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پنهان گري  و   ،ديگران بپردازد كاري جز دروغ گوئيهر كس كه بخواهد به نوشتن شرح حال و زندگي    

زيرا  .  عوام فريبي نخواهد كرد و بر آن خواهد شد كه عدم درك خود را از آن  همچنان پنهان نمايد

حتي اگر  فرض كنيم كه  بتوان بدان  حقيقت زندگي  انسان ها  امري  است  غير  قابل دسترسي و

  .دسترسي يافت استفادة عملي از آن امري غيرممكن خواهد بود
   )1936فرويد در نامه اي به استفَن تسوايگ مورخ سي و يكم ماه مي (                                                                                       

  

در ميان نويسندگان آنها ميتوان از . ح زندگاني زيگموند فرويد نگاشته شده استده ها كتاب در شر
بر اين آثار ميبايستي . ياد كرد6و  ديديه آنزيو 5، ارنست جنز4، تومس من3، لو اَندرِآ سُلمه2استَفن  تسويگ1

  .ه نمود، پزشك خصوصي فرويد را كه تا پايان عمر او را همراهي كرد اضاف7كتاب مكس شور
آثار فرويد، كه به سي و يك زبان ترجمه شده، بالغ بر بيست و چهار كتاب و صد و بيست و سه  

عالوه بر دهها مقدمه بر كتب مختلف يا سخنراني هاي گوناگون حدود پانزده هزار نامه از . مقاله است
ولد تسويگ، اينشتين، كارل فرويد باقي مانده است كه در رأس آنها مكاتبات او با استَفن تسويگ، اَرن

  :فرويد پنج مطالعة باليني مهم دارد كه عبارتند از . گوستَو يونگ و رمن رالن قرار دارد

                                                 
1  
2Stefan Zweig 
3Lou Andreas-Salomé 
4Thomas mann 
5Ernest jones 
6Didier Anzieu 
7Max Schur 



، كه شرح و تفصيل روانكاوي دختر جواني است هيستريك كه فرويد بدو نام مستعار 1ايدا بوِير - 1
  .را داده است 2درا

.  و وحشت هاي كودكي است پنج سالهكه شرح هراس 4معروف به هنس كوچك3هربِرت گراف 2- 
پدر او كه در پي روانكاوي همسرش . هنس كوچك مستقيماً تحت روانكاوي فرويد قرار نگرفت.  ساله

» پروفسور«توسط فرويد توجه خاصي به نظريات او مبذول ميداشت، با نقل مشكالت فرزند خود براي 
بخصوص از آنجهت  هنس كوچك. ش واجد گرديدحالت واسط و رابط را در روان درماني كودك خوي

  . حائز اهميت است كه اولين كوشش را در مورد روانكاوي كودكان تشكيل ميدهد
كه اولين مطالعة مفصلي است كه در تاريخ علوم 6مرد موش آذينمعروف به 5ارنست َلنتزِر - 3

  .وسواسي صورت گرفته است - نفساني در مورد طباع اجباري
4 - نِيل پرِبِر كه قبالً مورد بحث قرار گرفتدل ش.  
وي در خانوادة روسي ثروتمندي پا بعرصة وجود . 8مرد گرگ آذينمعروف به 7سرگي پانكِيف - 5

. دو سال بعد خواهرش دست به انتحار زد. ده سال بيش نداشت كه پدرش خودكشي كرد. نهاده بود
ه ها پزشك و روان پزشك روسي و اطريشي تحت سرگي پانكِيف كه دچار عوارض متعددي بود توسط د

آنچه بالفاصله موجب . مداوا قرار گرفت تا باالخره يكي از پزشكان او را به سوي روانكاوي هدايت كرد
شگفتي او شد اينكه فرويد اولين پزشكي بود كه او را بصورت بيمار نگاه نميكرد بلكه توجه خود را به 

فرويد در اولين مالقات با وي وضع را چنين خالصه كرده . يداشتسرگذشت و عالم باطني او مبذول م
با اين گفته نه تنها فرويد اشتباه پزشكان ! »تا بحال علل بيماري خود را در لگن جستجو كرده ايد«: بود

قبلي را در مورد درمان وي مورد تأكيد قرار ميداد، بلكه به يبوست مزمني اشاره ميكرد كه از مدتها قبل 
ادامه يافت و منجر به بهبود وضع نفساني وي  1914روانكاوي وي تا. انكيف از آن رنج ميبردسرگي پ

در اينجا بود كه با آغاز جنگ، كشورهاي اطريش و . گرديده بدو اجازه داد با زن دلخواهش ازدواج كند
انكيف تمام پس از پايان جنگ و انقالب اكتبر در روسيه، سرگي پ. روسيه از در مخاصمت با هم درآمدند

بهمت فرويد جامعة روانكاوي وين نه تنها با . ثروت خود را از دست داد و عوارض بيماريش عود كرد
كمك هاي مالي بدو اجازه داد به امرار معاش ادامه دهد بلكه روانكاوان متعددي را به روانكاوي او 

  .گماشت
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: او به زبان آلماني در دست است  دو مجموعة كامل از آثار. حال بازگرديم به زندگي و آثار فرويد
كه پس از مرگ او انتشار 2مجموعة آثارحيات او بطبع رسيد و ديگري  كه در زمان1مجموعة نوشته ها

يكي ديگر از مراجع مهم در مورد آثار فرويد ترجمة . يافت و مرجع اصلي را براي محققين تشكيل ميدهد
آثار كامل زيگموند فرويد در رفته و موسوم است به انجام گ3انگليسي آنهاست كه توسط جيمز استراچي

بوده از لحاظ  5نسخة استاندارداين ترجمه معروف به . با حواشي و توضيحات جامع4زمينة روان شناسي
  .است) آلماني(كيفيت تحقيقاتي  مكمل نسخة اصلي 

  
 7رستان مراويواقع در شه 6در چكسلواكي در شهر فرَيبِرگ 1856زيگموند فرويد در ششم ماه مي 

خانوادة يهوديش غير سّنتي بود و به . پدرش به فروش پشم و پارچه اشتغال داشت. بدنيا آمد 7مراوي
  . ارزشهاي معنوي عصر روشنگري اعتقاد داشت

پدرش كه براي امرار معاش به مشكالتي جدي برخورد كرده بود، سه سال بعد از تولد فرويد يعني 
ولي بعلت ادامة وضع مالي نامناسب باالخره . برده در آنجا اقامت دادخانوادة خود را به اليپزيك 1859در

  .سال بعد به وين مهاجرت كرد و از آن پس در اين شهر سكني گزيد

  
  1864فرويد به اتفاق پدرش در 

در اين زمان . به دانشكدة پزشكي وارد شد1873فرويد پس از اتمام تحصيالت متوسطه در سال
. ب ميكرد مطالعة علوم دقيقه و خاصه نظرية داروين در زمينة زيست شناسي بودآنچه نظر او را بخود جل

در ايتاليا  8به اخذ يك بورس تحصيلي در زمينة جانورشناسي موفق شده راهي شهر تريسته 1875در 
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بطبع رسيد حاكي از عالقة فرويد به مطالعة سلول هاي 1877نتايج اين تحقيقات كه در سال. گرديد
طرح براي يك روان شناسي كه نشاني از آن را در رسالة چاپ نشدة او به نام  عصبي بود 

  .1پيدا ميكنيم(1895)علمي
بعلت اجبار به انجام خدمت نظام وظيفه، حرفة پزشكي را موقتا ترك كرد و با 1879فرويد در 

  .استفاده از اين فرصت به ترجمه و انتشار چهار رساله از جان استوارت ميل پرداخت
بر آن گرديد كه حرفة 2به اخذ مدرك پزشكي خود نائل شد و پس از ازدواج با مارتا برنز1882در

  .تحقيقاتي خويش را رها كرده هم خود را صرف طبابت كند
لذا در همان سال به استخدام بيمارستان عمومي شهر وين در آمد و بمدت سه سال در يكي از 

  .وان پزشك معروف، بكار مشغول شد، ر3بخشهاي آن تحت رياست تئودر مينرت
در عصب شناسي بورسي براي تحقيق در فرانسه  4بمناسبت ارتقاء به مقام استاد آزاد 1885در سال

اقامت وي در پاريس در واقع اولين گام او در پژوهش هائي بود كه باالخره به ابداع . به او اعطاء گرديد
آن زمان درخشان ترين چهره در عصب شناسي بطور اعم  كه در5مالقات با شاركو. علم روانكاوي انجاميد

نبوغ . اعم و در مطالعات مربوط به هيستري بطور اخص بود تمام فكر و ذكر او را بخود مشغول ميداشت
شاركو در اين بود كه عميقاً دريافته بودكه نه تنها هيستري ضايعه اي عصبي نيست بلكه حيات جنسي 

وي هر سه شنبه در حضور عام بيماران را فراخوانده و تحت خواب . ددر پيدايش آن مدخليتي اساسي دار
  .مصنوعي عوارض آنها را در برابر چشمان مملو از شگفتي حّضار ناپديد ميساخت

  

  
  شاركو در حال ايجاد عوارض هيستري

  )بيمارستان سل پترير(تحت خواب مصنوعي 
  

مردان با چندان استقبالي از سوي  فرويد در بازگشت از پاريس طي كنفرانسي در باب هيستريِ
ولي . بگفتة او اين عدم استقبال ناشي از عدم قبول هيستري نزد مردان بود. همكاران مواجه نگرديد
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مورخين روانكاوي برآنند كه واكنش همكاران فرويد بدين جهت بوده است كه وي بعلت ارادت خاص 
  .ر باب هيستري به وي نسبت ميدادخود به شاركو قسمت اعظم نظريات موجود آن زمان را د

آين آغاز . آشنائي پيدا كرد1پس از تولد متيلد، اولين فرزندش، با ويلهلم فليس1887فرويد در 
. دوستي صميمانه اي بود كه عليرغم تالطم هاي قابل توجهي سهمي مهم در تكامل فكري او پيدا كرد

ولژيك سيستم خُرافي خاصي را ابداع كرده بود فيزي» داده هاي«فليس با ذكاوتي خاص و با استفاده از 
وي حتي سرنوشت . كه بموجب آن اعداد و تركيب آنها سهمي مهم در ظهور بيماريهاي مختلف داشتند

گفته ميشود كه با عمليات رياضي خاصي مرگ فرويد را براي حدود . افراد را منوط به اعداد ميدانست
ادت و عالقة خاصي به فليس پيدا كرده بود در طي مكاتبات فرويد كه ار. پيش بيني كرده بود1900سال

رفته رفته اين مبادله . طوالني خود با وي كشفيات وتحقيقات خود را به تفصيل با او در ميان ميگذاشت
را براي فرويد پيدا كرد، چندانكه ميتوان كتاب تعبير خواب او را تا حد قابل  2خودروانكاويحالت نوعي 

ولي اين دوستي بعلت افكار خرافي و شخصيت پارانوياك  فليس . اين رابطه دانست مالحظه اي ثمرة
بدر » جان سالم«بتدريج قطب منفي خود را ظاهر ساخت و بيم آن ميرفت كه فرويد زير بار كمرشكن آن 

ره او در اين با. ولي شخصيت فرويد واجد چندان قدرتي بود كه باالخره توانست از آن خالصي يابد. نبرد
  .»من در آنجائي موفق شدم كه شخص پارانوياك به شكست مواجه ميشود«: مينويسد
  

 

  
  فرويد و فليس

  
وي با شش . انتقال داد3خيابان بِرگَسه19خانه و محل كار خود را به شمارة 1891فرويد در سپتامبر 

در . يد گرديد به كار و زندگي در آنجا ادامه دادكه از اطريش توسط نازي ها تبع1938فرزند خود تا سال
وي . اين زمان بيماران او بطور عمده زنان هيستريك بودند كه به طبقة مرفه جامعة اطريش تعلّق داشتند
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برخالف روانپزشكان آن زمان كه فقط بذكر و طبقه بندي عوارض بيماري اكتفاء ميكردند، سعي در 
اي رايج در آن زمان يعني ماساژ، هيدروتراپي و الكتروتراپي را بكار گرفت ابتدا روش ه. مينمود درمان آنها

رفته رفته هيپنوتيسم را كنار گذاشته با فشار . روي آورد) هيپنوتيسم(و سپس به روش خواب مصنوعي
آنها را به ياد آوري خاطرات گذشته كه بزعم او حاوي علل ) روش تلقين(انگشت روي پيشاني بيماران 

اين روش كه متكي بر تداعي آزاد معاني بود بتدريج موجبات الزم را . وني بودند دعوت ميكردعوارض كن
بكار گرفته شد ولي  1896براي نخستين بار در » روانكاوي«لفظ . براي پيدايش روانكاوي فراهم آورد

ان هيستريك و فرويد در كنار بروير در مورد درمان بيمار. نسبت ميدهد1فرويد ابداع آنرا به ژُزف بروير
طبق اين روش بيماران تحت . پرداخت3پااليشبه اعمال روش 2بخصوص اولين بيمار آنها موسوم به آَّنا اُو

خواب مصنوعي خاطرات تلخ يا غير قابل قبولي را كه علت اصلي عوارض آنها بود بياد آورده موجب 
  .تصفيه يا پااليش احوال بيمارناك خود ميگرديدند

ژُزِف، - كه به امضاي پادشاه اطريش، فرانسوا-  4استاد فوق العادهاخذ عنوان  به1902فرويد در
  .نائل گرديد -رسيد

،  5در باب هيستري مطالعاتي: او در طي سالهاي دوستي خود با فليس آثار قابل توجهي منتشركرد
بود كه فرويد در همين دوره . 7تعبير خوابكتاب   و 6)از دست دادن قدرت بيان( براي درك انواع اَفَزي

او ابتدا علت نوروز يعني اختالالت . خود را كنار گذاشت و بجاي آن نظرية فانتَسم را قرارداد 8نظرية اغفال
اختالالت نفساني را خاطراتي آسيب زا ميدانست كه حاكي از آن بودند كه فرد نوروتيك در ايام كودكي 

اين مهم نائل آيد كه اين خاطرات ولي باالخره موفق شد بكشف . قرباني اغفال جنسي گرديده است
  . بيمار هستند ولي همچون اموري واقعي عمل ميكنند) فانتَسم(ساخته و پرداختة ضمير ناآگاه 
سركوبي  ؤيا، دسترسي به نظرية مربوط به ضمير نا آگاه كه حاصل دفع وكشف قوانين حاكم بر ر

قي از نظرية جديد او در باب فانتَسم بودند اميال است و باالخره درك عقدة اُديپ همه و همه نتايجي منط
  .و رفته رفته بناي ساختمان عظيمي را فراهم آوردند كه روانكاوي نام گرفت
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خانة خود تعبيه /بستري كه فرويد براي روانكاوي بيماران خويش در مدت قريب به چهل سال در شهر وين در مطب

قادر مي گردند براحتي بيشتري به تداعي آزاد خاطرات پرداخته و به بيان لفظي   بيماران دور از تبادل نگاه با روانكاو. داده بود

  .چرا كه زبان تكلم موطن اصلي ضمير ناآگاه بوده طريق اساسي كشف آن را تشكيل مي دهد. آنها نائل شوند
  

ن اثر ياي اوست كه شايد بتوان آنرا مهمتريؤاولين كتاب جامع فرويد در بارة روانكاوي همان تعبير ر
زريق به بيماري است كه ؤيا را مديون رؤيائي است كه در آن حكايت از تفرويد كشف زبان ر. او دانست

وي در نامه اي آنرا . حادث گرديد 1895در ماه ژوئية ي فرويدؤيار. نام مستعارِ ايرما را بخود گرفته است
روز روي اين خانه بر پالكي آيا فكر ميكني كه يك «: براي فليس به تفصيل شرح ميدهد و مينويسد 

دكتر زيگموند فرويد به كشف 1895در اين خانه در بيست و چهارم ژوئية: مرمري اين كلمات را حك كنند
  .»ؤيا نائل آمدراز ر

  

  
فرويد عالوه بر مطالعة باليني خود در مورد درا متوالياً به انتشار سه كتاب 1905و1901بين 

، (1905) 2، لطيفه و رابطة آن با ضمير ناآگاه 1(1901)ر زندگي روزمرهاختالالت نفساني د: ديگرپرداخت 
  .(1905) 3سه رساله در باب نظرية جنسي

                                                 
1
Psychopathologie de la vie quotidienne ( Zur Psychopathologie des Alltagslebens) 

2
Le mot d’esprit et sa relation à l’inconscient (Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten) 

3
Trois essais sur la théorie sexuelle (Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie) 



همت  چهارشنبه جامعة روان شناسيبه اتفاق شماري چند از روانكاوان به تاسيس 1902او در سال
رشنبه در خانة او اين مؤسسه صورت متشكل تري بود از جلسات بحث و مبادله اي كه هر چها. گماشت

از آن . اين حلقه توسعه يافت و شخصيت هاي مهم ديگري بدان پيوستند 1907در . تشكيل ميگرديد
 4، ارنست جونز)آلمان( 3، كارل آَبرَهام)مجارستان( 2، سانـدر فرِنزي)اطريش( 1جمـله اند هنس زكس

، 7به دعوت اسَتنلي هال1909فرويد در ). لهستان( 6و مكس اَيتينُگن) اطريش( 5، اَبرَهام بريل)انگليس(
روان شناس معروف آمريكائي، و دانشگاه كالرك واقع در ماساچوست براي ايراد چند سخنراني به اياالت 

عليرغم استقبال . در اين سفر گوستَو يونگ و ساندر فرِنزي او را همراهي كردند. متحدة آمريكا رفت
بمنظور اجتناب از بر چسب . داني به قارة امريكا از خود نشان ندادشايان توجهي كه از او شد، عالقة چن

تاسيس گرديد  1910كه در سال انجمن بين الملليبه كشفيات خود بود كه يونگ را در رأس » يهودي«
انجمن بين المللي محدودة آلماني زبان خود را رها كرده به 1933ؤسسه در سال اين م. نهاد

  .تبديل گرديد8روانكاوي
  9داوينچي لئوناردو خاطره اي ازكودكي: دو اثر ديگر انتشار داد 1913و1909ويد بين سالهاي فر
در اين هنگام شاهد ظهور بيش از پيش اختالف نظر در نهضت . (1913) 10توتم و تابوو  (1910)

 مدت روانكاوي شخصي روانكاوانِ: اختالفات بر سر مفاهيم اساسي روانكاوي است . روانكاوي هستيم
، مسالة  -يعني رابطة عاطفي افراد تحت روانكاوي با شخص روانكاو- تحت آموزش، مسألة انتقال قلبي

يعني رابطه اي كه شخص روانكاو ممكن است بنا بر سرگذشت و حيات نفساني -انتقال قلبي متقابل
روانكاوي، و مسألة اجتناب از آن، سهم جنسيت در نظرية  -خويش با افراد تحت روانكاوي ايجاد كند

  . . .تعريف ضمير ناآگاه
،كه مخالف نظرية جنسيت بود و بجاي آن از مفهوم عقدة حقارت استفاده  11اَلفرِد اَدلر1911در

دو سال بعــد نوبت به يونگ رسيد كــه ضمير نا آگاه جمعي را جانشين . ميكرد، از گروه فرويد جـدا شد
كه بر آن بود كه ماركسيسم و -  12كه ويلهلم ريش در همين زمان بود. ضمير ناآگاه فرويـد كـرد

  .از نهضت فرويد جدائي گرفت -روانكاوي را با هم تلفيق كند

                                                 
1Hanns Sachs 
2Sandor Ferenczi 
3Karl Abraham 
4Ernest Jones 
5Abraham Brill 
6Max Eitingon 
7Stanley Hall 
8Internationale Psychoanalytische Vereinigung (IPV) 
9Un souvenir d’enfance de Léonard de Vinci (Ein Kindheitserinnerung des Leonardo da Vinci)  
10Totem et Tabou (Totem und Tabou،: Einige Übereinstimmungen  im Seelenleben des Wilden und der 
Neurotiker) 
11Alfred Adler 
12Wilhelm Reich 



انجمن بين المللي روانكاوي چندان وسعت گرفت كه به غولي  1933و1919ميان سالهاي 
روانكاوان تبديل شد و قدرت مطلقه را در كشور هاي مختلف در باب تربيت ) بوروكراتيك(ديوانساالر 

  .جوان در دست گرفت
، 1920) 1لذّت اصل ماوراي: فرويد به انتشار سه رسالة عمده پرداخت كه عبارت بودند از 1930در سالهاي

اين سه .  (1923)  3ن نفساْنيآمن و اْْْْْين و  (1921) 2روان شناسي جمعي و تحليل من نفساني، 1920)
 4)توپيك دوم( يفي جديد از ساحت هاي نفساني رساله تجديد نظري است در مفهوم ضمير ناآگاه و تعر

ضمير آگاه،  : فرويد نفسانيات آدمي را به سه موضع متمايز تقسيم كرده بود  5در توپيك اول. بدست ميدهد
 من، فرامن و اين و آن نفسانيدر توپيك دوم سه موضع ياد شده جاي خود را به . آگاه،  نيمه آگاه و ناآگاه

  .ميدهند
رانش مرگ و : وم رانش ها را به نحو قاطعي به دو قسمت متعارض تقسيم ميكندفرويد در توپيك د

كه پزشكان غدة كوچكي در سق دهان او كشف كرده ) 1923فورية (در همين زمان است . رانش زندگي
وجود غدة سرطان را از او  6نخست پزشك معالج او فليكس ديچ. آن را تحت عمل جراحي بيرون ميكشند

، يكي از معروف ترين جراحان آن زمان، ناگزير به قطع هر 7شش ماه بعد هنس پيشلر. داو پنهان مي كن
فرويد تا پايان عمر متحمل سي و . دو فك شده بخش مهمي از قسمت راست سق دهان را نيز بر ميدارد

  . يك عمل جراحي گرديد
ن پزشك را بعنوا 8او پس از اين عمل جراحي پزشك معالج خود را عوض كرده مكس شور

بسته » قراردادي«او با اين طبيب . مخصوص خود برميگزيند، پزشكي كه تا پايان عمر او را همراهي كرد
بود كه بنا بر آن بمحض اينكه زندگي واقعاً براي او غير قابل تحمل گردد محلولي مرگبار به او تزريق 

  .كرده به حيات وي خاتمه بخشد

ولي در . . . صنوعي خـود بسختي ميتوانست صحبت كـندفرويد با سق م«: تسويگ چنين مينويسد
روح پوالدين او همواره بر آن بود تا بدوستانش نشان دهد كه اراده اش . بحث مخاطب را رها نميكرد

عليرغم تمامي رنج و تألمي كه جسم او بر وي تحميل ميكرد همچنان قوي و پر قدرت باقي مانده است 
هر بار كه بديدن او . گذشت زمان پيچيدگي و ظرافت بيشتري مي يافت و اين مبارزه اي سخت بود كه با

، 9در يكي از آخرين دفعات سلودر دلي. . .ميرفتم مرگ ساية خود را بيش از پيش بر چهرة او گسترده بود 
در حين صحبت ما طرحي از . دلي ارادتي خاص به فرويد داشت. نقاش معروف را بهمراهي خود بردم

                                                 
1Au-delà du principe de plaisir çJenseits des Lustprinzips 
2Psychologie des masse et Analyse du moi (Massenpsychologie und Ichanalyse) 
3Le moi et le ça (Das Ich und das Es) 
4Deuxième topique  
5Première topique 
6Felix Deutsch 
7Hans Pichler 
8Max Schur 
9Salvador Dali 



هرگز جرأت نكردم آن را به وي نشان دهم، زيرا دلي با ذكاوت خاصي حضور مرگ را . شيدصورت او ك
  .»در چهره اش دريافته بود

  
  )1938سلودر دلي (فرويد 

يكي از شاگردان غير پزشك او 1926در. اما بيماري مانعي براي فرويد در ادامة فعاليتهايش نبود
به دادگاه كشيده شد، زيرا كه در آن زمان در نظر عام روانكاوي » طبابت«به جرم  1بنام تئودر ريك

مسألة روانكاوي فرويد با نيرو و انرژي خاصي به تاليف كتابي بنام . بخشي از علم پزشكي محسوب ميشد
،كه از نخستين روانكاوان اين كشور  3سال بعد با كشيشي سوئدي بنام اُسكار فيستر. پرداخت2غيرپزشكي

در زمينة يك چنين پرسشي  4آيندة يك توهمكتاب . ي طوالني را پيرامون مذهب آغاز كردبود، مكاتبه ا
فرويد در اين كتاب بر آن است كه نوروز و دين واجد ساختمان نفساني يكساني . نگاشته شده است

اب در اين كت. را منتشر ميكند 5نارضائي درتمدنكتاب مهم 1930در ادامة اين نظريه است كه در . هستند
او به بحث در اين باره ميپردازد كه آيا جوامع دمكراتيك قادر هستند بر رانش هاي مخرّب خود فائق آمده 
مانع از خسران فزايندة انسان مدرن گردند؟ ولي فرويد در همان حال در مكاتبات خود با البرت اينشتين از 

جنگ جهاني . جنگ و بربريت باشداين نظريه دفاع ميكند كه گسترش فرهنگي ميتواند مانعي در مقابل 
زيرا كه گسترش فرهنگي در اروپا نتوانست در مقابل بربريت . دوم عكس اين امر را به اثبات رسانيد
هيتلر و طرفداران او بمحض رسيدن به قدرت تمامي فعاليتهاي . مقاوت كند و فاشيسم را از ميان بردارد

شد و » آريائي«انستيتوي روانكاوي برلن . را به آتش سپردند روانكاوان را معلّق كردند و كتابهاي فرويد
پس از تهاجم . وضع در اطريش بنحو ديگري بود. نتوانست در مقابل وحشيگري رژيم هيتلري مقاوت كند

آلمان و اشغال اطريش انجمن روانكاوي وين تشكيالت خود را بالفاصله منحل نمود و فرصتي براي 
  .ها باقي نگذاشتآريائي كردن آن براي نازي 

                                                 
1Theodor Reik 
2La question d’analyse profane (Die Frage der Laienanalyse) 
3Oskar Pfister 
4
L’avenir d’une illusion ( Die Zukunft einer Illusion) 

5
Malaise dans la civilisation (Das Unbehagen in der Kultur) 



  
   19وين خيابان برگسه پالك شمارة 

  مطب فرويد تحت اشغال نازي ها/خانه

، ديپلمات آمريكائي، و پرداخت مبلغي هنگفت توسط روانكاو معروف 1با دخالت ويليام باليت
ع او تا آخرين لحظه در مقابل اوضا. ، فرويد با خانواده اش وين را ترك كرد2فرانسوي پرنسس بناپارت

وخيم از يك سو و اصرار روزافزون دوستان و شاگردانش به ترك اطريش از سوي ديگر مقاومت كرده 
در هنگام عزيمت ناچار به امضاي اعالميه اي گرديد كه طبق آن نه او و نه اطرافيانش مورد اذيت و . بود

  ! سوسياليسم واقع نگرديده اند- آزار كارمندان حزب ناسيونال
كه 3خيابان مرفيلد گَردنز20ك زماني اقامت در پاريس به لندن رفته در خانة شمارة فرويد پس از اند

موسي و در اين خانه بود كه به تحرير آخرين كتاب خود . بعدها بصورت موزه در آمد رحل اقامت گزيد
در اين هنگام است كه جنگ جهاني دوم شروع به گسترش ساية ديوآساي خود بر . پرداخت4يكتاپرستي

بله آخرين جنگ «در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين آخرين جنگ است، فرويد ميگويد . روپا و آسيا كردا
  .»من

                                                                      
  در پاريس پس از تبعيد از اطريش و قبل از عزيمت به امگليس  فرويد و دخترش آّنا در ايستگاه                                فرويد و خانواده اش        

  راه آهن پاريس              

                                                 
1William Bullitt 
2Marie Bonaparte 
320 Marefield Gardens 
4
L’homme Moïse et la religion  monothéiste (Der Man Moses und die monotheistische Religion) 



را بدو » قرارداد«پزشك معالج خود را در دست نهاده  ،او در بيست و يكم سپتامبر دست مكس شور
اي بيش اكنون زندگي شكنجه .بمن قول داديد كه وقتي ساعتم فرارسيد مرا رها نكنيد«: يادآوري ميكند

اَّنا بر آن . »دخترم، مشورت كنيدو كار را يكسره نمائيد  ،با اَّنا. نيست و معناي خود را از دست داده است
شور در سه نوبت . است كه باز هم ميبايستي صبر كرد ولي مكس شور تاكيد ورزيده وي را متقاعد ميكند

مبردر بيست و سوم سپتا. سه سانتي گرم مرفين به او تزريق ميكند در ساعت سه نيمه شب بعد از 1939
چنين بود پاياني متعالي براي حياتي متعالي، «: تسويگ. دو روز اغماء پيرمرد به آرامي خاموشي ميگيرد

دوستان او، جسد  ،وقتي ما. مرگي فراموش نشدني در ميان كشت و كشتاري عمومي در دوره اي خونبار
ترتيب بهترين موجود ميهن خود را به خاك انگليس او را پايين مي آورديم ميدانستيم كه بدين 

.»ميسپاريم  
 


