
فهرست مطالب

ديباچة مترجم ........................................................................................................... 8
مآخذ ديباچه ........................................................................................................... 22
يادداشت مترجم انگليسي ........................................................................................ 26
فصل اول ................................................................................................................ 30
فصل دوم ................................................................................................................ 48
فصل سوم ............................................................................................................... 62
فصل چهارم ............................................................................................................ 80
فصل پنجم .............................................................................................................. 94
فصل ششم ............................................................................................................ 114
پي نوشت )1935( ................................................................................................. 128
افزودة مترجم ........................................................................................................ 136
شرح نام ها ............................................................................................................. 137
گاه شمار زندگي فرويد .......................................................................................... 152
کتاب شناسي فرويد ............................................................................................... 160
واژه نامه ................................................................................................................. 176



فصل اول



بسياري از نويسندگاِن مجموعة »زندگي نامه ها« در آغاِز سخن از دشواري 
نامتعارف پذيرش چنين تكليفي شكوه كرده اند. گمان ام اين است كه من 
با دشواري هايي دوچندان روبه رو هستم؛ زيرا تاكنون چندين بار مقاالتي با 
مضمون نوشتار حاضر منتشر كرده ام، و به سبب ماهيت موضوع مورد بحث، 
بيش از حد متعارف يا ضروري به مالحظات و اشارات شخصي پرداخته ام.
نخستين شرح من از تحول و موضوع روان كاوي در پنج درس گفتاري 
عرضه شد كه در 1909 در دانشگاه كالرك1 در ُورِسستِر2 )ماساچيوستس3( 
آن  تأسيس  سالگرد  بيستمين  بزرگداشت  به مناسبت  كه  دعوتي  ايراد شد؛ 
دانشگاه به عمل  آمده بود4. تنها در اين اواخر به سودايي مشابه تن داده ام و 

1. Clark
2. Worcester
3. Mass
American Journal of Psychology4. اين درس گفتارها نخست )به زبان انگليسي( در
مجلة آمريكايي روان شناسي)1910( به چاپ رسيد؛ نسخة اصلي آن به زبان آلماني و تحت 

عنوان Uber Psychoanalyse )دربارة روان كاوي( )وين، 1910( منتشر شد(. 
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در انتشار مجموعه اي در آمريكا با موضوع رويدادهاي سال هاي نخستين 
قرن بيستم مشاركت داشته ام. آن هم ازاين رو كه ويراستاران آن به اهميت 
داده   اختصاص  آن  به  كتاب  در  را  جداگانه  فصلي  و  معترف  روان كاوي 
جنبش  »سرگذشت  عنوان  با  كردم  منتشر  نوشتاري  ميان  اين  در  بودند1. 
روان كاوي«2، كه در واقع دربردارندة عصارة هر آن  چيزي است كه عجالتًا 
مي توانم در اين باره بگويم. از آن جا كه شايسته نيست در تضاد با آن چه 
مكرر  نو  از  را  سخن  نيستم  مايل  حال  عين  در  و  برانم  سخني  گفته ام 
توأمان  بروز  براي  باشد  مجالي  كه  كنم  روايتي عرضه  ناگزيرم  كنم، پس 

نگرش هاي ذهني و عيني، و عاليق شخصي و تاريخي. 
در ششم ِمي 1856، در فرايبِرگ3 واقع در ُمراويا4، شهري كوچك در 
در  نيز  من  و  بودند  يهودي  والدين ام  زاده شدم.  كنوني،  چك ـ اسلواكي 
اين گمان ام كه خاندان  بر  بنابر داليلي چند  باقي مانده ام.  سلك يهوديان 
به دنبال  بودند، و  پدري ام مدتي مديد در كنارة راين5 )در ُكلن6( متوطن 
ايذاء يهوديان در قرون چهاردهم يا پانزدهم به سوي شرق گريزان شدند، 
اتريش  به  ليتواني8  از  از راه گاليسيا7،  بعد آن، در خالل قرن نوزدهم،  و 
)آلماني زبان( بازگشتند. در چهارسالگي به وين آمدم و دوران تحصيل را 

These Eventful Years( .1( اين سال هاي پرحادثه )نيويورك، 1924(. نوشتار من با 
ترجمة دكتر )A. A. Brill آ.آ. بريل(، در فصل lxxiii از مجلد دوم منتشر شده است. 
 )Gesammelte Schriften( از مجموعه آثار فرويد xi نسخة اصلي آلماني در مجلد[

)وين، 1927( به چاپ رسيده است.[
2. On the History of Psycho-Analytic Movement
3. Freiberg
4. Moravia
5. Rein
6. Cologne
7. Galicia
8. Lithuania
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يكسره در آن جا سپري كردم. در »گومنازيوم1 ]= دبيرستان[« به مدت هفت 
سال سرآمد كالس خود بودم. درآن جا از مزاياي ويژه اي بهره مند بودم، و 
به ندرت در امتحانات حاضر مي شدم. با آن كه در مضيقه به  سر  مي برديم، 
نه  به راستي  كنم.  دنبال  را  انتخاب حرفه، عاليق ام  در  كه  بود  پدرم مصّر 
در آن وقت و نه بعدها در طول زندگي ام هرگز به حرفة پزشكي چندان 
اشتياقي نداشته ام. درعوض، در خود نوعي كنجكاوي احساس مي كردم كه 
بيش تر به عاليق انساني معطوف بود تا اشياء طبيعي؛ نيز اهميت مشاهده را 
به مثابه يكي از بهترين طرق ارضاي آن كنجكاوي درنيافته بودم. نخستين 
از آن كه خواندن را آموخته  با كتاب مقدس )به تقريب، پيش  آشنايي من 
باشم(، چنان كه بعدها دريافتم، اثري پايدار بر شكل گيري عاليق ام داشت. 
تحت تأثير شديد يكي از دوستان مدرسه ام، كه پسري بزرگ تر از من بود 
مطالعة حقوق و مشاركت  به  بدل شد،  به سياستمداري مشهور  بعدها  و 
در امور اجتماعي متمايل شدم. همزمان، آراء داروين، كه در آن ايام طرف 
توجه تام بود، مرا به شدت مجذوب ساخت، چرا كه پيشرفتي خارق العاده 
در فهم ما از جهان اطراف را نويد مي داد؛ و درست پيش از پايان مدرسه 
بود كه شنيدن نوشتار زيباي گوته درباب طبيعت، آن هم با قرائت شيواي 
رشتة  تا  واداشت  مرا  او،  پرطرفدار  سخنراني  در  برول2  كارل  پرفسور 

پزشكي را برگزينم.
وقتي در 1873، براي نخستين بار به دانشگاه وارد شدم، يأس و نوميدي 
بيگانه  و  را حقير  بناست خود  كه  دريافتم  از همه،  فراتر  فرا گرفت.  مرا 
به شمار آورم، چرا كه يهودي ام. نخستيِن اين دو را هرگز نپذيرفتم. هيچ گاه 

1. Gymnasium
2. Carl Brühl )1 ،ن.ک. شرح نام ها(
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نتوانستم دريابم كه چرا بايد از تبار خود، يا به تعبير آن روزها، از نژاد خود 
شرمسار باشم. با عدم پذيرش خود  از جانب جماعت اطراف ام كنار آمدم 
طردشدگي،  اين  به رغم  مي كنم  گمان  زيرا  نيستم؛  هم  پشيمان  چندان  و 
آن كه ثابت قدم است از يافتن روزنه يا مأوايي در قلمرو انسانيت مأيوس 
دانشگاه  به  ورود  اوايل  در  از اين دست  تجاربي  به هر روي،  شد.  نخواهد 
پيامدي به دنبال داشت كه بعدها اهميت اش آشكار شد؛ اين كه در جواني 
به ناگزير با تقديِر بودن در جناح مخالف و تجربة تحريم از سوي »اكثريِت 
يكپارچه« دمساز شدم؛ و اين مبنايي شد براي آن كه تا حدي به استقالل 

رأي دست يابم.
اين  پذيرش  به  دانشگاه،  سال هاي  نخستين  خالل  در  اين،  بر  افزون 
واقعيت ناگزير شدم كه، با نظر به قوت و ضعف استعداد و قريحه ام، از 
بود،  اشتياق جواني  و  پيامد شور  كه  دانش،  مختلف  در شعب  پرسه زني 
طرف چنداني نخواهم بست، پس زنهار مفيستوفلس را آويزة گوش كردم 

كه: 
Vergebens, dass ihr ringsum wissenschaftlich schweift, Ein jeder 
lernt nur, was er lernen kann1  

سرانجام در آزمايشگاه فيزيولوژيك ارنست بروكه2، قرار و رضايت ام را 
بازيافتم، و نيز مرداني را كه محترم مي داشتم و سرمشق خود برگزيدم شان: 
ـ  فاليشل  ُفن  ارنست  و  اِكسنِر3  زيگموند  دستياران اش،  و  بزرگ  بروكة 
ماركُسف4. همچنين افتخار دوستي با آن مرد برجسته و هوشمند، فاليشل 

1. ]»گشت و گذار در علوم مختلف را حاصلي در پي نيست؛ آدمي تنها آن چه را مي آموزد 
].I كه توان آموختن اش را دارد.« ـ فاوست. بخش

2. Ernst Brüke )2(
3. Sigmund Exner )3(
4. Ernst von Fleischl-Marxow )4(
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بافت شناسِي1  در  بر موضوعي  كار  به  مرا  بروكه  داشته ام.  را  ماركسف،  ـ 
دستگاه عصبي گماشت. در اين كار توفيق يافتم و رضايت اش را فراهم 
ساختم و ازاين رو كار را با صالح ديد خود پيش بردم. از 1876 تا 1883، 
با وقفه هايي كوتاه، در اين مؤسسه مشغول بودم و گمان همگان اين بود 
كه براي احراز سمت دستياري برگزيده شده ام. حقيقت آن است كه شعب 
مختلف پزشكي، به جز روان پزشكي، جذابيتي براي ام نداشت. در پيگيري 
مطالعات پزشكِي خود عامدانه تعلل مي كردم، و همين شد كه نتوانستم تا 

1881 درجة دكترِي پزشكِي خود را اخذ كنم.
و  قدر  من  نزد  كه  استادم،  كه  چرا  بود،  سرنوشت ساز  سالي   1882
احوال  و  اوضاع  به  نظر  با  تا،  واداشت  مرا  داشت، مصرانه  بسيار  منزلتي 
مالي نامطلوب ام، پيشة نظري خود را رها كنم، و بدين سان دورناانديشي 
نيك خواهانه و ساده دالنة پدرم را چاره كرد. پند او را پذيرفتم، و آزمايشگاه 
عمومي2  بيمارستان  به  »كارآموز«  مقام  در  و  گفتم،  ترك  را  فيزيولوژيك 
و  يافتم،  ارتقا  رزيدنت  دستياِر  مقام  به  به سرعت  پس  آن  از  شدم.  وارد 
زير  ماه  شش  مدت  براي  ازجمله  و  بيمارستان،  مختلف  بخش هاي  در 
نظر ماينرت3 مشغول به كار شدم؛ كسي كه در دوران دانشجويي سخت 

مجذوب آثار و شخصيت اش بودم.
به يك معنا، به راهي كه در آغاز برگزيده بودم همچنان وفادار ماندم. 
موضوع پيشنهادي بروكه براي تحقيقات ام، بررسي نخاع يكي از ماهي هاي 
رده پايين )Ammocoetes Petromyzon( بود؛ و من در آن هنگام به سيستم 

1. Histology
2. General Hospital [=بيمارستان اصلي وين]
3. Meynert )5(
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اعصاب مركزي آدمي عالقه مند شده بودم. درست در همين اثنا، كشفيات 
فلکزيش1 درخصوص نا همزمانِي شكل گيرِي غالِف هستة سلولي ]= غالف 
ميلين[ بر تحول پيچيدة   تارهاي عصبي آن پرتوي روشنگر افكنده بود. اين 
واقعيت كه من در آغاز بصل النخاع2 را به منزلة يگانه موضوع پژوهش خود 
برگزيدم نيز نشانه اي ديگر از پيوستگي رشد و تحول فكري و حرفه اي 
من بود. به رغم پراكندگي مطالعات ام در نخستين سال هاي دانشگاه، تمايل 
واحد  مسئله اي  يا  موضوع  بر  منحصرًا  را  فعاليت ام  كه  بودم  كرده   پيدا 
متمركز كنم. اين تمايل همچنان در من باقي است و گاه سبب شده مرا به 

يك سونگري متهم كنند.
بدين ترتيب در مؤسسة كالبد شناسي مغز3 نيز، به سياق فعاليت پيشين ام 
در حيطة فيزيولوژي، به پژوهشگري فعال مبّدل شدم. مقاالتي كوتاه درباب 
تارهاي عصبي و خواستگاه هاي هسته هاي عصبي در بصل النخاع،  مسير 
نيز  آن  پژوهشي  نتايج  كه  است،  بيمارستان  در  كار  سال هاي  اين  يادگار 
كه  ماينرت،  روزي  مي گرفت.  قرار  اشاره  مورد  اِدينِگر4  آثار  در  به تواتر 
او مشغول  اوقاتي كه زيرنظر  را، حتي  آزمايشگاه  به  امكان دسترسي من 
به كار نبودم، فراهم ساخته بود، به من توصيه كرد كه بايد يكسره خود را 
وقف پژوهش در كالبد شناسي مغز كنم، و وعده داد كار تدريس اش را به 
من واگذارد، چون مي پنداشت براي پرداختن به روش هاي جديدتر بيش 
از اندازه پير است. از پذيرش پيشنهادش عذر خواستم چرا كه از سنگيني 
و وسعت اين وظيفه آگاه بودم؛ شايد هم از پيش دريافته بودم كه آن مرد 
1. Flechsig )6(
2. Medulla Oblongata
3. Institute of Cerebral Anatomy
4. Edinger )7(
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بزرگ به هيچ روي ارادت چنداني به من نمي ورزد. 
نداشت،  برتري  فيزيولوژي  بر  يقينًا  مغز  كالبد شناسي  عملي،  منظر  از 
عصبي  بيماري هاي  مطالعة  مادي،  مالحظات  به  نيم نگاهي  با  ازاين رو،  و 
را آغاز كردم. در آن ايام متخصصان اندكي در اين رشته در وين مشغول 
به كار بودند، و بيماران مورد مطالعه در ميان شماري از بخش هاي مختلف 
بيمارستان پراكنده شده بودند، و فرصت مناسبي براي آموختن دركار نبود، 
و آدمي مجبور بود آموزگار خود باشد. حتي نوت ناگل1 نيز، كه به اعتبار 
كتاب اش دربارة موضع يابي مغز، اندكي پيش تر به كار مشغول شده بود، 
از ميان بخش هاي فرعي پزشكي، آسيب شناسي اعصاب را برنگزيده بود. 
ازاين رو  مي نواخت؛  را  چشم  شاركو2  پرمهابت  نام  بارقة  دوردست  در 
طرحي درانداختم تا نخست منصب مربي در بيماري هاي عصبي در وين 
را به دست آورم و سپس براي پيگيري مطالعات ام به پاريس عزيمت كنم.

مشاهدات  پزشك يار3،  مقام  در  كار  به موازات  سال ها،  اين  خالل  در 
بيماري هاي عضوِي سيستم اعصاب را در قالب  باليني خود درخصوص 
چندين مقاله منتشر كردم. رفته رفته با موضوع آشنا شدم؛ مي توانستم جايگاه 
كالبدشناِس  كه  كنم  موضع يابي  دقتي  چنان  با  بصل النخاع  در  را  ضايعه 
آسيب شناس، افزون بر اطالعات من چيزي براي گفتن نداشته باشد؛ من 
ُپلي نوريت  حاد4  با تشخيص  را  بيماري  كه  بودم  نخستين كسي در وين 

براي كالبدشكافي مي فرستاد. 

1. Nothnagel )8(
2. Charcot )9(
3. Junior Physician
4. Polyneuritis Acuta [=التهاب چندين عصب مختلف]
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آوازة تشخيص هاي من و تأييد آن ها در معاينه هاي پس ازمرگ1، سيلي 
از پزشكان آمريكايي را به سوي ام روانه ساخت، و من نيز دربارة تعدادي از 
بيماران در بخش بيمارستاني ام، با زبان انگليسي دست وپا شكسته براي شان 
سخنراني كردم. در آن ايام از نِْوُرزها هيچ نمي دانستم. به خاطر دارم بيماري 
از  نمونه اي  به عنوان  مي برد،  رنج  مداوم  سردردهاي  از  كه  را،  نوروتيك 
به  من  با  به درستي  آنان  كردم؛  معرفي  به حضار  مزمن  موضعِي2  مننژيت 
آموزگار  مقام  پيش هنگام من در  فعاليت  بدين سان  برخاستند، و  مخالفت 
اين  كنم  اضافه  نيست  بد  بهانه تراشي هم كه شده،  باب  از  يافت.  خاتمه 
از من در وين بودند كه  ايامي رخ داد كه پزشكان مشهورتري  اتفاق در 

عادتًا نوراستني3 ]=ضعف اعصاب[ را تومور مغزي تشخيص مي دادند.
و  بافت شناسي  زمينة  در  شده ام  منتشر  آثار  به اعتبار  و   1885 بهار  در 
فعاليت هاي باليني، به ِسَمت مربي در آسيب شناسي اعصاب منصوب شدم. 
سفري  به  شد  مقرر  بروكه،  بزرگوارانة  توصيه نامة  به يمن  و  بعد،  اندكي 
مطالعاتي بروم كه ارزشي بي حد و حصر داشت. در پاييز همان سال عازم 

پاريس شدم.
در بيمارستان سالْپِْتريِر4 به تحصيل مشغول شدم، اما به عنوان ذره اي از 
خيل مهمانان خارجي، در آغاز كمتر طرف توجه بودم. روزي از شاركو 
شنيدم كه مي گفت افسوس مي خوَرد كه از زمان جنگ از مترجم آلماني 
درس گفتارهاي اش چيزي نشنيده؛ در ادامه گفت كه ماية خشنودي اوست 
آلماني  به  اگر كسي مسئوليت ترجمة مجلد جديد درس گفتار هاي اش را 

1. Post-mortem
2. Localized Meningitis
3. Neurasthenia
4. Salpêtrièr
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بر عهده بگيرد. يادداشتي براي اش نوشتم و پيشنهادش را پذيرفتم؛ هنوز 
از  تنها  من  كه  آورم  به ياد  نامه  آن  از  را  مضمون  بدين  عبارتي  مي توانم 
از »زبان پريشِي حسِي مرتبط با زبان  نه  »زبان پريشي حركتي1« رنج مي برم، 
فرانسه«.2 شاركو درخواست مرا پذيرفت، و من راه خود را به حلقة آشنايان 
شخصي او گشودم، و از آن پس در جملة امورات درمانگاه مشاركتي تام 

 و  تمام داشتم.
و  مقاالت  از  شماري  مشغول ام،  سطور  اين  نگارش  به  كه  هم اكنون 
جرايد از فرانسه به دست ام رسيده  اند كه از مخالفت هاي تند و تيز در برابر 
مكتب  با  من  نسبت  باب  در  اغلب  و  دارند  روان كاوي حكايت  پذيرش 
فرانسه مطالبي اظهار مي كنند كه به غايت ناصواب است. مثلًا جايي نوشته اند 
كه من از سفرم به پاريس به قصد آشنايي با نظريات پير ژانه3 بهره بردم تا 
از آن براي خود نام  و ناني به هم برسانم. پس جا دارد به صراحت بگويم كه 
درخالل حضور من در بيمارستان سالْپِْتريِر نام  و  نشاني از ژانه در ميان نبود.
آخرين  كرد  جلب  مرا  نظر  همه  از  بيش  آن چه  شاركو  آراء  ميان  در 
پيش چشمان  در  آن ها  از  برخي  كه  بود،  زمينة هيستري  در  او  تحقيقات 
من به انجام مي رسيدند. از باب نمونه، او اصالت پديده هاي هيستريك و 
قانون مندي آن ها )»Introite et Hic dii Sunt«( و شيوع هيستري در مردان و 
ايجاد فلج ها و انقباض هاي هيستريك از راه تلقيِن هيپنوتيك را اثبات كرده 
و آشكارساخته بود كه اين پديده هاي مصنوعي، در همة جزئيات، مشابه 
آسيب ديدگي  پيامد  اغلب  كه  هستند  خود انگيخته اي  هيستريِك  حمالت 

1. I’aphasie Motrice
2. I’aphasie Sensorielle du Français
3. Pierre Janet )10(
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رواني اند. بسياري از استدالل هاي شاركو در من و ديگر حضار احساس 
شگفتي و گرايش به شكاكيت برمي انگيخت، كه مي كوشيديم با توسل به 
يكي از نظريه هاي رايج درصدد توجيه آن برآييم. او همواره با گشاده رويي 
و شكيبايي اين شك و ترديد ها را مي پذيرفت، اما درعين حال در رأي خود 
نظريه اش(  )دربارة  گفت وشنود ها  همين  از  يكي  در  بود؛  مصمم  سخت 
من  ذهن  در  كه  سخني2  نيست«1،  واقعيت  وجود  بر  مانعي  »]نظريه[  گفت 

نشاني نازدودني برجاي گذاشت.
ديگر  امروزه  آموخت  ما  به  ايام  آن  در  شاركو  همة  آن چه  بي ترديد 
ديگر  بخشي  و  است،  ترديد  محل  آن  از  بخشي  ندارد:  اعتباري  چندان 
به يقين از آزمون زمان سربلند بيرون نيامده. اما آن قدر از آن باقي مانده كه 
در خزانة علم جايگاهي هميشگي داشته باشد. پيش از ترك پاريس با آن 
فلج هاي هيستريك و عضوي مشورت  تطبيقي  مطالعة  بزرگ دربارة  مرد 
بي حسي3  و  فلج  كه حدود  كنم  مطرح  را  فرضيه  اين  مي خواستم  كردم. 
با رجوع به تصور عمومي از  بايد  اندام هاي مختلف بدن در هيستري را 
اين ها بازشناخت، نه با ارجاع به واقعيات كالبدشناختي. او با اين ديدگاه 
به  اما به راحتي مي شد ديد كه درعمل به وروِد بيش تر  مخالفتي نداشت، 
او  در هرحال،  كه  چرا  ندارد؛  چنداني  عالقة  نِْوُرزها  روان شناسي  مبحث 

كارش را از كالبد شناسي آسيب شناختي4 آغاز كرده بود.
پيش از بازگشت به وين، چند هفته اي را در برلين گذراندم تا اندك 

1. Ça  n’empêche Pasd’exister [به رغم نظريه، واقعيت همچنان وجود دارد و بر هر نظريه اي ارجح است]
2. Mot
3. Anaesthesia
4. Pathalogical Anatomy


	07
	30-40

