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  )جلد دوم (مترجمان مقدمة

 در. انـد   شـده ين سـازمان تـدو  يـة  حول موضـوع سـاخت نظر      كتاب از جلد اين فصول
 گيـري   شـكل  بـه  يخي تار ي استارباك نگاه  يليام و ،پنجم فصل جلد، اين نخست فصل

 در  . اسـت  كـرده  سـازمان    ية نظر رشتة آمدن پديد سير همچنين و سازمان و ها شركت
 رشـتة  پيـدايش  از اسـكات  ريچارد شدة متداول نگاري يخ تار شنهاو يهودا ششم،فصل  
 نظريـة  پيونـد  مبنـاي  بـر  را جديـدي  نگـاري  تـاريخ  و بـرده  سؤال زير را سازمان   يةنظر

 بـراي  مـيالدي  1940 دهـة  يامريكـا  در موجـود  ي و گفتمـان مهندسـ  شـناختي  جامعـه 
 يلويا ســهفــتم،در فــصل . اده اســت در آن كــشور ارائــه دي علمــحــوزة ايــن پيــدايش
 را) OT( سـازمان    ةيـ نظر و) FT (»ستيـ فمين ةيـ نظر« ي و گفتگـو   ي تالق نحوة يگرارد
 آن در متعـددي  نظـر  و   نبـوده  صدايي تك گفتگو اين دهد مي نشان و كندمي بررسي
 باربـارا   هشتم،در فصل   . شود  مي ي فكر  ة هر دو حوز   ي كه سبب غنا   ستا  بوده مطرح
 بـا  و كنـد مـي  تحليـل  را سازمان   ية نظر رشتة در سبك صاحبان و ها بكس يوفسكازارن
 آموزشـي  و ي، فلـسف  شـاعرانه،  گـرا،  علـم  از جمله سـبك      متفاوت سبك چندين ذكر
 نهايـت  در و است گذاشته تأثير رشته   ين متون ا  در چگونه   پردازيسخن دهد مي نشان
 حـوزه  اين انديشمندان علمي، فضاي در بحث و نزاع فرهنگ از خود زيباي نقد با نيز
 آن فـصل    يـن  جالـب در خـصوص ا      نكتة. خواند فرامي همكاري هاي شيوه ديگر به را

 را دشـوار  مبحث اين اما ،نيست زبان يسي خود اصالتاً انگل  يوفسكااست كه با آنكه زارن    
 يـن  اسـت ا   شـده  سـبب  امـر  همين و است درآورده نگارش به تر  هرچه تمام  يباييبه ز 

دانـيم از    در هيمن جا نيز الزم مـي      .  باشد مجلد اين فصول ترين ين از خواند  يكيفصل  
 و نكات   هاهمكار گرامي، جناب آقاي دكتر فؤاد مولودي بابت بازخواني و طرح نظر           

 يـن  فصل آخـر ا    در درنهايت. ارزشمندشان در خصوص ترجمة اين فصل تشكر كنيم       
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 رشـتة  در علـم  پيـشرفت  و گرايي  به موضوع كثرت   نودسن كريستين نهم،جلد، فصل   
 هـاي   سـازمان  ي سازمان پرداختـه اسـت و در تـالش اسـت بـا اسـتفاده از الگـو                  يةنظر

 يـن  سـازمان از ا    ية نظر ة رشت ي نشان دهد ساخت فعل    علمي هاي رشته براي مدار شهرت
  . كند حركت يري در چه مسيد چگونه است و بايثح

 بـه بحـث      شـده اسـت    تـالش  فـصول  يـن  ا تمـامي  در ، مشخص اسـت   كه چنان
 و  يخي تـار  دغدغة بيشتر شنهاو و استارباك. شود پرداخته سازمان   ية نظر ةساختار رشت 

 خـاص   اي حـوزه  تأثيرگـذاري  بررسـي  بـه    يگـرارد .  تطور رشته را دارند    ير س يبررس
ــةنظر( ــست ي ــاندر جر) فميني ــاختاريابي ي ــتس ــة نظرة رش ــه اســت ي ــازمان پرداخت .  س

 بـه  نودسـن  بحـث  و دارد نظر مـد پـردازي   سـخن حيـث  ساخت رشته را از   يوفسكازارن
 در يش گـرا  يـن  و اثـر ا    نظـري  گرايـي  وحـدت  يـا  گرايي كثرت حيث از رشته ساخت
  . است معطوف رشته اين در علمي پيشرفت
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