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چکیده
کشـورهای  گروهـی از اندیشـمندان علـوم انسـانی در ایـران و دیگـر  کـه  بیـش از چهـل سـال اسـت 
کـه برخـی مبانـی علـوم انسـانی موجـود بـا مبانـی دینـی در تعارض انـد و ایـن  اسـالمی بـر ایـن باورنـد 
کشـورها مناسـب نیسـتند. پـس از پیـروزی انقـالب در ایـران،  علـوم بـرای حـل مسـائل بومـی ایـن 
گذشـت بیـش از سـه دهـه، بازنگـری در  کار حکومـت تبدیـل شـد، امـا بـا  ایـن موضـوع بـه دسـتور 
و  میان رشـته ای  رویکـردی  اتخـاذ  بـا  حاضـر  مقالـه  دارد.  ضـرورت  عرصـه  ایـن  خط مشـی های 
کـرده اسـت بـا بازخوانـی دوره انتقـال و تحـول علـوم در تمـدن  اسـتفاده از ظرفیـت تاریـخ، تـالش 
اسـالمی )نهضـت ترجمـه( و بهره گیـری از مـدل نظـری مبتنـی بـر جامعه شناسـی علـم و پرسـش های 
مرتبـط بـا خط مشـی گذاری عمومـی، رویکـرد بدیلـی را بـرای تحول در علوم انسـانی پیشـنهاد دهد. 
گردیـده و بـا  در بخـش روش، رویکـرد داللت پژوهـی، جهـت اسـتفاده از تاریـخ، متناسب سـازی 
گسـترده  و  گرفتـن  الهـام  بـرای  را  پژوهـش  نتایـج  می تـوان  یافته هـا،  تعمیم پذیـری  میـزان  بـه  توجـه 
کـردن دیـد خط مشـی گذاران مـورد اسـتفاده قـرار داد. دسـتاورد پژوهـش، رویکرد »ترجمـه تحول گرا« 
گزینش متون، ترجمه، تصحیح، شـرح، تلخیص، نقد و نوآوری  که از زنجیره ای متشـکل از  اسـت 
گـون، تشـکیل شـده اسـت. در ایـن رویکـرد، پـس از تعییـن پایـگاه هـر رشـته علـوم  گونا در سـطوح 
انسـانی در زنجیـره تحـول، سـاختارها، منابـع انسـانی و منابـع مالـی طرح ریـزی شـده و خط مشـی ها 

نیـز متناسـب بـا آنهـا طراحـی یـا بازپـردازی می گردنـد.
كلیدواژه هـا: تحول علوم انسـانی، نهضت ترجمه، خط مشـی گذاری عمومـی، تاریخ، داللت پژوهی، 

ترجمه تحول گرا.
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مقدمه

کـه برخـی اندیشـمندان علـوم انسـانی در ایـران در پـی تغییـر و تحـول ایـن  بیـش از چهـل سـال اسـت 
علوم متناسـب با نیازهای بومی ایران و مبانی دینی اسـالم اند )رک. جوادی آملی، 1386، سـوزنچی، 
کـه برخـی از مبانـی فلسـفی علوم انسـانی موجود بـا مبانی دینی  1384(. تحول خواهـان بـر ایـن باورنـد 
گر پاسـخ  که ا منطبـق نیسـتند )جـوادی آملـی، 1386، 147-140، خامنـه ای، 1392(. با این اسـتدالل 
به سـؤال »انسـان چیسـت؟« متفاوت باشـد، علوم انسـانی نیز متفاوت می شـود )حدادعادل، 1383، 
کاربـردی داشـته، در نتیجـه مسـائل هـر جامعـه ممکـن اسـت  107(. ضمـن اینکـه علـوم انسـانی جنبـه 

صورت هـا و راه حل هـای متفاوتـی داشـته باشـند )میرباقـری، 1382(.
پـس از پیـروزی انقـالب اسـالمی در جریان انقـالب فرهنگی بازنگری های متعـددی درباره نحوه 
گزینـش اسـتادان و مدیـران دانشـگاهی، تنقیـح متـون درسـی و تدویـن متـون درسـی پیرامـون معـارف 
گرفـت و نهادهـای متفاوتـی بـه طورمسـتقیم یـا غیرمسـتقیم بـه ایـن موضـوع پرداختند1  اسـالمی صـورت 
)سـوزنچی، 1384، 5(. تنوع دیدگاه ها درباره چگونگی تحول در علوم انسـانی به گونه ای بوده اسـت 
گـون، اهداف  گونا کـه خط مشـی گذاران، مسـیر مشـخص و مـورد توافقـی را دنبال نکردنـد و تالش های 
کـه آن دغدغه ها و مسـئله ها همچنان  تحـول در ایـن علـوم را محقـق نسـاخت. امـروز مالحظه می شـود 
گاهـی در قالـب نوشـتارها و سـخنرانی ها بیـان می شـوند. این امـر حکایت از  آن  چالش برانگیـز  بـوده و 
کـه رونـد بازنگـری و بازسـازی علـوم انسـانی، نتایـج مطلـوب و مـورد نظـر متولیـان رسـمی تحـول  دارد 
کـه  گفـت  کشـور را فراهـم نسـاخته اسـت )جلیلـی، 1385، 95( و حتـی می تـوان  در فرهنـگ و دانـش 
گـذر ایـن سـه دهـه، اراده و اهتمـام جـدی و پایـداری در میـان دسـتگاه ها و مجریـان ایـن امـر وجـود  در 

نداشـته اسـت )ر.ک. آذربایجانی، 1392(.

رویکرد میان رشته ای برای تحلیل مسئله تحول در علوم انسانی

به منظـور یافتـن راه حـل مناسـب بـرای مسـئله تحـول در علـوم انسـانی، اسـتفاده از ظرفیـت رشـته های 
گـون ضـرورت دارد. برخـالف چنـد دهه قبل، دیگر  نمی توان از اسـتقالل حوزه های علوم انسـانی  گونا
گفـت زیـرا ایـن حوزه هـا بـه شـدت بـه هـم پیچیده انـد. لـذا بحـث میان رشـته ای بحثـی عـام و  سـخن 

کتـب علـوم  کـه بعدهـا پژوهشـگاه حـوزه و دانشـگاه نامیـده شـد، سـازمان مطالعـه و تدویـن  1. دفتـر همکاری هـای حـوزه و دانشـگاه، 

انسـانی دانشـگاه ها )سـمت(، دانشـگاه امـام صـادق؟ع؟، موسسـه آموزشـی و پژوهشـی امـام خمینـی؟هر؟؛ پژوهشـگاه فرهنـگ و 
اندیشـه اسـالمی، پژوهشـگاه علـوم و فرهنـگ اسـالمی، بخشـی از ایـن نهادهـا و سـازمان ها بـه شـمار می آینـد.
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متعـارف شـده اسـت )احمدونـد و حمیـدی، 1392، 31(. طبـق تعریـف کالیـن و نیـوول1، مطالعـات 
گـرد پاسـخگویی بـه یـک سـؤال، حـل یک مسـئله  کـه در فرا میان رشـته ای هنگامـی ضـرورت می یابـد 
کـه پرداختـن بـه آن در حریـم  یـا ارجـاع بـه یـک موضـوع، مباحـث آنقـدر وسـیع و پیچیـده می شـود 

کافـی جلـوه می کنـد )نیـوول، 2001، 13(.  مباحـث و قابلیت هـای یـک رشـته یـا یـک حرفـه نا
ضمـن اینکـه مشـخصه اساسـی دانـش مدیریـت دولتـی، میان رشـته ای بـودن آن اسـت و نـخ تسـبیح 
گـون در دوره هـای آموزشـی مدیریـت دولتـی و خط مشـی گذاری عمومـی،  گونا تکثـر مباحـث رشـته های 
تمرکـز دانشـجو بـر حـل یک »مسـئله عمومی« اسـت2 )امامـی و ذوالفقـاری،1391، 26و3(. بدیهی اسـت 
کارسـاز  که در این چارچوب اسـتفاده از رشـته های دیگر مانند تاریخ می تواند برای حل مسـائل عمومی 
کسـی دربـاره »امور عمومی«3 بیاندیشـد، به نوعی فهم تاریخی نیز نیـاز دارد  گـر  کـه ا باشـد. واضـح اسـت 
)واالد4، 1387، 77؛ مـورن5، 1387، 48-47(. بـه تعبیـری می تـوان تاریخ را فروشـگاه بزرگ واقعیت ها 
که دانش سیاسـی از طریق آن، داده هایی را برای تعمیم و نظریه پردازی به دسـت  و اطالعات دانسـت 
مـی آورد )رحمانـی، 1393، 21(. بـا وجودایـن، مورخـان دانشـگاهی معمـواًل بـه اخـذ »درس « از تاریـخ، 
کـه می تـوان  بـرای قلمروهـای خط مشـی عمومـی بی میـل ظاهـر می شـوند )هـرش6، 2011، 6(، تـا جایـی 
کـه »تاریـخ خط مشـی7« هویـت خـود را پیـدا نکـرده اسـت و مورخـان، در حاشـیه جهـان  کـرد  ادعـا 

حرفـه ای تحلیل هـای خط مشـی قـرار دارنـد )اسـترنز و تـار8، 1993، 63(.
کالن و نـه خـط تولیـدی انبـوه بـرای تولیـد یـک  کارخانـه ای بـرای سـاختن نظریـه  البتـه تاریـخ نـه 
هـر  در  کـه  اسـت  شایسـته  بنابرایـن،  316(؛   ،1388 )اسـکاچپول9،  اسـت.  خـرد  نظریه هـای  سـری 
گرنـه در انبوهه  بررسـی تاریخـی، هـدف، سـؤاالت و چارچـوب نظـری پژوهش مشـخص شـده باشـد و 

گرفتـار خواهیـم شـد )ایگـرس10، 1389، 120(.  داده هـای تاریخـی 
گرفتـه شـود.  در مـورد بررسـی تاریخـی بـا رویکـرد خط مشـی گذاری نیـز بایـد ایـن مالحظـه در نظـر 

1. Julie Klein & William H. Newell
کند. کنار هم قرار داده و تصمیم گیری  2. یعنی بتواند در یک مسئله عمومی، دیدگاه های متکثر را در نظمی واحد، در 

3. Public affairs
4. Bernard Valade
5. Moren Edgar
6. Hirsh
7. Policy History
8. Stearns & Tarr
9. Skocpol
10. Hirsh
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که از علوم بسـیاری وام می گیرد و به تناسـب حوزه مربوطه،  کاربردی اسـت  خط مشـی گذاری، علمی 
نیازمنـد دانش هـای تخصصـی اسـت )اسـمیت و الریمـر1، 1392، 28(. همچنیـن مـرور خط مشـی های 
کنـد و  پیشـین می توانـد خط مشـی گذار را در پرسـش از راه حل هـای پذیرفتـه شـده خط مشـی یـاری 
کنونی خط مشـی باز نماید )پوسـتنوت2، 2009(. اما زمانی  گزینه های بیشـتری را در مواجهه با مسـائل 
کافـی نیسـت، خط مشـی گذاران بایـد بـرای طراحـی سـنجه ای تـالش  کـه تجربـه قبلـی بـه هیـچ وجـه 

کار آیـد )رز3، 1390، 13(. کـه بـه  کننـد 
کشـورهای مسـلمان و به ویـژه ایرانیـان نیـز می تواننـد بـا بررسـی ارتبـاط رشـد علمـی دوره اسـالمی 
بـا عناصـر دینـی، فرهنگـی و اجتماعـی، سـیر بازسـازی فرهنگـی خـود را از پشـتوانه تاریخـی بهره منـد 
سـازند )جمشـیدی ها، 1393(. یکـی از ایـن تجربه هـای تاریخـی، »انتقـال و تحـول علـوم یونانـی بـه 
عالـم اسـالمی در قـرون 5-2 هجـری« اسـت. ایـن دوران در نـزد مورخـان بـه »نهضت ترجمه« شـناخته 
گردهـای تحـول علـوم در آن دوره و  کاوی فرا می شـود )ر.ک. جمیلـی، 1385، 6-7(. در نتیجـه وا
کنونـی بـه همـراه داشـته باشـد.  نقـش حکومـت در آن، می توانـد داللت هایـی بـرای خط مشـی گذاران 
بـه ایـن ترتیـب، سـؤال اصلـی مقالـه عبـارت اسـت از: »تاریـخ انتقـال و تحـول علـوم در حـوزه تمـدن 

اسـالمی، چـه داللت هایـی4 جهـت بازپـردازی خط مشـی های تحـول در علـوم انسـانی دارد؟«.

پیشینه تحقیق

که با پژوهش بـر روی تاریخ علم  بـا بررسـی های انجـام شـده، پنـج اثـر  به طور مسـتقیم در پـی آن بودند 
کننـد. حسـن حنفـی در اثـر پرحجـم  کنونـی پیـدا  در دوره تمـدن اسـالمی راه هایـی بـرای بهبـود وضـع 
خـود بـا عنـوان مـن النقـل الـی االبـداع )3 مجموعـه و 8 جلـد( ضمـن بررسـی سـیر تمـدن اسـالمی، بـه 
کنونـی اهتمـام ورزیـده اسـت. هـدف وی  درس آمـوزی بـرای بهبـود برخـورد بـا علـوم غربـی در دوره 
کـه پـس از مواجهـه  کتـاب ارائـه نمونه هـای ابـداع جدیـد، بـا مالحظـه ایـن واقعیـت اسـت  در ایـن 
مسـلمانان بـا مدرنیتـه، دوره زمانـی نقـل )ترجمـه( آثـار غربـی بسـیار طوالنـی شـده و ابداعـات مگـر بـه 
که مشـکل امروزیـن جامعه علمی  کتـاب در پی آن اسـت  نحـو جزئـی و فـردی، ظاهـر  نمی شـوند. ایـن 
کـه چگونـه می تـوان از تاریـخ بـرای  کنـد و نشـان دهـد  را در پرتـو تحلیـل تاریـخ تمـدن مسـلمانان حـل 

1. Morin
2. Postnote
3. Rose
4. Implications
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کار  کنونـی سـود جسـت. در واقـع اثـر مذکـور راهـی اسـت بـرای نشـان دادن نمونـه ای از  اصـالح وضـع 
کردنـد. ایشـان، غـرب آن زمـان )یونان( را شـناختند و از  کـه چگونـه از غربـی شـدن احتـراز  گذشـتگان 
کردنـد تـا اینکـه در آغـاز قـرن سـوم هجـری، پیوسـته در  آنهـا دانش هایـی را در یـک یـا دو نسـل منتقـل 
حـال ابـداع بودنـد و ایـن تألیـف، مـوازی بـا نقـل )ترجمـه( در قـرن چهـارم بود تـا اینکه نقل تمام شـد و 
گردیـد )حنفـی، 2000، 22(. نکتـه  گیـر  تقریبـًا تمـام دانش هـای اصیـل ترجمـه شـده بودنـد و تألیـف فرا

کنونـی اسـت )همـان، 33(. کـه یونـان قدیـم، ریشـه غـرب  مهـم آن اسـت 
کـه رویکـرد  ایـن تفـاوت  بـا  کنونـی اسـت،  بـه مقالـه  اثـر حنفـی در هـدف خـود بسـیار نزدیـک 
گـرد، بـه  خط مشـی گذاری نداشـته و در نتیجـه بـه جـای بررسـی مسـتقل نقـش حکومـت در ایـن فرا
بررسـی چگونگـی تحـول محتوایـی ایـن علـوم، از مرحلـه نقـل )ترجمـه( بـه سـمت شـرح، و تلخیـص 
و تألیفـات مسـتقل و نـوآوری )ابـداع( روی آورده اسـت. لـذا در بخـش دوم مقالـه، یعنـی اثرگـذاری 

محتوایـی مسـلمانان بـر علـوم یونـان از آن اسـتفاده شـده اسـت.
سـایت  کـه  ترجمـه  نهضـت  از  تاریخـی  عبرت پژوهـی  نـام  بـه  اسـت  بلنـد  مقالـه ای  دیگـر،  اثـر 
کـرده اسـت. در ایـن مقالـه بـا مـروری بـر نهضـت ترجمـه در  عبرت پژوهـی تاریخـی )پیشـینه1( منتشـر 
حـدود چهـل صفحـه، مکاتـب پیشـین مؤثـر بـر نهضـت ترجمـه دوره اسـالمی را مـورد بررسـی قـرار داده 
و بـر مکتـب ترجمـه حنیـن بـن اسـحاق، بـه منزلـه مشـهورترین و مهمتریـن مترجـم آن دوره متمرکـز شـده 
کرده اسـت: »یکم. اسـتعداد محوری  اسـت. در نهایـت ایـن مقالـه هفـت نتیجه راهبردی را اسـتخراج 
کافـی؛ چهـارم. نـگاه  در مقابـل باندمحـوری؛ دوم. مدیریـت دانشـمندان؛ سـوم. تخصیـص بودجـه 
کار فـردی؛ ششـم. حلقه سـازی در  گروهـی در مقابـل  کار  فرآینـدی در مقابـل نـگاه پـروژه ای؛ پنجـم. 
برابـر باندبـازی؛ هفتـم. ترجمـه را به منزلـه یکـی از علـوم بـه شـمار آوردن )قزوینـی، 1391، 53-56(.

ایـن اثـر نیـز  از حیـث موضـوع و دوره انتخابـی و نیـز  هـدف نهایـی، بـه مقالـه حاضر بسـیار نزدیک 
اسـت. امـا اواًل در میـان مترجمـان فقـط بـر روی حنیـن بـن اسـحاق متمرکز شـده و از دیگـران نامی برده 
نشـده اسـت. ثانیـًا جـز روش تاریخـی، هیچ گونـه روش دیگری را برای بررسـی اعتبـار پژوهش و ارتباط 

میـان پیشـنهادهای راهبـردی و روایـت تاریخی در نظـر  نمی گیرد.
کتـاب قانعـی راد بـا عنـوان جامعه شناسـی رشـد و افـول علـم در ایـران )دوره اسـالمی(  اثـر دیگـر، 
گسـترش آن در دوره  اسـت. این اثر تمرکز خود را بر روی علوم تجربی و دالیل جامعه شـناختی بسـط و 
کوشـیده اسـت تا چگونگی بسـط علم تجربی در  تمدن اسـالمی قرار داده اسـت. نویسـنده در این اثر 

1. http://www.Pishineh.ir
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دوره تمـدن اسـالمی را براسـاس دیدگاه هـای جامعه شـناختی توضیـح دهـد. به طـور خـاص، پژوهـش 
کـه: روش شناسـی علمـی یـا تجربـی چـه تأثیری از اسـالم پذیرفته اسـت؟  وی بـه ایـن سـؤال می پـردازد 
که پژوهشـگران برای شـکوفایی علم  گونی  گونا )قانعی راد، 1384، 40(. وی پس از برشـمردن دالیل 
در تمـدن اسـالمی برشـمرده اند )تأثیـر نیازهـا، نظریـه انتقـال فرهنگـی، تأثیـرات روش شناسـی معرفـت 
کـه  کیـد می کنـد. فرضیـه اصلـی وی آن اسـت  دینـی(، بـر تأثیـر نهضت هـای اجتماعـی _ مذهبـی تأ
کـه می توانـد بـا تفسـیر خاصـی از آن، بـا فرهنـگ متناسـب بـا رشـد علـم  اسـالم دارای عناصـری اسـت 
کـه تفسـیر خـاص از  کنـد و زمینـه توسـعه آن را فراهـم سـازد. او معتقـد اسـت  تجربـی همخوانـی پیـدا 
عناصـری ماننـد عقل گرایـی، توجـه بـه آیـات و پدیده هایـی طبیعـی، تشـویق بـه طلـب علـم، تحریـک 
از  دلیـل  بـدون  پیـروی  منـع  تسـاهل،  و  معاضـدت  روح  تعصـب،  از  بـه حقیقت جویـی، خـودداری 
بـر روابـط اجتماعـی برخـی پژوهشـگران مسـلمان و سـپس بـر رویکردشـان در  گام اول  سـنت ها، در 
شـناخت واقعیت هـا اثـر داشـته اسـت. ایـن افـراد به طـور مسـتقیم در پـی توسـعه علمـی نبوده انـد بلکـه 
اهداف شـان مذهبـی، اجتماعـی و سیاسـی بـوده، امـا ظهـور روش شناسـی تجربـی و روحیـه علمـی از 

عواقـب پیش بینـی نشـده باورهـای مذهبـی خـاص آنهـا بـود )قانعـی راد، 1384، 55-54(. 
البتـه در ایـن پژوهـش رویکـرد خط مشـی گذاری وجـود نـدارد و در برابـر تمرکـز مقالـه حاضـر )علـم 
کنونی )که  انسـانی( بـر علـوم تجربـی متمرکز شـده اسـت، اما چارچوب جامعه شـناختی آن بـرای مقاله 

بـر علـوم انسـانی تمرکـز دارد( مفید اسـت. 
از  ابن سـینا  دریافـت  مـوردی  مطالعـه  یونانـی:  علـوم  »اسالمی سـازی  مقالـه  در  زالـی  مصطفـی 
کـه الگویـی قابـل یادگیـری  کـرده اسـت  کار بـر روی الگـوی سـینوی، تـالش  مابعدالطبیعـه ارسـطو«  بـا 
کـه مسـلمانان، در دوره تمـدن اسـالمی،  و تعمیـم بـرای تحـول در علـوم انسـانی بیابـد. او معتقـد اسـت 
را بسـط و تکامـل دادنـد و  گیـری آن، نظـام فکـری یونانیـان  بـا دانـش یونانـی و فرا از آشـنایی  پـس 
زمینـه ایجـاد دانـش اسـالمی را فراهـم آوردنـد )زالی، 1390، 90(. وی پس از بررسـی سـه دیـدگاه درباره 
چیسـتی فلسـفه اسـالمی، نظـرگاه سـوم، یعنـی اسـتقالل فلسـفه اسـالمی از فلسـفه یونانـی را می پذیـرد 
و بـه چگونگـی تطـور آن در نظـام فلسـفی ابن سـینا می پـردازد )زالـی، 1390، 94(. وی بـا اسـتفاده از 
کـه از جهاتـی می تـوان حکمـت اسـالمی را در قیـاس با حکمت  مفهـوم متأخـر  پارادایـم، بیـان می کنـد 
کـه عناصـر آن عبارتنـد از ارزش های پس زمینـه ای مانند پذیرش  کـرد  یونانـی، تحولـی پارادایمـی تلقـی 

خداونـد بـه منزلـه خالـق جهـان و بـاور بـه تصویـری متافیزیکـی از جهـان )زالـی، 1390، 96(. 
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زالـی بـا اسـتفاده  از  پژوهش هـای  برتوالچـی1 بـه بررسـی آثـار ابن سـینا می پـردازد و نشـان می دهـد 
کـه در آن، موضـوع مابعدالطبیعـه را  کـه ایـن فیلسـوف مسـلمان بـاز تصویـری از  ارسـطو ارائـه می کنـد 
از  بهره گیـری  تسـهیل  بـا  را  مابعدالطبیعـه  الهیـات می دانـد. سـپس روش  و  از هستی شناسـی  تلفیقـی 
برهـان و تمایـز اصطالحـات اصـالح می کنـد و در نهایـت رابطـه میـان مابعدالطبیعـه بـا سـایر زمینه های 
علمـی ماننـد منطـق، فلسـفه طبیعـی، ریاضیـات و حکمـت عملـی را روشـن می سـازد )زالـی، 1390، 
98-99(. در ادامـه، طـرح وجـود و ماهیـت ابن سـینا را بـه مثابـه نقطـه تمایـز  مهـم بـا فلسـفه ارسـطویی 

کـرده و اسـتلزامات فلسـفی آن را بررسـی می نمایـد )زالـی، 1390، 103-106(. طـرح 
گرفتـن از تحـول علـوم در تمـدن اسـالمی، یکـی از  مقالـه زالـی از حیـث توجـه بـه امـکان درس 
بـه  اهتمـام  و  فلسـفی  کامـاًل  وجهـه  امـا  می شـود.  محسـوب  فارسـی  زبـان  بـه  پیشـتاز  پژوهش هـای 
در  اسـت.  کـرده  فراهـم  را  راهبـردی  و  کالن  اسـتنباط های  فرصـت  کمتـر  آن،  در  عمیـق  دقت هـای 

باشـد. درس آمـوز  اسـالمی  فلسـفه  پژوهشـگران  بـرای  می توانـد  فقـط  مقالـه  ایـن  مجمـوع، 
حسـین زمانی هـا در مقالـه خـود، »روش فلسـفی ابـن سـینا الگویـی بـرای تحـول در علوم انسـانی«، 
کـه اواًل، تحـول در علـوم  کوشـیده اسـت تـا بـا ارائـه یـک الگـوی تاریخـی نشـان دهـد  هماننـد زالـی 
کـه بـا ارزش هـای اسـالمی سـازگار باشـد امکان پذیر اسـت. ثانیًا، بـا بازخوانی روش  انسـانی به گونـه ای 
کنونـی نیـز مفیـد  سـه مرحلـه ای ابن سـینا در مواجهـه بـا فلسـفه یونـان، آن را بـرای اسـتفاده در وضـع 
گـذارده زیـرا ضمـن حفـظ  می دانـد )زمانی هـا، 1393، 1(. وی نـام ایـن روش را »تحـول سـاختاری« 
کـم بـر علـوم در راسـتای سـازگاری بـا تعالیـم اسـالمی  ارتبـاط بـا علـوم انسـانی رایـج، بـه تغییـر روح حا
می پـردازد. ایـن تحـول بـه معنـای تأسـیس علـوم انسـانی جدیـد نیسـت، امـا تحولـی همه جانبـه اسـت 
)زمانی هـا، 1393، 3(. از منظـر ایـن محقـق، اندیشـمندان اسـالمی بـه جـای برخـورد حذفـی، رویکرد 
گام اصلـی روش ابن سـینا را »فهـم  گرفتنـد. وی سـه  نقادانـه را در مواجهـه بـا فلسـفه یونـان در پیـش 
دقیـق، نقـد مبنایـی و تحـول سـاختاری« می دانـد و بـرای مثـال، بحـث وجود را در فلسـفه ارسـطویی و 
سـینوی را مطالعـه می کنـد )زمانی هـا، 1393، 7(. بـرای دقیق تـر شـدن ایـن مراحل، ضمـن تحلیل های 
می پـردازد  آنهـا  ترکیـب  و  تحلیـل  نحـوه  و  موضـوع  متفـاوت  جنبه هـای  و  وجـوه  بـه  مفهومـی،  عمیـق 
کـه تحـول در علـوم انسـانی، دفعـی و  )زمانی هـا، 1393، 13-9(. زمانی هـا در نهایـت نتیجـه می گیـرد 
گـرد زمانـی خـود، پـس از فهـم عمیـق و پذیـرش مراجـع علمـی معتبـر، صـورت  دسـتوری نیسـت و در فرا

می گیـرد )زمانی هـا، 1393، 14(.

1. Bertolacci
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ایـن مقالـه نیـز تمرکـز خـود را بـر تحـول محتوایـی فلسـفه قـرار داده، در پـی فهـم چگونگـی نقـش 
بـرای  بیشـتری  الگوگیـری  امـکان  کالن تـر،  نـگاه  دلیـل  بـه  امـا  نیسـت.  گـرد  فرا ایـن  در  حکومـت 
پژوهشـگران فلسـفه اسـالمی بلکـه بـرای عمـوم اندیشـمندان علـوم انسـانی دارد. در عیـن حـال، بـرای 
مجریـان و خط مشـی گذاران درس آمـوزی اندکـی خواهـد داشـت. در بخـش تحـول محتوایـی مقالـه 
گرفته شـده  گزینش هدفمنـد متون و ترجمه صحیح متون در نظر  حاضـر، پیـش از فهـم عمیـق، مرحلـه 
که معتقد اسـت تحول سـاختاری علوم،  کـه بر خالف نظر نویسـنده  کـرد  اسـت. همچنیـن بایـد اشـاره 
در پـی تأسـیس علـوم انسـانی جدیـد نیسـت، فلسـفه اسـالمی آن چنـان در بسـیاری از اصـول، مسـائل 
کـه می تـوان آن را فلسـفه جدیـدی دانسـت )فالطـوری،  و غایـات بـا فلسـفه یونانـی متفـاوت اسـت 
1394، 15و 366؛ داوری اردکانـی، 1387، 21(. همچنیـن مسـلمانان در دیگـر علـوم نیـز رشـته های 

کردنـد )رک. زیـدان، 1372، 595(1. جدیـدی را تأسـیس 

چارچوب نظری 

طراحـی  مـدرن  دولت هـای  اختیـارات  و  وظایـف  بـا  متناسـب  کنونـی  خط مشـی گذاری  نظریه هـای 
شـده اند و بـه توصیـف اقدامـات ایـن دولت هـا و بـه تناسـب آن، تجویـز  راه حل هایـی بـرای مشـکالت 
را  تاریخـی  دوره هـای  در  حکومـت  نقـش  بررسـی  بـرای  کافـی  ظرفیـت  رو  ایـن  از  می پردازنـد،  آنهـا 
نظریه هـای  در  و  تشـکیل می دهـد  را  مـدرن  کله دولت هـای  شـا قـوا،  تفکیـک  مثـال،  بـرای  ندارنـد. 
خط مشـی گذاری عمومـی جایـگاه مهمـی دارد، امـا حکومت هـا در دوره تاریخـی مـورد نظـر  )نهضـت 
ترجمـه( بـر پایـه تفکیک قوا شـکل نگرفته بودند. همچنین بسـیاری از پژوهش های خط مشـی گذاری 
کنونی )تحول  علـم  بـا رویکـرد علـم و فنـاوری انجـام شـده اند و  بـرای تعییـن نحـوه جهت گیری مقالـه 

کاربـرد ندارنـد2 )مهـدی زاده و تـوکل، 1386، 114(.  در علـوم انسـانی(، 
با توجه به تفاوت های بنیادین وضعیت علم در دوره تاریخی مورد نظر  با وضع فعلی،  انتخاب یکی 
از مدل هـای متـداول خط مشـی گذاری علـم، بـه معنـای تحمیـل مفروضـات و مفاهیم امـروزی بـر  دوره ای 
که موضوع خط مشی گذاری تحول  تاریخی خواهد بود. برای حل این مسأله، متناسب با عرصه »علم«، 
در علوم انسانی است، نظریه های معطوف به علم شناسی بررسی شد و   بر پایه آنها مدل نظری پژوهش 

که با توجه به تقدم سه ساله مقاله زالی، جای این مقاله در مجموعه ارجاعات مقاله زمانی ها خالی است. کرد  1. باید اشاره 

کـه تمایـزی بیـن علـم )دانـش( و فنـاوری )محصـول(  2. اساسـًا رویکـرد اخیـر در تبییـن علـم و تولیـد علـم، رویکـردی ترکیبـی اسـت 

کیـد می کنـد )قاضـی طباطبایـی، ودادهیـر، 1386(. قائـل نیسـت و بـر تلفیـق علـم و فنـاوری تأ
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کـه ایـن رشـته  گفـت  انتخـاب شـد. در ایـن میـان، بـا تأمـل بـر ظرفیـت »جامعه شناسـی علـم1«،  می تـوان 
که اساسـًا »مطالعات خط مشـی گذاری علم«  بیشـترین قرابـت را بـا خط مشـی گذاری علـم دارد، هـر چند 
که به مطالعات »جامعه شناسـی علم« افزوده شـده اسـت. خط مشـی گذاری  حوزه نسـبتًا جدیدی اسـت 
علمی قلمرو وسـیعی را در بر می گیرد. بخشـی از موضوعات مرتبط با خط مشـی گذاری علمی عبارتند از: 
کشـور، بر اسـاس عوامـل اجتماعی،  اتخـاذ راهبردهـای مناسـب و تعییـن اولویت هـا در خط مشـی عمومـی 
کیفی شـاخه های  کمـی و  اقتصـادی و فرهنگـی، سـازوکارهای علمیاتی کـردن راهبردهـا در جهـت ارتقـای 

کـردن ابزارهای تحقـق این اهداف )تـوکل، 1389، 37(. علمـی و مشـخص 
مرتبـط  وخط مشـی های  داللت هـا  پارادایم هـا،  درسـت  و  عمیـق  درك  کـه  گفـت  می تـوان  حتـی 
منزلـه  بـه  آن  آتـی  و  فعلـی  تحـوالت  و  علـم  جامعه شناسـی  تکویـن  تاریـخ  درك  مسـتلزم  علـم،  هـر  بـا 
زیرشـاخه نسـبتًا جـوان جامعه شناسـی اسـت )قاضـی طباطبایـی و ودادهیـر، 1386،  125(. تحـوالت 
گسـترده  سـه رشـته تاریـخ علـم، فلسـفه علـم و جامعه شناسـی علـم در مـدت بیـش از یـک قـرن، بسـیار 
کم رنـگ شـده اسـت )مولکـی2، 1384، 55(. در  کـه مرزهـای ایـن رشـته ها  و عمیـق بـوده به گونـه ای 
نتیجـه ایـن تطـورات، بـه جـای آنکـه بـه موضوعاتـی ماننـد مـرز میـان علـم و غیـر علـم، نهاد علم و سـایر 
نهادهـا، درونـی بـودن سـازوکار تحـول علمـی، متمایـز بـودن دانشـمندان از سـایر افـراد بـر اسـاس منزلت 
اجتماعـی و  تخصـص، تمایـز میـان علـم و فنـاوری و تمایـز تاریخ علـم درونی با بیرونی، پرداخته شـود 
بـه مباحثـی همچـون نزدیکـی علـم بـه سـایر اشـکال معرفـت، ارتبـاط بسـیار نزدیـک نهـاد علـم بـا سـایر 
نهادهـا و در پـاره ای مـوارد برداشـته شـدن مـرز میـان آنهـا، اثرپذیـری تحـول معرفتی از عوامـل اجتماعی 
درون نهـاد علـم و سـایر عوامـل غیرمعرفتـی، جایگزینـی تحلیـل فرهنگـی بـه جـای سـاختاری، حـذف 

کنشـگر _ سـاختار، درهم تنیدگـی علـم و فنـاوری پرداختـه می شـود )پارسـانیا، 1390، 33(. دوگانـه 
بـه همیـن دلیـل بـرای بررسـی نهـاد علـم در یـک دوره تاریخـی، الگـوی متقدم جامعه شناسـی علم 
)یعنـی الگـوی مرتونـی( مناسـب تر اسـت. در ایـن الگـو، تمایز میان نهاد علم و سـایر نهادها )سیاسـت، 
که  اقتصاد و فرهنگ( حفظ شده است. به این ترتیب مدل نظری پژوهش، با توجه به مورد مطالعه 
کمی توصیفی  یـک دوره تاریخـی اسـت، از میان سـه زیرشـاخه جامعه شناسـی علـم، یعنی مطالعـات 
و  غیرتاریخـی  علـم  جامعه شناسـی  مطالعـات  فنـاوری3،  و  علـم  شـاخص های  مبنـای  بـر  تحلیلـی   _

1. Science Sociology
2. Mulkay
3. ایـن مطالعـات فاقـد نظریـه ای دربـاره سیسـتم یـا نهـاد اجتماعـی علـم بـوده، فقط برخی شـاخص های علـوم و فنـاوری را توصیف 

یـا رابطـه آنهـا را بـا برخـی شـاخص های توسـعه بررسـی می کنند.
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»جامعه شناسـی  دسـته  در   ،)1386 فاضلـی،  و  )شـارع پور  علـم1  تاریخـی  جامعه شناسـی  مطالعـات 
بـه  اهـداف خط مشـی گذاری،  و  پرسـش ها  بـا  تـا  قـرار می گیـرد  مرتونـی  بـا چارچـوب  تاریخـی علـم« 
کـه نهـاد  کنـد  کنـد. چارچـوب اولیـه پژوهـش بایـد مشـخص  کمـک  بازخوانـی دوره تاریخـی نهضـت 
گرفتـه شـود.  ُکل2 ایـن عوامـل را در چهـار دسـته )بیرونـی _  کـدام عوامـل در نظـر  علـم بایـد در تعامـل بـا 
درونـی نهـاد علـم، اجتماعـی _ ذهنـی(، رفیع پـور و محسـنی در سـه دسـته )عوامـل فرهنگـی، سیاسـی، 
اقتصـادی(  جغرافیایـی،  هیدرولیکـی،  )اجتماعـی،  دسـته  چهـار  در  نیـدام3  جـوزف  و  اقتصـادی( 
کرده انـد )محسـنی، 1392؛ رفیع پـور، 1381؛ هـاف، 1384، 22-18(. در ایـن مقالـه نیـز  دسـته بندی 

گرفتـه شـده انـد. سـه سـاختار فرهنگـی، سیاسـی، اقتصـادی در تعامـل بـا نهـاد علـم، در نظـر 

گون با مداخله حكومت بر نهاد علم گونا نمودار 1. مدل ابتدایی پژوهش؛ اثرگذاری عوامل 

گرد استفاده از تاریخ در خط مشی گذاری عمومی لت پژوهی و  فرا روش دال

و  مدل هـا  مفاهیـم،  از  آنهـا  طـی  کـه  می شـود  انجـام  گسـترده ای  پژوهش هـای  علمـی،  رشـته  هـر   »در 
چارچوب های نظری دیگر رشـته های اسـتفاده می شـود. با این وجود، روش شناسـی اخذ دسـتاوردهای 
گرفتـه اسـت« )دانایی فـرد، 1395، 44(. دانایی فرد یـازده مرحله  کمتـر مـورد تحقیـق قـرار  دیگـر رشـته ها 
که در این مقاله به اقتضای اسـتفاده از  کرده اسـت  را برای انجام دادن این نوع از پژوهش ها شناسـایی 

تاریـخ، عـالوه بـر تغییـرات در مرحلـه اعتباریابـی، دو مرحلـه4 نیـز به آنها اضافه شـده اسـت:

1. این مطالعات شرایط تاریخی رشد یا افول علم را در برهه های تاریخی خاص مطالعه می کنند.
2. Cole
3. Needham
4. مرحلـه دوم: تعییـن هـدف از پژوهـش تاریخـی، بـه دلیـل مالحظـات ناظـر بـر میـزان تعمیم پذیـری یافته هـای تاریخـی و مرحلـه 

کـردن )تبییـن(. ششـم: ترکیـب 

ساختار سیاسی

ساختار اقتصادی

ساختار فرهنگی

عوامل اجتماعی درون نهاد علم

عوامل معرفتی درون نهاد علم

نهاد علم در دوره تمدن اسالم
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نمودار 2. مراحل روش پژوهش

لت ها لت پژوهی و مأخذ احصای دال تعیین مناسب بودن روش دال

کسـب دانش از رشـته های  کـه پژوهشـگر در پی  بـه نظـر می رسـد ایـن روش شناسـی در مـواردی خـاص 
علمی دیگر اسـت، مناسـب اسـت. بررسـی نهضت ترجمه برای اخذ درس های خط مشـی، با هدف 
گرفته اسـت )مکاال1،  گرفته اند، صـورت  کـه مورخـان پیشـین نادیـده  شناسـایی جنبه هایـی از موضـوع 
که پیشـتر توسـط مورخان دیگر مطالعه و ثبت  گذشـته ای  1387، 235(. همچنین برای تفسـیر وقایع 
کوشـش می شـود تا تاریخ موجود در چارچوب جدیدی تفسـیر و اصالح شـود )ر.ک.  شـده اند؛ یعنی 

شیخی، 1387(.

1. McCullagh

تعیین مناسب بودن روش داللت  پژوهی و مآخذ احصای داللت  ها

تعیین هدف از پژوهش تاریخی )تعیین جایگاه پژوهش در طیف تفردگرا _ تعمیم گرا(

تعیین چهارچوب مفهومی موضوع داللت پژوهی

نمونه گیری نظری ابژه داللت پژوهی

کردن )تبیین( ترکیب 

احصای سهم یاری های ابژه داللت پژوهی

کردن دید، ارائه الهام هایی برای  گسترده  یافته 2: 
خط مشی گذاران تحول در علوم انسانی

گرد نهضت  یافته 1:  تبیین مدل مداخله حکومت در فرا
ترجمه

اعتباریابی سهم یاری های به دست آمده )اعتباریابی توصیفی و نظری(

کنونی احصای داللت های نهضت ترجمه برای خط مشی گذاری در وضع 

اعتباریابی داللت های به دست آمده )اعتباریابی تعمیم پذیری(
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تعیین هدف از پژوهش تاریخی

در اسـتفاده از تاریـخ، امـکان تحریـف زیـاد اسـت )نیومـن1، 1390، 410( و الزم اسـت ابتـدا جایـگاه 
کـه در  کسـانی هسـتند  گـرا« مشـخص شـود. در یـک سـر طیـف  پژوهـش در طیـف »تفردگـرا _ تعمیـم 
دیـدگاه ایشـان، تاریـخ مجموعـه ای از حـوادث منحصـر بـه فـرد اسـت و قابلیـت هیچ گونـه تعمیم دهـی 
نتایـج را نـدارد )ر.ک. آیینه ونـد، 1387،  12-10( و در سـوی دیگـر، تعمیم گرایـان قـرار دارنـد. ایـن 
که  کلی و عـام وجود دارد  گونه ای قوانین  کـه  افـراد، ضمـن اینکـه نظریه هـای بسـته  نمی سـازند، برآنند 
کمـک می کننـد2 )ر.ک. اسـکاچپول، 1388، 131(.  بـه مثابـه »راهنمـا«، بـه درک و فهـم رفتـار انسـان 
کـردن دیـد و الهام بخشـی بـه خط مشـی گذاران  گسـترده  در ایـن مقالـه، روش پژوهـش تاریخـی بـرای 

گرفتـه شـده اسـت. کار  تحـول در علـوم انسـانی، بـه 

گزینش رویدادها

گزینش رویدادهاست. از جمله روش های انتخاب  یکی از ظرافت های قابل تأمل در روش تاریخی، 
رویدادهـای مـورد مطالعـه، اسـتفاده از سـؤاالت پژوهـش و چارچـوب نظـری ابتدایـی اسـت )مـکاال، 
1387، 35(. در ایـن مقالـه رویدادهـای تاریخـی با اسـتفاده از چارچوب نظری »جامعه شناسـی علم 
گـرد تحـول علمـی در دوره  مرتونـی« و همچنیـن یکـی از سـؤاالت فرعـی مقالـه )نقـش حکومـت در فرا
گزینـش شـده اند. در چارچـوب نظری انتخاب شـده، مـراودات و  نهضـت ترجمـه چـه بـوده اسـت؟( 
کـرد. در ایـن پژوهـش،  روابـط میـان عناصـر مـدل، متعـدد بـوده، بیـش از سـی رابطـه را می تـوان احصـا 

کـه در آنهـا حکومت نقش داشـته اسـت. از میـان مجموعـه ایـن روابـط، روابطـی انتخـاب شـده اند 

تعیین سهم یاری های3 تحلیل موردهای تاریخی برای خط مشی گذاری

»چـه  جدیـد  یـا  قدیمـی  ایده هـای  یـا  مدل هـا،  نظریه هـا،  کـه  شـود  مطـرح  سـؤال  ایـن  اسـت  ممکـن 
فایـده ای بـرای حـوزه مطالعاتـی مـا یـا موضوعـی خـاص درون حـوزه مطالعاتـی مـا دارنـد؟«. در یـک 
رویکـرد، ممکـن اسـت پژوهشـگر از طریـق دسـته بندی یادداشـت های حاصل از مطالعـه، یک یا چند 

1. Newman

اثـر  دیگـر  بـه  عمومـی،  خط مشـی گذاری  رشـته  بـرای  به ویـژه  تاریخـی،  یافته هـای  تعمیم پذیـری  چگونگـی  بـا  آشـنایی  بـرای   .2
.17-23  ،1393 دیگـران،  و  شـاه آبادی  شـود:  مراجعـه  نویسـندگان 

3. Contributions
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کدگذاری  کار به صورت سـامان مند )فرآینـد  کنـد؛ ضمـن اینکـه ممکـن اسـت ایـن  سـهم یاری را احصـا 
کـه از جهـت مفهومـی  دقیـق( انجـام نشـود و پژوهشـگر صرفـاً  بعـد از مطالعـه متـن، چنـد سـهم یاری را 
کند )دانایی فرد، 1395، 57(. گرد پژوهش را بر آن اعمال  کند و ادامه فرا برجسـتگی دارند، فهرسـت 

اعتباریابی پژوهش

کرده اسـت. توصیفی2، نظری3،  کیفی مشـخص  مکسـول1 سـه معیـار را بـرای اعتباریابـی پژوهش های 
بـه  منـوط  بلکـه  نیسـت  خاصـی  روش  ذاتـی  صفـت  »اعتبـار«5،   .)2008 )مکسـول،  تعمیم پذیـری4 
به منظـور  و  مشـخص  بسـتر  در  روش  به کارگیـری  از  حاصـل  نتیجه گیری هـای  یـا  توصیف هـا  داده هـا، 

اسـت )مکسـول، 1992، 284(.  اهـداف خـاص 
بـرای اعتباریابـی توصیفـی در مقالـه حاضـر، منابـع و مآخـذ تاریخـی به منابع و مآخذ دسـت اول و 
گزارش های تاریخی، براسـاس منابع و مأخذ دسـت اول و یا تحلیل های  دوم تفکیک شـده اند. همه 
گزارش هـا همگـی به طـور جزئـی و جملـه بـه جملـه، بـر اسـاس منابـع و  مورخـان ارائـه شـده اند. ایـن 
مأخـذ تاریخـی اصلـی ذکـر شـده اند. در مـوارد تعـارض میـان نقل هـای تاریخـی، بـا ذکـر اختالفـات، 
گـزارش تاریخی نهایی بـه ارزیابی خبرگان  نظـر خبـرگان تاریـخ، مرجـع انتخـاب بوده اسـت. همچنین 
رشـته تاریـخ و تمـدن اسـالم رسـیده اسـت. ضمـن اینکـه در تفسـیر رویدادهـای تاریخـی، نظـر مورخـان 

گرفتـه اسـت. و تحلیل گـران، مرجـع قـرار 
وشـن شـدن تبییـن پژوهشـگر از داده هـای تاریخـی، مدلـی  یابـی نظـری، بـه معنـای ر بـرای اعتبار
گرفت. همچنیـن مفاهیم  سـاده و بسـیط از جامعه شناسـی علـم )الگـوی مرتونـی( مـورد اسـتفاده قـرار 
برآمـده  تحلیل هـای  از  یـک  هـر  عـالوه  بـه  شـد.  وشـن  ر دقـت  بـه  پژوهـش  کلیـدی  و اصطالحـات 

1. Maxwell

گزارش شـده )رخدادهـا، آزمودنی ها، رفتار،  Descriptive validity .2: ایـن اعتبـار بـه صحـت و درسـتی اظهـارات و توصیف هـای 
مـردم، اشـیاء، محیـط، زمـان و مـکان( پژوهشـگران اشـاره دارد. همـه انـواع دیگـر اعتبـار، بـه نوعـی بـه ایـن بعـد اساسـی وابسـته اند 

)مکسـول، 1992، 286-275(. 
کـه در آن یك تبیین نظری توسـعه یافته از مطالعه تحقیقی،  Theoretical Validity .3: اعتبـار نظـری بـه درجـه ای اطـالق می شـود 
کردن مفاهیم و نظریه هـا ارجاع دارد، اما  بـا داده هـا سـازگاری دارد و بنابرایـن باورپذیـر و قابـل دفـاع اسـت. این معیار نیز بـه یکپارچه 

هدف آن فراتر از آن اسـت و به دنبال توصیف صرف دیدگاه های مشـارکت کنندگان نیسـت.
کـه یـک نفـر می تواند پژوهش خود را از یـک موقعیت خاص  Generalizabilit .4: تعمیم پذیـری یـا قابلیـت انتقـال، یعنـی میزانـی 

یـا جمعیـت خـاص بـه افـراد، زمان هـا یا ترتیبات دیگر سـرایت دهد )مکسـول، 1992، 292(.
5. Validity
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گردیـد. در نهایـت، بـرای  گزاره هـای تاریخـی مسـتند  یابـی داده هـا در هـر بخـش، بـر اسـاس  از ارز
یـخ  یابـی خبـرگان رشـته تار انطبـاق مـدل نظـری بـه دسـت آمـده بـا محتـوای متـون تاریخـی، بـه ارز
کارشناسـان مـرد، چهـار نفـر بیـن 30 تـا 40 سـال، دو نفـر   و تمـدن اسـالم مراجعـه شـد. همگـی ایـن 
تـا 50 سـال و یـک نفـر  بیـن 50-60 سـال قـرار داشـتند. از ایـن میـان، یـک نفـر مجتهـد و  بیـن 40 
متخصـص در تاریـخ و عرفـان اسـالمی و دو نفـر دکتـری تاریـخ علـم دوره اسـالمی، یـک نفـر دکتـری 
یـخ و تمـدن اسـالمی، یـک نفـر دکتـری فلسـفه اسـالمی، یـک  تاریـخ اسـالمی، یـک نفـر دکتـری تار

بوده انـد. جامعه شناسـی  دکتـری  نفـر 
کـه امکان  پژوهشـگران، مسـئول فراهم کـردن مجموعـه داده هـا و توصیفـات غنـی بـوده، توصیفاتـی 
دیگـر،  محیط هـای  یـا  بافتارهـا  بـرای  یافته هـا  انتقـال  قابلیـت  دربـاره  را  پژوهشـگران  سـایر  قضـاوت 
کننـد )ژانـگ و ویلزمـوث1، 2009، 5(. بدین منظـور، توصیفـات و تفاسـیر پژوهـش در معـرض  فراهـم 
گرفتنـد و از آنهـا خواسـته شـد تـا قابلیـت انتقال مدل  ارزیابـی ده نفـر از خبـرگان خط مشـی گذاری قـرار 
و یافته هـای پژوهـش را بـه جامعـه ایـران مـورد ارزیابـی قـرار دهنـد. از میـان ایـن افراد، 7 نفـر متخصص 
رفتـار  نفـر مدیریـت  نفـر مدیریـت تحـول، یـک  و مدیریـت دولتـی، یـک  خط مشـی گذاری عمومـی 
سـازمانی، یـک نفـر مدیریـت منابـع انسـانی و بـا رتبه هـای علمـی اسـتاد )3 نفـر(، دانشـیار )3 نفـر( و 

اسـتادیار )4 نفـر( بوده انـد.

تجزیه و تحلیل یافته ها

علـم مهمتریـن و بزرگتریـن رکـن فرهنـگ و تمـدن اسـت ) زیـدان،  1372، 395(؛ به ویـژه دربـاره تمـدن 
کرده اسـت. حرکت ترجمه علوم اوایل )بیگانه( از زبان یونانی یا ُسـریانی  اسـالمی این مهم بارزتر جلوه 
کـه بیشـتر میـراث  بـه عربـی، در دو قـرن سـوم و چهـارم هجـری بـه نهایـت شـکوفایی رسـید، به گونـه ای 
کـه می تـوان  گرفـت تـا حـدی  یونانـی در فلسـفه، طـب، ستاره شناسـی، ریاضیـات و طبیعیـات را در بـر 
گفـت بـرای ایـن حرکـت، در هیـچ تمـدن دیگـری مشـابهی نمی شناسـیم )بـدوی، 1979، ج1، 10(. ایـن 
نهضـت از همـان آغـاز، یـک بیـداری بین المللـی بـه شـمار می رفـت و تقریبـًا سراسـر خـاور نزدیـک را 

دربرگرفـت و بـه دروازه هـای آسـیای مرکـزی رسـید )سـارتون، 1353، ج1، 639(.
در یـک تقسـیم، ایـن دوران، دو مرحلـه ای )عصـر امـوی و عصـر عباسـی( اسـت )ر.ک. جمیلـی، 

1. Zhang & Wilsdemuth



فصلنامه علمی _ پژوهشی

15
کاربست رویکرد 
میان رشته ای ...

گـون،  گونا قومیت هـای  و  زبان هـا  میـان  از  پژوهـش،  گسـتره  شـدن  محدودتـر  بـرای   .)6-7  ،1385
یونانیـان و از میـان علـوم متفـاوت، بـر فلسـفه در دوره عباسـی1 تمرکـز شـده اسـت.

امـا آنچـه می توانـد بـرای خط مشـی گذاران درس  هـای بیشـتری داشـته باشـد، شـناخت چگونگـی 
که  که منجر بـه جریان بزرگ ترجمه ای شـد  مداخلـه خلفـای عباسـی در سـازوکار  ترجمـه علـوم اسـت 

پـس از حـدود دو قـرن، بـه نـگارش متـون علمـی جدید و تأسـیس رشـته های جدیـد انجامید.

الگوی مداخله دولت عباسیان در نهاد علم 

و  )مترجمـان  علمـی  کنشـگران  عنصـر  دو  عباسـیان  دوره  در  علـم  نهـاد  پژوهـش،  مـدل  اسـاس  بـر 
زمـان،  آن  مترجمـان، دانشـوران بین المللـی  و سـاختارهای علمـی شناسـایی می شـود.  دانشـمندان( 
نماینـدگان سـنت های علمـی زنـده در  رشـته مربـوط بـه خودشـان، آشـنا بـا چند زبان و در حـال ارتباط 
در دوره هـای  ترجمه هـا  کیفیـت  هـر چنـد  )گوتـاس، 1381، 23(.  بودنـد2  یـا سـفر  در مکاتبـه  هـم  بـا 
گزینـش متـون، یافتـن نسـخه ها،  گـون، متفـاوت بـود، امـا در مجمـوع تصویـری از سخت کوشـی در  گونا
تصحیـح ترجمه هـا3 و تخصـص نسـبی برخـی مترجمـان در رشـته های علمـی را نشـان مـی داد. بـرای 
نمونـه، حنیـن بـن اسـحاق، اسـتاد ترجمـه، یونانـی را فقط به منزلـه یک زبان نیاموخـت بلکه فرهنگ 
کـه در حـال ترجمـه بـود، بفهمـد )گوتـاس،  یونانـی را به طـور عـام آموخـت تـا بهتـر بتوانـد زمینـه آنچـه را 

.)195-197  ،1381
در مجمـوع چگونگـی مداخلـه خلفـای عباسـی را می تـوان بـر اسـاس مـدل نظـری پژوهـش مطابـق 

نمـودار 3 نشـان داد4.

کـه در فـرض خوش بینانـه  کتـاب ترجمـه شـده در دوره امـوی خبـر می دهنـد، به گونـه ای  1. پژوهش هـای تاریخـی از تعـداد اندکـی 
گوتـاس، 1381، 32-34؛  که در عصر عباسـیان روی داد )رک.  فقـط می تـوان ایـن دوره را سـنگ بنـای نهضـت ترجمـه ای دانسـت 

روزنتـال، 1385، 24؛ حتـی، 1968، 108؛ نلینـو، 1349، 174(.
کتـاب البرهـان جالینـوس عـراق،  2. بـرای مثـال، حنیـن بـه اسـحاق، برتریـن مترجـم آن دوره، چنیـن بیـان می کنـد: »بـرای یافتـن 
سـوریه، فلسـطین و مصـر را تـا اسـکندریه درنوردیـدم ولـی جـز حـدود نیمی از آن را در دمشـق نیافتـم« )لیونز، 2010، 92 به نقل از العشـر 

مقـاالت فی العیـن، 29(.
نامبرده انـد  اسـت،  پذیرفتـه  صـورت  ارسـطو  کتـب  از  کتـاب   20 از  مترجـم،   23 توسـط  کـه  گـون  گونا ترجمـه   88 از  مورخـان   .3

.)341-342  ،1373 )الفاخـوری، 
گرفته اسـت، اما شـواهدی مبنی بـر اثرگذاری  کنشـگران علمـی صـورت  4. هرچنـد حمایت هـای مالـی فراوانـی از سـوی حکومـت، از 
دولـت بـر نهـاد اقتصـاد، جهـت راه انـدازی نهضـت ترجمـه یافت نشـد. البته فتوحـات و تجارت، ثـروت فراوانی را برای عباسـیان به 

کـه در بحـث از زمینه هـای شـکل گیری نهضـت ترجمـه ذکر می شـود. ارمغـان آورد 
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گرد نهضت ترجمه نمودار 3. مدل مداخله حكومت در فرا

کنشگران علم رابطه 1. اثرگذاری حکومت بر 

کمک هـا را بـرای آغاز و اسـتمرار جریان ترجمه انجام داده اسـت.  گونـی از  گونا دولـت عباسـی انـواع 
کتاب هـا از منابـع اصلی شـان بـوده اسـت. بـرای نمونـه،  یکـی از آنهـا تـالش بـرای بـه دسـت آوردن 
کوششـی  فروگـذار نکـرد. او افـرادی  کتاب هـای  علـوم بیگانـه )اوایـل(،  از هیـچ   مأمـون  در جمـع آوری  
بـا خـود  کـرده،  انتخـاب  آثـاری  نیـز  آنهـا  وانـه روم  سـاخت و  آثـار یونانـی  و اسـکندرانی  ر را در پـی  
کتابخانـه عظیـم   گردیـد  )ابـن ندیـم، 1381، 444(. حتـی  کـه بـه امـر مأمـون همـه آنهـا ترجمـه  آوردنـد 
ساسـانی  نیزکـه  یزدگردسـوم  هنـگام  هزیمـت  از مدایـن  بـه  مـرو انتقـال  داده  بـود، از چشـم  مأمـون  دور 

نمانـد )زرین کـوب  1391، 517(.
موضـوع دیگـر، توجـه بـه افـراد نخبـه و برجسـته در عصـر ترجمـه، شناسـایی و حمایـت از آنهـا و 
گروهـی ایشـان بوده اسـت. هارون، یوحنا بن ماسـویه را موظف  فراهـم آوردن زمینـه ای بـرای همـکاری 
کرد و نویسـندگان  کـرد و آن گاه وی را بـه سـمت دبیری ترجمه منصوب  کتاب  هـای قدیمـی  بـه ترجمـه 
کار تألیف و نگارش مشغول شوند )ابن ابی اصیبعه،  گرد آورد تا زیر نظر وی به  ماهری را در دربار خود 
کـه در ترجمه هایشـان بـه دقـت  کـرد  1956، 247(. مأمـون نیـز مترجمـان ماهـر را طلبیـد و آنهـا را موظـف 
کرد تا این علوم  کردند سـپس مأمون مردم را تشـویق  کننـد. آنهـا نیـز بـرای مأمـون تا حد امکان ترجمه  کار 
گروهـی از مترجمـان را در اختیـار داشـت، ماننـد  را بیاموزنـد )صاعـد آندلسـی، 1912، 49-47(. حنیـن 
موسـی بـن خالـد، یحیـی بـن هـارون، اسـحاق بـن حنیـن، حبیـش بـن حسـن اعسـم و ترجمه هـای آنها را 

حکومت
)ساختار سیاسی(

ساختار فرهنگی / اجتماعی

نهاد علم
کتابخانه ها، بیتالحکمه،  عوامل ساختاری: 

دارالعلمها
عوامل انسانی )کنشگران(: مترجمان، دانشمندان 

تطورات معرفتی علم:
گزینش، ترجمه، تصحیح، تلخیص، 

مدخل نویسی، شرح، نقد، نوآوری

رابطه 1

رابطه 2

رابطه 3
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اصـالح می کـرد. متـوکل نیـز نویسـندگانی در اختیـار او قرار داده بـود )امیـن، 2012ب، 260( و بعید نیسـت 
باشـند  انجـام داده  او  زیـر نظـر  گردان مدرسـه ترجمـه حنیـن  را شـا آثـار پرشـمار1  ایـن  از  کـه بخشـی 

)امیـن، 2012 ب، 285(.
اسـت.  می آمـده  شـمار  بـه  مؤثـر  مسـاعدت های  ایـن  از  یکـی  مترجمـان  از  مالـی  حمایت هـای 
کـه حنیـن و اصحابـش و دیگـران بـه دسـت آوردنـد، ناشـی از  سـطح بـاالی فـن ترجمـه و دقـت لغـوی 
کـه آن نیـز در جـای خـود، ناشـی از حیثیتـی  گشاده دسـتی حامیان شـان بـود  برانگیختگـی حاصـل از 
کتاب هـای ترجمـه شـده و شـناخت مندرجـات آنهـا قائـل بود  کـه جامعـه بغـدادی آن زمـان بـرای  بـود 
)گوتـاس، 1381، 197-195(. اقدامـات خلفـا، بـه الگـوی رفتـاری درباریـان تبدیـل می گردیـد. مثـاًل 
حمایت هـای مالـی مأمـون از مترجمـان و همچنیـن ایجـاد فضـای آزاد بـرای بحـث و مناظـره، ایـن اثـر 
کردنـد. در نتیجـه، ثروتمنـدان و بـزرگان  کـه درباریـان از رویـه حمایـت مالـی خلیفـه پیـروی  را داشـت 
گرامـی داشـتند و به این ترتیب مترجمان بسـیاری از عراق و شـام و ایران  اعیـان دولـت نیـز مترجمـان را 

بـه بغـداد آمدنـد )زیـدان، 1372، 558(.
کنشگران علمی در برابر مخالفت ها حمایت از 

صابئیـان   و  مسـیحیان   زردشـتیان ،  بودنـد:  دینـی   گـروه   سـه   از  عمدتـًا  ترجمـه ،  نهضـت   مترجمـان  
کـه ایـن افـراد بـا دلبسـتگی بیشـتری بـه  )زرین کـوب، 1391، 48-47(. همیـن نکتـه باعـث می شـد 
کننـد. امـا از سـوی دیگـر، جریـان ترجمـه از همـان ابتـدا بـا مخالفت هـای  میـراث غیراسـالمی توجـه 
شـدیدی در میـان علمـای اسـالم و توده هـای مسـلمانان مواجـه شـد. هرچنـد تقابـل سـنت یونانـی بـا 
امـا   ،)77-80 ،1081 )َمقِدسـی2،  نبـود  مسـیحی  دنیـای  بـا  آن  تقابـل  به شـدت  اسـالم،  دینـی  سـنت 
جریـان سـنت گرا در اسـالم، بـه ویـژه حنبلی هـا و فضـای ذهنـی  عمـوم مـردم3، بـا ترجمـه علـوم بیگانـه 
کـه بـه ایـن علـوم  کسـانی  موافـق نبودنـد. ایـن مخالفـت منجـر بـه مباحثـات علمـی، تکفیـر برخـی از 
علـوم  ایـن  مخالفـان  بـا  حکومـت  مخالفت هـای  و  مقابله هـا  موجـب  همچنیـن  و  داشـتند  اشـتغال 
گردیـد. ناسـازگاری ایـن علـوم بـا دیـن، عـدم وجـود سـابقه در صـدر اسـالم، مقدمـه شـر بـودن برخـی 
علـوم، از دالیـل مخالفت هـا بـه شـمار می رفـت. در مقابـل خلفـای عباسـی بـه ویـژه مأمـون بـه حمایـت 

1. احمد دیبان ترجمه های حنین را بیش از 170 اثر دانسته است )هاشمی، 1385، 46(.
2. Makdisi

3. پژوهش های علمی و به ویژه فلسـفی، بی دینی تلقی می شـد و فیلسـوفان همچون طبقه خاصی از ملحدان و بددینان، نگریسـته 
می شـدند )اولیری، 1374، 8(.
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گـر چنیـن حمایت هایـی نبـود شـاید هیـچ گاه جریـان ترجمـه پـا  از مترجمـان و فالسـفه پرداختنـد و ا
نمی گرفـت. در برابـر مقاومت هـای مذهبـی، حمایـت مالـی خلفـا و درباریـان و تجـار ثروتمنـد، باعـث 

کار دانشـمندان ادامـه یابـد )رک. برنـال، 1388، ج1-2 ،210(. کـه  شـد 
حمایت های دیگران

بخـش مهمـی از حمایت هـای حکومـت عباسـی از  ترجمه هـا و مترجمـان، از سـوی وابسـتگان بـه دربـار 
کـه علـم عربـی بیشـتر در محیـط دربـار سـالطین شـکفته می شـد. دانشـمندان  انجـام می شـد، به گونـه ای 
بیشـتر  وابسـته بـه حامیـان ثروتمنـد و صاحـب قـدرت بودنـد )اولیـری1، 1374، 8(. تجـار، نخبـگان 
گاه در پی ترجمه ها بودند  سیاسی، امرا و لشگریان، از حامیان ترجمه بودند. حتی برخی زنان خلفا نیز 
)لیونـز، 2010، 93-92(. در دوره پـس  از مأمـون ، دانشـمندان ، از جملـه  بنوموسـی  و خانـدان  بختیشـوع  و 
کنیم   گر ادعا  یوحنـا بـن  ماسـویه ، عامـل  اصلـی  رونق  و پیشـرفت  نهضت  ترجمـه  بودند. بی دلیل  نیسـت  ا
گردانش ، در پی  این  سـفارش دهندگان  دانشـمند  که  مترجمان  چیره دسـتی  چون  حنین بن  اسـحاق  و شـا
که  تربیت یافته بیت الحکمه مأمون  بوده،  کر2  بار آمدند. محمد و احمد و حسـن _ پسـران  موسـی بن  شـا
گروهـی  از  زبده ترین  مترجمان ،  در ریاضیـات  و نجـوم  و علم  الحیـل  و طـب  از سـرآمدان  قرن  سـوم  بودند _ 
از جملـه  حنیـن  و ُحبیش بـن  حسـن  اعسـم )متوفـی  300 ق( و ثابت بـن  قـره  )متوفی  288 ق( را با دسـتمزد 

کردنـد )ابن ندیـم ، 1381، 304(3. ماهانـه  پانصـد دینار اسـتخدام  
رابطه 2. اثرگذاری خلفا از طریق ایجاد یا توسعه ساختارهای مرتبط با ترجمه

گونـی وجـود داشـت و در  گونا بـرای آمـوزش و پژوهـش در علـوم در دوره تمـدن اسـالمی، سـاختارهای 
کـز علمـی، علـوم اسـالمی تدریـس می شـد. امـا فقـط در برخـی از  آنهـا علـوم بیگانـه تدریـس و  بیشـتر مرا
که دولت عباسـی، چه نقشـی در  ترویج می گردید. در تحلیل این وضعیت نکته حائز اهمیت آن اسـت 
کرده اسـت.  به دلیـل مخالفت های  شـکل دهی  یـا  تقویـت ایـن سـاختارها در  جهـت ترجمـه علـوم ایفـا 
مذهبی، بسـیاری از علوم بیگانه به ویژه فلسـفه در مسـاجد تدریس نمی شـد )احمد، 1384، 351(. از 
کسـی به  سـوی دیگـر حلقه هـای درسـی در مسـاجد آزاد بـود و دولـت در آنهـا نقشـی نداشـت، مگـر آنکـه 

زندیـق بـودن متهـم می شـد و در ایـن صـورت، دولـت مداخلـه می کـرد )امیـن، 2012 ب، 430(.

1. O’ Leary
کر از منجمین مشهور مأمون بوده است )صاعد آندلسی، 1912، 55(. 2.  موسی بن شا

کتـب یونانـی داشـته اسـت. ایـن سـفرها بـه درخواسـت و بـا  3. بـه منزلـه نمونـه دیگـر، حنیـن سـفرهایی بـرای یافتـن نسـخه های 
کر انجـام شـده اند )جمیلـی، 1385،  حمایـت مالـی شـخصیت های برجسـته متولـی نهضـت ترجمـه، مثـل مأمـون و بنوموسـی شـا

)ابن ندیـم،294(. انجـام شـده اند  کر  شـا بنوموسـی  بـرای  ترجمه هـای حنیـن،  بیشـتر  کـه  گفـت  می تـوان  146(؛ حتـی 
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کـه آن زمـان بـه دکان هـای وراقـی مشـهور بودنـد _ هم وسـیله معاش و هم مؤسسـه  کتاب فروشـی ها _ 
بودنـد )حتـی، 1380، 530(. در  مناظره هـا  برگـزاری  و  تالقـی علمـا، شـعرا، طـالب  و محـل  تعلیمـی 
کـه البتـه، جنبـه غیررسـمی  منابـع، بارهـا از سـوق الوراقین، به مثابـه  میعـادگاه دانشـوران یـاد شـده اسـت 
کتابفروشـی، نقـش نهادهـای آموزشـی  داشـتند )کرمـر، 1375، 214-209(. در چنـد مـورد، مغازه هـای 
کالس برگـزار می شـد و میـان دانشـمندان بحـث درمی گرفـت )احمـد،  را نیـز بـازی می کردنـد. در آنهـا 
بیـش،  و  کـم  و  انجـام می شـد  دانشـمندان  منـازل  در  تدریس هـا  از  برخـی  1384، 166(. همچنیـن 
گرد بـه خانـه  کانون هـای آمـوزش بـود )احمـد، 1384، 166-165(. ورود شـا خانه هـای دانشـمندان 
اسـتاد، نوعـی تکریـم وی بـه شـمار می رفت. در منـازل علما، مناظره نیز برگزار می شـد )الرباضی، 2010، 

کار آنهـا نداشـت. کیفیـت  86( و حکومـت نقـش چندانـی در تأسـیس و 
کـه از زمـان امویـان وجـود داشـتند، در سـده های میانـه، بنیادهـای آموزشـی  کتابخانه هـا  کنـار  در 
کردنـد )شـلبی، 1361،  کتابخانه هـای نویـن را نیـز فراهـم  گرفتنـد و زمینـه شـکل گیری  و فرهنگـی شـکل 
سـهمی  می شـد،  تشـکیل  دانشـمندان  منـازل  در  کـه  علمـی ای  مجالـس  توسـعه  در  دولـت   .)123
کتابخانه هـا و جلسـات علمـی آنهـا نقـش داشـت. بـا  گسـترش برخـی  نداشـت ولـی در تأسـیس یـا 
کردنـد  تأسـیس خزائن الکتـب در دربـار امـوی، امـرا و دانشـمندان و ُادبـای توانگـر از خلیفـه تقلیـد 
کردنـد )امیـن، 2012 ب، 429(. همچنیـن در جنـب مسـاجد،  کتابخانه هـای خصوصـی تأسـیس  و 
کـه از هدایـای ثروتمنـدان بهـره می بردنـد )حتـی، 1380، 529(.  کتابخانه هایـی نیـز تأسـیس شـدند 
بیت الحکمـه نیـز مرکـز مشـهور علمـی آن دوره اسـت. غالـب پژوهشـگران، جایـگاه بیت الحکمـه 
کتابخانـه صـرف دانسـته اند. در نتیجـه، اینـان بیت الحکمـه یـا بخشـی از آن را، یـک  را فراتـر از یـک 
دارالترجمـه رسـمی و زیـر نظـر شـخص خلیفـه، بـرای نگهـداری و ترجمـه آثـار یونانی و دیگـر زبان ها به 
کار بوده انـد )حتـی، 310؛ العـش، 23-24؛  کـه مترجمـان بسـیار در آن مشـغول بـه  عربـی دانسـته اند 
کار  محقـق، 176(. حتـی فراتـر از آن، برخـی اصـواًل هـدف از تأسـیس بیت الحکمه را سـامان دادن به 
ترجمـه برشـمرده اند )مایرهـوف، 316؛ اولیـری، 1374، 166؛ جمیلـی، 1385، 60؛ زیـدان، 1372، 
635(. سـوردل1، از ایـن نیـز فراتـر رفتـه و بـه صراحت، هدف مأمون از تأسـیس بیت الحکمه را تقویت 
معتزلـه می دانـد، زیـرا بـه زعـم وی، ایـن مؤسسـه بـه ترجمـه آثـار فلسـفی یونانـی اختصـاص داشـت و 

کرامتـی، 1392(. گرفتـه شـده بـود2 )ر.ک.  کار معتزلـه نیـز از آنهـا  مبانـی 

1. Dominique Sourdel
2. بـا توجـه بـه نظـر بسـیاری از مورخـان، بیت الحکمـه، اساسـًا بـا محوریت ترجمه آثار فلسـفی در دوره مأمون، اداره می شـده اسـت. 



فصلنامه علمی _ پژوهشی

دوره هشتم
شماره 3
تابستان 1395

20

کـه بیت الحکمـه، مرکـزی وابسـته بـه حکومـت بـوده و بـا حمایـت آن  ایـن نکتـه مسـلم اسـت 
کـه بـه دسـتور  کتاب هایـی بـوده  گـردآوری  تأسـیس و تقویـت شـده اسـت. همچنیـن مرکـزی بـرای 
مأمـون، خلیفـه عباسـی، از رم بـه بغـداد منتقـل شـد و دسـتور ترجمـه آنهـا داده شـد. شـاید تفـاوت 
جـو  امـا  داشـت،  عمومـی  جنبـه  بیشـتر  دارالعلـم  کـه  بـود  ایـن  در  »بیت الحکمـه«  و  »دارالعلـم« 
کـه انجمنـی علمـی  کتابخانـه ای عمومـی بـود  بیت الحکمـه بیشـتر تخصصـی بـود. دارالعلـم فقـط 
آنجـا حضـور  ایـراد سـخنرانی در  یـا  گفتگـو  بـرای  از دانشـمندان،  گروهـی  و  بـود  وابسـته  بـدان  هـم 

.)99  ،1364 )غنیمـه،  می یافتنـد 
کـه  گفـت  بـا وجـود اختـالف نظـر میـان مورخـان، می تـوان  کار در بیت الحکمـه،  دربـاره رونـد 
کرده اسـت.  حکومـت در ساختارسـازی یـا تقویـت سـاختارهای متناسـب با ترجمـه، نقش مهمی ایفا 
کنشـگران ترجمـه )مترجمـان و دانشـمندان( فراهـم  همچنیـن ایـن سـاختار، مرکزیتـی را بـرای مراجعـه 
کـه یـا بـه صـورت تمـام وقـت و رسـمی و یـا بـه شـکل پاره وقـت و غیررسـمی بـا ایـن مرکـز در  کـرده بـود 
که جلسـات مناظره،  تعامـل بوده انـد. بـه عـالوه، زمینـه آزاداندیشـی تـا حـدودی در آن دوره فراهـم بود 

شـاهدی بـر آن اسـت.
رابطه 3. اثرگذاری حکومت از طریق زمینه های فرهنگی و اجتماعی

کمک می کرد.  حکومـت از طریـق توسـعه و تحکیـم ویژگی های فرهنگی نیز به توسـعه نهضـت ترجمه 
کرد: ایـن رابطـه را می تـوان در دو روند تحلیل 

الف. فضای تسامح و آزاداندیشی

کـه  کـه از اروپـای شـرقی بـه سـرزمین های اسـالمی رفتنـد، تأییـد می کردنـد  کسـانی  در قـرن سـوم هجـری، 
کشورهای خودشان در امان بوده است )بارتلد1، 1383،  کشورهای اسالمی بیش از  جان و مال آنها در 
74(. در دوران خلفـای عباسـی بـا مسـیحیان بـه مالیمـت رفتـار می شـد )حتـی، 1380، 450-451(. 
کـه مأمـون بـه خالفـت رسـید یـک نـوع آزادی فکـر و عقیـده در جامعـه ایجـاد شـد و تسـامح  زمانـی 
کـه حرکـت علمـی و فکـری بـه وجـود آیـد )ر.ک. زیـدان، 1372، 558( و  مذهبـی مأمـون، سـبب شـد 
گـون، از سراسـر قلمـرو اسـالمی راهـی بغـداد شـوند و نهضتـی را پدیـد آورنـد  گونا دانشـمندان بـا عقایـد 

کالمـی مرتبـط می شـده اسـت؛ انگیـزه  کـه بـه مباحـث  برخـی از شـواهد ایـن مورخـان عبارتنـد از: برگـزاری جلسـات مناظـره در آنجـا 
گرایـش معتزلـی و شـروع ترجمـه آثـار فلسـفی در دوره مأمـون. بـا ایـن حـال، تعـداد انـدک امـا مهمـی از مورخـان،  مأمـون بـرای تقویـت 
گوتـاس، بـرای بیت الحکمـه هیـچ نقشـی در ترجمـه آثـار فلسـفی قائـل نبـوده فقـط ترجمـه آثـار پهلوی بـه عربی را به آن نسـبت  ماننـد 

می دهنـد )گوتـاس، 1381، 53-60(.
1. Bartold
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کرده اسـت )العقـد الفرید،  کـه بیـش از یـک قـرن ادامـه داشـت و در مناظره هـا و مجالـس بازتاب پیدا 
ج4، 93 بـه نقـل از: جوانـی، 1372، 114(. 

عقایـد  دربـاره  فکـری  آزاد  بحـث  محـل  خلیفـه،  مأمـون  مجلـس  عباسـیان،  عهـد  اوایـل  در 
حاضـر  خلیفـه  بـارگاه  در  ادیـان  و  فقـه  اهـل  از  علمـا  سه شـنبه  وزهـای  ر بـود.  مختلـف  مذاهـب  و 
می شـدند، در حجـر ه ای خـاص می نشسـتند، طعـام می خوردنـد و آن گاه بـه مناظـره می نشسـتند و 
بـا نهایـت آزادی سـخن می گفتنـد )مسـعودی، مروج الذهـب، ج2، 327 بـه نقـل  در حضورخلیفـه 

.)93  ،1391 زرین کـوب،  از: 
ب. تکریم جایگاه علم و دانشمندان

قـدر  وشـناختن  علـم  بـه  احتـرام  نشـانه های  از  یکـی  خـود  مترجمـان،  بـه  بـاال  مزدهـای  ارائـه 
یخـی دیگـر نیـز بیـان  دانشـمندان در آن دوره اسـت )داوری اردکانـی، 1387، 8(.گزارش هـای تار
کـه بـرای مثـال، پزشـکان در نـزد منصـور )و خلفـای بعـدی( جایـگاه خاصـی داشـته اند.  می کننـد 
گرفتـن بـرای پسـرش مهـدی تـالش می کـرد بـا پزشـک یهـودی  حتـی منصـور، زمانی کـه بـرای بیعـت 
کـرد. چه بسـا پزشـکان در دربـار نشسـته و امیـران و وزیـران می ایسـتادند )قفطـی،  خـود مشـورت 
کنشـگران نهـاد علـم نمونه هـای  یـدان، 582-585(. همچنیـن در مـراوده مأمـون بـا  بی تـا، 169؛ ز
کتـاب  قابل مالحظـه ای ماننـد همنشـین شـدن بـا آنهـا، تأمیـن مالـی ایشـان، تشـویق آنهـا بـه تألیـف 
کوتـاه منصـور تـا مأمون و متـوکل، دانشـمندان به چنان  کـه در زمـان  گفتـه شـده  وجـود دارد1. حتـی 
یه دیـده نشـده بـود )برنـال،  کـه از زمـان تشـکیل مـوزه اسـکندر گرفتنـد  درجـه ای مـورد تشـویق قـرار 
فراغـت  بـرای  دانشـمندان  کـردن  )مسـتغنی  مـادی  حمایـت  هـم  خلفـا   .)210 ج1-2،   ،1388
کـردن دانشـمندان بـه  جهـت تألیـف و ترجمـه( داشـتند و هـم حمایـت معنـوی از طریـق نزدیـک 
کـه دانشـمندان در میـان مـردم نیـز جایگاهـی معتبـر  خـود و اسـتقبال از آنهـا در مجالـس تـا حـدی 

.)56  ،2010 کسـب می کردنـد )الرباضـی، 
کلـی مداخـالت خلفـای عباسـی در  در اینجـا، بـا اغمـاض از برخـی جزئیـات تاریخـی، نمـای 

جـدول صفحـه بعـد خالصـه شـده اسـت.

کتـاب، امام  کتـاب الجبـر و المقابلـه منجر شـده می گویـد: »در نگارش این  کـه بـه تصنیـف  1. بـرای مثـال خوارزمـی در بیـان اسـبابی 
گردانـده، مشـوق مـن بوده اسـت.  کـه خداونـد خالفـت مـوروث را بـه او سـپرده و بـه لباسـش مکـرم داشـته و بـه زینتـش آراسـته  مأمـون 
گشـاده رویی  بـا آنـان و یـاری رسـانی بـه آنـان، در ایضـاح مبهمـات و تسـهیل  گردانـدن اهلـش بـه خـود و  او بـا ادب دوسـتی و نزدیـک 

کوشـیده اسـت« )خوارزمـی، الجبـر و المقابلـه؛ 15-16 بـه نقـل از: جمیلـی، 1385، 88(. دشـواری ها 
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كنشگران ترجمه جدول 1. چگونگی تعامل حكومت عباسی با 

كتبنام افراد/گروه ها
ترجمه شده1

نقش های حمایتی
نقش های

 منفی
شناسایی

مترجمان با 
استعداد

حمایت های 
مالی

تهیه 
كتب

الگوسازی
ایجاد 

فضای 
گفتگو

باال بردن 
جایگاه

كنشگران

مقابله 
مستقیم با 

مخالفان

خلفا

*------کتب جدلمهدی
سرکوب 

زنادقه

منصور
نجوم
طب

****-*--

هارون
طب

منطق
ریاضیات

******--

مأمون
منطق
طب

نجوم فلسفه
محنه*******

متوکل
طب

ریاضیات
***؟-**

مقابله با 
فلسفه

  درباریان
فلسفه
طب

***-**--

دیگران

فرزندان
موسی 
کر  شا

فلسفه  هندسه  
موسیقی  حساب  

طب 
***-*---

پزشکان
طب

فلسفه
**-----

تحول محتوایی علوم بیگانه

هـر چنـد بسـیاری از مستشـرقان، مسـلمانان را صرفـًا مترجـم و میـراث دار تمـدن یونانـی می داننـد )ر.ک. 
داوری، 1390، 79-78(، امـا محققـان مسـلمان و مورخـان اروپایـی متأخـر، بـا اسـتناد بـه آثـار پرشـمار 
کـه علـوم یونانـی پـس از انتقـال، بـه تدریـج وارد عرصـه نقـد و  تألیفـی در تمـدن اسـالمی، بـر ایـن باورنـد 
گردیدنـد )برنـال، 1388، ج2-1، 209؛ حنفـی، 2000، 36؛ روزنتـال، 1385، 28-29(. تحـول و نـوآوری 
می تـوان زنجیـره تحـوالت و تغییـرات علمـی در تمـدن اسـالمی را در زنجیـره ای از مراحـل نشـان داد1. 

کـه توسـط حاجـی خلیفه در قرن هشـتم در بحث از سـیر تحـول علوم،  1. ایـن زنجیـره، بـا الگوگیـری از انـواع شـیوه های تحـول علمـی 
معرفـی شـده اند )حاجـی خلیفـه، 1386 ق، ج1، 35(؛ البتـه برخـی دیگـر نیـز بـه ایـن مهـم پرداخته انـد )حنفـی، 2000؛ سـیاهپوش، 

کرده انـد. 1390( و ایـن جریـان علمـی را تکمیـل 
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نمودار 4. تطورات محتوایی علم در تمدن اسالمی

ایـن تحـول، در ابعـاد متفاوتـی ماننـد تحـول در ابـداع یـا تغییـر معنـای برخـی مفاهیـم )الفاخوری، 
1373، 345-346(، تحـول در غایـت علـوم )ژیلسـون، 1389، 309(، تحـول در تقسـیم بندی علـوم 
)فارابـی، 1389(، ایجـاد رشـته های جدیـد علمـی )زیدان، 1372، 595(، بسـط مسـائل قدیم و طرح 

مسـائل جدیـد )فخـری، 1391، 128-127( قابـل  پیگیری اسـت.

گزینش، ترجمه، شرح و تلخیص

گزینـش علـوم و متون از سـایر تمدن ها آغاز شـد )اولیـری، 1372، 2(. از حدود  گـرد انتقـال علـوم، از  فرا
کتاب هـای غیرادبی و غیرتاریخی دنیـوی )غیردینی(  اواسـط قـرن دوم تـا پایـان قـرن دهـم، تقریبًا همه 
کـه در سرتاسـر امپراتـوری بیزانـس یـا روم شـرقی و خـاور نزدیـک در دسـترس بـود بـه عربـی  یونانـی 
ترجمـه شـد )گوتـاس، 1381، 1(. در واقـع انتقـال میـراث فرهنگـی قدیـم، بـدون هیچ یـادی از هوراس، 
گزینـش احتمـااًل بـه دلیل  گرفـت )اولیـری، 1372، 2(. ایـن  لیویـوس، ویرژیـل یـا سـوئتونیوس1 صـورت 
ناسـازگاری ادب یونانـی بـا فرهنـگ اسـالمی )بکـر، 1980، 26( و همچنیـن رغبـت علمـی مسـلمانان 
کـه بیشـتر متمایـل بـه فلسـفه، طـب، منطـق و نجـوم بـود )ر.ک. رفاعـی، 1927، 163( انجـام شـده 
گـون ابتـدا نجـوم و  گونا اسـت؛ ضمـن اینکـه ایـن متـون، همزمـان ترجمـه نشـده اند و بـر اسـاس شـرایط 
طـب و سـپس منطـق و در ادامـه، متـون فلسـفی بـرای ترجمـه انتخـاب شـده اند. تناسـب نسـبی متـون 
کالمی و دالیل سیاسـی  کاربردی، مجادالت  گون  گونا منتخـب بـا فرهنـگ دینـی و همچنیـن نیازهای 

و قومیتـی، نشـانه ای از هوشـمندی مترجمـان و حامیـان آنهـا دارد.
نگارش شـرح ها و تلخیص ها، از فهم عمیق آثار ترجمه شـده حکایت دارند، زیرا شـارح باید بتواند 
کنـد و غـرض اصلـی مصنـف را از البـه الی  کوتـاه  کـردن،  برخـی مقدمـات و اسـتدالل ها را بـرای شـرح 
عبارت هـا و اشـارت های او دریابـد )حاجـی خلیفـه، 1386ق، ج1، 37-36(. وارد شـدن تفکـر یونـان 
کوششی هرمنوتیکی در مقیاسی بسیار وسیع بود و توفیق  قدیم از دروازه های شهرهای اسالمی، متضمن 

1. Horace, Titus Livius, Virgil or Suetonius.

تطورات محتوایی علم

گزینش           ترجمه          تصحیح            تلخیص          مدخل نویسی         شرح           نقد          نوآوری
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مسـلمانان از ایـن حیـث، حیرت برانگیـز  بـود )کرمـر، 1375، 7(. آنهـا در مسـیر فهـم و شـرح، از شـارحان 
گرفتنـد )ر.ک. جمیلـی، 1385، 76-75(. در بیشـتر رشـته ها، متـون اساسـی و عمـده،  ارسـطو  نیـز  بهـره 
ترجمه و تصحیح شـده )روزنتال، 1385، 42(، بر آنها شـرح نوشـته شـد و در نتیجه هر  رشـته به باالتر از 

کـه در آثـار ترجمه شـده معرفـی می شـد )گوتـاس، 1381، 282(. آن مرحلـه ای رسـیده بـود 
تألیفـات مختصـر )یـا چنان کـه خـود نویسندگانشـان از روى تواضـع آنهـا را »مدخـل« نامید نـد( نیـز 
نخسـتین پرتـو توسـعه مباحـث عقلـی را بـه عالـم اسـالم تابانیـد. ایـن پرتو نخسـتین، حاصل شـکوفایی 
کـه از هـر علمـی، مجمـل و خالصـه ای در اختیـار مسـلمانان  از یـك سلسـله رسـاله هاى مختصـر بـود 
و  تخصصـی  رشـته هاى  نتیجـه،  در  و  می شـد  دانـش  تعمیـم  و  نشـر  موجـب  همین هـا  و  می گذاشـتند 
گـون خـود، آنهـا را  گونا کـه مسـلمین، در مـدارس  بحث هـاى عمیـق علمـی را پدیـدآورد؛ بحث هایـی 

الفاخـوری، 1373، 346(. تدریـس می کردنـد )ر.ک. 

نقد و نوآوری

به این ترتیب، نهضت ترجمه پس از دو قرن، وارد نگارش آثار مسـتقل از سـوی دانشـمندان مسـلمان 
ترجمه هـای  سـفارش  از  علمـی،  سـفارش های  امتـداد،  ایـن  در   .)29-28  ،1385 )روزنتـال،  گردیـد 
صـرف آثـار یونانـی، بـه درخواسـت تصنیف هـا و تألیف های اصیـل عربی متمایل شـدند )الفاخوری، 
توسـعه  و  پژوهـش  و  گرفتنـد  علـم  نهـاد  در  را  مترجمـان  مسـلمان جـای  دانشـمندان   .)336 ،1373
گرفـت )روزنتـال، 1385، 28-30(.   دانش هـای انتقال یافتـه و نقـد و ارزیابـی آنهـا، جـای ترجمـه را 
کتفـا نمی کردند  مترجمـان و دانشـمندان مسـلمان فقـط بـه فهـم متون علمی و فلسـفی و شـرح های آنها ا
گاه در ضمـن شـرح ها،  و خـود بـه نـگارش آثـاری در نقـد و بررسـی آثـار ترجمـه شـده اقـدام می کردنـد. 
گذشـتگان نگاشـته  نقدهایـی نیـز  بـر مصنفیـن وارد می شـد، ضمـن اینکـه آثـار مسـتقلی نیـز در نقـد آثار 
)گوتـاس،  می شـده اند  شـناخته  )ایـرادات(  »شـکوک«  نـام  بـا  مـوارد،  بسـیاری  در  آثـار  ایـن  می شـد. 

1381، 215؛ ابـن ابـی اصیبعـه، 1956، 295(.
کـه از فارابـی آغـاز شـد، برخـالف فلسـفه یونـان، در جهـت تحکیـم وحـدت دیـن و  فلسـفه ای 
گرفت )داوری اردکانی، 1390، 22(. به عالوه، در فلسـفه اسـالمی مسـائلی مطرح شـدند  فلسـفه قرار 
کـه در فلسـفه یونانـی پیشـینه ای نداشـته و بنابـر اصـول یونانـی نمی توانسـت طرح شـوند؛ مانند مسـئله 
اصالـت وجـود یـا ماهیـت )داوری اردکانـی، 1390، 136(. همچنیـن دانشـمندان در تمـدن اسـالمی 
کـردن علوم  علـوم معاصرخـود را تـا پانصـد شـعبه رسـاندند )زیـدان، 1372، 595( و تـالش بـرای وارد 
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بیگانـه در نظـام دانشـی مسـلمانان، یکـی از عوامـل مهـم در بـه وجـود آمـدن تقسـیم بندی های متنـوع 
علـوم از سـوی دانشـمندان آن دوره بـوده اسـت )روزنتـال، 1385، 80(. بـه ایـن ترتیـب، در طـی چنـد 
کـه خـود نشـانگر پویایـی و نـوآوری  قـرن، انـواع طبقه بندی هـا و  رده بندی هـای علـوم بـه وجـود آمـد 

در علـوم بود1.

لت های نهضت ترجمه برای رشته خط مشی گذاری عمومی سهم  یاری ها و دال

در ایـن بخـش، سـهم یاری های نهضـت ترجمـه بـرای رشـته خط مشـی گذاری عمومـی مطـرح می شـود 
گرفتـن  کـردن دیـد و الهـام  گسـترده  و بـر اسـاس آنهـا، برخـی داللت هـای نظـری، به مثابـه راهنمـا بـرای 
کنونـی تحـول در علـوم انسـانی، عمل  خط مشـی گذاران، جهـت طراحـی یـا بازتعریـف خط مشـی های 

می کننـد، اسـتخراج می گردنـد. 

جدول 2 . ارتباط سهم یاری های نهضت ترجمه با داللت های مرتبط با خط مشی گذاری برای تحول در علوم انسانی

داللت های مرتبط با خط مشی گذاریسهم یاری های نهضت ترجمه برای تحولردیف

پیشنهاد ترجمه معطوف به نوآوری )ترجمه تحول گرا(ترجمه هدفمند، پایه تحول علوم1

شناسایی تمامی عوامل مؤثر در تحول علوم انسانیتنوع بازیگران مؤثر در انتقال و تحول علوم2

کلیدی حکومت در نهضت ترجمه3 کافی بودن تالش های درون نهاد علم برای تحول در علوم انسانینقش  نا

کالمی در نهضت ترجمه4 توجه همزمان به التقاط و آزاداندیشی برای رشد مؤثر علمیاثر مهم مناقشات علمی و 

استفاده از ظرفیت مسابقه علمی میان اقوام و ملل برای تحولاثر مهم عوامل سیاسی و قومی در نهضت ترجمه5

تسامح علمی در قبال اندیشه های مترجمان در فضای علمینقش مترجمان غیر مسلمان در انتقال علوم6

گروه های مختلف فکریمسئله قرائت خاص از اسالم به عنوان مانع ترجمه7 گفتگوی مستمر  مشارکت و 

کنشگران در برابر مخالفان8 حمایت حکومت برای نضج جریان علمیپشتیبانی حکومت از  

گون ترجمهتنوع ساختارهای علمی دوره ترجمه9 گونا توجه به تناسب ساختارهای مختلف برای مراحل 

گرد ترجمه10 گروهگروهی بودن فرا گزینش نخبگان و تشکیل  جهت گیری خط مشی ها در راستای 

گرد انتقال و تحول11 نگاه فراعصری به مسئله تحولزمان  بر بودن فرا

1. بـرای مثـال می تـوان بـه تقسـیم بندی فارابـی در احصاء العلـوم )فارابـی، 1389، 6-5(، خوارزمـی در مفاتیح العلـوم، ابن سـینا در 
کـرد. اشـارات )روزنتـال، 1385، 89-81 (، اخوان الصفـا و ابن خلـدون اشـاره 
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بحث و تحلیل: »ترجمه تحول گرا1«؛ رویکرد بدیل برای خط مشی گذاری تحول در علوم انسانی

ایـن مطالعـه تاریخـی را تحـت عنـوان »ترجمـه تحول گـرا«  از  انتهـا، می تـوان رهنمودهـای برآمـده  در 
کـه حاصل نام گذاری پژوهشـگران  کرد. این عنوان  )ترجمـه معطـوف بـه تحـول و نـوآوری( بازتعریـف 
کنونـی اسـت، در یک  بـر مجموعـه  به هم پیوسـته ای از پیشـنهادها و راهنماهـای عملـی بـرای وضعیـت 

گرفتـه اسـت. کیـد قـرار  کلـی )نمـودار 5( مـورد تأ تصویـر 

نمودار 5. ترجمه تحول گرا؛ رویكرد بدیل جهت بازپردازی خط مشی های تحول در علوم انسانی

رویکـرد »ترجمـه تحول گـرا«، بـر اسـاس مـدل تحـوالت محتوایـی علـم در دوره تمـدن اسـالمی، 
گـون  گونا گزینـش، ترجمـه، تصحیـح، تلخیـص، شـرح، نقـد و نـوآوری )در سـطوح  تحـول را از مسـیر 
گزینـش متـون مناسـب از علـوم موجـود  آن( رصـد می کنـد. بـه ایـن ترتیـب، علـم جدیـد بـا محوریـت 
کلـی علـوم موجود، با تناسـب بیشـتر بـا نیازهای بومی  )مناسـب ترین متـون بـرای تبییـن مبانـی و اصـول 

و مبانـی فرهنـگ خـود( آغـاز می شـود. ایـن رویکـرد را می تـوان در مراحـل زیـر تفصیـل داد:
یک. تعیین پایگاه رشته و تحوالت معرفتی

گام هـای  بـر اسـاس رویکـرد ترجمـه تحول گـرا، خط مشـی گذار بـرای آغـاز پیاده سـازی ایـن رهیافـت، 
زیـر را طـی می کنـد:

کشـور، سـرمایه های  ابتـدا رشـته مـورد نظـر را بـر اسـاس معیارهـای متنـوع اولویت بنـدی )ماننـد نیـاز 

1.Transformational Translation (Transforlation)

نخبه گرایی و استعدادیابی حکومت

گروهی تقویت ترجمه های تحول گرا به صورت 

نگاه فراعصری به ترجمه تحول گرا

توجه به سیر تطور ساختارهای متناسب با ترجمه تحول گرا

نقش حکومت در الگوسازی برای ایجاد ساختارهای مناسب

تعیین پایگاه اصلی خط مشی گذاری در رشته براساس جایگاه  
رشته در مراحل ترجمه تحول گرا

گفتگوی همزمان منتقدان با مترجمان ایجاد امکان برای 

داللت های 
مرتبط با 
کنشگران

داللت های 
مرتبط با 
ساختار

داللت های 
مرتبط با 
محتوای 
معرفتی 

علوم
توجه به قرائت های خاص از دین به عنوان مهمترین مانع 

ترجمه تحول گرا

داللت های 
خط مشی 

مرتبط با ساختار 
فرهنگی

داللت های 
خط مشی 

مرتبط با نهاد 
علم

ارائه 
رویکرد 
»ترجمه 
تحول گرا«

تأیید 
اصل لزوم 
مداخله 
دولت 
جهت 
تحول 

در علوم 
انسانی
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گزینـش تـا نـوآوری )در سـطوح آن(  مـادی و ...( شناسـایی می کنـد، سـپس جایـگاه رشـته را در طیـف 
گیرنـد،  کـه بایـد مـورد تحقیـق قـرار  ارزیابـی می نمایـد. در ایـن مرحلـه بـر اسـاس روش هـا و موضوعاتـی 
کـه هـر رشـته در چـه وضعیتـی از مراحـل بلـوغ ترجمـه تحول گـرا قـرار دارد. آن گاه بسـته  روشـن می شـود 
گـون )کنشـگران علمـی، خط مشـی گذاران و نظایـر  گونا خط مشـی، مشـتمل بـر تعییـن نقـش  بازیگـران 
آن(، نهادهـا و سـاختارها، ایده هـا وگروه هـا، همـه در راسـتای حرکـت دادن رشـته بـه سـمت مراحـل 

پایانـی ایـن زنجیـره، طراحـی می شـود.
که بسـیاری از متون  سـیر تحوالت معرفتی، به طور خطی و دقیق ترسـیم نمی شـوند اما رشـته هایی 
اصلـی و پایـه ای آنهـا  ترجمـه شـده اند، در مراحـل جلوتـری قـرار می گیرنـد و احتمـااًل پایـگاه اصلـی 
خط مشـی گذاری آنهـا، بـر روی مراحـل شـرح یـا نقـد متمرکـز می گـردد. در مقابـل در برخـی رشـته ها، 
گرفتـه، متـون اصلـی هنـوز بـه جامعـه علمـی وارد  متـون دسـت دوم بیشـتر در دسـترس پژوهشـگران قـرار 
نشـده اند. در ایـن مـوارد، اسـتفاده از شـرح های دیگـران بـر متـون اصلـی، می توانـد هماننـد نهضـت 
ترجمـه، در فهـم عمیـق مبانـی علـوم مؤثـر باشـد. حتـی ترجمـه نقدهـا و تلخیص هـا نیـز ممکن اسـت در 

گیـرد. اولویـت اصلـی قـرار 
از سـوی  نـگارش شـرح ها  بـه  یـا جامعـه علمـی، می تـوان  رشـته  یـک  بلـوغ  از  پـس  اینکـه  ضمـن 
کار غیرعلمی به نظر می آید،  دانشـوران بومی دسـت زد. خالصه نگاری نیز هر چند در نگاه ابتدایی، 
کـی از نوعـی فهـم عمیـق بـوده، می توانـد  کـه در تجربـه تاریخـی دیـده شـده اسـت، حا امـا همـان طـور 

کار از جنبـه آموزشـی نیـز اثـرات ویـژه ای دارد. کنـد. ایـن  مفاهیـم را در قالب هـای موجزتـز منتقـل 
در مرحلـه نقـد، بـا اشـراف بـر عمـق مفاهیـم ارائـه شـده و شـرح و نقدهـای دیگـران، مؤلفـان بومـی 
می تواننـد براسـاس مبانـی دینـی و نیازهـای بومـی، بـه نقـد علـوم انسـانی رایـج دسـت زننـد. نقـد نیـز  به 
گره های  گروهی و مباحثـات جمعی،  گـون قابـل عرضه اسـت و تـالش  گونا اشـکال متنـوع و در سـطوح 

بسـیاری را در ایـن عرصـه می گشـاید.
کـرد.  پیگیـری  را  علمـی  تحـوالت  و  نوآوری هـا  می تـوان  دانـش،  لبه هـای  بـه  شـدن  نزدیـک  بـا 
گاه در بازتعریـف یـک مفهـوم یـا نظریـه، ایجـاد مفهـوم جدیـد، تدویـن نظریـه جدیـد،  نوآوری هـا، 
کاربردی، ایجاد تغییر در مبانی یک علم، ترکیب میان علوم و توسـعه و طراحی  کاربسـت آن در مدل 
و بنیان گـذاری علـوم و رشـته های جدیـد و حتـی اعمـال تغییـرات در تفسـیم بندی علـوم ظاهـر شـوند.

دو. توجه به تناسب ساختارها و منابع انسانی با پایگاه رشته

کـه  جریـان نهضـت ترجمـه یـک جریـان نخبه گـرا و نـه عمومـی بـوده اسـت. در برابـر خط مشـی هایی 
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تکیـه اساسـی بـر فرهنگ سـازی عمومـی بـرای حمایـت از علـم دارنـد، تجربـه نهضـت ترجمـه نشـان 
کـم در فرهنـگ عمومـی، یـک نهضـت علمـی می توانـد موفـق باشـد؛  کـه علـی رغـم حمایت هـای  داد 
افـراد مسـتعد،  از  بـا حمایـت هدفمنـد  بـه خوبـی حمایـت شـوند.  افـراد مناسـب،  بـر اینکـه  مشـروط 
می تـوان حرکت هـای علمـی را بـه جریـان درآورد. اتفاقـًا در نهضـت ترجمـه، فرهنـگ عمومـی معمـواًل 
همـراه و همـگام نبـوده اسـت و جریـان آمـوزش ایـن علـوم جایـگاه عمومـی نیافـت. البتـه خط مشـی 
کافی نداشـت و با جدایـی علم از  کارایی  نخبه گـرا در ابتـدا بسـیار مؤثـر بـود، امـا بـرای امتـداد نهضـت 

کـرده اسـت1. بدنـه عمومـی جامعـه ایـن نهضـت نیـز  افـول 
کاربرد ساختارهای پیشین  که ایجاد ساختار جدید و یا تغییر  تجربه نهضت ترجمه نشان می دهد 
کند. به  بـه سـمت ترجمـه هدفمنـد، می توانـد زمینـه مناسـبی را بـرای آغـاز و یـا تسـریع روند تحـول ایجـاد 

کرده اسـت.  بیان مورخان، سـاختاری مانند بیت الحکمه، نقش جهشـی در نهضت ترجمه ایفا 
گـون توجـه  گونا بـا مراحـل  بـه سـیر تحـول سـاختارها، متناسـب  بلـوغ ترجمـه تحول گـرا،  در مـدل 
کتابخانه هـا و بیت الحکمـه  ابتـدا ترجمـه در سـاختارهایی ماننـد خانه هـای دانشـمندان،  می شـود. 
گفتگـوی دانشـمندان و فالسـفه و دارالعلم هـا،  کـز  کتابفروشـی ها بـه منزلـه مرا آغـاز شـد؛ امـا در ادامـه 
کـه توسـط فارابـی و  کردنـد. در نهایـت، نوآوری هـا در مراحـل نهایـی آن _  کارکردهـای آموزشـی نیـز پیـدا 
بعدهـا ابـن سـینا انجـام شـد _ چنـدان وابسـتگی به سـاختار نداشـته، این مرحله بیشـتر بـر دوش هوش و 
کز  آموزشـی و دانشـگاه ها و پژوهشـگاه ها، با وضع  اسـتعداد افراد خاص بوده اسـت. بر این اسـاس، مرا
کارکرد هسـتند. کنونی، توان انجام برخی مراحل را نداشـته، نیازمند تأسـیس یا بازتعریف و بازپردازی 

سه. الگو سازی حکومت در حمایت ها و ساختارسازی ها

کنونـی نیـز برخـی دانشـکده و دانشـگاه های مـا، بـا الگوبـرداری از نمونه هـای غربـی آن، بـه  در وضـع 
پایـه  بـر  ایجـاد سـاختارهایی  انسـانی مـدرن، سـاخته می شـوند و توسـعه می یابنـد.  مـادر علـوم  منزلـه 
الگـوی ترجمـه، بـه سـمت نـوآوری در درون سـاختارهای علمـی موجـود و یـا جـدای از آن می تواند افق 
گزینش، ترجمه، تلخیص، درآمد، شرح،  کشور بگشاید. الگوی  جدیدی را پیش روی تحول علمی 
کل  کـه ترجمـه از اجزای مهـم و ابتدایی آن بـوده، باید در  نقـد و نـوآوری مشـتمل بـر مجموعـه ای اسـت 
گـر ورود حکومـت بـه ایـن عرصـه هوشـمندانه باشـد، بـا تدویـن مـدل نظـری و  منظومـه جایابـی شـود. ا
کرد. پیاده سـازی چنـد نمونـه، بخش هـای دیگـر جامعـه نیـز زمینـه ورود بـه این عرصـه را پیـدا خواهند 

کاربردی مانند طب دیرتر دچار چنین افولی شده اند. 1. این افول به ویژه در مورد فلسفه آشکار است و علوم 
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کنشگران علمی چهار. نگاه بلندمدت به 

کنشـگران علمـی در ابتـدا تعلـق خاطـر بیشـتری بـه فضـای فرهنگـی علـوم بیگانـه داشـته اند و تقریبـًا 
از  یـک سـو  از  بعـدی  نسـل های  امـا  بوده انـد،  افـرادی غیرمسـلمان  ایـن دوره  مترجمـان مطـرح  همـه 
گرفتـه و بـه تصنیـف و تألیـف و نـوآوری روی آوردنـد )هرچنـد دانشـوران مـروج نیـز در  ترجمـه فاصلـه 
این دوره ها حضور فعال داشـته اند( و از سـوی دیگر، از تعلق به فرهنگ باسـتان به فرهنگ اسـالمی 

روی آورده، علـوم باسـتان را در فضـای علمـی و فرهنگـی اسـالمی بازخوانـی و متحـول سـاختند.
کنشـگران عرصـه ترجمـه بـه سـمت نـوآوری اسـت، بایـد  کـه درصـدد حمایـت از  پـس حکومتـی 
کـه  کنـد؛ یعنـی حکومت هایـی  ظرفیـت سـرمایه گذاری بلندمـدت را داشـته باشـد و یـا در خـود ایجـاد 
که فرصـت و توانی برای برنامه هـای بلندمدت  کـردن نیازهـای روزمـره بـوده، به گونـه ای  درگیـر  بـرآورده 
از  نمی تواننـد  و  کـرد  نخواهنـد  زمینـه صـرف  ایـن  در  را  انسـانی خـود  و  مـادی  سـرمایه های  ندارنـد، 

ظرفیـت »مدیریـت عصرمـدار« )پورعـزت، 1390(، بهره بـرداری نماینـد.

بحث و نتیجه گیری

پـس از پیـروزی انقـالب در ایـران، مسـئله تحـول در علـوم انسـانی از یـک مسـئله نظـری صـرف، بـه 
سیاسـی،  گـون  گونا گرایش هـای  و  نظـری  مشـکالت  امـا  شـد،  تبدیـل  دولت هـا  بـرای  کاری  دسـتور 
مغفـول  ظرفیت هـای  از  بهره گیـری  به منظـور  داد.  کاهـش  عرصـه  ایـن  در  را  خط مشـی گذاری  ثبـات 
کالن، می توانـد مأخـذ خوبـی  بـرای مواجهـه بـا ایـن مسـئله، مطالعـه تاریـخ تحـوالت علـوم در سـطح 
بـرای پژوهش هـای میان رشـته ای باشـد. در ایـن مقالـه نهضـت ترجمـه بـا تکیـه بـر مـدل نظـری برآمـده 
کـه حکومـت می توانـد نقـش مهـم  از جامعه شناسـی تاریخـی علـم و روش داللت پژوهـی، نشـان داد 
کنـد؛ مشـروط بـر آنکـه بـا شـناخت درسـت جایـگاه هر رشـته در زنجیره  و مؤثـری را در ایـن جریـان ایفـا 
ترجمـه تحول گـرا، مجموعـه خط مشـی های ناظـر بـه تخصیـص منابـع مالـی، زمانـی، انسـانی و طراحی 

یـا بازتعریـف سـاختارها را متناسـب بـا وضعیـت هـر رشـته بازتعریـف نمایـد.
کـه هـر چنـد دالیـل رشـد و شـکوفایی علـم در آن دوره  مراجعـه بـه تاریـخ تمـدن اسـالمی نشـان داد 
گـون بـوده اسـت امـا خط سـیر ترجمه دقیق و انتقادی از دانش های انتقـال یافته به حوزه فرهنگ  گونا
که امـروز نیز  کرد  اسـالمی، بـا حمایت هـای حکومـت و افـراد مسـتقل، جریـان علمـی خاصـی را ایجـاد 
گیری باشـد. با تکرار پژوهش های مشـابه  می توانـد بـرای هرگونـه تعامـل علمـی بیـن فرهنگـی قابل الگو 
گردهـای اخـذ و تبدیـل آن و شناسـایی  دربـاره چگونگـی بهره منـدی تمدن هـا از دانـش یکدیگـر و فرا
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عوامـل و سـازوکارهای مداخلـه حکومـت و دیگـر بازیگـران و شـناخت وجـوه مشـابهت آنهـا و حتـی 
گذشـته و معاصـر،  مطالعـه الگوهـای شکسـت خـورده بـرای تعامـل علمـی و فرهنگـی در طـول تاریـخ 

می تـوان بـر دقـت تعمیم پذیـری یافته هـای مقالـه حاضـر افـزود.
کـه بـرای بهره بـرداری از رهنمودهـای ایـن مقالـه، در قالـب رویه هـای روشـن عملـی،  روشـن اسـت 
گروه هـای داوطلبانـه و بخـش  از ظرفیـت  بایـد  بایـد متحـول شـود. به ویـژه  تـوان حکومـت  و  ظرفیـت 
خصوصـی و همـکاری میـان آنهـا نیـز بـا توجـه بـه نظریه هـای جدیـد مطـرح شـده در مدیریـت دولتـی، 
که در عرصه ترجمه به واسـطه  اسـتفاده شـود. نکته مهم دیگر، ضرورت توجه به تغییرات مهمی اسـت 

کـرده اسـت. حضـور فناوری هـای جدیـد ایجـاد شـده و شـکل انجـام و عرضـه ترجمه هـا را متفـاوت 
کنونـی در مسـیر پژوهـش علمـی بـا موانـع قابـل مالحظـه ای رو بـه رو بـود. بدیـع بودن  تدویـن مقالـه 
تجربه هـای  از  اسـتفاده  اسـت.  بـوده  عمومـی  خط مشـی گذاری  رشـته  بـا  نسـبت  در  به ویـژه  موضـوع 
مراحـل  دلیـل،  همیـن  بـه  و  نیسـت   پرسـابقه  چنـدان  عمومـی  خط مشـی گذاری  بـرای  تاریخـی 
از  مدل هـای  از  بنیـادی  هـای  پژوهـش  چنـد  هـر  اسـت.  داشـته  فراوانـی  ابهامـات  پژوهـش  گـون  گونا
پیـش تعیین شـده اسـتفاده نمی کننـد امـا پژوهش هـای قبلـی در آن حـوزه راهنماهـای روشـنی را بـرای 
کمبـود چنیـن راهنماهایـی پژوهشـگر را ملـزم بـه ورود در  پژوهشـگر ارائـه می دهنـد. امـا در ایـن مقالـه، 
کـرد. جایابـی پژوهـش در میـان علوم مختلف زمان بسـیار زیادی  کار میان رشـته ای  رشـته های دیگـر و 
کـه مطالعاتـی در رشـته های تاریـخ، جامعه شناسـی تاریخـی،  را بـه خـود اختصـاص داد به گونـه ای 
جامعه شناسـی تطبیقـی، خط مشـی گذاری علـم، فلسـفه علـم، تاریـخ علـم انجـام شـد و در نهایـت 
کـه ایـن موضـوع بایـد جایـگاه خـود را در نسـبت میـان سـه رشـته تاریـخ، جامعه شناسـی  مشـخص شـد 

کنـد.  پیـدا  تاریخـی و خط مشـی گذاری عمومـی 
کنـار رعایـت  کـردن انتظـارات جامعـه علمـی مورخـان و جامعه شناسـان علـم در  همچنیـن بـرآورده 
اسـتانداردهای پژوهـش خط مشـی گذاری عمومـی، بـا توجـه بـه تنـوع معیارهـا و روش ها و لزوم آشـنایی 
چندجانبـه پژوهشـگر بـا آنهـا محدودیـت دیگـر پژوهـش بـود. مورخـان غالبـًا بـر اسـناد دسـت اول و 
جزئیـات بسـیار تکیـه می کننـد و پژوهـش بـدون ایـن مالحظـات را فاقـد اعتبـار می داننـد و در سـوی 
کار  دیگـر در علـوم اجتماعـی نـه فرصـت چنیـن دقت هایـی وجـود دارد و نـه تـوان علمـی آن بـدون 

گروهـی محقـق نمی شـود.
کرد. قالب خط مشـی  نکتـه پایانـی اینکـه ایـن حرکـت را نباید فقط در یک رشـته خاص محدود 
گزیـر چندرشـته ای اسـت و بایـد در همیـن فضـا و بـا همیـن داللـت، بـه سـمت و سـوی توسـعه  علـم، نا
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مطالعـات میان رشـته ای، چندرشـته ای و فرارشـته ای توسـعه یابـد. همـه ایـن توصیه هـا را می تـوان در 
کـه  کـرد؛ خط مشـی یادگیرنـده ای  ذیـل مفهـوم »خط مشـی توسـعه دانـش در جامعـه اسـالمی« متمرکـز 
بتوانـد ضمـن درک و فهـم چالش هـای خـاص توسـعه علـم در هـر برهـه از زمـان، خـود را بـا نیازهـای 
پیـش رو منطبـق سـاخته، بـر حسـب رصـد مسـتمر واقعیت هـای در حـال تحقـق، بازتعریـف نمایـد 
گـرد حـل مسـائل بنیادیـن یـا مشـکالت  کـه در فرا کنـد  و جان مایـه دانـش روز را بـه نحـوی اصـالح 
که به  کاربسـت دانـش، مفیـد افتـد. بـه همیـن منظور چنین پژوهش هایـی زمانی ثمردهی بیشـتری دارد 
گـون ماننـد تاریـخ، جامعه شناسـی علـم، جامعه شناسـی  گونا گروهـی از متخصصـان رشـته های  شـکل 

گیـرد. تاریخـی _ تطبیقـی، خط مشـی گذاری عمومـی، فلسـفه علـم و تاریـخ علـم صـورت 
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Abstract
It is about forty years that some of Iran’s policy makers and experts in social and 
human sciences are of the opinion that there should be an evolution in humanities. 
They are of the view that principles and basic assumptions of current humanities 
are in conflict with Islamic framework and consequently these doctrines are not 
appropriate to address local issues of Islamic countries. Since the Islamic Revolution 
of Iran of 1979, any change in these doctrines has been a matter of debate. But we 
need a new plan for making a change in our policies. Applying interdisciplinary 
approach permit us to find a new way for policy making in society. History is full 
of lessons to guide us in our present situations. Therefore, by taking into account, 
the sociology of science and issues of policy-making, we study the Translation 
Movement. This article shows the transfer and transformation of Greek philosophy 
to Islamic philosophy in 10 -7 A.D. in Islamic civilization and also proposes an 
alternative approach for the policy makers. We identify actors of transferring 
knowledge, scientific translators and the Abbasid State. Research model of 
this paper has been chosen from the sociology of science and also makes use of 
“Implication Research Methodology” with regard to history. Our suggestion is 
“Transformational Translation (Transforlation) “ that includes selecting best texts, 
translations, correction, explanation, criticism and innovation. Accordingly, policies 
should be revised after identifying discipline on Transforlation Chain and structures 
and human resources have to be formalized on the basis of revised policies.
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making, history, implication research methodology, transformational translation 
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