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اندیشه اى ژرف، ترجمه اى «آزاد» در کتابى نامتعهد به اصل 

استادیار بازنشستۀ دانشگاه آزاد اسالمى، واحد اراك/ hodaiem@gmail.comدکتر محمد هدایى

چکیده
پژوهـش یـا تحقیـق تالشـى انسـانى اسـت بـراى یافتـن پاسـِخ پرسشـى به صـورت نظام منـد و 
علمـى کـه حاصلـش افزایـش دانش بشـرى اسـت و کسـى که بـه چنین تالشـى دسـت مى زند، 
پژوهشـگر خوانـده مى شـود. پژوهشـگران معمـوالً پژوهـش خود را با پرسشـى اساسـى ـ به گفتۀ 
ریچـارد انـدروز: پرسـش پژوهـش ـ آغـاز مى کننـد؛ پرسشـى روشـن و دقیـق، قابل  پاسـخ دادن، 
مبتنى بـر الگویـى (پارادایمـى) علمـى، قابل آزمـودن بـا روشـى علمى و بـا قابلیت سـنجش اثر یا 
تأثیـر متغیر مسـتقلش بر متغیر وابسـته  که درمجموع، مسـیر و روش پژوهـش را تعیین مى کند. 
مخاطـب کتاب اندروز، پژوهشـگرى اسـت آشـنا بـه روش و اصـول تحقیق و آگاه بـه اصطالحات 
پژوهشـى کـه در محضـر ایـن اسـتاد توانمند مى نشـیند تـا راه هـا و روش هاى بهبودبخشـیدن به 
پرسـش  پژوهـش را بهتـر و دقیق تـر فراگیـرد. کتـاب پرسـش هاى پژوهـش ریچارد انـدروز را دو 
تـن از اسـتادان دانشـگاه بیرجنـد، به صـورت آزاد ترجمـه کرده اند و تاحـدودى توانسـته اند، افکار 
او را بـه فارسـى برگرداننـد. کتاب یادشـده عالوه بر مـواردى از ضعف ترجمـه و افزایش چکیده ها 
و زیرنویس هـاى غیرضـرورى در متـن ترجمه، ایرادهایى در سـاختار دارد؛ ازجملـه در ناهمخوانى 

صفحه آرایـى اش بـا متـن اصلـى و گاهى خطاهـاى چاپى و ویرایشـى.

کلیدواژه 
ــى،  ــش فرع ــى، پرس ــش اصل ــن، پرس ــت، تدوی ــف و ماهی ــش، تعری ــش پژوه ــش، پرس پژوه

ــى.  ــش کمک پرس

مقدمه
پژوهـش یـا تحقیق1 دهه هاسـت کـه در ایـران رواج عام یافته اسـت. افزایش دانشـجویان 
کشـور، به خصـوص دانشـجویان کارشناسى ارشـد و دکتـرا و نیازهـاى تحقیقاتـى آنـان 
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بـراى نوشـتن پایان نامه هـاى مربـوط، قضیـۀ پژوهـش را به پدیـده اى درخـور توجه بدل 
کرده اسـت و در پـى این رشـد فرهنگى، انبوهى کتاب در راسـتاى آمـوزِش روش تحقیق 

بـا حجم هـاى متفـاوت و در سـطوح متفـاوت محتوایى، ترجمـه و تألیف  شده اسـت.
از  ـ اعم  پژوهش  براى  هم  ثابتى  نسبتاً  الگوى  به مرورزمان،  توسعه ها،  این  به دنبال 
پژوهش هاى عمومى و یا پایان نامه هاـ  پدید آمده است؛ الگویى معموالً مشتمل بر 5 فصل: 
یافته هاى  بیان  تحقیق،  روش  بیان  تحقیق)،  (پیشینۀ  مطالعاتى  مرور  (کلیات)،  مقدمه 
تحقیق و نتیجه گیرى. در این مسیر، 2 عنصر بسیار مهم هر پژوهش نامه، یعنى مسئلۀ 
پژوهش و پرسش هاى پژوهِش برخاسته از مسئله یا در راستاى تکمیل آن تقریباً در همۀ 
پرسش  و  مسئله  جایگاه یابى  باوجوداین  اما  یافته اند؛  را  خود  جایگاه  پژوهش  حوزه هاى 
پرسش  و  مسئله  که  پایان نامه هایى  و  پژوهش نامه  بسیارند  ما  پژوهش هاى  در  پژوهش، 
آن ها ازمنظر دقت و قابلیت اجرا و قابلیت پاسخ گویى و قابلیت سنجش میزان مؤثر بودن 
متغیر مستقل شان بر متغیر وابسته حاصل تأمل و بررسى دقیق نبوده است و درنتیجه، 
گرچه پژوهشى صورت گرفته باشد و هیئت داوران نیز آن را با مسامحت و دیدة اغماض 
پذیرفته باشند؛ لیکن بساکه کارى به راستى فزاینده به دانش بشرى حاصل نشده باشد. 
این نقص احتمالى، گرچه ازسویى به پژوهشگر بازمى گردد، لیکن شانۀ استاد راهنما را نیز 
از مسئولیت خالى نمى گذارد. اینک کتاب پرسش هاى پژوهش2، نوشتۀ پروفسور ریچارد 
اندروز3 آمده تا با پژوهشگران (و تلویحاً با اساتید راهنما هم) از اهمیت و ظرافت پرسش 

پژوهش و نقش آن در آغاز و اجرا و به نتیجه رساندن پژوهش سخن بگوید. 

کارنامۀ کوتاه ریچارد اندروز
پروفسـور ریچـارد انـدروز متولـد 1953 با تخصص اصلـى آموزش وپرورش، اسـتاد کنونى 
درس آموزش وپروش دانشـگاه ایسـت آنگلیا4 در انگلسـتان (از 2016) و رئیس دانشـکدة 
کـودکان و یادگیـرى در این دانشـگاه اسـت. ایشـان در دانشـگاه ها و مؤسسـات فرهنگى 

■ انـدروز، ریچـارد. (1395)، مالحظـات نظـرى و عملـى پیرامـون 
طالـب زادة  لیـال  و  خامسـان  احمـد  ترجمـۀ  پژوهـش،  پرسـش 
شوشـترى، تهران، جامعه شناسـان، 140 ص، 120000 ریال، 200 نسخه،

شابک: 978-600-223-334-9.

نقد حوزه بین رشته ای
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انگلسـتان (ازجمله دانشـگاه یورك5، مؤسسـۀ آموزش وپرورش یوسـى ال6، دانشـگاه هال7، 
دانشـگاه میدل ِسـکس8 کـه در سـال 1994 در آن جـا بـه مرتبـۀ اسـتادى رسـید) نیـز 
سـابقۀ کار دارد و همچنیـن در دو نهـاد فرهنگـى انگلسـتان؛ یعنـى انجمـن سـلطنتى 
هنـر9 و فرهنگسـتان علـوم اجتماعـى10 نیـز عضو اسـت. پروفسـور انـدروز، عالوه بر حوزة 
رسـمى تحصیلـى و کارى اش، در حوزه هاى مختلف آموزشـى و فرهنگـى ازجمله آموزش 
مادام العمـر کـودکان، آمـوزش زبـان و ادبیـات، آموزش زبـان و ادبیات انگلیسـى، آموزش 
فنـون نوشـتن و ویرایـش، روش هـاى تدریـس و روش هاى تحقیـق فعالیت داشته اسـت.

حاصـل کار ریچـارد انـدروز آفرینـش یـا شـرکت در آفرینـش بیـش از 150 کتـاب 
و مقالـه و تحقیـق اسـت کـه قریـب بـه 50 اثـر به طـور مسـتقیم تحـت نـام خـود او 
منتشـر شـده اند. برخـى از آثـار تـازه اش، پـس از 2010، عبارت انـد از عَروض شـعِر آزاد: 
کشـف وزن، راه هـاى نـو درزمینـۀ نوشـتن تـز دکتـرا، تفکر منطقـى و بحـث و گفت وگو، 
سـوادآموزى دیجیتالـى و آمـوزش عالـى، نظریـه اى در بـاب علـم بدیع، نظریـۀ علم بدیع 
معاصـر، تربیـت نویسـنده: یاددهـى و یادگیـرى در عصر دیجیتالـى، بازنگـرى در معناى 
سـواد،  دسـتنامۀ بین المللى زبان انگلیسـى، آموزش زبـان و سـوادآموزى و دایرةالمعارف 
بین المللـى آمـوزش. کتـاب پرسـش هاى پژوهـش او در سـال 2003 توسـط انتشـارات 

دانشـگاه ایسـت آنگلیا منتشـر شده اسـت.

آموزه هاى پرسش هاى پژوهش
پرسـش هاى پژوهـش ریچـارد انـدروز، بـا 8 فصـل اصلـى و یـک فصـل خالصـۀ مطالب، 
چشـم انداز تـازه اى بـراى دقیق تـر یـا ظریف تـر نگاه کـردن بـه پرسـش پژوهـش در برابر 
مـا مى گشـاید و در هریـک از 8 فصـل نخسـت کتـاب ظرافتـى از ظرافت هـاى پرسـش 
پژوهـش را آشـکار مى کنـد؛ به گونـه اى کـه در پایـان کتـاب، نـگاه خوانندة برخـوردار از 
تجربـه و شـناخت تحقیـق و روش تحقیـق و پرسـش تحقیـق را به شـکلى زیبـا و عالمانه 
بهبـود مى بخشـد و تقویـت (و شـاید دگرگـون) مى کند. در سـطرهاى آینده اشـاره اى به 

محتـواى فصل هـاى کتـاب مى اندازیـم.

نگاهى به درون فصل هاى کتاب
فصـل نخسـت: ماهیـت پرسـش ها اسـت کـه با اشـاره به نکتـه اى بسـیار بدیـع در رابطه 
بـا رده بنـدى تـوان سـنجش میـزان مؤثر بـودن متغیـر مسـتقل بـر متغیـر وابسـته، بـه 
بیـان چیسـتى پرسـش پژوهـش مى پـردازد و بـه خاسـتگاه واقعـى و محیطـِى زاینـدة 
پرسـش ها مى پـردازد و نقـش مقیـاس11 (بزرگـى دامنۀ پژوهـش) را در پرسـش پژوهش 
به میـان مى کشـد و در 8 صفحـه بـه مـا مى فهمانـد کـه پرسـش پژوهـش اوالً؛ پرسشـى 
اسـت جسـت وجوگرانه و برخاسـته از نیـاز بـه دانسـتن کـه ذهـن پژوهشـگر را بـراى 

اندیشه ای ژرف، ترجمه ای «آزاد» در کتابی نامتعهد به اصل
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یافتـن پاسـخش به تـالش وامـى دارد؛ ثانیاً؛ پرسشـى اسـت قابل پاسـخ دادن، یعنى چنان 
پرسـش روشـن و دقیقـى کـه بشـود در مسـیر پژوهـش (فرضـاً ازطریـق مصاحبـه اى یا 
پرسشـنامه اى) پاسـخش را یافـت و پاسـخ گویان در برابـرش گیـج و سـردرگم نشـوند؛ 
ثالثـاً؛ پرسشـى اسـت مبتنى بـر پارادایمـى علمـى ـ یعنـى الگویـى هماهنـگ از روش ها، 
ارزش هـا، نگرش هـا و شـیوه هاى علمـى ـ و فراتـر از این سـه، پرسشـى اسـت کـه میزان 
 y بـر متغیـر وابسـته ꭓ دقـت و قابلیتـش در سـنجش میـزان مؤثربـودن متغیـر مسـتقل
(توسـط پژوهشـگر) تعیین شـده باشـد و ایـن قضیـۀ چهـارم را انـدروز در بیانـى کوتـاه 
امـا بـا تأکیـدى وسـواس آمیز، یـادآور مى شـود و بـراى آن، 3 سـطح را در نظـر مى گیرد:  

1.  سطح سنجش بسیار دقیق (موبه مو) که آن را با عبارت «اثر»12 مى شناساند؛
2.  سطح سنجش نسبتاً دقیق (تقریبى) که آن را با عبارت «تأثیر» مى شناساند؛

3.  سـطح سـنجش کلـِى نه چندان دقیق (شـایَدى، مبهـم) که آن را با عبـارت «تأثیر 
کلى» مى شناسـاند.

وى معتقـد اسـت که پژوهشـگر، قبل از دسـت زدن بـه پژوهش، باید حـد این قابلیت 
را بـراى پرسـش هایش تعییـن کنـد. وظیفـه اى سـنگین اسـت و در ایـن رابطـه، دامنـۀ 
پژوهـش، زمـان ُمجـاز پژوهش، امکانـات مالى، امکانـات اجرایى و... پژوهشـگر را ملزم به 

تعیین سـطح دقـت و قابلیـت مى کنند.
ـ و فرضـاً با بررسـى نقش داروى  بیـان ایـن 3 سـطح سـنجش در حوزة علـوم تجربى  
هوش بـرى ماننـد کتأمیـن13ـ آشـکارتر اسـت. در ایـن تجربه، 3 سـطح مؤثر بـودن متغیر 
مسـتقل (دارو) بـر متغیـر وابسـته (زمان بى هوش شـدن، طول مدت بى هوشـى و عوارض 

کلـى بعـدش) به صورت زیر مشـاهده مى شـود:
با مصرف 6/5 تا 13 میلى گرم ِکتأمین، بر روى بیمار کم سن (کودك)،

دارو ظـرف 60 ثانیـه در بیمـار «اثـر» مى کند و بیمـار بى هوش   -
مى شـود (سـنجش بسـیار دقیـق/ موبه مـو، effect)؛

«تأثیـر» بى هوشـى دارو، 12 تـا 25 دقیقـه دوام پیـدا مى کنـد   -
impact)؛ تقریبـاً،  دقیـق/  نسـبتاً  (سـنجش 

«تأثیرکلّـى» و نه چنـدان مشـخِص بعـدى: تهـوع، بى اشـتهایى،   -
راش پوسـتى، افزایـش ترشـح اشـک و... کـه ممکن اسـت بعداً 
مشـخص،  نه چنـدان  کلـى/  (سـنجش  شـود  دیـده  بیمـار  در 

influence). (نقـل بـه مضمـون از: سـامى، 1389: 605).
انـدروز، به طـور ضمنـى (و بـدون این کـه از دوربیـن عکاسـى نامـى ببـرد)، به نوعـى 
ایـن 3 درجـۀ دقـت  و قابلیت سـنجش را بـا میـزان تنگـى و بسـته بودن، نیمه بازبودن یا 
کامـًال باز بـودن عدسـى دوربیـن مقایسـه مى کند و یـادآور مى شـود که: «به مجـرد آن که 
بـر یکـى از 3 حـوزة تأثیـر کلى، تأثیر یـا اثر تأکید (فوکـوس) کنید، بایـد تصمیم بگیرید 
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کـه چقـدر بایـد روى موضـوع تمرکـز کنیـد؛ به عبـارت دقیق تـر، تنگـى یـا بسـته بودن 
دهانـۀ پژوهـش شـما چقدر اسـت؟ «تأثیر کلـى» بیانگر دهانۀ بـاز (واید) اسـت؛ «تأثیر» 

بیانگـر دهانـۀ کمـى باز اسـت و «اثـر» بیانگـر تنگ ترین دهانـه (ص 10).
فصــل دوم: چگونگــى ایجــاد پرســش پژوهــش از حــوزة عنــوان پژوهــش یــا مســئلۀ 
ــر،  ــه حــوزة موضوعــى پژوهــش (به عبارت دیگ ــه چگون ــه این ک پژوهــش؛ اشــاره دارد ب
ـ به خصــوص پرســش هایى  ــدة پرســش هاى پژوهشــى  ــد زاین مســئلۀ پژوهــش) مى توان
ــر،  ــى اث ــین، یعن ــل پیش ــده در فص ــطح مشخص ش ــى در 3 س ــاى اجرای ــا قابلیت ه ب
ــر  ــدروز ب ــارد ان ــارت ریچ ــزارش نظ ــا گ ــل، ب ــن فص ــد. ای ــى ـ باش ــر کل ــر و تأثی تأثی
ــود و  ــاز مى ش ــوادآموزى آغ ــات و س ــات و ارتباط ــاورى اطالع ــوزة فن ــى در ح پژوهش
ــوان  ــارات عن ــا و عب ــته از واژه ه ــِش برخاس ــکل گیرى پرســش هاى پژوه ــى ش چگونگ
پژوهــش بــا تکیــۀ فــراوان بــر ایجــاد پرســش هایى بــا ســطح دقــت و قابلیــت ســنجش 
ــوب  ــا در چارچ ــد: «م ــه مى گوی ــن رابط ــدروز، در همی ــود. ان ــریح مى ش ــا تش متغیره
پارادایمــى بــه کار پرداختیــم کــه مى بایســت روابــط علّــى میــان پدیده هــاى مختلــف 
را بیابــد و در پژوهــش خــاص مــا نخســتین گام ایــن بــود کــه بفهمیــم در چــه ســطحى 
از ســنجش مى خواهیــم کارکنیــم؛ ســطح اثــر، تأثیــر یــا تأثیــر کلــِى فنــاورى اطالعــات 
ــم  ــر برگزیدی ــطح اث ــاى س ــر را به ج ــطح تأثی ــا س ــوادآموزى... م ــر س ــات ب و ارتباط
چــون... ســطح تأثیــر دســت مــا را در ســنجش راهبردهــا و فرایندهــا و نتایــج کار بــاز 
مى گذاشــت (ص 9). کار بــا انتخــاب ایــن الگــوى ســنجش آغــاز مى شــود و پیــش مــى رود.

در دو مثـال عملـى دیگر، اندروز نشـان مى دهد کـه دو راه دیگر براى بیرون کشـیدن 
دل  از  الـف)  دارد:  وجـود  پژوهـش  مسـئلۀ  یـا  عنـوان  دل  از  پژوهشـى  پرسـش هاى 
پیشـینه هاى پژوهـش و هنگامى کـه پژوهشـگر بـه جسـت وجوى منابـع و پیشـینه هاى 
موضـوع انتخابـى اش برمى خیـزد؛ ب) از دل موضـوع یـا عنوانـى کـه پژوهشـگر بـه آن 
عالقه منـد اسـت و از روى عالقـۀ ذاتـى اش آن را برگزیـده و از ایـن راه بـه او در راسـتاى 

یافتـن پرسـش هاى مناسـب پژوهـش کمـک مى شـود. 
فصل هـاى سـوم (تدویـن پرسـش پژوهـش)؛ چهـارم (تشـخیص پرسـش اصلـى از 
پرسـش فرعـى) و پنجـم (پرسـش هاى کمکـى)؛ گرچه از هـم تفکیک  شـده اند؛ لیکن در 

اصـل، زنجیـره اى پیوسـته اند بـا نمایـش 3 عنصـر مؤثر بـر پرسـش پژوهش:
خاسـتگاه هاى ثانویـۀ تعییـن پرسـش پژوهـش (خاسـتگاه اولـش:   -

اول)؛ فصـل  نـک:  محیطـى؛  نیازهـاى  و  محیـط 
دو گونۀ اولیۀ پرسش پژوهش: پرسش اصلى و پرسش(هاى) فرعى؛    -

گونۀ سوم پرسش پژوهش: پرسش(هاى) کمکى.  -
فصل سـوم با این جمله شـروع مى شـود: «پرسـش پژوهش مى تواند از «هدف(هاى) 
یـک تـز سرچشـمه بگیـرد» (ص 23) و بـا ذکـر 4 مـورد تجربـى، انـدروز بیـان مى کنـد 

اندیشه ای ژرف، ترجمه ای «آزاد» در کتابی نامتعهد به اصل
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کـه چگونـه از هدف هـاى «غیرپرسشـى» پایان نامه هـا مى تـوان پرسـش ایجـاد کـرد؛ 
به سـادگى و بـا تغییـر سـاختار «خبـرى» جملـۀ هدف به سـاختار پرسشـى و گذاشـتن 
عالمـت سـؤالى در مقابلـش؛ به شـرط آن کـه پرسشـى فراهـم شـود کـه قابل پیاده شـدن 
باشـد؛ یعنـى بتواننـد روشـى براى اجـراى خودش ارائـه کننـد و قابلیت پاسـخ گویى هم 
داشـته باشـد و ازطرف دیگـر، قابل اجرا باشـد؛ یعنى مقیاسـى داشـته باشـد کـه بتواند در 
محـدودة زمانـى تعیین شـدة کل پژوهـش بـه نتیجه برسـد (ص 24). افزون بـر این نکته، 
ایـن فصـل نشـان مى دهـد کـه قاعدتـاً پرسـش پژوهش بایـد درحدامـکان بـا متغیرهاى 
مشـخص و نـه بـا چند متغیـر در دل هر پرسـش کوتاه و روشـن بیان شـود و متغیرهاى 
مطرح شـده در درونـش بایـد پرسـش هایى بـا قابلیـت سـنجش و اندازه گیرى باشـند، نه 
پرسـش هاى آرمانـِى ناسـنجیدنى؛ اجزایـش بایـد ارتبـاط یا رابطـه اى درونى بـا همدیگر 
داشـته باشـند و از موضوعـى روشـن و اجرایـى بهـره ببـرد و به بیانـى خالـى از کلمات و 

عبـارات مبهم و اسـتعارى اجراناپذیر باشـد.
پرسش  مى کند:  تفکیک  دسته   2 به  را  پژوهش  پرسش هاى  که  همین جاست  در 

اصلى14 (پرسش کالن صاحب مسئله) و پرسش فرعى15 که بار اجرایى را بر دوش دارد.
 در فصـل چهـارم مشـخصات پرسـش اصلى به بحث گذاشـته مى شـود تـا تفاوتش با 
پرسـش هاى فرعـى معلوم شـود. پژوهشـگر براى اجـراى پژوهش خـود ناگزیر بایـد ابعاد 
موضـوع موردمطالعـه اش را مشـخص کنـد و براى اجـراى هریک از ابعـاد پژوهش، ناگزیر 
بایـد پرسـش هایى ریزودرشـت بسـازد یا بیابـد و در راسـتاى آن ها عملیـات تحقیقش را 
اجـرا کنـد؛ اما همـۀ پرسـش ها تعیین کنندة خط مشـى اساسـى اجراى پژوهش نیسـتند 
و روش کلـى پژوهـش را تعییـن نمى کننـد و بایـد از میـان انـواع پرسـش هایى کـه براى 
پاسـخ یابى فراهم شـده یکـى قوى تـر و توانمندتـر از بقیـه باشـد و نقش پرسـش اصلى را 

ایفـا کند. معمـوالً چنین پرسشـى ویژگى هایـى دارد؛ ازجمله:
هـدف پژوهـش (مثـًال پایان نامـه) کـه درواقـع، همـان پرسشـى را کـه موجب   -
شـده پژوهشـگر بـه فعالیـت ذهنـى بپـردازد، در دل خـود دارد و از آن پیروى 

مى کنـد؛
در مطالعات تجربى قابلیت پاسخ گویى دارند؛  -

روش شناسى یا فرایند اجرایى پژوهش را مشخص مى کنند؛   -
پرسش مشخص واحدى را دنبال مى کند.   -

امـا معمـوالً این پرسـش اصلى بـراى اجرایى شـدن باید بـه پرسـش هاى کوچک ترى 
کـه اصطالحـاً «پرسـش فرعـى» نامیـده مى شـوند، تجزیـه یـا شکسـته شـوند. هریـک 
از پرسـش هاى فرعـى بخشـى از پژوهـش را بـا پیـروى از خواسـته هاى پرسـش اصلـى 
به سـوى اجرایى شـدن مى برنـد. این جاسـت کـه انـدروز بـر دقـت و صـرف وقـت فـراوان 
بـراى انتخـاب پرسـش هاى فرعـى دقیـق، همخـوان بـا همدیگـر، داراى ارتبـاط با سـایر 

نقد حوزه بین رشته ای
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پرسـش هاى فرعـى و متناسـب با حـوزه اى که قرار اسـت اطالعاتـش را بسـنجند، تأکید 
دارد و رهنمـودش بـراى انتخاب پرسـش هاى اصلى و فرعى این اسـت که کل پرسـش ها 
روى برگه هایـى جداجـدا نوشـته شـوند تـا دقیقـاً بررسـى شـوند؛ پرسـش هاى تکـرارى 
یـا ناتـوان حـذف شـوند و سـرانجام، از میـان آن هـا یکـى کـه توانمندتـر اسـت به عنوان 

پرسـش اصلـى انتخاب شـود.
فصـل پنجـم، به عنـوان مکمـل دو فصـل قبـل، بـه معرفـى و شناسـاندن ارزش نـوع 
دیگـرى از پرسـش پژوهـش (پرسـش هاى کمکـى) مى پـردازد کـه البتـه در فصل هـاى 
قبـل، به طـور ضمنـى بارهـا به آن اشـاره  شده اسـت. در این فصـل اندروز، نخسـت تفاوت 
جایـگاه و نقـش دو گونه پرسـش، یعنـى فرعى و کمکى را بیان مى کند که اولى (پرسـش 
فرعـى) از دل پرسـش اصلى بیـرون مى آید و نتایج و یافته هاى شـان در گـزارش پژوهش 
منـدرج در پایان نامـه و پـس از بیـان نتایـج و یافته هـاى پرسـش اصلـى ارائـه مى شـود؛ 
درحالى کـه پرسـش هاى کمکـى به عنـوان یـاور اجرایـى پرسـش اصلى عمـل مى کنند و 
همچـون قطعـات پازلـى که بـا کنارهم نشسـتن چیزى را شـکل مى دهند، این پرسـش ها 
به مثابـه قطعـات پـازل و بـا اجـراى جداجـدا، کلّیت پرسـش اصلـى را به ثمر مى رسـانند؛ 
پرسـش هاى کمکـى در گـزارش پژوهش هم قبل از پرسـش اصلى پاسـخ داده مى شـوند 
و بـا ایـن پاسـخ ها، پاسـخ پرسـش اصلـى را آشـکار مى کننـد. پرسـش هاى کمکـى در 
مـواردى ضـرورت مى یابنـد کـه تولیـد پرسـش پژوهشـى اصلـى خیلـى دشـوار باشـد یا 

حـوزة پژوهـش حـوزه اى خیلى جدیـد یا کمتر شناخته شـده باشـد.
مـورد تجربـى خـاص انـدروز در ایـن زمینـه، موضـوع رسـالۀ دکترایـى اسـت کـه او 

اسـتاد راهنمـاى آن اسـت و پرسـش اصلـى اش ایـن اسـت:
ــاى  ــرى زبان ه ــس و یادگی ــوزة تدری ــه ح ــى ب ــترس اینترنت ــواد قابل دس ــا ورود م ب
خارجــِى یــک مرکــز زبــان دانشــگاهى، معلمــان ایــن مرکــز بــا چــه مســائل آموزشــى اى 

ــد؟ ــه بوده ان مواج
ایـن پرسـش، بـراى اجرایى شـدن، به 3 پرسـش کمکى نیازمند اسـت که بـا 3 روش 

مسـتقل، بـه اطالعات الزم دسـت یابند:
عناصـر  ماشـیِن)  زبـان  (بـه  ترجمـه  و  سـازمان دهى  طراحـى،  پشـت صحنۀ  در 
زبان آمـوزى قابل دسترسـى اینترنتـى، چـه مواد و مطالب آموزشـى اى جاى گرفته اسـت؟

معلمـان، فراگیـران و کامپیوترهـا در موقـع اسـتفاده از مـواد و مطالـب زبان آمـوزى 
اینترنتـى، چـه نقشـى در آمـوزش زبـان خارجـى دارند؟

مربیـان آمـوزش زبـان خارجـى بـراى سرعت بخشـیدن بـه کاربـرد مـواد زبان آموزى 
قابل دسـترس اینترنتـى بـراى حمایـت از یادگیـرى زبان خارجـى موردنظـر، پذیراى چه 

تحـوالت آموزشـى و عملى اى باید باشـند؟
ــق را  ــوع تحقی ــام موض ــش روش انج ــش هاى پژوه ــه پرس ــم: چگون ــل شش  فص

اندیشه ای ژرف، ترجمه ای «آزاد» در کتابی نامتعهد به اصل
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مشــخص مى کننــد؟ (در ترجمــه: تعییــن روش پژوهــش براســاس پرســش) بیانگــر ایــن 
اســت کــه بعضــى وقت هــا پرســش هاى پژوهــش به تدریــج و در طــول دورة پژوهــش 
ــه  ــه پرســش، چه بســا پژوهشــگر را ب ــر رســیدن ب ــراى زودت ــد مى آینــد و فشــار ب پدی

مســیرى نادرســت هدایــت کنــد (ص 51).
خـود،  به گمـان  کـه  اسـت  دانشـجویى  خانـم  دکتـرى  پایان نامـۀ  داسـتان  ایـن   

یافته اسـت: خـود  دکتـراى  پایان نامـۀ  بـراى  را  موضـوع  جالب تریـن 
تأثیـر فنـاورى ارتباطـات و اطالعـات بر زنـان جوان در یادگیـرى زبان انگلیسـى به عنوان 
زبـان دوم، در تایـوان کـه حـاوى 3 حـوزة اصلـى بررسـى اسـت: الـف) فراگیـرى زبـان 
انگلیسـى به عنـوان زبـان دوم/ زبـان خارجـى؛ ب) اثـر یـا تأثیـر فنـاورى اطالعـات و 
ارتباطـات بـر ایـن یادگیرى و ج) پایـگاه زنان و میزان دسترسـى آنان بـه امکانات چنین 

یادگیـرى اى در تایـوان.
ــى درك  ــاى جانب ــتفاده از روش ه ــه  اس ــگر را ب ــى، پژوهش ــوزة بررس ــن 3 ح ای
اطالعــات از مــردم بــراى رســیدن بــه محــور تــازه اى از پرســمان و یافتــن آگاهى هــاى 
تــازه در زمینــۀ ایــن پژوهــش ســوق مى دهــد؛ ازجملــه: پرس وجویــى مبتنى بــر 
چارچــوب مفهومــى16 از دانش آمــوزان دبیرســتانى در ایــن زمینــه، کســب اطالعــات از 
ـ بــا  گــروه تمرکــز17 بــر موضوعــى خــاص و مطالعــات مقدماتــى و... کــه حاصــل آن هــا 
ــان در آن کشــور و ارزش  ــگاه زن ــوان و پای ــه شــرایط سیاســى و فرهنگــى تای توجــه ب
ــان  ــادا زن ــان و فشــار فمینیســتِى این کــه مب ــراى زن ــان دوم (انگلیســى) ب دانســتن زب
«انگلیســى دان» تایوانــى تبدیــل بــه ابــزارى در خدمــت نظــام مردســاالر تایوان بشــوند ـ 
ــد، به این صــورت  ــاه بع ــد و شــش م ــر مى ده ــى تغیی ــى پژوهــش را به کل پرســش اصل
ــان  ــرى زب ــر یادگی ــات ب ــات و ارتباط ــاورى اطالع ــیت و فن ــر جنس ــى آورد: «تأثی درم

ــا چیســت؟» ــِى یــک دانشــگاه بریتانی انگلیســى دانشــجویان زن تایوان
تحقیـق ایـن پژوهشـگر براسـاس طرحـى نامتعـارف و فصل بنـدى اى ناهمخـوان بـا 
الگوهـاى عـادى پایان نامـه اى آغـاز مى شـود. با ذکـر این نکته کـه «پرسـش پژوهش در 
قالـب چنیـن سـاختارى کـه جایـگاه جنسـیت را در طـرح پژوهشـى و در روش شناسـى 
اساسـى و  دریافـت پاسـخى  تعالـى مى بخشـد و مرحله به مرحلـه به سـوى  اصالح شـده 
خردمندانـه بـه پرسـش اصلـى پیـش مى بـرد، به بهتریـن وجه پاسـخ خویـش را دریافت 

(ص 61-2). مى کنـد» 
فصـل هفتـم: مشـکالت رایـج در تدویـن پرسـش پژوهـش؛ حاکـى از این کـه همـۀ 
پرسـش هاى پژوهـش پرسـش هایى بى اشـکال نیسـتند و در مـواردى پرسـش پژوهـش 

زاییـدة مشـکالتى مى شـود؛ ازجملـه:
ــد دو روش  ــاید نیازمن ــده باشــد و ش ــه در آن 2 موضــوع گنجانده ش -  پرسشــى ک

تحقیــق باشــد؛

نقد حوزه بین رشته ای
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-  پرسشى که خودش به تنهایى نقش پرسش اصلى را بازى کند؛
-  پرسشى که درواقع پرسش نیست و بیشتر شبیه طرح مسئله یا موضوع است؛

ــه  ــند ن ــه باش ــطح و ارزش پرســش هاى مصاحب ــه در س ــردى ک -  پرســش هاى ُخ
پرســش راهبــردى؛

-  پرسش هاى فرعى اى که میان آن ها رابطۀ منطقى یا پژوهشى وجود نداشته باشد؛
-  پرسـش هاى فرعـى اى که بـراى انجام و اجـراى هرکدام از آن ها به روش پژوهشـى 

متفاوتى نیاز باشـد؛
-  پرسش هایى که پاسخشان بله یا خیر» باشد (اندروز، 1395: 110-114).

فصـل هشـتم: روش هـاى دیگـر بـراى شـروع پژوهـش؛ در ایـن فصـل، اندروز نشـان 
مى دهـد کـه همـۀ پژوهش هـا تابـع قاعدة پرسـش پژوهشـى مرسـوم نیسـتند کـه میان 
اهـل تحقیـق نکتـه اى نه چنـدان پوشـیده اسـت؛ امـا جداسـازى و ارائـه اش در فصلـى 

مسـتقل، به راسـتى شـاهکارى از هنـر معلمـى و پژوهشـگرى اسـت.
در ایـن فصـل بـراى بیـان 4 نـوع دیگـر روش هاى پژوهشـِى بـدون پرسـش پژوهش 

4 نمونـه مى آیـد:
-  پژوهشـى بـدون هیچ پرسشـى: عمدتـاً در حـوزة پژوهش هاى هنـرى و گاهى نقد؛ 

مثل پژوهشـى در راسـتاى بررسـى ارزش ادبى و نقش آموزشـى فابل هاى ازوپ.
-  پژوهشـى براسـاس مسـئله اى چـون درك نواقصـى در ارائـۀ خدمات مشـاوره براى 

دانشـجویان توسـط دانشـجویى و مایۀ پژوهش او شـدنش.
-  پژوهشـى براسـاس فرضیـه اى و بررسـى آن فرضیـه در چارچـوب پارادایمى خاص 
و آزمون هایـى در راسـتاى تأییـد یـا رد فرضیـه؛ مثـل تدریـس دبیران جـوان و بى تجربه 

سـبب ضعـف اطالعـات دانش آموزان دبیرسـتانى مى شـود.
-  پژوهشــى برخاســته از ذوقیــات پژوهشــگر (بــى پرسشــى، مســئله اى یــا 
فرضیــه اى)؛ چــون پژوهــش نقــش اســتعاره در آمــوزش کــه انــدروز آن را جالب تریــن 

رســاله اى مى شــمرد کــه دیده اســت.
امـا باوجـود تفـاوت صورى ایـن پژوهش ها، 3 اصل بنیـادى حاکم بر همـۀ روش هاى 
تحقیـق بـر این هـا نیـز حاکـم اسـت؛ در این جـا نیـز پژوهـش بایـد بـه دانـش بشـرى 
کمـک کنـد، بیانگر درکـى نقادانه از حوزة پژوهشـى پژوهشـگر و همچنین نشـان دهندة 

دانش پژوهـى وى باشـد و منسـجم و سـامانمند تنظیـم شـود (ص 74).
فصل نهم: خالصه که پاره اى از نکات زیبایش نقل مى شود:

-  پرسشى (از آن خودت و نه به سفارش دیگران) براى پژوهش خود پیدا کن؛ پرسشى که 
دوستش داشته باشى و تا یافتن پاسخ نهایى با میل و عالقه دنبالش کنى؛

-  پرسـش هایت را روشـن، اجرایـى و مناسـب زمـان (و احتمـاالً بودجـه اش) تنظیـم 
کـن و آن هـا را در قالـب جمله هـاى پرسشـى عرضـه  کـن؛

اندیشه ای ژرف، ترجمه ای «آزاد» در کتابی نامتعهد به اصل
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-  از میـان پرسـش هایت یکـى را کـه اصلى تـر اسـت (و نزدیک تر به مسـئلۀ تحقیق) 
ممتـاز کـن و پرسـش هاى فرعى و کمکـى را پـس ازآن ردیف کن؛

-  روش پژوهش خود را براساس پرسش اصلى انتخاب کن؛
-  میـزان شـدت دقـت اندازه گیـرى مؤثر بودن متغیر مسـتقل بـر متغیر وابسـته (اثر، 

تأثیـر، تأثیـر کلى) را مشـخص کن؛
-  پرسش هاى فرعى را با دقت بسنج و آن هایى را که مناسب نیستند، حذف کن؛

- پرسش هایى را که قابل پاسخ دادن نیستند، حک  و اصالح یا حذف کن؛
-  پرسـش هاى پژوهشـى ات را در فصـل اول گزارش تحقیق بگنجـان (اندروز، 1395: 

.(139-134
کتـاب (متن انگلیسـى) حجیم نیسـت. مختصر اسـت (89 صفحه بـا 80 صفحه متن 
اصلـى) و مطالبـش، گرچـه بیانگـر بهره جویـى از دانـش و تجربـۀ دیگـران هم هسـت (با 
کتاب نامـه اى بـا 36 منبـع)، عمدتـاً نشـان دهندة تجربه هـاى خـود ریچارد اندروز اسـت؛ 
بـا طـرح و تحریـرى منسـجم و تـوأم بـا 20 مـورِد واقعـِى پشـتوانۀ بحث هـا و بـا زبان و 
بیانـى سـاده و روشـن. متن اصلـى (انگلیسـى) کتاب نیز هـم ازطریق آمـازون قابل خرید 

اسـت و هـم از راه هـاى دیگر قابـل  دانلودکردن.

نگاهى به ترجمۀ کتاب
انتشـار ترجمۀ فارسـى کتاب پرسـش هاى پژوهش ـ ترجمه شـده تحت عنـوان مالحظات 
نظـرى و عملـى پیرامـون پرسـش پژوهـش (1395) ـ نویدبخـش توجه پژوهشـگر ایرانى 
بـه حوزه هـاى خـاص و ریزه کارى هـا و روش تحقیـق و هنـر یـا علـم طـرح پرسـش هاى 
دقیق و روشـن و قادر به کسـب پاسـخ مفید اسـت. چنین پرسـش هایى اساسـاً از ذهنى 
پـرورده در پژوهشـگرى و پختـه در درك و شـناخت روش هـاى تحقیـق برمى خیزنـد و 
ترجمـۀ کتـاب گامى اسـت در راسـتاى پـرورش و پخته ترکردن چنین ذهنـى؛ ترجمه اى 
کـه مى توانسـت بهتـر و مفیدتـر باشـد اگـر دقیقـاً مطابـق و همخـوان بـا اصـل متـن 

انگلیسـى بـه زبـان فارسـى برگردانـده مى شـد نه به صـورت ترجمـۀ آزاد.
مترجمان کتاب دو تن از استادان دانشگاه بیرجند هستند و باید با تحقیق و روش هاى 
تحقیق آشنا باشند و براى ترجمۀ چنین کتابى، البد به زبان انگلیسى هم تسلطى داشته 
را  کتاب  بهانه  بدین  و  یافته  سنگین  را  اندروز  کتاب  متن  نباید  به همین دالیل،  باشند. 
به صورت ترجمۀ آزاد به فارسى برگردانده باشند: «به دلیل سنگینى متن کتاب اقداماتى 
توسط مترجمان انجام  شده است، ازجمله کتاب به صورت آزاد ترجمه شده و براى فهم بهتر 
مطالب کتاب، توضیحاتى به متن اضافه  شده است. در بسیارى از موارد با دادن پاورقى 
اصطالحات و مثال هاى ارائه شده با تفصیل بیشتر توضیح داده  شده اند و ابتداى هر فصل 

چکیده اى از نکات مهم نگاشته  شده است (ص 10).

نقد حوزه بین رشته ای
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کار ترجمـه بـه سـبب سـنگینى بـار امانتـى کـه بـر دوش مترجـم اسـت، کارى 
پرمسـئولیت تلقـى مى شـود و بایـد تا جایـى که ممکن اسـت، احتراِم اثر و مؤلـف اثر (در 
رابطـه بـا زبـان، سـبک ارائـۀ مطالب، سـبک تحریر، شـیوة بازتـاب تأکیدهـا و نقل قول ها 
و چیزهـاى دیگـرى کـه کتابـى را در سـاختار خـودش منحصربه فـرد مى کنـد) محفـوظ 
بمانـد. ترجمـۀ کنونـى هـم البته، تاحدى (شـاید 70-60 درصـد) در انتقال پیـام ریچارد 
انـدروز توفیـق یافتـه و کم وبیـش، نـکات اصلـى کتـاب او را بـه خواننـدة فارسـى زبان 
منتقـل مى کنـد؛ امـا شایسـته تر آن بود کـه مترجمان وقـت و دقت بیشـترى روى کلّیت 

ترجمـۀ ایـن کتـاب مى گذاشـتند تـا متنـى پیراسـته تر ارائـه کنند. 
در سـطرهاى آینـده بـه پـاره اى از مشـکالتى کـه مترجمـان بـه متـن اصلـى وارد 
کرده انـد و نیـز بـه برخى از مـوارد ضعف یـا خطاى ترجمه اشـاره خواهیم کرد. نخسـت، 

فهرسـتى کلـى از مشـکالت واردشـده بـه متـن اصلى:
دست کارى عنوان کتاب؛  -

چکیده گذارى هاى بى دلیل و بى جاى ابتداى فصل هاى کتاب؛  -
زیرنویس هـاى متعـدد و اغلـب بى مـورد ناشـى از تبدیـل مخاطـب محقـق/   -

پژوهشـگر؛
افزایش هـاى بى جـا، مبهـم و گاهى نادرسـت کلمـات و عبارات به متن فارسـى   -

و گاه مـوارد خطـاى ترجمـه.

دست کارى عنوان کتاب
مى شـود:  ترجمـه اش  کـه  اسـت   Research Questions انـدروز  کتـاب  اصلـى  عنـوان 
تغییـر  طوالنـى  عنوانـى  بـه   کتـاب  عنـوان  فارسـى  ترجمـۀ  پژوهشـى.  پرسـش هاى 
یافته اسـت: مالحظـات نظـرى و عملـى پیرامون پرسـش پژوهـش (کـه در روى جلد هم 

در اثـر بى دقتـى ناشـر، کلمـۀ «مالحظـات» بـا حـرف «ض» مرقـوم شده اسـت).

چکیده هاى بى جاى غیرضرورى
ــه را تحــت  ــى دو صفح ــاب یک ــداى 7 فصــل از 9 فصــل کت ــرم در ابت ــان محت مترجم
عنــوان چکیــده آورده انــد و طــى ایــن صفحه هــا مطالبــى را در شــبه چکیــدة خــود درج 
کرده انــد (صفحه هــاى 15-17،31-33،51-53، 65-67، 81-82، 107-108 و 117-

ــدروز محســوب مى شــود و نشــانۀ ناآگاهــى  118) کــه مداخلــه اى نابه جــا در کتــاب ان
مترجمــان از ضــرورت فشــردگى و ایجــاز چکیــده اســت. چنیــن مداخلــه اى در کتابــى 
کم حجــم کــه مؤلــف در پایانــش خالصــۀ کل مطالــب کتــاب را هــم گنجانــده توجیهــى 
ــدازه نمى فهمیده انــد  ــدروز و ناشــر دانشــگاهى اش حتــى ایــن ان ــا ریچــارد ان ــدارد. آی ن

ــد؟ ــر فصل هــا بگذارن کــه چکیــده اى ب

اندیشه ای ژرف، ترجمه ای «آزاد» در کتابی نامتعهد به اصل
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زیرنویس هاى متعدد و اغلب بى مورد ناشى از تبدیل مخاطب پژوهشگر
ــان  ــف (محقق ــى» مؤل ــب اصل ــه مخاط ــى ب ــا بى توجه ــدروز ی ــب ان ــناختن مخاط نش
ــف  ــه ارادة مؤل ــى ب ــش) و بى توجه ــوز و اصطالحات ــق و رم ــاى تحقی ــا روش ه ــنا ب آش
(تکیــۀ صــرف بــر بحــث تخصصــى پرســش پژوهــش) و تغییــر جایــگاه ایــن مخاطــب 
ـ مثــل دانشــجوى درس روش تحقیــق ســال اول  اصلــى کتــاب بــا مخاطــب کم تجربــه  
ــش را  ــات پژوه ــازه کار اصطالح ــجوى ت ــه دانش ــال این ک ــا احتم ــگاه و ب ــا دوم دانش ی
ــات  ــس و توضیح ــدود 100 زیرنوی ــرم ح ــان محت ــه مترجم ــده ک ــد ـ سبب ش نمى دان
ــد و  ــاب بگنجانن ــق در کت ــى تحقی ــات روش شناس ــرح اصطالح ــاوى ش ــیه اى ح حاش
بســیارى از کلمــات و اصطالحاتــى را کــه بــراى یــک پژوهشــگر عــادى و شناخته شــده 

هســتند، توضیــح دهنــد.

تصویر 1. سه زیرنویس غیرضرورى براى متنى با مخاطب تخصصى

در صفحـۀ 72 کتـاب، بخشـى از متـن اصلـى و کامـًال گویـاى کتـاب دربـارة 4 دورة 
تحصیلـى انگلسـتان و ویلـز را برداشـته اند و بـا امضـاى مترجمـان دربـارة چهـار مرحلـۀ 

کلیـدى18 برنامـۀ درسـى انگلسـتان و ولـز در پاصفحـه توضیـح داده اند.

نقد حوزه بین رشته ای

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ic

br
.f

as
ln

am
eh

.o
rg

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                            12 / 26

http://icbr.faslnameh.org/article-1-428-fa.html


35097

سال چهارم، شماره 15
پاییز 1396

عبارت ها و جمله هاى زائد بر متن اصلى و افزودة بى مورد مترجمان
ادعــاى ترجمــۀ آزاد و آزادپنداشــتن خــود در ترجمــه سبب شــده کــه در ده هــا 
ــه متــن ترجمــه  ــر متــن انگلیســى ب ــد ب ــارات و جمالتــى زائ جــاى متــن ترجمــه عب
اضافه شــده و ایــن مــورد از همــان اولیــن ســطرهاى کتــاب شــروع مى شــود و تــا آخــر 

ــه دارد: ــاب ادام کت
چندیــن ســال اســت انتشــاِر ... (ص 12، مقدمــۀ ســردبیر)؛ از دیگــر مالحظــات 
ــت پرســش در شــکل گیرى و انجــام پژوهــش، گســتردگى و  ــه اهمی ــوط ب مرب
وســعت پژوهــش اســت (ص 20)؛ بنابرایــن، اجــازه دهیــد بــا ارائــۀ مثالــى رونــد 
ــت را  ــت و موقعی ــاس باف ــى و براس ــى منطق ــش در چارچوب ــکل گیرى پرس ش
بیشــتر توضیــح دهیــم (ص 24)؛ نکتــۀ دیگــرى کــه بایــد مدنظــر قــرار گیــرد 
ــه  ــرد ک ــرح ک ــکلى مط ــوان پرســش را به ش ــه ... (ص 26)؛ مى ت ــن اســت ک ای
ــراد غیربومــى نداشــته باشــد (ص 27)؛ اجــازه دهیــد  ــا اف ــه مصاحبــه ب ــاز ب نی
ــه... (ص  ــم ک ــرض کنی ــد ف ــم (ص 34)؛ بیایی ــه کنی ــى ارائ ــورد مثال ــن م در ای
ــى در...  ــف عملیات ــداى ص 39، تعاری ــات ابت ــِح واضح ــۀ توضی ــه جمل 35)؛ س
نوشــته شــدند (ص 39)؛ واضــح اســت کــه... (ص 78)؛ به عنــوان مثالــى دیگــر... 
ــروف شکســپیر  ــى از نمایشــنامۀ مع ــاط مثال ــد دراین ارتب (ص 86)؛ اجــازه دهی
(هملــت) ارائــه کنیــم (ص 88)؛ در ایــن نمایشــنامه... (و 300 کلمــه زیرنویــس 

شــرح تــراژدى هملــت و پولونیــوس و اشــتباه انــدروز و... 
ــاى روش  ــردبیر کتاب ه ــۀ س ــینۀ مقدم ــه س ــاب ب ــن کت ــل از مت ــال، قب ــن ب ــر ای تی
پژوهــش (ص 13 و 14) خورده اســت کــه مقدمــۀ حــدوداً 160 کلمــه اى انــدروز را کــه 
مى شــد بــا 170 یــا 180 کلمــه بــه فارســى برگردانــد تــا حــدود 350 کلمــه طوالنــى 

کرده اســت.

خطاها یا بى دقتى هاى ترجمه
ــاى  ــى معن ــه و گاه ــورت گرفت ــى ص ــا بى دقتى های ــا ی ــاره اى خطاه ــه، پ  در ترجم
جملــه اى را نادرســت یــا مغشــوش عرضــه کرده اســت. کشــف و کنتــرل مــوارد خطــاى 
ــتلزم  ــت و مس ــوار اس ــیار دش ــان، کارى بس ــۀ آزاد مترجم ــر ترجم ــر چت ــه، زی ترجم
بازترجمــه یــا تطبیــق ترجمــه و متــن اســت کــه کارى خــارج از حــد بررســى 
ــود و  ــر مى ش ــوارد ذک ــن م ــاه از ای ــۀ کوت ــد نمون ــر، چن ــدول زی ــت. در ج ــر اس حاض
ــا شــماره صفحه هــاى التیــن ـ هــم قابــل تطبیــق  ـ ب نقل قول هــاى داخــل متــن مقالــه 
بــا ترجمــۀ فارســى اند. کشــف و بازترجمــۀ بقیــۀ مــوارد، به خصــوص مــوارد طوالنى تــر 

ــذارم. ــرم مى گ ــان محت ــود مترجم ــدة خ را به عه

اندیشه ای ژرف، ترجمه ای «آزاد» در کتابی نامتعهد به اصل
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ترجمۀ نگارندهمتن کتابترجمۀ مترجمان

دالیل منطقى طرح 
پرسش

در بیشـتر موارد پرسش ها 
خودبه خـود و بـدون دلیل 
بلکـه  نمى شـوند،  مطـرح 
موقعیتـى  یـا  بافـت  از 
خـاص منشـأ گرفتـه یا در 
موقعیـت  یـک  بـه  پاسـخ 
مى گیرنـد.  شـکل  خـاص 
الزم اسـت یـادآورى شـود 
بـا  یـا  بشـر  دانـش  کـه 
تـالش بـراى روشـن کردن 
پیرامـون  نظـرى  ابهامـات 
حداقـل  یـا  موضـوع  یـک 
مشـکالت  رفـع  بـراى 
مبتالبـه جامعـه پیشـرفت 

.(24 (ص  مى کنـد... 

 Research
 questions and

rationales
Most questions do 
not simply form 
themselves from 

the air; they derive 
from contexts, or 
in response to a 
situation. Thus 

knowledge progresses 
dialogically, or 
dialectically, in 

response to an existing 
state of affairs that 
is perceived to be 

incomplete or, at best, 
a partial solution to 

contextual needs. [p. 5]…

پرسش هاى پژوهش و 
خاستگاه هاى آن ها

پرسش ها از آسـمان به ذهن 
فـرود نمى آینـد، بلکه حاصل 
پس زمینه هایى انـد  وجـود 
نسـبت  مـا  واکنش هـاى  و 
بـه وضعیتـى خـاص؛ یعنـى 
آگاهى هـاى مـا یـا ازطریـق 
ازطریـق  یـا  و  گفتمانـى 
و  مى شـوند  حاصـل  جدلـى 
بـه  نسـبت  مـا  واکنـش  در 
اوضـاع و امـورى کـه به نظـر 
داراى کاسـتى هایى هسـتند 
رفـع  ازعهـدة  دسـت کم،  یـا 
نیازهـاى مربـوط برنمى آیند.

با  بودیم  امیدوار  ابتدا 
پرسش هایى  بر  تمرکز 
فناورى  نفوذ  مانند 
بر  ارتباطات  و  اطالعات 
یا  چیست؟  سوادآموزى 
نفوذ سوادآموزى بر فناورى 
ارتباطات  و  اطالعات 
دوطرفه  رابطه اى  چیست؟ 
بین آن ها برقرار کنیم (ص 

.(35

Initially, we were 
hoping to maintain a 
two-way relationship 

between ICT and 
literacy learning, i.e. 
what is the influence 

of ICT on literacy 
learning and in turn, 
what is the influence 

of literacy learning on 
ICT? (p.10)

بودیــم  امیــدوار  نخســت، 
دوســویه  رابطــه اى  کــه 
ــات و  ــاورى اطالع ــان فن می
ســوادآموزى  و  ارتباطــات 
یعنــى  کنیــم؛  برقــرار 
تأثیــر  کــه]  [بفهمیــم 
ــات و  ــاورى اطالع ــى فن کل
ــوادآموزى  ــر س ــات ب ارتباط
برعکــس،  و  چیســت؟ 
ــى  ــر کل ــه تأثی ــم ک دریابی
فنــاورى  بــر  ســوادآموزى 
ارتباطــات  و  اطالعــات 

؟ چیســت

نقد حوزه بین رشته ای
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 3 این  از  کدام یک  این که 
را  نفوذ)  و  اثر  (تأثیر،  واژه 
کنید  استفاده  پرسش  در 
وابسته  است  نکته  این  به 
یا  تمرکز  میزان  چه  که 
پژوهش  در  را  گستردگى 
به بیان دیگر  دارید؟  مدنظر 
دیافراگمى  یا  روزنه اى  چه 
را براى مطالعۀ خود درنظر 
«نفوذ»  واژة  گرفته اید؟ 
روزنه اى وسیع را پیشنهاد 
به  نسبت  «اثر»  مى کند، 
کوچک ترى  روزنۀ  نفوذ 
دو  هر  از  «تأثیر»  و  دارد 

کوچک تر است.
با توجه به تعدد متغیرها و 
حوزة  در  تأثیرگذار  عوامل 
و  (آموزش وپرورش  ما  کار 
گرفتیم  تصمیم  یادگیرى) 
پژوهش  (تمرکز)  روزنه 
با  آن چه  از  بازتر  کمى  را 
«تأثیر»  واژة  از  استفاده 
نگه   مى شد  پیشنهاد 
«اثر»  واژة  بنابراین  داریم. 
خود  تصمیم  و  انتخاب  را 
را  پژوهش  پرسش  براى 
کردیم  توجیه  این گونه 

(ص 36-35).

As soon as you are 
beginning to focus on 
influence or impact 
or effect, you need 

to decide how sharp 
that focus will be - 
or, more accurately, 

how tight the aperture 
will be of your study. 
Influence suggests a 

wide aperture; impact 
a smaller one; and 

effect the tightest of 
the three. Because 

our attention was in a 
field - education and 
learning-with a large 
number of variables 
and factors at play, 
we wanted to keep 
the aperture open a 
little more widely 

that would have been 
suggested by the use 
of ‘effect’, and so we 
decided on ‘impact’. 

Here’s how we 
justified that decision: 

(p. 10)

ــى  ــر یک ــه ب ــرد آن ک به مج
کلــى،  تأثیــر  حــوزة   3 از 
تأکیــد  اثــر  یــا  تأثیــر 
بایــد  کنیــد،  (فوکــوس) 
تصمیــم بگیریــد کــه چقــدر 
بایــد روى موضــوع فوکــوس 
ــر،  ــارت دقیق ت ــد. به عب کنی
بســته بودن  یــا  تنگــى 
دهانــۀ پژوهــش شــما چقدر 
کلــى»  «تأثیــر  اســت؟ 
ــد)  ــاز (وای ــۀ ب ــر دهان بیانگ
بیانگــر  «تأثیــر»  اســت؛ 
و  اســت؛  دهانــۀ کمى بــاز 
«اثــر» بیانگــر تنگ تریــن 
دهانــه. ازآنجاکــه توجــه مــا 
ــا  ــوزه اى ب ــه ح ــوف ب معط
ــا  ــى از متغیره ــمار فراوان ش
ـ حــوزة  بــود  عوامــل  و 
آمــوزش و یادگیــرى ـ مــا 
ــه  ــه دهان ــم ک ــر آن بودی ب
کــه  «اثر»ســنجى  از  را 
شــده  پیشــنهاد  مــا  بــه 
ــم  ــر بگیری ــى بازت ــود، کم ب
تصمیــم  بدین ســبب  و 
ــر» را  ــۀ «تأثی ــم دهان گرفتی
ــاب  ــل انتخ ــم. دلی برگزینی

مــا به شــرح زیــر بــود:

اندیشه ای ژرف، ترجمه ای «آزاد» در کتابی نامتعهد به اصل
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1. چرا بررسى موقعیت هاى 
مى تواند  فرد  زندگى 
دوم  زبان  فراگیران  براى 

ارزشمند باشد؟
از  جنبه هایى  چه   .2
بر  زندگى تان  موقعیت 
تأثیر  دوم  زبان  یادگیرى 
زبان  چگونه  مى گذارند؟ 
آیا  مى گیرید؟  یاد  را  دوم 
مدنظر  زبان  که  افرادى  با 
آن ها زبان مادرى آن هاست 
مى کنید؟  برقرار  ارتباط 
تلویزیون  برنامه هاى  یا 
تماشا  را  دوم  زبان  به 
مشاغل  به  یا  مى کنید؟... 
که  مى پردازید  پاره وقتى 
مجبور هستید با زبان دوم 
براى  یا  کنید؟  صحبت 
اقامت خانه هایى را از افراد 

بومى کرایه مى کنید؟...
یادگیرى  شما  به نظر   .3
که  کشورى  در  دوم  زبان 
آن زبان، زبان مادرى است 
بهتر صورت مى گیرد یا در 
مدنظر  زبان  که  کشورى 
به طور  است؟  دوم  زبان 
انگلیسى  یادگیرى  مثال 
بریتانیا  مثل  کشورى  در 
هند؟  مثل  کشورى  یا 
زبان  یادگیرى  به بیان دیگر 
یا  بومى  موقعیت  در  دوم 
(ص  غیربومى؟  محیط  در 

(48

1. Why does the real-
life context yield 

worthwhile results 
for second language 

learners?
2. In real-life contexts, 
what aspects of culture 

affect your second 
language learning? 
How do you learn 
a second language 
(communicate with 

native speakers, watch 
TV program- mes, 
do part-time jobs, 

residence with private 
families, join in social 

activities, etc.)?
3. Comparison of 
second language 
learning between 
the native real-life 
context and non-
native speaking 
environments. 

Which is the most 
worthwhile: learning 
English as a second 
language in a native 
context or in a non-

native speaking 
environment?

زندگــى  محیــط  چــرا   .1
فراگیــران  بــراى  واقعــى 
نتیجه بخش تــر  دوم  زبــان 

اســت؟
زندگــى  محیــط  در   .2
واقعــى، کــدام جنبه هــاى 
یادگیــرى  بــر  فرهنگــى 
تأثیــر  شــما  دوم  زبــان 
بــراى  مى گذارنــد؟ 
یادگرفتــن زبــان دوم چه کار 
آدم هایــى  (بــا  مى کنیــد 
ــان مــادرى   کــه زبانشــان زب
ــد،  ــو مى کنی ــت گفت وگ اس
را  تلویزیــون  برنامه هــاى 
کار  مى کنیــد؟  تماشــا 
بــا  مى گیریــد؟  پاره وقــت 
کســى کــه زبانــش زبــان 
دوســِت  اســت،  مــادرى 

مى شــوید؟...) همخانــه 
امــکان  بخواهیــد  اگــر   .3
را  دوم  زبــان  یادگیــرى 
زندگــى  محیــط  دو  در 
زبــان  محیــط  در  واقعــى 
ــادرى  ــان غیرم ــادرى و زب م
ــان  ــد، کدامش ــه کنی مقایس
اســت؟  نتیجه بخش تــر 
فراگیــرى زبــان انگلیســى 
در  دوم  زبــان  به عنــوان 
کشــورى کــه زبان اصلــى اش 
ــا  ــت؟ ی ــان انگلیســى اس زب
کشــورى کــه زبان اصلــى اش 
زبــان انگلیســى نیســت؟

نقد حوزه بین رشته ای

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ic

br
.f

as
ln

am
eh

.o
rg

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                            16 / 26

http://icbr.faslnameh.org/article-1-428-fa.html


350101

سال چهارم، شماره 15
پاییز 1396

دربارة روشنى و ثبات این 
پرسش ها هیچ شکى وجود 
منبع  دو  از  آن ها  ندارد. 
از  دانش آموزان  تجربه اى 
مرور  از  و  معلم  دیدگاه 
پیشینه تدوین شده اند (ص 

.(73

There is no doubting 
the clarity or 

provenance of these 
questions. They 
emerge from the 

student’s experience 
as a teacher and also 

from the review of the 
literature; they are a 

distillation from these 
two sources (p. 37)

ــتگاه  ــا خاس ــفافیت ی در ش
تردیــدى  پرســش ها  ایــن 
پرســش ها  ایــن  نیســت. 
تجربــۀ  از  برخاســته 
دانشــجویى کــه معلم اســت، 
ــرور  ــز از م برخاســته اند و نی
ادبیــات و حاصــل وجــود 

منبع انــد. دو  ایــن 

و  فرایند  برداشت،  چه 
زبان  تدریس  از  تجربه اى 
انگلیسى به عنوان زبان دوم 
وجود  ابتدایى  مدارس  در 

دارد؟ [ص 75]

What are the 
perceptions, the 

processes and the 
experiences of the 

teaching of English as 
a second language in 
a primary school? [p. 

39]

ــورد تدریــس انگلیســى  درم
در  دوم  زبــان  به عنــوان 
نظرهایــى  چــه  دبســتان، 
روش هایــى  چــه  هســت؟ 
بــه کار گرفتــه مى شــود و 
ــت   ــى به دس ــه تجربه های چ

آمده اســت؟

آموزان  دانش  و  معلمان 
نقش  دربارة  اعتقادى  چه 
روش هاى  و  سیاست ها 
زبان  فراگیرى  در  مدرسه 

انگلیسى دارند؟ (ص 76)

What do teachers and 
pupils believe about 
the contribution of 

these school processes 
to the acquisition of 

English? (p. 39)

معلم هــا و شــاگردان دربــارة 
فرایندهــاى  ایــن  کمــک 
ــرى  ــه فراگی ــگاهى ب آموزش
زبــان انگلیســى چــه نظــرى 

ــد؟ دارن

اندیشه ای ژرف، ترجمه ای «آزاد» در کتابی نامتعهد به اصل
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پرسـش اصلى: معلمـان با 
معرفى مواد خوددسـترِس 
چـه  بـا  وب  مبتنى بـر 
آموزشـى  چالش هـاى 
یادگیـرى  و  تدریـس  در 
در  خارجـى  زبان هـاى 
یـک مرکـز زبان در سـطح 
آمـوزش عالـى مواجه انـد؟

پرسش هاى کمکى:
و  موضوعات  چه   .1
دربارة  آموزشى  پیامدهاى 
و  سازمان دهى  طراحى، 
زبان  یادگیرى  مواد  تألیف 
وب  مبتنى بر  خوددسترس 

وجود دارد؟
زبان هـاى  مدرسـان   .3
چـه  اسـت  الزم  خارجـى 
تغییرات آموزشـى و عملى 
را بـا هـدف بهبـود کاربرد 
زبـان  یادگیـرى  مـواد 
مبتنى بـر  خوددسـترس 
یادگیـرى  افزایـش  و  وب 
زبـان هـدف ایجـاد کنند؟ 

(87 (ص 

Main question: 
What are the 
pedagogical 

challenges that 
teachers have been 

facing with the 
introduction of web-

based self-access 
material in the 

teaching and learning 
of foreign languages 
in a higher education 

language centre?
Contributory 

questions:
What are the 

pedagogical issues 
behind the design, 
organisation and 

compilation of web-
based self-access 

language learn- ing 
material?

What are the 
pedagogical and 
practical changes 

that foreign language 
tutors need to 

undertake in order to 
enhance the use of 

web-based self-access 
language learning

material to support the 
learning of the target 

language?

ورود  بــا  اصلــى:  پرســش 
قابل دســترس  مــواد 
اینترنتــى بــه حــوزة تدریس 
زبان هــاى  یادگیــرى  و 
ــان  ــز زب ــک مرک ــِى ی خارج
دانشــگاهى، معلمــان بــا چــه 
مســائل تدریســى اى مواجــه 

نــد؟ بوده ا
پرسش هاى کمکى:

طراحــى،  پشــت صحنۀ  در 
ترجمــه  و  ســازمان دهى 
ماشــیِن)  زبــان  (بــه 
زبان آمــوزى  عناصــر 
اینترنتــى،  قابل دسترســى 
مطالــب  و  مــواد  چــه 
جــاى  تدریســى اى 

؟ ســت فته ا گر
آمــوزش  مربیــان 
بــراى  خارجــى  زبــان 
بــه  سرعت بخشــیدن 
کاربــرد مــواد زبان آمــوزى 
اینترنتــى  قابل دســترس 
ــرى  ــت از یادگی ــراى حمای ب
زبــان خارجــى موردنظــر، 
تحــوالت  چــه  پذیــراى 
ــد  ــى اى بای ــى و عمل تدریس

؟ شــند با

نقد حوزه بین رشته ای
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دراین ارتباط  دهید  اجازه 
مثالى از نمایشنامۀ معروف 
ارائه  (هملت)  شکسپیر 
نمایشنامه  این  در  کنیم. 
به  پولونیوس  نصیحت 
موضوع  در  مى تواند  افیلیا 
توصیۀ  به عنوان  بحث شده 
دانشجو  به  راهنما  استاد 
و  وسایل  «با  شود:  تلقى 
غیرمستقیم،  روش هاى 
مى توان حقایق و اطالعات 
آورد  به دست  را  مستقیم 

(ص 88).

Rather like Polonius’ 
advice to Ophelia in 

Hamlet, a supervisor’s 
advice in this case 

might be to say: ‘by 
indirections find 

directions out’. [p. 49]

ــتاد  ــوردى اس ــن م در چنی
پنــد  مى توانــد  راهنمــا 
پولونیــوس بــه [رینالــدو] 
یــادآور  دانشــجو  بــه  را 
ــه  ــه ک ــه: «از آ ن چ ــود ک ش
اســت،  دور  حقیقــت  از 

دریــاب». را  حقیقــت 

و  شک  مورد  این  در  اگر 
نصیحت  از  دارید،  تردید 
پیروى  ییتس  بى.  دبلیو 
مى گوید:  که  کنید 
سنتى  نمک  «همان 
مادة  بهترین  (قدیمى) 
بسته بندى  براى  محافظ 
به بیان دیگر،  است». 
مطلب  مى خواهید  اگر 
از  کنید  مطرح  جدیدى 
به خوبى  و  مرسوم  ساختار 
کنید،  آزمون شده  استفاده 
بیشتر  در  که  همان گونه 
پژوهش ها استفاده مى شود 

(ص 90).

If in doubt, follow 
W. B. Yeats’ advice: 

‘ancient salt is 
best packing’. In 
other words, use 
conventional and 

well-tried structuring 
and packaging if you 

want to say something 
new (as most research 

does). [p. 49]

اگــر دو دل هســتید، بــه 
پنــد دبلیــو. بــى. ییتــس 
[شــاعر انگلیســى] گــوش 
ــد:  ــه مى گوی ــد ک ــرا دهی ف
قدیمــى  نمــک  «همــان 
بهتریــن محافــظ اســت»؛ 
مى خواهیــد  اگــر  یعنــى 
بزنیــد،  تــازه اى  حــرف 
روش  و  روال  همــان  از 
مرســوم و جاافتــاده  (کــه 
کار  بــه  پژوهش هــا  اکثــر 
ــد) اســتفاده کنیــد. مى گیرن

اندیشه ای ژرف، ترجمه ای «آزاد» در کتابی نامتعهد به اصل
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است  ممکن  فرضیه 
علمى  حدس  یک  نتیجۀ 
احتمال  بیشتر  اما  باشد، 
دوره اى  براساس  دارد 
به  یا  استقرایى  تفکر  از 
به عنوان  منطقى  شکلى 
نقض کنندة بعضى نظریه ها 
مطرح شده  قضایاى  و 
ایده ها  از  مجموعه اى  یا 
پس  باشد.  تصورات  یا 
فرضیه،  فرمول بندى  از 
آزمون  به  آن  درستى 
آیا  که  مى شود  گذاشته 
با  ممکن  حالت هاى  این 
واقعى  جهان  در  آن چه 
و  هم خوانى  مى دهد،  رخ 
(ص  نه؟  یا  دارد  شباهت 

.(124

They might be the 
product of an educated 

guess, but are more 
likely to emerge 
from a period of 

inductive thinking 
or, dialectically, as 

an antithesis to some 
existing ‘thesis’ or 
set of ideas and/or 
assumptions. The 
hypothesis is then 

subjected to empirical 
testing to see if its 
‘possible world’ is 

anything like the real 
world (p. 75)

از  مى تواننــد  فرضیه هــا 
یــک حــدِس برخاســته از 
ذهنــى فرهیختــه باشــند، 
دورة  حاصــل  اغلــب  امــا 
یــا  اســتقرایى اند  تفکــر 
ـ اگــر از دیــد دیالکتیکــى 
از  کنیــم ـ  نگاهشــان 
یــک  برابــر  در  آنتى تــزى 
مجموعــه اى  یــا  «تــز» 
تصــورات  یــا  افــکار  از 
بنابرایــن،  برمى خیزنــد؛ 
فرضیــه نیازمنــد آزمونــى 
ــا مشــخص  تجربــى اســت ت
دنیــاى  آیــا  کــه  شــود 
ــاى  ــد دنی ــن آن همانن ممک
واقعــى هســت یــا نــه؟

به طور مثال در یک رسالۀ 
زمینۀ  در  کارشناسى ارشد 
و  اهمیت  و  سوادآموزى 
نقش آموزشى داستان هاى 
به شکل  پرسشى  ایُسپ 
نشده است  مطرح  معمول 

(ص 119).

In a Masters thesis 
on the literary 

and educational 
significance of the 
Aesopic fable, for 

example, there is no 
question as such. 

(p.71)

رســالۀ  در  مثــًال 
در  کارشناسى ارشــدى 
زمینــۀ بررســى ارزش ادبــى 
ازوپ،  فابــل  آموزشــى  و 
ازاین دســت  پرسشــى 

نــدارد. وجــود 

خطاهاى کوچک، ولى...
درسـت  انـدروز  12سـطرى  کوتـاه  بسـیار  «سـپاس نامۀ»  حـذف   -
نبوده اسـت. ایـن بخـش حـاوى قدردانـى از چنـد دانشـجو اسـت کـه مطالـب 
پایان نامه هاى شـان در ایـن کتـاب نقل شـده و انـدروز به پـاس آن چـه از آنـان 

.(p. xi) کرده اسـت   قدردانـى  آموختـه  
ص 13: زیرنویـس: دورة MPhil  به سـادگى همـان دورة دانشـورى   -

ایـران اسـت کـه مـدرك دانشـورى هـم مى دهـد19؛

نقد حوزه بین رشته ای
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ص 17: نام «سـلى میچل» Sally Mitchel در نخسـتین سـطر متن   -
اصلـى ترجمـه، به فارسـى «سـالى میشـل» برگردانده شده اسـت؛

ص 22: بـا توجـه بـه معادل هـاى فارسـى مشخص شـده بـراى 3   -
واژة impact، effect وinfluence  بایـد معادل هـاى «فارسـى» تعیین شـده در 
صفحه هـاى 21 و 22 مى آمـد نـه این کـه اصـل انگلیسـى ایـن 3 واژه در متـن 

فارسـى نشـانده شود.
نوشـته  «ولـز»  نادرسـت،  بـه  همه جـا   (Wales) ِویلـز   :23 ص   -

سـت؛ ه ا  شد
ص 29: در اثـر کوهـن و همـکاران (ص 5 تـا 83 ) نوشته شـده کـه   -

صحیحـش: ص pp. 83-5 / 83 -5) اسـت؛ 
ص 35: روزنـه اى وسـیع=wide aperture کـه درسـتش دهانـۀ بـاز   -

[عدسـى دوربیـن] اسـت؛
ص 32: عنـوان درسـت فصـل دوم کتـاب چنیـن اسـت: «چگونـه   -

مى کنـد» مشـخص  را  پایان نامـه  روش شناسـى  پژوهـش،  پرسـش 
ص 48-50: خلـط آزاردهنـدة معنایـى کاربـرد عبـارت «بومـى» در   -
 native»، «native language»،» ایـن صفحه هـا و جاهـاى دیگرى کـه عبـارت
بـه کار  «بومـى»)  معـادل  بـا  (همگـى  این هـا  مشـابه  و   ««native context
رفته اسـت. ایـن مشـکل ناشـى از سـهل انگارى مترجمـان در تصمیم گیـرى 
اولیـه بـراى انتخـاب معادلى مناسـب بسـته بـه بافت کالمى اسـت؛ مثـل زبان 

مـادرى، زبـان غالـب و زبان مسـلط.
معادل گـذارى سـه گانۀ مترجمان براى سـه اصطـالح effect (تأثیر)،   -
impact (اثـر) و influence (نفـوذ) دقیـق نیسـت؛ مقایسـه شـود بـا 3 معادلى 
کـه بنـده در قیـاس اثـر و تأثیـر و تأثیر کلـى و نامشـخص دارو انتخـاب کرده ام.
ـ بـا توجـه بـه توضیـح معـادل عدسـى «وایـد»  -  معـادل «نفـوذ» 
و  نیسـت  درسـت    influence اصطـالح  بـراى  35) ـ  (ص  عکاسـى  دوربیـن 
معنـاى درسـتش «تأثیر نامشـخص» یـا «تأثیر نه چندان روشـن» اسـت. خود 
 vaguely felt influence انـدروز هـم برایش عبـارت «مبهم یا تأثیـر مبهـم» را

.(p. 4) به کاربرده اسـت 
عبـارت   85 و   84 صفحه هـاى  هـرم  دو  هـر  ذیـل  یادداشـت  در   -
empirical ذکر شده اسـت، اما در نخسـتین زیرنویس این عبارت «آزمایشـى» 

(ص 85). دیگـرى «اکتشـافى»  در  و   (84) ثبت شـده 
ص Aesop :119 در زبـان فارسـى دهه هاسـت کـه بـا نـام «اِزوپ»   -
فابـل  انگلیسـِى  عنـوان  همـان  بـا  نیـز  او  کوتـاه  قصه هـاى  و  شناخته شـده 

اندیشه ای ژرف، ترجمه ای «آزاد» در کتابی نامتعهد به اصل
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ازوپ). (فابل هـاى  جاافتاده انـد 
ص 119: ارزش «ادبـى (literary) و آموزشـى» فابل هـاى ازوپ، نـه   -

(literacy) «سـوادآموزى»  ارزش 
ص 120: معـادل مسـتقیم mini-thesis مینى  رسـاله راحت تر اسـت   -

و گویـا پیشـوند «مینـى» در ایران شـناخته  شده اسـت.
در  یـا  بـا ایرانیک کـردن  به سـادگى  در انگلیسـى  تنـوع پرسـش ها   -

مى آیـد: ذى ربـط  جملـۀ  به عـالوة  پرسـش،  نشـانۀ  گذاشـتن  گیومـه 
’can’ questions...پرسش هاى «مى شود»ى؛ «مى توان»ى؛  -

’how’ questions...پرسش هاى «چطورى»؛  -
’should’ questions...پرسش هاى «باید»ى؛  -
’what’ questions...پرسش هاى «چه»اى؛   -
-  ’why’ questions...پرسش هاى «چرا» یى.

بنابرایـن، نیـازى به جمله هـاى طوالنى توضیحـى ـ چون این 
پرسـش واژة «مى تـوان» را در بـردارد (ص 69) ـ بـراى ایـن نـوع 
پرسـش ها نیسـت؛ به عـالوه، خواننـدة چنیـن کتابى فـردى حرفه اى 

اسـت و ایـن نـکات را مى فهمد.

ساختار غیرحرفه اى کتاب: صفحه آرایى نامناسب و غلط هاى چاپى و ویرایشى
بى توجهـى بـه سـاختار حرفـه اى یـک کتـاب، گرچـه ممکـن اسـت تنهـا آسـیب زدن به 
صـورت کتـاب اصلـى شـمرده شـود؛ اما ایـن آسـیب، در ترجمۀ فارسـى، هم بـه صورت 
و هـم بـه محتـواى متـن انگلیسـى کتاب آسـیب زده اسـت. متن انگلیسـى کتـاب اندروز 
صفحه بنـدى اى دقیـق و حرفـه اى دارد. متـن کتـاب بـا فونـت مخصوص به خـودش چاپ  
شده اسـت؛ بـراى مـوارد بسـیار متعـدِد تأکیدبـر مطالب یـا نقل قول هـا فونتـى کوچک تر 
بـه کار رفته اسـت؛ قاعـدة فاصله گـذارى بیـن متـِن اصلـى کتـاب و متـن نقل قول هـا و 
رعایـت  سطرهاى شـان  فاصلـۀ  کم کـردن  و  بخش هـا  ایـن  حاشـیۀ  افزایـش  تأکیدهـا، 
شده اسـت. در مـواردى نیـز کـه واژه، عبـارت یـا اصطالحـى موردتأکیـد بـوده، داخـل 
عالمـت تأکیـد᾽ ῾ یـا عالمـت نقل قـول « » قرارگرفتـه و ممتاز شـده و ایـن کار در 84 
صفحـۀ متـن اصلـى (انگلیسـى) کتـاب، در بیـش از 40 مـورد نقل قول یا تأکیـد جمله ها 
و ده هـا بـار تأکیـد کلمـات و عبارات رعایت  شده اسـت؛ امـا در صفحه بنـدى متن ترجمۀ 
فارسـى (جـز در زیرنویس هـا و فهرسـت مطرح شـده در ص 44) چنیـن نکتـه اى رعایـت 
نشده اسـت. کل متـن کتـاب بـا فونتى ثابت چاپ  شـده و حتـى درمورد فهرسـت صفحۀ 
44 هـم به درسـتى اجـرا نشده اسـت؛ یعنـى 10 سـطر زیرمجموعه هـاى سـطر پنجـم؛ 
تازه هـاى پژوهـش در زمینـۀ انتقـال، انسـجام و پیشـرفت، فصاحـت و بالغـت کـه بایـد 
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تورفتگـى مجـدد داشـته باشـند، حاشـیه اى هم تراز با سـایر سـطرها دارنـد. در تصویر 2 
دو صفحۀ 58 متن فارسـى و 27 متن انگلیسـى (متن انگلیسـى و ترجمۀ فارسـى همان 

متـن) بـراى مقایسـۀ قاعـده و بى قاعدگـى نشـان داده  شده اسـت.

تصویر 2. رعایت نکردن تغییر فونت ها و فاصله گذارى هاى تأکیدى در متن فارسى

جـز ایـن اشـکاالت بنیـادى کتـاب، برخـى غلط هـاى چاپـى و ناهماهنگى هـاى صـورى 
هـم در کتـاب مشـاهده مى شـود؛ ازجملـه غلـط امالیـى عنـوان روى جلـد کتـاب کـه 
حـذف  آمده اسـت.  به صـورت «مالحضـات»  و  بـا «ض»  عبـارات «مالحظـات»  آن  در 
حـرف «کاف» از عبـارت «کمکـى» در سـرصفحه هاى فصـل پنجـم کتـاب: پرسـش هاى 
کمکـى (کـه در صفحه هـاى مفصـل به صـورت «پرسـش هاى کمـى» درج  شده اسـت؛ 
عـدم حروف چینـى صحیـح یـا ایجاد ترکیبـى زیبا بـراى منابـع کتاب نامـه و ناهماهنگى 
کلمـات و عبـارات واژه نامـه بـا کلمـات و عبـارات متـن، ثبـت 20 مـورد واژه و اصطـالح 
به صـورت جمـع (پرسـش«ها»، داللت«ها»، روش«هـا» و... و حفظ عالمـت جمعs  براى 
معادل هـاى التیـن آن هـا؛ عدم انطباق «هاى غیرملفوظ» (ــۀ) در متن و کسـرة «ى» در 
واژه نامـه (مطالعـۀ موردى=مطالعه ى مـوردى، پیشـنهادة پژوهش=پیشـنهاده ى پژوهش، 

و...).  پایان نامۀ=پایان نامـه ى 
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چند پیشنهاد در راستاى بهبود کار
اگـر قرار باشـد کتـاب تجدید چاپ شـود، امید اسـت کـه مترجمان   -
محتـرم متـن انگلیسـى کتـاب را فـارغ از قصـد ترجمـه و بـا دقـت مطالعـه 

کننـد تـا صداقـت بنـده را در سـادگى متـن انـدروز بپذیرند؛
مترجمـان به عنـوان خواننـده ترجمـۀ خـود را بخواننـد و ازآن جاکـه   -
متـن انگلیسـى را هـم در اختیـار دارنـد، بـا نگاهـى انتقـادى ترجمه شـان 
را بازخوانـى کننـد و آن را بـا متـن اصلـى مطابقـت بدهنـد و سـعى کننـد 

تاحدامـکان بـه متـن اصلـى نزدیک تـر شـود؛
به خصـوص پیشـنهاد مى شـود کـه کتـاب را دیگربـار و به صـورت   -

کننـد؛ ترجمـه  آزاد  ترجمـۀ  بـا  نـه  و  مؤلـف  جمله هـاى  منطبق بـر 
مؤلـف  متـن  براسـاس  را  کتـاب  دوم  و  اول  فصل هـاى  به هرحـال،   -

کننـد؛ بازترجمـه 
اگـر قصـد ادامـۀ کار و ترجمـۀ کتابچه هاى دیگر... را داشـته باشـند   -
پیـش از شـروع بـه ترجمـۀ متـن، ابتدا همـۀ متن را بـه انگلیسـى بخوانند و 

بازگویـى کننـد و سـپس بـه ترجمـۀ مکتـوب آن اقـدام کنند؛
خطاهـاى چاپـى، ویرایشـى و صفحه آرایـى غیراصولـى کتـاب را نیز   -

کنند. رفـع 

پایان سخن شنو که...
 سخنانم را با یادآورى دو نکتۀ عجیب به پایان مى رسانم:

شمارگان 200 نسخه اى کتاب؛  -
ترجمۀ «اهداییۀ» کتاب ریچارد اندروز:  -

Dedication
To my research students: past, present and future (p. vi)

و ترجمۀ آزاد فارسى اش (ص 5)

پی نوشت
1. research
2. Research Questions
3. Prof. Richard Andrews

نقد حوزه بین رشته ای
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4. University of East Anglia, Norwich, England.
5. York
6. UCL(University College London) Institute of Education in London.
7. The university of Hull
8. University of Middlesex
9. Royal Society of Arts
10. Academy of Social Sciences
11. scale

12. مترجمان این 3 واژه را بدین ترتیب ترجمه کرده اند: effect = «تأثیر»، impact «اثر» و 
influence = «نفوذ» (ص 16).

13. ketamine
14. main/principal question
15. subsidiary question
16. conceptual grid
17. focus group
18. key stage

مـادة 29 [آیین نامـۀ اجرایـى دورة  مـدرك «دانشـورى» ایـران...   = Master of Philosophy  .19
دکتـرى دانشـگاه علم وصنعـت ایران]: درصورت عـدم موفقیـت دانشـجو در اولین آزمون جامـع، درصورت 
تصویـب شـوراى آموزشـى و پژوهشـى دانشـکده، آزمونـۀ مجدد تنها بـراى یک بـار دیگـر و در اولین زمان 
آزمـون بعـدى انجـام مى پذیـرد. درهرحالـت، دانشـجو حداکثـر تـا پایـان نیم سـال چهـارم بایـد آزمـون 
جامـع را بـا موفقیـت گذرانـده باشـد و درغیراین صـورت، از ادامـۀ تحصیـل محـروم مى شـود... تبصره: 
روش  درسـى  واحـد   4 گذرانـدن  بـا  مى توانـد  جامـع  آزمـون  در  موفقیـت  عـدم  درصـورت  دانشـجو 
تحقیـق، مـدرك دانشـورى دریافـت نمایـد... آیین نامـۀ اجرایـى دورة دکتـرى دانشـگاه علم وصنعـت ایران

(http://www.iust.ac.ir/find.php?item=52.10264.17728.fa)؛ براساس مصوبۀ 84/01/27 
شـوراى عالـى برنامه ریـزى  وزارت علوم، تحقیقـات و فناورى.

و در تکمیـل اطـالع مربـوط بـه دورة MPhil زیرنویـس صفحـۀ 13: مـدرك تحصیلـى داده شـده بـه 
دانشـجوى دکترایـى کـه پایان نامـۀ دکتـرى اش موردپذیرش هیئت داوران قـرار نمى گیرد و هیـچ راهى هم 
بـراى اصـالح و تکمیلـش وجـود نـدارد. البتـه دانشـجو مى تواند بعـداً بـا ارائۀ موضوعـى جدیـد، پایان نامۀ 
جدیـدى ارائـه کنـد و مـدرك دکتـرى اش (PhD) را بگیرد (نقـل به مضمـون از: فیلیپـس، 1987: 128- 

.(129

منابع
آریان پور، عباس و منوچهر آریان پور. فرهنگ دانشگاهى انگلیسى ـ   فارسى، تهران، امیرکبیر.

انـدروز، ریچـارد. (1395)، مالحظـات نظـرى و عملـى پیرامـون پرسـش پژوهـش، ترجمۀ احمد 
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خامسـان و لیـال طالب زادة شوشـترى، تهـران، جامعه شناسـان.
سـامى، پـوران. (1389)، داروهـاى ژنریک ایـران با اقدامات پرسـتارى و مراقبت، تهران، بشـرى، 

. تحفه
Philips, Estelle M; D. S. Pugh. (1987), How to get a Ph.D. Philadelphia, 
Open University Press.

منابع اطالعات مربوط به اندروز و کارهایش
https://www.uea.ac.uk/education/people/profile/
richardandrews#researchTab (29/3/96)
https://www.uea.ac.uk/education/people/profile/
richardandrews#researchTab (29/3/96)
http://www.csap.cam.ac.uk/network/richard-andrews/
http://www.richardandrews.net/
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