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مترجم مقدمة  
فقط در افكار عمومي غالباً روان شناسي و روان پزشكي بخشي از شبكة بهداشت و درمان محسوب مي شود كه 

اما روان شناسي در لغت چيزي . دكاربرد دارو تنها به دست روانكاوان و روان پزشكان براي كمك به بيماران رواني 
و تالش بشر براي خودشناسي نيست و اين دانش همواره مد نظر حكما و عرفاي ايراني و اسالمي  »علم النفس«جز 

مدخلي به عنوان بوده اند كه اين علم را نيز اگر چه در ميان روان شناسان در جوامع غربي دانشمنداني . بوده است
اما در ميان آنها انديشمنداني نيز بوده اند  2قرار داده اند،و تبليغ ر توده ها مورد استفاده براي شناخت و كنترل رفتا

و در نتيجه  ،به منظور سلوك در عالم باطنعلمي براي توانمندسازي آحاد جامعه  ، همانند عرفا،كه روان شناسي را
، بنيانگذارِ روان )1875 -  1961( »ونگيكارل گوستاو «. معرفي كرده اند براي همگان رتررسيدن به جامعه اي ب

                                                                         . ، يكي از اين روان شناسان غربي است3شناسي تحليلي
 

در مورد نقش افسانه و » جيمز نوول«متن زير ترجمة سخنرانيِ آقاي و . است »فردگرايي«نقطة مقابل  »فرديت«
، فرآيند شمرده مي شودكارل گوستاو يونگ  مكتبِاو كه از روان شناسانِ . اسطوره در دستيابي به فرديت است

. توصيف مي كنددستيابي به فرديت را با بهره گيري از زبان علميِ اين روان پزشك، فيلسوف و پژوهشگر سوئيسي 
از اين رو در . استان در رسيدن به فرديت تمركز داردسخنراني آقاي نوول كوتاه است و بيشتر بر نقشِ نافذ و مؤثرِ د

برخي از مفاهيم و واژه هاي مطرح شده در  با استناد به منابع دست اول و مرورِاين مقدمه تالش مي كنيم تا 
                                                                                    . بيفزاييمبحث يت جامعبه روشني و  ،سخنراني

 

اما با . فرديت تجربه اي دروني است و از اين رو، روشن ترين و ماندگارترين راه براي درك آن تجربة شخصي است
، كوشيده اند تا نشانه هايي از اين تجربة دروني در آثار خود جهان ، طي قرون، متفكران بزرگ شرق و غربحالاين 

در روان شناسي  يشبا نظريه هاي بديع خوكه  او. يكي از اين متفكران است نگيوبي ترديد، كارل . به جاي بگذارند
عميقاً  21و  20قرن در  باستان شناسي، ادبيات، فلسفه و مطالعة مذاهببر بسياري از علوم ديگر چون مردم شناسي، 

كه فقط  مي داندخود در باطن » مركزي«به آدمي نفس رسيدن مترادف با را دستيابي به فرديت ، گذار بوده استاثر
احساس، : عبارت اند از عملكردهااين . قابل حصول است انسان ذهنيِ عملكرداز طريق رسيدن به تعادل بين چهار 
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 برقراريِ تعادل بينلزوم و  عملكردهاشناخت اين  اهميت در توصيفدر ترجمة زير، سخنران  4.تفكر، حس و شهود
         .بي نيازيم هاآنتكرار از توضيحات بيشتري ارائه كرده كه در اينجا  ،لم افسانهاز عا مثالآوردنِ نمودار و با  ،آنها

 
اين اينكه، آگاهي يونگ به فرديت و چگونگي دستيابي به آن بر اساس دو تالش همزمان ديگر  قابل توجهنكتة 

عمر خود را به مطالعة فرهنگ او چندين دهه از . فردي سلوك) 2ميداني و  اتتحقيق) 1: استاستوار  پركار پژوهشگر
و اديان مختلف در اقصي نقاط جهان از جمله آسيا، آفريقا و قارة آمريكا و مستند سازي يافته هاي خود  ، ادبياتها

و  5.يافته هاست همينبر اساس بسياري از آثار پرشمار وي محتواي رويكرد علمي او به روان شناسي و . گذراند
و كساني از سلوك دروني خود  اودستاوردهاي تي دقيق از شامل گزارشاهمچنين  يوبخش ديگري از آثار كثير 

                                                               6.كردندمي براي مشاوره به او مراجعه طي چندين دهه است كه 
                

عموم پيدا كرد كه دستيابي به فرديت امري ضروري براي  بر اساس اين يافته ها، يونگ اعتقادي راسخ به اين باور
و براي رسيدن به فرديت كه مظاهر . است تا بشر بتواند در جامعه اي درخور و شايستة مقام انسان زندگي كند مردم

آن نوعدوستي، سخاوت، ايثار، مهرباني و ديگر اخالق پسنديده است، انسان چاره اي جز سلوك باطني  اجتماعيِ
طبيعت در سطحي تخريب جوامع و در نتيجه فردگرايي و رقابت شديد بين مردم و و اگر امروز شاهد . دندار

به اين دليل است كه از معرفت جويي خبري نيست و انسان ها عموماً سلوك باطني را امري متعلق به  گسترده ايم
اروپاييان از تدريجيِ شروعِ جداييِ ، يونگ 7»آيون«در كتابي با عنوان . مي دانند» تاريخ گذشته«گذشتگان و ميراثي 

مقارن مي  8عصر روشنگريرا با آغاز بي اعتبار دانستن عالم شهود و آموزه هاي آن و سنت سلوك باطني معنويت و 
وي عصر روشنگري را تحولي شيطاني در تاريخ بشر معرفي مي كند و با اشاره به علوم و فناوري هاي ويرانگر . داند
كه از عصر محض  9»نظرورزيِ«از  برخاستهرا  جهانيِ دوم تارهاي ددمنشانة بشر طي سال هاي جنگرف، 20ن قر

                                                          10.توصيف مي كند روشنگري به جاي مانده و گستره اي وسيع يافته
 

اين ويژگيِ. است اخالقي و ديني ييرنگ و بواسي داراي نبود اما پيام او در روان شن يخاص يِبلغ مكتب دينيونگ م 
هدف غايي در تالش براي  ،بي شك. ديدبه وضوح نيز در كالم برخي از پيروان او  روان شناسي يونگ را مي توان

مي طلبد كه رسيدن به وحدت . ، عبور از كثرت و رسيدن به وحدت استدر روان شناسيِ يونگ دستيابي به فرديت
فرا  فرآيند ولي. و آرامش را تجربه كند چيره شودمي كشد  سوييدرون خود كه هر لحظه او را به ادهاي فرد بر تض

مكتب يونگ، آسان ترين  انِروان شناسنامدارترين يكي از . رفتن از اضداد و احاطه يافتن بر آنها كار ساده اي نيست
راه عبور از كثرت، رسيدن به وحدت و آرامش و در نتيجه دستيابي به توانايي در َخلق بيشتر [= قوة ابتكار بيشتر و 
بي نيازي از طمع ورزي به مال و ناموس غير، يا ويران كردنِ طبيعت براي حفظ بقاي خود] و ُخلق برتر [= بي 

     :را اينچنين بيان كرده است ]اعم از انسان، حيوان و نبات و آوردنِ راحت به آنها، آزاري نسبت به ديگر موجودات
 

بين دوگانگي ها نمي گذرد؟ دوگانگي دروني چه كسي مي تواند ادعا كند كه بخش اعظم زندگي او به كشمكش «
آنچه دلم مي خواهد و آنچه وظيفه حكم مي كند، بين بدي و خوبي، بين آنچه مغزم مي گويد و آنچه قلبم مي  بين
ر بر مي گيرد، چه كسي مي تواند يك گام از خود را د آدميدوگانگي ها كه كل وجود جدالِ پرحرارت در  و... طلبد

                                                               فاصله بگيرد و از تضاد دروني خود عبور كند و به وحدت برسد؟ 
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شهادت «: قرار دهددت ذكر كلمة شهارا سلوك باطني  آغازاولين گام براي ] كسي مي تواند چنين كند كهفقط [
، يمدر جهان هر روز اين كلمه را بر زبان جاري مي كن ها انسانتن از ما ميليون ها  11».مي دهم كه خدا يكي است

هر چه باشد، احساس و باور ما نسبت به دين و ديانت . آن نمي انديشيم يپيامدهااثرات عميق و اگر چه اكثر ما به 
به خود يادآور هر بار با تكرار اين كلمه ما . [بسيار قابل توجه است كلمة شهادتمعني  ،روان شناسيعلم از منظر 

كه تمام است واحدي او . فقط يك مبدأ و يك مأخذ وجود دارد. وجود دارد» من«فقط و فقط يك ] مي شويم كه
                                                                                  .كثرت هاي زندگي از اوست و به او باز مي گردد

 

و هر اختالف و درگيري ييم كه هر دوگانگي و تضاد كه با آن روبرو خود متذكر مي شويمبا ياد كردن اين اصل ما به 
بدون اعتقاد راسخ به اين وحدانيت ما . ستدرخت واحد ا يككه در خودمان تجربه مي كنيم، همگي شاخه هايي از 

شهادت به يگانگي خدا به ما مي آموزد كه . ما را به ستوه خواهد آورد ،بدون اين تكيه گاه، كثرت دروني... بي پناهيم
تمام اين انگيزه ها و انرژي هاي دروني كه ما را به اين سو و آن سو مي كشد از يك منبع يگانه و يكپارچه جاري 

 با[كار اين است كه  يكي از راه هاي انجام اين. نيمرا مي توانيم به او بازگردااين تمايالت همة و ما سررشتة  است
وارد جهان كثرت و دوگانگي هاي درون خود خاطر  با شهامت و اطمينانِ، از طريق سلوك باطني، ]ذكر شهادت

                                                                                           12.»]بطلبيمو معني رخداد آنها را [ شويم
 

پيام معنوي استاد خود را در بسياري از فرهنگ هاي كهن و آثار تصديق كنندة روان شناسان پيرو يونگ، پژواك 
به عنوان مصاديقي از  فارسيبسياري از ايشان به داستان ها و اشعار  كما اينكه .شناخته اندباز ادبي و درونكاوانة آنها 

 بيندر  يكي از مصاديق پرطرفدارجالب توجه ما ايرانيان اينكه  13.يت اشاره مي كننددستيابي به فرد ي برايراهنماي
از پرندگان عزم ديدن پادشاه خود  كثيريتعداد  در اين داستان،. عطار است» منطق الطير« ،اين روان شناسان

. قصد مي رسندبه م سي تن از آنان ، فقططاقت فرساخطرناك و سفري  طيدر نهايت،  ليمي كنند وسيمرغ را 
يافتن سيمرغ در درون خود آنان  دروني، نهايت كارِ از هفت منزلِ ، پس از عبورايشان در مي يابند كه در اين سفر

دستيابي به  راهمتون در توصيف يونگ اين داستان را يكي از زيباترين  مكتبِبسياري از روان شناسان . آنهاست
                                                                                              14.ناخودآگاه جمعي و فرديت مي دانند

 
دستيابي به فرديت  بر خود الزم ديده است كه ،متأثر از روان شناسي يونگمعاصر غرب، شعراي  مشهورترينيكي از 
از . مهيا سازد امروز را براي انگليسي زبانانِ تمدن هاي كهن جهانديگر آثار منظوم در و آثار شعراي ايراني از طريق 
                                                   15.كرده استرا ترجمه حافظ و موالنا  برخي از اشعاراو  شعراي ايرانيميان 

 

نسل حاضر، از  از اين رو مي توان تئوري دستيابي به فرديت به زبان يونگ را ويرايشي جديد، متناسب با درك علميِ
در جوامع توسط عرفا و شعرا  ،نظمبه به نثر و  ،دانست كه پيش از اينپيشينة تمدني بشر  متعلق بهكهن آرماني 
 معموالً روان شناسان پيرو يونگ تجربة فرديت و آگاه شدن به عالمي كه فراي تضادهاست. بيان شده استمختلف 

اما به ، شدبيش طول نمي كبه هر بار كه رخ مي دهد لحظه اي اگر چه اين تجر. نامندمي » بيداري«تجربة  را
 مكرراً با آن) و مي خواهد(مي تواند كه او  كه جهاني وراي جهان حس نيز هست گرددمعلوم مي سالك  تدريج بر

 مطلقاًجامعه كل جسماني و رواني فرد و  يونگ برقراري ارتباط با اين جهان را براي سالمت 16.ارتباط برقرار كند
                            . بيندامكانپذير مي  17»كهن الگو«را توسط چيزي به نام  اين ارتباطضروري مي داند و ايجاد 
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منظور از كهن الگوها، مجموعه اي از مفاهيم است كه در تمامي جوامع انساني مشترك اند. اين مفاهيم معموالً در 
به اندازه اين نمادها مي يابد اما در بسياري از موارد  متفاوتينگ شكل د كه در هر فرهنبيان مي شو نمادهاييقالب 
يونگ، همانطور كه اندام هاي  ياز منظر روان شناس. آنها را قابل مقايسه خواند مي توانكه اند  به هم شبيهاي 

، كرده استر ميسرا  اوآدمي در تمامي انسان ها مشترك اند و به جسم او ساختار داده و حيات سالم  تنمختلف 
از نمي تواند و بدون آگاهي از آنها، انسان است نيز در روان آدميان مشترك  خوانده مي شودكهن الگو مفاهيمي كه 

                                                                                                  .باشدبرخوردار  المس و رفتاري روان
 

كه قبالً اشاره شد، يونگ يافته هاي روان شناختي خود را از دو منبع به دست آورد، يكي از مطالعة همانطور 
پي برد با هم او با مقايسة اين يافته ها . فرهنگ هاي مختلف جهان و ديگري از طريق درونكاوي خود و بيمارانش

تخيل «اري از طريق در بيديا و  يندد مي آافرارؤياها به خواب كه بسياري از صورت ها و بينش هايي كه در 
كه در افسانه ها و اسطوره هاي گردآوري شده  هستندمي رسند داراي وجوه مشتركي با صوري  به نظر آنها 18»فعال

 كشف. اشاره به مفاهيمي خاص دارندجملگي و اين تصاوير مشابه . ديده مي شوداز فرهنگ هاي مختلف جهان 
است برخاسته  از روان بشر كه شامل همة اين مفاهيم به عنوان بخش مشتركي از سوي يونگ» جمعي ناخودآگاه«
   .و يافته هاي  روان شناختي از درون افراد است ،گسترده از يافته هاي فرهنگي از بيرون همين مجموعةمطالعة از 

 
ه فرديت يند دستيابي بافسانه ها و اسطوره ها با كهن الگوها از يك سو و فرآبين حال براي روشن تر شدن ارتباط 

از ديدگاه روان شناسي  :توجه كنيم» نماد«و » عالمت«به تفاوت بين  مي طلبد كهديگر،  از سويتوسط افراد 
مثال كلمة  .ما از كلمات براي اشاره به چيزهاي محسوس استفاده مي كنيم. اند) يا نشانه(عالمت  ،ماتكليونگ، 

براي نيز خوانده مي شود،  بلسممثال يا اما نماد، كه . اعي مي كندتصوير دوچرخه را در ذهن ما تد» دوچرخه«
اهيمي چون باروري، مفال در بسياري از جوامع، مث. ق حس نيستندياشاره به چيزهايي است كه قابل درك از طر

يرخوار همراه با كودكي ش مادرييا  و پر شير ي بزرگيبا سينه هامجسمه يا نگاره اي از زني با ، حاصلخيزي و بركت
                                                                                                          . شده است به تصوير كشيده

 
اسطوره ها و ، افسانه هااشعار، نگارگري هاي روي سفال و نظاير اينها،  واما عالوه بر پيكرتراشي ها يا حجاري ها 

در  - يعني همان كلمات  -و اين وقتي رخ مي دهد كه نشانه هاي زباني . ها نيز حامل كهن الگوهايندر داستان ديگ
داستاني را مي سرايند و از اين رهگذر تصاويري در ذهن خواننده به وجود مي شعري يا كنار هم رديف مي شوند و 

از  بسيارياست كه در » برادر بدخواه« لگويِقابيل كه در قرآن آمده است حامل كهن اهابيل و  مثالً داستانِ. آورند
از طريق اين داستان هاست كه ذهن  19.آمده است» برادر خير و برادر شر«اويني چون با عني كهن نيز افسانه ها

ويژگي هاي كودك و نوجوان با مفاهيمي غير ملموس اما به غايت واقعي نظير اين آشنا مي شود و مي آموزد كه 
، اما با شنيدن داستان هايي داشته باشدن بدخواه شايد او هرگز برادري. انسان ها چگونه است نيك و بد اخالقي در

زشت و  سرانجامِمي تواند  ،با ديگراندر رفتار » برادر شر« اخالقيِ نظير اين او در مي يابد كه چگونه فروپاشيِ
                     .كندي بايد از آن پرهيز سرانجامي كه به هر قيمت؛ داشته باشداو  در زندگي خود پشيمان كننده اي

 

دو برادر از از تواناييِ شنونده در تصور كردن  ي است كهدرسو آن  در بر دارداما اين داستان درس مهم ديگري نيز 
وقتي از باال به دو برادر و رفتار هر يك مي نگريم، وجه تمايز دو برادر آشكار مي . به دست مي آيدنگاهي باالتر 
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 چيره گشتهحسد خودبيني و حسد تسليم شده و ديگري با سخاوت و جوانمردي بر خودبيني و يكي در برابر : رددگ
. يكي سعادت خود را در نابودي برادر خود مي بيند و ديگري همنشيني با برادر را عين سعادت مي يابد. است

ي ها مي تواند در جامعه به وجود آورد و به داستان هايي نظير اين نمايشگرِ وحدتي است كه فايق آمدن بر دوگانگ
                                                                       . ترويج اتحاد و همدلي، صلح و آرامش در جامعه بينجامد

 

 تخيل يقاز طربيداري هنگامِ كه در  )بصايري(= بينش هاي دروني خواب مي بينيم يا هنگام رؤياهايي كه ما در 
و به د نمجموعه اي از كهن الگوهايند كه از اعماق ناخودآگاه جمعي ما مي جوشخطور مي كند نيز  ذهن ما بهفعال 

كمك مي كند كه اهميت اين تصاوير را  انساندستيابي به فرديت به . دنما مي گردوارد روان آگاه  صورت تصويري
                                   .برآيد هافهم معنيِ وحدت زاي آندر صدد سپس مجدانه و  ، به آنها توجه كنددرك كند

 
و در اين  كار روانكاوان و روان پزشكان، كمك به بيماراني است كه از ناماليمات رواني رنج مي برندبخشي از  قاعدتاً
دستيابي به اما . باشد دروني به همراه داشته آرامشياينگونه بيماران فرديت مي تواند براي دستيابي به راستا، 

كه از ي يبرقرار كردن ارتباط با ناخودآگاه جمعي چه سودي براي انسان ها فرديت و آگاهي از كهن الگوها و تواناييِ
را از ديگر مكتب هاي روان شناسي جدا  روان شناسي يونگاين دقيقاً سؤالي است كه ؟ دارد سالم اند لحاظ رواني
جهلي كه بر  ناخودآگاه و هدايت هاي آن، از وجودر غياب آگاهي نگ معتقدند كه دروان شناسان پيرو يو. مي كند

خواهد جامعه را به تباهي كل  به سوي فردگرايي سوق مي دهد،هر چه بيشتر و او را  روان آدمي سايه مي افكند
كشاند. از اين ديدگاه، دستيابي به فرديت و ميوه هاي آن، يعني ُخلق برتر و َخلق بيشتر در جوامع بشري، در گرو:  

1 (2عالم درون و  پي بردن به وجود (ه تنها و اين آگاهي ن. يي است كه از آن به ما مي رسدكهن الگوهامعنيِ  درك
عالجي معنوي براي بحران هاي اجتماعي و زيست محيطيِ  براي بيماران روان پريش، بلكه راهگشاعالجي 

 پرشماري است كه فردگراييِ بشر در عصر حاضر بر او تحميل كرده است.                                                    
 

كه همان مفاهيم  -كشف وجه مشترك رؤياها، بينش هاي دروني و نمادهاي موجود در ادبيات داستاني كهن 
ر و ضروري براي يونگ، افسانه ها را وسيله اي مؤث مكتب روان شناسانِ موجب شده كه - هاست مشترك بين انسان 

 - آشنايي فرد با اين معاني، در هر رسانة باطني كه خود را نمايان كند  .د شناسايي كنندافراكشف معنيِ صور دروني 
                                         .سازدانسان را با الفباي برقراري ارتباط با عالم درون آشنا مي  -تخيل فعال  رؤيا يا

 

كردنِ ارتباط با عالم  براي برقرار يان و داستان سرايي، روان شناسان مكتب يونگ به روش هاي ديگرعالوه بر داست
كه از موضوع اصلي اين نوشته  دست يافته انددرك پيام هاي به دست آمده از ناخودآگاه جمعي  درون و دريافت و

اما به عنوان نكته اي پاياني در اين . كه به ارتباط بين دستيابي به فرديت و داستان مربوط مي شود خارج است
با علمي كه هم اكنون از طريق . بجاستتوجه جوامع تمدنيِ پيشامدرن به داستان و داستان سرايي تأكيد بر مقدمه، 

و  ظرافت هاما قادريم به  ،به دست آمده 20)و يافته هاي علوم اعصاب(روان شناسيِ تحليليِ كارل گوستاو يونگ 
بزرگانِ زل توسط ادر مكتبخانه ها و در من(خردساالن  يري از داستان در تعليم و تربيت سنتيِي بهره گشگفتي ها

در تاريخ تعليم و تربيت سنتي در كشور ما  .پي ببريم )خواني در مراسم نقالي و تغزيه(بزرگساالن ميان و در ) فاميل
 ،نه ها، تعداد كثيري از داستان هاي عاميانهدر مكتبخا) هند قارةشبه  و دركشورهاي اطراف و به تبعيت از ما در (

در مقايسه با ديگر متون، ادبيات داستاني بيشترين حجم از مواد درسي اين  .خوانده مي شدو قصص انبيا افسانه ها 
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داستان از متناسب با سن كودك، ابتدا از داستان هاي كوتاه و ساده و سپس  21.نهادهاي تربيتي را شامل مي شد
يادگيري الفباي  پس ازيعني در اين نهادهاي بوميِ تعليم و تربيت،  22.استفاده مي شد و پيچيده ترهاي بلندتر 

. براي يادگيري الفباي درك باطني بهره مند مي شدخود نوآموخته  اين مهارت فوراً از، كودك براي خواندن فارسي
 انسانياو بتواند روز بعد نبوده و نيست، عت يا سا يا كنترلي بر رخدادهايِ آگاهيهرگز در آن در جهاني كه چرا؟ تا 

و بدون اينكه به ديگران  شود مسايل زندگي درگيراعتماد به نفس بيشتر با با تا . گردد ُخلق برتربا خالقيت بيشتر و 
                                                                                              23.فايق آيدخود  مشكالتستم كند، بر 

 
_______________ 

 سخنراني جيمز نوول

يز فون اري لوم«را با نقل قولي از  ي كهنروان شناسي كارل گوستاو يونگ و افسانه هاارتباط بين اين مقدمه بر 
از  ، كه يكي از نزديك ترين شاگردان و همكاران دكتر يونگ بود و گرايش خاصي به مطالعة افسانه ها24»ستفران

                                                                                :آغاز مي كنيم ،منظر روان شناسي يونگ پيدا كرد
 

افسانه ها ساده ترين و خالص ترين نشانگر فرآيندهايي است كه در روان ما، در سطح خودآگاه جمعي، صورت مي «
. بشر از ديگر ادبيات بيشتر است] جمعيِ[ت افسانه ها براي بررسي علميِ ناخودآگاه و از اين روست كه اهمي. گيرد

وقتي كه كهن . افسانه ها شامل كهن الگوهاي روان بشر در ساده ترين، عريان ترين و خالصه ترين فرم خودند
يري آنچه در ناخودآگاه الگوها تا اين حد خالص اند، تصاويري كه از آنها به دست مي آيد بهترين سرنخ ها جهت پيگ

در اسطوره ها و ديگر ادبيات داستاني، ما با نمادهايي سر و كار داريم ] برعكس[. ما رخ مي دهد را فراهم مي سازد
ها افسانه . اما در افسانه ها چنين نيست. پوشيده شده اند] از آنِ فرهنگ قومي يا محلي[كه در پوششي فرهنگي 

كمتر تحت تأثير ويرايش هاي آگاهانه و هدفمند فرهنگي و قومي قرار مي گيرند و از اين رو مطالعة افسانه ها براي 
] استمكه برخاسته از ناخودآگاه جمعي [دريافت انعكاسي روشن تر از الگوهايِ اساسي و بنيادينِ روان آدمي 

                                                                                                                            ».مناسب ترند
 

نقل قولي از يونگ آورده است كه نشان  25»تفسير افسانه ها«خود با عنوان  اين روان شناس در جايي ديگر از كتاب
حداقل دو  ،آنچه در اين نقل قول ها مي خوانيم. ستومي دهد كه آنچه در باال آمد دقيقاً برگرفته از نظرات استاد ا

ناخودآگاه جمعي چيست؟ و كهن الگو كدام است؟ اين دو : در ذهن خواننده به وجود مي آوردكليدي سؤال 
اصطالح حتي براي برخي از افرادي كه كم و بيش با روان شناسي يونگ آشنايي دارند نيز چنان كه بايد روشن 

به . به ساختار روان آدمي از منظر يونگ بيفكنيم نگاهي دقيق ترابتدا براي درك روشن اين دو اصطالح بايد . نيست
                                                                                                                      :نقل از دكتر يونگ

 
گام هاي چنين . ستخاص است كه بخشي از ذات او يتابع راه و روشآمدن از تخم بيرون در هنگام جوجه «

ر ساخت مثالً پرندگان د. زندگي ديگر حيوانات نيز مشاهده كردسنجيده اي را مي توان در  فرآيندهاي دقيقِ 
چگونگي جهت يابيِ مارماهي هايي كه هر ساله به . پيروي مي كنند و مشخص دقيق يخود از راه و روشآشيانة 

از سوي ديگر مي . پيروي مي كنندبه دقت ين جانوران از آن برمودا مهاجرت مي كند نيز مهارتي ذاتي است كه ا
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حركت تمامي پاهاي  تانيش بزند  اودقيقاً مي داند كه در كدام نقطه از بدن هزارپا بايد به  زردبينيم كه نوعي زنبور 
ي [ كهن الگوها. اينها همه بخشي از الگوهاي رفتاري ذاتي اين موجودات است! گردداين جانور همزمان مختل 

نيز بخشي از انسان بودن ماست كه مي تواند از طرق علمي مورد بررسي قرار ] موجود در ناخودآگاه جمعي بشر
                        26».را دارد تأثير] بيشترين[ناخودآگاه جمعي ما همان بخشي از ذات ماست كه بر رفتار ما . گيرد

 
       : مثالً جا دارد كه حاال بپرسيم: د براي شنونده مطرح شودبا شنيدن پاسخ به اين سؤال يك سري سؤاالت جدي

بيشتر بدانيم؟ ] كه در برگيرندة اين كهن الگوهاست[چرا ما بايد در مورد كهن الگوها و ناخودآگاه جمعي  -  
                                                                     دارد؟  يا اينكه، به حال ماچه نفعي دقيقاً دانستن اين دو  -
ساده ترين و خالص ترين نشانگرهاي فرآيندهاي روان ما در «س افسانه هاي جن و پري را تچرا يونگ و فون فان -

                                                                              ؟  يا اينكه،معرفي كرده اند »سطح ناخودآگاه جمعي
               با افسانه ها ربط پيدا مي كند؟ ي يونگ دقيقاً به چه صورتختهمة اين نكته ها و بحث هاي روان شنا -

 
ساده ترين و خالص ترين «چرا  ،نخست. در ادامه سعي مي كنم كه يك به يك به اين سؤاالت پاسخ بگويم

                                ه هاست؟               در افسان» نشانگرهاي فرآيندهاي روان ما در سطح ناخودآگاه جمعي
 

ارتباطي ديالكتيكي بين قصه گو و شنونده برقرار مي  آنهاافسانه ها از اين جهت متفاوت اند كه در حكايت كردنِ 
اين در دويست سال اخير، افسانه ها را نيز مثل ساير ادبيات داستاني به صورت مكتوب درآورده اند، اما . شود

 مادامي كه قصه گو افسانه اي را تعريف مي كند، خود تحت تأثيرِ. داستان ها اساساً برخاسته از فرهنگي شفاهي اند
متأثر مي  قصهيعني به همان اندازه كه شنونده از رخدادها و فراز و نشيب هاي . مي گيردآن قرار  عناصر ناخودآگاه

از اين رو، هر بار كه داستاني گفته مي شود، يعني مجدداً به خاطر . استشود، داستان بر ناخودآگاه قصه گو نيز نافذ 
به  قدري متفاوتداستان با ويرايشي  ،و اين يعني هر بار. دوباره به آن شكل داده مي شودو بيان مي گردد،  آورده

ز نظر خيالي و كه ا داستان،در اين ويرايش هاي جديد معموالً برجسته ترين اجزاي . شنوندگان منتقل مي گردد
د چون همين بخش هاست كه بيشترين تأثير ند و تكرار مي گردننگه داشته مي شو اند،احساسي پرارزش و جذاب 

قصه گو در مقايسه با افسانه ها، جزييات اسطوره ها يا قصص پيامبران را  .را بر ناخودآگاه گوينده و شنونده دارند
                   .تغيير دهد نمي تواند به اين سادگي

                                                               
               

)نقاب اجتماعي(پرسونا   
 خودآگاهي

 
 خود آگاه

 
 خود ناخودآگاه
 ناخودآگاه جمعي
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 في رافسانه ها و روان شناسي يونگ را بيشتر پي بگيريم، الزم است كه با معحال قبل از اينكه بحثخاصِ  درك

                                       . روان آدمي، جايگاه كهن الگو و ناخودآگاه جمعي را روشن تر كنيميونگ از ساختارِ 
 

، ايجاد ارتباطي مستمر بين دو سيستم آگاه و همان تراپي روان شناختي ياتحليل از ديدگاه يونگ، هدف از 
يونگ اين فرآيند را . فرآيندي دو مرحله اي است ،، برقراري اين ارتباطويتقاد به اع. است شخصناخودآگاه روان 

                                                                                               . نام نهاده است» دستيابي به فرديت«
 

در  ،تفاوتشناخت اين . است 28»خود ناخودآگاه«و  27»خود آگاه«اولين مرحله در اين فرآيند، درك تفاوت بين 
واقع كسب تواناييِ تدريجي فرد در تميز دادن بين خود ظاهري - يعني همان شخصيت اجتماعي من - و بخشِ 
باطنيِ روان من است كه به صورت ناخودآگاه بر رفتار من اثرگذار است. شناخت تمايز بين اين دو در مرحله اولِ 

بتواند در فعاليت هايي كه تا او قوي گردد  فردساختار منِ اجتماعي موجب مي شود كه  ،ي به فرديتفرآيند دستياب
 ،انجام مي دهد، مثل كار، تعهدات خانوادگي و اجتماعي و غيره زندگي خود در جامعه براي تأمين نيازهاي اساسيِ

                                                                                                                             . كارآمد باشد
 

را به دست  اشدستيابي به فرديت اين است كه خود اجتماعي پس از اينكه شخصيت اجتماعي  مرحلة دوم فرآيند
جود دارند حامل پيام واو و درك كند كه كهن الگوهايي كه در ناخودآگاه  وجود خود ناخودآگاه غافل نشود آورد، از

                    . ها، احساسات و انگيزه هايي است كه به طور ناخودآگاه بر رفتارهاي وي اثرگذار و تعيين كننده اند
 

ترسيم كرد بدين صورتدستيابي به فرديت را مي توان به زبان تصوير  فرآيند:                                              
 

 
اجتماعي خود  

 
محور بين خودآگاه و 

 ناخودآگاه
 

 ناخودآگاه 
 
 

 
و تميز ناخودآگاه  اجتماعي از تدريجي خود اشاره به شناخت» ستيابي به فرديتد«از ديدگاه يونگ، عبارت  ،پس

                                                                                              :به نقل از يونگ. دادنِ بين اين دو دارد
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در فرآيند شكل گيري خود اجتماعي، فرد نقاب هايي براي خود به وجود مي آورد كه هويت اجتماعي او را تشكيل «
 ،از سوي ديگرو . است -  29»پرسونا«يا همان  -هدف از دستيابي به فرديت از يك سو زدودن اين نقاب ها . مي دهد

عظيم اما نامحسوس  يوجود صوري است كه از جانب ناخودآگاه بر ذهنيت و رفتار او تأثير به شراف پيدا كردنا
                                                                                                                                   30».دارد

 
باال نشان مي دهد، دستيابي به فرديت فرآيندي تدريجي است كه طي آن، اينكه، همانطور كه نمودار بيشتر توضيح 

در ] و در عالم ظاهر از نظر رواني. [خود اجتماعي از كهن الگويي كه همان خود ناخودآگاه است خروج مي كند
ج با رشد ه تدريلي مي بينيم كه بو. خاصي با مادر خود دارد روانيِ ، كودك تا مدتي پيوستگيِنيز ابتداي زندگي

هويتي مستقل و جدا از مادر پيدا مي كند به طوري كه او خود را به عنوان شخصي مجزا از پدر و  كودكبيشتر، 
در محيط خانواده و جامعه، با شكلي گيري چيزي به نام پرسونا » خود«ولي فرآيند شكل گيري . مي شناسدمادر 

بخشي از فرآيند . يي با ديگران محسوب مي شودتي فرد در رويارويتوأم است كه اصطالحاً نقاب هاي شخص
به فرديت، زدودن اين نقاب هاست و بخش ديگر، معرفت پيدا كردن به صور دروني و سپس تالش براي دستيابي 

 عبور از آن ازدقيقاً مرحله اي از دستيابي به فرديت است كه مي توان براي و اين . فهم معاني اين تصاوير است
داراي ] همانند جسم او[از نظر يونگ، درون آدمي . كمك گرفت) قصص انبيا و غيرهره ها و و اسطو(افسانه ها 

] از طريق زبان[كه  اويندمهم اند چون انعكاسي از ژرفاي باطن  انسانبراي  ادبيات داستانيِ كهنو . ساختاري است
براي اينكه عملكرد افسانه ها . اندشده بشر صورت نمايشگرِ محسوسي از ساختار ناخودآگاه  به بيرون فكنده و بدين

در مورد تيپ شناسيِ چند در آشكار كردنِ ساختار ناخودآگاه روشن تر بيان شود الزم است كه در اينجا نكاتي 
                                                                                               . شود مطرحشخصيتي از منظر يونگ 

اشراق/شهود  

 

 من

 

 

 

 احساس فكر

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حس



 

10 

 

اما در فرآيند . استمراتب بيشتر از تأثير خود آگاه  هبدر افكار و رفتار فرد ناخودآگاه  نفوذدر روان شناسي يونگ،  
آگاه از اين رو تعجب آور نيست كه. فرد نقشي اساسي در راه يافتن به ناخودآگاه دارد دستيابي به فرديت، خود 

درك تيپ شناسيِ يونگ نشان مي دهد . كرده استارائه تيپ شناسيِ شخصيتي افراد بحث مفصلي پيرامون يونگ 
كه چرا تالش براي رسيدن به نوعي تعادل در شخصيت، نقشي كليدي در برقراري ارتباط خود آگاه با ناخودآگاه 

                                                                                                                             . جمعي دارد
 

براي شناخت روان آدمي  32دلرآ] آلفرد[و  31فرويد] زيگموند[هاي روان شناساني چون يونگ باور داشت كه تئوري 
با انگيزه هايي كه به او معتقد بود كه روان آدمي خيلي پيچيده تر از آن است كه فقط . ناقص اندارزشمند اما 

او كوشيد تا اين نقيصه در تئوري . تمايالت يا سرخوردگي هاي جنسي مربوط مي شود قابل درك و مطالعه باشد
                            . هاي موجود براي ريشه يابيِ روانيِ افكار و رفتار افراد را با تيپ شناسي خود آگاه جبران كند

 

يونگ اين دو رويكرد كلي افراد به . 34و برون گرا 33درون گرا: كليِ شخصيتي شناسايي كرد وعِدر اين تالش او دو ن
به يكي از چهار  اما صرفنظر از اين دو نگرش كلي، افراد ممكن است. نام نهاد 35»نگرش«محيط اجتماعي خود را 

، برخي مسلك اند خي حسيبرخي از افراد احساسي اند، بر. ذهن خود تمايل بيشتري داشته باشند 36»عملكرد«
                                                                                                   . ديگر منطقي و برخي شهودي اند

 

 تمايل داشتنمردم . محسوب مي شودتر فكري و منطقي پسنديده  عملكرد، ]فرهنگ مدرنِ غرب[= در فرهنگ ما 
 نيز در جامعهاز اين رو، را بر ديگر عملكردها ترجيح مي دهند و ] آناز كردن و استفاده [ نايي ذهنيبه اين توا

 عملكرد كه در نقطة مقابلِ ،به عملكرد احساسي ،اما برعكس. پرورش اين توانايي در افراد بيشتر تشويق مي شود
ظر تيپ شناسي يونگ، اگر كسي بيشترين به طور كلي، از من. توجه زيادي نمي شود ،قرار دارد فكري و منطقي

مي تمايل را به فكر و منطق در شناخت و تصميم گيري داشته باشد، عملكرد احساسي كه در نقطة مقابل قرار 
در مقام هاي دوم و  شهودي و حسي، عملكرد براي چنين شخصي. ، ضعيف ترينِ توانايي ها و تمايالت اوستگيرد

در  - يعني درونگرا و برونگرا  - با در نظر گرفتن دو نوع كلي شخصيتي ترتيب، بدين پس . سوم قرار مي گيرد
                                                                                  . شخصيتي تعريف كرد مجموع يونگ هشت تيپِ

 
مثالً از اين منظر نگاه مي كنند كه  تيپ شناسي هاي شخصيتي بهمعموالً  در مباحث مديريت پرسنل و كارگزيني
برونگرايند و [، حتماً از افرادي استفاده كنند كه و با ارباب رجوع سرو كار دارد براي كارهايي كه مستلزم تفكر است

اما از منظر يونگ و . ذهن خود دارند فكري و منطقيِعملكرد استفاده از تمايل و توان بيشتري در ] عالوه بر اين
از . داردتيپ شناسي كاربرد كامالً متفاوتي ] فرديت را داشتند كه دغدغة خودشناسي و دستيابي به[س فون فرانت

الزم داراي روان كاملي باشيم  بخواهيم كهمنظر ايشان، دستيابي به فرديت يعني كامل شدنِ روان آدمي و اگر ما 
به صورتي افراطي و فقط و  شويمبهره مند از فوائد هر چهار عملكرد ذهن خود و برابر متعادل  نحويكه به  است

اين تعادل است كه فرد مي تواند به  يچرا كه فقط با برقرار. نامتعادل به سوي يكي از اين عملكردها متمايل نباشيم
ام، بايد سعي كنم كه » منطقي«كمي بيش از حد اگر من  يعنيپس . طور مؤثر با ناخودآگاه خود ارتباط برقرار كند

به ويژه با  -شوم و از آن در روابطم با ديگران تر كار كنم و به آن نزديك بيشتر شخصيتم » احساسيِ« روي عملكرد
        .نيز غفلت نورزم و همچنين در كار كردن با ديگر عملكردها، حسي و شهودي. بهره ببرم - نزديكان در خانواده 
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تا اين حد مكث كرده  تيپ شناسيِ شخصيت هاط با حاال شايد بپرسيد كه چرا من روي ساختار ذهن آدمي در ارتبا

بهتر روان آدمي  ام؟ جواب من به اين سؤال اين است كه مي خواهم مصداقي از بهره گيري از افسانه براي شناخت
                                             : تا نقش ادبيات داستاني در خودشناسي روشن تر شود را به عنوان مثال بياورم

 
سه پر . را مفصالً تفسير كرده است 37»سه پر«فون فانتس افسانه اي به نام ماري لويز ، »تفسير افسانه ها«در كتاب 
آنها را بيازمايد تا اليق ترين را براي جانشيني خود او مي خواهد . پادشاه پيري است كه سه پسر دارد داستانِ

به نظر نمي و  غالباً ساكت است ،، كه كوچكترين آنهاستاما سومي ندزرنگ اظاهراً دو تا از پسران او . انتخاب كند
                                                   . مي خوانند 38»ساده لوح«او را  به همين خاطرو  رسد كه خيلي دانا باشد

 
جود دارد؛ اين چهار اگر خود پادشاه را نيز به حساب آوريم، چهار شخصيت ودر اين داستان توجه كنيم كه 

كه در باال آوردم در نظر  - يعني فكر، احساس، حس و شهود  - روان آدمي عملكردشخصيت را تمثيلي براي چهار 
 بزرگترِ دو پسرِ). كهنه و فرسوده از فرط استفاده(غالب در فرد است  عملكردبه ترتيب، پادشاه، مثالي براي : مبگيري

چهارم است كه ضعيف  عملكردنيز تمثيلي براي آن ساده لوح و  يندوو سوم ا پادشاه به ترتيب توانايي هاي دوم
مطرح مي كه پدر برايشان مسابقه هايي در [به اصطالح زرنگ تر پادشاه  دو پسرِ. استآنهترين و مغفول مانده ترين 

هر سة آنها محول كاهلي مي كنند چون انتظار ندارند كه برادر كوچك و ساده لوح آنها از پس كاري كه به ] كند
ساده لوح با  برعكس،. بدون اينكه زحمتي بكشند فرصت را از دست مي دهندهر بار شده برآيد و به همين خاطر 

و نهايتاً تاج شاهي  همة ساده لوحيِ ظاهري اش در هر مسابقه با بهترين نتيجة ممكن پادشاه را شگفت زده مي كند
                                                                                   .ندرا به سر مي گذارد و با درايت سلطنت مي ك

 

اين توانايي شايد به طور . شخصيتي ما نيز به همين سياق عمل مي كند عملكردضعيف ترين و مغفول مانده ترين 
راه مي افتد و با به  عملكردشتر اين كافي وارد ميدانِ عمل شود، اما با تمرين بي خاطرِناشيانه و بدون اطمينان 
  .مي گذارد يمعجزه آسايي از خود به جا] نوآورانه و[، نتايج آوردبه وجود مي بدين صورت تعادلي كه در ضمير فرد 

 
صحبت  يبا جزيياتي كه تا اينجا. بازگرديم» دستيابي به فرديت«به فرآيند دو مرحله ايِ   اجازه بدهيد كهحاال

همچنين توضيح بدهيم كه اصالً چرا و . اين فرآيند بپردازيمتوانيم به توضيح برخي ظرافت هاي مي  مطرح كرديم
                                   . براي خود او و كل جامعه مطلوب است ،رسيدن به فرديت فرد به منظورتالشِ آگاهانه 

 

به سلوك باطني شخص ديگري كمك مي روان شناس  يك نقشيا در  - وقتي ما در حال سلوك باطني هستيم 
از فرآيند دستيابي به فرديت  -اول يا دوم  -ضروري است كه بدانيم در حال حاضر بر روي چه مرحله اي  -كنيم 
خارجي و نفس براي ايفاي نقش هاي  تالش ما متوجه پرورشِ مقتضاي مرحلة اول اين است كه تمامِ. مي كنيم كار

تالش مسلماً . حاصل شود - »پرسونا«يا همان  -شخصيتي اجتماعي  ،ه اين تالش هاباشد تا در نتيج اواجتماعي 
متفاوت  بايد اتفاق بيفتدبا آنچه در گام دوم اين فرآيند در مرحلة نخست براي ايجاد چنين تحولي در روان شخص 

اما . كامالً ضروري استاجتماعي در مرحلة اول براي آغاز مرحلة دوم  ناگفته نماند كه دستيابي به خوداما . است
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بر و نه  تمركز داردآگاه با رخدادهايِ عالم درون  مرحلة دوم بيشتر بر توسعة رابطة خودبرعكسِ مرحلة نخست، 
                                       .روزمرة فرد وپرداختن به دغدغه ها و دلمشغولي هاي مرتبط با نقش هاي اجتماعي 

 
معموال آنچه و . هر دو مرحلة دستيابي به فرديت مستلزم نوعي رويارويي با ناخودآگاه استكه  در نظر داشته باشيم

در واقع، بسياري از اين . داستان رخ مي دهد بيانگر مراتب مختلف اين رويارويي است در افسانه ها براي قهرمانِ
ه از اين رهگذر بي مي كند و ط - در بيرون و درون خود  - داستان ها حكايت سفري است كه قهرمان داستان 

خوب است كه در اينجا به نموداري نگاه كنيم كه براي توصيف مراحل . سطحي باالتر از آگاهي و توانايي مي رسد
                                                                                                     :مختلف اين سفر ترسيم كرده اند

 

 
 قهرمان فرصتي براي ورود به سفرِ ابتدا  ) 1( .سفر قهرمان داستان معموال در شرايطي عادي و روزمره آغاز مي شود

پير يا راهنما، تصميم به آغاز سفر يك اما پس از يافتنِ . )3( اما آن را پس مي زند ) 2( پر ماجراي خود پيدا مي كند
با و به يكباره  )5( مي كندعبور  -عالم روزمره و عالم درون  -ين دو عالم سپس تو گويي از آستانة ب. )4( مي گيرد

دوستان و دشمناني نيز پيدا  ،داستان اين شدايد، قهرمانِ در. )6( روبرو مي شودو غريب مسايل و مصائبي عجيب 
نوعي  كه او فرآيند ، جايي)7( رويارويي با مسايل او را مكرراً به پناه بردن به خلوت درون سوق مي دهد. مي كند

ين ا. )9( اين تجربه با گرفتن نوعي جايزه يا يافتن نوعي گنج همراه است. )8( مرگ و تولد دوباره را تجربه مي كند
معموالً پس از يافتن گنج، . داستان قبالً فاقد آن بوده است كه قهرمانِاست ماورايي  جايزه يا گنج در واقع قدرتي

 هدايت

 بازگشت عزيمت
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اما در . روزمرة خود بازگردد زندگيِ تا دوباره به جهان عادي و )10( پيش مي گيرددر قهرمان راه بازگشت را 
است كه چونان كيميايي » گنجي«حاال او داراي . )11( تفاوت داردكامالً كه قبل از سفر بوده  شخصياو با  ،بازگشت

                                                          )12( .سحر آميز او را در برابر مسايل زندگي مقاوم و توانا ساخته است
                                                                                            

خطر وقتي ما را تهديد مي كند كه به چالش . سلوك ما در عالم درون بي شباهت به سفر قهرمانان افسانه ها نيست
در رويارويي با مسايل . كنيمنمي گذارد بي توجهي كنيم و معني آنها را درك ما ه بر سر راه هايي كه ناخودآگا

اگر ما مهارت . اثر مي گذاردزندگي، خود آگاه ما داراي تعصب ها و عقده هايي است كه بر تصميمات و رفتار ما 
              :ي از دو مسئلة زير مي شويمهاي الزم براي مديريت اين عقده ها و تعصب ها را نداشته باشيم، قرباني يك

 
 1) هويت و شخصيت خود را بر يكي از كهن الگوها منطبق مي سازيم  يا 

 2) كالً از ناخودآگاه و كهن الگوهاي آن بيگانه مي شويم. 
 
هر كدام از اين حاالت - يعني چه انطباق هويتي با يكي از تضادهايي كه كهن الگوها به وجود مي آورند و چه 
بيگانگي كلي نسبت به ناخودآگاه و كهن الگوهاي آن -  خاستگاه مجموعه اي از مسايل و بيماري هاي رواني است 

و اين . راه پرهيز از اين دو دامگه بزرگ، برقراري گفتگو با ناخودآگاه است. كه امروزه مبتال به افراد و جوامع است
كه از دو منبع به آگاهي ما راه  امكانپذير استري و تعبير تصاويري پيگيگفتگو با ناخودآگاه و حفظ ارتباط با آن از 

          .                                                                                        تخيل فعال) 2 رؤياها و )1 :مي يابند
 

مده است كه در شناخت كهن الگوها و درك روش هاي ديگري نيز توسط ديگر روان شناسان پيرو يونگ به وجود آ
برقراري ارتباط با ناخودآگاه  39.ندندرست معني آنها و توجه به احساساتي كه در ما دامن مي زنند به ما كمك مي ك

كهن الگوها و درك تأثير آنها بر ذهن و رفتار ما امري ضروري است چون چنانچه ما از اين ضرورت غفلت  ختو شنا
                                                                                             :دچار دو مسئله مي شويمكنيم، ناگزير 

 
1) انطباق با يكي از كهن الگوها موجب مي شود كه ما خود را بسيار بزرگ تر و تواناتر از آنچه هستيم ببينيم. 

                                                              يا .]گ بيني مي شويميا همان خود بزر 40»تورم«اصطالحاً دچار [
2) با احساس بيگانگي و جدايي از توانمندي هاي دروني، خود را فاقد هر گونه توانايي براي منشأ اثر بودن در زندگي 

                                                                                                                              . حس كنيم
 

نااميدي به شكل مسئلة دوم  تجليو  به خود مي گيرد باال اضطراب و استرسِ فرد شكلِ تجلي مسئلة اول در زندگيِ
كنيم و وقتي فرا گرفتيم اما وقتي كه ما يادگرفتيم كه ارتباطي سالم با ناخودآگاه برقرار . پديدار مي شودو افسردگي 

تام به يادآوري هاي او گوش فرا دهيم و به آنها پاسخ هاي مؤثر بدهيم، آن زمان مي  كه چگونه با تواضع و فروتنيِ
را به وجود آورده نام گرفته است » خودآگاهنا وخود آگاه بين ورِ ارتباطيِ مح«چيزي كه توانيم به جرأت بگوييم كه 

از اين راهنمايي ها به ما اجازه مي دهد كه معني و احساسات پشت كهن الگوها را دريابيم و  اين محور ارتباطي. ايم
                                 . به شيوه اي مبتكرانه بهره مند گرديم -يعني در جهان بيرون -در مرتبة آگاه روان خود 
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سعي كردم كه با آوردن . امون روانِ آدمي استآنچه بيان شد مختصري بسيار اجمالي از تئوري دكتر يونگ پير
اما همة اين گفته ها ما را به . مثال هايي از افسانه ها جايگاه اين داستان ها در شناخت كهن الگوها را روشن تر كنم

ها چرا روان شناسانِ پيرو يونگ تا اين اندازه به افسانه ها و اسطوره «: اين سؤال باز مي گرداند كه قبالً پرسيديم
                                                                                                                             »عالقمندند؟

 
آگاه با  برقراري محور خود. مي يابيم نام گرفته است 41»روشِ گسترشي«ي كه پاسخ به اين پرسش را در مفهوم

روش همانطور كه قبالً هم اشاره شد . از اقدام به گفتگو با ناخودآگاه و منتظر پاسخ نشستن استناخودآگاه برخاسته 
تصاوير و تخيالتي است كه از ژرفاي ناخودآگاه به  ،هاي اصلي ورود به اين گفتگو از ديدگاه يونگ، كار بر روي رؤياها

در ك معاني آنها به چه صورت انجام مي شود؟ اما پس از دريافت اين تصاوير، در. خطور مي كندخود آگاه  خاطرِ
با مقايسة اين تصاوير دروني با نمادها و سنبل هايي كه . اينجاست كه افسانه ها و اسطوره ها به كمك ما مي آيند

ما مي توانيم در  - روش گسترشي ناميده شدهاً اصطالحفرآيندي كه  -در افسانه ها به تصوير كشيده شده است 
                                                                                                      . صور بينديشيم مورد معني اين

 
                                                           

كارل گوستاوقش آنها در روان شناسيِ و ن نوول در مورد افسانه هاروان شناس آمريكايي جيمز  يانراين نوشته ترجمة متن سخن  1
  

به زبان اصلي به آدرس اينترنتي زير  رانيبراي شنيدن اين سخن. است» فرديت«براي دستيابي به يونگ، روان شناس مشهور سوئيسي 
:مراجعه نماييد  

- James Newell. 2019. Introduction to Jung and Fairy Tales. (accessed 24 March 2021) 

www.youtube.com/watch?v=CV4-NDS_U7Q 

:، نگاه كنيد بهبراي كنترل جوامع آشنايي با نظريات برخي از اين روان شناسان و نفوذ ايشان در طراحي نظام مدرن آموزش جهت  2
  

ع رساني سايت اطال. ، چرا و چگونه»تحصيل كامل«مقاومت همه جانبه با : دكتري، نه الزم و نه كافي. 1396. اسفنديار عباسي -  
) 1400فروردين  17دسترسي . (63-70صص » در خدمت اصالح الگوي مصرف«  

www.eabbassi.ir/pdf/article_culture_phdnotnecessaryAbbassi.pdf  
3
 analytical psychology  

4
 feelings. thinking, sensation, intuition 

و از اين رو مي كوشيد تا نتايج به علم و نظرورزي كامالً آگاه بود كارل گوستاو يونگ از شيفتگي متفكرانِ معاصر خود نسبت   5
  

اما مطالعة روان آدمي،  .ارائه كندمطالعات خود پيرامون روان آدمي و مشكالت رواني مردم در عصر خويش را با اتكا به رويكردي علمي 
از اين . ، سنخيت نداردمتمركز استبعد  ماده و در عالم با رويكرد علمي كه همواره بر اندازه گيري چيزها كه چيزي متافيزيكي است،

قادات ديني و معنوي مردم در اين مطالعة فرهنگ هاي كهن جهان و اعتاز يك سو يعني  -آقاي يونگ با مطالعة تطبيقي خود  رو
فرهنگ ها و از سوي ديگر مطالعة تحوالت دروني خود و ديگران -  گامي ارزنده در شناخت علمي روان بشر برداشته است كه از طريق 

مي توانند در مورد سلوك باطني با هم  -كه همواره مشتاق پي بردن به توجيهات علمي پديده هايند  - نه تنها اعضاي نسل امروز  آن
. بينديشندجايگاه رفيع شريعت و معارف ديني در تمدن بشر قادر خواهند بود كه به  گفتگو كنند بلكه  

 
:در تعامل با اقوام بومي، حكايت دو نمونة زير خالي از لطف نيست ندة آقاي يونگاز تجاربِ دگرگون كن  

در اين سفر، . سفر كرد] در اياالت متحده[سال بيش نداشت، به قرية تائوس در ايالت نيومكزيكو  50، وقتي كه يونگ 1925 در سال - -
مردي به نام ي كه در آنجا زندگي مي كردند ئيس قبيلة سرخپوستانر. او براي اولين بار با انسان هايي آشنا شد كه سفيدپوست نبودند

لب . سفيدپوستان خيلي بي رحم اند«. از مشاهدات خود در مورد سفيدپوستان سخن گفتبا او بود كه ) درياچه-دريا(= » اوچويه بيانو«
كه به همه چيز خيره مي نگرند؛ انگار كه چشماني بي حيا دارند . هايي نازك، بيني هايي تيز و صورت هايي پر چين و چروك دارند

راستي، به دنبال چه مي گردند؟ سفيدپوستان هميشه دستشان دراز است و چيزي . هميشه به دنبال چيزي براي تصاحب كردن اند
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گفتة رئيس بيانو اين » .ما رفتار آنها را درك نمي كنيم و فكر مي كنيم كه ديوانه اند. آنها هميشه بي قرار و ناراحت اند. مي خواهند
 يونگ را كنجكاو كرد به طوري كه از او پرسيد كه مشخصاً چرا او فكر مي كند كه همة سفيدپوستان ديوانه اند. 

 
مگر . ُخب اينكه مسلم است«: گفت با تعجبيونگ » .ي كنندسفيدپوستان مي گويند كه با سرشان فكر م«: در پاسخ گفتبيانو رئيس 
. »با قلبمان«: اوچويه بيانو با انگشت به سينه اش اشاره كرد و گفت» !با چي فكر مي كنيد؟شماها   

 
براي نخستين بار يك غيرسفيدپوست . شد ويخود نقل مي كند كه چگونه اين گفتگو سرآغاز تفكرات طوالني در  زندگينامةيونگ در 

چه حد استعمار بر روان و بينش خود او اثرگذار بوده او تازه پي برد كه تا . براي او تصويري كامل و واقعي از سفيدپوستان كشيده بود
يونگ حاال مي » .انگار تا آن لحظه از خودم و ساير سفيدپوستان تنها تصويري رنگ آميزي و رتوش شده و دلپسند ديده بودم«. است

از اين منظر، او تجربه كرد كه . توانست با بينش جديدي كه رئيسِ سرخپوست به او داده بود، تاريخ اروپا را با نگاهي جديد مرور كند
از حملة . آنچه در گذشته به افتخار و احساسات مثبت در درون او دامن مي زد، حاال بسيار كريه و خشونت آميز به نظر مي آمد

دند گرفته ويران كر را] فرانسه، لوكزامبورگ و غرب آلمانِ امروز[ »ل رومگ«كه شهرهايِ جوليوس سزار و ديگر فرماندهان روم باستان 
تا تجاوز صليبيون به سرزمين هاي مقدس و تعدي و كشتار كريستوف كلمب و كورتز به اقوام صلح دوست قارة آمريكا به بهانة تبليغ 

. مسيحيت، تماماً به غايت ظالمانه به نظر مي آمد  
 

ون گرفتن مستعمرات، تبليغ دين به آنچه ما با واژه هايي چ: مادامي كه اين تصاوير كه از ذهن من مي گذشت به خود مي گفتم«
آن روي ديگر اين توجيهات، چهره اي است خشن شبيه به چهرة . يج تمدن و غيره توجيه مي كنيم، رويِ ديگري هم داردملحدين، ترو

» .پرنده اي شكاري كه همواره به دنبال شكار است، چهره اي كه در انسان تنها شايستة دزدان دريايي و راهزنان است  
- Carl G. Jung. 1961. Memories, Dreams, Reflections. New York: Vintage Books, p. 248-249. 

 

غير تخصصي و جهت استفادة  يبه زبان ويشاگردان وسط دكتر يونگ و گروهي از كه ت» انسان و سمبول هايش«كتاب در  ---   

ن قوم و تجارب باطني اي. سخن به ميان آورده اند» َنسَكپي« عموم خوانندگان نگاشته شده است، ايشان از قومي به نام سرخپوستان
: است انسانپيرامون ناخودآگاه و نقش آن در هدايت  رفتار ايشان مؤيد نظرية يونگ  

 
در جنگل هاي ناحية البرادور  ساكنوجود عالم درون و حضور آن در زندگي انسان ها را مي توان در قومي به نام سرخپوستان نسكپي «
و دور از هم در اين جنگل  اين انسان هاي ساده و بي آاليش شكارچي اند و در خانواده هاي جدا. وشني ديدبه ر] ك، كاناداِبُك شمال[

آداب و  ،به اين قوم اجازه نداده كه همانند ديگر اقوامتا كنون فاصله اين خانواده ها از هم به قدري است كه . ها روزگار مي گذرانند
در بين نسكپي ها هرگز رهبري ديني نبوده كه به آنها آيين ها و اعتقادات ديني بياموزد تا بر اساس . داشته باشندسنن قومي و ديني 

در زندگي منزوي خود، شكارچيِ نسكپي فقط بايد به نداهاي دروني و . اين آموزه ها بين بد و خوب را بشناسند و راهنمايي شوند
دوستي  هر فردروح  در درك ساده و شسته و رفته اي كه سرخپوست نسكپي از زندگي دارد، .الهاماتي كه دريافت مي كند متكي باشد

ميستا پئو در دل انسان جاي دارد . خطاب مي شود» مرد بزرگ«به معني » ميستا پئو«يا » دوست من« عنوانِكه با  براي اوستدروني 
.و جاودانه است  

 
يعني با كنجكاويِ بيشتري به تفكر در مورد رؤياهاي  -ود بيشتر توجه مي كنند آن دسته از سرخپوستان نسكپي كه به عالم درون خ

راه . [دريافت مي كنند روشن ترينزديك تر و عميق تر با مرد بزرگ وارد مي گردند و رؤياهاي بيشتر و  يبه ارتباطخود مي پردازند، 
هاي ديگري نيز براي نزديك تر شدن به مرد بزرگ هست.] مهرباني و انفاق به اطرافيان و به موجودات در طبيعت، مرد بزرگ را به 

 سوي فرد فرامي خواند و نزديكتر مي كند و برعكس، دروغگويي و نفاق مرد بزرگ را دور ارتباط با او را دشوار مي سازد.» 
- Carl G. Jung. 1964. Man and His Symbols. New York: Anchor Press, pp. 161-162. 

به منظور برقراري ارتباط با عالم درون ]براي دستيابي به شهود[تخيل فعال ي تحليلي توجه خاصي به تعبير خواب و در روان شناس  6
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. است كوشيدهواب را شنيده و در تعبير آنها خ هزار 80 ساله اش بيش از 86طول عمر دكتر يونگ در  كه نقل شده است. شده است
كه او از آنها به عنوان زبان ناخودآگاه سخن مي گويد، تصاويري از  ه استر شونده اي بودحاصل اين تالش، شناسايي الگوهايِ تكرا

مفاهيم و معاني مرتبط با اين تصاوير او . ده استنشخص خواب بين) و مسايل كنونيِ(چيزها كه داراي معاني خاصي نسبت به زندگي 
.ريح آنها پرداخته استه و در كتاب هايش مكرراً به تشنام نهاد» كهن الگو«را  نمادين  

 
اين تصاوير با . به دست آورده است تخيل فعالاز طريق عمدتاً شامل تصاويري است كه وي  »كتاب سرخ«دكتر يونگ،  از مهمترين آثارِ

روان شناسان مكتبِ يونگ، تماس گرفتن با مركز دروني روان را امري حساس و شايستة . تعابير مفصلي توسط نگارنده همراه است
از اين رو تعجب آور . به اعتقاد ايشان، حفظ احترام به عالم درون موجب افزايشِ يافته ها و عمق سلوك مي گردد. حترام مي دانندا

نيست كه كتاب سرخ يونگ با خوشنويسي نگاشته شده و نقاشي هاي آن نيز با كمال دقت و با زيباييِ تحسين برانگيزي ترسيم و رنگ 
. آميزي شده اند  

7
 Aion 

8 Age of Enlightenment 
9
 reason 

10
 C.G. Jung. 1951. Collected Works, vol. 9, pt. 2. Aion: Researches into the Phenomenology of the Self. Princeton: 

Princeton University Press, p. 35. 
11

 Credo In Unum Deum 
12

 Robert A. Johnson. 1986. Inner Work: Using Dreams and Active Imagination for Personal Growth. San Francisco: 

Harper and Row, p. 38. 

13 Sherri Mahdavi. nd. Series: Reading Persian Sufi Poetry through the lens of Jungian Psychology. Seminar at C.G. 

Jung Institute of Los Angeles.  
آقاي جوزف كمبل، اسطوره شناس آمريكايي كه در اثر )2004 ويرايش( »قهرمان هزار چهره«كتاب ة مقدمبراي مثال نگاه كنيد به   14

  

. است پيروي مي كردهو اسطوره هاي جوامع كهن از روان شناسي يونگ  گشايي افسانه هارمز   
- Joseph Campbell. 2004. The Hero with a Thousand Faces. Princeton: Princeton University Press, p.  xxvii 
15

 Hafiz, Robert Bly and Leonard Lewisohn. 2008. The Angels Knocking on the Tavern Door: Thirty Poems of Hafez. 

New York: Harper Collins Publishers. 
منتشر شد به  2004در سال »كولمن باركس«در غرب كه توسط آقاي  اشعار موالنا كرده اند كه آخرين و پرفروش ترين نسخة نقل

  .بوده است »رابرت بالي«معرفي و توصيه هاي مؤكد  موجب

- Maulana Jalal al-Din Rumi and Coleman Barks. 2004. The Essential Rumi. San Francisco, CA: Harper.  

:حقايق مرتبط با عالم درون را به لطيف ترين شكل بيان كرده اند عرفاي فارسي زبان،  16
  

:مي خوانيم فريدالدين عطار نيشابوريشيخ لحظه اي بودن اين تجربه، از مورد در   
ذره ذره روي مولي ديدن است       قبله چيست آيات كبري ديدنست  

:مي گويد ، حافظ شيرازيبراي تجربة مجدد آن به وجود مي آوردلحظه اي بودن اين تجربه و شيفتگيِ عظيمي كه در سالك  وصفدر   
بندة طلعت آن باش كه آني دارد       ن نيست كه مويي و مياني داردشاهد آ  

:ا چنين سروده است، موالناين لحظات نوراني و كششي كه در درون سالك به وجود مي آوردماندگار بودنِ تأثير  موردو در   
داغ تو دارد اين دلم جاي دگر نمي شود        شود تو به سر نمي بي همگان به سر شود بي  

17
 archetype 

18
 active imagination 

به» در خدمت اصالح الگوي مصرف«از سري داستان هاي بابايدي در سايت » خيرخواه و بد خواه«براي نمونه نگاه كنيد به داستان   19
  

www.eabbassi.ir/biography1_babayadi2_1goodguy.htm آدرسِ اينترنتي:  

:اعصاب در سخنراني هاي زير توسط جوزف چيلتون پيرس تشريح شده استبرخي از آخرين يافته هاي دانشمندان علوم   20
  

در خدمت اصالح الگوي«در سايت اطالع رساني . ترجمه اسفنديار عباسي. بازي، داستان، تخيل. 1994. جوزف چيلتون پيرس  

www.eabbassi.ir/pdf/article_culture_imaginationplay_Pearce.pdf ) 1400ن فروردي  5دسترسي ( »مصرف  
در خدمت اصالح الگوي«در سايت اطالع رساني . ترجمه اسفنديار عباسي. يادگيري و آموزش. 1994. جوزف چيلتون پيرس -  
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www.eabbassi.ir/pdf/article_culture_learningeducation_Pearce.pdf )1400فروردين   5دسترسي ( »مصرف  

.99، ص 1. ج. نشر چشمه: تهران. كتب خانه اي ايرانادبيات م. 1393. حيدريحسين ذوالفقاري و محبوبه   21
  

.78، ص همان  22
  

تمدن ساز يكسره از بين برود و به تدريج متاسفانة شتاب براي تقليد از غرب در زمان نهضت مشروطيت موجب شد كه اين نهادهايِ  23
  

وپاييان در مورد ضد علمي بودن فرهنگ اسالمي، سياه از سوي ار متأثر از پروگانِ. نظام آموزشي تقليديِ كنوني جايگزين آن شود
با گنجاندن مواد درسيِ تقليدي در  در عرصه هاي ملي و بين المللي بر خود الزم مي ديدند كه جهت حفظ آبروروشنفكران ِ آن زمان 
) 1823-1892(ارنست رنان متأسفانه نفوذ كالمِ تحقير آميز مستشرقين نژادپرستي چون  .خود را مترقي جلوه دهندنهادهاي آموزشي، 

حتي امروز در مورد پيشينة آموزشي سرزمينمان تحقيق مي كنند، كماكان پژوهشگراني كه نسبت به اسالم هنوز با ماست و بسياري از 
قابل توجهي به  دانشبر طبل مسايلي چون فلك كردن دانش آموزان، كثيف بودن مكتبخانه و بي سواد بودن مكتبدار مي كوبند و 

ما از جزييات و توانايي هاي اين نهاد تمدن ساز كه به شكل شبكه اي فراگير در سراسر كشور حتي در كوچكترين روستاها و درك 
. نمي افزايد فعال بود، ، براي باسواد كردن عموم مردمقريه ها  

 
نه ها و مدرسه هاي ايراني بود داراي شبكه مشابهي از مكتبخا) 1858-1947(خوشبختانه در كشور هند كه پيش از استعمار انگليس 

. شد منتشر 1983 در سالاست كه » دارامپال«نمونه اي از اين مطالعات متعلق به . مطالعات سودمندي از اين نظر انجام شده است
 نسبت بهل بود، با خودباوري و مصونيت كام يس،رهبر انقالبِ هندوستان براي استقالل از انگلماهاتما گاندي، دارامپال كه از پيروان 

مدارس «موسوم به (آموزنده از مكتبخانه ها  گزارشي غني واستفاده از منابع تاريخي موجود،  و استعمارگران آميز تحقيرادعاهاي 
 دونماية القائاتارند و در اين زمينه دپژوهشگراني كه قصد تحقيق دانشجويان و ما به  پيشنهاد. كرده است فراهمدر آن كشور ) »فارسي
 با نه(مكتبخانه ها، پرداخت حق التدريس مكتبداران با غذا و ديگر چيزها  خاكي بودن زمينِكراهت داشتن  مثلِگران اروپايي استمعار
طنزنويساني كه عموماً براي سرگرمي (بسنده نمي شمارند  راو نقل قول هايي اغراق آميز از خاطرات طنزنويسان مشهور ) نقد پول

   :است در كتاب زيرپژوهش دارامپال مطالعة دقيق ) ي بذله گويي كرده اندخواننده در مورد هر چيز سنت
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كمك مي كند و هم به تقويت توانايي فردپديدار مي شود رؤياها اسطوره ها هم به تعبير معاني صوري كه در توجه به افسانه ها و   39
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ان شناسانِ پيرو يونگ معتقدند كه رو. در هنگام بيداري گاه بينش ها و صورت هايي به ذهن انسان خطور مي كند. براي تخيل فعال
افسانه ها و اسطوره ها مي توانند در مفتوح كردن عالم درون براي دريافت اين بصاير سودمند واقع شوند ضمن اينكه براي فهم معاني 

رون براي دريافت صور عالم د ورود بهاما عالوه بر بهره گيري از افسانه ها و اسطوره ها روش هاي ديگري براي . صور نيز ياري رسان اند
حركات  ،اين روش ها شامل يادآوري و انجامِ بازي هاي زمان كودكي، اجراي مراسم آييني، هنرهاي نمايشي. و معاني نيز وجود دارد

در هر يك از اين روش ها، گفتگو با ناخودآگاه هدف است ضمن اينكه سالك، مي كوشد حضور آگاهانة . خاص بدني و دعا مي شود
حفظ  - يعني حس، احساس، فكر و شهود - بين چهار عملكرد ذهني خود  تعادلاين رويارويي با ناخودآگاه را از طريق ايجاد خود در 

مترجم. كند  
40
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41
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