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  مقلوب در علوم اجتماعية اي از ترجم نمونه
 شناسي معرفت جديد جامعه :فرهنگ مثابة بهمعرفت  نقد كتاب

  *حسن محدثي گيلوائي

  چكيده
نويسـنده  . اسـت  شناسـي معرفـت   جامعهة فارسي كتابي دربارة زير نقد ترجمة مقال

هـاي ديگـر بـه     بسياري از متون علوم اجتماعي از زبـان ة معتقد است كه در ترجم
و ايـن   شـود  فارسـي منتقـل مـي   شده به زبان  تحريفنحوي   فارسي، متن اصلي به

نويسـنده از  . گيرد انگاري انجام مي با سهل ـ يعني انتقال معرفتـ  بسيار مهم فرايند
در برخي . فجيعة مقلوب و ترجمة ترجم: گويد نامطلوب سخن مية دو نوع ترجم

ي فراگير بـا  نحو  بههاي فارسيِ متونِ علوم اجتماعي، معموالً انتقال معرفت  ترجمه
امـا از   ،نامـد  مقلوب مية وي اين نوع ترجمه را ترجم. عرفت مالزم استدگرشد م

 كلـي  بـه رود و انتقال معرفت  ها از اين نيز فراتر مي نظر وي گاهي اشكاالت ترجمه
 گهگـاه و  »انديشـه ة فاجعـ «كه به  شود شود و متني نامفهوم ارائه مي ممكن مي غير
فجيع ناميده شـده  ة ترجم در اين مقاله، كه انجامد سردي مخاطبان در مطالعه مي دل

كه به متن اصلي اين ترجمه رجوع كند، كوشيده است با ذكـر   آن نويسنده بي. است
شده يكي از سه حالت  ترجمههايي نشان دهد كه بسياري از جمالت اين متنِ  نمونه

معنـاي   دچنـ ة كننـد  اند، يا چندپهلو و افاده و گنگ  ، نامفهوميندمعنا بي : زير را دارند
دار مبـين ابتـذال فرهنـگ     گونـه توليـدات فرهنگـي مشـكل     ايـن ة عرض. اند ممكن

نظـر   از تحليل محتـواي كتـاب صـرف    نويسنده بنابراين،. استي در ايران دانشگاه
بـودن   اجمال و اشاره و با اذعان به ناكافي هم به  كرده است و فقط در آغاز بحث آن

تـوان   ترين قضاوت، مي رجمه را، در منصفانهبه نظر وي، اين ت. بدان پرداخته است
  .مقلوب در علوم اجتماعي ايران دانستة اي از ترجم نمونه
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فجيع، ة مقلوب، ترجمة ترجمه، انتقال معرفت، دگرشد معرفت، ترجم :ها كليدواژه
  .شناسي معرفت جامعه

  
   مقدمه. 1

 ديمعرفت جد يشناس جامعه: فرهنگ مثابة به معرفتكتاب  در اين مقاله به نقد ترجمة
اين مجالي است كه در بادي امر آدمي را به دو سوي . پردازيم مي) 1388كارتي،  مك(

اي مورد عالقـه،   اشتياق براي خواندن كتابي جديد در حوزه ،يك سو: كشاند متفاوت مي
از ناشـر گرفتـه تـا     ،بـه نقـد آن   ان كتابمولدهاي احتمالي منفي  و سوي ديگر، واكنش

اما افسوس كه در مواجهه با كتابي ناهنجار هـيچ شـوقي بـاقي     1،و غيره مؤلفمترجم و 
بنا بر تجربيات قبلي و (ماند و حاصل نوشتن در باب چنين آثاري معموالً و احتماالً  نمي

زيرا  ،تراشي خواهد بود دشمن) پديدآورندگان محترم اين كتابة داوري دربار بدون پيش
 اگر و شود عملش كوچك شمرده مي وآيد   ديده مي  ون خصم بههمچ مادر فرهنگ قد نا

پس كامالً عادي است اگر . رود دانش وي زير سؤال ميكم  خصم تلقَي نشود، دست هم
 مطلقـاً يعني ـ منتقد فرقي با دانشجويان سال اول من ندارد  ة كارنام«در پاسخ بگوييم كه 

) همـان (» نقـد  شـبه «و باز هم كامالً عادي است كه نقد را ). 13: 1390چاوشيان، (» هيچ
  !بناميم

تري براي برداشتن موانع رشد در يـك   زيرا راه لطيف ،همه گريزي از نقد نيست  با اين
نقد و رشد از جهـاتي   ؛يابد نمي تحققبدون نقد رشد . پيش رو نيست فعاليتمعين ة حوز
ـ بنا . زداست ي دردناك و آرامشفرايندآور است و هم رشد  هم نقد تلخ و درد  :اند مشابه  رب

راه بـه   ،اي، بـدون دراختيارداشـتن مـتن اصـلي     در ايران نقد كتابِ ترجمه تجربة نويسنده
همـواره  ني ها اعتماد كرد و اين نگرا توان به ترجمه سختي مي به در كشور ما. برد جايي نمي
همانـا نـام   » متـرجم «ام كـه   بارها دريافتـه . متن نه ترجمه كه تحريف شده است هست كه

كه ناتواني خـويش را در فهـم    دستاورد  انه براي من اينتأسفباري، م. است» محرِّف«ديگر 
ي پرهزينـه و ديريـاب بـوده اسـت و     دستاوردمتني معين به فقر فكري خود نسبت ندهم، 

 .بخش رهايي اما ،تلخ البته
ي و نقـد كتـاب   معرفـ  بـه  تـوان  نمـي الجـرم  به متن انگليسي،  نداشتن يدسترس علت به
آيد چيزي نيست جز با صداي بلند جـارزدن   در صفحات زير مي آنچه ؛پرداختكارتي  مك

مشـاركانِ در توليـد ايـن كتـاب     . به زبان فارسي يكتاب ةاز ترجم نويسندههاي  انبوه درنيافته



 137   گيلوائيحسن محدثي 

  

و  توشگي ، به پاي بيرا نگارندههاي  ي كنند و انبوه درنيافتنمعرفتوانند كتاب را دريافتني  مي
 ،نگارنـده اين حق را بـراي   بايست مي اما ،كه باكي و ماللي نيستـ بگذارند   اش بضاعتي بي

شناسي معرفت را در مقطع كارشناسي ارشد تدريس كـرده اسـت،    كه چند ترم درس جامعه
و بـه نقـد و    درا از خواندن يك كتاب با ديگران در ميان بگـذار  شهاي درنيافته كه شدقائل 

خواهنـد   تأملمرا همين كه مخاطبان فكور به . دهاي فرهنگي بپرداز بررسي اين نوع فرآورده
  .كند پرداخت، كفايت مي

 در اسـت  ممكن آن، يبه متن اصل يدسترسبدون  يك كتاب، ترجمة ةدربار قضاوت
: شـود  مـي  موجهكامالً نگارنده اقدام  لدو دلي به اما ،بادي امر اقدامي نامعقول جلوه كند

اي از خطاهـاي ترجمـه چنـان     پاره) ب؛ شده استمتن فارسي اين ترجمه داوري  )الف
البتـه   .ها سخن گفـت  آنة توان دربار ي به متن اصلي ميدسترسبدون  حتياند كه  فاحش

ـ . داشته اسـت چنين اقدامي قبالً سابقه  انتقـال   دربـارة  تومـاس ويليـامز كـه     مثـال،  رايب
اسـت،   كـرده قرون وسطايي از زبـان التـين بـه زبـان انگليسـي بحـث       ة نامناسب فلسف

توانـد   يـك خواننـده مـي    چگونهدهد  ام كه نشان مي اي فراهم كرده من نمونه«: گويد مي
 »كشـف كنـد   بـدون وارسـي مـتن التـين،     حتـي خطاهـايي را در يـك ترجمـه،     گهگاه

)Williams, http://shell.cas.usf.edu/~thomasw/trans.pdf.( رسـد اهـالي علـوم     نظر مي  به
ي به زبان مبدأ تسلطي ندارند يا به متون تخصصطور   ويژه آنان كه به بهـ اجتماعي در ايران  

دسـت  ها  بايست به توانايي الزم براي شناسايي اين نوع ترجمه مي ـ  ي ندارنددسترساصلي 
  .شان هدر نرودييابند تا وقت و نيرو

  
  شناسي معرفت بندي سرمشق جديد جامعه صورت. 2

ايـن  ة مطالعـ ة واسـط   بـه كارتي  ي اصلي آراي مكمدعاگفتم، پرداختن تفصيلي به  كه  چنان
آورتر و دشوارتر از آن است كه بتوان بـه بحثـي تفصـيلي در بـاب آن      ناهنجار، رنجة ترجم

ة الي اين ترجم از البه آنچه. د شدخواه بيان نكاتي در نهايت اجمال براين،بنا. دبرانگيخته ش
ي صـورت   بـه  ،كوشـد  كـارتي در ايـن كتـاب مـي     نامناسب دريافتني است اين است كه مـك 

او ايـن كـار را از راه   . بندي كند شناسي معرفت صورت ي، چرخشي نظري در جامعهمقدمات
هر يك از انواع معرفت ارائـه  ة علوم انساني دربارنظران  هايي كه ديگر صاحب بررسي نظريه

 جـاد ياتـوان در اثـر تأثيرگـذار     هاي اين چرخش نظري را مـي  ريشه. دهد اند، انجام مي كرده
  .وجو كرد برگر و الكمن جست تيواقع ياجتماع
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شناسي معرفت را شامل دو نوع  اگر جامعه. شده توضيح داد توان ساده اين چرخش را مي
  :دانيمبررسي زير ب

ـ  سه فرايندر دتجربي تأثيرات شرايط اجتماعي فرافكري ة مطالع. 1 پيـدايش، رشـد   ة گان
  معرفت؛) اثرگذارية فراگيري حامالن و وسعت دامن(، و گسترش )تكوين و بالندگي(

  .ر شرايط اجتماعي فرافكريدتجربي تأثيرات معرفت ة مطالع. 2
موضوع تعين اجتمـاعي معرفـت، بـه    شناسي معرفت با تمركز بر  سرمشق قبلي جامعه

شناسي معرفت، قسمت  اما در سرمشق جديد جامعه ،پرداخت قسمت اول اين تعريف مي
. شناسان معرفت قرار گرفتـه اسـت   دوم اين تعريف برجسته شده و در دستور كار جامعه

ر معرفت و دگي اجتماعي به يكي از انحاي ممكن دشد كه زن اگر تا پيش از اين گفته مي
معرفـت و   چگونـه شـود كـه    گذارد، اكنون از اين سخن گفتـه مـي   سرنوشت آن تأثير مي

. انـد  و مـداوم آن سـهيم   سـيال اجتماعي و ايجاد  واقعيتهاي معنابخشي، در تكوين  نظام
نقش معرفـت در تكـوين و ايجـاد    ة تأثيرگذاري دربار نحو  بهپيش از اين برگر و الكمن 

كوشد در اين كتاب با بررسـي برخـي    كارتي مي مك اما ،اند فتهاجتماعي سخن گ واقعيت
ي، علم، زبان، و اسطوره گرفتـه  ايدئولوژاز ـ هاي مختلف   ها و آرا در باب معرفت انديشه

شناسي  نشان دهد كه اكنون چرخشي در تأكيدات جامعهـ   آگاهي  تا خودآگاهي و هويت
   :معرفت رخ داده است

هاي متفاوتي كه در ايـن كتـاب    ادعايي كه از نظريهـ رهنگ است  معرفت، ف كه اينتأكيد بر 
هـاي   ها و دسـته  تأكيد و پافشاري بر اين است كه گروه ـ  ه استشداند استخراج  شده ارائه

هاي علوم طبيعي يا علوم انساني، در درون فرهنگ  گوناگون شناخت و معرفت، نظير گروه
هاي شناخت، تمايالت، معاني و مقـوالت فرهنگـي را    اين گروه كه اينكنند، يعني  عمل مي
هـا،   معرفـت  ةهمـ بدان معناست كه  ،همچنين. آفرينند كنند و مي گيرند و منتقل مي دربر مي

كننـد؛   عنوان نظامي از معني عمل مـي  دهند، به از هر چيز ديگري كه انجام مي] صرف نظر[
عنوان  شان را بهنكند تا جها ي كاربران فراهم مينظامي از معني كه مقوالت و مفاهيمي را برا

  ).؛ قالب از متن است223: 1388كارتي،  مك(چيزي دريابند 

ـ هـاي معنـايي     م به معرفت، تأكيد فقط بر اين نيست كـه ايـن نظـا    رويكرداما در اين 
 شـود  بر اين نيز تأكيد مـي  بلكه ،دهند دست مي  فقط درك و فهمي از جهان بهـ   ها معرفت

جامعه چيزي است كه توليد «اند؛  سهيم نيز واقعيتيي در ايجاد اجتماعي  هاي معنا ه نظامك
گـري   كنش رهگذردهي جامعه از  و فرهنگ نقشي اساسي در شكل) 214: همان(» شود مي

  .ها دارد انسان
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كوشد اين  كارتي مي مك ـ  نامفهومي ترجمه شده است نحو  بهكه ـ در فصل اول كتاب  
 دوماز كار برگر و الكمن بر وجـه   تأسي  شناسي معرفت را توضيح دهد و به جامعهدو وجه 
  :تأكيد كند

شناسـي كالسـيك و    هـاي اجتمـاعي معرفـت كـه جامعـه      ي خاسـتگاه وجو جستامروزه 
دربـارة مسـئلة   اي از تفكر  تازهشيوة ساخت، كامالً با  شناسي معرفت را مشخص مي جامعه

پوزيتيويسـتي  گذشـتة  خاسـتگاه را بـه   مسـئلة  است كـه  معرفت و واقعيت جايگزين شده 
البتـه در ايـن رويكـرد    . [كند تر ماترياليسم تاريخي واگذار مي شناسي يا شكل قديمي جامعه
گيرد؛ فرض اين رويكرد آن است كه هستي  توليد اجتماعي معنا مورد توجه قرار مي] جديد

هستي مادي مقـدم بـر   . نيستاجتماعي و مادي از زندگي ذهني جمعي مردم قابل تفكيك 
بنـدي ثانويـه از    صـورت ’معرفت نيـز يـك   . معرفت، زبان، انديشه، باور و نظاير آن نيست

  ).52 -  51: همان(نيست  ‘تجربه

شناسي معرفت، بحـث   اين تأكيدات در باب نوعي چرخش نظري در جامعهة رغم هم به
چرا در برخـي از   كه اينباقي خواهد ماند و  جدينان بحثي همچاجتماعي معرفت  نتعياز 

قطعـاً پرسشـي جـدي و     ؟يابنـد  ها برخي از معارف پيدايش، رشد، و گسترش مـي  موقعيت
 صحهكارتي در اين كتاب نيز بر همين نكته  سخن نهايي مك. برانگيز خواهد ماند كنجكاوي

). 227: همـان ( »اند ناتمامها وابسته به موقعيت هستند و ماهيتاً  ها و شناخت معرفت«: نهد مي
 كـردن  معلومكه به منظور ـ محتواي كتاب  ة ناكافي دربار البتهي و مقدماتبعد از اين اشارات 

  .ميكن اين كتاب تمركز مية بر موضوع ترجم ـ كتاب صورت گرفت اهميتارزش و 
  

  شماري امور واال كوچك رهگذر ي ازدانشگاهغروب فرهنگ . 3
. ن آن اسـت كـرد  عـادي زدن به ابتـذال و گسـترانيدن آن و    دامنشماري امور بزرگ  كوچك

تـر از آن   مهـم . توليدشـده نيسـت   مـادي  و غيـر  مـادي فرهنگ فقط حجم انبـوهي از آثـار   
 تنـزل عمـل   كيفيـت وقتي اين استانداردها و . رفتار و كرد و كار است كيفيتاستانداردها و 

اين مثل خوكردن به غـذاي  . شود گير مي يابد، مصرف امرِ مبتذل و زيستن در ابتذال دامن مي
ـ . زار اسـت  ديگران در درون سطل زباله و خواب قيلوله در ميان لجنة ماند پس مثـال،   رايب

 منزلـة  بـه  دانشـگاه نهـد، مرزهـاي    اش را وامي ي حرفهتخصصي لوازم دانشگاهوقتي انسان 
توان هر كسي را براي  بعد مي. شوند مي مشخصمبهم و نا دانشگاه ي با غيرتخصصقلمروي 

اي است  همان پديده دقيقاًاين . دعوت كرد و به او لقب استاد را عطا كرد دانشگاهتدريس به 
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ة فاجعـ «گويد كـه تـأثيرش همانـا     اي مي شده استقبال مردم از كتاب ترجمهة كه نجفي دربار
ه بـوده و خواننـدگان از آن   تعجب كردم كه پس اقبال مردم به اين كتاب چ«: است »انديشه

  ).5: 1366نجفي، ( »اند چه فهميده
نظر محمد توكل  بايد گفت كه استاد ارجمند ما دانشمند صاحب تأسفدردناكانه و با 

شماري  كوچك( مدعامصداقي از اين ـ   و از روي خيرخواهيـ و احتماالً ناخواسته   عمالً
قـدر خـويش ندانسـته و در     ويشده است و اين نخستين باري نيست كـه  ) امور خطير

شـاگرد در برابـر    ييگـو  درشـت  2.است هكرددار مشاركت  ي مشكلدانشگاهنوعي كنش 
شود  ي ميفعاليتگر  ين بار هدايتدومبراي  وي. اما گاه گريزي نيست ،ادبي است استاد بي

را  آن دار منتهي شده اسـت؛ كمـي بعـدتر قـرائن     مسئلهي دانشگاهكه به توليد يك كاالي 
امري اعتبارآفرين بر پيشاني كتابي ة منزل به) توكل(كه نام او  اينعالوه بر . واهم شمردبرخ

ي قرار گرفته است و در واقع اعترافي است براي مشاركت در كااليي تخصص كيفيتفاقد 
شـماري   كوچـك (ي او اين حقيقت تخصصو عاري از دقايق   زده شتابة نامطلوب، مقدم

آميـز   دقيـق و مسـامحه   نظر از تكرار تعبير غيـر  صرف. كند برمال مي را بيشتر) امور خطير
ايشـان  ة جـاي مقدمـ   كه در جاي) شناسي معرفت به جاي جامعه(» شناسي معرفتي جامعه«

شناسي نيز  هاي جامعه قديمي در ديگر حوزه و اين نوع تعابير اشتباه البتهشود و  تكرار مي
! »معرفتي شناسي غير جامعه«يا » معرفتي شناسي بي جامعه«و ناخودآگاه تعابير ـ رايج است  
ان و سـازندگان و  مولـد دستانه صـغير و كبيـر را در عـداد     گشاده ويـ   كند را تداعي مي

هـر جـا سـخن و    . اسـت   شناسـي معرفـت آورده   پـردازان جامعـه   دهندگان و نظريه بسط
روه قـرار گرفتـه   ، در شمار اين گـ شده معرفت و نسبتش با جامعه گفتهة اي دربار انديشه
از مانهـايم و شـلر و اشـتارك و    (زده رديف كرده اسـت   ها را شتاب ايشان انبوه نام. است

اي در پــرورش  انه و حرفــهتخصصــگــورويچ و برگــر و الكمــن و برخــي ديگــر كــه م 
اند گرفته تا ماركس و وبر و دوركيم و بورديو و لوكـاچ   شناسي معرفت سهيم بوده جامعه

 در جايگاه بلكه ،شناسي معرفت جامعه تخصصم در مقامتو و غيره كه نه  و ديلتاي و پاره
انـد و   ههاي اجتماعي سهيم بود شناختي و يا نظريه جامعه تفكرگذاران  پرورندگان و بنيان

و اين اقـدام را  ) ها، نام هر كسي كه جايي در باب معرفت سخن گفته است افزون بر آن
 ،كـارتي  به نقل از مك 8: 1388 ،توكل(است ناميده  »جغرافياييـ  مرور سريع تاريخي«هم 

شناسي معرفـت منطـق ايـن     مراحل تكوين تاريخي جامعهة توضيح زير دربار). 8: 1388
  .كند مي نقد را بهتر نمايان
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بايست بين پنج گروه از فيلسـوفان،   شناسي معرفت مي در بحث از تاريخ تكوين جامعه
 آن. 1: دشناسان، و ديگر عالمان علوم انساني تمايز قائل شـ  پردازان اجتماعي، جامعه نظريه

فكـري و فسـلفي الزم بـراي زايـش     ة پردازان اجتماعي كه زمين دسته از فيلسوفان و نظريه 
هـا   ايـن . شناختي به معرفت را شكل دادند؛ نظير ويكو، مونتسـكيو، و هگـل   جامعهنگرش 

ايـن دوره را  . انـد  زيسـته  اول قرن نوزدهم مية دوم قرن هفدهم تا پايان نيمة عمدتاً در نيم
گـذاران   بنيـان  .2 ؛شناسي معرفت ناميد اي جامعه پيشارشتهة توان نخستين دوره از مرحل مي

دوم ة طور تقريبـي در نيمـ    شان به ترين آثار شان و مهم اً بلوغ فكريشناسي كه عمدت جامعه
هـا   برخـي از آن  حتـي ؛ شـد اول قرن بيستم رخ داد و پديدار ة قرن نوزدهم و يكي دو ده
نظير كارل مـاركس، مـاكس وبـر، و اميـل     ـ گنجند   شناس نمي تماماً در قالب مفهوم جامعه

شناسـي از   هاي مختلف جامعه گيري رشته اي شكلهايي نظري بر در آثار آنان مايه. دوركيم
 طور مستقيم يا غيـر   لحاظ تاريخي به  شناسي معرفت وجود داشته است كه به جمله جامعه

بحـث از   بنـابراين، . انـد  آن نقش ايفا كردهة گذاري اين رشته و يا در توسع مستقيم در بنيان
اين . كند شناسي ضرورت پيدا مي هاي مختلف جامعه هاي رشته آراي آنان در تاريخ انديشه

ــوان دور دوره را مــي ــة ت ــد اي جامعــه پيشارشــتهة دوم از مرحل  .3 ؛شناســي معرفــت نامي
 نحـو   بـه شناسـي معرفـت كـه     جامعـه ة پردازان رشت ، و نظريهدگاندهن گذاران، توسعه بنيان

نظير ماكس شلر، كارل مانهايم، ژرژ گورويچ، ورنـر اشـتارك،    ؛اند ي به آن پرداختهتخصص
پـردازان   نظريـه  مثابـة  بـه  ،ان ماركسيستتفكرها م و در كنار آن ؛و توماس الكمن پيتر برگر،
هـايي   مايه ها درون اند و در آن تري از ماركسيسم ارائه كرده هاي تازه شرح و بسط ،اجتماعي

ة شان در رشـد و توسـع   اند و نيز آراي را پرورانده شناختي به معرفت غني از نگرش جامعه
نظير گئـورگ لوكـاچ، لوسـين گلـدمن، و برخـي از اعضـاي        ؛اين رشته نقش داشته است

ايـن  . انـد  قرن بيستم به بعد پديـد آورده  سومة ها آثارشان را از ده اين 3.مكتب فرانكفورت
منتقـدان   .4 ؛ري كـرد گـذا  شناسـي معرفـت نـام    اي جامعـه  رشـته ة توان مرحلـ  دوره را مي

انـد؛ نظيـر    گيري و تأثيرگذاري آن به نقد آن پرداخته شناسي معرفت كه بعد از شكل جامعه
گيــري  كــه بعــد از شــكل ،هــا و آثارشــان را ايــن 4.هارتونــگ. كــارل پــوپر و فرانــك اي

تـوان در   انـد، مـي   ي ظهـور يافتـه  دانشـگاه علمي و  اي هرشت منزلة  شناسي معرفت به جامعه
آن دسته از عالمان علـوم انسـاني و    .5 ؛شناسي معرفت جاي داد اي جامعه پسارشتهة مرحل
امـا   ،انـد  شناسي معرفت مطـرح كـرده   پردازان اجتماعي كه مفرداتي را در ذيل جامعه نظريه

  .اً در تاريخ اين رشته جايي ندارندمشخص
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) آمده است »كليتو«غلط   كتاب مورد بحث بهة در پايان مقدم هك( توكل محمد انهتأسفم
پاسخ كه ديگران نيز چنـين    اين البتهها را با هم آميخته است و  اينة كتاب هم  اينة در مقدم

ديگـر يـا ناشـي از آشـفتگي      ها با يـك  اينة آميختن هم. كند مين موجهاند انجام آن را  كرده
نـين،  همچ. مقدمـه در نگارش  يدقت بيزدگي و  نظري ايشان است يا ناشي از شتاب رويكرد

 نپـرداخت نزدگـي و   گويي و شـتاب  كليكارتي به سبب  توضيحات ايشان در باب آراي مك
الجـرم  . گشا نيست كارتي راه هاي وي چندان براي فهم آراي مك دقيق و تفصيلي به انديشه

  .بايست به فصول اصلي كتاب ورود كرد مي
 درخـور امـر   ،آن حـوزه باشـد   تخصصاگر نويسنده م يحت ،زده شتاب اي هنوشتن مقدم
را قربـاني  ) كـارتي  مك(اي است كه هم نويسنده  مشكل اصلي تأييد ترجمه. اغماضي است

او را در برابـر   بلكـه  ،دارد وامي تكلفو هم مخاطب را نه فقط به زحمت و  كند ميخويش 
ي را به جسارت نافرهيختگي و دومي را بـه زمختـي   اولنشاند؛  ناهموار مية خشونت ترجم

زدن بـه اعتبـار    احتماالً، اسـتاد محتـرم بـه قيمـت لطمـه     . يتخصصانگاري در يك امر  سهل
  .يان مجال حضور بدهنددانشجواند به  خويش، خواسته

  
  فجيعة مقلوب و ترجمة فرق ترجم. 4

شـده و   ترجمهشدن متن  تنينگراني درنياف: گويد جو از دو نگراني در ترجمه سخن مي صلح
  ).50: 1366جو،  صلح(تحريف پيام نويسنده  حتيسازي يا  نگراني ساده

 communicative( بعضي از متخصصان ترجمه اين موضوع را تحت عنوان ترجمة ارتباطي

translation( و ترجمة معنايي )semantic t.( پيش از هر چيز بايد گفته شـود  . كنند مطرح مي
طور مطلق ارتباطي يا معنايي باشد؛ اين پديـده صـرفاً نسـبي      تواند به اي نمي هكه هيچ ترجم

ترجمـة  . شـود  تر مـي  است و بسته به نوع متن و هدف ترجمه يكي از اين دو قطب برجسته
خواهد  ارتباطي بيشتر به گيرندة پيام توجه دارد تا به فرستندة آن؛ برعكس ترجمة معنايي نمي

هاي صـوري و معنـايي    ترجمة ارتباطي به واردكردن ساخت. فاصله بگيرداز دنياي فرستنده 
دهد، امـا ترجمـة ارتبـاطي خواننـده را      نامألوف از زبان مبدأ به زبان مقصد تمايلي نشان نمي

. دهـد  انگارد، در حالي كه ترجمة معنايي اولويـت را بـه نويسـنده مـي     تر از نويسنده مي مهم
 خوانيم بـه  اما اين خطر وجود دارد كه چيزي كه مي ،شود مي تر خوانده ترجمة ارتباطي آسان

برعكس، در ترجمة معنايي سـعي بـر ايـن اسـت كـه تمـام       . طور كامل گفتة نويسنده نباشد 
الگوهاي ساختي و در نتيجه معنايي زبان مبدأ به زبان مقصد برگردد و گاه حتي بر آن تحميل 

  ).51 -  50: همان(توان خواند  حتي نميرا اي را به شود و طبيعي است كه چنين ترجمه
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  :گويد كه درستي مي او به
توان يكي از  آيا هدف انتقال معني است يا انتقال نوع تأثير، مي كه اينبسته به نوع ترجمه و 

براي مثال، در ترجمة مـتن فلسـفي معنـي اهميـت     . دو روش معنايي يا ارتباطي را برگزيد
  .)52: همان( بيشتري دارد تا تأثير 

اصـلي متـرجم انتقـال    ة مباحث نظري، وظيفـ ة توان گفت كه در ترجم مي ،بر همين اساس
معيـار در چنـين   ة ترجمـ . معرفت به مخاطبان جديد در زباني غير از زبـان نويسـنده اسـت   

  .احسن انجام دهد نحو  بهاي است كه بتواند اين وظيفه را  مواردي ترجمه
هـاي   ترجمـه . به متن اصلي است بيشترهر چه يكي از لوازم نيل به اين هدف، وفاداري 

 )transformation of knowledge( با دگرشد معرفتي بسيارمقلوب انتقال معرفت را تا حد 
نه از زبان مبدأ به زبان مقصد ادرستي و وفادار عبارت ديگر، مفاهيم و آرا به  به. دهند انجام مي
حـدي از قلـب   . شود دست داده مي  به ، فهم جديدي از متنكليطور   د و بهنشو منتقل نمي

وقتـي   امـا  ،اي گريزناپـذير باشـد   محتوا و دگرشد معرفت در ترجمه شـايد در هـر ترجمـه   
. مقلوب و يا محرَّف سـخن گفـت  ة توان از ترجم گاه مي گذرد، آن گونه موارد از حد مي اين

يا جزئـي   كليغييراتي ت اما ،شود ها متن، مفهوم و معنادار ترجمه مي قطعاً در اين نوع ترجمه
  بـه . شـود  ها به زبان جديـد مـي   دقيق افكار و انديشه شود و سبب انتقال غير در آن داده مي

ترديـد بعضـي از    بـي «. نيسـت  »دقيـق «امـا   ،اسـت  »روان«اي  عبارت ديگر، چنـين ترجمـه  
). همـان ( »انـد  هاي روان به قيمت فداكردن معني و مفهوم متن اصـلي حاصـل شـده    ترجمه

آورند، وقتي مربـوط   مشكالت فكري و معرفتي پديد مي كه اينها عالوه بر  ونه ترجمهگ اين
هـا و   تواننـد درگيـري   ها وجود دارد، مـي  در مورد آني بسيارت يبه متوني باشند كه حساس

هايي را كه در آن متن اصـلي اساسـاً در    از ترجمه اي نمونه 5.مشكالت اجتماعي ايجاد كنند
 شـده اسـت  ي معرفـ تفصـيل در جـاي ديگـري     شده است، به تحولم كلي بهفارسي ة ترجم

مهم از زبـان   ياثر ةجا نيز مثالي از دگرشد موردي محتوا در ترجم در اين). 1380محدثي، (
ان ايراني براي درك درسـت  محققدهد كه  اين نمونه نشان مي. ميآور انگليسي به فارسي مي

 ـ  شود آناني كه اثرشان به فارسي ترجمه مي ةآراي همـ غربي   ان غربي و غيردانشمندآراي 
  .شوند تحملبايد چه زحمتي را م

ة اجتمـاعي و نظريـ  ة تفكيـك نظريـ  ة بحثـي را دربـار   نگارندهچند سالي است كه 
و كسي چون هابرمـاس را نيـز يـك      مطرح كرده) 39: 1387محدثي، (شناختي  جامعه
كنم  نان دنبال ميهمچدر حال حاضر، اين بحث را . است پرداز اجتماعي دانسته نظريه



 ... اي از ترجمة مقلوب در علوم اجتماعي نمونه   144

  

 نظرية كـنش ارتبـاطي  كتاب ة اخيراً با مطالع. دهم ام را ادامه مي و در اين باره مطالعات
اجتمـاعي و  ة هابرماس چنـين گمـان بـردم كـه ايشـان نيـز قائـل بـه تفكيـك نظريـ          

پـردازي   ظريـه ن ي،تعبيـر  كار خـود را نيـز بـه    عمالًديگر است و  شناسي از يك جامعه
آراي  كـه  ايـن پنداشتم بـالطبع، از   چون اين گمان را درست مي. اجتماعي دانسته است

  شدم و آن را با برخي از دوسـتان  خوشحالديدگاه من است بسي  مؤيدهابرماس نيز 
اثر هابرماس است كـه  ة شد همتن زير بخشي از متن ترجم. شناس در ميان نهادم جامعه
  :تچنين استنباطي اس مؤيد

خـود را بـا   رابطـة  شناسي است كـه   هاي علوم اجتماعي تنها جامعه در ميان تمام رشته
عنوان يك كل حفظ كرده است و هر تحولي از سـر گذرانـده باشـد همـواره      جامعه به

شناسـي،   در نتيجه جامعـه . اجتماعي نيز حفظ كرده استنظرية عنوان  جايگاه خود را به
را  مسائلل مربوط به عقالنيت را كنار بزند، آن ئتواند مسا نمي ،]ها[برخالف ساير رشته

توانم درك كنم  كه من ميجا  آنتا . تر تجزيه نمايد هاي كوچك بازتعريف كند، يا به تكه
شناسـي   شناسي فرهنگي و جامعـه  دليل اول به انسان. دو دليل براي اين امر وجود دارد

هـاي اجتمـاعي ايـن     نظـام   هاي اصلي و خرده بين كارويژهرابطة . شود هر دو مربوط مي
هـايي كـه بـراي بازتوليـد      هاي اجتماعي در حوزه كنشي كند كه هم واقعيت را پنهان مي

هـايي   پذيري حائز اهميت است به همـان شـيوه   كنشي اجتماعي و جامعه فرهنگي و هم
هـم  . گيـرد  هاي كنش اقتصادي و سياسي صورت مـي  شوند كه در حوزه تخصصي نمي

شناس فرهنگي هر دو با كل طيف تجليات كنش اجتماعي سر  شناس و هم انسان عهجام
هـا را در   تـوان آن  كنشي كه مـي شدة  مشخصو كار دارند و نه فقط با انواع كم و بيش 

كردن سود يا كسب و حفظ قدرت سياسي از انـواع كـنش    يشينهبي چون مسائلرابطه با 
هاي جهـان   شته با كردارهاي روزمره در حوزههر دو ر. ـ عقالني به شمار آورد غايتمند

كنشي نمادي را مورد ارزيابي  هاي هم زيست سر و كار دارند، بنا بر اين بايد تمام شكل
. كنش و تأويل را كنار بزننـد نظرية بنيادي مسئلة آسان نيست كه  ها آنبراي . قرار دهند

هـايِ ديگـري    نظام ة خردهشالودهستند كه  رو روبهبا ساختارهايي از جهان زيست  ها آن
مـا در  . انـد  كه از جهات متفاوتي به لحاظ كاركردي تخصصي شـده  دهد را تشكيل مي

بنـدي پـارادايمي جهـان     سخن به اين پرسش خواهيم پرداخت كه چگونه مفهومدنبالة 
جا ميل دارم تأكيد كنم كه پژوهش در  در اين. زيست و سيستم با يكديگر مرتبط هستند

تواند به همان آساني از پارادايم جهان زيست جدا شود كـه   فرهنگ نمي مورد جامعه و
توانـد خـود را از ايـن پـارادايم      هاي اقتصادي و سياسي مـي  نظام خرده ةپژوهش دربار

اجتمـاعي  نظريـة  شناسي با  گر ارتباط سفت و سخت جامعه اين امر توضيح. منفك كند
  ).58 - 57: 1384هابرماس، (است 
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ـ  دهد كه پروژه شده، او در ادامه توضيح مي ترجمهمطابق اين متن  ة يـك نظريـ  ة اش ارائ
 ةمسـئل بـا   ديـ باشـد با  ياجتماع ةيبخواهد نظر يشناس جامعه هرگاه«: اجتماعي جديد است

ـ  ،يشـناخت  روش ،يفرانظر سطح سه در تيعقالن ؛ و )60: همـان ( »شـود  رو روبـه  يو تجرب
كنش ارتباطي ة خود او در دو جلد نظريپرداختن به اين سه سطح عقالنيت كاري است كه 

ترديد معطوف به حقيقت كه هميشه نيـز دسـت   ـ ترديد   اي لحظه فقطاما  ،انجام داده است
اجتمـاعي  ة مرا از اين خطاي بزرگ كه در دفاع از ديدگاهم در باب تفكيك نظري ـ  دهد نمي

نكند مترجم  كه اين شناختي به هابرماس ارجاع دهم، برحذر داشت؛ ترديد در جامعهة و نظري
انگليسـي  ة وجـوي ترجمـ   اين بود كه به جسـت . دارانه ترجمه نكرده باشد درست و امانت

زبان سخن هابرمـاس را درسـت    انه دريافتم مترجم فارسيتأسفكتاب هابرماس پرداختم و م
 صـورت   بـه را  )theory of society(» جامعهة نظري«وي تركيب اضافيِ . ترجمه نكرده است

ة كـه نظريـ    در حـالي  ترجمه كرده است، )social theory(» اجتماعية نظري«تركيب وصفي 
اخيـرِ  ة مـتن انگليسـي جملـ   . آن است اعم از بلكه ،اجتماعي نيستة جامعه مترادف با نظري

  : منقول از هابرماس چنين است
‘Any sociology that claims to be a theory of society has to face the problem of 

rationality simultaneously on the metatheoretical, methodological, and empirical 
levels’ (Habermas, 1984: 7). 

زائـد   دقتداري نوعي  مترجمان ايراني چه بسا بر آن باشند كه اين همه ظرافت و امانت
پردازي  و نظريه تفكربيمارگونه است، اما كافي است فقط به اين نكته بينديشيم كه  حتيو يا 

يابد و اگر مفاهيم را دگرگـون كنـيم، افكـار     مي تحققشود و  پذير مي با همين مفاهيم امكان
  .منظور نظر نويسنده بوده است آنچهديگري را منتقل خواهيم كرد نه 

نه معنـا و مفهـوم مـورد نظـر     . نه دقيق و اند روان هايي هم وجود دارند كه نه اما ترجمه
را  »انتقـال معنـي  «عبارت ديگر، نه كاركرد   به. كنند و نه تأثير متن او را نويسنده را منتقل مي

پيام توجه ة نه به گيرند ).52: 1366جو،  صلح( را »انتقال نوع تأثير«دهند نه كاركرد  انجام مي
يك  رسانند و هيچ تنها كاركردهاي اصلي ترجمه را به انجام نمينه . آنة دارند و نه به نويسند

اعوجـاج در    :گذارنـد  دو اثر مخرب بر جـاي مـي   بلكه ،دارند از اين دو نگراني را پاس نمي
تومـاس  . شـده  ترجمـه مـتن  ة سردي مخاطبان در مطالعـ  و ديگري، دل ،انديشه و نظرورزي

» انـد  ه اسـت و مطالعـات مشـوق ترجمـه    ترجمه مشوق مطالعـ «: گويد درستي مي ويليامز به
)Williams, http://shell.cas.usf.edu/~thomasw/trans.pdf.(   ة ترجمـ ة كه دربارـ منظور او
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آثـار فيلسـوفان   ة اين است كـه ترجمـ   ـ  گويد قرون وسطا سخن مية متون مربوط به فلسف
ايـن آثـار   ة العه است و مطشدشدنشان  شناختهشدن آثار آنان و  خواندهقرون وسطايي سبب 

 علـت  ها بـه   اما اين نوع ترجمه ،انگيخته است تر بر هاي تازه ترجمه سوينيز مترجمان را به 
. كنـد  سرد مي رماند و آنان را دل بودن اغلب مخاطبان را از مطالعه مي بودن و نامفهومهموارنا

  .چنين متوني دشوار و آزاردهنده است ةمطالع
هـا   گويد، نامي از اين نوع ترجمه كه از دو نگراني اصلي در ترجمه سخن مي ،جو صلح

هـاي   علوم اجتماعي در ايران نمونهة انه در حوزتأسفها را كه م اين نوع ترجمه. نبرده است
اين . كنم مي پيشنهادرا  عيفج ةترجم ريتعبشود، چه بايد ناميد؟ من  ي از آن يافت ميمتعدد

  چنان. ام نظر فاضل ايراني ابوالحسن نجفي الهام گرفته شناس و صاحب تعبير را از نظر ادب
» انديشـه ة فاجعـ «گويـد كـه بـه     هايي سخن مي پيش از اين اشاره شد، ايشان از ترجمه كه

  :شوند ميمنتهي 
هاي اخير از روي جهل يا به بهانة حفـظ سـبك چـه     مترجمان در سال كه اينبحث دربارة 

. خواهـد  مي ياند بحثي طوالني است كه فرصت و مجال ديگر كردهخيانتي به زبان فارسي 
 ‘فاجعـة انديشـه  ’كنم كه شايد بتـوان آن را   جا فقط به زيانبارترين تأثير آن اشاره مي در اين

كه مطلقاً آن را فهميده باشند گمان  آن خوانند و بي ناميد، بدين معني كه خوانندگان كتابي مي
انـد كسـاني كـه     و در ايران، خاصه در ميان نسل جوان، فـراوان .] . [..اند كنند كه فهميده مي

عبـارت ديگـر،     بـه . انـد  كننـد كـه آن را فهميـده    خوانند و گمان مـي  كتاب نامفهومي را مي
فاجعة انديشه همـين اسـت و بـه گمـان مـن بايـد آن را پديـدة        . فهمند فهمند كه نمي نمي

  ).6 -  5  :1366نجفي، (اجتماعي خطرناكي دانست 

ها را كـه هـم مـتن را     منصفانه و ناروا نيست كه اين دسته از ترجمه رسد غير نظر مي  به
هـاي   ، ترجمـه شـوند  مـي   انديشهة فاجعسبب رمانند، و هم  كنند، هم خواننده را مي مثله مي

خشونتي كـه در مـورد مـتن     علت  به »بار دردناك و اسف«فجيع هم به معناي  6؛فجيع بناميم
مـتن و  ة اثري كه بـر نويسـند   به علت »خوشايندآزاردهنده و نا«دارد و هم به معناي  روا مي

مـورد بررسـي، از   ة مناسبت نيست كه در تحليـل ترجمـ   جا بي در اين. نهد مخاطب متن مي
  .مرگ متن اندكي سخن بگويم حتيكردن و يا  مثلهمورد اول يعني 

  
  ترجمهيك بررسي : ارزار ترجمهمرگ متن در ك. 5

شناسـي معرفـت    جامعـه   :فرهنگ مثابة بهمعرفت كتاب ة ترجمة بررسي و مطالع همتأسفان
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كه من به متن اصـلي    جا از آن. دهد كه اين متن نه روان است و نه دقيق نشان ميجديد 
نـدارم كـه   حال ترديد   با اين. كنم ناميدن آن احتياط مي فجيعام در  ي نداشتهدسترسكتاب 

كـه در   اي هاي مقلوب و محرَّف از اين كتاب اسـت؛ ترجمـ   كم ترجمه اين ترجمه دست
كنـد و   اي به زبان مقصد عرضه مـي  شده دگرگون نحو  بهبسياري موارد محتواي كتاب را 

مـتنِ ترجمـه،   ة اولـين صـفح  ة با مطالع. كند ميمخاطب را از مقاصد نويسنده بسي دور 
نيافتني است و چه بسا  كتاب، بسي دستة ك و فهم آراي نويسنديابيم كه آرمان در درمي

ـ » مؤلفمرگ « ةاختيار به ياد نظري آدمي در چنين وضعيتي بي. انديشي است نوعي خيال
 مؤلـف هاي موجود علـوم اجتمـاعي    در برخي از ترجمه! افتد مي ـ  البته با داللتي جديد

تر آن است كه از مـرگ مـتن در    قيقد ،با اين حال. شود چاره تا حد مرگ مجروح مي بي
ممكـن اسـت در آثـار     مؤلـف زيـرا   ،مؤلفاين نوع از ترجمه سخن بگوييم نه از مرگ 

  .ديگرش به حيات فرهنگي ادامه دهد
ـ درستي از حيات بعدي مـتن    به) 1389بنيامين، ( »رسالت مترجم«ة والتر بنيامين در مقال

  :گويد ميسخن  ـ اثر در آن سهيم استة حياتي كه ترجم
جا كه آثار مهم مترجم منتخبِ خويش را هرگز در  آيد، و از آن ترجمه بعد از متن اصلي مي

ست ها آنمرحلة حيات بعدي ] فرارسيدن[نشانگر  ها آنيابند، ترجمة  شان نمي عصر پيدايش
  ).75: همان(

 به مفهـوم حيـات بعـدي    بلكه ،مد نظر نيستاي  اكنون نسبت متن اصلي و متن ترجمه
هاي بعدي يك مـتن روا باشـد،    گفتن از حيات بعدي يا حيات سخناگر . پرداختم يخواه
بخشـي   تنـزل  نحو  بهاگر چه در چنين نگاهي، ناقد . گفتن از مرگ متن روا نباشد سخنچرا 

باري به كارآگاه مكتشف  خشونت صورت  بهعمد يا  قتل شبهة جنايي دربار يبه راوي داستان
وجـه   شود، و ايـن بـه هـيچ    وليد و آفرينش و بازآفريني متون بدل ميچنين قتلي در جهان ت

  .شود حادث نمي مسئلهي تغييري در اصل خوشاينداين نااز نيست، اما  خوشايند
مگر حيات فقط به جهان مادي  ؟چرا نتوانيم از حيات متن و از مرگ متن سخن بگوييم

درستي از حيات متن سخن  دارد؟ بنيامين به تعلقدار  موجودات گوشت و پوست و استخوان
  :بخشد نظرانه و محدود ما را از حيات وسعت مي گويد و تعبير تنگ مي

مجازي در نظـر   م با عينيتي سراسر غيروأايدة حيات و حيات بعدي در آثار هنري را بايد ت
نكته وجود  اي ضمني به اين حتي در اعصار مبتني بر تفكر بسته و مغرضانه نيز اشاره. آورد

ولي قرار هم نيست، بـه پيـروي از    ،داشت كه حيات محدود به جسمانيت ارگانيكي نيست
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كـه   ايـن رمقِ جان بگسترانيم، يا  تالش فخنر، قلمرو سيطرة حيات را زير پرچم سست و بي
تـري نظيـر ادراك حسـي     مراتـب مـبهم   بالعكس، تعريف آن را بر شالودة عوامل حيوانيِ به

حق مفهوم حيات تنهـا  . اند ي اتفاقي مشخصة حياتنحو  بهعواملي كه فقط  استوار سازيم،
شود كه هر آنچه صاحب تاريخي از آنِ خويش است و صرفاً معـادلِ عرصـة    زماني ادا مي

  ).76 -  75: همان(سته شود وقوع تاريخ نيست، واجد حيات دان

ـ (بسياري از اهل فن است  اتفاقبازآفريني است، مورد  فرايندترجمه نوعي  كه اين  رايب
  :به قول بنيامين). 14: 1366مثال، كايوا به نقل از نجفي، 

اي وجـود   اگر ترجمه بناست ذاتاً در تقاليِ كسب شباهت با متن اصلي باشد، هيچ ترجمـه 
گذرانـد،   زيرا متن اصلي در حيات بعديِ خويش نوعي تغيير را از سر مـي  ،نخواهد داشت

گرفـت   بـود، چنـين نـام نمـي     حياتي كه اگر به معناي دگرگوني و احياي چيزي زنده نمـي 
  ). 78: 1389بنيامين، (

متن است كـه پـس از    مجددبازآفريني و حيات ة بنيامين در باب ترجمه، دغدغة دغدغ
ترجمـه   فراينـد مرگ متـون طـي   ة ما دغدغة اما دغدغ ،زيد لي ميترجمه مستقل از متن اص

 هسـازي ترجمـ   افراطـي بـه جنـايي    نحـو   بـه تعبير مرگ و قتل در باب ترجمه ظاهراً . است
 بلكـه  ،سازي ترجمه دارد واقع اين ذهن و زبان من نيست كه ميل به جنايي انجامد، اما به مي

انگاري بيش از حـد اسـت كـه     اشي از سهلعامدانه و ن اين قساوت و شقاوتي چه بسا غير
شده يعنـي   ترجمهمرگ متنِ . اند علوم اجتماعي ايران بدان آلودهة برخي از اهل علم در حوز

آن متن خوانده نشود و بدان ارجاع داده نشود و آراي آن نويسنده از آن پس مسكوت  كه اين
چ به زبان فارسي چنين باليي هاي بسيار نامناسب از آثار ژرژ گوروي ترجمه. و متروك بماند

به دسـت   يچراغ تكلفبايست با  هايي مي چنين ترجمهة خوانند. بر سر آثار او آورده است
كـم   براي احياي چنين متوني دسـت  .بگردد يمعن گوهر دنبال به ترجمه ظلمات در و رديبگ

  .ترجمه شوند اًمجددگونه آثار  الزم است اين
در زير . هايم براي فهم اين متن از شما مدد بجويم درنيافتنبگذاريد با ذكر برخي از 

ام و گـاه ابهامـات و    ذكر كرده) خروارة مشتي نمون(جمالت و عباراتي را محض نمونه 
اين جمالت و عبارات بـراي مـن نـامفهوم و    . ام نوشته ها آنهاي خود را در ذيل  پرسش

ام نـه استيضـاح و    نوشـته ) هـا  ب در درون قـال (در ذيل اين جمالت  آنچه. اند مبهم بوده
توانـد بـه    هاي محتملي است كه مـي  فقط بيان برخي از پرسش بلكه ،مؤاخذه و تمسخر

  :كند ذهن مخاطب خطور 
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 هايي از جمالت نامفهومنمونه فصل

فصل 
 مقدماتي

» يابد انساني گسترش ميتجربة هاي انديشه در ساختار و نظام،ها، مفاهيمنفوذ جامعه در شكل ايده«.1
  ؛)17: 1388كارتي،  مك(
  جا شكل چه معنايي دارد؟ هاي انديشه شكل دارند؟ اين و نظام ،ها، مفاهيم آيا ايده[ 
 ]گذارد؟ تأثير مي ها آنر دكند يا نه فقط  هاي انديشه نفوذ مي و نظام ،ها، مفاهيم آيا جامعه در ايده - 

 ).19: همان(» اند معرفت و هم واقعيت براي ما واقعيهم «. 2

ها به  ايده« كه اينواقعي است و عالوه بر آن، معرفت هم واقعي است به چه معني است؟  واقعيت كه اين[
ها امور را  ايده كه اينو ) همان(» اند امور واقعي مورد پذيرش قرار گرفته مثابة بهكنند كه  اشاره مي يچيزهاي

تواند  معرفت مي. »معرفت واقعي است«: نمايانند، غير از اين سخن نادرست است كه بگوييم واقعي مي
فوق ظاهراً در ة جمل. تواند خود واقعي باشد ناظر به واقع باشد يا چيزهايي را واقعي معرفي كند، اما نمي

 اي يا سخني دالّ د در اثر خود آنان چنين جملهرس نظر مي  اما به ،توضيح آراي برگر و الكمن آمده است
  .]شود بر چنين معنايي يافت نمي

است كه هم براي  ‘چيستي واقعيت’دادن بحث مانهايم در باب  جلوهبزرگ  صرفاً ‘اي رخداد رسانه’«. 3
  ).22  :همان(» شناختي است مناسب بررسي جامعه شرايط كنوني ما ضروري است و هم عمدتاً

 .]رسد مترجم به درك درستي از متن نائل نشده است نامفهوم است و به نظر ميترجمه [

 1فصل 

ويژه در جهان  شناختي به براي رشد تفكر جامعه)هاي ضمني آنو تمام داللت(ن اجتماعيتعيايدة«.1
ي مشكل شناس در توسعة جامعه] از اين[زبان چندان حياتي بود كه تصور يك انديشة فراگير نيز  انگليسي

  ).؛ قالب از متن است42: همان(» است
كردن چيزي آورده شدند كه ممكن است نقاط مرجع جهاني ناميده  اين تأمالت فقط براي روشن«. 2

پيوند واقعيت را با آنچه شيوة اند كه  شناسي را برانگيخته شود، نقاطي كه تغيير اخير در تخيل جامعه
  ).49: همان( »مالحظه قرار دهدكند مورد  شناسي واقعيت تلقي مي جامعه

در  ها آن. اند ها از مواد خام حيات انساني بيرون كشيده شده شناسي انديشه ها و مفاهيم جامعه ايده... «. 3
  ).50: همان(» اند هشدهاي اجتماعي خاص تكوين يافته و اصالح  جهان ‘هاي خيابان’
  ).53: همان(» نمادين است... هر كنش انساني در هميشه «. 4
بورژوازي است كه هنوز هم يك آگاهي جامعة ماترياليسم تاريخي حقيقتاً نوعي خودآگاهي «سالينز «. 5

  ).53: همان(» رسد در حدود آن جامعه به نظر مي
يعني چه؟ يعني اي سالينز بدان و آگاه باش كه ماترياليسم تاريخي هنوز هم نوعي آگاهي در قلمرو [

 !]بورژوازي است؟ة جامع

 2 فصل

علم و ايدئولوژي وجود دارد، دانشمند از تفكر كهاينديگري وجود داردانديشةدنبال اين انديشه،«.1
  ). 66: همان(» سياستمدار، هوادار خوبي و يا بورژوا رها استطلبانة  منفعت

  ]يعني چه؟» هوادار خوبي«؟ آيا اين جمله به زبان فارسي نوشته شده است[
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ايدئولوژي شديداً نظريةايدئولوژي معتقدند، و من با آنان موافقت دارم، كه نظريةبسياري از منتقدان«.2
 عمالًها و كردارهاي علم و  هاي فرهنگي در نظريه اش براي تبيين حضور سياست و نظام از حيث توانايي

  ). 66: همان(» در قلمرو اجتماعي محدود است
ها و كردارهاي  هاي فرهنگي در نظريه سياست و نظام«: گويند ي ميايدئولوژة منتقدان نظري كه اينيعني [

ي ناتوان از تبيين اين حضور ايدئولوژة ولي نظري ،در قلمرو اجتماعي حضور دارند عمالًعلم و نيز 
رسد كه مترجم، متن را درست  از خود متن به نظر مي اما !نيز با اين نظر موافق است كارتي مك. »است

ديدن همه  يكايدئولوژاند كه  كارتي بر آن زيرا ظاهراً منتقدان مورد بحث و نيز مك ،است  نكردهترجمه 
) 66: همان) (يايدئولوژجا حاضربودن  همه(» ايدئولوژيك- پان«چيز منجر به فروغلطيدن در ديدگاهي 

به عبارت ديگر، . قصدش تأييد آن باشد كه اينكند نه  كارتي اين موضع را رد مي مك بنابراين،شود و  مي
  .ي استايدئولوژة نويسنده با آن موافق است، تشخيص نوعي ناتواني در نظري آنچهرسد  نظر مي  به
ها را توصيف  روند و همان شمار ميه هاي توصيفي خود ب اجتماعي، مؤلفهـ  هاي علمي معرفت«. 3
 ).98: همان(» كنند مي

 3فصل 

هاي  راه ـ هاي جمعي ها يا بازنمايي نيز بحث كرده است كه ايدهافزون بر اين، دوركيم اين مسئله را«.1
نسبت به خود گروه، كاركرد مستقلي را ـ  دهند هاي جمعي مشترك را نشان مي گوناگوني كه مردم تجربه

هر . ‘هاي مشترك است مستلزم ايده’، خود زندگي اجتماعي )85ص ] 1974[ 1988(گيرند  عهده مي بر
كه با  اي پديد آمده است كه حقايق آن براي كساني ها و هستي جمعي، از آن هستي هچند بازنمودها، ايد

برترين . ‘آفريند در تحليل نهايي، اين انديشه است كه واقعيت را مي’] اما[زيند روشن است،  آن مي
  ). 106: همان(» آفرينش خود جامعه استانديشة ، ها آنمدترين اانديشه و سر

يابد كه  دوركيم آشنا باشد، درمية زيرا كسي كه با منطق گفتار و انديش ،رسد مي نظر  ترجمه نادرست به[
هاي جمعي از دل وجود  بر وجود جمعي تأكيد دارد و معتقد است كه افكار و بازنمايي بيشتردوركيم 
هاي جمعي ممكن است خود كاركرد مستقلي پيدا  گيرند؛ اگر چه اين افكار و بازنمايي مي نشئتجمعي 

ويژگي «: افزايد زيرا نويسنده بالفاصله مي ،سياق متن نيز حاكي از چنين برداشتي است. دكنن
دوركيم، (گراي امريكايي  عملفالسفة استدالل دوركيم را در مباحثات او عليه نظريات ساختارگرايانة 

متن ة اماد). 106: همان(» گويد بازنمايي يك عمل جمعي است توان يافت كه مي نيز مي )]1914[ 1983
دوركيم حيات اجتماعي «: گويد نيز حاكي از اين است كه انديشه مسبوق به حيات جمعي است زيرا مي

اخالقي و تفكر منطقي، مادر و پرستار جاوداني علم و همين طور انديشة جاودانة سان مادر و پرستار ب’را 
خواهد بگويد كه افكار و  دوركيم ميرسد  نظر مي  بنابراين، به). 107: همان(» كند توصيف مي ‘ايمان
ون همچيابند و  اما سپس كاركرد مستقلي مي ،شوند هاي جمعي از حيات اجتماعي زاده مي انديشه
  .]است تأملدرخور اي  در هر حال اين نكته. دشون جامعه تصور مية آفرينند

ان كه از حيات در حد دقت مورد بررسي قرار گرفته است، چه به اين عنو ساختارگرايي تاكنون به«. 2
ها در مقام تداوم ردگيري از روي رد پاي  پسامدرنيستگفتة اش ناتوان است و چه به  ادعاي علمي
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ندازي ديگر، هر گاه ساختارگرايي  ا از چشم.محوري مدرنيستياومانيسم و قومخشكيدةمانده بر گلباقي
  ).131: همان(» گرفتن زبان مصمم شده است، خود را از بين برده است جديبه 
  .]اين جمالت چندان مفهوم نيستند[
انداز، ايفاي نقش  گر، همانند يك چشم در هر حال، اشكال و صور اجتماعي در چشم يك مشاهده«. 3
كه گويي  ؛ چنانشود عناصر گسسته و ناهمگون پديدار مي ‘آشوب گسترده و وسيع’يك  مثابة بهكند؛  مي

اگر بتوانيم آن را ـ  ‘زندگي و حيات ناخودآگاه آن’شناختي يك ناحيه،  داند كه تاريخ زمين آدمي مي
هاي معوج و محدود، ظاهر  ييجا جابهمعناي اصلي و مهمي را از ماهيت عناصر، غير از ـ  گونه بناميم اين
  ).112: همان(» كند مي

  .]ترجمه مفهوم نيست[
) و نه بيرون از آن(هاي جهان  در و از طريق رويارويي مردم و قدرت ‘فرهنگ’و  ‘معرفت و شناخت’«. 4

وجود ندارد؛ و در  ‘يناب’اند؛ كه ديگر هيچ فرهنگ  هايي كه امروز پديد آمده مردم و قدرت: شود توليد مي
گير شده يكديگر در) هاي فرهنگ و(ها  عميقاً با زندگي) هايشان و فرهنگ(هايشان  ميان مردمي كه زندگي

هاست تا  كمتر كاركرد انزواي گروه’ها خصوصاً امروزه  گويد تنوع فرهنگ استراوس مي - لوي. است
هاي  تفاوت’) 328، ص 1976استراوس،  - لوي( ‘كند را يكپارچه مي] ها گروه[ ها آنكاركرد مناسباتي كه 

  ).123: همان(» )14، ص 1988كليفورد، ( ‘كننده است متالشيانسان اصيل، 
شوند تا ما واقعاً  دهند و موجب مي ها و مقوالت امروزين ما هستند كه اجازه مي تحقق بينش ها آن« .5

اي كه ويژگي آن  شناسي را ايجاد كنيم؛ جامعه ‘)تلفيقي(شناسي همايندگرا و پادآميز  جامعه’يك 
شناختي و  زيباييهاي  مصنوعات فرهنگي، درهمي از سبكآميزة آميختن معبودهاي عجيب، يا   درهم
  ).133 -  132: همان(» اندازهاست چشم

 .]نويسي اشكال دارند كم، اين جمالت از نظر فارسي دست. فهمم اين جمالت را نمي[

 مؤخره
  ).217: همان(» شناسي، سنت از پژوهش و كاوشگري است كار جامعه«. 1
  .]لحاظ نگارش فارسي اشكال دارد فوق بهة جمل[

ام، بدان دليـل اسـت كـه بخشـي از      نامفهوم و مبهم در اين متن اشاره كردهاگر به موارد 
 ،نامفهوم و نارسا باشـد ة تواند ناشي از ترجم اي مي هاي يك متن ترجمه ابهامات و نارسايي

 اما در مواردي كه خود متن اصـلي ابهـام و يـا نارسـايي داشـته باشـد، مترجمـان معمـوالً        
تـر   نوشت، متن را براي مخاطب روشـن  انوشت و يا پيكوشند از طريق توضيحاتي در پ مي
كـم آن   اند، مترجمان دست جمالتي مبهم و نامفهوم حتيمثال، وقتي مفاهيم و يا  رايب. كنند

. ي در اختيار مخاطـب قـرار گيـرد   بيشتركنند تا اطالعات  مفاهيم يا جمالت را عيناً ذكر مي
» كالم وابسته بـه واقعيـت  «كل گرفته از متوني كه شة مترجمان را در ترجمة ترين وظيف مهم
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انتقال دقيـق و روشـن محتـوا    ـ   همين متون استة و متون علمي و فني نيز از جملـ است  
  :ول اين نارسايي استئپس اگر متن ترجمه نامفهوم باشد، مترجم مس. اند دانسته

كـه در  اي كه براي ترجمه انتخاب كنيم در هر حال به زباني نوشته شـده اسـت    هر نوشته
يكي از اين سطوح قرار دارد، يعني در آن يا كالم وابسته به واقعيت يـا كـالم وابسـته بـه     

زبان محاوره، خبر روزنامه، گزارش وقايع، تفسير سياسي، تحقيـق  . خود به كار رفته است
هاي علمي  هاي تاريخ و تذكره و خاطرات و البته كتاب اجتماعي و حتي بسياري از كتاب

جا محتوا از سبك جداست و وظيفة مترجم در وهلة نخست  در اين. اند اول و فني از نوع
تر از زبان مبدأ به زبان مقصـد منتقـل كنـد     تر و روشن اين است كه محتوا را هر چه دقيق

  ).10: 1365نجفي، (

خوب ترجمه  اًبا اين همه، بايد يادآوري كنم كه دو فصل چهارم و پنجم اين كتاب نسبت
را بـدون دردسـر خوانـد، اگـر چـه       هـا  آنتوان  و مي اند كم روان و قابل فهم اند؛ دست شده

 ؟اند يا نه شده  آيا دقيق و وفادارانه ترجمه كه اينة اما داوري دربار ،اشكاالت ويرايشي دارند
  .اي آن با متن اصلي است نيازمند وارسي مقايسه

ها ارجاع داده است و در متن كتاب  كه نويسنده بدان عياست كه مناب اينمهم ديگر ة نكت
توانيم پي ببريم كه  مثال، ما نمي رايب. ندشده موجود نيست ترجمهاند، در انتهاي متن  ذكر شده

نويسنده در شرح آراي دوركيم به كدام اثر او تكيه كرده است و اين نقص بزرگي براي اين 
  .كتاب است

  
  گيري نتيجه. 6

 جـدي هـاي   هـا و نارسـايي   هاي فارسيِ متون علوم اجتمـاعي ضـعف   در بسياري از ترجمه
از اين . دنشو درجات مختلف تحريف مي  ها به ها مفاهيم، آرا، و نظريه وجود دارد كه در آن

ايرانـي بـا مشـكالت     ان غيرتفكراي در فهم آراي م زبان در موارد عديده فارسية رو، خوانند
 نكـردن  ايراني به سبب مراجعـه  ان غيرتفكربسا شروح ايرانيِ آراي م چه. مواجه است جدي

تفسيرهاي نادرسـت  ة دار است و اين همه، سبب نشر و اشاع مسئلهبه متون اصلي معوج و 
ايـن نـوع از   . گيـرد  انجـام مـي   شود و انتقال دانش با دگرشد ايراني مي ان غيرتفكراز آراي م

تـوان   گيـرد، مـي   با حد بااليي از دگرگـوني انجـام مـي   ها  ترجمه را كه انتقال معرفت در آن
اما در بسـياري مـوارد    ،مقلوب اگر چه دقيق و وفادارانه نيستة ترجم. مقلوب ناميدة ترجم

نـوع ديگـر   . تواند بـا آن ارتبـاط برقـرار كنـد     روان و مفهوم است و خواننده كم و بيش مي
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كنند و نـه نـوع تـأثير     متن را منتقل مي نه معناي ؛اند و نه دقيق هاي نامطلوب نه روان ترجمه
 مثابة بهمعرفت فارسي كتاب ة ترجم. فجيع ناميدة توان ترجم ها را مي اين نوع ترجمه. آن را

در نتيجـه،  . متأسفانه نه روان است و نه دقيـق ) 1388( شناسي جديد معرفت جامعه: فرهنگ
كـم   اي فجيع كافي نباشد، دسـت  ترجمه منزلة اگر شواهد و قرائن براي تشخيص آن به حتي
بدون مراجعه به  حتيـ از طريق بررسي اين كتاب  . اي مقلوب دانست توان آن را ترجمه مي

توان دريافت كه مفاهيم و آراي نويسنده به چه ميزان تحريف شده اسـت و   ميـ   متن اصلي
ة كننـد  گاه چندپهلو و افـاده و گنگ، و   معنا، گاه نامفهوم بي صورت  بهگاه ـ نامناسبي   نحو  به

آساني قادر نيست كـه   تنها به كه مخاطب نه به فارسي برگردانده شده است؛ چندانـ   چندمعنا
لحـاظ نگـارش    ي جمـالت مـتن بـه   متعدددر موارد  بلكه ،ظرايف و دقايق بحث را دريابد

بـا   تـوان گفـت كـه    كـم مـي   در مورد اين ترجمه، دسـت  بنابراين،. فارسي نيز اشكال دارند
درستي انجام  نه كاركرد انتقال معني را به چون اي مقلوب و محرَّف سر و كار داريم، ترجمه

  .دهد و نه كاركرد نوع تأثير متن را مي
تـوان   دنبال مقصود نويسـنده بگـرديم، مـي     اگر نظرمان را از ترجمه فراتر ببريم و به اما

، ايـن اسـت كـه نويسـنده     كلـي طـور    الي اين ترجمه به قابل دريافت از البهة گفت كه نكت
بندي كند و نشـان دهـد كـه     شناسي معرفت صورت در جامعه را كوشد، چرخشي نظري مي

اجتماعي و ايجاد سـيال و مـداوم    واقعيتهاي معنابخشي در تكوين  معرفت و نظام چگونه
كانون  اجتماعي معرفت در نتعي پيش از اين در اين رشته معموالً ،در حالي كه ؛اند آن سهيم

  7.بحث قرار داشت
  
  نوشت پي

نشـر مركـز را در    ةهـاي منتشرشـد   وقتي يكي از كتاب. ام شاهد بودهنيز  را هاي مثبتي البته تجربه. 1
اي تشكرآميز از مدير محترم نشـر مركـز دريافـت     نقد كردم، بعدها نامه ياجتماع علوم ماه كتاب

ة اي شايسـت  چنـين مواجهـه  . داده بودنـد شرايط چاپ كتاب نقدشده ة كردم كه توضيحاتي دربار
 .تقدير است

  :اثري است با مشخصات زير اولمورد . 2
سـاخت و  « ةرابطـ جستاري در تبيـين  : شناسي معرفت جامعه .)1383(عليزاده، عبدالرضا و ديگران 

  .حوزه و دانشگاه ةپژوهشكد: قم ،زير نظر محمد توكل ،»هاي بشري معرفت«و » عياكنش اجتم
  :ونه به دو اثر زير مراجعه شودبراي نم. 3
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شناسي  مكتب فرانكفورت و جامعه .)1367(اشميت جيمز  ، ومارتين .جي ،آدورنو، تئودور
  .گام نو: تهران ،جواد گنجية ترجم ،معرفت
 بـر  ديتأك با: يانتقاد مكتب در معرفت يشناخت جامعه ابعاد يبررس« .)1391(اضي، طاهره يف
كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد ة نام پايان ،»هابرماس و ماركوزه، مر،يهوركها يآرا

  .علوم و تحقيقات
شناسـي معرفـت بـه اثـر زيـر       در مورد نقدهاي پوپر و فرانك هارتونگ و ديگران به جامعـه . 4

  :مراجعه شود
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شـان قـدرداني   تاز اين رو، از ايشـان و زحما . هاي اين نقد نقش بسزايي داشته است گيري جهت
  .گزارم هاي مداوم خانم محبوبه سادات هدي بسيار سپاس گيري از مساعي و پي ،نينهمچ. كنم مي



 155   گيلوائيحسن محدثي 

  

  منابع
  .فرهنگ معاصر: تهران ،فارسي ـ فرهنگ معاصر پويا انگليسي .)1385( ديگرانباطني، محمدرضا و 

مـراد  ة ترجمـ  ،گفتارهايي در بـاب فلسـفة زبـان و فلسـفة تـاريخ     : عروسك و كوتوله .)1389(بنيامين، والتر 
  .گام نو: تهران ،رهادپور و اميد مهرگانف

 ،مهرنامـه ة نامـ  ماه ،»تمايزة نقدها و يادداشتي دربار تمايز يا تشخص؟ پاسخ به شبه« .)1390(چاوشيان، حسن 
  .، مرداد14 ش ،تهران

: تهـران  ،دربارة ترجمه) 3(هاي نشر دانش  برگزيدة مقالهدر  ،»بحثي در مباني ترجمه« .)1366(جو، علي  صلح
  .نشر دانشگاهي

  .ارديبهشت ،122و  121 ش ،جهان كتابة مجل ،»!تشخص يك ترجمه« .)1380(محدثي، حسن 
جسـتارهايي در الهيـات   : ديـن و سـاختن جامعـه   در  ،»متأله انتقادي چارلز ديويس؛« .)1387(محدثي، حسن 
  .نشر يادآوران: تهران ،الحوائجي باب  حسن محدثي و حسينة ترجم ،اجتماعي

 ،پناه و ديگران خالقة ترجم ،شناسي معرفت جديد جامعه :فرهنگ مثابة بهمعرفت  .)1388. (دي. كارتي، اي مك
  .مطالعات فرهنگي و اجتماعي ةپژوهشكد: نتهرا ،محمد توكلة زير نظر و مقدم

سـعيد  ة ترجمـ ، دربـارة ترجمـه  ) 3(هاي نشر دانـش   برگزيدة مقالهدر  ،»نقش مترجم« .)1366(نايدا، يوجين 
  .نشر دانشگاهي: تهران ،باستاني

 ،دربـارة ترجمـه  ) 3(هاي نشـر دانـش    برگزيدة مقالهدر  ،»مسئلة امانت در ترجمه« .)1366(نجفي، ابوالحسن 
  .نشر دانشگاهي: تهران

: تهران ،كمال پوالدية ترجم ،عقل و عقالنيت جامعه: 1نظرية كنش ارتباطي، جلد  .)1384(هابرماس، يورگن 
  .ايرانة انتشاراتي روزنامة مؤسس

  
Habermas, Jurgen (1984). The Theory of Communicative Action, Vol. 1, trans. Thomas 

McCarthy, Boston: Beacon Press. 
Williams, Thomas. ‘Transmission and Translation’, http://shell.cas.usf.edu/~thomasw/trans.pdf. 
 


