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سخن مترجم



همچو آن وقتی که خواب اندر روی       تو ز پيش خود به پيش خود شوی
بــشنوی از خـويش و پنداری فـالن       با تو اندر خواب گفتست آن نهان
تــو يکـی تو نيستی ای خوش رفيق       بلک گــردونـی و دريـای عميـق
موالنا

به نظرم هيچ توصيفی بهتر از اين چند بيت برای مضمون اين کتاب نمی توان 
آورد و نوشتن بيش تر از جانب من، سخن فرسايی خواهد بود. اما ترجمه اين 
کتاب، به نوبه خودش نوعی کاوش درونی بود. در دوران ليسانسم دو قهرماِن 
کاماًل متضاد داشتم: اسکينر و يونگ. وقتی استاد ارجمندم دکتر نيما قربانی 
ترجمه اين کتاب را به من پيشنهاد کردند، داشتم بال در می آوردم. اما ديری 
نگذشت که چالش آغاز شد: از يک سو کتاب مرا به خودش می کشيد، قلبم 
را گرم می کرد، تجربه های عميقی را که رهايشان کرده بودم به رخم می کشيد، 
از من می خواست بيش تر و بيش تر به خودم گوش کنم، و خالصه دعوتی 
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بود رسا و گيرا برای کاوش درونی و کنارگذاشتن فرارهايم از ناهشيار. اما از 
سوی ديگر مرا وسواسی می کرد، شواهدش به نظر کافی نمی رسيدند، »از کجا 
معلوم «ها دست از سرم بر نمی داشتند، و در کل صدای آژيرهای »خطر روش 
تحقيق« مسئول سابق آزمايشگاه دانشکده روان شناسی لحظه ای گوش هايم 
را رها نمی کردند. بزرگ ترين دست آورد ترجمه اين کتاب برای من اين بود 
که در نهايت پذيرفتم که از شکاف ميان دو قهرمان نوجوانی ام، ميان درون 
و بيرون، ميان آپولو و ديونوسوس، فرار نکنم. اميدوارم برای خوانندگانی که 

شانس خوانده شدن به اين کتاب می دهند نيز، کاوشی درونی باشد.
هم سفر  که  داوديان  سارا  روان درمانگرم  از  می خواستم  نهايت  در 
کاوش های درونی من بوده است، از محمدعرفان معماريان که مخاطب فعال 
من در طول اين ترجمه بود، از خانواده خوبم، و از استاد گران قدرم دکتر نيما 
قربانی، و نيز دکتر فاطمه ربيعی بابت حمايت های بی دريغ و ريسک پذيری 

در اعتماد به من تشکر کنم.





مقدمه: ناهشیار و زبان آن



مواجهه ناگهانی با ناهشیار

يک روز صبح خانمی مانند هميشه سوار ماشينش شد تا چندين مايل از خانه 
تا محل کارش رانندگی کند. در طول مسير، تخيلش او را به يک ماجراجويی 
تمام عيار برد. در تخيلش زن روستايی ساده ای در ميانه جنگ های صليبی 
بود که تبديل به قهرمانی می شود که با سرسختی و فداکاری برای نجات 
مردمش می جنگد و در پايان به شاهزاده ای نيرومند و نجيب زاده برمی خورد 

که دل باخته او می شود.
گرچه تخيلش ذهن هشيارش را تمامًا به خود مشغول کرده بود، ولی او 
خيابان ها را درست آمد، سر چراغ  قرمزها ايستاد، در هر گردشی به درستی 
راهنما زد و در کمال سالمت و امنيت به پارکينگ محل کارش رسيد. به 
خودش که آمد، ديد هيچ چيزی از رانندگی تا محل کارش به ياد ندارد. 
اصاًل به هيچ  يک از تقاطع هايی که رد کرده بود يا خيابان هايی که به راست 
و چپ پيچيده بود توجهی نکرده بود. ذهن شگفت زده اش پرسيد: »چطور 
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ممکن است اين همه راه را آمده باشم ولی متوجه نبوده باشم؟ حواسم کجا 
بود؟ اگر من در رؤيا بودم، چه کسی رانندگی می کرد؟«. حالت هايی شبيه به 
اين قباًل هم برايش پيش آمده بودند. از همين رو موضوع را رها کرد و به 

دفترش رفت.
پشت ميزش نشست و شروع کرد به مرتب کردن برنامه های کاری آن 
روز که يکی از همکارانش در حالی که قولنامه ای که چند روز پيش برايش 
فرستاده بود را در دست گرفته بود، به دفترش يورش آورد. قولنامه را روی 
ميز کوبيد و در مورد چند نکته جزئی شروع به داد و فرياد کرد. آن زن ماتش 
برده بود چون شدت خشم همکارش هيچ تناسبی با ابعاد مسأله نداشت! چه 

اتفاقی برای او افتاده بود؟
همکارش که صدای داد و بيداد خودش را شنيده بود، به خودش آمد 
و متوجه شد که دارد از کاه کوه می سازد. خجالت زده زير لب عذرخواهی 
کرد و بيرون رفت. آن آقا در دفترش از خودش پرسيد: »چه اتفاقی برای من 
افتاده؟ اين خشم از کجا آمد؟ من معمواًل سر مسائل کوچک قشقرق به راه 
نمی اندازم. انگار من اصاًل »خودم« نبودم!«. او حس کرد خشمی که درونش 
به غليان آمده هيچ ارتباطی با قولنامه  همکارش ندارد، بلکه نکات پيش پا 
افتاده قولنامه، منافذی شده بودند که اين خشم از آن روزنه ها فوران کند. اما 

خود خشم از کجا آمده بود؟ او نمی دانست.
اگر اين دو نفر زمان کافی می داشتند که در مورد اتفاقات آن روز بينديشند، 
متوجه می شدند آن روز صبح هر دوی آن ها حضور »ناهشيار« در زندگی شان را 
لمس کرده اند. ما هر روز ناهشيار را به طرق مختلف در باال و پايين های زندگی  

خود تجربه می کنيم چون ناهشيار درون ما و اصاًل از طريق ما عمل می کند.
اين ناهشيار است که گاهی می آيد به موازات ذهن هشيار و فرمان خودرو 
را در دست می گيرد تا ذهن هشيار بتواند بر چيز ديگری تمرکز کند. همه ما 
مانند خانمی که داستانش را نقل کرديم، در رانندگی اين تجربه را داشته ايم 
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که ذهن  آنی  به  بسپاريم.  »خلبان خودکار«  به  را  تقاطع  که دست کم چند 
هشيار جای ديگری برود، ذهن ناهشيار می آيد و کنترل کاری که می کرديم 
را در دست می گيرد. ناهشياری تا آن زمانی که ذهن هشيار به اينجا و اکنون 
برگردد، ما را سر چراغ  قرمزها متوقف می کند، با چراغ سبز حرکت می کند و 
حواسش به مقررات نيز هست. البته که اين ايمن ترين شيوه رانندگی نيست، 
ولی صحبت از اين است که ناهشيار يک سيستم پشتيبانی عالی، حياتی و 
درون زاد است که ما معمواًل وجودش را آنقدر بديهی می گيريم که اصاًل 

متوجهش نيستيم.
گاهی هم ناهشيار فانتزی هايی مملو از تصاوير زنده و نمادين می سازد. 
اين فانتزی ها ذهن هشيار را تمامًا تصرف می کنند و توجه ما را برای مدت 
طوالنی درگير خود نگه می دارند. فانتزی مخاطره آميز، ماجراجويانه، فداکارانه، 
خود  درگير  را  او  ذهن  کار  محل  راه  در  که  زن  آن  عاشقانه   و  قهرمانانه 
کرده بود، يک نمونه  ساده از راه هايی است که ناهشيار، مرزهای هشياری را 
درمی نوردد تا خودش را ابراز کند: ناهشيار از راه »تخيل« وارد می شود و با 
زبانی مملو از نمادها خودش را بيان می کند؛ نمادهايی که از تصاويری ساخته 

شده اند که به نوبه خود، از احساسات جان يافته اند.
راه ديگری که ما ناهشيار را تجربه می کنيم، غليان ناگهانی يک هيجان 
است؛ يک شادی غيرقابل توضيح يا خشمی غيرمنطقی که ذهن هشيار را 
ناگهان به تصرف خود درمی آورد. چون اين طغيان های احساسی محصول 
ذهن هشيار نيستند، با حساب و کتاب آن هم جور درنمی آيند. آقايی که در 
به نکات قولنامه نداشت.  مثالمان آورديم توضيحی برای شدت واکنشش 
اين  که  می کرد  او حس  آمد؟«،  کجا  از  خشم  »اين  پرسيد  خودش  از  او 
خشم بايد از جايی »بيرون« از او آمده باشد. او حتی برای چند لحظه حس 
کرده بود که »خودش« نيست. اما واقعيت اين است که آن طغيان مهارناپذير 
خشم از درون خود او آمده بود، از جايی آنقدر عميق که با ذهن هشيارش 
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نمی توانست رصد کند. برای همين ناپيدايی و رصدناپذيری است که آنجا را 
»ناهشيار« می خوانند.

ناهشيار را به خاطر تجربه ای که همه ما در زندگی روزمره مان داريم، 
»ناهشيار« می نامند: چيزهايی در ذهن ما هست که بيشتر اوقات به آنها آگاه 
نيستيم. گاهی می شود که ناغافل و ناگهان به خود می آييم و می بينيم که يک 
خاطره، يک تداعی خوشايند، يک ايده يا يک باور درون ما هست که گويی 
از جايی ناشناخته سر برآورده است. حس می کنيم که اين چيزها را جايی 
درون خود مدت ها است که داشته ايم. اما آنجا کجاست؟ پاسخ اين است که 
آنجا بخشی ناشناخته از ساحت روان است که بيرون از مرزهای ذهن هشيار 

قرار دارد.
و  قدرت ها، هوشمندی ها  نيروها،  از  مملو  ناهشيار جهانی شگفت آور 
حتی »شخصيت های« متمايزی است که گرچه آنها را نديده و نشناخته باشيم 
ولی درون ما زندگی می کنند. قلمرو ناهشيار بسيار وسيع تر از آنی است که 
بيشتر ما می فهميم؛ به قدری وسيع که ]گويی[ به موازات زندگی روزمره  
افکار،  بيشتر  پنهان  ناهشيار سرمنشأ  دارد.  برای خودش  ما حيات ديگری 
احساسات و رفتارهای ماست. ناهشيار بر ما از راه هايی اثر می گذارد که چون 

جملگی خارج از انتظار ما هستند، قدرتمندتر هم می شوند.
بيشتر ما وقتی اصطالح »ناهشيار« را می شنويم معنايش برايمان غريبه 
نيست. گويی همه ما درکی شهودی از معنای آن داريم. اين اصطالح به خيل 
انبوهی از تجربه های کوچک و بزرگ زندگی روزمره مان گره خورده است. 
برای مثال، همه ما اين تجربه را داريم که ذهنمان »جای ديگری« باشد و ما 
کارمان را ناخودآگاه ادامه بدهيم. همه ما در خاطر داريم که در گرماگرم يک 
بحث، ناگهان ايده قدرتمندی بر زبانمان جاری شود که هشيارانه اصاًل خبر 

نداشتيم که چنين ايده ای در ذهن ما هست.
يا گاهی متحير می شويم که »اصاًل انتظارش را نداشتم! اصاًل نمی دانستم 
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فالن موضوع برايم آنقدر مهم است!« هرچه به طغيان های انرژی ای که از 
ناهشيار می آيند حساس تر شويم بيشتر ياد می گيريم که سؤال های پيشين را 
با سؤال های ديگری جايگزين کنيم: »کدام بخش من چنين باوری دارد؟ چرا 
اين موضوع چنين واکنش شديدی را در آن بخش از من که اصاًل  آن را 

نديده بودم برانگيخته است؟«.
بايد بياموزيم که به اين حالت ها نگاه صميمانه تری داشته باشيم و بدانيم 
آنچه ما را »در بر می گيرد« هجمه هايی از انرژی است که از ناهشيار می آيد. اگر 
با خودم فکر کردم در فالن موقعيت »خودم« نبودم، به اين دليل است که متوجه 
نيستم که »خودم« شامل ناهشيار من هم می شود. اين بخش های نهان »خودم« 
احساسات نيرومندی دارند و همواره در صدد هستند که بروزشان دهند. تا 

»کاوش درونی« را نياموزيم، اين بخش های خود پشت افق هشياری می مانند.
]در روند کاوش درونی با شخصيت هايی روبرو می شويم[. گاهی اوقات 
اين شخصيت های پنهان، خجالت آور يا خشن هستند، طوری که اگر خودشان 
را نشان دهند مايه  شرمساری ما خواهند بود و برعکس گاهی هم با نقاط 
قوت و خصلت هايی عالی در خودمان روبرو خواهيم شد که اصاًل هرگز 
نمی دانستيم وجود دارند. در مسير کاوش درونی دستمان به گنج هايی خواهد 
خواهيم  بر  کارهايی  عهده  از  مثال،  برای  بوده اند.  پنهان  پيش تر  که  رسيد 
آمد که نمی توانستيم، سخنمان رساتر و هوشمندانه تر خواهد شد، خردی را 
تجربه می کنيم که اصاًل نمی دانستيم در ما هست و سخاوت و فهمی از خود 
نشان خواهيم داد که در ظرفيت خود سراغ نداشتيم. کاوش درونی مسيری 
است که طی آن با هر اتفاقی بهت زده خواهيم که: »من آن کسی نيستم که 
می شناختم. ويژگی هايی در من هست -مثبت يا منفی- که نمی دانستم بخشی 
از من هستند.« چرا که اين ويژگی ها در ناهشيار زندگی می کردند، جايی که 

»خارج از ديد و خارج از ذهن« است.
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همه ما خيلی بيشتر از آن »من1« هستيم که به آن آگاهی داريم. ذهن 
هشيار ما در هر لحظه تنها می تواند بر شعاع محدودی از کل دايره وجود ما 
تمرکز کند. هر چقدر هم در شناخت خود بکوشيم، تنها ميزان کمی از سيستم 
انرژی عظيم ناهشيار می تواند وارد سامانه ذهن هشيار شود يا در سطح هشيار 
عمل کند. به دليل همين محدوديت، بر عهده ماست که بياموزيم چگونه 
به ناهشيار برويم و پذيرای پيام هايش باشيم: اين تنها راه يافتن بخش های 

ناشناس خودمان است.

به سوی ناهشیار، چه خواسته و چه ناخواسته

ناهشيار خودش را با زبان نمادها ابراز می کند. رفتارهای ناخواسته و جبری 
تنها جايی نيستند که رّد پايش را می توان ديد، بلکه ناهشيار دو راه طبيعی 
برای گذر از شکاف ميان هشياری و ناهشياری و گفتگو با ذهن هشيار دارد: 
يکی از راه »رؤياها« و ديگری از راه »تخيل«. هر دوی اينها راه های تعامل 
و  ناهشياری  تا سطوح  است  آورده  پديد  روان  که  پالوده ای هستند  بسيار 

هشياری بتوانند با يکديگر حرف بزنند و همکاری کنند.
ناهشيار زبان خاصی برای خودش پديد آورده است تا در رؤياها و تخيل 
استفاده کند و آن، زبان نمادپردازی است. همان طور که خواهيم ديد، کاوش 
است  همين  برای  است.  ناهشيار  نمادين  زبان  آموختن  هنر  اساسًا  درونی 
که بيشتر کتاب به کار کردن روی رؤياها، تخيل  و استفاده از نمادپردازی 

اختصاص دارد.
بسياری از تالش هايی که ناهشيار برای برقرارِی تعامل می کند، بی نتيجه 
می مانند. ناهشيار در رؤيا به سوی سطح جوشش می کند اما افراد کمی دانش 
ضروری برای جدی گرفتن رؤيا و فهميدن زبانش را دارند. تازه فقط رؤيا 
نيست، ناهشيار در عرصه تخيل هم حضور ملموسی دارد؛ مصداق آن نيز 

1. “I”
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بارقه های ناگهانی فانتزی هايی است که مانند حباب  در صحنه ذهن هشيار 
باال می آيند و شناور می شوند، ولی به ندرت به آنها توجه می کنيم. فانتزی ها 
به  و  دارند  انسان ها جريان  در سرحدات ذهن هشيار  مانند رودخانه هايی 
معنای واقعی کلمه برای خيلی ها طغيان می کنند و به آنها هجوم می آورند. 
اکثرًا وقتی که اين رودخانه ها طغيان می کنند، ما فکر می کنيم که داريم »تفکر« 
می کنيم، يا گمان می کنيم که داريم »برنامه« می ريزيم. اما بيشتر اوقات، آن 
لحظه هايی که از موقعيتمان در جهان فيزيکی، از کاری که مشغولش هستيم يا 
از حرفی که داريم می زنيم جدا می شويم، در حال تفکر و برنامه ريزی نيستيم، 
بلکه غرق در خيال پردازی شده ايم و خود را در ميان يکی از اين جريان های 

فانتزی گم کرده ايم.
برای اينکه درک بهتری پيدا کنيم از کسی که هستيم، برای اينکه انسان های 
کامل تر و يکپارچه تری بشويم، بايد به سراغ ناهشيار برويم و راه تعامل با آن 
را باز کنيم. ناهشيار جايی است که بخش عمده خود ما و بسياری از چيزهايی 
که شخصيت ما را می سازند در آن قرار دارند. تنها شانس ما برای هشيار 
شدن، کامل  شدن و يکپارچه  شدن، رفتن به سراغ ناهشيار است. يونگ نشان 
داده است که با رفتن به سراغ ناهشيار و آموختن زبان نمادين آن، زندگی های 
غنی تر و کامل تری را خواهيم زيست. آن گاه به جای زندگی در خدمت يا در 

نزاع دائم با ناهشيار، هم دل و هم فکر و هم تن ناهشيار خواهيم شد.
اما بيشتر مردم داوطلبانه به سوی ناهشيار نمی روند. آنها تنها وقتی از 
ناهشيار باخبر می شوند که با آن به مشکل بربخورند. ما انسان های مدرن 
به قدری تماسمان را با جهان درون از دست داده ايم که عمدتًا به واسطه 
رنج های روانی است که با اين جهان روبرو می شويم. برای مثال زنی که 
فکر می کند همه چيز را تحت کنترل دارد، ناگهان ممکن است خودش را در 
ميانه يک افسردگی دهشتناک بيابد. او نه می تواند خود را از آن برهاند و نه 
می تواند بفهمد که چه اتفاقی برايش افتاده است. يا مردی ممکن است بفهمد 
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که ميان زندگی بيرونی اش با آرمان های ناهشياری که او در عمق خود نگه 
داشته و هرگز به آنجا ننگريسته است، تعارض های سهمناکی وجود دارد. او 
احساس خواهد کرد که دارد چندپاره می شود، وجودش مملو از اضطراب 

خواهد شد ولی نخواهد دانست چرا.
وقتی تعارض هايی را درون خود تجربه می کنيم که نمی توانيم از آنها 
سر در بياوريم و خود را از حلشان عاجز می بينيم، وقتی از اميال شديد و 
هوس های به ظاهر نامعقول، بدوی و مخرب درون خودمان آگاه می شويم، 
وقتی نگرش های هشيار ما با خود غريزی مان در چنان تضادی قرار می گيرند 
در  ناهشيار  که  درمی يابيم  تازه  آن گاه  می شود،  روان رنجوری  پيامدش  که 

زندگی ما نقش بازی می کند و ما از رويارويی با آن ناگزيريم.
از نظر تاريخی هم همين نوع آسيب روانی بود که موجب شد يونگ و 
فرويد وجود ناهشيار را دوباره کشف کنند. آنها با درمانجويان روان رنجوری 
مواجه بودند که در آنها ارتباط ميان سطوح هشيار و ناهشيار، درهم شکسته بود.

مدل یونگ از ناهشیار

يونگ دريافت که ناهشيار يک بخش فرعی از ذهن هشيار نيست؛ يعنی صرفًا 
جايی نيست که خاطرات فراموش شده يا احساسات ناخوشايند سرکوب شده 
به آنجا ريخته می شوند. مدلی که او از ناهشيار مطرح کرد، بسيار فراتر از 
زمان خودش بود، طوری که هنوز جهان غربی سر از تمام تلويحات آن در 
نياورده است. او نشان داد که ناهشيار منبع جوشان و خالق همه چيزهايی 
است که به ذهن هشيار می ريزند يا در قالب شخصيت هر فرد نمو می کنند. 
ذهن هشيار ما از مواد خام ناهشيار قوام يافته و رشد کرده  است و شاخ 
و برگ ناهشيار طوری گسترده  است که شامل تمام ويژگی های بالقوه ما 
می شود. ناهشيار همان گنجی است که قوت ها و ويژگی هايی که هيچ گاه 

نمی دانستيم در خود داريم، در آن يافت می شوند.
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يونگ به ما نشان داد که ذهن های هشيار و ناهشيار، هريک به نوبه خود 
نقش  حياتی در تعادل »کّليت خود1« بازی می کنند. وقتی که تعادل بين آنها 
از حالت صحيحش خارج می شود، به روان رنجوری يا اعوجاج های ديگر 

منتج خواهد شد.

تکامل هشیاری

مطالعات و کارهای يونگ او را به اين نتيجه رساند که ناهشيار سرمنشأ واقعی 
تماميت هشياری انسان است. ناهشيار منشأ تمام ظرفيت های ما برای تفکر 
منسجم، استدالل، آگاهی انسانی و احساسات است. اين ناهشيار است که 
»ذهن اصلی« ]و وضعيت پيش فرض[ نوع بشر است؛ يک زهدان بدوی که 
گونه ما در بستر آن، راه تکامل تا ذهن هشيار را طی کرده و سپس در طی 
هزاران سال تا به امروز آن را پخته و پالوده است. همه ظرفيت ها و همه 
ابتدا در  امروز در عرصه عمل وارد می شوند،  ويژگی های هشيارانه ما که 
ناهشيار قرار داشته اند و سپس راه خودشان را از آنجا به سوی باال و سطح 

هشيار پيدا کرده اند.
يونگ به نگاهی عميق و رفيع به ظرفيت انسان برای هشياری و نقش و 
معنای آن دست پيدا کرد. او به طبيعت نگريست و آنجا دست نيرويی خالق 
را در کار ديد: تمام کيهان به طول اعصار ازلی باردار اين کيفيت نادر بوده 
است تا به آنچه ما هشياری می ناميم، تولد ببخشد. روان ناهشيار طبيعت به 
تدريج با گونه انسان، بخشی از خودش را هشيار ساخته است. يونگ باور 
داشت که »خداوند« و همه خلقت، به طول زمان آبستن بوده اند تا آگاهی 
هشيارانه را به دنيا بياورند، و اين نقش انسان ها است که بقيه  تکامل را به 

پيش برانند.
با  است. هشياری  يافته  نمو  ناهشيار  از خميرمايه خام  انسان  هشياری 

1. Total self


