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  چكيده

گلــدنبرگ و گلــدنبرگ   اثــريــك مــرور كلــي: درمــاني خــانوادهپنجمــين ويــرايش كتــاب 
)Goldenberg & Goldenberg, 2000 (ياد نقشبندي و ارجمند به  شاهي برواتي، زنده را حسين

 انتـشارات   درمـاني   خانواده با عنوان    1392-1382اين كتاب را از سال      . فارسي ترجمه كردند  
 هاي كشور پـذيرش و      طور گسترده در دانشگاه      كرده است و به      در سيزده نوبت منتشر    روان

ايـن مقالـه بـا    . تـدريس شـده اسـت     عنـوان منبـع درسـي دانـشگاهي             سال گذشـته بـه     10در  
هاي كتـاب گـرد       سازي دامنة محاسن و كاستي      كارگيري روش اسنادي و بازبيني و روشن       به

قبول با متن اصلي، رسايي   رغم همخواني قابل سازد كه متن آن علي آمده است و آشكار مي  
 از.  دارد توجهي   هاي قابل   و برخورداري از واژگان تخصصي پسنديده، كاستي       و روان بودن  
روز بودن و يكپارچگي  ، به)انگليسي(هاي مؤخر نسخة اصلي  سنجي با ويرايش جمله، در هم

كه اكنون بـا مـروري سراسـري و           و از فراگيري متوسطي برخوردار است، چندان       آن اندك 
عنوان يك كتـاب      آن به  سودمندي آموزش . رسد  درماني به نظر مي     كاره دربارة خانواده    نيمه

و بـراي آمـوزش در مقـاطع آموزشـي بـاالتر              دورة كارشناسي در حـد متوسـط       درسي ويژة 
ــن، مــي . انــدك اســت ــر اي ــزون ب ــة    اف ــاب درســي در زمين ــراي نگــارش كت ــوان گفــت ب ت

بـا   سـنجي  هـم  هايي كه به حساسيت فرهنگـي توجـه دارنـد در            درماني، تأليف كتاب    خانواده
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شود كـه نگـارش و        و پيشنهاد مي  ر  اين از. است ترجمة كتب نويسندگان خارجي كارآمدتر    
  . هاي تأليفي هدف هماهنگي و همسويي فرهنگي را برآورده سازند انتشار كتاب

  
  ها كليدواژه
  .نقد و بررسي، حساسيت فرهنگيدرماني، كتاب درسي،  خانواده

  
  مقدمه

   دربـارة ترجمـة  1نخـست، بررسـي و داوري  : نوشتار حاضـر بـا دو هـدف انجـام شـده اسـت       
  & Goldenberg(گلـدنبرگ و گلـدنبرگ     نوشـتة 2كلـي  مـرور  يـك : درماني خانوادهكتاب 

Goldenberg, 2000(   يـاد نقـشبندي و ارجمنـد بـا نـام       دسـت برواتـي، زنـده    كه در ايـران بـه
هاي بسيار روانة بازار كتاب شده است؛          در نوبت  نشر روان  ترجمه و از سوي      درماني  خانواده

انتـشار كتـاب دانـشگاهي بايـسته و سـودبخش بـراي            ساختن نياز به تدوين و       و دوم، آشكار  
درمـاني هماهنـگ بـا       بـستن خـانواده    كـار  هـا و شـيوة بـه         تاريخچه، مفاهيم، ديدگاه   آموزش

  .هاي كشور  اسالمي در دانشگاه- فرهنگ ايراني
  كـه چـاپ سـيزدهم آن نيـز در          يك مرور كلي  : درماني  خانوادهنسخة فارسي كتاب    

است كه تـا سـال      ) 2000(گردان پنجمين ويرايش از نوشتة اصلي       يافته، بر   انتشار 1392سال  
رغـم     علـي  1392 ترجمة ويرايش پنجم كتـاب تـا سـال           ، چهار بار ويرايش شده است     2016

 تـوجهي    قابـل  هاي كـشور پـذيرش     دانشگاه روز نبودن به چاپ سيزدهم رسيده و غالباً در          به
 افـزون بـر ترجمـة كتـاب نـامبرده           برواتـي    شـاهي    يـاد نقـشبندي و حـسين        زنـده . داشته است 

توجه و شايان تقديري را        هاي ديگري را نيز ترجمه كرده و در اين زمينه توانايي قابل             كتاب
: ، تهـران  1393 (بهداشـت روانـي   ،  )روان: ، تهـران  1388 (ارزيـابي شخـصيت   . انـد   نشان داده 

، )روان: ، تهـران  1393 (درماني  گروه،  )ارسباران: ، تهران 1392 (هاي شخصيت   نظريه،  )روان
 شناسـي توصـيفي    فرهنـگ روان  و   )رشـد : ، تهـران  1394 (شناسي و رشد و تحـول آدم       روان

  .دست اين مترجمان است شده به برخي از آثار ترجمه) رشد: ، تهران1390(
 بيـشتر  افزايي اسـت و در      ابزاري باارزش در آموزش و دانش      دانشگاهي درسي كتب

                                                                                                                             
 بـه  كوشـش  و موضـوع  يـك  عيـار  و ارزش سـنجيدن  با برابر مثابه يك شيوة پژوهش      به داوري و بررسي  .1

  ).84: 1380 ناصح، و ياحقي (است آن دربارة گذاري ارزش و حكم صدور رمنظو 
2.  Family Therapy: An Overview 
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اسـت، چـه     هـا اسـتوار     آن كيفيـت  بـر  تـوجهي    قابـل  حد رد آموزش بنياد دنيا، هاي  دانشگاه
بهبـود   .نيـست ممكـن   هـا    گيـري از آن     بـدون بهـره    آموزش دانشگاهي  اهداف امروزه تحقق 

تـرين    مقـدم  از اسـت و   هايي براي تحقق اين مهم      كتاب مستلزم به كار بستن روش      هر كيفي
در كتـب،    جـويي   پـي و بـا كنـدوكاو و        از طريـق بررسـي      چـه  .و داوري است   ها بررسي   آن

كـسب شـناخت بيـشتر     و با  گردد  ها ممكن مي    موجود در آن   هاي  كاستي و شناسايي محاسن 
پوشـيده   اگرچه. كرد اقدام ها  آن هاي  كاستي زدودن يا محاسن رفتن باال توان در راستاي    مي

 داراي علمـي  رسـانة  تـرين   رسمي و ترين  باارزش عنوان   دانشگاهي به  درسي كتب كه نيست
؛ 2: 1392 منصوريان، (سازد  مي متمايز درسي غير هاي  كتاب از را آن كه است هايي  ويژگي
طرازي خـود را هماهنـگ بـا     كم هم  اين كتب بايد دست   ).128: 1391 آبادي،  نجف   صابري
 و پـسند بيـشتر افـراد جامعـه     مـورد  اعتقـادي  و فلسفي مباني با هايي از جمله همسويي     مالك

. نــشان دهــد) 123: 1391 مطــور، و حــسيني(هــاي مردمــي  يدشــوار و نيازهــا بــه پــرداختن
 كـه  هـستند  هـا   ويژگـي  از زيـادي  شـمار  داراي اثـربخش  و كارآمـد  دانـشگاهي  هـاي   كتاب
 تـوان  )2 موضوعي؛ هدفمندي و گرايي تخصص )1:  ترتيب ذكر كرد   را بدين ها    آن توان  مي

 و فراگيـري  )4 اي؛  رشـته   ميـان  ماهيـت  و اسـتنادي  تـوان  )3 كـاربردي؛  هـاي   داللت و نظري
ــدي؛ ــالحيت )5 روزآم ــ و ص ــدگان؛ ةكارنام ــاكيزگي )6 پديدآورن ــي پ ــي؛ و نگارش    ادب

 ماهيـت  )9 يـادگيري؛  هـاي   ديـدگاه  بـا  همخـواني  )8 سـاختاري؛  و محتوايي يكپارچگي )7
افزون . )1: 1392 منصوريان،(ظاهري   و فيزيكي هاي  ويژگي )10 و انگيزشي؛ توان و تعاملي
اي، اعم از برگزيدن و نحوة به كار بـستن            ونگي نگارش متون تأليفي يا ترجمه     ها، چگ  بر اين 

اي بـا نوشـتة       اصطالحات تخصصي در نوشته، رسا و روان بودن نثر، همخواني زياد متن ترجمـه             
آرايي تا كيفيـت      الخط و صفحه    و نيز كيفيت نگارشي اعم از رسم       اصلي و يا اندازة وفاداري آن     

 پاكيزه. هاي چنين آثاري است     زمينة بررسي ويژگي   ي شايان توجه در   ها  چاپ كتاب، از مالك   
  .دارد بسزايي نقش ها كتاب اين اثربخشي و كارآمدي اندازة در نيز ها آن ساختار و نثر بودن

  
  ضرورت انجام پژوهش

اي  و پاره )دوازده بار تجديد چاپ آن     (درماني  خانوادهنظر به انتشار كمابيش گستردة كتاب       
درماني و درمان رابطة همسرها، كه غالباً بخشي از آن قلمـداد              هاي مختص خانواده   حساسيت

 اسالمي  - و لزوم تدوين و نشر كتابي در اين زمينه كه درخور بافت فرهنگي ايراني              شود،  مي
چـه از سـويي طـي       . جامعة ما باشد، بررسـي و نقـد كتـاب نـامبرده موضـوعيت يافتـه اسـت                 

گونـاگوني   هـاي   بحـران  خانواده دسـتخوش   زندگي، نوين هاي  هشيوِ هاي اخير با ازدياد     سال
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بـدل بـه     زناشـويي  پيونـدهاي  فروپاشي و افزايش ) 151: 1391 فر،  پور و بانكي  شعباني (شده
و  زاده محـسن (شـده اسـت      كـشور مـا    در هـا   خـانواده  زنـدگي  گير  نفس هاي  چالش از يكي

 خـانواده  1هاي  دگرگوني بيشتر كهو از سوي ديگر كامالً واضح است         ؛)7: 1390 ،همكاران
 بانفوذ بسيار اجتماعي نيروهاي جملة از 2فرهنگي دهد و گوناگوني    رخ مي  آن نظام از بيرون
 بنـابر . )Goldenberg & Goldenberg, 2013: 11 (اسـت  خـانواده  يك تحول برپاداشتن و در

 و هـا   يهماننـد  درك بـراي  كوشـش  در بينـافرهنگي  شناسـي   روان ياهميت چنين موضوعات  
). Georgas et al., 2006: 51( هاسـت  آن فرهنگـي  هـاي  بافـت  در انـسان  رفتـار  هـاي  تفـاوت 

و تمـايز تـأثيرِ وابـسته بـه نـوع            خانوادة ايراني نيز در قاعـدة تأثيرپـذيري از نيـروي فرهنـگ            
 از شده است كه برخـي      مستثنا نيست، براي نمونه مشخص    )  اسالمي - از نوع ايراني  (فرهنگ  

 بافـت  در آنچـه  بـا  مـا  اجتماعي - فرهنگي بافت خانواده در زندگي هاي اد چالشعوامل ايج 
به كار   و نظري متفاوت اقدامات و كوشش سزاوار شده، متفاوت و    مطرح غربي هاي  فرهنگ

 زاده و همكـاران،    محـسن (اسـت    درمـاني   خانواده و خـانواده    حوزة متخصصان سوي از بسته
ــه   رو رعايــت همــاهنگ  ايــن  از).7: 1390 ــوط ب ــشار كتــب مرب ــدوين و انت ي فرهنگــي در ت

اي را انكـار      گمان نوشتار حاضر ارزندگي آثار ترجمه       بي. گردد  درماني ضروري مي    خانواده
روز و معتبـر از بـازار    اي به  گردد كه در حال حاضر با حذف آثار ترجمه          كند و اقرار مي     نمي

درمـاني، بـا     خـانواده  و خـانواده  زمينة مشاورة  شناختي كشور، باألخص در     كتاب، علوم روان  
رو، براي زدودن خأل اين پهنه، اقدام براي تـأليف كتـب               اين از. شود  رو مي   به  فقر فراواني رو  

  .مرتبط اهميت فراواني دارد
  

  پژوهش هاي پرسش
روز نبودن آن از سـويي        و به  درماني  خانوادههاي كتاب     اي از محاسن و شايستگي      نظر به پاره  

 اسـالمي بـا سـاختار خـانواده و          - نيادي در ساختار خانواده و فرهنـگ ايرانـي        هاي ب   و تفاوت 
فرهنگ حاكم بر جامعة نويسندگان كتـاب از سـوي ديگـر، دسـتيابي بـه پاسـخ دو پرسـش                     

شايستگي و دامنة كـاربرد نـسخة فارسـي پنجمـين ويـرايش كتـاب               : اهتمام اين نوشتار است   
ي اسـت؟ و كتـاب شايـسته بـراي آمـوزش            ها در چه حـد     يادشده براي آموزش در دانشگاه    

درماني در ايران چـه خـصوصياتي بايـد داشـته             كارگيري خانواده  و شيوة به   تاريخچه، انگاره 
 هـا   هايي از اين نوشتار كاسـتي       ها، نخست در بخش     منظور پاسخگويي به اين پرسش      باشد؟ به 

                                                                                                                             
1.  strains 
2.  cultural diversity 
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 و پـيش از     در ادامـه  . گـردد   كتـاب نـامبرده روشـن مـي        و محاسـن   كفايـت   مصاديق عـدم   و
هاي كتاب درسي دانـشگاهي مناسـب بـراي اسـتفاده در              كشيدن ويژگي  گيري با پيش    نتيجه

اميـدواريم از رهگـذر     . شـود   درماني، پاسـخ پرسـش دوم توضـيح داده مـي            آموزش خانواده 
مطالعة نوشتار حاضر انگيزة اقدام براي تدوين و نشر كتـب آموزشـي دانـشگاهي مناسـب و                  

هـــاي خواننــدگان و اجتمـــاع در زمينـــة   خـــور نيــاز و خواســـته برخــوردار از كيفيـــت در 
  .درماني نزد متخصصان آزموده و كاردان افزون گردد خانواده

  
  پيشينة پژوهش

 درمـاني   خـانواده  از اين، پژوهشي در راسـتاي بررسـي و داوري نـسخة فارسـي كتـاب                   پيش
م انـساني   در يـك نمونـه، شـوراي بررسـي متـون و كتـب علـو                صورت نگرفته است و تنهـا     

ص نخـست، منـو،   (پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي در تارنماي ايـن پژوهـشگاه          
اي را ارائه و  بررسي فشرده) درماني خانوادهشناسي، بررسي كتاب  سامانة بررسي، گروه روان

 همخـوان  و مناسـب  فرهنگـي  و ادبي ويرايش كتاب مشروط بر سرانجام اعالم كرده كه اين   
 و كارشناسـي  مقـاطع  در آموزشـي  منبع همچون تواند  مي كشور بومي فرهنگ با آن ساختن

  .به كار رود ارشد كارشناسي
  

  روش پژوهش
گرفته در پـژوهش حاضـر در چـارچوب پـژوهش كيفـي بـوده و بـر                    بررسي و داوري انجام   

هـاي پـژوهش، از       در اين روش براي دستيابي بـه پاسـخ پرسـش          . روش اسنادي استوار است   
 ايـم    متون علمي متمركز شده    ةافزارهاي دربرگيرند   جام بر مطالعة كتب، اسناد و نرم      آغاز تا ان  

گيـري از اسـتدالل       و در آن با استفاده از ابزارهايي مانند تصاوير، جداول و نمودارها و بهـره              
 كيفـي  هاي  روش ديگر زمان با   هم اسنادي روش. ايم  منطقي براي رسيدن به مقصود كوشيده     

اسـت كـه اطالعـات مربـوط بـه           اسـنادي  متمركز بر كنـدوكاوي    يافته و  رواج 1960 دهة از
است  تفسيري و جستجوي توصيفي مستلزم اين روش. گيرد مي پژوهش را دربر  پديدة مورد 

را  نوشـته  يـك  پنهان هاي  انگيزه و پي بردن به    غير عيني  كاوش در مقاصد   كارگيري آن   و به 
هـاي    انگيزه و مقاصد تأمل در  از گرايي،   عيني پاية اسنادي، بر  پژوهشگر در روش   طلبد؛  نمي

 و كنـد  نويـسنده قلمـداد مـي    شـدة   نوشـته  زبان همچون را آن پرهيز و  نوشته و اسناد نهفته در 
 ؛ صـادقي  92:  الـف  1393همـداني،   :  بـه نقـل از     ،1388كاويـاني،   (دهد    مي استناد قرار  مورد

  ).66- 65: 1394 منش، عرفان و صفايي
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  ريساختاري و صو بررسي
هــاي ســاختاري موجــود،  از ميــان كاســتي :هــاي ســاختاري و صــوري كاســتي) الــف

شـدة ويـرايش پـنجم كتـاب در           ترين آن اين است كه شمول مطالب نـسخة ترجمـه            برجسته
شده در    ناقص بوده و چهار بخش نوشته     ) 2013(سنجي با نسخة جديدتر نوشتة اصلي آن         هم

و ترجمة فارسي برخـي كتـب،       ) 1جدول  .: ك.ر(سنجي با نوشتة اصلي      فهرست آن، در هم   
 فراگيـري بـسيار     1انـد،   گرفتـه  كه طي چند سال اخير در بازار كتاب ايران در دسـترس قـرار             

 بـا  مـرتبط  مباحـث  بـه  طـور كامـل     بـه  كه نوشتة يك كتاب      واقع، هنگامي  در. كمتري دارد 
: 1392ن، منـصوريا (ي نيـست    ريـ فراگ گفت كتـاب     توان يمنپرداخته باشد    خود بحث محور

ي را درمان خانوادهالزامات كنوني آموزش ) 1392(گلدنبرگ و گلدنبرگ  مطالب كتاب. )7
شده   گردد كه تغييرات اعمال     آشكار مي  1با نگريستن به مندرجات جدول       گيرد و   دربر نمي 

 كار از مصاديقي آوردن فراهم منابع، شدگي روز  در نسخة جديدتر بسيار چشمگير است، به      
 ايجادشده هاي  دگرگوني جمله از يكديگر در فصول از برخي آميختن و فصل هر در باليني
-Goldenberg & Goldenberg, 2013: XXIII( است درماني خانواده كتاب هشتم ويرايش در

XXIV( .      گرفتـه    آن در دسـترس خواننـدگان ايرانـي قـرار          ترجمـة ويرايش پنجم كتاب كـه
جود در گسترة فصول ويـرايش هـشتم اسـت و           مطالب ضروري و حائز اهميت مو       از بهره  يب

 فرهنگ ،نقش جنسيت : خورد  در واقع فصولي با عناوين ذيل در ويرايش پنجم به چشم نمي           
 3اجتمـاع  و خـانواده  فـرد، : هاي به هم پيوسـته     نظام؛  )3فصل   (2خانواده عملكرد در قوميت و
 - روان الگوهـــاي؛ )6فـــصل  (4اخالقـــي هـــاي كاربـــست و اي حرفـــه ؛ مـــسائل)4فـــصل (

 سنجش دربارة پژوهش ؛)15فصل   (5خاص هاي  جمعيت به ها  مهارت آموزش: آموزشگري
 7خانواده درمانگران و ها  نظريه به تطبيقي نگاهي؛ و   )16فصل   (6درماني پيامدهاي و خانواده

: Iالگوهـاي سـاخت اجتمـاعي       يافتـة ديگـر بـا عنـاوين          فصل ادغـام   عالوة دو   ، به )17فصل  (
: II الگوهاي سـاخت اجتمـاعي    و   )13فصل   (8مدار و درمانگري همكارانه     حل  درمانگري راه 

                                                                                                                             
 ترجمة عزيزاهللا تاجيـك     ،)Gladding(  نوشتة گالدينگ  تاريخچه، نظريه و كاربرد   : درماني  خانواده كتاب  .1

 .هاست اي از آن كتاب نمونه) تزكيه: تهران، 1392(اسماعيلي و محسن رسولي 
2.  gender, culture and ethnicity in family functioning 
3.  interlocking systems: the individual, the family and the community 
4.  professional issues and ethical practices 
5.  psychoeducational models: teaching skills to specific populations 
6.  reserch on family assessment and therapeutic outcomes 
7.  comparative view of family theories and therapies 
8.  social connstruction models I: solutionsocuced therapy and collaborative therapy 
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  .نيز جاي گرفته بودند) xii: 2008(كه در ويرايش هفتم  ؛)14فصل  (1درمانگريروايت 
  

  اثـر  ،يـك مـرور كلـي     : درمـاني   خـانواده مطالب ويـرايش پـنجم و هـشتم كتـاب            مقايسة فهرست   1جدول 
  گلدنبرگ و گلدنبرگ

ترجمة ) 2000(رايش پنجم فهرست مطالب وي
، نوشتة اصلي)2013(هشتم  ويرايش مطالب فهرست  برواتي و نقشبندي

  شناسي خانواده بنيادهاي روان  درماني اندازهاي خانواده چشم
اتخاذ چهارچوب ارتباط  1 فصل

اتخاذ چهارچوبي براي رابطة   1 فصل  خانوادگي
  خانوادگي

  تداوم و تغيير: تحول خانواده  2فصل   تداوم و تغيير: دهتحول خانوا 2فصل 
بخش 
 نخست

 - مثابه نظامي رواني  خانواده به 3فصل 
  و قوميت نقش جنسيت، فرهنگ  3فصل   اجتماعي

  در عملكرد خانواده

  درماني خاستگاه و رشد خانواده

بخش 
 نخست

 فرد، خانواده: پيوسته هم هاي به نظام  4فصل 
  و اجتماع

: درماني هاي خانواده خاستگاه 4فصل 
بخش   درماني تحول و كاربست خانواده  اندازي تاريخي چشم

  دوم

 تا 1950: درماني رشد خانواده 5فصل 
  درماني و هاي خانواده خاستگاه  5فصل   حاضر

  رشد آن

  هاي معاصر كار ها و شيوه نظريه

بخش 
  دوم

هاي  اي و كاربست مسائل حرفه  6فصل 
  اخالقي

روال كار در نظريه و  6فصل 
  درماني شدة خانواده هاي تثبيت نحله  پويشي رويكردهاي روان

 7فصل 
نظريه و روال كار در 

/ نگر رويكردهاي تجربه
  گرا انسان

  پويشي الگوهاي روان  7فصل 

نظريه و روال كار در رويكرد  8فصل 
  نسلي الگوهاي بين  8فصل   بوون

رد نظريه و روال كار در رويك 9فصل 
  اي الگوهاي تجربه  9فصل   نگر ساخت

بخش 
  سوم

10فصل 
نظريه و روال كار در 

/ رساني رويكردهاي پيام
  راهبردنگر

بخش 
  سوم

  مدل ساختاري 10فصل 

                                                                                                                             
1.  narrative therapy 
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  1جدول ادامه 
ترجمة ) 2000(فهرست مطالب ويرايش پنجم 

، نوشتة اصلي)2013(هشتم  ويرايش مطالب فهرست  برواتي و نقشبندي

ر نظريه و روال كار د11فصل 
  الگوهاي راهبردي 11فصل   رويكردهاي سيستمي ميالن

  
نظريه و روال كار در 12فصل 

  شناختي/رويكردهاي رفتاري

  
  - الگوهاي رفتاري و رفتاري 12فصل 

  شناختي
  درماني هاي جديد در خانواده گيري جهت  هاي ابتكاري اندازها و شيوه چشم

غازين در الگوها و فنون آ13فصل 
 13فصل   درماني خانواده

: I الگوهاي ساخت اجتماعي
و درمانگري مدار حل درمانگري راه

  همكارانه
 بخش
 چهارم

رهنمودهاي جديد در 14فصل 
 :II الگوهاي ساخت اجتماعي 14فصل   درماني خانواده

  روايت درمانگري

بخش 
 چهارم

 15فصل 
: آموزشگري - الگوهاي روان
هاي  ها به جمعيت آموزش مهارت

  خاص
بخش   عمل و دانش كوشي هم: پژوهش باليني

پژوهش دربارة سنجش خانواده و  16فصل   پنجم
  پيامدهاي درماني

: هاي خانواده و درمانگران خانواده نظريه
  يك سنجش تطبيقي

  هاي پنجم و ششم بخش
در ويرايش پنجم كتاب اصلي و نسخة فارسي آن 

  .ستموجود ني

بخش 
ها و   نظريهنگاهي تطبيقي به 17فصل   ششم

  درمانگران خانواده
  

 سـازد  يمـ  را متمـايز     دهيپسندي فيزيك و ظاهر     دارا هاي   با معيارهايي كه كتاب    برابر
يي اسـت كـه آن را    ها يكاستي  داراگلدنبرگ و گلدنبرگ     ، كتاب )16: 1392منصوريان،  (

 با كه  آن ة طرح جلددرباري شناخت ييبايزي داور كه نيا با. كند  اين كتب خارج ميدستةاز 
 كتـاب  جلـد  يها   نوشته در ينيب  كي بار  نيست دشوار است، با    كسان اصلي ي  نسخةطرح جلد   

بوده و   يكسان مترجمين و نويسندگان كتاب، عنوان براي رفته   ركاه   ب قلم) 1:  كه ميابي  يدرم
 بـا ناسازگار  ) 2 مؤلفان و مترجمين را در نگاه نخست دشوار ساخته است؛ و             شناختن ژهيو   به
 بـسيار  كه پايين - وسط در گرفته قرار نقاشي تصوير ساده، جلدي تصوير ارائة   برايشش  كو



 دانشگاهي كتب نگارش و پژوهش / 104

 چنـين  و نشده جبران برگ يها   بخش گري د در ديگري عناصر با كند ي م جلوه سنگين و تند
 در بـه خـصوص    طـرح،  ةي حاشـ  در چـشمگير  خالي فضاي يك ناخواسته   كه رسد يبه نظر م  

 و  هـا    نـام   بازيـابي  كـردن  به منظور آسـان   ،  ها  نياافزون بر    .است مانده   يجاه   ب برگ رامونيپ
همچنـين،  .  اسـت  نـشده    ني تـدو   موضـوعي  ةينمااشخاص و    نمايه كتاب، در مطالب موجود 

: 1391آبـادي،     نجـف    صـابري .: ك.ر( نيست خوانندگان هماهنگ    شتري ب نياز با كتاب حجم
 بـا نـام    بخـشي  كـه  آن غـم ر ي علـ  كتاب، فارسي نسخة   از فصل هر پايان در در ضمن  ).162
 پايـاني  بخـش  ديـ آ ي م چشم به آن اصلي نسخة   دركه     آنچنان ي ول دارد وجود فصل دةيچك
 نسخة  دردارد   اختصاص بيشتر ةمطالع براي پيشنهادي منابع برخي ي آشناساز به كه فصل هر

اي چـشمگير و برجـسته        انـدازه     شـماري از اشـتباهات بـه       .است نشده گنجانده كتاب فارسي
 در طـول سـاليان و دوازده بـار تجديـد چـاپ چيـزي جـز                  هـا   ن آن اصـالح نكـرد     ت كـه    اس

شـده،    نمونه، در فهرست مطالب كتاب ترجمـه       براي. كند  انگاري را به ذهن متبادر نمي       سهل
.: ك.ر( تكرار شـده اسـت       بخش سوم  ناخواسته   بخش چهارم جاي نگارش     ، به 9در صفحة   

  ).2جدول 
  

  نشدة برجستة موجود در نوشته پس از دوازده بار تجديد چاپ الت چاپي اصالحاي از اشكا نمونه  2جدول 
  فهرست مطالب چاپ سيزدهم  فهرست مطالب چاپ ششم

  صفحة هفتم

  صفحة نهم

  
جـاي واگـذاري     خـود را بـه   براي چاپ يك كتاب، معمـوالً مؤلـف يـا متـرجم اثـر         

سـازي و ويـرايش مربـوط بـه           مراحل آمـاده  سپارد و ناشر همة       مستقيم به چاپخانه به ناشر مي     
گيـرد   عهـده مـي   چاپ و نشر كتـاب را اعـم از فـراهم آوردن نوشـتاري پـاك و پيراسـته بـر             

گمـان عملكـرد ناشـران متفـاوت اسـت و در خـصوص           بـي ). 103 :1380 ناصـح،  و ياحقي(
هـاي زيـاد      شواهد موجود، حاكي از لغـزش      درماني  خانوادهكيفيت ترجمه و ويرايش كتاب      
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 نيازمنـد ويـرايش ادبـي       )1392(مطالب كتاب گلـدنبرگ و گلـدنبرگ        . در ويرايش آن است   
؛ ولـي بـا وجـود گـذر سـاليان،           )، ص نخـست   شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني      (است  
گونه اقدامي در راستاي زدودن و پيراستن اشتباهات تايپي  و نگارشي آن صورت نگرفتـه                  هيچ
شـده در پيـشگفتار متـرجمين         بـرخالف ادعـاي مطـرح      به نوشـته،     نبودن وفادار عالوه بر . است

 ةنوشـت ادبـي   و نگارشـي  ، سـبك )، بند چهـارم، سـطر يكـم   1: 1392گلدنبرگ و گلدنبرگ،  (
  ).4 و 3 جدول.: ك.ر(است  اماليي و نگارشي اشتباهات داراييده نبوده و پسند  نيزكتاب

  
 لخطيا اي از اشكاالت تايپي، نگارشي و رسم پاره  3جدول 

آنچه در نوشته   محل قرارگيري  نوع خطا
  درستصورت   بينيم يم

، بند دوم، سطر آخر؛ 12 ص
، بند دوم، سطر هشتم و36 ص

 ، بند دوم، سطر سوم312ص 
  ميدا
  مييدا

 )293: 1394مقدم،  يزندصادقي و (دائم 
  دائمي

: 1393مقدم،  يزندو صادقي  (يزمان هم  همزماني، بند سوم، سطر نخست41ص 
641(  

  ارائه  هيارا ، بند دوم، سطر هفتم360ص 
، بند نخست، سطر 381ص 

  كوچك و جزئي ييكوچك و جز  سيزدهم

  )نويسي يوستهپاصالح عدم (بعدازظهر   ظهر از بعد  14، سطر بند اول، 360ص 
 آخرسطر، بند نخست، 81ص 

  و بند سوم، سطر سوم
تري،  جامع
  هايي حل تري، راه معجا  هايي حل راه

، بند دوم، سطر ششم و118ص 
  بند سوم، سطر سوم

  هاي ممنوعيت
  رواندرمانيهاي

  هاي ممنوعيت
  هاي درماني روان

  فرماست حكم  حكمفرماست  ، بند دوم، سطر دوم63ص 

اماليي و 
الخطي رسم

و  ، بندهاي يكم، دوم360ص 
  سوم، پراكنده در سطور

تعاملهاي، 
آزمونهاي، 
پاسخهاي، 
ايتبادلهاي، گامه

ي، ها پاسخي، اه آزموني، ها تعامل
رعايت نكردن چنين (ي ها گامي، ها تبادل

 )شمار است مواردي در سراسر كتاب بي
  )فاصله تصحيح گرديد(ي ا مجموعه  يا عه مجمو، بند نخست، سطر پنجم19ص 

  )فاصله تصحيح گرديد(سخاوتمندانه   تمندانه سخاو ، بند دوم، سطر نخست5ص 
، بند نخست، سطر 378ص 

  عينيتي  عينتي  نخست
  ها  نسليانم  ها ميان سل ، بند يكم، سطر هشتم370ص 

 تايپي

  )اصالح نگارش پسوند(اشتهايي  بي  اشتها يي بي ، بند يكم، سطر هفتم237ص 
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 اي از مصاديق ساختار و صورت نامناسب كتاب پاره   4جدول 

  درسترت صو  بينيم يمآنچه در نوشته   محل قرارگيري نوع خطا

4، بند دوم، 33ص 
  سطر نخست

، زنـدگي  چرخةرويكرد مبتني بر    
ينـــة ارزشـــمندي بـــراي دركزم

ــراهم ــانواده ف ــرد و خ ــدكاري ف ب
ــ ــراي يمــ ــصوصاً بــ آورد، مخــ

 كـهگـرا  سـاخت يـة   نظرطرفداران  
ــد در  ــا دارنـ ــانوادهادعـ ــا خـ يهـ

ــدكار، ــاخت بـ ــوردار از سـ برخـ
آيند  يممشكالت زماني به وجود     

ــ ــك  ك ــه ي ــانواده ب ــةه آن خ نقط
انتقالي رسـيده اسـت، لـيكن فاقـد
انعطاف كافي براي انطباق بـا ايـن

  .شرايط در حال تغيير است

 زمينـه  ،خـانواده  زندگي چرخه ديدگاه
 بدكاركردي درك براي را ارزشمندي

ــراد ــانواده و اف ــا خ ــه ه ــي ارائ ــد، م  ده
 سـاختار  موضـع  پيروان براي مخصوصاً

هنگامي  عا دارند اد كه )نهم فصل( نگر
 هــــاي خــــانواده درون در مــــشكالت
 خانواده كه آيد  مي وجود به بدكاركرد

 شـود   مـي  رودررو گـذار  مرحله يك با
 بـا  سـازگاري  بـراي  انعطـاف  فاقـد  ولي

مطــابق بــا  (1اســت تغييــر بــه رو شــرايط
  )نوشته اصلي

، بند سوم، 276 ص
يزي يا با انگ خوابخواب مصنوعي،   هيپنوتيزم  سطر نخست

  واره خواب ان گرفتنآس

برابري 
  ترجمه

، بند دوم، 179ص 
  يهودهبتر آن  عبث يا درست (absurd)منطق  بي  سطر نخست

  نگارش
 يراستهنپ

، بند 35 ص
 نخست، سطر آخر

ــا  ــانواده درمانگره ــه خ ــا ن ــهتنه  ب
، زنـدگي  چرخـة فشارهاي كنوني   

مضامينها با     بلكه بايد به پيوند آن    
 توجه كنند كه نسليي  يخانوادگ
  تقل شده استبه نسل من

ــه ــا اينك ــه ت ــدازه چ ــراي ان ــانواده ب  خ
 بـه  تنهـا   نه كه است ضروري درمانگران
 بلكـه  ،كنـوني  زندگي چرخة فشارهاي
ــين ــه همچن ــاط ب ــا آن ارتب ــضامين ب  م

ــانوادگي ــه خ ــده ب ــسل از جامان ــاي  ن ه
 بـا نوشـته     هماننـد  (2كننـد  توجه گذشته
  )اصلي

                                                                                                                             
1. The family life cycle perspective offers a valuable context for understanding individual 

and family dysfunction, especially for advocates of the structural position (Chapter 9), who 
argue that problems develop within a family with a dysfunctional structure when the 
family encounters a transition point but lacks the flexibility to adapt to the changing 
conditions. 

2. … how imperative it is for family therapists to attend not only to a family’s current life 
cycle stresses but also to their connections to family themes handed down over 
generations. 
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  4جدول ادامه 
  درستصورت   بينيم يمنوشته آنچه در   محل قرارگيري نوع خطا

، بند 27 ص
  14نخست، سطر 

توانـد  يمـ  زنـدگي     چرخـة  مفهوم
ــراي ــدي باشــد ب ــارچوب مفي چه

يـي   بينـي   يشپقابل  بررسي مراحل   
  .كند يمها را طي  كه خانواده آن

توانـد يـك      يمـ  زنـدگي    چرخـة مفهوم  
چهارچوب مفيد براي بررسـي مراحـل       

   . پيش روي خانواده باشدبيني يشپقابل 

، بند آخر، 28 ص
 )مطابق با نوشته اصلي(تحول خانواده   رشد و تحول خانواده  5 و 4سطور 

  
 كــه نيــز اشــكال دارد؛ بــراي مثــال نخــست ايــن ســاختاري و محتــوايي كتــاب از نظــر

هاي دوم و چهارم كتـاب و         كه فاصلة ميان بخش    منطقي و دقيق نيست، چرا     مطالب بندي  فصل
هـا    كـه ادغـام آن    ) 1جـدول   .: ك.ر(و پـنجم و چهـاردهم       جدايي فـصول چهـارم و سـيزدهم         

شـد ايـرادي اسـت كـه در      درمـاني مـي     موجب اشراف بهتـر خواننـده بـر سـير تحـول خـانواده             
درماني   هاي خانواده    عنوان خاستگاه  ادر چارچوب ارائة فصلي ب     (هاي بعدي متن اصلي     ويرايش

هـاي    نـدي در آخـرين ويـرايش      ب  واقع، اصالح اين شـيوة فـصل       در. رفع شده است  ) و رشد آن  
كـه،   دوم ايـن  . كتاب اصلي از سوي نويسندگان آن گواهي بر وارد بودن اين اشكاالت اسـت             

 بـا نـام    كتـاب  سـيزدهم  فـصل  كـه   چـرا  نيـست،  نيشي پ فصول منطقي استمرار فصل هر مطالب
 رد كـه    آنچنـان  و نگرفتـه  قـرار  درسـتي  جـاي  در »درمـاني   خانواده در آغازين فنون و الگوها«

فوق از بين رفته اسـت و سـوم          فصل حذف با ايراد اين شود  مي ديده بعدي كتاب  هاي  ويرايش
 ترجمـة واژگـان و    به طور هماهنـگ اسـتفاده نـشده و           بيگانه واژگان   از معادل فارسي  كه،   اين

واژگـان پـارادايم    : ، مواردي از اين قبيـل     هاي مختلف نوشته ناهماهنگ است      عبارات در بخش  
هـر دو برگـردان   ) ، بنـد سـوم، خـط دوم   15ص (و دستور كار  )م، خط نخست، بند سو 4ص  (

، بنـد  10ص (و نظـام   )، بنـد نخـست، سـطر دوم   4ص (؛ واژگان سيستم )paradigm(يك واژه   
است؛ همچنين واژگـان مـسئله      ) system(اي يگانه     هر دو برگرداني از واژه    ) نخست، سطر دوم  

هـر دو بـراي     ) ، بنـد دوم، سـطر چهـارم       281ص  (و مـشكل    ) ، بند نخست، سـطر پـنجم      9ص  (
 بـار بـه     يـك  223روي در صفحة     به عالوه، واژة واپس   . كار رفته است     به   problemترجمة واژة   

 در دو   353روي آمـده اسـت و در صـفحة           صـورت واپـس      روي و بار ديگر بـه      صورت واپس   
  .اشته شده استجاي واژة تفسيرهاي نگ  دو به سطر آخر دو واژة تفسيرهاي و تفاسير، هر

تـوان بـه ايـن مـوارد          از وجوه تمايز مثبت كتاب مـي       :محاسن ساختاري و صوري   ) ب
درمـاني، داراي     محتوي مباحث محـوري و بايـسته در آمـوزش كليـات خـانواده             : اشاره كرد 
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آرايي شايـسته، چيـدمان درسـت جـداول و كيفيـت           محاسن شكلي و ساختاري مانند صفحه     
 هـا، نگـارش سـاده و روان و          قـول   طوط، متمايز سـاختن نقـل     خوب اَشكال، فاصلة مناسب خ    

آن، از ديـدگاه شـوراي بررسـي     بـر  و افـزون ) ها در بخش پيوست  (نامة توصيفي     داشتن واژه 
  نگارش مطالـب   ةويآرايي و ش    صفحهاز لحاظ ساختاري و     متون و كتب علوم انساني، كتاب       

 همچنين رسـا و روان      .)خست، ص ن  شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني       (ت اس ستهيشا
ــودن نوشــته؛ وجــود تعــداد كــم غلــط  ــايپي و مــوارد   ب هــاي اماليــي و اشــتباهات ناپــسند ت

شـناختي مرسـوم بـا اسـتفاده از           نـشدة قواعـد نگارشـي؛ بـه كـار بـردن واژگـان روان               رعايت
، اسـتفادة مـستمر     2 و فرهنگ واژگان تخصصي در دسترس      1شناسي  هاي معروف روان    كتاب

ها در مورد اصطالحات دوپهلو و حتي آشنا و پرهيز از به كار بردن جمالت بلنـد                  از پانويس 
سنجي با بـسياري   هاي مثبت ديگري است كه اين كتاب را در هم           در بيشتر موارد، از ويژگي    

 در مورد اخير، به كار بـردن جمـالت         .سازد  اي ديگر سزاوار مطالعه مي      هاي ترجمه   از كتاب 
تـا بـراي درك      بـسپارد  يـاد  بـه  را سرآغاز جمله  ه هنگام مطالعه،  شود خوانند   موجب مي  بلند

ادامة نوشتار ربط دهـد و چنـين تالشـي حافظـة فعـال را       به ماية جمله بتواند آن را    همة درون 
سـازد   رغم مختل كردن روند مطالعة آسان، ذهن خواننده را خسته مـي          كند و علي    درگير مي 

  ).132:  ب1393همداني، (
  

  محتوايي نقد
مطالب جديـد    قديمي و عاري از      يراست   مطالب كتاب به   :هاي محتوايي   كاستي) لفا

                                                                                                                             
يـاد   چندان فراوان واژگان پيشنهادي از سوي استادان بزرگي چون محمـود منـصور و زنـده             كارگيري نه   به.  1

شناسـي و   هـاي روان  هـا و گـرايش   استادان و دانشجويان رشـته . پريرخ دادستان در متن از آن دسته است
تحول روانـي از    : شناسي ژنتيك  روانهايي مانند     هستند، چه كتاب  گيري آشنا     خوبي با اين بهره     مشاوره به 

كرات تجديـد    به) سمت(ها  وسيلة سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه     كه به  تولد تا پيري  
كـارگيري    بـراي مثـال بـه     . ها بوده اسـت     استفادة اين گروه   شده است از كتب درسي نامدار و مورد          چاپ

، پـاراگراف  19ص (جـاي كنتـرل        ، مهـار بـه    )، پـاراگراف اول   9ص  (جاي سيستم      ظام به واژگاني چون ن  
و ) ، عنـوان 20ص (جـاي ايجـاد     ، پيـدايي بـه  )، پارگراف آخر19ص  (جاي ناخودآگاه      ، ناهشيار به  )دوم

 از اسـتادان  درمـاني  خـانواده گيـري متـرجمين كتـاب     حـاكي از وام ) ، عنـوان 27ص (جاي رشد    تحول به 
  .نامبرده استبزرگ 

 كـه رضـا زمـاني       و علـوم تربيتـي     پزشـكي   شناسـي، روان    نامة تطبيقي روان    واژه: براي نمونه رجوع كنيد به      .2
 تأليف محمود منصور، پريـرخ  شناسي نامة روان لغتتأليف و نشر قو منتشر كرده است؛ همچنين،         ) 1392(

 .شده به وسيلة نشر ژرف و منتشر) 1365(دادستان و مينا راد 
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 روزآمـدي  از منظور). ، ص نخست  شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني      ( است   و روزآمد 
 كتـب  مطالـب  بايـد  اسـت و   رشـته  يـك  نـوين  هـاي   پيـشرفت  بـا  كتـاب  يـك  ةنوشـت  همراهي

گلـدنبرگ و    كتاب. )8-1: 1392 منصوريان، (شندبا روز تحوالت از بازتابي بيانگر دانشگاهي
 تحــوالت از نيــست؛ بازتــابي برخــوردار  روزآمــد و جديــد منــابع از) 1392(گلــدنبرگ 

 الكترونيكـي كفايت به منـابع چـاپي و          بهدر آن،   چراكه   ،شود ينمي در آن ديده     درمان  خانواده
 هـاي   يافتـه  آخـرين اسـتناد بـه     همچنين فاقـد    . استنشده   استنادي  درمان  خانواده نةيزم  در جديد

 كوتـاه  نگـاهي   درماني اسـت؛    هاي مربوط به گسترة خانواده      شده در مجالت و همايش      گزارش
 بـه محتـواي     نگـاه همچنـين بـا     . هاسـت    اين كاستي  روشنگري مؤخر نوشته اصلي     ها  شيرايوبه  

اليني  كارهـاي بـاليني و تابلوهـاي بـ    گـزارش شود كـه فقـدان       يم  آشكار يدرمان  خانواده كتاب
تـر متوجـه      وانگهي با نگـاهي عميـق     . ي گذارده است  جا   بهمرتبط با هر مدل شكاف بزرگي را        

 پيداست محتـواي  كه  چنان. توجهي دارد   يرادات قابل اها و     يكاستشويم محتواي هر بخش       مي
منظور از ماهيـت خـانواده      .  متمركز است  شناختي  روانيدگاه  از د بخش اول بر ماهيت خانواده      

 و  همـواره  واحدي پويا با برخورداري از تعامـل         همسان با  يكپارچگي و يكپارچگي آن      اعم از 
شناختي گسترده از خـانواده در راسـتاي شناسـايي راهكارهـاي               اجزاء آن، درك روان    كارآمد

 و تـأثيرات    هـا   تعامـل و آشـنايي بـا ماهيـت         تأثيرگذاري مثبت بر آن، چگونگي تحول خانواده      
در . يكديگر و نيز كيفيـت و نقـش تعـامالت و تـأثيرات بيرونـي اسـت                بر  متقابل اجزاء دروني    

شـناختي     ماهيـت روان   دربـارة  سـودمند  اطالعـات الزم و      وجود باارزيابي محتواي اين بخش،     
 آشـكار خانواده، شكاف چشمگيري در آن موجود است كه ناكافي و ناكارآمـد بـودن آن را                 

داري از حقـوق   فرهنگـي و طـرف   ي چنـد زهااندا  چشم شدن  مطرحي اخير   ها  سالدر  . سازد  يم
مخـصوصاً  . ازپيش برجـسته شـده اسـت        يشبعنوان نيروي چهارم در مشاوره و درمان            به 1زنان

 فرهنگـي   - و تمركـز بيـشتر بـر تـأثيرات اجتمـاعي          تر    گستردهي  شناخت  سببمجهز شدن به نگاه     
 هـاي  يه سـو بـا  رويـارويي  زنـان در  حقـوق  از دفـاع  بـه  يند گرايةنظر. ارزش فراواني يافته است 

 تأكيـد  هـا   آن مستقيم نمودن مطرح بر ذهني، فرايندهاي بر تأكيد عوض در واقعيت، يزانگ  حزن
 يهـا    تفـاوت  بـا  جويان  درمان كردن رودررو   بر نيروي چهارم،   استوار در مداخالت  و ورزد  يم

). Ivey et al., 2007: 321-358(يافتـه اسـت    اهميـت بيـشتري   جامعـه  بـا  تفاوتـشان  بـا  و فـردي 
ي هـا   تفـاوت ، بـا توجـه بـه        گفتمـان گمان آشكار است كه اطالع خوانندگان ايراني از ايـن             يب

اسالمي  - يار فرهنگ ايراني  بسي  ها  تفاوت ايراني از سويي و      گوناگونفرهنگي مربوط به اقوام     
هـا كمـك    ينـه زمهـا در ايـن       با فرهنگ غربي از سويي ديگر، در القـاي حـساسيت الزم بـه آن              

                                                                                                                             
1.  multicultural and feminist perspectives 
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 بـاألخص ة كـافي دربـر گرفتـه و    انـداز   بهين دسترسي به كتبي كه اين مباحث را        بنابراكند،    يم
تـأثير    يبـ  با شرايط فرهنگي ما باشـد در سـالمت روانـي و خـانوادگي اقـشار ايرانـي                    هماهنگ

 و قـومي  يهـا    تفـاوت  بـه  ي آگاه روزافزون اهميتها روشنگر      پژوهش از انبوهي .نخواهد بود 
در تـأليفي بـا   ) 1390(از ايـن بيرجنـدي    پـيش  ). Kim et al., 2014: 357-360( اند  بودهفرهنگي

 در راسـتاي تـدوين كتـابي    ي خـانواده بـا رويكـرد فرهنـگ ايرانـي        درمان  روانمشاوره و   عنوان  
 هنوز هـم  4وجود اين نظر به مندرجات جدول   با با نيازهاي بومي گام برداشته است،       هماهنگ

خـانواده در    كتبي ماننـد     . زيادي باقي است   راهاسالمي   -  ايراني گفرهنيستة  شاتا تدوين كتب    
سبك زندگي اسـالمي    و  » سمت«كه با همكاري سازمان      )1395(شناسي    نگرش اسالم و روان   

تواننـد    يافته است، مي   دانشگاه انتشار  و حوزه به كوشش پژوهشگاه   )1392 (ن آ و ابزار سنجش  
درمـاني    شـناختي و خـانواده      ي حوزة علوم روان   همچون الگوي ارزنده در تدوين كتب آموزش      

  .مورد توجه قرار گيرند
 ارزشيي اسـت كـه      ها  كتابجمله   از يدرمان  خانوادهمتأسفانه، ويرايش پنجم كتاب     

ي با آخرين سنج هم يسته برجسته نساخته و درباة انداز  بهفرهنگي را  ي چنداندازها چشمويژة 
.  ضرورت به اين مباحث پراهميت نپرداخته اسـت        يگر آثار، در حد   دهاي موجود و      يرايشو

هاي سـاختاري     يصهخصي امروزي،   ها  خانواده در   1يانِگرا  كثرت منظرةگوناگوني فرهنگي،   
، و شدت نفوذ جنسيت و فرهنگ بر        2 و مسلك جنسيتي   ها  نقشيت،   و قوم  ية جنسيت، نژاد  پا

هاست و يـا در حـد بـسيار            مباحثي قرار دارند كه كتاب يادشده يا فاقد آن         زمرةدرمانگر در   
  .ها پرداخته است به آن) بخشي از فصل پاياني(يزي ناچ

ي بــا ســنج هــميــراد بــسيار عمــده دارد؛ نخــست در امحتــواي بخــش دوم كتــاب دو 
 يهـا   كاربـست هـا يـا       يوه شـ  و يا   حرفه  اصلي فاقد فصل مسائل    نسخةهاي جديد در      يرايشو

دوم، فـصل پـنجم     . 3خورد  ينم به چشم    اخالقي است و جبران آن در جاي ديگري از كتاب         
 الگوهـاي ين راسـت ي دگرگـون تناسبي با »  تا حال حاضر1950: يدرمان خانوادهرشد «با عنوان   
 ايجادشـده در قـرن بيـستم خـتم          الگوهايدرماني تا زمان حاضر ندارد و به گسترش           خانواده

 شـده   اضـافه نيـز   » ريوة كا شكوشي دانش و      هم«هاي اخير بخشي با نام        يرايشو در   .گردد  يم
                                                                                                                             
1.  pluralistic view 
2.  gender roles and gender ideology 

درمـانگري، بـر همگـان مكـشوف بـوده و در              ويـژه در حرفـة مـشاوره و روان           اي، به   هميت اخالق حرفه  ا  .3
 يـي افزا  دانـش يني و   آفر  دانشقع  وا در. توجهي برخوردار است    هاي آموزشي نيز از موضوعيت قابل       زمينه

 از يا   حرفـه  اخـالق  بـه  بهـا دادن   و اسـت  دانـشگاهي  خطيـر  يهـا    رسالت از اجتماعي متناسب با مطالبات  
  .)121: 1394 ي و همكاران،كماليرم (است گر آن يينتبو  همبسته عوامل
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 پيامـدهاي  و خـانواده  سـنجش  هـاي    روش  دربـارة   پـرداختن بـه پـژوهش      جـدا از  كه در آن    
ة همـ ي  بـازنگر خـانواده، امكـان      درمـانگران  ديـدگاه  بـه  تطبيقـي  نگـاهي  درماني، از طريـق   

ايـن مهـم اشـخاص را در        .  اسـت  شـده    فـراهم  موجود و ارزيـابي از طريـق تطبيـق           الگوهاي
 دلخــواه را نيــز تــسهيل آورد يرودهــد و گــزينش   يــاري مــيهــا مــدل يابي بــه ماهيــتدســت

در ) 2000ويـرايش پـنجم،     ( فارسـي    نـسخة اين در حالي است كه بخش چهارم        . گرداند  يم
 يكپـارچگي  نبوديافته و از مصاديق    ساماني پيشين   ها  بخشراستاي جبران عدم شمول كافي      

ي ها  نسخهزدايي    ترين نمودهاي اشكال   برجستهدر واقع يكي از     . شود  يم شمردهكافي كتاب   
يكپـارچگي و شـمول      ،نـوين درمـاني    الگوهاي گسترش افزون بر اصلي مؤخر اين است كه      

 در مطالـب    از پنجمـين ويـرايش كتـاب را       بخش چهـارم    چرا كه   . ها را بيشتر كرده است      آن
ماني افـزوده  اي را به هر الگوي در ويژهي باليني  ها  نمونه آميخته و    و چهار  هي دو، س  ها  بخش
ساير اشكاالت محتوايي، با اندكي تفاوت در جزئيات، در محدودة موارد پيشين قرار              . است
  .گردد يمها خودداري   نوشتار از ذكر آناطالةگيرد و براي پرهيز از  مي

ــوايي)ب ــاگوني در گــسترة    : محاســن محت ــار گون طــي حــدود ده ســال گذشــته آث
اين آثار كـه غالبـاً ترجمـة       .  در ايران انتشاريافته است    درماني و درمان رابطة همسران      خانواده

هـاي كـشور و در        هاي درسـي دانـشگاهي در دانـشگاه         كتب انگليسي است، به عنوان كتاب     
 درمـاني   خـانواده كتـاب    با نگاهي به  . شوند  مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد تدريس مي      

ها و محاسن قابل ذكـري        شايستگياشاره از    سنجي با بيشتر كتب مورد     يابيم كه در هم     درمي
هـا بـه نفـع        بـسا نـام فارسـي آن        برخالف ساير كتب موجود در بازار كه چه       . برخوردار است 

مباحـث و محورهـاي      راسـتي دربرگيرنـدة     شده، محتواي اين كتاب بـه       جامع نمايي تحريف  
 يـك   ةها كتب تخصـصي دربردارنـد       درماني است، چه بيشتر آن      ضروري در گسترة خانواده   

منظـور نـشان دادن شـمول و گـستردگي كـافي در ديـدگاه        مـدل ويـژه اسـت كـه شـايد بـا      
اي   نمونـه چـاپ دوازدهـم كتـاب ترجمـه          براي. شده است    ها تحريف   خوانندگان عنوان آن  

درمـانگري متمركـز بـر      اصلي آن    ، كه عنوان  )اميركبير: ، تهران 1390 (درماني خانواده  روان
  ,Jay, Haley(اثـر جـي هيلـي    و  1رمـان مـؤثر خـانواده   راهبردهاي نـوين بـراي د  : حل مشكل

واقع فقـط يكـي      يافته، در   انتشار 2 باس سانفرانسيسكو  - است كه از سوي نشر جوسي     ) 1976
 آن، بـا  گرفتـه اسـت و افـزون بـر     درمـاني را دربـر   از چندين مدل موجود در گسترة خانواده    

اي مقـدمات   ، در افـزودن پـاره  وجود كوشش مترجم آن، استاد معظم آقاي دكتر باقر ثنـايي        

                                                                                                                             
1.  Problem-Solving Therapy: New Strategies for Effective Family Therapy 
2.  San Francisco: Jossey-Bass 
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اگرچه هستند  . درماني است   فاقد مطالب بايسته و بسنده دربرگيرندة خانواده      ) 11-31: 1390(
درمـاني     از خـانواده   گـسترده هـايي ويـژه و        آثاري كه بدون تحريف عنـوان اصـلي بـر جنبـه           

 موزشـي بـه   كفايت بـاال در نـوع خـود، از قابليـت آ            وجود كارآمدي و   و با  اند  متمركز بوده 
درماني، به نحو اعم، برخوردار نيـستند         عنوان كتاب درسي دانشگاهي مختص درس خانواده        

 كـه   نگاهي بر بنيادهاي شيوة مؤثر    : درماني و رابطة زوج     عوامل مشترك در خانواده   و كتاب   
دانــشگاه عالمــه : ، تهــران1392(دســت اســمعيلي  بــا انــدكي تحريــف در عنــوان اصــلي بــه

  .دست است  اين شده، از  ترجمه) ييطباطبا
آيد، مختصر بودن مطالـب ايـن          برمي درماني  خانوادهكه از عنوان اصلي كتاب         چنان

هاي آتي با آخرين ويرايش نـسخة اصـلي    كه چاپ  صورتي در(كتاب در عين فراگيري آن     
ا تواند خواننده را ب     شود و چنين كتابي مي      از يك نظر ويژگي مثبتي تلقي مي      ) آن تطابق يابد  

واسطة حجمـي متوسـط     درماني، به تمامي مباحث و محورهاي ضروري در آموختن خانواده 
از مطالب آشنا سازد؛ هرچند كه ميزان آن هنوز براي دو و حتي سه واحد درسـي در مقطـع                    

بـا وجـود ايـن در       . اسـت ) 162: 1391آبادي،    نجف   صابري(كارشناسي بيش از ميزان معيار      
) دانـژه : ، تهـران  1395 (1 اثر نيكولز و شوارتز    درماني  خانوادهتر    جممقايسه با كتب بسيار پرح    

، 1394 (2 اثـر گالدينـگ    تاريخچـه، نظريـه و كـاربرد      : درمـاني   خانواده صفحه و    840بر     بالغ
  .تري دارد  صفحه حجم مقبول700بر   بالغ) تزكيه: تهران

  
  بحث

قابليـت و دامنـة      ،درمـاني  خـانواده  كتـاب     ذكرشـدة  و شـماري از محاسـن      ها  با توجه به كاستي   
هـا ضـعيف ارزيـابي       كاربرد نـسخة فارسـي پنجمـين ويـرايش آن بـراي آمـوزش در دانـشگاه                

سـنجي بـا     شمول كمابيش گـستردة آن در هـم       (هاي كتاب     گردد و نظر به برخي شايستگي       مي
 و شـكلي  محاسـن  سـاير  و چنـدان زيـاد     حجـم نـه    هاي متمركز بر مدل يا مبحثي واحـد،         كتاب

عنـوان يـك كتـاب درسـي ويـژة دورة              آن بـه   توان گفت سـودمندي آمـوزش       مي) ساختاري
وجود  چه با . در مقاطع آموزشي باالتر اندك است      و براي آموزش   كارشناسي در حد متوسط   

 نوشتة آلن كـار     درماني  خانوادههايي مانند     سنجي با ساير كتب، كتاب      برخي محاسن آن در هم    
)Alen Carr, 2000 (هـاي   رغم برخي ايرادات از قابليت ريزي ترجمه كرده، عليكه غالمرضا تب

گفتني اسـت كتـاب نـامبرده افـزون بـر شـمول كـافي، از                . همسنگ و فراتري برخوردار است    

                                                                                                                             
1.   Nichols & Schwartz 
2.   Gladding 



 113 / ... درماني خانوادهنقد و بررسي نسخة فارسي كتاب 

 

بـا در  . براي آموزش در اين مقطع برخوردار اسـت )  صفحه 250در حد   (حجمي بسيار فراخور    
گلـدنبرگ و گلـدنبرگ      نيدرمـا   خـانواده هاي عمدة نـسخة فارسـي كتـاب           گرفتن ضعف  نظر

)Goldenberg & Goldenberg, 2000 (روز نبودن مطالب، كاسـتي در نگـارش، عـدم     اعم از به
تـوان    نمـي ) سازي مطالـب    به دليل كوشش در ساده    (ويراستاري و وفاداري كافي به متن اصلي        

  . دورة كارشناسي ارشد تلقي كرد آن را به عنوان منبعي پيراسته براي آموزش در
بنــدي نوشــتار و نظــر بــه اســتنباط صــورت پذيرفتــه از گــزارش محاســن و  جمــعدر 

 اجتمـاعي و آموزشـي،      - فرهنگـي  هـاي   گـرفتن خواسـته    شده و با در نظر      هاي مطرح   كاستي
هاي كتاب براي آموزش واحدهاي درسي مشاوره و درمان خانواده در ايران، مطابق               ويژگي

ست مالحظاتي مانند هماهنگي نوشته با نيازها و        الزم ا  راستي   به. گردد   مطرح مي  5با جدول   
 در. و انـدازة تخصـصي بـودن آن پـايش شـود           شرايط تحصيلي دانشجويان مقـاطع مختلـف      

درماني براي مقطع كارشناسي جـامع   زمينة خانواده واقع، بهتر است محتواي كتب موجود در 
اقـد شـرح جنبـة عملـي     تمـامي مبـاني و رويكردهـا ف        وجود پرداختن فشرده به    باشد؛ يعني با  

شـود در تـدوين كتـاب بـراي            پيـشنهاد مـي    .هاي مـشاوره و درمـان خـانواده باشـد           كاربست
و در تـدوين   هـا توجـه شـود    ديـدگاه  بنيـادي و  بر دانـش   دانشجويان مقطع كارشناسي، بيشتر   

گيـرد بـر آمـوزش پربـارتر          مقاطع باالتر انجـام مـي      دانشجويان به آموزش هدف كتبي كه با  
رود دانـشجويان     چه، از سويي انتظار نمي    . اربرد و تخصصي بودن آن تمركز شود      و ك  دانش

هـاي   مقطع كارشناسـي، افـزون بـر يـادگيري مبـاني و اصـول، آمـادگي آمـوختن كاربـست             
هـا مـستلزم آن       كارگيري كاربست   رويكردهاي مشاوره و درمان خانواده را داشته باشند و به         

نامـه و     پايـة درگيـري كـافي در پايـان         يلـي بـر   است كه دانـشجو در مقـاطع تحـصيالت تكم         
هاي آموزشي بـر دانـش نظـري و           هاي كارورزي و شركت در كارگاه       گيري از فرصت    بهره

  .هاي يك يا چند رويكرد محدود چيره شده باشد كاربست
  

  درماني هاي ضروري در تدوين كتاب مناسب دربارة خانواده فهرست برخي از ويژگي   5جدول 
  تبيين  توضيح ويژگي  

 ساختاري

ــري ــدة تاريخچــة  :فراگي ــاب دربرگيرن ــل، كت كام
كـار  بـه  هاي  شيوه و ها  ديدگاه كامل گسترة مفاهيم،
تجربـي دربـارة هاي  پژوهش و درماني  خانواده بستن

  .پيامدهاي درمان با الگوهاي گوناگون باشد
تاريخچة درمانگري و مشاورة خانواده در ايران را

هاي داخلي را نيز شدر برگرفته و گزارش پژوه
  .پوشش دهد

بـستة قابـل     گسترة دانش نظري و بـه كـار       
پايـة   كسب از كتـاب كامـل گـردد و بـر          

. قابل استناد نيز نباشـد     متون قديمي و غير   
ــر افـــزون ــاليني و  آن فعاليـــت بـ ــاي بـ هـ
 هاي داخلي را نيز از قلم نينداخته        پژوهش

و با ماهيت فرهنگي رخـدادها و نيازهـاي         
  .دگان ناهمخوان نباشداجتماعي خوانن
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  5جدول ادامه 
  تبيين  توضيح ويژگي  

ــسنده  ــمول ب ــدگاه  :ش ــرح دي ــه ش ــرداختن ب ــا،  در پ ه
و ضـروريات وابـسته بـه اخـالق بـستن  هـاي كـار     شيوه
اي و مالحظات وابسته بـه گونـاگوني فرهنگـي و  حرفه

  .گويي و كوتاهي نشده باشد جنسيتي دچار كلي

 غيــرپيــشگيري از آمــوزش سرســري و 
  .كاربردي در موارد حساس

ــب  ــارش مناس ــوده، از:نگ ــايپي ب ــتباهات ت ــاري از اش  ع
اصطالحات و واژگان مرسوم و درست فارسي در گسترة

بينـي در شناختي استفاده كرده و داراي باريـك        علوم روان 
  .و رسا و روان باشد ترجمة منابع خارجي مورد استفاده

پيشگيري از تباهي نيـروي ذهنـي بـراي        
ادگيري نوشـــته و نيـــز كژفهمـــي   يـــ

  .شده خوانندگان و نشر دانش تحريف
  

  . صفحه تدوين گردد350 تا 200 در :حجم مناسب
هـايي از آن      پيشگيري از حـذف بخـش     

گرايـي    ترم تحصيلي و نيز واقع      در طول 
 بـه (در برآورد توان وقـت دانـشجويان        

  .)ويژه در مقطع كارشناسي 
مطالـب كتـاب دربرگيرنـدة :برخوردار از دانش روز   

هـاي پـژوهش در  يافتـه   تـرين دسـت     دانش نوين و تـازه    
  .از كشور باشد داخل و بيرون

روز بودن محتواي نوشته و هماهنگي        به
ــوين در ســاختار    ــرات ن ــا تغيي داشــتن ب

  .اجتماعي و خانواده
ــت  ــا ظرفي ــومي هماهنــگ ب ــاي ب گــرفتن  در نظــر:ه

ــت ــي د   واقعي ــات داخل ــرايط و امكان ــا، ش ــسترةه ر گ
  .گري پژوهش و باليني

پرهيز از آموزش ناكارآمد و ناهمخوان      
  .ها و امكانات موجود با باورها، ارزش

 پـرداختن بـه مـداخالت: فرهنگي - مالحظات اجتماعي 
ــيب    ــا آس ــارويي ب ــراي روي ــب ب ــاعي و مناس ــاي اجتم ه

خانوادگي مطرح در جامعة ايراني؛ لحاظ كردن بخشي بـا
 اخالقي برحـسب قـوانين و شـرعنام مالحظات حقوقي و   

نامة اخالقي مختص متخصصان ايراني؛ ارائة  داخلي و نظام  
پايــة متــون داخلــي؛ هــا بــر هــاي پــژوهش آمارهــا و يافتــه

گيـري از منـابع پربـار گنجاندن مباني فلسفة اسالمي؛ بهـره    
سـازي   اسـالمي؛ و برازنـده     - قرآن، حديث و فلسفة ايراني    

  هاي ايراني بر خانوادهمطالب با روح فرهنگي حاكم 

دهي راسـتين بـه نيـروي         توجه و اهميت  
شناسـي و پيـشگيري از        چهارم در روان  

نـــاهمخواني مطالـــب بـــا رخـــدادهاي 
ــاعي و ارزش ــنتي و   اجتمــ ــاي ســ هــ

  .اعتقادي

هـاي   شـرح گـزارش    :بـستة دانـش    تأكيد بر بعد به كار    
ــد ــزارش پيامـ ــاليني و گـ ــاي بـ ــة تابلوهـ ــوردي، ارائـ مـ

 هاي خارجي و داخلي  و كارآزمودههاي تجربي پژوهش
نهـادن   سازي دانشجويان براي پـا      آماده

  .هاي كارآموزي به دوره

 محتوايي

بررســي :بـرآوردن نيازهــاي جامعــه و فرهنــگ بــومي 
هاي خانوادة  فراگير و گستردة نيازها، مشكالت و چالش      

  ها ها و راهبردهاي هماهنگ با آن ايراني و ارائة روش

نـــش و بـــستة دا جنبـــة بـــه كـــار رواج
ــه  ــراي زمينـــ ــازي  كوشـــــش بـــ ســـ

  .رساني به آحاد جامعه خدمت
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  يگير نتيجه
درمـاني    مند بـه كتـب مـشاوره و خـانواده           هاي اخير بر شمار دانشجويان ايراني عالقه        در سال 
شناسي باليني متمركز     شناسي باليني، روان    هاي مشاورة خانواده، روان     رشته. شده است    افزوده

هـاي    ، مـددكاري خـانواده و ديگـر رشـته         )درمـاني   شناسـي خـانواده     روان(درماني    بر خانواده 
شـمار  . ها و مراكز آمـوزش عـالي از كـاربران ايـن كتـب هـستند                 مرتبط موجود در دانشگاه   

چنـدان دور در ارائـة        زيادي از اين دانشجويان جزو اشخاصي خواهند بود كـه در آينـدة نـه              
هـاي   مـسران و اشـخاص جامعـه نقـش    هـا، ه   اجتمـاعي بـه خـانواده      - خدمات سالمت رواني  

زمينـة   ها به كتـب سـودبخش و كارآمـد در           بنابراين دسترسي آن   حساسي ايفا خواهند كرد؛   
همچنين آگاهي از گوناگوني فرهنگـي اعـم        . اي دارد   درماني اهميت ويژه    مشاوره و خانواده  

آن در  و ناهمخوان بودن ساخت خانواده و قواعـد و شـروع حـاكم بـر                 از ارزشي و اعتقادي   
سنجي با فرهنگ غرب، ارزشمندي تدوين كتب فراخـور را            اسالمي در هم   - فرهنگ ايراني 

خوبي ايـن گونـاگوني        سازد؛ كتبي كه توأم با برخورداري از ساير محاسن، به           تر مي   برجسته
درمانگران در  كند كه مشاوران و روان شرايط كنوني جوامع ايجاب مي    . را لحاظ كرده باشد   

هــاي  جويــان فرهنــگ آوردهــا و راهبردهــاي خــود، در كــار بــا درمــان  ي رويســاز برازنــده
ــاگون كوشــاتر باشــند  ؛ در گذشــته عوامــل )34: 1394هــانيس و همكــاران،  نــصيري(گون

شده بود، اكنون با آگاهي بيشتر از   شناسان تا حد زيادي ناديده گرفته     فرهنگي از سوي روان   
هاي گونـاگون، ايـن عوامـل در درك مـا از              نگ اجتماعي مربوط به فره    - مطالبات فرهنگي 

  .كند زندگي خانواده نقش محوري ايفا مي
وجـود شـمار     درماني مستلزم اين است كه بـا        بستن كارآمد مشاوره و خانواده     به كار 

، الگوهـاي  1هـا  هـا، آيـين   هـاي گونـاگون، همـه ارزش     بسيار تعاريف از خانواده در فرهنـگ      
، بـه  Aponte & Wohl, 2000(بررسي قـرار گيـرد    دة موردهاي مراو و شيوه 2تبادلي مشترك

 با وجود اين، واقعيت درخـور درنـگ آن   .)Goldenberg & Goldenberg, 2013: 13 :نقل از
هـاي   و انبـوهي از كتـاب   )1392(گلـدنبرگ و گلـدنبرگ      درمـاني   خـانواده است كه كتاب    

 اسـالمي مطالـب     - انـي شـناختي، در راسـتاي فرهنـگ اير         شده در گـسترة علـوم روان        ترجمه
 ارائة نسخة فارسي متون هماهنگ با فرهنـگ كـشورهاي غيـر           . اند  اي فراهم نياورده    پسنديده

هاي بانوان بدون پوشش كافي و يـا          اي موارد بسنده كردن به حذف نگاره        اسالمي و در پاره   
حذف نوشتارهاي ناهماهنگ با عرف حـاكم بـر كـشور شايـسته و بـسنده نيـست، چـرا كـه                 
                                                                                                                             
1.  rituals 
2.  common transactional patterns 
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ها بر    جنس  گيري و ايجاد خانواده از سوي هم       وان با حذف نوشتارهاي مربوط به همسر      ت  نمي
تـوان    مـي . اين باور بود كه ارائة ساير مطالب هماهنگ با چندوچون جامعه و فرهنگ ماست             

فرهنگـي در نـسخة فارسـي آثـار خـارجي را يكـي از        هـاي فرهنگـي و چنـد      موضوع تفاوت 
با نگاهي گذرا بـه     .  اسالمي قلمداد كرد   - ا فرهنگ ايراني  ترين مصاديق ناهماهنگي ب     برجسته

ــودن   شــود كــه تفــاوت منــدرجات چنــين كتبــي مــشخص مــي  ــژادي و چنــدمليتي ب هــاي ن
رغم اهميـت     در واقع، علي  . هاي جامعة امريكايي در ايران موضوعيت چنداني ندارد         خانواده

گي مربـوط بـه تفـاوت       هاي وابسته به مالحظات چندفرهن      ها و پژوهش    اين موضوع، گزارش  
اي از  بينانـه  تواند درك واقع تبارها نمي تبارها و اروپايي ميان دو نژاد سفيد يا سياه و يا آسيايي      

ناهمـاهنگي  . هاي گوناگون ايراني را براي دانشجويان فـراهم آورد          هاي فرهنگي قوم    تفاوت
دازهاي مـدرن در    ان  چشم«هاي اجتماعي نيز شايان توجه است؛ مبحث          مباني نظري و ديدگاه   

  انـد، بـا     بـه آن پرداختـه    ) 377-375: 1392(گلدنبرگ و گلدنبرگ     كه  چنان» برابر پسامدرن 
هـاي    سـازي تفـاوت     شـناختي مـشتمل بـر برجـسته و ارزنـده           كه همچون ديدگاه پديـدار     آن

 هاست، سنخيت مباني نظـري آن از   و نيز مراجعان آن    ادراكي مشاوران و درمانگران خانواده    
 و بهـا نـدادن بـه قـوانين سـاختگي اجتمـاع، در          »فهـم    نكار وجود جهـان عينـي قابـل       ا«جمله  
هاي فلسفي دانشجويان ايرانـي نـاهمخوان         شمول متناسب با آموخته     سنجي با قوانين جهان    هم
پر واضح است كه كاركرد كتب مشاوره و درمان خانواده، آمـوزش فلـسفه              . رسد  نظر مي  به

هـاي آن بـر مبـاني     هتر است كـه محتـواي نظـري و كاربـست    شناسي غرب نبوده و ب     و جامعه 
پيونـد بـا جامعـة ايرانـي و طـرز تلقـي اشـخاص و         فلسفي و اعتقادي و اسالمي رخـدادها در     

وانگهـي،  . كنند استوار باشد    اي كه در آن زندگي مي       هاي ايراني از خانواده و جامعه       خانواده
شخـصي و مـدني مـسلط بـر پيونـد      مباني فكري، اعتقادي اسالمي، احكام شـرعي و حقـوق     

هـا بـه      رنگ نشده است كه عـدم ورود آن        هاي ايراني چندان كم     زناشويي و زندگي خانواده   
هـاي نظـري او       دانـشجويي كـه آموختـه     . كتب مشاوره و درمان خانواده تفاوتي ايجاد نكنـد        

يرانـي  هـاي ا    براي كار در جامعة خودش پسنديده نباشد، در رويارويي با همسران و خانواده            
جاي    كتب تأليفي بهنرو بهتر است كه با جايگزين كرد    اين از. ناكارآمد جلوه خواهد كرد   

، كتـاب   همـه    نيـ ا  بـا  .ترجمة آثار بيگانه الزامات درخور اعتقادي و اجتماعي لحـاظ گـردد           
 ارجمنـد  و نقـشبندي  شـاهي برواتـي،     حـسين  گلدنبرگ و گلدنبرگ ترجمـة     درماني  خانواده

هـا    كـم در پـانويس       بزرگوار دسـت   ين فرهنگي است و شايسته است مترجم      نيازمند ويرايش 
  ).، ص نخستشوراي بررسي متون و كتب علوم انساني(  شوندادآوريمباحث فرهنگي را 

ها نـسبت     هاي اين نوشتار و با توجه به وزن بيشتر كاستي           چنان كه گفتيم برابر با يافته     
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بـراي   شايـسته  كتـاب  ضـروري  هـاي   ن ويژگي و كافي نبود   درماني  خانوادهبه محاسن كتاب    
دروس مـشاورة    ، دامنـة كـاربرد آن بـراي جامعـه دانـشگاهي در            »درمـاني   خـانواده «آموزش  

كتاب يادشده با وجود داشـتن      . گردد  درماني ضعيف و اندك ارزيابي مي      خانواده و خانواده  
ه ويـرايش  محاسني كه آموزش محدود آن را مشروط بر همانند نمودن ترجمـة آن بـا نوشـت               

كند، در حال حاضـر بـراي تجديـد چـاپ             آخر كتاب اصلي در مقطع كارشناسي توجيه مي       
شـود،   شده در اين نوشـتار پيـشنهاد مـي         هاي مطرح   عالوه نظر به ويژگي     به. گردد  توصيه نمي 

ــا  متخصــصان آزمــوده و كــاردان در عــوض كوشــش بــراي ترجمــة كتــاب  هــاي مــرتبط ب
درصدد تدوين آثاري باشند كه عـالوه بـر توجـه بـه سـوابق و      االمكان    درماني، حتي   خانواده
هاي فرهنگي و ديني ناظر       ارزش غرب، دربرگيرنده و همسو با     درماني در  هاي خانواده   نظريه

 هاي اجتماعي   ها و حساسيت    بر خانواده ايراني باشند، چه از اين طريق پاسخگويي به خواسته          

  .گردد ميدرماني تسهيل  زمينة خانواده  فرهنگي در-
  

  منابع
 علـوم  رشـتة  دانـشگاهي  درسـي  هـاي   كتـاب  بـر  نقـدي «). 1391 (معصومه مطور  و محمدحسين سيد حسيني،
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  .162-147 ،27 شمارة ،دانشگاهي كتب نگارش و وهشپژ ،»شيعه به منسوب هاي فرقه
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  .91-61، 29، شمارة راهبرد فرهنگ، »تأثيرات مدرن شدن بر خانواده ايراني: مورد مطالعه
فرهنگ اماليي خطّ فارسي بر اسـاس دسـتور خـط فارسـي             ). 1394(اشرف و زهرا زندي مقدم        صادقي، علي 

  .آثار: ، تهرانمصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي
شـاهي    ، چاپ ششم، ترجمة حميدرضا حـسين      درماني  خانواده). 1388(گلدنبرگ، ايرنه و هربرت گلدنبرگ      

  .روان: ، تهران)مترجم همكار(و الهام ارجمند  برواتي، سيامك نقشبندي
ــدنبرگ، اي ــدنبرگ  گل ــرت گل ــه و هرب ــانواده). 1392(رن ــاني خ ــا   درم ــة حميدرض ــيزدهم، ترجم ، چــاپ س
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 كتب نگارش و وهش، پژ »اثربخش و كارآمد دانشگاهي هاي  كتاب ويژگي صد«). 1392(منصوريان، يزدان   
  .17-1، 29شمارة  ،دانشگاهي
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شناسـي    فـصلنامه روان  ،  »ودكـان درخودمانـده   كـودك مـادران ك     - مدار بر تنيدگي و رابطة مادر       وحدت
  .40-23، )33پياپي  (1، شمارة 9، دورة كاربردي

 ،33 شـمارة  ،دانشگاهي كتب نگارش و پژوهش ،»شناسي  ارتباط كتاب نقد«).  الف 1393 (مصطفي همداني،
89-115.  
 كتـب  نگارش و پژوهش ،»انساني علوم در تحقيق روش فلسفة كتاب بررسي«).  ب 1393 (مصطفي همداني،

  .151-127 ،32 شمارة ،دانشگاهي
  .اميركبير: ، ترجمة باقر ثنايي، تهراندرماني خانواده ن روا). 1390(هيلي، جي 

هـاي جديـد، چـاپ      با تجديدنظر و افـزوده    : راهنماي نگارش ويرايش  ). 1380(ياحقي، جعفر و مهدي ناصح      
  .نشر آستان قدس رضوي، شركت به: هفدهم، مشهد
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