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 تعالیبسمه

 یشناختو عصب یدارشناختیپد ،وحانیر  دگاهیدیک  اندوه: آناتومی

1رونالد پیز  

 دهیچک 

ته   خارجو هم  اخلهم د ،توجهیقابل بحث با  ،پزشتتتکیروان از رشتتت باط  و  یعادناراحتی  محدودۀعیین تدر ارت

 کدر  نارکدر  «یانهگراکثرت» و جامع کردیرو یکبه  میشگیه یازن کهیدرحال ،عالوهبه .وجود دارد ینیبال یافسردگ

سردگ ستوجود دا یاف شتان سندگانینو ،شته ا سعس در تلفیقگ  معنوی، اتیادب زبرگرفته ا یهانشیب شماری 

و درک  ودهب ریپذامکان یبیترک نیکند که چنیم شنهادیپ سندهینو .اندتهاشدبا یکدیگر  یشناختو عصب ،یفلسف

 متفاوت منابع   نیاز ا مککبا  ،ینیبال یو افستتتردگ یعاد اندوهما از 
ً
 لیتحل ،خصتتتو به .شتتتودمی ترربار پ کامال

سردگ اندوه ی  شناختدار یپد شانیو بخش د ،یو اف  .سازدمی شکارآرا  «هاانجهستیز»از  متمایز اما ،دارای همپو

 زیمغز ناز  یردارربیتصودر  ریاخمطالعات  زمانی، دیالکتیکی و ارادی متفاوت است.های ارتباطی، در حوزه امر نیا

 نیا در باعصتتاشتتناستتی زیستتتبه درک  رچهه دهد.را نشتتان می یو افستتردگ اندوه یشتتناختعصتتب رتباط میانا

 نهاآمربوط به  یدارشتناختیپد تعابیررا با  «یمدار عصتب»خا   راتییتغ بتوانیم مکن استتم یم،رستمیها تیموقع

 .میمرتبط ساز

 مقدمه 

 رشتهاین ، است یپزشکروان ۀرشت غالب میاکنون پارادا «یشناختستیز یپزشکروان»که  ور عمومیتصاین  رغمبه

 .بوده استتت ا یکدیگرب یشتتناستتستتتیز ۀحوز از  ریغ ییهااز رشتتتهبرگرفته  هایافتهی ردنکدغامادنبال به موارهه

 
ً
ستدر  ریاخ یهاشرفتیپ مطمئنا سیزی صبیشنا صو  در بخش اختالالت خلقبه ۔ع شن ۔یخ شدن  ترباعث رو

 .شده است های روانییماریبر د یعصب ییایمیو مواد ش یولمولک اساس

 یپزشتتکروان ،راداف یبرخ ،در واقع داده استتت. ویر  ناختشتت هایشتتیوه گرید کمکبه ،یتا حدود ،این امر 

 نیا .دنکنیستتترزنش م یاختالالت عاطف در معنویو  ،یاجتماع ،یغفلت از ابعاد روانشتتتناخت خاطربهرا  امروزی

سف یشناختستیز تشفیاکادغام  ی درترمهم فهیما را از وظ وجهت ،به نظر من شدید، انتقادات  ی ازترجامع ۀبا فل

 تواندیم یو شرق یغرب معنوی یهاسنت از مدهآهای بدستیدگاهد .دنساز یمنحرف م یعاطف دعملکر  تختالال ا

حاالت  نیا ی  شناختدار یپد ل  یتحل .کمک کند یشناختبیآس یو افسردگ یعاد اندوه ی ازمهم هایجنبهشرح در 

 [تبیین]ر دگرا کثرت رویکردهدف که  مباور دار  ،تیدرنها .شتتتود ما ترشتتتدن درکیغن هر چه باعث تواندیم یخلق

واحی نا ب تتتتت گریودماللتخ یا اامیدین زقبیلا ۔ یافستتردگ یتجرب هایجنبه «رتبط ستتاختنم» ،یخلق تاختالال 

                                                
1 Ronald Pies (Philosophy, Ethics, and Humanities in Medicine 2008, 3:17) 
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سبت ن رکیبیت ناختش نیاز چن یریطرح فراگ وردنآدرصدد فراهم  ،مقاله نیدر ا ست.ا مغز یعملکردبداز  معینی

  م.وخو هستخلق به

 یو افسردگ اندوه  معنویخچه  یتار

شکان و رواننروا  سان پز سانتشنا ستندن ینها ک سردگ انیکه تفاوت م ی را  «یعاد» اندوه ای یو ناراحت ینیبال یاف

ب در کتا کهعجیب آن  .باشد مییقد هشدثبت خیتارترین کهنبه اندازه  زیتما نیا رسدینظر مبه .اندادهد صشخیت

شاه خصش ،میعهد قد صویر ،داوود پاد سردگگویایی از  ت سوگ عاد حاد یاف شان مبه ما  ار  یو   موردر مز .دهدین

ست سنتی طوربهکه ،  ۸۳ سب به داوود ا سف میگناهانش خاطر به مذهبیسرود ۀ رایندس، منت
 
به ما  او .خوردتا

ستبدنم » :دیگویم شده ا ستخوانمریض  ستند...هایم به... ا سالم نی شده و میهازخم خاطر گناهم   چرک بدتر 

  ،خاطر حماقتمبه اند،کرده
ً
قراری ... از بیگذردمی یروز من به عزادار مامتام؛هشتتتد رگیمینزو  شتتتده دوالکامال

کوه   ثابت یریتصو ،یامروز های تشخیصیرنامهب «دارم.قلبم ش 
ً
 نیا در را دیشد یاز افسردگ ایدورههمراه به نسبتا

  ،تاناناج ،اشمییبعد از مرگ دوست صم داوود پادشاه نیهم ،در مقابل [اما] .ندیابمی فیتوص
ً
ده نه دوال ش»اصال

 دهنده  تکان شتتروب به نوشتتتن نوحه   ،یدارروزه و یزارهیگر یکوتاه بعد از دوره   ،بلکه« .بود دهشتت رگیمینزبود و نه 

این فقدان بزرگ رخ  چطور»: دادن دوستتتش اشتتاره داشتتتکه به از دستتت کرد «کمان مرثیه  »با نام  ستتوزوگدازیاب

 یزاریودبخاز یی ردپا چیه داود، هیدر مرث «....یبود نیزتریعزبرای من تو  ،اناتانج برادرم ،تو هستتتم داغدار داد...

  ناناتاجداوود بعد از مرگ  یستوگوار دوره   .وجود ندارد ۳۸مزمور تضتعیف جستمانیو 
ً
 یزیچآن ۀدهندنشتان تقریبا

 .ینیبال ینه افسردگ ۔نامندیم «سوگ»آن را  یروزسالمت روان ام متخصصاناست که 

که استت میمفهو ،آوردیهمراه مبه «موردانتظار»حداقل  ایخا   ریناپذاجتناب اندوهبا خودش  یزندگ کهاین

  .شدیم افتی زین یدر تفکر مذهب شرق
ً
ن انسا وجود در منشاء ناخشنودیشد که دو  به ما گفته بودا نیدر آئ ،مثال

 ناخشتتنودکنندههای رویداد»...  دربرگیرنده  رنج  .اقیشتتتاو  رنج :وجود دارد
ً
 ،یانستتان رنجش ردکه  «استتت کامال

ستی،   ،از دست دادن ،یماریب س
ً
 یتوقع افراط»که به  ،است اقیاشت نوبت سپس .جود داردو عزیزی مرگ   ،و قطعا

شده  «کور ستترجمه  ش :ا ستم ذاتاز  یآن بخ سمت »...  ا ستنخکه ما را به  ز ا شیب ...ندشاکیم این دنیااز  وا

 « .باشتتدانجام آن  بهقادر  یحت ای دادن آماده که آنچه
ً
و  عادی یناراحت صتتور اولیه   میتوانیمما  کلی،طوربه و، دقیقا

 .مینیبب اقیاشتو رنج  در ،ترتیببه ، را یشناختبیآس

2ک مپیس توماس ،مشتتتابه نحوبه   اتفاقداد که  انشتتتن ،یالدیم قرن چهارده شیکشتتت ،(۱۴۷۱-۱۳۸۰)
ً
 اندوه ا

 روح واقعی اندوهمان ما را در برابر و غفلت از اشتتتباهات قلب یستترستتبک» :و نوشتتتا .اوقات خوب استتت یبرخ

نه » .«ببرد؟دارد لذت  را شیکه آرزو چیزهایی ۀهم هستت که از یکست ایآ» :پرستدیاو م «.استت کرده احستاسیب

شکل  ستیجهان ن این در کسچیه .ستین طورنیا نیزم یبر رو یگرید کسچینه ه و ،نه من ،شما  ایکه بدون م

 نیا ی،قرون وستتط دانانلهیااز  یاریمثل بستت ،درواقع ،نیز توماس «.پاپ چه باشتتد چه پادشتتاه ،اضتتطراب باشتتد

                                                
2 Thomas Kempis 
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 میهستتتت خنده  دروغین ریما اغلب درگ»...  او باور داشتتتت که .ندیبیم دردها ی ازجهانرا همانند  وجود زمینیم

 و  دیبا کهیزمان
ً
 «.میکن هیگر اقعا

ستاد ح   نیچند ،ک مپیس توماسبعد از  قرنچهار  3یدیسا شخ عادیر یو غ عادی اندوه مایز میانت زین   صیرا ت

4خاکزتیا رابی ل وی. دادند که  یدشتتتانستتتب یانستتتان برا یوقت ...وجود دارد اندوهدو نوب » ،نوشتتتت از بردچیف 

ز  یادر گوشه [و] کند...خودخوری می گرفتارش شده  اندوهاز  آن نوب بدی کمک ندارد۔دریافت و امیدی به  ردهکک 

 «.است یزیفاقد چه چ داندیاست که م یانسان یقیحقغم  ،اندوه گرینوب د»...  ،مقابلدر «...است

  ،طور مشابهبه
ً
5بی سیمچا بونامر ،در همان زمان تقریبا  «قلب شکسته» انیم زیتما (۱۸۲۷-۱۷۶۷)پرزیسچااز  

س»آنچه  و
 
 هایربانیق ؛خداوند استتت مطلوبخوب و  ،شتتکستتته یقلب داشتتتنچون » را شتتناستتایی کرد: نامید« یا

سته لبق ،خداوند ست... شک سان ا سته یخداوند ک شک شان  ست که قلب شدینم امیطور کامل الترا به شده ا  .بخ

س .کند یوسأمنها را عذاب داده و آ [ن رنج]آند که کن، کاهدمیاز رنج و عذابشتتتان  فقط [بلکه]
 
خوب و  ،چون یا

ساما  ،کندیخدمت به خداوند م ۀانستتان را آماد هقلب شتتکستتت .ستتتیخداوند ن مطلوب
 
 .شتتودیمانع خدمت م ،یا

س را همانند تفاوت انیم تفاوت دیبا
 

  .دهیمتشخیص  دقتبه یبندوباریو ب یخوش میان قلب شکسته و یا

تمایز از  بلکه ،ینیبال یو افستتتردگ عادی غم انیم زیتنها تمانه ،ناموب یبر که رستتتدینظر مبه ،در کمال تعجب

 کرده است.حبت ص( را نیز یبندوباریب) ییدایش ای ییدایشمهینو  عادی یخوشمیان 

  
ً
 یافسردگ ای ،«یشناختبیآس» مغ شدید، مغاز  یناش «واقعی اندوه» شخیص میانت توان گفت کهمین قطعا

 ،عالوهبه .اشتتندب مشتتخصشتتدت به ییهادستتته ،هانیاد دارد که تردید زیادی وجو ،درواقع .ستتتا انآستت ینیبال

 » تیماه
 
ر این د یفرد فرضتت که بفهمیمبرای این یمطمئن ینیبشیعامل پ ،تابزدهشتت دادیرو ای شتتدهناختهشتت« تعل

  .نیستتت آوردخواهد  ستتر از کجا در ،یعاطف روند
ً
  ،عزیزیک  از دستتت دادن ،مثال

ً
و دوره  اندوه کیباعث تحر معموال

سردگ عزاداراناکثر  .شودیم عزاداریو  مغاز  وتاهیک در  ،در واقع .شوندینم ریناپذو درمان حاد ینیبال یدچار اف

ست وایشنام هکه ب عزاداریکه بعد از هفت روز  رودیانتظار م ،یهودیسنت  یوسکه  یفرد ،معروف ا
 
ست  شده ما ا

 یوددارخنیز هر نوب جشتتتن برگزاری از  ،وجود این )با گردداز ب «اشروزمره» یهاتیاز فعال یتا به برخشتتتود  آماده

 د.(کنیم

  
ً
  ؛عزاداری وجود دارددر ی تیخودمحدوددوره  کلی  این در رابطه با بستتیاری استتتثنائات ،قطعا

ً
 تعدادبه ،اصتتال

بن ا یموستتت ،یبزرگ قرون وستتتط لستتتوفیف که رستتتتدیم نظربه مراستتتم عزاداری وجود دارد. ابانو ،عزاداران

6مونیم  یاثر غرق شدن کشت در داوود زشیرا بعد از مرگ برادر عز یمدتیو طوالن قیعم یافسردگ (۱۲۰۴-۱۱۳۵)

آن خبر وحشتتتناک را  کهیروز»:ستتدینویم ۱۱۷۶ خیبه تار یادر نامه مونیمابن یوستتم .استتت داده ود نشتتانز خا

                                                
شیود هه ریاتیت را ها عرفان یوود  ترهیب میالد  در آلمان گفته می 1۳و  1۲ها  هودیت حَسیید  هه جنشش یوود  مههشی در قرن 3

سمت زندگی روحانی حرهت هنند طرفدار پیدا هرد. یان مردم عاد  هه عالقههند. این مکتب در ممی مند هودند هه از قوانین مههشی ظاهر  هه 

 .ا  از یوودیان ارتدهس هستندیوودیان حسید  شاخه

4 Rabbi Levi Yitzchak 

5 Rabbi Simcha Bunam 

6 Moses ben Maimon 
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 بردمرنج می یتب و افسردگ جوش دردناک، از م،شد ریگنیزم سالکیو حدود  ضیمر [،مرگ داوود]کردم  افتیدر

 یو تقر
ً
 رشیو قادر به پذ ،عزادارمهمچنان اما  ،گذردهشتتتت ستتتال از آن موقع می .مه بودشتتتد [بیماری] تستتتلیم با

را  شیهااز نامه یکی ای نوشتتتتهدستتتتکه  وقتهر  ...استتتت رفته نیاز ب [ام] خوشتتتیتمام  ...ستتتتمیخاطر نیتستتتل

 «.شودیم زندهدوباره  اممغو  دهشقلبم دگرگون بینم، می

 اندوه یدارشناختیپد

7رابرت برتون ،یستتتیطور که محقق انگلهمان درستتتت توانیم می ما ،بود «ایخولیمال بررستتتی»قادر به مطرح کردن ،

آن را متمایز  اما ،کرد شتتتناستتتاییلیخولیا ابا مرا  اندوه ارتباط برتون خود   ای از اندوه داشتتتته باشتتتیم.بررستتتی اولیه

 [یافستتتردگ] ایخولیو هم دختر مال مادرهم  ،اندوه »... :ستتتدینویم درباره  اندوه با اشتتتاره به بقراط برتون دید.می

  ،اندوه چون ...ند کنمی تولیدکدیگر را باز ی دو هر ...استتت
 
 اصتتطالحدر  «.استتت یماریب نیا ت و هم نشتتانه  هم عل

 کننده  تیتقو بازخورد حلقه   از یبخشتت یو افستتردگ اندوه ،در آن هک کندیم فیرا توصتت یوبیبرتون چرخه مع ،مدرن

 .هستندمتقابل 

 «یدارشتتناختیپد» ای یتجرب عوامل وده وبمبهم  ادح یو افستتردگ عادی اندوه انیم مایزت ،اوقات یبرخ گرچه 

  .ندرستتتایم ارییدر تشتتتخیص این شتتترایط را ما وجود دارد که 
ً
کل  در ،میکنیرا تجربه م روزمره اندوه یوقت مثال

ساس م ساس ای ۔ میکنیاح ستیم گرانیبا د کینزد ارتباط  ۔ حداقل قادر به اح سپ ،زاینروا .ه وداب معتقد به  ریشک

صحنه   پرده  ) ستا «شیرینی اندوه نیچن»... در  تیرمئو و ژول سردگ یوقت ،در مقابل .(دوم دوم  را تجربه  حاد یاف

شدگ م،یکنیم ساس طرد  اح
ً
صطالح مارت گرا ،اندوه .اریمد ییو تنها یمعموال ستفاده کنیم بوبر نیاز ا   «تو ۔من» ،ا

 ،درواقع استتت.« خود»با  مارگونهیب یذهنمشتتغلهیک  ،ینیبال یافستتردگ [اما] ؛استتت ارتباطیتجربه بنوعی یک  ای

8استتتایرون امیلیو 9مشتتهود یکیتاردر کتاب  ، طرز نشتتان بهاذها»  :کندبه این شتتکل توصتتیف میافراد افستترده را  ،

  «.است دهش انشدرون توجهم یآوررنج

 که میاحستتتاس را دار نیا ،میکنیرا تجربه م اندوه وقتی .متفاوت استتتت در اندوه و افستتتردگی زین درک زمان 

سی از تا  شاید یو زار هیگر» :دیگویبه ما م ۳۰مزمورطور که همان رسد.یم انیپابه  یروز شدپا اما  ،شب طول بک

وجود دارد اما  اندوه» :که کندیاشاره م متن نیا ریتفس در جان فیلیپسکشیش «.گرددیمازب یخوش ،مهنگاصبح

را  شیجا یو خوشتتت کندمی جا را ترکآن ،دمدهیو ستتتپ ماند؛می شتتتب کی یاستتتت که فقط برا یموقترهگذری 

 ،درواقع .خواهد بود شتتهیهم یبران آکه کنیم با تمام وجود احستتاس می، حاد یافستتردگدر  ،قابلدر م «.ردیگیم

1میقائ ریدکتر نصتت 0 نز یو  1، از کار لستتتون ه  1 1و یوجین مینکوفستتکی  2 را به ما توجه که کستتانی ؛کنداستتتفاده می 

 .گذردیم یکندزمان به خود  که  دکنیاحساس م سوژه ،یعنی ؛اندجلب کرده یدر افسردگ زمانیاحساس اختالل 

                                                
7 Robert Burton 

8 William Styron 

9 Darkness Visible 

1 0 Nassir Ghaem 

1 1 Leston Havens 

1 2 Eugene Minkowski 
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نزیه   سرده فردبرای که  گویدمی و  شته ،دهشم گ ندهیآ»...  اف شتباهات حلم که ،و گذ ست ریناپذجبران یا ، ثابت ،ا

گذشت تجربه   ،ینشان داد که در دوره افسردگ دیدج یمطالعه تجرب کی ،درواقع «.شودیم ومشو  ،ل حرکتقابغیر 
 .ابدییم شدت مرااین  ،ییدایدر شو  ؛گیردورت میصکندی خود  زمان به

 ،حداقل ای ،یخوشتت دربرگیری تیظرف ،اندوه استتت: دوستتویهطرز عجیبی به اندوهحاد،  یبرخالف افستتردگ 

 ،یدرون «یگفتگو»یک باعث خلق  :استتت کیالکتید ،برداشتتت نیدر ا ،اندوه .دارد را درون خوددر  یآرامشتت افتنی

نابرا .شتتتودیم ناامیدکنندهو  دوارکنندهیام یاحتمال انیم ر دخت تفاقیابا مرگ  کهیزمانگفت لوتر  نیمارت  ،نیب

دختر  ،زمیعز ینال  » :و زداها را به حرف نیا ،بودگرفته در آغوشتتتش  درحالیکه او ،رو شتتتدهروب ، مادلین،زشیعز

 قید ،دیدرخش یشد و مثل ستاره خواه یتو دوباره بلند خواه ،میکوچولو
ً
اما  ،حالمخوش درونر د !دیمثل خورش قا

 «م.نیاندوهگ اریبسمیجس ظرناز 

بنحو  لیوشتتیاو دخترش  ستتندهینو سیجو مزیج زا یتیرا در حکا یو افستتردگ اندوه انیم گرید یتفاوت تجرب 

 گرچه ظاه .استتت یزوفرنیمبتال به شتتدخترش دادند  صیتشتتخ تیدرنها که زمانی ؛توان درک کردمی یبهتر
ً
این  را

 را نزد ، لیوشیاسیجو گویا .ددهیم شاننرا  میمه یتجرب زیتما توصیف موجز و کوتاه نیا اما ،حکایت صحت ندارد

یندهای آر فو  ،فرد خودشتفکر منحصتتتربه انیتفاوت م خاطربه ونچ برده بودونگ یدکتر کارل  برجستتتته، روانکاو

تو  ،کندقوط میستتاو » این بوده استتت: ونگی شتتود پاستتخ. گفته میه بودستتردرگم شتتد دخترش ۀپیچید یفکر

 «.یپرمی

 یافسردگ :گرید عبارتبه .است پریدندر برابر  قوط کردنسمثل  اندوهدر برابر  یگفت که افسردگ توانیم در واقع

در  ارادی عدب  یک ان گفت که میتو طورخالصتتتهبه .میستتتپاریم اندوهخودمان را به  رحالیکه ماد ،کندیم غلبهما  بر

1فرانسیسکو فرناندس کارواخال شیکش .وجود دارد اندوه 3  یرو ک عمل ازی ،مثل عشق ،اندوه »... :دیگویبه ما م 

 «.میآن باش طالب دیاست که با یموهبت اندوه » :ورزدیاصرار م سفرناند ،عالوهب «.احساس کی نهو  ،اراده است

 خوبیهب مور توماسستابق  کیکاتول شیرا روان درمانگر و کشت تظارور از اند دگاهید نیا ؟موهبت استت ،اندوه 

 شتتتتریکه از همه ب ستتتازدمتمرکز می ییزهایچو بر  ردهکفعال دور  یتان را از زندگتوجه ،اندوه»:دهدیم حیتوضتتت

فکر  یردف تیموفق به کهنیا یجابه ،دیریگیقرار م دیدرد شتتتد ایاز فقدان  یادر دوره یوقت .دارد تیاهم برایتان

 یهایابزارها و ستتترگرم یجابه و ؛مند هستتتتندارزشتتت تانیاز همه برا شتتتتریکه ب یدکنیفکر م یبه افراد ،کنید

 یترشتتتیب بمیزان ،از استتتترس ییرها عنوانب دیشتتتا [حتی] .کنیدفکر می تانیزندگ قیعم یحاطر  به ،کنندهگیج

جذب  ای تانیهاتیخاطر اولوبه ،طور معمولبه ،اما ،حضتتتور دارد شتتتهیهم ییبایز .دیتان شتتتوجهان ییبایز یرایپذ

 «.دیشویمتوجه آن نم گرید یزهایشدنتان به چ

 ،شدت افسردهکه افراد بهاین است  ،میادهیدرباره آن شن به هر حال لیو ،چیزی که خیلی نادر است مقابل،در

 تیخالق زی امنابع ای معنوی ییمعنا ،افراد یبرخ ،هگا و گیرند.در نظر می« موهبت» مچون یکهرا  خود یافسردگ

میستوندکتر  .اندکرده دایپ ودخ یرا در افستردگ ی ردفیلد ج  ک 
1 4  ،بردیرنج م یکه از اختالل دوقطب یاستشتنروان، 

                                                
1 3 Francisco Fernández Carvajal 

1 4 Kay Redfield Jamison 
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ستگفته   ییایخولیمال و ،ترسناک ،دردناکیا  ،ورآجدوو  ،نانهبیرفژ تجارب مند ازهرهب تواندیم یهنر اتجلیت» :ا

الش برای از ت و اطفیع هایاطفر ا نیچن با طابقتمر د کشتتمکشاز  اینکه تر از آنمهمو حتی  ،وجود نیا با .باشتتد

  «د.یآمی بدست قدرت زیادی ،نهاآاز  یبخشجاتن یارزشسب ک
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