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گفتمان روانکاوی در ترجمه یا ترجمۀ روانکاوی

1

بسم الله الرحمن الرحیم چکیده

چنداز،دانشگاهیرشتهايیامستقلعلمیعنوانبهآنقدمتکهنوپااسترشتهايشناسی،ترجمه
ناسی،شجامعهزبانشناسی،)انسانیعلومویژهبهمختلف،رشتههايباشناسیترجمه.نمیگذرددهه

هکعلومیجملهاز.میگیردعاریتبهآنهاازراخودروشومفاهیمازبخشیوداردرابطه(...وادبیات
طوربهژوهشهاپبرخیتاکنون.استروانکاويباشد،داشتهتنگاتنگیرابطۀشناسیترجمهبامیتواند
حاضرقالۀمدر.نیافتهاندچندانیگسترۀهنوزوهستندراهآغازدراماپرداختهاند،مقولهاینبهپراکنده

.ردازیممیپروانکاويبا(ترجمه)شناسیترجمهعلمموضوعمیانمشترکجنبههايوروابطبرخیبه
رابطۀبهکردیم،بررسیشناختیترجمهگفتارهايدرراترجمهروانکاويجایگاهکهآنازپس

درورؤیاترجمۀبهانداختخواهیمنیزنگاهی.پرداختخواهیمترجمهوفروید،روانکاوي،بنیانگذار
.کردخواهیماشارهنیزترجمهدرلذتورنجمسألۀبهپایان

2

مقدمه

.ازیمسمربوطترجمهبهراروانکاويبخواهیماگراستشگفتیجايمترجمین،ازبسیاريبراي
انتقالازاستعبارتکهفنیاستکنشیتنهاترجمهشاندیدگاهازکههستندمترجمینیمقصود
هستندنیزروانکاوانازشمارياما.(مقصدزبانبهمبدأزباناز)دیگرزبانبهزبانیازپیامیدادن
جدادسته،دواینبرايشاید.نیستکمترمیدانند،نیزجابهناکهمقایسه،اینازشانشگفتیکه
مه،ترجدرزبانیدال)مسیرایندرچیزيدادندستازقبولبادیگر،نظامبهنظامیازگذاراز

ازکهتنیسشکی.کردنزدیکترجمهبهراروانکاويراحتیبهنتوان،(روانکاويدربیماريعالئم
اويروانکهدفوترجمهبیننزدیکرابطهاي»فرویدنوشتههاياولینوروانکاويظهوربدوهمان
.«گرفتشکلاست،ناخودآگاهضمیرترجمۀکه
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،علمایناساسیمفاهیمومیدهدرخروانکاويطریقازدرماندرکهاستچیزيآنترجمه
ترجمم»:استمعتقدلدمیرالرنه-ژان.دارندنزدیکیرابطۀآنباانتقالوتأویلویژهبه

ۀزمیندر.میداندخوانندگانبهترینرامترجمیننیزدریداژاک.«استممتازخوانندهاي
هکرفتهاندپیشبدانجاتاروانکاويپردازاننظریهازبرخیروانکاويوترجمهارتباط

رجمهتدیگريچیزدرراچیزيبتوانیمکهآنامکانبدونروانکاوينظریۀهیچ»:میگویند
نینهمچفرویدزیگموندآثارویژهبهروانکاوي،متونترجمۀبرتفکر.«نداردوجودکنیم،
آن،دراستوقتیچندکهاستپژوهشیايحوزههايازترجمهکنشبهروانکاويرویکرد
افتهنیچندانیگسترۀیاوپراکندهاندیااغلبپژوهشهااینامامیپذیرد،صورتکارهایی

.است

4

چهار عصر ترجمه شناسی

متقسیعصرچهارويتعبیربهیادستهچهاربهراترجمهبابدرگفتارهالدمیرالرنه-ژان
:ازعبارتندکهمیکند،

تجویزيشناسیترجمه:1❖
بانشناسیزبعدهاکهزبان،دستورمانندکهاستترجمهبراولیهگفتارگونهايشناسی،ترجمهاین
یتوانمعنواناینزیردر.برمیداردگامشدنتوصیفیسويبهسپساستتجویزيابتداشد،

دادرارقرا...واشتاینرژرژ،الربووالري،مشونیکهانري،بنیامینوالترهمچونکسانیاسامی
آموزشبهايکتانظیرتريرایجآثارلدمیرالاما.هستندفلسفییاادبیمشربیدارايبیشترکه

.دهدمیقرارگروهایندرنیزراغیرهومترجمینیادداشتهايترجمه،

5

ترجمه شناسی توصیفی : 2❖

چاپبهاخیردهۀپنجدرکهچهآنوترجمهدربارۀرسیدهچاپبهآثارازمهمیبخش
ويسبهحرکتادعايشناسیترجمهاین.است«توصیفیشناسیترجمه»است،رسیده
بهراتارگفاینلدمیرال.میکندترجمهپدیدۀعلمیتوصیفدرسعیکهداردعیارتمامعلمی
اینترجمه،بابدرگفتاريچنینویژگی.میداندنزدیکنیزکاربرديزبانشناسیبهگونهاي
اسیشنترجمهاین.میپردازدشدهانجامترجمههايرويازترجمهپدیدۀتوصیفبهکهاست

شدهانجامکارومحصولمنزلۀبهراترجمهومیبیندترجمهکنشازپسراخودجایگاه
طیفنایمیاندر.استاستوارزبانهابینمقایسۀپایۀبرپژوهشهااینبیشتر.میدهدشرح
موننرژژ،باالردمیشل،فلشرگیلمنژآکلین،داربلنهژان،وینهپل-ژانازمیتوانکارهااز
بردنامغیرهو
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ترجمه شناسی مولد : 3❖

استکههدفازاینترجمهشناسیارائهگفتاري.همّوغمّترجمهشناسیمولد،تدوینگفتاريعلمیبرترجمهبهعنوانمحصولنیست
.بتواندمجموعۀمفاهیمواصولیراکهقادرباشندمترجمرادرکنشترجمهبردشواريهاغلبهدهند،بهويعرضهکند

یاستمترجممانندهرانساندیگريدارايویژگیهايرفتاري،شخصیتیوروانیخاص.بخشاعظمیازاینگفتارروانکاويترجمهاست
.وبدهدکهشناختآنهابهترجمهشناسکمکمیکندتاابزارمفهومیالزمراجهتغلبهبردشواريهاییکهفرارویشقرارمیگیرد،بها

ترجمبرايم.رادرمترجمایجادکند...ترجمهدارايویژگیهاییاستکهمیتواندعالئمبیماريهایینظیرافسردگی،استرس،بیخوابیو
سبکترجمۀیکمتنکوتاه،چندصفحهرمانیاچندبیتشعر،بایدمعنايدقیقرابرساند،امانتدرترجمهرارعایتکند،ظرافتهاي
ند،نویسندهمتنمبدأرابازآفرینیکند،حالوهوايبومیمتنراانتقالدهدودرعینحال،متنرابرايخوانندۀترجمهقابلفهمک

فظیومعنويتفاوتهايفرهنگیرادرنظربگیرد،وزنرابازآفرینیکند،قافیهبسازد،قالبهايشعريمنطبقباهمپیداکند،آرایههايل
آنگاهتماماین.صفحهايیایکمجموعۀشعرترجمهکند300حالدرنظربگیریدمترجمبخواهدیکرمان...رابازآفرینیکندو

وانعمشکالت،دههابرابرسدّراهمترجممیشوندواگرنگوییماوراازحرکتمتوقفمیکنند،دستکممیتوانگفتکهعالوهبرم
کهفضایینقشگفتارترجمهشناسیمولدوروانکاويایناست.زبانشناختی،موانعروانیفراوانیحرکتاورابادشواريمواجهمیگردانند

بازگوهمچونجلساتدرمانروانکاويکهمشکالتشخصمراجعهکنندهدرفضاییمناسب)ایجادشودتاایننوعمشکالتبازگوشود
.اینامردرآموزشمترجمیننقشمهمیایفامیکند(.میشودونفسبازگوکردنناراحتیهايروحی،خودگامبزرگیدردرماناست

یمولد،نقشگفتارروانکاويدربابترجمههنوزپیشرفتچندانینکردهاست،امالدمیرالبانگارشکتابیدرچارچوبگفتارترجمهشناس
.مهمیدرتوسعۀآندرفرانسهایجادکرد
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ترجمه شناسی علمی : 4❖

ناسیاینگفتارترجمهش.رنهلدمیرال،ترجمهشناسیعلمیاست-چهارمینوآخرینگفتاردرحوزۀترجمهشناسیازدیدگاهژان
یکیاز.اندمید«ترجمهشناسیفردا»نیزکههنوزپیشرفتزیاديدرآنزمینهصورتنگرفته،نظربهآیندهداردولدمیرالآنرا

دراینزمینه،همکاريعصب.اهدافمهمآن،عبارتاستازدرکفعالیتهاییکهبههنگامترجمهدرمغزمترجمرخمیدهد
عملیاینامکانبرايبررسیفرایندهايذهنیمترجمکنفرانسهمزمان.شناسان،ترجمهشناسانومترجمینالزمجلوهمیکند

.جماستجسمیمتر-ازنکاتیکهترجمهشناسیعلمیمیتوانددربابآنمطالعهوپژوهشکند،قابلیتهايروانی.ترمیباشد
:برخیازآنهاعبارتنداز

قدرتتوجه-حافظه-

خالقیت-استداللمنطقی-

تالش-کنجکاويذهنی-

ذهنیتانتقادي-جدّیت-

سرعتانتقال-اعتمادبهنفس-
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ترجمۀ روانکاوی

درمهمعوقایبرخیکنارازگذشتندهیم،ارائهفرویدآثارمطالعاتحوزۀدرشدهانجامکارهايازکلیفهرستیبخواهیمکهآنبی
ارائه1980سالدرطرحاین.استفرانسهزبانبهفرویدآثاربازترجمهمهم،وقایعاینازیکی.میکندجلوهممکنغیرزمینهاین
واکنشها.دشترجمهفرانسهزبانبهفرویداثربیستحدود.گشتترجمهفرانسهزبانبهفرویدازکتابچندینآن،خاللدروشد

گروه،ینا.بودندمخالفالپالنشژانگروهچارچوبدرفرویدآثاربازترجمهشیوۀباکلیطوربهبرخیوبودمتفاوتامرایندربارۀ
ازایکردندخلقجدیدواژههايآنجايبهوکردندحذفبود،رایجروانکاويحوزۀدرسالپنجاهازبیشکهراواژگانیازبسیاري
بودگراییظلفنیزترجمهدرآنهانظريرویکرد.گشتمواجهفراوانانتقادهايباکهامرينمودند؛استفادهفرانسهزباندیگرواژههاي

.نکنندتغییريچنداندستخوشرامبدأزبانواژگاننظمحتیمیخواستندکهنحويبه

نمیبازداشت،یرواننثرواستکالسیککامالَزبانیآلمانیزبانمتخصصینعقیدۀبهکهاو،زبانبهتنهافرویدآثارترجمۀدشواري
طرحمراجدیدشعلمکهاینبرايجدید،حرفهايگفتنبرايفرویدکهاینبهمیگرددبازاوآثارترجمهدشواريمسألۀ.گردد
الاقلیا)نآکردنفهمقابلغیروپیچیدهنتیجهدرجدید،واژههايباگفتارشآمیختنیکی:داشتانتخابحقمورددوبینکند،
درکهایجرمفاهیمباراجدیدکامالَمسائلومیپذیرفتراخطراینبایددیگريو؛(متخصصینبرايتنهاآنکردندسترسقابل

.ندکبیاندارند،نیزفاصلهروانکاويباحالعیندرکهمختلف،علوموفلسفهنظیرشده،استفادهآنهاازنیزدیگرجاهاي
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نوعیکهداشتوجودنیزاحتمالاینامامیبود،فهمقابلخودشدورۀکردۀتحصیلخوانندگانبرايزبان،این
بیرويینااز.بوددومموردپذیرفت،صورتکهانتخابی.باشدداشتهدنبالبهنیزتفاهمسوءومعناشناختیابهامات
فرویدکاملآثارترجمۀکههرچند.مینامیدیکدیگر«ترجمۀ»راآنهانوعیبهومیکردرجوعیادشدهمفاهیمبهوقفه
شدهانجامهاآنفرانسۀترجمۀازپیشکاملصورتبهدیگرزبانهايدرآنهاترجمۀشد،برانگیزچالشبسیارفرانسهدر
منتشریدفروآثارمختلفویرایشچهاراسپانیولیزباندر.داردوجوداستراچريمعروفترجمۀانگلیسیزباندر.بود

زباندر.تیافادامهبالتروسلوپزلوییزتوسطوشدآغازایگاسهاورتگاخوزهنظرزیرآنهاازیکیکهاستگردیده
منتشرزیلبردرفرویدآثارمجموعهپرتقالیزباندر.پذیرفتانجامموساتیسزارهنظرزیرکهبودطرحیایتالیایی

.میگیردبردرنیزرادیگرزبانچندوباشدترمفصلمیتواندلیستاین.شد
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اوالبته.وندشدرکترجمهفرایندکمکبهمیتوانندآنبعديروانیفرایندهايوناخودآگاهضمیرگرفتنشکلالپالنش،ژانزعمبه
شدهتکراراعاشبحدبهکهراایتالیاییمعروفمثلاینفروید.نیستمهمترجمهشناختیزبانجنبههايتنهاکهمیکندتأکید
Traduttore:میکندذکربارهااست، traditore همآنوداردوجودذهنیواژههايازمناسبیمثال»:مینویسداو.

Traduttore traditoreیکندماقتضاچنینگوییمیدهد،جلوهیکیراآنهاتقریباًکهواژهدوشباهت.استانگیزشگفت
Traduttore)واژگانبین»:میکنداشارهمثلاینبهمجدداًبعدصفحهپنجاهوصدحدودفروید.«کندخیانتبایدمترجمکه

traditore)تاسخیانتخوداوقاتازبسیاريدرترجمه.نیستخائنبهشبیهنامیمترجمواقع،در.داردوجوددرونیرابطهاي.
آنازیتوانمنیزدیگريتفاسیردارد،وجودمثلایندرکهکلماتیبابازيبرعالوه.«استمناسبوجابهکامالًواژهاینانتخاب
بارجمهتهنگامبهماواقع،در.میکندافشارارازيشایدخائنین،بهنسبتارزشیقضاوتازفارغاست،خائنمترجماگر.داشت
اشتباهواهگنمرتکبکارخیانتکهمعناایندر«خیانت»واژۀرایجتحقیرآمیزضمنیمعناییبار.هستیمروبهرونیزرازافشاي
مثال،عنوانبه.استنیز«رازافشاي»معنايبهTrahirفرانسهزباندرحداقلکهکنیمفراموشمیشودباعثمیشود،بزرگ

مترجم،»مقابلدرمیتوانبنابراین.نیستخطاهموارهالزاماً«Trahison».میگردددرونشسرّافشايباعثاشکهایششخصی
.گذاشترااستکنندهآشکارمترجم،،«استخائن
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عالقۀدفرویمیکندثابتالپالنشژانمحورحولشدهتشکیلگروهدرشدهانجامتحقیقات
وزبانهاکثرتخاطربهامراینکههرچندمیداد؛نشانآثارشنشروترجمهبهوافري

ویدفرآثارترجمۀبهمربوطمسائلواقع،در.میکندجلوهدشواربسیارمختلففرهنگهاي
ترجمه»اهمیتاما.استمتفاوتنیزنویسندهخودحتیوروانکاوانمترجمین،براي

اولیۀحقیقتکهتناقضاینبهدیگرباریک»:مینویسدکاريادموندچیست؟«روانکاوي
رشعترجمۀ.میگرددمحققمختلفحوزههايدرترجمه.میرسیممیدهد،تشکیلراترجمه
ژدوبالاست،ادبیاتمسألۀچیزهرازپیشادبیترجمۀاست،شعرمسألۀچیزهرازپیش

«...وسینماستمسألۀفیلمها
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ترجمه و مفهوم رؤیا

نظیرنمودترجمهرا،کهیکیازکلیديترینمفاهیمروانکاويفرویداست،میتواندررؤیاودیگرحالتهايروانی
موضوعترجمهوروابطآنبارؤیاموضوعیاستکهمیتواندموردتوجهترجمه.گذارازناخودآگاهبهخودآگاهدید

هراازدیدگاهفروید،مرزهايناخودآگا.شناسانوروانکاوانقرارگیردومطالعاتمیانرشتهايرادرموردآنانجامداد
:فرویددواصطالحرادرزمینۀرؤیابهکارمیبرد.کنند«ترجمه»بایدروانکاووهمچنینبیمار

1-رؤیامیتوانددرتمامیتاشترجمهشود؛

2-ترجمهايجزِییازرؤیاوجوددارد.

یزنمونههايفراواندیگرين.«میتواناینرؤیارابدونهیچگونهمشکلیترجمهکرد»:بهعنوانمثالمیگوید
شبیهآنچهکهازاینمثالهادربارۀترجمۀرؤیانزدفرویدمیتوانبرداشتکرد،ایناستکهرؤیا.میتوانذکرکرد

بهاندیشۀزبانرؤیاراتوانستمبهشیوهاينزدیک»:فرویددرموردیکیازبیمارانشبهنامدورامینویسد.زباناست
«خودمانترجمهکنم
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رکردنیکارزشاینکلمات،زمانیکهفرویدازترجمۀرؤیاویاازتعبیروتحلیلآنسخنمیگوید،چیست؟آیافرویدازترجمهوتعبی
همهچیزيبچیزبرداشتمیکند؟میتوانتصورکردکهفرویدازواژگانتعبیروترجمهبهعنوانمعادلاستفادهمیکند،امااگرواژۀترج

وسازکارتعبیرمعنايقبلیاضافهنمیکند،چراآنرابهکارمیبرد؟بایدتوجهداشتکهفرویدابتداازهنرتعبیراستفادهمیکند،سپ
دبحثرافرویددرمتندیگريهردوواژۀمور.گذرمیکنیم«فن»سپسبه«کار»به«هنر»بنابراینمااز.درآخرازفنتعبیروترجمه

لجداانبمجدداًبهعنوانمعادلبهکارمیبرد،دقیقاًمانندترجمهايدرونزبانی؛امريکهمیتواندبهاینمعناباشدکهاوواقعأبهد
حتوايرؤیاکهیکیازمسائلیکهاغلببرايمامطرحمیگردد،تعبیررؤیاست؛یعنیترجمۀم»:کردنترجمۀرؤیاازتعبیررؤیانبودهاست

«تالشمیکنیمبهمعنايپنهانآنپیببریم

نهانپشتدراینجاازمحتوايآشکاربهافکارپ.«تعبیررؤیاعبارتاستازترجمۀمحتوايآشکاررؤیابهافکارپنهان»:فرویدمینویسد
وانندبهمنزلۀمسئلۀمهمایناستکهعالوهبراینکهتعبیرمیتواندترجمهنامیدهشود،رؤیاوشکلگیريآننیزمیت.رؤیامیگذریم

یررؤیابهدوتعب»:باوجوداینفرویدبیشترتصریحمیکندکهچگونهترجمهوتعبیررؤیاازهممشخصمیگردند.ترجمهتلقیشوند
ادرهرایننقلقولنشانمیدهدکهترجمۀرؤیابخشیازتعبیرات،ی.«ترجمهوبررسیوبهرهبرداريازرؤیا:مرحلهتقسیممیگردد

یقترفرویداینرابهطوردق.گفتهشدکهترجمۀرؤیامحتوايپنهانآنرانشانمیدهد.صورت،بخشیازکاربردرؤیادردرماناست
«رؤیاومحتوايآنبهعنواندوشرحازوقایعییکسانبهدوزبانمتفاوتاست»:بیانمیکند
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ماجرای آنا

وودبشدهمفرطهراسیآبدچارآنا.استمعناداربسیارترجمهوروانکاويمیانرابطۀدادننشانبرايآناماجراي
گردنايماهیچههقدرتکاهشوبدنراستبااليقسمتفلجدید،اختالالتلوچی،نظیرنیزدیگريبالینیعالئم
آثارهکنبودفرویدابتدا.میکرداستفادهغیرهوخربزهمیوه،ازعطشرفعبرايوخوردنمیآبوجههیچبهاو.داشت
انجامویدفرکهچهآن.گشتندآنسبببروئرژوزفاشمعالجپزشکوآنابلکهکرد،کشفراگفتنسخندرمانی
تکیهباهکداشتوجودنیزهیستريآنا،ناراحتیهايفهرستدر.استکشفایناساسبرروانکاوينهادنبنیانداد،
بهراشانيبیماربامرتبطشدهفراموشحوادثبیمارانمیشودباعثهیپنوتیزم.میکردنددرمانراآنهیپنوتیزمبر
بوده،راسیهآبدچارکهحالیدرکردبیانهیپنوتیزمتحتآنا.داشتپزشکانبرايفراوانیارزشامراین.بیاورندیاد
وزشتسگبهداردکهدیدهاتاقدرداشت،نمیدوستوجههیچبهکهرا،انگلیسیزنیخدمتکارش،روزیک

بروزدتشبهراخشمشکهاینازپسمیگویدبروئر.نگفتاوبهچیزيادبرويازآنا.میدهدآبلیواندرکثیفش
.نکردبروزاودرهراسیآبعالئمدیگرنیزآنازپسوخوردآبزیاديمقداروکرددرخواستآببالفاصلهداد،

15

:این مثال نشان می  دهد که

نیتغییرکارتحلیلابتدامانندآنچیزياستکهرومانیاکوبسونترجمۀبینانشانهايمینامد؛یع(الف
دراینجاآب)بهوسیلۀنشانههايغیرزبانی(روایتصحنۀسگکثیفخدمتکاروانزجارآنا)نشانههايزبانی

کارتحلیلبهمنزلۀترجمهايدرجهت(.هراسی،نفرتازهرچهمایعاستوغیرممکنبودننوشیدن
.مخالفصورتمیپذیرد؛یعنیترجمۀدوباره،بازگشتبهنشانههايزبانیخاطره

ابطۀاهمیتنظامهاينشانهشناختیبهویژهنشانههايزبانیبهعنوانسازندهوشکلدهندۀهرنوعر(ب
.بیناذهنی

تبادلسادۀاطالعاتضمیرناخودآگاهنیست،بلکهآنها(ازجملههرنوعترجمه)فرایندهايزبانی(ج
یردتاالزمشدکهآناتحتهیپنوتیزمقرارگ)پدیدههايواپسزدگی،مقاومتوغیرهرانیزنشانمیدهند

(.خاطرۀواپسزدهرابهیادبیاورد
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رنج و لذت

لذتوجرنروانیحالتهايبررسیبپردازد،بدانمیتواندترجمهروانکاويکهمسائلیازیکی
.ارددهمراهبهرنجولذتکنشهابیشترمانندواست«کنش»چیزهرازپیشترجمه.است
يهمکاربامیتواندترجمهروانکاوي.میپردازیممترجمرنجولذتمواردازبرخیبهزیردر

شکبی.بپردازدروانیحالتدواینبررسیبهمترجمینوروانکاوانترجمه،پردازاننظریه
کاراینبهمخصوصرنجازیاوبیفزایندمترجملذتبرتوانندنمیرشتهايمیانمطالعاتاین

دشوارلحظاتدروبرسدخودآگاهیبهمترجمکهگردندسببمیتوانندکمدستامابکاهند،
دررنجولذتبهمربوطمواردازبرخیبهترتیببهزیردر.بپردازدصحیحگیريتصمیمبه

.گردندمستقلپژوهشهاییموضوعمیتوانندخودموارداین.میکنیماشارهترجمه
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لذت 

کهزمانی.داردوجودآندرنیزدشواريهابرغلبهلذتحالعیندرواستدشوارترجمه،.داردوجودلذتکردن،ترجمهدر
لذتیکند،مخطورذهنشبهانگیزيشگفتعبارتیاجملهنشدهايبینیپیشطوربهناگهانواستترجمهمشغولمترجم

عیندروندهکننومیدکاريمقابلدرگرفتنقراررنج.نیستمقایسهقابلدیگريچیزباکهمیدهددستاوبهپایانیبی
هکاثري.جدیدزبانیدرجدیداثريآفرینشاست؛آفرینشترجمه،.ترجمهاندویژگیهايازجدیدچیزيخلقلذتحال
نهمیسبببهمترجملذتاززیاديبخشواستبخشلذتآفرینش،.باشدداشتهوجودتوانستنمیمترجمبدون

ودمیآینمتناوبطوربهلذتورنجمیرود،پیشمترجمکهتدریجبهامااست،«دردناک»آغازدرترجمه.استآفرینش
جابدانتاترجمهلذت.داردغیرهوموضوعبراواحاطۀمترجم،تواناییهايمتن،نوعبهبستگیآمدورفتاین.میروند
شبخ.میداندزندگیخودبلکهزندگی،مانندنهراترجمهمترجم.میشودکشیدننفسوخوردنغذامانندکهمیرسد
بانهمچنیمترجم.باشد«ترجمه»همانکهنهاییمحصولمقابلدرخودیافتنبهمیگرددمربوطمترجملذتازدیگري

وقفهبیيگیرتصمیمودشواريهابرغلبهارادۀترجمهايهرنیروي.میبردلذتترجمههنگامبهخواننده،لذتبهاندیشیدن
.است
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رنج

برايل،حاعیندر.کنندهنومیداوقاتبرخیوکنندهخستهتنهایی،ورنجباتوأمدشوار،استکنشیترجمه
مهترج.استشدهبدلضرورتبهامراین(ادبیمترجمینویژهبهحرفهايمترجمینشاید)انسانهاازبرخی
باهترجمرنج.آنهاانتقادونقدخطر.دادنقرارخوانندگانقضاوتمعرضدرراخودهست؛نیزکردنخطرکردن

تصاصاخبدانبایدراکاملروزیکجمله،یکترجمۀبراياوقاتبرخی.داردتنگاتنگیارتباطآندشواريهاي
بهمه،کلیکحتییاجملهیکباشدنرودررووماندنامابگذارند،مترجموسواسحساببهرااینشاید.داد

فوتبالبازيدرکهگونههمان.دارندقرارآنجايجايدروپراکندهاندمتندشواريهايکهاستآنمعناي
بارانزیر،بیفتندزمینبربخورند،ضربهبدوند،کیلومترهابایدبازیکنان.داردوجودنیزرنجدارد،وجودلذت

اجزاءرنجولذت.دانستآنشبیهنیزراترجمهبتوانشاید...وکنندتحملراتماشاگرانفریادهايبمانند،
.هستندآنناپذیرجدایی
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نتیجه گیری

لومعطریقاز(ترجمهمطالعاتیا)شناسیترجمهپیدایشازپیشدارد،مختلفیجنبههايوشمولجهاناستکنشیکهآنجاازترجمه
نوعسههر.ددارنیکدیگرباتنگاتنگیارتباطروانکاويوترجمهکهکردیممالحظهاختصارطوربه.استگرفتهقراربررسیموردمختلف
روانکاويدستاوردهايازتواندنمیشناسیترجمهکهگفتمیتواننحويبه.داردوجودنیزروانکاويدرشمرد،برمییاکوبسونکهترجمه

روانکاوي.ستاارتباطدرترجمهمفهومباوقفهبیطوربهکهچراکند؛پوشیچشمشناسیترجمهازتواندنمینیزروانکاويوباشدنیازبی
زابیشتريآگاهیودرکبهمترجمتاکندکمکو(ترجمهآموزشچارچوبدرویژهبه)کندتحلیلرامترجممختلفحاالتمیتواند

بهاعتمادیت،خالق:نظیرمختلفیمفاهیمبررسیبهمیتوانندشناسانترجمهوروانکاوان.برسدترجمهکنشهنگامبهخودروانیفرایندهاي
بهباشد؛هاآنراهگشايتواندنمیزبانیجنبههايبهپرداختنصرفکهاستمطرحشناسیترجمهدرفراوانیپرسشهاي.بپردازند...ونفس
ابکتیکازصفحهصدحدودترجمۀازپسمترجمیکهمیگرددسببعواملییاعاملچه،(مترجممهارتیجنبههايازفارغ)مثالعنوان
واننویسندگازبسیاريکهگونههمانداد؟ادامهمیتوانچگونهترجمهبستهايبندرکند؟نظرصرفکارادامۀازوبگذاردکنارراآن

ایندادنالتدخباعثترجمه،ازاومحدودتجربۀهمینونیستمستثناقائدهاینازنیزفرویددارند،کتابیکترجمۀتجربۀحداقلفالسفه
است،هشدزبانشناسیازمهمزیرشاخهايزبان،روانشناسیکهگونههمانگفتمیتوانمجموعدر.شدروانکاويدرگستردهطوربهمفهوم

روانکاوان،ابآنانتنگاتنگهمکاريوموضوعاینبهشناسانترجمهبیشترپرداختنوپژوهشهاادامۀبااستممکننیز«ترجمهروانکاوي»
.گرددبدلشناسیترجمهاززیرشاخهايبهدورچنداننهآیندهايدر
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