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چکیده
ۀنوشـت روشجـوي وجسـت درو بررسـی کتـاب   ،معرفی، نقدخواهیم بهیمدر این مقاله 

در After Methodمجتبی عزیزي بپردازیم. جان ال این کتاب را با عنـوان  ۀال و ترجمجان
روشجـوي وجسـت درمنتشـر کـرده اسـت.    آن را نوشته و انتشارات راتلـج  2004سال 

ی شناسـ معرفـت شناسـی و  یهسـت ی است و به نقـد  شناسروشخواستار تحولی عمیق در 
معرفـی  و هاي اصلی آن، یدهانظري پیدایش کتاب، ۀینزممقاله، به ۀپردازد. در مقدمیمرایج

شود. درادامه، کتاب از دو جهـت صـوري و محتـوایی موردنقـد     یممؤلف و مترجم اشاره 
و ،یـی آراصـفحه ینـی،  چحـروف گیرد. از جهت صوري برخـی نکـات نگارشـی،    یمقرار 

اصـطالحات تخصصـی مـتن    ۀترجمشود. در بخش محتوایی، ابتدا یمتایپی بیان اشتباهات
آن فهم مطلـب را  ۀجمشده که ترگیرد. سپس جمالتی از کتاب انتخابیمموردبحث قرار 

هایی صـورت گرفتـه و اشـکاالت    است. میان متن اصلی و متن ترجمه مقایسهکردهدشوار 
نهاداتی نیز ارائه شده است. ترجمۀ چنـین آثـار   . پس از آن پیشاستترجمه نشان داده شده

دیگـر،  سازد و ازسـوي سو، ادبیات بحث به زبان فارسی را گسترده و غنی میبدیعی، ازیک
وتخصصـی اصـطالحات برخـی ۀترجمـ دررو است. ابهـام ههایی روبواره با دشواريهم

.استترجمهاصلیمشکالتخوانندهبهمفاهیمدرستانتقالدرناتوانی
گـر  کنشۀشناسی، نظری، روشروشجويوجستدرجان ال، مجتبی عزیزي، ها:یدواژهکل

شبکه، نقد ترجمه.
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مقدمه.1
تـر بـیش ولی این کتاب در تقابلِ بـا  ،پردازدیمروش ۀبه مسئلروشجويوجستدرکتاب 

ۀدهـد مسـئل  یمنشان روشجويوجستدراند. شدهنوشتهروش ةیی است که دربارهامتن
نـوع  و فرهنگـی،  ـ شناسی، عوامل اجتماعییهستروش بسیار پیچیده است و پاسخ به آن به 

که به نقد و بررسی کتـاب بپـردازیم،   دارد. قبل از اینهاي دانشمندان بستگی یتفعالابزارها و 
اختصـار  و متـرجم بـه  ،ن، مؤلـف هـاي اصـلی آ  یـده اپیـدایش کتـاب،   ۀپسندیده است زمینـ 

د.شومعرفی

معرفی کتاب1.1
پیدایشۀزمین1.1.1

روش عبـور کنـد.   بـه نسبترایجوفلسفیهايیدگاهکتاب، قصد دارد از دیسندةال، نوجان
چـه سـنتی   دقیقاًهاي پیدایش این اثر روشن شود. باید دید نویسنده ینهزمرو الزم است ایناز
گذارد.یمخواهد نقد کند و چه رویکردهایی را کنار یمرا 

ـ هاي پوزیتویسـتی و ابطـال  دیدگاه علـم معاصـر را   ۀرایـج در فلسـف  دو رویکـرد ۀگرایان
آیـد؛  دسـت مـی  حسی بـه ۀازطریق تجرباخت الف) شنها:پوزیتویستدهند. ازنظرمیشکل
علمـی قـوانین ؛ ج)استپذیرآزمونآزمایشیامشاهدهکمکبهاصیلعلمیمدعايهرب)

بـا متناسـب علمیقوانینبراتکابابینیپیشوتبییند) هستند؛تکرارشوندهوکلیالگوهاي
ارزشیهايداوريازراواقعیهايگزارهکهاستاینبهوابستهعلمیهستند؛ ه) عینیتهم

Benton(سازیم متمایز and Craib 2011: 14(.پوپر رقیـب اصـلی پوزیتویسـم در    گراییابطال
کنند دلیل بر یممیزان شواهدي که یک نظریه را تأیید پوپرآید. ازنظر یمحساب قرن بیستم به

کننـد بـه   یمـ اي تـالش  یهفرضـ یی که براي ابطال نظریه یا هاآزموندرستی آن نظریه نیست. 
یري را پـذ آزمـون برند. پوپریمکنند و احتمال درستی آن را باالیمآن نظریه کمک » تقویت«

ابطـال نظریـه، نـه    منظـور بهآورد؛ البته آزمودن یمحساب بودن معرفت بهمعیاري براي علمی
مانـدگار نظریهاندازههر. کندیمپیشرفتتطوريشکلبهمعرفتپوپربراي اثبات آن. ازنظر

است.»ترنزدیکحقیقت«بهبیایدبیرونسربلندها آزمونمیانازوشود
پذیرند. روش علـم ازنظـر   یمیی علمی را گراواقعگرایی و پوزیتویستی دو رویکرد ابطال

ایـان ابطـال مطابقـت    گرها اثبات یا تأیید نظریه با واقعیت اسـت و ازنظـر ابطـال   پوزیتویست
دادن نظریـه بــا  را مطابقــتدانشـمند ۀدو دسـته وظیفــ نظریـه بــا واقعیـت اســت. پـس هــر   
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شـوند کـه   دانند. وقتی مطابقت تأیید شود یا ابطال نشود، دانشـمندان مـدعی مـی   میواقعیت
سـتایند.  یمـ دو رویکرد وجه عینـی علـم را   اند. هرکه هست کشف کردهچنانواقعیت را آن

کنـد و در مسـیر   یمـ جو وایشان علم، مستقل از ساختارهاي ارزشی، واقعیت را جستازنظر 
شدن به تصویري درست از عالم خارج قرار دارد.نزدیک

ي وجـود دارد  اشناسـانه جامعهعلم، رویکردهاي ۀدرمقابل این دو رویکرد اصلی در فلسف
تقـد اسـت علـم و تکنولـوژي     عنوان نمونه، مـارکس مع که نگاهی تردیدآمیز به علم دارند. به

داري علم و تکنولوژي را به ابزاري بـراي نظـارت و   یهسرماطرف هستند. ولی نظام یببالقوه 
مسـتقل از سـاختارهاي   کـامالً تر تبدیل کرده است. بر این اساس باورهاي علمـی  سود بیش

لـم را  اقتصـادي حـاکم عینیـت ع   ۀهاي اجتماعی و قدرت فرهنگی طبقیگاهپاارزشی نیستند. 
کند. وبر نیز معتقد است علم باید براساس عقالنیـت فراگیـر و مسـتقل از ارزش    یممنحرف 

ي احرفـه ي هـا ارزشداند که علمِ در دست دانشمند مسـتقل از  یمزمان او همپیشرفت کند. 
بـا پیـروي از قواعـد عقلـی     » تحقیقـ ۀغرضانجوي بیوجست«بر ،دانشمند نیست. بنابراین

علـم را محصـول نهـایی نهادهـاي     کنـد. مرتـون نیـز، بـا نگـاهی کارکردگرایانـه،       یمـ تأکید
علـم از  هـا آنکنـد کـه بـا رعایـت     یمداند. او هنجارهایی را براي نهاد علم معرفی یمعلمی

صـحیح کـارکرد نهـاد علـم     ةکند با معرفی نحوتالش میاو1.شودیمفشارهاي خارجی رها 
.)ibid.: 50-55(کاهش دهد میزان انحراف علم از عینیت را
شـوند،  یمـ عینیت علمِ موجود مـردد  درموردو مرتون اگرچه ،بدین ترتیب، مارکس، وبر

چنان علـم را معتبـر بداننـد و    اصالح نهادهاي علمی همبراينهادهایی کنند با پیشیمتالش 
آن را از انحراف نجات دهند.

هـاي پوزیتویسـتی و   قابـل جریـان  کـوهن یکـی دیگـر از افـرادي اسـت کـه درم      تامس 
مـدل انباشـتی   علمـی هـاي انقـالب ساختارخودمشهوراثرگیرد. او درگرایی قرار میابطال
گـذارد. ازنظـر کـوهن علـم در هـر      ها را کنار میگرایان و نگاه غیرتاریخی پوزیتویستابطال
ــاریخی درون ةدور ــارادات ــیم خــاص آن دوره پیشــرفت پ ــر او یم ــد. ازنظ ــارادایمکن ــا پ ه

هـا آنهـا وجـود نـدارد کـه میـان      یمادارپاناپذیرند. هیچ معیار عینی و عقالنی خارج از قیاس
).Kuhn 1962داوري کند (

شناسـی  قـوي جامعـه  ۀبرنام«نامبهعلم،یشناسجامعهدرجدیديرویکردکوهندیدگاه
هـاي یـین از تبمسـتقل وعینـی کـامالً  امـر یـک علمقوي،ۀبرنامبامطابق. پدید آورد،»علم

یشناسـ جامعـه درقويۀبرنامدارانطرفازیکیعنوانبهدیوید بلور،. نیستشناسانه جامعه
ـ هـاي یـین : تبکندیممعرفتی مشخصةبراي این حوزرااصلچهارعلم، جـو وجسـت یعلّ
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ـ نادرستودرستباورهايشود؛ نادرسـت ودرسـت باورهـاي شـود؛ داوريغرضـانه یب
وشـود؛ تبیـین ) تقـارن اصـل (سـان یکیشناسجامعهاصطالحاتبااستممکنکهتاجایی
).بازاندیشـی اصل(شودپذیرفتهشناختیشناسجامعهخودهايیینتبدرها الزاماینکاربرد

گرایـی اجتمـاعی شـکل    نام برساختشناخت بهةگرایانه درباردیدگاهی نسبی،ترتیباینبه
اجتمـاعی ینـدهاي فرا»هـاي برسـاخته «طبیعـت ةدربارعلمیمدعاهايگرفت. مطابق با آن، 

فقـط طبیعـت بـه رسـی دست. دهدتوضیحراعلممحتوايتواندیمیشناسجامعههستند و 
پـذیري یهتوجبرتريعلمیباورهايپس. شودیمحاصلاجتماعیفرایندهايهمینازطریق

).Bloor 1976ندارند (باورهاسایراز
ـ  ۀداران برنام، طرف1980ۀدهدر اوایل  . تأکیـد  شـدند رو هقوي با یک مشکل جـدي روب

ـ بر تبیین جهان طبیعی با تکیه بر مفاهیم اجتماعی متکی بر یـک  هاآن فـرض رئالیسـتی   یشپ
نحـو  گراهـا بـه  گرایـیِ برسـاخت  رو، شـک ی است. ازایـن شناسجامعهمتغیرهاي ةقوي دربار

ي هـا جهـان ی شـکل گرفـت.   شناسـ جامعـه تبیینـی  يهـا روشسمت مفـاهیم و  به» بازتابی«
ۀنظریـ التورعواملی دانست. در این جریان، ۀبرساختاجتماعی را نیز باید مانند جهان طبیعی 

ــ یر طبیعـت ناپـذ انعطـاف ي هـا دوگانـه التـور کند. یمرا معرفی » شبکهـ گرکنش«معروف 
» شناسـانه انسـان «یا » نگارانهقوم«بررسی ه گذارد. او بیمابژه را کنار ـعاملیت انسانی و سوژه

ي انتزاعـی فلسـفی بـه علـم و     هـا نگـاه پـردازد و  یمـ دانشمندان و مهندسان به هنگـام کـار   
علم نه نظام مفهومی عقالنی مطابق با واقع اسـت و نـه   التورکند. ازنظر یمتکنولوژي را نقد 

ي آن هـا جنبـه ۀنسانی و همـ محصول نهایی نهادهاي علمی. علم فعالیتی است که با زندگی ا
).Latour and Woolgar 1979در هم آمیخته است (
ــاب   ــان ال کت ــتدرج ــويوجس ــت. او از  روشج ــته اس ــتري نوش ــین بس را در چن

علـم دربـارة و کـارکردگرایی مرتـونی  ،یـی گراابطـال پوزیتویستی،رئالیستیهايفرضیشپ
بلــور ۀگرایانــوهن و برســاختکــۀگرایانــنســبیيهــانگــاهتــر بــهکنــد و بــیشیمــعبــور
است. او در فصـل دوم  » شبکهـ گرکنش«ۀداران اصلی نظریال یکی از طرفشود.یمنزدیک
دهـد علـم چگونـه    یمـ کنـد و نشـان   یمـ و وولگار استفاده التورنگاري آزمایشگاهی از قوم
د واقعیـت را  طورکه در عمل خـو علم همان«و وولگار که التورشود. ال این دیدگاه یمتولید

مقـدمات اصـلی اسـتدالل خـود     عنـوان یکـی از   بـه » کنـد دهد، آن را تولیـد مـی  توضیح می
هـاي  یژگـی وابـژه از  ـسوژهۀدوگاننگاري دانشمندان و پرهیز از . تکیه بر قومکندیماستفاده

ی معاصـر  شناسـ جامعهو التوري هابحثدر بستر فقطاو در این کتاب است که ۀاصلی نظری
است.فهمقابلعلم 
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کتابمحوريهايیدها2.1.1
اصـلی  ۀکند. دو مؤلفیمی رایج را نقد شناسروشاصلی در ۀدو مؤلفروشجويوجستدر

شناخت علـم بـا اسـتفاده از    .2وواقعیتةفرض خاص رئالیستی درباریشپ.1: ازاندعبارت
اصـلی کتـاب حـول همـین مواجهـه      يهـا یـده ای. شناسـ جامعـه مفاهیم انتزاعیِ فلسـفی یـا   

بر نقد، در تالش است رویکرد بدیلی نیز ارائه دهد.گیرد. نویسنده، عالوهیمشکل

آمریکاییـنقد متافیزیک اروپایی1.2.1.1
متافیزیـک  «تعبیـر او  شناسی مـدرن بـه  یهستگذارد. یمشناسی رایج را کنار یهستجان ال 

ی براي هستی قائل است:، پنج ویژگی اصل»آمریکاییـ اروپایی
؛بودن): واقعیتی در بیرون وجود داردجابودگی (آفاقیآن.1
؛مستقل از تصورات ماستخصوصاًاستقالل: واقعیت خارجی مستقل از اعمال ما و .2
؛وجود آمده است و بر ما مقدم استتقدم: واقعیت خارجی پیش از ما به.3
سـاخته  هـا آنیـا از  داردي از اشکال و روابط معـین  امجموعهتعین: واقعیت خارجی .4

؛شده است
جا یک شکل است.یگانگی: جهان مشترك همگانی و در همه.5

کند. فصـل سـوم   یمال، در فصل سوم و چهارم کتاب، پنج ویژگی واقعیت بیرونی را نقد 
.باشـد نمتعـی و،مسـتقل یگانـه، توانـد نمـی »شرایینتصلب«بیماريدهد واقعیتنشان می
ال در .کنـد مـی انتخابرامختلفهايواقعیتازیکیفعالیتیهرواست»چندگانه«واقعیت

پـردازد.  ، مـی »پمـپ آب «و » کبـد الکلـی  «مـورد علمـی دیگـر، بیمـاري     فصل چهارم به دو
اي و هـدفی کـه در   توانند بسته به زمینهها میدهند این واقعیتهاي مربوطه نشان میگزارش

ن شوند.گیرند، تغییر شکل دهند یا نامتعیقرار میآن 

ی در علمشناسجامعهی مدرن: عبور از رویکردهاي فلسفی و شناسروشنقد 2.2.1.1
علوم اجتمـاعی  ۀیا فلسف،علمۀي فلسفی، فلسفهاحلراهروش را با ۀال قصد ندارد مسئل

دارد و از » و جامعـه ،يعلـم، تکنولـوژ  «ةزیـادي بـه حـوز   ۀپاسخ دهـد. درمقابـل، او عالقـ   
هـاي  ینـه زمهاست کـه  یتفعالي از امجموعهنظر او علم کند. بهیماستفاده هاآنی شناسروش

دهنــد. علــم و تکنولــوژي در خــأل یمــشــکل هــاآنو ســازمانی بــه ،اجتمــاعی، تــاریخی
و ،یابنـد یمـ آن شـکل  ۀواسـط بـه کنند، یمبلکه در جهان اجتماعی مشارکت ،کنندینمرشد
ـ دهنـد. هـدف او از   یمـ حال به آن شـکل  یندرع اس تـی. ي اس.هـا اسـتدالل یري کـارگ هب
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science/ (مطالعــات علــم و فنــاوري and technology studies( ي هــامحــدودهرســیدن بــه
ننده است.کناشناخته و نگران

)method assemblage(بندي روشدیدگاه بدیل: سرهم3.2.1.1
واقعیـت  ةیی دربارهاگزارشیباً موفق از تقري امجموعهدهد روش یمکتاب حاضر نشان 

یري و وضعِ واقعیت سهیم اسـت. روش پـژوهش   گشکلمفروض نیست. روش خودش در 
پـذیرد و حتـی در وضـع    یمـ ) تـأثیر  hinterland» (کرانـه پـس «نـام  ي پنهـانی بـه  هـا بخشاز 

و هـا مـتن ل امـور حاضـر ماننـد    تنهـا شـام  روش نـه ،نیز دخیل اسـت. بنـابراین  هاکرانهپس
اجتمـاعی و  ــ  هـاي فرهنگـی  ینـه زمبلکه شامل امور غایب مانند پـس ،ستهاآنمحصوالت 

ــتفعال ــز  ی ــاي آزمایشــگاهی نی ــه ــدي روشســرهم«شــود. یم ــه»بن ــا ب ــرجم ، ی ــر مت تعبی
چـه حاضـر اسـت و    ، فرایندي دائمی است کـه مرزهـاي میـان آن   »وجورکردن روشجفت«

سـازد و  یمـ اسـت را بر » دیگـري «چـه  است و نیز آنشدهآشکارحال عینچه غایب و درآن
، در نسـبت  آشکارشـده هاي یبغامنزلۀها بهحاضرها و ابژهمنزلۀها بهییبازنماکند.یموضع 

برخی چیزهـا  ،بندي روش با حاضرکردن برخی چیزهاشوند. سرهمیمدیگري وضع ۀینزمبا 
هـاي متغیـر، سـیال،    یتواقعبندي روش مانند پژواك است. پژواکی از کند. سرهمیمرا پنهان 

دهـد و بـاقی را مسـکوت    یمرا ارائه هاآنیی از هاتناوبناپذیر که الگوها یا و تصمیم،بالقوه
کند.یمرها

معرفی مؤلف و مترجم کتاب2.1
معرفی مؤلف1.2.1

علوم اجتماعی در دانشگاه اپـن اسـت. او   ةدانشکدشناسجامعه1946پرفسور جان ال متولد 
اي رشـته یـان مغالبـاً هـاي او  یـت فعالشبکه اسـت.  ـ گرکنشۀداران اصلی نظرییکی از طرف

و دانشـجویان اس. ،انشناسـ ینزمـ ، مهندسان، پزشـکان،  انیلسوفف، انشناسجامعهاست. ال با 
کرده است. او معتقد است جهان ناهمگن است و مخلـوطی از امـور اقتصـادي،    کاراستی.

دارد و نیـاز  اي رشـته یـان مآن بـه پژوهشـی   ۀمطالع،و تکنیکی است. بنابراین،انسانی، طبیعی
ي خـود  هـا پـژوهش نـاهمگنی اسـت. او در   ةتفکر دربارۀتنها طریق» شبکهـ گرکنش«ۀنظری

کند و قصد دارد فضاهاي معرفتی بـدیلی  یمي فرعی را دنبال هایتواقعو ،معماها، هاشکاف
را ترسیم کند.
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یی هاکتابتوان به یم، روشجويوجستدربر کتاب ي مهم جان ال، عالوهاثرهادرمیان 
نظـم : مدرنیتـه دهـی سـازمان ، )2002(علمفندرابژهتمرکززدایی: هواپیماهايداستاننام به

) اشاره کرد.1984(شناسانجامعهبرايعلم)، و 1994(اجتماعیۀنظریواجتماعی

معرفی مترجم2.2.1
دکتـراي عزیزي، سیدمجتبی»مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق (ع)«براساس تارنماي 

کـرده اخـذ تهـران دانشـگاه ازغربسیاسیۀاندیشگرایشوسیاسیعلومۀرشتدرراخود
آثـار مطالعـات مهـدویت، فقیـه، یـت وال،البالغهنهجازجملهمختلفیهايزمینهدراو.است
واسـت برگـزار کـرده  هـایی کـالس وتخصـص دارد ) ع(علـی امامةسیرومطهريشهید

. اسـت اسـالمی معـارف گـروه درصـادق امـام دانشـگاه علمـی یئتهعضوحاضردرحال
ةحـوز درعزیـزي . اسـت همکارانشاندیگروایشانیفاتتألازرجالعلمدرهاییپژوهش
.استنظر صاحبنیزلیبرالیسم

از: انـد عبارتین مقاالت مترجم ترمهمجو در سایت نورمگز عناوین برخی از وبا جست
سـندل گرایـی اجتمـاع اصـلی هـاي شاخصه«، »آنمدهايآپیولیبرالهاينظامدرطرفیبی«

تعـارض دررجـالیون اقـوال ترجیحهايمالكمبناي«، »آزاديوسعادتمفهومدوبراساس
ــواتفکیــکۀاندیشــايمقایســهبررســی«و ،»تعــدیلوجــرح ــاق حکــومتیهنجارهــايب
».)ع(منینؤامیرالم

روشجويوجستدربررسی ونقد. 2
نقد و بررسی صوري و شکلی1.2

در انتشـارات ترجمـان   دارد وصـفحه 295جلـدي شـومیز و   روشجويوجستدرکتاب 
ۀمتـرجم و صـفح  ۀنسخه چاپ شد. پس از مقدم500، به تعداد 1395علوم انسانی در سال 

ي اصلی کتاب بدین ترتیب است:هافصلانی دقدر
؛روشجويوجستدر. درآمدي بر: 1
هاي علمی؛یتفعال. 2
ي چندگانه؛هاجهان. 3
. نتایج سیال؛4



1398بهشتیاردسال نوزدهم، شمارة دوم، ،انسانیعلومهايبرنامهومتونينامۀ انتقادپژوهش82

. موضوعات گریزان؛5
نامتعارف؛ي هاشکل. 6
. تصور و روایت؛7
شناختی و پس از آن.. سیاست هستی8

مطـابق بـا مـتن اصـلی     » نمایـه «و،»منـابع «، »هـا نوشـت پـی «ي هابخش،در پایان کتاب
ذکـر نکـات   ،اینینی شده است. باوجودچحروفنظر ما کتاب با فونت مناسب است. بهآمده

ذیل خالی از لطف نیست:
کـه از  تغییر در طرح اصلی جلد، محتواي آن را نیز تغییر داده است. چنـان . طرح جلد:1

دادن نـوعی  آیـد، هـدف ایـن کتـاب نشـان     یمـ هاي اصلی نویسـنده بر یدهامحتواي کتاب و 
ي مـنظم و  هـا روشو چندگانگی در جهان خارج اسـت. کتـاب نگـرانِ    ،نظمییبناهمگنی، 

نامنظم و پراکنده را بشناسند. چنـین محتـوایی   ي است که قصد دارند واقعیتاشدهيبندقالب
ارتبـاطی بـا طـرح جلـد کتـابِ      خـوان اسـت و هـیچ   با طرح جلد اصـلی کتـاب هـم   کامالً

یافتــه اختارهاي مــنظم و شــکلنــدارد. طــرح جلــد کتــاب پــس از ترجمــه بــه ســترجمــه
چنـان  هـم روشيجـو وجسـت در کتـاب بـه   ۀراه ترجمهمکند. تغییر طراحی بهیمداللت

کند.یمیدوارکنندة پوزیتویستی را تداعی امفضاي 
رسد. برخـی از اشـتباهاتی   یمنظر اشتباه بهلحاظ تایپ کمکتاب بهتی در تایپ:هااشتبا. 2

)، 172همـان:  » (بـه کـار نینـداز   «)،36: 1394ال(» مهـم تـراین  «از: انـد عبارتکه رؤیت شد 
).249همان: » (مختل«و )، 235همان: » (اراه«)، 190همان: » (موفقعیت«

مـتن  تـر بـیش متـرجم و ویراسـتار محتـرم در    ها در پانوشت:یحتوض. کمبود برخی 3
و علمی را با توضیحات مناسب در پانوشت روشـن  ،اصطالحات تخصصی پزشکی، فلسفی

ـ    توان این امر را از نکات قـو یمکرده است و  توضـیح  ،نمونـه رايت ایـن کتـاب دانسـت. ب
conditions of possibilityیا 72ۀدر صفحTrustتوضیحات مناسـب و بسـیار   132ۀدر صفح

توانست در برخـی اصـطالحات دیگـر    یمرسد این رویه یمنظر به،اینمفیدي است. باوجود
توضیح است.قابل59ۀدر صفحLPH Betaو MSHاصطالح مثالًنیز ادامه یابد. 

ةي انگلیسـی بـا شـیو   هـا معـادل انگلیسـی: ي هـا دهی و نوشتن معادلارجاعةنحو.4
فارسـی در  ةبـا عالمـت سـتاره (*) درکنـار واژ    هامعادلسانی نوشته نشده است. برخی یک

روشـن نیسـت متـرجم بـا چـه      دقیقـاً متن و برخی با شماره در پانوشت آمده است. ۀحاشی
ــاري برخــی  ــادلمعی ــامع ــثالًرا در حاشــیه و برخــی را در پانوشــت آورده اســت.  ه در م
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آمده اسـت و پـنج خـط    performanceدر پانوشت » اجرا«، بند سوم، براي معادل 105ۀصفح
نوشته شـده  performativity of enactmentدر حاشیه » بودن وضعاجرایی«تر براي معادل پایین

شود که ذکر معـادل آن الزم اسـت و   یمچنین اصطالحات تخصصی در متن دیده است. هم
توان به موارد ذیـل اشـاره   یمنمونه برايخودداري کرده است. هاآنمعادل مترجم از آوردن 

)، تطبیـق  127همـان:  هـا ( یـت موقع)، 60همـان:  کرانه ()، پس48همان: کرد: ابزارهاي ثبت (
)، 145همـان:  )، بودن و نبودن (137همان: )، موضوع (135همان: )، ناهماهنگی (133همان: (

ي هـا اسلوب)، 190همان: گرا ()، تدریج185همان: سادگی ()، بهت و 169همان: گردآوري (
وضـع  و)،256همـان:  ها (یرسازيتصو)، 198همان: بخشیدن ()، طنین192همان: دهی (نظم

و انـد اکثر این اصطالحات کلیدي،خواهیم دید2.2.2که در بخش ). چنان257همان: مجدد (
محل بحث است.هاآنۀترجم
ین اصـطالحات  تـر مهـم آمده است کـه  نامهواژهمتن اصلی بخش در:نامهواژه. حذف 5

ــه  ــتن را ب ــی م ــیح  تخصص ــر توض ــور مختص ــط ــیحات یم ــد. توض ــهواژهده ــاده و نام س
است. مترجم این بخش را در ترجمه حذف کرده است.گرروشن

نقد و بررسی محتوایی2.2
عنوان کتابنقد1.2.2

عنـوان کتـاب موردنقـد    ۀکنیم، الزم اسـت ترجمـ  که متن اصلی ترجمه را بررسی پیش از آن
ۀاست. اگـر بـه محتـواي کتـاب و پیشـین     After Methodقرار بگیرد. عنوان کتاب به انگلیسی 

» پـس از روش «لفظـی  ۀترجمـ ،گفته شد، توجه داشته باشیم1.1.1که در بخش کتاب، چنان
مؤلـف نیسـت.   ايهـ یـدگاه مطابق بـا د روشيجوودر جستمناسب است. تغییر عنوان به 

پـس از سیاسـت   «کـردن  بیـان بـراي » After«ةکتـاب مجـدداً از واژ  یپایـان فصـل مؤلف در
رایـج در علـوم طبیعـی و    يها. هدف اصلی مؤلف نقد روشکندیاستفاده م» شناختیهستی

ــ  ج فـرض متافیزیـک اروپـایی   رایـ يهـا این روشۀعلوم اجتماعی است. اشکال اصلی هم
ن و معـی ،ثابـت ،کنارگذاشـتن متافیزیـک یگانـه   مؤلف قصد دارد با،بنابرایناست. آمریکایی
چنـین بحثـی   ةتـر آغازکننـد  بیش«کتاب او رایج عبور کند.يهاآمریکایی از روشـ اروپایی

روش در ابتـداي کتـاب بـا طـرح     ي انتقادي او بههاموضع). 21:همان» (دهندهاست تا پایان
ال » هـا سـروکار داشـته باشـد؟    توانـد بـا آشـفتگی   چگونه میروش «این سؤال روشن است: 
اگر ایـن یـک   «دهد: یمتصویر ابتدایی کتاب و زیرنویس آن ارجاع موضوع کتاب خود را به
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تر، توصـیف آن را خـراب   گاه آیا امکان دارد چیزي با آشفتگی کمآشفتگی مهیب است ... آن
این است که علـوم اجتمـاعی واقعیـات پیچیـده و مـبهم اجتمـاعی را       اجماالًپاسخ او » کند؟
» پـس «او قصد دارد آغازگر جریان جدیدي باشـد کـه   ،). بنابراین20:همانکنند (یمترآشفته

هـدف مؤلـف   » پـس از روش «گذاشتن عنوان گیرد. بدین ترتیب، کناریماز جریان رایج قرار 
کند.ینمرا دنبال 

نواختی در ترجمهو عدم یکیاصطالحات اصلی و تخصصنادرستۀترجم2.2.2
آورده اسـت.  وجـود بـه علوم اجتمـاعی  ۀی و فلسفشناسروشي در اتازهکتاب اصلی ادبیات 

برخی اصطالحات تخصصی آن امري بسیار دشوار باشد. متـرجم  ۀلذا بدیهی است که ترجم
طالحات تخصصـی  را بـراي اصـ  معناهـا تـرین  یـک نزدمحترم نیـز تـالش کـرده اسـت تـا      

از مفهـوم اصـلی   شـده ترجمـه ي تخصصـی  هـا واژهرسـد برخـی   یمنظر بیاورد. ولی بهمتن
نـواختی  ي خـود مطمـئن نیسـت و یـک    هـا معـادل مترجم از ظاهراًنویسنده دور شده است. 

2:به قرار زیر استهاآنداده است. برخی از دستترجمه را در برخی موارد از

forms of)22صـفحۀ (1م knowing as emotionality or apprehension : یی از هـا نمونـه
شکل عاطفه یا ترس.شناخت به

سانی بـراي  ي یکهامعادلبر هیجانات یا دلهره؛ مترجم شناختی مبتنیيها: صورت1پ
apprehensionةواژ245و،163، 39(ابتـداي صـفحه)،   21برد. مثالً در صـفحات  ینمکار هب

آمـده اسـت. در   » بشناسـیم «و معـادل فعلـی آن   » فهـم «170ۀشده، در صفحاستفاده » درك«
.استشدهترجمه»جسمیهايدریافت«به 247ۀصفح
محور.ییآ: رویکردهاي کارperformance approaches)22: همان(2م

آورد، ماننـد  یمـ هایی که درکنار این اصـطالح  یلبدبه : رویکردهاي اجرایی؛ باتوجه2پ
نمایش مناسب است.ۀبصري، شعر و روایت، ترجميهاداده

.تمایز: variation) 27: همان(3م
ایـن درشناسـی روشثابـت هـاي یـک مؤلف پس از نقـد سـاختارها و تکن  ؛: تنوع3پ

تـوان از انـواع   یمـ کند. ازنظر او براي شناخت جهان یماشاره هااستعارهپاراگراف به اهمیت 
ي ممکـن بسـیاري راه یافـت.    هـا جهـان بـه  هاآناستفاده کرد و توسط هااستعارهمتفاوتی از 

نیـاز  » The need, then, is for heterogeneity and variation«آغـازین پـاراگراف   ۀجمل،بنابراین
کند.یمبه تنوع و ناهمگنی را بیان 
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.خالقجریان: generative flux) 28:همان(4م
هـا را  یتواقعو ،یروها، روابطنعنوان جریانی که جهان بهریان مولد؛ در این متن ج: 4پ
ن هوشـمندي و تفکـر دسـت بـه ایـن      جاکه جهان بـدو کند معرفی شده است. ازآنیمتولید 

است.» خالق«تر از مناسب» مولد«زند، اصطالح یمکار
.بودنآفاقی: out-thereness)29: همان(5م

در زبـان  » آفـاقی «کلیـدي کتـاب اسـت. اصـطالح     ي هاواژهجابودگی؛ یکی از : آن5پ
ـ »subjective«، درمقابـل  »objective«، معموالً براي »انفسی«فارسی، درمقابل رود. یمـ کـار  ه، ب

عمـداً از اصـطالح  ،ابـژه بیـرون بیایـد   ــ  جاکه نویسنده قصد دارد از تمایز رایج سـوژه ازآن
»out-thereness «سوژه باید در ترجمه نیز کنار گذاشته شـود.  ـ. تمایز ابژهاستاستفاده کرده

و » جــابودگیایــن«بــه » out-thereness«و » in-hereness«ۀگانــبنــابراین بهتــر اســت دو  
بـه ایـن   100و 89يهـا صـفحه برگردانده شود. ویراستار محترم در پانوشـت  » بودگیجاآن«

کند.یماصرار » آفاقی«چنان بر معادل ولی هم،نکته اشاره کرده
ي دیگـري  هامعادلي مختلف هابخششده تا مترجم در رسد این اشکال باعثیمنظر به
بیـرون یـا   «از 127و ، 104، 103فحۀبیاورد. مثالً در صـ » out-thereness«و » out there«براي 

براي تعهد بـه یـک واقعیـت خـارجی     «ۀجملدر 118ۀاستفاده کرده است. در صفح» بیرونی
چنـین در  آمـده اسـت. هـم   » out-thereness«معـادل  » واقعیت خارجی«ةواژ...» نیازي نیست 

ترجمــه شــده » واقعیــت خــارجی«بــه 243و،235، 210، 194، 186، 145، 119صــفحات 
-the enactment of out«ۀترجمـ » کـردن واقعیـت  وضـع «، اصـطالح  157فحۀ اسـت. در صـ  

therness « است و معادل»outherness «.واقعیت آمده است
روشکردنوجور: جفتmethod assemblage)38:همان(6م

نوعی انسجام و سـازگاري نهفتـه   » وجورکردنجفت«بندي روش؛ در معناي سرهم:6پ
کنـد.  یمـ ن امور ناسـازگار و نامنسـجم تأکیـد   دکرکه نویسنده مرتب بر مرتبطیدرحالاست. 

ا و فرایندهاي دخیل در یـک  منظور نویسنده از آوردن این اصطالح تأکید بر گردآوري ابزاره
پژوهش است.

.انگارسازه: constructivist) 49:همان(7م
تـر رایـج   گرایی بیشزبان اصطالح برساختگرا؛ در ادبیات فلسفی فارسیختبرسا: 7پ

,constructivist«ي هـا اصـطالح ي متفاوتی بـراي  هامعادلاست. مترجم محترم  construction,

construct « 52، صـفحات  »برسـاختن «معادل 106و47ۀنمونه، در صفحراياست. بآورده ،
را آورده است.» گراسازه«، معادل 236ۀ، و در صفح»ساختن«معادل 156و،74، 68، 55
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.کرانه: پسthe hinterland) 60همان:(8م
سـانی در  ي یکهاترجمهولی ،: این واژه یکی از اصطالحات تخصصی کتاب است8پ
ترجمـه شـده اسـت. معـادلِ     » سرمنشـأ «بـه  235ۀعنوان مثال در صفحنیامده است. بهکتاب

هاست.تر از سایر معادلمناسب» کرانهپیش«
ها.یچگونگ: modalities) 61همان:(9م

قبـل آن  ۀقرار گرفتـه اسـت. در صـفح   unconditional: موجهات؛ این واژه درمقابل 9پ
unconditionalمناسـب بـراي   ۀترجمـ ،طعی ترجمه شـده اسـت. بنـابراین   به غیرمشروط و ق

modalityي دانشـمندان اسـت   هـا عبارتیرقطعی است. منظور نویسنده غو ،مشروط، موجهه
هستند.قبولقابلدر فضاي آزمایشگاهی خاص فقطو اندنشدهکه هنوز قطعی 

: مشهود.visible) 102همان:(10م
چـه  یعنی آن» مشهود«توانایی در این واژه مهم است. یت؛ مفهوم قابلیت و رؤقابل: 10پ

چنـین  )، هـم 103همان: بعدي (ۀکه قابلیت مشاهده دارد. در صفحمشاهده شده است؛ نه این
و127استفاده کرده اسـت. در صـفحات   » رؤیتقابل«و » دیدنقابل«، مترجم از )118همان: (

» مرئـی «از 170، در »مشـاهده قابـل «از 147ۀرا آورده اسـت. در صـفح  » آشکار«معادل 144
کند.یماستفاده

: تطبیق.Mapping) 133همان:(11م
ــ  اشـاره بـه امـر ثابـت بیرونـی، متافیزیـک اروپـایی       » تطبیق«: نگاشت؛ اصطالح 11پ

کند. نویسنده قصد ندارد چیزي را با چیز دیگـر تطبیـق دهـد. ازنظـر او     آمریکایی، داللت می
و ،انند مصاحبه با متخصـص، رفتارهـاي پرسـتار، نتـایج آزمایشـگاه     هاي متفاوتی (میتوضع

آیـد  یمـ وجـود بـه نکات آموزشی کتاب) که در رابطه با یک امر مشترك (مانند بیماري کبد) 
که دقیقاً مطابق با آن واقعیت باشند. این اصطالح نیـز  ؛ نه ایناندهرکدام نگاشتی از آن واقعیت

حدود و ثغـور را  «139ۀفارسی برگردانده شده است. مثالً در صفحي متفاوتی به هامعادلبا 
168ۀدر صـفح و،»بـرداري نقشـه یـا نقشـه   «، 140و 139، و در صـفحات  »کـردن مشخص

.استترجمه شده » شدنهماهنگ«
: موضوع.object) 137همان:(12م

ر ادبیـات  است. معمـوالً بهتـرین معـادل د   subjectصحیح ۀترجم» موضوع«: ابژه؛ 12پ
) نیـز از  168، همـان: (مـثالً issueۀهمان ابژه است. مترجم بـراي ترجمـ  objectفارسی براي 

.استاستفاده کرده است و این امر باعث ابهام در ترجمه شده» موضوع«
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/13coherenceم non-coherence, consistency/ inconsistency

171ۀشـده اسـت. مؤلـف در صـفح    دقتی یباین دو اصطالح کلیدي ۀ: در ترجم13پ
کنـد.  یمـ اسـتفاده  consistencyجـاي  بـه coherenceدهـد کـه چـرا از اصـطالح     یمتوضیح 
ـ هـا آني هامعادلراحتی مترجم بهاینباوجود و coherenceةکنـد. بـراي واژ  یمـ جـا  هرا جاب

در آورد.یمـ و مشـتقات آن را  » هماهنگ«معادل 173و ،160، 145مشتقات آن در صفحات 
و consistencyةکنـد. بـراي واژ  یماستفاده » انسجام«از مشتقات 170و،163،167صفحات 

، در »هماهنگی و سـازگاري «و در همان صفحه از » خوانیهم«از 170ۀمشتقات آن در صفح
مهم بخشی است که مؤلـف بـر اسـتفاده از    ۀاستفاده شده است. نکت» انسجام«از 173ۀصفح

کند:یمتأکید consistencyجاي بهcoherenceةواژ
This is why I have Preferred to talk of Coherence and Non-Coherence rather than
of Consistency or Inconsistency. The Word ‘Consistency’ Bears a Heavy Weight
Because it Draws on the Particular Demands of Logic or Discourse.

ی سخن بگـویم، نـه   خوانناهمخوانی و دهم از همیمبه همین دلیل است که من ترجیح 
وزن سنگینی دارد، چراکه به منطـق و گفتمـان   » انسجام«ۀاز انسجام و عدم انسجام. کلم

.)171: همان(خاصی تکیه دارد

را بـراي  » انسـجام «شویم که متـرجم معـادل   یمبا مراجعه به چند پاراگراف قبلی متوجه 
coherence را بــراي » خــوانیهــم«وconsistency آورده اســت و در ایــن پــاراگراف کلیــدي

و » انسـجام «coherenceنهاد نهایی مـا بـراي   کند. پیشیمجا هي خود را جابهامعادلراحتی به
است.» سازگاري«consistencyبراي 
manifest: نبــودن؛ absence: بــودن؛ presence) 145،147همــان: (14م absence نبــودن :

شده؛یانب
absence as Othernessدیگريۀمنزل: نبودن به.

ی.دگربودگۀمنزل: حضور؛ غیبت؛ غیبت آشکار؛ غیبت به14پ
اموري است کـه بـراي مـا فـاش شـده و      presenceمنظور از ،مطابق توضیحات مؤلف

راه خـود دارد کـه منظـور مؤلـف را     بـارِ وجـودي را هـم   » بودن«معادلِ است. » جاییاین«
و براي مـا آشـکار نشـده نیـز وجـود دارد.      » چه پنهان استآن«رساند. چون ازنظر او ینم

مطلـب را  148ۀي او در صـفح هـا مثـال آورد. » نبـودن «absenceتوان بـراي  ینم،بنابراین
رهـاي متخصـص، آنژیـوگرافی، بیمـاري کبـد      مانند اظهارات دکتpresenceکند. یمروشن
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manifestالکلــی.  absence هــاي توســط گــزارههــاي غددشــناختی کــهیــتواقعماننــد
شود. یمکه توسط آنژیوگرافی نشان داده هارگشوند؛ مسدودشدن یمآزمایشگاهی بیان

absence as Otherness و ،اجتمـاعی ي هـا بافتهاي بیمارستان، سازمان بهداشت، ینههزمانند
ۀمانـد. پـس همـ   یمـ ولی همواره پنهان ،گذاردیمتأثیر » چه حاضر استآن«فرهنگی که در 

شدنی است. پس تمـایز  »وضع«هاآنۀالبته وجود هم.امور حاضر و غایب بار وجودي دارند
کند.یمفرق » غیبت«و » حضور«با تمایز » نبودن«و » بودن«

.depiction) 194همان:(15م
، »تصـویر «بـه  53ۀ: این واژه به معناهاي متفاوتی ترجمه شده است. مثالً در صفح15پ

، 194، 165و در صـفحات  » نمـایش «به 89ۀ، در صفح»شدهاشکال ترسیم«به 82ۀدر صفح
جا حاضـر  چه ایني است از آنانمونهdepictionترجمه شده است. » ترسیم«به 245و ،209

شـود؛  یمـ ي علوم طبیعـی و اجتمـاعی ظـاهر    هاکتابالبی که در و وضع شده است. مثالً مط
ۀرسـد ترجمـ  یمـ نظـر  هاي بومیان اسـترالیا. بـه  ینقاشایکس در آنژیوگرافی یا ۀتصاویر اشع

تر باشد.مناسبهامعادلاز باقی » تصویر«

ها، ناتوانی در رساندن محتواي متنابهام و نارسایی در برخی پاراگراف3.2.2
شـده را بـا دقـت    ي ترجمـه هاجملهتوان یمب در برخی موارد مبهم و نارساست. کتاۀترجم
تر و بازخوانی به جمالت روان و رساتري تبدیل کرد. ولـی در ایـن بخـش بـه برخـی      بیش

رسـد  یمنظر پردازیم که بهیمطور خاص به جمالتی کنیم و بهیمها در ترجمه اشاره دقتییب
کنـد. ابتـدا   یمـ یکژفهممتن ناتوان است و خواننده را دچار ترجمه در رساندن مفهوم اصلی 

آوریم:یمنهادي راپیشۀجم و پس از آن ترجممتن انگلیسی، سپس متن متر
1. Students of Anthropology, Cultural Studies and Sociology have Grappled with
Ways of Thinking about and Describing Decentered Subjectivities and the
Geographical Complexities that Arise when Intimacy no Longer Necessarily
Implies Proximity.

ي اندیشـه و  هـا روشی بـا  شناسـ جامعـه و ،ی، مطالعات فرهنگیشناسانساندانشجویان 
. انـد شـده گریبـان  بـه فیایی دسـت هاي جغرایچیدگیپکانون و ذهنیت بیةتوصیف دربار

.)22: همان(نیست متضمن مجاورت لزوماًهایی که وقتی صمیمیت یفتوصروش و 

بـه ذهنیـت   decentered subjectivitiesکه دو اشتباه در این ترجمه رخ داده است: اول این
در پایـان  edجمع اسـت و  subjectivities،شودیمکه دیده کانون ترجمه شده است. چنانبی
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decentered شـده کـانون هـاي بـی  ذهنیـت «سـازد. بـه همـین دلیـل     یمحالت مفعولی از آن «
هـاي  یچیـدگی پةتـر دربـار  در پایان جمله براي توضیح بیشthatکه تر است. دوم اینمناسب

ۀهـا آورده اسـت. ترجمـ   صـیف توو هاروشولی مترجم در توضیح ،جغرافیایی آمده است
صورت است:نهادي بدین پیش

هـاي تفکـر و   یوهشـ ی بـا  شناسـ جامعـه و ،ی، مطالعـات فرهنگـی  شناسانساندانشجویان 
. انـد شدهگریبانبههاي جغرافیایی دستدگییچیپشده و کانونهاي بییتذهنةتوصیف دربار

معناي نزدیکـی مکـانی   آیند که صمیمیت دیگر بهیموجودبههاي جغرافیایی زمانی یچیدگیپ
ست.و زمانی نی

2. Agency is Imagined as Emotive and Embodied, rather than as Cognitive.

مجسـم وعـاطفی فـردي رااوبگیرنـد، نظـر درشناسـا  شـخص رافـرد کـه آنجايبه
).23: همان(کنند یمفرض

عامـل یـا   » فـرد «جـاي  معناي جمله را مبهم کرده است. اگـر بـه  » فرد«به agencyۀترجم
توانـد  یمـ گـري  شود؛ کـنش یمگري آشکار ي بعدي با کنشهاصفتۀبیاوریم، رابطگر کنش
منـد  منـد و بـدن  گر عاطفـه یا شناختی باشد. در این جمله مؤلف به کنش،مندمند، بدنعاطفه

کند.یمشناختی تأکید گردرمقابل کنش
3. Empiricism Offers one Recipe for this. It Tells us that Science (and Social
Science too) have to be Autonomous if they are to Work Properly. They Should
be Disentangled from the Social.

.)43: همان(... این علوم باید از اجتماع مجزا شوند
،معنـاي امـر اجتمـاعی اسـت. بنـابراین     به» the social«است. » society«معادل » اجتماع«ـ
.»شوندرهااجتماعیامربندازبایدعلوماین«: شودنهاد میپیش

4. A lot of the Time, then, Scientists are Comparing Statements of Differing
Degrees of Strength, Selecting and Playing them off Against one another in the
Process of Trying to Create Unqualified Statements.

بارهـاي مختلفـی دارنـد بـاهم     هـایی را کـه اعت  تر اوقات، دانشـمندان دارنـد گـزاره   بیش
هـا آنهاي مطلق و عـام،  را گزینش کرده و طی فرایند تولید گزارههاآنکنند، یممقایسه

).62: همان(برند یمکار دیگر بهرا علیه یک
ي علمـی رایـج نیسـت.    هـا مـتن مراري در زمان حـال اسـت  ۀبراي ترجم» دارند«استفاده از ـ

بین برده است.زیبایی ترجمه را ازهدر یک جمل» دارند«چنین دو هم
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تـر اسـت. فراینـد    براي آن مناسـب » قوت«از اعتبار است و معادل اعم» strength«اصطالح ـ
»playing them off against one another «هاي علمی، انتخـاب یکـی   گزارهۀمنظور مقایسبه

داللـت  » دیگـر گـرفتن علیـه یـک   کاربه«هاست. این فرایند به گزارهۀو حذف بقیهاآناز 
نهادي بدین شکل است:پیشۀکند. ترجمینم

هایی با قوت متفـاوت هسـتند،   گزارهۀمقایسدرحالتر اوقات، دانشمندان پس بیش
کننـد و دربرابـر هـم    یمـ را انتخاب هاآنهاي قاطعی ایجاد کنند، که گزارهبراي این

دهند.یمقرار 
5. Thus a Construction is not a Representation from the Mind or from the Society
about a Thing, an object, a Matter of Fact, but the Engagement of a Certain Type
of World in a Certain Kind of Collective.

چیـز، یـک فـرد یـا یـک      یکةنابراین یک ساخته، بازنمایی از ذهن یا جامعه دربارب
شدن سبک خاصی از جهان در نوع خاصـی از اشـتراك   واقعیت نیست، بلکه درگیر

).69: هماناست (

ـ در ایـن ترجمـه   هامعادلدر انتخاب برخی  constructionدقتـی شـده اسـت. معـادل     یب

» فـرد «شود و معـادل  یمآورده » ءابژه یا شی«معموالً objectتر است. براي مناسب» برساخته«
درست نیست. موصـوف آن  » اشتراك«صفت است و معادل collectiveچنین رایج نیست. هم
به متن ساخت است. این اصطالح از التور گرفته شده اسـت. التـور از   توجهحذف شده و با

ـ   کند؛ جمعی در ایـن ساخت جمعی دفاع می ه انسـان نـدارد، بلکـه شـامل     جـا اختصـاص ب
نهادي متن بدین شرح است:پیشۀشود. ترجمگران غیرانسانی نیز میکنش

یـا یـک   ،ءچیز، یک شیبنابراین، یک برساخته بازنمایی از ذهن یا جامعه دربارة یک
امر واقعی نیست، بلکه مشارکت بخـش خاصـی از جهـان در نـوع خاصـی از سـاخت       

جمعی است.
6. So what is the Consequence of this Process of Deletion? Latour and Woolgar
Suggest that Scientific Statements should be seen as ‘Split Entities’:

On the One Hand, it is a Set of Words which Represents a Statement about an
object. On the other Hand, it Corresponds to an Object in itself which Takes on a
Life of its Own. It is as if the Original Statement had Projected a Virtual Image of
itself which Exists Outside the Statement.

مـی  علةدارند که گـزار یمو وولگار بیان التوراین فرایند چیست؟ ۀیجنتبا این حساب، 
نظر برسد:به» هاي جداشدهموجودیت«ۀمثابباید به
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یـک  ةدربـار ي اظهـارنظر گـر  ي کلمات است کـه نمایـان  امجموعهسو، یک گزاره یکاز
شود که حیات خاص خـودش  یمي مربوط انفسهدیگر، به شیء فی است. ازسويءشی

اصـلی تصـویري مجـازي از خـودش     ةي است کـه گـویی گـزار   اگونهرا دارد. وضع به
).74: همان(دارد پراکند؛ تصویري که در خارج از گزاره وجود یم

ــ  ــادلِ ـ ــراي مع ــت از » split entities«ب ــر اس ــتی«بهت ــیهس ــدهاي دوبخش ــه»من ــاي ، ب ج
کنـد.  یمبودن تأکید بر دوبخشیsplitةواژ، استفاده شود. چون »هاي جداشدهموجودیت«

علمی داراي دو هویت اسـت:  ةدهد که یک گزاریمو وولگار نیز نشان التورتوضیحات 
بازنمایی ابژه و مطابقت با ابژه.

جاکه سـوي دیگـر   ، آمده است. ازآن»گرنمایان«معناي عمومی آن، » represent«ةدرمورد واژـ 
) اسـت، الزم اسـت معنـاي تخصصـی     corresponds to an object» (مطابقت با ابژه«قضیه 

represent استفاده شود. منظور نویسنده، به زبـان سـاده، ایـن اسـت کـه      » بازنمایی«، یعنی
کند یا مطابق با آن است.یمیک عبارت علمی یا ابژه را بازنمایی 

ي هـا معـادل کـه متـرجم از   یدرحالترجمه شده است. » ءشی«در این متن به » object«ةواژـ 
ـ «نهـاد مـا   ده اسـت. پـیش  نیز استفاده کـر » فرد«و » موضوع«و » چیز« بـراي سراسـر   » ژهاب

است.متن
زبـان، معـادل   ۀالزم است تخصصی ترجمه شود. در فلسف» correspond«چنین اصطالح همـ

است. مطابق توضیح فوق نویسنده نقـش جملـه را در رابطـه بـا ابـژه      » کردنمطابقت«آن 
کند.یمدهد که گاهی جمله با زندگی خود ابژه مطابقت یمتوضیح 

» روي پـرده انـداختن  «معناي آید بهیمکه درادامه » تصویر مجازي«به توجهبا» project«فعل ـ
با باقی واژه هماهنگ نیست. چون در نسبت بـا تصـویر مجـازي    » پراکندمی«ة واژاست. 

نهـادي مـا بـدین    پـیش ۀآید. ترجمـ یممعموالً براي نور یا ذرات » پراکندن«آمده است و 
صورت است:

ــژه را ســو، گــزارهاي از کلمــات وجــود دارد کــه ازیــکمجموعــه ــه یــک اب ــاظر ب اي ن
اي مطـابق اسـت کـه آن هـم بـراي خـودش زنـدگی        دیگر، با ابژهکند و ازسويمیبازنمایی

افکنـده اسـت،   دیگري دارد. گویا این گزارة اصلی از خودش تصـویري مجـازي بـه بیـرون    
ارد.تصویري که بیرون از این گزاره وجود د

7. This is the Bottom Line of their Ethnography of Science. The Hinterland of
Methods Enacts Realities. and (One Can Turn this Round) those Realities then
Enact the Conditions of Possibility of Further Research.
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کنـد  یمـ ها را وضع یتواقعهاروشۀکرانست. پس هاآنی علمی شناسقوماین زیربناي 
تـر را  ي بـیش هـا پـژوهش ها شـرایط امکـان   یتواقعتوان این را ادامه داد که) آن یمو (

.)75: همان(کنندیمتعیین

» شناسـی علـم  قـوم «جـا  است. در ایـن » scientific ethnography«معادل » شناسی علمیقوم«ـ 
تر است.مناسب

one can turn«عبارت ـ  this round «کردن فرایند است. منظور نویسـنده ایـن   معناي معکوسبه
ـ کند، واقعیـات نیـز پـس   یمواقعیات را وضع هاروشکرانۀ که پسطورهماناست:  ۀکران
نهاد ما این اسـت کـه   کند. پیشیم، را وضع »ترهاي بیششرایط امکان پژوهش«، هاروش

شود.اضافه...» و برعکس، «... درمیان دو جمله 
ترجمـه  » کننـد تعیین مـی «دوم به ۀو در جمل» کندوضع می«اول به ۀدر جمل» enacts«ةواژـ

آن ۀنـواختی ترجمـ  یک،جاکه این واژه از اصطالحات کلیدي متن استشده است. ازآن
ضروري است:

تـر را  ي بـیش هـا پـژوهش تواننـد شـرایط امکـان    یمـ هـا نیـز   یتواقع.. و برعکس، آن .
کنند.وضع

8. In an Ideal World All the Indications Add Up and Fit Together: they are
Different but Compatible in-here Perspectives on a Single out-there Reality.

شوند و هماهنگ هستند؛ هرچنـد ایـن   یمشواهد باهم جمع ۀدر یک جهان آرمانی، هم
اي هستند که بـه یـک واقعیـت واحـد     جاییینازگار اما منظرهاي سا،اندمتفاوتشواهد 

).100: همان(کنند یمآفاقی نظاره 
اسـت.  » evidence«معمـوالً معـادل   » شواهد«آمده است. ولی » indications«معادل » شواهد«ـ 

بیمـاري خاصـی   ةکند که درباریمبه جمالت قبلی، نویسنده از تعارضاتی صحبت باتوجه
بین نتایج آزمایشگاه پاتولوژي و زندگی بیمار؛ بین زنـدگی بیمـار و   «گزارش شده است: 

ــدازه ــوگرافی و داپلکــس گیــريان ــین آنژی اصــطالح » شــواهد». «هــاي درمانگــاهی؛ و ب
ايولی نویسنده قصد ندارد هیچ بـار تـوجیهی  ،ی است که بار توجیهی داردشناسمعرفت

معادل بهتري است.» هانشانه«ائل شود. به همین دلیل قهاتعارضبراي این 
بهتر است.» متناسب با هم هستند«معادل » fit together«براي ـ 
» compatible«ةجاي کـدام واژه آمـده اسـت. واژ   مشخص نیست به» کنندنظاره می«عبارت ـ 

صورت است:نهاد نهایی بدین یشپکند. یم» سازگاربودن با«اشاره به » on«راه همبه
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شـوند؛ ایـن   وجـور مـی  در جهان آرمانی، همۀ این عالئم جمع شده و با هم جفـت 
جـایی  جایی هستند که با واقعیت واحد آنینا، منظرهاي تفاوتشانرغم علیهانشانه

سازگارند.
9. This is One Way of Explaining Away Inconsistency, of Turning it into
Apparent Inconsistency.

معلـوم هـاي يها به ناسازگارآنیلتبدیعنیهاست؛يناسازگاریینتبيهاراهیکی از این 
).101: همان(

اهمیـت  که آن را کـم کردن امري است براي اینمعناي توجیهبه» explaining away«اصطالح ـ 
اهمیت نشـان دهنـد   یی که ناسازگاري را کمهاراهجلوه دهیم. نویسنده قصد دارد یکی از 

در ،را بیان کند. این روش تبـدیل ناسـازگاري بـه ناسـازگاري ظـاهري اسـت. بنـابراین       
زیر است:ۀنهاد ما جملدقتی شده است. پیشیبنیز » apparent«ۀترجم

اهمیـت  ي کـم هـا راهاین روش، تبـدیل ناسـازگاري بـه ناسـازگاري ظـاهري، یکـی از       
دادن ناسازگاري است.نشان

10. There is Layering: a Continuing Faith, Admittedly more Relevant in some
Contexts than in others, that the Body Contains or is a Single Reality Out there, with
Particular and Quite Specific Attributes, Even if those Attributes are not Necessarily
Clear either in the Ward or the Medical Textbook.

از برخـی دیگـر   هـا بافـت بنـدي وجـود دارد: بـاوري مـداوم کـه در برخـی       یهالجا این
است. مفاد این باور این است که بدنه شـامل یـک واقعیـت یگانـه و آفـاقی یـا       ترنمایان

ر ایـن  خاص و دقیـق خـود را دارد؛ حتـی اگـ    کامالًهمان واقعیت است که مشخصات 
نباشـند واضـح  ضـرورتاً مشخصات در بخش بیمارستان یا در کتاب آمـوزش پزشـکی   

.)134: همان(

بودن این باور تأکیـد  است. چون مؤلف قصد دارد بر محکم» باور«تر از مناسب» ایمان«ةواژـ 
کـه  آمریکـایی اسـت و ایـن   ــ  فرض متافیزیکی اروپایییشپدانستن کند. نقد او بر مسلم

آن احتمال خطا براي آن قائل نیستند.پیروان 
ایمـان توضـیح   ةدربـار » admittedly more relevant in some contexts than in others«ۀجملـ 

بـراي  » تـر نمایـان «تـري دارد. معـادل   ها ارتباط بـیش ینهزمدهد که این ایمان با برخی یم
»more relevant «  ـ   مناسب نیست. مؤلف از ارتباط میان یـک بـاور خـاص  ۀقـوي بـا زمین

کند.یمصحبت 
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ایـن  133ۀکند. در پاراگراف قبلی در صفحیمبه بدن یا جسم بیمار اشاره » the body«ةواژـ 
نیست.مناسب» بدنه«ۀترجم» the«به حرف تعریف مطلب روشن است. باتوجه

اسـت.  آمـده در توضیح بـدن بیمـار  » with particular and quite specific attributes«عبارت ـ
در » کـه «براي این توضیح استفاده کرده است. اسـتفاده از دو  » که«ۀمترجم از حرف اضاف

توضیحی را پس از بیمار و میان دو ویرگـول آورد.  ۀتوان جملیمجمله پسندیده نیست. 
نهاد نهایی بدین شکل است:پیش

یگانـه وجـایی آنواقعیتـی شـامل بدنگزاره کهاینبههرچه: استذومراتبامرياین
مطمئنـاً وباشیم،داشتهایمانتربیشاست،یگانهوجاییآنواقعیتیبدنکهاینیااست،

هـاي ویژگـی بـه صـورت درایـن است،تربیشنسبیطوربهایماناینبافتارهابرخیدر
درهـا ویژگـی ایـن اگـر حتیداشت؛خواهیمایمانتربیشنیزبدنمعینکامالًوجزئی

.باشدنشدهبیانشفافیلزوماًنحوبهبیمارستانیبخشدریاپزشکیمتن
11. There are Sites, and therefore Realities, that are Mutually Exclusive in Space,
Time, or Both.

نحـو  و هردو، بـه ،لحاظ مکان، زمانهایی وجود دارند که بهیتواقعها و بنابراین یتموقع
).134(همان: کننده هستند ینفمتقابلی 

به ویرگول میان مکان و زمان، اگـر  دهد. باتوجهیممفهوم جمله را تغییر » و«به » or«ۀترجمـ 
هایی وجـود دارنـد کـه هـم     یتموقعشود: یمگونه فهمیده جمله این،استفاده شود» و«از 
دیگـر جمـع   لحـاظ مکـان و زمـان بـا یـک     لحاظ زمـان و هـم بـه   لحاظ مکان و هم بهبه
مفهـوم جملـه را تغییـر    » یـا «صـحیح بـا   ۀکه ترجمیدرحالشوند یا ضد هم هستند. ینم
لحاظ زمان یا مکان یا هم زمان و هـم مکـان بـا    هایی وجود دارند که بهیتموقعدهد: یم

تـوان  یممبهم است. » کننده هستندنحو متقابلی نفیبه«چنین شوند. همینمدیگر جمع یک
د.کراستفاده » شونددو جمع نمیهستند یا دوبهدیگرضدیک«از 

12. The Linguistic sign unites, not a thing and a name, but a concept and a sound image.

چیز و یک اسم را، بلکه یک مفهوم و یک تصویر صـوتی  ی نه یکشناختزباني هانشانه
).145: همان(کندیمدیگر قرین را با یک

جمله را مبهم کرده است. منظور جمله ارتباط میـان یـک   » کندقرین می«به » unites«ۀترجمـ 
معـادل  » زدنپیونـد «،نو یک نام یا یک مفهوم و یک تصـور آوایـی اسـت. بنـابرای    ءشی

بهتري است.



95روشويجودر جستکتاب ینقد و بررس

ــانکــوروش صــفوي متــرجم کتــاب ـ اصــطالح سوســوراز دوعمــومیشناســیزب
»sound image « 1383ه کرده است (صفوي ترجم» تصور آوایی«را به.(

نهاد ما این عبارت است:پیش
مفهـوم و یـک تصـور آوایـی را     بلکـه یـک  ،و یـک نـام را  ءزبانی نـه یـک شـی   ۀنشان

زند.یمپیوند
13. Physical science, biomedicine, social science, but also politics, journalism and
current affairs: method is assembled in all of these in the form of statements (or
other representations) that correspond to manifest absences in straightforward ways.
What is made manifest is, so to speak, constructed as being straightforward. More
particularly, as the ethnography described in Chapter 2 suggests, the reality made
manifest is said to author (ise) the representation that seemingly derives from it.

و امـور  ،و نیـز سیاسـت، ژورنالیسـم   ،علوم فیزیکی، پزشکی و بیولوژي، علـوم تجربـی  
ي اگونـه ا) بـه هـ ییبازنمـا (یـا دیگـر   هـا گـزاره هـا روش درقالـب   یـن اۀجاري؛ در هم

دیگـر،  بیـان نبـودن مطـابق اسـت. بـه    ي ساده بیانِهاراهکردن شده است که با وجورجفت
تـر،  بیـان دقیـق  صورت مستقیم و صـریح سـاخته شـده اسـت. بـه     شود بهیمچه بیان آن

گوینـد واقعیتـی کـه بیـان     یمـ کرد، یمشده در فصل دوم بیان نگاري تشریحکه قومچنان
).156: 1394ال(کند یماز آن مشتق شده است، تنفیذ ظاهراًشده است بازنمایی را، که 

وجورکردن شده جفت«به » is assembled«ۀنخست ترجمۀحفظ ساختار انگلیسی جملـ 
ۀجملـ چنـین  جملـه را مـبهم کـرده اسـت. هـم     » ايگونـه بـه «کـردن  و اضافه» است

»that correspond … « بهتـر اسـت جـدا شـود. تغییـر برخـی       » هـا گـزاره «در توضیح
جـاي  بـه »هاي آشکارغیاب«و » is assembled«جاي به» شده استبنديسرهم«، هامعادل

»manifest absences«،تواند به فهم جمله و روانی آن کمک کند:می
و حتی در علوم سیاسـی و ژورنالیسـم   ،شناختیروش در علوم فیزیکی، پزشکی، زیست

هـا (یـا سـایر    شده است، گـزاره بنديو امور جاري و روزمره، درقالب گزارهایی سرِهم
ـ هــا)یی کــه بــهبازنمـایی  هــاي آشــکار راســتی بــا غیــابطــور سرهنحــوي از انحــاء و ب
دارند.مطابقت

اسـت.  »شـده چـه آشـکار  آن«معناي به» What is made manifest«دوم، استفاده از ۀدر جملـ 
شـود. حـذف   ) قـرار اسـت آشـکار   absencesي غایـب ( هـا بخـش قبلی ۀبه جملباتوجه

بـراي  » برسـاختن «چنـین معـادل   اسـت. هـم  کـرده جملـه را مـبهم   » هاي غایـب بخش«
»construct «دکنیمتر جمله را روشن:



1398بهشتیاردسال نوزدهم، شمارة دوم، ،انسانیعلومهايبرنامهومتونينامۀ انتقادپژوهش96

برسـاخته  مسـتقیم طـور بـه سازدیمآشکارراغایب/پنهانيهابخشچهآندیگر،بیانبه
.استشده

14. Official versions of the manifest, the literal accounts offered by experts, are
being doubted. Parts of what is Othered in those versions are being brought into
view, made real.

مشـکوك اسـت. کشـاورزان    شده توسط متخصصانهاي حقیقی ارائهیتلقبیان رسمی و 
شده اسـت و آن بخـش برایشـان واقعـی شـده      » دیگري«بینند که یمچه را بخشی از آن

).159: همان(است 
Official versions of the«در توضـیح  » the literal accounts offered by experts«عبـارت  ــ  

manifest « مـبهم کـرده اسـت.    معنـاي جملـه را   » و«آمده است. ترکیب این دو عبارت با
دن بخـش پنهـان   کري قبلـی بـراي آشـکار   هـا متنکلیدي است چون در » manifest«ةواژ

دهد. پـس عبـارت   یممفهوم جمله را تغییر » ارائه«آن به ۀترجمکار رفته است. هواقعیت ب
»Official versions of the manifest «    هـاي رسـمی آشـکارکردن   نسـخه «بهتـر اسـت بـه «

ةبـه مـتن معنـاي واژ   جایز نیست؛ چون باتوجه» حقیقی«به » literal«ۀترجمه شود. ترجم
و توضیحات معمولی دانشمندان اشاره دارد.هانوشتهدستاست و به » اللفظیتحت«

تـر  رسـایی بـیش  براينهاد ما از قلم افتاده است. پیش» made«دوم عبارت ۀجملۀ ترجمدر ـ
بدین صورت است:

الفظـی) مـوردنظر   کـه همـان معنـاي حقیقـی (تحـت     ،بیانیـه هاي رسمی از ایـن  قرائت
یی کـه در ایـن   هـا بخـش متخصصان یا خبرگان است، محل تردیـد اسـت. کشـاورزان    

کنند.یمبینند و واقعی تلقی یمشده است را » دیگري«هانسخه
15. I have discussed two goods at length above: truth and politics. If methods are
performative they discriminate by trying to enact realities into and out of being.

اجرایـی  هـا روشتفصیل دو هدف را توضیح دادم: حقیقـت و سیاسـت. اگـر    تر بهپیش
).249: همان(کنندیمها تمایزاتی را برقرار یتواقعباشند، با تالش براي وضع و حذف 

into and out of«کنـد. عبـارت   یمـ هـا صـحبت   یتواقع» وضع«تنها از تالش براي ـ 

being « در ترجمه کنار گذاشته شده است. اگر فعلdiscriminateافرازکـردن «معناي به «
در » by trying to enact realities«شـود. عبـارت   یمـ معناي جمله روشن ،استفاده شود

into«آمـده اسـت و   هـا روشتوضیح  and out of being «  ِاسـت.  » افرازکـردن «مفعـول
آید:یمترجمه به این شکل در،بنابراین
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هـا را بـه   ها، آنها اجرایی باشند، ازطریق تالش براي وضع و تصویب واقعیتاگر روش
کنند.دو ساحت درون و بیرون هستی افراز می

16. So truth is a good. It remains a good. Method assemblages that do not produce
presences that have to do with truths may be attractive, there may be other reasons
for generating them, but whatever they are, they are not about the out-therenesses
of possible realities.

مانـد. ممکـن اسـت یـک     یمک هدف باقی بنابراین حقیقت یک هدف است. حقیقت ی
ارتباط با حقیقت تولید کنـد. شـاید ایـن    یبجایی یناکردن روش یک گزارة وجورجفت
وجـود داشـته   هـا آنکردن جذاب باشد یا شاید دالیل دیگري بـراي ایجـاد   وجورجفت

اسـت  هاي محتملیتواقعبودنِ آفاقیةدربارکردن وجورجفتباشد، اما هرچه باشد، آن 
).249: مانه(

است.ترمناسب» دستاورد«معادل »good«به توضیحاتی که در بخش قبل دادیم، برايباتوجهـ 
ۀبـه همـین دلیـل در ترجمـ    .جمله طوالنی است و جمالت توضیحی زیادي آمـده اسـت  ـ 

جـاي  اشـتباه بـه  بـه » جـایی یـک گـزارة ایـن   «ةرفتـه اسـت. واژ  دسـت مفهوم اصـلی از 
»presences « ترجمه شـده اسـت   » بودن«ي قبلی هامتنکه این واژه در یدرحال.استآمده

اسـت. دلیـل   اصلی درمورد جذابیت روش مونتـاژي ۀاست. جمل» حضور«نهاد ما و پیش
that do not produce presences that have to do«توضـیحی  ۀجذابیت آن در اولـین جملـ  

with truths « آمده است. در این جمله پس از»that « آمـده  » حضورها«دوم توضیحی براي
،اسـت. بنـابراین  » بـودن بودن یا وابسـته مربوط«معناي به» have to do with«است. عبارت 

بـه  حتمـاً کند که این حضورها ینمروش مونتاژي جذاب است چون حضورهایی ایجاد 
حقیقت وابسته باشند یا مربوط باشند.

ــ  ـــ ــراي » there may be other reasons for generating them«ۀ جمل توضــیحی اضــافه ب
کنـد. منظـور   یمـ اشـاره  » حضـورها «در پایان جمله بـه  » them«است. ضمیر » حضورها«

نویسنده این است که براي ایجاد حضورها ممکن است دالیل دیگري، غیـر از حقیقـت،   
وجود داشته باشد.

دهد.یمتوضیح » حضورها«دالیل تولیدةچنان دربارهم» whatever they are«ۀجملـ 
دالیـل  مورددر» they are not about the out-therenesses of possible realities«آخرین جمله ـ 

هـاي  یتواقعبودن جاییخاطر آنتواند بهینمکند که این دالیل یمتأکید » حضورها«تولید 
کند:ینمداللت » کردن روشوجورجفت«به » they«ممکن باشد. پس 
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کنـد کـه   ینمـ حضورهایی تولید چون.باشدجذاباستممکنکردن روشبنديسرهم
دیگري، (غیر از حقیقـت)، به دالیلاست(این روش) ممکن. وابسته به حقیقت باشندحتماً

هـاي  یـت واقعجـابودگی آنةدربـار دارد، دالیلـش کـه دلیلیهرولیرا تولید کند،حضورها
.نیستممکن

گیرينتیجه.3
ینی زیبا طراحی شده اسـت.  چحروفیی مناسب و آراصفحهبا روشجويوجستدراب کت

چنـین توضـیحات   ي تایپی اندك آن اشـاره کـرد. هـم   هااشتباهتوان به یماز نقاط قوت کتاب 
کنـد.  یمـ به فهم خواننـده کمـک زیـادي    هاپانوشتمناسب براي اصطالحات تخصصی در 

ۀشناسـی و فلسـف  لذا تالش مترجم محترم ادبیـات روش ،هاي کتاب بدیع و نو هستندیهنظر
شود تـا بـه   یمیی سبب هاکتابدهد. ترجمۀ چنین یمعلوم اجتماعی را در زبان فارسی ارتقا 

ي روز دنیا ورود کنیم.هابحثمرزهاي دانش جهان نزدیک شویم و به 
کـرده اسـت.   هاي آن کار ترجمه را بسیار دشوار یهنظربودن بودن کتاب و بدیعتخصصی
کـه  بار خـالی از اشـکال نیسـت. چنـان    ي فارسی تخصصی براي اولینهامعادلآوردن برخی 

چنـین،  داده است. هـم دستنشان داده شد، برخی اصطالحات تخصصی مفهوم اصلی را از
تواننـد مفهـوم   ینمـ مبهم و حتـی نادرسـت هسـتند و    هاپاراگرافترجمۀ برخی جمالت و 

ابهام در ترجمـه و نـاتوانی در انتقـال فهـم مطلـب از نقـاط       ،. بنابرایننویسنده را انتقال دهد
آید.یمحساب ضعف این ترجمه به
نحـو تخصصـی وارد ایـن    ارنـد بـه  مـا بـه خواننـدگانی کـه قصـد د     ۀدرنتیجه، توصـی 

شوند این است که با متن اصلی مطابقت دهند. ولـی بـراي خواننـدگانی کـه قصـد      حوزه
کتاب فارسی مفید است. البته باید توجـه کـرد فهـم    ۀدارند، مطالعآشنایی با این مباحث را

ۀي رایـج فلسـف  هـا کتابکم عمومی باید دستةدارد. خوانندنیاز الزم ۀاین کتاب به پیشین
طـور  تخصصـی نیـز بایـد بـه    ةعلوم اجتماعی را مطالعه کرده باشد. خواننـد ۀعلم و فلسف

آشـنا  » شـبکه ــ  گـر کنش«ۀه باشد و با نظریو وولگار شد،خاص وارد مباحث التور، بلور
رسد کتاب براي تدریس واحدي دانشگاهی مناسب باشد. کتـاب  ینمنظر باشد. بنابراین، به

هـاي  یـدگاه دسـمت  ي را بـه اپنجـره علم رسـمی  ۀدرمیان آثار فلسفروشجويوجستدر
میزگردهـاي علمـی و   بحث تواند موردیمکند و از این جهت یمانتقادي و آنارشیستی باز 

باشد.تخصصی
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