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  تاریخ معرفتی تعامل و متون  ۀترجم
  *رضوي سیدابوالفضل

 چکیده
 تداخل و است تاریخیهاي  واقعیت گزارش به نامورخ انضمام حاصل تاریخ علم
 ،بینش دانش، پرتو در حال زمانی افق. دارد خود در را گذشته و حال زمانیهاي  افق

ۀ جامع مرهون را ها گی  ژیو این نامورخ و کند می پیدا نمود نامورخ روش و ،ارزش
 در نامورخ معرفتی و فکريهاي  اندوخته اگر. ندا جهانی ۀجامع بر حاکم شرایط و خود
 تاریخ علم از و شود خالصه ،نوشتاري و ،مفهومی ،گفتاري از اعم ،ها نآ ادبیات و زبان

 و فکري میراثکه  این به با توجه ؛شود ارائه زبان سیالیت با متناسبو  پویا برداشتی
 که است راهی تنها متون ۀترجم ،یابد می تبلور آن زبان قالب در جامعه هر معرفتی
 و کند می فراهم را گوناگون جوامع بر حاکمهاي  گفتمان التقاط و ارتباط امکان
 جامعه هر معرفتی و فکري میراث از را جوامع دیگر نامخاطب برخورداريهاي  زمینه

 مکاتب و متکثر علمیهاي  گفتمان که ،نیز تاریخی معرفت ةحوز در. سازد می هموار
 در بیستم قرن پایانیهاي  دهه از خصوص به و نهاده رشد روبه متعددي نگاري تاریخ
 ،است شده متداول مختلفی رویکردهاي شناسی معرفت و شناسی روشهاي  زمینه
 یاري ملل دیگر میراث از گیري بهره در را تاریخ نامحقق جدید هاي وهشژپ ۀترجم

 ۀترجم اثرگذار نقش. کند می فراهم را تاریخ معرفتی شئون يارتقا امکان و دهد می
 و تعامل در تاریخی شناسی فتمعر و شناسی روش ةحوز در مطرحهاي  وهشژپ

 ،دارند تاریخ علم تحول روند در ثريؤم نقش که کسانی یعنی ن،امورخ ۀاندیش تکامل
  .پردازد می آن به همقالاین  که است اي لهئمس

، تـاریخ  علـم  بـودن  انضـمامی  تـاریخ،  ممترج متون تاریخ، علم تاریخ، :ها کلیدواژه
 .تعامل معرفتی تاریخ
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  مقدمه
 ،آنی فرهنگـ ي فضـا  ژهیـ و به ،جامعه بر حاکمي فضا از که است یفرهنگ يداریپد علم

 درخصوصیی گرا پسااثبات نگرش با را آن توان می که ،یبرداشت نیچن. شود می حاصل
 آن هـواداران  شـمار  در را علم ۀفلسف بزرگ پردازان هینظر ازی برخ و دانست برابر علم

 مهـم  ،علـم  تحـول  و نیتکـو  سازوکار رد راها  فرض شیپ و باورها نقش ،آورد شمار به
 ث،یـ ح نیا از. آورد می شمار به مهمي امر را آن ،ینییتب وی روش سطوح در و شمارد می
 ها، ارزش در مستغرقی انسان امور ریسا همانند که استی فرهنگ وی انساناي  دهیپد علم

 کـرد یرو بـا  مطـابق  که ،یبرداشت نیچن اگر .است جامعه بر حاکم یکل روح و ،هنجارها
هاي  کنشی دگرگون و تحققی چگونگ درخصوص شمندانیاند از یبرخ ۀانیساختارگرا

منزلۀ  به ،را خیتار تواند می ،رود کار بهی خیتار معرفت و خیتار در حوزة است،ی اجتماع
ی تلق» هاساختار« یا و »ها ارچوبهچ«ة دآورندیپد حال، و گذشته در انیآدم مستمر کنش
ـ ماه و ادراك هـا  انسـان ی جمعـ  وی شخصی زندگي رخدادها آن پرتو در که کند  و تی

  .شود می نییتعها  آن تیموقع
 تـوان  مـی  ،یشناسـ  جامعـه  و خیتـار  ۀرشـت  دو تعامـل  حاصـل  واي  رشته میاني منظر از

 را هـا  ن انسـا  متقابـل  کـنش  ةکنند تیتثب نیقوان و قواعد ، یعنی»ساختارها« و »ها چهارچوب«
 و جامعـه  و خیتار رسالت و )554 - 548: 1385ریتزر، ( کرد معناي ساختار یوجه در خیتار
 از( خیتار دانش رهگذر نیا از. پنداشت سان یک رای شناس جامعه وی خیتار معرفت آن تبع به

ـ ا کـه را ي بسـتر  و هـا  انسانی جمعهاي  کنش )يعصر هر در بشری معرفتي دستاوردها  نی
اي  مطالعه نیچن بر مترتب هدف ،تردید بی. کند مطالعه می اند گرفته شکل آن قالب درها  کنش

 نیا نامورخ و است حاضر عصر در جامعه بر حاکمي ساختار تیوضع بهترشدني برا تالش
ی برداشـت  و حـال  تـا  گذشـته  از جامعهي ساختارهاي  تیوضعی منطق و قیوث ربط با را مهم

 اگـر  .)424 - 422: 1378 کـار، ( رسـانند  می انجام به گذشته و حالی زمانهاي  افق از مستمر
 و) آن تـر  منعطف و الیسي معنا در( »گفتمان«ي عصر هر در جوامعي ساختارهاي  تیوضع
 ژهیـ و به ،یکنش چیه که استی عیطب ،شودی تلق یگفتماني امری انسانهاي  کنش خوردن رقم

ي گـر ید برداشـت  هـر  یا نییتب فهم، ادراك، معرفت، علم، را آن توان می که اي شهیاند کنش
 مفهـوم ي شـناور  بـه  نظـر  ،اوصـاف  نیا با. ستینی گفتماني فضا نیا از ریتأث یب ،کرد عبیرت

 کـه  اسـت  برخـوردار ی گفتمانیی فضا ازی زمان خاص طیشرا در جامعه که چنان هم گفتمان
 دارد زیـ نی خاصی معرفتي دستاوردها ،کند می تیهدا را ها آن متقابل روابط و ها انسان کنش



 23   رضوي سیدابوالفضل

  1390سال یازدهم، شمارة دوم، پاییز و زمستان هاي علوم انسانی،  نامۀ انتقادي متون و برنامه پژوهش

 جامعـه  آن عالمـان ی معرفتـ ي مباد و ،ها فرض شیپ ،جامعهي ازهاین دل زااین دستاوردها  که
  .است شده حاصل
ـ ن )مقاالت و کتب از اعم( یخیتار معرفت قیمصادیا ی خیتار متون ،جهت نیا از  در زی

 بـا  معـارف  گرید مانند خیتار دانش تحول و نیتکو. کنند می دایپ نمودی گفتمانی ارچوبهچ
 جامعـه  هـر ی زبـان  وی ذهنهاي  يمرزبند به نظر و است ختهیآم هم در زبان و ذهن مقوالت
 تمـدن  و تفکـر  تحـول  ریس که استی حال در نیا. شود می قلمداد جامعه آنی بوم دستاورد

 مفهـوم  در رایـی  گرا یبـوم  و انحصـار  آنی فرهنگ وي فکرهاي  راثیم خصوص به وي بشر
 وي فکـر ي دسـتاوردها  وهـا   شـه یاند یتعاط و ،تعامل تبادل، و تابد یبرنم گرانید از دنیبر

 عصـر  خاصـه  و دیـ جد قـرون  از پسي ایدن در ویژه به. طلبد می را گوناگون جوامعی معرفت
ي ایدن و کینزد تیواقع به ایرؤ از را شدن یجهان ارتباطات، و فنّاوري شرفتیپ که ،پسامدرن

 و کرده دایپي رت بیش ضرورت افکاری تعاط نیا است، کرده دگرگون رای واقع جهاني مجاز
  .گیري از آن ممکن نیست پیشي تاحدود

 است ریفراگ و الیساي  مقوله زبان و ردیگ می صورت زبان قیازطر ها انساني فکر تعامل
 طیشـرا  و بااست،  محدود ،ندارد یثابت و واحد تیماهي بشر خیتار گوناگون طیشرا در که
ـ  و قـوم  هـر ی خیتـار  راثیـ م وی طیمح ستیز ـ ا از. اردی سـازگاري د ملت  بـا یی آشـنا  ،رو نی

 و هاسـت  آنی زبـان  ساختار و زبان بایی آشنا به منوط گوناگون جوامعی معرفتي دستاوردها
ـ . اسـت  ملـل  ریسـا  بـا  ارتبـاط  تـرین راه  ممکن حال نیدرع و نیتر ساده نیا ـ یواقع نیچن ی ت

ـ ا از. آننـد  رشیپذ از ریناگز فنون و علوم همۀ و ستین خیتار دانش مخصوص  ،جهـت  نی
 ماحصـل  انتقـال راه  تنهـا زیـرا  ؛ دارد زیـادي  تیاهمی علم ۀرشت هری تخصص متون ۀترجم
  .است جوامع گرید متخصصان به رشته آنی معرفت
 نگـرش  وباشـیم   داشتهاي  رشته انیمی برداشت خیتار علم از کهی هنگام کردیرو نیهم با

 که ،یخیتار متون ،انیمبدی انسان علوم مختلفهاي  شاخه بر متناظر را دانش نیبدي ساختار
 تبلـور  در فراوانـی  سهم ،اند آمده دیپد جامعه هری شناخت روشی مبان وی معرفتي مباد ۀیبرپا
ي دسـتاوردها  و تجـارب  انتقـال هاي  نهیزم متون نیا ۀترجم و دارند ها انسان عمل و شهیاند
  . کند می هموار را گوناگون مللاي  شهیاند

هـاي   افق گسترش و گشودن دری خیتار متون ازجمله و متون ۀترجم تیاهم به با توجه
ی اجتمـاع  ۀتوسع آن تبع به وی علم ۀتوسع روند بخشیدن به سرعت و جوامع بر حاکمي فکر

 ،یانسان علوم يمند دهیفا وی شناس معرفت گاهیجا به پرداختن ضمن حاضر ۀمقال ،یفرهنگ و
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 پرتـو  در وي سـاختار  یاشـت برد در را آن گـاه یجا و خیتـار  علـم  تحـول  و نیتکو سازوکار
ـ م و کند می یبررساي  رشته میان یافتیره ـ اهم زانی  دررا  اثرگـذار ی خیتـار هـاي   ترجمـه  تی

 .گذارد به نقد می دانش نیای شناخت روش وی معرفت بستری دگرگون
  

  يبشر اتیح در علمي مند دهیفا و تیماه
 موضـوع  هـا  آن درسـتی نا یـا  درسـتی  اریمع و زانیم نییتع و علوم تیماه لیتحل و شناخت
ـ نظر« و )epistemology( »يستمولوژیاپ« یا شناسی معرفت. استی شناس معرفت  »معرفـت  ۀی

)theory of the knowledge( ـ کن بررسی می را گوناگونهاي  دانشی معرفت شأن و تیماه  و دن
 در معمـوالً . دنشـو  مـی  جدا آن اخصي معنا به معرفت از خود خاص مباحث و خچهیتار با

 در نیا ،نیستند قائل تفاوتی چندان علم با )episteme( »شناخت« و معرفت انیم یفارس زبان
ـ ن را معرفت و داردي تر بیش شمول )science( »علم« ةواژ که استی حال  ردیـ گ مـی  دربـر  زی

 بـا را  علم که یدرصورت البته ؛)54 ،24: 1386ایی و شریفی، ؛ رض63 - 55: 1385زاده،  حسین(
 علوم مختص )داشتند نظر مد دیجد قرون اول قرن چند در که چنان آن( رت بیش شمول ةحوز

 نیهم. ردیگ دربرنیز  رای انسان وی عیطب علوم که برند کار به يتر عامي معنا به و ندانندی عیطب
 مجموعـه  ،یآگـاه  و فهـم  مطلـقِ  ،گونـاگون ی معـان  در را آن توان می که است علم از ریتعب

 حـول  شده میتنظی کلي ایقضا ،یجزئ وی کل از اعم واحدي رمحو حول شده میتنظي ایقضا
ي ایقضا مجموعه ،واحدي محور حول شده قیتنسی قیحقی کلهاي  گزاره ،مشخص يمحور

 ون،یمنطق اصطالح در آنهاي  يبند میتقس وی حصول علم ،یتجربهاي  کاوش از حاصلی کل
زاده،  ؛ حسـین 63 - 55: همـان ( ردب کار بهی انسان وی عیطب علوم و ،یتفهم وی نییتبهاي  دانش
  .)9 - 5: 1369؛ خوانساري، 44: 1385

ی خاصـ  سـازوکار  مشمول آن تحول و شیدایپ باشد، نظر در علم از کهي ریتعب هر
ـ ا. اسـت  بـوده  علم ۀفالسف ۀمطالع موضوعنوزدهم  قرن اواخر از که است  از دسـته  نی
 معروف کتاب در )T. Kuhn( کوهن توماسي پرداز هینظر از پس ویژه به که ،علم ۀفالسف

 او هیـ عل یـا  لـه  ،)The Structure of Scientific Revolutions( یعلم هاي انقالب ساختار
ی بزرگهاي  تیشخص ،آوردند فراهم را علم ۀفلسف قوام موجبات و ندکردي پرداز هینظر

، )R. Carson( کارسن راشل ،).Lakatos I( الکاتوش مرهیا ،)K. Popper( رپپو کارل چون
 انـد  داشـته  خـود  عـداد  دررا ) P. Feyerabend( رابندیفاپل و  ،)J. Ravetz( راوتزي جر

  .)632 -631: 1385 ،ریتزر؛ 28 -22: 1385 ؛ سردار،53 -52: 1385 باقري،(
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 قـرن هـاي   ینسـ یوتیهرمن يآرا از یبخش با که ،علم ۀفالسف از دسته نیا افتیره تیاهم
 نیا در ،داردی خوان همی انسان علوم تحول و شیدایپی چگونگ و گاهیجا درخصوص ستمیب

ـ  از کـه  دنـد ید می يساختار و بستر تابع را علم شیدایپ که است نهفته مهم  هـا،  فـرض  شیپ
: 1384اسـتنفورد،  ( بـود  متأثر جامعه بر حاکمی گفتماني فضا کالً وی کیزیمتافي مباد ،باورها

ـ  بـدون  علـم  ،ثیـ ح نیا از .)52 - 28: 1385باقري، ؛ 63 ـ آ ینمـ  وجـود  بـه  فـرض  شیپ  و دی
 جامعه،ی کلي فضا از رندیگ می کار به علوم در تحول یا جادیاي برا عالمان کهیی ها فرض شیپ
 دری جمعـ  وي فـرد هاي  کنش که شود می حاصلیی ها چهارچوب و ،اعتقادات آن،ي ازهاین

ـ ماه علـم  کـه جا  آناز .)Steinberger, 1970: 52-60( رندیگ می قوام آن قالب  وی انضـمام  تی
 رشـد  روبـه  دائمـاً  است وندیپ در آني ازهاین و جامعه بر حاکمی کل روح با و دارد مند خیتار

 رد،یـ گ قـرار ی جهان ۀجامع دسترس درعلوم ي دستاوردها که یهنگام. شود می روز به واست 
ـ ب و شود می واقع دیمف زین جوامع ریسا در ،أمبد ۀجامع براي دبودنیمف ضمن  نگـرش  و نشی

 پرتو در کوهن ریتعب به علمی غنابخش و تحول ریس نیا. بخشد می غنا زین را جامعه آن مانعال
ـ تعب به .)Kuhn, 1970: 45( شود می حاصلها  میپارادا رییتغ وي ساختارهاي  انقالب ـ یر ری  زرت

 راي زیـ چ چه دیبا علم در کند می نییتع که است نیا دری علم تحوالت در میپارادا تیاهم
هـاي   پاسـخ  ریتفسـ  در و کرد طرح را ها آن چگونه کرد، طرحهایی  پرسش چه کرد،ی بررس

؛ 278 - 277: 1367 رایـن،  ؛632: 1385، ریتـزر ( کـرد  تیـ رعا راي قواعـد  چـه  آمده دست به
 ،است شده وارد آن بر کهی انتقادات و میاپاراد درخصوص کوهن ۀینظر .)306: 1377 اباذري،

ـ ن علم جامعه، ساختار تحول ریس مانند  هک دارد خود در را مهم نیا درمجموع  و بسـتر  در زی
ي رگذاریتأث و ارتباط ،ساختار دسته دو نیا انیم و گذارد می تحول به رو خود خاص ساختار

 استی عیطب ،یعلم قیطر نیا در. کند می کمک جوامعی تعال و شرفتیپ به که استی متقابل
سـطوح  ي اعـتال  بـه  میرمسـتق یغ یا میستقم و بخشند غنا را تحول روند زین ممترج متون که

 یانسـان  علـوم  یـافتن  تیموضـوع  و تحـول  ریسـ  ،از این حیـث . کنند کمک امعوجمعرفتی 
 علوم نیاي دستاوردها ۀترجم ضرورت و دیجد قرون دري ساختارهاي  یدگرگون موازات به
  .است تیاهماز  وجه نیهم مشمول زین گوناگوني ها زبان به
 

  دیجد قرون دری انسان علوم تیماه و گاهیجا
 و شناسی معرفت نظر از و دهد تشکیل را مستقلی ةحوز بتواند انسانی علوم که تصور این

 و است اي تازه نسبتاً تصور باشدداشته ي زیمتما موقعیت) methodology(ی شناس روش
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 فروند،( آورد دست به آن درخصوص مطالبی مهفده قرن از پیش منابع در توان می ندرت به
 ریاضی و  طبیعی علوم مانند تواند می نیز انسانی علوم که موضوع این طرح .)7: 1372
 و نهاد قوت به رو مهجده قرن از باشد داشته خود خاص شناسی معرفت و شناسی روش

 رنسانس از پس زمانی دیر تا که مبهمی تصور. شد پذیرفته ضرورت به منوزده قرن در
 بود آن از مانع کرد می ارائه ارسطویی بندي تقسیم که غالبی جو و داشت وجودعلم  دربارة

 طور به علم لفظ. باشد داشته وجودگوناگون  علوم دربارة اي شده تعریف نگرش و بینش که
 نظم داراي و منسجم کردار و گفتار هرگونه به هم و مند روش هاي پژوهش به هم سان یک

 علوم: ندشد می تقسیم دسته سه هب علوم ارسطویی بندي تقسیم در. شد می اطالق منطقی
 یا صناعات از دسته آن یا ذوقی علوم ؛بود ضروریات تحلیل آن موضوع که نظري

 نفس با که عملی علوم و ؛داشت قرار فاعل ذهنیت از بیرون در ها آن غایت که ییها فعالیت
  .)8 :همان( داشت ارتباط فاعل فعالیت
 قرن از پس ویژه به و ،رنسانس از پس نقرو در انسانی علوم شد موجب مهم ۀواقع دو
 علوم این که ییدورنماها و طبیعی علوم شگرف ترقی )الف :گیرد قرار تأمل مورد ،مهفده
 هـاي  اندیشـه  بـا  که) R. Dekart, 1596-1650( دکارترنه  ظهور )ب ؛کردند می عرضه

 ،دستوري شک ۀارائ و) بدن و نفس( ماده و روح دوگانگی به بودن قائل ازجمله ،خویش
  .مطرح کرد را روح به مربوط علومیا  انسانی علوم به پرداختن
 علـوم  و علـوم ایـن   میـان  عمیقـی  شکاف طبیعی علوم سریع رشد هفدهم قرن از )الف
 وجـود  به را ذهنیت این انسانی علوم انفعال و طبیعی علوم سریع پیشرفت. کرد ایجاد انسانی

 در. باشـد  داشـته  وجود هایی تفاوت علوم از هدست دو این علمیت میان است ممکن که آورد
 انسانی علوم در اگر که پنداشتند چنین علوم این میان تفاوت هرگونه انکار با اي عده بین این

 و شـود  مـی  جبـران  انسـانی  علـوم  تـأخر  ندریگ کار بهرا  طبیعی علوم هاي روش و هنجارها
 مهجـده  قـرن  در که شناسی معرفت گاهدید این. داد ارتقاطبیعی  علوم ۀپای به را آن توان می
 اخالقی نظام طبیعی علوم هاي شیوه کارگیري به با تا بود آن بر داشت غلبه ها دیدگاه سایر بر
 دوره ایـن  در بـه همـین سـبب   . کنـد  بررسـی  مـادي  موضوعات مانند را انسان اجتماعی و

 غیـره  و ،طبیعـی  تـاریخ  طبیعی، حقوق طبیعی، اخالق طبیعی، دین ةدربار متعددي مطالعات
 بشـر  که داد نشان اروپا مردم به بعد به مهفده قرن علمی هاي موفقیت .)همان( انجام گرفت

ـ اخ هاي تیموفق. بسازد را خود ةآیند علم با تواند می و داردرا  چیز همه درك قدرت  ایـن  ری
 علـوم  در تـوان  مـی  طبیعـی  و ریاضـی  علوم روش کارگیري به با که آورد وجود به را ذهنیت
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 در طبیعـی  علوم پیشرفت تأثیر .)7 - 5: 1340 نف،( ی دست یافتهای پیشرفتبه  نیز انسانی
 سـعی  نامورخـ  از بسیاري و بود فراگیر آن از تاریخ الگوپذیريي برا تالش و انسانی علوم

  .کمک گیرند طبیعی علوم در مرسوم هاي شیوه از گذشته شناخت براي  کردند
 و داد قرار تأثیر تحت را انسانی علوم هاي رشته همۀ سو ازیک دکارت هاي اندیشه )ب
 اثر تاریخ بر دیگر سوياز و کرد فراهم طبیعی علوم از را ها آن جدایی و استقالل هاي زمینه

 دکارت. کرد فراهم را آن معرفتی سازوکارهاي ۀارائ و شدن علمی هاي زمینه و گذاشت
 تا آورد فراهم را زمینه این و کرد منتقل شناسی روش به را ماده و روح ۀانشناس هستی تفاوت

 و بنگرند متفاوت ماده و روح همانندنیز  را تاریخ و طبیعت بعدهاو  طبیعت و اندیشه اي عده
 را) يماد علوم( طبیعیعلوم  و) یروح علوم( انسانی علوم جدایی و استقالل هاي زمینه
 تأویل امکان انسانی، عمالا در مندي غایت اهمیت سبب به ،ها آن نظر در. آورند فراهم
 نظري مبانی يزیر یپ براي ، بنابراینشتندا وجود فیزیکی هاي پدیده به انسانی هاي پدیده

 کردند تالش )بود معروف اخالقی علوم به مهجده قرن در که علومی( انسانی  علوم استقالل
  .)9: 1372فروند، (

 خود در اي نکته شود فسیرت که صورتی هر به مهجده و مهفده قرون در علوم پیشرفت
 تبدیل دائمی جدل و بحث موضوع به دوره این در انسانی علوم ۀلئمس که است این آن و دارد
 وجود انسانی علوم هاي حوزه از هرکدام درخصوص کافی فکري عناصر چون و بود شده

 دنبال به که امري( بود نشده مطرح علوم شدن تخصصی بحث هنوز عالوه به و نداشت
 انسانی علوم بر اي آشفته وضعیت که بود طبیعی ،)داد رخ کار تقسیم و تکنولوژیک تتحوال
 بیکن فرانسیس افرادي مانند بندي طبقه همانند دوران این علمی هاي بندي تقسیم. باشد حاکم

)F. Bakon (داالمبر یا )De'lembert ( دهد می نشان را ها آشفتگی نوع این نیز علومدر )همان: 
هاي  حوزه دآمدنیپد وی انسان علوم شدن یتخصص .)75 -74: 1377کاپالدي، ؛ 14 -10

ي ایدن مالحظات ویژه به و منوزده قرنهاي  یدگرگونی درپ عرصه نیا در مختلف
 ستمیب قرن ۀمین تا شد شروع نوزدهم قرن از کهی انسان علومي بند میتقس. داد رخي دار هیسرما

 شکل به جیتدر به و شد ظاهر مجامع و ،ها مرتبه ها، کانون ها، نام ازاي  مجموعه قالب در
 قرنی برالیل جیرا دیعقا از چنان ماتیتقس نیا. رود می کار به امروزه کهکرد  دایپ نمودی مقوالت
 و) استیس( دولت ةحوزیی جدا به قائل که بود فتهریپذ ریتأث آنی فرهنگي فضا و منوزده
 قادر بازار و دولت که دانست میهایی  دهیپد ةکنند نییبت را یاجتماع علوم و بود) اقتصاد( بازار

 از اعم(ی انسان کنش گوناگونهاي  حوزه واقع عالم در که یدرحال. ستندین ها آن نییتب به
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 کامالً را ها آن توان ینم و ستندین هم از مستقل...)  و ،یفرهنگ ،یاجتماع ،ياقتصاد ،یاسیس
 و ندداد سوق شدن تر یتخصص سمت به رای انسان علوم نوظهور اتیمقتض .دانست هم ازجدا 

 ها انسانی جمع وي فرد اتیح گوناگونهاي  عرصه نییتب و شناخت که استی حال در نیا
اي  رشته انیمهاي  افتیره قالب در امروزه که طلبد می رتریفراگي کردیرو و تر جامع نگرش

 .)214 - 213: 1383سو، (یافته است  هدوبار ضرورت
  

  تاریخ به علمی نگرش هاي زمینه شدن فراهم
 مبیست و منوزده قرون در ،آن مشخص معناي به ،تاریخ علم ۀفلسف ظهور و تاریخ علم پیدایش
 دیگر مانند  نگاري  تاریخ و تاریخ علم .ه بودشد فراهم قبلی قرون در آن هاي زمینه اما ،رخ داد
 مسلم قدر. ندگرفت تأثیر مبیست تا مهفده قرون هاي دگرگونی از انسانی علوم هاي شاخه

 تغییر را جامعه تشکیالت حتی و مادي محیط که ،طبیعی علوم عملی و فنی هاي پیشرفت
 ادعا و بکشند علمی اي هاله خود کار دور به که آورد پدید نامورخ برايرا  اشتیاق این داد، می

از  اي پاره برهم هجد قرن در نامورخ اگرچه. آورند وجود به علمی تاریخ توانند می که کنند
 در. نبود مورخان براي موفقی عصر دوره این کل در ،آمدند غالب پیشین نگاري  تاریخ نواقص

 پیشرفت تأثیر تحت اما بود، نگاري  تاریخ براي محرکی گرایانه ملیهاي  گرایش ظهور عصر این
 تاریخ وحدت به که( بشري جوامع تطور بر حاکم کلی قوانین تدوین درپی و طبیعی علوم

 ادوار یتمام به را جوامع خاص هاي دوره از هایی جنبه باکانه بی نامورخ) داشت توجه بشري
. نوشتند می بشري تمدن پیشرفت با مرتبط را تاریخ اًمشخص و دادند می تعمیم یخیتار

) J. B. Bossuet ()1627- 1704( بوسوئهژاك بنینی را در کار  نگاري  تاریخاي از این  نمونه
 )Discourse on Universal History( گفتار در تاریخ عمومیدر  1681 سال دران یافت، او تو می
 یا بزرگ یاختراع با دوره هر که کرد تقسیم دوره هفت به را انسان ةشد شناخته  تاریخ کل

 چنین). 61: 1372 ؛ فروند،173 - 171 /6 :1380کاپلستون، ( شد می آغاز جغرافیایی یاکتشاف
 چون هم کسانی جدي واکنش با نیز خویش عصر همان دری حت تاریخ صدرخصو بینشی

  .)35 - 34: 1354 ؛ پوالرد،14 -12: 1340 نف،( شد مواجه ولتر
 معناي ترقی ۀاندیش از تأثیرپذیري و متفکران میان درتاریخ  مداوم پیشرفت به اعتقاد
 اي گونه به را بشر طوالنی ۀگذشت توصیف توانست و بخشید تاریخ کل ۀمطالع به جدیدي

 خود کار در را نگرشی چنین که) E. Gibbon( گیبون ادوارد چون نیامورخ اما .کند توجیه
 سقوط نگران باشند، داشتهرا  تاریخ یمعرفت شرفتیپ ۀدغدغ که این از قبل گرفتند، کار به
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 حفظ هدف باو  انتقادي نگاه با را انسان پیشرفت سیر و بودند خویش عصر گر روشن تمدن
 سرنوشتی تاحدودي نیز گیبون اثر عالوه به. کردند می بررسی خود زمان شرایط تثبیت و

 تیشأن در مورخان ـ لسوفیف نیرگذارتریتأث از() G. Vico( ویکو ستایجامبات آثار مانند
 عصر در. نداشت بالفصلی پیروان خود از پس نیز او چراکه ؛کرد پیدا) خیتار یعلم

شد  نمی تدریس تاریخ ها دانشگاه در و شد نمی دانسته لمیع اي هرشت تاریخ يگر روشن
  .)62 -61: 1354 ؛ پوالرد،63: 1340 نف،(

 آموزش. یافت گسترش گذشته با متفاوت کامالً مسیري در نگاري  تاریخ نوزدهم قرن در
 راه اروپایی کشورهاي سایر سپس و آلمان هاي دانشگاه و مدارس در تاریخ منظم و رسمی
 این در که ،فکري آزادي ةعالو به ازحد بیش گرایی تخصص اما .کرد فراهم را تاریخ بسط
 در ناپلئون ۀغلب دنبال به که گرایانه، ملی هاي گرایش رشد طور همین و ،آمد وجود به قرن

نف، ( گذاشت جاي به نامورخ ذهن رد منفی تأثیراتی گذاشت، رشد روبه آلمان مثل مناطقی
 مجالت و نشریات ظهور و بایگانی مراکز تدریجی رشد با عصر این در .)64: 1340

 علوم از الگوپذیري دنبال به چنان هم غالب نگرشاما  نهاد، رشد روبه تاریخ دانش تخصصی،
 تأثیر علمی کامالً چهارچوب از تاریخ اصحاب تدریجی دورشدن در امر همین و بود طبیعی
 صورت اروپایی کشورهاي در تاریخ درمورد هایی ویژگی چنین هرچند. داشت یفراوان
 بر حاکم شرایط بنابر نامورخ از دسته هر که هایی ضعف نقطه لحاظ به ،نداشت یسان یک

 در. نکرد ظهور تاریخ به علمی کامالً ینگرش قرن این اواخر تا داشتند، خویش مملکت
 و داد رخ روسیه و آلمان و ایتالیا در چه آن همانند ،سیاسی هاي نظام پیدایش نیز زمان همین

 تکنولوژي رشد روند ازي ریاثرپذ و سو ازیک منوزده قرن گرایانۀ ملیهاي  پردازي نظریه از
 هاي ارچوبهچ سمت به را مورخان نگرش و بینش بود، متأثردیگر ي ازسو غرب، دنیاي
 انداخت تعویق به یاندک را تاریخ از شده تعریف کامالً علمی نگرش ظهور و داد سوق قالبی

 قرن در گرایی اثبات مکتب رشد تأثیر تحت که ،اي اندیشه چنین .)210 -209: همان(
 ییواگرا در ویژه به و کرد فراهم را نامورخي انزوا موجبات ،بود نهاده رشد روبه منوزده

 در غالب گرایی اثبات کردیرو البته( بود مؤثر یاجتماع علوم گرید از خیتار علم
ی انسان علوم شدن تر یتخصص موازات به زمان نیا از. )نبود ریتأث یب آن دری شناس جامعه

 از را شیخوی واقع گاهیجا کسبهاي  نهیزم جهیدرنت و گرفت فاصله علوم ریسا از خیتار
 براي) L. V. Ranke, 1795-1886( رانکه فون لئوپولدي ها تالشهرچند  .داد  دست

 انیدانشجو ازي ادیز دادتع تیترب و آلماني ها دانشگاه در خیتاری آموزش مراکز گسترش
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 دری پژوهشهاي  داده بودن موثق لزوم و منابع نقد براو  خاص دیتأک و خیتار به مند هعالق
 در که ،روانشیپ و اوي ها تالش سلسله، داشتي ثرؤم سهم خیتار دانش سطح يارتقا

 تحول ریس بهز ینهایی  بیآس ،بود ثرؤمی خیتارهاي  پژوهش در گرایانه اثبات افتیره تیتثب
 ضرورت گرید بار ستمیب قرنی معرفت وي فکر اناتیجر حال نیباا .وارد آورد خیتار دانش
 سوقی سمت به را خیتار علم آشکار کرد و نامورخ براي را گذشته رتریفراگ و جامع ۀمطالع

 گرفتن شیدرپ و پژوهش امر در گرایانه اثبات کامالًي کردهایرو از عدول با بتواند تا داد
 انسان خدمت در و کند حاصل دوباره جایگاهی گذشته فهم دري ریتفس وي ختارسا نگرش

  .داشته باشدي مدتراکاري کارکردها جامعه و
ـ ا و هـا  سینتیویهرمني ها تالش از نظر  صرف ،خصوص نیا در  سلسـله  هـا،  سـت یآل دهی
 یاعتراضـ  زیـ هرچ از قبل آنال مکتب. است داشتهي تر مشخص سهمها  ستیآنالي ها تالش

 و ،منـد  هـدف  ،يسـاختار  ۀمطالعـ کـه   آن تر مهم و بود خیتار ۀمطالع در گرایانه اثباتی مش هب
ـ ا امـد یپ اگـر  1.کـرد  مـی  وجـو  جستی نظام وی اسیس خیتار از عدول با را گذشته جامع  نی

 بـا  خیتـار ي سـاختار  دركي بـرا  تـالش  ،اسـت  نگاري تاریخ مکتب نیتر موفق که ،مکتب
 بهبـود  جـاد یا هدف با را گذشتهي ساختار درك خیتار علم ،ودشی تلقاي  رشته انیم افتیره
  .دارد نظر مد حال زمان ساختار در

ساختار حیات جمعی آن جامعـه در ادوار پیشـین    ۀیافت ساختار هر جامعه صورت تکامل
 ةشـدن حـوز   تخصصـی . طلبـد  مـی اي  جانبـه  آن درك همـه  گوناگونو شناخت ابعاد  است
ارتبـاط میـان علـوم     مـا اهموار کرده است،  خوبی بهاین ابعاد را  ۀمطالع ۀاتی علوم زمینمطالع

تـر مسـائل    علمـی  ۀامکـان مطالعـ   ،ضوعات متفاوتمو ةدرباراي  رشته میانو درك  گوناگون
  .آورد می مربوط به حیات اجتماعی یک قوم و ملت را فراهم

  
  اي رشته ك میانعلم تاریخ و ضرورت در

 ،علما همۀ ۀمطالع موضوعیک موضوع کلی  منزلۀ بهنسانی یک کلیت و حیات ا منزلۀ بهانسان 
هرقـدر اندیشـمندان ایـن علـوم بـه       ،رو ایـن  از. هستند ،مان علوم طبیعی و انسانیاعم از عال

و بیـنش و روش بینـابینی را در شـناخت انسـان در پـیش گیرنـد        شـوند نزدیک  دیگر یک
گرایـی علمـی بـه     انسانی هـم  علوم ةدر حوز. حاصل خواهند کردمدتري اکارهاي  دستاورد

پیش  اندیشی و نگرش از باریک ةرا از محدود خودکند که  می کمکها  اندیشمندان این رشته
 ةچنین رویکـردي در حـوز  . حرکت کنند وفاق علمی درجهتشده رهایی بخشند و  تعریف



 31   رضوي سیدابوالفضل

  1390سال یازدهم، شمارة دوم، پاییز و زمستان هاي علوم انسانی،  نامۀ انتقادي متون و برنامه پژوهش

دانش تاریخ شمول موضوعی فراگیرتري دارد  زیرا ؛دارد يتر بیشمطالعات تاریخی ضرورت 
 مطرح علوم انسانی پهلوهاي  تاریخی با بسیاري از تخصصهاي  ن در انجام پژوهشاو مورخ

و براي مورخان الزامـی  علوم انسانی  گوناگونهاي  با حوزه تر بیشآشنایی  ،رو ازاین. زنند می
پی آنند که ن درامورخ. را درك کنندها  این رشته بر حاکمبینش و نگرش آنان  تا مقتضی است

را از بازگویی  د و دانش تاریخنوقایع تاریخی ارائه ده از مفهومیو  ،بط، منسجمضمن یشرح
د تا در خدمت شرح و تفسیر سرگذشت جمعی انسـان  نسمتی هدایت کن حوادث پراکنده به

در مقـاطع  داده  رخهـاي   علم تـاریخ دگرگـونی   ،در این جهت. در روند تکاملیش قرار گیرد
و شرح ساختاري حیات اجتمـاعی آن را   کند ررسی میب رامختلف تاریخی یک قوم و ملت 

ند که با شناخت و تحلیل ا این هدف دنبال بهن امورخ ،توان گفت می بیان دیگر به .در نظر دارد
ی تحوالت تاریخی، پاسـخی بـراي مشـکالت    اعصار گذشته و تبیین علّ در جوامعمند  نظام
؛ 41 - 27: 1357گلدمن، (پیوند بزنند گر دی یکبیابند و حال و گذشته را به  ۀ امروز خودجامع
ـ را تصـورات  یبرخـ  برخالف .)58: 1375 ؛ ساماران،27 - 11: 1385 برك،  را خیتـار  کـه  جی

 امـور  ۀمطالعی درپ خیتار علم داند، می گذشته فرد منحصربه و خاص موارد حیتوض یا مطالعه
 حوادث نییتب و شناخت. است یجمعي بستر در منفرد موارد لیتحل وی کلي منظر از خاص

ـ ا ۀمطالع گرو در فرد منحصربه  تـالش  و هاسـت  آن وقـوع ي سـاختار  بسـتر  در حـوادث  نی
 استی خیتار ةگستردي ساختارها وها  نظام ۀمطالع ویژه به و امر نیا بررسیاي  حرفه نامورخ

 نمـود ی خیتـار ي ساختارها وها  نظام .)139 ،129: 1384 ؛ استنفورد،218 - 215: 1383سو، (
هـدف قـرار    راهـا   نظام نیهم ۀمطالع خیتار علم واند  جامعه هر فرهنگ و فکر نیتع و شنک

براساس  را شیخو روش و نشیب کهی شمندانیاند يآرا به مراجعه ث،یح نیا از. داده است
 و داردي ثرؤمـ  نقشی خیتارهاي  پژوهش تر بیشي مداکار در اند، کرده میتنظی افتیره نیچن
 که است یعیطب. کند می هموار را مختلف جوامع در خیتار اصحاب یمعرفت تعاملهاي  نهیزم

ـ ن و جامعه هری زبانهاي  تیمحدود و سو ازیک زبان و ذهن تیاهم به نظر  نبـودن  مسـلط  زی
ـ  تعامـل ي بـرا  نهیزم نیبهتر ،گریدي ازسوگوناگون ي ها زبان به خیتار انگر پژوهش ی معرفت
  .خواهد بود جوامع گریدی خیتار متون ۀترجم خیتار اصحاب

 
  تاریخ در ممترجایگاه متون اهمیت و ج

ذهـن و   ۀرابطاز آن تر  هستی آدمی است و جایگاه زبان ملفوظی و مفهومی و مهم ۀزبان خان
برخـی  . رود مـی  شـمار  ی و پدیدارشناسی اصـلی بنیـادي بـه   هرمنوتیکهاي  زبان در برداشت
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انـد   تی و جهـان قلمـداد کـرده   ارتبـاطی انسـان بـا هسـ     ۀدریچـ  یگانـه اندیشمندان زبان را 
)Bleicher, 1980: 11-15; Gadamer, 1977: 59-82(. دیگر، زبان فرهنـگ اسـت و    يازسو

کامـل الگوهـاي رفتـاري     ةاگر فرهنگ را گستر. یابد می فرهنگ هر جامعه در زبان آن تجلی
هـاي   ها، نظام محسوس انسان، اعم از ایدئولوژيو دستاوردهاي محسوس و غیر بدانندانسان 

جامعـه را فرهنـگ    بـر  حاکمو روح  ،اخالقی، ساختارهاي اجتماعی و سیاسی، آداب و سنن
نمودهـاي   یو بیـان تمـام   ،ابزار بیان هر جامعه، مجراي فهم، تفهـیم  یا؛ زبان کنندآن قلمداد 

زبـان تجسـم فکـر انسـان و     . اردفرهنگی اسـت و هویـت فرهنگـی جامعـه را در خـود د     
هـا   بودن و تعلق فکري و فرهنگی انسـان  با اصل و جوهر انسان اعمال اوست و ةدهند شکل

ــت ــاط اس ــدي،( در ارتب ــالمر،275: 1370 احم ــو .)195 ،168: 1382 ؛ پ ــر يازس در  ،دیگ
ماننـد هـر علـم دیگـري از دل فرهنـگ و      ري از تاریخ، معرفت تاریخی هم برداشت ساختا

اگـر از تـاریخ برداشـتی     ویـژه  بـه . شـود  مـی  بر جامعه حاصل حاکم يسنن پنداري و کردار
مـوازات سـیالیت و    توان به می گاه ، آنندباشداشته » پسامدرنی« هاي گفتمانی مطابق با اندیشه

گـویی و   کلـی شناوري زبان در هر جامعه، گفتمـان تـاریخی سـیال و فـارغ از جامعیـت و      
 س،زاکـ (داشـت   ،کالن و الگوهاي فراتـاریخی هاي  معناي آمریت قرائت به ،قطعیت و ثبات

 قرائتـی تبع چنـین   به .)123 - 112: 1380 ؛ روسنائو،261 - 258: 1373 ؛ احمدي،3 - 1: 1377
 ،محـور  محور و مـتن خصوص هرمنوتیـک مفسـر   به ،هرمنوتیکیهاي  از تاریخ که با برداشت

بر جامعـه در   با گفتمان حاکم اًمشخصت تاریخی و مبانی روشی آن نیز خوانی دارد، معرف هم
معرفتـی  هـاي   فـرض  ه از چـه فکـر و فرهنـگ و پـیش    کـه جامعـ   به این تناظر است و بسته

  .شناسی آن نیز معلول همان شرایط خواهد بود برخوردار است، علم تاریخ و روش
آن جامعـه اسـت و    ۀگذشـت تداخل حال و اي  گونه ن در هر جامعه بهاحاصل کار مورخ
حاصل کـار   ،نهایت امر در. و فرهنگ آن جامعه را در خود دارد ،فکر ،پیوند ماهیت، هویت

انجامد و تحول و تداوم  می نگاري تاریخگیري متون علمی تاریخی و متون  به شکلن امورخ
کـه   ،نگـاري  تـاریخ متـون  . کنـد  بیان میتاریخی هر قوم و ملت در طریق تکاملی خویش را 

ر بـا هـ   سـت، ها پژوهشـی آن   منطق ان، وآنۀ جامع ،ناشناسی مورخ مبانی هستیدهندة  نشان
نفسـه امـري    و لذا فـی  شود می نوشتهآن  است که دراي  خاص جامعه ،از پیشرفتاي  درجه

 بـراي شـود و تـا زمـانی کـه مترجمـی       می متون در چهارچوب زبان متعیناین . بومی است
ایـن دنیـاي   هـاي   شکسـتن قفـل دروازه   بـراي انضمام با این دنیاي بومی داوطلب نشـود و  

و  گونـاگون مـانع تعامـل تـاریخی جوامـع      وزنـدانی اسـت   ، زبـان  نکندسعی راز   و  رمز  پر
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اي است که میان دو دنیاي  مترجم متون تاریخی واسطه. شود می دیگر ها بر یک اثرگذاري آن
دارد  أزبان مبـد  بهتسلط کند و لذا هم نیاز به  می برقرار ارتباطمتفاوت و دو گفتمان تاریخی 

اسـت کـه مـتن در آن پدیـد     اي  ار ذهنی جامعهو هم نیازمند آشنایی الزم با فرهنگ و ساخت
آن اشراف  علم تاریخ و شئون معرفتی شایسته است مترجم متون تاریخی هم بر. آمده است

  .و مقصد را بشناسد أمبد ۀخ و فرهنگ جامعیداشته باشد و هم در حد نیاز تار
و محافل ن اشناختی تاریخی از آنِ مورخ معرفتی و روشیاري از دستاوردهاي امروزه بس

جوامـع   ۀیافتـه اسـت و حتـی شـناخت گذشـت      آکادمیـک کشـورهاي توسـعه   هـاي   و حلقه
. ن ایـن کشورهاسـت  امورخـ  يهـا  تالشنیافته تا حد زیادي مرهون  توسعه و توسعه حالدر

در و تغییر در بینش و روش معرفتـی   دگرگونی در حیات مادي و تکنولوژیکی دنیاي غرب
هاي کسب اندیشه در ایـن جوامـع رو بـه     زي و روشور قرون جدید موجب شد تا اندیشه
اصـحاب  . گیـرد در اختیار  ،صورت یک جریان متداوم به ،تعالی گذارد و میراث گرانبهایی را

ـ  منظور بهافته ی تاریخ در دیگر کشورها براي مراوده با محافل تاریخی کشورهاي توسعه  ۀارائ
 ـ مورخاین . از وادي ترجمه وارد شوند یدبا ها آنهاي  گیري از یافته خویش و بهرههاي  یافته

گشاید و میان دنیاي بومی و جهانی عصر خـویش   می زندان زبان را ةمترجم است که درواز
 هـا  اندیشـه  تعـاطی ن از این راه به تعامل معرفتی تاریخ و اآشتی مورخ. کند می آشتی برقرار

  :کهچرا. کند می شود و راه را براي اعتالي فکر و فرهنگ جهانی هموار میمنجر 
 شـکل ی گفتمـان ي فضـا  در ،انـد  خیتـار  علـم ي نوشـتار  نیتعـ  که نگاري تاریخ متون .1

. شـوند  می یتلق جامعه هري رفتار وی کنش قواعد و ،چهارچوب ساختار، ندیابر و رندیگ می
 دري واحـد  زبـان  از اسـتفاده  هنـوز ي بشري ها شرفتیپ ۀهم با که ،جهانی کنون طیشرا در

ـ ا از يریـ گ بهره راه تنها است، نگرفته قرار ناورخم کار دستور  کـه  اسـت  ترجمـه  متـون  نی
 فـراهم  را جوامـع  گـر یدی کنشـ  واي  شـه یاندهـاي   چهـارچوب  و گفتمـان  با ییآشنا امکان

 .سازند می ریپذ امکان را جوامعدیگر ی خیتاری تعاط و تعاملن امورخ ـ مترجم و آورد می
یی فوکو سنخ از یگفتمان ریتعب با چه ،زین علم است، الیس اي مقوله که گفتمان همانند .2

یی ایپو و تحول در همواره ،او مخالفان و هواداران وی کوهن سنخ از  یمیپارادا ریتعب با چه و
. ردیـ گ می خود به گوناگونیي ساختارها و دهد می ارائه يدیجدي دستاوردها دائماً و است

 هستند ها ترجمه نیا و یابند می نمود زبان لبقا در ساختارها و دستاوردها دری دگرگون نیا
 .سازند می آشنای گفتمان تحوالت نیا با را گر پژوهش که

. دیگشـا  مـی  یخیتـار هـاي   پـژوهش  در رای نینـو هاي  افق نگاري تاریخ متون  ۀترجم .3
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 و مسـائل  نـوع  چـون  و کنند می یبررس را شیخو ۀجامع به مبتال مسائل جامعه هر نامورخ
 در گشـایند  می نگاري تاریخمترجم  متون کهیی فضا ،است متفاوت گوناگون امعجوي ازهاین

 انجـام  طـور  نیهمـ  وی هسـت  و خیتـار  بـه  متفاوتنگرش  و مقصد زبان نامورخي ریگ الهام
 .شود می واقع مؤثر مداکارهاي  پژوهش

 قـرن  در چـه  آن خصـوص  بـه  و ،افتـه ی توسعه جوامع در خیتار علم ۀتوسع به با توجه .4
 علم نیا ۀفلسف و خیتاری پژوهش  منطق و شده محققیی اروپاي کشورها ازی برخ در ستمیب

ي کشــورها نامورخـ  خیتـار ی علمـ  متـون  ۀترجمـ  اسـت،  قـرار داده یی بـاال  سـطوح  در را
 و کنـد  مـی  آشـنا  نوظهور شناسی معرفت وی شناس روش میمفاه و مسائل با را توسعه درحال

هـاي   پـژوهش  دراي  رشته انیمهاي  افتیره شدن محقق در گذشته ازي ساختار درك ویژه به
 .شود می واقع مؤثری خیتار

 و قـوم  هـر ی بومي دستاوردها شناساندني برا موفق راهی خیتاری علم متون ۀترجم .5
 تـر  مهـم . اسـت ) یفرهنگـ ی افتیره با(ی جهانهاي  عرصه به آگاهانه ورود و گرانید به ملت

 ۀفلسـف  و ،نگـاري  تـاریخ  ،یخیتـار  معرفت تحول ریس رب اشراف در را خیتار اصحابکه  آن
 ،نگـاري  تـاریخ  مکاتـب  وی علمـ ي دسـتاوردها  ۀترجمـ  ،ثیـ ح نیا از. کند می يیار خیتار

 یِمعرفتـ هـاي   حـوزه  ریسـا  و ،یشناس روان ،یشناس جامعه ،گرایانه اثبات ،یکیهرمنوت ،یفلسف
 .بود خواهد اثرگذاری خیتار معرفت  قیعمت در که استي بلند گام یافته توسعه جوامع
 وي فکـر ي فضـا  کـردن  دگرگـون  در متـرجم  متـون  بزرگ سهم به با توجه همه، نیا با
 مناسـب  راه یعنـی  ،ها ترجمه که کرد توجه زین مهم ۀنکت نیا به دیبا گوناگون جوامعی معرفت
ن بـه همـی  . شـود انجام ي انتقادی مش و شناسانه بیآس کردیرو با ،لمل و اقوامی معرفت تعامل
ـ م و دارد دهیچیپی تیماه خیتار علم تحول و نیتکو روند که چنان هم ،سبب ـ ا انی  و علـم  نی
ـ  بـا  زین خیتاری علم متونباید  است، متقابل ارتباط آنی نیتکو بستر  نگـاه  و کـرد یرو نیچن
 براي همین باید. شود تیرعا ها در آن متون ریسااي  ترجمه الزامات و ترجمه شوندي انتقاد
 مـتن  لفظ به لفظ ۀترجمي جا به و توجه آن عناصر لیتحل و متون سبک به ناجممترـ  مورخ
 مقـارن  جامعه هري ساختار بستر بای خیتار متون نیتکوچون . کنند دركرا  آنی کل مفهوم

ی رسـالت  درنظرداشـتن  بـا  و شوق سر از باید و است مؤثرتر ها انسان کنش تحول در ،ستا 
 کننـد  می ترجمه کهی متون بر مترجم مورخان است الزم. ودش انجام) متون ریسا از( تر میعظ

 داشـتن  و مقصد و أمبد زبان دو هر بری کاف تسلطي امر نیچن و باشند داشتهی مفهوم تسلط
ی زبان سطوح و متنمبدأ یی محتوا وی زبان سطوح به توجه چنین هم. طلبد می را یادب ۀحیقر
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ی مفهوم زبان انتقال بهخود را  توجه هعمد باید مترجم و است الزمي امرمترجم  متن مقصد
 هست زین متن ریتفس ترجمهی عبارت به. مصروف کند الفاظ پشت در نهفتهی گفتماني فضا و
ي بـرا  را آناي  گونـه  بـه  أمبد زبان گفتمان فهم ضمن که استی کس موفق مترجمِ ـ مورخ و

 سـاخت ی متن هر. سازد نآسا ها آني برا رای گفتماني فضا نیا فهم که کند ترجمه نامخاطب
ي بـرا  دیبا مترجم دارد؛ را خود خاصی کالم و ،یاخالق ،یفلسف ،یاجتماع ،یخیتار ،يفکر
ي اثرگـذار  و فهـم هـاي   نهیزم تا شدیندیباي  چاره ها آن انتقالی چگونگ و میمفاه نیای تمام

 امکـان  حد در مترجم ـ مورخ که دارد ضرورت عالوه به. کند هموار را متنی خیتاري محتوا
 به اثرگذار اي گونه به را متن امیپ تا کند مبادرت )آني ساز یسطح نه البته( متني ساز ساده به

 انیـ م الزمی یکنـواخت  وی همـاهنگ  جادیا و متنی زبان ساختار به توجه. دهد انتقال مخاطب
 متون مثالً( ترجمه در شیخوي باورها وها  فرض شیپ واردکردن از دنیگز يدور ،آني اجزا

 مـتن  ۀترجمـ  دری سـع  ،)سـت ینی خـال ي کـرد یرو نیچن از قاجار ةدوری خیتاراي  ترجمه
 کـه ی مسائل و ازهاین به توجه ،آمده وجود به آن در متن که ییفضا و مؤلفي باورها براساس

 و مسـائل  بـا  بایـد  متـرجم  متن که نیا به اهتمام باالخره و ،هاست ن آي گو پاسخ مترجم متن
 دگرگون بهترشدن براي را موجودی گفتمان افق وباشد  داشته تناسبی بوم نامحققي ازهاین

  .توجه کند ها آنبه  توانا مترجم ـ مورخ دارد ضرورت که استهایی  دغدغه ازی بخش کند،
 

  يریگ جهینت
ـ ا لیـ تحل و شـناخت  خیتـار  علـم  و اسـت  گذشته دوران در انیآدم یجمع کنش خیتار  نی

 دو تـداخل  از خیتار علم. دارد نظر مد حال زمان در نایآدم اتیح بهترشدن را برايها  کنش
ـ ازا. شـود  مـی  حاصل مورخ نگرش و ،روش نش،یب پرتو در گذشته و حالی زمان افق  رو نی

هـاي   نهیزم و دهیرس بلوغ به آن در کهاي  جامعه گفتماناز آن  تر مهم و مورخ نگرش و نشیب
 بسـتر  جامعـه  هر. است کننده نییتع اریبس ریمس نیا در است ختهیری پ را خیتار شدن یعلم
 دری خیتـار  معرفت ازجمله و گوناگون علوم و دارد را خود خاصی زبان ساختار وی خیتار

 جوامع گریدی علمي دستاوردها از توانند می عالمان که راهی تنها. ندیآ می وجود به بستر نیا
 جـاد یا امکـان  نامترجم ـ مورخ زین خیتار ۀعرص در. است ترجمه به آوردن يرو رند،یگ بهره

 انضـمام  از خیتار علم که چنان هم. کنند می فراهم را جوامع گرید در خیتار اصحاب با تعامل
 هـم  بـه را  گذشـته  و حالی زمانهاي  افق و شود می حاصل اوی نشیگز موضوعات با مورخ

 عجوامـ ی گفتمـان ي فضـا  با زین نامترجم ـ مورخ د،یآ دست بهی خیتار معرفت تا ونددیپ می
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 گـر ید نامورخی پژوهش وی معرفتي دستاوردها انتقال در اي واسطه و شوند می مرتبط گرید
 تیرعا با که نیا شرط بهی خیتار متون ۀترجم ،ثیح نیا از. هستندي خود ۀجامع به جوامع

 انجامـد،  مـی  خیتاری روش وی معرفت سطوح يارتقا به هم باشد همراهی ادب وی علم نیمواز
 جوامـع ی فرهنگـ  رونق به هم و ،دیگشا یمی خیتارهاي  پژوهش در را يدیجدهاي  افق هم

 سـطوح  در جامعـه  شـرفت یپ حاصل خیتار دری منطق و منظم ۀشیاند داشتن. کند می کمک
 رای سـطوح  نیچن به دنیرس راه که هستندهایی  واسطهی خیتار متون ۀترجم و است متعدد

  .کنند می تر هکوتای خیتاری شناس یهست وی معرفتی مبان تعمیق با
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