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ٌ

پیشگفتار نویسنده برای نسخههای فارسی کتاب
یـک قـرن پیـش ،کارل گوسـتاو یونـگ ،روانپزشـک سوییسـی ،به
جسـتجوی سـختترین وظیفه انسـان پرداخت وظیفه پاسـخگویی
فراخـوان گام نهـادن بـه ورای آنچـه تصور میکنیم هسـتیم و
بـه
ِ
تامـل بـر الگوهایـی که ناخـودآگاه و بدون اخــتیار ما بـر روانمان
حاکمنـد .چگونـه میتوانیـم درکی از خودمان داشـته باشـیم بدون
آن کـه بتوانیـم خـارج از خـود بایسـتیم و بـه طـور همزمـان هـم
شـاهد باشـیم و هـم ایفاکننـده نقـش؟ در  ،1913یونـگ از خـود
پرسـید « :من کدام اسـطوره را زندگی میکنم؟» او میدانسـت که
اسـطورهای کـه زندگـی میکـرد هیچ تفاوتـی با اسـطوره اجدادش
نداشتـه و همچنیـن مـیدانسـت کـه تحسیـنهـا و فریفتـنهـای
فرهنـگ عامـه نـه تنهـا گیجکننـده هسـتند بلکـه تضعیفکننـده
اصالــت روح نیـز مـیباشنـد .بنابرایـن ،او هبوطـی شجـاعانـه بـه
اعمـاق ناخـودآگاه خویـش را آغـاز نمـود در حالـی کـه به پرسـش
از چهـرههایــی کـه در خیالـش پدیـدار مـیشدنـد مـیپرداخـت؛

فرآینـدی کـه او «تخیـل فعـال» بـر آن نهـاد .فرآیندی کـه در آن
بـه جـای آنکـه صرفـا تصاویـری از پیـش روی روان او بگذرنـد،
او بـه آنهـا حیـات مـیداد و بـه گفتگـو بـا آنهـا میپرداخـت.
روان بـه طـور نامحسـوس از طریق ما و همچنین از طریق گذشـته
مـا حرکـت میکنـد .تنهـا زمانـی کـه آن فرمـی ملموس بـه خود
میگیـرد میتوانـد بـه طـور خودآگاه از سـوی مـا نمایان شـود .در
حیـن مکالمـه بـا آن چهرههـای درونـی ،یونـگ مالقات خـود را به
نـگارش درآورد و بـه سـمت نقاشـی کـردن آن تجسـمها نیـز گام
نهـاد .چنـد دهه بعـد ،برای رنگ آمیـزی و طراحی جلـد کتابی که
با نام «کتاب سـرخ» منتشـر شـد ،یونگ مکانیسـمهای بسیاری را
تشـخیص داد کـه از طریق آنهـا روان بی نظمیها و آشـفتگیهای
یـک تجربـه را سـر و سـامان داده ،و نظـم ،هـدف ،و معنایـی برای
هسـتی بـه ارمغـان مـیآورد .از طریق خوداکتشـافی ،کوشـشهای
حیـرتآور در ارتبـاط بـا بیمـاران ،و شناسـایی دقیـق فرهنگهـای
غـربـی و شـرقـی ،یونـگ ابـزارهایـی بـرای درک و شنـاخـت بهتـر
خودمـان و تفسـیر رونـد تاثیـر فرهنگها بر روان بشـر ارائـه نمود.
چنانچـه بـا خودمـان صـادق باشـیم ،اعتـراف خواهیـم کـرد کـه
تنهـا کسـی کـه در ایـن نمایشـنامه طوالنـی در حـال اجـرا کـه
مـا آن را زنـدگیمــان مینامیـم ایفـای نقـش میکنـد خودمـان
هسـتیم .بنابرایـن ،بایـد همچنین اذعـان کنیم که مسـئولیت قابل
مالحظـهای بـرای این کـه چگونه این امـر در انتخابهـای روزمره،
روابـط ،و سرگذشـتمان نقـش دارد بـر دوش داریـم .یونـگ بـاور
داشـت کـه ما نـه تنهـا موجوداتـی در این زمـان و مکان هسـتیم،

بلکـه میـراثدار سـاختار روانـی اجدادمـان نیـز میباشـیم .بـرای
درک فرآیندهـای حاکـم بـر روان ،مـا نیازمنـد نگاهـی عمیـق بـه
درون آنهـا و نظـاره کردنشـان هسـتیم.
ً
کامـال متفاوتنـد ،همه ما
بـا وجـود ایـن کـه قصههـای زندگـی مـا
بـا موانـع مشـترکی روبرو میشـویم .به عبـارت دیگـر ،انطباقهایی
کـه بـر پایـه تـرس بـوده و در گذشـته بـه زنـده مانـدن و رشـد ما
کمـک نمـوده انـد ،اکنـون بـر سـر راه رشـد و پیشـرفت بیشـتر ما
قـرار گرفتـه انـد .از آنجایـی که ایـن انطباقهـا از نخسـتین مراحل
رشـد مـا نشـأت گرفتهانـد ،به سـوی کاهـش توانمندیهـا و قدرت
مـا ،تحلیـل بـردن قابلیتهای بزرگسـالی مـا ،و محبوس کـردن ما
در میـان الگوهـای تولیـد شـده در طـول تاریـخ زندگی مـا متمایل
هسـتند .در حالـی کـه ما صبحـگاه از خواب برمیخیزیـم و مصمم
هستیــم کـه الگـوهـای خـودتخریبگریمـان را تکـرار نکنیـم ،در
پایـان روز معمـوالً چنیـن کردهایـم .همانطـور کـه موالنـا نگاشـته:
«کار شـما جسـتجوي عشـق نیسـت ولـي صرفـا جسـتجو کـردن
موانـع درونيتـان اسـت کـه شـما در برابر عشـق آن را سـاختهاید»
بنابرایـن ،مـا شـاهد ارتبـاط کار یونـگ بـا ایـن موضـوع هسـتیم
کـه در حالـی کـه هنـوز مشـغول غـور در محرکهـای زمـان حال
هسـتیم ممکـن اسـت بهتـر بـر روی زندگـی خـود تامـل نمـوده و
بیشـتر بـه صـورت خـودآگاه و بـا آینـدهای پربارتـر زندگـی کنیم.
فردیـت ،اصطـالح یونـگ ،مفهـوم و نگـرش اصلـی وی مـی باشـد.
فردیـت یافتگـی به معنـای فردگرایی (تـک روی) و خودشـیفتگی
نیسـت بلکـه فراخوانـی اسـت بـرای آنکه تـا جایی کـه میتوانیم

در طـول زندگیمـان بـر روی ایـن کره خاکـی کامل شـویم  .فراتر
از خودشـیفتگی کـه تنها میتواند یـک نگاه افراطی به خود باشـد،
بایـد از خود بپرسـیم« :چه چیـزی میخواهد از طریـق من در این
دنیـا تجلی یابد؟» این سـوال فراخوانی اسـت برای انجـام وظیفه ،و
تنهـا سـوالی اسـت که تا ابد با ماسـت و بـه ما زنهار میزنـد که آیا
زندگیمـان را صـرف چیزی میکنیم که شـکوه و ژرفـای روحمان
را تقلیـل میدهـد ،یا صرف انجـام وظیفهای میکنیم کـه برای آن
به ایـن جهـان آمدهایم.
مـن از اقدامـات یاسـر رضایـی و همکارانـش در ایـران بـه خاطـر
ترجمـه ایـن کتابهـا به فارسـی و انتشـار آن ها با قیمت مناسـب
بسـیار سپاسـگزارم .من چندین دهـه از زندگی شـخصی ،حرفهای
و دانشـگاهی خـود را صـرف تـالش بـرای آگاه سـاختن جهـان بـه
بینـش و نگـرش یونـگ نمـودم به ایـن امید کـه چنین دانشـی به
منـور کـردن زندگیهایمـان کمک کـرده و به نتایـج متفکرانهتری
منجـر شـود .انتشـار ایـن کتـاب هـا هـم دعوتی اسـت بـه محاوره
بیـن فرهنگـی و هـم دعوتی اسـت بـرای غنیسـازی سـفر درونی
کـه در انتظـار همـه ماسـت .همانطـور کـه موالنـا ایـن چنیـن فرا
میخوانـد« :تـو چطـور؟ و تـو کی قرار اسـت سـفر طـول و دراز به
درون خـودت را آغـاز کني»
دکتر جمیز هالیس  /آمریکا ،هوستون تگزاس
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کتـاب چـه چیـزی بیشـترین اهمیـت را دارد :کتـاب زندگـی بـه
سـبکی آگاهانهتـر ،مسـلماً تألیـف عجیبـی اسـت کـه نـه نیـاز
بـه دفـاع دارد و نـه توجیـه .ایـن کتـاب مدعـی هیـچ تمامیـت و
کمالـی نیسـت و بـدون شـک بسـیاری از ایـدههــا ،مفـاهیــم،
پیشداوریهـا و گرایشهـای دیگـر را در خواننـده فعـال خواهـد
کـرد که میتوانسـتند در آن گنجانده شـوند( .وقتـی از خوانندگان
خواسـته شـود بـه ایـن بیندیشـند کـه چـه چیـزی بیـش از همه
بـرایشــان اهمیـت دارد ،بـرای اثبـات هـر چـه غنـیتــر آن ،بـه
افـکار ،نوآوریهـا و مخالفتهـای بیشـتری روی خواهنـد آورد).
مـن قصد ندارم فهرسـت معمـول مهمتریـن ارکان زندگی ،از جمله
دوسـتان و خانواده ،عشـق ،افتخار ،کار خوب ،شهرت و از این قبیل
را بازگـو کنـم .موضوعاتی چنین آشـکار به خوبی گویای خودشـان
هسـتند .البتـه روابـط حائـز اهمیت هسـتند ،زیرا بـدون آنها هرگز
بـه آن چالـش منطقـی مبتنـی بـر «تضاد بـا دیگری» کـه موجب
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رشـد مـا میشـود ،دسـت نخواهیم یافت .امـا این کتـاب از هر یک
از مـا میخواهـد بـه ارتبـاط بـا خودمـان ،اندیشـمندانهتر بنگریـم،
زیـرا همـان چیـزی اسـت کـه در صحنههـای گوناگون سـریالی که
زندگـی خـود مینامیم ،بـروز میدهیم .مـن از آثار ویلیـام بلیک 1به
ایـن نتیجـه دسـت یافتم که باالترین قـدرت ذهنی ما نه اسـتدالل،
هـر چنـد کـه مفید و ضـروری اسـت ،بلکـه تجسـم اسـت .در بیان
مشـکل زندگیهایمـان ،بایـد گفـت ،بینـش محدود ما که سرمنشـأ
عقدهها ،نگرشهای شـرطی شـده و واکنشهای انطباقی ماسـت ،از
تجسـم بیبهره اسـت .و از همین روسـت که در روان خود احسـاس
ناخشـنودی میکنیـم و مجبـور میشـویم ویژگیهـای شـخصیتی
خـود را مـورد بازنگری قـرار دهیم.
اغلـب مـا در ایـن زمینـه اشـتراک نظـر داریـم کـه لطمه نـزدن یا
کمتـر لطمـه زدن بـه دیگـران ،امر مهمی اسـت .این میـل نجیبانه
مسـتلزم ایـن اسـت کـه بـه طـور روزافـزون نسـبت بـه سـایۀ
شـخصی خـود آگاه باشـیم ،آن را کشـف کنیـم و مسـؤولیتش را
بـه عهـده بگیریـم .سـایه ،شـامل بخشهایـی از خویشـتن ماسـت
کـه موجـب میشـود بـا خودمـان احسـاس ناراحتـی کنیـم ،خواه
ظرفیـت مـا بـرای کارهای شـرورانه باشـد؛ یـا یاغیگـری ،و اعمال
ناشـی از خودشـیفتگی؛ و یـا خودانگیزتریـن و التیامبخشتریـن
بعـد وجودمـان کـه بـه طور غریـزی ریشـه در خویشـتن مـا دارد.
ایدههـای بسـیار دیگری نیز هسـتند کـه ارزش گنجانده شـدن در
ایـن کتـاب را دارنـد ،اما به دلیـل محدودیت فضا ،بایـد زمانی دیگر
مطـرح شـوند .از میـان چنین فهرسـت بیپایانی میتـوان به هفت
مـورد زیر اشـاره کرد:
 .1زندگـی مجموعهای از دسـتاوردها و نیز خسرانهاسـت؛ چنانچه
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 )1757-1827( :William Blake :1شاعر و نقاش بریتانیایی .م
 :2در خال نگاشتن این کتاب ،پسر عزیزم را از دست دادم ،مثل تمام بیماران و والدین دیگر .عبارات
فوق مدتها قبل نوشته شدهاند .میتوانم گوشهای زانوی غم به بغل بگیرم و از غصه بمیرم ،یا اینکه
به زندگی با ارزشهای مشترک بین خودم و او ادامه دهم .یونگ به درستی ما را به چالش میکشد:
«رهایی حقیقی ،نه از طریق پنهان کردن یا سرکوب احساسات رنجآور ،بلکه از طریق تجربه کردن
تمام و کمال آنها به دست میآید».

مقدمه  /چه چیزی بیشترین اهمیت را دارد

نتوانیـم بـه طـور آشـکار و صادقانـه بابت زیـان و ناامیـدی خویش
غـم و افسـوس خـود را ابـراز کنیـم ،آنها بـار دیگر ،همچـون ارواح
ناخوانـدۀ کسـانی کـه نابهنـگام دفـن شـدهاند ،در قالب افسـردگی
یـا فرافکنیهایـی از موضوعـات جـذاب ،تمایـات واهی ،یا اسـارت
در شـوریدگیهــای نابخـر دانــۀ عصـر حاضـر ،ظهـور خواهنـد
کـرد .ناکامـی در گنجانـدن جایـگاه زیـان در زندگیهایمـان ،بـه
ایـن معنــاست که مـا هنوز محتـوای کاملــی که زندگـی برایمان
بـه ارمغـان مـیآورد را نپذیرفتهایـم .هـر آنچـه بـه دسـت میآید،
از دسـت هـم مـیرود ،و تنهـا بـواسطــۀ پـذیــرش آگاهـانهتــر
ارزشهایـی کـه بـه طور مـداوم در راسـتای آنها گام برمـی داریم،2
بازپـس گرفتـه مـیشـود.
 .2بازیابـی اقتـدار شـخصی بـه منظـور راهبـری و بازسـازی نیمـۀ
دوم زندگـی امـری حیاتـی اسـت .چنانچه مـا قدری بیشـتر درگیر
انطباقهایمـان باشـیم ،آنـگاه بـا قضـا و قـدر دسـت دوسـتی داده
و زندانیهـای سرنوشـت باقـی میمانیـم .بـه ایـن ترتیـب ،هـر
قـدر هـم بـه بـاور خودمـان مقتـدر باشـیم ،بازهـم فرومایهتریـن
بـردگان قدرتهـای مطلـق عالـم ناخـودآگاه باقـی خواهیـم مانـد.
 .3بـه رغـم اینکه عشـق تـا چه حـد مخاطرهآمیزبـوده و بـه راحتی
بـه مـا آسـیب میزنـد ،هیـچ یـک از مـا نمیتوانیـم از پذیرفتـن
ریسـک موقعیتهـای خطرنـاک عشـق ،شـفقت و صمیمیـت بـا
دیگـران اجتنـاب کنیـم و زندگـی بیحاصـل ،منـزوی و محبـوس
در چارچوبهـای محـدود گذشـته و منطقـۀ امـن خـود را در پیش
بگیریـم .نکتـهای کـه همـواره تناقـض در روابـط به شـمار مـیرود،
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ایـن اسـت که آنهـا به جـای برطرف کردن مشـکاتمان ،مشـکات
جدیدی را برایمان رقم میزنند ،اما از سـوی دیگر ،همین مشـکات
و پیچیدگیهایشـان هسـتند که به طرز فوقالعادهای موجبات رشـد
و تکامـل مـا را فراهـم میآورنـد .به طـور خاصه ،شـگفتانگیزترین
ارمغـان رابطه این اسـت کـه در نتیجۀ ماقات بـا یکدیگر ،مجبوریم
بیـش از آنچـه برایـش برنامهریـزی کـرده بودیـم رشـد کنیـم.
 .4همـۀ مـا در برابـر زندگـی احسـاس شـرم میکنیـم؛ همـۀ مـا
خـود را بـه نوعی شکسـت خـورده میدانیـم ،و احسـاس میکنیم
در عرصـهای کـه برایمـان مهم اسـت ،با مشـکاتی دسـت و پنجه
نـرم میکنیـم .توجـه کنیـد کـه احسـاس شـرم چگونه بـه صورت
آگاهانـه و ناخـودآگاه مـا را از ریسـک کـردن برحـذر مـیدارد ،بـر
تعریـف منفـی مـا از ارزش از طریـق خودتخریبـی ،مهـر تأییـد
میزنـد یـا اینکه مـا را وادار میکند بـرای جبران افراطـی (هیجان
جبـران )  ،بزرگنمایـی ،یـا اشـتیاق بـرای اعتبـاری کـه هرگـز بـه
دسـت نمیآیـد ،بـه طـور مضاعف تاش کنیـم .الزم اسـت هر یک
از مـا همـواره تعریـف پـل تیلیش 1خداشـناس از فضل الهـی را به
خاطـر بیاوریـم ،یعنـی پذیرفتن این حقیقـت که ما پذیرفته شـده
هسـتیم ،بـه رغـم ایـن حقیقـت کـه غیرقابل پذیـرش میباشـیم.
 .5حفـظ تعـادل روانـی ،بـه ایـن معنا کـه در لحظات خـوب زندگی
نیـز همواره سـقوط و ویرانی را که چه بسـا همین فردا به سـراغمان
بیاید ،درنظر داشـته باشـیم ،و در لحظات آرام ناامیدی به یاد داشـته
باشـیم ،مـا روحـی داریم که از هـر گزندی در امان اسـت ،مگر اینکه
خودمان آن را تسـلیم کنیم.
 .6هر قدر هم در زندگی نیت خوبی داشـته باشـیم ،دیر یا زود ،همۀ
مـا در طـول ایـن سـفر بـا درد و رنجهای بسـیاري روبرو میشـویم،
1: Paul Tillich
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کـه در خـال آنهـا بـا نـکات مهمـی مواجه خواهیم شـد کـه اگر به
آنهـا توجـه کنیـم ،موجـب رشـد و تکامـل مـا میشـوند .بـا تحمل
درد و رنـج ،بـه جـای انـکار یا سـرکوب آن ،و دانسـتن اینکـه اگر آن
را پشـت سـر بگذاریـم ،انتخابهایـی بـرای رشـد یـا تنـزل خواهیم
داشـت ،و وقتی کمترین کنترل را بر اوضاع داشـته باشـیم ،همچنان
از آزادی بـرای انتخـاب آنچـه برایمـان مهـم اسـت ،برخورداریـم.
 .7و مهم اسـت که تا حدی از حس شـوخ طبعی برخوردار باشـیم.
شـوخ طبعـی و طنز روشـی اسـت برای اینکـه به تناقضـات احترام
بگذاریـم ،اختافـات را بپذیریـم ،رنـج بدبیاریها را بـه جان بخریم
و در برخـی مواقـع کـه گریسـتن را بـه عنـوان راه چـاره ترجیـح
میدهیـم ،بـا خندیـدن خودمـان را از تنـش و فشـار عصبـی رهـا
کنیـم .دو بیتـی کنایهآمیـز رابـرت فراسـت 1را بـه خاطـر بیاوریـد
«خداونـدا از شـوخی ناچیـز مـن دربـاره خـودت درگـذر /مـن هم
شـوخی بـزرگ تو را در مـورد خودم خواهم بخشـید ».در میز کارم
دو کاریکاتـور دارم کـه گاهـی اوقـات بـرای پیشبینی امـور به آنها
مراجعـه میکنـم .یکـی از آنهـا روانکاوی را نشـان میدهد کـه از او
معنـای فردیـت سـؤال میشـود و او میگوید« ،مـن از این خصلت
مبهـم برخـوردار نیسـتم » ...دیگـری ،رواندرمانگـری را نشـان
میدهـد کـه از او سـؤال میشـود ،آیـا آن روز کسـی را درمـان
کـرده اسـت و او پاسـخ میدهـد «تـا جایـی کـه میدانم ،نـه »،در
حـال حاضـر ،ذهنـم بنا به دلیلـی قانعکننده درگیر داسـتان مردی
اسـت کـه اتومبیلـش را نـزد مکانیـک میبـرد .وقتـی بازمیگـردد
تـا اتومبیلـش را ببـرد ،مکانیـک بـه او میگویـد« :مـا نتوانسـتیم
ترمزهـای اتومبیلتـان را تعمیـر کنیـم ،اما صـدای بوقـش را بلندتر
کردیـم!» آیـا ایـن داسـتان طنـز ،معمـای وجـودی مـا را بـه طور
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خاصـه بیـان نمیکنـد؟ معمایـی کـه میتوانیـم بـه آن بخندیم و
درعیـن حـال گریه کنیم« :بهتریـن کاری که از دسـتتان برمیآید
انجـام دهیـد ،وصلـه پینـه کنیـد ،ادامـه دهیـد .مـا نمیتوانیـم
مشـکل شـما را حل کنیـم ،اما از شـما میخواهیم بهتریـن توانایی
خـود را شـکوفا نمایید».
لـذا ،مجموعـۀ افـکار گـردآوری شـده در ایـن کتـاب بـه گونـهای
طراحـی شـده اسـت کـه فکـر خواننـده را بـه تحـرک درآورد ،و
احتمـاالً جهتهـای فکـری ،اولویتهـا و ارزشهـای او را تغییـر
دهـد .عاقلتـر شـدن یـا بـه لحـاظ فکـری متعادل شـدن یـا حتی
مفید شـدن شـما بـرای جامعـه ،بـرای من منافـع مقررهای نـدارد.
اگـر متوجه شـدید دچار رفتار بخصوصی هسـتید کـه برایتان مؤثر
واقـع میشـود و بـرای دیگـران نیـز مفیـد واقـع میشـود ،بـه هر
قیمتـی شـده آن را حفـظ کنیـد .مـا بـه ایـن جهـان نیامدهایـم تا
بـا دیگران همسـو باشـیم ،متعادل باشـیم یـا الگویی بـرای دیگران
باشـیم .مـا به اینجـا آمدهایم تا غیرعـادی ،متفاوت و شـاید عجیب
باشـیم ،شـاید به اینجـا آمدهایم تا فقـط قطعۀ کوچـک وجود خود
را بـه جهـان بیفزاییـم ،قطعـۀ ناهمگـون خودمـان ،خویشـتنهای
نخراشـیدۀ خـود را بـه طـرح موزائیکـی عظیـم هسـتی اضافـه
کنیـم .همانطـور کـه خداونـد مقـرر کـرده ،مـا اینجـا هسـتیم تـا
هـر چـه بیشـتر خودمـان باشـیم .مـا هـم بایـد از شـگفتی ناشـی
از ظهـور خویشـتنهای متکثرمـان کـه همـواره در جهـان حلـول
میکنـد ،مشـارکت میکنـد و متحیـر میکنـد ،لـذت ببریـم.
مـن به دنبال جلب موافقت خواننده با فهرسـت یا نتیجهگیریهایم
نیسـتم ،امـا از شـما میخواهـم روی زندگـی خـود تأمـل کنیـد و
خودتـان فهرسـتی در ایـن رابطـه تهیـه کنیـد .ایـن کار بـه خوبی
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ثابـت میکنـد وقتـی مـا از حقایـق زندگیهـای خودمـان صحبت
میکنیـم ،از حقایـق زندگیهـای دیگـران نیـز سـخن خواهیـم
گفـت .و بـه ایـن ترتیـب ،در مییابیـم ،اجتمـاع نامرئـی کـه اغلب
مـا در آن مشـارکت داریم ،در حقیقت اجتماعی از تبعیدیهاسـت.
همـه مـا تبعیدی هسـتیم ،چه بدانیم یـا نه ،در میان ما چه کسـی
واقعـاً احسـاس میکنـد پیونـدی حیاتی با چهـار نظام عظیـم و پر
رمـز و راز جهـان هسـتی یعنی؛ کیهان ،طبیعت ،قبیله و خویشـتن
دارد؟ مـا بـه عنـوان یـک تمـدن غربـی از اوایـل قـرن چهاردهـم،
عصـر تصویـر حیـرتآور دانتـه 1از جهانی سـه طبقه ،جهـان علت/
معلول/نتیجـه و ذات مقـدس /دنیـوی بـا قیـد طـول و عـرض قابل
درک روح ،بـا ایـن عرصههـای مهـم جهان هسـتی ارتبـاط مؤثری
نداشـتهایم .از آن زمـان ،ایـن ارتبـاط تـا حـد زیـادی از بیـن رفته
و مـا را بـا گسسـتگی ،بیگانگـی و تبعیـد بـه مثابـه واقعیـت رایـج
زندگیمـان بـه حـال خود گذاشـته اسـت .بله هسـتند بسـیاری از
افـراد کـه بـه دنبـال حقیقـت میگردنـد و آن را فریـاد میزننـد،
کـه ایـن حاصـل درک نسـبی آنهـا از تعصـب ذهنـی اسـت ،امـا
هیجـان آنهـا اعترافـی قدیمـی را فـاش میسـازد ،مبنـی بـر اینکه
اشـتیاق ،دفاعـی در برابـر تردیـد اسـت ،و تردیـد بـه مثابـه نقطـه
مقابل سـرکوب شـدن ،تجربه میشـود .آنهـا که عمیقـاً تحتتأثیر
نیـاز بـه سـرکوب تردیـد ،ابهـام و تضـاد هسـتند ،دچـار اشـتیاق،
هیجـان ،تـرس و بنیادگراییهـای گوناگـون میشـوند .ایـن قسـم
مردمـان بـه طـور حتـم بـر اندیشـههای نگرانکننده ذکر شـده در
ایـن کتـاب خـرده خواهنـد گرفت.
ِ
حقیقت
لذا ،کتاب حاضر برای کسـانی نگاشـته شـده اسـت کـه در
تبعیـدی بودنشـان تردیـد دارنـد .انسـان دنیـای مـدرن بـه دلیل از
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بیـن رفتـن پیوندهـای ارتباطـی اسـطورهای ایـن چهار نظـام رمز و
راز ،بـه سـمت خویـش گرایـش دارد ،احتـرام گذاشـتن بـه تفکـر
فـردی و بازیابـی اقتـدار شـخصی بـه منظور یافتـن راهـی خاقانه
بـرای کشـف رمـز و راز عصـر مـا .در دورانـی کـه جهـان همچنـان
در سـیطرۀ عظمـت خدایـان قدیمـی بود ،یـا زمانی کـه قدرتهای
گـرز و تـاج هنـوز تأثیرگـذار بودنـد ،فرد نیـازی به تفکر نداشـت .او
بـا اسـطوره زندگـی میکـرد .وقتی فـرد ارتبـاط با جهـان معنوی را
تجربـه میکنـد ،در آن غوطـهور میشـود و همزمان بـه آن خدمت
میکنـد .وقتـی احسـاس میکنیم با فضـای معنوی ارتبـاط نداریم،
یـا بـا اشـتیاق تاش میکنیـم پیونـد قدیمـی را احیاء کنیـم ،یا به
سـوی فریبندگیها و انحرافات فرهنگ محبوب کشـیده میشـویم،
و یـا از بحـران معنا رنـج میبریم و بـه درون خویش پنـاه میبریم-
و یـا اینکـه دچـار اختـال روانی میشـویم و یـا به مفهومـی درونی
دسـت پیـدا میکنیم و این موضوعی اسـت که باید بـه آن پرداخت.
بنـا بـه نظریـات کارل گوسـتاو یونـگ ،روانـکاوی مـدرن در نتیجۀ
افـول اسطورهشناسـی قبیلـهای ،ضـرورت پیـدا کـرد .در حـال
حاضـر ،مـا مجبوریـم به درون خویـش بنگریم ،جایی کـه هنوز هم
نمادهـای قدرتمنـد در آن پدیـدار میشـوند و در طـول تاریـخ بـر
قبایـل ،جادوگرهـا و پیامبـران ظهـور میکردنـد .بنا بـه قانونی که
میگویـد :وقتـی خدایـان را به صـورت بنیانهای زنـده و قدرتمند
انـرژی تجربه و احسـاس نکنیـم ،آنگاه آنها را بیرون از خود جسـت
و جـو خواهیـم کـرد و چـه بسـا به خواسـت خـود در تملک چنین
مفاهیـم مقدسـی درآییم ،یـا اینکه آنها را در قالب اختال جسـمی
یـا آسیبشناسـی روانـی ،بـه درونمـان سـوق دهیـم .خـرد پویای
مـا پرسـشها ،تصاویـر و رفتارهایـی را مطـرح میکنـد کـه شـاید

1: Memories, Dreams, Reflections/C.G.Jung
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مقدمه  /چه چیزی بیشترین اهمیت را دارد

آنهـا را دنبـال کنیـم یـا نکنیـم و شـاید بـه آنهـا احتـرام بگذاریـم
یـا نگذاریـم .همـان طـور کـه یونـگ در خاطراتـش تحـت عنـوان
خاطـرات ،رؤیاهـا ،تفکـرات ،1اشـاره کـرده اسـت ،زندگـی مـا را بـا
پرسـشهایی مواجـه میسـازد و خـود مـا یـک پرسـش هسـتیم.
چنانچه طی یک گفتگوی متقاعدکننده از مشـاهده و پاسـخ گفتن
به پرسـشهایی کـه از درونمـان برمیخیزند ،باز بمانیـم ،آنگاه این
پرسـشها و پاسـخهای بیبهـره از توجـه ،و سـطحینگرانۀ مـا بـه
صـورت خودگـردان به عملکـرد خود ادامـه خواهنـد داد ،و زندگی
ناخـودآگاه ،بـی تفکـر و تصادفـی را بـرای ما رقـم خواهنـد زد .لذا،
...بیاییـد بـرای یـک لحظه بـا هم بیاندیشـیم ،و ببینیـم چه چیزی
بیشـترین اهمیـت را دارد ،چـه چیـزی واقعاً اهمیت دارد و سـپس،
بـه روش متمایـز و شـگفتانگیز خـود ،همـگام با یکدیگر در سـفر
زندگـی پیـش برویم.
ای مسافران در مسیر خود پیش بروید! الزم نیست
به سوی گذشته فرار کنید،
یا به سوی زندگیهای بیتفاوت یا هر آیندهای گام بردارید ...
الزم نیست خوب سفر کنید،
فقط به سفر ادامه دهید.

«مـا سـاحل را ترک گفتیم و سـوار بر کشـتیمان شـدیم! مـا پلهایمان
را سـوزاندیم ،عـاوه بـر آن سـرزمین پشـت سـرمان را نیـز سـوزاندیم!
حـاال ،ای کشـتی کوچـک ،مراقب بـاش! اقیانـوس تمام پیرامونـت را فرا
گرفتـه اسـت؛ بلـه حقیقـت دارد ،همیشـه پرخـروش نیسـت ،و بعضـی
وقتهـا همچـون رؤیایـی خوشـایند ،صـاف ،درخشـان و آرام اسـت .اما
لحظاتـی فـرا خواهـد رسـید کـه بـه بیکرانگـی آن پـی خواهـی بـرد و
چیـزی ترسـناکتر از بیکرانگـی وجـود نـدارد»...
فردریش نیچه ،حکمت شادان
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«بدتریـن گنـاه انسـان ناآگاهی اسـت ،که انسـانها با تقوای زیـاد به آن
دامـن زدهانـد ،حتی کسـانی کـه باید به عنـوان معلم و الگو به نوع بشـر
خدمت کنند».
کارل گوستاو یونگ ،کهن الگو و ناخودآگاه جمعی

2

1: The Gay Science/Friedrich Nietzsche
2: The Archetype And The Collective Unconscious / C.G. Jung

