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  يادداشت مترجم
  

وادي گمـان بـه عرصـة    هـايي اسـت تـا از     مقام يك رشتة علمـي نيازمنـد روش   شناسي در انسان
تـرين مسـائل    درآيد. كتاب حاضر تالشي است در طرح و بحث مقدماتي برخي از مهـم  تحقيق
سـازي بيفتنـد،    به دام سادهكه  آن اند بي شناسي. نويسندگان كتاب كوشيده شناسي در انسان روش

يت خود از عمـق و  كنند. مباحث در كل رين صورت عرضهت مجادالت پيچيدة اهل فن را به ساده
شده را نيز افـزود.   هاي طرح و بر اين حسن بايد رسايي كالم و تنوع ديدگاه انسجام برخوردارند
هـاي علـوم تجربـي و آمـاري بـر       انگاري و تحميل افراطي روش كه از ساده نويسندگان همچنان

هـاي   گيـري  افتـادن بـه نكتـه    انـد، از در  شناسـي پرهيـز كـرده    شناسي و باسـتان  هاي انسان پژوهش
شناسـي در   اند. درك منزلت ويژة علم انسان درن افراطي نيز پرهيختههاي پسام غيرعملي ديدگاه

انـد حـدود اجمـالي آن را بـا ذكـر       كوشـيده  طلبد كه نويسـندگان   ميانة اين سرحدها ظرافتي مي
كوركورانه از ديـدگاه خاصـي   ها  آنهاي كاربردي و گاه خاطرات خواندني ترسيم كنند.  نمونه
بهـره   وجـه اسـت،   ، آنجـا كـه م  هـا  نظريـه از كفايـت تبيينـي    حال كنند و درعين داري نمي جانب
هاي ديگر نيز جذابيت دارد. فصـل اول   اما اين كتاب براي شماري از پژوهندگان حوزه .برند مي

منـدان بـه    هاي چهارم، پنجم و هفتم براي عالقـه  دوست، فصل براي بسياري از فرهيختگان ايران
شناسـي، فصـل دوازدهـم بـراي      اي جوينـدگان زيسـت  هاي دهم و يـازدهم بـر   فلسفة علم، فصل
هاي فمينيسـم و جنسـيت، و قسـمت چهـارم از فصـل سـيزدهم بـراي مشـتاقان          پرسشگران بحث

نظران بايد بگويند و عيب كار ما را بـر مـا    بيش از اين را صاحب شناسي جالب خواهد بود. زبان
در  .بزرگ فارسي ادا كـرده باشـد  ببخشايند. مترجم اميدوار است بخشي از دين خود را به زبان 

شـان و   هـاي صـبورانه   به خاطر كمك» سمت«پايان، از دكتر بهزاد بلمكي و عوامل فني سازمان 
سـازي كتـاب    سـازي و نمايـه   اش در آماده نيز از همسرم، منيژه اذكايي، به خاطر ياري هميشگي
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  مة مؤلفان بر ويراست سوممقد
  

اعـالم  سـپاس خـود را از مدرسـاني     بينديشـيم  شناسـانه  انسـان ما ويراستاران و مؤلفـان كتـاب   
كردند كه خودشان و دانشجويانشان كه به درخواست ما برايمان نوشتند و آگاهمان داريم  مي

. چندين نفر گفتند اگر در پايان اند وم كتاب پسنديده يا نپسنديدهچه مطالبي را در ويراست د
هايي براي مطالعة بيشتر و يا تكليف درسي بياوريم، مفيدتر  نامه و پرسش هر فصل كتاب، واژه

ية عمومي در اين ويراست سـوم  عالوة يك نما خواهد بود. خشنوديم كه همة اين موارد را به
كالسـي نيـز در پايـان هـر فصـل       هـاي درون  داد فعاليـت  ايم. يكي از مدرسـان پيشـنهاد    آورده

كـه در   شناسـي  راهبردهـاي تـدريس انسـان   بگنجانيم. اما حقيقت آن اسـت كـه در مجموعـة    
انجـام   چگونـه «با عنوان كالسي بسياري  هاي درون رسد فعاليت انتشارات پيِرسون به چاپ مي

  آمده است.  »دهيم
ــزوده     ــاب اف ــه كت ــد ب ــن ويراســت دو فصــل جدي ــر    در اي ــي تفك ــورد اول، يعن ــم: م اي

پژوهانه با جنسيت/ جنس، موضوعي بـود   شناسانه، و فرهنگ شناسانه، زبان شناسانه، باستان زيست
كه صادقانه اذعان داريم در ويراست دوم از آن غفلت كرده بوديم. خوشحاليم كه پالوما گـاي  

اي  شناسـان حرفـه   ان مـا پيوسـت و ايـن فصـل مهـم را نوشـت. انسـان       ئي بالسكو به جمـع مؤلفـ  
كننـد كـه در حـوزة خـود بـه       انديشند و اين كار را از همان زمـاني شـروع مـي    شناسانه مي انسان

بسيار ضروري  ها آنيابند تعريف مفاهيم و معيارهاي جاافتادة حوزة  انديشند و درمي پژوهش مي
شناسـانة خـاص خـود را دربـارة شـيوة تحقيـق        د تفكر انسانكنيم دانشجويان باي است. تصور مي

. فصـل ديگـري كـه بـه ايـن      نماينـد شناسـي را بهتـر درك    آغاز كنند تا ماهيـت سرمشـق انسـان   
دارد و كـار ميـداني بخـش مهمـي اسـت از       اي ايم بر كـار ميـداني تأكيـد ويـژه     ويراست افزوده

كنند، امـا همگـي    از به كار ميداني ميشناسان: بعضي در دورة كارشناسي آغ زندگي اكثر انسان
شـوند. از آنجـا كـه كـار ميـداني از مسـائل        در دورة كارشناسي ارشد وارد اين نوع فعاليت مـي 

شـناسِ مشـغول بـه تـدريس      شناسي است، از چهار انسـان  شخصي هر چهار زيرحوزة رشتة انسان
  . خواستيم كار ميداني را در زيرحوزة تخصصي خود برايمان معرفي كنند
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هاي اولية خود را بـازنگري كردنـد    همچنين از مؤلفان ويراست دوم كه پذيرفتند و مقاله
مندي هرچه بيشتر از رشتة  نيز مانند ما بر اين باورند كه دانشجويان براي بهره ها آنگزاريم. سپاس

  .تفكر كنندشناسانه  توانند و بايد از همان آغاز ترم تحصيلي، انسان خود، مي
داريم: جاناتـان   را از همة كساني كه متن را بازخواني و نقد كردند اعالم ميسپاس خود 

و  گماركوس كاليفرنيـا، ديويـد آر. بـوش از كـالج هايـدلبر      اس. ماريون از دانشگاه ايالتي سان
  هاوارد اي. داوتي از كالج سنكا.

    




