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  چكيده

اجتماعي در جامعة  اي در گسترة علوممحور اصلي اين نوشتار بررسي وضعيت متون ترجمه
كه نمودي از توسعة علمي  حالي فرض اولية ما اين است كه متون علمي موجود، در. ماست

كنيم كه در اين يادآوري مي. توسعة علم و فرهنگ نيز باشندتوانند منبعي براي هستند، مي
ويژه فضاي  اي است كه مخاطب آنها اجتماع علمي و بهبحث تأكيد ما بيشتر بر متون ترجمه

گنجند با جهان آموزش و يادگيري و  پس متوني كه در اين بررسي مي. آموزشي دانشگاهي است
مقاله بر  اگر در اين. شودرو حساسيت آن دوبرابر مي ينرابطة استاد و دانشجو پيوند دارند و ازهم

شناسي زبان و هاي تخصصي تأكيد داريم بيشتر به حوزة جامعهگزيني واژهاهميت زبان و معادل
گفتني است شواهد عملي و نظري موجود بر . شناسي فرهنگي مربوط استمباحث انسان

  .دهندبيگانه به زبان فارسي گواهي مي اجتماعي از زبان اهميت و ضرورت ترجمة متون علوم
اي در فضاي آموزشي و پژوهشي ما انكارناپذير با اينكه اهميت و ضرورت وجودي متون ترجمه

برانگيز و ارزشمندي از برخي هاي ستايشاست، و هرچند برخي مترجمان باصالحيت ترجمه
ارزش علمي و كيفيت ترجمة اند، متون كالسيك و ضروري براي مطالعة دانشجويان ارائه داده

هاي ها و تنگناهاست كه ما آنها را زير عنوانبخش بزرگي از آثار منتشرشده دچار برخي نارسايي
در اين مقاله، . ايماجتماعي بررسي كرده فرعي آشفتگي و ناهماهنگي در كار ترجمة متون علوم

شناسي علم و برپاية رو جامعهمنزلة فعاليتي علمي در قلم اجتماعي را به كار ترجمة متون علوم
معني كه تأثير متقابل  اين به. ايمكارگزار و رابطة ديالكتيك بين آنها بررسي كرده/پيوند ساختار

را به بحث گذاشته ) مثابة ساختاربه(و اجتماع علمي ) منزلة كارگزار به(كنشگر علمي يا مترجم 
روي و فردمحوري تر، تكعبارت روشنبه نيافتگي اين دوگانه، و ايم كه توسعه و نتيجه گرفته

________________________________________________________ 
  ershadaf@gmail.com. استاد دانشگاه در رشته جامعه شناسي.  1
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يافتگي علم  توسعه نيافتگي اجتماع علمي در جامعة ما ازجمله موانع مهم كم كنشگر علمي و بلوغ
  . و ازجمله كار ترجمه است كه موضوع اصلي اين مقاله است

  
پيوند  ،كارگزاريِ ترجمه ،اجتماع علمي ،علمي ةتوسع ،توليد علمي: كليدي واژگان

  .ساختار/زاركارگ
 مقدمه

اي در آيد، محور اصلي اين نوشتار بررسي وضعيت متون ترجمهكه از موضوع مقاله برميچنان
فرض اولية ما اين است كه متون علمي موجود، . گسترة علوم اجتماعي در جامعة ماست

. باشندتوانند منبعي براي توسعة علم و فرهنگ نيز كه نمود توسعة علمي هستند، مي درحالي
اي است كه مخاطب آنها كنيم كه در اين بحث تأكيد ما بيشتر بر متون ترجمهيادآوري مي

گنجند پس متوني كه در اين بررسي مي. ويژه فضاي آموزشي دانشگاهي است اجتماع علمي و به
رو حساسيت آنها  با جهان آموزش و يادگيري و رابطة استاد و دانشجو پيوند دارند و ازهمين

هاي تخصصي تأكيد داريم گزيني واژهمقاله بر اهميت زبان و معادل اگر در اين. شودابر ميدوبر
هاي شناسي فرهنگي مربوط است و به نظريهشناسي زبان و مباحث انسانبيشتر به حوزة جامعه

شويم، كه اين خود موضوعي جداگانه است اي وارد نميشناسي و رهنمودهاي ترجمة حرفهزبان
  .طلبدپژوهشي ديگري را مي و كوشش

اجتماعي  گفتني است شواهد عملي و نظري موجود بر اهميت و ضرورت ترجمة متون علوم
براي نمونه، با مراجعه به فهرست آثار منتشرشده . دهنداز زباني بيگانه به زبان فارسي گواهي مي

شود روز تهيه ميبهطور مستمر و  در پايگاه كامپيوتري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي كه به
. اي در اين فهرست طوالني بسيار درخور توجه استبرد كه سهم آثار ترجمه توان پيمي
اي از تأليف در آن فهرست بيشتر توان گفت در برخي موارد نسبت منابع ترجمهجرئت مي به

ن دهد كه درميان متوني كه استادان و مدرساتجربة شخصي ما دانشگاهيان گواهي مي 1.است
اي كنند، منابع ترجمهمحترم به دانشجويان معرفي و مطالعة آنها را توصيه و گاهي تكليف مي

هاي مصوب دروس اي كه در ادامة سرفصلشده در فهرست منابع توصيه. تري داردسهم سنگين
شود و منابعي كه براي ذكر مي) در سطوح كارشناسي و تحصيالت تكميلي(اجتماعي  علوم

________________________________________________________ 
در نمايشگاه (تشاراتي مهم و نامي در تهران هاي ان هاي موجود يكي از مؤسسهبراي نمونه در فهرست كتاب.  1

اجتماعي، اقتصاد و  شامل دين و فلسفه، علوم(انساني  عنوان كتاب در علوم 260، از مجموع )93كتاب ارديبهشت 
  .اي هستندآثار ترجمه) درصد اين منابع 73يا (عنوان  190) مديريت
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. اي جايگاهي بزرگ دارندشوند، متون ترجمهودي تحصيالت تكميلي معرفي ميهاي ورآزمون
- براين، بيشتر منابعي كه به دانشجويان تحصيالت تكميلي و درحد تخصصي توصيه مي افزون

  .اي هستندكنيم آثار ترجمه
بر  مهدي سحابي، كه عالوه. اي و ضرورت وجود آنها روشن استنياز ما به متون ترجمه

به ترجمة آثار فلسفي و ) مانند آثار مارسل پروست(هاي بزرگ متون ادبي و رمانترجمة 
 انقالب صنعتياثر ژان دووينيو و  شناسي هنرجامعهمانند (اجتماعي ناب هم پرداخته است  علوم

داند، را بيمارگونه و نقدپذير مي "شيفتگي ما دربرابر غرب"حال كه  ، درعين)پل نوشتة ژان ژن
- دركنار سيل خروشان كشاكش) كم از دوران صفويه دست(گويد ما چندصدسال يروشني م به

هاي علمي اروپاييان قرار داشتيم، ولي حتي گاهي به حركت رودخانه هم نگاهي نينداختيم، تا 
اي از آن را مزمزه كنيم و ببينيم خوردني هست يا نيست، حاال چه رسد به اينكه چند قطره

خرمشاهي ). 133-117: 1388نژاد،  علي(كنيم؟ را ترجمه مي گوييم چرا متون خارجيمي
ما نياز . تأكيد و باور دارد كه نياز ما به ترجمه از حوزة فيزيك تا متافيزيك مسلم و محرز است

بديهي است كه . داريم متون كالسيك علمي، فلسفي و هنري غرب را بخوانيم و تحليل كنيم
كانت  نقد عقل محضا براي اينكه بتوانيم كتابي درحد توانيم به ترجمه بسنده كنيم، امنمي

تحقيق در جامعة ما نهادينه نشده است و نقد در جامعة . بنويسيم، به امكانات زيادي نياز داريم
گفتة اين  به. شدن بكشاند اي نيست كه نتايج پژوهش ما را درجهت تبلور و انباشتهگونه ما به

الدين جمشيد كاشاني هم نصيرالدين طوسي و غياث اجهپژوهشگر، اگر ما بخواهيم دربارة خو
همين نويسندة ايراني باور دارد كه اگر مخالفت . تحقيق كنيم به مطالعة منابع اروپايي نياز داريم

زدگي و شعار بزداييم و نياز به علم را مالك قرار دهيم، شايد  يا موافقت با ترجمه را از سياست
ترجمة متون غيرفارسي؛ مطالعة منابع كالسيك خودمان؛ و : اشدسه كار اصلي براي ما كارساز ب

خرمشاهي، (كند گسترش نقد در فضاي علمي كه اينها راه را بر مولدبودن پژوهش علمي باز مي
1379 :757.(  

اي و اهميتي كه اين منابع در آموزش دانشگاهي ما دارد، با توجه به نياز ما به متون ترجمه
اين است كه ببينيم وضعيت كمي و كيفي ترجمة متون اجتماعي تا  هدف اصلي  بررسي حاضر

چه اندازه مطلوب است و اين منابع چه جايگاهي در توزيع و توليد علم و توسعة فرهنگي در 
  . جامعة ما دارند
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 محور اصلي مقاله
سالة كارگزاران و كنشگران آموزش و پژوهش دانشگاهي ما نشان  اشاره شد كه تجربة چندين

شده نياز مبرم داريم و اين نياز در دروس  دهد كه در تدريس دانشگاهي به متون ترجمهمي
نمايد كه اين نياز ولي چنين مي. شودتر ميتر و در سطوح باالتر آموزش عالي جديتخصصي

ها يا منبعي به فارسي  بخش بررسي، تحليل و نقد نشده است تا كتاب اي رضايتگونه به
كه ازجهت كمي و كيفي و نوعي، با نياز واقعي و علمي ما انطباق عقاليي برگردانده شوند 

داري وجود ندارد كه گاهي معني كه هيچ مرجع يا كانون صالحيت اين به. بيشتري داشته باشد
تري را جهت ترجمه سفارش كند و چون نهاد و تر و بنياديهم، براي مثال، منابع ضروري
كار  باره وجود ندارد، آنهايي كه  به نجي و ارزيابي كيفي دراينسمعيارهايي جمعي براي اولويت

مندند، بنابر گزينش شخصي خود يا دوستان اهل علم و قلم، منبعي را براي ترجمه  ترجمه عالقه
در اينجا چند پرسش براي نويسندة اين مقاله . گردانندگيرند و آن را به فارسي برميدرنظر مي
  :كندبه آنها دورنماي مسير اين بررسي را مشخص مي هت پاسخنمايد كه كوشش درجمهم مي
 اند؟ يكسان الزم بوده اند به آيا همة منابعي كه به فارسي ترجمه شده 

 اي آيا نظام يا نهاد اجتماعي آشكار يا ناآشكاري براي گزينش و ارزيابي كارهاي ترجمه
 وجود دارد؟

 ك شالودة نظري و معياري روشن و زنند، از يآيا كساني كه دست به ترجمة اثري مي
 كنند؟قابل دفاع پيروي مي

 آيا ممكن است كساني هم باشند كه صرفا  برپاية سليقه و منافع شخصي به ترجمة
 منبعي بپردازند؟

- رسد نوعي آشفتگي و بيهستة مركزي و محور مسئلة بررسي ما اين است كه به نظر مي

اي گونه رو ترجمة متون اجتماعي در وضعيت كنوني به ازاين. برنامگي در كار ترجمه وجود دارد
ازسوي ديگر، چون اين آشفتگي وجود دارد، كار . به آن داد "شده نهادي"نيست كه بتوان عنوان 

رو،  انجامد و ازاينترجمه درحد مطلوب به انباشت اطالعات منسجم و تبلور تجربة علمي نمي
برخي از ابعاد مهم . جامعة ما خيلي روشن نيست تأثير ترجمة متون بر توليد و توسعة علم در

  :توان به اين شرح مطرح كردآشفتگي را مي
با : اي در حوزة آموزش و پژوهش دانشگاهيناهماهنگي در ميزان اعتبار منابع ترجمه) الف

هاي گونه منابع در فعاليت اي و با اينكه استفاده از اينوجود اهميت عملي و نظري منابع ترجمه
شويم و زشي دانشگاهي رايج و انكارناپذير است، در حوزة پژوهش براي آن اعتباري قائل نميآمو
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اي در اينجا قصد ما دفاع از اعتبار منابع ترجمه. آيدشمار نمي اصوالً كار ترجمه، پژوهش به
ويژه اينكه ترجمة برخي متون موجود نه كيفيت موجه و نه اولويت قابل  طور كلي نيست، به به

دفاعي دارند، ولي جهت خالف آن اينكه اگر پژوهشگري متون يا چند مقالة كالسيك را بخواند 
و  مطالعة يكي يا برخي را براي دانشجويان و اجتماع علمي ما ضروري بداند و معيارها و هدف 
خود را براي ضرورت ترجمة آن بيان كند و با افزودن پاورقي و توضيحات و حواشي الزم 

شمار نيايد؟  كار پژوهش به آن را به نشر بسپارد، چه دليلي دارد كه اين) ينيان ماهمچون پيش(
شماري كه  اي انگشتاگر چنين معيارها و اصولي با تأمل و بازانديشي وضع شود و منابع ترجمه

شده مطابقت دارند در رديف  هاي محض و حداقلي هستند و با معيارهاي تعيين فراتر از ترجمه
رود و هم بستري براي استواري شمار آيند، هم آن ناهماهنگي ازميان مي پژوهشي بهـ  آثار علمي

  .شوداجتماع علمي فراهم مي
رسد در جامعة ما معيارهاي به نظر مي: ناهماهنگي در گزينش آثار براي ترجمه) ب

. مشخص و مقبولي براي گزينش اينكه چه اثري در دستور كار ترجمه قرار گيرد وجود ندارد
شده  كم در حوزة علوم اجتماعي، ترجمة آثار دست دوم و گردآوري اكنون، دست براي نمونه، هم

كتاب . و برگرفته از منابع اصيل بيشتر رواج دارد تا ترجمة آثار كالسيك و دست اول
) 1376دريفوس و رابينو، ( فراسوي ساختارگرايي و هرمنوتيك: ميشل فوكوشده با عنوان  ترجمه

ارزشمند است و در اعتبار نويسندگان و مترجم تواناي آن هيچ ترديدي نيست، ولي كاري بسيار 
كم، يك يا دو  از اين كتاب، دست اگر پيش. اين كتاب بسيار فراتر از معرفي اجمالي فوكو است

، يا اصل كارهاي خود فوكو )مانند خواست يا ارادة معطوف به قدرت يا تبارشناسي او(اثر نيچه 
  شد و در اختيار دانشجويان قرار  نويسي ترجمه مي و با توضيح و حاشيه به طور مستقل

هاي رسيد كه در دانشگاهاي ميگرفت، شايد هم ارزش نويسندگان كتاب به همان اندازهمي
كنيم كه گاهي هم مشاهده مي. شداروپايي رسيده است و هم فوكو بهتر از اين شناخته مي

ما . تر از ترجمة متون اصيل استاصطالح موفق تر و بهفروششده پر هاي گردآوريترجمة كتاب
 آراي فوكو، دريدا و پسا "درتفسير" و "دربارة"اي كه اندازه كتاب ترجمه اكنون آن هم

 1.ها داريم، منابع اصيل و كافي از نيچه و هايدگر در اختيار نداريمساختارگرايان و پسامدرنيست
يالت تكميلي ما به مطالعة تحليلي آثار كالسيك دانشجويان تحص الًكه معمو درحالي

________________________________________________________ 
دربارة فلسفه «شده يك اثر  كتاب ترجمه 190زميان در همان كتابچه فهرست آثار موجود كه پيشتر ذكر شد، ا .1

كتاب از آثار كساني است كه از اين دو فيلسوف تأثير  12از  كه بيش درحالي. و يكي از خود هايدگر است» نيچه
  .اي از ناهماهنگي ذكر شدالبته اين استناد فقط به منظور نمونه. اندپديرفته
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هاي اروپايي تسلط داشته قدر به زباناجتماعي نياز دارند و كمتر دانشجويي است كه آن علوم
پس به داشتن ترجمة اين . گونه آثار را پيدا كند، آنها را بخواند و بفهمد بتواند اين) اگر(باشد كه 

از اينكه  ناگفته گذاشت كه فضاي آموزشي دانشگاهي ما بيشاين را هم نبايد . متون نيازمنديم
  .هاي انتشاراتي جهت بدهد، درپي گزينش آنهاست به مترجمان و مؤسسه

اي كه گفتيم، به نظر دنبال دو نكته به: شدن علم و نااستواري اجتماع علمي ضعف نهادي) ج
شود، از اصول فارسي برگردانده ميرسد كار ترجمه و انتشار آثار علمي، كه از زبان بيگانه به مي

از . كندگذاري و گزينش و كيفيت ترجمه پيروي نمي براي اولويت 1و معيارهاي منطقي و مقبول
مراتبي و بيرون از  شود كه منظور اين نيست كه سازمان رسمي و سلسلههمان آغاز اشاره مي

ترجمه داشته باشد و براي بر كار  نظارتي بيرونينهاد علم و فضاي آكادميك تأسيس شود تا 
هاي مقبول براي معيارها و سنجه. آن تعيين تكليف كند كه اين انديشه از بنياد مردود است

گيري اجتماع علمي شكل. كندتعيين مي 2سنجي و ارزيابي متون را اجتماع علمي اولويت
تماع علمي اج. گيردهاي رسمي صورت نميگيرينامه و دستور از باال و تصميمازطريق بخش

نظران، اجتماع علمي، كه نمودي از گفتة صاحب به. ساختاري غيررسمي و غيرتجويزي دارد
هاي معتبر جامعه مقيد است كه در آن افراد حال به سنت جامعة مدرن كنوني است، درعين

اجتماع علمي . شونديابند و برانگيخته ميمبتكر و آزاد از رهگذر نوعي اقتدار سنتي انتظام مي
هاي متقابل هاي مستقل و معيارمند دانشمندان است كه با سازگاريحاصل هماهنگي فعاليت

يا [اي علم چارچوب انضباط و انتظام اجتماع علمي را تحميل معيارهاي حرفه. يابدتحقق مي
راد،  نقل از قانعي(كند حال، از طغيان يا نوآوري علمي حمايت مي كند و درهمان مي] توصيه؟
1382 :191.(  

بنابراين، آنچه در هويت اجتماع علمي تأثير بنيادين دارد، وجود معيارهايي است كه اعضاي 
اند و دربين اعضاي آن مقبول  فرهيخته و نخبه هستند، به وجود آورده اجتماع علمي، كه عرفاً

در توسعة علم و تكنولوژي هماهنگي  3است و با عقل سليم جامعه و هدف غاييِ جامعة دانشي
مثابة سازماني غيررسمي بر اين معيارها و مقبوليت آنها  درواقع، انسجام اجتماع علمي به. دارد

هاي گزينش توانند مستقيم يا غيرمستقيم اولويتهمين معيارها هستند كه مي. استوار است
زيرا هركار علمي با نقد و . مه بگشايندمتني براي ترجمه را تعيين كنند و راه را بر نقد آثار ترج

________________________________________________________ 
1. legitimate     
2. Scientific community  
3. knowledge society 
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تا زماني كه . شودزنند، بالنده ميآورند و كار تحقيق را صيقل مي ارزيابي كه ديگران به عمل مي
ما از اين اجتماع علمي درحد مطلوب برخوردار نباشيم، بستر و راه درست ترجمه و نقد فراهم و 

  .شودهموار نمي
اي محوري و بنيادي را با اين بيان مطرح كرديم كه كار در بخش طرح مسئلة تحقيق، نكته

اي باز ويژه در فضاي دانشگاهي جاي گسترده ترجمه با وجود اينكه در سپهر علمي جامعه و به
منزلة  از يك سده پيشينة تاريخي دارد، ولي به كرده است و فعاليت ترجمه در دوران جديد بيش

برنامه و متكي در فضايي بي است و به عبارت روشن، حالت نهادي پيدا نكرده "كنش ارتباطي"
خواهيم آشفتگي دركار ترجمه و همه نمي بااين. هاي شخصي حضور داردها و گزينشبر سليقه

هاي روشني ترديدي نيست كه در چنددهة گذشته برش. برنامگي آن را بزرگ جلوه دهيمبي
اي مترجمان برجسته 1340ر دهة د. شوددركار ترجمة علمي، فلسفي و هنري مشاهده مي

مانند احمد آرام و ابوالحسن نجفي پرورده شدند و انتظار داريم كه مترجمان كنوني از وسواس 
فرهنگي و تعهد اخالقي و دقت انديشماني آنها پيروي كنند تا هم خود اعتباري شخصي به 

، كار ترجمه اگرهم دچار گفتة اهل فن البته به. دست آورند و هم ترجمه در كشور ما نهادي شود
اين گفتة كامران فاني درخور . رفت نداشته استساماني نسبي است، دركل پس آشفتگي و نابه

گويد در چنددهة اخير تعداد منتشر شد مي 1388اي كه در سال او در مصاحبه. نمايدتوجه مي
نه داوري شود، اگرهم به نظر او، چنانچه منصفا. اي خيلي زياد شده استها و آثار ترجمهمترجم

تر از قبل اندازة كميت آن باال نرفته است، سطح ترجمه خيلي هم نازل به] ترجمه[كيفيت كار 
  ).32: 1388نژاد،  علي(توانيم به ترجمة امروز بدبين باشيم نشده و نمي
منزلة كنش ارتباطي دقيقي درآيد كه  كند كه كار ترجمه بهواحوال امروز ايجاب مي اوضاع

بائرت، (نياز دارد  "وضعيت آرماني سخن"گفتة هابرماس به فضاي گفتماني دموكراتيك و  به
هاي خودش، حال با داشتن ويژگي كار ترجمه، مانند هركار علمي ديگر و درعين). 161: 1390

به دستگاهي معياري نياز دارد تا هم به آن جهت بدهد و هم اينكه براساس همين معيارها آثار 
  .از پيش مؤثر افتد زيابي و نقد شود تا ترجمه هم در راه توسعة علم و فرهنگ بيشاي ارترجمه

  
 مباني نظري كاركرد ترجمه

از اينكه به بحث اصلي بپردازيم، بازهم الزم است به ياد داشته باشيم كه موضوع كلي اين  پيش
ر حوزة را دخواهيم كاركرد ترجمه اجتماعي است؛ يعني مي گفتار كار ترجمه در متون علوم

- اساس فكر مي برهمين. دنبال كنيم) ويژه در توليد و توسعة اين شاخة علمي به(اجتماعي  علوم
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زند، الزم است در كنيم هر مترجمي كه دست به ترجمة يك متن در اين حوزة علمي مي
نخست . كننده داشته باشد پاسخي قانع) يكي كلي و ديگري ويژه(نخستين گام براي دو پرسش 

كنيم؟ و پرسش دوم و ويژه اينكه هر مترجم با توجه به كار خودش ينكه اصوالً چرا ترجمه ميا
از اينكه به  پس. به اين سؤال پاسخ دهد كه هدفش از ترجمة متني كه به آن پرداخته چيست

فعاليت ترجمه در توليد و توسعة : اين دو پرسش پاسخ داد، جاي دو پرسش ديگر باقي است
ردي دارد؟ و ديگر اينكه ترجمه در كاركرد علمي آن از چه معيارها و اصول كلي علمي چه كارك

يابي در فضاي ترجمه طرح شده است، منظور مسئله هرچند اين مقاله بيشتر به. كند پيروي مي
اي شده هاي مزبور بايد بر رويكردها و مباني نظري شناختهرسد پاسخ به پرسشبه نظر مي
ساختار و با استفاده از رويكرد كساني /وان با تكيه بر پارادايم پيوند كارگزارشايد بت. استوار باشد

اي چون يان كرايب و راب استونز به اين شده چون هابرماس، بورديو، گيدنز، و شارحان شناخته
  .مهم پرداخت

بديهي است در شكل ساده و اولية آن، . علمي دانستيمـ  ازاين، ترجمه را كنشي ارتباطي پيش
ديگر اينكه اين كنش در خأل . گوييمشود كه به او مترجم ميوسيلة كنشگر آغاز مي ن كنش بهاي

توان آن را فضاي گفتماني آموزش و دهد كه ميپذيرد، بلكه در فضايي روي ميصورت نمي
بنابراين، . ها و سطوح مختلف داردتوانيم ساختاري بدانيم كه اليهاين فضا را مي. پژوهش ناميد

يا نمودي از  "كارگزار"بر كنشگر، او را  هاي فردي مترجم، كه ممكن است عالوهيويژگ
. بدانيم، در كار ترجمه و آشفتگي يا سودبخشي اين جريان جايگاه دارد "كارگزاري ترجمه"

توان اين بحث را نيز با پرسشي به اين صورت آغاز كرد كه آيا مترجم متن علمي، صرفاً مي
ي است كه با تسلط نسبي كه بر زبان اصلي متن و زبان جامعة خودش نوعي واسطه يا ميانج

- يك بستة فكري را از آن زبان بيگانه به زبان بومي خودش برمي) شايد زبان فارسي(دارد 

اي يا تخصصي در دو زبان داشته كه فردي تسلطي حرفه گرداند؟ اگر پاسخ مثبت باشد، همين
حالت، مترجم ميانجي است و كاري به اين ندارد  بته دراينال. تواند متني را ترجمه كندباشد مي

رسد كه تسلط نسبي به نظر مي. اش در توليد و حتي توزيع علم تأثيري دارد يا نداردكه ترجمه
هاي ديگري هم  اي، كمترين شرط الزم براي ترجمة متن علمي است ولي شرطزباني و حرفه

اجتماعي، مترجم چه بخواهد و چه  ه در متون علومويژدر ترجمة چنين متني، به. هستند  الزم
زند؛ و بداند يا نداند، مسئوليت علمي سنگيني را برعهده نخواهد به تفسير معنايي دست مي

ممكن است . پذيري علمي تفاوت ماهوي دارد گري با مسئوليت روشن است كه ميانجي. گيردمي
- صاحب"بنگرند، ولي مترجم متن علمي آن  "بودن ايحرفه"برخي افراد ترجمه را از زاوية 

. منفعت تحليل كند/اي نيست كه كار خود را برپاية اصل ناب اقتصادي و فرديِ هزينه"حرفه
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گذارد ماهيت اي كه مترجم براي كار خود مياي جمعي است و معموالً همة هزينهعلم فرآورده
بسيار اندك داشته باشد، اقتصادي ندارد و ممكن است منفعت مادي فردي هم نداشته يا 

يكي از مشكالت ما دركار ترجمه اين محاسبة ساده ! اميد كه نفع اندك جمعي داشته باشد اين به
  .و سطحي در مقياس فردي است

شود ترجمة متن علمي نوعي اگر گفته مي. مدار استترديد مترجم انساني فكور و دانشبي
بايد بدانيم كه تفسير بر معيارهايي تكيه دارد ، )اجتماعي كم در متون علوم دست(تفسير است 

شكل گرفته و به طور  "اجتماع علمي"اي كه در جامعه. كندكه معنا را براساس آنها روشن مي
شود و بر كار مترجم و ضمني نهادي شده است، اين معيارها از آن كانون صادر و رايج مي

بند دارد، الزم است ع علمي هويتي نيماي كه هنوز اجتماولي در جامعه. مخاطبش نظارت دارد
علمي خود او باشد كه آن هم در ـ  ترين نيروي ناظر بر كار مترجم معيارهاي وجدان اخالقيقوي

  .وجدان جمعي ريشه دارد
شود، بايد همچنان هويت علمي خود كه متن علمي به زبان بومي ديگري ترجمه مي هنگامي

هاي  شده نيز منبعي علمي است و الزم است ويژگي مهروشن است كه متن ترج. را داشته باشد
-شناسي علم بحث ميانديشمنداني كه در حوزة منطق و روش. بنيادين علمي را داشته باشد

بايد از ) شده اصلي يا ترجمه(كنند كه متن علمي استدالل مي) 1355براي نمونه شاله، (كنند 
عتبار علمي آن سست است و سه اصل منطق، نظم و دقت برخوردار باشد، وگرنه ا

كسي كه برپاية منافع . نخواهي در توزيع و توليد علم در جامعة بومي ناتوان خواهد بود خواهي
منفعت و اصول / زند، معموالً همان منطق هزينهاي به ترجمة اثري دست ميشخصي و حرفه
  .گيردرا در نظر مي) گرعقل محاسبه(عقالنيت ابزاري 

هاي فردگرايانه، و شايد بهتر باشد بگوييم كه هنوز انديشه ممكن است گفته شود
برخي  1.فردمحوري يا تفرد بر فضاي كنشي ترجمة متون اجتماعي در جامعة ما حاكم است

- راد جهت براي نمونه، قانعي. عقيده دارند كه انديشة فردگرايانه در جامعة ما ريشة تاريخي دارد

بطوطه، و برخي از ديگر انديشمندان گذشتة ما و نيز  رابي، ابنهاي فردگرايانه را در افكار فاگيري
مسكويه از  خلدون و ابن هرچند افرادي چون ابن. در انديشة صوفيان پيگيري كرده است

نمايد كه اند، چنين ميرا به نقد كشيده "زهد نااجتماعي"اند و  اخالقيات اجتماعي دفاع كرده
________________________________________________________ 

كم در لغت، نوعي  فردگرايي، دست. اند دو مفهوم متفاوت» فردمحوري يا تفرد«و » فردگرايي«رسد به نظر مي 1
دهد، ولي تفرد حالت خام و خواهد به ديگري هم ميبيني است و فردگرا همان حقي را كه براي خود ميجهان
 .آميز فردگرايي است تعصب
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شايد اين ). 327 -318: 1384راد،  قانعي(اشته است طوركلي، غلبة بيشتري د وجه قبلي، به
دادن به توسعة علم در جامعة ما تأثير خود را برجاي گذاشته  فرهنگي در جهتـ  زمينة تاريخي

نويسد، در ايران ديدگاه ما درقبال علم و نظام دانشگاهي كه همين پژوهشگر ميچنان. است
او سپس با تكيه بر ). 238: 1382راد،  انعيق(داشته است  "گرايانه نخبه"گيري بيشتر جهت

: همان(گرايانه به علم را به نقد كشيده است ديدگاه افرادي چون مولكي و هابرماس، نگاه نخبه
يا بهتر [فروشي  گرايي در علم به افادهكه يان كرايب نيز باور دارد كه نخبهچنان). 268 -240

- گرايش به فردمحوري و نخبه). 277: 1378، كرايب(انجامد مي] فروشي است بگوييم به فضل

شايد همين . زا در توسعة علم در جامعة ما بوده استگرايي در علم يكي از بسترهاي آسيب
روي و فردمحوري كنشگران علمي و غلبه آن بر كار گروهي يكي از عوامل خوي تك

تماع علمي از عوامل توسعگي اج البته كم. حضورنداشتن بلوغ اجتماع علمي در جامعة ما باشد
  .خرد و كالن اجتماعي نيز متأثر است

گرايي به دنياي ترجمة متون اجتماعي رسد اين جو نامطلوبِ فردمحوري و نخبهبه نظر مي
گزيني براي اصطالحات  اكنون يكي از معضالت ترجمه، معادلكه همچنان. نيز رخنه كرده است

فرهنگ اصطالحات فلسفه و براي نمونه، اگر به مجموعة واژگان . اجتماعي است مهم علوم
و (از ده  ها بيشبينيم كه دربرابر برخي واژه مراجعه كنيم، مي) 1381بريجانيان، (اجتماعي  علوم

هاي قبلي و  ني هر مترجمي، بدون مراجعه به معادلمعادل ثبت شده است؛ يع) گاهي تا بيست
اعتنا به كار ديگران، معادلي براي آن واژه برگزيده است كه معموالً با گزينش ديگران  بدون

براي نمونه واژة (كم ازنظر شكل متفاوت است  تفاوت معنايي زيادي هم ندارد، ولي دست
utilitarianism گرايي، سودخواهي، اصالت يي، فايدهگراكه سودگرايي، سودآييني، بهره
گفتني است مرجعِ بسياري از اين ). 940: ترجمه شده است، همان... باوري و سودمندي، فايده

  .دادن بين آنها ساده نيست ها افراد موجه و مقبول اهل قلم هستند و ترجيحگزينش
هاي متعدد معادلالبته معرفي . شايد دليل بنيادي اين وضعيت، وجود خوي فردگرايانه است

اغماض از اين مشكل است و شايد بيان آن  اهميت و قابل براي يك واژه صرفاً نمودي بسيار كم
گرايانه و فردمحور آيد، ولي آن نگاه نخبه  شمار گيري به درنظر برخي همكاران نوعي بهانه

اي ترجمه تنگ ويژه در دني كه ميدان نقد علمي را بهتري ايجاد كرده است، چنان مشكالت بزرگ
از اين اشاره شد، منظور ما اين نيست كه سازماني رسمي ايجاد  گونه كه پيش همان. كرده است

اي معين فقط يك معادل  ها دربرابر واژهنامه يا حتي توصيه بخواهد مترجم شود و با بخش
ا كار ممكن است ب ولي اين. كار نه شدني و نه خواستني است كار ببرند؛ اين مصوب را به

شدن اجتماع علمي، كه همة مترجمان و اهل قلم و علم، يا همان كنشگران و كارگزاران  نهادي
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رو شايد مناسب باشد كه رابطة بين مترجم  ازاين. يابدعلم، عضو آن هستند، در عمل تحقق 
واسطه و سطح  ساختار بدون(مثابة كنشگر يا كارگزار، را با اجتماع علمي  ، به)فعال علمي(

  .بررسي كنيم )متوسط
كند كه امروز توجه به كارگزار تأكيد مي/اليوت در تفسير رويكرد گيدنز دربارة پيوند ساختار

: 1390اليوت، (اجتماعي قرار دارد  هاي اجتماعي و فلسفة علومپيوند مزبور در كانون بحث نظريه
ها و ليل واقعيتامروز تح. رسدنظر مي بينانه به چنين تأكيدي بر اين پارادايم واقع). 520

توان آنها را صرفاً با تأكيد بر مفاهيم و حدي پيچيده است كه نمي رويدادهاي اجتماعي به
يا فقط برحسب ) هاي كلي در سطح جامعه يا اجتماع مليحركت(هاي سطح كالن نظريه

رو است  ازهمين. تحليل كرد) هاي ويژهمقياس يا اجتماع هاي كوچكفرد، سازمان(سطوح خرد 
ه در چنددهة اخير، از پيونددادن سطوح خرد و كالن و توجه به رابطة ديالكتيكي آنها ك

با تلفيق ] در اينجا چگونگي كاركرد ترجمه[تحليل واقعيت اجتماعي . استقبال شده است
كارگزار منطبق با همان عالقة كلي رابطة ديالكتيك سطوح خرد و كالن /رويكردهاي ساختار

كاركرد را در /پيوند ساختار 1رئاليسم انتقادي  افرادي چون ري باسكارديدگاه . اجتماعي است
اشاره ). 133: 2011بنتون و كرايب، (اند شناسي پارادايم علمي خود تشخيص دادهكانون هستي

كنيم كه ازنظر انديشمنداني چون گيدنز و بورديو، در اين رويكرد، ساختار و كارگزار در مي
ريتزر و اسمارت، (رار دارند و بين آنها رابطة علّي وجود ندارد سطحي مستقل از يكديگر ق

ولي ازنظر باسكار بين ساختار و كنش كارگزار و چگونگي جريان آن اثربخشي ). 345: 2003
هاي كارگزار ازسوي ديگر، بعضي هم باور دارند كه فقط ازطريق فعاليت. علّي وجود دارد

بنتون (شود دهد و بازتوليد مي موجوديت خود ادامه مياجتماعي است كه ساختار اجتماعي به 
  ).133: 2011و كرايب، 

ترين را، كه برجسته "ساختاربندي"كارگزار را مهم دانسته و نظرية /گيدنز پيوند ساختار
كوزر و : ك گيدنز، در.ر(آورد فكري اوست، به همين موضوع اختصاص داده است دست

داند كه يك اصلي نظرية اجتماعي را درك اين موضوع مي او كار). 250-247: 1387روزنبرگ، 
عامالن يا كارگزاران  نظر گيدنز، يگانهبه. يابدكنش چگونه در بافت اجتماعي روزمره ساختار مي

. كارگزاري و ساختار مفاهيمي زمانمند و تاريخي هستند. واقعي تاريخ، افراد انساني هستند
هاي مكمل يك دوگانه دانست؛ او اين را كارگزار را بايد پاره/گيدنز تأكيد دارد كه دوتايي ساختار

________________________________________________________ 
1. Roy Bhaskar 
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منظور او از دوگانگي ساختار اين است كه ساختارهاي اجتماعي . بينددر دوگانگي ساختار مي
گيري هستند اي براي اين شكلگيرند و هم واسطهوسيلة كارگزار انساني شكل مي هم به

  ).521: 1390اليوت و ترنر، : اليوت، در(
نظرية ) ويژه ماركس، وبر و دوركيم به(شناسان كالسيك بورديو با تأثيرپذيري از جامعه

كارگزار /توان آن را زيرمجموعة پارادايم ساختاردهد كه ميتلفيقي نسبتاً جامعي ارائه مي
براي (كارگزار در منابع مختلف تشريح شده است /بحث بورديو دربارة دوگانة ساختار. دانست

اش به علم شناسي علم و نگاه نقادانهتحليل او در جامعه). 338-333: 1379ونز، نمونه است
توان در كتاب و روشنفكران را مي علمنگاه نقادانة بورديو به . تحت تأثير باشالر و كانگييم است

شناختي او بر سه مفهوم دانيم، رويكرد جامعهكه ميچنان. او مطالعه كرد انسان دانشگاهي
گفتة خودش،  واره استوار است و تحليل او از علم، بهمايه، ميدان، و عمل يا عادتمحوري، سر

) در اينجا كار ترجمه(گيرد و فعاليت علمي منزلة جزئي از سرماية نمادين فرهنگي صورت مي به
براي نمونه (شود بررسي و تحليل مي) يا اجتماع علمي(واره در ميدان دانشگاهي مثابة عادتبه

  ).348-343: 1379 استونز،
كند تا او كوشش مي. كنيمسرانجام، نظرية انتقادي پراگماتيستي هابرماس را مرور مي

يان كرايب نظرية . گرا با هم جمع و تركيب كنداي كلمفاهيم ساختار و كارگزاري را در نظريه
و ساختار،  دادن دو وجه كنش يابد و معتقد است او ازجهت كنارهم قرارتر ميهابرماس را جامع

كرايب، (تر بوده است بدون اينكه يكي را به ديگري تبديل كند يا كاهش دهد، از ديگران موفق
تواند به طور شايد نمودي از جامعيت نظرية هابرماس همين است كه مي). 310: 1378

مستقيم و مؤثرتري به انتظام اين مقالة ويژه كمك كند كه دربارة ترجمه است و فصل مشتركي 
رو است كه  جامعيت رويكرد او ازاين. آيدشمار مي شناسي علم بهشناسي زبان و جامعهجامعه از

گرايي، تفسيرگرايي هرمنوتيكي، و رويكرد پوزيتيويسم يا مثبت(هرسه پارادايم مشهور علم 
  .)159: 1390اليوت و ترنر، : بائرت، در(نگرد را در تلفيق با هم مي) بخشي نظرية انتقادي رهايي

توان را از بيشتر آثار هابرماس مي) يا كارگزار(توجه به روابط ديالكتيكي ساختار و كنشگر 
كاوي و زبان براي تحليل نظرية كنش ارتباطي استنباط كرد، ولي اين نكته در تكية او بر روان

بر او . بيشتر قابل مشاهده است و شايد براي بحث ما نيز مناسبت و كارآيي بيشتري داشته باشد
تأكيد دارد و با توجه ] ويژه زبان به[پندارة بحث آزاد، وضعيت آرماني سخن و عقالنيت ارتباطي 

است، زبان را بستر ) ويژه آدورنو، هوركهايمر و ماركوزه به(دار مكتب فرانكفورت به اينكه ميراث
ر زبان نهفته داند، زيرا به نظر او توان انتقادي دمناسبي براي تحليل نظرية انتقادي خودش مي

گيري كنش انساني البته براي گيدنز و بورديو هم، زبان زمينه و بستر مهمي در شكل. است
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). 345: 2001ريتزر و اسمارت، (گفتة گيدنز زبان منبعي جمعي براي قواعد كنش است  به. است
واره ادتدادن به ع مثابة بخش مهمي از ميدان يا سرماية فرهنگي، در شكل ازنظر بورديو زبان به

تواند كارگزار مي/پرداز بر زبان در چارچوب پيوند ساختار تأكيد اين سه نظريه. تأثير بنيادي دارد
  .خوبي نشان دهد اهميت كاربست اين پارادايم را در تحليل و ارزيابي كار ترجمه به

- ي ميتراي ديگر، به رابطة فرد و جامعه يا كارگزار و ساختار توجه روشنهابرماس در اشاره

. كندگرايي توصيف مياو توسعة فردي و توسعة جامعة زيستي را برحسب رشد عقل. كند
هرمرحلة توسعة . بيندخواني مي جهت، او بين اين دو سطح توسعه نوعي هماهنگي و هم ازاين

تدريج ياد  كودكان به. شوداز ديدگاه خودمحوري درقبال جهان منجر مي "مركززدايي"فردي به 
. انداز ديگران، نقادانه بينديشندهايشان، با توسل به چشمها و ارزشكه به واكنشگيرند مي

هاي فراگير كه درباب توسعة جامعة زيستي، استدالل هابرماس اين است كه ديدگاهچنان
كوشند طبيعت، فرهنگ و جهان بيروني را درهم بياميزند و فقط در فرايندي اي مياسطوره

را توسعه  1شوند تا توانايي زندگي عقالييا ميان آنها تمايز قائل ميهتاريخي است كه انسان
  ).163 -162: 1390اليوت و ترنر، : بائرت، در(دهند 
  

 الگوي مفهومي در موضوع ترجمه
توانيم كار ترجمة متون طور خالصه پيش كشيده شد، مي با توجه به بحث نظري كه به

گرفتن از  با سرمشق. واره يا كنش ارتباطي بدانيماجتماعي به زبان فارسي را نوعي عادت علوم
يا (آيد كه قواعد و هنجارها و نيز امكانات و منابع واره در ميداني به اجرا درميبورديو، اين عادت

توانيم ترجمه را نوعي كنش نهد؛ يا به زبان هابرماس، ميرا پيش پاي مترجم مي) سرمايه
ترديدي . آيدبه اجرا درمي) ازنوع وبري(در وضعيتي آرماني  علمي بدانيم كهـ  عقالييـ   ارتباطي

واره يا كنش ارتباطي بر ادعاهاي اعتباري استوار است و از هنجارها نيست كه اجراي اين عادت
در  "اجتماع علمي"توان تحقق مي. اندكند كه در ميدان عمل پذيرفته شدهو قواعدي پيروي مي

زعم  دان يا وضعيت آرماني سخن دانست؛ همان ساختاري كه بهجامعة ما را مصداقي ويژه از مي
) مترجم(شدة جمعي، موانعي برسر راه كارگزار  تواند برحسب معيارهاي پذيرفتهگيدنز، هم مي

نيافتة  رسد هويت خام و سامانبه نظر مي. بگذارد و هم ممكن است در عمل او را ياري دهد
اجتماعي در وضعيت كنوني جامعة  مة متون علوماجتماع علمي موجب شده است كه كار ترج

________________________________________________________ 
1. Rational lebensfuhrung 
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راد،  قانعي(نزديكي بيشتري داشته باشد  "در علم 1فر سياست لسه"راد، با  گفتة قانعي ما، به
  .زاويه تحليل كرد شايد بتوان آشفتگي دركار ترجمة متون علمي را ازاين). 237: 1382
وارة ترجمه در جامعة ما ي يا عادتكه در آغاز اين نوشتار اشاره كرديم، كنش ارتباط چنان

هايي داشته است، ولي ضرورت وجودي آن وفراز و حتي گسستگي پيشينة تاريخي پرنشيب
اجتماعي هنوز در  همه، اگر بدبيني نباشد، كار ترجمة متون علوم بااين. اكنون قابل درك است

عامة مردم نيستند و واسطة ترجمة متون علمي  مخاطب اصلي و بي. جامعة ما نهادي نشده است
طور آرماني، عقاليي بدانيم، با كساني رابطة مستقيم دارد كه بهـ  اگر ترجمه را كنشي ارتباطي

اجتماعي كنشي علمي  كار ترجمة متون علوم. عضو اجتماع علمي در درون حوزة عمومي هستند
كه اجتماع علمي  يتازمان. است و انجام آن به رعايت اصول و معيارهاي ظريف و دقيق نياز دارد

شكل استواري ندارد، شناخت و رعايت اين معيارها برعهدة مترجم است و ضرورت وجودي 
- ترجمه بياني يك. داشته باشد 2هرگونه قاعده و معيار اين است كه حقانيت و پذيرش جمعي

 اگر ترجمه بخواهد. نيست كه بتواند بر خودمحوري و فردگرايي استوار باشد) مونولوگ(جانبه 
در توسعة علم و فرهنگ جامعه جايگاه مؤثري داشته باشد، ازطريق مخاطبان مستقيم و اجتماع 

  .تواند به اين مهم برسدعلمي مي
هاي سياست، فلسفه، اخالق، علم و هنر را بايد به حوزة عمومي ازنظر هابرماس، مقوله

ذهنيت درباب اجماع و ميانگيري گو امكان شكلوكشاند و با كنش ارتباطي، مباحثه و گفت
و طي عمل ) و نه مونولوگ(طبق نظر هابرماس، معنا ازطريق ديالوگ . آنها را فراهم كرد
وگوي دوجانبه و چندجانبه و محصول زبان نتيجة گفت "معنا"بنابراين، . شودارتباطي ايجاد مي

راين بايد آن را همواره معطوف به ديگري است و بناب] در كنش ارتباطي[خواست و نيت . است
تركردن براي نزديك). 165-164: 1391نقل از هوالب، (ذهني تعريف كرد از ديدگاهي ميان

از پيروان  كنيم كه او درمقام يكيتحليل هابرماس به موضوع اين مقاله، به سخن كوتاه اشاره مي
بحث خود قرار  مثابة شبكة ارتباط عقاليي بستر مكتب فرانكفورت و نظرية انتقادي، زبان را به

كوشد كاو ميروان. داندمي "بخش رهايي"كاوي را الگوي بارز علم انتقادي داده است و روان

________________________________________________________ 
١ .Laissez-faire و Laissez-passer )از زبـان فرانسـوي بـه ديگـر     ) معناي بگـذار بشـود و بگـذار بگـذرد     به  

كه داري ليبرال و اقتصاد آزاد سدة نوزدهم است، چنانهاي اروپايي منقل شده و اصطالحاتي مربوط به سرمايهزبان
  .اندبندوبار ترجمه كردهبيني را اقتصاد بيجهانمنتقدان ايراني اين 

2. legitimacy 
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كاوي است بر او آشكار كنندة كنش شخصِ موضوع روان را كه تعيين "ناخودآگاهي"فرايندهاي 
  ).299: 1378نقل از كرايب، (درآورد  "خودآگاهانه"كند تا كنش خود را تحت نوعي كنترل 

ترجمه را صرفاً بر  "امر اجتماعيِ"نشدن  خواهيم مسئوليت ناهماهنگي و نهاديدر اينجا نمي
هرچند به استدالل بسياري از پيروان (كاوي بدانيم دوش مترجم بيندازيم و او را نيازمند به روان

كر و ؛ اگرهم چنين باشد، مترجم روشنف)كاوي نياز داريميابيش به روان فرويد، ما همه كم
را ) يعني ترجمه(كاوي كند و كنش خود اي روانتواند خودش را تااندازهكارگزار علم است و مي

-كه اشاره كرديم، به نظر ميچنان. درآورد "معطوف به ديگري"در مهار فرايندهاي خودآگاه و 

احساس بند و خام دارد، مترجم با تعهد و كه اجتماع علمي در جامعة ما حالت نيم رسد تازماني
گيري و كند و حتي خود عاملي مؤثر در شكل مسئوليت اجتماعي اين كمبود را جبران مي

  .انسجام اجتماع علمي است كه از نيازهاي واالي جامعة ماست
كنيم كه ترجمة متن علمي كاري علمي است و معيارمندي و همه فراموش نمي بااين

شدن علم و  يونسكو در بحث نهادي. استدر جامعه  "شدن علم نهادي"اثربخشي آن تحت تأثير 
اي كه در آن بتوان از علم براي توسعة اجتماعي كشورهاي موسوم به آمدن زمينه ضرورت فراهم

. كندتأكيد مي) طراز با اجتماع علمي چيزي هم( "پايگاه علم"سوم استفاده كرد، بر تقويت  جهان
رگزار توسعه است، در تقويت اجتماع ترين كاگونه جوامع دولت، كه بزرگ بديهي است در اين

  ).118-94: 1373وينچ و ديگران، ك فينكلي.ر(كننده دارد  علمي و پايگاه علم تأثيري تعيين
او . كار گرفت بار مرتون به مثابة مفهومي علمي را نخستين به "اجتماع علمي"شايد تركيب 

-ها و واكنشريان آن تابع كنشيابد و جداند كه در اجتماع علمي تحقق ميعلم را فرايندي مي

است ) جامعه(هاي هنجاري و ارزشيِ اجتماع علمي و مناسبات اين اجتماع با ساختار فراگير 
: 1376ك مولكي، .؛ براي مطالعة بيشتر دربارة اجتماع علمي ر30-29: 1389نقل از توكل، (

در تحليل علمي به تر و ضمن تعريف پارادايم و جايگاه آن كوهن با نگاهي دقيق). 177-213
ها، شناختي، ارزشهاي جهان اي از مفروضپارادايم عبارت است از مجموعه. نگرداين موضوع مي

كه دانشمندان به آن متعهد و ) مثل نيوتون(هاي بارز ها، قواعد و نمونههاي تحقيق، تعميمروش
علم و تغيير در محور اي كه كوهن به آن توجه كرده است ارتباط بين محتواي  نكته. وفادارند

از هر مورخ علم و فيلسوف ديگر، ساختار اجتماع علمي را  او بيش. سازمان معرفت علمي است
نقل از توكل، (دهد هاي علمي و تحول آن تحت مداقه قرار ميمنزلة مبناي عملكرد پارادايم به

1389 :30.(  
با تسامح (قياس جامعه توان گفت اجتماع علمي ساختاري در سطح متوسط اجتماعيِ درممي

تر و فراگير تحقق معني كه اجتماع علمي در ساختاري كلي اين است؛ به) حوزة عمومي هابرماسي
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مطرح  1دولتـ  يا ملت) جامعه( "اجتماع ملي"يابد، كه برخي اين ساختار فراگير را با عنوان مي
ي بيان اين نكته الزم است خواهيم در اينجا وارد بحث كالن اجتماعي شويم، ولما نمي. كنندمي

و ) مترجم/و مصداق ويژة آن در اين بحث، اجتماع علمي(كارگزار /كه رابطة ديالكتيك ساختار
- كارآيي اين رابطه، به چگونگي عمل ساختار فراگير، يعني اجتماع ملي، منوط است و متقابالً مي

را براي دانشجويان اضافه اين نكته . تواند به توسعة فرهنگي و علمي ساختار فراگير كمك كند
نظر توكل، بررسي علمي اجتماع  به. اي واهي و خيالي نيست مقوله "اجتماع علمي"كنيم كه مي

هاي جمعي رفتار كنشگران علمي، مطالعة جنبه. شناسي علم استعلمي از كارهاي مهم جامعه
ها، ها و همكاريابتهاي ارتباطي بين دانشمندان، رقهنجارها و خلقيات علمي دانشمندان، شبكه

- ها و پاداشنظم و انضباط درون اين اجتماع، مقبوليت و رسميت و مشروعيت علمي، نظام نگرش

- 36: 1389توكل، (جمله است  شده و ترتيبات اجتماع علمي و ارتباط بين آنها ازايننهادي هاي
و پژوهشي، هاي آموزشي  علمي و مؤسسه شايد بتوان همة كارشناسان و اعضاي هيئت). 37

هاي علمي و همة اين نهادها را اعضا و ها، اعضاي انجمن ها و فرهنگستانپژوهشگران پژوهشگاه
اميد است اين افراد دانشور نياز خود را به قرارگرفتن . دهندة اجتماع علمي دانست اجزاي تشكيل

ياري  گيري آندر اين شبكة اجتماعي غيررسمي و ضرورت وجودي آن را بپذيرند و به شكل
يادآوري قاعدة دوم گيدنز . رسانند و ازسوي ديگر، سطوح كالن جامعه نيز آن را حمايت كنند

گيري ساختارهاي توانند در ساختاربندي و شكلنامناسب نيست كه ساختارهاي سطوح باالتر مي
  .ساز باشند و هم راه را هموار كنند سطوح متوسط، هم مانع

  
  بر تحول زبان و فرهنگترجمه و تأثير آن : گيرينتيجه

عبارتي  اي با يكديگر دارند كه بهاند زبان و انديشه پيوندهاي چندگانه و پيچيدهاز ديرباز گفته
باره بسياري از انديشمندان  دراين. توان گفت اين دو مفهوم با هم رابطة ديالكتيك دارندكلي مي

صورت  همان به: ها باشداين بحث پونتي برآيند-شايد اين نكتة كلي موريس مرلو. اندبحث كرده
كنندة سخن و  اند، انديشه نيز تعيينكنندة انديشه تعيين) تعبير سوسوري به(كه زبان و سخن 

پونتي نيز گفتني است كه ارتباط ديالكتيك -در تكميل اين اشاره، اين نكتة مرلو. زبان است
- 63: 1390اليوت و ترنر، : ، دركراسلي(ناپذير دارد سخن و انديشه با كنش انسان پيوند جدايي

  .اي استوار استدرواقع هركنش انساني بر هدف و انديشه). 82

________________________________________________________ 
1. Nation- state 
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پونتي با نظرية كنش ارتباطي هابرماس پيوند برقرار - توان بين بحث كلي مرلودر نگاهي كلي مي
براي . كشدعقاليي انسان را در وضعيت آرماني سخن به بحث ميـ  هابرماس كنش ارتباطي. كرد
برماس معناي دموكراسي از همين وضعيت آرماني سخن و داشتن حقوق برابر در برقراري ها

فرض كه ازنظر هابرماس، وضعيت آرماني سخن پيش هنگامي. شودكنش ارتباطي شروع مي
رود؛ حقوق بشري فراتر مي "آزادي بيان"تحقق دموكراسي است، محدودة استدالل او از اصل 

مثابة كنشي ارتباطي، به زيربناي  به) گفتن به زبان ساده، سخن(ن نظر او، ارائة سخ زيرا به
نچه حقوقِ برابر براي كسب آگاهي و چنا. نياز دارد) داشتن آگاهي(عقاليي عادالنه ـ  انديشگي

  .انديشه وجود نداشته باشد، درواقع وضعيت آرماني سخن تحقق نخواهديافت
ه بازگرديم و مقاله را به انجام برسانيم، بد از اينكه در اين بخش پاياني به بحث ترجم پيش

. كندكند زبان جهان را براي ما تعريف مينيست به اين باور ژاك الكان اشاره كنيم كه اعالم مي
از اين باور الكان دو . درواقع، رابطة تنگاتنگ ميان زبان و انديشه در همين گفته نهفته است

بيني ما متأثر از نگري و سپس جهاناينكه جهانيكي : توان استنتاج كردنكتة بنيادين مي
پشت آن نيز ساختاري انديشگي قرار  ساختار زباني و بالغتي است كه از آن برخورداريم و پس

هاي ثابت زباني خودمان فراسوي دنياي پيرامون و بيرون توانيم با تواناييدوم اينكه ما نمي. دارد
هرچند الكان بحث خود را به . ها را گسترش دهيمانايياز خودمان را بشناسيم، مگر اينكه آن تو

-252: 1390ك اليوت، .ر(دهد  پيروي از مفاهيم فرويدي از خودآگاه و ناخودآگاه گسترش مي
توان كمك گرفت و آن را به فرهنگ و سطح توسعة فرهنگي ، از ديدگاه او دربارة زبان مي)271

ايي فرهنگ هر جامعه است و توسعة زباني و توسعة معني كه زبان عنصر زيربن اين به. پيوند داد
  .فرهنگي الزم و ملزوم يكديگرند

برداشته ) اجتماعي ويژه ترجمة متون علوم شايد به(بنابراين، هر گامي كه درجهت ترجمه 
تواند در توسعة شود، اگر در كيفيتي باشد كه بر توسعة زباني جامعة ميزبان تأثير بگذارد، ميمي

هاي قدرت و استعمارگري در جهان هاي اروپايي با كشاكشزبان. جامعه مؤثر باشدفرهنگي آن 
، ولي پشتوانة اينكه عنوان )شودسادگي از ذهن ما پاك نمي كه اين تأثير منفي به(پيوند دارند 

اين . سياسي نبوده است ـ  اند، صرفاً اهرم قدرت و نابرابري اقتصاديرا گرفته "الملليزبان بين"
و با پيشرفت علم در اروپا 19و  18و  17هاي هاي فكري در سدهها در فرازونشيب تالشزبان

در همان دورة قاجار كه . انداند و خود را با بيان دقيق علمي انطباق داده توسعة كيفي يافته
و متر گيري زمان، به اجزاي دقيقه و ثانيه رسيده بودند و فاصله را با سانتياروپاييان در اندازه

كرديم و فاصله را با فرسنگ تقسيم مي "پاس سه"گرفتند، ما هنوز شب را به متر اندازه ميميلي
 "پا"گويي نباشد، ما هم فاصله را با اگر گزافه. شمرديممي "قدم"تر آن با يا ذرع و حد دقيق
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) جدهماز قرن ه در دوران پس(معناي پا  به) انگليسي( "فوت"گرفتيم، ولي اين با  اندازه مي
پذير نيست و ما بزرگان  ترديد شيفتگي دربرابر فرهنگ بيگانه توجيه بي. تفاوت داشته است

هاي درخشان سپهر را ستاره... سينا، ابوريحان بيروني و علمي خود همچون زكرياي رازي، بوعلي
هاي تاريخ مستند سده. ولي ترجمه بستري براي انتقال فرهنگي است. دانيمفرهنگي خود مي

و جريان انتقال دستاوردهاي فرهنگي از ) هاي صليبيمقارن با جنگ(هم تا سيزدهم ميالدي د
از سدة هجدهم (بحث ما دربارة وضعيت جديد . توانيم مطالعه كنيمشرق به اروپا را هم مي

را  "اينديويدواليسم"و  "دموكراسي"كه، براي نمونه، اصطالحات  هنگامي. است) سو اين به
دليل رابطة  ، به)كه اين ظاهر امر است(كنيم ترجمه مي "فردگرايي"و  "ساالريمردم"صورت  به

هم تاريخ  كه آن(ديالكتيكي زبان و انديشه، پشتوانة فلسفي اين كلمات هم به دنياي فلسفي ما 
اين بحثي طوالني و . آميزد طور انتزاعي با آن مي كم به شود و دستوارد مي) خوشايندي دارد

-اندازه مي خواستيم اشاره كنيم كه ترجمة سنجيده و هدفمند تا چه د؛ فقط ميطلب مستقل مي

انديشانه بوده رسد گفتة كامران فاني ژرفبه نظر مي. تواند در توسعة كيفي فرهنگي مؤثر باشد
ازهمه، واژگانش  يعني پيش. تر شده استكند، طي صدسال اخير، زبان فارسي غنيكه ادعا مي

ايم پيموده "هزاران مفهوم جديد"ما اين راه را ازطريق ترجمه و آشنايي با  تر شده است وغني
انجامد، فقط به غناي واژگاني مي بديهي است ترجمة مفاهيم جديد، نه). 25: 1388نژاد، علي(

خوبي از تأثير اين  كند و مترجمان خوب ما بهكه در ساختار زباني و انديشماني ما نفوذ مي
كنيم كه درپايان و در گفتاري كلي، يادآوري مي. طير آگاهي دارندخدمت و مسئوليت خ
علمي، به توسعة ـ  منزلة كنش ارتباطي عبارت ديگر، چندوچون ترجمه به كارگزاري ترجمه، و به

تر، عبارت روشن به. منوط است) شودساختاري كه ترجمه در آن عملي مي(اجتماع علمي 
، )اجتماعي و ازجمله ترجمة متون علوم(فعاليت علمي  شدن شدن اجتماع علمي و نهادي نهادي

بنابراين، ناهماهنگي و . كارگزار رابطة متقابل ديالكتيكي دارند/در پرتو پارادايم دوگانة ساختار
زاي علم ناشي از تأثير متقابل تنگناهاي موجود در كار ترجمه و تأثير اندك آن در توسعة درون

سخن كوتاه و روشن، كار ترجمة متون به . اع علمي استكارگزاران ترجمه و ساختار اجتم
هاي فردمحوري و تفرد و در وضعيت فقدان بلوغ اجتماع علمي اجتماعي برپاية گرايش علوم

. بيني پاسخ گفتتوان با خوششده در اين تحقيق نمي هاي مطرحاي است كه به پرسش گونه به
توان به ادامة كار كوشندگان اين قلمرو، بازهم ميگام با كامران فاني و برخي  همه، هم بااين

  . ترجمة متون علمي اميدوار بود
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