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رؤیا دیدن یک تجربه انسـانی جهانی اسـت .از نظر پدیدهشناسـی،
رؤیـا تجربـهای از زندگی اسـت که بعد از گذشـت زمـان آن متوجه
میشـویم کـه در هنگام خـواب در ذهن اتفـاق افتاده اسـت ،اما در
لحظهای که در حال تجربه آن هستیم همان حسی را برایمان دارد
کـه در مـورد تجـارب بیـداری داریم یعنی بـه نظر میرسـد که در
دنیـای واقعـی اتفاق میافتـد و فقط بعد از این که زمان آن سـپری
میشـود متوجه میشـویم که در عالم خواب آن را تجربه کردهایم.
پدیدهشناسـی رؤیاها شـامل اتفاقاتی میشـود که در زمان بیداری
آنهـا را تجربـه نمیکنیم :تغییـر ناگهانی زمان و مکان ،تغییر سـن،
حضـور افـرادی که میدانیم از دنیـا رفتهاند یا اشـخاص و حیوانات
فوقالعـادهای کـه هرگـز وجـود خارجـی نداشـتهاند .احتمـاالً
شـدیدترین تغییری کـه در خواب تجربه میشـود تغییر هویت من
از شـخصیتی به شـخصیتی دیگر ،یـا به موجودی بدون شـخصیت
اسـت ،مـن حاضـر در رؤیا بـه نظر میرسـد اتفاقـات را از جایگاهی
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باالتر در حالتی شـناور مشـاهده میکند و به همه چیز آگاه اسـت.
در طـول چنـد دهـه گذشـته ،کارهـای بسـیار زیـادی بـر روی
وضعیتهـای فیزیولوژیـک عصبـی مرتبـط بـا خـواب انجـام شـده
اسـت ،تـا بـه امروز ایـن تحقیقـات باعث شـده دانشـمندان بتوانند
بـه دقـت مشـخص کننـد که کِـی شـخص در وضعیـت ِرم اسـت؛
وضعیـت باالرونـده مرحلـه  1خـواب بـا حرکات سـریع چشـم .اگر
شـخص در ایـن مرحلـه بیدار شـود ،ایـن احتمـال وجـود دارد (اما
قطعـی نیسـت) کـه بتوانـد گزارش دهـد که درسـت قبـل از بیدار
شـدن چـه خوابـی میدیـده اسـت ،البتـه ،گزارشهایـی از زمـان
قسـمتهای دیگـر خـواب هـم وجـود دارد .هـر چنـد تحقیقـات
جالبـی در گذشـته انجـام شـده که ظاهـرا ً جهت حرکت چشـم را
بـا محتـوای خوابـی که شـخص میبیند مرتبـط میدانـد ،اما هنوز
بـه انـدازه کافی شـواهدی بـرای تائید ایـن موضوع وجود نـدارد که
آن را عمومیـت داد و پذیرفـت.
از آنجـا کـه وضعیت ِرم بیشـتر زمان خـواب کودکان نابالغ را اشـغال
میکنـد و بـا بـاال رفتـن سـن بـه تدریـج کـم میشـود ،بـه نظـر
میرسـد این وضعیت بیشـتر توسـط عوامل زیسـتی تعیین میشود
تـا بـر اسـاس نیازهای روانی شـخص .در بیشـتر گونههـای حیوانات
هـم وضعیـت ِرم وجـود دارد ،جایـی کـه عوامـل روانشناسـی نقش
تعیینکننـدهای ندارنـد .ممکـن اسـت ابتـدا نشـاندهنده پـردازش
اطالعات بینایی باشـد یا هدف آن هشـدار دادن دورهای به سیسـتم
عصبـی مرکزی در طول شـب باشـد.
اسـاس بیولوژیـک خواب دیـدن هر چه که باشـد ،به نظر میرسـد
کارش در انسـان کمـک بـه فرآیندهایـی اسـت کـه بـرای عملکرد
روانـی سـالم شـخص مـورد نیـاز اسـت .بـه اعتقـاد فرویـد نقـش

رؤیـا محافظـت از خـواب در مقابـل فـوران هیجانـات و انگیزههای
سـرکوب شـده اسـت که این نظریه با تحقیقات جدید روی موضوع
خـواب هماهنـگ نیسـت .در مقابـل ،یونگ اعتقاد داشـت کـه رؤیا
دیدگاههـای محـدود مـن بیدار را جبـران میکنـد ،دیدگاهی که با
فرضیـه پـردازش اطالعات در خـواب همخوانی دارد ،اما از دسـته-
بنـدی صـرف اطالعات بسـیار فراتر رفته اسـت.

خواب بهعنوان عامل جبرانی
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در روانشناسـی یـونگــی خـواب یـک فـرآینــد روانـی طبیعـی
تنظیمکننـده اسـت کـه بـه عملکردهـای مکانیـزم جبرانکننـده
بـدن شـباهت دارد .آگاهـی هوشـیار که من خـود را بـا آن هدایت
میکنـد ناگزیـر تنها یک دیدگاه محدود اسـت ،زیرا همیشـه بخش
بزرگـی از حـوزه من بیرون اسـت .ضمیـر ناخودآگاه حـاوی مطالب
فرامـوش شـده ،بـه علاوه مطالبـی اسـت ماننـد کهنالگوهایی که
اصـوالً نمیتواننـد خودآگاه باشـند ،هـر چند تغییـرات در خودآگاه
میتوانـد نشـانهای از وجـود آنهـا باشـد .حتـی در حـوزه خـودآگاه
بعضـی از بخشهـای محتـوا در مرکـز توجـه هسـتند ،در حالی که
سـایر بخشهـا ،هـر چنـد بـرای حفـظ آگاهـی متمرکـز ضـروری
هسـتند ،امـا در مرکز توجه نیسـتند.
سـه حالـت بـرای نقـش جبرانی رؤیـا وجـود دارد که همگـی برای
درک کاربـرد بالینـی رؤیا مهم هسـتند .اوالً رؤیـا میتواند انحرافات
موقـت سـاختار مـن که شـخص را بـه سـمت درک جامعتـری از
ً
مثلا اگـر
دیدگاههـا و اقدامـات هدایـت میکنـد را جبـران کنـد.
شـخصی از دوسـتش عصبانی باشـد اما از عصبانیتش سریع کاسته
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شـود ،ممکن اسـت خـواب ببینـد که از دوسـتش شـدیدا ً عصبانی
اسـت .وقتی کـه خوابش را به یـاد میآورد به یـاد حجم عصبانیتی
می افتد که احتماالً به دالیل عصبی ،سـرکوب شـده بود ،هم چنین
ممکن اسـت برای شـخص رؤیابین مهم باشـد که متوجه شـود چه
عقدههایی در آن موقعیت شـکل گرفته اسـت (فعال شـده اسـت).
دومیـن حالت نقـش جبرانکننده خواب که عمیقتـر از حالت اول
اسـت ،این اسـت کـه رؤیـا بهعنـوان نماینـده روان ممکن اسـت با
یـک سـاختار من فعال مواجه شـود کـه نیاز دارد بـا فرآیند فردیت
سـازگاری بیشـتری پیدا کنـد .این اتفاق معمـوالً زمانی میافتد که
شـخص از مسیر شـخصی صحیح و درسـت خودش خارج میشود.
هـدف فردیـت هرگز فقط سـازگاری با شـرایط موجود نیسـت؛ این
سـازگاری هـر قدر هـم که کافی به نظر برسـد ،کار بعدی همیشـه
منتظـر اسـت (مواجـه شـدن نهایـی با مـرگ بهعنـوان یـک اتفاق
فـردی) .نمونـهای از ایـن نـوع دوم جبـران ،خواب شـخصی اسـت
کـه بـه خوبـی در موقعیتهای اجتماعـی ،در خانـواده و محیط کار
بـا جامعـه سـازگار و هماهنـگ اسـت .او خـواب میبینـد کـه یک
صـدای تأثیرگـذار میگویـد« :تـو زندگـی واقعـی خـود را زیسـت
نمیکنـی!» نیـروی ایـن جمله کـه شـخص را بیدار کـرد و چیزی
را در او آغـاز کـرد ،تـا سـالها ماندگار بود و باعث شـد او به سـمت
افقهایـی حرکـت کنـد کـه در زمـان دیـدن آن رؤیـا واضـح نبود.
ایـن دو نـوع جبـران  -رؤیـا بهعنـوان «پیغامـی» بـرای مـن و
بهعنـوان جلـوهای از روان  -ایـده کالسـیک یونگـی نقـش جبرانی
رؤیـا را تشـکیل میدهـد که اساسـاً با دیدگاه سـنتی فرویـد درباره
رؤیـا فـرق دارد کـه معتقـد بـود رؤیاها نقـش محقق کـردن آرزوها
یـا محافـظ خـواب را بـازی میکنند.
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امـا هـر روز برایـم واضحتـر میشـود کـه یـک فرآینـد سـوم بـرای
نقـش جبرانکنندگـی رؤیا وجـود دارد که اسـرارآمیزتر و ظریفتر
اسـت .هسـته کهنالگویـی مـن اسـاس مانـدگار هویت من اسـت،
امـا میتـوان آن را بـا شـخصیتها یـا هویتهـای مختلـف مـن
شـناخت .میتـوان رؤیـا را تالشـی بـرای تغییـر مسـتقیم سـاختار
عقدههـا دانسـت کـه من کهنالگویی بـرای هویت خود در سـطوح
جدیتـر بـه آن متکـی اسـت .بهعنـوان مثـال ،به نظر میرسـد که
من حاضـر در خواب را
بسـیاری از خوابهـا بـا روشهای مختلـف ِ
مـن بیـداری را تغییـر
بـه چالـش میکشـد کـه ایـن کار میتوانـد ِ
دهـد ،زیـرا هویـت من موجـود در خـواب اغلـب بخشـی از هویت
من حاضر در خـواب اتفاقـات را بهعنوان
مـن زمان بیـداری اسـتِ .
تعاملـی بـا موقعیتهـای «بیرونـی» در قالـب سـاختار خـواب
تجربـه میکنـد؛ اما اتفاقـات بیرونی خواب ممکن اسـت مسـتقیماً
انعکاسدهنـده عقدههایی باشـد کـه در عملکرد روزمره و سـاختار
مـن زمـان بیـداری دخیـل هسـتند .مـن زمـان بیـداری میتواند
تغییـر رابطـه بـا ایـن موقعیتهـای رؤیـا را بهعنـوان تغییـری در
دیـدگاه یـا وضعیـت احساسـی خـودش تجربـه کنـد .مـاري لوییز
فـون فرانتـز یـک نمونـه واضـح از ایـن نـوع جبـران را از یکـی از
خوابهای خودش مثال مـیزنــد .بعــد از یـک روز کـه نـزدیـک
بــودن مــرگ را احســاس کرده بود خواب دید که یک مرد جوان
رمانتیک  -شخصیت آنیمــوس  -مــرده اســت.
در تحلیـل یونگـی معمـوالً خوابهـا بهعنـوان مرجعـی بـرای
تعاملات فرایند تحلیلی اسـتفاده میشـود .شـخص تحلیلشـونده
و تحلیلگـر یـاران متحـدی هسـتند که سـعی میکننـد «پیغام»
رؤیـا را در ارتبـاط بـا من شـخص تحلیلشـونده درک کنند .گاهی
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رؤیاهـا نشـان میدهند کـه باید به فرآینـد انتقال  -انتقـال متقابل
توجـه شـود ،شـکلگیری خـاص تعامـل در شـرایط تحلیـل روان.
از آنجـا کـه هیـچ موقعیـت برتـری وجـود نـدارد کـه کسـی بتواند
«واقعیت» روان شـخص دیگری را بشناسـد ،شـخص تحلیلشونده
و تحلیلگـر وارد یـک ماجراجویـی و کنکاش میشـوند کـه بر پایه
اعتمـاد اولیـه بیـن آنهـا بنا شـده اسـت .اگـر رؤیـا روی آن ارتباط
تمرکـز کنـد ،ارتبـاط باید تحلیل و بررسـی شـود.
در جریـان تفسـیر رؤیاهـا ،مهـم اسـت کـه هرگـز احسـاس نکنیم
رؤیـا ارزش یـا معنای خود را از دسـت داده اسـت .در بهترین حالت
شـخص میتوانـد یک معنـای مفید با مفهـوم زمان حال و مسـائل
جـاری بـرای رؤیـا پیـدا کند ،امـا حتی ایـن معنا هم ممکن اسـت
در سـایه رؤیاهـای بعـدی تغییـر کنـد ،چـون در تفسـیر رؤیـا یک
گفتگـوی متقابـل و ادامـهدار بیـن مـن و ناخـودآگاه وجـود دارد،
مکالمـهای کـه میتواند بینهایت گسـترده شـود و تمرکـز موضوع
و سـطح ارجـاع آن تغییـر کند.
حتـی وقتـی کـه رؤیاها تفسـیر نشـوند ،به نظر میرسـد کـه روی
خـودآگاه بیـدار شـخص تأثیر عمیقـی میگذارند .از روی مشـاهده
تأثیر رؤیای تفسـیر نشـده میتوان به این نتیجه رسـید که رؤیاها،
حتـی اگـر آنها را بـه یاد نیاوریم ،بخشـی حیاتی از زندگـی روان ما
هسـتند .از دیـدگاه یونگی ،خوابها دائمـاً در حال جبران یا تکمیل
مـن بیـداری از واقعیت
(یعنـی شـکل خفیفتـر جبران) برداشـت ِ
هسـتند .تفسـیر رؤیـا اجـازه میدهـد بخشـی از توجـه خـودآگاه
به سـمت مسـیر حرکـت فرآینـد فردیـت معطـوف شـود ،البته به
طـور ناخـودآگاه .وقتـی که ایـن اتفاق بـا موفقیت بیفتـد ،همراهی
اراده خـودآگاه بـا حـرکات ناخـودآگاه فرآینـد فردیت را نسـبت به

زمانـی کـه خوابهـا بـدون بررسـی باقـی بماننـد تسـریع میکند.
مزیـت دیگـر تفسـیر رؤیـا ایـن اسـت که مـن در حافظه هوشـیار
تهمانـدهای از رؤیـا را نگـه مـیدارد و بـه شـخص اجـازه میدهـد
موتیفهـای مشـابهی را در زندگـی روزمـره شناسـایی کنـد و
دیـدگاه و اقـدام مناسـب را بـه تناسـب آن برگزینـد و در نتیجـه
نیـاز کمتـری بـه جبـران حـوزه آن مشـکل خـاص خـواهـد بـود.

کاربردهای غیر تفسیری رؤیا
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شخصیتسـازیها در رؤیاهـا ،از جملـه تصاویـر صحنههـا و اشـیاء
بیجـان ،سـاختار روانی عقدههـا را در ناخودآگاه شـخصی منعکس
میکنـد کـه همه آنهـا بـر هسـتههای کهنالگویـی در روان عینی
سـوار اسـت و همـه آنهـا میتواننـد تحت تأثیـر نیروهـای متمرکز
و فردگـرای خویشـتن یـا کهنالگـوی مرکـزی قـرار بگیرنـد .آن
عقدههـای خـاص کـه در رؤیا به شـکل اشـیا و تصاویـر در میآیند
(از جملـه شـکلگیری مـن رؤیـا) فعالیت خودکار خویشـتن را در
رابطـه بـا من (هـم در خواب و هـم در بیداری) منعکـس میکنند.
بنابرایـن میتـوان ،هـر چنـد بـه طـور مبهـم ،مشـاهده کـرد کـه
خویشـتن بـا عقدههایی کـه من و سـایر محتوای روان را تشـکیل
میدهنـد چـه میکنـد .میتوان از چنین مشـاهداتی اسـتفادههای
دیگـری هـم بـه جز تفسـیر کـرد که ایـن مـورد رایجتریـن کاربرد
رؤیـا در درمانهـای غیریونگی اسـت.
عوامـل و تصاویـر موجـود در رؤیـا ممکن اسـت به گذشـته یا حال
بازگردد و ممکن اسـت نشـاندهنده اشـخاصی خاص باشـد ،مرده
یـا زنـده یـا حتـی شـخصیتهایی کـه در زندگـی بیـداری آنهـا را
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نمیشناسـیم .اشـخاصی که آنها را در دنیای بیداری نمیشناسـیم
بـه احتمـال زیـاد بخشهایـی از روان شـخص رؤیابین اسـت که به
آنهـا شـخصیت داده شـده اسـت .بـا توجـه دقیـق به ایـن جزئیات
مـیتــوان دریافـت کـه در زمـان خـواب کـدام بخشهـای روان و
کـدام بخشهـای تجـارب گذشـته مـن در ذهـن شـکل میگیرد.
توجـه خـاص و درمـان ایـن حوزههـا ،حتـی بدون تفسـیر رسـمی
رؤیـا ،میتوانـد فرآینـد درمـان را بـه همـان سـمتی هدایـت کنـد
کــه جریـان طبیعـی فردیـت بــه آن سمـت حـرکـت مـیکنـد.
وقتـی کـه عقدهها تائیـد و دیده میشـوند ،مثل تکنیک گشـتالت،
انـرژی روانـی بیشـتری روی آنهـا متمرکـز میشـود و نتیجـه آن
میتوانـد آگاهـی بیشـتر باشـد .امـا ماننـد تفسـیر یونگـی از رؤیـا
اسـتفاده نمیکنـد ،چون در چنین روشهایـی تمرکز روی عقدهای
اسـت که شـکل میگیرد و نه روی اسـتفادهای که در سـاختار کلی
رؤیـا از آن عقده میشـود.
وقتـی کـه روانشـناس بالینـی مهـارت الزم را بـرای تفسـیر رؤیـا
بـه دسـت آورده باشـد ،رؤیـا میتوانـد بهعنـوان یـک عامـل در
فرآینـد ارزیابیهـای تشـخیصی و پیشبینیکننـده بـه کار گرفتـه
شـود ،هـم چنیـن میتواند نشـان دهـد که چـه زمانـی دارو تجویز
شـده یـا الزم اسـت داروهـا را تغییـر دهنـد ،بسـتری شـدن را هم
بهعنـوان یـک گزینه در نظر بگیرنـد و تناوب جلسـات رواندرمانی
ً
مثلا یـک جوان مبتال به شـیزوفرنی شـدید اغلب
را تغییـر دهنـد.
خـواب میدیـد کـه ماشـینش دنـده عقـب میرفـت و از کنتـرل
خـارج میشـد و بعـد از آن نشـانههای روانـی او تشـدید شـده و
بـه دارودرمانـی نیـاز پیـدا کـرد .در مـواردی هم عکس ایـن حالت
درسـت بـود  -خـواب موفقیتها و دسـتاوردهای بزرگـی را میدید

رواندرمانگـری مدرن به جز تفسـیر رؤیا از بسـیاری از تکنیکهای
تصویرسـازی دیگـر نیز اسـتفاده میکنـد .تکنیکهای تصویرسـازی
روشهایـی بـرای ابراز هسـتند کـه طراحی شـدهاند تـا از قوه تخیل
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(ماننـد شکسـت دادن گاو انسـاننمای اسـطورهای) در زمانـی کـه
در ابتـدای دوره پیشـرفت بـود .او یـک بـار خـواب دیـد کـه یـک
شـعبدهباز سـیرک تمـام قسـمتهای یک بمـب اتـم را دارد به جز
مـن خواب بـود .وقتی کـه شـعبدهباز از او
قسـمتی کـه در اختیـار ِ
تقاضـای آن قطعـه را کـرد ،او دروغ گفـت .در آن زمـان این خواب
نشـاندهنده «انفجار» بازداشـته شـده در فرآیند روانی او و معادل
تالشهـای جبرانـی خودآگاهـش بـود( .بعـد از چندین سـال و کار
کـردن بـا چندیـن درمانگـر آن مرد جوان خودکشـی کـرد؛ من از
آخریـن خوابهایـش خبر نـدارم).
خوابهـا میتواننـد بـه مـوارد دیگـری نیـز اشـاره کننـد ،به سـایر
موضوعاتـی کـه در زمـان تحلیـل آن خـواب بـر سـر آنهـا بحـث
میشـود ،یـا به جلسـات گـروه درمانیای کـه در آنهـا از آن خواب
صحبـت شـده و یـا موقعیـت خـاص زندگـی آن شـخص در زمـان
دیـدن آن خـواب .ارجـاع دقیـق تصاویـر خـواب بـه موقعیـت من
بیـدار در دورهای کـه خـواب دیده شـدیدترین اشـتباه ممکن را در
اسـتفاده بالینـی از رؤیـا بـه حداقـل میرسـاند :ایـن که تراپیسـت
افـکار خـود را در مورد بیمـار روی خواب او فرافکنـی کند ،به جای
ایـن کـه از رؤیـا بهعنـوان پیغامـی اصالحـی از سـمت ناخـودآگاه
بیمـار استفـاده کنـد.
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انسـان بهره بگیرند که اغلب بهعنوان فعالیت بیشـتر نیمکره راسـت
مغـز شـناخته میشـوند تـا فرضیههـا و هویتهـای نامناسـب را که
بسترسـاز غـم روانـی اسـت تصحیـح کنند .مـن از ایـن تکنیکهای
تصویرسـازی بهعنـوان ابـزار یـاد میکنـم تـا آنهـا را از نقـش بـازی
کـردن متمایز کنـم که شـکل دادن ناخودآگاه (و اغلب ناخوشـایند)
تجـارب بر اسـاس درگیریهای شـناخته نشـده و ناخودآگاه اسـت.
هـم تفسـیر رؤیا و هـم تکنیکهای تخیل به نظر میرسـد که روی
الگـوی عقدههـا تأثیـر میگذارنـد ،درسـت مانند تجارب احساسـی
در زندگـی روزمـره و در رواندرمانـی .کار کـردن با رؤیاهـا احتماالً
مسـتقیمترین و طبیعیتریـن رویکـرد بـه تغییـر عقدههاسـت و
دومیـن رویکـرد مسـتقیم تکنیک تخیل فعـال یونگ اسـت که در
آن محتـوای ناخـودآگاه تشـویق به «باال آمدن» میشـود ،در حالی
کـه مـن نقـش خـود را در بیـداری ایفـا کـرده و فشـار جفتهای
متضــاد را کـه در روان شــکل گـرفتـه اسـت تعـدیـل مـیکنـد.
سـایر تکنیکهـای تخیـل شـامل این موارد هسـتند :تصویرسـازی
هیپنوتیـزم تحلیلـی ،نقاشـی و قالـب سـازی از تصاویر ناخـودآگاه،
بـازی با ماسـه برای سـاختن صحنههایی با شـخصیتهای کوچک
در سـینی ماسـه ،نمایـش درمانی ،تخیـل هدایت شـده و تمرینات
مدیتیشـن کـه در آن اجـازه داده میشـود تصاویـر بـه طـور آزاد
جریـان پیـدا کننـد .آنچـه در نتیجه ایـن روشها به دسـت میآید
آن قـدر بـه محتـوای خـواب نزدیـک اسـت کـه درک کاربردهـای
بالینـی خـواب بایـد اصلـی اساسـی بـرای اسـتفاده از تکنیکهای
تخیـل در رواندرمانی باشـد.

هویت من و ساختار عقدهها
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در بیشـتر کاربردهـای بالینـی رؤیا ،هدف این اسـت کـه به رؤیابین
کمـک شـود تا بـه وضوح اشـکال مختلف سـاختار شـخصیت خود
را کـه معموالً ناهشـیار اسـت و در رفتارهای شـخص بـروز میکند،
ببینـد کـه ایـن موضوع اغلـب بـه نارضایتـی روانی منجر میشـود
و باعـث میشـود شـخص به فکـر کمک گرفتـن از فـرد متخصص
بیفتـد .ایـن کار درمانگـر بسـیار شـبیه بـه فعالیـت خودجـوش و
طبیعی رؤیاسـت ،زیرا رؤیاها سـعی میکنند شـخص را از وضعیت
اختالل روانیاش بیرون کشـیده و به سـمت فرآیند فردیت هدایت
کننـد .خـواب نمیبینیم که آن را تحلیـل و درک کنیم ،بلکه درک
خواب به ما نشـان میدهد که ناخودآگاه در کجا سـعی دارد تصویر
من را تغییر داده و به سـمت مسـیر سلامتی و فردیت سـوق دهد.
امـا سلامتی و فردیت همیشـه در یک راسـتا نیسـتند؛ آنچه برای
یـک تصویـر مـن غالـب در یک مرحلـه خـاص از زندگی «سـالم»
اسـت ،ممکـن اسـت بـرای تصویر مـن تـازه متولدشـده در مرحله
بعد زندگی کام ً
ال ناسـالم باشـد .از نظر روانشناسـی ،درسـت مثل
سـایر جنبههای زندگی ،خوب دشـمن بهتر اسـت .فردیت مفهومی
بزرگتـر و پیچیدهتـر از «سلامتی» اسـت .فردیـت فرآینـدی پویا
اسـت؛ شـامل تغییراتی دائم اسـت که سـرانجام باعث میشود فانی
بـودن زندگـی را بپذیریـم و درک کنیم که از مرگ گریزی نیسـت.
تغییـرات حـاالت احساسـی را میتـوان بهعنـوان تغییرات سـاختار
عقدههایـی در نظـر گرفـت کـه در زیـر تصویـر من قـرار دارنـد .تا
حـدی من میتواند چنین تغییراتی را به وجود آورد ،درسـت مانند
وقتـی که شـخص در شـرایط ابهـام ،اولویتهای مهم شـخصیاش
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را بـه خـود یـادآوری میکند .یـادآوری هدف وزن کـم کردن وقتی
که لیسـتی از دسـرهای خوشـمزه پیش روی شـما قرار دارد نیز به
همـان انـدازه مهم اسـت .امـا در مواجهه بـا موضوعـات مهمتر ،که
نیازمنـد سـطوح عمیقتـری از تغییـر هویت اسـت ،تغییـرات الزم
در حـوزه انتخـاب آگاهانـه من نیسـت .در آن سـطح من باید فقط
آنچـه را کـه میتوانـد انجام دهد و سـپس منتظر اقـدام عملکردی
فراتـر باشـد ،توانایـی روان بـرای سـاخت نمادها میتوانـد درگیری
عوامـل متضـاد را از طریـق خلـق یـک راهحـل نمادیـن تغییر دهد
کـه ایـن راهحل هـر دو نیروی متضـاد را در چهارچوبی وسـیعتر از
معنـا به هـم مرتبـط میکند.
کار بالینـی بـا خـواب شـامل کمـک بـه من اسـت تـا آنچـه را که
قـادر اسـت انجـام دهـد .در حالـی کـه تحـوالت الزم زیربنایـی را
میتـوان گاهـی در تصاویـر رؤیاهـا دید ،امـا نمیتوان آنهـا را چه با
اراده بیمـار و چـه بـا اراده تحلیلگر نظم داد .در مقابل درخواسـت
مصرانـه (و قابـل درک) بیمـار کـه میخواهـد بـه او گفتـه شـود
کـه بایـد چـه کنـد ،پاسـخ ایـن اسـت کـه کاری را انجـام دهد که
میتوانـد ،تـا حـد امـکان دقیقـاً همـان شـکلی را دنبـال کنـد که
درگیریهـا خـود را نشـان میدهند ،هـر تأثیری کـه میتواند روی
وضعیت بگذارد  -سـپس منتظر بماند ،تماشـا کـرده و اعتماد کند.
پیـروی و حمایـت از ایـن فرآیند عامل مهمی در تحول روان اسـت.
شـرایط تحلیـل (و شـخص تحلیلگـر) ممکن اسـت تنها سـکویی
باشـد که بیمـار دارد ،مکان امنـی که در وضعیت حرکت دشـوار از
تصویـر مـن قدیمـی به یـک تصویـر کاملتـر وجـود دارد  -در این
جـا زندگـی جاری میشـود.
نکتـه بسـیار مهمـی کـه بایـد بـه یاد داشـته باشـیم این اسـت که

تصویـر مـن خـودش میتوانـد تغییـر کند ،بسـته بـه ایـن که من
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بـرای هویـت غالب خـود از کدام عقـده (یا مجموعـهای از عقدهها)
اسـتفاده میکنـد .ایـن موضـوع را تقریبـاً بـه راحتـی میتـوان در
فرافکنیهـای سـایه مشـاهده کـرد ،جایی کـه من «ظاهـرا ً با دلیل
موجـه» شـخصی را دوسـت ندارد (معمـوالً هم جنـس من) که (به
اعتقـاد همه به جز خود شـخصی که فرافکنـی میکند) ویژگیهای
موجـود در تصویـر مـن او را در خـود دارد .اگـر این فرافکنی سـایه
بخشـی جداییناپذیـر از سـاختار شـخصیت فـرد باشـد ،من حاضر
در خـواب مشـغول آن فعالیـت سـایه یا صاحـب آن دیدگاه اسـت.
اگر سـایه فرافکنی نشـود و در عوض توسـط من بروز پیدا کند ،در
زمـان ترکیـب یا جدا شـدن سـایه از تصویر من غالـب نوع عجیبی
ً
مثلا الکلیهایـی کـه تـرک کردهانـد ،تا
از خـواب دیـده میشـود.
مـدت کوتاهـی بعـد از تـرک الـکل در زندگـی روزمرهشـان گاهـی
خـواب نوشـیدن الـکل را میبیننـد .در مـورد سـیگاریهایی کـه
تنباکـو را تـرک میکننـد چنیـن خوابهایـی دیـده میشـود .این
خوابهـا کـه سـاختار سـادهای دارنـد ،نشـان میدهند کـه الگوی
هویـت من کـه فعالیت سـایه در آن قرار داشـت همچنـان موجود
اسـت ،هـر چنـد که مـن دیگـر خـود را بخشـی از خـود نمیداند.
(اگـر چنیـن خوابهایـی را فقـط نشـانه بـرآورده شـدن خواسـته
شـخص بدانیـم ایـن خطـر وجـود دارد کـه من ،بـه جـای این که
تشـویق بـه فاصله گرفتـن از الگوهـای رفتـاری و دیدگاههای قبلی
خـود شـود ،در آنها گرفتـار بماند).
خوابهـای پیچیدهتـر هـم ایـن اصـل را نشـان میدهنـد .مـرد
میانسـالی کـه زمانـی میخواسـت وزیـر شـود ،امـا در یک شـغل
غیر مرتبط بسـیار موفق شـده بود ،زندگی جنسـی فعال و افراطی
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داشـت ،از نـوع ضـد فوبیایـی .در حالـی کـه از همسـرش جدا شـده
بـود (امـا هنوز با او رابطه جنسـی داشـت) با دوسـت دختر متاهلش
هـم قرارهـای ثابـت هفتگـی داشـت و در سـایر اوقـات به روسـپی-
خانـه محلـه خـود میرفت و بـا زنان مختلفـی رابطه جنسـی برقرار
مـیکــرد .در طـول ایـن فعالیتهـای جنسـی آشـفته ،در خـواب
میدیـد کـه بـه کلیسـا رفتـه و در مراسـم مذهبی شـرکت میکند!
سـایهاش در خـود چیزی داشـت که ً
قبلا برایش یـک ارزش مثبت
بـود  -عالقـه و تعهـد مذهبـی  -کـه حـاال از آن فاصلـه گرفتـه بود،
احتماالً به خاطر شـکاف بنیادی بین رابطه جنسـی و مذهبی بودن.
ایـن مثـال هم چنین تأکید میکند که سـایه به خـودی خود مثبت
من دیگر اسـت که محتوایی
یا منفی نیسـت .سـایه فقط تصویری از ِ
را که در شـخصیت خودآگاه بروز پیدا نکرده پوشـش میدهد .ممکن
اسـت از دیـدگاه مـن غالـب منفی بـه نظر برسـد ،به خاطـر جدایی
از من و سرکوبشـدگی نسـبی توسـط آن ،امـا محتـوای واقعی آن
میتواند بسته به وضعیت تصویر من حاضر مثبـت یـا منفـی باشـد.
یـک سـاختار پیچیـده کـه بـه هویـت مـن متصـل اسـت اغلـب
دوقطبـی یـا حتـی پیچیدهتر میباشـد .یـک عقده دوقطبی نسـبتاً
سـاده دو الگـوی هویتـی (یـا عقـده) دارد کـه بـه شـکلی خـاص
مرتـب شـده اسـت .یـک قطب آن معمـوالً بـه من بهعنـوان الگوی
هویـت نسـبت داده میشـود ،در حالـی کـه قطـب مقابـل یـا بـه
درون سـایه رانـده میشـود (و گهگاهـی بـروز پیـدا میکنـد) و یـا
روی شـخصی در محیـط اطـراف ،معمـوالً یکی از اعضـای خانواده،
فرافکـن میشـود کـه تعیینکننده یـک الگوی غیر شـخصی رابطه
بیـن من و کسـی هسـت که الگـوی مخالـف روی او فرافکن شـده
اسـت .ایـن حالـت لزومـاً یـک سـاختار رابطـه غیر شـخصی اسـت
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کـه هـم در فرآینـد فردیت شـخصی کـه ناخـودآگاه فرافکنی کرده
اختلال ایجـاد میکنـد و هم مانع رسـیدن به یک رابطه شـخصی
باثبـات بـا فـردی میشـود کـه روی او فرافکنی انجام شـده اسـت.
مثـال دیگـری از سـاختار دو قطبـی الگـوی غالـب /مغلوب اسـت،
یعنـی یکـی از دو قطـب رابطـه غالـب و مسـلط و دیگـری مغلوب
در نظـر گرفتـه میشـود .در روابـط غیـر شـخصی کـه بـر اسـاس
چنیـن الگویـی اسـتوارند ،بیشـتر تعاملات بیـن دو نفـر در رابطـه
از ایـن الگـو پیـروی میکنـد :یکـی غالـب و دیگـری مغلـوب .امـا
ً
مثلا
اغلـب نشـانههایی از معکـوس شـدن ایـن الگـو وجـود دارد.
یـک تاجـر پر اسـترس که سـالها از تمـام اطرافیان خـود مراقبت
کـرده بـود بازنشسـته شـد و متوجـه شـد ترسـی غیـر منطقـی از
یـک بیمـاری ناگهانـی دارد که در آن ناتوان و وابسـته شـود .بحث
و بررسـی نشـان داد کـه بـرای او تـرس از مـرگ عامـل اصلـی این
نگرانـی نبـود .آنچه او از آن وحشـت داشـت معکوس شـدن الگوی
هویتـی (غالـب و مغلـوب) بود که او از سـنین پایین بـا کار اجباری
و مراقبـت کـردن از دیگـران از ایـن حالـت اجتنـاب کـرده بـود.
شـرایط مشـابه و رایج دیگر در وضعیت خلبان یـا مهماندار هواپیما
اتفـاق میافتـد کـه از سـفر کـردن در جایـگاه مسـافر میترسـند.
در مـورد مهمانـدار هواپیمـا مسـئله «در اختیـار داشـتن کنتـرل»
هواپیمـا در حین کار نیسـت ،اما معنـای نمادین کنترل را به وضوح
میتـوان دیـد .مثـال رایجتـر در مـورد رانندهای اسـت کـه خودش
نمیتوانـد کنـار یـک راننـده دیگـر بنشـیند ،هـر چنـد در حیـن
ً
کاملا راحـت باشـد .مـن حداقل یـک نمونه عکـس این
رانندگـی
حالـت را هـم میشناسـم :بانویی بسـیار غالـب ،کنترلگـر و مغرور
تـا حـدی کـه نمیتوانـد خـود را راضـی بـه رانندگی کنـد و حتی
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بـرای کارهـای کوچـک هـم بایـد یک نفـر او را بـه مقصد برسـاند.
میتـوان عقدههـا را در ناخـودآگاه شـخصی بـه شـکل یـک «تور»
نامنظـم تصـور کـرده و بـه ایـن ترتیب تـا حدی حرکت مـن را در
الگوهـای هویتـی مختلف مشـاهده کـرد ،بعضـی از گروههای عقده
خوشـههایی را تشـکیل میدهنـد کـه دارای الگو هسـتند ،هر چند
هـر گـروه با تمام عقدههای دیگر داخل آن شـبکه در ارتباط اسـت.
اگر هسـته کهنالگویی من که بر اسـاس خویشـتن تشـکیل شده
به شـکل اشـعهای از نور در نظر گرفته شـود ،آن عقدههای خاصی
کـه توسـط آن «نور» روشـن میشـود هویـت کنونی من هسـتند.
بخشـی که روشـن میشـود همیشه قسمتی از شـبکه را در تاریکی
باقـی میگذارد .این قسـمت تاریـک مانده به سـاختارهای مختلف
غیـر من تقسـیم میشـود  -سـایه ،آنیمـا و غیـره .اگر «نـور» من
جابجـا شـود ،نـه تنها محتویات مـن را تغییر میدهـد ،بلکه الگوی
ارتباطـات ایـن محتـوا را نیز عوض میکنـد .در خـودآگاه معمولی،
شـخص آگاه نیسـت که «نور» مــن قابــل جـابجایــی اســت و
تصــور مـیکنــد کــه منطقــهای کــه روشـن شـده من اسـت.
این اسـتعاره تصویری از شـبکه و نور نیازمنـد توضیحات و جزئیات
بیشـتر اسـت ،چون این شـبکه سـاختار ثابتی ندارد .در واقع ،وقتی
کـه مـن منطقـهای را روشـن میکنـد ،قـادر خواهد بود در شـبکه
عقدههـا در آن منطقـه تغییـری ایجـاد کنـد .از آنجا کـه عقدهها با
ن آنها
هـم ارتبـاط درونی دارند ،هر تغییری در سـاختار یکـی از آ 
کـم و بیش روی سـاختار تمـام عقدههـای دیگر نیز اثـر میگذارد.
مـن نـه تنهـا بـه طـور منفعـل ایـن «شـبکه» را تجربـه میکنـد
بلکـه بـه طـور فعاالنـه در خلـق (یا حـل کردن) سـاختار «روشـن
شده» عقـدههــا نقـش دارد.
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زمانـی که شـخص متوجه میشـود کـه من تنها نیرویی نیسـت که
میتوانـد روی سـاختار عقدههـا تأثیـر بگـذارد شـرایط پیچیدهتـر و
اسـرارآمیزتر میشـود .عقدهها میتوانند توسـط فعالیت خویشـتن
هـم تغییر کننـد ،هم مسـتقیماً (ماننـد حالت شـکل گرفتن فضای
یـک خـواب خاص) و هم به طور غیرمسـتقیم زمانی که خویشـتن،
مـن را هدایـت میکند تا با یک سـری از تضادهای خـاص یا مراحل
رشـد که سـعی کـرده از آنها اجتناب کنـد مواجه شـود .بنابراین هم
مـن و هـم خویشـتن روی سـاختار عقدههایی که من بـرای هویت
خـود به آنها وابسـته اسـت تأثیـر میگذارنـد .هم چنین بایـد به یاد
داشـته باشـیم کـه مـن روی کهنالگـو خویشـتن بنـا نهاده شـده
و بـه نوعـی نماینـده یـا مأمور خویشـتن دردنیـای خودآگاه اسـت.
درک فرآینـد تغییرپذیـری سـاختار هویت در کاربـرد بالینی خواب
مفیـد اسـت .نیـازی نیسـت که سـؤاالت نظـری و عمیقتـر درباره
خوابهـا جـواب داده شـوند تـا بتـوان کار تفسـیر خـواب را بـه
خوبـی انجـام داد .ایـن موضوعات بزرگتر اساسـاً شـامل این موارد
هسـتند )1 :سـؤاالت معرفـت شـناختی دربـاره ماهیت شـناخت و
دانش )2 ،سـؤاالت مذهبی درباره ماهیت شـخص صاحب شـناخت
در ارتبـاط بـا رمـز و راز وجـود و  )3حـوزه متوسـط سـاختارهای
کاربـردی (موضوعـات و تصاویـر کهنالگویـی) کـه در اسـطورهها،
داسـتانهای پریـان و ادبیـات عامیانـه انعـکاس پیـدا میکنـد.
ایـن مـواردی کـه نام برده شـد زمینـهای غنـی برای نمادشناسـی
کهـنالگـویــی محـض فراهـم مـیکنــد ،امـا بایـد بـرای تفسـیر
موقعیتهـای بالینـی خاص بـا احتیاط مورد اسـتفاده قـرار گیرند،
چـون پیچیـدگـی هـر شخـص خـاص از پیچیـدگـی هـر اسطـوره
بیشتـر اسـت.

