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فصل اول: پیشینة شخصی



نه  و  است  یونگ  اندیشه های  و  آراء  درباره  چیز،  هر  از  پیش  کتاب،  این 
شخص کارل یونگ. اما از آنجا که افتراق میان آراء و اندیشه ها و شخصیتی 
که محمل این آراء و اندیشه هاستـ  به خصوص در حوزه روانشناسی پویاـ  
کاری ناشدنی است، ارائه بعضی نکات کلی و مقدماتی درباره شخص یونگ 

ضروری می نماید.
کارل گوستاو یونگ در ۲۶ جوالی سال ۱۸75 متولد شد. پدرش متألهی 
حومه نشین و شهرستانی و کشیش کلیسای نوین سوئیس بود و در حوزه 
ادبیات کالسیک و شرق شناسی تخصص داشت. به گفته خود یونگ، پدرش 
و  عرفی مسلک  مردی  به عالوه،  بود.  آزاداندیش  و  بردبار  مهربان،  انسانی 
سنت گرا بود و به پذیرش نظام مذهبی معهودی که با آن بزرگ شده بود، 
به پرسش ها و شکّیات پسر  تا  نداشت  پدر یونگ میل  نداشت.  اعتراضی 
او در می ماند.  به سؤاالت  پاسخ  از  اساسًا  یا  پاسخ دهد و  تیزهوش خود 
یونگ پدرش را مردی ضعیف النفس می دانست. در حقیقت، او تا آنجا به 
ضعف پدر خود باور داشت که در کودکی لغت »پدر« را با قابل اعتماد بودن 
و همچنین، با بی توش و توانی تداعی می کرد. حسب توصیفات خود او، 
جای تردید نمی ماند که یونگ عضو گروه عظیمی از مردمان خالِق بالیده در 
خانواده هایی است که در آنها، مادر شخصیت مقتدرتر و پویاتر است؛ و این 
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نکته ایست که در تفکر روان شناختی یونگ نیز نمود می یابد.
تقابل  و  تباین  بسیاری،  موارد  در  که  دید  خواهیم  بحث،  ادامه  در 
روانشناسی تحلیلی۱ یونگ و روانکاوی۲ فروید قابل اجتناب نیست. این امر 
تا حدودی ناشی از مراودات نزدیک میان این دو نفر و اختالف های بعدی 
آنهاست و تا حدودی نیز، از این مسئله نشأت می گیرد که افکار فروید )که به 
مراتب شناخته شده تر و معروف تر از افکار یونگ هستند(، گزینه مناسبی برای 

مقایسه و بالطبع، فهم افکار و اندیشه های یونگ به حساب می آیند.
یونگ مادرش را زنی مشکل دار و بی ثبات توصیف می کرد، زیرا گاه 
و  نامتعارف  بخش  که  می داد  نشان  از خود  متعارفی  و  مرسوم  اعتقادات 
پسر  این  می کرد؛  فاش  را  آن  شخصیتش خالف  از  دیگری  هنجارشکن 
کوچک نیز به زودی دریافت که منظور واقعی مادر، همواره همانی نیست 
که بیان می کند و از این رو، مادر را شخصیتی منقسم و چندپاره می دید. 
بیمارستان  در  ماه  چندین  مادرش  بود،  ساله  سه  یونگ  وقتی  به عالوه، 
بستری شد که یونگ، بعدها علت آن را مشکالت و اختالفات زناشویی 
عنوان کرد. واکنش این پسر کوچک به تنها ماندن و جدایی از مادر، نوعی 
حساسیت پوستی بود که کل بدنش را درگیر کردـ  و می دانیم که حساسیت 
پوستی، الاقل تا حدودی متأثر از عوامل هیجانیست. به عالوه، او پس از این 
دوره بی اعتمادی عمیقی نسبت به عموم زنان پیدا کرد و به خصوص، در 

رابطه با مادرش دچار احساساتی دوسوگرایانه شد.
بر خالف یونگ، مادر فروید زنی گرم خو، مراقبت کننده و با محبت بود؛ 
اما پدری منضبط و مقرراتی داشت که بدون شک مرجع قدرت و بزرگ 
خانواده بود. بنابراین عجیب نیست اگر روانکاوی فرویدی، نوعی روانشناسی 
پدرمحور باشد که بر مفاهیمی نظیر وجدان، وظیفه و ترس از تنبیه، تأکید 
1. Analytical Psychology
2. Psychoanalysis
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متضمن وجهی  بیشتر  فرویدی  که سوپرایگوی  است  دارد. روشن  فراوان 
پدرانه است تا مادرانه. از سوی دیگر، روانشناسی تحلیلی یونگ از ریشه های 
مادرانه به مراتب قوی تر و غنی تری برخوردار است و تصویری که از زن 
در دل خود دارد، تصویر موجودی بلعنده و نابودگر و همچنین، محافظ و 
مراقبت کننده است؛ البته باید خاطرنشان کرد که مفاهیمی از این دست، تنها 
با بسط و گسترش آراء مالنی کالین۱ وارد عرصه روانکاوی شدند. یونگ 
آنقدرها به سوپرایگو نپرداخت و حتی در فرازی از آثارش، آن را سازه ای 
نامشروع خواند؛ تأمالت او بیشتر معطوف به تالش های شخصیِت در حال 

رشد بود که در صدد جداسازی خود از حلقه انقیاد مادرانه برآمده است.
دغدغه همیشگی نسبت به مسائل دینی، برای یونگ که در چنان خانه ای 
و در چنان زمانه ای بالیده بود، امری ناگزیر می نمود. شاید درک این مسئله 
می زیسته اند،  پیش  سال  صد  از  کمتر  که  راست کیشی  مردمان  برای  که 
از  بدتر، دست کشیدن  از آن  باورهای دینی و  تردید در  پذیرفتن شک و 
از جوانان  بسیاری  برای  است،  بوده  ویرانگری  اتفاق  دینی چه  باورهای 
زمانه ما که در نیمه دوم قرن بیستم زندگی می کنیم، چندان ساده نباشد. اما 
نظری به تاریخچه »جنبش آکسفورد۲« در کتاب آپولوجیا پرو ویتا سوئا۳ 
یا دفاعیه بر زندگی خویشتن نیومن4 یا حتی نامه های ِگَلدسُتن5، خواننده 
بعضی  دغدغه  اصلی ترین  دینی،  مسائل  که  می کند  متقاعد  نیز  را  شکاک 

۱. برای آشنایی با مالنی کالین و آراء او، بنگرید به کتاب »درآمدی بر آراء مالنی کالین« که از سوی نشر 
بینش نو منتشر شده است.

۲. جنبشی دینی در سال ۱۸۳۳ که خواهان احیای کلیسای انگلستان با تأکید بر میراث کاتولیک آن نهاد 
مذهبی بود.

۳. رساله ای به قلم جان هنری نیومن در دفاع از آراء مذهبی او که در سال ۱۸۶4 و در پاسخ به چارلز کینگزلی، 
از زعمای کلیسای انگلستان، منتشر شد.

4. جان هنری نیومن )۱۸۹۰-۱۸۰۱(: متأله، اسقف و شاعر انگلیسی و از  مهم ترین چهره های تاریخ مذهبی 
انگلستان در قرن نوزدهم.

5. ویلیام ادوارد گلدستن )۱۸۹۸-۱۸۰۹(: دولت مرد و سیاست مدار انگلیسی.


