ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺘﺎب

ﻓﺮوﯾﺪ در زﻣﺎن ﺧﻮد و زﻣﺎن ﻣﺎ
ﺟﺎﻧِﺖ ﺳ ِﯿﺮز

ز ﯾﮕﻤﻮﻧﺪ ﻓﺮوﯾﺪ ،ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار روانﮐﺎوی ،از ﻣﺘﻔﮑﺮان ﺑﺰرگ دوران ﻣﺪرن اﺳﺖ ﮐﻪ آﺛﺎر و ﻧﻈﺮﯾﺎتاش ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﻪﺳﺰاﯾﯽ ﺑﺮ
ﺷﯿﻮهی اﻧﺪﯾﺸﻪ و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ .اﻟﯿﺰاﺑﺖ رودﯾﻨِﺴﮑﻮ ،روانﮐﺎو و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪی ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،در زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪای
ﮐﻪ درﺑﺎرهی ﻓﺮوﯾﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﻧﮕﺎه ﺗﺎزهای ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ و زﻣﺎﻧﻪی او ﻣﯽاﻧﺪازد.

ﻓﺮوﯾﺪ در زﻣﺎن ﺧﻮد و زﻣﺎن ﻣﺎ ،ﻧﻮﺷﺘﻪی اﻟﯿﺰاﺑﺖ رودﯾﻨِﺴﮑﻮ ،اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎروارد۲۰۱۶ ،

در روانﮐﺎوی اﻧﻘﻼﺑﯽ رخ داده اﺳﺖ .زﯾﮕﻤﻮﻧﺪ ﻓﺮوﯾﺪ روانِ ﻓﺮد را ﺑﺎزﯾﭽﻪی ﺳﺎﺋﻘﻪﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ و ﻣﺨﺮ ِ
ب ﺳﺮﮐﻮبﺷﺪه و
ﻧﺎﺧﻮدآ ﮔﺎه او ﻣﯽداﻧﺴﺖ .ا ﮐﻨﻮن روانﮐﺎوان اﻏﻠﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻃﺮز ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺎ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان و ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽﺗﺮ ،ﺟﻬﺎن
ﯽ ﺧﻮدآ ﮔﺎه و ﻧﺎﺧﻮدآ ﮔﺎه ﻣﺎ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ.
اﻃﺮاف ﺑﺮ روانﺷﻨﺎﺳ ِ
اﻟﯿﺰاﺑﺖ رودﯾﻨﺴﮑﻮ در ﻓﺮوﯾﺪ در زﻣﺎن ﺧﻮد و زﻣﺎن ﻣﺎ از ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽﻧﮕﺮد ،ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ از ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﺸﺎر در
ﺳﺎل  ۲۰۱۴دو ﻓﻘﺮه از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰهﻫﺎی ادﺑﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ .زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ ﻗﺒﻠﯽ ﻓﺮوﯾﺪ ،ﭘﯿﺘﺮ
ﮔِﯽ در ﮐﺘﺎب ﻓﺮوﯾﺪ در روزﮔﺎر ﻣﺎ ) (۱۹۸۸او را ﺗﺸﻨﻪی ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺎﺧﻮدآ ﮔﺎه و
ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ ،ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده ﺑﻮد؛ اﻣﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف او ،رودﯾﻨﺴﮑﻮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ »آنﭼﻪ ﻓﺮوﯾﺪ ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺖ ﮐﺸﻒ
ﮐﺮده در اﺻﻞ ﻓﺮآوردهی ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،و وﺿﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻮد«.
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،رودﯾﻨﺴﮑﻮ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻓﺮوﯾﺪ ﻣﯽﭘﺮدازد ،ﺧﺎﻧﻮادهای ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬارش ﭘﺪر ﻓﺮوﯾﺪ ،ﯾﺎ ﮐﻮب،
ﮏ ﻓﻌﻠﯽ( ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ وﯾﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮد .رودﯾﻨﺴﮑﻮ از اﻧﻘﻼبﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺗﺎﺟﺮ ﭘﺸﻤﯽ در ﻓﺮاﯾﺒِﺮگ )در ﺟﻤﻬﻮری ﭼ ِ
ﺳﺎل  ۱۸۴۸ﻫﻢ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،اﻧﻘﻼبﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﻄﺎی ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن اﻣﭙﺮاﺗﻮری اﺗﺮﯾﺶ -
ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺎﻧﻮادهی ﻓﺮوﯾﺪ ،اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﻓﺮوﯾ ِﺪ ﺟﻮان اﺟﺎزه داد ﺗﺎ رؤﯾﺎی دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮت از
ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻠﻢ را در ﺳﺮ ﺑﭙﺮوراﻧﺪ.
ﻓﺮوﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﻧﺎ ﮐﺎم ﻣﺎﻧﺪ زﯾﺮا ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ در اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻈﺮات ﺧﻮد درﺑﺎرهی ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻮﮐﺎﺋﯿﻦ ﭘﯿﺶدﺳﺘﯽ ﮐﻨﺪ .او
از ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﻧﻈﺮﯾﻪی ژان  -ﻣﺎرﺗَﻦ ﺷﺎرﮐﻮ در دﻫﻪی  ،۱۸۸۰ﮐﻪ ﻫﯿﺴﺘﺮی را ﻣﻌﻠﻮلِ آﺳﯿﺐ رواﻧﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ،ﺳﻮد ﺑﺮد و
ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه از روش راﯾﺞ در آن زﻣﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪی ﺑﯿﻤﺎر در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﻄﻌﺎت ادﺑﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﭘﯽروی ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮان ﻓﺮوﯾﺪ در وﯾﻦ اﯾﻦ روش او را ﻣﯽﭘﺴﻨﺪﯾﺪﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ در ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺳﺎل  ۱۸۹۶او
ﮐﻪ ﻫﯿﺴﺘﺮی را ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎدهی ﺟﻨﺴﯽ در اواﯾﻞ دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﯽﺷﻤﺮد ،ﺻﺎدق ﻧﺒﻮد .در آن زﻣﺎن ،اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ را

»اﻓﺴﺎﻧﻪای ﻋﻠﻤﯽ« ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺧﻮد ﻓﺮوﯾﺪ ﻫﻢ ﺗﻘﺮﯾﺒ ًﺎ ﺑﯽدرﻧﮓ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ را رﻫﺎ و ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت
ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﺒﯿﻪ اودﯾﭗ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺪرش را ﺑﮑﺸﺪ و ﺑﺎ ﻣﺎدرش ازدواج ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،آنﭼﻪ ﻓﺮوﯾﺪ را ﺑﻪ ﺷﻬﺮت رﺳﺎﻧﺪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮاب ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪی راﻫﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻒ ﻧﺎﺧﻮدآ ﮔﺎ ِه ﺳﺮﮐﻮبﺷﺪه ﺑﻮد.
اﻧﺪﮐﯽ ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ،اﻣﭙﺮاﺗﻮر اﺗﺮﯾﺶ ،ﻓﺮاﻧﺘﺲ ﯾﻮزف ،ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﺳﻨﺪی ﻓﺮوﯾﺪ را »اﺳﺘﺎدی ﺧﺎرقاﻟﻌﺎده«
ﺧﻮاﻧﺪ.
ﻓﺮوﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﮐﺸﻒ ﺑﻪ ﺧﻮاب ﺧﻮد درﺑﺎرهی دو ﺑﯿﻤﺎرش – اِﻣﺎ ِا ﮐﺴﺘﺎﯾﻦ و آﻧﺎ ﻟﯿﺸﺘﻬﺎﯾﻢ – اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮد ،ﯾﻌﻨﯽ
ﻫﻤﺎن دو ﻧﻔﺮی ﮐﻪ رودﯾﻨﺴﮑﻮ آنﻫﺎ را »ﻧﻤﻮﻧﻪی اﺻﯿﻞ زن ﯾﻬﻮدی وﯾﻨﯽ در اﺑﺘﺪای ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ« ﻣﯽﺧﻮاﻧَﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ در
ﻣﻮرد ﯾﮑﯽ از دﯾﮕﺮ ﺑﯿﻤﺎران ﻓﺮوﯾﺪ ،اﯾﺪا ﺑﺎوﺋِﺮ ،ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ »دورا« ،ﻫﻢ ﺻﺎدق اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ رودﯾﻨﺴﮑﻮ
ن اﺷﺘﻔﺎن ﺗﺴﻮاﯾﮓ و آرﺗﻮر ﺷﻨﯿﺘﺴﻠِﺮ ﻣﯽداﻧﺪ.
ﺷﺮح ﺣﺎلاش را ﺷﺒﯿﻪ رﻣﺎنﻫﺎی آن زﻣﺎ ِ
رودﯾِﻨﺴﮑﻮ ﺑﺮ »ﻧﺠﺒﺎی ﺑﻮرژوا«ی وﯾﻦ در »دوران ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ« و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﯿﻤﺎ ِر ﻓﺮوﯾﺪ در آن دوران ،از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻮﺳﺘﺎو
ﻣﺎﻟﺮِ آﻫﻨﮓﺳﺎز ،ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد .رودﯾﻨﺴﮑﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ
ﮑﯿِﻒ ،ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ؛ و
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮوﯾﺪ در اواﺧﺮ ﺳﺎل  ۱۹۱۴از ﺑﯿﻤﺎر »اﻓﺴﺮده« و »دﻣﺪﻣﯽﻣﺰاجِ« روس ﺧﻮد ،ﺳﺮﮔﺌﯽ ﭘﺎﻧ ِ
ﺑﻪ ﺷﺮح و ﺑﺴﻂ ﻧﻈﺮﯾﻪاش درﺑﺎرهی ﻏﺮاﯾﺰ و ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐﻫﺎی آن ،اﻣﺮ ﻧﺎﺧﻮدآ ﮔﺎه ،و ﺳﻮﮔﻮاری و ﻣﺎﻟﯿﺨﻮﻟﯿﺎ )(۱۹۱۷
ﭘﺮداﺧﺖ.
ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آﻧﯽِ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﺑﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻓﺮوﯾﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ رودﯾﻨﺴﮑﻮ ،ﺟﻨﮓ ﺳﺒﺐ
»دلﻣﺸﻐﻮﻟﯽ« ﻓﺮوﯾﺪ ﺑﻪ اﻣﺮ ﻣﺮﻣﻮز و ﻧﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺟﻨﮓ در ﻧﻈﺮﯾﻪی روانﮐﺎواﻧﻪی او درﺑﺎرهی ﻏﺮﯾﺰهی
ﻣﺮگ و روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﮔﺮوﻫﯽ ﺳﻬﯿﻢ ﺑﻮد .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،رودﯾﻨﺴﮑﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺮگ دﺧﺘﺮ ﻓﺮوﯾﺪ ،ﺳﻮﻓﯽ،
در اﭘﯿﺪﻣﯽ آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰای ﺳﺎل  ۱۹۲۰و روانﮐﺎوی دﺧﺘﺮ دﯾﮕﺮش ،آﻧﺎ ،ﮐﻪ ﻓﺮوﯾﺪ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه او را ﻫﻤﺠﻨﺲﮔﺮا ﻣﯽﺷﻤﺮد،
ﻏﺎﻓﻞ ﺷﺪ؛ رودﯾﻨﺴﮑﻮ داﺳﺘﺎن آﻧﺎ را ﺑﺎ ﻫﻤﺠﻨﺲﮔﺮاﯾﯽ ﻣﺎرﮔﺎرت ﭼﻮﻧﮑﺎ ،ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﻤﺎران ﻓﺮوﯾﺪ در دوران ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ
ﺟﻬﺎﻧﯽ اول ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﯽداﻧﺪ.
در دﻫﻪی  ،۱۹۲۰درسﮔﻔﺘﺎرﻫﺎی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻓﺮوﯾﺪ درﺑﺎرهی روانﮐﺎوی ،ﮐﻪ در دوران ﺟﻨﮓ اراﺋﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد» ،ﺷﻬﺮت
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی« ﺑﺮای او ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورد ،و ﺑﯿﻤﺎران ﻓﺮاواﻧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽزﺑﺎن ﺑﻪ او ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.
ن« ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ﻓﺮوﯾﺪ از ﺟﯿﻤﺰ و اﻟﯿﮑﺲ اﺳﺘﺮﯾﭽﯽ،
رودﯾﻨﺴﮑﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶدرآﻣﺪی ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ »ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻮأﻣﺎ ِ
زوﺟﯽ ﺳﺎ ﮐﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪی ﺑﻠﻮﻣﺰﺑﺮی ﻟﻨﺪن ،ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻠﻮﻣﺰﺑﺮی ﻣﯽﭘﺮدازد .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺷﯿﻔﺘﮕﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ ﺑﻪ
روانﮐﺎوی در دوران ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول و از روانﮐﺎوی ﻧﯿﻮﯾﻮرﮐﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﻮراس ﻓﺮﯾﻨﮏ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن
ﻣﻌﺸﻮﻗﻪاش ﺑﻪ او ﻓﺸﺎر ﻣﯽآورد ﮐﻪ از ﻫﻤﺴﺮش ﻃﻼق ﺑﮕﯿﺮد ﺑﻪ وﯾﻦ رﻓﺖ ﺗﺎ ﻓﺮوﯾﺪ وی را روانﮐﺎوی ﮐﻨﺪ.
آنﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ درد ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ روانﮐﺎوی ﻣﯽﺧﻮرَد ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت روﺷﻦﮔ ِﺮ رودﯾﻨﺴﮑﻮ درﺑﺎرهی ﻧﻈﺮﯾﻪی
ﻓﺮوﯾﺪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺑﺖاﻧﮕﺎری ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﺪهی اﺧﺘﮕﯽ ) (۱۹۲۷اﺳﺖ ﮐﻪ آن را در ﻣﻮرد ﮐﺎرل ﻟﯿﺒﻤﻦ ،داﻧﺸﺠﻮی

داﻧﺸﮕﺎه ﯾِﯿﻞ ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .رودﯾﻨﺴﮑﻮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﺮوﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ را ﺑﻌﺪ از آن اراﺋﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﻟﯿﺒﻤﻦ
ﺑﯿﻀﻪﺑﻨﺪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺖواره ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد زﯾﺮا ﭘﺮﺳﺘﺎرش در ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ا ﮔﺮ ﺑﺎز ﻫﻢ وﻗﺘﯽ او را
ﺑﻌﺪ از ﺣﻤﺎم ﺧﺸﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻏﺮ ﺑﺰﻧﺪ» ،آﻟﺖ ﺟﻨﺴﯽ او را ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺧﻮاﻫﺮش ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﯾﺪ«.
درﻣﺎن ﻟﯿﺒﻤﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮوﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن ﻫﯿﺘﻠﺮ در آﻟﻤﺎن ﻫﻢزﻣﺎن ﺷﺪ .رودﯾﻨﺴﮑﻮ اﯾﻦ روﯾﺪاد را ﺑﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺘﺎب
ﻓﺮوﯾﺪ ،ﺗﻤﺪن و ﻧﺎﺧﺸﻨﻮدی ﻫﺎ از آن ) ،(۱۹۳۰و اﻧﺘﺸﺎر ﺟﺴﺘﺎرﻫﺎی او در اﻧﺘﻘﺎد از ﺟﻨﮓ و ﺑﺎور ﺑﻪ ﻧﮕﺎه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ
ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،رودﯾﻨﺴﮑﻮ از ﻓﺮوﯾﺪ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪ روانﮐﺎوی ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ »رﻫﺎﯾﯽ« اﺳﺖ .او
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ارﻧﺴﺖ ﺟﻮﻧ ِﺰ روانﮐﺎو را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدن از ﻓﺮوﯾﺪیﻫﺎی ﭼﭗﮔﺮا در روﺳﯿﻪ و آﻟﻤﺎن در دﻫﻪﻫﺎی
 ۱۹۲۰و  ۱۹۳۰ﻣﯽﻧﮑﻮﻫﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ،ﮐﺎرل ﮔﻮﺳﺘﺎو ﯾﻮﻧﮓ ﺳﺮﮔﺮم ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﯾﻬﻮدﺳﺘﯿﺰی ﻧﺎزیﻫﺎ ﺑﻮد و
ﯾﻬﻮدﯾﺎن را ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﮕﻠﯽ در ﻣﯿﺎن »ﻣﻠﺘﯽ ﻣﺘﻤﺪن« ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽﮐﺮد.
در ﭼﻨﯿﻦ اوﺿﺎع و اﺣﻮاﻟﯽ ،ﻓﺮوﯾﺪ ﺑﺎ اراﺋﻪی ﻧﻈﺮﯾﻪای ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻧﻪ ﯾﻬﻮدی ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺼﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ .رودﯾﻨﺴﮑﻮ
ﭼﻨﯿﻦ ادﻋﺎی ﺑﯽاﺳﺎﺳﯽ را ﻧﺎﺷﯽ از دلﺑﺴﺘﮕﯽ ﻓﺮوﯾﺪ ﺑﻪ رﻣﺎن ﯾﻮﺳﻒ و ﺑﺮادران اش ﻣﯽداﻧﺪ .ﺗﻮﻣﺎس ﻣﺎن اﯾﻦ رﻣﺎن را ﺑﺎ
اﻟﻬﺎم از داﺳﺘﺎن ﺗﻮرات درﺑﺎرهی ﯾﻮﺳﻒ ،ﻗﻬﺮﻣﺎن ﯾﻬﻮدیای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻣﺼﺮ رﺳﯿﺪ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ رودﯾﻨﺴﮑﻮ،
ﺑﻪ رﻏﻢ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺎزیﻫﺎ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻓﺮوﯾﺪ را ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﻮزاﻧﺪﻧﺪ ،او ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺎزی را ﺗﻬﺪﯾﺪی ﻋﻠﯿﻪ روانﮐﺎوی و
وﯾﻦ ﻧﻤﯽﺷﻤﺮد و ﺑﺎ وﯾﻠﯿﺎم ﺑﻮﻟﯿﺖ ،روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،ﺳﺮﮔﺮم ﻧﮕﺎرش زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪی وودرو وﯾﻠﺴﻮن ﺑﻮد.
در اﯾﻦ زﻣﺎن ،آزار و اذﯾﺖ ﭘﯿﺮوان ﻓﺮوﯾﺪ از ﺳﻮی ﻧﺎزیﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎری از آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر واداﺷﺘﻪ ﺑﻮد .در ژوﺋﻦ
 ،۱۹۳۸ﻓﺮوﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت از ﺳﺮﻃﺎن رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮد ،ﮐﺸﻮر را ﺗﺮک ﮐﺮد .او ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش ﻣﺎرﺗﺎ ،دﺧﺘﺮش آﻧﺎ،
ﺧﺪﻣﺘﮑﺎرﺷﺎن ،ﺳﮓاش ،و ﭘﺰﺷﮏاش از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﻪ ﻟﻨﺪن رﻓﺖ .اﻧﺪﮐﯽ ﭘﯿﺶ از ﻣﺮگاش در  ۲۳ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ۱۹۳۹
در ﻧﻄﻘﯽ در رادﯾﻮ ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :اﻣﯿﺪوارم در آزادی ﺑﻤﯿﺮم «.اﻣﺎ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ رودﯾﻨﺴﮑﻮ در اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻣﺆﺛﺮ و
ﻣﺘﻘﺎﻋﺪﮐﻨﻨﺪه از زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﻓﺮوﯾﺪ ،زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد او ،و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖاش در ﺗﺄﺳﯿﺲ و ﺗﺤﮑﯿﻢ روانﮐﺎوی ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ،
ﻓﺮوﯾﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از اﻃﺮاﻓﯿﺎناش اﺳﯿﺮ زﻣﺎﻧﻪای ﻇﻠﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.
رودﯾﻨﺴﮑﻮ در ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻓﺮوﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آنﻫﺎ
دﺳﺘﺮس ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ آﺛﺎر ﺑﻪ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻓﺮوﯾﺪ در ﮐﺘﺎبﺧﺎﻧﻪی ﮐﻨﮕﺮه در واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺗﻌﻠﻖ دارد ﮐﻪ اﺧﯿﺮاً ﮔﺸﺎﯾﺶ
ی
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻘﺺ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رودﯾﻨﺴﮑﻮ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﮐﺎﻓﯽ از ﻓﺮوﯾﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻨﺘﻘﺪان ﺳﺮﺳﺨﺖ اﻣﺮوز ِ
او دﻓﺎع ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،و آن ﻗﺪر ﺑﻪ زﻣﯿﻨﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﻓﺮوﯾﺪ ﻣﯽﭘﺮدازد ﮐﻪ از ﺗﻮﺿﯿﺢ و
ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺎﻓﯽ آنﻫﺎ ﺑﺎز ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،رودﯾﻨﺴﮑﻮ ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت و ﺷﯿﻮاﯾﯽ زﻣﺎﻧﻪی ﻓﺮوﯾﺪ و روزﮔﺎر ﻣﺎ را ﺑﻪ ﯾﮏدﯾﮕﺮ
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽدﻫﺪ و ،در ﮐﻞ ،رواﯾﺘﯽ ﺑﺪﯾﻊ و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ از ﻣﺮدی اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ
ﺷﺒﮑﻪی ﭼﻬﺎر ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ او را ﯾﮑﯽ از »ﻧﻮاﺑﻎ دﻧﯿﺎی ﻣﺪرن« ﺧﻮاﻧﺪ.
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