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از  اي است ترجمه  منتشر شده ) مشهد(شارات ترانه كه اخيراً توسط انتاين كتاب 
Freud, A to Z توسط ان 2005 که در سالتشارات  John Wiley & Sons, Inc. 

و مرتب كردن  -و همچنين مترجم  -نثر روان و شيواي مؤلف  .درآمريكا بطبع رسيده است
   .مطالب به شيوة الفبايي از مزاياي اين كتاب است

ميپردازد تا به ) و زندگي شخصي افراد(كاستي كتاب اين است كه بيشتر به تاريخچه 
. در آن موجب ماللت خواننده ميشودنيز  مفاهيم و تئوريهاي روانكاوي؛ تكرار برخي مطالب

دوباره در  آمده كتاب  272مثالً شرح افسانة اُديپ شهريار سوفوكلس كه يكبار در صفحة (
  ).(!شرح داده ميشود 391تكرار ميشود، و براي بار سوم در صفحة  309صفحة 

 .نميرسدفارسي مناسب به نظر با توجه به عنوان اصلي كتاب و محتواي آن، عنوان 
و تنها به  دربارة فرويد نيست» ايرةالمعارفيدانشنامه يا د«چراكه بدون شك هدف مؤلف ارائة 

  .طرح مطالب مقدماتي دربارة او ميپردازد

 ,Teach Yourselfبا پيراستن مطالب تكراري و زائد، اين كتاب بسيار شبيه به كتاب 

Freud  انتشارات آشيان »فرويد خودآموز«: ترجمه بفارسي ( -نوشتة روت اسنودن ،- 
خواهد شد، با اين تفاوت كه در كتاب مزبور، مطالب بر اساس موضوع دسته بندي  -) 1388

  . شده است

بعنوان مقدمه اي براي آشنايي خوانندة عام با فرويد   Freud A to Z كتابِ رويهمرفته
هم ميتواند ) انسانيو يا علوم (و براي طيف دانشجويان روانشناسي  مناسب استبسيار 

  .سرگرم كننده باشد

  

 



  دانشنامه يا منظومة عاشقانه؟

 
جمله اي را مشاهده ميكنيم كه شبيه به مطلع نامه هاي عاشقانه  در نخستين صفحة اين كتاب

  .»به هم راز و هم نفس هستي ام، نگين «:  است

، مترجم يا نويسنده(از آنجايي كه مشخص نشده كه اين جمله متعلق به چه كسي است 
آيا بايد به خواندن باقي  -. ، خواننده در همان گام اول دچار ابهام ميشود)شايد هم ناشر؟

آيا ! آن را نخواند و در پي صاحب نامه بود؟ ب پرداخت يا همچون نامه اي خصوصيمطال
  !؟خطاب به خوانندگاناي شخص خاصي نوشته شده است يا اين كتاب بر

به  ءكه هر آنچه در يك كتاب نگاشته ميشود بايد بنحوي از انحا بايد در نظر داشت
مطالب كتاب و خوانندگان مرتبط باشد؛ البته اين جمله را ميتوان با تأويل به عقيدة فرويد 

حتي تأليف و ترجمه و نشر (» مطلق انگيزة جنسي در همة شئون زندگي وجود«مبني بر
  !، به مطالب كتاب متصل كرد)كتاب

  خبراين قوم بيموسي و 

  : دتوجه خواننده را به خود جلب ميكن» يادداشت مؤلف براي ترجمة فارسي«اولين جملة 

  ).7ص (» .زمين حتي نام فرويد را نمي شناسند مشرقبسياري از جوانان در «

خواهيد  بپردازيد» گفتار مؤلف«هلر را در نظر داشته باشيد و به خواندن  خانماگر اين ادعاي 
ديدگاه ها و [امروزه كسي نيست كه از « : ايشان در آنجا ادعاي ديگري را مطرح ميكندديد كه 
در ادامه مي افزايد كه فرويد از چهره هاي سرشناسي ). 26ص (» سخن نگويد] ات فرويدينظر

نام «: كتاب ميگويد  67باالخره در صفحة  .مانند ماركس يا اينشتين هم شناخته شده تر است
   .»اص و عام استفرويد زبانزد خ

اما چگونه  .هلر واضح است و نيازي به توضيح بيشتر ندارد خانمتناقض گويي  به اين ترتيب
يادداشت مؤلف براي ترجمة «ميتوان اين تناقض گويي را توجيه كرد؟  كافي است تا دوباره به 

از فرهنگي  هنگ فارسي بسيار دورترفر« :باز گرديد، و جملة ديگري از آن را بخوانيد » فارسي
در به تو ميگويم ديوار تو «و مثل فارسي »  است كه فرويد نظريات خود را در بطن آن ارائه نمود

 !هلر پي ببريد خانمرا هم در نظر بگيريد تا به منظور » گوش كن



 
رسد به فرويد را هم نمي شناسيد چه  شما جهان سومي ها حتي نام : ايشان ميخواهد بگويد كه

خوانندة فارسي زبان را  كه با پيشداوري -شارون هلردكتر  !تش اطالع داشته باشيداينكه از نظريا
همچون موسي از كوه پايين مي آيد تا اين قوم بي اطالع و ناآگاه را از  -در مقام نازلي قرار ميدهد

  !جهل برهاند

گونه اي كه  به ترجمه هم راه پيدا كردهاينچنين از باال نگاه كردن به خوانندة فارسي زبان در 
خوب بفهمند و آنها را اشتباه  تا خوانندگان بي اطالعاسامي اشخاص با زير و زبر مشخص شده 

   !تلفظ نكنند

 Martinبراي  132چرا كه مثالً در صفحة  ر ميرسد كه ايشان خود سردرگم اندالبته به نظ

و در جاي » اينشتين« ؛ در يكجا مينويسند»نمارَت«مينويسند  217و در صفحة » مارتين«مينويسند 
 .اينشتاين«ديگر 

  از واكسيناسيون مذهبي تا ادعاهاي آكروباتيك

اين كتاب را با رسالة  چراكه ناشر .در شگفتي مي ماند» مقدمه ناشر«ز خوانندة اين كتاب ا
و  با محارم ميپردازدعمليه اشتباه گرفته در آن به شرح احكام فقهي اسالم در باب استمنا و زنا 

آيت اهللا دستغيب بعنوان واكسيناسيون مذهبي براي اطالع از » ةگناهان كبير«خواننده را به كتاب 
  !عقايد فرويد ارجاع ميدهد

ناشر در حاليكه مفهوم جنسي و تناسلي را باهم خلط كرده از فرويد ايراد ميگيرد؛ و از سوي 
ميشود و ميگويد بسياري از ديگر مدعي همسويي انديشه هاي مقبول او با انديشمندان اسالمي 

مفاهيمي را كه فرويد به كشف آنها نائل آمد، انديشمندان اسالمي در آثار خود اظهار كرده اند و 
  : مزيت فرويد تنها در تئوريزه كردن اين مفاهيم است و از مولوي شاهد مي آورد كه

  . ...از غم بي آلتي افسرده است/ نفس اژدرهاست او كي خفته است 

ين البته براي ا . مدعي كوشش انديشمندان اسالمي جهت رسيدن به رشد و تعالي عقالني ميشودو 
براي اين ادعا از مولوي شاهد مي  جهت اطالع ناشر ما صرفاً  .ادعا ديگر شاهدي ارائه نميدهد

  : آوريم

 
  يا نجوم و علم طب و فلسفه      هاي علم هندسه خرده كاري



  كه عماد بود گاو و اُشترست    اين همه علم بناي آخُرست

حديث نقل ميكند و بعد آن را  .ه شرح ديدگاه هاي اسالم ميپردازددر ادامه ناشر دوباره ب
 كرده رد راجع به مذهبهم  را و باالخره با استناد به جناب يونگ انديشه هاي فرويد كندتفسير مي

انديشه هاي فرويد با انديشمندان اسالمي در اين موضوع ديگر از تشبث به ادعاي شباهت و تالقي 
و انديشمندان  - م بودن مذهب ووهممبني بر  -بين عقايد فرويد  واقعولي در ! امتناع ميكند

 : بعنوان نمونه ميتوان دوباره از مولوي شاهد آورد! اسالمي هم ميتوان شباهتي يافت

 
  ذره ذره در دو گيتي فهم تست

  هر چه را گويي خدا آن وهم تست

 اين اوصافخود ناشر هم درمانده كه با  دنبال كنيم خواهيم ديد كه در آخراگر اين كمدي را 
انديشمندان  بسيار پيشتر از فرويدديگر جامعة اسالمي چه نيازي به مطالعة اين كتاب دارد؟ چراكه 

امعة ما د هم كه به كار جات نامقبول فروييو نظر بودهو فالسفه اسالمي از نظريات مقبول او مطلع 
براي رفع و  .براي نقد عقايد اين انديشمند استلذا بناچار ميگويد كه اين كتاب فقط  .نمي آيد

مخاطبان اين كتاب قشر فرهيختة دانشگاهي : رجوع اين مدعا به چاله اي ديگر ميپرد و ميگويد 
  !هستند

راه پيدا  در ترجمههم اگر اين ديدگاهها و احكام فقهي  .بنابراين مقدمة ناشر بكلي زائد است
چندان مناسب مطالعه نخواهد بود و بيشتر نيز اثر  خود انجاميده باشدكرده و به سانسور كتاب 

كه درد دين دارند و به علت فخامت  خواهد بودبراي همان قشر فرهيختة دانشگاهي مناسب 
  .معلومات از يادگيري زبانهاي بيگانه عاجز مانده و چشم براه ترجمه هستند

 مهضمي

آن مقدمه نه نوشته ناشر كه حاصل تحميل و در « : مترجم محترم در مقام پاسخگويي ميگويد كه
  .»صورت كتاب مجوز انتشار نمي يافت در غير اين! واقع نوشته خود مميزي مربوطه است

توجيه ايشان مصداق عذر بدتر از گناه است، چرا كه اگر ايشان براي نشر كتابشان كمي 
تخصصي در به ناشري  ، و بجاي نشر آن در يك شهر مذهبي)مشورت ميكردندو (صبور بودند 

   .اينگونه مسائل پيش نمي آمد تهران مراجعه ميكردند



از آن ايشان نيست و  و امضاي ناشر در كتاب نوشته شده ضمناً اگر مقدمه اي كه با نام
هم متعلق به شخص ... ترجمه و متعلق به شخص ديگري است، پس ميتوان شك كرد كه شايد

   !ديگري باشد

واژگان فرويد، نوشتة دكتر كرامت موللي، نشر «: اين كتاب ميخوانيم   173در پانوشت صفحة 
 .»ني

 .نوشتة پل لوران اسون و آقاي موللي مترجم اين اثر است» واژگان فرويد«: توضيح 

 
  !شما خوانندة گرامي واگذار ميكنيم تفسير و رمزگشايي روانكاوانة اين اشتباه سهوي را به

 
  : نمونه اي از فرويد ذكر شده اشاره به اشتباهات و اعمال سهوي كتاب براي 269در صفحة 

 نميخواستدرشتي ) pill(قرص فرويد از بيماري كه از لحاظ مالي در مضيقه بود و هيچگونه «
ندهيد چون نميتوانم آنها را قورت ) اسكناس( bill لطفاً به من«: چنين نقل ميكند كه ميگفت 

 .»بدهم

  است يا اسكناس؟) صورتحساب( bill متوجه  دكترش از اين بيمارِشكايت ا به نظر شم 

  


