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  1لكانژَك  تلويزيونِكتاب  ةر ترجمدملي أت

  كاشفيواقف 

  2»چه كاري ميتوان براي روانكاوي به زبان فارسي انجام داد؟«

ال سرآغاز كار مترجمين ؤاين س آمده تلويزيون كتاب ةچنانچه در مقدم    

بارها پيش  هم براي متخصصين ساير علوم لزوماًه پرسشي ك ،استآن بوده 

. چرا متخصص اصل كار قرارداده اندترجمه را آنها نيز  اكثريتريبا و تقآمده 

و به ترجمه دور بليف أچه عواملي او را از ت ؟يندگزليف را بر نميأايراني ت

وجود  "ليفأترجمه و ت "عنوانمي هم بسو يكه انتخابِدر حال ؟دنكنتشويق مي

 آنا در خصوص چرايي انتخاب پردازد امنمي يالؤاين كتاب به چنين س .دارد

متني نيرومند و موثر  جا همچون خود ژاك لكانناي ما«نويسد: براي ترجمه مي

القي آن نقطه تدر كهبزرگ شويم  يرد اثررا برگزيديم تا يك راست وا



 

 

عين حال بوده ودرها متمركز خورد كه لكان بر آنمفاهيمي به چشم مي

مه ل مقداو ةاز صفح انتخاب را سطري ديگر ي درين دليلچن   3»ند. ارفتهپيش

فكرش،  ةكار لكان است چكيد ةي چكيديبه معنا تلويزيونمتن « :كندكامل مي

اين كتاب  ةنويسند 4.»ش با ديگرانال رابطهحاش و در عيناسخنوري

افقهاي  گشودنچهل سال تعليمات خود در حال  در طولمتفكري است كه 

نويني در زمينه هاي زبان ، فلسفه، اخالق، سياست و انسان شناسي بوده است. 

در يك  توان به صورت چكيده ايميآيا نظريات و تعليمات چنين متفكري را 

 ترجمهاز درون همين جواب اين پرسش را د؟ داي ارائه اكتاب چندين صفحه

با چنين سنت هاي  اين فرهنگ (فارسي)«ست ادر مقدمه آمده. ميكنيمجوجست

دستاورد هاي  ،تواند با تكيه بر علمعرانه و عرفاني بي گمان امروز ميفلسفي شا

  5»و از كمك هاي آن سود جويد.روانكاوي را جذب كرده 

ت متعلق به حيث خيالي. در دن پديداري اسكرلكان جذب رف روانكاويِدر ع

د. جذب و چ جايگاهي ندارذوب و يگانگي هي ،جذب كردنليك وبت سمساح

در قالب چكيده درست همان آنهم يا روانكاوي و توحيد با دستاوردهاي علم 
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جذب و  خوان است.هم مللم و اقوام نارسيستي توربا بيشتر چيزي است كه 

در علمي امري است خيالي كه درست سود جستن متفاخرانه از دستاوردهاي 

تعليمات يك متفكر  ةيدچك مقابل تحقيقات و پژوهشهاي علمي است. ةنقط

تواند معنا يابدمي خودشيفتگيم چنين جذب و تنها با توه .  

ر بايد اعتراف كرد حتي اگر د« :كند اعتراف ميچنين خود  ةكتاب در مقدم

قبيل رويكردها زياد كاوي وجود دارد، اين زبان فارسي رويكردهايي به روان

فراواني  ةفاصل  كشورهاي ديگرو با رشد و گسترش آن در فرانسه يا نيستند 

گذشتگان است؛  ةهاي انديش ان سرشار از پيچيدگيزب دنياي پارسي .دارد

، كماكان داراي ظرافت، شكيبايي و  گرفتنش از گذشته  غم فاصلهركه عليبطوري

شده  كم گرفته ها گذر كرده. مهد تمدني است دست هوشي است كه از هزاره

شده، تمدني  اي اشتباه و نامتمايز تعبير يا بهتر بگوييم ناشناخته و اغلب به گونه

از  فارغ 6». رشد يافته است تفكر و سنجش ةكه در سرزميني پهناور، در ميان

اشارات نارسيستي موجود در اين متن چرا و چگونه مترجمين اين كتاب با 

انديشه گذشتگان است با  آگاهي از اينكه زبان فارسي سرشار از پيچيدگي



 

 

كتابي در زمينه روانكاوي   ةترجمي دست به اكيد بر چنين گذشتهأتكيه و ت

روانكاوي  ةزمين در دانند كهبمراجعه به كتابي  مندخود را نيازنكه آبيزنند مي

نكه آحال. گذردمي يك دهه از انتشار آن و فقط ليف شدهتألكان  - فرويد

در حاصل چندين سال تحقيق است كتابي   لكان-مباني روانكاوي فرويد كتاب

 كهدر راستاي اينكوششي است روانكاوي. در ت باليني و فعاليزبان فارسي 

عدم ارجاع به آثار گذشته و  .»حرف بزند«روانكاوي بتواند به زبان  فارسي 

حال بايد پرسيد  ؟ميتواند باشد چهعراض از گذشته جز اديگران  معاصرِ حتي

كه خود را بصورت كاذب در  - از گذشتهايرانيان ما  امروزي قهر ةدر مقول

 دتوانميپديدار ديگري چه  -  پنهان ميدارد پس خودشيفتگيمان نسبت بدان

  ؟ه باشدتشدا تيلمدخ

 شودتوسط متخصصين اين رشته ترجمه مي كه در خصوص روانكاويكتابي 

ساختمان ت و وسواس علمي در كه دّق انتظاراتي را در مخاطب ايجاد ميكند

 اصطالحات فنّيِيكي از آنهاست. اشتباه در انتخاب  لغويانتخاب نحوي زبان و 

مترجمين  ادي و يا عدم آشناييِسوحساب كمبتوان نظر را ديگر نميعلم مورد
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بنابراين دانست.  -محسوب ميشوندي كه متخصص آن رشته مترجمين -

مواجهه با  سراغ پديدارهاي مهمتري گشت. اشتباهات بايستي در پس آن

جزو همين  » زرگديگري ب«، »اختگي«  ،»آگاهخودضمير نا«چون  اصطالحاتي

   .استاشتباهات 

تفاوت عظيم  عمالً »آگاهخودناضمير« عبيري چونبكار بردن ت با ،كتاب

 اصطالحدر اين  "خود"گيري اركد. باز بين ميبر ا روانشناسيبرا روانكاوي 

را  طنباضمير لذا. ميدهد نسبت»وجه متفاخر نفسبه  را ساختمان روانياعتبار 

حال آنكه تمام  .داردكه درجهت مقابل آن قرار ددهارجاع مي »من نفساني«به 

 ادعايهمان  جزچيزياين آنها بود. ميان تمايز ذاتي ايجاد هم لكان در 

 - »ناآگاهضمير«بجاي  »اگاهخودناضمير« عبيرت. استفاده ازستنيروانشناسي 

فكر ميكنم "لكاني است كه  ةاين آموز غفلت از - اين مهمترين كشف فرويد

      .نسبتي معكوس دارد "گاهآضميرنا"دكارت با  "پس هستمِ



 

 

 به همنوع »گريدي«. است »غير«بجاي  "ديگري بزرگ"بعدي قراردادن  ةمسئل

نشاندن   .موجوديتي عدمي داشته و منقسم است »غير«كه داللت دارد درحالي

حاصلش بوده كه  آناز توپولوژي  نظرمحاءا »غير«در جايگاه  »ديگري بزرگ«

يل آن به حوو ت از يكسو - روانشناسي زدگي -ي تقليل آن به حيث روانشناس

از سوي ديگر  -هنگ زدگي فر -اجتماعي و بين االذهاني و فرهنگ  ةشبك

(كه رويهمرفته مثلث ر َكرزومندي و ذَآمطلوب غير بدون رباشد. تصومي

بنيادي  دور از مفاهيم ميدهند) تشكيل لكان تفكر در را مهمي العادهفوق

كاستن از  .ستپايه و اساس آنر در غير َكفقدان ذَ اصل است كه روانكاوي

  پيچيدگيهاي مفهوم غير منجر به غفلت از تناقض ذاتي آن خواهد شد .

 تر از بقيه است.مل بر انگيزأت »سيونسترََك«بجاي  »اختگي« جايگزين كردن 

با است) نفساني از ساختمان پيچيده  يفرايند(كه  كسترسيون و اشتباه خلط

  )در خصوص حيوانات بكار ميرود يعني برداشتن بيضه ها كه عمدتاً(اختگي 

متنهاي  سايردر نه تنها در اين ترجمه بلكه  ،موردي است كه با سماجت

سادگي به عدم ديگر نميتوان ب اينرا .روانكاوي در زبان فارسي صورت ميگيرد
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آگاهي نويسندگان آن نسبت داد بلكه بايستي موجبات نفساني آن را جستجو 

اسم بعنوان اختگي به مثابه يك پديدار و ريخ با توجه به سرگذشت و تا كرد.

ايرانيان  نزد يسمفانَتبتوان آنرا در زبان فارسي بنظر ميرسد  ي خاصداللت

ر َكمحروميت از ذَ آنكه حال استوار است.دانست كه بر اساس حيث خيالي 

بعبارتي ديگر اسطورة ت رمزواشارت (سمبوليك) ميباشد. متعلّق به ساح 

  .است پيداكردهنتزّل  اختگي به عمل شهريار  ديپاُ

متني دور از عرف با غنايي شگرف كه « كتاب آمده است: ةدر جايي از مقدم

ن ه كردزد و در جايي ديگر از همين مقدمه به بهت  7».آيد چون پتك فرو مي

 نيزلف يا مترجمي در مقام روانكاو ؤ. هنگامي كه مشده استخواننده اشاره 

مخاطب احتمالي را بهت  او ليفي يا ترجمةتأ نيست كه متن نياقرار دارد انتظار

در طرح  مسطح ةچون آينيا و يدزده كرده و يا چون پتكي بر سر او فرود آ

مخاطب باشد.  ر خياليَِكذَ م در تصاحبيد توهمؤ (مرحلة آينه) فيزيكي لكان

ام و منزلتي مق مسطح ةدر آين حول محور خودب با چرخشي نود درجهست كافي

مكانيسم  ةتجرب اتجربه اي مشابه بقادر به   را احتماليشمخاطب  وديگر يافته 



 

 

كردن در و مجذوب   ه كردن. بهت زدكند در روند روانكاوي نفساني نقساما

   است. آينه ةالي در مرحلرابطه با ذكر خي

توان براي چه كاري مي« .ميگرديمل مترجمين بروال اؤحال دوباره به س

  8»روانكاوي به زبان فارسي انجام داد؟

مترجمين از آنچه  .ستاال مطرح شدهؤپاسخ به س واقع اين كتاب در ترجمة

لين كاري كه اوعلمي براي زبان فارسي  ةاينستكه در هر زمين نداغافل شدهآن 

است. آن رشته  تفكر واقعي در براي  و الزامات الزم  امكاناتد خلق كرميتوان

به  9لكان – روانكاوي فرويدمباني اين سطور كتاب  ةباور نويسندچنانچه به 

 چنين امكاني در زبان فارسي باشد موللي توانسته است خالق ليف كرامتتأ

 در زبان فارسي به مقوالت روانكاوي انديشيد. تواندريج ببطوري كه بت

عليرغم نيمتن ترجمه شده چيزي جز  ،تلويزيون ت مترجمين كتابت و هم

كه در جاي جاي كتاب  نيست شمخاطبان به ميل نارسيستيِوئيستي گا يپاسخ

      . طنين انداز است
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كه  كرده اندجمله از لكان  اينمصداق  در اين اثر خود را مترجميناز اين رو 

اين روانكاوان به گفتاري كه مقيدشان «  آمده است: ترجمة خود آنها متندر 

وقعي نمينهند با وجود اين بيرون از چهار چوب اين گفتار قرار ميكند 

   10»نميگيرند. زيرا كاركردي روانكاوانه دارد.

 .81ص-10


