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 ∗∗عبداله نوروزي
  هچكيد

مند و شناخت شيوه هـا و رويكردهـاي رسـيدن بـه مطلـوب علمـي،        پژوهش نظام
هاي  تالشدر مطالعات ترجمه ها  نمود اين دغدغه. اند هاي مهم جامعة علمي دغدغه
پـژوهش در   يشناسـ  روش. ا و كتابهـايي روزافـزون  هـ  ايست در قالب مقاله پراكنده

 پـژوهش روش  جامع دربارةمنبعي  ةتهي تالشي است در جهتنيز  مطالعات ترجمه
اي بـودن مطالعـات    رشته ميان ينااُبرو ا سالداندر اين كتاب، . مطالعات ترجمه ويژة

را  شناسي پژوهش شناسي و غايت و درك معرفت اند را پيوسته در نظر داشتهترجمه 
هـا و عناصـر پـژوهش را     دو مؤلفـه  اند؛ ايـن  دانستهمقدم بر هر اقدامي در اين زمينه 

و براساس مطالعـات توصـيفي    اخالق پژوهش را از نظر دور نداشته اند، تبيين كرده
 در نقد پـيشِ . اند ها و رويكردهاي خاص پژوهش ترجمه پرداخته ترجمه، به روش

در ادامـه بـه    .اسـت نظـر گذرانـده شـده     اين كتـاب از  ةرو، نخست فصول هفتگان
قـوت آن   و ضـعف نقـاط  و شـده   ساختار و محتواي كتاب پرداختـه و نقد سي برر

رو، بـا نگـاهي بـه هـدف كتـاب و بررسـي        پيشِ نقدنويسندگان  .است شدهبحث 
ارشـد و   يهـا  دورهتـدريس در   بودنش را بـراي  ناسبم ،آنو نقاط قوت  ها يكاست

  .اند جويا شدهيران ا يها دانشگاهدكتري در 
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  مقدمه. 1
 Research Methodologies in( پــژوهش در مطالعــات ترجمــه يشناســ روشكتــاب 

Translation Studies( ا دانگابريال سال اثر مشترك)Gabriela Saldanha(،    عضـو هيئـت
دانشگاه  عضو هيئت علمي ،)Sharon O’Brien( ينابراُو شارون  بيرمنگام دانشگاه علمي
ـ حه تنظـيم شـده و   صف 292اين كتاب در هفت فصل و . ايرلند استسيتي  دوبلين نت س
. منتشـر كـرده اسـت    2013آن را در سال  ، انتشارات اختصاصي مطالعات ترجمه،جروم

جني  ةنوشت ،هش در مطالعات ترجمهبراي پژو مبتديان راهنماي: نقشهاين كتاب بعد از 
 مبـاني و اصـول   ةدربـار اسـت كـه    تخصصـي دومين كتـاب   ،ويليامز و اندرو چسترمن

صـله بعـد از   ايـن كتـاب بالفا  . نوپاي مطالعات ترجمه نوشته شده اسـت  ةپژوهش رشت
عنوان منبـع اصـلي    دكتري مطالعات ترجمه به يها دورهطور ويژه در  به انتشار، در ايران

  .پژوهش مورد استفاده قرار گرفته استآموزش 
ــژوهش ــ   پ ــد ده ــه در طــي چن ــوايي و   ةمطالعــات ترجم گذشــته پيشــرفت محت

نخستين توجـه بـه ترجمـه     يها دههدر . را تجربه كرده است چشمگيري يشناخت روش
عنـوان روش و ابـزار آمـوزش زبـان و      اول و نه به زبانشناختي و دسته اي يدهپدعنوان  به

شـده   انجام يها پژوهشو  برد يمشناسي بهره  پژوهشي از مفاهيم زبان ةزادبيات، اين حو
ترجمه در  يها كارگاه ةدر واقع سه حوز. بر مبناي مقايسه استوار بود زباني و غالباً صرفاً

طور موازي از ابتدا بـه نظريـات و مطالعـات     به يا مقابلهامريكا، ادبيات تطبيقي و تحليل 
ماهيـت   .و مبناي كار هر سه حوزه مقايسـه بـود   )(Munday, 2001ترجمه كمك كردند 

اصول  دربارةجديد به فرهنگ مقصد و بحث  يها ترجمهترجمه معرفي  يها كارگاه كار
روابـط و تعامـل    با بررسـي و تحليـل   نيز ادبيات تطبيقي. فرآيند ترجمه و فهم متن بود

هـاي   ها و شـباهت  تفاوتكشف و  ها زبان ةمقابلبا  يا مقابلهتحليل و ادبي ملل مختلف 
  . به اين پيشرفت كمك كردندها  بين آن

براي واكاوي و تببين ماهيـت ترجمـه، جريـان     نظران صاحبن و امحقق يها تالش
نخست قرن بيسـتم را دوران اثبـات    ةاگر چهار ده. كرد مندتر نظامفردي را  هاي يبررس

ادبـي و فلسـفي آلمـان    گرفته از سنت  تئشنانتزاعي  يها بحثماهيت مستقل ترجمه و 
 يريپـذ  ترجمـه پيرامـون   يهـا  بحـث چهـل و پنجـاه را دوران گـذار     يها دههبدانيم و 

)Venuti, 2000(ادل در ترجمـه و اسـتقالل ترجمـه    دوم قرن بيستم با مفهـوم تعـ   ة، نيم
يـا  در نيمه نخست قرن بيستم . پژوهشي و دانشگاهي پيوند خورده است ةعنوان حوز به

متـون ادبـي يعنـي شـعر، داسـتان كوتـاه،        ترجمه، عمدتاً ةناختي نظريش زبان مرحله پيش
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دوم اما، هـم   ةدر اوايل نيم). Newmark, 2009(نامه و رمان موضوع بحث بودند  نمايش
ارتبـاطي   ةدر مرحلـ . رخ داد چشـمگيري در روش و هم در موضوع پژوهش تغييراتـي  

دا كرد و مفـاهيمي نظيـر   پيج شناسي روا زبان يها چارچوباستفاده از  ،نظريات ترجمه
 گشـــتاري-و دســـتور زايشـــي هاليـــدي )systemic grammar( منـــد نظـــامدســـتور 

)transformational-generative grammar(   ــدند ــه ش ــات ترجم چامســكي وارد مطالع
)Anderman, 2007 .( نيز ديگر تنها متون ادبي نبودنـد و متـون     ترجمهموضوع مطالعات

 ،انـواع متـون و توجـه بـه خواننـدگان      يبنـد  دسـته . ر گرفتنـد علمي نيز مورد توجه قرا
  .بعد بود يها دههپژوهشي در  يها حوزهگسترش  يها نشانه

راه  ةترجمه با معرفـي نقشـ   يها پژوهشو موضوع  يشناس روشاما عمده تغيير در 
با تفكيك  )1988( هولمز. ميسر شد )Holmes’ “Map” of Translation Studies( هولمز

بـر  » مطالعـات ترجمـه  «و نهادن عنـوان   يا ترجمه يها پژوهشموضوعات  يبند دستهو 
در  يا عمـده نقـش   ،شـناختي، تـاريخي و غيـره    شـناختي، روان  زبـان  ةپراكند يها تالش

. پـژوهش ايفـا كــرد   يشناسـ  روشو تغييـر رويكـرد    يشناسـ  زبـان اسـتقالل ترجمـه از   
ه به توصيف به جاي تجويز راه دقيق محتوايي و فراخوان وي براي توج هاي يبند دسته

 هـا  حـوزه را براي تفكر منسجم فراهم كرد و بعد از آن بود كه انديشه و مفـاهيم ديگـر   
عـالوه بـر   . راهي به درون مطالعات توصيفي همگرا بـا محوريـت ترجمـه پيـدا كردنـد     

شناسـي، مطالعـات    ثير قـرار داده، روان أكه همچنان اين رشته نوپا را تحت ت يشناس زبان
وارد  زياديديگر علمي مفاهيم  يها رشتهرهنگي، فلسفه، سياست، ادبيات و بسياري از ف

گوناگوني نيز براي بررسـي   هاي يشناس روشدر اين بين . مطالعات ترجمه كردند حوزه
. انـد  شـده كـار گرفتـه    بـه  هـا  يكتكنمفاهيم مرتبط، وام گرفته شده و با تطبيق و اصالح 

شناسـي   و زبـان  )think-aloud protocol( كـل فكرگـويي  تحليل انتقـادي گفتمـان، پروت  
در چنـد سـال   . انـد  گرفتـه هستند كه مورد توجه قرار  ييها چارچوباز جمله  اي يكرهپ

كارآمد پژوهش ترجمـه   يها روشو  يشناس روشاخير آثاري چند در صدد تبيين انواع 
ترجمـه پرداختـه   پژوهش مطالعـات   يشناس روش ةكتاب پيش رو نيز به مقول. اند برآمده
  .است

  
  ساختار كتاب. 2

در اين فصل بسيار كوتاه نويسندگان به روند رو بـه  . است» مقدمه«عنوان فصل نخست 
آموزش ترجمه در سراسر جهان  و رشـد سـريع تعـداد دانشـجويان      يها برنامهافزايش 
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اين افزايش، حركـت بـه سـوي    . كنند يممقاطع ارشد و دكتري در چند سال اخير اشاره 
در بخش . اشكال ملموس آموزش پژوهش در مطالعات ترجمه را ضروري ساخته است

مندان به  هعطش عالق. شده استنويسندگان از نوشتن اين كتاب بيان  ةانگيز ،اول مقدمه
پژوهش مطالعات ترجمـه و نيـز    ةپژوهش براي در اختيار داشتن منبعي مستقل در زمين

كتـاب ويليـامز و چسـترمن،     ز زمان انتشاراين حوزه پژوهشي ا يشناخت روشپيشرفت 
منـدان   هخـاص بـراي عالقـ    هاي يژگيونويسندگان اين كتاب را بر آن داشته تا كتابي با 

در بخـش  . اند كردهاثر ويليامز و چسترمن استوار  ةدو، كار خود را بر پاي اين. تأليف كنند
تالش نويسـندگان   ةهم. رير در آمده استتح ةمقدمه، حدود و قصور كتاب به رشت دومِ

ــا  ــانمايــن اســت ت ــودن مطالعــات ترجمــه را نشــان داده و   اي رشــته ي ــدگاهدب  هــاي ي
دامه نيز محتواي هفت فصل كتاب در ا. آن را تبيين كنند شناختي يتغاو  يشناخت معرفت

  .طور خالصه شرح داده شده است به
ـ  . است» اصول و اخالق پژوهش«عنوان فصل دوم  يش اين فصل مسائل عمـومي پ

ـ  گر پژوهشروي  را در بافـت   هـا  آنمثـال تـالش شـده اسـت      ةرا در بر گرفته و با ارائ
و  شناسـي  يـت غا دربـارة ايـن فصـل بـا بحثـي مختصـر      . مطالعات ترجمـه قـرار دهـد   

 در ادامه .شود يمپژوهش آغاز  يشناس روشعنوان دو مفهوم كليدي در  به يشناس معرفت
تعريـف شـده و بـين     اختصار به يشناس نوع و مفاهيم اصلي پژوهش نظير مفهوم، نظريه

، مفهـومي  يشناسـ  روشبراي مثال در اين اثـر،  . شود يمو روش تميز داده  يشناس روش
و ) Saldanha and O’Brien, 2013: 13(» يـك پديـده   ةرويكـرد كلـي مطالعـ   «وسـيع و  

بعد از تعريف مختصر مفاهيم مهم . شوند يمتعريف ) Ibid(» فن خاص پژوهش«روش، 
تـا بـراي    بيـان كـرده   مطالعات ترجمه ةاز حوز در قالب مثالي فرضي را ها آنژوهش، پ

  . دگردخواننده قابل فهم 
و  هـا  مؤلفـه طور خالصه شرح داده شـده و   انواع پژوهش بههمچنين در اين فصل 

 .شـوند  مـي بيان  نيز ممكن هاي يهفرضانواع سؤال پژوهش و . شود يمتبيين  ها آنعناصر 
، توصيفي )explorative(اكتشافي  يها الؤس ال پژوهش را به چهار دستةؤنويسندگان س

)descriptive( تبييني ،)explanatory(  و ارزيابانه)evaluative (و بـه   كننـد  يم يبند دسته
ـ توصيفي، تبيينـي،   هاي يهفرضرا نيز چهار گروه  ها يهفرضهمين ترتيب   كننـده  بينـي  يشپ

)predictive( و تفسيري )interpretive(  در ادامه و قبل از پـرداختن بـه    . كنند يممعرفي
و » پـژوهش  ةپيشـين «مهم هر پژوهش يعنـي   ةكمي، كيفي و تركيبي، دو مقول يها روش

 تعريـف فينـك  . شـوند  يمـ طور خالصـه شـرح داده    به» شده گردآوري يها دادهماهيت «
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)Fink, 2005( شفافيتيمند نظامپژوهش نقل شده و مفاهيم كليدي آن يعني  ةاز پيشين ، 
)explicity( و قابليت توليد )reproducibility(  را  يمنـد  نظـام  كـه چنان، شـوند  يمـ تبيين

؛ شفافيت به تبيـين تمـام   داند يمشناسايي، مطالعه و ارزيابي تمام منابع مرتبط با موضوع 
 يها دورهشده، نويسندگان، دوره يا  شده اعم از كارهاي انجام عناصر دخيل و كنارگذاشته

و غيره اشاره دارد و قابليت بازتوليد، صفت هر پژوهشي است كه بـر آن   ها زبانزماني، 
مند به انجام  هپژوهش را به ديگراني كه عالق ةشد ت با مستندسازي شفاف، راه پيمودهاس

درخور توجه، تعيين روش طي طريق  اي يشينهپدر توليد . نمايان سازد ،مجدد آن هستند
نويسـنده بـه    توانـد  يم گر پژوهش. حائز اهميت است دهنده جهت ياه سؤالو پرسيدن 

. پـيش ببـرد  پژوهش را  ةنويسنده، حوزه به حوزه و يا موضوع به موضوع و غيره، پيشين
ويژگي مرور پيشينه محسـوب   ينتر مهم چهآندر اين زمينه متفاوتند اما  ها يدگاهدهرچند 

تعادل در نگاه انتقادي و پرهيز از افراط  برقراري. است گر پژوهشنگاه انتقادي  ،شود يم
مبتـدي بـا آن    گـران  پـژوهش و مرعوب متن و نويسنده شدن چالشي اسـت كـه بيشـتر    

ساختارمند و غيرساختارمند نيز در رويكرد كيفي يـا كمـي    يها دادهنوع . رو هستند روبه
كيفـي  اما هشتمين بخش اين فصل، رويكرد كمي و . دارد كننده يينتعپژوهش جايگاهي 

خالصه بـه تعريـف و تبيـين ماهيـت ايـن رويكردهـا        كامالً طور به پژوهش است كه به
مباحـث نظـري    مفقـود پژوهش كه يكي از اصطالحات  سازي ياتيعمل مفهوم. پردازد يم

مورد بحث در بخش نهم اين فصل  اما گويا خالصهبه صورت  ستها پژوهشبرخي از 
، )operational definition(عريـف عمليـاتي   در اين بخش عالوه بـر ت . قرار گرفته است

متغيرهاي مستقل و وابسته و دو مفهوم كليدي واحد شوند يمتحليل تبيين  داده و واحد .
هر كـدام   ،ك دارنديدتحليل ارتباطي نز داده و واحد حدبه اعتقاد نويسندگان، اگرچه وا

مثال ممكن اسـت در   براي. از اين دو ممكن است در سطحي متفاوت از يكديگر باشند
 ي كه واحد تحليل به جمله، عبـارت پژوهشي واحد داده سطح كالن و متن باشد در حال

مـرتبط   مفاهيم و كيفيت پژوهش در بخش دهم اين فصل،. يا حتي واژگان شكسته شود
، از جملـه  يـري گ دادهو  يـري گ نمونـه روايي و پايايي، قابليت تعمـيم، انـواع    با آن مانند

اخـالق پـژوهش،    در بخش يازدهم نيـز . پرداخته شده است ها آنكه به  مواردي هستند
بخش يـازدهم  . گيرد يمتنيده با كيفيت پژوهش، مورد بحث قرار  هممفهومي مرتبط و در

بـه   يعني اخالق پژوهش در ترجمه از جمله نقاط قـوت ايـن كتـاب اسـت كـه تقريبـاً      
دو طـرف طيـف ترجمـه،     از آنجـايي كـه در  . صورت مبسوط به آن پرداخته شده است

توليدي عامل انسـاني و محصـول مـورد مصـرف      است و ترجمه، فرآوردةانسان مطرح 
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انسـاني دخيـل در    يهـا  لفهؤممعطوف  ها پژوهشانساني است، امروزه بخشي از  ةجامع
مـورد  وهش ديگـر پـژ   يها جنبهاين مهم نيز بيشتر از  رسد يمنظر  به. ترجمه شده است

 كننـد  يمـ بـيش از هـر چيـز سـعي      هـا  آنن بخش قرار گرفته و توجه نويسندگان در اي
د بـا  و در برخـور  گـر  پـژوهش مبتدي را از خطاهاي اخالقي بالقوه در خود  گر پژوهش

اختصاص عناوين اين بخش به مباحثي نظير . حذر دارندانساني مورد پژوهش بر  ةجامع
  .ليلي بر اين مدعاستد» پرهيز از آسيب«و » روابط قدرت«، »فريب«، »اخالق در بافت«

 ايـن فصـل بـه رويكردهـاي    . اسـت » محـور -پژوهش فـرآورده «عنوان فصل سوم 
پـژوهش بـر روي متـون    . پـردازد  يمـ متنـي ترجمـه    ةدر پژوهش فرآورد يشناخت روش
يا بـا هـدف توصـيف و تبيـين انجـام داد، امـا        با هدف ارزشيابي توان يمشده را  ترجمه

. ه براي نيل به هر يك از اين اهداف متفاوت اسـت كار رفت به يشناخت روشرويكردهاي 
تبييني به تحليل زبان، مفاهيم تحليل انتقـادي گفتمـان و   /رويكردهاي توصيفيدر بحث 

مـورد بحـث قـرار     ،يـك و طراحي پژوهش در هر شوند يممعرفي  اي يكرهپشناسي  زبان
متـون   ردا يرجهـت غدر انتخـاب   گـر  پژوهشمشكالت پيش روي  ،در اين بين. گيرد يم

 اي يــژهواز اهميــت  هــا يكــرهپعنــوان واحــد پــژوهش و شناســايي و معرفــي انــواع  بــه
  .ندبرخوردار

ر مطالعـات  كارهـاي پـژوهش د   يرتـرين گ وقـت و  ينتر مشقتراز پ ها يكرهپايجاد 
مالي الزم را بـراي ايـن كـار بـا      ةدانشگاهي نتوانسته پشتوان ةترجمه است و هنوز جامع

 هـاي  يكـره پزيـادي بـراي انتخـاب     هـاي  ينهگز گران پژهشين رو خود همراه سازد، از ا
يكي از ضروريات ايـن كـار آشـنايي بـا     . اند يكرهپندارند و ناچار به ساخت  ساخته يشپ

و ابـزار   هـا  يكـره پاين مباحث، تحليـل متـون و    ةدر ادام. معيارهاي ساخت پيكره است
در رويكرد دوم كه سنجش . وندش ميتحليل پيكره مورد توجه ويژه قرار گرفته و معرفي 

سنجش و ارزيابي كيفـت ترجمـه    يها مدلكيفيت ترجمه است به نقاط قوت و ضعف 
برخـوردار   اي يـژه وعينـي ترجمـه از اهميـت     يارهـاي معدر اين راستا وجود . پردازد يم

تـا   شـوند  مـي مختلـف سـنجش ترجمـه معرفـي      يهـا  مـدل نظريات مختلـف و  . است
گردآوري و مفاهيم كليـدي   ةانتخاب شيو يها راهو  ها مدلاع مبتدي را با انو گر پژوهش

نيز بخش پايـاني ايـن    ها آنو تحليل  ها دادهگردآوري اين نوع . مدل مناسب آشنا سازند
  .فصل است

كه نويسـندگان  فصـل   آنبعد از . است» محور-پژوهش فرآيند«عنوان فصل چهارم 
ـ  -به پژوهش فرآوردهرا سوم  ن فصـل بـه مسـائل و مباحـث     محور اختصاص دادنـد، اي



 127   سليقه و عبداله نوروزي خوشمسعود 

اين نوع پژوهش به دنبال فهم رفتار، مهـارت و  . دزپردا يممحور ترجمه -پژوهش فرآيند
فرآيندهاي شناختي مترجم كتبي يـا شـفاهي و كشـف روابـط بـين شـناخت متـرجم و        

تنيـدگي   مهم درهـم  ةنكت). Saldanha and O’Brien, 2013: 109(محصول ترجمه است 
از اين رو، اين نوع پژوهش به دنبال درك تأثير بافت بـر  . اعي استترجمه و بافت اجتم

 كننـد  يمـ نويسندگان در ايـن فصـل سـعي     ها گامدر نخستين . فرآيند ترجمه نيز هست
كه تـاكنون   را طور مختصر دنبال كرده و موضوعات مهمي اين نوع پژوهش را به ةديرين

م و است، يكي از موضـوعات مهـ   چنانكه بيان شده. بيان كنند ،مورد پژوهش واقع شده
. بوده اسـت  )Metacognition( بحث فراشناخت كنونمحوري پژوهش فرآيند ترجمه تا

مترجمـان يـا    )cognitive rhythm( شـناختي  يتمِرو  )working memory( حافظه دركار
خالقيـت از ديگـر    و نيـز خـودburst of creativity(   ( خالقيت  بـين دو مكـث  تراوش 

مـرتبط   هاي يژگيوسعي در شناخت ابعاد و  گران پژوهشتند كه تاكنون موضوعاتي هس
كنون در پژوهش فرآينـد ترجمـه مـورد توجـه     اما موضوع اصلي كه تا. اند داشته ها آنبا 

 نخسـت پـژوهش فرآينـد، غالبـاً     يهـا  سـال در . است  ترجمهمفهوم توانش  ،قرار گرفته
شـفاهي در پروتكـل فكرگـويي     يها گزارشمانند ) introspective( نگر درون يها روش

در ايـن حـوزه، ابزارهـايي نظيـر      فنـاوري اما به مرور زمان و با رشـد   ،اند رفته يمكار  به
ضـبط تصـويري نمايشـگر    ، ) keystroke logging( صفحه كليد استفاده ازافزار ثبت  نرم

)screen recording( ــابي ــرار   )eye-tracking( چشــم حركــت و ردي ــتفاده ق ــورد اس م
 يهـا  روشرا به سمت تركيب  گران پژوهش ،كار رفته به يها روش هاي يكاست. اند گرفته

ــاگون ســوق داده اســت ــزوم  . گون ــر ل ــدوجهدر حــال حاضــر همگــان ب  ســازي يچن
)triangulation( گونـاگون و نيـز بـر تحليـل      يهـا  روشآمده از  دست نتايج به ةو مقايس

 Alves et(و همكـارانش   زبراي مثال، آلـو . ندا القول فرآيند در كنار تحليل فرآورده متفق

al., 2010 (محور حمايت كرده و معتقدنـد  -محور با فرآيند-از تركيب پژوهش فرآورده
رو بـوده و بهتـرين روش    زيادي روبه يها چالشكدام از اين دو نوع پژوهش هنوز با هر

شـترك  مسـائل عمـومي و م  . تركيـب ايـن دو روش اسـت    هـا  چالشبراي مقابله با اين 
تحت سه عنوان  ها آنمرتبط با  يها پرسشمحور و -گوناگون پژوهش فرآيند يها روش

بـراي مثـال، از مشـكالت    . گيرد يمگيري و تحليل مورد بحث و بررسي قرار  طرح، داده
در  كننـدگان  شـركت كـار رفتـه،    بـه  يهـا  روشفرآيند و  يها پژوهشعمده و عام طرح 

ـ  يهـا  طرحاتخاذ . پژوهش است  فـردي  يـان ميـا   )between-subject design( يفـرد  ينب
)within-subject design (   بافـت خـاص   . ، هركدام با مشكالت و معـايبي همـراه اسـت
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براي مثال، محـيط  . پژوهش فرآيند نيز با مشكالتي همراه است يها روشدر  يريگ داده
همـراه دارد و   هرا بگر  پژوهش ثير حضورأت، احتمال يريگ دادهدر فرآيند  مانند يشگاهآزما

سـه بخـش بعـدي ايـن     . ستتحليل، واحد تحليل ا ةدر مرحل ها روشمشكل عام تمام 
در هـر يـك از ايـن    . پژوهش فرآينـد اختصـاص يافتـه اسـت     يها روش فصل به عمده

روش مورد نظر، هماننـد بخـش    ةدربار شده رح، مسائل، مشكالت و مباحث مطها بخش
عنـاوين ايـن سـه روش    . شود يمتحليل مطرح و  يريگ دادهقبل تحت سه عنوان طرح، 

كليد و  صفحه استفاده ازيا مشاهده مستقيم و گزارش، ثبت  نگر درونند از روش ا عبارت
كاربرد  وش مهم و اصلي، سه روش فرعي و كمعالوه بر اين سه ر. يابي حركت چشمدر

 )personality profiling( ، توصيف شخصيت)contextual inquiry( يعني پژوهش بافتي
مكمل  يها روشنيز در بخش  )physiological measurements( و سنجش فيزيولوژيكي

  . گيرد يمطور خالصه مورد بحث قرار  و جايگزين به
ويـژه   عوامـل انسـاني بـه   . اسـت » محـور -كننده شركتپژوهش «عنوان فصل پنجم 

رخــي ب. انــد ترجمــهعوامــل دخيــل در فرآينــد  ينتــر مهــممتــرجم شــفاهي و كتبــي از 
و برخي  اند زدهنقش و جايگاه عوامل انساني در فرآيند ترجمه قلم  ةدربار گران پژوهش

 اند پرداختهبين بافت اجتماعي، فرآيند و عوامل انساني دخيل  ةبه كشف و توصيف رابط
 ،در همـين راسـتا  . انـد  كـرده و چارچوب نظري خاصي را براي مطالعه اين روابط ارائـه  

پژوهشي جديدي بـه   ةعنوان شاخ مطالعات مترجم را به) Chesterman, 2009(چسترمن 
  . كند يمهولمز اضافه  ةنقش

 هـاي  يمـايش پنـد از  ا عبارت گيرند يمكه در اين فصل مورد بحث قرار  ييها روش
 focus( گروهـي  ة، مصـاحبه و مصـاحب  )questionnaire survey( محـور -نامـه  پرسـش 

group( .بنـابراين بـراي   اند يشناخت جامعهپژوهش  اصلي يها فرآورده ها روشاين  ةهم ،
امـا تـاكنون بسـياري از    . سـزايي برخوردارنـد  ترجمه از اهميت ب يشناس جامعهپيشرفت 
يعنـي بـه ايـن مهـم     . هسـتند  )conceptual research( مفهـومي  ،شده انجام يها پژوهش

 يها روش، جانبي يها حوزهو  يشناس جامعه هاي يهنظرچگونه مفاهيم و «كه  پردازند يم
. )Saldanha and O’Brien, 2013: 150( »كنند يمجديد و مؤثري براي فهم ترجمه ارائه 

در اينجا دو معناي متفاوت اما . هستند كنندگان شركت ،ها روشاين  ةمحوري هم ةمسئل
كـه بايـد    كننـدگان  شركتدر معناي نخست، . مد نظر است كنندگان شركتمكمل براي 

 مدرسـان نظير مترجمـان،   اند يلدخناميد، در فرآيند ترجمه  )agents( را كارگزاران ها آن
در  كننـدگان  شـركت و غيـره و معنـاي دوم بـه     دهنـدگان  سـفارش ترجمه، دانشجويان، 
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كوتاه،  يا مقدمهبعد از . اند يلدخيعني كساني كه در فرآيند پژوهش  ؛پژوهش اشاره دارد
نامه در اين نوع پـژوهش   پرسشنامه مورد بحث قرار گرفته، نقاط قوت و ضعف  پرسش

نامـه و عناصـر و اركـان آن     مبتني بر پرسش يها پژوهشبيان شده و مسئله مهم طراحي 
   .گيرند ميمورد مداقه قرار 

از  هـا  پرسش، نوع ها آن يبند عبارتپژوهش و تعداد و  يها پرسش سازي ياتيعمل
و معايـب   هـا  يتمزادامه در . گيرند يمباز و بسته نيز مورد بحث قرار  يها پرسشجمله 

 سـاختارمند  يهـا  دادهبسـته،   يهـا  پرسـش چنانكـه  . شوند يمهريك از اين دو نوع بيان 
)structured data(  طور ك را به ها آن توان يمتوليد كرده وي تحليل كرد، امـا از معايـب   م
در  .دنده ينمرا نشان  كننده شركتانديشگاني جزئي افراد  يها تفاوتاين است كه  ها آن

امـا ايـن    ،دنكن يمنامه را جبران  باز تاحدودي ماهيت محدود پرسش يها پرسش ،عوض
نامـه و   بودن فرآينـد تكميـل پرسـش    بر زماننيز معايب و مشكالتي مانند  ها پرسشنوع 

، )pilot testing( آزمايشـي  يها آزمونليكرت،  هاي يفط. همراه دارد را به ها پاسختفسير 
نامه از ديگر مسـائلي هسـتند كـه در     الت اخالقي مرتبط با پرسشپايايي و روايي و تأم
  .اند اين فصل مطرح شده

و از دو  انـد  شـده نظـر تمـايز قائـل     مد يها دادهدر اينجا نويسندگان در رسيدن به 
ــريگ دادهاصــطالح  اســتفاده  )data gathering( و گــردآوري داده )data elicitation( ي

گروهـي و   ةنامه، مصاحبه و مصاحب در ابتدا، گردآوري داده با استفاده از پرسش .كنند يم
گروهي و مصاحبه، مسائل  يها مصاحبهمسائل مرتبط نظير انواع و  ها روشطراحي اين 

بـا اسـتفاده از مصـاحبه و     يـري گ داده ،و در ادامـه  مطرح شدهزباني و نيز اخالق مرتبط 
كمي و كيفي و نيـز تحليـل    يها دادهتحليل . دنيرگ يممورد بحث قرار گروهي  ةمصاحب

  . اند فصلپاياني اين  يها بخشتركيبي  يها روشدر 
. مطالعات موردي پرداخته است و اختصاصاً» محور-پژوهش بافت«فصل ششم به 

تمركز اين فصل بر روي چگونگي بررسي عوامل بيروني تأثيرگذار بر مترجم، 
بر فرهنگ  ها ترجمهو چگونگي تأثير  شود يمنجام ا ها آنترجمه در  كه هايي يتموقع

بنابراين مواردي نظير تأثير عوامل سياسي، اقتصادي، اجتماعي، . مقصد است
در واقع اين نوع . گيرند يمايدئولوژيكي و سانسور بر مترجم در اين حوزه قرار 

) Marco, 2009(مد نظر ماركو  يختشنا جامعهفرهنگي و  يها مدل ةزيرشاخ ،پژوهش
محور در مطالعات ترجمه، فرهنگي و -طور سنتي پژوهش بافت اگرچه به. گيرد يمقرار 
 كنندة يهتغذشناسي نيز  روانو  نظير علوم سياسي ها حوزهديگر ، است يشناخت جامعه
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از آنجايي كه بررسي و پرداختن . مورد نياز مطالعات ترجمه است يها روشمفاهيم و 
نيست،  يرپذ امكانن سرمنشأها در اين كتاب موجود در اي هاي يشناس روشبه 

 يريپذ انعطافو  ها حوزه ةدر هم ها آناشتهار  ةواسط بهمطالعات موردي را  ،نويسندگان
 ،در سراسر اين فصل. اند كردهانتخاب  ها دادهوسيعي از  ةلحاظ استفاده از دامن به ها آن

-Susam(ساراجوا-سام، سو)Koskinen, 2008(موردي متعلق به كاسكينن  ةسه مطالع

Sarajeva, 2006(  و استورج)Sturge, 2004 (و  روند يمكار  جهت تبيين و توضييح به
موردي تعريف شده و  ةدر ابتدا مطالع. شود يماشاره و ارجاع  ها پژوهشپيوسته به اين 

و  )sample( در اينجا، بر لزوم تميز بين نمونه. شود يمآن با دقت تبيين  هاي يژگيو
آن  ةكه نمونه، بخش كوچكي از يك گروه و نمايندچنان ؛شود يمتأكيد  )case( مورد

را به  ها يافتهتا تمام  دهد يماين اجازه را  گر پژوهشو بررسي آن به  شود يممحسوب 
نيز جزئي از  »مورد« هرچند. اما مورد، به خودي خود كامل است ؛كل گروه تعميم دهد

 فرض يشپموردي بدون  ةاست كه مطالعنكته اينج ،شود يميك جامعه محسوب 
  . شود يمنتايج به كل جامعه انجام  پذيري يمتعم

كارگيري مطالعه موردي نيز در اين فصل مورد بحث و بررسي  جايگاه و زمان به
كه به  رود يمشمار  كيفي به يها روشدر واقع اين روش پژوهش از جمله . گيرد يمقرار 

چگونه و چرا،  يها سؤالدر جستجوي پاسخ به : ندك يمسه طريق به توليد دانش كمك 
 )viability( يريپذ امكانو در آزمودن ) در مقابل آزمودن فرضيه(در توليد فرضيه 

كردن و  تر يقدقموردي، چگونگي  ةموردي، انواع مطالع ةطرح مطالع. نظري يچارچوب
بعدي اين  اين پژوهش و گردآوري داده در مطالعات موردي از مباحث سازي ياتيعمل

 مستقيم وآثار هنري نيز از جمله ةشفاهي، مشاهد يها گزارشمنابع نوشتاري، . اند فصل
بيان شد تمام  تر يشپكه  گونه همان. رود يمشمار  منابع داده در اين نوع پژوهش به

ست كه در ابتداي فصل معرفي اي به مطالعات موردي ها بخشارجاعات و اشارات اين 
مطالعات موردي، اصول كلي و  يها دادهايي اين بخش نيز تحليل مبحث انته. ندا هشد

  .كاربردي است هايپيشنهاد
نكات  ،در فصل پاياني اين كتاب. است» گزارش پژوهش: نتيجه«عنوان فصل هفتم 

تنظيم  هاي يوهشبعد از مقدمه و معرفي كوتاه فصل، . شوند يمنگارش پژوهش بيان مهم 
مقدمه، ( IMRADهش و مزايا و معايب ساختار سنتي مطالب پژو ةائار يده سازمانو 

مورد بحث قرار  معلولي يعلّهمراه اصول چينش زماني و  به) روش، نتايج و بحث
. بستگي دارد ها دادهشكل گزارش تا حدودي به طرح پژوهش و ماهيت . گيرد يم
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ي پيرو IMRADاز قديم از ساختاري موسوم به  )empirical research( پژوهش تجربي
رغم انتقادهاي  اين ساختار علي. رآيند پژوهش استكرده است كه گوياي مراحل ف

سرعت مطالب مورد نياز خود را در  به تواند يماين مزيت را دارد كه خواننده  شده،وارد
گيرد، بدر پيش  ختار استفاده كند يا روش ديگرياز همين سا گر پژوهشچه . دبيامقاله ب
ارائه شوند كه از چينش و نظم خاصي برخوردار بوده و خواننده  يا گونه ايد بهب ها يافته

ه خود قرار گيرند، اايگجز مقدمه و نتيجه كه هميشه بايد در ج به. دنرا سردرگم نساز
ترتيب علي و معلولي و ترتيب . به اشكال گوناگون ارائه كرد توان يمگزارش را  ةبقي

پژوهش و نتايج  ةپژوهش، پيشين ةمقدم. اند مطالبارائه مهم  يها روشزماني از جمله 
 ةارائ. گيرند يمعنوان عناصر اصلي پژوهش در بخشي جداگانه مورد بحث قرار  به

  . اند فصلپاياني اين  يها بخشزباني  يها دادهكيفي و كمي و  يها داده
  
  ساختاري و صوري و نقد رسيبر. 3

نگرش و  ةكنند يينتعدمه مق. هر فصل يك مقدمه در ابتدا و يك خالصه در انتها دارد
هر اثر علمي محسوب  مهم يها بخشنگاه خواننده به كل اثر است، بنابراين يكي از 

بودن توضيحات آن، بيان دقيق حدود محتواي هر فصل اين كتاب و موجز. شود يم
نويسندگان تنها به تعيين حدود . سازد يمخوبي با محتواي كلي فصل آگاه  خواننده را به
دادن موضوع در بافت پژوهشي مربوط، ذهن خواننده را  ه نكرده و با قرارمحتوا بسند

اينكه نخستين فصل كتاب نيز عنوان مقدمه به  جالب ةنكت. دنساز يممطالب  ةارائ ةآماد
در پايان هر فصل نيز . مطالب است ةخود گرفته و مبين اطالعات كلي اثر و ترتيب ارائ

انتها، درك بهتري  ةخواندن مقدمه و خالص. است ئه شدهكوتاه از محتوا ارا يا خالصه
  .دهد يمبه خواننده 

 صوري يساز برجستهمنظم و  هاي يبند دستهتاب يكي ديگر از نقاط قوت اين ك
مفاهيم و اصطالحات كليدي پژوهش مطالعات ترجمه  .است مهم مفاهيم و عبارات

ردي بودن اين كتاب كه بر آموزشي و كارب يا نكته ؛شده استو درشت نوشته برجسته 
مرتبط، از مزاياي اين  يها بخشزوديابي اصطالحات و تعابير با تورق . گذارد يمصحه 

پژوهشي  مختلف حوزة يها بخشمنظم تنها در جداسازي  هاي يبند دسته. كتاب است
 يبند دستهو  يبند فصلاساس  دده يمنگاهي به عناوين فصول، نشان . شود ينمخالصه 
پژوهشي براساس  يها حوزه ةو ارائ يبند فصل. هولمز است نقشةمختلف،  يها بخش
تصوير از مطالعات ترجمه را به  ينتر جامعكنون هولمز كه تا ةمختلف نقش يها بخش
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ساده بسيار  يزبانبه  اثراين  همچنين. به اين اثر داده است مند نظامدست داده، ساختاري 
  .است نگاشته شده و قابل فهم

 
 محتواييو نقد بررسي . 4

و نقاط ضعف آن  ها يكاستو سپس  كتاب مورد نظر در اين بخش نخست نقاط قوت
اين يكي از نقاط قوت . خواهد شد در پايان ارزيابي كلي از اين اثر ارائهخواهد آمد و 

بيان خوبي  به مبتدي را گران پژوهشاحتمالي پيش روي  يها چالش است كه آن كتاب
رو  بهمبتدي با آن رو گران پژوهشذكرشده كه  يها الشچمثال، يكي از براي . كند يم

خوانش انتقادي منابع مورد مطالعه  بين برقراري تعادل .است هستند، عنصر نگاه انتقادي
مبتدي با  گران پژوهشكه  است ي مهميها چالشترس از  نام و جايگاه نويسنده از و 

كلمات نويسنده و نيفتادن در دام ، ميزان استفاده از ديگر چالش ةنمون. رو هستند هآن روب
ميزان استفاده از واژگان و مفاهيم رسيدن به مطلوب مورد نظر در امر . سرقت ادبي است

چون و چراي  پذيرفتن بي ان و نيز اتخاذ جايگاهي مناسب بين خوانش انتقادي وديگر
 . مستلزم گذشت زمان و كسب تجربه است ديگران هاي يدها ومفاهيم 
و جنجالي در ، پيچيده ان نظرات متفاوتاز بياين اثر آن است كه  گردي قوت هطنق

ده و تنها به يك يا دو تعريف پرهيز شو تعريف مفاهيم  ها يشناس روشمورد ماهيت 
» بازنمود واقعيت«در تعريف مدل، نويسندگان به  ،براي مثال .شده است اكتفا

)Saldanha and O’Brien, 2013: 12(  مورد  مفاهيم ةمجموع«نظريه را يا  كنند يمبسنده
و تنها به تعريف چسترمن  كنند يمتعريف » تعريف و توضيح يك پديده استفاده جهت

)Chesterman, 2007: 1 (اگرچه در ظاهر  .داند مي» ابزار فهم«كنند كه نظريه را  اشاره مي
و  ارشد و دكتري قدري تفاوت دارد يها دورهماهيت آموزش پژوش در  رويكرد با اين
مورد بحث قرار  تر يقعمپژوهش  يشناس روشو  ابعاد مختلف مفاهيم فلسفه و بايد يم

 .كند يمنگاهي به هدف نويسندگان و جايگاه مطالعات ترجمه، آن را توجيه گيرد، 
امر با  گران پژوهشنويسندگان ميزان آشنايي  ،)9-2. صص(براساس مقدمه اين كتاب 

دكتري، دوره دانشجويان  ند اين كتاب براياميدوار و داشتهپژوهش را مد نظر 
دو همچنين از ماهيت  اين. كارشناسي ارشد و حتي كارشناسي مفيد باشد

با سوابق و  يگران پژوهشبودن مطالعات ترجمه غافل نبوده و معتقدند  اي رشته يانم
 اين رسد يمنظر  به. كنند يمفعاليت علمي مختلفي در اين حوزه پژوهشي  هاي زمينه يشپ

را  ها روشهم، بنابر ادعاي خود، طيف وسيعي از نويسندگان را بر آن داشته تا  ،دو مهم
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 گر پژوهشدر ذهن تصويري شفاف از مفاهيم  در صدد باشند  مد نظر قرار دهند و هم
  .كنندايجاد 

نقاط ديگر برخي از موضوعات مطالعات ترجمه از و توجه ويژه به برجستگي 
كيفيت و  دربارةمبسوطي  در فصل دوم مطالب مفيد ومثال، براي . قوت اين كتاب است

مبتني بر پيكره و تحليل  يها پژوهش ،مثال ديگر .است شدهارائه پژوهش  اخالق
تحليل انتقادي  هاي يژگيوتفصيل به بيان  به ،فصل سوم اين كتاب. انتقادي گفتمان است

تقادي گفتمان و انو تحليل انتقادي گفتمان پرداخته و نقاط ضعف و قوت تحليل 
مناسب پژوهش مطالعات  هاي يكرهپ يشناس نوع. را بيان كرده است اي يكرهپ يشناس زبان

طور مبسوط شرح داده شده  همرتبط ب يها پژوهشترجمه و شيوه ايجاد پيكره و طراحي 
تنها  ،محور اختصاص يافته-رآوردهف يها پژوهشدر واقع فصل سوم كه به . است

و سنجش  اي يكرهپ يشناس زبانكلي تحليل انتقادي گفتمان،  متشكل از سه موضوع
 . ترجمه است

واحد و  يها مثال ، براي يك بخش يا يك فصل،ر بسياري از موارداين كتاب د
و معرفي  ها يژگيوبراي مثال، در فصل ششم براي تبيين  كهچنان .كند يمارائه  ملموسي

ه كرده و در تمام فصل، همان ات موردي، از چند پژوهش واحد استفادعحدود مطال
دوم،  ةنمون. شود يماشاره  ها آنعد جديدي از كارگرفته شده و هر بار به ب هب ها مثال
نويسندگان . ن و تفهيم مفاهيم كلي پژوهش استكار بردن يك مثال واحد جهت تبيي به

نظير نظريه، چارچوب، مدل،  هتر مفاهيم اصلي پژوهشدرك بدر فصل دوم براي 
و حتي در  زنند يمفرآيند ترجمه را مثال  ،، روش و ابزار پژوهشيناسش روش
 ها الؤسنوع  با استفاده از همين مثال و بيان ابعاد جديد آن،بعدي سعي دارند  يها بخش

سزايي مفاهيم كمك ب تر يعسرو  بهتر به دركاين كار،  .كنندممكن را بيان  هاي يهفرضو 
 .كند يم

از بايدها و باشد و نيست كه الزام به همراه داشته  يا نهگو زبان كتاب دستوري و به
انجام  مند نظامبوده تا روند  اين كتاب سعي بر آندر . زند ينمنبايدهاي دستوري حرف 

ين علل و پيامدهاي ا توضييح و تبيو ب  را با روشي منطقي و قابل فهم پژوهش
و  ز بايدها و نبايدهاا اين كتاب، عبارتي به. كندبيان  مربوط گيري اصولكار به
پژوهش اشاره  هاي يژگيوبه رويكردها و  فراتر رفته و عملي پژوهش هاي يكتكن
بايدها و نبايدهاي نگاشتن و فهرستي از  براي مثال، در عوض تجويز و ارائة .كند يم

كه نتيجه آن  را پژوهش خوب پيشينة هاي يژگيومطلوب، » پژوهشي پيشينة«ارائة 
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 مزيت اين كار. كند يمتبيين  ،دقيق و مفيد است يالؤمناسب و س يچارچوب رسيدن به
رعايت برخي  ةفلسفپژوهش و  مند نظام ةشيوبا  گر پژوهششود  باعث مي اين است كه

داشته  انعطاف بيشتري ،آشنا شده و در برخورد با مشكالت پيش روي پژوهشنكات 
  .باشد

ي، كيفي و تركيبي را رويكرد كمكه  اين است اين كتاب هاي يكاستاز جمله 
و تنها به تبيين مسائل كلي اين رويكردها بسنده ور گسترده مورد بحث قرار نداده ط به

 گران پژوهشبراي  اي يژهونظر به اينكه شناخت اين سه رويكرد اهميت . كرده است
مطالعات ترجمه،  ةگوناگون از حوز يها مثال ةشايسته بود با ارائ ،ويژه مبتديان دارد به
قرار  بحثو  بررسيبيشتر مورد در يك بخش خاص را  ها آن هاي يژگيوهيت و ما

  . دهد
تجربي را  يها پژوهش يشناس روش ،به اذعان خود نويسندگانكتاب مورد نظر، 

مي نپرداخته مفهو و رويكردهاي پژوهش ها روشبه مد نظر قرار داده و اصلي  طور به
 هاي يوهشري به يادگيكمك شاياني  وانستت يمن به اين حوزه نيز پرداخت يقيناً. است

ديگر در باب  ةنكت. باشد هو سودمند در مطالعات ترجم مند نظامپژوهشي 
 يها بخشدر فصول و . گردد يمبه همان روش تجربي باز  اين كتاب، يها ضعف نقطه

 معطوف تجربي پژوهشي يفبه روش ك نويسندگانتوجه  عمدة مختلف اين كتاب،
پرداخته ي كيف يها روش يها بحثل و عميق به كه مفص گونهآنكه  به اين معنا ؛است

اين امر براي كساني . از عمق الزم برخوردار نيستند و آماري شده، مباحث روش كمي
مطالب آموزشي درك  و بوده ينآفر مشكل ،باحث آماري ندارندم كافي در ةشينيپكه 

و  مباحث آماريمختصر در ات توضيح ارائة ،براي مثال. سازد پيچيده مي مورد نظر را
 يها دادهنويسندگان آن را براي كه  )ANOVA( واريانس مانند تحليل استنباطي تحليل
 يها دادهبراي را   )t-test( tآزمون  در حاليكه دانند يممناسب  )nominal data( اسمي
 Saldanha and( كنند يممعرفي  )ratio data( يا نسبي )interval data( يا فاصله

O’Brien, 2013: 200(، شود يمبوده و باعث گمراهي خواننده  ينآفر ابهام .  
  

  گيري يجهنت. 5
منبعي  ةتهي با هدف و در هفت فصل پژوهش در مطالعات ترجمه يشناس روشكتاب 
نوين پژوهش  هاي يوهش پرداختن بهمطالعات ترجمه و  يها پژوهش ةدر زمين جامع

با در نظر گرفتن اين اهداف،  .اشته شده استنگ ،نوپا ةكار رفته در اين رشت هب
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پژوهشي اين رشته را تحت پوشش قرار  يها حوزهتمام  اند نويسندگان در صدد برآمده
 يها حوزه ةارائو  يبند فصل. اند بودهموفق  تا حدودي دهند و در اين زمينه نيز

از تصوير  ينتر جامعهولمز كه تا كنون  ةمختلف نقش يها بخشپژوهشي براساس 
اين كتاب . به اين اثر داده است مند نظامدست داده، ساختاري  مطالعات ترجمه را به

اصلي مطالعات توصيفي ترجمه را محور قرار داده اما  ةپژوهش در سه حوز يها روش
براي مثال، تالش نويسندگان براي تببين . اند گرفتهبيشتر مورد توجه قرار  ها روشبرخي 

. پيكره درخور ستايش استمبتني بر  يها پژوهشي طراحي و چگونگ ها يكرهپماهيت 
 ةباربرانگيز در نگاشته شده و از طرح نظريات چالشاين اثر به زباني شيوا و روان 

پرهيز شده تا تصويري شفاف از روند  ها آنكارگيري  به ةهر روش و نحو هاي يژگيو
هش ترجمه موجز و پژو يشناس اصطالح. انجام پژوهش در اختيار خواننده قرار دهد

چگونگي انجام پژوهش در حد امكان  آور الزامشفاف بوده و از بايدها و نبايدهاي 
 يها پژوهشدر كنار نكات مثبتي كه به آن اشاره شد، رد شدن از كنار . پرهيز شده است

 نويسندگان به روش كمي پژوهش ةكيد و توجه عمدمفهومي و نپرداختن به آن و نيز تأ
در  ها تالشطور كلي، همه اين  به.  بر شمرد توان يماين كتاب  هاي يستكااز جمله  را

در سطح  مطالعات ترجمه گران پژوهش ةستفادمنبعي جامع و ساده براي ا ةجهت ارائ
 ها آنكارشناسي ارشد و دكتري بوده و با در نظر گرفتن هدف نويسندگان و تالش 

در نبود منبعي تخصصي و  رسد يمنظر  به. اند بودهدر كار خود موفق  گفت نسبتاً توان يم
بومي را مد نظر قرار داده باشد،  گر پژوهشو عاليق فرهنگي البته بومي كه مالحظات 

  .رشد و دكتري در ايران مغتنم استا يها دورهكتاب موجود براي تدريس در 
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