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مقدمه



اهمیت  بر  روزافزون  به شکلی  در سدة گذشته  علمی  روان شناسی  تاریخ 
ناهشیار  وجود  عدم  یا  وجود  بحث  است.  گذاشته  صحه  ناهشیاری 
روان شناختی که در اوایل قرن گذشته داغ بود، به موزة تاریخ علم سپرده 
شده است. مستندات امروز گواهی می دهند که در اندرون ما حریفاِن نهانی 
نشسته اند که یا در حال خدمت رسانی اند و یا در حال خدعه افکنی، یا در حال 
سازندگی اند و یا در حال تخریب، یا ارباب اند و یا برده، و یا دوست اند و یا 

دشمن. زندگی ما در ناهشیاری روان شناختی غوطه ور است.
مطالعات و مفهوم سازی ها دربارة ناهشیاری در دو جریان عمده بسط 
بنیانگذاری روانکاوی به عنوان یک  با  یافته اند: نخست، جریانی است که 
نظریه، روش تفحص، و روش روان درمانی شروع  شد و به عنوان ناهشیار 
انگیخته ای  و  هدفمند  نیروهای  پویشی  ناهشیار  می شود.  شناخته  پویشی 
این  می شوند.  شناسایی  تکانه ها  و  احساسات،  افکار،  قالب  در  که  هستند 
نیروها متعارض و پیچیده اند، گاهی ماهیتی کور دارند، و برخی از آن ها در 
تعارض با نیروهایی قرار دارند که در تکاپوی حفظ و حراست از زندگی 
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جمعی اند. این نیروهای سرکوبگْر خوْد بخشی از نظام ناهشیاری اند.
رشد نظریه پردازی ها و مفهوم سازی ها در این حیطه به تدریج بر وجود 
صحه  ضداجتماعی  نیروهای  کنار  در  سازنده  و  مثبت  ناهشیار  نیروهای 
تجارب  و  اسطوره شناسی،  بدوی،  قبایل  بررسی  این،  افزون  بر  گذاشت. 
وهله های روان پریشْی وجود تجارب مشترکی را عیان کرد که به تولد ایدة 
ناهشیار جمعی منتهی شد. این ایده در روان شناسی علمی چندان رواج نیافت 
زیرا مستندات موجهی برای آن ارائه نشد و توضیحات دربارة آن چندان 
با روح اواسط و اواخر قرن گذشته همخوان نبود. اما تولد مفهوم ناهشیار 
جمعی فضا را برای روان شناسی های فراشخصی هموار کرد. وقتی ناهشیار 
ماهیت جمعی می یابد، پس دیگر متعلق به یک فرِد منفرد نیست و ناهشیار 
از فضاهای  به دور  ما بدل می شود. روانشناسی فراشخصی  ناهشیار  به  من 

دانشگاهی متولد شد و به پیش رفت.
پس از نظریه پردازی های کالسیک در روانکاوی، نظریه های روان شناسی 
من، روانکاوی بین فردی، و روابط موضوعی همچون یک تحول انتقالی1 
فضا را برای نظریه های متن گرا یا زمینه گرا2 فراهم کردند. درنتیجه، مفهوم 
بین ذهنیت3 متولد شد. این مفهوم نگاهی میدانی تر و سیستمی تر به ساختار 
روان انداخت. در این جا نگاه به فرد منفرد، جای خود را به تعامل ذهنیت ها 
با رویکرد  در فضای متنی یا زمینه ای4 داد. افزون بر این، در فضای بیگانه 
روانکاوی، نگاه دیالوژیک به مفهوم من و بازشناسی چندگانگی و گستردگی 
مطرح ساخت.  را  مفهوم صداهای جمعی  فردی،  هر  پوست  فراسوی  آن 
این مفاهیم، ناهشیار جمعی را در افق جدیدی دوباره زنده می کند و امکان 
تبیین شکل گیری آن در فرایند تحول فرد و فرهنگ را فراهم می سازد. در 

1. Mitchell, S. A., & Margaret, J. (1995). p 167
2. Contextualism
3. Intersubjectivity
4. Contextual



مقدمــه    11 

این جاست که نظریه پردازی دربارة ناهشیاری با قوم شناسی، انسان شناسی، 
اسطوره شناسی، و مطالعات فرهنگی گره می خورد.

جریان دیگری که در خصوص مفهوم ناهشیاری شکل گرفت، در بدنة 
روان شناسی علمی و دانشگاهی رشد کرد. این جریان از اهمیت و گستردگی 
نفوذ فرایندهای سالم ناهشیار در زندگی فردی به شکلی مستند و مستدل 
پرده برداشت، اما آن را نه در قالب رانه ها و نیروهای انگیزشی و هیجانی، 
بلکه در قالب دانش روندی، یادگیری و حافظة ضمنی، و شناخت بدنمند 
صورت بندی کرد که نقش مفیدی در زندگی دارند. این خط از مطالعات در 
روان شناسی شناختی با مفهوم سازی های نوروساینس گره خورد و دانشی 
دربارة ساختار ناهشیار و درهم تنیدگی ذهن و مغز فراهم آورد. این رویکرد 
و  مطالعات  انتظار  در  هنوز  اما  دارد،  نیز  را  پویشی  ناهشیار  تبیین  دغدغة 

صورت بندی های آینده است.
به طور خالصه در سطور  کتاب حاضر جریانی را تشریح می کند که 
گذشته به آن اشاره کردم. نخست، سعی کرده ام در تشریح رویکرد فروید و 
یونگ به ناهشیار، به مفهوم پردازی هایی بپردازم که کمتر در متون چاپ شده 
به آن ها توجه شده است. برخالف نتیجه گیری ضمنی و رایج، مراد فروید از 
مفهوم ناهشیاری نه جهِل موضِع مشاهده گر، بلکه ماهیِت موضِع مشاهده شده 
است. ناهشیاری در نظرگاه فروید به ناتوانی در آگاهی اشاره ندارد، بلکه 
بیشتر به ماهیت آن چه مشاهده می شود نظر دارد. این نکته در معرفی نظریة 
فروید از ناهشیاری مغفول مانده است، در حالی که فروید در مقالة ناهشیاری 
خود این نکته را تصریح و تشریح کرده است. در توضیح نظریه پردازی های 
یونگ، آن چه در متون مغفول مانده، نگاه درهم تنیدة یونگ به هشیاری و 
ناهشیاری، و ماهیت متعالی و مبتذل آن هاست. قابلیت انسجام فرایندهای 
ناهشیار در نظرگاه یونگ که در قالب کهن الگوی من1 مطرح شده است، 

1. Self
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مستلزم درک ماهیت نیروهای ناهشیار در نظریة وی است. در کتاب حاضر 
این نکته را که کمتر به آن پرداخته شده تشریح کردم. 

بین  مفهوم  قالب  در  می تواند  جمعی  ناهشیار  مفهوم  چطور  این که 
قوم شناسی،  است.  حاضر  کتاب  دیگر  محور  شود،  تبیین  و  درک  ذهنیت 
با زمینه گرایی1 و  انسان شناسی، جامعه شناسی، و اسطوره شناسی در تعامل 
مفهوم بین ذهنیت2، رویکردی میان رشته ای در درک مفهوم ناهشیاری را به 
میان می آورند. این که چگونه صداها و منش های جمعی در فرایند پیوندهای 
بین ذهنی شکل می گیرند و حیات نهان و پرنفوذی در ذهن آدم ها می یابند، 
از پایه های درک ناهشیاری است که در این کتاب تشریح کرده ام. فرایندهای 
ناهشیار، از رابطة دو فرد در اتاق درمان یا هر جای دیگر گرفته تا خانواده 
و گروه و جمعیت های کالن، در حال پویش و اثرگذاری نهان است. وزن 

نظرات شخصی ام در فصلی که در این خصوص نگاشتم پررنگ تر است.
تولد  به  شناختی  روان شناسی  یافته های  با  روانکاوی  رویکرد  تعامل 
مفاهیمی دربارة ناهشیار پویشی منجر شد که در نظریه های رمز چندگانه3 
و پردازش های عقالنی-تجربه ای4 مطرح شده اند. مروری بر این دو نظریه 
این کتاب است. مطالعات روان شناسی علمی دربارة  از دیگر قسمت های 
ناهشیار شناختی، عاطفی، و انگیزشی را در جای دیگری مطرح کردم5 و 
از  نتیجه  نیز در این خصوص در دسترس است، در  مطالب مفصل دیگر 
مرور آن ها در این کتاب خودداری کردم. اما مفهوم سازی های نوین در حوزة 
نوروساینِس ناهشیاری را به طور مختصر در همین کتاب تشریح کردم. این 
مطالعات با بهره گیری از استعاره های نوروساینس درک نوینی از ناهشیاری را 

1. Contextualism
2. Intersubjectivity
3. Multiple Code Theory
4. Cognitive-Experiential Self-Theory

5.  قربانی، ن. )1382(. روان درمانگری پویشی فشرده و کوتاه مدت.
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به عنوان پایه های اصلی ذهن و مغز به ارمغان می آورند. درنهایت سعی کردم 
در فصل آخر همة آن چه را که در کتاب تشریح کردم، در کنار هم قرار دهم 

تا آن چه را که می توان ناهشیاری نامید، قدری روشن نمایم.
فروید با پیروی از فخنر، از پدران روان شناسی علمی در سدة گذشته، 
ناهشیاری را به کوه یخی تشبیه می کند که هشیاری قسمت کوچک بیرون 
از آِب آن است، و ناهشیاری قسمت عظیم کوه یخ در درون آب. اما به نظر 
دید وی، قسمت  از  زیرا  نیست  دقیق  تشبیه  این هدف گیری و  ویلسون1، 
هشیار ذهن تنها به کوچکی یک گلولة برفی بر باالی این کوه یخ است. به 
نظر من هردو تشبیه در درک ناهشیاری قدری نارساست. ناهشیاری نه کوه 
یخ، بلکه اقیانوسی است که کوه یخ در آن شناور است. کوه یخی که از جنس 
اقیانوس و برآمده از آن است. آن چه هشیاری می نامند، قسمت بیرون از آب، 
و آن چه پیش هشیار و زیرهشیار می نامند، قسمت زیر آب است. ناهشیار 
بسیار عظیم تر از آنی است که می پنداریم. ناهشیار هم کودک پرتوقع ذهن، 
هم پردازش های عالی و غنی و کارآمد ذهن، و هم فرهنِگ ارتباطی، گروهی، 
خانوادگی، قومی، و جهانی است که بی آن که الزامًا به آن ها توجه کنیم در 
آن ها شناوریم. ناهشیاری پدیده ای بس مهم و فراگیر است که مفهوم پردازی 
نوروساینس،  فلسفه، روان شناسی،  دیالوگ  آن در گرو همنشینی و  دربارة 

انسان شناسی، اسطوره شناسی، قوم شناسی، و جامعه شناسی است.
اندیشة  هستم.  کتاب  این  تولد  در  شفیقم  یاران  وامدار  همیشه  مثل 
تألیف این کتاب به گفتگوهایم با دکتر ُپل ِگدو2 در دانشگاه جرج واشنگتن 
بازمی گردد. نقد و نظر او اندیشه هایم را در خصوص ناهشیاری صیقل زد، 
و زمینه ساز چند ارائه شد. متن اولیة کتاب که مجموعه  درس هایم در دورة 
دکتر  شد.  گردآوری  نقدی  مرجان  دکتر  به همت  بود،  ناهشیاری چیست 

1.Wilson, T. D. (2004). p 206.
2. Paul Gedo
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فرشید مرادیان نوشته را با دقت تنظیم و تدوین کردند. امین ذاکری کتاب 
را پس از تألیف من خواند و نکات سودمندی را گوشزد نمود. دکتر فاطمه 
ربیعی، مدیر نشر بینش نو نیز از آغاز کار همچون یک ناظر و عامل شفیق 
و سخت گیر امکان تولد آن را به این شکل که در دستان توست فراهم کرد. 
بی همت و دقت این یاران، کارم بی ثمر و بی پایان می بود. مهرشان افزون و 

جانشان افروز.
        

نیما قربانی    
پاییز متالطم 1401    
تهـران، قـلب زمیــن    





فصل اول   در باب اهميت ناهشياري 



در سال 1974 انجمن روان شناسی آمریکا1 روان شناسی شخصیت و روان شناسی 
اجتماعی را در واحدی با عنوان جامعة مطالعة شخصیت و روان شناسی اجتماعی2 
تلفیق کرد. این واحد در نشریة رسمی خود، مجلة شخصیت و روان شناسی 
اجتماعی3، که یکی از معتبر ترین مجالت پژوهشی است، این دو حوزة پژوهشی 

را با هم همراه کرده است. این همراهی و همگامی چه مبنایی دارد؟
با تسلط رفتارگرایی در اواسط قرن گذشته، مفهوم شخصیت مورد تردید 
به  سازه ای  که  بودند  معتقد  غالب  رویکرِد  این  پژوهشگراِن  گرفت.  قرار 
عنوان شخصیت وجود ندارد و رفتار آدمی چیزی نیست جز تاریخچه ای از 
فرایندهای تقویت و تنبیه که فرد در زندگی تجربه کرده و آموخته است . بعدها 
یافته ها نشان داد که اگر دامنة طولی و عرضِی مشاهداتمان را گسترش دهیم، 
ویژگی های پایداِر افراد در موقعیت های متعدد نمایان می شود4. این یافته ها 
1. American Psychological Association (APA)
2. Society for Personality and Social Psychology (SPSP)
3. Journal of Personality and Social Psychology
4. Cos ta, P. T., Jr., & McCrae, R. R. (1989); Damian, R. I., Et al. (2019)
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گواهی بر واقعیت سازة شخصیت است. از سوی دیگر، یافته هایی مبنی بر 
نقش پررنگ موقعیت در بروز رفتار نیز وجود دارند. شواهد نشان می دهد 
افرادی که رفتاری دیوانه وار دارند، الزامًا دیوانه نیستند1. نمونة بارز چنین 
امری، آزمایش معروف زندان است که در آن واگذارِی تصادفِی نقش های 
زندانی و زندان بان به دانشجویان، سبب تغییر بنیادین رفتار آن ها متناسب با 
نقشی شد که بر عهده داشتند2. بنابراین، نقش پررنگ موقعیت در رفتار نیز 
انکارناپذیر است. هر رفتاری که از آدمی سر می زند، هم می تواند تحت تأثیر 
متغیرهای محیطی باشد و هم تحت تأثیر صفات شخصیتی. صفات شخصیتی 
با توجه به موقعیت امکان بروز می یابند؛ همان طور که شناگری مستلزم وجود 
آب است. موقعیت نیز با توجه به شدت و جهتش قابلیت های خاصی را 
بیدار می کند. موقعیت، هرقدر هم شدید و پرنفوذ، تفاوت های فردی را از 

میان نمی راَند )محرک یکسان، واکنش های متفاوت(. 
اما وزِن اثِر موقعیت و اثِر صفات چقدر است؟ این پرسْش نادرست است. 
موقعیت اجتماعی و صفات شخصیتی دو روی یک سکه اند و قابل تفکیک 
نیستند. به عبارتی دیگر، رفتار به شکل پویایی هم تابع موقعیت اجتماعی و 
هم تابع خصایص شخصیتی است. نمی توان فردی را با مجموعه ای از صفات 
شخصیتی در خالء تصور کرد، زیرا رفتارهای پایدار فرد همیشه در متنی 

اجتماعی، عینی یا ذهنی، متجلی می شوند. 
تنها در  از آن ها بی خبریم و  داریم که خودمان هم  ما خصایصی  همة 
موقعیت های خاصی نمایان می شوند و این گواهی بر وجود ناهشیاری است. 
و  ویژگی ها  ازدواْج  از  پس  که  می کنند  گزارش  بسیاری  افراد  مثال،  برای 
رفتارهای همسرشان تغییر کرده است. این واقعیت می تواند حاکی از این 
باشد که فرد در موقعیِت جدیِد زندگِی مشترک صفاتی را بروز می دهد که 

1. Aronson, E., & Aronson, J. (2018)
2. Zimbardo, P. G., (1971)
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تاکنون مشهود نبوده و یا حتی خود نیز از وجود آن ها بی اطالع بوده است. 
از همین رو، پیش می آید که از رفتارهای خود یا اطرافیانمان متعجب شویم. 

گاهی کارهایی می کنیم که خود نیز به درستی نمی دانیم چرا. 
و  اعتیاد  پدیدة  رفتارها،  برخی  علل  و  ماهیت  از  بی خبری  بر  افزون 
رفتارهای خارج از مهاْر گواه دیگری بر وجود ناهشیاری است. اعتیاْد تجلی 
رفتاری است که فرد کنترلی بر آن ندارد. در آغاز، افراِد معتاد پندار تسلط بر 
رفتار اعتیادی خود را دارند اما ناتوانی آن ها در کنترِل وسوسه شان مشهود 
است. بسیاری از افرادی که از اعتیاد رنج می برند، در ابتدا خود را سرزنش 
می کنند و اغلب به این امید واهی دل می بندند که ترک اعتیاد با نیروی اراده 
امکان پذیر است. صرف نظر از اعتیاد، ناتوانی در کنترل وسوسه های خوْد 
تجربة فراگیر بشری است که در افراد مختلف با شدت و ضعِف متفاوت 
دیده می شود. شکست در رژیم غذایی و یا تالش برای ورزش منظم، از 

مصادیق آن است. 
مصداق دیگر در اهمیت ناهشیاری، تقالهای بی حاصل در جهت تغییر 
رفتار خود است. حتی گاهی ممکن است این تغییرات خیلی محدود باشند و 
ما عاجز از عملی کردن آن ها؛ مانند کمی زودتر از خواب بیدار شدن یا کمی 
کمتر غذا خوردن. نیروهایی درون  ما در تضاد با انگیزه های آشکاِر دلخواهِ ما 
وجود دارند که به ما اجازه نمی دهند رفتارمان را تغییر دهیم. چنین مواردی 
حاکی از وجود فرایندهایی روان شناختی است که کنترلی بر آن ها نداریم 
و شناسایی این نیروها یکی از موضوعات محوری علم روان شناسی است. 
حجم عمده ای از نظریه ها و پژوهش هایی که در زمینة تبیین رفتار انسانی ارائه 
می شوند، به نوعی دربارة ناهشیاری سخن می گویند. هر تبیینی در خصوص 
رفتاْر بدون طرح مفهوم ناهشیاری عقیم و نابسنده است. بنابراین، می توان 
فرایندهایی را تحت عنوان ناهشیاری فرض کرد که در موقعیت های بسیاری 

رفتار آدمی را هدایت می کنند.  


