
نام آورترین  مرگ«،  از  پس  »مصاحبه های  از  آئین  نو  مجموعه  این  در 
روان کاوان را از عالم مردگان فراخوانده ایم و از آنها برای مصاحبه ای دقیق 

و صادقانه در باب زندگی و آثار و آرائشان دعوت به عمل آوردیم.
در قهوه با فروید پدر روان کاوی دوباره سری می زند به کافه النتمان، 
کافه مشهوری در وین که بارها در آنجا قهوه خورده و روزنامه خوانده بود. 
او توضیح می دهد که چگونه دانش روان کاوی را ابداع کرد، بدون تعارف 
و پرده پوشی از خیانتی که از جانب کارل گوستاو یونگ دیده و احساسات 
خود در این باره می گوید، از فرارش از دست حزب نازی صحبت می کند 
آرائش در مورد  باب  به عالوه توضیحاتی در  بسیاری چیزهای دیگر؛  و 

تشکیل و بروز نشانه های امراض روانی و تعبیر رویا نیز ارائه می دهد.
کارش  دفتر  به  انگلستان  روان کاو  مشهورترین  وینیکات  با  چای  در 
باز می گردد و حین صرف چندین فنجان چای،  لندن  در چستر اسکوئر 
بیمارستان  در  کاریش  سال های  آموزشش،  دوره  کودکیش،  ایام  از  یادی 
بود  بیماران کرده  کودکان پدینگُتن گرین و آزمون های که در فن درمان 
یادی می کند و شرح جامعی از خدمات بسیارش به روان شناسی تحولی و 
درمان بالینی به دست خوانندگان می دهد. چای با وینیکات - که نخستین 
عنوان این مجموعه است - پیش از این در میان منتقدین توفیق بسیاری 
حاصل کرده است. نشریه پزشکی بریتانیا نقد درخشانی بر کتاب منتشر 
کرد و آن را کتابی »بی نهایت جذاب و با نثری فوق العاده« وصف کرد که 
»به زحمت می توان درآمدی دلچسب تر و خوشایندتر از آن تصور کرد«. 
»کتا ب های  فهرست  منتخب  گاردین  روزنامه  سوی  از  وینیکات  با  چای 

سال« شده است.
در عناوین بعدی، جان بالبی ما را در ییالقات انگلستان به شکار باقرقره 
بود و  می برد، کاری که روزگاری دوست داشتنی سرگرمی آخر هفته اش 



فهم ریشه های واقعی  ناتوانی در  به خاطر  از همکارانش  به شدت  آنجا، 
چطور  گفت  خواهد  هم  کالین  مالنی  می کند.  انتقاد  روانی  بیماری های 
غذاهای  دستور  از  تعدادی  در ضمن،  و  کرد  ابداع  را  کودک  روان کاوی 

محبوبش را نیز به ما می آموزد.
مصاحبه های پس از مرگ، که به »ادبیات غیر داستانی تخیلی« وصف 
شده، با نثری زیبا و موجز و البته ریشه دار در مداقه های تاریخی موشکافانه، 
مملو از گزارش های ناب نویافته از ارشیوهای منتشرنشده هستند و از این 
رو، هم برای دانشجویان حکم دوره ای پیشرفته در نظریات روانشناختی و 

کاربست های آن را دارند و هم برای متخصصین.



يادداشت مترجم



انتشار مجلد دیگری از مجموعه »مصاحبه ها« مایه مسرت بسیار است و خوشحالم 
که این جلد از مجموعه، که انگار خیال تمام شدن نداشت، به رغم مشکالت 
بسیار باالخره به حلیه طبع آراسته می شود. انجام این کار، البته به یاری دوستان 
بسیاری ممکن شد که در روزهای دشوار، با ظرفیت بی بدیل لذت بردنشان، آن 
هم در شرایطی بسیار سخت، کماکان این باور را در من زنده نگه داشتند که 
می شود و اصال می بایست در هر شرایطی کار کرد و ادامه داد. اینکه نمی توانم 
در اینجا از تک تک این دوستان یاد کنم، اسباب تأسف است. اما روا نیست اگر 
از ذکر نام و تشکر از محمدرضا برزگر و امیر سرتیپ قاسم فراوان، که هرکدام، 

بی آنکه بدانند نقش مهمی در انتشار این کتاب داشته اند، خودداری کنم.
فکر می کنم نام فروید و در سایه آن، وجاهت علمی مؤلف این اثر، که خود 
از پژوهشگران سترگ و بی نهایت کنجکاو و خستگی ناپذیر تاریخ روان کاوی و 
به زعم من، از استادان بی بدیل این رشته است، در حد خود انتخاب این اثر را 
توجیه کند، چرا که معتقدم انتخاب اثری برای ترجمه یا موضوعی برای نگارش، 
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به خصوص در شرایط کنونی که دسترسی به اطالعات با سهولت عجیبی 
ممکن شده است، می بایست اقال از باب انتخاب موضوع توجیهی داشته 
امروز،  به  تا  از زمان حیاتش  این مهم، باالخص درباره فروید، که  باشد. 
بسا  ای  و  ارزنده  غیرپژوهشی  و  پژوهشی  اثر  هزاران  اغراق موضوع  بی 
هم  باز  باید  چرا  دارد.  بیشتری  مراتب  به  اهمیت  داشته،  قرار  بی ارزش 
درآمدی بر زندگی و آراء فروید خواند؟ آن هم حاال که قرنی از زندگی و 
زمانه پدر روان کاوی )یا به تعبیر صحیح تر، پدربزرگ روان کاوی( می گذرد 

و انگار چیزی از زندگی و آراء او نیست که ندانسته مانده باشد؟
پاسخ این سؤال ها تنها دلیلی است که مرا به ترجمه این اثر واداشت. 
هرچند سعی می کنم تا آنجا که بتوانم از وسواس و بلکه شهوت دانستن 
دور بمانم که به گمانم، از آفات بزرگ دنیای ماست که هر روز می کوشد به 
بازیچه هایی سرگرممان کند تا بیشتر در توهم دانستن، متنفذ بودن، عاملیت 
کنیم  فراموش  و  برویم  فرو  بودن  داشتن و خالصه همه کاره و همه توان 
ندانسته ای هم )ناخودآگاه؟!( وجود دارد، خوشحالم که لذت  اصال چیز 
شگفت زدگی از کشف بعدی از روان کاوی و دنیای فروید را با خوانندگان 
این ترجمه سهیم می شوم که تا پیش از این بر من پنهان بوده است. کتاب 
حاضر در ارائه تصویر دیگری از فروید، چه در مقام خالق روان کاوی و 
مسیر سهل الوصول  در  افتادن  فرو  بدون  هم  آن  انسان،  یک  مقام  در  چه 
رایج  سکه  متأسفانه  که  بی مایه  درسی  کتاب های  مرسوم  ساده سازی های 
نهادهای دانشگاهی کشورند، موفقیت فراوانی حاصل کرده است و من نیز، 
به احترام این موفقیت نویسنده، امیدوارم در انتقال کالمش به زبان فارسی 
اندک توفیقی حاصل کرده باشم. به عالوه، باور به اینکه درک اهمیت نظریه 
روان کاوی و از آن مهم تر، فهم نوآوری های نظریه پردازان بعد از فروید، 
مستلزم بررسی روان کاوی در بعد تاریخی آن است، موجب شد با اطمینان 



بیشتری به ترجمه این اثر که سرشار از یافته های تاریخی سخت یاب و گاه 
نویافته است، دست بزنم و از این رو، امیدوارم مطالعه این کتاب، سوای 

متخصصان، برای عالقمندان به تاریخ روان کاوی نیز مفید باشد.
اما ترجمه این کتاب را با احترام و سپاس بسیار، به خانم سارا داوودیان 
البته جذاب تر  تقدیم می کنم که چهره ای به مراتب پیچیده تر، دشوارتر و 
از روان کاوی را نشانم داد... چهره ای که از آنچه در کتاب ها خوانده بودم، 
نوشتم  که چیزی  هربار  داد،  معنا  به خوانده هایم  او  داشت.  بسیار  فاصله 
انگار پشت سرم بود و... به من کمک کرد تا به رغم دشواری های فراوان، 
چیزکی از لذت رویا دیدن و صرف مشترک قهوه را تجربه کنم و باور کنم 
رویاها بسیار بسیار واقعی اند و واقعیت، به آن معنا که پیشتر می شناختم، 
شاید توهمی است برساخته مقتضیات تاریخی ذهنی ترس خورده که اگر 
اندکی آزادتر باشد، می تواند جرأت نگاه کردن به مناظر متحرک نیز داشته 

باشد...!
مهیار علینقی



دربارة نويسنده و تصويرگر



فعالیت در حوزه سالمت  پنج سال سابقه  از سی و  بیش  )نویسنده(  کار  برت 
روان دارد. او عضو ارشد مرکز روابط تویستاک، بخشی از مؤسسه روان شناسی 
طبی تویستاک لندن است و همینطور، مشاور امور روان شناختی در مرکز مشاوره 
هیئت  و عضو  لندن  بالبی  مرکز  روان شناختی  امور  مشاور  همچنین  او  بالینت. 
ویراستاری  و  سرپرستی  او  است.  فروید  موزه  انتشارات  و  فروید  موزه  امنای 
ویراستاری مجموعه  قانونی« و همینطور،  »تک نگاره های روان درمانی  مجموعه 
»تاریخ روان کاوی« در انتشارات کارنک را نیز برعهده دارد. از جمله کتاب های 
او، می توان به درس های فروید برای زندگی1 و چای با وینیکات2 اشاره کرد. 
برت کار عضو انجمن روان کاوی بریتانیا و انجمن روان درمانی بریتانیاست و در 
منطقه همپستد در شمال لندن، به روان درمانی انفرادی و زوج درمانی اشتغال دارد.
از  او  شهرت  آمریکاست.  اهل  کاریکاتوریستی  )تصویرگر(  بکدل  الیسن 
اقتباس  موضوع  بعدها  که  شد  آغاز  خنده بازار  کتاب  انتشار  با  و   2006 سال 
تئاترموزیکالی به همین نام قرار گرفت که جایزه تونی برای بهترین تئاترموزیکال 
سال 2015 را به خود اختصاص داد. بکدل در سال 2014 مفتخر به اخذ جایزه 

»نبوغ« مک آرتور شد.

1. ترجمه این کتاب به قلم صالح نجفی و از سوی نشر هنوز منتشر شده است. )تمامی پاورقی های 
کتاب از مترجم است(.

2. ترجمه این کتاب به همین قلم و از سوی نشر بینش نو منتشر شده است.





ای که افسونت ُنشور مردگان است،
هیئت رسول را فرمان ظهور ده.
»شائول، سر از زیر خاک بردار!

پادشاها، پیشگوی شبح گون را بنگر!«

جرج ُگرُدن، لرد بایرن، »شائول1«، در ترنم های عبری، 1815 )بایرن، 1815a، ص. 26(.

Dessen Wort die Toten ruft,
Sprich, dass der Prophet sich zeigt,
“Heb, dich, Samuel, aus der Gruft!
König, sieh, der Schatten steigt.”

ترجمه آنا فروید از »شائول« اثر جرج ُگردن، لرد بایرن2 که در کتاب »آنا فروید: اشعار، قطعات 
نثر و ترجمه ها« به ویراستاری بریجیت اشپرایتزر آمده است )بایرن، 1815b، ص. 243(.

1. شائول که در منابع اسالمی خوانده می شود، نخستین پادشاه از پادشاهان ملک یهودیه است.
از چهره های جنبش  و  سیاست مدار  شاعر،  نجیب زاده   :)1788-1824( بایرن  گوردن  2. جرج 
رمانتیک. او از بزرگترین شاعران تاریخ زبان انگلیسی و یکی از برجسته ترین شاعران انگلستان 

است.
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یادداشت
تقریبا هفتاد و هفت سال پس از درگذشت زیگموند فروید، افتخار بزرگی 

نصیبم شد تا برای صرف قهوه با او مالقات کنم.
باعث مزید امتنان است که پرفسور فروید به رغم تعلل و بی میلیشان 
در ابتدای کار، در نهایت به مصاحبه ای در باب زندگی و فعالیت حرفه ای 

خود رضایت دادند.
در ادامه متن کامل مصاحبه این مصاحبه را تقدیم می کنم و امیدوارم 
روان شناسی،  دانشجویان  توجه  و  عالقه  مورد  می آید،  پی  در  آنچه 
روان درمانی و روان کاوی و دیگرانی قرار بگیرد که دغدغه ذهن انسان و 

درمان آن را دارند.

شخصیتها
ز. ف. : پرفسور زیگموند فروید، پدر روان کاوی )متوفی به تاریخ بیست 

و سوم سپتامبر 1939(.
و. ک. : ویلهلم ِکرل، صاحب کافه النتمان طی سال های 1881 تا 1916 

)متوفی به تاریخ 1922(.
ب. ک. : پرفسور برت کار، مصاحبه کننده )هنوز نمرده(.

زمان: حال حاضر
مکان: کافه النتمان، اونیورسیتات رینگ 4، اینر اشتات، وین، اتریش.

مصاحبه
دکتر کورت آیسلر:

»پرفسور آبجو نمی نوشید؟«



Dr Kurt Eissler:
“Bier hat der Professor nicht getrunken?”

دکتر والتر اشمیدبرگ:
»آنقدر که می دانم، نه! فقط قهوه، مثل تمام وینی ها«.

Dr Walter Schmideberg:
“Soviel ich weiss, nein! Nur Kaffee, wie jeder Wiener.”
دکتر کورت آیسلر مسئول بایگانی های زیگموند فروید در مصاحبه با دکتر 

والتر اشمیدبرگ، 20 جوالی 1954.
مقاالت  بخش  به  متعلق  منتشرنشده  مصاحبه ای  پیاده شده  متن  از  بازنشر 
کنگره،  کتابخانه  فروید  زیگموند  مجموعه  در  واقع  فروید،  زیگموند 

واشنگتن دی. سی. ، ایاالت متحده آمریکا )آیسلر، 1954، ص. 16(.



فنجان اول    احضار پرفسور زيگموند فرويد



ویلهلم کرل نزدیک میز می شود و تعظیم می کند
و. ک. : *به کافه النتمان خوش آمدید آقای کار.

ب. ک. : ممنونم آقای کرل. افتخار می کنم که امروز اینجا هستم و بی اندازه 
ممنونم که اجازه دادید در بنای تاریخی شما با پرفسور فروید مصاحبه کنم.

و. ک. : پرفسور فروید سال هاست از سرشناس ترین مشتریان ماست. بسیار 
مفتخریم که ایشان کافه النتمان را به عنوان قهوه خانه خودشان برگزیده اند.

ب. ک. : وین به این همه قهوه خانه های بی نظیر مباهات می کند.
اگر  اما  داریم.  بسیاری  قهوه خانه های  ما  است،  همینطور  بله،  بله،   : ک.  و. 
می  خواهید با پرفسور فروید مصاحبه کنید می بایست به لهجه وینی ها صحبت 

کنید. اینطور که می بینم زبان آلمانی را در وین نیاموخته اید، درست می گویم؟
ب. ک. : بله، همینطور است.

یا همان   Kaffeehäuser کلمه  ادای  که حین  این خاطر می گویم  به   : و. ک. 
قهوه خانه، بخش اول را مشدد ادا کردید. آلمانی ها اینطور می گویند. آنها می گویند 
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Kaffee. منظور همان قهوه در زبان شماست. ما وینی ها برعکس آنها و بیشتر 
شبیه فرانسوی ها می گوییم  Kaffee. ما بخش دوم را مشدد ادا می کنیم، نه 
بخش اول را. پرفسور فروید همیشه Kaffee سفارش می داد. فکر می کنم 

الزم است این چیزها را بدانید.
ب. ک. : خیلی لطف دارید آقای کرل. ممنونم.

و. ک. : البته آنقدر هم موضوع مهمی نیست. پرفسور فروید به خوبی 
به زبان انگلیسی صحبت می کنند.

ب. ک. : البته.
و. ک. : داشتیم از قهوه خانه های وین می گفتیم.

ب. ک. : آه، بله...
و. ک. : باید بدانید که در روزهای اوج پیش از جنگ...

ب. ک. : جنگ جهانی دوم؟
و. ک. : جنگ جهانی دوم، بله. پیش از جنگ جهانی دوم قهوه خانه های 
اینجا.  ما جایگاه بسیار ویژه ای در زندگی وینی ها داشتند. همه می آمدند 
وقتی هم می آمدند، می ماندند. مثل استارباکس امروزی شما نبود که آدم ها 
در آن برای یک لحظه ظاهر شوند و لحظه بعد غیبشان بزند. آن روزها 
می خواندند،  روزنامه  می نوشیدند،  قهوه  و  می آمدند  ساعت ها  وینی ها 

شیرینی می خوردند، دوستانشان را می دیدند...
ب. ک. : بیشتر شبیه یک محفل اجتماعی بود.

و. ک. : جایی برای صرف قهوه،... غذا... برای مصاحبت. می توان گفت 
یک محفل اجتماعی. اما محفل فضال و اندیشمندان هم بود.

ب. ک. : فکر می کنم نویسندگان و هنرمندان همواره تعلق خاصی به 
قهوه خانه داشتند.

و. ک. : بعضی نویسنده ها چند سالی از عمرشان را در اینجا گذراندند 
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از هنرمندان  داستان خلق کردند. خیلی  و چندین و چند صفحه شعر و 
Stammgast شدند.

ب. ک. : Stammgast؟ مهمان ثابت؟
و. ک. : بله، همان که شما در زبان خودتان می گویید »پای ثابت«.

ب. ک. : آه، بله. پرفسور فروید هم مهمان ثابت کافه النتمان شدند.
و. ک. : عزیزترین مهمان ثابت ما. همیشه بسیار افتخار می کردیم که 
در  ِدِمل  کافه  به  می توانست  پرفسور  می دانید،  می زنند.  سر  ما  به  اینطور 
کافه  برود  یا   - دارد  برود - شنیده ام دمل شیرینی های خوبی  ُکل مارکت 
َهِولکا در ُدُردتِرگاسه یا کافه اشپرل در گومپِنُدرفِرگاسه. اما اینجا می آمد، 

به کافه النتمان.
ب. ک. : حتما از این موضوع بسیار به خود می بالید.

و. ک. : مایه افتخار ماست.
نام  به  اتریشی  نویسنده  از یک  یادداشتی  : خاطرم هست که  ب. ک. 

یوزف ِوکسبرگ1 می خواندم که...
و. ک. : این اسم را نمی شناسم.

ب. ک. : نویسنده بسیار برجسته ای بود که به گمانم در سال 1939 به 
بسیار  نوشته روایت  آن  آقای وکسبرگ در  مهاجرت کرد.  متحده  ایاالت 
جالبی از قهوه خانه های وین به دست داده و با ظرافت نوشته بود: »می گفتند 
بعضی مردان بیش از یک همسر داشتند، اما صرفا مشتری یک قهوه خانه 

بودند«.
و. ک. : کامال صحیح است. آدم ها  برای Jause می آمدند.

ب. ک. : Jause؟
و. ک. : بی تردید از ابداعات وینی هاست: نوعی استراحت میان روز که 

1. یوزف وکسبرگ )1983-1907(: نویسنده، روزنامه نگار و موسیقی دان کلیمی اهل چک.


