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تسعامل تنهایی و انزوا «یسمنولیبرال»  

کندچه جامعه را متلاشی میآن  

 

شکند. موعد آن رسیده ها نفر را در هم میروح و جسم میلیون های روانیاپیدمی بیماری

 «شتابانیم و چرا؟ دامین سوبه ک»بپرسیم از خود که 

 

تم یک سیس بههای روانی بیماری گیرهمهتر از شیوعِ توان اتهامی سنگینیا میآ

حال، طاعونِ اضطراب، استرس، افسردگی، فوبیای اجتماعی، اختلالات  با این ؟نسبت داد

به کام مرگ  جهانمردم را در سراسر روزه همه انزواتغذیه، خودآزاری، و تنهایی و 

از سلامت روانی کودکان در انگلستان خبر از بحرانی بار فاجعه جدیدترین آمارِ.کشاندمی

 دهد. جهانی می

 ک دلیل اصلی، یاما به زعمِ من، برای این بحران وجود داردی بسیاری ثانویهدلایل 

پستانداراِن فرااجتماعی که ساختارِ مغزشان ها، این و بنیادی همه جا یکسان است: انسان

و  جداافتادگیبه ریزی شده است طراحی و برنامه هابر مبنای واکنش به دیگر انسان

نند، کمیان نقش مهمی بازی میی و تکنولوژیک در این قتصاد. تغییراتِ ادچارند فصل

تندرستی ما به شکل اگرچه سلامتی و . کندهم به همین منوال عمل می ایدئولوژی اام

 شود کهدائما به ما گفته می ،به زندگی دیگران گره خورده است ناپذیریجدایی

 جستجو کنیم. مفرط رقابتی و فردگراییِ سودجوییِدر را  مانتسعاد
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 هرکس مسئولِ سعادتِ خویش است
مدرسااه، دانشااکده،  -اردیواریعمر خود را در چا ، افرادی کاه کالدر بریتاانیاا

 روی پای خود کنند کهبه ما توصیه می اندسپری کرده -پارلمانو فروشای، مشاروب

شود و دیدتر میش فشارِ رقابت در سیستم آموزشی مرتباً. کی باشیمبه خود مت بایستیم و

صاال بر ساارِ أمساات متقاضاایِانبوهی میان مرگ  ساات تا ساار حدا یامبارزهاشااتغال 

، امعهف جقشر فقیر و ضعی ان و کارفرمایانِ سرپرستتر. لیِ همواره کمغهای شفرصات

پایانِ بی ها و شااوهایرقابت. داننداز شاارایا اقتصااادی میقصااور فردی را منبع  

واقعی ارایه های شااغلی محال را در قالب فرصااتآرزوهایی عاات و توق تلویزیونی

  دهند.می

« نزواا»اما این درمانی برای بیماریِ ، شودپر می« گراییمصرف»با  شکافِ اجتماعی

که ما همه چیز را مصرف  زنددامن میتماعی تا بدان جا جهای ارقابتبه نیست. بلکه 

« گراییمصرف»شکافِ اجتماعیِ با 

 شود اما این درمانی برای بیماریِپر می

 تماعیجا رقابتِ به نیست. بلکه« انزوا»

که ما همه چیز زند دامن میتا بدان جا 

کنیم خود را مصرف کرده، شروع می

تکه کردن.تکهرا   
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و  هم نزدیکهای اجتماعی ما را بهرسانهه کردن. تکهتککنیم خود را کرده، شروع می

سازند تا جایگاهِ مان مهیا میاین امکان را برای کنند.در عین حال از هم دور می

دگانِ ننککه دیگران همواره دوستان و دنبال ببینیمو  کنیم تعیین مان را دقیقاًاجتماعی

 دارند.نسبت به ما  تریبیش

 (Rhiannon Lucy Cossslettت )لِریانون لوسی کوس گونه کههمان

نانِ جوان ز ، دختران واست مستند کردهه خوبی ، ریتانیایی()نویسنده و ژورنالیستِ ب

 دهندمی تغییرهای اجتماعی[ را شبکهی خود ]در شدهگذاشته های به اشتراکعکسرتباً م

تنظیماتِ »های همراه با استفاده از بعضی تلفننظر برسند. هبتر اندامو خوشتر تا متناسب

 ای برایدهند. حال قادرید انگیزهت برای شما انجام میمنخود این کار را بی« زیبایی

 : جنگِ همه علیه خود!هابزی خوش آمدیدپساشهرِ ویران . بهاندامیِ خود باشیدخوش

منزوی که روتوش جایگزین  هایِ درونیِجهاندر این که ب است تعججای آیا 

یک تحقیقِ جدید  های روانی باشند؟، زنان جوان غرق در بیماریشده است تماس [اثر]

خودزنی اقل یکی سال حد ۴۲تا  ۶۱بین  دهد که از هر چهار زنِنشان می در انگلستان

 اختلالِ استرسی پس از آسیبِ روانییک نفر از ، هر هشت نفر کرده است و از

(PSTDرنج می ) .درصدِ زنانِ گروهِ سنی مذکور دچار اضطراب، افسردگی،  ۴۱برد

بهداشت جهانی این نِ ای از بحرانمونههستند.  (OCD)بری اختلال وسواسی جَفوبیا و 

 رسد.چنین به نظر می
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 درد اجتماعی –درد جسمانی 

ر است طشود به این خات پایی شکسته برخورد نمیگسستگی اجتماعی به جدیاگر با 

از  آوریی شگفتمجموعهشناسان به آن واقفند. عصب ولیکه به آن وقوف نداریم؛ 

مدارهای عصبی توسا  «درد جسمی»و  «درد اجتماعی»دهد که نشان می مقالات

شاید این مطلب توضیح دهد که چرا توصیف آثار نابودی  شوند.پردازش می مشابهی

که به جراحت و درد فیزیکی دلالت واژگانی همبستگی اجتماعی بدون بکارگیری 

ارتباط اجتماعی در انسان همانند سایر پستانداران دردِ  سخت و دشوار است. ،دارند

مان را هنگامی که به خود . به همین دلیل است که کودکاندهدجسمانی را کاهش می

 .ت مسکنی است قویمحبگیریم: برند در آغوش میرنج می یآسیب زدند یا از درد

ین ارتباط باین قضیه  احتمالاًدهند و وه جدایی را تسکین میها عذاب جسمی و اندرمخد

 .کندرا تشریح میانزوای اجتماعی و اعتیاد به مواد مخدر 

 هایزمایشنتایجِ آاز  Physiology & Behaviourو رفتارشناسی اندام ینشریه

رد د»اگر پستانداران اجتماعی را بر سرِ دوراهیِ  نویسد:می در ماه گذشته گریروشن

را  نخستی گزینهها قرار دهیم خواهیم دید که آن« انزوای اجتماعی»و « جسمانی

کنند. این امکان نزدیک و در عین حال از هم دور میاجتماعی ما را به هم های رسانه

 .مان را دقیقاً تعیین کنیمسازند تا جایگاهِ اجتماعیرا برایمان مهیا می
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از  ساعتِ تمام ۴۴که  Capuchin کاپوچین هایمیمون، در آزمایشی گزینند.برمی

نِ خود وعانهم هنخست بقبل از رفعِ گرسنگی ، پس از آزادی، غذا و ارتباط محروم بودند

جربه هی و غفلت عاطفی را تتوجها، کودکانی که بیبراساس چندی از یافته .پیوستند

هی عاطفی و هم از خشونت جسمی آزار توجهم از بی به نسبت کودکانی که کنندمی

 اما برند: اگرچه خوفناک است،مشکلات روانی رنج می ترِاند از عواقب وخیمدیده

اغلب کوششی است در جهت  خودزنی .است ه و تماستوج یبرگیرندهدر خشونت

. تد جسمی به وخامت درد عاطفی نیستسکین غم و اندوه: دلیلی دیگر مبنی بر اینکه در

های شترین رومؤثریکی از  سلولِ انفرادی توان از سیستمِ زندان نیز دریافت:را میاین 

 .است و شکنجه ییبازجو
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 سخت نیست: شانسِ بقایِ ، اجتماعی چه هستند درد که دلایلِ تکاملیِتشخیص این

یابد که در ارتباط نزدیک و تنگاتنگ با گله و پستاندارانِ اجتماعی زمانی افزایش می

ن اتر از دیگرگیرند. این حیواناتِ منزوی و مطرود هستند که راحتگروهِ خود قرار می

طور که دردِ جسمانی از ما شوند. همانی شکارچیان شده یا از گرسنگی تلف میطعمه

کند، دردِ احساسی نیز محافظِ ما در برابِر های جسمانی محافظت میدر برابر آسیب

کند مجدداً ارتباط برقرار کنیم که البته بسیاری های اجتماعی است. مجبورمان میآسیب

 پندارند.اً ناممکن میافراد این امر را تقریب

، باضطرا، خودکشی، افسردگیی اغلب برانگیز نیست که انزوای اجتماعتعجب

های ی بیماریی کشف دامنهحتخوابی را به همراه دارد. و بی شدگیاحساس تهدید

: تتر اسکنندهمتأثر یا تشدید شده غافلگیر [انزوای اجتماعی] جسمی که از این امر

های مغزی، کاهشِ توان عروقی، سکته-های قلبیبیماری، فشارِ خون، زوالِ عقل

تنهاییِ  بهافراد مبتلا  دری تصادفات و حت های ویروسیمقاومتِ بدن در برابر بیماری

سیگار در روز نخ  ۵۱ با مصرفِثیرِ تنهایی بر سلامت جسمی تنها أ. تتر استرایجمزمن 

. این دهددرصد افزایش می ۶۲تا را  موعدقبل از طرِ مرگِ مقایسه است و خ قابل

 له تا قسمتی به این دلیل است که تنهایی باع ِ افزایشِ ترشحِ هورمون استرسٔ  امس

 کند.ایمنی را سرکوب میشده و سیستم ( کورتیزول)

ن ها و هم روی حیوانات انجام شده است روشی که هم روی انسانهایآزمایش

 Emotional اًاصطلاح ، یاComfort Eating یدلیلِ پرخوریِ احساسکند که می

Eating ای انزوا باع ِ کاهشِ کنترل تکانه: چیست Impulse Control اًشده و نهایت 

 -نردبان اجتماعی رِدر قعافرادی که  روداحتمال میجا که از آن. شودمی منجربه چاقی 
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ی از علل تواند یکتری رنج ببرند، این قضیه میهستند از انزوا و تنهایی بیش اقتصادی

 .ندتبیین کموجود مبنی بر ارتباط محکم میان جایگاه اقتصادی فرودست و چاقی را 

ز تر امراتب مهمچیزی به، کند، چیزی معیوب استنمیاینجا چیزی کار  مشخصاً

خواِر چرا در این جنونِ جهانشکنیم. دست میبرایش سرو چه ما عموماًآن

 حملو دردهای غیر قابل ت هویتی اجتماعیزیست و بیبرنده که تخریب محیاخودتحلیل

ی های همه را در عرصهنباید لب یآیا چنین سؤال م؟نیکرا در پی دارد مشارکت می

 زندگی عمومی بسوزاند؟

قابله م این جریانوجود دارند که با توسعه و پیشرفتِ  یاخیریه هایالین و سازمانفع

به  اهمکاری خواهم داشت. ام ام«ی تنهاییپروژه» درها کنند. من با تعدادی از آنمی

به بحران مذکور اضافه شده دیگری  هایانسان ،کنندمیجذب  هاازای هر انسانی که آن

 .روندو از دست می

ار تی به مراتب بسی. همنیست پردازانهتواکنشی سیاس منداین بحران فقا نیاز

ایی هاز بین تمامِ فکر و خیال بینیِ.یک جهان کلدِ مجد ارزیابیِطلبد: تر میگسترده

ی این اینکه ما به تنهایی از عهده رِتصو، گذرداین باره از ذهنِ انسان می که در

 .باشدرِ ممکن ترین تصوترین و شاید خطرناکدوران برآییم، پوچ/بحران

 کنیم!مانیم یا با هم سقوط مییا با هم می

 

 بخوانید: پیونداصل مقاله را در این 

Neoliberalism is creating loneliness. That’s what’s 
wrenching society apart 
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