
 
 

 :فروید در ایران ترجمة
 مثابه تاریخ اندیشهتاریخ ترجمه به 

 
 نبی خادم محمدمیر 

 
 ةای به دوراز دورهدانند که تاریخ اندیشه را تاریخ تفکرات مهم و تأثیرگذار می

، ص. ۱۹۹۹)موران،  کننددیگر و از فرهنگی به فرهنگ دیگر انتقال پیدا می
ترین موتورهای محرکه این نوع یکی از مهمبه ترجمه که . اما در این میان (۵۹۰

غربی  یاز متفکرصحبت قتی است توجه چندانی نشده است. معموالً وتاریخ 
هیچ دردسری بییا گفتمان این متفکر که افکار تلقی رایج این است که شود، می

نه و انگارابسیار سادهتلقی که چنین آنوارد زبان فارسی شده است، حالعیناً 
 گرایانه به مسئله گفتمان و انتقال آن است. برآمده از نگاهی ذات

هاست و ها و فرهنگشد که ترجمه واسط صرف بین زبانزمانی تصور می
رسالتش بیان پیام زبان مبدأ در زبان مقصد است اما رویکردهای پساساختارگرایانه 

، ترجمهدر رویکرد جدید، ؛ کندمیرد های اخیر این نگاه بسیط به ترجمه را دهه
، همواره منجر به متنی از قبیل فلسفه ویژه ترجمه متون حوزه علوم انسانیبه

های رایج شود که متأثر از فرهنگ، تاریخ، ایدئولوژی، گفتمان و درک و فهممی
کند، از کارکرد بسا کارکردی که در این زبان پیدا میو چه در زبان مقصد است
تمام عناصر متن مبدأ دستخوش خالل ترجمه، فاوت باشد. در متن مبدأ کاماًل مت

شود. های گفتمانی جدید میورود به عرصه ةبا این تغییرات آماد تغییر شده و
های ها عاری از مشکل نیست چون گفتمانطبیعی است که ورود به این گفتمان

ینشینند و سعرقیب و غالب در فرهنگ مقصد با ورود رقیب جدید آرام نمی
)ونوتی،  کنند یا این رقیب را از میدان به در کنند یا با او از در آشتی درآیندمی

 (.۱۹۹۴؛ روبینز، ۲۰۰۹
 تاریکاتاق فیل در داستان ، ۱۳۵۰تا  ۱۳۱۰های فروید در ایران دههداستان 
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در است. پنداشته درست را برداشتش از او کسی، اعم از نویسنده و مترجم، هر؛ است
ترجمه این گفتمان از طریق  ،گفتمان فرویدی به ایرانهای ورود نخستین سال

شود زیرا آثار فروید به زبانی ساده بازنویسی وارد نمیمعنی رایج کلمه به
در  ۱۳۱۰در مجالت ادبی و روشنفکری دهه چند نویسنده هستند که شوند. می

و البته صادق  مد فردیداح ،کیزنند. حسین شجره، قادر ترهمورد فروید قلم می
چند نکته در مورد این اند. از جمله کسانی هستند که در این حوزه فعال هدایت

گرا به فروید که این نویسندگان رویکردی بومیتألیفات مشهود است. نخست این
گوید قبالً در آثار دانشمندان دارند و معتقدند آنچه فروید در آثار خود می

گرایی در این تحویلسینا آمده است. زی و ابوعلیایرانی چون زکریای را
سازی در ایران رواج داشته چندان عجیب های مبتنی بر ملتای که گفتماندوره
دانشمندانی داشتیم که پیش از  نماید. پیام آن این است که ما خود در گذشتهنمی

که  شد« النفسعلم» تلقی منجر به. این اندهبشر پی برد« نفس»فروید به کنه روان یا 
 . (۱۳8۰)کاویانی،  های شرقی بودای غریب از فروید و گفتماندر آن دهه آمیزه

یا  رغم داشتن نگاه از باالحوزه به نظران اینکه صاحبدوم این ةنکت
وچرا قبول دارند و بر این چونفروید را بیچنان به فروید هم گرارویکردی بومی

ای باورند که نظرات فروید منطبق بر واقعیات است. بنابراین هیچ نوع نگاه نقادانه
به فروید ندارند و حتی از منظر مذهبی یا مارکسی نیز نقدی بر فروید و افکارش 

ها در عرصه روشنفکری گفتمان اینبودن قوامکنند. شاید دلیل آن کموارد نمی
تر و ها پررنگبیست صبر کنیم تا این گفتمان ةه باشد. هنوز باید تا دهآن ده

این مؤلفان بیشتر سوم در این خصوص آن است که  ةنکتتأثیرگذارتر از قبل شوند. 
درمانگر بدانند برای او جایگاه یک فیلسوف/روشنفکر که فروید را رواناز این

 محافل روشنفکری ایران وجود دارد.ها در ر از فروید تا سالاند. این تصویقائل
قلم محمود نوائی به طبع به ۱۳۲۴های فروید در سال نخستین ترجمه از کتاب

 .شوندها یکی پس از دیگری وارد بازار میو پس از آن ترجمه رسدمی
که منتهی به انقالب اسالمی است،  ۱۳۵۰های عمده این دوره جدید تا دهه ترجمه

 دروس پسیکانالیز(، ۱۳۲۴)محمود نوایی، پسیکانالیز پنج درس عبارتند از: 
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)رضا  سه امتحان درباره نظریه میل جنسی)احتماالً دهه بیست، نوایی(، 
)محمد خاور،  تفسیر خواب(، ۱۳۲8)نوایی، آینده یک توهم  (،۱۳۲۷سیدحسینی، 

روانکاوی و تحرم زناشویی (، ۱۳۲۹)مصطفی فرزانه، خواب و تعبیر آن (، ۱۳۲8
(، ۱۳۳۷)نوایی،  هذیان و رویا(، ۱۳۳۷الزمانی، )ناصرالدین صاحب محارمبا 

روانکاوی: آینده (، ۱۳۴۰)ابولحسن گونیلی، شناسی تحلیلی نکات عمده روان
های تعبیر خواب و بیماری(، ۱۳۴۰)محمد حجازی،  رویا(، ۱۳۴۰) یک پندار

)هاشم رضی،  سیسه رساله درباره تئوری میل جن(، ۱۳۴۲)ایرج پورباقر،  روانی
)فرید  مفهوم ساده روانکاوی(، ۱۳۴۳)نوایی، روانکاوی و زندگی من (، ۱۳۴۳

 توتم و تابو(، ۱۳۴8)قاسم خاتمی،  موسی و یکتاپرستی (،۱۳۴۷جواهرکالم، 
لئوناردو  و( ۱۳۵۰)حسن صفوی،  روانکاوی(، ۱۳۴۹)محمدعلی خنجی، 

 .(۱۳۵۱)مهدی افشار،  داوینچی
در این دوره عمدتاً روانکاو یا حتی متخصص مترجمان آثار فروید 

شناسی آشنایی دارند، استثنای دو مترجم که ظاهراً با روانشناسی نیستند و بهروان
که این مترجمان واجد شناسی مواجه نیستیم. اینبا مترجمان خبره در حوزه روان

ه از ترجمه هستند امری است ک ةدر حوز« توانمند» یا« خوب»های مترجم ویژگی
انه داشته و یباد رسد بیشتر مترجمان قلمینظر میخارج است اما به نوشتهاین  ةطحی
ای از برداشت مترجمان از آثار اما نمونهاندازه کافی بر زبان مقصد مسلط هستند. به

به مرگ مادر و برادر خود در « آغازنامه»در فروید بسیار روشنگر است. مترجم 
نویسد میو  در وی شده بود« آالم روحی»باعث  کند کهاشاره می ۱۳۱۵سال 

توانست در فجایع غیرقابل تحملی که در مدت خدمت نظام ناظر آن بودم نمی»
او (. ۲ص.  پنج درس پسیکانالیز،مقدمه « )تأثیر بماندتجریه بیروی یک جوان بی

در اروپا تمام مشکالت جسمی او را « متخصص سمپاتیکوتراپی»گوید سپس می
حساسیت جنسی شما را ؛ بیماری شما کامالً روانی است»که داند ناشی از آن می
« همین حساسیت جنسی است ةشما نیز نتیج رپذیریتاثّدهد و بیشتر آزار می

ا با ها راین مقدمه آن است که مترجم همین نکتهجالب  ة(. نکت۳ص. همان، )
به حضور ناپیدای آورد و میاندکی تغییر در مقدمه دروس پسیکانالیز هم 
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و بازگرداندن آنها  یانکردن زندگی ایرانویراندر ایران با هدف های غربی دولت
 کند: اشاره میهای توحش به دوره

 
های استعمارطلب از کلیه وسائل ممکنه برای کشتن روح این افسوس که دولت

کمک موهومات و خرافات و احیای آداب و رسوم کنند و بهمی ملت استفاده
سازند. دو ماه های توحش، مردم این کشور را پژمرده و اندوهگین میدوره

عزاداری و ماتم کافی نیست ایام عید و روزهای جشن و سرور باز هم 
کند رود و مردم را به گریه و زاری دعوت میخوان باالی منبر میروضه

 .(۵. صهمان، )
 

تفسیر »شود منتشر میبا عناوین مختلف تنها اثری که در این دوره چندین بار 
 خواب و تعبیر آن،، تفسیر خوابترتیب عبارتند از عناوین به. این است« خواب

، ۱۳۲۹، ۱۳۲8های ترتیب در سالکه به یروان ایهاریمیو ب وابر خیبعرویا و ت
نشان آنها ها و فاصله اندک زمانی بین اند. تعدد ترجمهشدهترجمه  ۱۳۴۲و  ۱۳۴۰

یک ترجمه ــ ترجمه دوم ــ متن کاملی از  فقطاما  ،از اهمیت این اثر فروید دارد
 .اثر فروید است و بقیه ناقص هستند

ارز هم« پیغمبری»دانند بلکه او را درمانگر نمیمترجمان فروید را روان
« افتادگی فرهنگیعقب»ها به جنگ با آن پایکه همبینند مارکس و داروین می

در این تا حدی وجود داشته است. از فروید در چین و ژاپن نیز تلقی رود. این می
با افکار بومی روشنگری مردمان این کشورها در جهت فروید نیز افکار  دو کشور

 شده است. درآمیخته 
دو گفتمان مذهب و دهد که نشان می های مترجمانبررسی محتوای نوشته

صورت مثبت و اند و این تقابل گاه بهداشتهتقابل مارکسیسم با گفتمان فرویدی 
گاه منفی بروز یافته است. برخی از مترجمان فروید و مارکس را ستوده و هیچ 

دو را مربوط و منتسب به بلکه هراند ننوشته نقدی علیه مارکس و مارکسیسم
هایی در ایران هم د، انقالبی که الجرم ثمرهانانقالب فکری در غرب دانسته

نوشته و چیزی علیه مارکس نه مترجمی  که هیچتوانست داشته باشد. طرفه اینمی
با نگاه  داده است. بنابراین، گرایش مترجمان به مارکسیسمضدیت نشان با غرب نه 
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 های مهمکه از شاخصها غربی درنیامیخته و فقط گاهی با حمایت از تودهضد
چنان ایران را کشوری همراه شده است. این دریافت فروید، هم گرایی استچپ
تر از کشورهای اروپا معرفی کرده و در پی آن است که با توسل به افتادهعقب

های ناشی از سنت را به شکنانه ولی با احتیاط زیاد، گفتمانهای سنتهمین نظریه
ید گفتمانی بیگانه و تهدیدآمیز چالش بکشد. این چالش مستلزم آن است که فرو

نفع اهداف و خواه جامعه این گفتمان را بهتلقی نشود و نیروهای تحول
این همان رژیم حقیقت است که بگیرند. های خود در اختیار ایدئولوژی

تولیدکنندگان گفتمان در پی تصرف آن بودند تا درنهایت دریافت خود از فروید 
 جابیاندازد. ت تنها دریافت درسبه منزله را 

که در نقد آن بوده ای به دین نشده است مگر اینها هیچ اشارهدر این مقدمه
جد بینیم. هیچ مترجمی بهمندی علیه دین را نمیباشد اما نقد چندان مشخص و نظام

دلیل اند بهوارد نقد دین از منظر فرویدیسم نشده است؛ حتی مترجمان سعی کرده
ی ایران، از نقد آشکار آن پرهیز کنند. در عوض، های جامعه مذهبحساسیت

نماد فروید را  اند تا با نقد خرافات و موهوماتکار بستهمترجمان تالش خود را به
نکته مهم آن است که مترجمان کل تفکر فروید را به امر معرفی کنند. روشنگری 

دیدند، جا که سعادت بشر را در گرو آزادی جنسی میجنسی کاهش داده و از آن
ها برای تالش آن دانستند. به این ترتیب،تنها سد راه سعادت بشر را مؤلفه مذهب می

آید. حساب مینوعی نقد مذهب در لفافه بهبرقراری آزادی جنسی در کنه خود به
شد، در برخالف سنت هندی که در آن فرویدیسم در تقابل با بودائیسم تلقی نمی

گرفتند. با این حال، در بین مترجمان هم قرار میایران فرویدیسم و مذهب مقابل 
های مذهبی داشته باشد یا شود که گرایشآثار فروید هیچ مترجمی دیده نمی

 .نقدهایی رادیکال علیه فروید مطرح کند
ها و در این مورد گفتمان فرویدی، گرفتن گفتماندر بررسی ورود و نضج

اند اهمیت پیدا متونی که ترجمه شدهاندازه اند هم بهمتونی که ترجمه نشده
ها مقاالت ترجمه نشدند که عمده آن کنند. در این میان، تعدادی از آثار فرویدمی

اند، هایی که ترجمه نشدهفروید و چند کتاب او هستند. اما عالوه بر کتاب
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اند که ارتباط چندانی با روانکاوی فرویدی نداشتند. نشر رسیدههایی نیز بهکتاب
اند دلیل گسترش و ترویج روانکاوی، نویسندگان سعی کردهرسد که بهنظر میبه

هراثری را  . بنابراینرا در اثر خود بگنجانند« روانکاوی»عنوان  هر طور شده
منتسب به این مکتب دانست. « فروید»یا « روانکاوی»صرف وجود لفظ نباید به

 وروانکاوی دختران کتاب  هایی از این عناوین فریبنده عبارتند از دونمونه
منتشر  ۵۲و  ۱۳۵۰های ترتیب در سال. این دو کتاب که بهروانکاوی عشق

 ندارند. فروید رغم داشتن عنوان روانکاوی ارتباط مستقیمی با اند بهشده
دهد که هیچ زن مترجمی نگاهی به نام مترجمان فروید در این دوره نشان می

که مترجمان مرد که آثار تر اینست. نکته مهمدست به ترجمه آثار فروید نزده ا
رسد نقش نظر میاند. بهای خاص به زن نکردهاند نیز اشارهکرده فروید را ترجمه

های چپ و مارکسیستی حل شده و نیازی برای بررسی این زنان در کلیت گفتمان
 های چپ، مسئله زنان را ذیل مسئلهگروه از جامعه وجود نداشته است. گروه

. اگرچه نبودندقائل به جداکردن آنان دیدگان قرار داده و کارگران و ستم
بودن زیر تیغ نقد قرار داشت، در دلیل ضدزنفرویدیسم در خود اروپا به

 ای به این نکته نشده است.های مترجمان هیچ اشارهپیرامتن
 نکات، هاوید در این دوره، تنها یکی از آنهای آثار فراز میان تمام ترجمه

در انتشارات خصوصی به ناشری دانشگاهی داشته و بقیه  ،شناسی تحلیلیعمده روان
تا حد ای عالمانه و اند. افزون بر این، تنها همین اثر است که مقدمهطبع رسیده

زیادی عاری از دیدگاه ایدئولوژیک دارد. این مقدمه را مهدی جاللی بر ترجمه 
کند. نقدهایی بر نقد مخالفان فروید مطرح میابولحسن گونیلی نگاشته و در آن 

فروید است که جاللی آن را رد کرده و « بودنمذهبجنسی»یکی از این نقدها، 
 پردازد. این دیدگاه تعلق خاطری به چپطور مستدل به دفاع از فروید میبه

 صورت علمی به جامعه جویای دانش معرفی کند.کوشد فروید را بهندارد و می
مورد شده فروید نیز حاوی نکاتی عمده در د بسیاری از آثار ترجمهطرح جل

نگاه مترجمان و ناشران به فروید و فرویدیسم است. جلد بسیاری از آثار 
حاکی از تأکید که اند. این تصاویر شده فروید مزین شدهالذکر به تصویر نقاشیفوق
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با نحوه برداشت  استناشران بر شخص فروید و جایگاه خاص او در میان مخاطبان 
   سو هستند. هم کردندمترجمان ایرانی از فروید که او را بیشتر روشنفکر قلمداد می

توان در آثار تألیفی این دوره نیز مشاهده نوع دیگر بازنویسی فروید را می
گفتمان مذهب و مارکسیسم در کرد. نقد بر فروید و افکارش و پیوند آرای او با 

صراحت طرف بهیا مؤلفان در این آثار است.  های ترجمهتر از مقدمهاینجا عیان
شدت مورد انتقاد گیرند یا باالعکس تفکر و یا حتی شخص او را بهفروید را می

تولد ترین این نقدها را حسین ملک در شاید بتوان گفت صریحدهند. قرار می
هایش مطرح و علی شریعتی در سخنرانی یسم و سوسیال امپریالیسمها: امپریالغول
 گوید:چنین می (۱۳۵۷) فاطمه فاطمه استکنند. علی شریعتی در فرازی از می

 
جذاب این  ةو شناخت، در پس چهر توان با اندکی هوشیاریو این است که می

، اهریمن دنیای جدید را بازشناخت و نیز بت بزرگ و «جهش طوفانی جنسیت»
که از « استبداد»و « استعمار»و « استثمار»سه چهره مذهب تثلیث این عصر را: 

فروید پیغمبر کذابی ساختند و از فرویدیسم مذهبی علمی و انسانی و از جنسیت 
معبد نیایش و « شهوت»الخره از یک وجدان اخالقی و یک دستگاه حقوقی و با

 .(۶۳)ص.  بنا کردند پرستش و عبادت و عبودیتی نیرومند
 

 که ارتش شوروی بخشی از ایران را بهپس از این ۱۳۲۰حزب توده در سال 
اشغال درآورد تأسیس شد. این حزب توانست در مدت کوتاهی افراد زیادی از 

تر به این ترتیب، گفتمان چپ پررنگ جمله روشنفکران آن دوران را جذب کند.
شود و طبیعی است که در مقابل گفتمان فرویدی واکنش نشان دهد. برای می

فروید و فرویدیسم که معتقداست نمونه هوشنگ تیزابی یکی از اعضای این حزب 
او مانند . کندفروید وارد می بر تندیقدهای ن سد راه انقالب پرولتاریایی هستند

 که فرویدحالیاست در تاریخ ،ست که نیروی پیشبرانه تمدنمارکس معتقد ا
  : رساندرا به چنین مقامی می« جنسی ةغریز»

 
آلیستی، ارتجاعی و غلط کلی ایدهنظریات او در مورد مسائل اجتماعی ]...[ به

های اجتماعی و نیروی جنسی را نیروی دادن مسئله جنسیت به فنومناست. تعمیم
محرکه تاریخ دانستن، خیانت به طبقات انقالبی و کارگری، خیانت به 
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فرویدی، یکی از  شناسیشود. جامعهشناسی و فلسفه تاریخ محسوب میجامعه
های بورژوازی فاسد ایدئولوژیست ای است کهزدههای زنگانواع سالح

داری بر ضد ماتریالیسم تاریخی و دیالکتیک، ایدئولوژی طبقه کشورهای سرمایه
 .(8ص.  ،مسدیرویر فب دیقنتیزابی، ) برندکار میانقالبی پرولتاریا، به

 
حول  بیشتر اندکه در مورد فروید نوشته شده، تألیفات مستقلی در این دوره
. برخالف دوره نخست ورود فرویدیسم گردندحقوق میشناسی و نقد ادبی، جامعه

به ایران که ردای روشنفکری را بر تن فروید کرده بود، در دوره دوم شاهد 
به این ترتیب، دست داد. فرویدی هستیم که دشوار بتوان تصویری واحد از او به

را عرضه کرده « فروید ایرانی»که در ایران نضج یافته بود یک  ن فرویدیگفتما
هیچ عنوان طبیعتاً منطبق بر آرای فروید نیست. البته اذعان به این نکته بهاست که 

از طریق محض است که باید « حقیقتی»دال بر آن نیست که گفتمان مبدأ دارای 
از ترجمه داشت چون ترجمه ذاتًا  شود چنین انتظارینمیپیدا کند. ترجمه انتقال 

که فرویدیسم در ایران دچار . اینوتعدیل و افزایش و کاهش معناستمتضمن جرح
های عمده دوران داشته، مصداق بارز آن هایی با گفتمانها شده و تقابلکژخوانی

دانش خود  قدربه تو را چنان که تویی هـر نظر کجا بیند/: »تبیت حافظ اس
 «.راککسی کند ادهر
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