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 را آن مقدمات. کنم فیلأت حوزه نیا در یکتاب و یقلم دانم یم قیتحق روش از را آنچه خواستم یم که بود مدتها
 چـاپ  و یسـ ینو هم و یشیاند هم کار ل،یفراتحل ،يمورد لیتحل ،امحتو لیتحل يها حوزه در یمقاالت نوشتن با زین

 روش جـزوه . گرفـت  یم قرار هم انیدانشجو استفاده مورد که بودم کرده فراهم یاجتماع علوم نامه مجله در آنها
 یشخصـ  یپژوهش اتیتجرب از برآمده خود ،کردم یم سیتدر میکالسها در مقاالت نیا کنار در که هم یقیتحق

  .بود نیابرا و لریم سم ،یبب ارل الك،یبل مانند يدیاسات روش يکالسها و کتابها یشناخت روش مهم نکات و
 که شد شنهادیپ وگردید  یمعرف یبدن تیترب در قیتحق روش کتاب کیالمپ یمل تهیکم در يا جلسه در اما

 قـرار  برگـردان  عمده ناموافق جمع در زین مرا رانیا در آن يمانند یب و کتاب تیجامع. شود برگردانده یفارس به
 جمـع  و نبـود  نفـره  کی يکار البته يدشوار امر نیچن. ساخت منصرف دیجد یکتاب فیلأت از اندك اندك و داد

 کیـ  کی که دادند يهمکار قول کیالمپ یمل تهیکم کار اندر دست و یبدن تیترب و ورزش اصحاب از یکوچک
  .افتاد من عهده بر کتاب برگردان نیسنگ باردر نهایت  و دندیکش کنار جیتدر به و

 بـه  امروز تا و درآمد چاپ از »سمت« سازمان به وسیله 1386 در ،اول فصل ده بر مشتمل ،کتاب اول جلد
 از اسـتفاده  و يآمـار  محاسـبات  و یکمـ  يروشـها  به شتریب اول جلد مطالب و فصول. است دهیرس هم دوم چاپ
  .اند پرداخته اتیتجرب و اهشیآزما در آنها

 یتیمسـئول  يدشـوار  و نیسـنگ  کـار  نیچنـ  شروع يبرا ایآ که بودم مردد کتاب دوم بخش برگردان يبرا
ه بـ  و قیـ تحق و سیتـدر  تجربـه  سـال  یسـ  کیـ نزد حـال  نیع در .بسپارم گرانید ای يگرید به را کار دیبا ای دارم

 يا چـاره  و کنم یخال شانه نیسنگ بار نیا ریز از نگذاشت قیتحق یفیک يروشها به ام ژهیو يمند هعالق خصوص
  .بستم که ببندم اشتر يزانو توکل با آنکه جز نداشتم

 کـردن  کیـ نزد مهـم  امر در کتاب سندگانینو کار ، کرد یم قیتشو و بیترغ شتریب مرا که یمهم اریبس نکته
 در مـثالً  که دیدار اطالع شیب کما شما همه. بود یعمل و یشیآزما ،یتجرب امور به یشناخت روش ينظر ياهموضوع

 دههـا  و کتـاب  جلـد  چنـد  و نیچند گذشته سال چند در گفتمان، لیتحل به مربوط مطالعات یشناخت روش حوزه
 کیـ  چیهـ  و کـرده  انیـ ب و شرح را موضوع ينظر وجوه عموماً که اند آمده بازار به و شده فیلأت و ترجمه مقاله

 يکـار  نیچنـ  از عمومـاً  مـا  پژوهشـگران  و انیدانشـجو  و اند نداده حیتوض را گفتمان لیتحل کی انجام یچگونگ
  .عاجزند ای زانیگر

 و یعملـ  خاتمـه  و شـروع  یچگـونگ  و گذاشـته  سـر  پشت را مرز نیا یبدن تیترب در قیتحق روش کتاب
 ،یشناسـ  ریـ گ همـه  روش ،یبررسـ  یفیتوص روش ل،یفراتحل ،یفلسف روش ،یخیتار روش مانند ییروشها یتجرب

 کـه  است يارزشمند و ارجمند اریبس ازیامت نیا و است داده نشان را یفیک روش و یتجرب شبه و یتجرب يروشها
  .اند محروم آن از کتابها گرید

 قیـ تحق و سیتـدر  کـه  یکسـ  هـر بـه وسـیله    کتاب این مانند یفصل ستیب جامع کتاب کی برگردان البته
 بـه طبـع   و اسـت  يشتریب يانرژ و وقت صرف مستلزم مداوم، یذهن يها دغدغه بر عالوه باشد، داشته هم موظف

 دوم بخش برگردان کار در که هم يریخأت علت و خواهد یم سال دو و سال کی بلکه و ماه چند از شیب یفرصت



  .است نیهم آمده شیپ کتاب
 زمـان  زیـ ن کـار  نیـ ا کـه  دیرس آن متعدد يهایبازخوان نوبت و دیرس انیپا به کتاب برگردان احوال همه با

 یملک ریام دکتر يآقا جناب يهمکار و همت از کتاب اول بخش در. کرد تر یطوالن را سازمان به کتاب لیتحو
 و ارجمنـد  دوسـت  یهمـدل  و يهمکـار  ،یهمراهـ  از کتـاب  دوم بخـش  در و بـودم  برخـوردار  دانشـگاه  اریدانش

 در خصـوص   هبـ  او يهمکـار  و ياری بدون قطعاً که ام بوده مند بهره یخرم ریام يآقا جناب ام ختهیفره يدانشجو
 فـه یوظ. شد ینم مند بهره فاخر نیچن ينثر از و زهیپاک درجه نیا تا مهم امر نیا ،یاساس يواژگانها نشیگز حوزه
 تئـ یه ياعضـا  يهمکـار  و یهمـدل  از آنهـا  کنار در و يسپاسگزار یاعل حد به بزرگوارم دوست دو هر از دارم
 و ریتقـد  تـه یکم نیـ ا پـژوهش  و آمـوزش  مسـئول  یبیمس اهللا فتح يآقا جناب ژهیو به و کیالمپ یمل تهیکم یعلم

 و کتـاب  یمعرفـ  و چـاپ  امکـان  آوردن فـراهم  يبـرا  »سمت« محترم سازمان از دارم فهیوظ نیهمچن. کنم تشکر
  .کنم یقدردان و تشکر نژاد يرکلش خانم سرکار سازمان نیا محترم راستاریو

 دیاسـات  ژهیـ و به و) يدکتر و ارشد یکارشناس( یلیتکم التیتحص يها دوره انیدانشجو که دارم آن دیام
 از ورزش، و یبدن تیترب حوزه در خصوصه ب کارشناسان، و پژوهشگران ریسا و قیتحق يروشها مدرس محترم

 یکـ یالکترون پسـت  قیـ طر از لطفـاً  را کتـاب  برگـردان  يلغزشـها  و کننـد  اسـتفاده  جامع و ارزشمند مجموعه نیا
sedighsarvestani@gmail.com برسانند مترجم اطالع به »سمت« سازمان ای کیالمپ یمل تهیکم ای.  

 مـورد  حـوزه  در را يارزشـمند  اثر نیچن برگردان ام توانسته منان خداوند لطف به که است يسربلند هیما
  .بگذارم ادگاری به ام عالقه

  
  1* یسروستان قیصد اهللا رحمت
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