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آن بخش عمده و پژوهش اي از و تبيين جامعه هاي جامعه چه در قالب مقاالت شناختي شناختي به عنوان تحليل

و قواعد ترجمهشناختي است، به مفاهيم جامعهي واقعيت شود، ترجمه ارائه مي و تحريف شده كه نه فقط نظم اي ناقص

راها بخشحتي در عوض، كند بلكه يت را آشكار نميپنهانِ حاكم بر واقع مينيز يي آشكار از واقعيت موجود . كند پنهان

مي است كه در بسياريي همين ترجمه يجهدر نت آن موارد كنشگران مورد مطالعه احساس از پيش چه خود كنند

ب اند دانسته مي و و اصطالحاتي پرطمطراق برگردانده شده عتنها به مفاهيم قالب شناختي به خودشان نوان تحليل جامعهه

ميبدتر از آن،يا شده است آن كنند پژوهش جامعه احساس و مبتني بر نظرات شخصي شناختي و سوگيرانه چنان محدود

و تحليل محقق انجام شده كه مثال مي هاي نقض آشكاري در رد فرضيات احتماال خورد اما محقق هاي ارائه شده به چشم

و تبيدري اتوانندليل به  آنتوضيح .موارد، ترجيح داده است به كل چنين مواردي را ناديده بگيرد ين

مي شناسي به عنوان مهارت پژوهش جامعه چه دانشجويان جامعه در واقع آن آن شناختي فرا كه گيرند، بيش از

و نظريه بهي واقع پردازي در باب واقعيت اجتماعي باشد، مهارت ترجمه مهارت تحقيق و يت اجتماعي و نظريات مفاهيم

مي. اند است كه در طي دوران تحصيل فرا گرفتهاي شناختيو جامعه شناختي هاي روش كليدواژه خيلي تواند اين ترجمه

و پردست روان كه انداز، مشابه ترجمهو دلنشين انجام شود يا خيلي مبهم و نامفهومآن هايي از متون خارجي چنان گنگ

آنش از هر چيز نشان دهندهاست كه بي و فهمي از متن داشته باشد تنها واژهي آن است كه مترجم بدون و كه درك ها

اس جمالت را به واژه و جمالت فارسي برگردانده آنها و پاراگراف كه اساسا دركي از ارتباط ميانت بدون و جمالت  ها

ميحتي زماني كه اين ترجمه روا. كليت متن داشته باشد خالصه و قابل فهم انجام در شود نيز پژوهش جامعهن شناختي

و خوش سرايي به داستانبيشتر باب واقعيت  مي خوان هايي ماهرانه ك شبيه و واژگان يا در يك شود ه تنها در نوع تعابير

مي پردازي زبان به كار گرفته شده است كه از داستان كالم .شود هاي ادبي متمايز

 فرهنگي-شناسي نظري دكتراي جامعه-١



كه پژوهش جامعه اين درحالي است كه يك شناختي تنها به اعتبار زبان به كارگرفته شده در آن نيست

مي جامعه و مبتني بر شهود شناختي جامعهي يك پژوهش شود بلكه تمايز عمده شناختي محسوب از يك ارزيابي شخصي

و واژگان، بلكه مهم و"روش"تر از آن، عاميانه در باب واقعيت، نه فقط تمايز تعابير و يافته دست پژوهش ها يابي به نتايج

مي را از يك يافتهآن است كه بر اين درحالي است كه منطق روش. كندي حاصل از شهود عاميانه متمايز شناختي حاكم

ي هاي مبتني بر شهود عاميانه است از آن جهت كه تنها به ارائه شناختي، مشابه ارزيابي هاي جامعه بسياري از پژوهش

ميدر باب واقعيته يا منظم در جهت تاييد ادعاي محقق شواهدي پراكند آن اكتفا ي رقيب)ها( كه به فرضيه شود بدون

و به جاي گردآوري سوگيرانه ي درستي يا نادرستي فرضيهي شواهد در جهت تاييد ادعاي محقق، احتمالي پرداخته شود

منطق گردآوري شواهد مويد ادعاي محقق در اين تسلط.هاي رقيب مورد آزمون قرار گيردهتحقيق در مقايسه با فرضي

و بي . تر است گير شناختي، به خصوص در تحقيقات كيفي چشم اي پژوهش جامعه توجهي به ماهيت مقايسه باب واقعيت

از هاي جامعه شناختي است كه غالب پژوهش بر مبناي همين خطاي روش شناختي عمال به نوعي نظرسنجي

ت ميكنشگران مورد مطالعه محققين پرسش تحقيق را از در برخي موارد شودميشوند تا جايي كه مشاهده بديل

مي كنشگران مورد مطالعه سوال مي و بعد سعي آن كنند پاسخ كنند و تعابير جامعه هاي تر ها را به واژگان جمه شناختي

كه–در تحقيقات توصيفي احتمال گرفتار شدن در دام انجام نظرسنجي به جاي انجام يك پژوهش واقعي. كنند كيفي

ي كنشگران مورد مطالعه هستند بيشتر است از آن جهت كه در غالب مواردي زيسته عمدتا به دنبال توصيف تجربه

و جويا شدن از تجربه ميي زيسته محقق خود را ناگزير از مصاحبه با خود كنشگران و سپس به جايي آنان بيند

و تحريفسازي اين تجربه به منظو مفهوم و احتماال ناقص و آشكار كردن شدهر فراتر رفتن از درك آگاهانه ي كنشگران

ميي زيسته وجوه پنهاني از نظم حاكم بر تجربه كند، به جاي اين اي كه در نظر خود كنشگران بيش از حد فردي جلوه

بهي تعاي وجوه پنهان، در بسياري موارد تنها به ترجمه سازي آشكار كننده مفهوم و جمالت بيان شده از سوي كنشگر بير

مي ني جامعهزبا ي خود در مورد چه كنشگران با زبان روزمرهآن اين درحالي است كه در برخي موارد،؛ كند شناختي اكتفا

و وضعيت مي شان در حوزه خود و گوياتر از مفاهيمي است حتي كنند،ي مورد مطالعه بيان محقق كه روشنگرتر

با جامعه آن شناس و تبيين واقعيت برمي استفاده از به اين تحريف واقعيت كه در پي ترجمه. آيد ها درصدد توصيف ي آن

مي مفاهيم جامعه و بيني نيز هست از اين جهت كه بخش عمده دهد، تا حد زيادي قابل پيش شناختي رخ اي از مفاهيم



در شاختي مورد استفاده در پژوهش اصطالحات جامعه آن ايران، اگر نگوييم همههاي اجتماعي ي اين ها، خود ترجمهي

و تبيين اي، احتماال در زبان مبداء كارآمدي قابل اين مفاهيم ترجمه. مفاهيم از زباني ديگر هستند توجهي در توصيف

و آشكار كردن وجوه پنهان آن داشته است، وجوهي كه كنشگران مورد مطالعه در اغلب موارد ناتوان از تشخ يص واقعيت

ها هستند، اما اين مفاهيمي كه در زبان مبداء برساخته بودن اجتماعي واقعيت مورد مطالعه را به خوبي نمايان آن

و تبيين واقعيت ديگري كه ماهيتا از واقعيت برسازنده مي ي مفاهيم زبان مبداء متفاوت است، كنند، لزوما براي توصيف

كه. نيستندكارآمد ي مورد پژوهشگران ايراني در بسياري از موارد، نظريات موجود در حوزهدقيقا به همين دليل است

بيي خود نمي مطالعه را چندان مرتبط با واقعيت مورد مطالعه و از همين روست كه معموال يابند، اگر به كل ربط نيابند

ميبخشي زينتي نظري اغلب تحقيقات بخش  مخآي به شمار تر تلف، عمدتا خيلي عامد كه فهرست بلند بااليي از نظريات

مي تر از حوزهو كلي و مشخص با آن، به دنبال يكديگر فهرست و بدون ارتباط دقيق كه شوند بدون ايني مورد مطالعه

و گردآوري داده هاي ديگر تحقيق از جمله فرضيات تحقيق، شاخص كمترين كاربردي در بخش  ها داشته سازي مفاهيم

بي. باشند و مفهوم الزم به تذكر نيست كه اين امر به معناي شناسي در غرب هاي سنت جامعه سازي فايدگي كل نظريات

و تبيين واقعيت اجتماعي در ايران نيز برمي سازي بسا بسياري از مفهوم نيست، چه آيند، هايي كه به خوبي از پس توصيف

مي نكته و ان عوامل متعددي است كه باعث شود گاه ترجمهي فوق تنها ناظر به بيان يك علت احتمالي از ي واقعيت

را به زبان جامعههاي كنشگران مورد مطالعه سازي مفهوم شناختي، نه فقط وجوه پنهان برساختگي اجتماعي واقعيت

.ي كنشگران را نيز تحريف كند يا به كل ناديده بگيرد آشكار نكند، بلكه وجوهي آشكار در درك روزمره

شناختي در ايران وارد است، هاي جامعه پژوهش گفته به برخيم كه انتقادات پيشبه طور اجمالي بپذيرياما اگر

بهي واقعيت غير از ترجمهدنتوانميمحققان اجتماعي چه كاري تر، رفت از اين مساله چيست؟ به عبارت روشن راه برون

آن زبان جامعه و از طريق يك شناختي انجام دهند جبه انجام به پاسخ نگارنده؟شوندشناختي معتبر نزديك امعهپژوهش

و تصريح بر فرضيه تاكيد بر كاربرد رويكرد مقايسه يكياين سوال كه واقعيت چه امكان اين(هاي رقيب در پژوهش اي

م بروز ديگري جز آن مدچه از نظر محقق تحقق يافته است، داشته است اما آن امكان ديگر به داليلي كه عي آن حقق

كه مرتبط با موضوع اين راهبرد ديگري، خواهد گرفتمورد بحث قرار در يادداشت ديگريكه)است، محقق نشده است

و اعتبار پژوهشيادداشت  ارميشناختي هاي جامعه براي ارتقاء كيفيت سازي واقعيت ائه داد، تالش براي مفهومتوان



ازيهاي كه آشكاركنند به گونهاست اجتماعي در ايران كه باشد، وجوهي برساختگي اجتماعي واقعيتوجوهي پنهان

آنواقعيت كنشگران درگير در آن شناختي براي كاربرد مفاهيم تخصصي جامعه،درواقع. هستندها، ناتوان از تشخيص

و فهم كنشگران مورد مطالع و تبيين واقعيت تنها زماني موجه است كه اين مفاهيم چيزي بيش از درك ه در باب توصيف

و تعابير پرطمطراق تخصصي، تنهاي كنشگراني درك آگاهانه صورت ترجمه د، در غير ايننواقعيت ارائه ده به واژگان

و اعتبار جامعهي مخاطبان در توجيه گونه چندان موفق براي فريب ارعاب تالشي نه ظاهري شناختي بودن يك تحقيق

.تاس حاصل از كاربرد يك زبان نامعمولِ تخصصي

مي به عنوان يك راه،بنابراين آن حل كاربردي كه از هر واژه يا تعبيري توان به محققان پيشنهاد كرد پيش از

و جامعه از تخصصي شناختي در تحقيق خود استفاده كنند، اين سوال را از خود بپرسند كه اين مفهوم چه چيزي بيش

ع درك خود كنشگران از واقعيت را آشكار مي اين مفهوم تخصصي چه ارجحيتي بر به كارگيري تر، بارت سادهكند يا به

ترين مفاهيم در مورد رايجتوانميرا سوال اين براي مثال،ي خود كنشگران دارد؟ همان مفاهيم عاميانهاستفاده از 

مي تخصصي نيز طرح كرد، اين يا حتي پوليبدار مفاهيم پولي اجتماعي را به جاي دهيم مفهوم طبقه كه اگر ما ترجيح

ر فقير يا خيلي فقير به كار بريم دار، متوسط، كمي پول دار، كمي طيف خيلي پول ا به جاي مفاهيم يا مفهوم سبك زندگي

آن با كالس بي و ديگران از آن استفادهو تمايزبخشي ميان كه خود كنشگران در توصيف كالس يا طيفي متناسب با خود

د مي ناظر به وجوهي از واقعيت هستند كه آن مفاهيم زبان ليل است كه اين مفاهيم تخصصي كنند به كار بريم، به اين

آن روزمره تنها بخش آن هايي از مي را با كنند، مثال درحالي هم به صورت مبهم بازنمايي كه احتماال كنشگران مفاهيم

و لحن حرف زدن افراد به كار هاي پوشش يا چيدمان منزل يا حتي براي تمايز سبككالس را بيش از همه كالس بي زبان

بهشناس برند، محقق جامعه مي و غيرسوگيرانه نسبت به تمايزات همزمان با تالش براي كارگيري مفاهيمي خنثي

و هماهنگ با  واقعيت، در تالش براي شناسايي شاخصي است كه وجوه هرچه بيشتري از واقعيت را به صورتي منسجم

ه و از هاي مهم تمايز ميان نوع گذران اوقات فراغت را به عنوان يكي از شاخصمين روست كه مثال يكديگر سامان دهد،

خو انواع سبك زندگي درنظر مي ميگيرد، شاخصي كه احتماال كمتر كنشگري در تمايز دهد،د از ديگران به آن ارجاع

وها هاي زندگي از آن شاخص كه اين شاخص در تمايزبخشي ميان انواع سبك درحالي ي مبتني بر شهود عاميانه اعتبار

حال اين احتمال نيز وجود دارد كه مفهوم سبك زندگي در عين كارآمدي نسبي در توصيف درعين.روايي بيشتري دارد



آن واقعيت اجتماعي خاص جامعه به كه مفهومي ايران، به جهت سازي در جهت توصيف واقعيتي تا حد زيادي متفاوت

و عملياتي خود جلوه كند تا قابليت بيشتري رود، نيازمند شمار مي هدف در تحققبرخي تغييرات در تعريف مفهومي

و قواعد پنهان حاكم بر واقعيت بيابد .آشكار كردن نظم

و تبيين واقعيت به اين دليل انجام نمي كه كاربرد مفاهيم جامعه خالصه آن آشنايي كه شود شناختي در توصيف

و ادبيات به نيز فقط با شناختي بودنِ يك پژوهش، در همين راستا، جامعهشناختي به اثبات رساند جامعه محقق را با زبان

و ادبيات جامعه و تعابير جامعه شناختي محقق نمي كارگيري زبان و تبيين شود، كاربرد مفاهيم شناختي در توصيف

مي وجوهي از برساختگي اجتماعي واقعيتكه شود واقعيت به اين دليل انجام مي و تعابير را آشكار كند كه مفاهيم

آني مورد استفاده روزمره و ارجاع به بر همين مبناست كه نگارنده. استوجوهي كنشگران درگير، ناتوان از تشخيص

و تعابيري كه برآمده از واقعيتي ماهيتا گيرد ترجمه نتيجه مي ي واقعيت اجتماعي مورد مطالعه در ايران به مفاهيم

و نه فقط وجوهي پنهان از نظم اجتماعي حاكم را آشكار نمي در برخي موارد، متفاوتند، كند، بلكه حتي وجوهي آشكار

ميقابل تشخيص براي شهود عاميانه را  كل نيز تحريف ميكند يا به و از اين جهت حتي به اندازه ناديده ي همان گيرد

و مفاهيم مورد استفاده و در توصنيزي خود كنشگران تعابير .سودمند نيستتبيين واقعيت يف


