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  مقدمه
بـه لطـف فـراهم آمـدن بسـتر مناسـب        ،هاي پيش از آن در مقايسه با سال ،1380ة در ده

انـدركاران   ريـزان و دسـت   هاي كشور كه خود حاصل دورانديشـي برنامـه   پژوهشي در دانشگاه
انجـام   ةترجمه شاهد شكوفايي و بالندگي نسـبي در زمينـ   مطالعات گسترة ،آموزش عالي است

هـا سـهم درخـور خـود را در      حاصـل ايـن پـژوهش   . اسـت  پردازي و نقد بوده پژوهش، نظريه
در طول اين  سهماست و اين  پژوهشي داشته-اي و نيز نشريات علمي هاي ملي و منطقه همايش

  . افزايش بوده است رو به -آرامي هر چند به -دهه 
هـاي انجـام    نگاهي به پـژوهش ، 1380ترين سال دهة  در اين پايانيكوشد  حاضر مي ةمقال
ها بپـردازد و بـا    فعلي اين پژوهش ةبندي و ترسيم نقش دسته  به ،مطالعات ترجمه زمينةشده در 

و موقعيـت و  مطالعات ترجمه از يك سو  گسترةهاي جهان  ها و پژوهش در نظر گرفتن گرايش
  .اندازي نو بپردازد ترسيم چشم به ،ي ترجمه در ايران از سويي ديگرهاي پژوهش نيازمندي

هـا و انـواع    هاي مختلفـي از شـيوه   بندي با توجه به ادبيات موجود در گسترة ترجمه، طبقه
رسد حتي نگرش يكساني به اين مسئله  كه به نظر مي  پژوهش در اين زمينه وجود دارد؛ بطوري

هـاي   بندي انواع پژوهش به دسته) 2002(ويليامز و چسترمن  به عنوان مثال نگاه. موجود نيست
هاي متعـددي   است، اما از جنبه) 1988و 1972(بندي هولمز  ترجمه اگرچه تا حدي مشابه طبقه

هـاي   هـاي موجـود از پـژوهش    بندي نمونة ديگر براي عدم توافق دسته. نيز تفاوت اساسي دارد
از مفاهيم، موضوعات و الگوهاي پژوهش در ) 2001(بندي حتيم  گسترة مطالعات ترجمه، طبقه

شناسي كاربردي باشد، تا ماهيت  تر تحت تأثير گسترة زبان رسد بيش ترجمه است كه به نظر مي
  .اي مطالعات ترجمه ميان رشته

هـا در زمينـة    شـناختي پـژوهش   شايد به همين دليل، تحقيقاتي كه به بررسي و نقـد روش 
نگر دربارة وضعيت و جايگاه جاري مطالعات ترجمه تامل  دي كالنپردازند و يا با دي ترجمه مي

اي كـه   كوشند در ساية هـدف و مسـئله   ها چندان وفادار نيستند و مي بندي كنند، به اين دسته مي
پـژوهش حاضـر نيـز كـه بررسـي وضـعيت       . بنـدي مناسـبي را ارائـه دهنـد     طبقـه   كنند بيان مي
پـردازد،   مـي  1380عـات ترجمـة ايـران در دهـة     هاي پژوهشي موجـود در گسـترة مطال   گرايش

تـر جنبـة آموزشـي دارنـد      هاي پيشـنهادي كـه بـيش    بندي يكي از اين طبقه تواند خود را به  نمي
  .محدود كند

تحقيقات ديگري كه مشـابه بـا مطالعـة حاضـر در سـاير نقـاط جهـان انجـام گرفتـه نيـز           
هـايي از آن   نمونه تر به  يشنهادي كه پيشهاي پ بندي اند و خود را به دسته رويكردي مشابه داشته
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هـاي   نامـه  بـه بررسـي موضـوعات پايـان    ) 2005(براي نمونه، هو . اند اشاره شد، محدود نكرده
هـا بـه    ايـن مطالعـه نشـان داد كـه غالـب آن     . مطالعات ترجمه در دو دانشگاه تايوان پرداخـت 

نظريـة ترجمـه     نامـه هـم بـه    شوند و حتي يك پايـان  هاي ادبي و نقد ترجمه مربوط مي ترجمه 
هاي نظري، مثل ساختارشكني مورد  در نقد ترجمه هم تنها تعداد معدودي در زمينه. پردازد نمي

مقالة منتشـر شـده توسـط     46نامة انجام شده و  پايان 18به بررسي ) 2007(ليايو . اند توجه بوده
پرداخـت و بـا اتخـاذ     2004تـا   1991هـاي   محققان تايواني در زمينة ترجمة شفاهي بين سـال 

در . گرفتـه پرداخـت   هـاي مطالعـات انجـام    بررسي و تحليـل كاسـتي    كيفي به-بندي كمي دسته
پژوهش انجـام گرفتـه در    1610شناختي  روش  به مطالعة) 2007(اي ديگر، يوان و تانگ  مطالعه

ايـن  . پرداختنـد  2006تا  2001هاي  گسترة مطالعات ترجمه توسط محققان چيني در طول سال
مطالعه با استفاده از روش تحليل فراواني نشان داد كه در مطالعات ترجمة چين، پربسـامدترين  
مفاهيم و كلمات كليدي ترجمة انگليسي، فرهنگ، نظرية ترجمه، ترجمة شفاهي و فناوري بوده 

  .است 
دارد و هـدف آن   هـاي فـوق گـام برمـي     نوعي در راستاي پـژوهش   پژوهش حاضر نيز به

مـدار در    و تبيين جايگاه پژوهش فرايند 1380عيت مطالعات ترجمة ايران در دهة توصيف وض
هـاي   به اين منظور، اين تحقيق با اتخاذ رويكردي توصيفي و تحليلي، از قالـب . اين دوره است

كنـد و رويكـردي    نگرنـد، اسـتفاده نمـي    موجود كه به مطالعات ترجمه در سطح كـالن آن مـي  
  .آيد يرد كه شرح آن در ادامه ميگ اختصاصي را در پيش مي

  بحث و بررسي
پژوهشي  -ها و نشريات علمي بررسي مقاالت ارايه شده توسط محققان ايراني در همايش

  :گيرد مي جايزير  گروهاين مطالعات در يكي از سه  ةحاكي از آن است كه عمد
 .ترجمه دارند  شناختي به زبان يهايي كه رويكرد پژوهش -1

  ةآثـار ترجمـه شـد    شناسـي بـراي ارزيـابي    ت موجود زباناز قالب و نظرياها  اين پژوهش
بـا عنـوان   ) 1388(زاد و مـدني   تـوان بـه پـژوهش فـرح     براي مثال مي. كنند موجود استفاده مي

هاي جـاري   به بررسي نفوذ ايديولوژي آنانكه  كرداشاره  »موردي ةمطالع: ولوژي و ترجمهايدئ«
مارگـارت ميچـل در    ةنوشـت  »بربادرفته«رمان آمريكايي  ةترجممختلف تاريخي بر  ةدر سه دور

زماني  اي و در اين تحقيق كه به صورت مقابله در. اند چارچوب تحليل انتقادي گفتمان پرداخته
و پـس از  ) 50 ةدهـ (مختلـف پـيش از انقـالب     ةهاي اين رمان در سـه دور  انجام شد، ترجمه
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ين محققان به ا ،از بررسي در سطوح خرد و كالنپس  .انتخاب شد) 80و  60هاي  دهه( انقالب
اجتمـاعي در   -تـاريخي  ةهـاي حـاكم در ايـن سـه دور     ولوژينتيجه دست يافتند كه نفوذ ايـدئ 

  .اين اثر به وضوح مشهود است ةگان هاي سه ترجمه
هـاي فرانسـه از    داسـتان درس  ةنقـد ترجمـ  «با عنـوان  ) 1388(پژوهش غالمي و سعيدي 

ـ   را مي »هاي سجاوندي وردي سبك لحن، نشانهبررسي م: اويك سخن ةديدگاه نظري  ةتـوان نمون
در اين مقاله محققان كوشيدند تـا در چـارچوب   . شمار آورد  ها به ديگري از اين دسته پژوهش

هـاي   درس«مـريم شـفقي از داسـتان     ةنقد ترجمـ   به ،كاوي سخن ةاي و نظري شناسي مقابله زبان
ة مـورد نظـر   نتايج اين بررسـي نشـان داد كـه ترجمـ    . ن بپردازندوالنتين راسپوتي ةنوشت »فرانسه

هـا و توجـه كـافي بـه      در انتقـال لحـن شخصـيت    اما ،سبك اثر موفق بود ةترجمايشان دربارة 
  .هاي سجاوندي موفق نبوده است نشانه

هـاي   پردازند و قالبي فراتر يا غير از قالـب  نقد آثار ترجمه شده مي  هايي كه به پژوهش -2
 .گزينند شناختي برمي زبان

هـاي   ديـدگاه  از قبيـل هـاي ترجمـه    هـاي ديگـر نظريـه    جنبـه  هـا بـه    در اين نوع پژوهش
 نمونـه، عنوان   به. شود آثار ترجمه شده توجه مي اجتماعي و يا تاريخي -شناختي، فرهنگي مردم

بـان  ز  هاي مختلف قرآن بـه  بررسي ترجمه« با عنوان) 1387(پژوهش درخشان مقدم و نارنجي 
 ةنقـد و بررسـي سـه ترجمـ     هاست كه در آن محققان بـه   ه پژوهشاي از اين دست نمونه »آلماني

شاخص قرآن به زبان آلماني توسط سالمون شوايگر، ديويـد فريـدريش مگـرلين و فريـدريش     
مثل اوضـاع و   ،شناختي عناصر غير زبان در اين نقد به . ة حمد پرداختندبكرت با تمركز بر سور

ري و روشـنگ  ةدور  ها از قرون وسطي به سير تكامل آنحاكم در زمان ترجمه و نيز جو سياسي 
محققان به عناصري از قبيـل سـبك و روش و امانتـداري     ،عالوه به . بعد از آن توجه شده است

  .اند در برگردان ساختار نحوي و معنايي نيز بها داده
را  »ديـوان حـافظ   ةنگي ترجمنقد پسااستعماري بر چگو«با عنوان ) 1388(پژوهش ايجاد 

ديد  ين مقاله محقق كوشيد تا از زاويةدر ا. ديگري از اين دسته تحقيقات دانست ةتوان نمون مي
هاي انگليسي موجود از اشعار حـافظ   بررسي و نقد ترجمه به مطالعات پسااستعماري و تاريخي 

ة ايـن اثـر   مدارانه در ترجم ديوان حافظ، پنج الگوي قوم ةتاريخ ترجم رايةوي پس از ا. بپردازد
را   نگـي و ادبـي شـده   لحاظ تـاريخي، فره   نمايي غير واقعي و مخدوش حافظ بهباز كه منتج به 
  .دكن معرفي مي

 .شود مطالعات ترجمه انجام مي گسترةپردازي در  هايي كه با رويكرد نظريه پژوهش -3
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تحليل رويكردهاي آنان  به  ،پردازان گذشته مشي نظريه ها با مرور خط اين دسته از پژوهش
ـ   نتايج پژوهش پرداخته و با تقابل و تضارب آراي موجود و گاهي با افزودن  ةهاي اخير بـه اراي

اي خاص از قبيل نقد و يا تربيت متـرجم و   چارچوب نظري و يا معرفي خط مشي نو در زمينه
شناختي به تعامـل   نرويكردي انسا«با عنوان ) 1388(محمدي  ةمقال. پردازند آموزش ترجمه مي
ايـن   ةتوان در زمر را مي »كاربردهاي آموزشي و پژوهشي براي تربيت مترجم: فرهنگ و ترجمه
ن شناسان و مترجما هاي ترجمه ديدگاهاين مقاله با رويكردي تحليلي و تطبيقي . آثار قلمداد كرد

 ةدر بيان نتيجمحقق . فرهنگ و ترجمه تجزيه و تحليل كرده است كنشي همچگونگي  ةرا دربار
كـاربرد موفـق زبـان در عـالم      بـر ثر ؤكه فرهنگ در كانون عوامـل مـ   كند ة خود اشاره ميمطالع

هـا و راهبردهـاي    ترجمه قرار دارد و باعث كشف، گسترش، رشد و اعـتالي امكانـات و روش  
. هـاي علـي و معلـولي بـين فرهنـگ و ترجمـه وجـود دارد        گردد و رابطه اي مترجم مي ترجمه
باشـد كـه زبـان از آن ريشـه      اي فرهنگ جامعه ةمطالع ةن تربيت مترجم بايد در بر گيرندبنابراي

چنين رويكردي بازنگري و تحول در ابعاد گونـاگون   ةالزم. شود گيرد و در آن بكار برده مي مي
ريـزي آموزشـي و پژوهشـي و     از قبيل تهيه و تدوين مطالب درسي، برنامه ،نظام تربيت مترجم

  .خواهد بودا هدف تربيت مترجم آموزش زبان ب
را  »بينامتنيت و پيامـدهاي نظـري آن در ترجمـه   «با عنوان ) 1386(جان و ميرزا  خان ةمقال

نگارنـدگان ايـن مقالـه ضـمن بـازخواني      . ديگري از اين دسته مطالعات دانسـت  ةتوان نمون مي
را در ترجمـه بررسـي    پيامدهاي ضمني آن ،و رديابي آن در آثار باختين و بارت ة بينامتنينظري
  .ندكن هاي نظريه و عمل تشريح مي ها را در قالب كنند و آن مي

  هاي فرايندمدار لزوم توجه به پژوهش
ترجمـه در   گسـترة مطالعات انجام شـده در   ةبندي پيشين دسته ،جا ارايه شد اين چه تا به آن

بنـدي   ل ديگري هم طبقههاي انجام شده را به اشكا توان پژوهش البته مي. بوده است 1380 ةده
اي كـه در رابطـه بـا     نكتـه . چه ارايه گرديد در راستاي هدف اين مقالـه بـوده اسـت    آن اما؛ كرد

آموزش ترجمـه و تربيـت متـرجم     ، توجه بههاي مطالعات ترجمه در ايران اهميت دارد پژوهش
 بيشـتر هاي اخير گرايش مترجمي زبان چنان در ايران گسـترش يافتـه اسـت كـه      در سال. است

دروس تخصصـي و   ةناچـار بـه ارايـ     ، بـه ترجمه ندارند زمينةكه تخصص چنداني در  استاداني
رايـه آمـار و   اين وضعيت چنان محسوس است كه نيازي به ا. اند تربيت مترجمان مشغول گشته

. آوري آمار الزم از سوي يك مرجع قـانوني يـا علمـي نـدارد     جمع برايي ارقام و يا حتي اقدام
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  .است نهفته  نكتة ظريفدر همين  ،است كه هدف اصلي و محور ثقل اين مقاله اي  نكته
هاي مربوط بـه آمـوزش ترجمـه و تربيـت متـرجم در ايـران        جاست كه پژوهش نكته اين

به عبـارت ديگـر،   . است  متناسب و هماهنگ با گسترش فراگير گرايش مترجمي در ايران نبوده
كـه در   حـال آن . تا تربيت متـرجم  ،اند ترجمه پرداخته مطالعات ترجمه بيشتر به گسترةمحققان 

شـده و يـا     تـر از نقـد و بررسـي آثـار ترجمـه      ايـران تربيـت متـرجم هـيچ كـم      ةفضاي ترجم
  .ترجمه نيست ةپردازي در حوز نظريه

-هاي ترجمه در ايران را با تحقيقات منتشر شـده در نشـريات معتبـر علمـي     اگر پژوهش
عالوه بر سه نوع مطالعـات   ،ات ترجمه در جهان كنار هم بگذاريمپژوهشي و ساير منابع مطالع

هـاي فرايندمـدار در    آيد كه همان پژوهش ذكر شده در بخش قبل شق چهارمي هم به چشم مي
اي از  طيـف گسـترده   توان به زمينة ترجمه را ميهاي فرايندمدار در  پژوهش. ترجمه است ةحوز

ـ  هـاي سـه   ق و شـرايط حـاكم بـر آن از گـروه    خاطر روش تحقي  تحقيقات نسبت داد كه به  ةگان
توان گفـت كـه هـدف غـايي ايـن       مي ،ها با وجود تنوع ظاهري اين پژوهش. اند مذكور متفاوت

كه محقق بتواند در نهايت نتايج اين  طوري  به ،هاست مطالعات يافتن قواعد حاكم بر بروز پديده
بـين رويـدادها    –ت امكـان علـي و معلـولي    در صور –اي  بيني كند تا يا رابطه ها را پيش پديده

مورد نظر را شناسـايي كنـد و توضـيح دهـد      يبرقرار سازد يا حداقل عوامل حاكم بر رويدادها
  ).2005هانسن (

، كند كه اغلب دانشجويان سال اول گـرايش مترجمـي   پژوهشگري مشاهده مي ،براي مثال
مه يا عبارتي كه از معنـايش اطمينـان   كنند و در مورد هر كل توجه ميتر  بيشروساخت جمله  به 

جمالتـي كـه بـراي     بيني كرد كه دربـارة  توان پيش مي. ندكن ، به فرهنگ لغات مراجعه ميندارند
جـا   در ايـن . آن نياز به درك زيرساخت جمله است اين شـاگردان موفـق نخواهنـد بـود     ةترجم

انجامد كه آيـا   رسش ميفرايند و نه محصول ترجمه به اين پ ةحاصل كنجكاوي پژوهشگر دربار
تر متمايز سـازد؟ اگـر چنـين اسـت، آيـا       چيزي هست كه مترجمان قوي را از مترجمان ضعيف

  توان آن را تعليم داد؟ مي
هـا را در بـر    هاي فرايندمدار طيف وسيعي از پـژوهش  پژوهش ،تر اشاره شد كه پيش چنان

  طور مشـروح بـه    كنيم و بهتقسيم هاي خردتر  دسته گيرند كه الزم است اين نوع چهارم را به مي
  .شناسي انواع آن بپردازيم روش
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  هاي فرايند مدار انواع پژوهش
پژوهشي  -هاي فرايندمدار منتشر شده در نشريات علمي هاي پژوهش با نگاهي به گزارش

هـاي پـژوهش همبسـتگي،     هـا را در قالـب   تـوان آن  و ساير منابع مرتبط با مطالعات ترجمه مـي 
  .آيد ميبندي نمود كه در ادامه  تجربي طبقهاي و  مشاهده

 پژوهش همبستگي -1

  بـه  ،شـود  صورت آماري نشان داده مـي   بين دو متغير به ةرابط ،ها در اين دسته از پژوهش
عنـوان   بـه  . گونه به متغير ديگر وابسـته اسـت   دهد كه هر متغير چه مينتايج نشان عبارت ديگر 

دو . شفاهي پرداخـت  ةفرايندهاي ترجم ة دكتراي خود به دور ةنام در پايان) 1989(دلينجر  ،مثال
 ،نداشـتند  را شفاهي ةترجم ةاي كه تجرب و ديگري افراد دوزبانه كارآزمودهگروه، يكي مترجمان 

ها خواست كه دو متن، يكي داستاني و ديگري علمـي   وي از آن. در اين پژوهش شركت كردند
چـه را كـه از آن دو مـتن بـه خـاطر       هـر آن  ،ترجمـه و پـس از   كنندطور شفاهي ترجمه   را به
ترجمه و متغيرهاي مربوط به سـاختار   ةبين تجرب ةرابط ةهدف وي مطالع. كنندبازگو  ،آورند مي

بـا   امـا  ،شفاهي در ارتباط اسـت  گرچه تجربه با صحت ترجمة) 1(د كه نتايج نشان دا. متن بود
طور چشمگيري هم بـا صـحت     تار متن بهساخ) 2(يادآوري متن ترجمه شده ارتباطي ندارد و 

  .مرتبط استترجمه شفاهي و هم با يادآوري مطالب ترجمه شده 
دانشجوي مترجمـي را در چهـار    20هاي  نتايج آزمون) 1994(دانست  ،ديگري ةدر مطالع

يك مـتن، درك مفـاهيم    ةها عبارت بودند از ترجم انواع اين آزمون. كردآزمون مختلف بررسي 
نتـايج  . مربوط به موضوع همان متن و تـوانش زبـان مبـدا   ) عمومي(دانش غيرزباني همان متن، 

توانش زباني با ترجمـه   ةرابط) عمومي(اين پژوهش نشان داد كه در مقايسه با دانش غير زباني 
است و اين يافته در حالي است كـه مـتن مـذكور سرشـار از درون      تر بيشو درك مفاهيم متن 

هـاي پيشـين    اي همگون به دانسـته  ترجمه ةبايست براي اراي و مترجم ميهاي فرهنگي بوده  مايه
  .خود تكيه كند

اقل حـد  ال را پيوسـته در ذهـن داشـت؛   ؤبايد چند س ،ها در ارتباط با اين دسته از پژوهش
ها مشخص شود؟ چند بار بايد اين مطالعـه   چند بار بايد رويدادي را مشاهده كرد تا پايايي يافته

اسـاس   ،اي بين دو يا چند رويداد كه آيا هر رابطه تا روايي آن به دست آيد؟ و اين كردرا تكرار 
 توان بـر اسـاس نتـايج مطالعـة     آيا ميهاي بعدي خواهد بود؟ براي مثال  محكمي براي قضاوت

ترجمه ممكـن نيسـت؟    أ،نتيجه گرفت كه بدون توانش زباني قوي در زبان مبد) 1994(دانست 
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تمـايالت موجـود    ةهاي همبستگي تنها بازتابند به خاطر داشت كه پژوهشبنابراين بايد پيوسته 
  .يندبين متغيرها

 اي هاي مشاهده پژوهش -2

جـا الزم   در ايـن . رود اين رويكرد براي توصيف رفتار افراد حين انجام فعـاليتي بكـار مـي   
از نظر . يمكنتفكيك  ،هاي تجربي كه در ادامه خواهد آمد است كه اين نوع پژوهش را از تحقيق

بيني  پژوهش تجربي، بر پيش ولي ،است صرف توصيفتنها  ،اي پژوهش مشاهده) 1991(گايل 
مـورد   ةكند تـا پديـد   ات پژوهشگر استوار است و محقق پيوسته فرضياتي را مطرح ميو انتظار

  .كندنظر خود را توضيح دهد يا توجيه 
 زمينـة تحقيقـات فرايندمـدار در    ترين رويكرد در ميان انواع رايج ،اي هاي مشاهده پژوهش

شناسـي زبـان دارد؛    شـناختي و روان  ايـن رويكـرد ريشـه در مطالعـات    . مطالعات ترجمه است
ـ   كه پژوهش چنان و ) 1984(راهبردهـاي خوانـدن توسـط اسـكار، دامليـا و بريتـر        ارةهـايي درب

ــار) 1990(هــارتمن  ــا درب  از جملــه مطالعــات) 1992(نويســي توســط گرانــت  خالصــه ةو ي
در تمام ايـن مطالعـات تمركـز پژوهشـگر روي     . اند اند كه از اين رويكرد بهره جسته كالسيكي

هاي مربوط به  فعاليت نيست بلكه هدف بررسي فرايندهاي ذهني افراد حين پردازش داده ةنتيج
  .فعاليت مورد نظر است

هـا،   ارتوانـد همـان رفتـ    هاست كه مي تحقيق ثبت و ضبط داده ةاين شيو بخشدشوارترين 
در ذهـن   واقـع   بـه چه كه  جاست كه دسترسي به آن نكته اين. ها باشد ها و يا نتايج فعاليت گفتار

گاهي به مطالعـات انجـام شـده نشـان     ن. گذرد، آسان نيست م يك فعاليت ميافراد در حين انجا
مطالعـات ترجمـه    گسترةدر . فكرگويي است هاي ، بكارگيري گزارشترين راه دهد كه عملي مي

) 1989(و سپس در فنالند توسـط تريكـونن   ) 1982(اين شيوه ابتدا در آلمان توسط ساندروك 
وي بـا اسـتفاده از   . افـزود اين شيوه  نصر جديدي به در كانادا ع) 1989(سگينو . گرفته شد بكار

هايي از قبيـل   خود سبب شد تا محقق داده اين كه پرداختها  ضبط داده ، به دوربين فيلمبرداري
كردن كلمات، جايگزين كردن كلمـات   پاك مانندصرف شده براي انجام هر خرده فعاليت  زمان

  .دقت ثبت نمايد ها را به  و مكث
هـا   كه فراينـد  نخست آن. دو محدوديت مهم دارند ،كنند مي  مطالعاتي كه بر فكرگويي تكيه

اسـتنباط    ا حـدي بـه  بنابراين نتايج پـژوهش تـ   د؛نگير طور غير مستقيم مورد مطالعه قرار مي  به
) 2002(كه سايمون و اريكسون  البته اين مساله چنان .محقق از كردار و گفتار افراد وابسته است
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كـه   چـرا  ،نگر قابل حل اسـت  هاي پس نامه ها يا پرسش با همراه كردن مصاحبه ،دارند عنوان مي
ة دهند و زمينـ  قرار مي تر در اختيار پژوهشگر اين ابزار با تمركز بر نقاطي خاص اطالعاتي دقيق

 ،اين معنا  شود؛ به از فضاي مطالعه ناشي مي محدوديت دوم. آورند را فراهم مي يمعتبرتر تفسير
كند اغلب قابـل مقايسـه بـا محـيط      آوري مي هاي الزم را جمع محيطي كه در آن پژوهشگر داده

تـر   ه بـيش چـ  بايسـت هـر   ه همين دليل پژوهشگر ميب. طبيعي نيست و اغلب كنترل شده است
  .تر نمايد بكوشد تا محيط و فضاي مشاهده را به فضاي طبيعي ترجمه نزديك

اي شناسايي، تعريـف و توصـيف عناصـر     هاي مشاهده ها پژوهش با وجود اين محدوديت
اسـت تحقيـق     مطالعاتي كه با اين رويكرد صورت پذيرفته  از جمله. اند را مقدور ساخته  ترجمه

وي با تكيه بر فكرگويي به بررسي فرايندهاي ذهنـي چهـار متـرجم و    . است) 2001(برنارديني 
دو متن از ايتاليـايي بـه انگليسـي و     ةمدرس دروس ترجمه دانشگاه بولونياي ايتاليا حين ترجم

شده   راهبردهاي بكارگرفته  پردازد و اين مترجمان مجرب را از نظر بكارگيري منابع، بلعكس مي
ة شـيرواني و  مطالعـ . دهـد  كدام از اين موارد مورد مطالعه قرار مـي و زمان سپري شده براي هر 

بنـدي راهبردهـاي دانشـجويان مترجمـي زبـان انگليسـي        توصيف و دسته  كه به) 1389(رنجبر 
 ةديگري از اين دسته از مطالعات است كـه بـا تكيـه بـر فكرگـويي و مصـاحب       ةپردازد نمون مي
ة متون ي گزارش فكرگويي دانشجويان حين ترجمايشان پس از بررس. نگر انجام شده است پس

هاي شـناختي، فراشـناختي،    هاي راهبرد فارسي راهبردهاي آنان را در قالب علمي از انگليسي به 
  .بندي نمودند جمعي و عاطفي طبقه

 هاي تجربي پژوهش -3

اين معنا كه پژوهشگر بـا گمـاردن    با توضيح پديده همراه است؛ بهتر  رويكرد تجربي بيش
فرهنگـي   ةهـاي مختلـف، تكيـه بـر پيشـين      هايي از قبيل نوع متن، شركت دادن گروه محدوديت

ثيرگـذار را شناسـايي و   أكوشد تا عوامل كليدي و ت متفاوت و امثال آن بر متغير مورد مطالعه مي
ة اساسي آن نكت. همراه است  طرح فرضيه بااين نوع پژوهش پيوسته . ها را توضيح دهد نقش آن
عنـوان  ) 1988(كه پريگـوگين و اسـتجر    درستي تعريف و تبيين شوند چنان ها به  متغيراست كه 

يعني با تعريف جـامع و مـانع حـدود     ،هر متغير بايد در مقابل متغير ديگر تثبيت شود ،دارند مي
ايـن دسـته از مطالعـات خاصـيت       ر تعيين گردد تا بـه گيري هر متغي عملياتي و اجرايي و اندازه

  .دهد تكرارپذيري
ـ   ةدربار) 1993(لوشر  ةمطالع  توان به اين دسته از مطالعات مي از  درمتـرجم   ةنقـش تجرب
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ـ    . كردانتخاب راهبردهاي ترجمه اشاره    اي بـه  ة حرفـه وي با مطالعـه دو گـروه و انتخـاب تجرب
يابـد كـه اخـتالف     عنوان متغيـر وابسـته درمـي     ترجمه بهعنوان متغير مستقل و نوع راهبردهاي 

ايـن معنـا كـه مترجمـان      ، به اي وجود دارد اي مجرب و غير حرفه اري بين مترجمان حرفهمعناد
در  ،كننـد  هاي سـبكي و متنـي ويـرايش مـي     تر از لحاظ ويژگي مجرب متن ترجمه شده را بيش

صـحت معـاني واژگـان و چيـنش دسـتوري جمـالت        اي بيشتر به  كه مترجمان غير حرفه حالي
  .ارهاي سبكي و متني توجه دارندتر به معي پردازند و كم مي

هاي فرايندمدار كه انواع آن توضيح داده شد در مقايسه با سه نوع پژوهشي كه در  پژوهش
ارتباط مستقيم و بسيار نزديكـي بـا مسـايل     ،شد  بخش بحث و بررسي اين مقاله به آن پرداخته
آمـوزش و   مربوط به  هاي جود گستردگي فعاليتمربوط به آموزش و تربيت مترجم دارند و با و

كـه   شود؛ در حالي ها پرداخته نمي ارزشيابي ترجمه و تربيت مترجم در ايران به اين نوع پژوهش
طور مستقيم باعـث بالنـدگي، اثربخشـي و      تواند به مي ها اين دسته از پژوهشهاي  نتايج و يافته
قابـل تـوجهي از    سـهم  اختصـاص . هاي مرتبط بـا آن گـردد   هاي آموزشي و دوره كارايي برنامه
تـرين و   تواند يكي از سـاده  مي تحقيقات فرايندمدار به هاي پژوهشي طرح و ها نامه مقاالت، پايان

  .ها باشد راهدر عين حال كارامدترين 
 ةترجمـ   هاي مربوط به پژوهش  ، اشاره بهنكته ديگري كه در همين راستا شايان ذكر است

مـدار اسـت كـه    فراينداشيني نيز نوعي پـژوهش  م ةهاي مربوط به ترجم پژوهش. ماشيني است
آن هـاي ايـران بـه     فضاي پژوهشـي و بسـتر موجـود در دانشـگاه      ة اين مقاله با توجه بهنگارند

اندازي از وضـعيت فعلـي مطالعـات ترجمـه در      چشم چرا كه هدف اين مقاله اراية. پردازد نمي
. اسـت  كـرده اربرد را عقيم پژوهش و ك ةايران و خاطرنشان كردن وجود خاليي است كه چرخ

داليـل زيـر بـا     هاي فرايندمـدار بـه    با ساير پژوهشماشيني در مقايسه  ةترجم گسترةتحقيق در 
اي جداگانـه   اين مقاله مجال و بحث و مداقه ةروست كه از نظر نگارند مسيري پر مصايب روبه

  .طلبد مي
اي است كـه انجـام هـر     رشته ميان اي گستره در اساسماشيني  ةترجم گسترةهاي  پژوهش

هــا و مراكــز آمــوزش عــالي نيازمنــد همكــاري محققــاني بــا  طــرح مــرتبط بــا آن در دانشــگاه
بـا  . اسـت هاي مختلف  از دانشگاه گاهيهاي آموزشي مختلف و  هاي مختلف از گروه تخصص

شناسـي و مطالعـات ترجمـه در ايـران      زبـان  گسـترة هاي انجام شده در  پژوهش ةتوجه به سابق
 .شود در اين رابطه مشاهده نميگرايشي 

و هـاي كـالن از يـك سـو      اند و نيازمند صرف هزينه هايي اغلب بلند مدت چنين پژوهش
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اين موارد ايـن    از طرفي اگر به. ز سويي ديگر استرتبه ا رتبه و عالي ثبات حمايت مديران ميان
ي امـور تحقيقـاتي   محدودي برا ةكه اغلب مراكز آموزشي و پژوهشي بودج را بيافزاييمحقيقت 

ماشـيني بـا    ةهاي مرتبط با ترجمـ  توان درك كرد كه تولد و حيات پژوهش مي ،در اختيار دارند
 .روست چه مصايبي روبه

   نتيجه
اين حقيقت كـه تحقيقـات فرايندمـدار    ، هاي پيشين اين مقاله آمد چه در بخش براساس آن

چه  آن. آيد تر به نظر مي ست شفافرجمه در ايران امطالعات ت گسترةهاي  پژوهش ةمفقود ةحلق
باشـد در حقيقـت همـان اطالعـات و مطالـب و       هاي نوع اول تا سوم مي پژوهش دستاوردهاي

. دانشجويان منتقل شـود  اي آموزش ترجمه و تربيت مترجم به ه محتوايي است كه بايد در دوره
آيد و  چشم نمي ه ة مطالعات ترجمه بحقيقت اين است كه در اين رابطه كمي و كاستي در حوز

ها حاكي از جرياني مثبت و بالنده هم از نظر كمـي و هـم از    رشد انواع اين پژوهش رو به روند
 را آن  نظـران بـه   ر سعي در جلب توجه صـاحب حاض ةكليدي كه مقال ةاما نكت. نظر كيفي است

هـاي   از پـژوهش  ،هـا پرداختـه شـد    ايـن دسـته از پـژوهش    دارد اين است كه هر اندازه كه بـه  
هايي هاي روزآمـدتر، نقـد   پيوسته به اين مسايل پرداخته شد كه ديدگاه. دمدار غفلت شدــفراين

مدتر در بررسي آثار به كار گرفته شود ولي بـه ايـن پرسـش توجـه     تر و الگوهايي كارآ سامان  به
 نشد كه چگونه بايد اين دستاوردها به دانشجويان منتقل شود؟ چگونه مترجماني تربيـت كنـيم  

هـاي فرايندمـدار را از انـواع     چه پژوهش ها باشند؟ آن كه كارآمدتر و مطلع و مسلط به اين يافته
كند نقش ارتباطي و تكميلي آن است كه در شكل زير آمده  هاي مذكور متمايز مي ديگر پژوهش

   .است
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جمه و هاي آموزش تر برنامه ،مدار ادامه يابد هاي فرايند كه جريان غفلت از پژوهش مادامي
ويژه در مقاطع كارشناسي و كارداني در سراسر كشور كه امـروز از گسـتردگي    به ،تربيت مترجم

پيامـد   ةدست نخواهد آورد كه كمين كارايي درخور خود را به ،تحسين برانگيزي برخوردار است
آن و سـبك انگاشـتن و    اسـتادان ها و دسـتاوردهاي پژوهشـي    تفاوتي نسبت به اين دوره آن بي
  .گسترة مطالعات ترجمه خواهد بودهاي محققان  ر ماندن زحمات و كوششمهجو
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