






مقدمه

معنا جوي و جست در

حقيقت شناخت اما است; يكي الوهيت با حقيقت مفهوم
مـيتوانـيم فـقط مـا نـيست/ امكـانپذير مسـتقيم بهطور
و نمادها نمونهها, بررسي و عميق انديشيدن با را حقيقت
و حوادث قالب در حقيقت كنيم/ درك زندگي موضوعات
عـموما كه ميدهد نشان ما به را خود زندگي رويدادهاي
نـميتوانـيم آنكـه وجـود با است/ درك غيرقابل برايمان
آن شـناخت بـه ميل ولي كنيم, درك مستقيما را حقيقت

دارد/ وجود ما در همواره

گوته ـ

تـصور خـوشبختي بـه رسـيدن را زنـدگي از هدف خود خياbت در ما همة
از بـرخـي اسـاسي قانون در حتي كه است گير همه چنان خيال اين ميكنيم/
چه راستي به است/ شده داده وعده خوشبختي> و <آزادي به رسيدن كشورها
مـدتي تـا نـيست آفتابي روز يك در سرسبز دشتي به رسيدن مشتاق كسي

باشد؟ شاد و بياسايد آنجا در رها و بيدغدغه
كه بهطوري دارد; ما براي ديگري برنامة گويا زندگي يا تقدير طبيعت, اما
مانع و ميزند برهم پيوسته را خوشبختي به رسيدن براي اشتياقمان و خيال
تناقض در داريم كه ضعفهايي و محدوديتها با ما اشتياق اين ميشود/ آن
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روح مردابهاي ٨

نازك و شكننده نيهاي مگر نيستيم چيزي ما پاسكال عقيدة به است/ عظيمي
نـيهاي ما اين وجود با و بشكند را ما سادگي به ميتواند بياعتنا دنياي كه
كـنيم/ مـعجزه و شـويم مـتحد هستي جهان با ميتوانيم كه هستيم متفكري
نـرم پـنجه و دست سينهاش در كه ميگويد سخن روحي دو از گوته فاوسِت
آسمانهاست/ طالب ديگري و است چسبيده گردون كرة اين به يكي ميكنند;
اسطورهها, همانند ميبريم پي كه ميرسد روزي ميشود يادآور ما به نيچه
ويــليام مــيگيريم/ مــاتم نكــته ايــن درك بــا روز آن و نـــيستيم مــــقتدر

1. William Hazlitt

ميگويد: هزليت١

است حيواني تنها او زيرا ميگريد; و ميخندد استكه حيواني تنها انسان,

2. The Oxford Dictionary of Quotations, p. 243.

شود/٢ تبديل بهتر موجودي به ميكند تق$ كه

و است طـوbني بسـيار زنـدگي, واقـعيت تـا مـا امـيدهاي مـيان فــاصلة
بردبارانه كه نميكند تفاوتي ميگيرد/ دربر را بيشماري رنجهاي و مشكzت
و آوريم تاب است اجتنابناپذير حال عين در و توانفرسا كه را حاضر شرايط
و بگذاريم دست روي دست فقط يا كنيم برخورد آن با قهرماني روحيهاي با
بسـيار واقـعي زنـدگي و مـا امـيدهاي مـيان فـاصلة حال هر در بگيريم/ ماتم
هدف ميكند, ترغيب را دروني رشد كه يونگ روانشناسي اما است/ طوbني

ميداند/ معنا> <يافتن بلكه خوشبختي, نه را زندگي
لحـظات ايـن امـا مـيكنيم; تجربه را خوشبختي از لحظاتي قطعا ما همة
طـوbني و دائـمي كـوتاه لحـظات ايـن كه داشت اميد نميتوان و زودگذرند
و دنـيا غـني اديــان از بســياري يــونگ, روانشــناسي عــوض در شــوند/
كـيد تأ مـيگيرد, آنـها از را خـود بصيرتهاي يونگ مكتب كه اسطورههايي
و انگـيزه هسـتند, رنـجها بـيابان هـمان كـه روحـي مــردابهــاي مــيكنند
پـيش سـال ٢٥åå ارتـباط ايـن در مـيكنند/ فراهـم را معنا به دستيابي زمينة



٩ مقدمه

1. Aeschylus 2. psyche

چرا و بيچون فرماني اسطورهها قلمرو فرمانرواي كه داشت اظهار اسكليس١
يابيم/ دست خرد به رنج طريق از فقط آن بنابر كه است كرده مقدر

نـابالغ, گـاه, نـاآ انسـان, رنـْج بدون است/ روحي بلوغ و رشد bزمة رنج
كـجرفتاريها, از بسياري ديگر سوي از ميماند/ محدود و ضعيف وابسته,
مزمن, خشم افسردگي, نظير ــ ما روانرنجوريهاي و تعصبات سوء, عادات
گريز براي كه هستند راههايي حقيقت در ــ پرخاش و مداوم ترس اضطراب,
دشـتي زنـدگي, در كـه ميگويد يونگ روانشناسي كردهايم/ انتخاب رنج از
ندارد; وجود خوشبختي و آسايش راحت, خواب براي خلوتگاهي و آفتابي
گـاه كـه مـيرسيم رنجهايي و درد و روحي مردابهاي به آنها بهجاي بلكه
بخش ميخواهد ما وجود طبيعت يعني طبيعت هستند/ عميق و طوbني بسيار
اين در بدانيم بايد اما كنيم/ سپري مردابها آن در را عمرمان سفر از عمدهاي
را زنـدگيمان مـعنادار لحـظات از بسـياري كـه است درد و رنج مردابهاي
ميكند/ رشد و ميگيرد شكل ما روح كه مردابهاست اين در ميكنيم/ تجربه
عميقترين و ارزش هدف, به بلكه زندگي, اهميت به تنها نه كه آنجاست در
شـيوههاي ضـعف عـميقترين بـيشك امـروزه مـيشويم/ واقف آن معناي

است/ انسان روح مفهوم به بيتوجهي رواندرماني
دارد: معنا دو آن ريشة و است <روح> معناي به يوناني زبان در <سايكه>٢
از استعارهاي گريزپايش و اسرارآميز زيبا, كوتاهمدت, دگرديسي كه پروانهاي
كـه است كشـيدن> <نـفس فـعل از ديگـري و ميگذارد نمايش به را ما روح
بـه و ميشود جسم وارد تولد بدو در كه است ناديدني هواي آن از تشبيهي
روانشـناسي, كـه است طـعنهآميز چـه آنگـاه مـيكند/ عزيمت مرگ هنگام
بـيروني, كـه مـيپردازد رفـتارهايي شـناخت و بــررسي بــه غــالبا امــروزه
كـرد/ درمانشان دارو با ميتوان كه هستند آمار به قابلتبديل و قابلمشاهده
بـه بـهندرت امـا هستند, مفيد و مهم درماني شيوههاي اين همة كه حالي در
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ميپردازند/ او زندگي سفر معناي و روحي رشد يعني انسان نياز عميقترين
سطحي نهايت در نپردازد, روح مفهوم به كه درماني هر داشت بهخاطر بايد

باشد/ تسكينبخش آغاز در گر ا حتي ميماند;
بـهعنوان را آن و كـرد درك را روانرنجوري <بايد ميكرد: پيشنهاد يونگ

1. ‘ ‘Psychotherapists or the Clergy,’’Psychology and Religion, CW 11, par.
497.

تـوجه نـمود/>١ مـzحظه است نبرده پي خود معناي به هنوز كه روحي رنج
رد را زندگي بودن بيمعنا فقط نميگيرد; ناديده را رنج يونگ كه باشيد داشته
ايـن مـقابل در مـا تدافـع روانرنجوري, رفتارهاي كه است معتقد و ميكند

است/ زندگي دانستن بيمعنا
زندگي تهاجمات عليه بر تدافعي صرفا روانرنجوري كه بود معتقد يونگ
است/ دروني جراحتهاي بهبود و تسكين براي گاهانه ناآ تzشي بلكه نيست;
او رفـتار پـيامدهاي به نه و روانرنجور فرد نيت و قصد به بايد علت اين به
را جراحتي بايد روانرنجور رفتارهاي دفع يا سركوب بهجاي گذاشت/ احترام
رشد به ميتوانند بهبود انگيزة و جراحت آنگاه شناخت/ ميدهند, نشان كه

كنند/ كمك گاهي آ
گـاه نـاخودآ مـفهوم ميبخشد, جان را يونگ روانشناسي كه اصلي ايدة
قلب در حقيقت در اما ميرسد, بهنظر رايج امروزه ايده اين كه حالي در است/
مفهومي روزمره, زندگي تجربة در حتي و ندارد جايي پويا روانشناسيهاي
بردهانـد/ پي گاه ناخودآ عمق به معدودي عدة نيست/ مردم بيشتر براي آشنا
درك حـوزة از مـيباشد, فـعال درون در كه است مستقل نيرويي گاه ناخودآ
وجـود دليـل بـه نـيست/ پـيشبيني قـابل و است دور و بـيرون Xكام شخص
درونمـان از كـه را عـقدهها فـرافكـني و اعـتيادها وسواسها, ما گاه ناخودآ

ميكنيم/ منتقل بيرون دنياي به ميگيرند سرچشمه
و خـردمند عـظيم, نيرويي وجود تصور است, ناآرام زندگي كه هنگامي
با بيروني اتفاقات به تسليم بهجاي گر ا است/ آرامشبخش درونمان در طبيعي



١١ مقدمه

ميكنيم احساس شويم, متحد دارد وجود درونمان در كه شفابخش نيروهاي
وجوديمان, حقيقت با ارتباط لحظات آن در داريم/ ريشه عميق حقيقتي در
تسكين براي bزم حمايت و پيوند شخص مينامد, <خود> يونگ آنچه يعني

ميكند/ احساس را تنهايي و شدن ترك از ترس
ترس نتيجة كه ميدهد تشكيل اضطرابي از گريز را ما زندگي عمدة بخش
امـروزه كـه فـرهنگي است/ هسـتي جهان برابر در بيدفاعيمان و تنهايي از
تـنهايي از اجـتناب هـدفش و است سـرگرمكـننده مـيانپردهاي ســاختهايـم
آن از نـبايد كـه مـا فـرهنگ تـوهمهاي بزرگترين از يكي بيشك ميباشد/
بـه دهـد; تـغيير نرمي به را ما كه است كسي يافتن به اميد كرد, چشمپوشي
شـدهايـم احـضار آن بـه كـه زنـدگي پرخطر سفر در و بپردازد ما از مراقبت
سـفري چـنين از كـه نـيست تـعجب جـاي كـند/ مـحافظتمان و هــمراهـي
احسـاس خود با هرگز و ميكنيم گذار وا معنوي اساتيد به را آن ميگريزيم;

نداريم/ راحتي و آسايش
تازه رنجي بهصورت خود روحي, محزون احوال از اجتناب ترتيب اين به
از فـراغت و خـوشبختي بـياساييم, نـميتوانـيم هـرگز آن بـا كـه درمــيآيد
بهطرز برعكس بلكه كنيم; زندگي فقط سادگي به و كنيم تجربه را مشكzت

است/ ك دردنا غالبا كه ميشويم كشيده بحرانها ميدان به اجتنابناپذيري
از سرشار و احساسي پربار, مجموعهاي ماست; هويت و شخصيت من,
آزاد, مرزهايي كه است گاه خودآ اصلي مركز من, است/ تكراري تجربههاي
را گـاه خـودآ زنـدگي امـور تـا داريم نياز من به ما دارد/ انعطافپذير و سيال
كند; راهنمايي هدف بهسوي و درآورد حركت به را روح انرژي كند; هدايت
رويم/ پيش نكته به نكته و روزبهروز بتوانيم تا كند حفظ را تداوم و سازگاري
از گاه ناخودآ اجزاي غليان برابر در كه است امنيت حفظ من اصلي وظيفة اما
من ميكند/ مقابله بيرون دنياي انرژيهاي وسيع يورش با و برميخيزد درون
پرتنش و عصبيت با امنيت, به وسواسآميز ميل و وظيفه اين داشتن بهخاطر
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ميكند غبارآلود را چيز همه ميكند, وپاش ريخت ميدود, زندگي صحنة در
ميسازد/ دشوارتر را زندگي حقيقت با ديدار و

زندگي رويدادهاي بر تسلط امنيت, حفظ فقط وظيفهاش ميكند تصور من
نـقش عـمقي روانشـناسي ديـدگاه از امـا است/ مشكـzت كردن متوقف و
و باز بايد من است/ جهان و خود با گفتگو با توأم رابطهاي ايجاد من مناسب
را من و خود گفتگوي يونگ باشد/ كره مذا مشتاق و گاه آ امكان حد تا و پذيرا
كه است من از برتر و ماورايي واقعيتي خود ناميد/ مرتبط و مستقل عقايد تبادل

ميشناسد/ را آن جايگاه و عصبي من محدوديتهاي

1. Individuation

يـونگ, اعـتقاد بـه كـنيم/ اشـاره <فرديت>١ مفهوم به است bزم اينجا در
ايـن و است مسـتقل فـردي به شدن تبديل و روحي رشد معني به <فرديت>

2. Edward F. Edinger, The Creation of Consciousness: Jung’s Myth for
Modern Man

ميباشد/٢ زندگي هدف خدمت در موضوع
با دارد/ ضرورت من و خود ميان پايدار گفتگويي فرديت, رشد فرايند در
تعريف مييابد/ بهبود اندازهاي تا درون جراحتهاي و گسست آنها گفتگوي
روان فـعاليت خـود ديگـر بـهعبارتي مـاست/ دروني فرمانرواي خود, ديگر
وجودمان در را خود بازتاب ما ميباشد/ ما دروني رشد وظيفهاش كه ماست
را خـود بـتوان شـايد مـيكنيم/ تـجربه معنادار و تأثيرگذار تجارب بهصورت
هـم و هـدف هـم است, يكپارچـه و غايتمند كه ناميد زندگي> <سرچشمة
حركت آن بهواسطة كه ميشود اسرارآميزي فرآيند آنگاه روح است/ وسيله

ميكنيم/ تجربه را معنا بهسوي
را امنيت اين ميخواهد و است امنيت داشتن به ميل من اصلي درونماية
ما كه روح راز اما كند/ خzصه معين پيشبينيهاي و خشك يقينهاي قالب در
نيز ما درك از بلكه ماست, تسلط قدرت فراسوي تنها نه هستيم آن از بخشي
يـا قـابلدرك گـاهانه, نـاآ گـاهانه, آ مـيتوانـد روح بـا مـا ارتباط است/ فراتر
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از روح بهدنبال گاه ناخودآ جستوجويي به كه حالي در باشد/ درك غيرقابل
همگي كه هستيم ــ عشق و موسيقي تا گرفته الهيات علم از ــ راههايي طريق
كـه مـيشويم كشـيده مـردابهـايي بهسوي غالبا هستند, من هدايت تحت
خـودمختار و گسترده حضور گواه سقوطها اين برويم/ آنجا به نميخواهيم

است/ روح
را آن بـايد بنابراين گاه/ ناخودآ بهصورت البته دارد; حضور همواره روح

1. Holderlin

هر دشوار; يافتنش اما است نزديك <خدا ميگويد: شاعر هولدرلين١ جست/

2. ‘ ‘Patmos,’’ in Angel Flores, trans. And ed., An Anthology of German
Poetry from Holderlin to Rilke, p. 34.

آنجاست/>٢ رستگاري باشد, خطر كه جا
خـود عـzيق بر تمركز ميپندارند عدهاي چنانكه فرديت رشد از هدف
همة پذيرفتن با كه دارد بزرگتري اهداف بلكه نيست; خودشيفتگان همانند
اجتماعي مقام لحاظ از چند هر فرد, هر ميشود/ امكانپذير زندگي اجزاي
گسترش هدفش كه است زندگي راز از كوچكي بخش حامل باشد, كماهميت
صحت من اعتقاد به كه ــ باشد داشته صحت موضوع اين گر ا ميباشد/ گاهي آ
نـه است شـدن كـامل و يـافتن تماميت فرديت, رشد از هدف آنگاه ــ دارد
را كـي دردنـا سـقوطهاي كـمال بـه رسـيدن فـرايـند خـوشبختي/ به رسيدن

ميكند/ تحميل ما بيميل من بر بارها روح كه دارد دربر
به نميكند, اعتنا است سرگردان و وحشتزده كه من روح, برتري بهرغم
عمر از عمدهاي بخش حال اين با ميگريزد/ مردابها از و ميپردازد سركوب
در روانرنجوري زندان از مهمي قسمت و ميشود سپري مناطقي چنين در ما

است/ نهفته مناطقي چنين با برخورد و پذيرش از امتناع
در بلكه گذشته, در نه را روانرنجوري علت او كه ميداشت اظهار يونگ
در بيمار كه گريزناپذيري وظيفة ميپرسم <من ميكند: جو و جست حال زمان
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1. ‘‘Psychoanalysis and Neurosis,’’ Freud and Psychonalysis, CW 4, par. 569.

زنـدگي مسـئوليت پـذيرش وظيفه, اين چيست؟>١ نميشود موفق آن انجام
سفر اندكي و خود ساية با بيشتر صادقانة برخورد كمي خود, بيروني و دروني
حـال ايـن بـا بكشيم/ سر آنجاها به نميخواهيم كه است جاهايي به عميقتر
كه است آن ما وظيفة هستند/ روحي هدف يك داراي مردابها احوال تمامي
نكـنيم/ فرافكني ديگران به را آنها و نكرده سركوبشان كنيم, زندگي را آنها
ناهنجار رفتاري بهصورت را آن نشويم, مواجه ماست درون در كه آنچه با گر ا
مـا از جـهان بـهبود در داشـتن نقش و خود درون بهبود براي ميكنيم/ حمل
مشتاقانه رفتن از كه جا هر بگذريم/ مردابها ميان از گاهي ميشود خواسته

ميشويم/ كشيده آنجا به زود يا دير كنيم, اجتناب آن به
هـر در كـه داشـتم دوسـتي ميگذرانـدم, را تحليلگري دورة كه هنگامي
آزار مـرا او برخورد اين چيست؟> اين <معناي ميگفت: ناخوشايند موقعيت
را افقهايمان سؤال اين پاسخ جوي و جست در زيرا بود/ او با حق اما ميداد;

ميكنيم/ زندگي بيشتري عزت و وقار با و ميدهيم گسترش
ما همة كه را زيرين دنياي نواحي اين از برخي كتاب, بعدي صفحات در
براي راهحلي من ميكنيم/ بررسي بودهايم آنها از گريز مشتاق و كرده تجربه
بـلكه شـوند; حـل بـايد كـه نـيستند مشكzتي اينها زيرا نميدهم; ارائه آنها

است/ كرده تعيين ما براي روح كه هستند عمر سفر همگاني تجارب

2. Olga Froebe-Kapteyn 3. Letters. Vol. 1 p. 375.

روحي كار كه نوشت كاپيتن٢ فروبه الگا به نامهاي در ١٩٤٥ سال در يونگ
كه داشت اظهار يونگ عمل>/٣ و پايداري <بصيرت, ميشود: بخش سه شامل
پايداري سپس و كند كمك ما به بصيرت ارائة در فقط ميتواند روانشناسي
bزم پـيامدها تـحمل نـيروي و دهـد انـجام بايد كه كاري انجام براي شخص
الگـوي امـا ميكنم; كر ذ را خاص نمونههاي پارهاي كتاب اين در من است/
را آنها ظاهر كه چند هر هستند; واقعي موارد اين اغلب است/ عام آنها اصلي



١٥ مقدمه

سـاختگي نـمونههاي ايـن اما ساختگياند; نيز تعدادي دادهام/ تغيير اندكي
هستند/ حقيقي موارد از واقعيتر

ديـدار بـراي خـوانـنده توافـق و تعمق برانگيختن كتاب اين در من هدف
زيرا داريم; محدودي انتخابهاي ما نهايت در مردابهاست/ اين از گاهانه آ
ميگذرانيم/ مردابها اين در را عمرمان سفر از عمدهاي بخش نه, يا بخواهيم



٢

اندوه,مرگ,خيانت

داشت نگه نميتوان است مطلوب كه را آنچه

1. Devin

بـودند/ مـعمار دو هـر برادرش و پدر است/ ساله هشت و سي كنون ا دوين١
كرده كار معمار بهعنوان مدتي براي و بود خوانده را معماري رشتة نيز دوين
را خـودش ديگـر كـه بود ديده آسيب خيانت و مرگ اندوه, از چنان او بود/

نميشناخت/
زيادي محبت بود; الكل به معتاد و گر سلطه اما مهربان مردي دوين پدر
نـوجوانـي از دويـن داشت/ انـتظار را وفـاداري عــوض در و مــيكرد ابــراز
زندگي پدرش همسايگي در شود; معمار بايد هم او بزرگسالي در ميدانست
دقيقا دستورات اين از بزرگش برادر بماند/ وفادار خانوادهاش به نسبت و كند
تجارب آن در كه گذاشت بزرگسالي مرحلة اولين به پا دوين بود/ كرده پيروي
درونـي ديگـران و خـود از شـخص كات ادرا از مجموعهاي بهعنوان كودكي
را اضطراب مديريت غيرارادي استراتژيهاي آن, كمك به كودك و ميشود

شـيوههاي بـه بزرگسالي تا آن كشاندن و ساختگي يا كاذب خودي كسب چگونگي شرح براي /٢
كنيد: مراجعه نويسنده كتاب اين به خود اسارتبار و زخمي

The Midle Passage in Midlife, pp. 9ff,

ميدهد/٢ پرورش
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پدرياش خانة مجاورت در و كرد ازدواج بلكه شد, معمار تنها نه دوين
نيز مادرش بود/ خانوادهاش خدمت در ميرفت انتظار چنانكه و شد كن سا
مرگ از بعد و بود گرفته پيش در را متقابل اتكاي شيوههاي نظام, آن با مطابق

داد/ ارتقا خود از عاطفي مراقبت مقام به بzفاصله را دوين شوهرش,
متفاوت Xكام وي خانوادة با دوين همسر كه ميرسيد بهنظر اول نگاه در
پيشتاز زني زندگي, شيوة و ديدگاهها در و بود روشنفكر نويسندهاي او است/
به سالگي سي در شد/ بيثبات احساساتش و آورد روي الكل به نيز او اما بود/
كرد/ او وقف وفادارانه را خودش وي, مرگ زمان تا دوين و شد zمبت سرطان
مشترك زندگي افتاد/ كار از سال دو مدت به دوين احساسات او, مرگ از پس
مگر نبود چيز هيچ دوين اما بود/ درآمده پاي از و غم از ماbمال متzطم, آنها
بـرنامهريزي مـجروح خـانوادة از مراقبت براي كودكي از كه وفادار شخصي
قبيل اين از بسياري در كيست/ شغلش تعريف بنابر كه ميدانست او بود/ شده
گـاه نـاخودآ تـباني در كـه خانواده خاموش رأي بنابر كودك يك خانوادهها,
zبـ سپر دارد; نگه روشن را شعله تا ميشود انتخاب ميافتد, اتفاق والدين
پذيرفته را انتخاب اين سكوت در دوين كند/ نگهداري مجروحين از و باشد

ميرساند/ انجام به بهخوبي ميشد محول او به كه را وظايفي و بود
و روانـي بـيحسي نـوعي آمـد, مـن نـزد درمـان براي دوين كه هنگامي
دفـتر بـه نـبود قـادر ديگر او و بود مرده همسرش داشت/ ذهني سردرگمي
چه نميدانست ديگر او دهد/ ادامه كارش به زندگي گذران براي و برود كارش
زني با درمان, سال دو از پس تقريبا ميخواهد/ چه زندگي در يا و است كسي

1. Dennis

كرده تركش ولي ميشناخت, را او پيش سالها از كه شد آشنا دنيس١ بهنام
بود; نكرده ازدواج دنيس سالها آن تمام در كند/ ازدواج اولش همسر با تا بود
بـود/ شـده مستقل مالي و عاطفي لحاظ از و بود گرفته پيش در شغلي بلكه
او از مـيزد حـرف دنـيس بـا رابـطهاش تـجديد مـورد در دويـن كه هنگامي
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نـخواهـند هـم بـا آيـندهاي هيچ كه داشت باور اما ميگفت; سخن محبت با
دوست را او و ميستود را دنيس كه حالي در نميدانست/ را دليلش و داشت

ببيند/ رابطه يك در را خود دوباره نميتوانست اما داشت,
تشخيص كنشي وا افسردگي يك بهعنوان را دوين شرايط ميشد آساني به
هـمسرش مـرگ از بعد سال يك از بيش افسردگياش كه آنجايي از اما داد/
افسردگي كه گرفتم نتيجه بود, شده پخش زندگياش سراسر در و مانده باقي
مرحلهاي به دوين است/ عميقتري نارضايتي و كسالت از كوچكي نشانة تنها
يكسو از كاذبش خود ميان راهي> <دو به بود: رسيده زندگياش در حساس
ديگـر سـوي از و بـود شـده توليد خانواده از درونياش كات ادرا توسط كه

ميشد/ بايد كه شخصي
طوbني زماني مدت كند, عبور كاذب خود شكستن مرحلة از كسي هرگاه

1. Arnold Mathew

است: گفته آرنولد١ متيو كه چنان ميكند/ تجربه سرگرداني و سردرگمي در را
شدن زاده توان كه ديگري عالم و مرده عالم يكي عالم; دو ميان <سرگردان

2. ‘ ‘Stanzas from ‘The Grand Chartreuse,’’’ in Poetry and Criticism of
Matthew Arnold, p. 187.

كه كسي براي انگيزشي و ميل نه و مسيري نه رابطهاي, نه شغلي, نه ندارد/>٢
نـدارد, خـود تـازة مفهوم از تصوري و است سرگردان است, غايب روحش
روح امواج طبيعت, و موسيقي به عشق و خواندن فقط داشت/ نخواهد وجود

درميآورد/ حركت به را دوين
نبود مؤثر ديگر كه ــ را كهنهاش خود ميكوشيديم دوين درمان فرايند طي
من گاه خودآ توسط فقط آينده اما كنيم/ برنامهريزي را آينده تا بگذاريم كنار ــ
بـرنميخيزد/ شـخصيت درون در عـميق مكـاني از و مـيشود بـرنامهريزي
دويـن درون تنبلي حتي و بيتفاوتي شبيه رخوتي و شديد مقاومتي بنابراين
تحول شايد بود/ اشتباه سفري برابر در مقاومت حقيقت در كه داشت وجود
تا آورد درمان جلسة به خود با را دنيس دوين كه داد روي زماني درمان در مهم
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دنـيس زيـرا دهـد; توضيح برايش را او برابر در مقاومتش و ظاهري بيميلي
دوست را او كـه است آن از نـاشي دويـن مـقاومت و بيميلي ميكرد تصور
مـطرح را دويـن مادر با رابطهاش دنيس بوديم هم با كه جلسهاي طي ندارد/
استفاده فرصتي هر از حال عين در اما بود; دوستانه بسيار او با مادر رفتار كرد/
<تنها ميگفت: دنيس به دوين مادر كند/ تحقير او نزد را خود فرزند تا ميكرد

ميكند/> تميز خوب را خانه كه است اين دوين مزيت
در داشتند عادت دوين برادرهاي و خواهر كه كرد اشاره همچنين دنيس
استقبالشان به باشد, فرزندانشان مراقب تا بگيرند تماس او با لحظه آخرين
به مكلف هميشه دوين و كند كمك آنها به خانه تعميرات در برود, فرودگاه در
و اسـتعداد با مردي آمد بيرون كه تصويري بود/ آنها درخواستهاي اجراي
اندازة به هم مادرش بود/ خود اصلي خانوادة زنداني هنوز كه بود هوشمند
بهدنبال حال عين در اما كند; آرام را پسرش نامزد چگونه كه ميدانست كافي
خـصوص در انـحصاري حـقوق بـتوانـد تـا بـود هم آنها رابطة در كارشكني
را خانواده ساختار در دوين نقش نيز برادرها و خواهر كند/ حفظ را فرزندش

ميكردند/ سوءاستفاده او انعطاف از و بودند داده تشخيص
مـرگ بـود, داده قـرار فشـار تحت گاه ناخودآ بهطور عميقا را دوين آنچه
انـتظارات و تـوقعات سـالها طـي خودش وجود مرگ بلكه نبود; همسرش
را خانوادهاش استثمارگرانة طبيعت دوين دنيس, با گفتگو طريق از بود/ مداوم

شد/ ديده دوباره اشتياق فرشتة و جوشيد او در زندگي آنگاه كرد/ درك
ديد: خواب در دوين بعد هفته دو

1. Elvis Presley

ببينم را او ميروم كه آنجايي از ميروم/ پريسلي١ الويس كنسرت به
آواز و است صـحنه روي الويس كــنم/ مــرتب را مــوهايم بــايد
مـرا عzقة مورد ترانههاي از يكي و است جوان بسيار ميخواند/
زني آن پشت كه هست پردهاي صحنه چپ سمت در ميخواند/
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به معنادار نگاهي الويس و ميآيد بيرون وان از زن ميكند/ حمام
ميرسد بهنظر بلكه نيست, چشمچراني نگاهش در مياندازد/ من
زن مـيبخشد/ تـماميت و قـدرت نـيرو, الويس بـه زن آن حضور

ببينم/ را او ميتوانستم من فقط اما است; نمايش از بخشي
مـتوفايم هـمسر كه ميبينم ميآيم بيرون سالن از كه هنگامي
ولي ميدهد; من به مقدس كتاب جلد يك او است/ ايستاده آنجا
مـن و است/> آمـده دوبـاره <او ميگويد: نيست/ انجيل كتاب اين
zمبت كه هنگامي خواهرش كه است مقدسي كتاب اين كه ميفهمم

است/ كرده رنگآميزي و نوشته بود, شيزوفرني به
مـيگويد: او و كـنم چـه كـتاب ايـن بـا مــيپرسم هــمسرم از
كـه مـيكنم احسـاس كني/> مرتب و ويرايش را كتاب <ميخواهم
را كتاب آن نيستم مايل اما دارم; دوست را او من شدهام/ پارهپاره
است: رابـطهمان در نـاخوشايند امـور تـمامي يادآور زيرا بپذيرم/
ديگران گرفتاري درك در من نقش خانوادههايمان, منفي تأثيرات

خودش/ و دنيا از همسرم دادن نجات به نيازم و
زندگي از كه غمي از و است مست دوباره همسرم كه ميفهمم
دنيس با ميخواهم ميگويم او به ميكند/ دوري است رسيده او به
<همه ميگويد: همسرم برنجانم/ را او نميخواهم اما كنم; ازدواج
مـا زنـدگي كه ميفهمم من هستيم/> احمق ما كه ميكردند تصور
احسـاسات بـا را زيـادي وقت مـا است/ بـوده احمقانه و سطحي
چـيزي چـه كـه نكـرديم بررسي هرگز و بوديم كرده تلف كاذب
بود نخواهيم هم با دوباره هرگز ما كه ميفهمم است/ مهم برايمان
خواهم ازدواج دنيس با من اما ميكند; متأسف مرا موضوع اين و
راه او براي زيرا داد; خواهد ادامه غمش و تنهايي به همسرم و كرد

ندارد/ وجود ديگري

دويـن روان در كه ميدهد نشان را عظيمي خودمختار نيروهاي رؤيا اين
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مرده زندگي يك از دوباره تولد جوي و جست در كه نيروهايي هستند; فعال
درآورده پـاي از را دويـن هـمسر, مـرگ مـيرسد بهنظر كه حالي در هستند/
او بـراي هـمسر مرگ است/ عظيم عصياني در او روح حقيقت در اما است;
بـراي كـند/ بررسي دوباره را زندگياش تا ميكند عمل كاتاليست يك مانند
است, خورده دوين كه ضربهاي بزرگترين دانست بايد تجربه اين عمق درك
براي بيشتر غمش و اندوه و است بوده خودش روحي تماميت دادن دست از

رفتهاش/ دست از همسر تا بوده خودش گمشدة روح
خـود از تـازهاي مفهوم بهسوي حركت به قادر دوين كه راههايي از يكي
او بـراي روانش كـه بـود فـوقالعـادهاي تفسير و رؤيا آن ارزش دانستن شد,
رود/ پيش به و سازد رها آن از را خود كند, درك را گذشته تا بود كرده فراهم

نـمايندة الويس مـذكور, رؤيـاي خــصوص در دويــن تــداعــيهاي در
پر زندگي در دوين كه حالي در روح/ پرجذبة خوانندة بود; مردانه> <شخصيت
كـه پـرده پشت زن ميدانست/ موسيقي و ترانه مورد در اندكي خود, مشغلة
از پيش ميداد/ پيشنهاد را آنيما جسورانة شناخت بود قابلرؤيت او براي فقط
خـارقالعـادة انـرژيهاي بـايد كند, شروع را تازه رابطهاي بتواند دوين آنكه
ميبخشد, جان را زندگي كه اشتياق فرشتة آنيما, ذاتي انرژيهاي با را الويس

ميكرد/ تركيب
وظـايف به تنها نه ميداد, او به را مقدس كتاب دوين همسر كه هنگامي
خـانوادة در كـه را ديوانگياي بلكه ميكرد, اشاره دوين جواني دوران زياد
و داشت رواني اختzل دوين همسر خواهر ميداد/ نشان بود ديده همسرش
درست رؤيا در او شغل بود/ كرده ايفا او از مراقبت در عمدهاي نقش دوين
يـا قـادر كـه بـود كسـاني زنـدگي كردن مرتب و ويرايش بيداري, عالم مانند
مـيتوانـد دويـن رؤيا در اما دهند/ انجام خود براي را كار اين نبودند مشتاق
تأسفبار دنياي آن به ديگر يعني ببيند نميدانست, گاهانه آ Xقب كه را آنچه
خودشان از را آنها و اندازد راه به را ديگران زندگي نميخواهد و ندارد تعلق

دهد/ نجات



٣٩ خيانت مرگ, اندوه,

او بلكه ميبيند درمانده و نيازمند شخصي تنها نه را همسرش دوين كنون ا
او ميبيند/ يوناني تراژدي يك وضوح به دوين مييابد/ سطحي و متظاهر را
و درمـاندگي مـرگ, بـراي تأسف با و است كرده زندگي دروغين دنيايي در
را خود تا ميشود آماده ماندند, باقي زيرين دنياي در كه چيزهايي براي اندوه
هفته دو برساند/ خود از نويني معناي به و تازه رابطهاي به جديد, سرزميني به

كردند/ نامزد دوين و دنيس رؤيا اين از بعد
در كه را ديگري ضربة با مواجهه راهحل ميتوانست بزرگ ضربهاي فقط
زنـدگي/ سفر در خود كردن گم ضربة كند: فراهم بود نهفته گاه ناخودآ عمق

شود/ مواجه بيگانگياش خود از با تا برانگيزد را او ميتوانست اندوه فقط
زخـمهاي روي كردن كار و محزون مردابهاي اين در سكونت با دوين
زنـدگي رسـيد: بـاشد داشـته بـايد پـيوسته كه زندگياي به خود, ك اندوهنا
را خـود اشـتياق او سوءاستفاده, و اندوه غم, اعماق از ديگري/ نه خودش,

كرد/ زنده

اندوه و فقدان

فقدان و مرگ از تكراريتر تجربهاي هيچ شايد زندگي, از ما ك دردنا گذر در
ضربان از و خود محافظ بطن از ما ميشود/ شروع فقدان با ما زندگي نباشد/
ضربة اين ميشويم/ ويرانگر اغلب و نامطمئن دنيايي وارد و شده جدا هستي
پايان به زندگي خود مرگ با كه است سفري آغاز نشانگر تولد, بدو در آغازين
امنيت, دادن دست از دارد: وجود متعددي فقدانهاي راه طول در ميرسد/
دوسـتان, دادن دست از بـاbتر, سـنين در و مـعصوميت; گـاهي, نـاآ پيوند,
تمامي كه نيست تعجب جاي من/ هويتپذيري مراحل و جسماني انرژيهاي
نمايش به را جدايي و فقدان حس اين هستند اسطوره داراي كه فرهنگهايي
خاطرة طzيي, عصر عدن, باغ از آغازين جدايي هبوط, اسطورة ميكشند:
براي را عميقي دلتنگي مردم همة ترتيب همين به مادر/ و طبيعت با وحدت

ميكنند/ ابراز پيوند و تعلق آن
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تـرانـهها احسـاساتيترين از است; جـاري ما فرهنگ در فقدان موضوع
بـهخاطر را خـود معناي زندگي كه ميشنويم ماتموزاري آنها در كه ــ گرفته
دعاهاي مشتاقانهترين و پريشانترين تا ــ است داده دست از محبوب غياب
دادن دست از دردهـا بـزرگترين دانـته براي خداوند/ به وصل براي عارفان
بـود; وحـدت وعـدة خاطرة توسط شدن تسخير و بهشت رستگاري, اميد,
انساني شرايط قلب در فقدان است/ شده گم نيز خودش كنون ا كه وعدهاي
است عـزيز برايمـان كه را كس هر كنيم, عمر كافي اندازة به گر ا دارد/ قرار
دست از را مـا آنـها نكـنيم, عـمر كـافي انـدازة به گر ا داد/ خواهيم دست از
وداع هـميشه و مـيكنيم زنـدگي <مـا مـيگويد: ريـلكه چــنانكه مــيدهند/

1. Duino Elegies, no. 8, line 75.

گـذر/ لحـظههاي بـا زنـدگي, مختلف مراحل با مردم, با <وداع> ميگوييم/>١
بـا <جـدايـي! مـيبخشد: تـجسم ايـنگونه را جـدايـي ريـلكه ديگـر جــايي

/١å١ سطر ,٤ شماره جا, همان /٢

و فقدان واژة آلماني زبان در است/>٢ گذاشته لبهايش روي كه سرانگشتاني
بـعد و مـيل> گـذاشـتن سـر <پشت تـجربة معناي به اصل در دادن دست از

دارد/ وجود فقدان پيوسته ميل, فراسوي است/ ميل رفتن دست از
رهـا فرايـند در را او بلكه نميسازد; فقدان بردة را شخص اقدامي چنين
آورد/ فراهم را صفا و آرامش ميتواند كردن رها فقط ميدهد/ شركت كردن
يعني اصلياش كار دستور و من از كردن, كنترل ميدانيم ما همة چنانكه اما
را درون است توانسته بودا مانند كسي چه ما ميان در ميكند/ حمايت امنيت
<نه عبارت وجود اعماق از و رود فراتر من از كند; خاموش را خود ميل و ببيند

3. Tennison

<بهتر است: گفته تنسين٣ بپذيرد؟ را شود> انجام تو خواست كه من خواست
ايـنكه تـا بـاشيم داده دست از را خود محبوب و باشيم ورزيده عشق است

باشيم/> نورزيده عشق Xاص



٤١ خيانت مرگ, اندوه,

رشد براي حقيقت اين پذيرش و است نهفته آن بودن گذرا در زندگي ثبات
حـيات نـيروي ويـژگيهاي از بودن زودگذر بيشك است/ ضروري گاهي آ

1. Dylan Thomas

مـيروياند, را سـبزهها كـه <نـيرويي است: گفته تامس١ ديلن چنانكه است/

2. ‘ ‘The Force That Through the Green Fuse’’, in Norton Anthology of
Poetry, p. 1176.

فتيلة مانند و ميكند شعلهور را طبيعت انرژي نيرو, همان است>/٢ من نابودگر
آنـچه است/ زنـدگي خود فناپذيري اين ميشود/ نابود و ميسوزد ديناميت
انرژياي آن پذيرش مستلزم زندگي پذيرش است/ <مرگ> است تغييرناپذير
نيروي برخzف نكردن تغيير ميشود/ نابود و ميكند تغذيه خود از كه است

ميباشد/ مرگ خود و است حيات

3. Wallace Stevens 4. ‘‘Sunday Morning,’’ in ibid. p. 931.

زيبايي مادر <مرگ, گرفت: نتيجه استيونس٣ واbس كه است دليل اين به
انتخاب گاهي, آ ظرفيت است/ بوده طبيعت ابداع بزرگترين مرگ و است/>٤
نـابود را خـود كـه مـيآيد نـيرويي تجربة همراه به زيبايي تحسين و معنادار
فرا من اضطرابهاي و محدودهها از كه است نهفته خردي اينجا در ميكند/
بهعنوان را فقدان و وابستگي مرگ, و زندگي وحدت راز كه خردي ميرود;

5. Tracking the Gods, pp. 54 ff., for a discussion of themythologem of the
Great Round, the Eternal Return, the Cycle of Sacrifice.

او و ميكند مقابله من نياز با خردي چنين ميبيند/٥ عظيم واحد يك از بخشي
ميبرد/ تعالي بهسوي افتاده پا پيش مسائل ميان از را

در ارزشـمند چـيزي كـه ميگيرد شدت وقتي فقط دادن دست از تجربة
اين به باشيم نداشته دادن دست از تجربة گر ا باشد/ داشته وجود ما زندگي
از بردن رنج با ندارد/ وجود زندگيمان در ارزشمندي چيز هيچ كه معناست
فـرويد مـيكنيم/ درك است شـده عطا ما به كه را چيزي ارزش تجربه, اين
داشت اظـهار آن در كـه نوشت افسردگي> و <سوگواري عنوان تحت مقالهاي
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عزاداري ميتواند ميدهد دست از مرگ بهواسطة را خود والدين كه كودكي
از امـا حـاضر والدينش كه كودكي كند/ تخليه را آن انرژي از مقداري و كند
بـه وي والديـن زيـرا كـند; سوگواري نميتواند هستند, غايب عاطفي لحاظ
غم افسردگي, بهصورت كودك براي آنگاه بيهوده ماتم اين نمردهاند/ راستي
فـقدان تجربة بدينسان ميشود/ دروني مجدد وصل به شديد ميل و فقدان
اين در ما وظيفة ميآيد/ بهوجود ارزشمند چيزي دادن دست از بهدنبال فقط
كنيم/ درك است شده عطا ما به كه را چيزي آن ارزش كه است آن رنج مرداب
و كـنيم سـوگواري بـرايش بـايد ميدهيم دست از را عزيزي كه هنگامي
مثال براي بداريم/ گرامي كردهايم دروني او از كه را آنچه گاهانه آ حال عين در
كه والديني تا ميبرند رنج كمتر فرزند, فقدان از ندارند فرزندي كه والديني
نـقش آن در آنـها كـه انـرژياي مـيدهند/ دست از را او و دارنــد كــودكي
ما بنابراين است/ موردنياز ديگر مسيري در كنون ا بودند كرده گذاري سرمايه
و داشـتهانـد مـا زنـدگي در رفـته دست از عـزيزان كـه نقشي از شدن گاه آ با
را عزيزان اين وجه بهترين به زندگي, آتي اقدامات در ارزشها آن كارگيري به
است/ فاني زندگي اين در فقدان مناسب تبديل شيوه, اين ميداريم/ گرامي
باشد شده دروني كه چيزي هر است/ تحول بلكه نيست; انكار تبديلي چنين

نميشود/ گم هرگز
تـجربة است/ كـردن> <تحمل معناي به bتين زبان در <اندوه> واژة ريشة
عـمق بـه تـوجه بـهخاطر بـلكه است, شـرايـط سنگيني تحمل تنها نه اندوه
انـدوهگين است ارزشـمند كـه چـيزي بـراي فقط ما ميباشد/ نيز وجودمان
به كه است ناتواني حس اندوه, دردهاي عميقترين از يكي بيشك ميشويم/

است/ اندك چقدر زندگي بر ما كنترل ميشود يادآور ما
نبايد ما همچنين شود/ فقدان تجربة از مانع نميتواند شدتي هر با انكار
فرصتي ذهن, تبوتاب و دل بيقراري ميان جايي كنيم/ ترديد اندوه برابر در
نگه براي اندكمان قدرت پذيرفتن و چيز همه بودن فاني پذيرش براي است



٤٣ خيانت مرگ, اندوه,

تأيـيد كـوتاه/ مـدتي بـراي حتي است; بوده ما به متعلق آنچه تأييد و داشتن
آن به ماندن وفادار ميشود/ عميق معنايي منشأ فقدان, تجربة حين در ارزش

است/ اندوه و فقدان دوسوية كاركرد كنترل, كردن رها و معنا

1. Emma 2. Dr. Adolf Ammann

zمبت كنشي وا افسردگي به داد دست از را ِاما١ همسرش كه هنگامي يونگ
سالن وارد ديد خواب در شب يك آنگاه بود/ سرگردان و داغدار ماهها او شد/
جـايگاه كـرد/ صبر و رفت جلو رديف به او بود/ تنها آنجا در كه شد تئاتري
رفت, كـنار پـرده كـه هـنگامي بـود/ برابـرش در عميق شكافي مانند اركستر
او بـه و داشت تـن به سفيد لباسي بود; ايستاده آنجا در كه ديد را همسرش
بودند; هم با آنها است/ شده شكسته سكوت كه فهميد يونگ ميزد/ لبخند

هم/ از جدا يا هم با خواه
سال سه از بعد را زوريخ در يونگ انستيتو به بازگشتم نخستين كه زماني
قديمي دوستان از بسياري ديدن مشتاق ميكردم, برنامهريزي امريكا در كار
از قـبل درست بود/ من تحليلگر استاد كه بودم آمان٢ آدولف دكتر جمله از
اندوهگين او فقدان و جدايي از من و است درگذشته او كه شنيدم بازگشت
دكتر و شدم> <بيدار بعدازظهر ٣ ساعت ١٩٨٥ نوامبر چهارم روز سپس شدم/
خم سر معمولش ادب رسم همان به و ميزد لبخند او ديدم/ اتاقم در را آمان
رؤيا يك اين بيشك ميبينم/> دوباره را تو كه است خوب <چه گفت: و كرد
است/ من با هنوز او و ندادهام دست از را او من بود/ ِاما از يونگ رؤياي مانند
مـن يـافت/ پـايان بـرايـم پذيرش و آرامش عميق حس با اندوه تجربة سپس
حـتي است, من درون در هنوز او ندادهام/ دست از را خود استاد و دوست

مينويسم/ را كلمات اين كه زماني
دست از هـيچگاه است بـوده تأثـيرگذار و مهم پيوسته كه واقعي چيز هر
انـدوه از راستي به ميتواند كنترل توهم كردن رها با فقط شخص نميرود/

بدارد/ گرامي را ارزش آن و شود رها فقدان
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خيانت

دست از خيانت در آنچه است/ دادن دست از و فقدان از صورتي هم خيانت
زخم گاهي ما همة است/ معصوم و اعتماد مورد ساده, رابطهاي ميرود رفته
شخصي خياbت و من تصورات چشيدهايم/ كيهاني سطح در حتي را خيانت
داشـته دربـر را سـنگيني ضربههاي ميتواند متعال و قادر خداوند مورد در
نوميد چقدر نيستيم, خدا دهيم تشخيص كه روزي ميدارد اظهار �نيچه باشد/

شد/� خواهيم
نوعي ما, شكنندة زندگي محدوديتهاي و من خياbت ميان ناهمخواني
كـردهانـد/ ناامـيد را ما كيهاني والديني گويي ميرود; بهشمار كيهاني خيانت

1. Robert Frost

را خـودت بـا كـوچكم شـوخي <خـدايـا, است: گـفته هواشمندانه فراست١

2. ‘‘Forgive,’’ in Robert Frost Poems, p. 261.

صليب روي عيسي و ميبخشم/>٢ را خودم با بزرگت شوخي هم من ببخش;
گرفتهاي!> ناديده مرا چرا من! <خداي زد: فرياد

مـحافظت به نياز سردرگمي, و ابهام نگرانكننده, دنياي برابر در طبعا ما
فـرافكـني بـيتفاوت جـهان ايـن بـه را محافظ والدين به كودك نياز و داريم
ميشود واقع خيانت مورد اغلب عشق و حفاظت براي كودك انتظار ميكنيم/
عـاطفي افـراط يـا تـنهايي دوگـانة زخـم نـيز خانوادهها سالمترين در حتي و
كه نميلرزاند اندازه اين به را والدين قلب چيز هيچ شايد است/ اجتنابناپذير
زخـم فـرزندانشـان بـه هسـتند خودشان اينكه بهخاطر فقط دهند تشخيص
محدوديتهاي توسط كه ميكند احساس كودكي هر ترتيب اين به ميزنند/
است/ قويتر احساس اين عدهاي در و است شده واقع خيانت مورد والدين

است: گفته كاروتنوتو آلدو

با ميخوريم/ فريب داريم اعتماد آنها به كه كساني توسط فقط ما
اعـتماد كـه شـخصي بـاشيم/ داشـته اعـتماد آنها به بايد حال اين
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ايـن از بـيشك نـورزد, عشـق خـيانت, تـرس از و باشد نداشته
ديگري چيزهاي چه از نميداند اما بود; خواهد معاف عذابها

1. Eros and Pathos: Shades of Love and Suffering, p. 79.

است/١ شده محروم

احـتمال بـاشد, بـزرگتر بـاور و اعـتماد مـعصوميت, به <خيانت> هرچه
عميق تجربة كند/ كمتري اعتماد دنيا به بزرگسالي در كودك كه ميرود بيشتري
كه ميشناختم را مردي ميشود/ فقدان تعميم يعني پارانويا, به منجر خيانت
مـيآورد/ بـهياد بـود, كـرده تـرك را او هـميشه بـراي مـادرش كـه را روزي
نميتوانست هرگز داشت, وفادارانه و عاشقانه ازدواجي مرد اين كه حالي در
كـه داشت اصـرار و مـيرفت او بـهدنبال جـا همه و كند اعتماد همسرش به
در مرد اين است! وفادار او به كه شود ثابت تا دهد انجام پزشكي آزمايشات
در خيانت كه ميكرد تصور و ميكرد پيدا خيانت مدرك اتفاقات, كوچكترين
خـصوص در هـمسرش مكـرر اطـمينانبخشيهاي بــهرغم اوست/ تــقدير
تأيـيد جدايـي, در و داد سوق جدايي سمت به را او مرد او, به وفادارياش
خيانت مورد هميشه براي و يكبار او يافت: داشت باور هميشه كه را آنچه

بود/ شده واقع
از ما همگي زيرا دارد; وجود اندازهاي تا ما همة در پارانويا افكار بيشك
خوردهايم/ زخم كردهايم اعتماد آنها به كه كساني از نيز و زندگي شرايط دنيا,
شـده واقـع خـيانت مورد كسي گر ا هستند/ bزم اضداد خيانت و اعتماد
ميشود/ دشوار بسيار برايش كردن اعتماد ــ است نشده كسي چه و ــ باشد
والديـن بـدرفتاري يـا شـدن گرفته ناديده طريق از كودكي كه هنگامي اغلب
كـه مـيكند بـرقرار ارتباط كسي با بعدها ميشود, واقع خيانت مورد عميقا
صادقانه> <پيشگويي يا كنش> وا <تشكيل الگو اين ــ ميكند تكرار را خيانت
آسيب از كه اميد اين به ميورزد; اجتناب ديگران با صميميت از يا ــ دارد نام
انتخابهاي بر گذشته جراحت ميراث روش, دو هر در كند/ جلوگيري مجدد
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شـخص مـيشود/ تـعريف گـذشته توسط هنوز فرد ميكند/ غلبه حال زمان
مـيكند, گـذاري سـرمايه آن در اعـتماد بـا و است رابطه يك در كه حالي در
گذاري سرمايه نكنيم, اعتماد گر ا ميكند/ فرض بديهي نيز را خيانت احتمال
مخاطرهآميز عمق اين در گر ا كند/ امكانپذير را صميميت كه نكردهايم عميقي
اعتماد, بدون نميآيد/ بهوجود ناب صميميت باشيم, نكرده گذاري سرمايه

نميآيد/ بهوجود حقيقي خيانت عzقه بدون و ندارد وجود عzقهاي
از باشد عمدي گر ا بهويژه خيانت بخشودن ديديم, گناه مورد در چنانكه
نيست آن معناي به صرفا بخشودن توانايي اين وجود با است/ دشوارتر همه
حركتي تنها بخشش بلكه كنيم/ خيانت ميتوانيم هم ما خود دهيم تشخيص كه
روحهـايي گـاه گـه سـازد/ رهـا گـذشته زنجيرهاي از را ما ميتواند كه است
كـرده خيانت آنها به كه را خود قبلي همسر هنوز كه ميبينيم را زخمخورده
فـرد آن عقد در هنوز هستند; گذشتهشان بردة هنوز آنها نبخشيدهاند/ است
را اشـخاصي مـن ميكند/ فرسوده را آنها نفرت اسيد و ماندهاند باقي خائن
كـردهانـد, كه كاري براي نه خود سابق همسر از و گرفتهاند طzق كه ديدهام

دارند/ نفرت نكردهاند كه كاري براي بلكه

1. Julian

كرد پيدا ازدواج براي را مردي او بود/ پدرش به وابسته دختري جوليان١
هـدايت و رهبري نقش با جوليان چند هر كند/ مراقبت او از ميتوانست كه
امـا داشت, مشكـل او وابسـتگي و نـيازمندي بـا نـيز شـوهرش و شوهرش
جوليان پدر ـ شوهر مرد, ميكرد: تعريف را آنها دوي هر گاه ناخودآ قراردادي
قـرارداد ايـن از جـوليان شـوهر كـه هـنگامي بـود/ او وفادار دختر جوليان و
رفت, فـراتـر بـود شـده عـقد زنـدگيشان دوم دهة ابتداي در كه گاه ناخودآ
كه نبود گاه آ و بود مانده گير بهانه و دختربچه او شد/ خشمگين بسيار جوليان
بهنظر شوهرش خيانت است/ رشد و بيداري به دعوت نداي شوهرش ترك
تركيب بود, شده واقع خيانت مورد آنچه حقيقت در اما ميآمد/ نابخشودني



٤٧ خيانت مرگ, اندوه,

مـردي بـا بهزودي او بود/ نشده جدا آن از هرگز جوليان كه بود كودك ـ والد
دعوت ترتيب اين به و داد ادامه را قديمياش وابستگي نقش شد; آشنا ديگر

كرد/ رد را رشد به
جادويي ناجي ميشود/ تجربه خود كردن منزوي بهصورت اغلب خيانت
كه كسي يا داريم, او از خاصي انتظارات كه كسي كردهايم, حساب او روي كه
تصورات و است متهم كنون ا كردهايم, بازي هم با را گاه ناخودآ نفرة دو نمايش
قـابلمzحظهاي رشـد دگـرگوني, حالِت اين در شدهاند/ متزلزل بنيادينمان
را كار اين گر ا اما بگيريم/ درس زخمهايمان از ميتوانيم ما است/ امكانپذير
بـا را خود يا و ميكنيم تكرار ديگر جايي در و ديگر بهصورتي را آنها نكنيم
بـا را خـود است مـمكن افـراد از بسياري ترتيب بدين ميپنداريم/ يكي آنها

بمانند/ اسير گذشته در و بدانند يكي <زخمهايشان>
انـتقام بـهدنبال مـيرود احـتمال و ميشويم خشمگين خيانت از ما طبعا
ما بلكه ميكند, محدود را آن گاهي آ گسترش بهجاي تنها نه انتقام اما برآييم/
انـدوه ميشوند, انتقام طعمة كه كساني ميدارد/ نگه وابسته گذشته به باز را
باقي خيانت اصل در هنوز آنها ميمانند/ قرباني ابد تا و ميدانند مجاز را خود
رفته دست از ديگر باشد آنها مال ميتوانست كه زندگي سراسر و ماندهاند
انكـار مـختلف اشكـال طـريق از كسـي است مـمكن شكل همين به است/
احسـاس بـرابـر در مـقاومت واقع در كه حقه اين بماند/ باقي گاه ناآ بخواهد
گمشدهاي بهشت هر كه است رشدي برابر در مقاومت است, زخمخوردگي

ميكنند/ تكليف گاهي آ رشد به تمايل نوع هر و
در مـوضوع ايـن است/ تـجربه اين دادن تعميم خيانت, وسوسة سومين
وضـوح به بود كرده ترك را او مادرش و بود پارانويا به zمبت كه مردي مورد
به او كه ديگري زن هر بيشك كرد, ترك را او مادرش گر ا ميخورد/ بهچشم
زيـرا است; قـابلدرك پارانـويا اين ميكند/ ترك را او ميشود عzقهمند وي
بـدبيني بـه روابط همة در و دارد قرار تجربه چارچوب در كه ميرسد بهنظر
فرد كه ميشود موجب خيانت تعميم به تمايل ميشود/ تبديل كنندهاي آلوده
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و پارانويا تا صميمت از اجتناب و سوءظن از آن دامنة كه بماند زنجيرهاي در
ميگيرد/ دربر را شدن ديگران بzي سپر

معصوميت به خيانت گر ا ميكشاند/ فرديت> <رشد بهسوي را ما خيانت
كه ميشويم كشيده دنيا از بزرگتري خرد آغوش بهسوي باشد, ما وجودي
به باشد ما وابستگي به نسبت خيانت گر ا است/ فقدان و وابستگي آن موضوع
خيانت گر ا بمانيم/ كودك داريم دوست كه ميشويم كشيده جايي با مواجهه
آغوش در و رنج به باشد, ديگر موجودي به نسبت گاه آ موجود يك سوي از
نـيز ما خود در بلكه خيانت در تنها نه كه ميشويم كشيده اضدادي كشيدن
نمانيم, باقي متقابل تهمت بازي و گذشته در گر ا حال هر در ميشود/ يافت
را پـيچيدگي ايـن كـاروتنوتو مـيشويم/ گـاهتر آ و پـيچيدهتر و مـيكنيم رشد

است: كرده خzصه بهخوبي

يكي كردن تجربه براي فرصتي روانشناسي زبان در خيانت تجربة
يكــپارچگــي يــعني روانــي, زنــدگي بــنيادين فــرايــندهاي از
هـر در كـه نفرت ـ عشق احساسات شامل كه ناهماهنگيهاست
مربوط تجربه اين كه كرد كيد تأ بايد ميشود/ دارد, وجود رابطهاي
را خيانت مورد فرد بلكه نيست; ميشود شكايت او از كه كسي به
حركت به را ماجراهايي او خود گاه ناخودآ زيرا ميگيرد/ دربر هم

1. Mysterium Coniunctions, CW 14, par. 778.

است/١ شده منجر خيانت به كه است انداخته

مـيل بـرخـzف بـعد سـالها كه باشد اين شايد خيانت در دارو تلخترين
منتهي خيانت به كه بوديم حركتي از بخشي ما كه دهيم تشخيص خود باطني
خـود سـاية از وسـيعتري درك بـنوشيم, را تلخ داروي اين بتوانيم گر ا شد/
دوست مـيشويم, خـوانـده فرا آن به كه را آنچه هميشه ما داشت/ خواهيم

2. Memories, Dreams, Reflections, p. 183.

يونگ است/>٢ من براي شكستي خود, كردن <تجربه ميگويد: يونگ نداريم/
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مكرر ميشد مجبور چگونه كه ميگويد گاهش ناخودآ به خود فرود شرح در

1. Memories, Dreams, Reflections, p. 183.

نميدانستي/>١ كه دارد وجود خودت مورد در ديگري نكتة اينجا <در بگويد:
ميكند/ رشد عظيمي گاهي آ تلخي, داروي چنين از اما

به زير, به ما خيانت, و اندوه از ناشي رنج و عزيزان دادن دست از رنج با
بـهنظر مـثال بـراي ميشويم/ كشيده وسيعتري جهانبيني به احتما� و پايين
و درماندگي اما بود/ اندوه مرداب در متوفايش همسر بهخاطر دوين ميرسيد
ديد تجربه به كردن كار با او نداشت/ فقدانش تجربة با تناسبي سرگردانياش
از و بود گرفته ماتم بود نكرده زندگي كه عمري براي بود; شده گم خودش كه
كند/ زندگي را ديگري كس برنامة تا بود شده واقع خيانت مورد كودكي زمان
كـه بـود همسرش مرگ از پس ك وحشتنا سال دو آن در كشيدن رنج با فقط

كند/ آغاز را خود سفر عاقبت, توانست
به نميتوانيم ما كه است آن خيانت و اندوه و عزيزان دادن دست از پيام
بـهعzوه و كنيم تلقي بديهي را هيچكس و چيز هيچ وجود و بچسبيم چيزي
بـه دعـوت است بـاقي آنچه اما ورزيم/ اجتناب شديد درد آن از نميتوانيم
به دعوت است مداوم و نامتغير تغيير, همه اين ميان در آنچه است/ گاهي آ
هستيم/ سفر خود در ما پايان/ نقطة نه و هستيم آغاز نقطة نه ما است/ فرديت
ميل بهرغم بايد كه هستند محزون تنها نه مكانهايي خيانت و اندوه ديدن, داغ
به آنها دارند/ ضرورت گاهي آ كمال و بلوغ براي بلكه كنيم, ديدار آنها از خود
زندگي سفر از بخشي ميكنيم, استراحت و توقف آنها در كه جاهايي اندازة
در آنـچه مـاست/ كـنترل از خـارج دادن, دست از و موفقيت آهنگ هستند/
تلخترين در حتي نكردهايم, زندگي آنچه يافتن شوق ميماند ما كنترل حيطة

ضربههاست/
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1. E.E. Cummings 2. Blasie Pascal

كامينگز١ ايي ايي -

بيكران فضاهاي سكوت

ايـن <سكـوت است: نوشته پاسكال٢ فرانسوي, برجستة رياضيدان و عارف

3. Pensees, no. 206, p. 61.

چـهار سـاعت كنون تا كسي چه مياندازد/>٣ وحشت به مرا بيكران فضاهاي
نكرده وحشت و آسيبپذيري تنهايي, احساس بهشدت و نشده بيدار صبح
بـيكران فضاهاي و بيرون دنياي نامتناهي فضاهاي سكوت كسي چه است؟
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چيز همه بودن فاني برگها, ريزش با كسي چه است؟ نكرده احساس را درون
نكـرده لمس ميگويد فراست رابرت چنانكه سياره اين در را خود تنهايي و

است؟
ستارگان ميان خالي فضاهاي به مرا نميتوانند آنها

برسانند نيست كن سا آنجا در بشري هيچ كه كراتي در
دارم خود به نزديك بسيار و درون در را فضاها آن من

1. ‘ ‘Desert Places, ‘ ‘ in Richard Ellmann and Robert O’Clair, eds. Modern
Poems, p. 80. 2. Norman

ميترسانم/١ درونم متروك مكانهاي با را خود و

رهايي آرزوي و بيكفايتي احساس زندگي خواستههاي برابر در كسي چه
و نـديده كـمك درخـواست از بـعد را آشـنايان فرار كسي چه است؟ نكرده

كند؟ كتفا ا خود ضعيف منابع به است نشده مجبور
منجر رشد به كه دارد وجود وظيفهاي مردابي, احوال اين از يك هر در
بـايد درمـان جـلسة هـر در است گفته يونگ كه همانگونه درست ميشود/
اجتناب وظيفهاي چه انجام از روانرنجوري اين داشتن با درمانجو كه پرسيد
ك اندوهنا مكانهاي اين از يك هر در وظيفهاي چه بپرسيم بايد نيز ما ميكند,
بـراي يـافتن شـهامت يـا وابستگي ترك از شكلي مورد, هر در دارد/ وجود
به ما حال هر در دارد/ وجود هستي جهان برابر در ايستادن مسئوbنه و بيدفاع
دهـيم/ ادامـه بيشتر گاهي آ با را سفر و كنيم رشد تا ميشويم كشيده چالش
و هست نـيز رهـاييبخش امـا است, وحشتانگـيز اغـلب رشد كه حالي در

ميآورد/ ما زندگي به را معنا و ارزش
ازدواجش دو هـر در او بـود/ كـرده ازدواج بار دو سالگي سي تا نورمن٢
زبانبازي و جذبه مصنوعي, فرهيختگي تملق, با كه را خود مطلوب پناهگاه
عروس كه هنگامي ازدواج, هر از بعد كمي بود/ كشيده آشوب به بود ساخته
و حـركات مـيشد, خشـمگين بسـيار بـود نكـرده رسـيدگي او نـيازهاي به



٥٣ تنهايي و شك

را او به كzمي تهاجمات و ميگرفت نظارت تحت را همسرش انتخابهاي
ثابت نورمن به كه هنگامي ميشد/ منجر فيزيكي بدرفتاري به كه ميكرد آغاز
زناشويي عازم و ميگرفت طzق نورمن نيست, قابلكنترل همسرش ميشد

ميشد/ بعدي
درمـاني جلسات به كوتاه مدتي براي را او توانست نورمن همسر دومين
و تـهديد و مـيشد خشـمگين مـتناوب بـهطور نـورمن مـدت آن طـي ببرد/
نميخواست و ميكرد امتناع گذشتهاش دربارة گفتگو از او ميكرد/ زورگويي
وي درمانگر دارد/ فعلياش زناشويي زندگي پريشاني در مهم نقشي بپذيرد
طرفين اشتياق بدون زيرا دهد; خاتمه را درمان جلسات شد مجبور بهزودي

نيست/ امكانپذير درمان كار خود, كارهاي مسئوليت پذيرفتن براي
مـيبينيم/ را مشـخص الگويي ميكنيم نگاه نورمن زندگي به كه هنگامي
بـدرفتاري وي بـا مـيشود, نـزديك او بـه هـمسرش اينكه بهمحض نورمن
كه است آن نمايانگر ترس, و نياز يعني او, روان در عميق گسست اين ميكند/
مـادرش بـا نورمن رابطة همانند آغازين تجربهاي از ميتواند فقط رفتار اين

برخيزد/
همانند شود مطمئن بايد او است; شك كند, تحمل نميتواند نورمن آنچه
خشك حقيقتي بر بايد ميكند تصور و ميترسد بسيار ابهام, از كه بنيادگرا يك
مـخالفت است متفاوت او با كه همسايهاي با حتي كه بهطوري ورزد, اصرار
دروغ آن به كردن شك و درون به نگريستن خطر نميتواند نيز نورمن كند,
كودكي ميدهد/ تشكيل را خود از محتاطانهاش برداشت كه بپذيرد را بزرگي
او از همزمان و دارد احتياج او به هنوز ميگيرد, قرار مادر بدرفتاري مورد كه
بـيفتد, اتـفاق زودتـر او رشـد در ضـربه اين چه هر دارد/ نفرت و ميترسد
گـيرتر هـمه سـايرين بـه اصـول آن انـتقال مـيشوند; نظاممندتر او تدافعات
همة مانند او بدينسان ميگردد/ التيامنيافتني و دوردست زخمش و ميشود
ديگران به زدن زخم صرف را خود عمر دارند, شخصيتي اختzل كه كساني

بپذيرد/ را خود اعمال روانشناختي مسئوليت و كند تعمق نبود قادر و كرد
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ــ مـيگيرد دربر هم را ما كثر ا كه ــ روانرنجور شخص آن گفت ميتوان
تسخير بيكفايتي و شكست گناه, احساس با كه است خودش دشمن بدترين
هستند زندگي ابتداي زخمهاي از ناشي شخصيتي, اختzلهاي است/ شده
درونـي گـفتگوي بـراي كـافي نـيروي فـاقد شـخص كـه ويـرانگـرند چنان و
نـتيجه در و است قـدرتمند بسـيار مـوضوع ايـن اثـرات مـيشود/ خــود بــا
مـيشود/ فـرافكـني ديگـران بـه اغـلب و شـده رانـده گـاه نـاخودآ بــهسوي
اما باشد, داشته مقتدري جايگاه ما جامعة در شخصي چنين شايد كه حالي در
تعريف را تصميمي هر او آغازين زخم است/ اسير كودكياش در هميشه براي
بسيار شخص زيرا ميدهد; ادامه روابط كردن مسموم به و ميكند هدايت و
است زخم آن از رفتن فرا و رشد bزمة كه را شكي كه است آن از ضعيفتر

كند/ تحمل
مانند ميكند/ تغذيه عzقه و زدن زخم زيرزميني چشمة را نورمن زندگي
خـود نـقش بـه مـادرش اما است; مادر تسكين مشتاق او ديگري كودك هر
ترسي با كافي اندازة به نورمن در را زنانه تصوير آن هميشه براي و كرد خيانت
درماندگي با او بدينسان باشد/ داشته را عzقه با مقابله توانايي كه كرد لبريز
مـيترسد/ او از حال عين در و است بوده زن> <آن با پيوند جوي و جست به
وي تـرس بـنابرايـن مـيترسد/ آن از كه ميكند تهاجم چيزي آن به فقط هركس
نگه خود با بايد كه ميباشد نيز او راز اين اما است/ بوده بزرگ بسيار بيشك
در را خـود بـيترديد رازهـا ايـنگونه است/ مسـمومكننده رازي چـنين دارد/
بـتوانـد نـورمن كه زماني تا ميزنند/ زخم ديگران به هم و ميريزند رابطهها
گـذشتة در گـاه ناخودآ بهطور كند, تحمل را بهنفس عدماعتماد رنج گاهانه آ

ميماند/ باقي خود
مـا نـاخوانـدة مهمان ترديد, آنگاه است, امنيت من اولويت بپذيريم گر ا
ميتوانيم و نيستيم زخمديده نورمن همانند ما كثر ا خوشبختانه بود/ خواهد
شـويم/ فـلج و بگـيريم قـرار آن تـحتتأثير شـايد بــارها بــپذيريم/ را شك
كه است گسستي و شكاف معناي به لغت در شك معادل واژة آلماني زبان در
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رشدهاست, تمامي مقدمة كه را شك چگونه ميكنيم/ احساس شك هنگام
كـار ايـن بـپذيريم؟ گـرديم فـلج و شـويم واقـع آن تـحتتأثير ايـنكه بــدون

نيست/ كوچكي
مرداب مقابل در را خود موضع حقانيت بايد كه است حقير ظالمي من,
است: نـوشته تـنيسن زنـد/ فـرياد است, كرده بنا آن بر را قصرش كه ترديد
از نيمي از بيش در تا دارد وجود بيشتر صادقانه شك در ايمان كه كنيد <باورم

1. The Oxford Dictionary of Quotations, p. 537.
2. Wilson Mizner

شك اما ميگذارم/ احترام ايمان به <من است: گفته ميزنر٢ وليسن و آيينها/>١

/٣٥٢ ص همان, /٣/٢٣å ص همان, /٤

بر نميتواند است سركش كه كسي ميدهد/>٣ درس شما به كه است چيزي
گـوته است/ درمـانده و مرتجع شخصي كند, نقد را خود و كرده تعمق خود
روح و نـميگسلد را زنـجيري هـرگز متحجر عقايد به <وفاداري است: گفته
اصـل يك مـيتوانـد مـتحجري عـقيدة چـنين نميبخشد/>٤ رهايي را آدمي
از ما شدة منجمد حس ميتواند بگوييم, بهتر يا باشد سياسي يا ديني خشك
تـدافـعات كـه مـيآيد عميق تشويشي شك, همراه نتيجه در باشد/ خودمان
ايـن امـا بـيشتر/ اضـطراب يـعني بـيشتر شك مـيسازد/ آن عليه بر بيشتري
آن برابر در ما خشك ديدگاه كه است رشدي روي به شدن گشوده اضطراب,

ميكند/ مقاومت
را آن بتواند عصبي من حتي كه گفت شك دربارة ميتوان خوبي چيز چه

چيزها/ بسياري حقيقت در بپذيرد؟
دمكـراسـي بـراي شك است/ رشـد نتيجه در و تغيير براي 5زم نيروي شك
به را خود ميخواهند كشوري هر در كه نيروهايي كنيد دقت است/ ضروري
مـؤسساتي كنيد توجه هستند/ قدرتمند چقدر كنند تعريف واحد شكل يك
فشـار تـحت انـدازه چه تا اجتماعي بنيادهاي و دادگاهها قانونگذاران, نظير
نيروي حال عين در و كنند دنبال را محدودي ارزشهاي تا هستند قليل عدهاي
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امپراتور ميكند اشاره كه را كودكي هرگز مردم گيرند/ دربر را گستردهاي اقشار
در شـخصيمان, زنـدگي در مـا بـنابرايـن نـميگويند/ خـوشامد است برهنه
ديــدگاههاي و تكــراري وســواسهــاي در روانرنــجوريمان, الگــوهاي

ميكنيم/ امتناع ياغيها و منطقي مباحث تضادها, از خشكمان,
ميكند اداره را امور كه كمي حا و برتر من از فرديت كه است گفته يونگ
قـلمرو عـوام> <تـودة كـه گسسـتهاي انـرژيهاي از بـلكه نـميآيد; بـهوجود

1. ‘ ‘A Review of the ComplexTheory,’’The Structure and Dynamics of the
Psyche, CW 8, par. 209.

دارد دوست مـن كـه حـالي در بـرميخيزد/١ مـيدهند, تشكـيل را درونمان
بسـيار حـقيقت در روان سـازد, يكــتاپرست و تكســاbري را روح دنــياي
همان يا بسيار گسستة انرژيهاي داراي و است دموكراتيك و چندگانهپرست
و باز بايد كه است من با انرژيها اين گفتگوي مستلزم خود رشد عقدههاست/
من غرور نيروي از كه ميكنيم رشد زماني فقط ما كثر ا باشد/ پذيرش با توأم
پـديدار تـازه مـنظري شـوند, شكسته ما ديوارهاي كه هنگامي شود/ كاسته
در و مـيدارد نگه زنده را منطقي ارزشهاي كه شكي ترتيب بدين ميشود/
زنده خدمت در ميكند, حفاظت ركود و شدن مادي برابر در را فرهنگ نتيجه

كند/ رشد تا برميانگيزد را آن و است شخصيت كردن
اسرار ِسِر به ميتوانيم كه راهي تنها است/ تمامعيار ايمان از صورتي شك
به كه شخصي است/ حقيقت دشمن اطمينان است/ ابهام حفظ بمانيم, وفادار
گـاه گـه بــايد كــه است ســنتشكني است, وفــادار حــقيقت بــه راســتي
همة سازد/ جاري دوباره را انرژي تا بشكند درهم را قديمي دستهبنديهاي
كه هستند پوستههايي مؤثر, اعتقادات يا باشند جزمي اصول خواه تصورات,
كـنند/ عـمل زنـدان يك بهعنوان ميتوانند اما ميدارند; نگه را انرژي مدتي

است/ فرد و جامعه براي گير فرا واقعيتي زنداني, چنين مسموميت
مـورد در تـئليچ پـال الهـيات عالم از شيواتر امروزي زندگي در هيچكس
بـاورهاي در آنقـدرها مـا ايـمان كـه بود معتقد او است/ نگفته شك ارزش
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1. ‘‘London,’’ in Norton Anthology of Poetry, p. 506.

او بـدينسان بنيادين>مـان/١ <عzقههاي در كه است نيافته ريشه گاهانهمان آ
تـا است كـوركورانـه پـيروي بـيشتر مـا روزمرة دينداري كه ميداشت اظهار
و كليساست به وابسته كمتر روانرنجور; بيشتر و است مسيحي كمتر شناخت;
بـرخـورد هـر در bزم جـزء شك كـه مـيگويد تـئليچ امـا اعـتيادگونه/ بيشتر
چـيزهايي چـه بـفهميم نميتوانيم ما كه آنجايي از است/ اصل با احترامآميز
براي را خود وجود از بخشي تا ميشويم فراخوانده بنابراين هستند, بنيادين
ناميده بتواند كه خدايي شود/ وارد طراوت با و تازه تا بگذاريم باز الهي انرژي
مـخروبههاي از كه است ساختگي تصويري بلكه نيست/ متعال خداي شود
ايـن برميخيزد/ ميدهند تشكيل را نوظهور عرفانهاي كه شكسته باورهاي
تجلي صداقت/ از صورتي است; راز عظمت برابر در فروتني از صورتي شك
بـرخـورد خـود سـفر بـا حقيقي و جدي بهطور نفر يك چگونه كه است آن

است/ فرد دادن اهميت عمق بيان ميكند;
يـا شـوند, مـتحمل را شك رنـج بـايد رشـد مـنظور به ما باورهاي خواه
عامل حال هر در شك ريزند, فرو درهم بايد خودمان مورد در ما اطمينانهاي
اسـير را هـمه ظلمش كه را ناچيز تكساbر من شك, است/ تجديد و تغيير
هـرگز و كـند رشـد خـودش در نميتواند نورمن ميسازد/ سرنگون ميكند
ذهـن دروغ آنكـه مگـر بكشـد, خـود اطرافيان رنجاندن از دست نميتواند
زيرا است; وامانده او بپذيرد/ دارد خود از كه تصويري دربارة را گاهش خودآ
اضطراب پذيرش ما از يك هر وظيفة بنابراين كند/ شك خودش به نميتواند

كنيم/ دريافت را رشد موهبت تا ميآورد خود با شك كه است ابهامي

روح توفاني درياهاي بر تنها

ميشوند/ آغاز تلخي جدايي با همگي, روح ك هراسنا سفر و گاهي آ زندگي,
در نيازهايمان همة و داشتيم اتصال هستي جهان قلب تپشهاي با كه ما همة
ميشويم سرد كرهاي وارد گهان نا ميشد, تأمين مادر بطن آسودة و گرم دنياي
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نميتوانيم و نمييابيم بهبود هرگز ما ميگردد/ خود دور به زمان و فضا در كه
گر ا كنيم/ تجربه دوباره را هستي جهان با همذاتپنداريمان حس كامل بهطور
انواع طريق از رفته دست از پيوند آن احياي در سعي به ما زندگي همة بگوييم
يك بـه عـميق نـياز ايـن بـخشيدن تـعالي بـه يـا مـيگذرد واپسگرايانه اميال

نكردهايم/ مبالغه چندان خدا, و ديگران طبيعت, با پيوند براي جو و جست
دلواپسي و تشويش شخص و كامل نه و هستند پايدار نه پيوندها اين اما
حتي ميكند/ احساس عالم كل در خود تنهايي و جدايي اين بهخاطر را دائمي
بـهطور گـهان نـا شـخص است, شـده بـرقرار پيوند ميرسد بهنظر كه زماني
اشعار از يكي در ريلكه ميشود/ گاه آ خود دوبارة تنهايي و انزوا از كي دردنا
تـنهايي . هسـتيم جـاري بسـتر يك در ما اينكه <با است: گفته بهخوبي خود

1. In Flores, trans. An ed., An Anthology of German Poetry, p. 387.

دارد/>١ جريان رودها با همگام
فـصل و حـل والديـن حـضور بـا انـدازهاي تـا كودكي دوران در ما تنهايي
بزرگسالي دورة آغاز در ميشوند/ تنهايي اين جايگزين خود آنها يا و ميشود
اما ميدهد/ ديگران به آنها انتقال و والد عقدههاي غلبة به را خود جاي تنهايي
شوند/ نزديك آغازين پيوند آن به ميتوانند فقط هم رابطهها مؤثرترين حتي
رابـطه, مـحدوديتهاي بـا مـواجـهه بـه نـاچار هركس ميانسالي تا بدينسان
ميباشد/ خود انتقال و انكار نيروهاي محدوديتهاي و اجتماعي نقشهاي
كند حمايت مرگ برابر در دهد, نجات را ما نميتواند هيچكس اينكه تشخيص
دو ناچاريم ما ميشود/ غيرقابلاجتناب كند, آشفته را ما كافي اندازة به حتي و
انسـانهايي مـا آنكـه نـخست كنيم: ترك زندگي دوم نيمة در را بزرگ توهم
شگفتانگيز> ديگري <آن بيرون در جايي اينكه دوم و فناناپذيريم و استثنايي

بخشد/ خواهد رهايي ذاتيمان تنهايي از را ما كه ميشود پيدا
بـلوغ يـا و درمـان در شـخص پـيشرفت دريافتهام تحليلگر يك بهعنوان
مســئوليت پــذيرش بــراي وي تــوانــايي مســتقيم نــتيجة او, شــخصيت
و يافتن نجات براي آنها از انتظار يا ديگران از شكايت توقف انتخابهايش,
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نقشهاي در اندازه چه شخص اين كه نيست مهم و است تنهايي درد پذيرش
باشد/ قدرتمند رابطهها و اجتماعي

1. Thomas Wolfe 2. The Hills Beyond, pp. 186f.

دهد: شرح اينگونه را تنهايي تجربة اهميت و گيري همه ولف١ توماس

پـديدهاي تـنهايي كـه است بـاور اين كنون ا من زندگي اعتقاد كل
اجـتنابناپذير و مـحوري حـقيقت بـلكه /// نيست نادر و عجيب
سردرگمي و نوميدي شك, اين تمامي انسان است/ بشري تجربة
را او ديگري هيچكس بشناسد/ بايد را روح و پنهان و تاريك تيره,
او به آييني هيچ نميرساند/ ياري او به و نميكند شاد و محافظت
خودش ايمان فقط ندارد; خودش به ايماني او نميبخشد/ آسايش
ناتوانـي از سرشار و لرزان را او و ميكند تركش اغلب كه دارد را

ميگذارد/٢ تنها

حمايت و آسايش گاه گه كه ماست كثر ا ديدگاه از مأيوسانهتر ولف ديدگاه
از كه بود سرچشمهاي او فوقالعادة انزواي اما كردهايم/ دريافت ديگران از را
با آورد/ بهوجود را هستي جهان با مجدد پيوند براي عظيمش تzشهاي آن,
او سالها طي خzقيتش اما است, تبعيد و تنهايي اغلب وي آثار موضوع اينكه
به ديگر بار يك نميتوانيم اينكه با ساخت/ مرتبط خوانندگان از بسياري با را
با مردم راه كه هنگامي تبعيديها, دنياي در كه دارد حقيقت اما برگرديم, خانه
بـهنظر خـانه ديگري> <آن كوتاهمدت حضور با سفر خود ميكند, تzقي هم

نيست/ كماهميتي موضوع اين ميرسد/

3. Clark Moustakis

ميگويد: كيس٣ موستا كzرك

فرد كه است انساني تجربهاي است; بشر زندگي از حالتي تنهايي
عـمق و دهـد ادامـه كـند, حفظ را خود انسانيت ميسازد قادر را
ميتواند فقط تنهايي تجربة بر غلبه يا گريز براي تzشها /// بخشد
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را بنيادين حقيقت يك كه هنگامي شود/ منجر خودبيگانگي از به
تـنهايي از مـوفقيت بـا كـه هـنگامي بگـيريم, نـاديده زنــدگي در
رشـد اصـلي شـاهراه از كـنيم, انكـار را آن و بگريزيم ك وحشتنا

1. Loneliness, p. ix.

ميشويم/١ دور فرديت

زيرا است; مهم بسيار ميكند اشاره آن به كيس موستا كه نكتهاي آخرين
مـوظفايـم و مـيشويم بـازگردانـده خـود مـبدأ به ما كه است زماني دقيقا
روح, مـاية آن از و شـدهايـم سـاخته چه از ببريم پي و دريابيم را هويتمان
تـنهايي دقـيقا ايـن كـنيم/ تـوليد گذرا لحظاتي در را ممكن شخص غنيترين

شود/ شكفته ما بيهمتايي ميدهد اجازه كه ماست
فرديت و متمايز كمتر شويم, درگير و بياميزيم ديگران با بيشتر هرچه ما
در مـيتوانـيم كـمتر بـاشد, كمتر فرديتيافتگيمان هرچه و ميگرديم يافته
مـفهوم آمـدهايـم/ بـهوجود آن بـراي كه باشيم هستي بزرگتر هدف خدمت
آشـنايي حـقيقت در است/ خـودشيفتگي از فـراتـر بسـيار فـرديت از يونگ
به را ما نيروهاي و ميگرداند را ستارگان كه است عظيمي نيروهاي با فروتنانه
رشد غنيترين طريق از هستي پيشروي معنا, در فرديت درميآورد/ حركت
دارد/ خـود در مـتمايز گونهاي به را هستي كه شخصي است; شخص ممكن
خـود بهسوي سفر از اجتناب و همراهي و دوستي جوي و جست بازگشت,

است/ هستي جهان انكار نوعي بلكه است, روحي جرم تنها نه كاملتر,
والديـن, از نـوزاد تـجربة كـه مـيدارد اظـهار عمقي روانشناسي مكتب
آن تأثير از نميتوانيم هرگز كه ميكند ايجاد ديگري و خود از عميقي شناخت
يا و رهاييبخش يا باشد مهاركننده خواه وابستگياي چنين تجربة بگريزيم/
پـيام كـودك و ميدهد ما به رابطه دربارة را مكرر پيامي ميان, اين در چيزي
از بيش و ميگيرد فرا مكرر بهطور را روابطش به آسيبپذير شديدا وابستگي
بهعنوان را تنهايي كه ميشود دشوار بعدها دليل بدين ميگردد/ شرطي حد
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ترس از فرد گاهي نكرد/ تلقي مرگبار تهديد يك را آن و كرد تأييد ارزش يك
قـدرتمندانـه شده فرافكني خشم يك طريق از آن مقابل در تنهايي, احتمال
چـهرة تـغيير اغـلب <پرخاشگري است: گفته كيس موستا چنانكه ميايستد/
فرهنگي عzيق و عشق تحقير بدبيني, بهعنوان شايد و است تنهايي اضطراب

/٣١ ص همان, /١

شود/>١ ابراز
حـفاظت و حـمايت كـودك بـه كـه بـاشند كسـاني ايـدهآل والدين شايد
تأييد را كودك خود دروني نيروهاي مكرر و صميمانه حال عين در و ميدهند
آن حـمايت مـيتوانـد كـودك جـدايـي, مـختلف مراحل در سپس ميكنند/
به بيتجهيزات و خالي دست را ما طبيعت كند/ احساس را دروني نيروهاي
ناامني احساس و بود مضطرب كه جواني به ريلكه است/ نياورده زندگي سفر

نوشت: ميكرد

ندارد وجود دليلي /// داريم بسياري تطابق و هماهنگي زندگي با ما
نيست/ ما عليه بر دنيا زيرا باشيم; نداشته اعتماد دنيايمان به كه
گـر ا هستند/ ما خود وحشتهاي اين است, وحشت ماbمال گر ا
ما و دارد وجود خطر دارند/ تعلق ما خود به كها مغا اين دارد ك مغا
زندگيمان گر ا فقط و باشيم داشته دوست را آنها كه بكوشيم بايد
پـيوسته بـايد مـيگويد مـا بـه كـه دهيم قرار اصلي آن براساس را
مـا بـهنظر كـنون تـا آنـچه آنگـاه گـوييم, خـوشامد را دشواريهـا
كنيم اعتماد آن به بايد كه شد خواهد چيزي آن ميرسد بيگانهترين

2. Letters to a Young Poet, p. 69.

بيابيم/٢ همه از وفادارتر و

بـراي انـدكمان نـيروي و كـودكي دوران در آسيبپذيريمان به توجه با
و ميكنيم فرض حد از بيش را رابطهها ارزش ناچار به محيط, به دادن شكل
تـنهايي از گر <ا است: داشته اظهار �چخوف ميانگاريم/ كم را تنهايي ارزش
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1. Oxford Dictionary of Quotations, p. 145.

آنگاه باشيم; متكي خود به كه نيستيم تنها زماني نكنيد/>�١ ازدواج ميترسيد,
خود بيهمتاي تجربه در ميرسد خلوت به كه شخصي رسيدهايم/ خلوت به
گفتگو آن با كه است گاه آ دروني حضوري از شخصي چنين تنهاست/ سفر از
دادن دست از ميرود/ بهپيش فرديت فرايند گفتگويي, چنين كمك به ميكند/
ايـن بـه دادن تـن بـا فقط شخص است/ فاجعهآميز رشد براي فرصتي چنين

مييابد/ فرديت خود, روح به مداوم و گاهانه آ ارزشگذاري و گفتگو
الگـوي دو از يكـي است/ تـنهايي ارزش بـه اشـارات از سـرشار تــاريخ
دوبـاره� تـولد و زنـدگي چرخة ديگري و ابدي �بازگشت بزرگ, اسطورهاي
رشـد فـرهنگي الگـوي طـلبي, چـنين است/ قهرمان جوي و جست و طلب
معناي به كه خانه ترك از: است عبارت <طلب> پوياي اصل سه است/ جامعه
بـه دستيابي سوم و گاهي آ رشد درد تحمل است; من قديمي مفهوم ترك
اين كرد/ ترك هم را آن خود زمان به بايد كه جديد خانهاي يعني تازه; مكاني
ميدهد نشان بلكه است, فردي رشد براي نمونهاي تنها نه اسطورهاي الگوي
مقدس جام افسانة در نمونه براي ميكند/ رشد فرهنگ يك ديدگاه چگونه كه
وارد مكلفايم ما از يك هر كه ميشود يادآوري شخص هر به وسطي, قرون
را راهي است خجالت ماية زيرا ندارد; وجود راهي آن در كه شويم جنگلي
پـذيرفتن و نـيرو شـهامت, راه, اين اما كنيم/ طي است پيموده Xقب كسي كه

ميطلبد/ را عظيمي مخاطره

2. Norma

بيست در كوتاه مدتي براي او است/ ساله سه و سي و مدرسه معلم نورما٢
بـراي طـzق از پس مـدتها نورما بود/ كرده ازدواج نابالغ مردي با سالگي
و عميق ناراحتي يك بهصورت را موضوع اين و بود گرفته ماتم خود تنهايي
رابـطه يك نـيز و بسـيار كـوتاه رابـطههاي كـه چند هر بود; درآورده روزمره
بـهطور نـورما بـود/ كشـيده طـول ماه چند كه داشت ديگري مرد با طوbني
خودكشي به يا و ميشود عاشق ميشود; متنفر خودش از و مردها از متناوب
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در زيـرا مـيكند; ايـجاد دسـتش مـچ روي سطحي برشهاي و ميكند فكر
كه است آهني چرخ يك زندگي ميرسد بهنظرش نيست/ كسي عاشق زندگي
چرخة در كه است مقدر و است شده زنجير آن به شوم تقديري بهخاطر او

بماند/ اسير تنهايي
شاداب و سرخ گونههاي آن با رسيد/ دير درمان جلسة براي نورما روزي
او است/ شده رها بود كرده اسيرش كه آهني چرخ آن از كه ميرسيد بهنظر
از يكـي بـا ذهـنش> كـردن رو و <زيـر بـه را روز آن كـه داد گزارش مشتاقانه
اين ميرسيد/ بهنظر غيرممكن برايش او به رسيدن كه بود گذرانده مردهايي
خواب از هميشه از تهيتر بعد روز و ميرساند پايان به را روز آن او كه حقيقت
وسواسگونه نورما, عاطفي زندگي بود/ نكرده طلوع او بر هنوز برميخاست,
تكـنيكهاي حـقيقت در اعـتيادها هـمة مـيدانـيم چنانچه بود/ اعتيادآميز و
دست يا باشيم گاه آ خود بودن مضطرب از خواه هستند; اضطراب مديريت
ايـن ديگر, شخصي يا و كنيم دراز غذا و مخدر مواد الكل, سيگار, بهسوي
مـيبخشد/ التـيام مـوقت بـهطور داريـم ما همة كه را اصلي زخم آن پيوند,
آن در ميدهد/ ديگري> <آن با وصل به را خود جاي كوتاه مدتي براي تنهايي
بـرقرار هسـتي جـهان بـا اتـصال و مـيگردد بـاز مـادر بطن به شخص لحظه
است گـفته ريـلكه چـنانكه سـپس و است لحـظهاي اتصال اين اما ميشود;

مييابد/ جريان رود مانند و ميگردد باز تنهايي
را او مادرش بود/ خودشيفته و آسيبديده سخت كه داشت مادري نورما,
نـورما مـنفعل پـدر است/ زندگياش مانع كه بود گفته او به و بود زده كتك
را زندگياش ٔzخ كه ميكرد چيزهايي خريد براي پولسازي صرف را عمرش
بـا او حـمايتگر رابـطة مـيشناخت; را پـيوند نـوع يك فـقط نورما كنند/ پر
روحي ضربة و درگذشت بود كالج در نورما كه هنگامي هم او كه پرستارش
رؤيـاهايش در كـه مـيرفت پرستارش مزار سر بر اغلب او زد/ او به عميقي
و تـنهايي احسـاس هـميشه از بـيش كـه هـنگامي بهخصوص ميشد; ظاهر

ميكرد/ داغديدگي
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بـلكه نـيست; زخـم خـود آغـازين, جـراحت ايـن پـيامد كترين وحشتنا
وسواسي و ميكند ايجاد خود از ما برداشت و احساس در كه است اختzلي
زنـدگي در رابـطه هـمان مشـابه رابطههايي مجدد اجراي براي را گاه ناخودآ
بود خودشيفته بسيار مادري والدينش, از نورما تجربة ميآورد/ بهوجود آينده
نـوري و مـيمكيد را انــرژي تــمامي عــاطفي, ســياهچالة يك مــانند كــه
نه و ميكرد عاطفي تغذية را كودك نه كه ضعيف بسيار پدري و برنميگرداند;
بـراي تـنهايي ترتيب اين به ميداد/ پناه همسرش مسموم تأثير برابر در را او
دوبـاره را تـنهايي آن روابـطش هـمة در او و شـد تـبديل الگـو يك به نورما

ميكرد/ خلق
ك, وحشتنا جبري با ميدادند/ شكل را نورما قالب مخرب, رابطههاي اين
فـرد يك بـهعنوان انتخابهايش تمامي بر او زخمهاي گاه, ناخودآ و دروني
يك براي كند تحمل بايد بزرگسال فردي كه تنهايي آن ميگذاشت/ تأثير بالغ
و تأيـيد كـمبود مـيبرد/ رنـج دوگـانه زخـمي از نورما است/ ويرانگر كودك
درونـي نـورما در بيارزشي احساس بهصورت كودك يك بهعنوان حمايت
كـه كـند انتخاب را مردهايي شد موجب ارزشمندي حس تخريب اين شد/
زخـمي خـود يا بودند, كرده ازدواج يا زيرا كنند; حمايت را او نميتوانستند
او نياز نميتوانستند كه بودند پدرش مانند ضعيف بسيار مردهايي يا و بودند

كنند/ برآورده را مدام خاطر اطمينان به
يك در كه هنگامي را او نورما, كودكي دوران عاطفي تنهايي ديگر سوي از
دچار او دورهها اين در ميكشاند/ تنهايي از شديدي ترس تجربة به نبود رابطه

1. Amphetamin

كه روزي مثل يا و ميكرد مصرف آمفتامين١ يا ميشد پرخوري و زيادهروي
ميشد/ اسير ديوانهوار جنسي گريز يك در آمد دير مشاورهاش جلسة براي
سـراسـر در او كه وحشتي بود/ تنهايياش وحشت به پاسخ در او اعتياد اين
او از اتـاق يك فـقط والديـنش كـه هـنگامي بـود; كـرده تـجربه كـودكياش

داشتند/ فاصله
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جـراحت هـزاران حتي و تولد ضربة از قويتر جدايي تجربة نورما براي
مـن يك رشـد بـاعث نـه تـنهايي از او تـجربة بود/ معمول زندگيهاي ديگر
پـيچيدگيهاي و نشـيبها و فـراز كـه مـيداد اجـازه او به نه و ميشد سالم
ايـجاد از بـود عـبارت او درمـان كـند/ تـجربه را رابطه يك نداشتن و داشتن
افكـني, فـر طـبيعت از مـن ساختن گاه آ و پرورشدهنده حمايتگر, محيطي
تـنهايي ك مـغا پـيوسته سـطح, آن زيـر امـا وسـواسگـونه/ تكـرار و انــتقال

بود/ كرده كمين
عـميق زخـمهاي از شـخصيتي اخـتzلهاي از بسـياري ميبينيم چنانكه
داشـتن بـراي را شـخص و مـيكند نـابود را من كه برميخيزد كودكي دوران
چـنين مـيسازند/ نـاتوان مشـاركتكننده و مـخاطرهآميز گــرم, رابــطههايي
چيزي اما باشند, داشته متعددي رابطههاي يا و كنند ازدواج شايد اشخاصي
يـا و مـيسازد مختل را رابطه آن كه است شده مسدود درونشان اعماق در
امكانپذير Xاص التيام گر ا زخمي چنين با ميكند/ غيرممكن را واقعي پيوند
با تعامل و برخورد در نهفته امكانات تا ميكشد طول زيادي سالهاي باشد,

شود/ شناخته ديگران
است, بهبود موجب درمان در چيزي چه پرسيدند فرويد از كه هنگامي
مـيگفت سخن آن از فرويد كه عشقي ميكند/ را كار اين عشق كه داد پاسخ
آن كسي كمتر و است آن شايستة كودكي هر كه است پيوسته توجهي مستلزم
وحشتزده و زخـمي خـود كـه دارد والديني كودك زيرا ميكند; دريافت را
و شـخصي رشـد پـيشنياز تـنهايي پـذيرش كـه هـمانطور درست هسـتند/
زخـمهاي بهبود گونه هر بر بايد تنهايي با عاطفي سازگاري است, خzقيت

باشد/ مقدم والد ـ كودك رابطة
تاب ميآيد بهنظر غيرقابلتحمل اغلب كه را آنچه تا ميشود خواسته ما از
تحمل يعني است; منتظرمان تنهايي مرداب در كه است وظيفهاي اين آوريم/
زندگي بر كه آغازين ترس سلطة <عبور>, با و كار اين انجام با غيرقابلتحمل/
و بينش با تنهايي مرداب از عبور ميشكند/ درهم است انداخته سايه ما كثر ا
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درهـم را تنهايي سلطة نوعي به آن, با شدن دوست و بالغ فرد يك شهامت
را آغـازين زخـمهاي بـه مـربوط عـواطـف نميتواند كه شخصي ميشكند/

بگريزد/ بودن قرباني از نميتواند كند, تحمل
هـرگز چـرا كه است تعجب در او است/ معمول ماجرايي نورما ماجراي
كـه است كـرده پـيشگويي رابـطههايش همة در و است نداشته خوبي رابطة
درخـواستهـاي و انـتظارات بـا را رابـطه هر و دهد انجام نادرست انتخابي
دقيقا تا است رانده خود از را ديگري كه بهطوري است; كرده مختل مفرطش
رابـطههاي در او ايـنكه تشخيص شود/ منجر ميترسد آن از كه تنهايياي به
تنها نه مستلزم ميكند, تكرار را والدينش از كودكي دوران تجربة همان فعلي
از ميزاني هيچ نهايت در است/ فوقالعاده تصويرسازي قدرت بلكه شهامت
داشت وحشت آن از كـه تـنهايياي از كـند كـمك او بـه نميتوانست درمان
تشـويق را او داشـتند خـير نـيتي كـه مشاورانـي و دوستان از برخي بگريزد/
هيچ است شخص همان او كه زماني تا اما كند; پيدا <بهتر> رابطهاي ميكردند
پذيرفتن با فقط است/ آن ميان از عبور ترس, پادتن تنها داشت/ نخواهد تفاوتي

شود/ شكسته درهم سلطه اين است ممكن تنهايي

1. Sathish Kumar 2. ‘‘Longing for Loneliness,’’ p. 8.

تنها است آموخته چگونه كه داشت اظهار مصاحبهاي در كومار١ ساتيش
خـود سـفر و بسـيار دوسـتان آرامش, بـه تـرتيب ايـن بـه و برود راه دنيا در

يابد: دست

دربارة من نيستيد/ غريبه ديگر بپذيريد, را بودن غريبه كه هنگامي
اطراف در چيز همه كه وقتي دربارة ميگويم; سخن بودن تبعيدي
كه زماني از است/ غريبه يك كس هر و ميرسد بهنظر غريبه من
آن از بـخشي تا آزادم باشم, دنيا از بخشي نيستم مجبور پذيرفتم
تعلق من به زماني دنيا اين است/ روح تناقضآميز رهايي اين باشم/

نچسبم/٢ آن به ديگر كه ميكند پيدا
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در تـنهايي, پـادتن است/ آن كـردن رهـا دنيا, دادن دست از ترِس پادتن
خـوردن توسط بيماري هوميوپاتي, در چنانكه است/ تنهايي كشيدن آغوش

مييابد/ بهبود سم خود از كمي
تمامي درمان ميكنيم تصور غرب دنياي در ما كه رابطه در موجود تناقض
با ميتوانيم بيشتر بپذيريم, را جدايي بيشتر هرچه كه است آن بيماريهاست,
تنها نه ميخورند; شكست رابطهها شد/ خواهد بهتر رابطه و كنيم زندگي آن
غـيرممكن انـتظار آنـها از ما اينكه بهدليل بلكه شخصي, عقدههاي بهخاطر
<آن كـه است نـهفته گـاهي نـاخودآ تـوهم ازدواج, عـقد پشت اغـلب داريم/

كرد/ خواهد حل را تنهاييمان مشكل ديگري>
ترتيب اين به مييابند/ ادامه شدن يكي نوعي با مدتي براي رابطهها كثر ا
ميشكند/ غيرمنطقي انتظارات بار زير يا و ميشود محدود نفر دو هر رشد
يك بهعنوان باشد قادر شخص كه است ممكن صورتي در فقط سالم رابطة
سهيم را, ناب رابطة هستة ريلكه بنشيند/ رابطه ميز سر فرديتيافته تنهاِي فرِد

است: كرده تعريف ديگري با خود خلوت شدن

از مـحافظت نـفر دو مـيان پـيوند وظـيفة مـهمترين ميكنم تصور

1. Cited in John Modd, Rilke On Love and Other Difficulties, p. 27.

است/١ يكديگر خلوت

گـر ا حتي ببخشيم; يكديگر به ميتوانيم كه است موهبتي غنيترين اين
تنهاست/ نيز ديگري كه دهيم تشخيص

هـر فـردي سـفر غناي بيكران, فضاهاي اين سكوت و وحشت فراسوي
آن از ديگري> <آن به سفرم انتقال با ميكوشم كه هنگامي است/ نهفته كس
مـعناي تـنها نـه آنگـاه مـيشوم/ تسـليم تـنهايي از تـرس بـه و ورزم اجتناب
كـه ميشوم كسي دوش بر باري بلكه ميگذارم, پا زير را وجودم بيهمتايي
را هسـتي غـناي از خـود سـهم تـرتيب ايـن بـه و دارم دوستش ميكنم ادعا
كـه وقـتي فـقط بـاشم/ آن مظهر ميخواهد من از زندگي كه غنايي ميكاهم;
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حتي و تو از غير كسي والدينم, از غير كسي ــ بدانم ديگري همانند را خودم
كنم/ تجربه را زندگي توانگركنندة فراواني قادرم ــ هستم كه كسي از غير

شكـي يافتن نخست است/ تنهايي و شك مرداب در موجود وظيفة اين

1. Ixion

سپري سپس و ميسازد رها گذشته آهني چرخ از را ايكسيون١ حتي كه سالم
نـوع هر مطلوب كيفيت و شخصيت به دستيابي خدمت در كه تنهايي كردن

است: كرده تعريف اينگونه را اسرارآميز تعادل اين يونگ است/ رابطهاي

به نسبت هيچكس زيرا نيست; رابطه و دوستي دشمِن الزاما تنهايي
در دوسـتي نـيست/ تـنها انسـان از حساستر معاشرت و دوستي
بهياد را خود فرديت هركس كه ميشود شكوفا زماني فقط رابطه

2. Memories, Dreams, Reflections, p. 356.

نپندارد/٢ يكي ديگري با را خود و آورد



٤

افسردگي,درماندگيونوميدي

زاغ سه

بازگو را گرسنه زاغ سه حكايت زاغ>, <سه بهنام اسكاتلند در قديمي تصنيفي
خـواهـند را خـوردهاي شكست شـواليـة بهزودي ميدانستند زاغها ميكند/
كنند/ تغذيه او گوشت از ميتوانستند و است شده زخمي تازگي به كه يافت
طعمه بهدنبال شاهينش بود; رفته خرگوشها شكار به شواليه شكاري سگ
بيدفاع و تنها شواليه بود/ باخته دل ديگري مرد به نيز محبوبهاش و ميگشت
بـا كـنند; bنـه او اسـتخوانهـاي در مـيتوانسـتند زاغهـا بنابراين بود/ مانده

كنند/ تغذيه گوشتش از و بپوشانند را خود موهايش
درماندگي افسردگي, هراسآور احوال سه ميرسد بهنظر اوقات بسياري
زاغ سـه آن مانند و مينشينند درخت شاخة روي ما پنجرة پشت نوميدي و
را خود افسردگي چرچيل وينستون آيا شويم/ آنها طعمة و بلغزيم تا منتظرند
افسردگياش شرح براي مأيوس كافكاي آيا نناميد؟ سياه و وحشي جانوري

چنين است ممكن حال اين با باشد; من همانند درونشان رنج كه هستند مردمي ندارم <باور /١
ابد تا من مانند را سرش هميشه براي Iچك زبان در كافكا K پنهان زاغ آن اما ــ كنم تجسم را افرادي

است/> غيرممكن آن كردن تصور حتي ميدهد/ تكان
The Diaries of Franz, Kafka. 1914-1923, p. 195

روزهاي در تنها نه سه, اين كه هنگامي ما همة آيا نناميد؟ پنهان>١ <زاغ را خود
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بـه بـرميآورند, سر اوقاتمان بهترين اوج در حتي بلكه كت zف ظلمتزدة
نميلرزيم؟ خود

زاغ سه اين حضور هستيم, غرق خود خياbت در يا ميخوابيم كه زماني
پـايان مـنتظر كه است زمين در چاهي ميكند يادآوري ما به قارقاركنان آشنا

ماست/ كار
حـتي و هـورموني تغييرات روزمره, زندگي چرخة كه همانگونه درست
نوسانات بايد هستند, عادي ميناميم خواب را آن كه انرژي عظيم پسرفت
مـتضادش بـدون را شادي ميتوان آيا باشيم/ داشته انتظار را احوال متناوب
جـوي و جست بـا را واقعيت ما امروزي, فرهنگ در حال اين با كرد؟ تصور
چـنين كـردهايـم/ تـحريف مــحض و خــالص شــادي بــهدنبال اعــتيادگونه

شود/ شيطاني ميتواند جويي و جست
خود متضاد و شود يكجانبه خوب, چيز يك حتي چيزي هر كه هنگامي
نيكي حتي درآييم, نيكي تسخير به كه زماني ميشود/ وارد پليدي بزند كنار را
و تاريك وجه را آن كه كنيد توجه سايه از يونگ تعبير به شود/ پليد ميتواند
ظـلمِت معناي به بيشتر <نوِر داشت: اظهار يونگ ميدانست/ نوري هر bزم

1. ‘ ‘A Study in the Process of Individuation,’’ The A rchetypes and the
Collective Unconscious, CW 9i, par.

بـهياد را شـانزده قـرن مـتعصبان اخzقي غيرت راستا اين در است>/١ بيشتر
كتاب با سرخ گارد اعضاي بردند; غارت به را ديگر كليساهاي كه ميآوريم
در حتي يا و ميكشتند وحشيانه را روشنفكران دستشان در سرخ كوچك

2. Quaker

و آمـدند ايـنجا به نيك كار انجام براي كرها٢ كوا ميگفتند طعنه به فيzدلفيا
برآمدند/ آن عهدة از خوب خيلي بيشك

آن در كـه مـيكند پـررنگ را واقعيتي سايه, از برخاسته برخوردهاي اين
در گفت ميتوان ترتيب همين به است/ نهفته گاهي آ گسترش بهسوي دعوتي
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مـيكند, دنبال هدف بهعنوان را مطلق شادي از كودكانه توهمي كه فرهنگي
است/ سايه وجود نشانة افسردگي به zابت

درون كـه چـيزي آن از است عـبارت سـايه تـعريف كاربرديترين شايد
تجربة اينرو از ميكنم/ ناراحتي احساس آن با و دارد وجود خودم يا فرهنگم
ناخوانده مهماني يا و هستي در نقصي اخzقي, شكست يك مانند افسردگي
در بـخواهـد كسـي گر ا شود/ برخورد وي با تحقير با بايد كه ميرسد بهنظر
طـبيعي, احـوال, نوسانات بداند بايد نباشد, بيزار دنيايش و خود از زندگي

هستند/ ما سفر معناي از بخشي و اجتنابناپذير

انتها بدون چاهي افسردگي:

و سـرطان كـه هـمانگونه درست دارد/ تـوضيح بــه نــياز <افســردگي> واژة
دارد/ مـختلفي انـواع نـيز افسردگي هستند, متفاوتي انواع داراي شيزوفرني
روان> ـ <درون يـا زاد> ـ <درون كـنشي>, وا يا <محيطي است ممكن افسردگي
به همزمان كسي است ممكن يا و ميشوند اشتباه يكديگر با آنها غالبا باشد/
كـند تـعيين كه است آن درمانگر وظايف از يكي باشد/ zمبت آن نوع سه هر

است/ غالب افسردگي انواع از يك كدام
يـا فـقدان يك بـه طـبيعي Xكـام پـاسخي كنشي, وا يا محيطي افسردگي
ازدواج, در شكست بهدليل زندگي ميل فروكش از كسي گر ا است/ نااميدي
كه گفت ميتوان سختي به نبرد, رنج عميق فقدان نوع هر يا دوست يك مرگ
زماني فقط كنشي وا افسردگي است/ داشته اهميت برايش بيروني واقعيت آن
تأثير يا و كند برآشفته عميقا را فرد طبيعي كاركردهاي كه دارد درمان به نياز

شود/ طوbني منطقي حد از بيش آن تضعيفكنندة
بـيولوژيكي احـتما� امـا نـاشناخته مبنايي از ناشي زاد ـ درون افسردگي
مـيتوان و مـيشود منتقل ژنتيكي طريق از عموما افسردگي نوع اين است/
چـند هـر بـودهانـد; zمـبت آن بـه كه يافت را فرد خانوادة از ديگري اعضاي
است/ بـوده برخوردار كمتري دقت از گذشته نسلهاي در صحيح تشخيص
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سرزنش ميكنند و كرده حمل كه افسردگي بار بهدليل را خود افراد اين غالبا
روند bبا تپهاي از بايد روز هر انگار ميكنند/ تصور غيرطبيعي را خود و كرده

دهند/ انجام ميدهيم انجام ما كه را روزمره كارهاي همان و
او احساسي و جسماني ساختار كه ميكرد احساس من مددجويان از يكي
دنـبال را معنوي نظامهاي انواع او اوست/ عملكرد و تفكر تابع كامل بهطور
بود/ مانده افسرده هنوز اما بيابد; را هستي و خدا با درست رابطة تا بود كرده
مرتبة به دستيابي در خود شكست نتيجة را افسردگياش او اينكه همه از بدتر
تحت ضدافسردگي داروي يك با كه هنگامي ميدانست/ معنويت از رفيعي
خود در تازهاي خوشبيني و انرژي و شد بهتر روحيهاش گرفت, قرار درمان

1. Certonin 2. Prozac
3. Paxil 4. Zoloft

و زولوفت٤ كسـيل٣, پـا ك٢, پـروزا نـظير سرتونين١ افزايندة داروهاي يافت/

5. Serzone

بخشيدهاند بهبود را نفر ميليونها زندگي كيفيت قابلتوجهي بهطرز سرزون٥
جسـم و روح بـر طاقتفرسا باري تحمل به محكوم صورت اين غير در كه

بودند/ خود
است مـمكن افسـردگي, بـيولوژيكي مـبناي گـرفتن نظر در از بعد حتي
از يكـي بـاشد/ داشـته را زنــدگي <طــبيعي> مــصيبتهاي هــنوز شــخص
ساله هشت و بيست مردي ميكردم درمان را آن بايد كه مواردي مشكلترين
كافي دليل آن طوbني درمان و سرطان تأثير كه حالي در داشت/ سرطان كه بود
داشت/ هـم سـختي كـودكي دوران مـرد آن اما بود, محيطي افسردگي براي
قبل فهميدم وقتي باشد/ داشته هم رواني ـ درون افسردگي بود ممكن بنابراين
و بـيولوژيكي الگوهاي آن در كه بوده افسردگي نشانههاي داراي سرطان از
داروي از كـه كـردم تـرغيب را او است, داشـته وجـود خـاصي خــانوادگـي
جان گويي دارو از استفاده از بعد روز دو و بيست كند/ استفاده ضدافسردگي
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تـمامي بـا زنـدگي بـراي دوبـاره كـه فـهميد و كـرد سـبكي احساس گرفت;
است/ آماده طبيعياش مشكzت

يـونگ, روانشـناسي ديـدگاه از امـا بيانتهاست; چاهي مانند افسردگي
تـا بـرويم فرو آن عمق در بايد كه انتهاست با چاهي رواني ـ درون افسردگي
مـعناي بـه لغت در افسـردگي واژة انگـليسي زبان در كنيم/ پيدا را آن ريشة
سـركوب آن هـدف و زنـدگي قـصد حـيات, انـرژي است/ كـردن سـركوب
عـلت شـايد كـه حالي در ميشود/ گذاشته پا زير و ميشود انكار ميشود;
هـمدستي آن با ما درون در چيزي باشد, قابلتشخيص سركوبهايي چنين
و كيفيت از تابعي افسردگي, كميت و كيفيت كه گفت بتوان حتي شايد ميكند/
زنـدگي عـليه بـر زنـدگي مـيشود/ سـركوب كه است زندگي نيروي كميت

هستيم/ آن ناخواستة ميزبان ما و ميجنگد
چگـونه كـنيد فكـر مـيشويم/ خـود افسردگي عامل مختلف طرق به ما
مربوط اصليمان خانوادة به كه دستهاي آن بهخصوص را زندگيمان اتفاقات
و ديگـران خـود, دربـارة فـرضيههايي از مـجموعهاي بـهصورت مـيشوند,
مـحبت, به آغازينش نياز كه كودكي مثال براي ميسازيم/ دروني روابطمان,
و غيرقابلاجتناب فرضيهاي است, نشده برآورده كافي اندازة به تأييد و امنيت
زيرا نيست; نگهداري شايستة ميكند احساس او ميسازد/ دروني را كاذب
را ارزشمندي احساس كودك اين به داشتند بهعهده را او سرپرستي كه كساني
دنـياي بـا او رابـط آنـها سـرپرستها, اوليـن بهعنوان اين بر عzوه ندادهاند/
رابـطههاي بـراي نـمونهاي آغـازين رابـطة ايـن نـتيجه در و بـودند بــزرگتر

ميشود/ بعدي
خـندان> <افسردگي حتي يا زنده> <افسردگي بار تحتتأثير ما از بسياري
كنيم; كار خوب كافي اندازة به ميشويم موفق افسردگي نوع اين در هستيم/
از بـخشي كه را سبكبالي هرگز و ميكنيم حمل را گرانباري بسيار روح اما
تشخيص اغلب و است شايع كه افسردگي نوع اين نميكنيم/ تجربه است سفر
احسـاس داشـتن بـا مـا ميدهد/ فرسايش را شخص زندگي نميشود, داده



روح مردابهاي ٧٤

نـوع ايـن بـا حقيقت در زندگي, چالشهاي مقابل در بيكفايتي و بيارزشي
ميشويم/ همدست افسردگي

گاه آ كافي اندازة به كه است آن مرداب اين در ما چراي و بيچون وظيفة
كه كسي آن و است داده روي ما بر گذشته در كه را آنچه ميان تفاوت تا شويم
<من نكند: اذعان كه زماني تا هيچكس دهيم/ تشخيص هستيم حاضر حال در
لحـاظ از هسـتم> مـيكنم انـتخاب آنـچه مـن نيستم; است رفته من بر آنچه
دهـد تشـخيص مـيتوانـد شـخصي چـنين نـميكند/ پـيشرفت روانشناسي
كـنترل از خارج شرايطي نتيجة بلكه نيستند; ذاتي كودكي دوران كمبودهاي
است شـده مسـدود Xقب كه را زندگي انرژي ميتواند آنگاه هستند/ كودك

سازد/ جاري

1. Jacob

و داشتند او از bبا انتظاراتي كه بود تحصيلكرده والديني فرزند كوب١ جا
بهعنوان او تzشهاي از كوب جا والدين كند/ دنبال را آنها راه كه ميخواستند
سرزنش و تحقير نبود بهترين چيز همه در گر ا و ميكردند انتقاد كودك يك
پزشكي, به عشق بهخاطر نه اما شد; پزشك يك نهايت در كوب جا ميشد/
ميتواند عاقبت آن بهواسطة كه است موفقيتي پزشكي ميرسيد بهنظر بلكه
والديـن خـودشيفتگي نـيازهاي طبعا كند/ كسب را والدينش محبت و تأييد
كافي وقت هيچ آنها براي ميداد انجام كوب جا كه كاري هر و نشد ارضا هرگز
سي در داشت, رضايت كارش از و بود حاذق پزشك يك او كه حالي در نبود/

شد/ عميقي افسردگي دچار سالگي
مـيان برخوردي ميرسد بهنظر است/ رايج بسيار ميانسالي در افسردگي
ميخواهد كه طبيعي خود و كودكانه خيالهاي به است كنشي وا كه كاذب خود
روانرنـجوري بـهصورت اضـداد برخـورد اين است/ bزم كند, ابراز را خود
رنـجشان كـه وظـيفهاي به نسبت ميكنند انتخاب كه كساني ميشود/ تجربه
اطـرافـيانشان بـه يـا و ميشوند درمانده بمانند, باقي گاه ناآ ميكند تكليف

ميزنند/ آسيب



٧٥ نوميدي و درماندگي افسردگي,

انتقال يا رشد خواستار روان كه دورهاي هر در يا ميانسالي در افسردگي
خـود ميان گسست كه هنگامي است/ زندگي نيروي سركوب نشانگر است,
دشمن بدترين ميكنيم, بيشتر را كتسابيمان ا ـ كنشي وا خود و غريزي ـ طبيعي
كـرده ايجاد گاهانه آ را آن چه طبيعي, غرايز به آسيبي چنين ميشويم/ خود
از جـدا دليـل هـمين بـه كـرد/ خواهد ايجاد را افسردگي گاهانه, ناآ يا باشيم
هـر در مـيگردد/ افسردگي دچار گاه گه هركس احوالمان, طبيعي نوسانات
من افسردگي <معناي بپرسد: خود از را اصلي سؤال آن بايد شخص صورت
تا برويم چاه عمق به بايد ما ولي دارد; انتهايي هميشه بيانتها چاه چيست؟>

1. Gilgamesh

چشمة يافتن چالِش از سرشار گيلگمش١ همانند ما همة ببينيم/ را آن بتوانيم
هستيم/ حيات مقدس و سبز

حتي و ميپيچد گياه يك همانند نور و گرما به دستيابي منظور به كودك
تـا كـرد تحريف را خود زندگي سراسر در كوب جا ميكند/ تحريف را خود
دريـافت را آن هـرگز ولي كـند دريـافت والديـنش از را حمايتكننده انرژي
نميداد/ پس چيز هيچ و ميمكيد را انرژي آن آنها خودشيفتگي زيرا نكرد;
فـقط يا خواننده كاميون, رانندة كوب, جا يا ما كه ميخواست طبيعت شايد
را bزم نـور تـا پـيچيديم و يافتيم شكل تغيير ما ولي باشيم; سرگردان فردي
نـبود قـرار كـه رسـيد نـتيجه اين به درمانهايش و رؤياها در كوب جا بيابيم/
در او آورد/ رو شغل اين به والدينش تأييد دريافت بهخاطر اما شود; پزشك
نيز و وي توانايي گواه موضوع اين و ميكرد كار ماهرانه خود انتخابي حيطة
وضـع ايـن بـا آيـا بـود/ روحش نـيت و قصد ك وحشتنا شكل تغيير نشانگر
كه داشت شخصيتي كوب جا خوشبختانه داشت؟ انتظار را افسردگي نميتوان
به شروع آنجا در و رفت اعماق به پس رود/ فرو افسردگي عمق به ميتوانست

كرد/ خود روح التيام



روح مردابهاي ٧٦

1. Edward

آنچه بود/ برده ارث به را خانوادگياش شغل ادوارد١ نام به ديگري مرد
بـود/ دام يك او براي ميكنند, تجربه ثروت و قدرت بهعنوان ديگر بسياري
احساس او اما ميگفتند; سخن موضوع اين از فوقالعادهاي بهطرز او رؤياهاي
كه است مقدر و است مكلف كاركنانش و خانواده همسر, به نسبت كه ميكرد
زندگي و موسيقي ساختن مشتاق او روح باشد/ مشتركشان منافع خدمت در
داشـتند/ مـغايرت مـيل ايـن بـا Xكـام وظايفش اما بود; هنرمندان دنياي در
داشـته شـخصياش رؤيـاي بـهسوي حـركتي مـيگرفت تصميم كه هنگامي
بـود خـواهـد قـادر انـدازه چـه ادوارد ميكرد/ شديدي گناه احساس باشد,

كند؟ تحمل را آرزو و وظيفه ميان كشمكش
تحتتأثير را ما همة كه دارد وجود تناقضي ادوارد و كوب جا مشكل در
دوران حق بر آرزوي بايد باشد خودش است قرار كوب جا گر ا ميدهد/ قرار
تـمرين و آرزو ايـن نكـردن رهـا كند/ رها را شدن پذيرفته براي كودكياش
باقي افسرده كه است آن بهمعناي خود, پذيرفتن و داشتن دوست براي نكردن
بپذيريم را مخاطرهاي بايد افسردگي كردن برطرف براي اغلب ماند/ خواهد
ادوارد است/ كرده مسدود را ما طبيعي رشد و ميترسيم آن از همه از بيش كه
بـهسوي مسـتقيما زيـاد احـتمال به كند دنبال را روحش نداي كه صورتي در
است; آن بـرابـر در دفـاعي گناهش احساس كه رفت خواهد پيش تشويشي
كـردن نـوميد بـهخاطر شـدن طـرد از برخـاسته كه اضطرابي و گناه احساس

است/ جمعي انتظارات
گـر ا افسـردگي/ يـا اضطراب ميشويم: تازه انتخابي به مجبور بدينسان
غـرق اضـطراب در است مـمكن رويم, پيش به دارد اصرار روحمان چنانكه
را روحمـان هـدف و شـد خـواهـيم افسـردگي دچـار نرويم پيش گر ا شويم/
انـتخاب را اضـطراب بـايد فرد دشواري انتخاب چنين در ميكنيم/ سركوب
كـه حـالي در است; بـالقوه رشـد بـهسوي راهـي حداقل اضطراب زيرا كند/

است/ زندگي شكست و ركود معناي به افسردگي



٧٧ نوميدي و درماندگي افسردگي,

گـذشته در شـويم/ عـمومي افسردگي نوعي دچار است ممكن همچنين
بـهخاطر هـم امـروزه و افـتادهانـد افسردگي اين دام در اشخاص از بسياري
است/ شايع بسيار پديدهاي اقتصادي, فشارهاي و جنسيتي محدوديتهاي
ايرلند در �چنانچه كرد مشاهده كشور يك كل سطح در ميتوان را افسردگي
مـا روح بـا آرمـانهايش كـه ميكنيم زندگي دوراني در كه هنگامي ديدهام�/
نقشهايي گر ا شويم/ دچار نيز فرهنگي افسردگي به شايد آنگاه نيست, همنوا
اغلب نباشد, هماهنگ درونمان تصوير با كنيم ايفا ميشود خواسته ما از كه
به رفتن ميكنيم/ تجربه افسردگي بهصورت را ناهماهنگي اين بدانيم بيآنكه

است/ دشوار گرفتاريم, آن در نميدانيم حتي كه حالي در چاه عمق
حـركت ايـن هسـتند/ قـائل افسردگي براي درماني ارزشي يونگ پيروان
مـانند درست است; خـود بـه خـدمت براي انرژي بازگشت نمايانگر روان,
و جسـم احـياي و ساختن متعادل خدمت در كه خواب شبانگاهي بازگشت
bزم باشيم گذاشته جا سر پشت را خود وجود از مهم بخشي گر ا است/ روان
آن و كنيم يكپارچهاش بياوريم; سطح به بيابيم; را آن بازگرديم; عقب به است
تـا مـيشوند ارواح دنياي وارد شمنها كه همانگونه درست كنيم/ زندگي را
تـلفيق بـراي را آن و بـخشند بـهبود است شده گسسته كه را روح از بخشي
سر پشت كه را آنچه هستيم مكلف درماني لحاظ از نيز ما بازگردانند, دوباره

بازگردانيم/ سطح به را آن و بيابيم گذاشتهايم جا
چـاه كـف از رؤياها زيرا دارند; رؤياها به دقيقي توجه عمقي تحليلگران
را فـعال تـجسم تكـنيك بايد برميخيزند/ كف زير چاهي از بلكه نميآيند;
سـازيم/ فـعال شـدهانـد سـركوب كه را روان از محتواهايي تا بگيريم كار به
عـموما مـيشويم, گاه خودآ بهصورت محتواها اين ارائة به قادر كه هنگامي
اسـتفاده مـا توجه دريافت براي افسردگي از روان ميرود/ ميان از افسردگي
ارزش كـه هـنگامي است/ غلط ما عمق در چيزي دهد نشان ما به تا ميكند
آنگاه كنيم, دنبال درونمان هزارتوي در را آن رشتة و بشناسيم را آن درماني
آسـيب افسردگي توسط ما گر ا آيد/ بهنظر دوست نوعي ميتواند افسردگي



روح مردابهاي ٧٨

كه است آن نشانة رنج و آسيب است/ مرده ما روان كه است آن نشانة نبينيم,
تا ماست دعوت انتظار در و دارد وجود ما درون در هنوز حياتي و مهم چيزي

بازگردد/ زندگي به
افسردگي, به نهادن ارزش دارد/ وجود وظيفهاي مردابگونه, حال هر در
شهامت آن, عذاب از فرار و تسكين در نكردن سعي آن, به گذاشتن احترام
جـدا گـاه خـودآ از كه دارد وجود نهان معنايي آن اعماق در ميطلبد/ زيادي
ميفرسايد, را حيات انرژي افسردگي اينكه با پوياست/ و زنده هنوز اما شده,
مانند ميگيرد/ جاي درون دنياي عمق در بلكه نميرود; ميان از انرژي آن اما

1. Orpheus 2. Acedia

ما شود, مواجه افسونگر و پست نيروهاي با تا ميرود اعماق به كه اورفيوس١
بيابيم/ را روح گنج بزرگترين و رويم افسردگي عمق به مكلفايم نيز

دلسردي قلمرو درماندگي:
را زندگي سفر انرژي و شدهايم دلسرد ميگوييم ميشويم افسرده كه هنگامي
اعماق در اما دارد; وجود هنوز انرژي ديديم پيشتر چنانچه دادهايم/ دست از
دست از تجربة است; شدن دلسرد تجربة درماندگي, است/ فرونشسته چاه
سرگردان محزون, بيرمق, كه كيست هرز/ سرزمين پيمودن براي انرژي دادن

باشد؟ نشده كن سا سالها حتي و گاه گه بايري مكان چنين در بيهدف و
بـخشكاند: را زنـدگي بـراي bزم روانـي انـرژي است ممكن چيز هزاران
كـه عقدههايي تأثير البته و خستگي طبيعي, شوك هزاران جسماني, بيماري
مشـاهده را بـيماري نشـانههاي و رؤيـاها مـا ميمكند/ گاه خودآ از را انرژي
انرژي بتوانيم تا برود كجا به ميخواهد و كجاست انرژي كه دريابيم تا ميكنيم

بازيابيم/ را گمشده
zمـبت روحـي رخـوت يا آسيديا٢ به گاه گه ما همة وسطي قرون زبان در
وسطي, قرون فيزيولوژي بنابر ميناميدند/ راهبان> <بيماري را آن كه ميشويم



٧٩ نوميدي و درماندگي افسردگي,

ميبرد: رنج روح عطش از فرد شود, خشك كه هنگامي و است مرطوب روح
اجباري, پرهيزكاريهاي راهبها, خشن و خشك زندگي روان/ و روح بيابان
روح رفتن ميان از به منجر كننده خسته محيط و اطاعت كدامني, پا فقر, عهد

1. Max Piper

است: گفته پايپر١ مكس چنانكه نيست/ شدن زنداني به بيشباهت كه ميشد

2. The Oxford Dictionary of Quotations, p. 374.

دنـبال است/>٢ خود وجود از رضايت و پذيرش از اجتناب رخوت, <جوهر
و است روح به زدن زخم آن, كردن فدا و هستي در بيهمتايمان سفر نكردن

بود/ خواهد آن نتيجة روحيه, رفتن ميان از
برخzف روان گاه هر است/ بيهودگي احساس رخوت, نزديك خويشاوند
ارزشي خدمت در شود مجبور يا گردد هدايت طوbني مدت به خود خواستة
كـارهاي از بسياري ميآيد/ بهوجود بيهودگي احساس درآيد, خود با بيگانه
حـتي شـدهانـد/ مـحدود مــصنوعي مــحيطهايي در و تكــراري امــروزي,
اهميت اغلب كه فشارند تحت شغلي آموزش تنگ شبكههاي در متخصصها
مـيتوان حـقيقت در هستند/ قائل فردي روحهاي تنوع و ارزش براي اندكي
بيشتري پاداش جامعه و باشد بيشتر فرد بيروني زندگي موفقيت هرچه گفت
بيشتر شود اسير موفقيت آن دام در شخص آنكه احتمال باشد, قائل برايش
چـنين مـيشود/ پـيدرپي تـوقعات و اجـبارها زنـدانـبان موفقيت اين است/
بـه مـا شـوق كـه زماني دهد/ قرار تنگنا در شديدا را روح ميتواند موفقيتي
است مـهمان نـاخوشايندترين كه بيهودگي احساس ميرود; بين از شغلمان

ميآيد/ ما ديدن به غالبا
و بـيشتر و بـيشتر تـا ميرود انتظار ما از عصرمان آرمانهاي تاروپود در
تـعريف مشـاهدهمان قـابل تـوليد بـا عمدتا و كنيم توليد سريعتر و سريعتر
شكستهـاي نـه و جـنسي رسواييهاي نه ما, زمان در چيز هيچ ميشويم/
ناچار ما باشد/ برابر بيحاصلي خجالتآور نيروي با نميتواند يك هيچ مالي,
را نـقش يك مـجبورند كه موفقي بازيگرهاي همانند هستيم; خود تكرار به
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و سريعتر و بيشتر و بيشتر نمايند; اجرا مكرر مردم عموم انتظارات بهخاطر

1. Jean Paul Richter

كـه كسـاني بـراي <زنـدگي مـيگويد: ريشـتر١ پـل ژان افسوس/ با اما سريع,

/٨٦٧ ص همان, /٢

ميشود/>٢ كوتاهتر ببخشند سرعت آن به ميكوشند
ميتوانست كس هر كه بود لحظات از عظيمي تاbر زمان ما, پيشينيان براي
ديگر ما براي زمان اما بپردازد/ جو و جست به گوشهاش گوشه در عجله بدون
اجبار و موفقيت جنون از ما است/ زياد بسيار تقاضاهايمان زيرا نيست; كافي
ميرسيم روح سستي به سپس و بيهودگي احساس به انتظارات, وسواسآميز

ميناميم/ درماندگي را آن كه
وظـيفة يك هـم ايـنجا در مـردابگـونه, احـوال ســاير هــمانند درست
ميكند/ فراهم برايمان را سفر كافي انرژي زندگي دارد/ وجود روانشناختي
كه هنگامي اما ميشود; بقا براي bزم فعاليتهاي صرف آن از عمدهاي بخش
رفتهايم/ پيش خود طبيعت برخzف كه بپذيريم بايد ميبريم رنج درماندگي از
دو ميكنيم/ فكر صنعتي جوامع در ما كه است مفهومي آن از سادهتر زندگي
اين انرژي/ جريان و احساس دارد: قرار ما دسترس در روان مستقل عملكرد
هـر هسـتند/ مـا زيسـتن چگونه براي لغزشناپذير راهنماياني سرچشمه, دو

كردهايم/ فراموش را آن ما كثر ا اما ميداند; را اين عامي فرد و كودك
انـجام است درست بـرايمـان كـه را كـاري آيـا ميگويد ما به احساس
از را منشأ اين با ارتباط كه است ديري ما از بسياري متأسفانه نه/ يا ميدهيم
بازدهيمان تا ميگذاريم پا زير را آن دستورات بهعمد حتي و دادهايم دست
و مسـتقلانـد احسـاسات نـميكنيم/ انـتخاب را احسـاسات مـا شود/ بيشتر
ايـن كـه كـنيم انـتخاب ميتوانـيم فقط ما هستند/ ما زندگي كيفيت تحليلگر
مـيخواهـيم آيـا بگـيريم تـصميم آنگاه و بياوريم گاه خودآ به را احساسات
كـاركرد كـه انـرژي مد و جزر ترتيب همين به نه/ يا كنيم عمل آنها براساس
آيا ميدهد نشان كه است حياتي راهنمايي ماست, بودن فاني ويژگي طبيعي
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درست ميدهيم انجام آنچه گر ا نه/ يا است درست برايمان ما انتخابهاي
به را انرژيمان و احساسات مجبوريم اغلب اما داشت/ خواهيم انرژي باشد
براي زيرا دهيم; انجام را كار اين آموختهايم ما دهيم/ اختصاص بيروح كاري
احســاس بــرداريــم آن از دست گــر ا و مــيدهند پـــاداش مــــا بــــه آن

ميكنيم/ شرمساري
به شدن گاه آ وظيفة بيروح, كارهاي با همدستي و درماندگي تجربة در
انـجام از فرد <اين ميآيد: يادمان به مرتب يونگ پرسش درميآيد/ ارتعاش
زندگي مسئوليت پذيرفتن از ما موارد كثر ا در ميكند؟> اجتناب وظيفهاي چه
مكـرر را خـود بيقدرتي و ضعف ما كودكي, دوران در ميكنيم/ امتناع خود
و ميكنيم ذهن ملكة را اجتماعي هنجارهاي قدرت شكال َا سپس ميآموزيم;
آنها با مخالفت درميآييم/ آنها خدمت به بردهوار كارگر مورچههاي مثل بعد
تـجربة امـا كـنيم/ پـيدا كـاذب گـناهي احساس و اضطراب ميشود موجب
از را مـا و است روح خـدمت در انرژي از نكردن استفاده نشانة درماندگي,

ميسازد/ دورتر و دورتر اصيلمان و معتبر خود
انرژي گسست نقطة به ميتوانيم انرژيمان كمبود صادقانة مشاهدة با فقط
گـر ا آورد/ بـهدست دوبـاره ميتوان را رفته دست از انرژي كنيم/ پيدا دست
مـيكند/ خـدمت ما به و بازميگردد انرژي باشيم روح خدمت در بخواهيم
الزامـات تـمامي با شدهايم, فراخوانده آن به كه زندگياي انتخاب مسئوليت
اعـتراض درماندگي ماست/ خود مسئوليت ديگران, به تعهداتمان و عملي
تأييد را من گذاري سرمايه چگونگي زيرا ميگيرد; ما از را انرژي كه است روح
نـاديده شـايد را گـاه نـاخودآ سـوي از قـدرتمندي اعـتراض چـنين نميكند/
را روح بـاشيم/ داشـته را آن نشـانههاي يـافتن شدت انتظار بايد اما بگيريم;
امـا نشـود, پـذيرفته چـند هـر آن غـرشهاي گـرفت/ تـمسخر بـه نـميتوان
وظيفه اين در كه هنگامي و هستند زندگيمان تغيير براي دوستانه هشدارهايي

بازميگردد/ ما به انرژي ميجوييم, شركت
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زاغ تيرهترين نوميدي:

مسيحي ـ يهودي سنت در است/ انتخاب و چشمانداز اميد, نداشتن نوميدي,
را بـينهايت مـيگيرد; ناديده را خدا ارادة و قدرت زيرا است; گناه نوميدي
حالت بدترين بهعنوان نوميدي ميسازد/ محصور را خالق و ميكند محدود
آن از گـريزي راه هـيچ مـيرسد بـهنظر زيـرا است; شده شناخته حزنانگيز

1. Shelly

كـه ميكند مسدود را شلي١ قهرمانانة گردنكشي حتي نوميدي ندارد/ وجود
آفـريده خـود bشة از اميد تا بورزيد <اميد ميدهد: فرمان آزاد> <پرومتة در

2. Prometheus Unbound, in The Poems of Shelly, p. 268.
3. Benjamin Disraeli

بـيشك كـه ديسـرالي٣ بنيامين انگيس نخستوزير ترتيب همين به شود/>٢
نـتيجة <نـوميدي ميگفت: بود كرده تجربه را فقدان و پيشداوري شكست,

4. Oxford Dictionary of Quotations, p. 185.

نادانهاست/>٤
بيروني و دروني نيروهاي كه هنگامي نميشناسد را نوميدي كسي چه اما
عـليهمان بـر مـيرسند, بـهنظر مـا ضـعيف نـيروهاي از قـويتر بسـيار كــه
مرگ آرزوي كسي چه نداريم؟ مقاومت توان حتي كه بهطوري برميخيزند,

5. Myth of Sisyphus 6. James Hillman

سيسيفوس٥ اسطورة در كامو پذيرد؟ پايان ك وحشتنا تنش اين تا است نكرده
نـبودن; يـا بـودن است: واقـعي فلسفي مشكل تنها خودكشي كه است گفته
آن حتي بزنيم, خودكشي به دست و بپذيريم را نااميدي گر ا است/ اين مسئله
زندهاي نتيجة هيچ كه كردهايم انتخاب را راهي اما كردهايم/ انتخاب هم موقع
ك وحشتنا فشار و نوميدي كشيدن آغوش در ماندن, زنده نميآيد/ بيرون آن از
بـاز را جـلو بـهسوي اندك حركتي و چاره يك براي امكاني حداقل اضداد,

ميدارد/ نگه
نوميدي اوج در حتي ميگويد روح> و <خودكشي كتاب در هيلمن٦ جيمز
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خـواهـان بـيشتر بلكه بميرد; نميخواهد واقعا ميكند, مرگ آرزوي فرد كه
ميكند زمزمه ما گوش در نوميدي يعني زاغ تيرهترين است/ گهاني نا تحولي
ميآورد/ همراه به خود با را توقف فقط راستي به كه حالي در دارد; راهحلي كه
خـود آنگـاه بـاشد, داشـته را تحول مطلق آرزوي كسي گر ا ميگويد هيلمن
تصور كه منافعي هيچ از صورت اين غير در ميآورد/ بهوجود را تغيير نيروي

نميشود/ بهرهمند برميآيد, راسخ عمل آن از ميشد
بحثي هرگونه نوميدي مدار در اما است; آسان گفتن سخن اين وجود با
به كه ميشود پوشالي انساني انتخاب, هر ميشود/ رد يأس توسط بهسرعت
مكررات تكرار از پر نوميدي ميريزد/ فرو درهم حلنشدني منطق با آساني
گـفتگو يأس بستة مدار در و ميكند فرض مسلم را موردبحث مسئلة است;

دارد/ وجود خروجي راه بهندرت آن در كه ميكند
و مبارزه و تzش حفظ نوميدي, با برخورد در ما چراي و بيچون وظيفة
در انساني شرايط البته است/ قهرماني بهسوي بودن قرباني جايگاه از حركت
بهعنوان شايد يا شكست يك بهصورت است ممكن كه ميرسد پايان به مرگ
وظيفة اما است/ من درك قدرت از فراتر كه شود پنداشته خدا يا طبيعت پايان
و دادنشان دست از يا و ك وحشتنا احساسات از پرهيز نوميدي, در ما اصلي
در آنچه هر به رسيدن براي است; بردن رنج بلكه نيست; انسانيمان منزلت

است/ نوميدي مكررگوييهاي فراسوي ما انتظار
هـمواره ــ نـوميدي و درمـاندگي افسـردگي, ــ ك وحشـتنا زاغهـاي ايـن
آنها از ميكوشيم جدي چقدر نيست مهم كردهاند/ bنه پنجره بيرون درست
فـاجعهآميزشان فـريادهاي و بـازميگردند دوبـاره و دوبـاره زيرا شويم; رها
هـميشگي يـادآوران بـهعنوان آنـها بـه بــياييد بــرميآشوبد/ را مــا خــواب
به دست ميتوانيم پرجنجالشان حضور و قارقار در حتي كنيم/ فكر وظيفهمان

زنيم/ انتخاب






