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  مقدمه
هاي گونـاگونی بـراي ثبـت و     محمل، هاي اطالعاتی و ارتباطیبا گسترش روزافزون فناوري

و  هـا امـه ن پایـان ، هاي تحقیقـاتی گزارش، هاکتاب. اند آمده وجود بهضبط و انتشار اطالعات 
هـاي   در میـان انـواع محمـل   . آینـد  بـه حسـاب مـی    اصـلی از منابع اطالعـاتی  ، مقاالت علمی

. کننـد  فـا مـی  ای جامعـه در افزایش اطالعـات اقشـار مختلـف     زیادي ها تأثیر کتاب، اطالعاتی
رقبـاي  ، اگرچـه در سـالیان اخیـر   . کتاب یکی از منابع اطالعاتی است که قدمتی دیرینه دارد

صحنه را خـالی   زودي بهرسد که کتاب  اما به نظر نمی، ي کتاب پیدا شده استسرسختی برا
هـاي   هـا و محمـل   رغـم توسـعه روزافـزون دیگـر رسـانه      علـی ، طور که ذکـر شـد   همان. کند

آمـوزش و پـژوهش انکارناپـذیر    ، تفنن و سرگرمی، نقش کتاب در انتقال اندیشه، اطالعاتی
یکی از محورهـاي اصـلی آمـوزش و پـژوهش     کتاب ، در مراکز آموزشی و پژوهشی. است

  .)42و  38ص ، 1387، است (محسنی
هـاي مختلـف دانـش بشـري بـراي       همه گونه کتاب و نشریه در رشته، در عصر حاضر

یابد کـه تعـداد آن از حـد شـمارش      هاي افراد جامعه چاپ شده و انتشار می افزایش دانستنی
به هر سـاعت  ، گوشه و کنار جهان پهناورتوان گفت که امروزه در  می جرئت . بهیرون استب

شـود و   هـاي قـرون و اعصـار گذشـته افـزوده مـی       هزاران نوشـته بـر نوشـته   ، و یا به هر دقیقه
در ایـن وضـع و حـال بـر هـر      . افزاینـد  هاي خود می ها و اندوخته افراد بر دانستهترتیب،  این به
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، بینشی و رقابت جهـانی  محیط دانش و، ملت پویایی که بخواهد در این عرصه جنبش علمی
و اقتـدار علمـی را از میـدان     افـزاري  سـر بمانـد و گـوي    نظر صاحبقوي مایه و نواندیشه و 

هاي زنده دنیـا بـه زبـان ملـی خـود       هاي ارزنده علمی را از زبان بایسته است که نوشته ؛برباید
ص ، 1352، تـر کنـد (کاسـمی    تـر و پرمایـه   برگرداند و گنجینه فرهنگ ملت خویش را تازه

. ترجمـه اسـت  ، هـاي اشـاعه و دسترسـی بـه اطالعـات      یکی از شـیوه ، به عبارت دیگر. )674
  .مند گردند شده و جهانیان از آن بهره گیر همهجهانی و ، شود که اطالعات ترجمه سبب می

هاي بیگانـه و هـم در    اگر این علوم و معارف توسط مترجمانی ورزیده که هم در زبان
از زبان بیگانه به زبان فارسی ترجمه شـود و در  ؛ هستند نظر صاحبو  دست چیرهزبان فارسی 

جمع کثیري از مشتاقان کـه بـه   ، همان آغاز کار درسو  از یک، دسترس همه افراد قرار گیرد
منـد   هـا بهـره   از آن ترجمـه ، انـد  هاي بیگانه آشنا نیستند ولی شیفته و مستعد قبـول دانـش   زبان
کـه علمـی تـازه بـا      همین، و از سویی دیگر ؛برند دیگران پی میشوند و به افکار و عقاید  می

، تمام کم و کیف و همه لغات و اصطالحات و تعبیرات و ترکیبات خود به زبان ملی درآید
گـردد و همـین امـر ارکـان عظـیم       تر می و خزانه زبان ملی غنی تر گستردهدایره فرهنگ ملی 

تصادم افکـار   درنتیجهشک  بی. آورد مینهضت و انقالب شگرف علمی را در کشور فراهم 
هـاي   هاي مستقل و رسـاله  مطالب جدید و مسائل نوین پیدا و تألیفرفته،  رفتهو تالقی عقاید 
نکتـه  . گـردد  مـی  تـر  گسـترده  روز روزبـه شود و وسعت دایره معارف و علوم  جامع نوشته می

کـه کتـاب خـوب در     گونـه  همـان بسیار مهم دیگري که باید مدنظر قرار داد این اسـت کـه   
اثـر معکـوس نداشـته    ، دلیلی در میان نیست که کتاب بد، تهذیب روح فرد و جامعه اثر دارد

هـایی را   بایـد کتـاب  ، بنابراین. باشد و موجبات تباهی و گمراهی خوانندگان را فراهم نیاورد
ان و از محققـ  ها آنو مستند باشد و مؤلفان  بدیع، جهت ترجمه برگزید که در حد خود مفید

هـایی کـه از لحـاظ     دسـت زدن بـه ترجمـه کتـاب    رو،  . ازاینمتخصصان جهان به شمار روند
همچنـین ایـن   . خطاسـت ، اخالقی و اجتماعی تهی است، ادبی، محتویات و مندرجات علمی

در ایـن  . هاي زنده جهان برگزید نـه از یـک یـا دو زبـان خـاص      ها را باید از همه زبان کتاب
و نقد متون ادبی که از قرن نوزدهم به شیوه علمی آغـاز گردیـد در   مسیر کار تصحیح ، میان
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هـاي دیگـر    روشی ارزشمند شـناخته شـده در حـوزه    عنوان بههاي تحقیقاتی  بسیاري از زمینه
هـاي بسـیاري بـراي     این روش داراي قابلیـت . به کار رفته است» تحلیل محتوا«علوم با عنوان 

براي تمـام انـواع   ، توان از این روش نمی . هرچندبندي مطالعات عینی است گردآوري و رده
هاي نخست صرفاً براي توصـیف   تحلیل محتوا در گام. مطالعات اجتماعی و انسانی سود برد

بـدان پایـه رسـید کـه در آن از     ، اما در فرآیند رشـد خـود  ، رفت هاي ارتباطی به کار می پیام
هـاي تحقیـق در    تـوان بـه پرسـش    مـی ، گیري همبستگی متغیرهاي نهفته در مـتن  طریق اندازه

ش رو ازایـن اسـتفاده  . )28ص ، 1373، 1نقل در هوسـتی ، هاي مختلف پاسخ داد (رایت زمینه
هارولـد الس   . معمـول گردیـد   1930از اوایل دهه  شناسی جامعهدر مطالعات علوم سیاسی و 

یاسـی  ش در تحقیقـات علـوم س  رو ازایـن یکی از اولین دانشمندان علوم سیاسی بود کـه   2ول
هـاي علـوم    روش تحلیـل محتـوا بیشـتر در پـژوهش    . )1. ج، 1386، بیابـانگرد   استفاده نمود (

هـاي   مطالعـات مربـوط بـه شـناخت و تـأثیر رسـانه      ، هـاي ارتباطـات   در حوزه ویژه ، بهانسانی
  .و بررسی کتب درسی مورد توجه بوده است گروهی

انـواع منـابع اطالعـاتی     بررسی متون حاکی از آن اسـت کـه دربـاره تحلیـل محتـوایی     
هـاي مختلـف    تحقیقـات فراوانـی در حـوزه   ، هـا  مقاالت مجالت و کتـاب ، نامه پایان ازجمله

تـوان بـه    هـا مـی   نامـه  در حـوزه تحلیـل محتـواي پایـان     . ازجملـه موضوعی انجام شـده اسـت  
ــانمهر ــور؛ 1376، تحقیقــات (کی ــانی و امــین پ  ؛1383، اســماعیلی و یوســلیانی؛ 1381، پورث

، رضاخانی مقـدم و دیگـران   ؛1388، سیدین و باب الحوائجی ؛1387، زکی ؛1385، فرآذران
سـه دهـی و   ، وزیرپـور کشـمیري   ؛1390، حاجی تبار فیروزجایی و قاسم تبار، ملکی ؛1390

، 5فاسو و المنـا ؛ 2004، عبدوالیه؛ 2002، 4عبدوالیه ؛2002، 3هیونباتریل و  ؛1391، صابري
توان در حوزه تحلیل محتواي مقالـه   همچنین می. ) اشاره کرد2008، 6وایلرالینگ و ؛ 2006

نژاد  ارشاد سرابی و اسالمی؛ 1388، فر سپهر و شادمان ؛1383، هاي (سرمدي مجله از پژوهش
                                                                                                                   
1. Olsti 
2. Harold lasswell 
3. Botterill, D. ; Haven C. 
4. Abdoulaye, kaba 
5. Fosu, V. K. and Alemna, A. A. 
6. Laing, J. H. ; and Weiler, B. 
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ــوابی ریــاحی؛ 1389، و شــفیعیان ــا و ن ــژاد نی ــا الهــی، ضــیائی ؛1390، ن  ؛1393، و بخشــوده نی
 ؛2003، 2و واکـــري  راچســـتر ؛ 1999، 1بوبـــولیز و میلـــر   ؛1393، بختیـــاري و دیگـــران  

 ؛2007، 5فونگ منـگ  ؛2007، 4فریژربلسینگر و  ؛2004، 3اسلیترکراملی و ، کوفوجیاناکیس
، 9آنیـل کومـار   ؛2012، و دیگـران  8تاوسانسـیل  ؛2011، 7آهـارونی ؛ 2009، و دیگران 6گور

 ؛1377، نهـایی از قبیـل (کاتوزیـا    پژوهش. نام برد )2015، 11هتینگ؛ 2014، 10ماوي ؛2014
، هـدایت ؛ 1382، داورپنـاه  ؛1379، حنفـی نیـري  ؛ 1379، ابراهیمی کلهـرودي ؛ 1378، دیانی
، جوکــار و جــوان بخــت؛ 1389، اخبــاري آزاد و ابــاذري ؛1384، نقــدي و داورپنــاه ؛1383
؛ 1393، کریمـی ؛ 1392، گرایـی و سـیامکی  ، امرایـی ؛ 1391، رادفر؛ 1390، کریمی؛ 1389
، 17برنـر ؛ 2001، 16بـث ؛ 1999، 15اجـارکو ؛ 1998، 14هال؛ 1995، 13سیواري ؛1993، 12وایت
. هــا صــورت گرفتــه اســت ) نیــز در حــوزه تحلیــل محتــواي کتــاب2004، 18تریــادي ؛2003
در حـوزه تخصصـی زنـان و     هـم  آن شـده  ترجمـه هـاي   تحقیقات محتوایی کتـاب حال،  بااین

کمتر مورد توجـه قـرار   ، خانواده در مقایسه با تحلیل محتوایی دیگر منابع و سایر موضوعات
اسـت کـه    اي رشـته  میـان هـاي   حوزه زنان و خانواده یکـی از حـوزه   که . درحالیگرفته است

شـک در حـوزه زنـان و خـانواده نیـز ماننـد سـایر         بـی . اي است داراي اهمیت و جایگاه ویژه
، هـا  اند کـه در میـان ایـن کتـاب     شده ترجمههاي زیادي تألیف و  کتاب، هاي موضوعی زمینه
تـوان مـورد    را به دالیل مختلف علمی و فرهنگی از ابعاد مختلف مـی  شده ترجمههاي  کتاب

                                                                                                                   
1. Buboliz, W C Jr; Miller M. 
2. Rochester. M,Vakkri. p. 
3. Koufogiannakis, D. , Crumley, E. , Slater, L. 
4. Blessinger, Kelly; Frasier, Michele 
5. Foong Meng, Goon 
6. Gore, Sally A 
7. Aharony, Noa 
8. Tavsancil, Ezel 
9. Anilkumar, Nishtha 
10. Mavi, Duygu 
11. Heting, Chu 
12. White, Maureen 
13. Sivary, A. 
14. Hall,Terry 
15. Ejarque, J 
13. Beth, Luey 
14. Berner, Sam 
15. Tryadi, Alfons 
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، در هر حـوزه علمـی   منتشرشدههاي  بررسی کتاب. با توجه به موارد باال، توجه و بررسی قرار داد
موضـوعات  ، نویسـندگان و مترجمـان کلیـدي    ازجملـه تواند نقاط قوت و ضـعف ایـن منـابع     می

مشـخص  . انـد را مشـخص کنـد    هاي موضوعاتی که کمتر مورد توجه قرار گرفته هها و زمین کتاب
هـاي کمـک بـه نویسـندگان و مترجمـان را فـراهم        زمینـه ، هـا  کردن توزیع موضوعی این کتـاب 

هـاي مناسـب و مـورد نیـاز متخصصـان حـوزه زن و        آورد تا بتوانند با تألیف و ترجمـه کتـاب   می
زمینـه رشـد و شـکوفایی هـر چـه بیشـتر ایـن        ، ألهاي موجودخانواده کشور و با در نظر گرفتن خ

اساسـی مـورد نظـر در پـژوهش حاضـر آن اسـت کــه        رو، مسـئله  . ازایـن حـوزه را فـراهم آورنـد   
بر اساس متغیرهایی نظیـر: موضـوعات اصـلی و     شده ترجمههاي  مشخص شود تصویر کلی کتاب

سـال ترجمـه و فعالیـت    ، لی نشـر کشور محل اص، تعداد و جنسیت نویسنده و مترجم، زبان، فرعی
  هاي زنان و خانواده در سطح کشور به چه صورت است؟ ناشران داخلی در حوزه

  اهداف پژوهش
در حوزه زنـان و خـانواده    شده ترجمههاي  شناخت وضعیت کتاب، هدف از پژوهش حاضر

  اي مد نظر است که بدین شرح است: در این چارچوب کلی اهداف ویژه. است
در حـوزه زنـان و    شـده  ترجمـه هـاي   کتـاب  موجـود  يهـا  یوکاسـت  قوت نقاط تعیین-
  .موضوعی پرداخت ازحیث خانواده
 جهـت  گـزار  استیس يها وسازمان پژوهشگران، نویسندگان براي اندازي چشم ارائه-
 .آتی يها پژوهش انجام در پژوهشی يها حوزه انتخاب و تعیین

حـوزه زنـان و خـانواده     دهشـ  ترجمـه هـاي   تعیین میزان پراکندگی موضـوعی کتـاب  -
جنسـیت و تعـداد   ، نـوع ناشـران داخلـی   ، سال ترجمه، محل اصلی نشر، زبان اصلی برحسب

  .و محل نشر نویسنده و مترجم

  سؤاالت پژوهش
 در حوزه زنان و خانواده به چه صورت است؟ شده ترجمههاي  توزیع موضوعی کتاب
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برحسـب زبـان     و خـانواده در حوزه زنـان   شده ترجمههاي  کتابی موضوع پراکندگی
  چگونه است؟

برحسـب محـل     در حوزه زنان و خـانواده  شده ترجمههاي  کتابی موضوع پراکندگی
  چگونه است؟اصل نشر 

هـا چگونـه    هاي در حوزه زنان و خـانواده در طـی سـال    روند موضوعی و انتشار کتاب
 بوده است؟

توجـه بـه   واده بـا  در حـوزه زنـان و خـان    شـده  ترجمـه هاي  کتاب یموضوع پراکندگی
 ناشران داخلی چگونه است؟

تعداد و  برحسب در حوزه زنان و خانواده شده ترجمههاي  کتابی موضوع پراکندگی
 چگونه است؟جنسیت نویسنده 

تعداد و  برحسب در حوزه زنان و خانواده شده ترجمههاي  کتابی موضوع پراکندگی
 به چه صورت است؟مترجم  جنسیت

برحسـب محـل    در حوزه زنان و خـانواده  شده ترجمههاي  بکتای موضوع پراکندگی
  چگونه است؟نشر 

  یشناس روش
ــی  ــژوهش پیمایش ــل محتواســت ، روش پ ــوع تحلی ــق    داده. از ن ــژوهش از طری ــن پ ــاي ای ه

جامعه پـژوهش  . گردآوري شده است، محقق ساخته و بر اساس مشاهده مستقیم ستیل چک
باشـد کـه در    ایران در حوزه زنان و خانواده می و انتشار یافته در شده ترجمههاي  کلیه کتاب

در پـژوهش حاضـر   . کتـاب اسـت   877انـد و شـامل    سایت کتابخانه ملی ایران فهرست شده
، بازیـابی شـده   شـده  ترجمـه کتـاب   877گیـري صـورت نگرفتـه و تمـامی      گونـه نمونـه   هیچ

تـدا بـر اسـاس    اب، هـاي مـورد نیـاز پـژوهش     براي گردآوري داده. اند قرار گرفته موردبررسی
کـه بـر اسـاس موضـوع نامـه تهیـه شـده         خانواده و فمینیسم، سه واژه زن، جستجوي پیشرفته

عنـوان موضـوعات اصـلی در حـوزه مطالعـات زن و       تحقیقات زن و خانواده بـه  مرکز توسط
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در سـایت   خانواده در نظر گرفته شده، انتخاب شد. سپس در ادامه این سه واژه نامبرده شـده 
هـاي   کلیـه کتـاب   مورد جستجو قـرار گرفـت. در ادامـه    ی ایران در فیلد موضوعکتابخانه مل

حاصـل ایـن   . ثبت شده در سایت کتابخانه ملی ایران مورد شناسایی قرار گرفتند شده ترجمه
سـپس بـا بـازبینی    . رکورد در حوزه موضـوعی زنـان و خـانواده بـود     1000بازیابی ، جستجو

، غیر مرتبط بازیابی شده بودند صورت بهت ناقص و رکوردهایی که شامل اطالعا، رکوردها
براي مطالعه متغیرهـاي مـورد نظـر     مدرك 877 . درنهایتاز مجموعه رکوردها پاالیش شد

ذخیـره   wordفایـل   9کلیه اطالعات کتابشناختی رکوردها در قالـب  . پژوهش آماده گردید
لیه نویسندگان در پیونـد  اسامی ک، سپس به منظور ردیابی زبان و کشور اصلی محل نشر. شد

مورد جستجو قرار گرفـت. درنهایـت، موضـوعات    1وردکت سایت وببا عنوان کتابشان در 
تحقیقـات   مرکـز  هاي جامعه پژوهش برحسب موضوعات تهیه شـده توسـط   هاي کتاب کلیه

از ورود پـس   گنجانده شد. موضوع فرعی 11در سه حوزه موضوعی اصلی و زن و خانواده 
ــتخرا ــا در اطالعــات اس ــرمج شــده از رکورده ــزار ن ــا  ، SPSS 16 اف ــر یــک از رکورده ه

  .شدند وتحلیل تجزیهدرخصوص متغیرهاي پژوهش 

  ها یافته
توزیـع   پیرامـون پـژوهش   سـؤاالت شـود،   مشـاهده مـی   1کـه در جـدول شـماره     طـور  همان

 موضــوع فرعــی 11در ســه حــوزه موضــوعی اصــلی و  شــده ترجمــه هــاي موضــوعی کتــاب
در بـین  موردبررسـی،  کتـاب   877هـاي پـژوهش نشـان داد کـه از      یافتـه  .پرداخته شده است
درصـد   6. 11با  موضوع زنان؛ رتبه اول، درصد 4. 83موضوع خانواده با ، موضوعات اصلی

در مقولـه  . درصد رتبه سوم را به خود اختصاص داده اسـت  5 با نیسمیموضوع فم رتبه دوم و
ــط زناشــویی بــا ، موضــوعات فرعــی درصــد بــاالترین رتبــه و موضــوع  9. 35موضــوع رواب

هـاي بعـدي را    درصد به ترتیب رتبـه  55. 9 با یخانوادگ روابطو  درصد 2. 29با روانشناسی 

                                                                                                                   
1www. worldcat. org 
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تـرین   پـایین ، و ادبیـات  تـاریخ  ،موضوعات فرعی هنـر  که . درحالیاند به خود اختصاص داده
  .اند کسب کردهها را  رتبه

  در حوزه زنان شده ترجمههاي  کتاباصلی و فرعی  موضوع هاي توزیع فراوانی مقوله :1جدول شماره 
  موضوع

  اصلی 
  موضوع 
  فرعی

  مجموع  زنان  خانواده  فمنیسیم

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی

  %6. 2  23  %1. 0  1 %8. 0  8  %7. 1  14  بدون مشخصات
  %8. 0  8  %1. 0  1      %7. 0  7  تاریخ
  %1  10     %8. 0  8  %2. 0 2  حقوق

  %2. 29  255  %2. 4  36  %9. 24  218  %1. 0 1  روانشناسی
  %7. 0  7      %3. 0  3  %4. 0 4  هنر

روابط 
  خانوادگی

2 0 .2%  80  9 .35%     82  9 .55%  

  %8. 13  117  %2. 5  45 %9. 6  59  %7. 1 14  سایر
  %9. 35  315     %9. 35  315     روابط زناشویی

  %95. 3  34  %2. 0  2 %75. 3  32     مذهبی
  %1. 1  11  %9. 0 9  %2. 0 2     اسالم
  %2. 1  12  %7. 0 7 %5. 0  5     شناسی جامعه

  %2. 0  2  %2. 0 2        ادبیات

  %5  44  مجموع
  730  83 .4 103 11 .6%  877 100%  

  
هــاي  پــژوهش پیرامــون توزیــع فراوانــی زبــان اصــلی کتــاب  دومســؤال  در پاســخ بــه

هاي پژوهش نشان داد که  یافته، موضوع اصلی برحسب و خانواده در حوزه زنان شده ترجمه
و  شـده  ترجمـه از زبان انگلیسی  درصد 1. 88 موردبررسی، درمجموعکتاب  877مجموع از 

هـاي   کتابدرصد از  9. 2، در این میان. باالترین رتبه جدول را به خود اختصاص داده است
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زبـان   درصـد از  8. 0، فرانسـه درصد از زبان  9. 1، آلمانیاز زبان  درصد 1. 2، زبان عربیاز 
هـاي   تـرین رتبـه   بـه ترتیـب پـایین    ؛ وانـد  شـده  ترجمـه درصد از زبان چینی  1. 0تنها هندي و 

ها در این زمینـه   دهنده یافته نشان 2جدول شماره . مربوط به زبان هندي و چینی استجدول 
  .است

 موضوع اصلی برحسبزه زنان در حو شده ترجمههاي  کتاب اصلی زبان توزیع فراوانی :2جدول شماره 

  موضوع اصلی
  
 

 زبان

 مجموع زنان خانواده فمنیسیم

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 %1. 88 771 %9. 9 86 %74 649 %2. 4 36 انگلیسی

 %9. 2 25 %5. 0 5 %4. 2 20 . %0 0 عربی

 %9. 1 19 %7. 0 7 %8. 0 8 %4. 0 4 فرانسه

 %1. 2 17 %1. 0 1 %7. 1 13 %3. 0 3 یآلمان

 %1. 0 1 . %0 0 . %0 0 %1. 0 1 چینی

 %7. 0 7 . %0 0 %7. 0 7 . %0 0 هندي

 %2. 4 37 %4. 0 4 %8. 3 33 . %0 0  نامعلوم

 %100 877 %6. 11 103 %4. 83 730 %5 44 مجموع

  
اوانی موضـوع  سؤال سوم پژوهش پیرامون توزیع فر ، در پاسخ به3طبق جدول شماره 

هـاي پـژوهش نشـان داد کـه از      یافتـه ، کشـور  برحسب در حوزه زنان شده ترجمههاي  کتاب
درصد) در  4. 9کتاب ( 82، درصد) در آمریکا 2. 61کتاب ( 534موردبررسی، کتاب  877

درصـد) در آلمـان بـه چـاپ      2کتـاب (  17و  درصـد) در فرانسـه   2. 2کتاب ( 19، انگلستان
لبنـان و  ، هـا در سـه کشـور عربسـتان    درصد کتاب 2. 1تنها  درمجموع که . درحالیاندرسیده
هـا در چنـد کشـور مختلـف بـه چـاپ        درصد از کتاب 3. 5، در این میان. اند منتشرشدهمصر 
  .اندرسیده
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 در حوزه زنان در کشورهاي مختلف شده ترجمههاي  موضوعی کتابهاي  : توزیع فراوانی مقوله3جدول شماره 

  موضوع 
 رکشو

 مجموع زنان خانواده فمنیسیم
 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 %15 132 %5. 2 23 %3. 12 107 %2. 0 2 بدون مشخصات

 %2. 61 534 %8. 5 50 %3. 52 459 %1. 3 25 آمریکا

 %4. 9 82 %6. 1 13 %3. 7 64 %5. 0 5 انگلستان

 %3. 5 47 %7. 0 7 %2. 4 36 %4. 0 4 بیش از یک کشور

 %4. 0 4 0 0 %4. 0 4 %0 0 عربستان

 %6. 1 13 %2. 0 2 %4. 1 11 %0 0 کانادا

 %2. 2 19 %4. 0 4 %4. 1 11 %4. 0 4 فرانسه

 %5. 0 5 %2. 0 2 %3. 0 3 %0 0 لبنان

 %3. 0 3 %0 0 %3. 0 3 %0 0 استرالیا

 %2 17 %0 0 %7. 1 14 %3. 0 3 آلمان

 %2. 0 2 %0 0 %2. 0 2 %0 0 اتریش

 %3. 0 3 %2. 0 2 %1. 0 1 %0 0 مصر

 %8. 0 8 %0 0 %8. 0 8 %0 0 هند

 %1. 0 1 %0 0 %0 0 %1. 0 1 چین

 %4. 0 4 %0 0 %4. 0 4 %0 0 مالزي

 %3. 0 3 %0 0 %3. 0 3 %0 0 سوئد

 %100 877 %6. 11 103 %4. 83 730 %5 44 مجموع

  
 شده در حوزه زنان هاي ترجمه امون توزیع فراوانی کتابپژوهش پیر سؤال چهارم پاسخ بهدر 
 2001و  2004، 1997هاي  سالهاي پژوهش نشان داد که  برحسب سال اصلی چاپ، یافته و خانواده

کـه   انـد. درحـالی   درصد بـاالترین رتبـه را کسـب کـرده     3. 6درصد و  1. 7درصد،  8. 7به ترتیب با 
بـازه زمـانی   انـد.   تـرین رتبـه را بـه دسـت آورده     پایین 1970و  1983، 1982، 1984، 2011هاي  سال

 2000درصد در دهه  2. 47بوده که در این بازه  2011تا  1970هاي  هاي موردبررسی بین سال کتاب
  ).4(جدول شماره  استمیالدي  70ترین رتبه متعلق به دهه  پایین و ؛منتشرشده است 2010 تا
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  ي مختلفها لاس در حوزه زنان در شده ترجمههاي  کتاب اول موضوعاي ه : توزیع فراوانی مقوله4جدول شماره 
  موضوع اول فمینیسم خانواده زنان مجموع

  
 

 سال اصلی
 فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد

0 .2%  2  0%  0 0 .1%  1  0 .1% 1  2011  
1 .9% 16 0% 0 1 .9%  16  0% 0 2010 

2 .9% 24  0 .2%  2 2 .5% 22  0% 0 2009  
3 .6%  29  0 .2%  2  3 .1%  27  0%  0 2008  
2 .6% 20 0 .2%  2 2 .2%  18  0% 0 2007 

2 .2% 18 0% 0 2 .2% 18 0% 0 2006  
4 .1% 36 0 .1%  1  3 .9% 34  0 .1%  1  2005  
7 .1%  63  0 .2%  2  6 .8%  60  0 .1%  1  2004 

5 .5% 48 0 .6% 6 4 .4%  39  0 .3% 3  2003  
5 .4%  48  0 .2%  2  4 .8%  42  0 .4%  4 2002 

6 .3% 56 0 .4% 4 5 .6% 49 0 .3%  3 2001 

5 .4% 49 0 .8% 8 4 .2% 37 0 .4%  4 2000 

4 .4%  40 0 .8% 8 3 .3%  29 0 .3%  3  1999  
4 .1% 37 0 .6%  6 3 .4%  30 0 .1%  1  1998  
7 .8% 69 1%  10 6 .7% 58 0 .1%  1  1997  
5 .4% 44 0 .7%  7 4 .3% 36  0 .1%  1  1996  

4%  36  0 .4%  4  3 .3%  29  0 .3%  3  1995 

1 .8% 14 0 .1%  1  1 .4% 11 0 .2% 2  1994 

2 .9%  23 0 .4%  4 2 .3% 19 0% 0 1993 

0 .9%  9  0 .1%  1  0 .6%  6  0 .2% 2  1992  
0 .5% 5 0% 0 0 .4%  4  0 .1%  1  1991 

0 .9%  9 0 .1%  1  0 .8%  8 0% 0 1990  
0 .9%  9  0 .2%  2  0 .6%  6  0 .1%  1  1989  
0 .8%  8 0 .3% 3 0 .4%  4 0 .1%  1  1988 
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  موضوع اول فمینیسم خانواده زنان مجموع
  

 

 سال اصلی
 فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد

1 .3% 13 0 .3% 3 0 .6%  6 0 .4% 4 1986 

0 .3%  3  0  0  0 .2%  2  0 .1%  1  1984  
0 .4%  4 0% 0 0 .3% 3 0 .1%  1  1983 

0 .3%  3 0% 0 0 .2% 2 0 .1%  1  1982 

1 .7% 15  0 .1%  1  1 .6%  14  0% 0 1977  
0 .5%  5  0 .1%  1  0 .2% 2  0 .2% 2  1972 

0 .3%  3 0% 0 0 .2% 2  0 .1%  1  1970  
 بدون مشخصات  1  1%. 0  96  9%. 10  22  9%. 2  119 6%. 13

 مجموع  44  5%  730 4%. 83  103  6%. 11 877  100%

  
در  شده ترجمههاي  پژوهش پیرامون توزیع فراوانی ناشر کتاب سؤال پنجم پاسخ بهدر 

 درصـد  94کـه  هـاي حـاکی از آن اسـت     یافتـه  5طبق جدول شـماره  ، حوزه زنان و خانواده
توسـط   درصـد  6. 1 درصـد توسـط ناشـران دولتـی و     4، توسط ناشـران خصوصـی   ها کتاب

 هاي باالترین رتبه را در نشر کتابرو،  ازایناست و  منتشرشدهخصوصی  -دولتی شبهناشران 
  .اند ناشران خصوصی به دست آورده، حوزه زنان و خانواده شده ترجمه

  موضوع اول برحسب در حوزه زنان شده ترجمههاي  : توزیع فراوانی ناشر کتاب5شماره جدول 
  موضوع اول

  ناشر
  مجموع  زنان  خانواده  فمنیسیم

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی
  %4  36  %4. 0  4  %3  26  %6. 0  6  دولتی
  %94  823  %9. 10  96  %9. 78  691  %2. 4  36  خصوصی

  %6. 1  14  %3. 0  3  %1. 1  9  %2. 0  2  دولتی خصوصی شبه
  %4. 0  4  %0  0  %4. 0  4  %0  0  بدون مشخصات

  %100  877  %6. 11  103  %4. 83  730  %5  44  مجموع
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توزیـع فراوانـی تعـداد و جـنس نویسـندگان       پیرامـون پژوهش  سؤال ششم پاسخ بهدر 
دهـد کـه بـاالترین     نشـان مـی  آمده  دست بههاي  یافته، در حوزه زنان شده ترجمههاي  کتاب

 زنیـک نویسـنده   ازآن،  پـس درصد) تعلق گرفتـه اسـت و    4. 45(رتبه به یک نویسنده مرد 
 1. 6دو نویسنده مـرد ( ، درصد) 3. 8یک نویسنده زن و یک نویسنده مرد (، درصد) 8. 28(

  .اند درصد) داراي باالترین تعداد بوده 5. 3درصد) و دو نویسنده زن (
هـایی کـه توسـط یـک      دهد تعداد کتاب نشان می 6اعداد جدول شماره طور که  همان

توسـط یـک تـیم و نویسـنده زن      نیـز اولین نویسنده نوشته شده و  عنوان بهتیم و نویسنده مرد 
تـرین میـزان را کسـب     پـایین ، اولین نویسنده و سه نویسنده مرد نگارش یافتـه اسـت   عنوان به

  اند کرده

 شده در حوزه زنان برحسب موضوع اول هاي ترجمه ی تعداد و جنس نویسندگان کتاب: توزیع فراوان6جدول شماره 

  موضوع اول
  جنس نویسنده

  مجموع  زنان  خانواده  فمینیسم
  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی

  %9. 2  27  %1. 0  1  %7. 2  25  %1. 0  1  بدون مشخصات
  %8. 28  252  %8. 6  56  %7. 18  164  %8. 3  32  یک زن
  %4. 45  397  %6. 2  25  %7. 41  366  %6. 0  6  یک مرد

  %3. 8  68  %7. 0  7  %5. 7  60  %1. 0  1  یک مرد یک زن و
  %7. 0  7  %0  0  %7. 0  7  %0  0  سه زن
  %5. 3  34  %8. 0  8  %6. 2  25  %1. 0  1  دو زن
  %4. 0  4  %0  0  %4. 0  4  %0  0  سه مرد

  %4. 0  4  %2. 0  2  %2. 0  2  %0  0  گروه و اولی زن
  %3. 0  3  %0  0  %3. 0 3  %0  0  گروه و اولی مرد

  %1. 6  50      %1. 6  50      دو مرد
  %8. 0  8      %8. 0  8      دو مرد و یک زن
  %7. 0  7      %4. 0  4  %3. 0  3  دو زن و یک مرد
  %7. 1  16  %4. 0  4  %3. 1  12      اثر زیرعنوان
  %0. 100  877  %6. 11  103  %4. 83  730  %5  44  مجموع
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مترجمـان   م پـژوهش پیرامـون توزیـع فراوانـی تعـداد و جـنس      هفـت سـؤال   بهپاسخ در 
 3. 45موردبررسـی،  کتـاب   877از مجموع  ،و خانواده در حوزه زنان شده ترجمههاي  کتاب
توسـط   درصـد  7. 8، توسط یـک متـرجم مـرد    درصد 6. 36، یک مترجم زن توسط درصد

توسط دو متـرجم مـرد    ددرص 2. 2 و توسط دو مترجم زن درصد 7. 3، یک زن و یک مرد
  .اند هاي جدول را به خود اختصاص داده و به ترتیب باالترین رتبه است شده ترجمه

تـرین درصـدهاي    کـه شـامل پـایین    هـا  از کتـاب  تعدادي انـدکی  دهد ها نشان می یافته
 4. 0متـرجم ناشـر (  ، درصـد)  3. 0دو مترجم مرد و یک متـرجم زن ( شود توسط  جدول می

  .)7باشد (جدول شماره  درصد) می 4. 0ه گروهی و اولی مرد (ترجم، درصد)

 شده در حوزه زنان برحسب موضوع اول هاي ترجمه رجمان کتابت: توزیع فراوانی تعداد و جنس م7جدول شماره 

  موضوع اول
  جنس مترجم

  مجموع  زنان  خانواده  فمینیسم
  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی

  %2. 0  2      %2. 0  2  %0  0  ن مشخصاتبدو
  %3. 45  396  %2. 6  54  %37  324  %1. 2  18  یک زن
  %6. 36  321  %7. 4  42  %8. 29  261  %1. 2  18  یک مرد

  %7. 8  75  %3. 0  3  %8  70  %2. 0  2  یک زن و یک مرد
  %5. 0  5  %1. 0  1  %2. 0  2  %2. 0  2  سه زن
  %7. 3  31  %2. 0  2  %5. 3  27  %2. 0  2  دو زن

  %1. 0  1      %1. 0  1      ی نامعلوماسام
  %5. 0  5      %4. 0  4  %1. 0  1  سه مرد

  %5. 0  5      %4. 0  4  %1. 0  1  گروه و اولی زن
  %4. 0  4      %4. 0  4      گروه و اولی مرد

  %2. 2  19  %1. 0  1  %1. 2  18      دو مرد
  %4. 0  4      %4. 0  4      مترجم ناشر

  %3. 0  3      %3. 0  3      دو مرد و یک زن
  %6. 0  6      %6. 0  6      یک مرددو زن و 

  %0. 100  877  %6. 11  103  %4. 83  730  %5  44  مجموع
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  گیري بحث و نتیجه
موضـوع اصـلی و    3در » در حوزه زنان و خـانواده  شده ترجمههاي  کتاب« پژوهشهاي  یافته

زن ، ها حاکی از آن است که موضوعات خانواده یافته نتایجو  موضوع فرعی بررسی شد 11
هـاي اول تـا سـوم را بـه خـود       بـه ترتیـب رتبـه    بنـدي موضـوعات اصـلی    م در طبقـه و فمینیس

حوزه خانواده بـیش از حـوزه زنـان    ، ها در ترجمه کتاب، به عبارت دیگر. اند اختصاص داده
شاید بتوان این مسئله را ناشی از نوپدید بودن تحـوالت جـدي   . مورد توجه قرار گرفته است

رانی به خانواده ایرانـی و نیـز اهمیـت حفـظ     ای جامعه ساسیت در عرصه خانواده در ایران و ح
رصد سیر تحـول ایـن   ، از سوي دیگر. ران دانستای جامعهساختارها و موقعیت این نهادها در 

مـؤثر بـوده و    هـا  کتـاب  ي در ایـران در ترجمـه   داده رخنهاد در غرب و تأثیر آن بر تغییرات 
رسد نهادهـاي   به نظر می همچنین. وف داشته استتوجه نهادهاي زنانه ایرانی را به خود معط

 هایی براي تحکیم خـانواده  ح براي ارائه طر ها آنخاطر مطالباتی که از  هفعال در عرصه زنان ب
پررنـگ بـودن نقـش    . انـد  محـور سـهیم بـوده    در انتخاب موضوعات خانواده ،رود می انتظار

. ازد در موضوع خانواده بگنجـد پرد شود موضوعاتی که به این بعد می همسري زن سبب می
هایی که دربـاره مشـکالت خـانواده و حـل مشـکالت زناشـویی        بازار داغ کتابطور،  همین

  .است نیز شاید دلیل دیگر اولویت اول خانواده باشد
فراهم نبودن زمینـه گسـترش آن در   ، تخصصی بودن موضوع فمینیسم، از سوي دیگر 
عامل مهم براي کسب رتبـه سـوم فمینیسـم در میـان     رانی و محدودیت نشر شاید سه ای جامعه
 هـاي  کتـاب  موضـوع فرعـیِ   11این در حالی است که در میان . باشدشده  ترجمه هاي کتاب
دهـد روابـط زناشـویی بـاالترین میـزان را بـه        ها نشان می یافته، در حوزه خانواده شده ترجمه

ده و روابـط خـانوادگی   موضوع روانشناسـی در خـانوا  ازآن،  . پسداده است خود اختصاص
توجیـه   گونـه  ایـن تـوان   این مسئله را مـی . هستند شده ترجمه هاي داراي بیشترین میزان کتاب

 اسـت و همچنـین   نمود که این موضوعات داراي بازار تقاضـا در حـوزه نشـر عمـومی بـوده     
هـاي ناشـی از فقـدان     و از سـوي دیگـر بحـران    سو از یک نما بودن و جذابیت موضوع مسأله
زن  هـاي  تفـاوت کارهاي روشمند خوبی که در تبیین همچنین هاي زندگی زوجین و  رتمها
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رسـد   بـه نظـر مـی   . و مرد از سوي غربیان انجـام شـده احتمـال دارد در ایـن امـر مـؤثر باشـد       
ضـمن  . تـر باشـد   روشمندي شناخت ارتباطات زناشویی عقـب درزمینه ران از غربیان ای جامعه

با بحث خانواده برخی صرفاً با رویکرد نظري مورد پـردازش  هاي مرتبط  آنکه از میان حوزه
کـه روابـط    اي جامعـه گیرد و فاقد رویکردهاي کـاربردي اسـت و طبیعـی اسـت در      قرار می

عالقه مخاطبان بـه تهیـه آثـاري در ایـن عرصـه کـاربردي و        است زوجین دچار چالش شده
  .بیشتر باشد، به تزاید جامعه متناسب با مشکالت رو

تـاریخ زنـان و ادبیـات    ، حالی است که موضوعی فرعـی روانشناسـی فمینیسـم    این در
بـه عبـارتی در   . انـد  زنان کسب کـرده  شده ترجمه هاي ترین رتبه را در میان کتاب پایین، زنان

ها مـرتبط بـا    رسد این عرصه به نظر می. ها کمتر توجه شده است ها به این مقوله ترجمه کتاب
هـاي   و پژوهشـی نیـز در اولویـت    دانشگاهیسوي دیگر نهادهاي هاي نظري بوده و از  حوزه

، و داراي خألهـاي فـراوان اسـت    نوپدیداي  که عرصه مطالعات خود در عرصه مباحث زنان
هسـت کـه    تري مهمهاي  عرصه و درنتیجه اند قرار ندادهاین موارد را در اولویت کاري خود 

بـه دلیـل نوپـا بـودن مبحـث روانشناسـی        همچنـین . انـد  قـرار نگرفتـه   موردمطالعههنوز عمیقاً 
و نیـز ورود   هاي فمینیستی در جامعـۀ دانشـگاهی   عدم رواج نظریه، تخصصی بودن، فمینیسم

هـا موجـب کمبـود ترجمـه کتـاب در ایـن        هاي فمینیستی به این حـوزه  اندك زنان با نگرش
  .موضوعات شده است

در حـوزه   شـده  ترجمـه  ايهـ  میان کتـاب ، آید هاي پژوهش برمی طور که از یافته همان
شناسـی بـه ترتیـب بیشـترین میـزان را بـه        اسالم و جامعه، موضوعات فرعی روانشناسی، زنان

دلیل این مسئله شاید این باشـد  . بسیار پایین است ها آنمیزان  . هرچنداند خود اختصاص داده
ینکه بسیاري شناسی با مطالعات زنان و ا خوردگی جدي میان جامعه پیوند و گره واسطه بهکه 

شناسـی و روانشناسـی بـه مسـائل زنـان       از زاویـه جامعـه  ؛ از مراکز علمی فعال در این عرصـه 
هـاي بعـدي برخـی نهادهـاي      هـاي کالمـی ایـن عرصـه در اولویـت      پردازند و مثالً بحـث  می

هـاي   یک جنبش اجتماعی بـا رهیافـت   عنوان بهاز سوي دیگر فمینیسم . قرار دارد دانشگاهی
ــهتوانــد  اســت کــه مــی علــوم اجتمــاعی شــناخته شــود و بــه نظریــات و ابزارهــاي   درســتی ب
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با توجه به اسالمی بـودن کشـور ایـران    ، از سوي دیگر. شناسی نیاز اساسی وجود دارد جامعه
زیـرا  . مسائل اسالمی در حوزه زنان و خانواده بسیار پایین اسـت  درزمینهمیزان ترجمه کتاب 

توان رویکرد شـیعی بـه مسـائل زن و خـانواده را شـاهد       یکمتر در میان آثار غربی یا عربی م
انـد کـه متفـاوت بـا      بود و بیشـتر از زاویـه مستشـرقین یـا اهـل سـنت بـه مسـائل نگـاه کـرده          

رویکردهــاي درون دینــی شــیعه اســت و رویکــرد غالــب اســالمی در آن متــون بــا رویکــرد 
به دلیل غلبه مذهب تشیع توان گفت که  به بیان دیگر می .اجتهادگر اسالمی سازگاري ندارد

هاي اسالمی در حوزه زنان و خانواده از سـوي مـذهب تسـنن     که بیشتر کتاب در ایران و این
در کشـور مـا کـه خـودش مرجـع تولیـد ایـن مباحـث         ، یا مباحث انتقادي اسـت   نوشته شده

  .نیازي به ترجمه دیده نشده است، باشد می
بعضی موضوعات فرعـی چـون هنـر    هاي پژوهش حاکی از آن است که  همچنین یافته

توان در فقدان بازار عرضه و نبود نهـاد   دلیل این امر را می. در حوزه زنان ترجمه نشده است
نیـز کـم   اي جنسیتی فعال در کشور دانست و متولی تبیین رابطه هنر و جنسیت در میان نهاده

بر روند تحوالت فمینیسم ها  هاي فمینیستی در مقایسه با سایر مؤلفه تأثیري هنر در میان دانش
مباحـث جنسـیتی هنـر در ایـران و اینکـه در بحـث زنـان و در         نیافتگی توسعههمچنین . است

 انـد و احتمـال دارد در آینـده    مورد توجه قرار گرفتـه  تازگی بهاین مباحث  دانشگاهیفضاي 
  در این زمنه باشیم.ترجمه متون  شاهد

ها نشان داد کـه زبـان    زنان و خانواده یافتهحوزه  شده ترجمه  هاي زبان کتاب درزمینه -
آن  واسـطه  بـه ایـن امـر   . باشـد  ها دارا مـی  انگلیسی باالترین رتبه را در میان زبان اصلی کتاب

است که زبان علمی مهد فمینیسم انگلیسی است و بیشترین آثـار تولیـدي و منـابع مرجـع بـه      
در بسـیاري از ایـن    زبـان  نگلیسـی انویسـندگان   کـه  ایـن عالوه بـر  . این زبان تولید شده است

تمدن غربی بـه دنبـال ایـن اسـت کـه در جریـان تولیـد مباحـث          . ازآنجاکهها پیشتازند بحث
 ازجملـه ها  فکري پیشتاز باشد و نیز آشنایی بیشتر ایرانیان با زبان انگلیسی نسبت به سایر زبان

رتبه را در میان زبان اصـلی  لذا شاهد این هستیم که زبان انگلیسی باالترین ، آلمانی و فرانسه
 3این در حالی است که زبان عربی تنها نزدیک بـه  . هاي به خود اختصاص داده است کتاب
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را بـه خـود    شـده  ترجمـه  هـاي  اي نزدیک به زبان آلمانی) از زبان اصـلی کتـاب   درصد (رتبه
تمـام  توجیـه نمـود کـه عالقـه و اه     گونـه  ایـن این مسئله را شاید بتـوان  . اختصاص داده است

چندانی به شناخت مناظر روشـنفکران اهـل سـنت بـه عرصـه زن و خـانواده وجـود نـدارد و         
انـد و از منظـر    رانی است پرداختهای جامعهبه نقد جامعه خود که بسیار متفاوت از  ها آناصوالً 
انـد کـه شـیعه چنـدان تمایـل و ضـرورتی بـراي         هاي اهل سنت به این حوزه نگریسـته  آموزه

هاي زبـان   همچنین عدم رواج مباحث زن و خانواده در کتاب. کند س نمیشناخت آن احسا
هاي فارسی داشته  نسبت به کتاب توجهی قابلبرتري و برجستگی خاص و  که نحوي بهعربی 
دانشگاهی و حوزویان بـا    تر جامعه کم و آشنایی شیفتگی ویژه نسبت به فرهنگ غربی، باشد

هـاي اصـلی    در میـان زبـان  . دالیل این مسئله بیان کرد توان از دیگر زبان عربی معاصر را می
. اي نزدیـک بـه زبـان عربـی کسـب کـرده اسـت        زبان آلمـانی رتبـه  شده،  ترجمه هاي کتاب

. به این عرصه سـهم تأثیرگـذاري داشـته اسـت     مند عالقهاحتماالً نقش مترجم آلمانی ماهر و 
ایرانـی نیـز بـه     انشـگاهی دمهد مباحـث فلسـفی و نظـري بـوده و جامعـه      ، ضمن آنکه آلمان

دهــد و اینکــه فیلســوفان مــورد عالقــه   شــناختی عالقــه نشــان مــی مباحــث فلســفی و جامعــه
آثـار از زبـان آلمـانی توسـط معـدود      حـال،   . بااینرانی متعلق به جامعه آلمانی هستندای جامعه

هـاي اصـلی    انـد و رتبـه زبـان آلمـانی در میـان زبـان       مترجمینی بـه فارسـی برگردانـده شـده    
زبـان بـا نتـایج جوکـار و      درزمینـه هـاي پـژوهش    یافته. باشد پایین می شده ترجمههاي  کتاب
) و 1382پــژوهش داورپنــاه (، )1379پـژوهش ابراهیمــی کلهـرودي (  ، )1389بخــت ( جـوان 

ــژوهش  . چنانچــه) همخــوانی دارد1384نقــدي و داورپنــاه ( انگلیســی  زبــان هــم هــا آندر پ
  .ها داشته است زبان باالترین رتبه را نسبت به دیگر

نشـان  هـاي پـژوهش    یافتـه شـده،   ترجمـه  هـاي  درخصوص کشور اصلی نشـر کتـاب   -
ــی ــد م ــاب   دهن ــر کت ــوده اســت  شــده،  ترجمــه هــاي کــه کشــور اصــلی نشــر اکث آمریکــا ب
ها در حوزه زنان و خانواده در کشور آمریکـا   درصد از کتاب 61نزدیک به دیگر،  عبارتی به

رسد دلیـل ایـن مسـئله آن اسـت کـه       به نظر می. اند شده ترجمه است که به فارسی منتشرشده
دانـان   اي مذهبی است و احتمـاالً برخـی از آثـار نقـد فمینیسـم از سـوي الهـی        آمریکا جامعه
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مسیحی نگاشته شده و مورد توجـه منتقـدین فمینیسـتی فعـال در حـوزه ترجمـه قـرار گرفتـه         
در عرصـه مطالعـات زنـان و خـانواده     فعـال   دانشـگاهی از سوي دیگر در میان مراکـز  . است

آمریکا از حیث کثرت و فراوانی رتبه اول را دارد و طبیعی است تعدد مراکز و پژوهشگران 
کشـورهاي  ، بعـد از آمریکـا  . تـأثیر نباشـد   و مراکز نشر در این کشور در رغبت به تولیـد بـی  

جایگاه بسیار پـایینی را  کشورهاي عربی ، در این میان. انگلستان و آلمان و فرانسه قرار دارند
رسد که رابطه مستقیمی میـان رتبـه نشـر و     در این زمینه به نظر می. اند به خود اختصاص داده
حوزه زنـان و خـانواده    هاي چاپ شده در کثرت کتاب که طوري . بهرتبه ترجمه وجود دارد

 ازآنجاکـه ید شـا  .آلمان و فرانسه در این زمینه ایفاي نقش کرده است، انگلستان، در آمریکا
و نیز توجـه کمتـر    اند مشغولالذکر به تولید علم  پردازان عرب در کشورهاي فوق اکثر نظریه

موجـب شــده  ، کشـورهاي عربــی بـه مقولــه زنـان و خــانواده نسـبت بــه کشـورهاي مــذکور     
هـاي زنـان و    کشورهاي عربی جایگاه بسیار پایینی در میان سایر کشورهاي محل نشر کتـاب 

کشـور اصـلی نشـر بـا نتـایج جوکـار و        درزمینـه هاي پـژوهش   یافته. آورند خانواده به دست
. ) همخـوانی دارد 1384نقـدي و داورپنـاه (  ، )1382پژوهش داورپنـاه ( ، )1389بخت ( جوان

هم کشور انگلیس و آمریکا باالترین رتبۀ نشر را نسـبت بـه دیگـر     ها آندر پژوهش  چنانچه
  .ها داشته است کشور

بـین   شـده  ترجمـه هـاي   سـال اصـلی نشـر کتـاب     آیـد  برمـی هـا   یافتهطور که از  همان -
در دهـه  هـا   از ترجمـه درصد  47حدود ، بوده که در این بازه زمانی 2011تا  1970هاي  سال

احتمـاالً  . باشـند  هـاي پـایینی را دارا مـی    رتبـه  80و  70است و دهه  منتشرشده 2011تا  2000
قـدیمی   واسـطه  بـه براي مترجمین  2000قبل از هاي  در سال منتشرشدهعلمی آثار  ارزش کمِ

همچنـین  ، هـاي متحـول شـده نـوین فمینیسـتی      تلقی شدن اثر و عدم برخورداري از دیـدگاه 
آموزش عالی و قشر فرهنگی و تولید دانش در کشور ایران مصـادف بـا    روزافزونگسترش 
نبـودن   روز بهبه دلیل از سوي دیگر شاید . تواند در این مسئله نقش داشته باشد می ها این سال

در سـال اصـلی نشـر    ، حوزه زنان و خـانواده  دانشگاهیفضاي علمی کشور و فعالیت جریان 
هـایی   در زمـان ترتیـب،   این . بهپراکندگی وجود دارد، اند شده ترجمههایی که در ایران  کتاب
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بـا  ، اند تهاساتید و پژوهشگران حضور نداش عنوان بهها  که فعاالن این حوزه در فضاي دانشگاه
سـال  ، انـد  شـده  ترجمههایی که  عالوه بر اینکه بیشترین کتاب. افت ترجمه مواجه شده باشیم

توانـد ناشـی از مهـم و جدیـد      بوده است که می 2004و  2001هاي  در سال ها آناصلی نشر 
هـاي جدیـد علمـی و     کمتـر بـودن حـرف    ،هـا  هـاي نویسـندگان در ایـن سـال     بودن دیـدگاه 

  .دسترسی مترجمین به آثار تولیدي باشد درو تأخیر  ازآن پسهاي  در سالهاي مطرح  چهره
 شـده  ترجمـه  هـاي  پیرامون ناشـران دولتـی و خصوصـی کـه اقـدام بـه چـاپ کتـاب         -
بیشـترین  ، درصـد  94دهد که در ایران ناشران خصوصی با تقریبـاً   ها نشان می یافته، اند نموده

دلیـل  . انـد  زه زنان و خانواده کسـب کـرده  در حو شده ترجمه هاي درصد چاپ و نشر کتاب
مطرح کرد که نهادهاي دولتی در عرصـه زنـان و خـانواده تـازه      گونه اینتوان  این امر را می

نیـز آثـار    هـا  آنبرخـی از  . اند بنیان هستند و هنوز به مرحله ارائه محصول و انتشار آن نرسیده
بـه فکـر تأسـیس انتشـارات      گیتـاز  بـه نمودند و  خود را از طریق ناشران خصوصی چاپ می

ویژه در بحث خانواده موجب رغبـت   بازار عرضه عمومی به، از سوي دیگر. اند مستقل افتاده
. چنانچـه،  ناشران خصوصی به حضور در این عرصه گردیـده و احتمـاالً پرسـود بـوده اسـت     

ولویـت  ها سودآوري فراوانی دارد مانند روابط زناشـویی و بـه دلیـل در ا    برخی از این کتاب
. پردازنـد  کمتر به نشر چنـین آثـاري مـی    ها ، آنمباحث براي نهادهاي دولتی گونه ایننبودن 

  .چنین برخی از آثار فمینیستی نیز تنها با نشر خصوصی قابل چاپ است هم
 شده ترجمههاي  یافته دیگر پژوهش در خصوص تعداد و جنسیت نویسندگان کتاب -

فزونی جمعیـت نویسـندگان و مشـاهیر و     واسطه بههد که د نشان می و خانوادهدر حوزه زنان 
تعداد نویسندگان مرد در حـوزه  ، اندیشمندان مرد در مقایسه با اندیشمندان و متخصصین زن

لزومـاً عالیـق جنسـیتی    ، توان گفت کـه در ایـن زمینـه    می. زنان و خانواده بیش از زنان است
از . ه را به نفع مردان شـکل داده اسـت  این موازن، مؤثر نبوده و صرف کثرت نویسندگان مرد

زمـان حاضـر اهمیـت     ي هنـوز بـه انـدازه    ،انـد  منتشرشـده هایی که آثـار   در سال، سوي دیگر
تعـدد  ، هاي گروهی پررنگ نبوده و در سالیان اخیر یکی از امتیـازات اثـر در غـرب    نگارش

ویسـندگان مـرد و   بیشتر این آثار توسط ن رو . ازاینباشد می ها آنهاي  نویسندگان و تخصص
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مختص حـوزه موضـوعی   ، رسد که این مسئله اند و به نظر می انفرادي نگارش یافته صورت به
تعـداد و جنسـیت نویسـندگان بـا نتـایج       درزمینـه هـاي پـژوهش    یافتـه . زنان و خانواده نیست

هــا بــا نتــایج بختیــاري و  همچنــین یافتــه و )1383هــدایت (، )1389( بخــت جوکــار و جــوان
هــم نویســندگان مــرد  هــا آندر پــژوهش  کــه طــوري . بــه) همخــوانی دارد1393( همکــاران

  .اند باالترین رتبه را نسبت به نویسندگان زن داشته
هـا نشـان داده    یافتـه  شـده،  ترجمه هاي الزم به ذکر است که پیرامون مترجمان کتاب -

بـه نظـر   . انـد  درصـد) را زنـان تشـکیل داده    45است که بیشترین تعـداد متـرجمین (بـیش از    
هاي زنانـه و یـافتن پاسـخ مسـائل ذهنـی خـود در        مترجمین زن به حوزه مندي عالقهرسد  می

پرمشـغله،  ها براي مردان متـرجم   بودن این عرصه مسئلهتر  کمحال،  درعینمیان آثار علمی و 
 ، درنتیجـه عالوه بر این تألیف نیازمند مهارت بیشتري تا ترجمه است. دلیلی بر این یافته باشد

ترجمـه  ، تعـداد متـرجمین نیـز    . درزمینهتر از مردان است ورود زنان به عرصه نویسندگی کم
تـوان اظهـار داشـت کـه      در این زمینه می. انفرادي توسط یک زن بیشترین میزان را داراست

فـردي پیگیـري    صـورت  بـه ترجمـه در ایـران بیشـتر    ، نظر از حـوزه موضـوعی خـاص    صرف
هـاي فلسـفی و مرجـع نیسـت کـه نیازمنـد        ا نیز همانند کتابه شود و احتماالًحجم کتاب می

  .تعدد مترجم باشد
پیامدهاي اقدامات فمینیستی در دوران اصالحات توجـه را بیشـتر بـه حـوزه زنـان و       -

در این  شده ترجمهشاهد انتشار بیشترین میزان کتاب  80در دهه  . چنانچهخانواده جلب نمود
هـا   حوزه مطالعات زنان ارزش علمی یافته و در دانشـگاه  کم کمها  در این سال، حوزه هستیم

 شده ترجمه هاي این در حالی است که با توجه به روند صعودي کتاب. تر شد این بحث گرم
هـا کـاهش    میـزان انتشـار ایـن کتـاب     89هاي بعد از سال  حوزه زنان و خانواده در طول سال

در   ط بـه مشـکالت بودجـه و بحـران    شاید بتوان این مسـئله را مربـو  . چشمگیري داشته است
کمتـرین   50دهه . درنهایت، دانست، عرصه کاغذ و حوزه نشر که ناشران با آن مواجه شدند

دلیـل ایـن مسـئله کـه در تمـامی      . را به خـود اختصـاص داده اسـت    شده ترجمهمیزان کتاب 
ات دیگر رانی با موضوعای جامعهتوان در درگیري  خورد را می هاي ترجمه به چشم می حوزه
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عـدم توسـعه قشـر    ، در حاشیه بودن موضوع زنـان و خـانواده  ، مسائل اجتماعی خود عنوان به
  .جستجو کرد، فرهنگی و کمبود افراد داراي مهارت ترجمه

  پیشنهادها
هاي آموزشی مرتبط با حوزه زنان و خانواده، مسائل و مباحـث کمتـر پرداختـه شـده      گروه-

منـد قـرار    هاي تحقیق در اختیـار دانشـجویان عالقـه    اولویتعنوان  این حوزه را استخراج و به
  نامه خود را انتخاب کنند. ها موضوع پایان دهند تا از میان آن

هـاي مـرتبط بـا حـوزه زنـان و خـانواده در        کتاب شده ترجمهتوجه بیشتر به نقد منابع -
  مجالت معتبر.

ی در حـوزه زنـان و   هاي معتبر خارج شناخت کتابگزاري براي تریزي و سیاس برنامه-
  خانواده.
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