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Abstract
Classification of human values is based on the perceived experiences (physical and emotional)
and educations they receive. The classification of values and beliefs depend on receiving
bonuses and avoiding of damages which change during life. If a person sees conflicts between
what his previous experiences and educations predicted and what’s happening, he will face with
contradictions. The place of perceiving contradictions or high risk selection was recognized in
cingulate cortex. Feeling the paradoxes activates a new decision-making processes in the brain
in order to make changes. In fact, during an adaptation process, the person changes the
classifications of his beliefs to face contradictions less than ever. Feeling paradoxes leads to
bringing about stress and insecurity which damages the brain heath. In different people, the
range of compliances in normal distribution, is variable. As a result, the majority of the
population headed toward compliance with common and dominant values, but not necessarily
the dominant values in accordance with the nature and mental health. Therefore, modifying the
dominant values of society is a critical step in providing mental health from the perspective of
cognitive function of the brain.
Keywords: Psychological security, value conflict, Avoiding injury, mental health, desire to
reward.
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چکیده
طبقهبندی ارزشی انسان بر اساس تجربیات درکی (فیزیکی و هیجانی) و آموزشهایی است که میبیند .سطحبندی ارزشی باورها به
دریافت پاداش و دوری از آسیب وابسته است و در طول زندگی تغییر میکند .اگر فرد بین آنچه که تجربیات گذشته و آموزشهایش
پیشبینی میکرد و آنچه اتفاق میافتد تضاد پاداشی و تنبیهی ببیند ،دچار تناقض میشود .محل درک تناقضات یا همان احساس
انتخاب با ریسک باال در قشر سینگولیت قدامی مغز شناساییشده است .احساس تناقض بهنوعی بهکارگیری روندهای تصمیمگیری
جدید در مغز برای تغییر را فعال میکند .درواقع در یک مکانیزم تطابقی فرد طبقهبندی ارزشی باورهای خود را تغییر میدهد تا کمتر
دچار تناقض شود .احساس تناقض مداوم ایجاد استرس و ناامنی بهدنبال دارد .این ناامنی سالمت ذهن را به خطر میاندازد .در افراد
مختلف ،میزان تطابقپذیری دریک طیف توزیع نرمال در جامعه متغیر است .درنتیجه اکثر جامعه به سمت تطابقپذیری باارزشهای
عرف حاکم سوق پیدا میکنند ،درحالیکه الزاماً این ارزشهای حاکم منطبق بر فطرت و سالمت ذهنی نیست؛ بنابراین اصالح
ارزشهای حاکم بر جامعه قدم مهم و اساسی در تأمین سالمت روانی یک جامعه از دیدگاه عملکرد شناختی مغز است.
کلمات کلیدی :امنیت روانی ،تعارض ارزشی ،دوری از آسیب ،سالمت روانی ،میل به پاداش.
Keywords: Thrombophlebitis, Cannula, Risk Factors, Patients, Hospitals
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مقدمه
فرد در ارتباط با محیط اطراف خود ،شخصیت یعنی
مجموعه طبقهبندی ارزشی خود را شکل میدهد ) . (1این
محیط اطراف در سنین مختلف از ابعاد متفاوتی برخوردار است؛
از رحم مادر در تشکیل رفتارهای بیولوژیک سلولی گرفته تا
دهکده جهانی در شکلدهی رفتارهای اجتماعی ( .)1طبقهبندی
ارزشی انسان بر اساس تجربیات درکی (فیزیکی و هیجانی) و
آموزشهایی است که میبیند .سطحبندی ارزشی باورها به
دریافت پاداش و دوری از آسیب حساس است و در طول زندگی
تغییر میکند ( .)5-3رفتار انسان بر اساس اهدافی است که
ترسیم میکند ،اگر دستیابی به هدف مزبور پاداش زیادی را در
برداشته باشد (چه بدان برسد و چه امید داشته باشد که آن را
کسب میکند) ،آن هدف در اولویتهای اولیه فرد قرار میگیرد
و در طبقهبندی ارزشی در سطوح باال جای میگیرد؛ اما اگر فرد
بعد از کسب هدف موردنظرش پاداش دریافت نکرد و حتی
آسیب دید و یا پیشبینی آسیب داشته باشد ،هدف فوقالذکر از
اولویتهای فرد خارج میشود و سعی میکند از آن دوری کند
( .)2 ,0این توجه انتخابی در باورها بر اساس تجربیات گذشته و
حال کامالً متغیر و اکتسابی است و بر این اساس است که
شبکههای تبلیغاتی با تغییر در باورها میتوانند خواستههای خود
را القا کنند .این همان مسئله ایجاد ناهنجاری شناختی است (.)2
مقاله حاضر بابیان چندین موضوع مرتبط با تعارض از
دیدگاه علوم اعصابی ،روانشناسی و جهانبینی به مدل
پیشنهادی تعارض ارزشی فرد و جامعه و راهکارهای کاهش آن
بر اساس مدل ذکرشده میپردازد.
 .1نوروفیزیولوژی مناطق شناختی مغز و نقش آنها
در بروز تعارض ارزشی
همانطور که اشاره گردید ،پاداش و مجازات برای این
است که جاندار خود را با محیط وقف بدهد تا کاراییاش باال
برود ( .)9در تعریف شناخت میتوان گفت روندهای شناختی
بخش کاملکننده انگیزه و هیجان هستند و بر میزان تأثیر
هیجان بر رفتار اثرگذار هستند .در حقیقت شناخت کاملکننده و
برنامهریز روندهای رسیدن به اهدافی است که مدنظر هیجان
یعنی همان کسب پاداش و دوری از مجازات است ( .)16بدین
منظور اموری مانند تخمین خطا دررسیدن به هدف ،قدرت
تحلیل و تصمیمگیری و پیشبینی برای رسیدن به اهداف
فوقالذکر بیشتر بر دوش مراکز شناختی و بینابینی گذاشته
میشود ( .)3مطالعات نشان دادهاند زمانی فرد در معرض
تحریک هیجانات منفی قرار میگیرد ،مراکز هیجانی فعال
میشوند و اگر نخواهد در بروز احساساتش تغییری ایجاد کند

مراکز شناختی فعالیت زیادی نمیکند ()11؛ اما درزمانی که فرد
بخواهد تغییری در بروز هیجانات خود بهطور ارادی اعمال کند،
استراتژیهای شناختی وارد عمل میشوند ( .)11یکی از این
مکانیسمها رفتار ارزیابی دوباره است که در آن سعی میکند
احساسات منفی خود را کاهش دهد ( .)13در این زمان بشدت
ارتباطات آمیگدال چپ–قشر پیش پیشانی و اختصاصاً قشر
حلقوی پیشانی ( ،)OFCقشر شکمی داخلی پیش پیشانی
( ،)VMPFCقشر پشتی خارجی پیش پیشانی ( )DLPFCو
قشر قدامی ( )ACCسمت راست فعال میشوند ( .)11همچنین
در رفتار حواسپرتی فرد سعی میکند در زمان روبرو شدن با
واقعه منفی قبل از بروز هیجان منفی ،ذهن خود را از مسئله
منفی به مسئله مثبت یا خنثی متمرکز کند .در این شرایط
دیدهشده است که فعالیت  VMPFCافزایش و فعالیت آمیگدال
کاهش مییابد( .)1از میان این مناطق درگیر در عملکردهای
مختلف شناختی  ACCنقش ویژهای در زمان بروز تعارض دارد.
نرون های این مرکز قابلیت انعطافپذیری و ذخیره اطالعات
باال دارد و قادر است به مدت طوالنی فعال بماند و به وضعیت
فعالیت درازمدت برود .همچنین چون طول نرون های ACC
بلند است ظرفیت جمعبندی ورودی و سرعت انتقال پیام باالیی
دارد .سینگولیت قدامی دو بخش اصلی شکمی و پشتی دارد.
بخش پشتی با مرکز اصلی شناخت یعنی  DLPFCو بخش
شکمی یا پریجنوال با مراکز اصلی هیجان یعنی  MPFCو
آمیگدال و  OFCدر ارتباط است .بر اساس همین ارتباطات
میتوان گفت بخش پشتی  ACCدر انجام محاسبات کنترل
حرکتی و برنامهریزی عملکردهای اجرایی دخیل است و بخش
شکمی آن با کنترل هیجانات و رفتارهای هیجانی در ارتباط
است .اینسوال در ارتباطات قوی و دوطرفه با بخش پشتی است
و ازلحاظ الگوی فعالیت در شرایط مختلف مانند هم عمل
میکنند .این دو بخش دو مرکز اصلی شبکه سینگولواوپرکولوم
را میسازند که در تغییر کنترل شناختی درگیر هستند (.)12-15
 ACCاستراتژیک ترین منطقه شناختی مغز در رفتار انسان
است .زمانی که ما در شرایط انتخاب پرخطر قرار میگیریم این
منطقه بشدت فعال میشود تا با سرعتباال در نقل و انتقاالت با
مراکزی که در شبکه خود دارد مخصوصاً هیپوکمپ ،آمیگدال و
 DLPFCو اینسوال و مراکز ساقه مغزی اطالعات باالرو و
پایینرو را مقایسه کند و کمهزینهترین و کم خطاترین راه را
برای رسیدن به هدف منظور انتخاب کند و درنهایت مدار
برنامهریز بروز عمل یا هیجان را فعال کند .این منطقه درزمانی
که ریسک انتخاب پایین باشد فعالیت کمتری دارد (.)12 ,10
مطالعات مختلف عالوه بر مناطق ذکرشده ارتباطات گسترده و
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دوطرفه  ACCبا مناطق برنامهریز حرکتی و هستههای
قاعدهای ،تکمنتوم ،قشر پریتال ،هسته اکومبنس و هستههای
مختلف ازجمله پری اپتیک  ،پری ونتیکوالر و دورسومدیال
هیپوتاالموس و هستههای خودمختار ساقه مغز را به اثبات
رساندهاند .این ارتباطات باعث تنظیم رفتارهای خودمختار و
حرکتی با پیشبینی کسب پاداش و لذت انجامشده و درنهایت
عمل انتخابشده میشود .افزایش فعالیت این منطقه با افزایش
هوشیاری مغز و سیستم رابطه قوی دارد .این مرکز سیستم
کنترل هیجان را فعال میکند و معموالً در پاسخهای مهاری
بشدت فعال میشود .بدین معنی که زمانی قصد انجام کاری یا
رفتاری به وجود میآید این مرکز نتیجه آن تصمیم را بر اساس
خاطرات ذخیرهشده پیشبینی میکند و معموالً اگر پیشبینی آن
بدین منجر شد که انجام عمل یا بروز رفتار نتیجه و تأثیر بد و
آسیبرسان دارد و باید تصمیم عدم انجام یا قطع عمل در حال
انجام را داد ACC ،بشدت فعال میشود .بنابراین نرون های
 ACCمدام در حال محاسبه میزان انرژی هستند که فرد باید
هزینه کند تا احتمال پاداش را باال ببرد .معموالً نتیجه فعالیت
 ACCقطع یا صبر کردن در صرف انرژی است .آزمون معروف
استروپ که توانایی فرد در تشخیص عدم تجانس رنگ و اسم را
تست میکند و فرد در معرض انتخاب در زمان کوتاه است،
بهعنوان تست اصلی فعالکننده  ACCشناختهشده است.
عملکردهای  ACCبر اساس مطالعاتی که به بررسی نقش آن
در رفتارهای حیوانات به دنبال تخریب یا تحریک آن منطقه به
دست آوردهاند .همچنین توسط بررسیهای  fMRIدر زمان
انجام تستهای شناختی مختلف و از همه مهمتر تست استروپ
مشخص کردهاند (.)12 ,10
 .2تعارض ارزشی بین فرد و جامعه
اگر فرد بین آنچه که تجربیات گذشته و آموزشهایش
پیشبینی میکرد و آنچه اتفاق میافتد تضاد پاداشی و تنبیهی
نبیند ،طبقهبندی ارزشی او تغییر نمیکند ()19؛ اما اگر اختالف
ببیند دچار تعارض میشود؛ یعنی هدفی را ترسیم کرده و پاداشی
را برای رسیدن بدان هدف پیشبینی کرده ،اما زمانی که در
جامعه قرار میگیرد تناسبی بین پاداش پیشبینیشده خود و
جامعه نمیبیند و دچار تناقض میشود ( .)16یا زمانی که فرد
پیشبینی آسیب نمیکرده اما اکنون خود را در معرض آسیب و
تنبیه میبیند .تعارض میتواند یکی از عوامل اصلی تغییر ارزشی
باورها باشد( .)11فرد در این جامعه احساس ناامنی میکند و
ناامنی ریشه اختالل در سالمت ذهنی او است ( .)11در بخش
زیر توضیح بیشتری در مورد امنیت روانی داده میشود و

مهمترین غالب رفتاری انسان یعنی جهانبینی را بهعنوان
شاخص تعارض فرد و جامعه ،بیان میشود.
 .9امنیت روانی چیست و چگونه شکل میگیرد؟
ازجمله نیازهای اساسی بشر که در بیشتر نظریههای
روانشناسان و نیز پژوهشهای آنان دربارهی خصوصیات
انسان ،مشاهده میگردد ،نیاز به امنیت است ( .)13امنیت
عبارت است از -1 :آسایش خاطر ناشی از اطمینان شخص به
ارضای نیازمندیها و خواهشهای خود -1 .اطمینان از اینکه
هیچکس او را تهدید نمیکند ( .)11به عبارتی امنیت حالتی
است که در آن ،ارضای احتیاجات و خواستههای شخصی
انجام مییابند ( .)11امنیت احساس ارزش شخصی ،اطمینان
خاطر ،اعتمادبهنفس و پذیرش از طرف گروه است .برخالف
احساس امنیت ،ناایمنی وضع یا حالتی است که در آن آسایش
خاطر و امنیت شخصی ،دستخوش تهدید است .ناایمنی،
احساس بییار و یاوری ،بیچارگی ،عدم محافظت و ناشایستگی
در مقابل اضطرابهای گوناگون است که شخص به علت عدم
توانایی در تصمیمگیری و شک و تردید ازلحاظ هدفها ،ایده
آلها ،استعدادهای شخصی و روابط با افراد دیگر با آن مواجه
میگردد ( .)15امنیت حالتی است که در آن نیازها و تمایالت
تضمینشده است .احساس امنیت به محبت عطوفت ،مقبولیت
و ثبات روابط بستگی دارد .شخص پیوسته میبایست بین
اشتیاق بهسالمت و ایمنی از یکسو و اشتیاق به رشد از سوی
دیگر ،میان استقالل و وابستگی ،میان باز پسگرایی و فرا
گرایی ،یکی را انتخاب کند .ایمنی ارضای نیازهای باالتر را
امکانپذیر میسازد و شخص را بهظاهر شدن و فراگیری
مهارتها و تسلط برمیانگیزد ،وقتی ایمنی آدمی در معرض
خطر واقع گردد ،شخص به ارکان اساسیتری بازگشت
مینماید و این بدان معنا است که در انتخاب ایمنی و رشد،
ایمنی غالب است و لذا نیاز به آن بر نیاز به رشد ،غلبه میکند
( .)10احساس امنیت برای سالم بودن جسمی و روانی انسان
الزم و ضروری است .احساس عدم امنیت دائم شخص را در
حال بسیج قوا و بههمریختگی سوختوساز بدن قرار میدهد و
اگر ادامه یابد موجود را بهسوی بیماریهای جسمی و روانی
سوق خواهد داد .مازلو نیازهای انسان را در اصطالحاتی از
سلسلهمراتب نیازها مطرح میکند( . )12این نیازها بر اساس
یک سلسلهمراتب قرار دارند بهاینترتیب که تا نیازهای پایینتر
ارضا نشود به نیازهای باالتر نمیرسد (.)12
هنگامیکه نیازهای ایمنی ارضا شوند ،ارگانیسم در
جستجوی محبت ،استقالل و احترام به خود و غیره آزاد میشود
( .)19ارضای نیازهای ایمنی ،یک احساس ذهنی به دنبال دارد
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که بهموجب آن انسان میپندارد خوابش با آرامش توأم شده
است و احساس جسارت و شجاعت بیشتری میکند ،بههرتقدیر،
نگرانی ،ترس ،وحشت و اضطراب ،تنش ،عصبیت و از کوره
دررفتنها ،همگی پیآمدهای ناکام ماندن از نیازهای ایمنیاند
( .)36مشاهدات کلینیکی بهروشنی نشان میدهد که اثرات
متناظر ارضای نیازهای ایمنی ،فقدان اضطراب ،فقدان عصبیت،
آرامش ،اطمینان به خود ،امنیت و غیره است ( .)31روشن است
که یک تفاوت منشی میان فردی که احساس ایمنی میکند و
آنکه عمرش را بهگونهای میگذراند که پنداری جاسوسی در
سرزمین دشمنان است ،وجود دارد .به اعتقاد روانشناسان،
امنیت روانی و ایمان ارتباط تنگاتنگی باهم دارند و رفتارهای
دلبستگی ایمن یا ناایمنی که در فرد شکل میگیرد ،زمینه
گرایش یافتن یا نیافتن او به ایمان را فراهم میکند()31
مدل تعارض جهانبینی فرد در جامعه
از بین اهداف شکلدهنده رفتار یک انسان بالغ ،میتوان
به نوع بینش او به جهان یعنی همان جهانبینی اشاره کرد (.)31
جهانبینی عبارت است از نگرش انسان به هستی و توجیه و
تبیین آن در رابطه با انسان ( .)33بهعبارتدیگر دید کلی که
انسان از جهان هستی دارد و بر اساس آن به تعبیر و تفسیر آن
میپردازد ،جهانبینی نامیده میشود و بهطورکلی برداشت کلی

انسان از جهان هستی را جهانبینی او میگویند ( .)31بهصورت
دیگر جهانبینی یک سلسله اعتقادات و بینشهای کلی
هماهنگ درباره جهان ،انسان و بهطورکلی درباره هستی است
( .)31همه دینها و آیینها و همه مکتبها و فلسفههای
اجتماعی متکی بر نوعی جهانبینی بوده است ،هدفهایی که
یک مکتب عرضه میدارد و به تعقیب آنها دعوت میکند و راه
و روشهایی که تعیین میکند و بایدونبایدهایی که انشاء میکند
و مسئولیتهایی که به وجود میآورد ،همه بهمنزله نتایج الزم و
ضروری جهانبینیای است که عرضه داشته است( .)35بنابراین
انسانها بر اساس تنوع تجربیات و آموزشهایشان دارای
جهانبینیهای متنوعی هستند .میتوان این تنوع جهانبینی را
در یک طیف در نظر گرفت که یک سر آن را بیاعتقادی کامل
و سر دیگر آن را اعتقاد کامل به خداوند است .تنوع اعتقادی
افراد در جامعه مانند دیگر ویژگیهای انسانی دارای توزیع نرمال
میباشد .بدین معنی که دو سر طیف از فراوانی کمتری
برخوردارند و هر چه به میانه طیف نزدیک میشود ،فراوانی افراد
در آن منطقه اعتقادی بیشتر میشود .بنابراین آن جهانبینی که
در جامعه نمود بیشتر دارد و بهصورت عرف مطرح میشود،
جهانبینی زیر قله میباشد (شکل .)1

شکل  .1طیف توزیع نرمال برای جهانبینی افراد که باعث ایجاد طیف طبقهبندی ارزشی در جامعه میشود

با این دید دو معضل در جامعه قابلشناسایی است .اول
اینکه هر چه نوع جهانبینی افراد از مرکز قله دور شود و بدو سر
طیف کشیده شود ،تعارض طبقهبندی ارزشی آنها با جامعه
بیشتر میشود .چنانچه طبقهبندی ارزشی فرد با جامعه تعارض
داشته باشد و فرد بر اساس باورهای خود رفتار کند ،پاداش الزم
را دریافت نمیکند و چهبسا توسط جامعه آسیب میبیند .پس

درنتیجه بازخوردی که از جامعه دریافت میکند ،بهطور
ناخودآگاه یکی از دو راه را انتخاب میکند .یا طبقهبندی ارزشی
خود را طوری تغییر میدهد که با جامعه تعارض کمتری داشته
باشد و به دنبال آن تنبیه کمتری دریافت کند یا سعی میکند از
آن جامعه دوری کند تا به ارزشهای خود پایبند باشد .نوع
انتخاب فرد به قدرت پاداشی که همراه تشکیل باورها در فرد
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تقویتشده برمیگردد .اگر باورهای فرد با پاداشهای قوی
شکلگرفته باشد ،ترجیح میدهد راه دوم را انتخاب کند اما اگر
اینطور نباشد و باورها سطحی باشند راه اول را ترجیح میدهد.
گروهی که دارای تعصبات مذهبی غیرقابل انعطاف هستند
زمانی که در جامعه قرار میگیرند ،مجبور هستند با عموم مردم
مراوده داشته باشند .وقتی تعارضات را میبینند ،ازاینجهت که
گاهی مجبور میشوند اعمالی انجام دهند که با معیارهای آنها
تناسب ندارد ،خود را در برابر خدا شرمسار میبینند و نگران
عاقبت اعمالشان هستند .احتمال میرود این افراد بیشتر
مضطرب شوند .گاهی این افراد بین ارزشهای دینی خود نیز
دچار تعارض میشوند .اگر هم بخواهند بر تمام اصول شرعی
پایبند باشند در ارتباطاتشان دچار مشکل میشوند و آسیب
میبینند .در این صورت اگر اعتقادات قوی بر باورهای خود
نداشته باشند سرخورده میشوند یا از جوامع عمومی دور
میشوند و فعالیت در موقعیتهای محدود و خاص را انتخاب
میکنند .گروهی هم که به خدایی اعتقاد ندارند نیز چون در
جامعه ارزشهایی را میبینند که وابسته به وجود خداست
درحالیکه خدایی در باورهای آنها نیست ،دچار تعارض
میشوند .درعینحال چون به نیروی قادر توانایی اعتقاد ندارند
که مشکالتشان را به او بسپارند و به او وابسته باشند ،زیر بار
فشارهایی که در زندگی به آنها وارد میشود فرسوده میشوند.
احتمال میرود این افراد دچار مشکالت روحی روانی بخصوص
افسردگی شوند؛ بنابراین احتمال میرود افراد انتهای دو سر
طیف احساس ناامنی بیشتری در اجتماع میکنند؛ اما افرادی که
تقریباً در زیر قله زنگوله قرار دارند همانطور که اشاره شد،
احتماالً به دلیل عدم تضاد مشخص بین طبقهبندی ارزشی خود
و جامعه کمتر دچار تعارض و مشکالت استرسی به دالیل
ذکرشده میشوند .قابلذکر است که این گروه الزاماً از سالمت
روان و باورهای ارزشمندی برخوردار نیستند بلکه امنیت روانی
بیشتری دارند .مشکل دوم این است که در جامعه بر اساس
طبقهبندی ارزشی نظام حاکم ،افراد منفعتطلب نمود بیرونی
ارزشی متفاوتی با جهانبینی درونی خود را ابراز میکنند؛ یعنی
تمارض میکنند و این عدم شفافیت جایگاه ارزشی در جامعه،
باعث سردرگمی افراد در پیشبینی موقعیت واقعی افراد در
جامعه میشود و آنها را بیشتر به سمت بیثباتی ارزشی پیش
میبرد .اگر تظاهر به سمت راست یعنی تظاهر به دینداری باشد
منحنی زنگولهای جامعه به سمت ارزشهای بیدینی گرایش
پیدا میکند و اگر تظاهر به سمت بیدینی باشد ،ارزشهای
دینداری رشد میکند و منحنی به سمت راست منتقل میشود.
در تکمیل این استنباطها میتوان گفت که تعارض ارزشی

فرد و جامعه یکی از دالیل کاهش سالمت روان است ،اما
فاکتورهای زیادی در این مقوله میتوانند دخیل باشند .نمودار
فوقالذکر بیان نمیکند که افراد زیر قله زنگوله از سالمت روان
کامل برخوردار هستند بلکه تنها بیانگر این نکته است که نسبت
بدو سر طیف از تعارض کمتری باارزشهای حاکم جامعه
برخوردارند لذا کمتر در معرض این ناامنی قرار دارند.
 .1راهکارهای پیشنهادی برای کاهش تعارض
جهانبینی فرد و جامعه و افزایش سالمت روان
از مباحثثث قبلثثی م ثیتثثوان اسثثتنباط کثثرد کثثه هثثر چثثه
زنگولثثه توزیثثع ارزشهثثا پهثثنتثثر و دو سثثر طیثثف گسثثتردهتثثر
باشثثد و ابهثثام جایگثثاه افثثراد در طیثثف بیشثثتر باشثثد ،سثثالمت
روانثثی اجتمثثاعی افثثراد و امنیثثت روانثثی آنهثثا کمتثثر خواهثثد
بثثود؛ بنثثابراین جوامثثع سیاسثثتهثثایی را اتخثثاذ مثثیکننثثد کثثه
گسثتردگی دو سثر طیثف را محثدود کننثد ،از پراکنثدگی افثراد
در زیثثر نمثثودار بکاهنثثد و ارزشهثثای عثثرف جامعثثه را بهینثثه
کننثثد و بثثا رواج صثثداقت و آزادی اندیشثثه از ابهثثام موقعیثثت
افثثراد در طیثثف ارزشثثی بکاهنثثد .بثثدین منظثثور تثثرویج و
تسثثهیل عثثرف جامعثثه در ایجثثاد ایثثن مسثثئله کمثثک شثثایانی
مثثیکنثثد .بثثه دنبثثال آن آمثثوزش و تربیثثت کودکثثان و ایجثثاد
طبقهبندی ارزشثی در باورهثای آنهثا بثر اسثاس طبقثهبنثدی
ارزشی عرف جامعه نثه بیشثتر و نثه کمتثر الزم اسثت .پرهیثز
از تعصب گرایثی افراطثی و بثیاعتقثادی بثه عنثوان دو معضثل
به هم زننده سالمت روانثی جامعثه نیثز مسثئله مهمثی اسثت.
اسثثتفاده از ابزارهثثای کاهنثثده اسثثترس و رواج آن در جامعثثه
مانند کثار همثراه بثا درآمثد و امنیثت شثغلی ،فعالیثت بثدنی و
ورزش ،تفریحثثثات ،شثثثرکت در امثثثور خیرخواهانثثثه ،رفثثثاه
درمثثانی و مسثثکن ،امنیثثت اجتمثثاعی ،مسثثافرت ،حضثثور در
فعالیثثتهثثای جمعثثی و دوسثثتانه و مثثوارد دیگثثر مثیتثثوان بثثه
ایجثثاد سثثالمت روان عمثثومی افثثراد در هثثر بخشثثی از طیثثف
ارزشی کمک کند.
دیدگاه تکاملی اسالم برای رشد و سالمت روان
بر اساس آموزههای اسالم انسان مؤمن سمبل سالمت
روان است .پس ایمانی که در باورهای فرد جاری باشد که باعث
شود از فرد اعمال صالح سربزند ،آن فرد درستکارتر و از سالمت
روان بیشتری برخوردار میکند .مطمئناً در رسم نمودار ارزشی
که تأمینکننده سالمت روان باشد دو سر طیف شکل دیگری
پیدا میکند .شخصی به امام صادق (ع) گفت :که قومی وجود
دارند که مرتکب معصیت و گناه میشوند و میگویند امیدوار
هستیم .امام صادق (ع) فرمود :دروغ میگویند اینطور اشخاص
اهل رجاء نیستند .چراکه هرکس که امید به چیزی داشته باشد
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آن را طلب میکند و هرکس که از چیزی بترسد باید تقوا داشته
باشد( .)30بنابراین هر کس به بهشت امید داشته باشد و آن را
بخواهد ،کاری انجام میدهد که به آن برسد و چون عملی در
راستای رسیدن به بهشت انجام داد ،امیدش برای رسیدن به آن
فزونی مییابد و اینگونه ایمان با عمل صالح افزایش مییابد و
عمل صالح باایمان ،خالصتر میشود .
هدف نظام ارزشی مکتب اسالم این است که جامعهای را
بسازد که هم شالوده عرف جامعه ،ارزشهای واقعی اسالم باشد
و هم افراد برای میل به سمت عرف حاکم پاداشهای خوبی
بگیرند تا زنگوله توزیع جهانبینی تا آنجا که امکان دارد نازک و
متراکم شود و دو سر طیف کوتاهتر شود؛ بنابراین مکتب اسالم
تالش دارد نمودار توزیع ارزشی جامعه را بهگونهای جابجا کند
که ارزشهای انسانی در جامعه جاری باشد و انسانها عادت به
رفتارهایی پیدا کنند که آنها را به سمت سالمت روان یا همان
مؤمن شدن سوق دهد .سفارشها و پاداشهای بسیاری برای
اعمالی که نتیجه آن کاهش استرس و حس منفی است در
قران ،بیانات و سلوک ائمه اطهار (ع) دیده میشود .امام موسی
بن جعفر (ع) در حدیثی سپاه عقل و جهل را برای هشام
برشمرده است .طبق این روایت مواردی از سپاه عقل شامل:
ایمان و اعتقاد ،باور و یقین؛ خلوص ،امید ،عدالت و دادگستری،
رضا و خشنودی ،رأفت و عطوفت ،علم و دانش ،عفت و حیا،
زهد و پارسائی ،صبر و تحمل ،حلم و بردباری ،رحمت و رأفت،
باور و یقین ،امربهمعروف و نیکی ،نظافت و پاکیزگی ،اقتصاد و
میانهروی ،وقار و متانت ،سخاوت و کرم ،فراست و هوشیاری،
عفو و گذشت ،بر و استقامت ،تفکر و اندیشه ،طاعت و
فرمانبرداری میباشند .در مقابل آن مواردی از سپاه جهل
شامل :کفر و الحاد ،تکذیب و انکار ،نفاق ،نومیدی ،جور و تعدی،
کفران و ناسپاسی ،غلظت و شدت ،جهل و نادانی ،پردهدری و
هتک حرمت ،تکبر و افزونطلبی ،عجله و بیتابی ،سفاهت و
ابلهی ،قساوت و سنگدلی؛ رغبت به منکر به بدی ،اسراف و
زیادهروی ،سبکسری و خفت ،بخل و تنگدستی ،احمقی و
غباوت ،کینه و بغض ،اضطراب ،سهو و اشتباه ،معیت و نافرمانی
میباشند( .)32سپاه عقل همان باورهای درست کارانهای است
که انسان دارد و طبق آن رفتار میکند و نشانه ایمان اوست.
پس ایمان همان باورهای عاقالنه فرد است که در زندگی او
جاری است و باعث میشود فرد روان سالمی داشته باشد .فردی
هم که روان سالمی دارد از عقل خود درراه سالمتی بیشتر
استفاده میکند .پس عقل و سالمت روان همدیگر را تقویت
میکنند و خروجی آن ایمان واقعی است .بنابراین اگر بهدقت به

دیدگاه اسالم دراینباره نگاه کنیم و سفارشهای مربوطه را
بهصورت کاربردی استخراجکنیم ،زمینه برای داشتن افراد مؤمن
که همان افراد با ذهن سالم هستند و جامعهای که اکثریت آن را
انسانهای مؤمن تشکیل میدهد فراهم میآوریم و مطمئناً
ارزشهای واالی انسانی رشد میکند و مدینه فاضله دور از
دسترس نخواهد بود.
نتیجهگیری
این مقاله استنتاجی با تلفیق علوم اعصاب ،شناختی
اجتماعی به بیان تعامل انسانها باهم در مبانی ارزشی حاکم بر
جامعه پرداخت .پایه و اساس استنتاجات این مقاله بر مسئله
کدینگ عملکرد مغز بر اساس پاداش یا آسیبی است که به
دنبال تجربیات درکی به دست میآید ،بود .سیستم شناخت-
هیجان در یک مدل کامالً داینامیک ،طبقهبندی ارزشی باورهای
فرد را بر اساس میل به پاداش و گریز از آسیب طراحی میکند.
هرگونه تعارض بین طبقهبندی ارزشی فرد با جامعه مخصوصاً
در موضوعات اصلی مانند نوع جهانبینی و اعتقاد به خالق
هستی ،باعث ایجاد ناامنی روانی در فرد میشود .بر این اساس
اولین برنامه سیستم شناختی انسان برای رهایی از ناامنی و
آسیب ،حل تعارض بهصورت همنوا شدن باارزشهای عرف
جامعه است .الزاماً این عرف ازلحاظ اخالقی ارزشمند نیست.
دین مبین اسالم راهکارهای زیادی برای اصالح عرف جامعه به
سمتی که هم باعث سالمت ذهن و افزایش توانمندیهای
شناختی شود و هم حاکمیت باورهای واالی انسانی را تحقق
یابد ،دارد.
یکی از راهکارها این است که از پراکندگی افراد در زیر
نمودار کاسته شود و ارزشهای عرف جامعه بهینه گردد .بدین
منظور ترویج و تسهیل ارزشهای اخالقی بهصورت عرف در
جامعه ،در ایجاد این مسئله کمک شایانی میکند .به دنبال آن
آموزش و تربیت کودکان و ایجاد طبقهبندی ارزشی در باورهای
آنها بر اساس طبقهبندی ارزشی عرف جامعه نه بیشتر و نه
کمتر الزم است .پرهیز از تعصبگرایی افراطی و بیاعتقادی
بهعنوان دو معضل به هم زننده سالمت روانی جامعه نیز مسئله
مهمی است.
تقدیر و تشکر
گروه نویسندگان این مقاله از مرکز تحقیقات علوم اعصاب
دانشگاه بقیه اله عج و نیز واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان
بقیه اله عج به خاطر حمایت هایشان تشکر و قدردانی مینمایند.
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