تالش دارد نگاه را به درون بدوزد. به عبارت ديگر اگر وضعیت کالسیک

دوختن به زمین، وضعیت سوژة نولیبرال  به آسمان بود و وضعیت پس از انقالب صنعتیْ چشم

است که به درون خويش چشم دوخته است و در پی يافتن اکسیری  یا وضعت برساختنِ سوژه

 های یباست از درون تا بیرون را تغییر دهد. رعب هولناک جهان بیرون و حجم انبوه آس

ت که محصول اوتیستی به سوژة جديد ايرانی بخشیده اس یا اجتماعی و نابرابری شاکله

. کند یها و ائتالفی گفتمانی است که در وهلة نهايی فرد و هويت فردی را رصدپذير م گفتمان

نوظهور فرد را به سوی  یها شکلی از اومانیسم مذهبی و رازورزانه که در قالب عرفان

-یاجتماع-ها و مسائلی که مستقیماً از امر سیاسی بحران يشةتا ر فرستد یدرون م یها راه کوره

و  یشناس شده و الگويی از روان در فهمی خاص از فرهنگِ فردی شوند یاقتصادی ناشی م

 جستجو کند. شناسی یتشخص
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از  هايی یوهو در ش گیرد یدينی را پی م ويژگی اين سوژة جديد اين است که مناسکی شبه

است مزين شده  گری یشناس نوظهور و روان یها که به کدها و دستورهای عرفان کشی ياضتر

و  یمند حکومت های یوه. اين در حالی است که به موازات رشد اين شگردد یدر پی رستگاری م

، سرباززدن حاکمیت از خدمات بهداشتی، کاری یمان، پسازی ینفس، نرخ خصوص های یکتکن

و  گری یشناس روان، آموزشی، مسکن، شغل و... باال و باالتر رفته و به موازات همین پديده

 های یکاز شواهد الگوی ادارة جامعه با تکن یا . در ادامه مجموعهيابند یرشد م آن مشتقات

 .شوند یو تأسیس خودِ جديد در ايران معاصر مرور م یمند حکومت

از دل وبا و  ،دوم عصر حکومت ناصری بدين سو است یمةتنظیمات ايرانی که محصول ن

 کشید یردمان ايران را به کام مرگ م. وبا و قحطی کرور کرور از مگردد یالوجود م ممکن یقحط

آسیب بود. کاهش جمعیت و فقیرشدن جمعیت  ترين یشو در اين بین بدنِ فقرا در معرض ب

سنتیِ مواجهه با بالهای عمومی  های یوهو ش کرد یناخواه نظام مالیه را دچار معضل م خواه

صرفه  خوب و به یِران پاسخگو نبود. در اين بین بود که پرچم تنظیمات ايرانی يا همان حکم

برداشت و از  کردن بر جمعیت سر جديد حکومت های یکاز تکن یا برداشته شد و مجموعه

تهران تثبیت شد. فقرا و بدن فقرا بدل به  یةالصحه و نظم خالل پزشکی و نهادهايی چون حفظ

اساسی برای حکومت شد و در وهلة بعد سبک و سیاق زندگیِ فقرا موضوعی شد  یا مسئله

های تربیتی و  از تکنیک یا ش. از دل اين وضعیت است که مجموعهربرای آموزش و پرو

کند.  يزهبر خود و نفس را تئور یران حکم یاهوهیو در تالش است که ش دارد یبرم آموزشی سر

رو،  و حکومت بر ثروت از دل قحطی. از اين گردد یالوجود م حکومت بر فقر از دل وبا ممکن

، به یور باشد و دارای بهره پذير یتيد خلق کرد. اين سوژة جديد بايد مسئولجد یا بايد سوژه

کارکردن ارج بگذارد، قناعت پیشه کند و حداقل هزينه را بر روی دست دولت بگذارد )بنگريد 

 (.1393زند،  خان يم؛ کر1395به حیدری، 

و ذهنیتِ اغنیا  اه یوهتاريخی و رصدپذيرشدن بدن و روح فقرا از يک سو و ش زمینة یشاين پ

تر و  به صرفه یها که هرچه بیشتر سوژه کند یالنفس جديدی را طلب م علم ،از سوی ديگر

دولت پهلوی  یها خلق کند. اين پديده در سال یران برای الگوی جديد حکم یتر راه سربه

بعد از انقالب، خاصه بعد از پايان جنگ تحمیلی، شدت و حدت  یها شد و در سال گیری یپ

از  یا شتری گرفت و در دو دهة اخیر به انفجار رسید و چنان در جامعه پخش شد که مجموعهبی
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وسواسی در باب سالمت روان و بدن خويش را پديد آورد که در پی شادکامی و  یها سوژه

 .گردند یدور از امر سیاسی و اجتماعی مه سعادت ب

اجتماعی و  های یبجموعة آساين در حالی است که اگر تنها به نفس توزيع و فراوانی م

خود را نشان  ،مسائل اجتماعیِ-اقتصادی-يکسر سیاسی بنیادِ ،مسائل روحی و روانی تمرکز کنیم

 های یوهاست اما ش یاسیمرتبط با اقتصاد س یامر يیکه در وهلة نها یا . مسئلهدهند یم

 .ندکن یم جستجو فردی اختالل و یاتو اخالق یرا در سطوح فرد آن، یمند حکومت

میلیون نفر اعالم  18کشور را  نشینان یهتعداد حاش ،وزير راه و شهرسازی ،عباس آخوندی 

 10نفر اعالم کرد. وزارت بهداشت اين آمار را  یلیونم 11کرد. وزارت کشور اين آمار را حدود 

 17رشد  1361در مقايسه با سال  نشینی یهمیلیون نفر اعالم کرد. اين در حالی است که رشد حاش

 (.20/9/95)بنگريد به افکارنیوز،  دهد یبرابری را نشان م

خواهد داشت. اما  یارز آن هم های یبروحی و آس یها اين بحران در وجه ديگر با بحران

 ،برخورد فردی با مسئلة اجتماعی است. برای مثال شود، یم يزهگری تئور شناسی آنچه در روان

خودکشی در  های ینمرکز آمار ايران و تخم یها اده( با بررسی د1395نژاد ) احمدبیگی و خواجه

گر سازوکار  کنند که مروری بر اين نتايج روشن تأملی را بیان می نتايج قابل ،آمارهای جهانی

اجتماعی خواهد بود. براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی در سال  های یببرخی از آس

. در استر نف هزار يکصدهر در  2/5کشور ايران در ومیر ناشی از خودکشی  نرخ مرگ ،2012

 .باشد یم 3/3، 1391حالی که اين نرخ طبق محاسبات مرکز آمار ايران در سال 

بودن نرخ خودکشی در برخی مناطق غربی کشور دو  بودن الگوی خودکشی و بحرانی جوان

د تأمل است. بايد توجه شود آمار جهانی بیانگر اين است که نرخ خودکشی افرا موضوع قابل

سال است. اما در ايران برخالف دنیا، جوانان  24تا  15سال، سه برابر بیشتر از جوانان  70باالی 

نرخ خودکشی استان ايالم  ،کنند. از سوی ديگر درصد نسبت به سالمندان بیشتر خودکشی می 70

نفر در هر يکصد هزار نفر جمعیت است که بیش از شانزده برابر نرخ کشوری است و  71حدود 

 .لرستان و کرمانشاه هم مطلوب نیست یها باالترين نرخ جهانی را دارد. نرخ خودکشی در استان

کنون در کشور روند صعودی داشته است. همچنین نرخ  تا 1388نرخ اقدام به خودکشی از سال 

ده درصد افزايش يافته است.  88نسبت سال  91شدگان ناشی از خودکشی نیز در سال  فوت

در گروه سنی جوانان  91کنندگان به خودکشی در ايران در سال  ب در بین اقدامالگوی سنی غال
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سال سه برابر بیش از  70در حالی که در دنیا سن خودکشی افراد باالی  ،سال بوده 24-15

سال است. اگرچه خودکشی در کشور وضعیت مطلوبی دارد اما استان ايالم با  15-24جوانان 

ده برابر نرخ کشوری است و عمالً باالترين نرخ خودکشی را درصد شانز 9/71نرخ خودکشی 

در جهان دارد. نرخ خودکشی در استان ايالم از دهة شصت تاکنون تقريباً هفتاد برابر شده که اين 

لحاظ نرخ خودکشی، پس  ازها  ، باالترين استان1391. در سال استتأمل  میزان رشد، بسیار قابل

کنندگان به خودکشی در  اند. از بین اقدام بوده 2/8و کرمانشاه با نرخ  4/8 از ايالم، لرستان با نرخ

. است( سال 15-24، بیشترين میزان اقدام به خودکشی متعلق به جوانان گروه سنی )1391سال 

شدگان  از بین فوت 1388است. در سال  11.7و در مردان برابر با  15اين نرخ در زنان برابر با 

کنندگان به  از بین اقدام 1391اند. در سال  درصد از آنها مرد بوده 6/75درصد زن و  4/24

نژاد،  اند )احمدبیگی و خواجه درصد از آنها مردان بوده 77.6درصد زنان و  4/22 یخودکش

 درخور توجه است. یا ها نکته نرخ خودکشی با محرومیتِ استان یِارز (. هم1395

ها  متفاوتی وجود دارد. يکی از اين گزارش یها شدر مورد نرخ ابتال به اختالالت روانی گزار

درصد شهروندان اختالل  6که  داند یبیش از نیمی از افراد کشور را مبتال به يک اختالل روانی م

، ناصحی، مديرکل 91سال » دهد: یچنین گزارش م 26/2/95شديد دارند. روزنامة آرمان مورخ 

درصد و سهم مردان  5/26در اختالالت روانی سابق سالمت روان وزارت بهداشت، سهم زنان را 

 64تا  15های روانی در جمعیت  درصد دانست و گفت: به طور متوسط شیوع بیماری 8/20را 

دهد. دو سال  سال قبل، رشد چندانی را نشان نمی 20درصد است که نسبت به آمار  6/23سال، 

های روانی  ی پنج برابر زنان دچار بیماریپس از ارائه اين آمار، روانپزشک اظهار کرد که مردان ايران

های  شوند و دلیل آن را مشکالت اقتصادی دانست. باغبانیان، با تاکید بر اينکه شیوع افسردگی می

درصد در بین زنان  20های خفیف تا  شديد در بین مردان پنج برابر زنان است، ادامه داد: افسردگی

سال گذشته دبیر علمی ششمین همايش علمی  شايع است. کمی بعد از آن هم يعنی در بهمن

درصد افراد جامعه دچار اختالل روانی و شش دهم درصد افراد  5/49سالمت روان و رسانه گفت: 

 (.3038)روزنامة آرمان، شماره «. مبتال به اختالالت شديد روانی هستند

ها  در رسانهاما از خالل گفتارهای رايج  ،در مورد نرخ اعتیاد آمار مشخصی وجود ندارد

و بر  6/10/91در تاريخ  رستاد مبارزه با موادمخد یروابط عموم .شود یبرخی آمارها ديده م

درصد با آمار تقريبی  65/2شناسی ملی بیان کرد که نرخ شیوع اعتیاد در ايران  اساس طرح شیوع



  
 
 
 
 
 

 31  مندي و نوليبراليسم  ، حكومت روانشناسی
 

 

ننی هزار نفر معتاد است. البته اين تحقیق به افرادی که به صورت تف 325يک میلیون و 

سال سن دارند. به  34درصد از معتادان ايران زير  58کنند، نپرداخته است.  موادمخدر مصرف می

 ، طالق، فحشا، بیکاری، مشاغل کاذب و... را نیز افزود.ها خواب یابانآمار خ توان یاين آمارها م

-یتماعمنطق اج دهد اين امر است که ینشان م یرها در سه دهة اخآن رشد و آمارها ينآنچه ا

ها ارتباط دارد. اما زمانی که به گفتارها و اقدامات  و نرخ آن ها یبآس يعبا منطق توز یاقتصاد

 ،غلبة مفرط دارد. برای مثال گری یشناس روان یا گونه کنیم یرايج برای حل اين مسائل نظر م

یاد را چنین مديرکل تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با موادمخدر راهبردها و علل بروز مسئلة اعت

 39تا  30 نیدرصد ب 30سال و حدود  29 ريکنندگان ز درصد مصرف 45حدود : »شمرد یبرم

و  یرو منظور نشانه به یموضوع نشان از توطئه استکبار جهان نيسال سن داشته که ا

موادمخدر و  جيترو یعنينرم  ديابزار تهد قيکردن نسل نوجوان و جوان جامعه از طرريپذ ضربه

ها به  اعم از مدارس و دانشگاه یاساس ضرورت دارد مراکز آموزش نيها دارد. بر ا انگرد روان

، یصورت مستمر و علم به یساز و آگاه یرسان اطالع قياز طر ادیاز اعت هیاول یریشگیمقوله پ

منظور نشاط و  به نيگزيجا های یتفعال تيو تقو یاسالم یها و سبک زندگ مهارت شيافزا

هوشمند  ستمیس های یزدن به استراتژ داشته باشند تا شاهد ضربه تر یتحرک توجه جد

 .(6/10/91)روابط عمومی ستاد مبارزه با موادمخدر، « میها باش موادمخدر و روانگردان

فردی و شخصی  یا کردن اعتیاد به مسئله اوالً بدل ،حل ديگری که برای اعتیاد وجود دارد راه

درمانی يا به مراکز درمانی و زير نظر  یها به اردوگاه دادن ترک اعتیاد يا است و دوم حواله

بدل به يک کاال برای سودآوری و  ،عنوان يک بحران خودِ اعتیاد به شناس. به عبارت ديگر روان

، پزشکی، یشناس شده است. مجموعة بزرگی از نهادهای حقوقی و پلیسی، روان کاری یمانپ

و در فرايند تولید و بازتولید اعتیاد  اند يافتهمددکاری و... حول بدن و روح معتاد سازمان 

که يک مسئلة فردی  ،مشارکت فعال دارند. اعتیاد در اينجا نه يک امر مرتبط با اقتصاد سیاسی

رو، در بهترين حالت بايد فرد معتاد  و فريب و ناآگاهی است. از اين ارادگی یاست و ناشی از ب

 کرد. یآموز را مهارت

. علت موجبة طالق، شود ید تبديل به مادر همة امراض اجتماعی ماعتیا ،در سطح ديگر

پرسیده شود  آنکه ی. بشود ی، بزه و... همه و همه در اعتیاد جستجو مگری ی، تکدخوابی یابانخ

اول  یا عنوان مسئله يک فقیر با اعتیاد يک غنی چه پیامدهايی در بر دارد؛ خودِ اعتیاد به که اعتیادِ
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 یها به يک بیماری برساخته شده و به دست پیمانکاران اعتیاد در کمپفردی و دوم به مثا

جلوه داده  خوابی یابانبغرنج چون خ یا اعتیاد بنیان مسئله ،. در سطح ديگرشود یاجباری سپرده م

 يشةو اعتیاد ر افتد ی. در اينجا اقتصاد سیاسی مِلک و مسکن از چرخة تحلیل بیرون مشود یم

فقط در تهران حضور  خواب یابانهزار خ 30تا  15بین  ها ینطبق تخم .شود یخوابی م خیابان

ها هم پیمانکاری  دهی آن خانه و سامان سرد در گرم یها ها در فصل خواب دارند. اسکان خیابان

 یتک مسائل اجتماعاز تک ؛درد و مرض یمانکارپ یاد؛اعت یمانکارپ خوابی؛ یاباناست. پیمانکار خ

غیررسمی و مصاحبه با چند تن از مسئوالن  یها . طبق گفتهسازند یم سود یدتول یبرا یشرکت

میلیون تومان است.  2و نیم تا  1در ماه حدود  یابانهر خ های ينههز ،تهران یها خانه گرم

شناس، پلیس و... درگیر در  دان، جامعه ، مددکاری، حقوقخدماتی یمانکارانمجموعة بزرگی از پ

که به سوی  خواب یابانو گردش مالی حول هر خ شوند یم ها خواب یاباندهی خ سامان

 .کند یبرای چندين شرکت گردش مالی ايجاد م شود یدهی حرکت داده م سامان

کار  ينتر مهم»گفت:  1393آذر  12طی سخنانی در مورخة  ،شهردار تهران ،محمدباقر قالیباف

مردم تغییر ايجاد کنیم تا هر ما در سه سال پیش رو آن است که بتوانیم در سبک زندگی و رفتار 

اند، آرامش بیشتری دارند، کمتر  تر شده ، احساس کند مردم ما مهربانشود یکس وارد تهران م

.. ما در يک شهر اسالمی بر د.کنن ها با يکديگر جدل نمی شوند و سر چهارراه عصبانی می

عنوان داشت: در شهر مهربانی، آرامش، صبر، حلم، نظافت، انضباط و رزق حالل تاکید داريم، 

میلیون نفر  10هزار کارتن خواب داريم اما آيا در اين شهر که هشت الی  15تهران هر شب 

هايی که  توانیم اين تعداد کارتن خواب را سامان دهیم؟ در فرصت مردم دلسوز دارد، نمی

ام، به  صحبت کرده ها ها با کارتن خواب ها و کنار اتوبان پزخانه ها، کوره های شب و در بیابان نیمه

توانند  ترين کمک ما می های صدوق و فهیمی هستند و با کوچک ام که آنها انسان جرات دريافته

 .(215841)فرارو، کدخبر: « به زندگی خود برگردند

 ينتر و کالن کند یانبوهی از مسائل اجتماعی را به اعتیاد حواله م يشةدر اينجا گفتار رايجْ ر

خانواده و تربیت اجتماعی است. طنین جملة تاچر در  گیرد ییاد در نظر معلتی هم که برای اعت

 «.ها جامعه يعنی تک تک افراد و تک تک خانواده»اينجاست که 

در مواجهه با اعتیاد مشاهده کرد. اعتیاد در  توان یرا م یمند اوج چرخش قدرت و حکومت

ال اعتیاد يک بیماری است و ابتدا يک جرم بود و مسئولیت مستقیم پلیس و قوة قهريه. حا
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هستند که بايد به  يیها مهارت ها ينحل است. ا تنظیمی و خويشتنداری قابلدباخودگردانی و خو

اجتماعی فرد مهم نیستند. مهم خود فرد است که بايد از چنبرة  یها فرد آموخت. جايگاه و نقش

 امراض مادر به یادردن اعتکبدل و سو يکاز  یاعتیاد رها شود. تأکید مفرط بر اراده و آگاه

. شود یم زدوده یاستس سطح يندر چند دهد یم رخ فردی و شخصیتی داليل به که اجتماعی

 دهد یکه استاندار تهران در واکنش به خبر گورخوابی چنین پاسخ م رود یمسئله تا جايی پیش م

مگی از معتادان متجاهر افرادی که در اين گورستان بودند، ه: »کند یو مسئله را به اعتیاد حواله م

ظرفیت در کمپ شفق  400زدايی افراد متجاهر تنها  بودند. در ابتدای دولت يازدهم برای سم

 11وجود داشت که اين کمپ نیز به دلیل مشکالت بهداشتی تعطیل شد. اما در حال حاضر تا 

در حال حاضر زدايی معتادان متجاهر استان تهران امکانات داريم و  هزار نفر ظرفیت برای سم

هزار نفر در استان تهران تحت درمان هستند... متاسفانه نیمی از معتادان متجاهر  6000بیش از 

آيند که يکی از معضالت اصلی تهران محسوب  ها به تهران می استان تهران از ساير استان

ودند، کمی شود... اينکه در خبرها عنوان شد اين افراد نانی برای خوردن نداشتند و گرسنه ب می

کم لطفی و کاری غیراخالقی بوده است چراکه بايد توجه داشت که اين افراد از معتادان متجاهر 

 ستاد (. وزير کشور و دبیر95100805031، کدخبر: 8/10/95)ايسنا، « آوری شدند بودند که جمع

 در موادمخدر دلیل به ها زندانی درصد 50 ما های بررسی در» که کند یم بیان موادمخدر با مبارزه

 درمان یطةح در ،«است داده رخ معضل اين و اعتیاد دلیل به ها طالق درصد 50 و هستند زندان

شود... تنها راه مطمئن  ام میانج مردم توسط اعتیاد درمان درصد 80 از بیش حاضر حال در» هم

انان به در اين مسیر، پیشگیری اجتماعی است و بايد تالش کرد با کمک مردم اجازه ورود جو

ها  ها و آموزش و پرورش و دانشگاه وی با تاکید بر نقش خانواده .«ورطه اعتیاد را ندهیم

ديم بدون همراهی مردم معتق ما و دارد وجود نواقصی شده، انجام های تالش با وجود: »گويد یم

 .(3840030کدخبر  14/9/95)ايسنا، « موفق نخواهیم بود

: مهاجرت، طالق واعتیاد والدين کند یآموزی بیان مباقرزاده رئیس سازمان نهضت سواد 

نداشتن به مدرسه و دسترسی دلیل به یزدرصد ن 15است.  ها یلدرصد از ترک تحص 35علت 

 ،-دختران  یلبه خصوص تحص - یلازجمله ازدواج و ممانعت خانواده از تحص ی،مسائل فرهنگ

مشخص  ها بندی مقوله(. در اين 341963 ، کدخبر:7/11/94اند )ايلنا،  بازمانده یلاز ادامة تحص

ارتباطی با مسائل فرهنگی و  و اند یکه مقوالتی چون اعتیاد مقوالتی شخصی و فرد شود یم
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به  نداشتن یاجتماعی ندارند. نفس تفکیک داليلی چون مهاجرت، اعتیاد والدين از دسترس

حد مبنايی اساسی برای  که مقوالتی چون اعتیاد تا چه دهد یمدرسه و مسائل فرهنگی نشان م

مادر همة مسائل اجتماعی است  ،کردن عقل سالمت روانِ ايرانی هستند. از يک سو اعتیاد تئوريزه

رئیس پلیس مبارزه »خانوادگی و شخصی است:  یا و از ديگر سو پیشگیری و کنترل اعتیاد مسئله

علل گرايش به اعتیاد و با موادمخدر استان اردبیل گفت: مهاجرت و دوری از خانواده مهمترين 

 (.1287113، کدخبر: 14/10/95)تسنیم « موادمخدر در سطح استان اردبیل است

اعتیاد برای عقل مدرن  رسد یبه نظر م تاريخ جنون،بدين ترتیب مطابق با تحلیل فوکو در 

ايرانی همان جايگاهی را دارد که جنون برای عقل غربی داشت.  یمند ايرانی و حکومت

در ايران مدرن با معتادان پر شد. معتاد و اعتیاد  ،جذامیان که بعدها با مجانین پر شد یاه اردوگاه

 است. پذيری یتو مسئول گری یشناس مرکز ثقل روان

است و از ديگر سو جمعیت  یشناخت آماج راهبردهای روان ديده یباز يک سو جمعیت آس

خودش  ؛روی دست دولت نگذاردسالم نیز بايد به صورت مداوم خود را پايش کند و هزينه 

بر تعداد  تر یشبدين ترتیب بايد هرچه ب ؛اش باشد مسئول توفیقات خود و در نهايت خانواده

اکنون به »و مشاوره کشور گفت:  یسازمان نظام روانشناس سیکارگزاران سالمت روان افزود. رئ

هزار  18ازای هر  های محروم در هزار خانوار يک روانشناس و در برخی استان 10ازای هر 

از نظر تعداد روانشناس در مقايسه با کشورهای پیشرفته عقب  .خانوار، يک روانشناس داريم

خانوار، يک روانشناس  500هستیم. بطور مثال در کشورهای اروپايی به ازای هر دو هزار و 

نوار يک هزار خا 10مان خیلی خوب است به ازای هر  دارند اما ما شايد در برخی جاها که وضع

وی تصريح کرد: عالوه بر اين، از همین تعداد روانشناس و مشاور هم به  روانشناس داريم. 

کنیم و اصالً مراجعه به روانشناس و روانپزشک بین مردم نهادينه نشده  صورت بهینه استفاده نمی

 (.82058221: کد 18/2/95)ايرنا، « است

ردگیری است. در حالی که بحران مطالعه  ابلالگوی غلبة اين گفتار در سطوح مختلف ديگری ق

 مطالعه سرانة دقیقه برای 13تا  2و میانگینی بین  است بیان شده ها در ايران در بسیاری از گزارش

دارند. برخی از  ای يژهها و تیراژ باال محبوبیت و شناسی عامیانه در چاپ آثار روان ،عنوان شده است

بیش  شعوری یب گذشته است. کتاب 15از چاپ  یشناس و روانآثار برايان تريسی در مديريت ذهن 

آن هم تنها از جانب يک نشر و بدون درنظرداشتن ديگر  ،هزار نسخه فروش رفته است 150از 
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دانلود  اند و يا نسخة الکترونیک آن که به صورت رايگان قابل نشرها که همین کتاب را چاپ کرده

ترين و  جزو معروف... وات را قورت بده  شید، قورباغهلطفاً گوسفند نباچون  يیها است. کتاب

در خالل بحران  موفقیتها در بین عامة مردم و خصوصاً جوانان هستند. مجلة  کتاب ينتر پرفروش

 مجالت کشور است. ينتر فروش مجالت و نشريات جزو پرفروش

گرا پر شده  مثبت یشناس آموزش زبان با کدها و دستورهای اخالقی روان یها ساختار کتاب

تلوزيونی پرطرفدار  یها است. برنامه يانهگرا مثبت های گويه ينمجازی پر از گز یها است. شبکه

چون  يیها و مديريت ذهن است. برنامه یشناخت با محتوای روان يیها سیما برنامهوو فراگیر صدا

ی از موفقیت و حمل که سرتاسر ارائة الگوي اند يونیتلوز یها برنامه ترين ینندهپرب جزو عسل ماه

و بدبختی خودش.  بختی یکاستثنا بر قاعده است و تأکید بر فرديت و مسئولیت فرد در قبال ن

جمله شهرداری تهران تأکیدی است بر  تبلیغات سطح شهر از جانب نهادهای مختلف من

 مذهبی. های يهما فردی و شخصی خوشبختی با بن یها جنبه

ر خويشتن و جستن درون به جای توجه به بیرون و غلبة اين سبک و سیاق از تمرکز ب

ها به خوبی  و بدبختی به مسئولیت و کنش فردی خود را برخی پژوهش بختی یککردن ن حواله

درصد از  88( در پژوهشی روی شهروندان تهرانی نشان داد که 1395. رمضانی )دهند ینشان م

بیش از نیمی از نمونه  ؛افراد باور دارندمثبت و منفی در  های ینمونة مورد مطالعه به وجود انرژ

محیط، ارتعاشات افکار منفی، لزوم توجه  های یاز انرژ یریگ وجود چاکراها در بدن، امکان بهره

 کنند؛ یم ديیواقعیت بیرونی را تأ درون بودنِ يینةبه درون، تأثیر افکار بر واقعیت بیرونی، آ

ششم از نمونه  همچنین يک دهند؛ ینشان م جديد را گرايی يتسوم نمونه گرايش به معنو يک

درصد از  50بیش از  ،اند بدنی را در طول زندگی خود تجربه کرده-ذهنی-روحی های ينتمر

 ها ينتمر یجةخود را در نت یها اند تغییر عمیق در افکار و نگرش را داشته ها ينافرادی که اين تمر

 اند. کرده ديیتأ

 گیری یجهو نت یبند جمع
بررسی  یساز و فرايند سوژه یمند حاضر تالش داشتیم نسبت نولیبرالیسم را با حکومتدر مقالة 

با خودگردانی  یساز سوژه اين منطقِ یِارز تسلط برخود و خودگردانی و هم های یوهنمايیم. ش

آن به  یها بازار و خلق بازار به مثابه حقیقت مورد بررسی قرار گرفت. حقیقت بازار و ارزش

شد که با حقیقت بازار سازگار  یا و شخصیتی بسط يافت و سوژة سالم سوژهحوزة فرهنگی 
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که  کند یطلب م یمند باشد. سازگاری با حقیقت بازار نوعی از انسان را طی فرايند حکومت

و به  یمند همسو با منطقِ بازار باشد. بدين ترتیب است که شخصیت بهنجار طی فرايند حکومت

، یور ناهنجار بر مبنای بهره-اتش جعل شده و مرز هنجارو مشتق یشناس کارگزاری روان

کارآفرينی، خالقیت، سازگاری، هوش هیجانی باال، خودگردانی، خودکارآمدی، خويشتنداری، 

 .شود یخودپنداره و... ترسیم م

مواجه شده است « ارتوپدی اخالق»و  گری یشناس ايران در دو دهة گذشته به موجی از روان

روابط اجتماعی را در بر گرفته است. غلبة اين رويکرد بر فضای عمومی تا  ایه يهو ريزترين ال

است.  گری یشناس کردن خودش در روان به حدی است که مجموعة علوم انسانی در حال ادغام

اجتماعی، مددکاری،  گزاری یاست، سیسنج ، نگرشیشناس مديريت، مهندسی فرهنگی، جامعه

 یریگ مهندسیِ اجتماعی چنان در سنجش و اندازه های اخهيرشمشاورة علوم تربیتی و ساير ز

ها  گفت همة اين دانش توان یکه به جرأت م خورند یغوطه م ها یتها و شخص خلقیات و منش

 اند. شده یشناس از علم روان ای يرشاخهز

، بخشی از روحانیون، مداران یاستغلبة اين نوع مواجهه با مسائل اجتماعی بر گفتارهای س

جمله  نکردن از دستورات شادکامی من ها و... تا به حدی است که پیروی ، اساتید دانشگاهمديران

لبخندزدن، انرژی مثبت دادن، خودابرازی، ارتباطات اجتماعی و روابط عمومی باال، سازگاری، 

کردن، امیدواربودن، خوداتکايی و استقالل و... بدل  استفاده حداکثری از منابع حداقلی، پیشرفت

ها به مثابه نمودی از اختالل ديده  نکردن از آن اند که پیروی حقايقی چنان متصلب شدهبه 

 .شود یم

، شکلی از فايده یعنوان يک عمل انتزاعی، ب هرشکلی از نقد و اعتراض و تحلیل به

و به مثابه  شود یمنفی، ضدشادکامی، نقدِ غیرسازنده و... بازنمايی م يیگرا ناسازگاری، کمال

شناسان و ساير  ه شده و بايد بهنجار شود. عالوه بر روانيزاختالل روانی تئورشکلی از 

 یشناس مدن روانآبسط و گسترش اين گفتمان در بین عامة مردم و بر ،کارگزاران اين حیطه

را پديد آورده است که در هر سطحی  وار یفتهخته و خودشیافسارگس یزدگ عامیانه شکلی از عوام

جنون را در رفتارها و  یها پلیس کوچک شده است که رگه-وانشناسهر فردی بدل به يک ر

 .کند یها و باورها جستجو م نگرش
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 يیِگرا ذهن یا است و گونه یشناخت صطالحات روانازندگیِ روزمره مشحون از  ادبیاتِ

سولیپتیستی )خودتنهاانگاری( غلبه يافته است که هر فرد در درون خود در پی رستگاری 

دارد. ديگران به مثابه دشمنانی که  یریگ منفیِ محیطی حداکثر فاصله یها محرک و از گردد یم

و بايد از آن حذر کرد،  کند ی، اخبار بد حال را بد مشوند یبازنمايی م دهند یانرژی منفی م

است که عمل در آن عرصه سودآور نیست و شکلی است از حماقت، درگیری  یا سیاست عرصه

 يشةی است، بايد خودِ وقعی را پیدا کرد باشد که رستگار شد. رکش با امور اجتماعی وقت

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 

درصد مصرف آب در شهرها است، مسئلة  10در حالی که کمتر از  شود یه مشهروندان حواله داد

در حالی که بحران در اقتصاد  شود یافراد حواله داده م یترافیک و آلودگی هوا به رفتارها

 گیريد یپاسخ م« قطع درختان را قطع کنیم»است، بحران محیط زيستی با بنر  خودرو يرانسیاسیِ ا

و باغات هستند اين بنرها  زيست یطمح سازیِ يرانخود در مظان اتهام و در حالی که نهادهايی که

 .زنند یو ديوار م به در« یساز فرهنگ»را برای 

شدن حیات  انکاری و شرکتیمو پی سازی یخصوص روية یاز ديگر سو هر روز با فرايند ب

ت کرد که با اين منطق تربی یا انسان ايرانی مواجهیم و از سوی ديگر بايد انسان ايرانی را به گونه

هر ايرانی يک برای تحقق اين شعار که  کند یراهی فراهم م گری یشناس سازگار باشد و روان

 .شرکت تجاری
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