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کتاب به سوی دانشگاه بافضیلت :مبانی اخالقی
فعالیت دانشگاهی ،جن نیکسون  ،ترجمه بختیار
شعبانی ورکی و همکاران ،تهران ،دانشگاه شهید بهشتی ،
 235 ،1397صفحه

چکیده :جن نیکسون نویسنده کتاب به سوی دانشگاه
بافضیلت می کوشد در کتاب خود ،ابعاد اخالقی کنش
دانشگاهی را به تصویر کشیده و نشان دهد در جهان
معاصر ،کدام جنبه دانشگاه برتری دارد و چگونه می توان در
دانشگاه ،با فضیلت زیست و مناسبات فضیلت مندانه
برقرار ساخت .کتاب مذکور در سال  1397توسط بختیار
شعبانی ورکی و همکاران ،ترجمه شده و توسط دانشگاه
شهید بهشتی به زیور طبع آراسته شده است .نویسنده در
نوشتار پیش رو در تالش است برخی خطاهای راه یافته به
ترجمه فارسی کتاب را گزارش و ترجمه پیشنهادی خود را
ارائه دهد.
کلیدواژه ها :کتاب به سوی دانشگاه بافضیلت ،ترجمه
کتاب ،نقد ترجمه ،دانشگاه ،کنش دانشگاهی ،جن
نیکسون ،فعالیت دانشگاهی ،مبانی اخالقی ،ابعاد
اخالقی.

The Weakness of Meaning Among Names: A
Critical Review of the Translation of the book
“Towards a Virtuous University”
ّ  نظـرة:ضعـف املعنى بين األمسـاء
Hassan Eslami Ardakani
جامعـة
نقديـة لترمجـة كتـاب (حنـو
ٍ
)فاضلة
Abstract: Jen Nixon, the author of the book
حسن إسالمي أردكاين
Towards a Virtuous University, tries to portray
ّ
the moral dimensions of academic action in her  حياول جون نيكسـون مؤلف كتاب به سـوى دانشـگاه با:اخلالصة
ّ
ّ جامعـة فاضلـة) أن
book and to show which aspect of the univerاألخالقيـة للعمـل
يصـور األبعـاد
فضيلـت (حنـو
ٍ
ً
sity is superior in the contemporary world and
 وكيف،اجلامعي مشيرا إىل الوجه األبرز للجامعات يف عاملنا املعاصر
ّ يتمسـك بالفضائـل يف عملـه اجلامعـي و
ّ ميكـن للجامعـي أن
how to establish a virtuous living and virtuous
يرسـخ
relationships in the university. The book was
.العالقات الفاضلة يف هذه اجلامعة
translated by Bakhtiar Shabani Varki et al in
 مـن قبـل خبتيـار شـعباين1397 وقـد ّمتـت ترمجـة هـذا الكتـاب سـنة
ّ ،وركـي وآخـرون مـن زمالئـه
1397 and published by Shahid Beheshti Univer- ومتـت طباعته ِمن ِق َبل جامعة الشـهيد
sity. In the following article, the author tries to
.هبشيت
report some errors in the Persian translation of ّأمـا كاتـب املقـال احلـايل فيسـعى إىل تأشـير بعـض األخطـاء التي
ّ
the book and provide his suggested translation.  مـع بيـان ترمجتـه،الفارسـية هلـذا الكتـاب
وجـدت طر يقهـا للترمجـة
ً
Keyword: Book towards a Virtue University,
.املقترحة بديال هلذه األخطاء
ّ
Book Translation, Translation Criticism, Uni كتـاب بـه سـوى دانشـگاه بـا فضيلـت (حنـو:األساسـية
املفـردات
versity, Academic Action, Jen Nixon, Academic  العمـل، اجلامعـة،الترمجـة
نقـد
،الكتـاب
ترمجـة
،)فاضلـة
جامعـة
ٍ
ُ
ّ
Activity, Ethical Principles, Ethical Dimen، األسـس األخالقية، النشـاط اجلامعـي، جـون نيكسـون،اجلامعـي
ّ
sions.
.األخالقية
األبعاد
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کتاب به سـوی دانشـگاه بافضیلت :مبانی اخالقی فعالیت دانشـگاهی( ،جن نیکسـون ،ترجمه بختیار
ً
شـعبانی ورکـی و همـکاران ،تهـران ،دانشـگاه شـهید بهشـتی 235 ،1397 ،صفحـه ) ظاهـرا بختیـار شـده
اسـت و در حالی که یک تن آن را نوشـته اسـت ،ده تن از اسـتادان کشـور زحمت ترجمه آن را به فارسـی
کشـیدهاند .از این رو بد نیسـت با محتوای این کتاب کمی آشـنا شـویم .دغدغه نویسـنده آن اسـت که
ْ
دانشـگاه با فضیلت
نشـان بدهـد در جهـان معاصـر کـدام جنبه دانشـگاه برتری دارد و چگونه میتوان در
زیسـت و مناسـبات فضیلتمندانـه برقـرار کـرد .در حالـی کـه دانشـگاه بـه نهـادی تجـاری تبدیـل شـده
اسـت و از اسـتادان انتظـار مـیرود ماننـد کارآفرینـان و جـذب کننـدگان سـرمایه عمـل کننـد ،ایـن کتـاب
میکوشد ابعاد اخالقی کنش دانشگاهی را نشان دهدُ .
نیکسن طی یک دوره زمانی پنجساله سه کتاب
در این عرصه منتشر کرده است .اولی همین به سوی دانشگاه بافضیلت است که در سال  2008منتشر
شـده اسـت که بعد از ده سـال به زبان فارسـی منتشـر میشـود .دومین کتاب آموزش عالی وخیر عمومی:
تصویرگـری دانشـگاه1،نام دارد و سـومین کتـاب پداگوژ یهـای تفسـیری بـرای آمـوزش عالـی :آرنـت ،برگر،
سـعید ،نوسـبام و میراثشـان 2اسـت .هدف اصلی این سـهگانه رویارویی با پدیده تجار یسازی دانشگاه
است که به پدیدهای جهانگیر تبدیل گشته و در کشور ما نیز معضلی جدی شده است.
ُ
نویسـنده ایدههـای مرکـزی خـود را در نـه فصـل بسـط میدهـد .در فصـل نخسـت نسـبت دانشـگاه را بـا
جامعه مدنی بررسی میکند و بر این باور است که در جهان مدرن ،موقعیت شخص به دست خودش
سـاخته میشـود  ،نـه آنکـه از قبـل تعییـن شـده باشـد .بـر اسـاس نگـرش ارسـطویی ،خیـر و نیکـی تنهـا در
یشـود ،نـه در عزلـت .از ایـن رو  ،وظیفـه تربیـت نخسـت بـه عهده
جامعـه و در پیونـد بـا دیگـران حاصـل م 
دولت و در نبود آن با خانواده است.
ً
ـان جهانـی شـده نیازمنـد گفتگـو و آموختـن از یکدیگـر هسـتیم .حـال آنکـه عملا
در جهـان امـروز و جه ِ
تهـا نیسـت  ،بلکه مایه آن شـده اسـت تـا تفاوتهای خـود را از جایی
یشـدن بـه معنـای فهـم تفاو 
جهان 
جغرافیایـی فزاینده .در این
بـه جـای دیگـری منتقـل کنیـم .برای ما جهانی شـدن یعنـی تحرک مجازی و
ِ
جهـان ،دانشـگاه نوعـی فضـای مدنـی اسـت 3،یعنـی فضایـی کـه در آن از یکدیگـر میآموزیـم و تربیـت
ً
اخالقـی کسـب میکنیـم .دانشـگاه صرفـا مخـزن علم نیسـت ،بلکه مرکـز آموزش این نکته اسـت که علم
و جهـل همـواره حضـور دارد و کوشـش پیوسـته الزمـه زیسـت عالمانـه اسـت .فضـای مدنـی  ،در میانـه دو
نوع بنیادگرایی قرن بیستم پدیدار میشود :توتالیتاریانیزم و اندیویجوالیزم؛ تمامیتخواهی و فردگرایی.
تفکـر توتالیتـری مـا را از زحمـت اندیشـیدن معـاف مـیدارد و آن را بـه افـراد معینـی میسـپارد .در برابـر،
1. Higher Education and the Public Good: Imagining the University, Continuum, 2010.
2. Interpretive Pedagogies for Higher Education: Arendt, Berger, Said, Nussbaum and their Legacies, Continuum,
2012.
3. Civic space.
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فردگرایـی نوعـی تفکـر اتمیسـتیک و خودمحورانـه و بیتوجـه بـه دیگـران
را ترو یـج میکنـد .در ایـن میـان ،فضـای مدنـی میکوشـد امـکان تفکـر
عمومی و زیست اجتماعی را فراهم سازد.
در این فضا ،وظیفه اصلی دانشگاه احیای رهبری مدنی و تعلیم زبانی
بـرای گفتگـو و تأمـل و مشـارکت اسـت .دانشـگاهیان بایـد هدفمندی
ً
اخالقـی داشـته باشـند .امـا تخصصـی شـدن و سـاختار دانشـگاه عملا
ایـن حـس هدفمنـدی را سـرکوب میکنـد .حـال آنکـه تغییـر از درون
بـه بیـرون اسـت .بـا توجه بـه تغییرات گسـترده جهانی ،دانشـگاهیان نه
تنهـا بایـد در پـی تأسـیس حرفـهای دگرگـون شـونده و پویـا بلکـه حرفهای
آموزشی و یادگیرنده نیز باشند.
در دومیـن فصـل ایـن اندیشـه گسـترش پیـدا میکنـد کـه دانشـگاهها
در مقـام مراکـز یاددهـی و یادگیـری چـه میکننـد .واقـع آن اسـت کـه

ً
دانشگاههای جدید عمدتا به شکلی بیش از حد تخصصی شدهاند و «دانشجویان از شاگرد به مشتری
تبدیـل شـدهاند و اسـتادان آنـان نیـز از اسـتادکار مجـرب بـه بازاریـاب تغییـر یافتهانـد» (ص .)27در ایـن
فضـا همـه وجـوه علمـی و دانشـگاهی بـه وجه تجاری تقلیل یافته اسـت و اعتبار دانشـگاه به خطر افتاده
است .روحیه تجاری بر استادان حاکم شده است و آنها گویی دست به نوعی معامله فاوستی زدهاند
شهـای اساسـی را کنار نهادهانـد .در نتیجه دچار کرختی ،انفعال و بیتحرکی
و در برابـر منافـع گـذرا ،ارز 
شدهاند و گویی هر چه کنند اوضاع بدتر میشود .در این فضا باید دست به تغییر زد و این تغییر از درون
یشـود .باید در پی یافتن عاملیت اخالقی باشـیم و این عاملیت مسـتلزم تفکر اسـت .هر تفکری
آغاز م 
ً
لزومـا بـه سـود چیـزی و ضـد چیـز دیگـری اسـت .دانشـگاه اجتماعـی مدنـی اسـت کـه مبتنـی بـر بحـث و
استدالل است و اصل حاکم بر آن نه آزادی بلکه تکلیف است .به این معنا ،حرفهای بودن دانشگاهی
بـه مثابـه تـن دادن بـه آمـوزش حرفـهای اسـت .شـخص دانشـگاهی بایـد در مقـام یادگیرنـده درسـت عمل
کند .این کار مستلزم به رسمیت شناختن دانش خود و دیگران و تن دادن به مناسباتی است که الزمه
این تصدیق است .این نگرش است که زاینده مهارتها و فضایل است.
هـر فعالیتـی ،بـه معنـای پراکتیـس ،همـان گونه که مکاینتایر گفته اسـت ،مسـتلزم وجود نهادی اسـت.
ـگاه شـطرنجبازی نهاد اسـت .دانشـگاه نه تنها باید فضای یادگیری باشـد،
شـطرنج فعالیت اسـت و باش ِ
که فضای تأمل ،گفتگو و توجه به تفاوتها و حرکت در جهت هدفی مطلوب نیز باید باشد.
بـا ایـن اشـاره ،نویسـنده در فصـل سـوم ،فکـرت دانشـگاه بـه مثابـه فضاهـای تأملـی 4را پـی میگیـرد .تأمل
4. Universities as deliberative spaces.
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در بـاره ایـن یـا آن مسـأله از منظرهـای گونا گـون و توجـه بـه بینشهـای موجـود ،ظرفیـت فـرد را بـرای اقـدام
یسـازد .ایـن مقدمـهای اسـت کـه اخالقیـت دانشـگاه را ممکـن میکنـد .از نظـر هانـا
درسـت محتملتـر م 
آرنـت  ،در کتـاب وضـع بشـری ،تفک ْـر عزلتگزینـی از عالـم نیسـت ،بلکـه تلاش بـرای پیونـد خـوردن با آن
است و این تفکر در انحصار گروهی خاص نیست ،بلکه متعلق به همگان است .تفکری که این کار را
میکنـد ،تفکـر بازنماینـده 5اسـت .در ایـن تفکـر نه همدلی اولویت دارد و نـه تقلید از دیگران ،بلکه تالش
در جهت آن است که هنگام تفکر دیدگاههای دیگر را هم در نظر بگیریم و ببینیم که اگر دیگرانی بودند
چـه میکردنـد .ایـن تفکـر راه را بـر حضـور دیگـران در اندیشـه مـا و بـه رسـمیت شـناختن آنهـا میگشـاید
و شـرط اخلاق را فراهـم میکنـد .در ایـن تفکـر اسـت کـه در عیـن آنکـه خـودم را بـه رسـمیت میشناسـم،
تفـاوت دیگـران را نیـز تصدیـق میکنـم .ایـن تفکـر اسـت کـه شـرط عاملیـت اخالقـی اسـت و بـا از دسـت
دادن آن امـکان تفکـر و زیسـت اخالقـی از بیـن مـیرود .ایـن نگـرش اسـت که میگوید تنها من نیسـتم که
میاندیشم ،بلکه دیگران نیز میاندیشند و حق دارند متفاوت باشند.
یتـوان گفـت کـه در دانشـگاه فضایی شـکل میگیرد کـه در آن اهداف مـا و دیگران با هم
بـا ایـن نگـرش م 
یشـود و بدین ترتیب در عین آشـکار شـدن دوگانگی ،ارتباط برقرار میشـود .بدین
سـنجیده و داوری م 
ترتیـب ایـن حرفـه در عیـن پویایـی و تغیی ْـر اخالقـی به شـمار میرود و دارای زمینه ارزشـی میشـود .از این
منظر  ،حرفه دانشگاهی هم پویا است ،هم یادگیرنده و هم اخالقی .نویسنده در این سه فصل میکوشد
نشـان بدهد که دانشـگاهی بودن مسـتلزم پویایی ،یادگیری ،و تربیت اخالقی اسـت .در پی آن نویسـنده
با رویکردی فضیلتمدار در پی آن است تا فضایل بنیادین دانشگاهی را به تفصیل برشمارد و توضیح
بدهـد .از نظـر او شـخص دانشـگاهی واقعـی فـردی اسـت اصیـل ،دقیـق ،صـادق ،منصـف ،شـجاع،
خودگردان ،مراقب ،و بزرگمنش.
نویسـنده پـس از طـرح اندیشـه حـد وسـط ارسـطویی بـه مثابـه معیـار فضیلـت ،بـه تفصیـل فضیلتهـای
خاص دانشگاهی و جنبههای مختلف آن را گزارش و تحلیل میکند .در ادامه رابطه فضایل با یکدیگر
و مناسبات افراد بافضیلت و سرانجام جامعه مبتنی بر فضیلت و نقش دانشگاه در آن را باز میگوید.
ایـن کتـاب بـا همـه خواندنـی بودنـش ،بـه گونـه مناسـبی ترجمـه نشـده اسـت و انتظـار خواننـدگان را کـه
ً
طبیعتـا دانشـگاهیان هسـتند بـرآورده نمیکنـد .یکـی از مهمتریـن فضیلتهایـی کـه نویسـنده در ایـن
کتـاب بـر میشـمارد ،فضیلـت «دقـت» اسـت کـه در میانـه دو رذیلـت :یکـی وسـواس و دیگـری بیدقتـی
قرار میگیرد .دقت اسـت که ما را نسـبت به صحت باورهایی که داریم و آنچه میگوییم یا مینویسـیم،
هشـیار میکنـد .دقـت مسـتلزم تأمـل در کار و بـار خـود و پرسـش مـدام از خویشـتن اسـت .الزم بـود ایـن
بحث بسـیار آموزنده در فعالیت مترجمان این کتاب نیز به کاربسـته شـود و حاصل کار بهتر از آنی شـود
5. Representative thinking.
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که اآلن میبینیم.
مترجمانـی کـه متـن اصلـی را در دسـت گرفتهانـد ،بـه هر دلیلی موفق نشـدهاند ایدههای اصلی نویسـنده
را بـا دقـت منتقـل کننـد و ایـن بـا شـأن کار دانشـگاهی کـه بـر دقت و توجه اسـتوار اسـت سـازگاری ندارد.
در ایـن جـا بـه شـکل تصادفـی تنهـا چنـد خطـای جـدی راه یافتـه بـه ترجمـه فارسـی را گـزارش و ترجمـه
پیشنهادی خود را ارائه میکنم تا شواهد این ادعا آشکار شود.

 .1ترجمه واژگون
در ترجمه کتاب میخوانیم:
ماللـت دوم مـورد نظـر تیلـور حاکمیـت عقـل ابـزاری اسـت کـه بـه اعتقـاد وی نمیتوانـد مقـوم
ذرهگرایـی باشـد .ز یـرا باعـث میشـود تـا مـا هماننـد بسـیاری از چیزهـای دیگـر بـه اجتماعات
محلی خود از منظر ابزاری بنگریم( .ص)101
ً
این عبارت کامال برعکس نظر نویسنده و چارلز تیلور ترجمه شده است .در واقع ،تیلور میخواهد بگوید
کـه حاکمیـت ابـزاری مایـه تقو یـت ذرهگرایـی و اتمیسـم «شـده» اسـت .در نتیجـه مـا بـه همـه چیـز از منظر
ابزاری مینگریم .متن اصلی چنین است:
The second ‘malaise’ cited by Taylor is the primacy of instrumental reason, which, as he puts
it ‘cannot but fortify atomism, because it induces us to see our communities, like so much
)else, in an instrumental perspective. (p. 82

ترجمه پیشنهادی این قطعه چنین است:
دومین بیماری که تیلور خاطرنشان میکند ،برتری عقل ابزاری است که ،به نوشته وی« ،جز
تقویت ذرهگرایی کاری نمیکند ،زیرا ما را بر آن میدارد تا اجتماعات خود را ،مانند چیزهای
دیگر ،از منظری ابزاری بنگریم».
در واقع صدر و ذیل سخن به خوبی مقصود نویسنده را میرساند .اما مترجم ترکیب « »cannot butرا که
ً
نوعـی نفـی در نفـی و در نتیجـه اثبـات اسـت ،صرفا با اسـتناد به « »cannotو با غفلت یا نادیده انگاشـتن
« »butبه خطا متن را ترجمه کرده است.

 .2حذف برخی قیدهای اساسی در ترجمه
متـن حاضـر  ،متنـی اسـت تخصصـی و نویسـنده آ گاهانـه از قیدهـای گونا گـون در کار خـود بهـره جسـته
اسـت .بـا ایـن حـال  ،گاه شـاهد آن هسـتیم کـه قیـدی از چشـم مترجمـان افتـاده یـا بیاهمیـت دانسـته
شـده اسـت و در نتیجه ظرافت متن به خوبی منتقل نشـده اسـت .برای مثال ،هنگام بحث از فضیلت
شهامت ،چنین آمده است:
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شـهامت یکـی از منابـع در دسـترس بشـر در شناسـایی و اذعـان و واکنـش بـه تـرس اسـت.
(ص)107
متن اصلی چنین است:

Courage is one of the dispositional resources available to human beings in identifying, ac)knowledging, and responding to fear. (p. 87

در ترجمه قید اساسی « » dispositionalحذف شده است .از این رو ،متن باال را با توجه به این قید باید
چنین ترجمه کرد:
شـجاعت یکی از منابع منشـی (یا خلقی) در دسـترس انسـانها برای تشخیص ،تصدیق ،و
پاسخ به ترس است.

 .3بیدقتی در ترجمه اصطالحات
در ایـن ترجمـه بارهـا تعبیـر «هـوش عاطفـی» (ماننـد ص )105 ،104 ،103در برابـر «intelligence of
 »emotionsآمـده اسـت ،ماننـد آن کـه خانـم نوسـباوم «ضمـن طـرح اصطالح هوش عاطفـی» (ص.)103
واقـع آن اسـت کـه ایـده هـوش عاطفـی را خانـم نوسـباوم مطـرح نکـرده اسـت .هـوش عاطفـی معـادل
« »emotional intelligenceاسـت و در برابـر هـوش عقلـی و ماننـد آن قـرار میگیـرد .امـا در اینجـا مقصـود
هوش
ـوش عواطـف» اسـت ،نـه هـوش عاطفـی .خانـم مارثـا نوسـبام در کتاب آشـوب اندیشـه:
ِ
نوسـبام «ه ِ
عواطف 6میخواهد بگوید که ،برخالف تصور عمومی ،عواطف کور نیستند و خود دارای فهم و قدرت
ادراک و شناخت هستند .برای مثال ،اندوه بیانگر داوری درباره اهمیت چیزی است که از دست رفته
اسـت و خشـم قضاوت درباره تحمل کردن یا ناکردن زندگی خویش و یا رفتار دیگران اسـت( .ص.)104
در نتیجـه ،بـا توجـه بـه آنکه عواطف شـأن شـناختی دارنـد از تعبیر «هوش عواطف» اسـتفاده میکند .اما
هنگامـی کـه میگوییـم هـوش عاطفـی ،یعنی هوشـی برابر هوش عقلی و یا هوش ریاضی و در واقع سـخن
از نوعی هوش است.
مترجم خود در جای دیگری این تعبیر را چنین ترجمه کرده است «هوش معطوف به عواطف» (ص)107

 .4بیدقتی در برگردان نامها
در ترجمه سخن از «اینیشتین» (ص )96آمده است .حال آنکه چنین نامی نداریم .در زبان فارسی او را
انشـتین یا به شـکل درسـتش آینشـتاین مینویسـند .در انگلیسی هم آینسـتاین تلفظ میکنند .حال این
خطا از مترجم است یا تایپیست نمیدانم!

6M.C. Nussbaum, Upheavals of Thought: The Intelligence of Emotions. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
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واقـع آن اسـت کـه ایـن کتـاب خطاهـای ترجمانـی قابـل توجهـی دارد و همیـن مقـدار بـرای نشـان دادن
بیدقتـی در آن کافـی اسـت .امـا مسـأله هنگامـی جـدی میشـود کـه متنـی را «یـک نفـر» دربـاره اخلاق
دانشـگاهی مینویسـد .سـپس درسـت «ده نفر» دانشـگاهی به دسـت میگیرند تا آن را ترجمه کنند و با
ُ
توجـه بـه آن کـه کل کتـاب نـه فصـل دارد ،فصـل هشـتم را دو نفـر ترجمـه میکننـد .همه ایـن مترجمان نیز
دانشـگاهی و دارای رتبـه علمـی هسـتند .حـال انتظـار میرفـت که دسـت کـم این مترجمـان در کار خود
دقـت کننـد یـا کار همـکاران خـود را مـرور و اصلاح کننـد .بـا این حـال ،در متنی  177صفحـهای ،دیدن
ً
چنین خطاهایی عمدتا بیانگر نبود همان فضیلت دقت در کار و بار دانشگاهی ما است.
گفتنی است که پس از نشر این ترجمه ،ترجمه دیگری از این کتاب به بازار آمد که دست کم دو ویژگی
خـوب دارد 7.نخسـت آنکـه مترجـم آن تنهـا یـک نفـر اسـت و دوم و مهمتـر آن کـه در کارنامـه قبلـی خود به
اخالق فضیلت ،که بنیاد این کتاب است ،پرداخته و با این ادبیات نیک آشنا است.
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