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فروید	و	ایران	
)بایاِدعزیِزاستادایرجافشار(

یادآوري مترجم
الورنس گینزبورگ استاد روانکاوي در دانشگاه هاي آمریکاست و مقاالت بسیاري 
به قلم او در نشریات تخّصصي روانکاوي در آمریکا، کانادا و اروپا منتشر شده 
است. مقاله اي که ترجمة فارسي آن را مي خوانیم)1( به لطف استاد دانشمند آقاي 
محسن آشتیاني به دست ما رسیده است. نویسندة مقاله صرفًا در پي آن بوده تا 
اهمیت آشنایي فروید با تصویر ایران و چگونگي آن را توضیح دهد و متأّسفانه 
به جزئیات و نکته هایي که براي ما ایرانیان مي توانست بسیار جالب توّجه باشد 
چندان عنایتي نداشته است. با این حال، این مقاله با همة ایجاز و اختصار آن، از 

جهات گوناگون قابل تأّمل و خواندني به نظر مي آید.

 
آشنایيوارتباطفرویدباایران

آشنایي فروید با سنّت هاي کهن و میراث کالسیک جهان باستان و آیین ها و سنن یهودي  
ـ  مسیحي که اندیشة غربي دوره هاي بعد را شکل داده اند از نخستین سال هاي کودکي او آغاز 
شد. فروید از آن پس نیز همواره و در طول حیات خود با تاریخ عصر باستان یونان، روم، مصر 
و سرزمین هاي توراتي شرق مدیترانه سروکار داشت. از برخي نوشته هاي متأخر فروید مي توان 
ایرانیان  دیني  پیشواي  با زردشت،  ایران، و همچنین  باستاني  میترا، خداي  با  او  دریافت که 
باستان، آشنا بوده است.)2( برخي داستان هاي جادویي ایراني مثل علي بابا و چهل دزد بغداد 
و... نیز احتماالً براي او شناخته شده بوده اند.)3( عالوه بر اینها، او به دالیل مذهبي و فرهنگي 
با جشن هایي آشنا بوده است که در نزد یهودیان به فوریم مشهور است و بنابر آنچه در عهد 
عتیق )کتاب استِر( آمده، در گرامیداشت واقعه اي تاریخي برگزار مي شود که طي آن توطئة 
 هامان، وزیر خشایارشاه، براي از میان بردن یهودیان ناکام مانده است. در کتاب مقّدِس مصّورِ 
فیلیپسون)4( نیز گراووري هست که شخصي مستمند را نشان مي دهد که در مقابِل یکي از 
پادشاهان ایران تعظیم مي کند. فروید طبعاً از مفهوم سفر نیز درکي ویژه داشته زیرا از کودکي با 
سفِر حماسي موسي براي بردن قومش به ارض موعود آشنا بوده و آن را تحسین مي کرده است.

1) International Forum of Psychoanalysis; 2008, 17: 189-191.
2) Freud, 1911.
3) Shafii, 1973; Shafii and Shafii, 1974.

4( لودویگ فیلیپسون در قرن نوزدهم کتاب مقّدس را به دو زبان عبري و آلماني همراه با گراوور و تصویر منتشر 
کرد. پدر فروید نسخه اي از این کتاب را در اختیار داشته و تاریخ تولّد پسرش را در آن یادداشت کرده و بعدها 

آن را در یکي از جشن هاي تولد فروید نوجوان به او تقدیم کرده است. )م(

الورنس گینزبورگ
ترجمه مسعود جعفری
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سفرنامةایرانومینیاتورهايرنگي
دستِ کم یک جلد از کتابي دوجلدي که نخستین بار در سال هاي 1862 تا 1863 به چاپ 
رسیده بود، در دوران کودکي زیگموند فروید در دسترس او بوده است. کتاب هاي این مجموعه 
با نقاشي هاي رنگي و مینیاتور آراسته بوده است. نمونه اي از این نّقاشي ها را در تصویر شمارة 

یک مي بینیم.)1(
افتاده  اتفاق  فروید  کودکي  دوران  در  پاره شده«  رنگي  »مینیاتورهاي  به  مربوط  ماجراي 
است. اطرافیان فروید خردسال به او اجازه داده اند تا کتابي مصّور را – که دربارة سفر به ایران 
بوده – پاره پاره کند. این خاطرة دوران خردسالي بعدها و در زمان میانْ سالِي او از نو در ذهنش 

زنده شده است.
این خاطره  به  نوشته)2(  گیاه شناختي«  »رؤیاي رسالة  باب  در  که  تحلیلي  در  فروید  خود 
و تأثیر آن اشاره کرده است.)3( پرسشي که در اینجا ممکن است پیش آید این است که چرا 
فروید تصمیم گرفت بیش از این در باب این موضوع سخن نگوید و آن را تحلیل نکند؟ 
فروید در جایي گفته است: »گوته نه فقط، در مقام شاعر، رازهاي درونش را آشکار کرده و در 
این کار بي پروایي پیشه کرده است بلکه علي رغم همة شواهد زندگي نامه اي در موارد بسیاري 
نیز پنهان کاري و کتمان را ترجیح داده است.«)4( هانس زاکس، در حال و هوایي مشابه، چنین 
گزارش داده است: »ما در مقابِل ... کتاب هاي گوته که سه ردیف از قفسة کتابخانه را پر کرده 
بود، ایستاده بودیم. فروید، در همان حال که به کتاب ها اشاره مي کرد، گفت او همة اینها را به 
عنوان ابزاري براي مخفي نگه داشتن و کتماِن خودِ واقعي اش به کار برده است.«)5( اگر از همین 
منظر به متن »رؤیاي رسالة گیاه شناختي« بنگریم، به روشني خواهیم دید که فروید در طول یک 
پاراگراف دوبار مطلب را به طرزي نامعمول »قطع« کرده تا بر این نکته تأکید کند که »به دالیلي 
که به آن نمي پردازیم، من بیش از این به تفسیر این رؤیا نخواهم پرداخت« و »نیازي نیست که 

بیش از این به تفسیر این رؤیا بپردازم.«)6(

1) Ginsburg, 2007, P. 308.
2( فروید در کتاب تفسیر خواب نیز یکي از خواب هاي خودش را ذکر مي کند که به »رؤیاي رسالة گیاه شناختي« 
معروف شده است. او در خواب مي بیند که رساله اي دربارة گیاهي خاص نوشته و آن را با نوع خشک شدة همان 
گیاه آراسته است. فروید مي گوید که هنگام تحلیل این رؤیا چیزهاي مختلفي را به یاد آورده که در شکل گیري آن 
دخیل بوده اند؛ از جمله همان ماجراي پاره کردن کتاب مصّور مربوط به سفر به ایران: »...خاطرة دیگري از دوران 
کودکي... زماني پدرم خوشش آمده بود کتابي با صفحات رنگي )سفرنامه اي به ایران( را به دست من و خواهرم 
بدهد تا پاره پاره اش کنیم. کاري که از نظر تربیتي توجیه آن آسان نیست! من آن زمان پنج سال داشتم و خواهرم 
هنوز سه سالش نشده بود... تقریباً تنها خاطره... از آن دورة زندگي ام... بعدها وقتي دانشجو شدم به جمع آوري و 
داشتن کتاب عالقه مند شده بودم... این اولین شوقم را به خاطرة دوران کودکي که از آن صحبت کردم مربوط 

دانستم.« )تفسیر خواب، ترجمة شیوا رویگریان، نشر مرکز، ص 186(. )م(
3) Ginsburg, 2007.
4) Freud, 1930, P. 220
5) Sachs, 1944, P. 105. 
6) Freud, 1900, P.173. (186-7 و تفسیر خواب، ص)
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هنرایرانيدراتاقکارفروید
با نگاهي به زندگي فروید مي بینیم که کاناپة روانکاوي او – هم در لندن و هم در وین – با 
قالیچه اي پشمي پوشانده شده که در اواخر قرن نوزدهم در ایران بافته شده است. این قالیچة 
ظریف از نوع »قشقایي شکرلو« است و طرح هایي رنگارنگ از گل ها و ترنجي لوزي  شکل آن 
را آراسته است. روي این کاناپه چند بالش نرم و راحت دیده مي شود. قالیچه اي ایراني هم روي 
دیوار پشت کاناپه آویخته است. مجّسمه اي کوچک از یک اسب ایراني تنها شيءِ هنرِي اصیلي 
است که در دفترکار فروید در کنار یک تابوت کوچک سنگي باستاني روي قفسة کتاب ها به 

چشم مي آید.)1(

افسانةشگفتانگیزآلماني
عنوان فرعي مجّلد هجدهم از مجموعه کتاب هاي بررسي روانکاوانة جامعه عبارت است 
از گفتارهایي به افتخار آلن دانِدس. آلن داندس یکي از شاخص ترین پژوهشگراني است که با 
گرایشي روانکاوانه در عرصة فرهنگ عامه به پژوهش اشتغال دارند. در میاِن مقاالت این کتاب 

1) Spector, 1973.

• یکي از تصاویر مینیاتوري کتابي در باب سفر به ایران که فروید و خواهرش آنا ظاهراً در حضور پدرشان آن را 
پاره پاره کرده اند. فروید در »رؤیاي رسالة گیاه شناختي« به این تصویر و ماجراي کتاب مذکور اشاره کرده است.
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مقاله اي هست با عنواِن »تأثیر یک افسانة پریان مرموز در سیِر فکري فروید.«)1( متِن آلمانِي یک 
قّصة پریان با عنواِن نردباِن رؤیایي اثر شخصي به نام اِس.آندریاس )1831()2( را مصداق این 
داستان خیالي دانسته اند. این داستان با عنواِن نردبان رؤیا: یک داستان خیالي به انگلیسي ترجمه 

شده، اما تاکنون مجال نشر نیافته است.)3(
آندریاِس مذکور براي ما ناشناخته است و از اسم و رسم کامل او و دیگر آثار احتمالي اش 
چیزي نمي دانیم. شاید برخي خوانندگان تصّور کنند که ممکن است او به نحوي با شخصي به 
نام فریدریش کارل آندریاس )1930-1846( مرتبط باشد که او را مي شناسیم و استاد زبان هاي 
شرقي در دانشگاه گوتینگن بوده است. مي دانیم که پدر ارمني او در سال 1852 از ایران به 
هامبورگ مهاجرت کرده است. ظاهراً در میان خاندان هاي اشرافي ایران مرسوم بوده که به هنگام 
شکست یا ناکامي اسم و رسم خانوادگي شان را تغییر مي داده اند. احتماالً از همین رو این خاندان 
نیز، با وجود تبار شاهانه اي که آنان را به حاکمان ارمني آل بقراطون )باگراتوني( منتسب مي کرده، 
نام خانوادگي تازه اي براي خود برگزیده اند. کارل فریدریش آندریاس با زني روس تبار به نام 
لو آندریاس سالومه )1937-1861( ازدواج کرد و از او صاحب فرزندي شد. این زن روانکاو 
و نویسنده بود.)4( به هر حال پیوند میان آندریاس نویسندة کتاب آلماني مورد بحث با یکي از 

اعضاي این خانواده در حِدّ حدس و گمان است.
خواهران  مهمان  وین  در  ساله  پانزده  سیلبِرشتین  مینا   1877 آگوست  دوازدهم  روز  در 
کوچک تر زیگموند فروید بود. ادوارد برادرِ مینا که در آن هنگام بیست سال داشت، دوست 
دوران کودکي زیگموند فروید بود و فروید پیش از آن، براي مّدتي با او مکاتبه داشت. مینا 
سیلبِرشتین در این دیدار از کتابخانة شخصي فروید دو کتاب انتخاب کرد و به امانت گرفت. 
سه روز بعد که مینا از آنجا رفت، فروید که در آن هنگام بیست و یک سال داشت، به ادوارد 
نامه اي نوشت و گفت که اجازه دارد کتاب هایي را که خواهرش از کتابخانة فروید به امانت 

گرفته به عنوان هدیه به او ببخشد.)5(
یکي از این کتاب ها رماني بود با عنوان در بلندي ها اثر برتولد اوئرباخ )1865( و دیگري 
همان قّصة پریان »رازآمیز«ي که پیشتر به آن اشاره کردیم و برخي صاحبنظران معتقدند که بر 
سیِر فکري فروید تأثیر نهاده است. نویسندگان این داستان هاي پرافسون و رازآلود با مضامیِن 
ماورایي و رؤیاوار بیگانه نبوده اند. آندریاس نیز در این داستان صحنه اي رؤیایي را توصیف 
مي کند که در آن قهرمان داستان از زمین فاصله مي گیرد و به شیوه اي سحرآمیز و عجیب به 
نیروي  این طریق  از  نویسنده، چنان که خود مي گوید، در پي آن است که  کرة ماه مي رود. 

1) Ginsburg, 1993. PP. 155-169.
2) Die Träumleiter: Ein Marchen, S. Andreas.
3) Ginsburg, 1993, P.157.
4) Behling, 2005.
5) Freud, 1877, PP. 9-10.



تخیّل خوانندگان کتابش را برانگیزاند.)1( در میان شخصیت هاي نمایشي جّذاب و خیال انگیزي 90
که نویسنده آنان را به مخاطبان خود عرضه مي کند از جمله مي توان شخصیت هایي همچون 

شکسپیر، گوته و جامي را دید:
»آموزگار مدرسه به تاالر زیبایي خیره شده بود که چهار تن در آنجا نشسته بودند. شخص 
نخست شکسپیر بود و در کنارش گوتة سالخورده دیده مي شد و در کنار گوته عبدالرحمن 
جامي.)2( در پایین پاي شاعر آلماني و در میانة جایي که آن دو شاعر دیگر با مهر و محبتي 
وصف ناپذیر در کنار هم جاي گرفته بودند، جواني ناشناس نشسته بود. این جوان همچون 
کودکان آرنج هایش را به زانوانش تکیه داده بود. در همین حال شکسپیر، با لطف و محبت، 
گاه زلف این جوان را نوازش مي کرد و گاه گونه هایش را. هر سه تن با حالتي متفکرانه براي 
شنیدِن سخناِن جامي آماده مي شدند. متأّسفانه آموزگار مدرسه یک کلمه از سخنان او را نیز 
نمي فهمید. حتي نمي توانست بفهمد که چرا شاعر ایراني غالباً به زمین اشاره مي کند و چرا گوته 
زارزار مي گرید. در این هنگام مردي که روي کرة ماه بود به زمین اشاره کرد و گفت: »بیا! بیا! 

1) Andreas, PP. 203-22.
2( موالنا نورالدین عبدالرحمن جامي شاعر، ادیب و عارف ایراني، در سال 1414/817 در خرجرد جام )تربت 
جام کنوني در خراسان ایران( به دنیا آمد و در سال 1492/898 در هرات که اکنون در افغانستان واقع است 
درگذشت. جامي بزرگ ترین شاعر عصر خود بوده است و نزدیک به پنجاه اثر از او بر جاي مانده که در میان آنها 
سه دیوان، هفت منظومة عاشقانه یا تعلیمي و آثاري در باب کالم و تصوف اسالمي دیده مي شود و عالوه بر اینها 

رساله هایي دربارة بالغت، فن شعر و صرف و نحو عربي نیز نوشته است.

• زیگموند فروید در اتاق کارش.



91 اکنون تو مي داني که شاعرانت با ما هستند و ما باید تا وقتي که هنوز نردبان برجاست به زمین 
بازگردیم.«)1(

مسیحي، یادآور رؤیاي یعقوب  با سنّت یهودي –  داستان آندریاس، براي خوانندة آشنا 
است که فرشتگاني را دید که از »نردباني« باال مي رفتند و به »آسمان« مي رسیدند.)2( از سوي 
دیگر، براي خواننده اي که با سنّت اسالمي آشناست، رؤیاِي ماهِ این آموزگار ممکن است یادآور 
معراج شبانة پیامبر اسالم باشد. پیامبر اسالم در پنجاه و یک سالگي به معراج رفت و در این 
سیِر آسماني به دانشي باطني و الهي دست یافت. بنابر آنچه در برخي کتاب هاي مربوط به سیرة 
پیامبر آمده، ایشان در خانة امّ  هاني خوابیده بود که جبرئیل او را صدا زد و از او خواست که 
بر اسبي بالدار سوار شود و به جانب آسمان برود. پیامبر در این سیر آسماني نخست به کوه 
سینا رفت یعني همان جایي که موسي ده فرمان را دریافت کرده بود. سپس به بیت لحم، زادگاه 
عیسي، رفت و از بیت المقّدس رهسپار آسمان ها شد و در آنجا با آدم، نوح، ادریس، موسي، 
عیسي، الیاس و اسحاق دیدار کرد. در این سیِر آسماني به او گفتند که آخرین پیامبر خداست 

و در آخرالّزمان زنده خواهد شد.

1) Wonderly, 1993. PP. 2-8.
2( رویدادهایي که در »آسمان« رخ مي دهند، بدان گونه که یکي از محّققان روانکاو عصر ما با اتکا به دیدگاه هاي 
بینا فرهنگي تحقیق و گزارش کرده است، »در میان بومیان آمریکا نیز مورد توّجه خاص بوده و در کیهان شناسي 

(Foulks, 2005, P. 217) ».دیني آنان جایگاهي ویژه داشته است

• دکتر مسعود جعفری )عکس از: علی دهباشی(
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ادبیاتجهانيآندریاس
سرزمین هاي  و  ناشناخته  جهان هاي  به  هم  چشمي  گوشة  که  آندریاس  رازآمیز  قّصة 
دوردست دارد، از این امتیاز نیز برخوردار است که مخاطبان آلماني زبان خود را از »تحقیر هر 
نوع آفرینش خاّلق« برحذر مي دارد.)1( توّسعاً شاید بتوان گفت آندریاس سعي دارد، تحت تأثیر 
مفهوم »ادبیات جهانِي« گوته، درک هنري خود را از شخصیت »دنیوي« و »زمیني« جامي که 
در قرن نهم/ پانزدهم و در منطقه اي دوردست مي زیسته و به فارسي شعر مي سروده، آن چنان 
تعالي دهد که به آثار بومي و نزدیک تر به آن عصر، همچون نوشته هاي یوهان ولفگانگ گوته 
)1832-1749( یا حتي غزلواره ها و نمایش نامه هاي ویلیام شکسپیر )1616-1564(، شبیه شود.
به آساني مي توان تصّور کرد که فروید در دوران جواني و پیش از آنکه با علم روانکاوي 
آشنا شود، کم و بیش با آثار شکسپیر و گوته، دو شخصیت محوري داستان آندریاس، آشنا بوده 
است، اما به هیچ روي نمي توان گفت که فروید جوان – صرف نظر از آنچه آندریاس از قول 

جامي یا دربارة او مي گوید – اساساً تصّوري از این شاعر ایراني داشته است یا نه.
این که متن داستان رمزآمیز نردبان رؤیایي بر فرآیند اندیشة فروید چه تأثیري داشته نیز 
نکته اي بحث انگیز است. همچنین نمي دانیم که آیا فروید این نکته را مي دانسته که گوته شیفتة 
زبان فارسي بوده و به زبان عبري ــ که فروید هم با آن آشنا بوده ــ عالقه داشته است یا نه. 

1) Andreas, P.217.

•دفترکار فروید با کاناپة مشهورش که با قالیچة قشقایي پوشانده شده و تا امروز به همان شکل نگهداری 
می شود.
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اشاره به ایران در آثار شکسپیر نیز بسیار ناچیز است.)1(
به  اشاره هاي جامي  از  تصّوري  رؤیایي چه  نردبان  داستاني خیال انگیز همچون  خوانندة 
سمت زمین و سخنان شاعرانة او خواهد داشت؟ اشاره ها و سخناني که براي آموزگار مدرسه نیز 
قابل درک نیستند؛ هر چند گوته که در حال گریه و زاري است، احتماالً چیزي از آنها مي فهمد 
و پي مي برد که چرا »مردي که روي کرة ماه است« با فریاد مي گوید که اي زمین »شاعران تو 
از  آندریاس مستلزم تفسیري روانکاوانه  ادبِي  اینجایند.« درک درون مایة جهان وطنانة تخیِّل 

تمامِي متِن نردبان رؤیایي است؛ وظیفه اي که هنوز ادا نشده است.
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