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جبر روانی: مفهومی در تعامل با روانکاوی و علوم عصبی-شناختی 
 
 
  

ــدرت فرآینـدی در  از نظر فروید به ن
زنـدگی روانـی فـرد بـه طـــور اتفــاقی و 
ـــر واقعــۀ  تصـادفی حـادث میشـود و ه
روانی، اعم از حرکتی یا کالمی، با واقعۀ 
دیگری که قبل از آن حادث شده است، 
ـــبر  معیـن مـیگردد. علیـتگرایـی یـا ج
روانـی در آسـیب شناسـی روانـی نـیز بــه 
ــات بیـن  همین اندازه اهمیت دارد. ارتباط
ــا  عالیم و فرآیندهای روانی مسبب آنها ی
بین تصورات، رؤیاها و وقایع مرتبط قبــل 
ازآن و یــا بــا فرآیندهــای دینـــامیک و 

موجود در ناخودآگاه مستتر میگردد. 
ـــا  زمـانی کـه فرویـد در حـال کـار ب
نظریۀ جبر روانــی بـود، پـاولف بـه یـک 
ــون  رویکرد تجربی در سطح آنچه ما اکن
به آن حافظۀ حرکتی مینامیم دست پیـدا 
کرد. او با استفاده از یادگیــری بـه وسـیله 
تداعـی فکـری شـیوهای را بنـا نـهاد کـــه 
ــه  میتوانست از آن در مورد اینکه چگون
تغییرات در تداعی دو محــرک میتوانـد 
بــه تغیــیراتی در رفتــار منجــــر شـــود، 
ــی بـه دسـت آورد. ایـن  استنتاجات منطق
دقیقاً همان نوع تغیــیری اسـت کـه مـا در 
حوزه تحقیقات روانکاوانــه در خصـوص 

ـــتیم. در ایــن  جـبر روانـی در پـی آن هس
خصوص سه نکته اهمیت دارد: 

ــازی کالسـیک،  الف: جبر روانی شرطیس
محتمل1 است. 

مدتهـای مدیـد روانشناسـان تصـــور 
میکردند کــه شرطیسـازی کالسـیک از 
قوانینی مشابه با جبر روانی تبعیت میکند. 
ـــازی  آنــان مــیپنداشــتند کــه شرطیس
کالسیک تنها بر مجــاورت متکـی اسـت، 
یعنی بر یک حداقــل فاصلـۀ بحرانـی بیـن 
محرک شرطی و غیرشرطی، به طوریکــه 
ــه  هـر دو بـه صـورت مرتبـط بـا هـم تجرب
شوند. در سال 1969، لئون کامین دریافت 
ــه  کـه حیوانـات صرفـاً یـاد نمـیگیرنـد ک
ـــرطی  محـرک شـرطی بـر محـرک غیرش
تقدم دارد، بلکه این را هم یــاد مـیگیرنـد 
کـه محـرک شـــرطی، حــاکی از آمــدن 
ـــت یــا بــه عبــارتی آن را  غیرشـرطی اس
پیشبینی میکند. شرطیسازی کالســیک 
و احتماالً انــواع یـادگیریهـای مبتنـی بـر 
تداعـی تکـامل یافتـهاند تـا موجـــودات را 
قادر سازند یاد بگیرند چگونه آن دســته از 
ــه معمـوالً بـا یکدیـگر اتفـاق  وقایعی را ک
میافتنـد از وقـایعی کـــه فقــط بــه طــور 
ــا هـم مرتبـط مـیگردنـد، تمـیز  تصادفی ب

ــر میرسـد کـه  دهند. به عبارت دیگر، به نظ
ـــیده  مغـز مکانیسـم سـادهای را تکـامل بخش
ــا از طریـق تخصیـص یـک عملکـرد  است ت
پیشبینی کننده، به برخی وقایع طبیعی معنــا 

ببخشد. 1 
اما کدام موقعیتهای محیطی میتواننــد 
ــم یـادگیـری رایـج را در تنـوع  یک مکانیس
وسـیعی از گونـهها شـکل بدهنـد یـا حفـــظ 
ــادر بـه شناسـایی  کنند؟ همه حیوانات باید ق
ــــک راه  خطــر و اجتنــاب از آن باشــند. ی
ـــه ایــن هــدف،  اثربخـش جـهت رسـیدن ب
ــن  توانایی مشخص ساختن روابط معمولی بی
ــت. مـا  محرکها یا بین رفتار و محرکهاس
ممکن است بتوانیم بــا آزمـودن ایـن ارتبـاط 
در چهارچوب بیولوژی سلولی، به مکانیســم 

جبر روانی دست یابیم. 
ب) شرطیســازی کالســــیک و ارتبـــاط 
فرآیندهـای روانـی حرکتـی خـودآگاه بــا 

فرآیندهای روانی کالمی ناخودآگاه 
ــوم معمـوالً  شرطیسازی کالسیک مرس
تحت عنوان «شرطی سازی تأخیری2» انجــام 
میشود که در طــی آن محـرک شـرطی بـه 
ــش از  طور معمول حدود 500 هزارم ثانیه پی

__________________________
1- probabilistic
2- delay conditioning
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محرک غیرشرطی شروع میشود، اما هر 
دو محـرک (شـــرطی و غیرشــرطی) بــا 
همدیـگر بـه پایـان میرسـند. ایـــن نــوع 
شرطیسـازی مشـخصاً در چـهارچـــوب 
ـــیپیونــدد.  حافظـۀ حرکتـی بـه وقـوع م
ـــامپ و  بیمــارانی کــه در ناحیــه هیپوک
ـــورال داخلــی دچــار  نئوکورتکـس تمپ
آسیب شـدهاند،  میتواننـد همـانند افـراد 
ســالم در یــک الــگوی شرطیســــازی 

تأخیری شرطی شوند. 
در نوع دیگری از شرطیسازی با نام 
ــــی1»،  «شرطیســازی نشــانهای یــا جزی
شرطیسازی در حافظۀ حرکتی به حافظه 
کالمـی منتقـــل میشــود. در ایــن نــوع 
شرطیسـازی، محـرک شـــرطی قبــل از 
محرک غیرشــرطی پایـان مـیپذیـرد. بـه 
ــرطی جزئـی اسـت و  طوریکه محرک ش
ـــان محــرک شــرطی و شــروع  بیـن پای
محـرک غیرشـــرطی یــک فاصلــه 520 
هزارم ثانیه وجــود دارد و در خـالل ایـن 

فاصله هیچ محرکی وجود ندارد. 
ــامپ  شرطیسازی نشانهای، به هیپوک
ــه و  وابسـته اسـت و بـه یـادآوری آگاهان
هوشــــیارانه نیــــاز دارد. در جریــــــان 
شرطیسازی نشانهای، افراد سالم معمــوالً 
ــور هوشـیارانه از فاصلـه زمـانی بیـن  به ط
محـرک شـرطی و محـرک غیرشـــرطی 
آگاه میشـوند. ایـن امـر در افـرادی کــه 
دچار فراموشی ناشی از آسیب در حافظۀ 
کالمیاند (بر اثر ضایعه در لوب تمپورال 
داخلـی)، رخ نمیدهـد. بنـــابراین، یــک 
تغییر کوچــک در توالـی زمـانی بیـن دو 
محـرک، یـک نمونـه از علیـت یـا جـــبر 

ــالت نـاخودآگاه بـه حـالت  روانی را از ح
خودآگاه مبدل میسازد. این وضعیــت بـا 
ایـن ایـــده کــه ایــن دو سیســتم حافظــه 
ـــی) معمــوالً بــه طــور  (حرکتـی و کالم
ـــک وظیفــه واحــد را انجــام  مشـترک ی
میدهند و جنبههای مختلف الگوی حسی 
محرکها (یا جهان خارج) را رمزگردانی 
میکنند، سـازگار اسـت. اکنـون میدانیـم 
ــازی نشـانهای، هیپوکـامپ و  که شرطی س
ـــه کــار  مـدار لـوب تمپـورال داخلـی را ب
میگیرد، امّا برای شرطیسازی کدام یک 
ــانهای  از قسـمتهای مـدار هیپوکـامپ نش

کلیدی میباشند؟  
ج) سببشناسی و آسیبشناسی روانی 

یکـی از نقـاط همگرایـی بیولـــوژی و 
روانکـاوی، بـا شرطیسـازی کالســیک و 
جبر روانی در ارتباط میباشد. نقطۀ دیــگر 
ــده پـاولفی2  همگرایی، بین ترس شرطیش
(شـکلی از حافظــۀ حرکتــی بــه واســطۀ 
آمیــــگدال)، اضطــــراب نشـــــانهای3 و 
سندرمهای پس از تروما در انســان اسـت. 
بعدها، پاولف دریــافت کـه شرطیسـازی 
دفاعی یک مدل تجربــی خـوب در زمینـه 
اضطراب نشانهای فراهم میکند. از ســوی 
دیگر، فروید فرضیه مشابهی مطرح کــرد، 
ــاک  مبنی بر اینکه چون محرکهای دردن
و نـاراحت کننـده اغلـب بـا محرکهــای 
ـــراه  خنثـی (خـواه نمـادین یـا واقعـی) هم
هسـتند، مجـاورت و جفـت شـدن مکـــرر 
ـــن  محرکهــای خنثــی بــاعث برانگیخت
اضطراب میشود. بنابراین، هــم پـاولف و 
هم فروید تأکید کردند که داشتن توانایی 
ــهور  پاسخ دفاعی به عالیم خطر، قبل از ظ

واقعی خطر، به لحــاظ بیولـوژیکـی، قـابلیت 
انطبــاق بــا محیــط را افزایــــش میدهـــد. 
اضطـراب نشـانهای اگر نشـانهای از محیـــط 
خارجی باشد، فرد را برای نبرد یا گریز مـهیا 
ـــرض کــرد کــه  میسـازد. فرویـد چنیـن ف
دفاعهای روانی در پاســخ بـه خطـر درونـی، 
ــر  جانشین نبرد یا گریز حقیقی در مقابل خط
بیرونی میشوند. بنابراین اضطــراب نشـانهای 
فرصتی فراهم میکند تا چگونــگی کـاربرد 

دفاعهای روانی بررسی شوند.1 
ـــروز  امـا جـبر روانـی چگونـه موجـب ب
آسـیب روانـی مـیگردد؟ علـیرغم اهمیــت 
آشـکارآمیگدال در یـادگیـری هیجـانی، بــه 
ـــه نقــش قــابل  نظـر میرسـد کـه ایـن ناحی
ـــای حافظــۀ  مالحظـهای در اغلـب فرآینده
ــور قـابل توجـهی،  کالمی نداشته باشد. به ط
ــنهاد میکننـد کـه قشـر  بعضی از دادهها پیش
ـــراگیــری تــرس شرطیشــده  مغـز بـرای ف
غـیرضروری اسـت، هـرچنـد کـه بـــه نظــر 
ـــرس  میرسـد بـرای خاموشـی پاسـخهای ت
ــری شـده اساسـی باشـد. تـرس بـدون  یادگی
آگاهی از محرکهای خاص میتوانــد یـاد 
گرفتـه شـود، اگرچـه ممکـن اسـت بـــدون 
آگاهـی، امکـان حـذف یـک پاسـخ تــرس 

شرطی شده وجود نداشته باشد. 
ایجاد سیستم حافظۀ هیجانی (آمیـگدال) 
ـــتم حافظــۀ کالمــی  مسـتقل از ایجـاد سیس
(هیپوکـامپ) میباشـد و قبـل از آن اتفـــاق 
میافتد، بنابراین پاسخهای ترس شرطیشده 
ــاد گرفتـه شـوند  ممکن است قبل از زمانی ی
کـه یـک کـودک کـم سـن و ســـال قــادر 
__________________________
1- trace conditioning
2- fear conditioning
3- signal anxiety
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میشــود حافظــههای طوالنــی مــــدت 
اپـــیزودیک را از وقـــایعی کـــــه از آن 
ــن بـه نظـر  میترسد تحکیم1 کند. همچنی
میرسـد کـه سوبسـتراهای عصبـی بــرای 
یادگیری حرکتی2 پیش از توانایی جهت 
یادگیری کالمی3 ایجاد شوند. ایــن بـدان 
ــل از  معناست که ممکن است کودک قب
ــدا  آنکه یک سیستم حافظۀ اپیزودیک پی
کند که او را قادر بهخاطر آوردن وقایعی 
میکند که این رفتارها را ایجاد کردهاند، 
الگوهـای رفتارهـــای عــادتی را کســب 
نمـاید و ایـن رفتارهـا نســـبتاً خودکــار و 
عـادی شـوند. در وضعیتهـایی کـه هــم 
ـــم یــادگیــری  شـرطی شـدن تـرس و ه
حرکتـی دخیلانـد، کودکـان بسـیار کــم 

ــی از یـادگیـری را  سن و سال احتماالً نوع
تجربه میکنند (عادات، پاسخهای شـرطی 
ـــده  شـده) کـه از موضـوع اولیـه4 جـدا ش
ــه علـت اسـتقالل  است. به عبارت دیگر، ب
نسبی این سیستمها، ممکن است یادآوری 
وقایعی که منجر به فراگیری انواع خــاص 

رفتار میشود، ناممکن باشد. 
ــالً  کسب بازنمودهایی از خویش یا مث
ــه لحـاظ عصبـی روانـی5 بررسـی  جهان، ب
شدهاند که احتماالً سیستمهایی مخصوص 
ــیزودیک)،  یـادآوری حـوادث (حافظـۀ اپ
ـــات و  اطالعـات (حافظـۀ معنـایی)، هیجان
درد را درگیـر میسـازد. ایـــن بازنمودهــا 
احتماالً با در معرض قرار گرفتن مکـرر بـا 

ـــی روشــنتر و  افـراد و محرکهـای محیط
پایدارتر میشوند. 

ــی- شـناختی در  روانکاوی و علوم عصب
جنبههایی از مفاهیم بنیــادی خویـش ارتبـاط 
ــوان بیـان کـرد  نزدیکی دارند. اینگونه میت
کـــه جســـتوجو و پژوهـــش در مــــورد 
ــدگی روانـی بـاید در  فرآیندهای ذهنی و زن
ــرد کـه سـه رأس آن را  داخل مثلثی قرار گی
ــناختی، بیولـوژی و علـوم  شناخت و علوم ش
عصبــی و تحلیــل و روانکــــاوی تشـــکیل 

میدهند. 

1- consolidate 2 - procedural
3- declarative 4 - context
5- Neuropsychological
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