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  مهمقد
بدون درك  ،شناسی باالخص جامعه ،دستیابی به تفکري نظري در حوزه علوم اجتماعی

به .  هاي فکري و نظري این علم حاصل نخواهد شد   نمونهعمیق و شناختی وسیع از 
شناسی علمی است که حتی در  این حوزه، جامعه نظران صاحباعتقاد بسیاري از 

شناسان در این  تقریباً همه جامعه ،اگرچه. ترین شکل خود نیز با نظریه سروکار دارد تجربی
شناسی درباره معناي نظریه، رابطه آن با  باره اتفاق نظر دارند؛ هر یک از مکاتب جامعه

  .دهند ه میواقعیت و چگونگی کاربرد و آزمون آن تعریفی خاص ارائ
شناسی با توسعه این علم اهمیت بیشتري یافته و در تبیین  هاي جامعه نقش نظریهامروزه 

اي از  و بعضاً در هر حوزه شدههاي مختلف مطرح   مشکالت و مسائل اجتماعی به صورت
شناختی در بسیاري از مواقع دریچه  هاي جامعه نظریه .شود  هاي خاصی ارائه می آن برداشت
اهمیت شناخت آنها بر  از این رو،  ،هاي اجتماعی است شناسانه افراد به پدیده معهنگاه جا
  . یک از اهالی این حوزه از علوم انسانی پوشیده نیست هیچ

هاي  ها و نظریه هاي مختلفی در حوزه اندیشه شاهد ورود کتاب ،هاي اخیر در دهه
اي  در بخش کتب ترجمه به خصوص،. شناسی به عرصه دانشگاهی بوده و هستیم جامعه

هایی معطوف به اندیشه بزرگان و  این امر بیشتر ملموس بوده است و در این میان کتاب
هاي شاخص این حوزه بیشتر  هاي تألیفی برخی چهره شناسی و کتاب متفکران جامعه
  .کند  خودنمایی می
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م صاحبنظري هاي اجتماعی و گاهی نیز ثقل کال با توجه به خاستگاه فلسفی برخی اندیشه 
اي  آید که در برخی موارد ترجمه شده پدید می هایی در فهم کتب نگاشته خاص، دشواري

مغشوش و مبهم مزید بر علت شده و دریافت عمق  نظریه و اندیشه مطرح شده را با 
ها را از حیث شکلی  این همه ضرورت بررسی انتقادي کتب نظریه .نماید دشواري مواجه می
ظور ارتقاي کیفی آنها و کمک به شکوفایی فضاي نقد کتب تخصصی و و محتوایی به من

  . سازد دانشگاهی توجیه می
طی  گروه علوم اجتماعی شوراي بررسی متون و کتب علوم انسانیاعضاي محترم     

وپنجاه نفر از استادان مجرب و متعهد  با همکاري قریب به دویستپانزده سال گذشته 
نقد و بررسی در راه ، هاي گوناگون این رشته در حوزهکشور هاي مختلف سراسر  دانشگاه

بدیهی . اند شتهدا مبذولرا هاي بسیاري  کوششهاي موجود علوم اجتماعی  علمی کتاب
هاي موجود در این حوزه صورت  است این مهم صرفاً به منظور ارتقاي سطح علمی کتاب

  .فته استرگ
اطالع به ناشران، (هاي مختلف  هاي انجام شده به صورت  تاکنون، حاصل تالش

نویسندگان و مترجمان محترم آثار علمی و دانشگاهی، تدوین و چاپ مقاالت مفصل 
انتقادي و علمی در مجالت گوناگون علمی و پژوهشی به ویژه مجلۀ نامۀ علوم انسانی و 

در اختیار جامعۀ اهل علم، ) انتشار گزیدة نقدهاي انجام شده و تدوین و... نقدنامه
  . هاي علوم اجتماعی قرار گرفته است القمندان و دانشجویان رشتهع

 واجتماعی  هاي حوزه علوم در خصوص کتابکوتاه  حاضر، سومین مجموعه نقداثر 
اي از نقدهاي انجام شده پیرامون برخی از  گزیدهبه اي است که صرفاً  اولین مجموعه

   .اختصاص یافته است شناسی هاي جامعه هاي نظریه کتاب
خاستگاه اولیۀ این نقدنامه، در حقیقت، طرح پژوهشی بوده که طی قریب به دو سال 

همکاري جمعی از استادان و صاحبنظران ارجمند براي نقد و ارزیابی  باتوسط نگارنده 
شناسی  هاي جامعه در حوزة نظریه) با توجه به زمان ارائۀ طرح(عنوان کتاب مهم  50حدود 

  . انجام گرفته استاعم از تألیف و ترجمه 
در طرح مزبور هر یک از آثار مورد بررسی توسط دو نفر که اغلب مدرسان دروس 

شناسی در مقاطع مختلف تحصیلی بودند، داوري و به وسیلۀ دو نفر دیگر  هاي جامعه نظریه
هاي انجام شده بازبینی شده است که اینک در این مجموعه  از استادان و مدرسان، داوري
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علوم انسانی و پژوهشگاه  هاي مسئوالن شوراي بررسی متون و کتب علوم ستبنابر سیا
  عنوان کتاب 47نقدهاي انجام شده پیرامون اي از  گزیده انسانی و مطالعات فرهنگی

  . گردد شناسی تهیه و به صورت حاضر تقدیم خوانندگان ارجمند می هاي جامعه نظریه
عنوان کتاب و یک  47هاي انجام شده مربوط به این   شایان ذکر است، یک بار از داوري

و نهایتاً تلخیص، تدوین و نگارش کنونی این هاي دیگر استادان ارجمند  داوريبازبینی دور 
با همکاري سرکار خانم فرشته سیدي و ) دکتر مسعود گلچین(توسط مجري طرح اثر  
ر و تشکر از همکاري سادات موسوي انجام گرفته است که در این جا ضمن تقدی مهري

صمیمانه این عزیزان، سپاسگزار همکاران و استادان گرانقدري هستیم که ما را در انجام 
اسامی این . شناسی یاري کردند هاي جامعه طرح پژوهشی نقد و ارزیابی کتب نظریه

در زیر به منظور سپاسگزاري و رعایت حق ایشان ذکر شده  همکاران ارجمندسروران و 
  :است

دکتر ؛ دکتر علی ربانی خوراسگانی؛ دکتر فرهنگ ارشاد؛ محمد حسین پناهی دکتر
دکتر ؛ دکتر عباس کاظمی وریج؛ االسالم محمود رجبی حجت؛ سیدضیاء هاشمی

دکتر سعید ؛ دکتر اکبر فریار؛ دکتر سید سعید زاهد زاهدانی؛ محمد امین قانعی راد
دکتر ؛ دکتر غالمرضا جمشیدیها؛ دکتر فاطمه جواهري؛ دکتر حسین کچوئیان؛ معیدفر

االسالم محمد علی  حجت؛ دکتر بهروز مرادي؛ دکتر مسعود کوثري؛ فریدون وحیدا
  نژاد دکتر فرهاد نصرتیو  حیدري دکتر حامد حاجی؛ بختیاري

  

  مسعود گلچین
  )تربیت معلم سابق(عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی 
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ü 1362/ نشر نیکان / عبالحسین نیک گهر/ شناسی ماکس وبر جامعه/ فروند، ژولین 



7 مقدمه

ü  1379/ مرکز  نشر/ سعید وصالی / ماکس وبر و اسالم / ترنر برایان 
ü  1380/پژوهشکده حوزه و دانشگاه  .../ حسین بستان و / وبر و اسالم / ترنر، برایان                        
ü  1378/ دانشگاه عالمه طباطبایی/ نادر ساالرزاده / خودکشی / دورکیم، امیل 
ü  چاپ دوم/  1384/ مرکز  باقر پرهام/ کار اجتماعی تقسیم / دورکیم، امیل  
ü 1359/ قلم/ حسن حبیبی/ کار اجتماعی تقسیم/ م، امیل دورکی 
ü  1383/ مرکز / باقر پرهام / صور بنیانی حیات دینی/ دورکیم، امیل  
ü  مرکز ایرانی مطالعۀ فرهنگ ها/ اي فرحناز خمسه/ اسیشن فلسفه و جامعه/ دورکیم، امیل /

1360 
ü  انتشارات دانشگاه تهران / علی محمد کاردان / شناسی قواعدروش جامعه/ دورکیم، امیل /

1368  
ü 1372/ کویر/ چنگیز پهلوان/ تاریخچۀ مکتب فرانکفورت / جی، مارتین 
ü 1376/ تبیان/ مرتضی ثاقب فر/ شناسی معاصر آلمان  جامعه/ آرون، ریمون  

ü 1373/ پرسش / محمود کتابی/ مکتب فرانکفورت/ باتومور، تی، بی  
ü نشر نی/ حسین بشیریه/ ة عمومییورگن هابرماس نقد در حوز/ هوالب، رابرت / 
ü  نشر نی / حسین بشریه / میشل فوکو فراسوي ساختگرایی و هرمنیوتیک / دریفوس هیوبرت

 /1376 
ü  1376/ تبیان / عبدالحسین نیک گهر / پارسونز شناسی تالکوت  جامعه/ روشه گی  

  
  



  
 



  
 

  
  
  
  
  
  
  

  شناسی جامعهنظري در تفکر : عنوان اثر
  حاضري و همکاران علی محمد/ ویلیام اسکیدمور : مترجم/ مؤلف 
  1372/ سفیر : سال نشر/ ناشر 

  
  معرفی، نقد و بررسی

در عرف معمول دانشگاهی،  که از آنجایی که ویلیام اسکیدمور معتقد است بسیاري از آنچه
 Theoretical Thinkingرا تاب کعنوان  ؛شود، دقیقاً نظریه نیست نظریه شناخته می

in Sociology  شناسی تفکر نظري در جامعهکه در فارسی به  انتخاب کرده است 
  . ترجمه شده است

کتاب متشکل از هفت فصل  .نظر زیادي تنظیم شده است تمام فصول کتاب با دقت     
ها و  شناختی، چالش سه فصل ابتدایی این اثر به ماهیت و اهمیت نظریۀ جامعه :است

هاي متفاوت منطق و  در این سه فصل، ابعاد و جنبه. مسایل آن اختصاص یافته است
ها بر اساس سازمان مفهومی آنها  و نظریهسازمان یک اثر نظري در علوم اجتماعی بحث 

هاي مبادله،  چهار فصل بعدي کتاب به ترتیب در مورد نظریه. شوند می بندي طبقه
  . گرایی نمادي و اتنومتدولوژي است فونکسیونالیسم، تعامل

اول آنکه پدیدة مورد  :نویسندة کتاب معتقد است براي مطالعۀ یک پدیده دو راه وجود دارد
ک این عناصر به تحلیل ایی تقسیم نماییم و سپس از طریق تک تزنظر را به عناصر و اج

راه دوم این است که کل پدیده را به مثابه یک نظام تام و تمام و در حال . پدیده برسیم
. یمیو عناصر زنده آن ارتباط متقابل وجود دارد، بررسی و مطالعه نما ءحیات که بین اجزا

. هستند دو روشاین هایی از  نمونهاند،  هایی که در فصل چهارم و پنجم مطرح شده نظریه
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فصول ششم و هفتم از آن رو به تعامل نمادي و اتنومتدولوژي اختصاص یافته است که 
یک دیدگاه است، نه  ،آن نظران صاحبنویسنده معتقد است تعامل نمادي به رغم ادعاي 

شناسانه خاصی که به نظم اجتماعی دارد،  نیز به علت بینش هستی اتنومتدولوژي نظریه و 
   .گیرد ناسی قرار نمیش در چارچوب جامعه

زاده، محمد  ، علی محمد حاضري، سعید سبزیان، احمد رجب1372در سال را این اثر 
نسخه در قطعی  2000ترجمه و انتشارات سفیر آن را در  مقدس و علی هاشمی گیالنی

  . وزیري منتشر نموده است
  :توان به موارد ذیل اشاره نمود از جمله آثار مشابه با این اثر می

  غالمعباس توسلی    شناسی هاي جامعه نظریه
  حسین ادیبی و عبدالمعبود انصاري    شناسی هاي جامعه نظریه
  تقی آزاد ارمکی    شناسی هاي جامعه نظریه

  
  شکلی  بررسی
اما متن ترجمه شده در برخی از فصول به . متن اصلی کتاب، روان و رسا است  

 . اندازة متن اصلی روان و رسا نیست
اما در متن . ، قواعد ویرایشی و نگارشی کامالً رعایت شده استدر متن اصلی  

 .شود و اشتباهات نگارشی دیده مینگاري  حروفترجمه شده برخی اشکاالت 
» و«و حرف عطف » ،«ترین اشتباه نگارشی، استفاده همزمان از عالمت  رایج
 .است

تیترها، هاي استفاده شده در  تناسب بین فونت .در حد معمول است نگاري حروف  
هاي چپ و  حاشیه. خوب استرایی آ صفحه. رعایت شده است نویسرمتن و زی

. اما حاشیۀ در نظر گرفته شده براي پایین صفحه کم است باشد راست مناسب می
صحافی کتاب مطلوب، اما  .در سرصفحه نام کتاب و عنوان فصل آمده است

طرحی که نشان دهندة موضوع کتاب باشد براي جلد، . کاغذ آن نامناسب است
  . در نظر گرفته  نشده است

کتاب داراي بیان ضمنی هدف، مقدمه کلی و فصول، فهرست تفصیلی مطالب،   
فاقد پیشگفتار، خالصه فصول و کلی، فهرست اما  ،باشد تصویر و نمودار می

 . نامه است اعالم و موضوعی و فهرست منابع به صورت مجزا و واژه



11 شناسی تفکر نظري در جامعه

  محتوایی بررسی
و مترجمین  اند کار گرفته شدهه در متن اصلی اصطالحات تخصصی به خوبی ب  

در . اند هاي رایج استفاده کرده محترم، براي اغلب اصطالحات تخصصی از معادل
 .ها نامناسب است گذاري برخی معادل ،عین حال

کرده نویسنده کتاب براي تفهیم موضوع از ابزارهاي علمی به قدر کافی استفاده   
و با مفاهیم کلیدي، عناوین بحث،  شود هر فصل با مقدمه شروع می. است

در داخل متن، . رسد پایان میبه نویسی و منابعی براي مطالعه بیشتر  عناوین مقاله
همچنین نویسنده در .  از نمودار و تصاویر استفاده شده است ،هر جا که الزم بوده

 اما این .استارائه کرده گیري  نتیجهانتهاي فصول سوم، چهارم، پنجم و ششم، 
  .باشد فاقد تمرین و آزمون می اثر

سه فصل ابتدایی کتاب که به موضوع نظریه و اهمیت تفکر نظري پرداخته   
اما از آنجایی که در چهار فصل  ،است، به لحاظ محتوایی و موضوع جامع است

یی و موضوعی بعدي تنها به چهار نظریۀ اجتماعی پرداخته شده، جامعیت محتوا
 .ندارد

اما با فهرست آن به طور کامل منطبق . محتواي اثر با عنوان کتاب انطباق دارد  
 .نیست

ي ها ریزي مربوط به درس نظریه عالی برنامه شوراي مطالب کتاب کل سرفصل  
دهد و به عنوان یک منبع فرعی در سطح کارشناسی  شناسی را پوشش نمی جامعه

  . باشد اده دانشجویان میارشد قابل استف و کارشناسی
پرداختن به تفکر نظري، بیان آن به عنوان یک موضوع مهم و نحوة طرح آن به   

 .شود کتاب محسوب می هاي از نوآوري اي روشمند گونه
تمام فصول  .خوب است اثر نظم منطقی و انسجام مطالب در هر فصل و کل  

 .نظر زیادي تنظیم شده است کتاب با دقت
موضوعات مورد بحث از منابع موجود به قدر کفایت استفاده شده براي تبیین   

هاي  است و نویسنده به دقت به مشخصات منبع مورد استفاده در بخش یادداشت
 .فصل اشاره کرده است
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اند  کردهپنج نفر ترجمه را اما از آنجایی که این اثر  ،ترجمه این اثر کامل است  
وان ترجمه شده و برخی از فصول برخی از فصول ر. نیستیکدست متن ترجمه 
 .دنتري قرار دار در رتبۀ پایین ،از این حیث

  
  هاپیشنهاد

هاي  به گفتۀ مترجمین کتاب، این اثر نه تنها منبع سودمندي براي درس نظریه
 براي استفاده بهتر و . بلکه براي مباحث روش تحقیق نظري نیز مفید است ،شناسی جامعه
  :در چاپ مجدد آن به نکات زیر توجه شوداست  الزم از کتاب، بیشتر

  هاي رایج اصطالحات تخصصی ها و استفاده از معادل گذاري اصالح معادل  
 تصحیح اغالط چاپی و نگارشی  
 و یکدست شدن متن   تر ویرایش تخصصی کتاب به منظور روان  
 نامه به انتهاي کتاب افزودن فهرست منابع، فهرست اعالم و واژه  

  
  
  
  
  
  
  



  
 
  
  
  
  
  
  

  شناختی پیدایش نظریه جامعه: عنوان اثر
  زاده عبدالعلی لهسایی/ ترنر، جاناتان و ال بیگلی : مترجم/ مؤلف 
  1370/ فرهنگ : سال نشر/ ناشر 

  
  معرفی، نقد و بررسی

برجسته  نظران صاحبکه دو تن از  ،رازاده این کتاب  ، عبدالعلی لهسایی1371در سال 
 3000، ترجمه کرده و انتشارات فرهنگ آن را در اند شناسی نگاشته هاي جامعه نظریه

  .نسخه با قطعی وزیري به چاپ رسانده است
مبحثی نظري پیرامون اندیشه کتاب با . دارداین اثر ساختاري منطقی، منسجم و هدفدار 

که جنبه کلی، اساسی و انتراعی ، شناختی علمی جامعه شدن نظریۀ اجتماعی و نحوة ساخته
مورد بحث ختی شنا گیري نظریه جامعه ها و چگونگی شکل زمینهدارد، آغاز شده، سپس 

گیري و تکامل سنت  طی سه بخش و بیست و پنج فصل، شکل ،در ادامه. قرار گرفته است
 ،ان شده است و در نهایتشناسی در اروپا و تداوم و تکامل آن در آمریکا بی ري جامعهکف

  . هاي پیش روي آن بررسی و ارزیابی شده است میراث بر جاي مانده و چالش
 در نهایت آثار و  ،هاي اندیشمندي و در وهلۀ بعد هاي فکري و ریشه در هر فصل نیز زمینه

نده از اوایل قرن نوزدهم تا ور ها و اصول نظري هر متفکر در یک خط زمانی پیش مدل
هدف اصلی در راستاي بحث که تقریباً یک قرنی در یک دورة  ،اولیه قرن بیستمهاي  دهه
  .گذارد ساختار مرتبط و منسجمی را به نمایش می ،کتاب

  :توان به موارد ذیل اشاره نمود از جمله سایر آثار مشابه با این کتاب می
 دامادي مهرداد میر/ راب استونر     شناسی متفکران بزرگ جامعه -
 محسن ثالثی/ لوئیس کورز     شناسی اندیشه بزرگان جامعهزندگی و  -
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 باقر پرهام/ ریمون آرون   شناسی مراحل اساسی سیر اندیشه  در جامعه -
  شهناز مسمی پرست/ یب یان کرا             نظریه اجتماعی کالسیک -

  
  بررسی شکلی

با ابتدایی و  یدر سطحمتن ترجمه از نظر روانی و رسایی بسیار ضعیف و ترجمه   
به طوري که اغلب عبارات کتاب نامفهوم بوده و در . انجام شده است انگاري سهل

 .درستی درك کرد هچند صفحه یا حتی چند پاراگراف را بتوان  مجموع به سختی می
 :توان به موارد زیر اشاره نمود می ،نمونهبراي 

کرد در مدت این دور کلی، درجه  پارتو تصور می« : ، سطر آخر478صفحه  -
 »رابري منابع به دو قله خواهد رسیدناب

وي نابرابري و تحرك را به عنوان نیروهایی که پاسخی به ، و «:  495صفحه  -
هاي فرهنگی است،  گیري آوري، و جهت اي از ، دیالکتیک قدرت، بار نتیجه
 ».دید می

سادگی بر تکمیل  هاین مرحله از عمل ب« : ، پاراگراف دوم، سطر اول559صفحه  -
ش، داللت ا تعادلی بین یک ارگانیسم و محیط طریق رفع بی یک عمل از

 .»کند می
نمونه آرمانی تاریخی به اهمیت « : پاراگراف اول، سطر اول به بعد ،248صفحه  -

یک مفهوم محدود شونده خالصاً آرمانی است که با کنش و موقعیت واقع 
 .»شود منظور تفسیر قطعی اجزاي مهم آن، مقایسه و پیمایش می هب

رعایت نشده است و کتاب به  ،در اغلب موارد ،واعد ویرایشی و نگارشی در این اثرق  
 .ویراستاري ادبی و تخصصی و بلکه به ترجمۀ مجدد نیاز دارد

به  .آرایی، صحافی و طرح جلد ضعیف است نگاري، صفحه کیفیت اثر از لحاظ حروف  
آورده شود مگر آنکه رایی هیچ عنوانی نباید در پایین صفحه آ حهفدر ص ،مثالبراي 

در حالی که به کرات چنین اشکالی در متن مشاهده  ،چند سطر زیر آن بیاید
 )578و  572، 228، 237، 221، 233، 202، 55به : ك.ر(شود می

شد، استادان و دانشجویان مقاطع کارشناسی و  چنانچه این کتاب، به خوبی ترجمه می  
 شناسی هاي جامعه نظریه«ع اصلی درس منببراي توانستند از آن  ارشد می کارشناسی

 .استفاده نمایند »)1(



15 شناختی پیدایش نظریه جامعه

  بررسی محتوایی
درستی و به طرزي که  همشترك و خاص هر متفکر باصطالحات و مفاهیم تخصصی   

  .کار رفته است هتواند باشد، ب الگوي کار دیگران می
برابرنهادة  نامه یا دلیل نداشتن واژه هسازي در این متن بسیار ابتدایی و ب کیفیت معادل  

را » واقعی« کلمه،  130 ۀمترجم محترم در صفح .نیستقابل ارزیابی  ،انگلیسی آنها
در دو معنی کامالً متضاد به کار برده است و روشن است که در متن اصلی از دو 

جوهر « :در یک جمله آمده است ،مثالً .اصطالح جداگانه استفاده شده است
که ... یزهایی که در دنیاي محدود و متناهی هستندآلیسم عبارت است از انکار چ ایده

ست که محدود نباشد ا آلیسم آن چیز در عبارات هگل ایده» .واقعی هستنددر نهایت، 
طبق این دیدگاه «: نویسد تر می دو سطر پایین. و وجود واقعی هم نداشته باشد

ظاهر عبارت آنچه که از » ... .چیزهایی که به وسیله حواس درك شوند واقعی نیستند
و در جمله دوم به معناي  »عینی«رسد، در جمله نخست واقعی به معناي  به نظر می

 .به کار رفته است »حقیقی«
است که به  » عقالیی«شود، واژه  هایی که معموالً اشتباه به کار برده می یکی از واژه

اثر نیز در این . شود استفاده می) rationalityمعادل (» عقالنی«اشتباه به جاي 
در بحث ماکس وبر  ،به ویژه(به جاي عقالنی استفاده شده است » عقالیی«مکرراً از 

  . )230 فحۀمراجعه شود به پاراگراف آخر ص
 تشبیه انداموارگی ؛)85ص( تکامل سوپر اورگانیک: ها گذاري هایی از معادل نمونه

ل یگانگی اصو ؛)594(تصور مافوق نظري ؛)115( هاي تجزیه ساختی ویژگی ؛)96(
  ).611(بیمارگونه نظام

ها و  نویسندگان به اقتضاي موضوع و محتواي نظري این کتاب، براي تفهیم ایده  
تفکر اجتماعی و نظریه «به نام هاي خود از طرح بحث مقدماتی در ابتداي اثر  پیام

گیري با ارزش در انتهاي آن  اي و نتیجه بندي مقایسه و نوعی جمع »شناختی جامعه
هاي  پیدایش دیدگاه«و  »میراث واقعی و رهیافتی« قالب دو فصل با عناویندر 

ها و  ها، آثار و مدل تقریباً چنین روالی در بررسی اندیشه. اند بهره گرفته »نظري نوین
به  ،اگر چه. شناسان مورد مطالعه رعایت شده است جامعههر یک از اصول نظري 

گیري یا تعابیري نظیر آنها استفاده  یجهبندي و نت از عنوان مقدمه یا جمعصراحت 
  .نشده است
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مقطع کارشناسی  »)1( شناسی هاي جامعه نظریه«نسبت به اهداف درس ، این کتاب  
  .جامعیت دارد% 70تا  60و در کارشناسی ارشد % 90بیش از 

  .موضوع و محتواي کتاب با عنوان و فهرست اثر کامالً منطبق است  
 »)1(شناسی  هاي جامعه نظریه«شی از  سرفصل درس مطالب اثر مورد بررسی با بخ  

  .کند مطابقت می
بررسی آثار «یا  »شناسی هاي جامعه نظریه«اصل این اثر براي تدریس در درس   

و دروس مشابه، بعضاً به عنوان منبع اصلی و گاه به عنوان منبع  »نظران صاحب
  .فرعی به دلیل محتواي باارزشش مناسب است

هاي اندیشه  اصلی این کتاب، عالوه بر استخراج و بیان ریشهجنبه نوآورانه   
ها و اصول  ، کشف، استخراج و تدوین مدلهاثار آنآشناسان بزرگ و تحلیل  جامعه
  .است ناننظري آ

  .کتاب ساختاري منطقی، منسجم و هدفدار دارد  
آکادمیک براي بررسی تولد، تکامل و گیري علمی و  در این اثر، بیشتر نوعی جهت  

که بیشتر خصلت  شود شناختی و ارزیابی آن دیده می پردازي جامعه داوم سنت نظریهت
  .محققانه و نقادانه دارد ،طرفانه بی

هاي اجرایی یا  با سیاستبه طور مستقیم این کتاب اساساً جنبه نظري دارد و   
رسد این گونه آثار  به نظر می. هاي عقیدتی مثبت یا منفی کاري ندارد گیري جهت
توانند از طریق عمق و گسترش بخشیدن به تفکر ما پیرامون واقعیت  ر میبیشت

  .اجتماعی مفید و سازنده باشند
اي از سوي مترجم درباره  یک صفحه اي کتاب به خوبی ترجمه نشده، فقط مقدمه  

سی، هاي انگلی ، ذکر معادلنامه گذاري دقیق و واژه فاقد معادل. دارداهمیت کتاب 
  .ی استویرایش ادبی و تخصص
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  ها پیشنهاد
هاي  مایه که اثري بسیار ارزنده و عمیق در روشن ساختن بن ،متأسفانه این کتاب  

ها و اصول نظري نهفته در آثار آنهاست،  شناسان بزرگ کالسیک و مدل تفکر جامعه
اي نامناسب و خارج از قواعد متون درسی دانشگاهی ترجمه و چاپ شده  به شیوه

هاي  به ویژه بر اساس آخرین چاپ ،این نقیصه با ترجمه مجدد است که ضرورت دارد
 .شودمرتفع   به طرزي شایسته  ،کتاب مورد بحث

  
  



  
 



  
 
  
  
  
  
  
  

  شناسی سیزده جستار در تاریخ جامعه: عنوان اثر
  ابوالحسن تنهایی: مؤلف
  1373/ اراك : سال نشر/ ناشر 

  
  نقد و بررسی  معرفی،

روز والدت حضرت علی (به گفتۀ نویسنده، این اثر که به مناسبت روز سیزدهم رجب 
ها و مفاهیم بنیادین  اي از فرازها، نظام نام گرفته است، مجموعه سیزده جستار، )السالم علیه

شدة نایاب یا چاپ نشدة وي  کارهاي چاپمیان شناسی است که از  در مطالعۀ تاریخ جامعه
به کوشش جواد  -شناسی  هاي جامعه به منظور حل مشکل دانشجویان در دروس نظریه - 

  . آوري شده است نکهت جمع
به جز (هایی هستند که قبالً در نشریات دیگر به چاپ رسیده  الههر یک از فصول، مق

به شکل ) جستار 13به قول نویسنده (فصل  13و به کمک جواد نکهت در ) فصل سیزدهم
توان نوعی خط اتصالی و ارتباطی تاریخی را در  می ،هر چند. کتاب تنظیم شده است

ایی و گاه پراکندگی موضوعی و هاي مطرح شده در این اثر مشاهده کرد، اما جد اندیشه
: ند ازا عناوین فصول به ترتیب عبارت. محتوایی جستارهاي کتاب قابل توجه است

شناسی  جامعه ؛»کارکردگراي ایستانگر ؛»خدادي دیگررانگلستان در « ؛»مقدمات نظري«
 ؛»گرایی شناسی وحدت وجود جامعه« ؛»کارکردگرایی پویانگرانه انسجامی ؛»دینی هرینگتن

گرایی  اندامواره« ؛»کار پردازي محافظه پیش« ؛ »کندرسه«  ؛»گرایان مردم« ؛»فرانسه«
  .»و توسعه در میزان تاریخ فرهنگ«و » شناختی شناسی جامعه روش« ؛»پویانگر

  :آثار مشابه با این اثر
 ترجمه یوسفیان/ بارنز و بیکر                          تاریخ اندیشه اجتماعی -
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  جمشید مرتضوي                              شناسی هتاریخ جامع -
  

  بررسی شکلی
اما . ظاهر متن اثر روان، رسا و قابل فهم براي دانشجویان مقطع کارشناسی است  

ها، متن از حالت آکادمیک خارج شده و بیشتر شکلی عامیانه  در برخی از قسمت
توان به  می ،نمونهبراي  .هایی روان و رسا نیست به خود گرفته است و در بخش

 :موارد ذیل اشاره نمود
بنابراین مردم با توافقی همگانی، خود را به رهبري « :، پاراگراف اول27صفحه  -

اطاعت، و در برابر، حمایت و پشتیبانی که او را  شوندکنند و متعهد می تسلیم می
 .»او را دارا شوند

د نظر هابس حتی دین مور  قدرت و حکومت مطلقه«: ، پاراگراف آخر29صفحه  -
داند که دین و کلیسا قدرتی  هابس منطقی می. را نیز به زیر سلطه بایست بکشد

 .»زیر نفوذ شاه باشند
دهد، بنا به قانون ذاتی طبیعت  اگر هر آنچه رخ می« : ، پاراگراف اول 86صفحه  -

آمد نباشد، پس هر آنچه رخ  دهد از روي پیش باشد و اگر هر آنچه رخ می
اي که وجود، دلیل ضروري  ناگزیر رخ بدهد، زیرا هر پدیدهه بایستی بدهد  می

کارکردگراي  - گرا ست، قانونی که تا اوج تکامل نظریه ساختا بودن آن
 .»رود انسجامی پیش می

در زمینه قواعد ویرایش و نگارش اشکاالتی   ،داردرغم اینکه کتاب ویراستار  علی  
؛ عدم استفاده »و«و حرف عطف » .«یا » ،«استفاده همزمان از عالمت  :از قبیل

؛ استفاده از فعل مشابه در یک نگاري حروفغلط   در مواقع الزم؛» ،«از عالمت 
. شود اي اندك و عدم رعایت فاصلۀ مناسب بین کلمات دیده می جمله با فاصله

» و«و حرف عطف» .«یا » ،«توان به استفاده همزمان از عالمت می ،مثالبراي 
پاراگراف آخر  144ص  ؛سطر آخر 64ص ؛پاراگراف اول 27 :ك.ر.(اشاره نمود

 ) ...و
اصول مربوط به سرصفحه و اندازة . آرایی کتاب خوب و مناسب است  صفحه  

رعایت شده ... اصلی، پاورقی و  ها و تفاوت فونت کلمات در تیترها، متن حاشیه
اسامی و . مورد استفاده در حد معمول نیست يها اما اندازه و نوع فونت. است
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استفاده از . ات ذکر شده استحهاي کلمات التین در پانوشت صف معادل
الخط استفاده قدیمی، صحافی کتاب معمولی و نوع کاغذ کاهی و نامرغوب  رسم
  . طرح روي جلد، نامناسب و با موضوع و عنوان کتاب همخوانی ندارد. است

  »)1(شناسی  هاي جامعه نظریه«واحدي  2راي دو درس چنانچه این کتاب را ب  
که امروزه با  –در دورة کارشناسی فرض کنیم  »تاریخ تفکر اجتماعی در اسالم«

 دیگر هاي کتابتر چنین نیست و چه بسا با وجود  تر و متنوع وجود منابع مناسب
وان می ت –کند  مؤلف، خود وي این اثر را به عنوان منبع اصلی پیشنهاد نمی

 . نسبتاً مناسب دانست) صفحه 190(حجم اثر را 
  

  بررسی محتوایی
 ، اماشناسی است خود از استادان رشتۀ جامعه، که نویسندة محترمرغم اینعلی  

اصطالحات  ،به عبارت دیگر. کار نبرده استهب درستهاصطالحات تخصصی را ب
تخصصی در قالب نثري ظاهراً ادبی در چارچوب تفسیري شخصی و خاص شیوة 

بحث وجدان « :148هاي   مطالب صفحه مثالً،. است  کار رفتههفکري ایشان ب
نویسنده وجدان جمعی را به صورت یک فاعل : »جمعی در اندیشۀ دورکیم

قرارداد اجتماعی مفهوم در خصوص اند؛  ه و توان عملی، فرض کردهدصاحب ارا
از نظر  باید گفت، قرارداد اجتماعینیز  »پیمان اجتماعی«، یا به گفتۀ نویسنده

بلکه با جامعه، در جامعه و هنگام شکل گرفتن  روسو مقدم بر جامعه نیست
مفهوم ...: سوگیري ، تیتر نمونه 164صفحۀ . شود جامعه این قرارداد وضع می

چرا که در برداشت اول، ممکن . نرفته استکار هدرستی بهجا بسوگیري در این
 .است از این مفهوم، معنی جانبداري استنباط شود
که در رشتۀ  به کار بردهرا  یهای نویسندة محترم براي اصطالحات تخصصی، معادل

ها را بر اساس سلیقۀ خود انتخاب  به عبارت دیگر، ایشان، معادل. شناسی رایج نیست جامعه
 .اند و براي برخی از اصطالحات معادلی در نظر نگرفته و از تلفظ التین آن استفاده نموده

گرایی گرا کارکرد انداز ساخت چشم«: ، پاراگراف دوم، سطر سوم8صفحۀ  براي مثال،
؛ »واگرا و خالقهاي پویانگرانه به دو شکل  دیدگاه« :، سطر آخر9؛ صفحۀ »میانسجا

 :، پاراگراف سوم، سطر دوم150صفحۀ   ؛»پیمان اجتماعی روسو« :، سطر اول27صفحۀ 
» ساینس«: 178؛ صفحۀ )Reductionist Approach(» رسش کاهشی«
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)Science(دست آورده ه؛ پایگاه ب)Achieved Status( دست آمده هب؛ پایگاه
)Ascribed Status( ،»اخالق بورژوازیک«؛ »گرایی و پوزیتیویسم عوامل« .  

نویسنده   دگیکه در مورد زن» نگاري سرگذشت« نامبه جز مقدمۀ آقاي نکهت، به  
است، کتاب فاقد مقدمه،  نوشته) بدون عنوان(د نویسنده خو و مطلب دیگر که

ر مواردي از د ،البته. باشد و جدول میبندي نهایی، تمرین و آزمون، نمودار  جمع
 . استفاده شده است مثال، مقایسه و مقدمه: ابزارهاي علمی مانند

به صورت یک کتاب درسی و به این اثر با وجود داشتن مطالب مفید و با ارزش،   
شناسی  هاي جامعه نظریه«و »اجتماعیتاریخ تفکر«پوشش اهداف دروس منظور

  . تهیه نشده است »)1(
% 50ن تردید کمتر از ا و موضوع این اثر با توجه به اهداف درس بدومحتو

 »تاریخ تفکر اجتماعی در میان مسلمانان«زیرا در خصوص درس  جامعیت دارد،
هاي اجتماعی متفکران مسلمان کالسیک و  وجه شامل مرور اندیشه به هیچ
نیست و بیشتر اندیشۀ اجتماعی را در قرون جدید و پس ) گذشته و معاصر(مدرن 

شناسی مدرن مورد بحث قرار داده و در  از رنسانس و قبل از ظهور جامعه
 ها و کارهاي ، اندیشه»)1(شناسی  هاي جامعه نظریه«خصوص درس 

. دهد ل پوشش نمیطور کامهرا ب گذار و کالسیک قرن نوزدهشناسان بنیان جامعه
  .استشده پرداخته نیز مانند پدیدارشناسی  رن بیستمبه برخی مکاتب ق هرچند،

دون نامه و مقدمۀ نویسنده که ب سرگذشت(در کتاب دو بخش ابتدایی وجود دارد   
به جز این دو مورد، . شده استبه آنها اشاره ن که در فهرست کتاب) عنوان است
تناسب ) شناسی سیزده جستار در تاریخ جامعه(با عنوان کلی آن  مطالب کتاب

  . دارد و با عناوین مندرج در فهرست کتاب بسیار تناسبنسبی 
ها در طرح مفاهیم و مطالب  با توجه به نثر خاص، ابهامات و سوءبرداشت  

شناسی، داشتن نگرش بسیار  ههاي اجتماعی و جامع تخصصی در حوزة اندیشه
خصوص هخاص و سوگیرانه، عدم انسجام کافی در مطالب و فصول کتاب و ب

سو و وجود  از یک به اهداف و سرفصل دروس مورد بحث عدم جامعیت نسبت
رسد این کتاب براي تدریس  تر دیگر، به نظر می منابع متنوع، فراوان و مناسب

اسب نیست من »)1(شناسی  هاي جامعه یهنظر«و  »تاریخ تفکر اجتماعی«دروس 
  . دانبی یا فرعی به صورت انتقادي استفاده شومنبعی ج تواند و فقط می
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ها، کارها و  شاید نوآوري کتاب، در پرداختن بیشتر به برخی جزئیات اندیشه  
باشد،  شناسی مدرن  اجتماعی متفکران قبل از جامعه –اوضاع و احوال تاریخی 

) به گفتۀ خود او(کرد خاص مؤلف که تفسیرگرایی جدلی آن هم در قالب روی
البته این مطلب به معناي مناسب و درست بودن رویکرد مولف و تمامی . است

  . گفتارها و نوشتارهاي ایشان نیست
 ،اما اوالً) منبع انگلیسی 30منبع فارسی و  26( کتاب در ظاهر منابع فراوانی دارد  

قبالً در  ،هاي چاپ شده در کتاب فعلی و به ویژه مقاله ،نیمی از منابع فارسی آثار
نحوة استفاده و ارجاع مؤلف بیشتر  ،ثانیاً اند؛نشریات و مجالت دیگري چاپ شده

تر حرف و دیدگاه خود را مطرح و پیگیري نموده حالت آزاد و اقتباس دارد و بیش
یر دقیق و که به ذکر دقیق مطالب برگرفته از منابع دیگر و تفساست تا این

  . طرفانۀ آنها اهتمام ورزد بی
با تبعیت از آرا و ) به گفتۀ وي(گیري تفسیرگرایی جدلی  نویسنده داراي جهت  

در  ،همراه با ابراز ارادت و شیفتگی فراوان به ایشان ،هاي هربرت بلومر اندیشه
شدید،  همچنین سوگیري و نزدیکی. مادي استحوزة مکتب کنش متقابل ن

گرایی و  مخالفت با مثبت ،م و در عین حالوهاي اریک فر و اندیشهنسبت به آرا 
هاي ایشان  در گفتار و نوشته ،گرا هستند مکاتبی که صرفاً یا عمدتاً تبیینی و علت

 .شود مشاهده می
هاي اسالمی  با فرهنگ و ارزش در ظاهر نویسنده خود و افکارش را بسیار همسو  

و شیوة تحقیق و  بیان و اندیشهبه محتواي  اديي انتقاگر با دید اما. کند ابراز می
، نتایج متفاوتی هاي اسالمی بنگریم رح دیدگاهتفسیر ایشان از آراي دیگران و ط

 .بدست خواهیم آورد
اگر رویکرد ابراز شده نسبت به نقد آراي دیگران و همسویی و همگرایی با   

هاي  و تناقضهاي دینی صادقانه و خالی از ابهامات، نواقص  فرهنگ و ارزش
افکار   اساسی باشد، کتاب به عنوان اثري نظري که جنبۀ روشنگرانه در حوزة

  . تواند مفید تلقی شود دارد، می
د گاه چه خود درست می داند و رکتبی و ارزشی نویسنده نسبت به آنسوگیري م          

به کتاب ... ایان و گرایان و کارکردگر مثبت :مانند ،متعصبانه و  جانبدارانه آراي دیگران
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دهد که در سودمندي فوري و نداشتن  خصلتی کمتر علمی و بیشتر ایدئولوژیک و مبهم می
  . کند اثر تخریبی کوتاه مدت یا درازمدت آن تردید ایجاد می

  
  پیشنهاداها

ها و مفاهیم بنیادین در  اي از فرازها، نظام به گفتۀ نویسنده، کتاب مورد بررسی، مجموعه
 - شدة نایاب یا چاپ نشدة وي  کارهاي چاپ شناسی است که ازمیان تاریخ جامعهمطالعۀ 

به کوشش جواد  - شناسی  هاي جامعه به منظور حل مشکل دانشجویان در دروس نظریه
رسد این کتاب  اما، بر اساس ارزیابی به عمل آمده، به نظر می. آوري شده است نکهت جمع

اسب من »)1( شناسی هاي جامعه نظریه«و  »اعیتاریخ تفکر اجتم«براي تدریس و دروس 
د و در انبی یا فرعی به صورت انتقادیاز آن استفاده شومنبعی ج تواند نیست و فقط می

  :صورت تجدید چاپ، بهتر است به نکات زیر توجه شود
 ویراستاري ادبی و تخصصی -
 گذاري اصطالحات تخصصی بازنگري در معادل -
 تکمیل استنادات و ارجاعات -
 ه نمودن فهرست اعالم و موضوعیاضاف -

  
  

  
  



  
 
  
  
  
  
  
  

  شناسی پیدایش جامعه: عنوان اثر
  غالمرضا جمشیدیها: مترجم/ مؤلف 
  1383/ دانشگاه تهران : سال نشر/ ناشر 

  
  معرفی، نقد و بررسی
چندین ساله نویسنده در تدریس، مطالعه و تحقیق در درس این اثر حاصل تجربه 

که تفکر اجتماعی را با رویکردي دکتر جمشیدیها، براي این. تشناسی اس هاي جامعه نظریه
ی مشترك نو  بررسی نماید، سعی کرده است آن را در یک پیوستار مشاهده کند تا موضوع

اي  ک با تکیه بر واژگان اصلیدست آید و سپس پاسخ هر یههمه متفکران بزرگ ب میان
  . یل شودتجزیه و تحل رفته است، هر دوره به کار میکه در 

در فصل اول کتاب، طی بحثی نظري، سه دیدگاه . کتاب در هفت فصل تنظیم شده است
شناختی مطرح و در انتها، دیدگاه چهارمی که از  در حد فاصل تفکر اجتماعی و تفکر جامعه

به چهار نقطه ) دوم تا چهارم و فصل هفتم(فصول . ورده شده استآن نویسنده می باشد، آ
. یابد که در سیر تفکر اجتماعی و جامعه شناختی بازشناخته شده است عطفی اختصاص می

فصل (؛ عصر مسیحیت )فصل دوم(عصر کالسیک : اند ازاین چهار نقطه عطف عبارت
فصل پنجم به رنسانس ). فصل هفتم(و عصر مدرن ) فصل چهارم(عصر اسالم  ؛)سوم

اختصاص یافته است تا چگونگی تحول اجتماعی و تفکر در قالب فلسفۀ اجتماعی 
گرا نشان داده شود و از آنجایی که قرن نوزدهم در تحوالت اروپا اهمیت  گرا و واقع آرمان

  . است بررسی شده) فصل ششم(عنوان فصلی مجزا  داشته است، به
  :سایر آثار مشابه

  وکیلی.ترجمه ا/ شناسی         گاستون بوتول تحوالت جامعهتاریخ مختصر 
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  اهللا صدیق سروستانی و همکاران  رحمت                  شناسی        تاریخچه جامعه
  غالمعباس توسلی)                  1(شناسی  هاي جامعه نظریه

  
  شکلی  بررسی
شیوة نگارش . نداردکادمیک را آپختگی متون دانشگاهی و  نثر کتاب ویژگی  

هاي تقریر شده یا جزوة  ها، صورت نوشتاري درس کتاب در بسیاري از بخش
یا در نگاه اول،  ،براي خوانندة مبتدي هر چند، در ظاهر. مرتب شده را دارد درسی

یک  براي نویسی روانی و سادگی نوشته، با قصد ساده نماید، اما می روان و رسا
-هو ب رسد، این امرخودبخود که به نظر میبل ستتن تخصصی و پیچیده نبوده ام

 . خاطر قدري شتابزدگی یا سرعت در کار پدید آمده است
 :هاي مبهم اي از عبارت نمونه

به طور خالصه اگر چه مندراس «: ، پاراگراف دوم، سطر هفتم به بعد10صفحه  -
 بندي کند که بر اساس کدام مدل فکري به این نوع تقسیم ار نمیشکارا اظهآ

دهد که در این سنت تحلیلی قرار  رسیده است، ولی سخنان او نشان می
 »گیرد می

توان گفت  به این معنا می«: ، پاراگراف اول، سطر پنجم تا هفتم12صفحه  -
. ممکن استشناسی در هر گروه مردمی که زندگی مشترك دارند نهادي و  جامعه

بلکه در خفا  داشته باشدکنیم وجود ن ما فهم میچنان که البته و به طور قطع آن
 »شناسی نهادي نامید توان جامعه موجود است و آن را می

گوید به  پوپر در این مورد می«: ، پاراگراف آخر، سطر چهارم تا هفتم90صفحه  -
به ویژه  ،عقیدة من فلسفه افالطون و هراکلیتوس هر دو از تجربیات سیاسی آنها

خفتی که نسبت به تالش جامعه از تجربیان آنها دربارة جنگ طبقاتی و احساس 
 »منبعث گردیده است اند داشته

 
و نقص در زمینه رعایت قواعد ویرایشی  در کتاب، مواردي از غلط حروف نگاري  

در جاي نامناسب؛ » ،«یا » .«کار بردن عالمت همانند ب. شود و نگارشی دیده می
؛ استفاده از برخی کلمات در »و«و حرف عطف » ،«همزمان از عالمت  استفاده

 .جاي نامناسب؛ ناتمام ماندن برخی مطالب و عبارات
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 غلط حروف نگاري: المث
 اندیشۀ= اندیشط ، سطر دهم، 91صفحه  -
 شان جبین= جیبشان ، پاراگراف آخر، سطر سیزدهم، 91صفحه  -
 ...و گاهن= نگان ، پاراگراف آخر، سطر اول، 97صفحه  -

  عبارات یا مطالب ناقص          
نگاه کنید به . (مطالب بخش آرمانشهر توماس مور در نهایت ناقص مانده است -

 )97صفحه 
اي از ادب دوستان این  در این سفر با عده«: ، پاراگراف آخر، سطر دوم93صفحه  -

که سرزمین از جمله پترژیل که بنا به گفته مور مردي است با عاطفه و فروتن 
  .»نماید کند و نسبت به دیدار او اظهار خوشوقتی می فاضالنه برخورد می

هاي استفاده شده در  تناسب بین فونت .است خوب نگاري حروف و راییآ صفحه  
در . باشد ها متناسب می حاشیه. رعایت شده است نویسرمتن و زیتیترها، 

صحافی  .سرصفحه نام کتاب و شمارة صفحه و عنوان فصل درج شده است
) خلدون کنت و ابن(شناس  در طراحی جلد، تصویر دو جامعه. کتاب مطلوب است

 .به کار رفته است که با محتواي کتاب همخوانی دارد
براي آن نقطه ) نظر از نقایص محتوایی صرف(حجم فعلی کتاب به خودي خود   

صفحه  200به  172اگر تعداد صفحات کتاب از . آید ضعفی به حساب نمی
 » شناسی هاي جامعه نظریه«واحد درس  2با  بیشتر متناسب رسید، حجم اثر می

  
  نکات محتوایی

به  ،نویسنده محترم، نسبت به حدود معنا و نحوة کاربرد اصطالحات تخصصی  
مفاهیم  اند اند و توانسته لط کافی داشتهویژه در محدودة مباحث این کتاب، تس
کار هشناسان را به خوبی ب جتماعی و جامعهموجود در آراء هر یک از اندیشمندان ا

 . برند
  :اي از مفاهیم و اصطالحات تخصصی نمونه

 Divine Plan= ، طرح الهی 16صفحه  -
 Different People= هاي ناهمانند و ناهمسان  ، نظریه انسان19صفحه  -

Theory 
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  The uniformity of= هاي همانند و همسان  ، نظریه انسان20صفحه  -
Man Theory   

 The City of God= ، کتاب شهر خدا 42صفحه  -
  Utopianism= آرمانگرا   ،90صفحه  -

 .هاي متداول و قابل قبولی استفاده شده است ، از معادلاندك مواردي به جز در   
مقدمه کلی، مقدمه فصول،  :در کتاب براي تفهیم بهتر موضوع از ابزارهایی مانند   

 . گیري و جدول استفاده شده است نتیجه
این اثر به عنوان منبع مهم و قابل فهمی براي دانشجویان دوره کارشناسی در   

شناسی  هاي جامعه نظریه«و ) در وهله نخست( »تاریخ تفکر اجتماعی«درس 
. اصلی قابل استفاده و تدریس است هاي کتاب همراه) در مرتبه دوم(» )1(

و  »هاي اجتماعی متفکران اسالمی اندیشه«درس  کارشناسی ارشد همچنین در
کدام از اما در هیچ. توان به آن ارجاع داد می ، را»)1(شناسی  هاي جامعه  نظریه«

 .ترین کتاب استفاده کرد توان از آن به عنوان تنها منبع یا اصلی دروس نمی
که نویسنده براي فهرست منابع التین انتخاب کرده  Bibliographyعنوان   

اما سایر مطالب کتاب با فهرست . و تیتر نمایه در فهرست کتاب ذکر نشده است
 در حد متوسط، همچنین عنوان کتاب با قدري مسامحه. اجمالی آن مطابقت دارد

توانست عنوان بهتري را براي آنچه  ینویسنده م حتواي کتاب سنخیت دارد،با م
-هبه صورت جمع ب »ها نظریه« ، نام کتابزیرا در نظر داشته است، انتخاب کند؛

کند و  اي را افاده می ستردهطبعاً این تعبیر جمع، معناي بسیار گ کار برده شده که
را مورد بحث قرار داد  شناختی هاي جامعه ظهور همۀ نظریهباید  رسدبه نظر می

 ) .ده استیعنی کاري که عمالً در کتاب انجام نش(
هاي  هاي تاریخ تفکر اجتماعی و نظریه مطالب اثر، فهرست هیچ کدام از سرفصل  

  .دهد پوشش نمی%  50را بیش از ) 1(شناسی جامعه
 .است ها و اطالعات اثر در حد مناسب دهروزآمدي دا  
دربارة اندیشۀ اجتماعی و  نظران صاحببندي آراء برخی  بندي، تحلیل و جمع طبقه  

گیري نظریۀ  اي براي چرایی شکل جدید و نیز ارائۀ نظریهشناسی  جامعه
خلدون و کنت  نظر بزرگ، ابندست دو صاحبهشناختی در مقاطعی خاص ب جامعه
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هاي کتاب محسوب  از نوآوري ،پردازي و نرسیدن دیگران به این حد از نظریه
  .شود می

 .نظم منطقی و انسجام مطالب در هر فصل و کل اثر خوب است  
قابل قبول و متناسب با حجم و محتواي کتاب از منابع مناسب و مرتبط در حد   

بر حسب نوع استفاده، ارجاعات مستقیم و  ،استفاده شده است و در همه موارد
 .غیرمستقم ذکر شده است

نسبت به بیان سهم میراث فکري (گیري نویسنده، محققانه و متعهدانه  جهت  
بوده ) خصوص اندیشمندان مسلمانهو باندیشمندان اجتماعی پیش از دورة مدرن 

  . است
بی . ي اسالمی مثبت و همدالنه استها رویکرد اثر نسبت به فرهنگ و ارزش  

با مسایل مربوط به نظام  .طرفانه دوري جسته باشد می و بیکه از تحلیل علآن
جمهوري اسالمی ایران ارتباط مستقیمی ندارد اما به طور غیرمستقیم همسویی و 

  . شود توافق نظر دیده می
بینانه، منصفانه و  کتاب فاقد موارد مخرب بوده و بیشتر به دلیل نوع تحلیل واقع  

ضعیت هر عینی خود از جریان پیوسته تفکر اجتماعی در تاریخ و تناسب آن با و
هاي  هاي بشري مورد بحث و ذکر اهمیت زمینه یک از جوامع و تمدن

روشنگري، آزاداندیشی، خودآگاهی و خودباوري محققان براي درك پدیده تحول 
تواند سازنده و مفید واقع  تاریخی و آینده نظم اجتماعی، می –و تغییر تمدنی 

 .شود
  

  پیشنهاداها
ی و مکمل یا استفاده از آن در قالب کنفرانس و تدریس این کتاب به عنوان منبع فرع

  .شودتوصیه می» تاریخ تفکر اجتماعی«خصوص در درس هب ،تحقیقات دانشجویی
ر چاپ مجدد، موارد زیر براي استفاده بیشتر اساتید و دانشجویان از این اثر، بهتر است د

  :رعایت شود
نامه به  اضافه کردن واژهها؛  گذاري ویراستاري ادبی و تخصصی؛ تصحیح برخی معادل

 .به ویژه فصل پنجم ،تکمیل برخی از مطالب کتاب؛



  
 



  
 
  
  
  
  
  
  

  هاي  هاي ایده اهشناختی، خاستگ هاي جامعه بنیان: عنوان اثر
  ناسیش اساسی در جامعه     

  تقی آزاد ارمکی/ جرج ریتزر : مترجم/ مؤلف 
  1374/ سیمرغ : سال نشر/ ناشر 

  
  معرفی، نقد و بررسی

 1374باشد که تقی آزاد ارمکی در سال  اثر جرج ریتزر می شناختی هاي جامعه بنیانکتاب 
  .به چاپ رساند آن را نسخه 3300در  نموده و انتشارات سیمرغترجمه 
خواهد طرح کند، بیان  ابتدا دیدگاه کلی خود را نسبت به بحثی که میدر این اثر،  نویسنده

شناسی اجتماعی و  زمین: ها را مانند کند و براي این منظور، برخی از استعاره می
اساس یک توالی تاریخی و در ادامه بر. گیرد به خدمت می.. .شناسی اجتماعی و  باستان

، فصول و مطالب کتاب هاي رویی سوي الیه وح بنیادین بهسیر از کلی به جزئی یا از سط
  . کند را مطرح می

دهد چرا تالشش را بر سرمنشأهایی که  به این ترتیب، نویسنده در فصل اول نشان می
فصل دوم به پیدایش . است  شناختی است، متمرکز کرده دربرگیرندة سلسله عقاید جامعه

ششم به ارتباط چهار مکتب مورد از فصل سوم تا  شناسی در فرانسه اختصاص دارد؛ عهجام
پردازد و در فصل هفتم و هشتم به علت پرداختن به دو نظریۀ متعلق به  اش می عالقه

ها بیشتر جنبۀ شخصی  بحث )گرایی کردن و نظریۀ فراعقل  دونالدي یعنی مک(نویسنده 
و  ال پاسخ دهد که چراؤهدف کتاب این است که به این س ،به عبارت دیگر. کند پیدا می

شناسی را مطالعه کرد؟ و نوعی برنامۀ هدفدار و کاربردي را  هاي جامعه چگونه باید نظریه
  .دهد شناختی ارائه می براي فهم و استفاده از مفاهیم بنیادي جامعه
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همچنان که وبر هم مطرح کرده است، جوامع بشري و از جمله از دورة مدرن  ،از نظر ریتزر
رغم تالش براي اند که علی مع دستخوش تغییراتی شدهتاکنون، سازماندهی عقالنی جوا

عقالنیت یا آثار ناشی از  جوهی از نبودصورتبندي جوامع بر اساس یک نظام عقالنی و
. شناختی مطالعه شوند ه باید از منظر جامعهافراط در سازماندهی عقالنی جوامع پدید آمده ک

نشان دهد چگونه  ، در صدد استنیهاي پایا به ویژه در بخش ،دیگر این کتاب ،به عبارت
وجود هعقالنیت ب ا و آثاري از نبوده در عین حرکت به سوي عقالنیت هر چه بیشتر، جلوه

هاي ناقص و  کند یا صورت ضدخودش را ایجاد می ،آید و چگونه این پدیده در مواردي می
ها و  گیري تصمیمالبته آثار منفی این   .آید رشدنایافتۀ آن در جوامع غیرغربی پدید می

مثل آثار منفی ناشی از  اند؛ ي در جوامع غربی هم ظاهر شدههاي اجتماعی بشر سازماندهی
  . دونالدي شدن مک
  :مشابهاثر 

  محسن ثالثی  ۀترجم/ تألیف جرج ریتزر      شناسی در دوران معاصر هاي جامعه نظریه
  

  شکلی بررسی
هاي  عبارت ،در مواردي ،عین حالدر . متن کتاب عموماً روان و نسبتاً رسا است  

هاي ذیل شاهد مثال ادعاي فوق  نمونه. شود مبهم و ترجمۀ ضعیف مشاهده می
 :هستند

شکست رو ..... مزایاي در هر صورت با وجود «: ، سطر شانزدهم241صفحه  -
 »به رو کند

 »انکار می کنند...... یرعقالنیت مخصوصاً غ«: ، سطر اول242صفحۀ  -
 اف آخرپاراگر ،216صفحۀ  -

   
اما . نسبت به حجم کتاب در حد خوب است رعایت قواعد ویرایش و نگارش  

 .اي اشکاالت وجود دارد پاره
  :اشکاالت اي از  نمونه

 »و من. خواهیم داد«: ، سطر سیزدهم239صفحۀ  -
 »هوایی، و«؛ »کرد، و«: ، سطر سوم و چهارم، به ترتیب252صفحۀ  -
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هاي  نظريه«زيرنويس در متن به اشتباه بر روي كلمة  5، شمارة 10صفحة  -
 .قرار گرفته است» ام توجيهي

 .اشتباه است 1882سال : ، پاراگراف دوم، سطر سوم26صفحة  -
 »آنها انجام«ه جاي ب» آنهانجام« :، پاراگراف اول، سطر سوم144صفحه  -
 » يا حتي«به جاي » ياقي«: ، سطر چهارم240صفحة  -

 :شود در متن مشاهده مي فراوانعدم رعايت فاصلة مناسب بين كلمات 
، سطر دوم، سوم، ششم، دهم، شانزدهم، هيجدهم، نوزدهم، بيستم و 11صفحة  -

؛ »آسانترو«؛ »متأثراز«؛ »موردكنش«: سطر ماقبل آخر به ترتيب
؛ »اين كار در حقيقت«؛ »شناختي،بيانگر جامعه«؛ »منجربه«؛ »يشترهاب بحث«
 .»است بوده«و » اخيربه«

وضعيت ) با توجه به زمان انتشار آن(آرايي  نگاري و صفحه كتاب از نظر حروف •
سرصفحه، اندازة (آرايي  ضوابط مربوط به صفحه. خوب و نسبتاً قابل قبولي دارد

ازه قلم استفاده شده براي متن، تيتر و ها، متناسب بودن نوع و اند حاشيه
. نوع كاغذ نامرغوب و از نظر صحافي ضعيف است. رعايت شده است) زيرنويس

  . طرح روي جلد با ايدة كتاب و موضوع اصلي نويسنده تناسب دارد و با معنا است
 هاي آن در كنارتوان از بخشميو  در حد متوسطي دارد حجم معموليِ كتاب •

 .  ها استفاده كرد قيق دانشجويان يا كنفرانستح دروس داده شده
  

  محتواييبررسي 
شناسي،  با توجه به دانش وسيع و تسلط نويسندة كتاب بر ادبيات نظري جامعه •

هايي كه توسط فاهيم تخصصي اين رشته، اعم از آناصطالحات و م
مفهومي خود  چه ابداع نظري وسيك يا مدرن مطرح شده يا آنشناسان كال جامعه

  . كار رفته استهب ويسنده است، خوبن
براي اين كار . سازي اصطالحات تخصصي در سطح مطلوبي قرار ندارد معادل •

ها قابل قبول هستند و در  هايي صورت گرفته است كه برخي از معادل تالش
همچنين براي بعضي از . هاي ضعيف  استفاده شده است مواردي از معادل

 .شده استاصطالحات، معادل التين داده ن
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که عقالنیت مضاعف ) Hyper rationality(گرایی  ، فراعقل208صفحۀ   -
 رساتر است؛ 

شناسی  باستان«؛ )13صفحۀ (» شناسی اجتماعی زمین« براي اصطالحات  -
؛ )242صفحۀ (» گرایی عقالنیت عقالیی نبود«؛ )17صفحۀ (» اجتماعی

  .؛ معادل التین ارائه نشده است243صفحۀ » گرایی مترقی عقالنی«
  

گفتار، مقدمه،  طرح بحث مقدماتی، پیش :براي تفهیم موضوع از ابزارهایی مانند  
 .سه، ذکر مثال و در مواردي ارائۀ آمار استفادة مناسب شده استگیري، مقای نتیجه

 . 300، 276، 244، 216 :نگاه کنید به صفحات
هاي اساسی در  هاي ایده خاستگاه: شناختی جامعههاي  بنیان نام کتاب  

 Sociological Beginnings: On theشناسی است که ترجمۀ  جامعه
Origins Of Key Ideas in Sociology عنوان  شدهسعی . باشد می

ممکن است براي بخش اول  ،اگر چه. کتاب، منطبق بر نام التین ترجمه شود
 .پیشنهادهاي دیگري ارائه داد) Sociological Beginnings(عنوان 

هایی که به  شناسان کالسیک، جریان پرداختن به بخشی از آراء جامعهبا توجه به   
بخشی  اند و طرح اروپا و امریکا کمک کردهشناسی در  گیري و تحول جامعه شکل
شناسی  هاي جامعه  نظریه«سرفصل درس % 40تا  30هاي جدید، حدود  از ایده

 .دهد در دورة کارشناسی را پوشش می »)1(
پیوستۀ  همزمان در یک طرح به هم منتشر شده و 1994تزر در سال این اثر ری  

ختی از آغاز تاکنون کاوش شنا دار براي شناخت مفاهیم بنیادین جامعه معنی
به خصوص در  ،شناسی کالسیک و مدرن صورت گرفته و مفاهیم بنیانی جامعه

هاي نظري کتاب، همچنان نو و  لذا داده. طرح شده است ،محدودة تفکر نویسنده
  .قابل طرح هستند

شناختی،  ها و مفاهیم کلیدي نظري جامعه طرح کتاب براي بیرون کشیدن بنیان  
دونالدي شدن، کارت  که در مورد مک ،فصول انتهایی کتاب همچنین مباحث

مطرح شدند، اعتباري کردن و مفهوم فراعقالنیت با الهام از اندیشۀ ماکس وبر 
هاي زندگی  شناس نظري به مصداق توجه یک جامعه نوآورانه بوده و نشانۀ
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مرين يك ت توان مانندمفهومي كردن آنها است كه ميروزمره و تالش براي 
  .خوب از آن بهره برد

مستقيم هر جا كه از مأخذي . كامالً خوب است دقت در استنادات و ارجاعات اثر •
 .به مشخصات منبع مزبور ارجاع داده شده است يا غيرمستقيم استفاده شده

 ،گيري آكادميك و محققانه عالوه بر جهت ،لي نويسنده كتابگيري ك جهت •
طرفي در كار تحقيق و نگارش كتاب، تأثيرپذيري از رويكرد ماكس  رعايت بي

اجتماعي جوامع بشري به عنوان تحول در  –وبر در نگاه به تحوالت تاريخي 
 .ميزان و نوع عقالنيت بشر است

ل مربوط به نظام جمهوري مسائهاي اسالمي و  ه فرهنگ و ارزشكل نسبت بدر •
 تجدد از آنجايي كه به نوعي به عوارض منفي ،اما. طرف است بي اسالمي ايران

اش و شايد نوعي  هاي اين دنيايي گيري و تنهايي بشر در تصميم ،مدرنيته
كند و عوارض مثبت و منفي ناشي از  نگري كه انسان دارد، اشاره مي يكسويه
هاي اجتماعي عقالني را در جوامع مدرن ذكر  هاي مختلف نظام بنديصورت

كند، از منظر انتقادي، ممكن است با رويكردهاي انتقادي جامعه ما به جوامع  مي
  . هايي را  در بر داشته باشد همسويي ،مدرنيته تجدد مدرن يا پديدة

ها،  ، بلكه از طريق روشنگريندارد ابعاد مخرب سياسي، اجتماعي و فرهنگي •
هاي مفهومي، نظري و تخصصي و همچنين نقد و ارزيابي  ينتوضيحات و تبي
هايي كه در جوامع غربي به عنوان آثار پيشرفت تكنولوژي،  مصداقي پديده

تواند آثار مثبت و  صنعت و به طور كل عقالنيت ظهور و بروز پيدا كرده، مي
 .گشايي را در بر داشته باشد راه

 .رسد مي ، روان و نسبتاً رسا به نظرترجمه كامل و  •
توضيحاتي از طرف مترجم در . به طور كامل به اصول ترجمه توجه نشده است •

هايي در  و همچنين افزوده» مقدمة مترجم«پاورقي و توضيحاتي به عنوان 
يابي  همچنين كوشش شده تا معادل. آمده است) فهرست اعالم(انتهاي كتاب 
هاي  ر نشده يا معادلذك  براي اصطالحات معادل ،اما در مواردي ،صورت بگيرد

خوبي انتخاب نشده است و از اين حيث كتاب نياز به بازنگري و ويراستاري 
  .تخصصي و ادبي دارد
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  پیشنهادها
ن دهد که ، نشار اساس یک چارچوب فکري سعی داردبه طور کلی کتاب با برنامه و ب

ناسی ش ها و مفاهیم جامعه آغاز و تالش کنیم تا به ژرفناي اندیشه هاي رویی چگونه از الیه
. روزگار خودمان از ژرفا به سمت سطح ادامه بدهیماین حرکت را در   دست یابیم و دوباره

  :لذا براي استفادة بهتر از کتاب، الزم است در تجدید چاپ آن به موارد زیر توجه شود
  

 ویرایش ادبی تخصصی -
 نامه تهیه واژه -
 یابی اصطالحات بازنگري در معادل -
 بهبود بخشیدن به کاغذ و صحافی کتاب -
 دونالد حات و مفاهیم مانند مکارائۀ توضیح در خصوص برخی از اصطال -
  .هاي ضعیف ترجمه شده بازنگري بخش -

  
  



  
 
  
  
  
  
  
  

  آراء و نظریات در علوم انسانی: عنوان اثر
  علی محمد کاردان/ ژولین فروند : مترجم/ مؤلف 
  1362/ مرکز نشر دانشگاهی : سال نشر/ ناشر 

  
  معرفی، نقد و بررسی

اثري موجز و پرمحتوا بر اساس طرحی مبتکرانه  ها در علوم انسانی  آراء و نظریهکتاب 
به ویژه از قرن  ،هایی را که در طول چند قرن اخیر است که به طور دقیق و نقادانه، نظریه

دربارة موضوع، قلمرو، روش و اعتبار علوم انسانی در قیاس با اصل علم و  ،هفدهم به بعد
این کتاب طی چند . نماید اند، به اختصار بیان، تحلیل و ارزیابی می علوم طبیعی طرح شده

شناختی مرتبط با  گیري سیر مباحثات فلسفی و روش مقدمه، هشت فصل و یک ننتیجه
خصوص قرن نوزدهم ان آلمانی در قرن هیجدهم و بهندبه ویژه نزد اندیشم ،انسانی را علوم

گرا،  گرا، مثبت هاي تاریخ در این میان دیدگاه. گذارد به بحث می ،و اوایل قرن بیستم
هایی که قائل به یکسانی، شباهت،   گرا و نظریه تأویلی، تفسیري و تفهمی تبیینی و علت

ها و هاي آن ند با ذکر استداللیعی هستتفاوت یا افتراق کامل علوم انسانی و علوم طب
  . اند ها مطرح شده ارزیابی این استدالل

علمی و فرهنگ  دست فرانسوي و آشنا به یسندة چیرهاین اثر، کار ژولین فروند نو
دکتر علی محمد کاردان به خوبی و در حد مطلوبی ترجمه مرحوم  اجتماعی آلمان است که

  . و به بازار عرضه شده است
هاي مختلف  هاي تحصیالت تکمیلی رشته در دوره ها در علوم انسانی  ظریهآراء و نکتاب 

فلسفۀ علم و فلسفۀ عمومی  خصوصهاي علوم انسانی، به از رشته علوم اجتماعی و برخی
و به خصوص در درس  توانند استفاده کنندرا دانشجویان و استادان میشناسی  و معرفت
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ی روش تحقیق را در دورة کارشناسی ارشد که مباحث نظري و فلسف »)1(حقیق روش ت«
  .آید کند، از جمله منابع اصلی به شمار می و دکتري مطرح می

  :سیر آثار مشابه با این اثر
هاي اخیر کتب زیادي پیرامون فلسفه علم به طور عام و فلسفه هرچند در طول سال

توان کتابی  نمی اما علوم انسانی و علوم اجتماعی به طور خاص ترجمه و تألیف شده است،
را به طور کامل مشابه این اثر سراغ گرفت که صرفاً و دقیقاً مجادالت مرتبط با مفهوم 

هاي مطرح در این حوزه را با این دقت، جامعیت و البته ایجاز  علوم انسانی و آراء و نظریه
بیین در ت، چیستی علم :هاي یاد شده از کتبی مانند در حوزه توانمی .بررسی کرده باشد

در فلسفه علم  یهایباز و دشمنانی، درآمدي بر فلسفه علم، درس  علوم اجتماعی، جامعه
و برخی کتب دیگر که به بعضی از آنها در  تفرج صنع، فلسفه علوم اجتماعی االجتماع،

فلسفه امروزین  :از کتب جدیدي مانند باید به ویژه. نام برد ،ادامه اشاره خواهد شد
جدید در  فی، ترجمه خشایار دیهیمی که مباحث و مجادالت سنتی و نسبتاً برایان اجتماعی

حوزه فلسفه علوم اجتماعی را به طور خاص و بعضاً مواردي از فلسفه علم و فلسفه علوم 
هیچ یک از این آثار، ساختار و محتواي کامالً  ،اما. گذارد، یاد کرد انسانی را به بحث می

بعضاً برخی مطالب و مضامین مشابه در آنها  ،هرچند. دندارمشابه با کتاب ژولین فروند ن
 علوم اجتماعیی همچون، تفرج صنع، تبیین در های کتابنگاه کنید به  ،مثالً. شود یافت می
  .فلسفه امروزین علوم اجتماعیي کتاب ودو تا حد

  
  بررسی شکلی

این اثر، براي خوانندة متخصص و مخاطب خاص، کتابی است عمیق با   
وجه، با یکبار خواندن، به  به هیچ ،نوشتاري تا حد ممکن روان و رسا که البته

فهم کامل مطالب حتی براي  ،دلیل ماهیت مباحث و ایجاز به کار رفته درآن
 .دانشجویان تحصالت تکمیلی میسر نیست

. در متن ترجمه، قواعد ویرایش و نگارش در حدمطلوب رعایت شده است  
قریب به اتفاق موارد، با فهم درست و بیان استوار و  در اغلب ،پردازي عبارت

 .نگارش شده است مطابق اسلوب زبان فارسی و در سطح تخصصی کتاب
رغم قدیمی بودن، در زمان آرایی، علی نگاري و صفحه از حیث ضوابط حروف  

ها،  تناسب حروف متن و زیرنویس ،مثالً. دربردارد ، نکاتی را که الزم بودهخود
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اما نسبت به وضعیت کنونی  .ها و تنظیم سرصفحه گذاري یهرعایت حاش
رسمی و فاقد معنی  ، قدیمی و طرح روي جلدآرایی آن نگاري و صفحه حروف

 .خاصی است
و سپس  انسانی ها در علوم  آراء و نظریهعنوان  ، با1362این اثر، ابتدا در سال   

 انسانی مربوط به علومهاي   نظریهبا عنوانی جدید  1372، در سال ده سال بعد
تجدید چاپ و منتشر شد و تنها تفاوت ایجاد شده در چاپ جدید، تغییر رنگ 

 .جلد کتاب از خاکستري به آبی است
  

  بررسی محتوایی
برانگیز و نیز دانش و تسلط عمیق خود  ژولین فروند، با دقت و وسواس تحسین  

و از حیث  به کار برده درستهبر مباحث مطروحه، مفاهیم تخصصی را ب
 . منطقی و به طور مستدل تجزیه و تحلیل کرده است

با توجه به عمق مطالب و کثرت و تنوع بسیار مفاهیم به کار رفته در کتاب،   
سازي از سوي مترجم دانشمند، توانمند و متواضع به خوبی انجام  کار معادل
 .شده است

جدول،  :ندبا توجه به ماهیت نظري مباحث کتاب، از ابزارهاي علمی مان  
اما براي کمک به تفهیم موضوع، از . نمودار، آمار و نقشه، استفاده نشده است

گیري به خوبی بهره  چینی، مقایسه، تحلیل و نتیجه طرح بحث مقدماتی، زمینه
اي و  مینهتوضیحات مقدماتی و ز کتاب در ابتدا و انتها،. ه استگرفته شد

 .گیري دارد نتیجه
 Les Theories des Sciencesفرانسه  عنوان اصلی اثر به زبان  

Humanies  نظریه « :اي وفادارانه و لفظ به لفظ، عبارت است از در ترجمه
و مجادالت مربوط به آن (که بر مفهوم مباحثات نظري » انسانی در باب علوم

بیعی بودن و استقالل آن از علوم ط انسانی و حدود علمی پیرامون مفهوم علوم
فاده در هر دو هاي مورد است ها با یکدیگر و روشن بودن آ یا مشابهت و همگون

محتواي فصول کتاب را در یک  ، آنچه در حقیقتیعنی داللت دارد؛) زمینه
سیر تاریخی از محدودة قرن هفدهم تا پایان قرن نوزدهم و احیاناً برخی 

 .شود هاي آن در قرن بیستم را شامل می دنباله
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شناسی نویسنده در  ها بر اساس مفهومن آ ترتیب فصول و محتواي هر یک از
 . با عنوان اصلی کتاب مطابقت دارد» هایی به عنوان سرآغاز یادداشت«

هاي دروسی که محتواي  و سرفصل با اهدافمتفاوت  ايگونهبهاین کتاب،   
ها به فلسفۀ علوم انسانی و فلسفۀ علوم اجتماعی به طور مستقیم و آن

در روش تحقیق نظري دورة کارشناسی . ق داردغیرمستقیم مربوط است، انطبا
نیازها و در دروس % 50تا  40شناسی و احیاناً مقاطع باالتر  ارشد جامعه

و % 30تا  20هایی از کتاب در حد  ، بخش»)1(شناسی  هاي جامعه نظریه«
 و اجتماعی باشد، بیشتر انسانی عنوان فلسفۀ علومچنانچه درسی مستقیماً با

 .مؤثر باشد تواند منطبق و می
جا، مباحثات مرتبط با جایگاه و ساختار کتاب که یکایدة اصلی و کلیت   

گذارد،  شناسانۀ علوم انسانی را به بحث می خصوصیت موضوعی و روش
دقت نظري و تحلیلی نویسنده در کاربرد مفاهیم . نوآورانه و جالب توجه است
گیري نهایی  هاي مقدماتی و نتیجه خصوص بخشهو آراء در هر مبحث و ب

دادن  در مباحث مرتبط با تأویل، تبیین و تفهم و نشان ،جانب کتاب و از دید این
 خصوصاجتماعی، به انسانی و علوم مسهم هر یک در بینش تحلیل علو

 .شناسی بسیار جالب و نوآوارانه است جامعه
. نظم منطقی و انسجام مطالب در هر فصل و کل اثر بسیار خوب است  

تدا ایده و هدف اصلی خود را از تدوین و نشر کتاب در پیشگفتار نویسنده، اب
کار خود را با  ،سپس. هایی به عنوان سرآغاز بیان کرده است کتاب و یادداشت

رعایت سیر زمانی و اهمیت آراء ابراز شده در خصوص مقام و موضع 
گانه اولیه خود پیش  شناسی و تذکرات سه انسانی در چارچوب مفهوم علوم
 .در هیچ موردي خطوط اصلی کار و سیر زمانی آن نقض نشده است. برد می

هاي وي به استناد  گیري گیري نویسنده، علمی و آکادمیک است و موضع جهت  
گیري پایانی، متعادل  نتیجه خصوصارائه شده در فصول کتاب و بهنقد و نظر 

هاي خاص  هاي جناحی، فلسفی و ایدئولوژیک یا دیدگاه گیري و فراتر از جهت
 .است

 .این کتاب به طور کامل ترجمه شده است  
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به خصوص  ،کیفیت ترجمه بسیار خوب و در حد سطح کتاب و عمق تحلیلی   
البته در سطح مخاطب (ایجاز به کار رفته در آن، ترجمه روان و قابل فهم 

 .دارانه است وامانت) متخصص و با خواندن دقیق
سی روان و رسا و در قالب عباراتی اصول ترجمه و نگارش مطلب به زبان فار  

 .  پخته و متناسب با سطح کتاب رعایت شده است
  

  پیشنهادها
، کار ژولین فروند نویسندة ها در علوم انسانی  آراء و نظریهطور که گفته شد، کتاب همان
دست فرانسوي و آشنا با فرهنگ علمی و اجتماعی آلمان است که دکتر علی محمد  چیره

از این نویسنده کتاب . کاردان به خوبی و در حد مطلوبی ترجمه و به بازار عرضه شده است
با ترجمۀ بسیار خوب دکتر  شناسی ماکس وبر باعنوان جامعهجامع و مفید دیگري 

ي اخیر با تجدیدنظرهایی دوباره ها گهر را نیز در دست داریم که در سال الحسین نیکعبد
ها، دانش وسیع و عمیق نویسنده و بینش علمی  این کتاب يهر دو. است به چاپ رسیده

و آراء مرتبط با  شناختی ی و اجتماعی، مباحثات روشانسان وي را در حوزة فلسفۀ علوم
که اثر مهمی بر او  ،وبر و پیشینیان وي شناسی ماکس معهتفسیري و جا –دیدگاه تفهمی 

لف را با ، یاسپرس و دیگران و احیاناً همسویی بیشتر مؤاند، مانند شالیرماخر، دیلتاي داشته
انسانی که  شناسانه او را در باب علم و علوم ها یا بهتر است بگوییم بینش معرفت این زمینه

  .دهند انطباق بیشتري دارند، نشان مینزدیکی و  با دیدگاه ماکس وبر
در  خصوصبه این کتاب، بهانسانی  با توجه به نیاز کنونی اصحاب علوم اجتماعی و علوم

میابی کتاب ها و ک ها و دوره هاي یاد شده که به علت فراوانی این رشته ها و درس  دوره
تجدیدنظر شکلی و خصوص با ه، الزم است، این اثر بمزبور به دلیل چاپ و شمارگان کم

، بهتر است در تجدید چاپ کتاب، اي نواقص، تجدید چاپ شود فع پارهمحتوایی و ر
  .ي آن اضافه شودآن کامل شده، کتابشناسی به انتهاهاي موضوعی و اعالم  نمایه

 در صورت امکان توضیحات بیشتري در حاشیه یا مقدمۀ مترجم محترم،  با توجه به نبود
یا دست کم برخی از توضیحات مترجم محترم  صص افزدوه شودکتاب به قلم یک متخ

االمکان به فرانسه و  اي حتی نامه اصالح، تکمیل و کالً مستند شوند و براي آن واژه
  .انگلیسی تهیه شود



  علوم اجتماعی نامه نقد    42

اندکی تغییر یافته است، به  ان کتاب، همانگونه که در چاپ دومعنو شایسته است
مباحث و «یا » انسانی هایی در باب علوم یهنظر« ،مثالً. تري ترجمه شود صورت دقیق

  نیا نظایر آ» مجادالت نظري پیرامون علوم انسانی
  



  
 

  بنیادهاي نظریه اجتماعی: عنوان اثر
  منوچهر صبوري/ جیمز کلمن : مترجم/  مؤلف 
  1377/ نشر نی : سال نشر/ ناشر 

  
  نقد و بررسی  معرفی،

هاي امریکا و  دانشگاه شناسی ز، پژوهشگر، استاد جامعهپردا جیمز ساموئل کلمن، نظریه
رفتار جمعی، ستیزة  :هاي گوناگونی مانند هاو در زمین. شناس برجستۀ نسل خود بود جامعه

اجتماعی، سازمان اجتماعی مدرسه، نظریۀ مبادلۀ اجتماعی، نظریۀ شبکۀ اجتماعی، ساختار 
اجتماعی و نظریۀ انتخاب عقالنی به مطالعه و پژوهش پرداخته است و کتاب ها و مقاالت 

شناسی پزشکی،  شناسی آموزش و پرورش، مسائل جوانان، جامعه بسیاري در جامعه
هاي ریاضی در  اجتماعی و کاربرد مدل هاي علوم اسی سیاسی، نظریه و روششن جامعه
  .شناسی نوشته است جامعه

ها کوشش و تالش فکري  حاصل سال بنیادهاي نظریۀ اجتماعیکتاب ،کار بزرگ او
وي در این کتاب، به ویژه به روابط متقابل میان کنترل کنشگران بر رویدادها و . اوست

ن رویدادها دارند و مفاهیم ارزش و قدرت ناشی از آن توجه زیادي منافعی که آنها در آ
شود، نظریۀ  همچنین یکی از مسائل اساسی که در این کتاب مطرح می. نشان داده است

انتخاب عقالنی است که در تبیین رفتارهاي اجتماعی، سیاسی، اقتصادي و رفتارهاي دیگر 
  . شود به کار گرفته می

و هم اکنون از آثار  دانشگاه هاروارد منتشر کرد 1990ار در سال ب را نخستین این کتاب
هاي  پردازي اندیشمندانه را با مثال در این کتاب، نظریه. کالسیک در علوم اجتماعی است

معمول و متعارف رفتار اجتماعی در هم آمیخته است و نظریۀ خود را هم به شیوة توصیفی 
مند نیز که آشنایی هبسیاري از خوانندگان عالقو هم به زبان ریاضی مطرح کرده است تا 

تر را  از آن بهره گیرند و کسانی را نیز که بیان صوري و دقیق ،کافی با ریاضیات ندارند
اي اول و دوم کتاب اصلی است که چاپ ه این کتاب، بخش. دهند، جلب کند ترجیح می

و  ترجمه کرده به فارسی 1377ي در سال منوچهر صبور را 1994دوم کتاب در سال 
  . است هآن را به چاپ رساند» نی«انتشارات 

  :سایر آثار مشابه
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  عبدالکریم سروش/ دانیل لیتل                            اجتماعی تبیین علوم
  گهر عبدالحسین نیک/ ریمون بودن                            منطق اجتماعی

   
  شکلیبررسی 

 ،اما. ارزیابی کرد را توان روانی و رسایی آن اصلی، نمیبه علت در دسترس نبودن متن 
ها و عمق باالي مطالب،  رغم پیچیدگی تحلیلرسد، شیوة نگارش نویسنده، علی به نظر می

البته اشکالت . باشد متن ترجمه نیز شیوا و تا حد زیادي یکدست می. روان و رسا باشد
، سطر هفتم که جمله ناقص است، 213صفحۀ  :مانند. شود ی در ترجمۀ کتاب دیده میجزئ

  .، نارسا است221و سطر نهم در صفحۀ  219جملۀ آخر صفحۀ 
کاربرد  :مانند ،اي از موارد پاره. است رعایت شده خوب در آن قواعد ویرایش و نگارش، 

» ،«فاده از عالمت ؛ عدم است؛ اشتباه حروف نگاري» و«و حرف عطف » .«و  »،«عالمت 
 :مانند. هاي بعدي اصالح شوند تواند در چاپ شوند که می در کتاب دیده می زم،در مواقع ال

، سطر یازدهم، دوازدهم و سطر آخر از 187صفحۀ  ؛، سطر چهارم و پنجم13صفحۀ 
این مورد در بیشتر صفحات (همزمان استفاده شده است » و«و حرف عطف » ،«عالمت 

» آنها«و » تبیین« :دهم بعد از کلمات، سطر دهم و سیز14؛ صفحۀ )شود کتاب دیده می
  . به درستی تایپ نشده است exchange، در زیرنویس،  187صفحۀ  ؛نیاز به کاما دارد

  
-هتناسب قلم ب. آرایی در حد عالی است نگاري و صفحه از لحاظ حروف  

فاصلۀ بین خطوط، اندازه . کار رفته در متن، تیترها و زیرنویس رعایت شده است
 و کار رفته در متن،هه شده براي حاشیۀ پایین صفحه و فونت قلم بدر نظر گرفت

 باشد و می) کاهی(اما کاغذ استفاده شده نامرغوب . صحافی کتاب مناسب است
 .  انتخاب شده است طرح جلد، متناسب با محتواي کتاب

  
  حتواییبررسی م

پردازي و  از آنجایی که جیمز کلمن در سطح بسیار باالیی از نظریه  
تخصص و تحقیقات  هایی همچون اقتصاد،  تحلیل نظریه قرار دارد و در حوزه

 ،ها بلکه از اصطالحات سایر رشته ،شناختی هاي جامعه ، نه تنها از واژهفراوانی دارد
به عبارت دیگر، کاربرد . استفاده کرده است جا و خوب، درست، بهبه ویژه اقتصاد
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تواند براي  باال است و می اصطالحات تخصصی و مفاهیم در سطح بسیار
 .نویسندگان و اصحاب این رشته الگو و نمونه تلقی شود

که  نرغم ایعلی. و با دقت انجام شده است یسازي به خوب کار معادل   
مترجم محترم متخصص اقتصاد نیستند اما براي اصطالحات بسیار متنوع و کم و 

هایی رایج، قابل فهم و  شناسی از معادل بیش نامأنوس با ادبیات معمول جامعه
 شود، اي اشکاالت دیده می رد، پارهدر برخی موا ،اگر چه. رسا استفاده کرده است

 ؛187در صفحۀ » نطباق مضاعف نیازهاا« ؛13در صفحۀ » فرانظریه«: مانند
  . معادل التین ندارندکه  213صفحۀ   در »مبادلۀ توجه«و » مبادلۀ کوشش«

تمرین،  :درسی نیست، از ابزارهایی چوناز آنجایی که این اثر منبع   
اما با توجه به تسلط و تخصص نویسندة . استفاده نشده است... آزمون، نقشه و 

محترم بر ادبیات نظري اقتصاد و حوزة تحلیل اجتماعی و پژوهش 
شناختی، براي تفهیم مطالب از ابزارهایی همچون موارد زیر استفاده کرده  جامعه
ارائۀ آمار و استناد به تحقیقات دیگر، طرح سوال، تمهید جدول، نمودار، : است

چینی و بسط موضوع به خوبی و کوشش براي   بحث مقدماتی و زمینه
 هاي پایانی فصول یري در پاراگرافگ نتیجه
باشد که بنیادهاي تحلیل نظریۀ  نظیر می کتاب در نوع خود، اثري بی  

اب ترجمه نشده، مشخص است که کل کترغم اینکند و علی اجتماعی را بیان می
  . کند، بسیار جامع است که این اثر در محدودة هدفی که دنبال می

پیشگفتار، بخش (آن بخش از کتاب اصلی که ترجمه شده است    
هاي مطرح شده با فهرست مطالب و عنوان  موضوع) مقدماتی و فصل اول و دوم
ي تحلیل نظریه بنیادها«اگر عنوان کتاب  ،البته. کتاب تناسب کامل دارد

شود، تناسب محتوا با  ترجمه » بنیادهاي تحلیلی نظریه اجتماعی«یا » اجتماعی
  . تر خواهد بود عنوان کامل

توان به طور مستقیم به عنوان منبع اصلی درس  این کتاب را نمی  
اما در . کامل ترجمه نشده استهاد کرد، به ویژه با توجه به اینکه خاصی پیشن

در مقطع » )1(روش تحقیق «و  »شناسی هاي جامعه بینش ها و نظریه«دروس 
هایی از آن  همچنین بخش. یک منبع مرجع کاربرد دارد تحصیالت تکمیلی براي
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بحث سرمایۀ اجتماعی، اعتماد اجتماعی و کار  :براي تدریس برخی مباحث مانند
  .پژوهشی دانشجویان بسیار مناسب است

پیشگفتار . لمن استها زحمت و تالش جیمز ک کتاب حاصل سال  
دهد، این کار  نویسنده و تشکر و قدردانی وي از همکاران و دوستانش نشان می

هاي  ها و نظارت گرفتن ها، مشاوره بر پایۀ سرمایۀ اجتماعی قابل توجه، همکاري
ه متعلق به دهۀ این اثر ک. کارشناسانه در طول بیست سال زحمت استوار است

هاي بسیار نو و ارزنده دارد و از نظر  تحلیل آمار، اطالعات وباشد،  می 90
  . مطلوب و باالیی قرار دارد روزآمدي در سطح بسیار

هاي کتاب،  ایدة اصلی کتاب نوآورانه است و در تمام قسمت   
 :از جمله موارد زیر. زند موج می يهاي زیاد نوآوري

 گیري و تحلیل نظریۀ اجتماعی هاي شکل توضیح بنیان -
هاي کنشی با توجه به  تحلیل ساختارها و نظامبیان مشکالت  -
به بیان بهتر، . هاي پژوهشی ما که عمدتاً فردگرا و فرد محور است شیوه
شناختی، حتی با روش  گرایانه، مردم ی و کیفی، مثبتشناسی ما در سطح کم روش

د د یا از درون افراهایی را  دربارة افرا داده شاهدة مشارکتی و امثال آن در نهایتم
شناختی و نظریه اجتماعی در پی  هاي جامعه در حالی که تحلیل دهد؛ به ما می

  هاي بزرگتري است که افراد در درون هاي کنش و ساختارها و نظم تحلیل نظام
حال این عدم تناسب را چگونه باید حل  .اند کنند و به آنها شکل داده آنها کار می

 .کرد
 بندي و ساختار کتاب فرم -
فتن زبان ریاضی یا زبان برگرفته از ادبیات نظري اقتصاد به خدمت گر -

هاي  اجتماعی و نظامو مفاهیم مربوط به این حوزه براي توضیح دادن روابط 
پیوند برقرار کردن میان نظام مبادالتی بازار و نظام مبادالتی  . کنش اجتماعی

 کالس
 انیطرح بحث اعتماد اجتماعی و صور گوناگون سرمایۀ اجتماعی و انس -
نظم منطقی و انسجام مطالب در هر فصل و کل اثر در سطح عالی   
که مبناي کار  ،کتاب پس از پیشگفتار مترجم و نویسنده با بخش مقدماتی. است
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ها و عناصر نظري  بخش اول کتاب، در مطالعۀ کنش، داده. شود است، آغاز می
  .یابد اختصاص میهاي کنش  کند و بخش دوم به تحلیل نظام اولیه را فراهم می

شود و با ذکر  به عالوه، هر فصل از یک طرح مسئله و موضوع شروع می
کند و سرانجام به  ها بسط پیدا می هایی از تحقیقات و پژوهش ها و نمونهمثال

در آخرین . شود که سنگ بنایی براي فصل بعدي است گیري ختم می یک نتیجه
، بحث سرمایۀ اجتماعی، که جان کالم کلمن است) بخش دوم کتاب(فصل، 

  . شود انواع آن و تحدیدهاي که براي آن وجود دارد، طرح می
که کتاب فاقد فهرست منابع است، اما ارجاعات داخل متن رغم اینعلی  

 .نشان می دهد که نویسنده از سایر منابع استفاده کرده است
جا در متن کتاب، هر . دقت در استنادات و ارجاعات اثر بسیار عالی است  

که از مأخذي مستقیم یا غیرمستقیم استفاده شده، به مشخصات منبع مزبور 
 .ارجاع داده شده است

نوعی . گیري نویسنده آکادمیک، محققانه و کامالً دقیق است جهت  
گیري تحلیل اقتصادي، نظریۀ مبادله و انتخاب عقالنی که با نظریۀ مبادله،  جهت
  . شود سازگار است در کتاب دیده می هاي اقتصادي ها، توضیحات و پژوهش بینش
در ظاهر امر، این کتاب با ماهیت نظري و بحثی که راجع به بنیادهاي   

هاي اسالمی و مسایل  فرهنگ و ارزش نظریۀ اجتماعی دارد، هیچ نسبتی با
ارتباطات بسیار  ،در واقع ،اما. کند مربوط به نظام جمهوري اسالمی ایران پیدا نمی

از یک جهت تمهید و گسترش شناخت ما دربارة جامعه، : عمیق و تنگاتنگی دارد
تواند هم در مقام فهم و هم در  هاي کنش که این شناخت می عمل انسان و نظام

هاي اسالمی بر شناخت و عمل بهتر قرار گیرد  مقام عمل در راستاي تأکید ارزش
هایی  از جهات دیگر، در قسمت ر درست باشدیابی و کا رزش حقیقتو در خدمت ا

که دربارة سرمایۀ اجتماعی، اعتماد اجتماعی، تولید و نقش هنجارها و ضرورت 
هایی که فرهنگ اسالمی تبلیغ کند، کامالً با ارزش حفظ روابط سالم بحث می

هاي اجتماعی، از  ها و کمک ها، همبستگی صلۀ رحم، مشارکت :کند در بحث می
سازي  یگر و زمینهیکدن و گمان، شک و تردید، تجسس در کار بین بردن ظ

  . هاي خوبی داشته باشد تواند همسویی روابط سالم و مبتنی بر اعتماد اجتماعی می
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تواند  نه تنها ابعاد مخرب سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ندارد، بلکه می  
 کردن همچنین با روشن. در جهت شناخت و عمل بهتر بسیار ارزشمند باشد

اي  هاي مبادله نظام :که روابط اجتماعی مثلهاي مبادالتی و نشان دادن این امنظ
پولی یا بازار مبتنی بر اعتماد، شکل دادن به هنجارها، تعهدات متقابل و انتظارات 

هایی از بنیادهاي روابط اجتماعی را توضیح  و تقویت سرمایۀ اجتماعی است، جنبه
وب در فرهنگ اسالمی بر آنها تکیه شده هاي مطل دهد که به عنوان ارزش می

 .تواند بسیار سازنده و مفید باشد است و از این جهت می
. ، رسا و اغلب متن یکدست استبسیار روانترجمه صورت گرفته   
یا از گذاري نشده  اي موارد، عباراتی مبهم، اصطالحاتی که معادل در پاره ،چهاگر

شود که نسبت به این حجم از اثر،  می در کتاب دیده معادل مناسبی استفاده نشده
این کار از سوي اما از آنجایی که کل اثر ترجمه نشده و براي . بعید نیست

هاي کتاب اصلی توضیح،  نشده، همچنین دربارة سایر بخش مترجم، دلیلی ذکر
 داري داده نشده است، امانتاي در اختیار خواننده قرار  شرح مختصر یا چکیده

  .است کامل رعایت نشده
هاي مناسب و ترجمه خوب و روان  گذاري با توجه به پیشگفتار ، معادل  

اما به دلیل . اصول ترجمه توجه شده استتوان گفت تا حدودي به  مترجم ، می
نامه، فهرست منابع،  کامل ترجمه نشده است، این اثر فاقد واژه اینکه کتاب اصلی

  . اعالم و موضوعی است
  

  پیشنهادها
هاي بعدي  ر چاپ کل کتاب ترجمه شود یا د: شود اهمیت این اثر، توصیه میبا توجه به 

یا فهرستی از سایر فصول کتاب اصلی در اختیار خوانندگان   توضیح، شرح مختصر، چکیده
همچنین، عالوه بر ویراستاري ادبی و تخصصی، براي کتاب . فارسی زبان قرار بگیرد

  .موضوعی تهیه شودنامه و فهرست اعالم و  نامه، کتاب واژه
  
  



  
 

  
  
  
  
  
  

  شناختی هاي بنیادي جامعه نظریه: عنوان اثر
  فرهنگ ارشاد/ لوئیس کوزر و برنارد روزنبرگ : مترجم/ مؤلف 
  1387/ نشر نی : سال نشر/ ناشر 

  
  معرفی، نقد و بررسی

کوزر که در . شناسی هستند جامعه نظران صاحباز  1و پرفسور روزنبرگ پرفسور کوزر
اکنون  ،شناسی در دانشگاه ایالتی نیویورك بوده ها استاد جامعه آمریکا پرورش یافته و سال

است و آثار برخی  االصل وي آلمانی. استاد ممتاز برجسته در دانشگاه بوستون است
وي تا زمان انتشار . آلمانی را از جمله زیمل به انگلیسی ترجمه نموده است نظران صاحب

اي دیگر  یا با همکاري نویسنده طور تنهاهجلد کتاب را ب 21) 1378(کتاب مورد بررسی 
دومین کتابی است که وي در  ،شناختی هاي بنیادي جامعه نظریهکتاب . منتشر کرده است

  . استزندگی دانشگاهی خود تدوین کرده 
که در وادي را  یاي از نتایج تحقیق تا مجموعه اند گردآورندگان این اثر کوشیده

هایی  بعضی مفاهیم و  نظریه بدانند خواهند اند، معرفی نمایند و می شناسی رشد کرده جامعه
هاي بعد چگونه توسعه  اند، در دوره بار مطرح کرده که نسلی از گذشتگان براي نخستین

  .یافته است
 3300آن را در » نی«و انتشارات  ، فرهنگ ارشاد ترجمه1378ر سال د را کتاب این

  . نسخه در قطعی وزیري به چاپ رسانده است

                                                        
  .سال پیش فوت کرده است 15پرفسور روزنبرگ حدود .   1



  علوم اجتماعی نامه نقد    50

زمینۀ «عنوان  باگردآوردندگان آغاز شده، فصلی  هاي مترجم و در کل اثر، کار با مقدمه
 همقدمدر  د،کن شناختی و تحول آن را به اختصار بیان می که چگونگی نظریه جامعه »کار

فرهنگ،  :مانند ،اي دارند اي و زمینه ترین مفاهیم که جنبۀ پایه آورده شده و سپس از کلی
برخی از مصادیق مفاهیم و  ،کنش متقابل و کنترل اجتماعی، بحث شده است، پس از آن

گیرد، سخن  هاي اجتماعی جامعه را در چارچوب نظم اجتماعی در بر می مباحثی که واقعیت
اجتماعی و تحول نظم جامعه قدرت، ساختار و در پایان به دگرگونی  :مانند ،است رفته

  .سازمانی اجتماعی و انقالب بی :مانند ،پرداخته شده است
در هر فصل نیز معیار چینش مقاالت عمدتاً معیار زمان از گذشته به مدرن و بنیادي 

  . بودن مفهوم و مطلب و برجسته بودن جایگاه متفکر بوده است
  

  :سایر آثار مشابه
هاي بسیاري ترجمه و گاه تألیف شده  شناسی، کتاب هاي جامعه در حوزة نظریه امروزه

اندیشه، آثار و زندگی متفکران بزرگ ها بر محور مکاتب مختلف یا است که اغلب آن
نوشتۀ غالمعباس  شناسی جامعههاي  کتاب نظریه :اند، مانند شناسی تدوین شده جامعه
) بر حسب مکاتب(ریتزر نوشتۀ جورج  دوران معاصرشناسی در  نظریۀ جامعه ؛توسلی

زندگی و اندیشۀ بزرگان ترنر و نوشتۀ جاناتان اچ  شناختی پیدایش نظریۀ جامعه
که از حیث محتواي مباحث، ممکن ) در حوزة اشخاص(کوزر وئیس لنوشتۀ  شناسی جامعه

هیچ کدام از آنها بر اساس  ،اما .دهایی با کتاب مورد بررسی داشته باشن است شباهت
شناسان بزرگ  مقاالت یا گزیدة آثار جامعهشناسی و ذکر  ترین مفاهیم نظري جامعه مهم

هاي بنیادي  نظریه، کتاب لذا، از این حیث. اند پیرامون آن مفاهیم سازمان نیافته
هاي منتشر  چه گفته شد، مربوط به کتابآن. برجستگی و امتیاز خاصی دارد شناختی جامعه

و روشن است که به  باشد شناسی می شده به زبان فارسی در حوزة مباحث نظري جامعه
هاي  زمینه سایرهاي مشابه در همین حوزه یا  زبان اصلی، به ویژه انگلیسی، کتاب
  .موضوعی علوم اجتماعی فراوان است

مبانی و رد بررسی قابل مقایسه است، کتاب شاید، تنها کتابی که از این حیث با اثر مو
در دو ) 60احتماالً در دهه (ها پیش  که سال باشدآبراهامز نوشته جی اچ  شناسی رشد جامعه

با این تفاوت که کتاب . شده بود منتشر به فارسیحسن پویان اي نامناسب  جلد و با ترجمه
شناسان و بزرگان  هاي جامعه اي از نوشته آبراهامز در سازماندهی مطالب بر محور گزیده



شناختی        هاي بنیادي جامعه نظریه  51

ي میانی قرن اه  در قالب یک سیر تحول تاریخی از گذشته تا دههحوزة علوم اجتماعی 
تدوین شده  نظريبر حسب سازماندهی مطالب حول محور مفاهیم اصلی بیستم و نه 

  . است
  

  شکلی  بررسی
متفکر نامدار  61مقاله مستقل از  87از آنجایی که اثر مورد بررسی   

اي تحلیلی،   عالوه بر مطرح کردن اندیشه ،است و هر کدام از فصول کتاب
اصلی، شیوة بیان یکنواختی  متناي از زبان و قلم ویژة نویسندة آن است،  نمونه

 . یکدست و روان ارائه دهداي  ترجمه ندارد اما مترجم سعی کرده است

، ندارند روانی و رسایی هایی که به اندازه کافی در برخی موارد، با جمله ،اگر چه
  :مانند موارد زیر. شویم مواجه می

در این چند دهه اخیر، موضوع رابطۀ «: ، پاراگراف آخر، سطر اول و دوم18صفحۀ  -
اي پیگیر در  شناسی آمریکایی، به صورت عالقه بین نظریه و تحقیق در جامعه

 »استآمده 
این دلیل پیروي کردیم این طرح را به «: ، پاراگراف آخر، سطر چهارم20صفحۀ  -

 »...کنیم  که فکر می
که بتوان نیروي خود را بر چنان طرح جامعه براي این«: ، پاراگراف آخر40فحۀ ص -

 »...هاي فرعی اقتباس شود  مفهومی متمرکز کرد و از تمام نظریه
از ارگانیسیزم است تمثیل شناسی که متأثر  آسیب«: ، سطر چهارم465صفحۀ  -

 »دهند شناختی ارائه می ۀ جامعهه متخصص نظریاعتباري ب پزشکی بی
که طبق آن سرپیچی از قانون جزا ... «: ، پاراگراف دوم، سطر سوم466صفحۀ  -

 »شود ریشۀ وراثتی دارد و جبر قانونمندي موجب انجام آن می
دیدگاه دیگر که کامالً متفاوت است اما با آن پهلو «: ، سطر پنجم477صفحۀ  -

  »زند می
 

رعایت قواعد ویرایش و نگارش، به ویژه با توجه به حجم از نظر میزان   
به طوري . اند ، مترجم و ناشر بسیار موفق عمل کرده)صفحه 655(باالي کتاب 
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ویرایشی  یا عدم رعایت قواعد توان اشتباه حروف نگاري ، کمتر میدر این اثرکه 
 .و نگارشی پیدا کرد

در  تبعیت از متن انگلیسی به» و«و حرف عطف » ،«استفاده همزمان از عالمت  -
بگشاید، و نیز « :، سطر چهارم13صفحۀ  :خورد برخی از جمالت به چشم می

 برخاستند، و« :؛ سطر هفدهم»آید، و بعضی برنمی« :؛ سطر پانزدهم»...گزینش 
  »سپس

، 17صفحۀ : همچون ،خورد در اثر به چشم می برخی اغالط حروف نگاري
، پاراگرف آخر، سطر 40صفحۀ در و یا  دربه جاي  چدر :پاراگراف آخر، سطر دوم

  .به اشتباه تایپ شده است جامعبه جاي  جامعه :اول
 

تناسب قلم . آرایی در حد متوسط است نگاري و صفحه از لحاظ حروف  
اما فاصلۀ بین خطوط، . کار رفته در متن، تیترها و زیرنویس رعایت شده استهب

کار رفته در هیۀ پایین صفحه و فونت قلم باندازه در نظر گرفته شده براي حاش
ایجاد  باشد، اما باعث ها به خاطر حجم کتاب می  البته این اندازه. متن کم است

 .شودخستگی در خواننده می
هاي  نظریه«در دروس به عنوان منبعی فرعی یا مرجع  این اثر را  
 و بسیاري از دروس تخصصی دیگر »شناسی هاي جامعه بینش«و  »شناسی جامعه
 . استفاده کنندباالتر دانشجویان مقاطع کارشناسی و  شناسی  جامعه

  
 محتوایی بررسی

 نظران صاحبهاي اصیل  از آنجایی که این کتاب از مقاالت یا نوشته  
 شناسی اجتماعی شناسی و روان مردمشناسی،  برجسته کالسیک و معاصر جامعه

هاي  نظر در حوزة نظریهدو تن از بزرگترین استادان صاحب باشد کهمی
و اساساً موضوع اصلی  اندکردهآوري  جمع) کوزر و روزنبرگ(شناسی معاصر  جامعه
ترین مفاهیم و اصطالحات تخصصی نظري طرح و تحلیل مهمآن 
توان گفت نه تنها مفاهیم و اصطالحات تخصصی در  شناختی است، می جامعه

و تعریف مفاهیم نحوة کاربرد دیگران نیز باید  بلکه ،اند کار رفتههب تن اثر درسای
 .کنندمزبور به عنوان معیار  توجه 
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که مترجم محترم خود از استادان با سابقۀ و مدرسان با توجه به این  
اند از  دقت و حوصلۀ بسیار سعی کردهت، با شناسی اس جامعههاي  برجستۀ نظریه

المکان رایج و شناخته شده استفاده کنند، کار ا هاي مناسب و حتی معادل
به طرز نسبتاً مناسب و قابل قبولی صطالحات تخصصی گذاري مفاهیم و ا معادل

 . انجام شده است
  :شامل موارد زیر استهاي ابتکاري و صحیح  ذاريگ هایی از معادل نمونه

 disorientationگمگشتگی و یردرگمی در برابر 
 doctorine برابر آموزه در

 Cannibalism  خواري در برابر نوعمه
توان  می ،نمونه براي. متفاوت نگاشته شده است برخی از اسامی با تلفظ غیر رایج و گاه

  :به موارد زیر اشاره نمود
 ویلهلم دلتی به جاي ویلهلم دیلتاي :، سطر اول218صفحۀ 
 تر است معمول روبرت مایکلز که نام روبرت میخلز :اول، پاراگراف 360صفحۀ 
 گئورگ 143ج ترجمه شده و در صفحۀ ، اسم کوچک زیمل،  جر69صفحۀ 

 
اثر مورد بررسی، براي یک کتاب درسی تدوین نشده و استفاده نکردن   
 وجز آزمون، نمودار، جدول، آمار، مقایسه، تصویرو نقشه :ابزارهاي علمی مانند از

  .شود نقایص آن محسوب نمی
و نه البته متناسب با اهداف یک درس  ،خوداثر حاضر، در نوع و حد   
 .شناسی جامع است هاي آموزشی جامعه  دوره براي در ،معین
مطالب اثر با فهرست تفصیلی آن در حد چارچوب طراحی شده کتاب،    

تعداد توان با آوردن  کتابی را نمی ، هیچ گاه چنینهر چند. کامالً متناسب است
کامل و ) مقاله 78(چه در این اثر وجود دارد نیار بیشتري از مقاالت نسبت به آبس

و عام مشترك  ،هاي بنیادین مسلماً بسیاري از مفاهیم و نظریه. نهایی دانست
هایی که از  تهشناختی در این کتاب از رهگذر نوش موجود در ادبیات نظري جامعه

ست، توضیح داده شده راوش کرده اتحوزه  این نظران صاحبگذاران و قلم بنیان
. )شناختی اي بنیادي جامعهه نظریه: چه در عنوان کتاب آمده استیعنی آن(است 

اعم از مفاهیم بنیادي هم به  شناختی هاي بنیادي جامعه نظریهاما پیدا است که 
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لذا عنوان در نظر گرفته . لحاظ مفهومی و هم از حیث مصداقی و تعداد است
نام اصلی کتاب به زبان  .شده، قدري فراتر از مطالب محتواي این کتاب است

است که  Sociological theory: a book of readingانگلیسی 
بیشتر حاکی از اهداف گردآورندگان مطالب کتاب براي خوانندگان و دانشجویان 

 .تواند باشد هاي مربوطه می رشته
  :نوآوري در این اثر استاي از  موارد زیر نمونه  

o ی که مورد استناد ننظرا صاحبهاي اصیل  آوري مقاله جمع
 .خارجی بوده است گران تحلیل
o هاي اساسی   عنوان مقولهتنظیم و تدوین فصول با
 شناختی جامعه
o رسا  اي کوتاه و گردآورندگان کتاب در آغاز هر فصل مقدمه

خواننده را با مفهوم  ،اند که از یک سو دربارة موضوع آن فصل نوشته
با قلمی توانا،  ،دیگرشنا کرده و از سوي آمطرح شده در آن فصل 

چکیده یا محور هر مقاله مندرج در آن فصل را در یکی دو جمله 
  . دهند تلخیص کرده و کلید فهم آن را به خوانند می

با تکیه بر منابع شناسی  اي جامعه نظر برجسته حوزة نظریه دو صاحب  
جتماعی گذار و بسط دهنده اندیشه اترین متفکران بنیانجا مانده از مهمهاصیل ب
بدیهی است در چنین اثري توجه به . اند این اثر را فراهم آوردهشناختی  و جامعه

منابع موجود در هر یک از مقاالت اصیل نقل شده براي دانشجویان این رشته 
  .جنبه الگو و آموزنده دارد

هاي میانی  به ویژه در دوره ،هم کوزر و روزنبرگ و هم هر یک از نویسندگان  
 . اند شناسی با دقت به منابع استفاده شده خود ارجاع داده رشد جامعه

از مقاالت پرشمار پیرامون مفاهیم  کتابی کامالً تخصصی و تألیف شدهاین اثر،   
ل ی و مسائهاي اسالم و مستقیماً با فرهنگ و ارزششناختی است  بنیادي جامعه

فهم و تحلیل مربوط به نظام جمهوري اسالمی ایران ارتباطی ندارد؛ هر چند 
تواند به فهم و حل مسائل فرهنگی و اجتماعی  مطالب این کتاب و آثار مشابه می

اي در زمینه نظم و تغییر اجتماعی، حفظ یا دگرگونی فرهنگ و  هر جامعه
  .تا دیدگاه و مشی خوانندگان آن چگونه باشد هاي آن کمک کند ارزش
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ی است و چنان که گفته شد، این اثر فاقد ابعاد مخرب سیاسی، اجتماعی و فرهنگ  
که کسی بخواهد با استفاده از یک دانش تواند مفید و مؤثر افتد، مگر آن اغلب می

نظري سودمند، اهداف ناصوابی را دنبال کند که در آن صورت، ایرادي بر این 
به عبارت دیگر، نقش اصلی و بنیادي این . است کنندهاستفاده بر کتاب نیست و

اجتماعی  شناختی اصحاب علوم گسترش و تعمیق فهم جامعهگونه آثار، کمک به 
و در نتیجه بیشتر سازنده  آید اصالح امور اجتماعی میبه کار ا ابتددراست که 

  .است تا عکس آن
گیري از  مترجم محترم با وسواس و دقت فراوانی و بهره. ترجمه کامل است  

ا به طور کامل و تا اند این اثر ر شان و یک ویراستار کوشیدهم کمک همسر محتر
  . اند حد ممکن درست و کم اشتباه ترجمه نمایند که البته در این کار موفق بوده

دقت علمی و امانت در ترجمه از ، تا جایی که ممکن است، نموده  مترجم کوشش  
شناسی سعی شده است در  هاي تخصصی جامعه واژه  یابی در معادل. دست نرود

در (آشنا و مأنوس استفاده شود و به گفته مترجم،  هاي فارسی حد امکان از معادل
متن،  نتر شد گاه ویرایشگر محترم به منظور روان) بخش پیشگفتار مترجم

هاي فارسی را  تر ساخته و گاهی معادل نویسی مترجم را متعادل گرایش فارسی
اند،  دهتر در زبان ما تبدیل نمو هاي عربی رایج ند، به واژه ا که باز هم نامأنوس یافته

  . اند البته گاهی هم  عکس این جریان عمل کرده
  

  هاپیشنهاد
و هم محتوایی مشکل ) به جز برخی اشکاالت صوري(این کتاب هم به لحاظ شکلی 

هاي  نظریه«در دروس تواند به عنوان منبعی فرعی یا مرجع  این اثر می. خاصی ندارد
 و بسیاري از دروس تخصصی دیگر »شناسی هاي جامعه بینش«و  »شناسی جامعه
  . قرار گیردباالتر مقاطع کارشناسی و در دانشجویان استادان و  شناسی مورد استفاده جامعه

ی ئاشکاالت جزبرخی تا  شودبار دیگر ویراستاري شود کتاب یک پیشنهاد می ،در نهایت
  . شود مرتفع شده، ترجمه عدم روانی جمالت يصوري و در موارد



  
 

  



  
 

  
  
  
  
  
  

  شناسی زندگی و اندیشه بزرگان جامعه :عنوان اثر
  محسن ثالثی/ لوئیس کوزر : مترجم/ مؤلف 
  چاپ پنجم 1373/ انتشارات علمی : سال نشر/ ناشر 

  
  معرفی، نقد و بررسی

در سوربن ) 1935 – 38(او چند سالی . در برلین زاده شد 1913لوییس کوزر در سال 
به آمریکا مهاجرت کرد و  1941کوزر در سال . شناسی پرداخت پاریس به تحصیل جامعه

شناسی  از دانشگاه کلمبیا دکتراي جامعه 1954او در . تابعیت آن را پذیرفت 1948در 
نظریه . شناسی بوده است برکلی و نیویورك استاد جامعههاي شیکاگو،  گرفت و در دانشگاه

از جمله آثار وي  مردان افکارو  شناسی ادبیات جامعه، حزب کمونیست آمریکا، اجتماعی
  . شوند محسوب می

به چاپ رسانده  1971در سال  را شناسی زندگی و اندیشۀ بزرگان جامعهکوزر کتاب 
و تاکنون . به فارسی ترجمه و منتشر شد 1363بار در سال  این اثر براي اولین.  است

  . چندین بار تجدید چاپ شده است
مطالب این کتاب در دوازده فصل، یک پیشگفتار به قلم رابرت کی مرتون و یک 

 19و  18 طور که کوزر در صفحاتهمان. درآمد به قلم نویسنده تنظیم شده است پیش
نخستین . کم و بیش یکسان دارند تاب، ساختاريکتاب آورده است، دوازده فصل این ک

پس از . دهد شناس را به دست می بخش هر فصل، شرح مفید و مختصري از کار هر جامعه
ها و  شده تا تالش هشناس مورد بحث آورد  این بخش، شرح کوتاهی از زندگی جامعه

یز تأثیرهاي خانواده، همگنان و بلندپایگانش و ن. هاي او براي خواننده روشن شود یتموفق
. حث گذاشته شده استب، در این بخش به اشدرگیري او در امور اجتماع یا عدمدرگیري 
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اش در تاریخ  شناس مورد بحث را در موقعیت زمانی ویژه بخش سوم هر فصل، جامعه
  دهد؟ هاي زیر پاسخ می دهد و به پرسش عقلی قرار می

شناس به صحنۀ اجتماع چگونه  روندهاي فکري عمده در زمان ظاهر شدن هر جامعه
اي که  هاي مخالف عمده شناس بر چه منابعی استوار بودند؟ جریان بودند؟ افکار هر جامعه

  ها جهت گرفته بود، چه بودند؟ برضد آناو 
ش تأثیر در این بخ. شناختی اختصاص دارد جامعه فقط به مسائل بخش پایانی هر فصل

شناس نیز بررسی  گیري پژوهشی هر جامعه پایگاه اجتماعی بر سبک زندگی و جهت
  .شود می

توان  اگر مشابهت موضوعی را در معناي محدود در نظر بگیریم از جمله آثار مشابه می
  :به موارد زیر اشاره کرد

  باقر پرهام/ ریمون، آرون     شناسی مراحل اساسی اندیشه در جامعه
  زاده لهسایی/ جاناتان ترنر       شناختی هاي جامعه ریهپیدایش نظ

  
  شکلی بررسی 

هاي  هاي دشوار و پیچیدة آراء و نظریه نویسنده کوشیده است تا جنبه  
هاي فکري، اجتماعی و  ها به جریانناسان مورد بررسی را با ارجاع آنش جامعه
شان در قالب عباراتی جذاب، روشن و قابل  هاي معینی از زندگی شخصی جنبه

 . هاي تصنعی رایج بیان نماید گویی فهم و به دور از برخی مغلق
 . در حد خوب ارزیابی کرد فارسی، کار ترجمه را باید از حیث رعایت قواعد زبان  
الً نظري و مفهومی دارد، لذا استفاده از ابزارهایی این اثر، خصلت و ماهیت کام  

گوناگون در آن چندان ساده و میسر هاي   وارهجدول، نمودار و کالً طرح: مانند
آغاز مباحث مربوط به هر یک از  شناسان در جامعهتصاویري از البته، نقاشی. نیست

 این کار به ملموس شدن و امکان تجسم چهرة. ها در کتاب آمده استآن
. بخشد ها میتري به شرح و احوال آن نبۀ واقعیکند و ج شناسان کمک می جامعه

هاي مهم در متن انگلیسی به صورت ایتالیک و در متن  ضمناً اصطالحات و واژه
تر نوشته شده است که براي اموزش و جلب توجه  فارسی با حروف درشت

 .خوانندگان و سهولت دستیابی به هر اصطالح مفید است
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. آرایی خوب و نوع خط انتخاب شده براي کتاب مناسب است اظ صفحهاز لح  
. اصل جداسازي مطالب مربوط به زیرنویس از متن اصلی رعایت شده است

. باشد کار رفته در زیرنویس متفاوت از خط متن کتاب میههمچنین نوع خط ب
شیوة ارجاعات در  .فاصلۀ تیترها و درشتی آن نسبت به متن مناسب است

در این کتاب بیان . آورد هایی را براي خواننده پدید می نویس سردرگمی زیر
در هنگام نخستین مراجعه به یک . نویس صورت گرفته است مستندات در زیر

به اختصار به نام منبع  ،شود و در موارد متعاقب سند آدرس کامل آن ذکر می
به . شود حاله میاشاره و یا متن آدرس کامل به ارجاع نویسنده به صفحات قبلی ا

ممکن است ارجاع به منبعی که قبالً آدرس کامل آن در زیرنویس  ،عبارت دیگر
صفحات پیشین آمده است تنها با بیان اسم کتاب و شماره صفحه به کار رود و 

گاه چندین دقیقه وقت ) کتابنامه به دلیل نبود(کامل  خواننده براي یافتن آدرسِ
 .صرف کند

 
  محتواییبررسی 

که مترجم رغم اینعلی. کار رفته استهاصطالحات تخصصی به خوبی در متن ب  
هاي موجود و رایج به خوبی استفاده کرده است، اصطالحات  در مواردي از معادل
کار گرفته ههاي انگلیسی را به نحو رسا، جذاب و گاه نوآورانه ب تخصصی و معادل

 :د مثالًشو در انتقال مطالب  دیده می با این وجود .است
معادل  »حکمت«به جاي معادل جا افتاده و مأنوس  wisdom براي  

 .درنظر گرفته شده است »خردمندي«
  rhetoric  در (» ریطوریقا/ فن بیان «معادل جا افتاده و مأنوس به جاي  معادل

هاي فلسفه متقدم اطالق  برخی متون اخیر غربی که این کلمه به پیچش
بهترین راه ترجمه این » بازي ریطوریقا و زبان«وأمان گیري ت شود، شاید به کار می

لفظ براي خوانندگان ایرانی باشد که با بار منفی این اصطالح در جریانات فکري 
 .در نظر گرفته شده است »عبارت پردازي«معادل  ).امروز غرب آشنایی ندارند

» استعالمی«به جاي معادل جا افتاده و مأنوس  transcondentalبراي   
 .در نظر گرفته شده است» فراگذارنده«معادل 
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به جاي معادل صحیح  ،»پرست سنت«معادل نادرست  traditionalistبراي   
 .در نظر گرفته شده است  »گرا سنت«

 »افکار عمومی«به جاي معادل جا افتاده و مأنوس  public poinionبراي   
 .در نظر گرفته شده است » عقیده همگانی«معادل 

درنظر گرفته شده » وقاحت نگاري«معادل نادرست  pronogrophyبراي   
 . است

  Porno تر است ، وقاحت مفهومی وسیع »قاحت«گی است و نه شبه معناي فاح .
نگاري شهوت  تصویر«رسد که این اصطالح به چیزي شبیه  بهتر به نظر می

 ...ترجمه شود و » انگیز
ا بها  ان آن اندیشهمیو نسبت شناس  هاي هر جامعه هرچند بحث دربارة اندیشه  

چنان ادامه پیدا کند، لیکن تواند هم ۀ اجتماعی و فکري وي میزندگی، زمین
توان  محتوا و عناوین مندرج در هر فصل را با توجه به اهداف و سطح کتاب، می

 . جامع و قابل قبول دانست
شناخت آراء و : ترتیب و تسلسل منطقی مطالب هر فصل به این صورت است  

هاي فکري موثر  شناخت جریان ،شناس و سپس گاهی از شرح زندگی هر جامعهآ
هاي اجتماعی که در زمان  بر او و سرانجام آشنایی با کیفیت جامعه و جریان

 .شناس، وي را احاطه کرده است حیات هر جامعه
بدین معنا که با توجه به . نظم مطالب در کل کتاب نیز منطقی و قابل قبول است  

دهی به سنت فکري  شناس، و سهم وي در شکل زمانی هر جامعهتقدم 
شناسان مختلف بحث شده  پردازي در این حوزه، از جامعه شناسی و نظریه جامعه

شناسان کالسیک، از  است و سرانجام پس از اتمام مباحث مربوط به جامعه
به خصوص در  ،شناختی پردازي جامعه ها و روندهاي جدیدتر در نظریه گرایش

متأسفانه مترجم، بدون ذکر دلیل . سخن به میان آمده است ،امعۀ آمریکاییج
سوروکین، (شناس  موجه یا حتی بدون اطالع به خوانندگان کتاب، سه جامعه

و بخش پایانی کتاب دربارة روندهاي جدیدتر در ) توماس و زنانسکی
 .شناختی را ترجمه نکرده است پردازي جامعه نظریه

ریزي مربوط به درس  ایسه با سرفصل شوراي عالی برنامهمطالب کتاب، در مق  
شناسی  به مکاتب جامعه شناسی به دلیل نپرداختن ها و مکاتب جامعه یهنظر



شناسی        زندگی و اندیشه بزرگان جامعه  61

به طور مستقل و جداگانه  و برخی مکاتب متأخر و قرن بیستم کالسیک
 9...ها و  گرایی، تفهیم، تطورگرایی، فرانکفورت، انتقادي، نئومارکسیست مثبت(

 .دارد تفاوت
و  »)2(و  ) 1(شناسی  جامعه هايهنظری«این اثر، براي تدریس در دروس   

. کامالً مفید و قابل استفاده است »شناسی جامعه نظران صاحببررسی آثار «
ان بر شناس هاي جامعه نوآوري نویسنده، تحلیل عمیق و موشکافانۀ وي از اندیشه

انداز  ها از چشم به تولیدات فکري آن شناختی اساس رویکردي جامعه
هاي خاصی از زندگی،  ها به جنبهمعرفتی و با پیوند دادن افکار آنشناسی  جامعه

زمینۀ اجتماعی و فکري آنان، فصاحت و بالغت متن، روانی و شیوة ترجمۀ آن، 
همگی از جمله مزایا و دالیل شایستگی متن حاضر ... نظم و انسجام کتاب و 

وست کنت، کارل فصول مربوط به آگ .دباش براي کار آموزش و تدریس می
پارتو و  ، ویلفرد،وبر مارکس، هربرت اسپنر، امیل دورکیم، گئورگ زمل، ماکس

هاي  نظریه«منبع جانبی درس  د به عنوان فصول برگزیده برايجرج هربرت می
بلن  فصل تورشتاین و. قابل استفاده خواهند بود) دورة کارشناسی( »شناسی جامعه
هاي شوهپیتر و مشروط بر آنکه ارتباط آن با دیدگاه مفید واقع شودتواند  نیز می

 شناسی جامعهدر  هاي بنیادي اندیشه( کیوسیتو که در کار پیترچنان ،رایت میلنر لی
هاي  آورده است، روشی شود تا به عنوان یکی از آبشخور) ترجمه منوچهر صبوري

شناسی  جامعه«در مورد درس . شناسی معاصر آمریکا تلقی شود اساسی جامعه
 هاينظریهاي از نیز کتاب کوزر بسیار مفید است و بخش عمده» معرفت

هاي نظریهآنکه دهد، امابه دلیل را پوشش میشناسی معرفت  کالسیک جامعه
دهد،  ا پوشش میشناسی معرفت ر هاي جامعه از میان کالسیکمهم ماکس شلر

 .تواند به عنوان منبع کامل تلقی شود نمایاند، نمی هاي نوین را نمی رویکرداما 
بلکه مبتنی بر  ،شناسی انداز خاص از جامعه متن حاضر نه بر اساس یک چشم  

ها را  شناسی معرفتی که اندیشه و به ویژه جامعه ،شناسی بینش اصلی جامعه
همچون هر پدیدة اجتماعی دیگر در بستر طبیعی، اجتماعی و تاریخی آن تحلیل 

 . کند، نگاشته شده است می
یا به  شناسی در حوزة جامعه جنبۀ نوآورانه و تازگی کار کوزر به تحلیل عمیق وي  

منظر ، نگرستین از یعنی ؛گردد شناسی معرفتی برمی تر، جامعه نحو عام
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شناختی براي تحلیل  ها و ابزارهاي جامعه  کارگیري تئوريهبا ب شناسی  جامعه
بلکه داشتن  ،هافقط طرح و بررسی درونی آراء آن شناسان و نه هاي جامعه اندیشه

 .شناسان مورد بررسی نگاهی بیرونی و در صورت لزوم درونی به کار جامعه
  

  پیشنهادها
 هاي بعدي کتاب هاي ترجمه نشده در چاپ قسمتتکمیل ترجمه با افزدون   
ها وجود تري براي آن هاي مناسب  که معادلبازنگري در بعضی از مفاهیم تخصیی   

  .دارد



  
 

  

  

  

  

  
  شناسی غرب بحران جامعه: عنوان اثر

  فریده ممتاز/ آلوین گولدنر : مترجم/ مؤلف 
  1368/ شرکت انتشار : سال نشر/ ناشر 

  
  معرفی، نقد و بررسی

رایت میلز و هربرت مارکوزه دانست که  توان مانند متفکرانی چون سی آلوین گلدنر را می
. اند دست به قیام زده لکوت پارسونزاشناسی کسانی چون ت ناگهان در مقابل سنت جامعه

شناسی  جامعه گی عمیق جامعۀ امریکایی قیام برضدکه پس از بحران فرهن خصوصبه
  . سان جوان و روشنفکران معمول شدشنا سنتی در میان جامعه

هاي  ، ریشه70و  60هاي  گلدنر در کتاب خود، عالوه بر اشاره به فضاي بحرانی دهه
ایی و بعضی از گرایی تا کارکردگر شناسی از مثبت تاریخی، اجتماعی و طبقاتی جامعه

چه که اثر گلدنر را آن. کننداي انتقادي تحلیل و بررسی می دیدتر را به شیوههاي ج نظریه
گلدنر نه . شناسی است شناسی از دیدگاه جامعه سازد، نگرش وي به جامعه جالب توجه می

شناسان بر  بلکه تأکید جامعه ،داندشناسی را آزاد از ارزش نمی جامعههاي  تنها نظریه
  . ال قرار می دهدا نیز مورد سؤرطرف  هاي تجربی بی وشر

شناسی غرب زیاده از حد تأکید  الوقوع جامعه شاید بتوان گفت که گلدنر بر بحران قریب
در امریکا و نه در شوروي نه شناسی  کرده است، چرا که پس از گذشت یک دهه، جامعه

هاي نو همیشه  ش نگرشاحتمال پیدای ،، هر چنددستخوش تحوالت بنیادي نشده است
شناسی بازاندیشانه به عنوان  در هر حال، پیشنهاد گلدنر براي تدوین جامعه. وجود دارد

  . شناسی جالب و در خور توجه است پاسخی به بحران در جامعه
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شناس، کوششی براي کاوش در  شناسی و جامعه دیدگاه انتقادي وي نسبت به جامعه
. باشد بخش و هم سرکوبگر می هم داراي ابعاد آزادي شناسی است که خصلت دوگانۀ جامعه

بخشی  شناس پیشرو، شکوفا ساختن بعد آزادي هدف گلدنر به عنوان یک جامعه
  . گاهانه از اشتباهات گذشته استآشناسی و دوري  جامعه
  
  

  :آثار مشابه
شناسی امریکایی  نقدي بر جامعه، شناختی جامعه  بینشهایی با کتاب  این اثر، در بخش

ریزي شده  نوشتۀ سی رایت میلز و برخی کتبی که در پی نوشتن این کتاب و سنت پایه
محاکمۀ مانند . باشد آمده است، مشابه می  توسط میلز و گلدنر به رشتۀ تحریر در

تحقیق به عنوان نقد اجتماعی، ، شناسی هاي رادیکال در جامعه دیدگاه، شناسی جامعه
و دیالکتیک ایدئولوژي ، شناسی رادیکال جامعه ، قانون کی، نظام کی ، شناسی جدید معهجا

  .شناسی امروز نقد در جامعهو  يژتکنولو
  

  شکلی بررسی 
یابیم که شیوة نگارش متن در اکثر قریب  با بررسی متن ترجمه، در می  

کمتر  نماید و در حد مطلوبی روان، رسا و نسبتاً یکدست می ،به اتفاق موارد
ها یا صفحاتی را پیدا کرد که متن ترجمه مبهم  توان در این اثر حجیم، فصل می

ه جمل: لشود؛ مث ها در متن دیده می اییبرخی نارس ،با این وجود. و نارسا باشد
-هزیاد ب »است« 39صفحه  5در جمله بند  ثقیل است؛ 157اول بند آخر صفحه 

 ...فعل باید منفی باشد و  90در جمله اول صفحه  کار رفته؛
اما با توجه به  سبت به زمان انتشار کتاب خوب است،رعایت قواعد ویرایش و نگارش ن
نواقص متعدد نگارشی  توان گفت در حد ضعیفی است و سبک نگارش در حال حاضر، می

اشتباه حروف ؛ » و«و حرف عطف » .«و » ،«کاربرد عالمت  :مانند و ویرایشی دارد،
در مواقع الزم؛ عدم رعایت فاصلۀ مناسب بین کلمات » ،«؛ عدم استفاده از عالمت نگاري
؛ صفحۀ »...فکر و سنت ، و آداب و رسوم «: ، سطر ششم3صفحۀ : نمونه براي. و عالئم

، سطر دوم از آخر صفحه، بعد از کلمۀ 416؛ صفحۀ »پردازند ، و افرادي می«، 44
توان  نیز در سایر صفحات کتاب می گونه موارد را این. الزم دارد» ،«عالمت » اجتماعی«
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 compley 57در صفحه . به ویژه عدم رعایت فاصلۀ مناسب بین کلمات و عالئم دید،
اشتباه  58ها در صفحه تایپ شده، معادل انگلیسی اختالف نسل compleبه اشتباه 

  .است
ضوابط .  متوسط استآرایی در حد  نگاري و صفحه کتاب از نظر حروف  

ها، متناسب بودن نوع و اندازه قلم  سرصفحه، اندازة حاشیه(آرایی  مربوط به صفحه
کار هنوع قلم ب. در حد مطلوبی نیست) استفاده شده براي متن، تیتر و زیرنویس

رفته قدیمی، اندازة آن و همچنین حاشیۀ در نظر گرفته شده براي صفحات کم 
طرح خاصی . و از نظر صحافی ضعیف است) کاهی(نوع کاغذ نامرغوب . است

براي روي جلد که با ایدة کتاب و موضوع اصلی نویسنده تناسب داشته باشد، در 
  .نظر گرفته نشده است

با توجه به مرجع بودن این اثر، استفادة تحقیقاتی یا تأکید بر   
هاي تحصیالت  در دوره خصوصاز آن، مشکل حجم زیاد اثر بههایی  بخش
، به هاي کارشناسی براي حجم اثر ولی براي دوره. لی چندان مطرح نیستتکمی

البته سطح کتاب متناسب با . آید شمار میهمانعی براي استفاده ب هر حال،
 .ارشد و باالتر است هاي کارشناسی دوره

  
  محتواییبررسی 

شناسی از  با توجه به آشنایی نویسنده در حوزة نظري و پژوهشی جامعه  
رود مفاهیم را به درستی فهمیده و طرح کرده  بیستم به بعد، انتظار می میانۀ قرن

در توضیح ادبیات  ،اي موارد در پاره ،اما. باشد و در اغلب موارد چنین بوده است
 :شناسی و در تشریح نظریۀ کارکردگرایی ساختاري و مابعد او مانند نظریۀ جامعه

مردمی و  مبادله،   شناسی روشهاي کنش متقابل نمادین، پدیدارشناسی،  نظریه
شناسان این مکاتب را  هاي جامعه خاطر درك سوگیرانۀ خود، مفاهیم یا دیدگاههب

کند که ممکن است از یک نگاه انتقادي ناقص هم  دار طرح می اي جهت به گونه
ها، براي سؤال  برخی واژه. 411صفحۀ  :نگاه کنید به ،مثال براي .به نظر آید

، ) 144ص (، پارادایم )92ص ( سمبلیزم  :مثل ،ترجمه نشدهبعدي اصالً 
 )160ص (، اگزیستانسیال )158ص(انتلکتوش 
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و تالش  نظران صاحبمترجم محترم با مدد جستن از همکاران و   
رایج و  ،در موارد زیاديهایی روشن و رسا و به  اند از معادل هفراوان کوشید

اند که  هاي جدید زده اختن معادلدر مواردي، دست به س .مأنوس استفاده کنند
ممکن است در خصوص برخی از آنها جاي تأمل باشد یا پیشنهاد اصالحی یا 

باید توجه داشت که این اثر در دهۀ شصت و در روزگاري که . تکمیلی ارائه شود
شناسی عمده، تألیف یا ترجمه نشده  هاي جامعه نظریه هاي کتابهنوز بسیاري از 

الذکر خواهد  یی از موارد فوقها در زیر نمونه .است بزرگ بوده ي مهم و بودند کار
) است تر شناسی بازاندیشانه صحیح که جامعه(» شناسی تأملی جامعه«: مانند آمد،

معادل التین ذکر نشده ( شناسی مردمی، فونکسیونالیسم، رادیکالیسم، روش
ضیات فر« ،»فرضیات مسلم«، 47صفحۀ  ؛»انشعاب مضاعف«، 30؛ صفحۀ )است
  ؛»دوري ترمی«، 121؛ صفحۀ »نظریۀ اصالت سودمندي«، 81صفحۀ   ؛»کلی

در  ....و » هاي سایکدلیک فرهنگ«، 315صفحۀ   ،»پارانویک«، 176صفحۀ 
  elitist .است» اختالف نسبی«، »هااختالف نسل«معادل بهتر  57 حفۀص

  .گرا ترجمه شود بهتر است نخبه
کتاب، طبیعی است که این اثر فاقد با توجه به نظري و غیردرسی بودن   

طرح بحث  :آمار، تمرین، آزمون، نقشه و مانند آن باشد، اما از سایر ابزارها مانند
هاي تحلیلی  گفتار، مقدمه، ذکر مثال، مسائل تاریخی و شیوه مقدماتی، پیش

  . استفادة مناسب شده است
ضعیت نشان دادن و ،یعنی ؛این کتاب براي هدفی که دنبال کرده است  

 ،شناسی در دهۀ شصت و هفتاد میالدي بحرانی فعلی یا در حال وقوع جامعه
 . جامع است

. انطباق نسبی دارد به طور کلی محتواي اثر با عنوان و فهرست آن   
کامل  متأسفانه مترجم محترم شناسنامۀ کتاب را به درستی و به طور زیرا

ترجمه  متفاوت التین آننسبت به عنوان  همچنین عنوان اثر را. اند نیاورده
که ترجمۀ  The coming Crisis of western sociology .اند کرده
ی در سشنا هاي جامعه نظریه، در ترجمۀ کتاب ریتزر به تعبیر محسن ثالثی ،آن

توان گفت  آمده است یا می )شناسی غربی بحران آتی جامعه( دوران معاصر
در نتیجه، محتواي ). شناسی غربی الوقوع جامعه بحران در حال وقوع یا قریب(



شناسی غرب        بحران جامعه  67

از مرور (اصلی کتاب که تماماً در خدمت عنوان کتاب و هدف نویسنده است، 
هاي  گرایی اولیه تا کارکردگرایی آمریکایی پارسونزي و نظریه انتقادي مثبت

) هاي رایج در بلوك شرق ارکسیستی و کارکردگراییهاي م نوظهور بعدي، جریان
به خصوص که نویسنده در فصول . با عنوان فارسی آن کامالً منطبق نیست

شناسی منتقد به خود و  نوعی جامعه کوشد، می) مخصوصاً فصل سیزدهم(یی انتها
ی  جزئهاي  اما مطالب کتاب با عناوین فصول و فهرست. بازاندیشانه را تبلیغ نماید

زیرا بسیاري از تیترهاي فرعی کتاب در . منطبق است ،و نه کامالً ،ا حد زیاديت
، تیتر 274در صفحۀ » هاي مخفی هویت«مانند تیتر . فهرست آن نیامده است

  . 357در صفحۀ » هاي مالکیت آنومی و نهاد«
هایی توان بخشمی، »شناسی جامعه نظران صاحببررسی آثار «درس در  

هاي  نظریه«هاي  در درس. کنفرانس، معرفی کرد از آن را درحدکلی و
نبع انتقادي، مناسب ارجاع و پژوهش است اما به عنوان یک م »شناسی جامعه

بیشتر در دورة تحصیالت تکمیلی قابل استفاده . براي تدریس مناسب نیست
  . است
هاي فکري و اجتماعی مؤثر در پیدایش آن  ایدة اصلی نویسنده و زمینه  

زیادي از مستندات نظري یا تجربی نویسنده به وضعیت  و همچنین بخش
هاي  دههداري و مارکسیتی، به  ی، اعم از سرمایهشناسی در کشورهاي غرب جامعه

نظر از  لذا از یک نظر مطالب کتاب صرف. گردد شصت تا هفتاد میالدي برمی
شده است، نسبت به وضعیت امروز جامعۀ   که کمتر کهنه ،آنها  خصلت نظري

شناسی در خدمت  کامالً روزآمد نیست، اما از جهت دیگر، قرار گرفتن جامعه غرب
هاي رفاه یا  ها، مجامع رسمی و صاحب قدرت اعم از دولت نیازهاي دولت

و ضرورت پیدایش نوعی جریان  شناسی هد و غیرانتقادي بودن  جامعهغیرمتع
ما، مطلبی  ،ۀدر جامع خصوص،شناسی معاصر، به دي در جامعهمستمر خودانتقا

  . باشد است که همچنان زنده، با اهمیت و قابل دفاع می
هاي  گرایی در درك و بیان جنبه این اثر هر چند واجد نوعی افراط  

شناسی غربی بوده است، اما در روزگار خود،  بحرانی یا محتمل براي بحران جامعه
، شناسی جامعه عیشناسی تأملی یا بازاندیشانه و طرح نو به ویژه با تأکید بر جامعه
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گذشته نوآورانه جلوه  اي بوده است که البته اینک مانند هاي نوآورانه داراي جنبه
  .کند نمی

شناسی مارکسیستی در بلوك شرق و مطالب و  نقد و ارزیابی جامعه  به عالوه،
که عالوه بر داشتن مطالب بنیادي و مروري  ،نحوة تدوین فصل پایانی کتاب

به این گونه که کار خود را از نگاه . گیرد جدیدي بهره می ةکلی به جزئی، از شیو
گویی گولدنر دیگري کار گولدنر نویسندة اثر را مورد سوال و  کند،ارزیابی می

  .شود هاي کتاب محسوب می بررسی انتقادي قرار داده است؛  از دیگر نوآوري
نظم منطقی و انسجام مطالب در هر فصل و کل اثر بسیار خوب است   

سیر مطالب کتاب از حیث تاریخی و ترتب منطقی مباحث از مکاتب آغازین و 
هاي شصت و  شناسی آمریکایی میانۀ قرن بیستم و دهه شناسی تا جامعه جامعه

دار بلوك شرق و سپس  شناسی ایدئولوژیک و جهت هفتاد میالدي  و جامعه
م تالش براي جستجوي برون رفت از بحران، قابل قبول، مناسب  و منسج

  . نماید می
هاي پایانی آخر هر فصل،  اما یادداشت. کتاب فاقد فهرست منابع است  

دهد که از منابع موجود براي تبیین موضوعات مورد بحث به  این امر را نشان می
  .قدر کفایت استفاده شده است

هر جا که از مأخذي . استنادات و ارجاعات اثر کامالً خوب است   
اده شده، به مشخصات منبع مزبور ارجاع داده شده مستقیم یا غیرمستقیم استف

 . است
از  رنگی چوب بینش انتقادي با تهگیري گولدنر در این اثر، در چار جهت  

گرا، مبتنی بر نوعی رادیکالیزم  گرا، ضدکارکرد نو، ضدمثبت بینش مارکسیتی
که بازاندیشانه است  ، یا به گفتۀ وي، تأملی شناسی متعهد گرایی و جامعه تاریخ

ها از قید و بندهاي خودساخته و  بخشی انسان در پی رسالت آزادسازي و رهایی
 . باشد ساخته می جامعه
با توجه به زمان و مکان انتشار این اثر و موضوعی که در پی بررسی   

شناسی غربی در نیمۀ دوم قرن  یعنی بحران نوظهور و فزاینده جامعه(آن است، 
هاي اسالمی ارتباطی پیدا  ه فرهنگ و ارزش، کار گولدنر مستقیماً ب)بیستم
هاي فکري، روشی و  در چارچوباما از آن جهت که نوعی نقد . کند نمی
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و نوعی علم و نظریۀ اجتماعی متعهد و  شناسی غربی دارد شناختی جامعه ارزش
هاي  و نسبت به ارزش و جنبۀ انعکاسی و بازاندیشانه کهمبتنی بر انتقاد از خود 

با  تواندمی. بخش وفادار است ی در خصوص شناخت متعهد و رهاییمتعالی انسان
هاي موجود در فرهنگ اسالمی مبتنی بر سوگیري کلی انسان در علم و  ارزش

هاي متعالی تأمل و تفکر، مراقبت و انتقاد از خود و کمک به  عمل به سوي ارزش
ناظر و (ا هایی را بسته به نوع نگرش م همسویی ادي سعادتمندانۀ انسانیت،آز

  . دربر داشته باشد) محقق
اگر با بینش انتقادي، آن طور که نویسنده خود خواهان است، خوانده   

هاي ایدئولوژیک یا سوگیرانه نویسنده از تفسیر رویدادها،  شود و نسبت به جنبه
بینی آینده هوشیار باشیم، بیشتر اثري سازنده و روشنگر خواهد  ها و پیش نظریه
  . بود

داري در  امانت .مل و روانی و رسایی در حد بسیار خوب استترجمه کا  
باشد، زیرا نام و شناسنامۀ کتاب به طور کامل و صحیح ترجمه  حد خوب می
  . نشده است

 و رسایی متن ترجمه شده، اصول ترجمه در حفظ یکدستی، روانی  
گذاري قابل فهم و  عادلداري در حد نسبی و از حیث م مطلوب، از حیث امانت

رعایت شده  بسیار خوب با توجه به موقعیت انتشار این ترجمه ناسب است کهمت
همچنین مقدمۀ کوتاه، ولی مفید و معناداري از سوي مترجم در ابتداي اثر . است

تواند به ارزش کتاب  که میو ضمیمۀ اعالم در انتهاي آن افزوده شده است 
ادل التین برخی ها مطلبی توضیحی نیامده و گاه مع در پاورقی .بیفزاید

 .اصطالحات یا اسامی ذکر نشده است
  

  پیشنهادها
به . دارد نیاز ویراستاري ادبی و تخصصی هتر از کتاب در چاپ جدید،براي استفادة ب

الخط، طراحی روي جلد،  ها، تغییر فونت و رسم  منظور بر طرف شدن ابهام برخی از جمله
نامه،  ،  در انتها واژههمچنین... . سامی و هاي اصطالحات و ا شدن معادل تصحیح و اضافه

  . نامه و ضمیمۀ موضوعی نیز تهیه و افزوده شود کتاب



  
 



  
 

  
  
  
  
  
  

  شناسی آمریکایی نقدي بر جامعه –شناختی  بینش جامعه  :عنوان اثر
  عبدالمعبود انصاري/  رایت میلز سی  :مترجم/ مؤلف
    1360/شرکت انتشار : سال نشر/ ناشر

 
  نقد و بررسی  معرفی،

در شهر واکو واقع در ایالت تگزاس زاده شد و در  1916سی رایت میلز در سال 
از دانشگاه ایالتی تگزاس با  1939او در سال . اي از طبقۀ متوسط پرورش یافت خانواده

التحصیل شد و سپس در دانشگاه ویسکانسین زیر  شناسی فارغ لیسانس در جامعه درجۀ فوق
شناسان معروفی از جمله هوارد بکر و هنس گرث ادامۀ تحصیل داد و در سال  نظر جامعه

نشگاه میلز کار تدریس را در دا. شناسی نائل آمد در جامعه ابه دریافت درجۀ دکتر 1941
لند شروع کرد و سپس به نیویورك آمده و به عنوان استادیار در دانشگاه کلمبیا  مري

سالگی  به علت حملۀ قلبی در سن چهل و شش 1962وي در سال . استخدام شد
. رغم عمر نسبتاً کوتاهش، آثار ارزندة متعددي از خود به جاي گذاشتمیلز علی. درگذشت
 برگزیدگان قدرتمند؛ )1959( شناختی جامعه بینش: ند ازارتعمدة او عبا هاي کتاببرخی از 

  ... .و ) 1960( یانکی گوش کن؛ )1962( ها مارکسیست؛ )1951( یقه سفیدان؛ )1956(
اسی نظري شن ترین آثار سی رایت میلز در زمینۀ جامعهاز مهم شناختی جامعه بینش کتاب

 5000رکت سهامی انتشار در ش عبدالمعبود انصاري ترجمه و 1360است که در سال 
نظریۀ «؛ »نوید علوم اجتماعی«: مقاله با عناوین 10این اثر شامل . دنسخه چاپ کر

؛ »ساالري اخالق دیوان«؛ »هاي عملی انواع شیوه« ؛»گرایی انتزاعی تجربه«؛ »کالن
در باب خرد و «؛ »هاي تاریخ استفاده«؛ »هاي بشري انواع جامعه«؛ »هاي علم فلسفه«

دربارة کسب و کار  نامبهو یک ضمیمه  »در باب سیاست در علوم اجتماعی«؛ »آزادي
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اجتماعی  اي ارزنده در سنت تحقیقات علوم که نمونهین مقاالت، ضمن اینا. باشد فکري می
  . شوند شناسی غیرمتعهد آمریکایی محسوب می جامعه برضدکالسیک هستند، کیفرخواستی 
وي معتقد است به . استوار است» شناختی جامعهبینش «اساس مقالۀ اول، بر مفهوم 

دار را در زندگی  توانیم تأثیر رویدادهاي عظیم و دامنه شناختی می کمک بینش جامعه
بندي میلز در  ترین طبقهمهم. هاي اجتماعی خود و دیگران درك کنیم خصوصی و فعالیت
بندي  وي، این طبقهبه عقیدة . بندي مشکالت و مسائل عام ساختی است این مقاله، طبقه

شناختی و خصلت برجستۀ کلیۀ آثار کالسیک در علوم اجتماعی  وسیلۀ اساسی بینش جامعه
  .است

گرایی انتزاعی  هاي مهم دیگر کتاب، مقالۀ مربوط به تئوري کالن و تجربه از جمله مقاله
کشد و  یشناسی را به تحلیل م میلز در این دو مقاله جامعه. است) 3و  2هاي شمارة  مقاله(

شناسی را  وي جامعه .کندمیپروا انتقاد  شناسی آمریکایی را بی دو سنت حاکم بر جامعهاز 
شناسانی که  داند و به همین دلیل نسبت به جامعه تطبیقی می –اصالتاً تاریخی 

  . ن بودیکنند، بسیار خشمگ آمیز تقسیم می شناسی را به صورتی مصنوعی و مبالغه جامعه
تطبیقی را مد نظر قرار داده و  –وي در سایر مقاالت نیز ضرورت تحقیقات تاریخی 

  .کند اجتماعی کالسیک می شناسان را دعوت به پاسداري از رسالت علوم جامعه
  

  شکلی بررسی 
در  ،هر چند. متن اصلی کتاب، تا حد زیادي نثر روان و رسا دارد  

کمی دشوار و بیشتر نیازمند  فهم زبان انتقادي و تحلیلی نویسنده ،مواردي
اما خواننده اغلب در فهم مقصود اصلی . نبی استاها و معلومات قبلی و ج دانسته

  . شود و نهایی نویسنده از عبارات کتاب دچار مشکل جدي نمی
در خصوص  نسبتاً رعایت شده است اما، قواعد نگارش در متن ترجمه  

 مشکل ،لۀ مطلوب بین کلماتبه ویژه کاما و فاص ،گذاري رعایت عالئم نقطه
 . وجود دارد بیشتر،

  :اشتباهات حروف نگاري هایی از نمونه
  »اصالتاً«به جاي  »اصالتۀ«: سطر اول  ، پاراگراف اول،11صفحۀ  - 
  »روي داده«به جاي » رویداده«: ، پاراگراف دوم، سطر دوم17صفحۀ  - 
  »ابرازي«به جاي » ابزاري«: ، سطر چهاردهم44صفحۀ  - 
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و در » هاي ویژگی«به جاي » ویژه گیهاي«: ، پاراگراف آخر، سطر دوم178صفحۀ  - 
  .Behaviorبه جاي  Beharior: زیرنویس

  »رنسانس«به جاي » رونسانس«: ، سطر ششم190صفحه  - 
  :عدم رعایت فاصلۀ بین کلمات  هایی از نمونه

  »سیجامعه  شنا«: و سطر چهارم» طهسل و تولیدي«: ، سطر اول10صفحۀ  - 
  »....نمی  توانست  توجه داشت که ....«: ، سطر چهارم32صفحۀ  - 
  »با اینوصف«، سطر اول؛ 44صفحۀ  - 
  »به خورددستگاههاي«: ، پاراگراف دوم، سطر هفتم69صفحه  - 
  »متعددقدرت،درك«: ، پاراگراف دوم، سطر دوم118صفحۀ  - 
  

پ اثر آرایی نسبت به زمان چا  نگاري نسبتاً قدیمی ولی صفحه حروف  
اصول مربوط به سرصفحه، تفاوت فونت کلمات در تیترها، . خوب و مناسب است

مشخصات منابع به طور کامل در . رعایت شده است... اصلی، پاورقی و  متن
هاي کلمات  ، همچنین اسامی و معادل)یعنی روش قدیم(زیرنویس صفحات 
ذ معمولی صحافی کتاب و نوع کاغ. ات ذکر شده استحالتین در پانوشت صف

طرح روي جلد، در ارتباط با عنوان و موضوع کتاب داللت روشنی را در بر . است
 .ندارد

  
  محتوایی بررسی

سی رایت میلز در عین جوانی، فکري عمیق، انتقادي و نثري رسا را در   
با توجه  .اجتماعی از خود ارائه داده است تحلیل مسائل نظري و تحقیقاتی علوم

از مطالعۀ آثار گذشتگان و تأمل در وضعیت  نسبتاً عمیق ويه دقت و دانش ب
گرایانه به اوضاع و  اجتماعی به عنوان یک واقعیت اجتماعی و نیز توجه واقع علوم

احوال فردي و اجتماعی توانسته است مفاهیم و اصطالحات را به طور دقیق و 
  . انتقادي ارائه دهد –جا در قالب یک دستگاه تحلیلی هب

خصوص با توجه به سوگیري هب –گذاري و نثر مترجم  معادل هر چند  
نز دچار ضعف و مشکل ودر ترجمۀ فرازهایی از نظریات پارس -  مترجمنویسنده و 

. سازي اصطالحات تخصصی مناسب است ولی کیفیت معادل ،استجدي 
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 Patterns ofهاي تمایل ارزشی در برابر  انگاره: ها اي از نارسایی نمونه
value  نفس در مقابل  ؛42صفحۀ درego  مصوبات در برابر  ؛44در صفحۀ

Sanction  و نابهنجاري در مقابلAnomic  همچنین نگاه  ؛45در صفحۀ
  ...و  43و  42، 41کنید به ترجمه صفحات 

با توجه به خصلت نظري و غیردرسی بودن این کتاب، از ابزارهایی   
به جز یک جدول در صفحۀ (تمرین و پرسش، نقشه، نمودار، جدول  :همچون

چینی مناسب  در عوض از تمهید مقدمات یا زمینه ،و آمار استفاده نشده) 226
ها، ارجاع به  مثالجا میان آنها، ذکر هها، ارتباط و اتصال درست و ب براي بحث

تعادل استفاده کرده جا و مههاي ب گیري پردازان و نتیجه ر نظریهمتون مختلف سای
ال ده است تا فصول کتاب را با طرح سؤمعموالً کوشش نویسنده بر آن بو. است

گیري  اي و بحرانی خاصی آغاز کند و در پایان به پاسخ و نتیجه یا وضعیت مسئله
 41، 39، 19مطالب صفحات  براي نمونه، به .مناسبی براي آن مسائل دست یابد

  نگاه کنید  ...و  94، 42
  .اب در طرح مسائل و اهداف مورد نظر نویسنده نسبتاً جامع استکت  
 ،هر چند. منطبق است  با فهرست آن نسبتاً نسبتاًمنطبق با  محتواي اثر  

انواع  -  7مانند (برخی از اسامی فصول چندان که باید گویا و رسا نیستند 
یعنی  ،اما عنوان کتاب ،)دربارة کسب و کار فکري: هاي بشري و ضمیمه جامعه

گذاري آن مترجم ضمن به خرج دادن ذوق  که در معادل -  شناختی بینش جامعه
  - عبور کرده است  Imaginationو سلیقۀ شخصی از حد معناي لغوي کلمه 

شناسان  که در زمرة جامعه ،هاي نویسنده آن با روح و هدف کلی کتاب و دغدغه
. باشد  ست، سازگار میایی اشناسی آمریک انتقادي و پیشرو این عرصه در جامعه

هاي  ها و جوامع آنها به عنوان واقعیت مطالعۀ انسان اجتماعی  رسالت اهالی علوم
در مسائل روزمره یا تسلیم  است، نه به هم پیوسته، تاریخی و دگرگون شونده

پردازي کالن یا  هاي از خودبیگانه شده و گمراه کنندة آکادمیک یا نظریه سنت
کارانۀ  ساالري کاسب گرایی افراطی و انتزاعی و دیوان گرفتار شدن در تجربه

پذیري  بینش، تخیل و انعطاف یبلکه داشتن نوع گم شود؛ ...پژوهشی معمول و 
شناختی است که بتواند درك عمیق، واقعی و  فکري، روشی و پژوهشی جامعه

باید ضمن داشتن  ،براي این امر. گشایی از مسائل امروز ما را پدید آورد راه
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هاي اجتماعی سطح خرد و کالن را در تحول تاریخی و  پدیده ،ویکردي انتقادير
به صورت چند  ،اند شان و در بستر حقیقی اجتماعی که به وقوع پیوسته نهادي
  . اي و جامع مورد توجه قرار داد رشته
و  »ها نظریه«به عنوان یک منبع کمکی و مرجع در دروس   
در دوره کارشناسی و  »نظران صاحببررسی آثار «، »شناسی هاي جامعه بینش«

  . کارشناسی ارشد قابل استفاده است
که البته بیشتر جنبۀ نظري دارد، متناسب با زمان  ،هاي این اثر داده  

و انتقادي  یشناسی و بینش تحلیل اما نوع مسئله. نگارش و انتشار آن است
  . رح استو قابل ط ،به خصوص در جامعۀ ما زنده ،نویسنده همچنان

- هب. ایدة اصلی کتاب و اغلب مقاالت و مطالب آن نوآورانه و بدیع است  
  .در زمان انتشار اثر ،خصوص

که فصول کتاب به ظاهر به موضوعات و مسائل مختلف با این  
شناسی نظري،  یعنی مسئله ،پردازند، اما روح کلی و مسئلۀ محوري کتاب می

انتشار اثر  زمان خصوصهب(نی شناسی در وضعیت کنو روشی و پژوهشی جامعه
کوشد تا  کتاب می. ستواحد و منسجم ا) به تأکید نویسنده و حتی شاید تاکنون

انتقادي یکسانی را دنبال کرده  - تحلیلی  تفکرمسائل مطرح شده،  در زمینۀ تمام
محور  این با توجه به مسئله بنابر. یابد بینانه و متعادل دست و به نوعی پاسخ واقع

  .کتاب و فصول آن، انسجام الزم در اثر مورد بررسی وجود دارد بودن کل
میزان دقت در استنادات و ارجاعات، بسیار خوب است هر جایی که از   

  .آن ارجاع داده شده است  منبعی استفاده شده به
شناسی انتقادي مبتنی بر نوعی بینش  گیري نویسنده از نوع جامعه جهت  

خصوص هب ،شناسان کالسیک ه و روش جامعهتاریخی و ترکیب یافته از اندیش
شناسی و  سی رایت میلز به جریان اصلی جامعه. مارکس و وبر است

به خصوص از نوع آمریکایی  . کندبه ندرت انتقاد می شناسان زمان خود جامعه
ند و یا گم ا کنندة دانشگاهی شده هاي از خودبیگانه که یا تسلیم محض سنت ،آن

ی ساالري افراط هاي کالن تحقیقات تجربی و تابع دیوان يپرداز در نظریه گشته
و از خود نوآوري و جسارت و بینش کالن  و مطیع منافع قدرتمندان

  .  دهند شناختی بروز نمی معهجا
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شناسی متعهد، انتقادي،  خواهان نوعی جامعهکه  ،با توجه به رویکرد اثر  
هایی با  داري، ضدآمریکایی و ضدغربی است، همسویی نوآورانه، ضدسرمایه
به هاي اسالمی و مسایل مربوط به نظام جمهوري اسالمی  فرهنگ و ارزش

 .خورد چشم می
مجدد در راستاي  يدو افکار میلز را با بررسی انتقا ها اگر بتوان ایده  

توسعه علوم اجتماعی و کاربردي کردن آنها در مسیري صحیح به کار نوسازي و 
منظم، آکادمیک و به دور از  البته به شرط آنکه این کار. واند مفید باشدت برد، می
ین صورت در غیر ا. هاي ایدئولوژیک و افراط یا تفریط صورت گیرد گیري جهت

  . هد شدفکري و رفتاري منجر خوا نشدنی مهار به نوعی آنارشیسم 
. دارانه است نه در همۀ موارد، امانت ، روان، ترجمه ظاهراً کامل  

نز ترجمه بسیار ضعیف و ومتأسفانه در فصل دوم کتاب در خصوص آراي پارس
بعید نیست که در این خصوص سوگیري خاص مترجم مؤثر بوده . ناقص است

پیچیده  نز دشوار و شیوة نگارش ويودرست است که ترجمۀ عبارات پارس. باشد
چه در فصل دوم ،  اما آنو احیاناً توأم با لفاظی یا ور رفتن زیاد با مفاهیم است

  . هم از سوي نویسنده و هم بیشتر از سوي مترجم قابل قبول نیست ،آمده
معرفی  خصوص اي در اي چند صفحه مترجم براي کتاب مقدمه  

 ،همچنین. است آورده را هایی از این کتاب نویسنده و آثار وي و همچنین بخش
  .ها توضیحات مکملی آورده است ر پانوشتد ،در برخی موارد

  
  پیشنهادها
 . تخصصی و ادبی دارد ينیاز به ویراستاردر کل کتاب   -
نامه به کتاب  رست منابع، نمایه موضوعی و اعالم و واژهفه  الزم است -

 . شود افزوده
نز است، مجدداً ترجمه وهاي پارس آن بخش از متن که مربوط به نوشته -
 . شود
  



  
 

  
  
  
  
  
  

  شناختی ساخت نظریه جامعه : عنوان اثر
  زاده عبدالعلی لهسایی/جاناتان اچ ترنر: مترجم/ مؤلف

  چاپ دوم  1382/ نوید : سال نشر/ ناشر 
  

  نقد و بررسی  معرفی،
وي لیسانس خود را در . شناسی در دانشگاه کالیفرنیا است جاناتان اچ ترنر استاد جامعه

. دانشگاه کرنل اخذ نمود از لیسانس و دکترایش را از دانششگاه کالیفرنیا و فوق 1965سال 
ی، شناسی قوم عاطفه، جامعه :هایی چون در حوزه شناسی جامعههاي  او غیر از نظریه

  .شناسی تخصص دارد قشربندي اجتماعی و بیوجامعه
پیدایش : از جمله. ی نوشته استسشنا هاي جامعه هنظریزمینۀ هاي زیادي در  کتاب ترنر 
 کارکردگرایی، )1993( شناسی کالسیک اي جامعهه نظریه، )1988و  1981( شناسی جامعه

 ساختار نظریه، )1985( هربرت اسپنسر ،)2001( شناسی راهنماي نظریه جامعه، )1979(
 شناسی سازي در جامعه نظریه، )2002و  1998، 1986، 1991، 1982، 1977( شناسی جامعه

  ).1988( نظریه کنش متقابلو ) 1989(
شناختی  پیدایش و ساخت نظریه جامعهعنوان  با ترنر در تدوین دو جلد کتاب ابتکار

شاره به عوامل و چگونگی ظهور پس از برخی مباحث نظري کلی و امبداول . ارزنده است
را با  شناختی هاي جامعه شناختی، سنت پدید آمدة فکري و ارائه نظریه پردازي جامعه نظریه

یافته  کند و کتاب دوم الگوهاي ساخت دنبال می شناسان اولیه بیان و تکیه بر اندیشه جامعه
باقیمانده به بحث هاي  شنظري یا مکاتب پدید آمده در قرن بیستم را همراه با چال

  . و ارزنده استگذارد،  می
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کار مقایسه در  ، در زمان خود،شناختی هاي جامعه ساخت نظریه کتاب همچنین
طرح نظریه پیتر  ؛هاي ستیز و تلفیق آنها در آراء دارندورف و کوزر کارکردگرایی با نظریه

توجه به  ؛مقایسه کنش متقابل و کارکردگراییبالو در چارچوب مبادله سطح کالن؛ 
و سرانجام ارزیابی و تحلیل میراث نظري بر جاي  شناسی مردمی تازه پدید آمده روش

در هر دو کتاب، ترنر  در کل،. ن، نوآورانه و ابتکاري استهاي پیش روي آ مانده و چالش
ترین و آخرین میراث برجاي مانده تا مهمپردازي را پیوسته و منسجم  اصل موضوع نظریه

 این تالش خواهد نشان دهد و می کند دنبال می) طور کاملهالبته نه ب(در زمان خود 
چگونه شروع شده، تکامل یافته، الگوبندي و ساختاربندي دورة جدید  ، درنزدیک به دوقرن

  .شده است و چه وضعیت نهایی پیدا کرده است
نسخه  3000انتشارت نوید  در  1382و در سال  عبدالعلی لهسایی زاده ترجمه این اثر را

  .است مجدداً چاپ کرده
  :سایر اثار مشابه

  حسین ادیبی و عبدالمعبود انصاري                             شناسی هاي جامعه نظریه
  محسن ثالثی/ جورج ریتزر              شناسی در دوران معاصر نظریۀ جامعه

  غالمعباس توسلی                            شناسی هاي جامعه نظریه
محمد حاضري  علی/ ویلیام اسکیدمور                 شناسی تفکر نظري در جامعه

  وهمکاران
  عباس مخبر/ یان کرایب       از پارسونز تا هابرماس: نظریه اجتماعی مدرن

  
  شکلی  بررسی

 دقت ، در عین حال،واست نثر کتاب در متن اصلی آن، روان و رسا   
مه شده، نارسا و متن ترج ،متأسفانه ،اما. باالي آکادمیک، تحلیلی و تحقیقی دارد

که فهم مطالب عمیق و باارزش کتاب را بسیار  پر ابهام و اشتباهات بسیار دارد
  :هاي زیر نگاه کنید به نمونه .سازد ممکن میگاه نا دشوار و

هاي تاریخی و  ل ریشهدر این جلد، من درصدد تحلی«: ، پاراگراف اول7صفحۀ 
کارکردگرایی، نظریه تضاد، : شناسی سازي جامعه نیمرخ معاصر نمونه مسلط نظریه

 .»ام گرایی و نظریه مبادله بوده کنش متقابل
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اي هر یک از هوقتی که این التقاط با تالش«: ، پاراگراف دوم283صفحۀ 
دیگري از اي  مبادله –فراهم نمودن یک شق نظري  نویسندگان معاصر، براي

هاي  از دو دهۀ گذشته نظریه نظریه کارکردي پارسونزي مرتبط شود، رشد بیش
اي،  ، تصویري مبهم، از مفاهیم و اصول پایدار عاریهشناختی اي جامعه مبادله

هاي منسوب به اشکال  منتخب از دیگر مطالعات و واکنش نسبت به نارسائی
 .»دهد کارکردي نظریه را در این فصل، نشان می

ها بر  فرایندهاي مبادله به منظور تفکیک گروه«: ، پاراگراف آخر288صفحۀ 
ها در تحسب دسترسی نسبی آنها به کاالهاي ارزیابی شده، منتهی به تفاو

 .»کنند قدرت، پرستیژ، و امتیاز، عمل می
در مطالعه نژادي مشهورش، از «: ، پاراگراف اول، سطر پنجم289صفحۀ 

 –هاي جزیره دریاي جنوب یک گروه از فرهنگ –ساکنین جزایر تروبریاند 
اي موسوم به حلقه کوال مشاهده نمود، یک حلقه  مالینوفسکی یک نظام مبادله

ی از جزایر اي میان افراد در جوامعی که در حلقه وسیع بسته از روابط مبادله
 .»سکونت داشتند

مارسل موس به تفسیر مجدد تحلیل « : ، پاراگراف آخر، سطر سوم291صفحۀ 
 .»مالینوفسکی از کوال رهنمود شد

ی خلق، هاي، اخالقی گرو در نهایت، روابط مبادله«: ، سطر هفتم292صفحۀ 
 . »اندازند که یک جوهرة واحد است کار میهتقویت و ب
مفهوم پاداش را از  له جدیددهاي مبا نظریه«: دوم ، پاراگراف297صفحۀ 

کار هرفتارگرایان به عاریه گرفته و آن را به منظور توجیه ارثیه مبادله سودگرا ب
 »...برند،  می

با چاپ گروه انسانی،  1950کار هومنز تا سال «: ، پاراگراف آخر، سطر اول300صفحۀ 
 .»شناختی نشان داد سازي جامعه نظریهبرد استقرائی براي مبادرت روشنی در مورد راه

 .به طور کل متن احتیاج به ویرایش ادبی و تخصصی دارد  
  اشتباهات حروف نگاري

  بین به جاي بیش : ، پاراگراف دوم، سطر سوم283صفحۀ  -
شناسان به جاي  جامه: ، پاراگراف دوم، سطر ششم283صفحۀ  -
 شناسان جامعه
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 توماس هابستوماي هابس به جاي : ، سطر اول393صفحۀ  -
 ...، کنتریل به جاي کنترل و441صفحۀ  -

  کاربرد نادرست مفاهیم
 »....هاي مسلط نمونه... « : ، سطر چهارم6صفحۀ  -
 »....ولی معهذا .... «، پاراگراف آخر، سطر دوم، 7صفحه  -
تصورکشی نظریه کارکردي .... « ، پاراگراف آخر، سطر نهم، 7صفحه  -

...« 
 »....در فرض مداوم « : ر اول، پاراگراف دوم، سط107صفحۀ  -
 »...ترجیح صریح ... « : ، سطر آخر286صفحۀ  -

  »،«کاربرد نادرست عالمت 
نشان  ، راماند به آن می... «: ، پاراگراف آخر، سطر سوم7صفحه  -
 ».دهند می

که  را،یعنی شخصیت .... «: ، پاراگراف دوم، سطر سوم51صفحه  -
 »....روابط 

 از،یک بررسی آزمایشی ... « : ر ششم، پاراگراف دوم، سط283صفحه  -
 »....هایی  سنت

  » و«و حرف عطف » ،«کاربرد عالمت 
 »....باال ) د(کننده جدید، و  یگانه.... « : ، دوم، سطر نهم65صفحه  -
  » ....پرستیژ، و امتیاز ... « : ، پاراگراف اول، سطر ماقبل آخر288صفحۀ  -

  »و«و حرف عطف » .«کاربرد عالمت 
اندکی  و. مجسم کرد... « : ، پاراگراف دوم، سطر یازدهم ۀصفح -
  »....بعد

هاي  تناسب بین فونت .است خوبرایی آ و صفحه نگاري از لحاظ حروف  
ها متناسب  حاشیه. رعایت شده است نویسرمتن و زیتیترها، استفاده شده در 

فی صحا .سرصفحه نام کتاب و شمارة صفحه و عنوان فصل درج شده است .باشد می
فضاي فکري  کتاب قابل قبول و تا حدي دربرگیرنده طرح جلد. کتاب مطلوب است

 .است شناسی در کتاب  متنوع و متشتت درون مکاتب جامعه
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انتشارات نوید شیراز منتشر  1372براي اولین بار در سال   را این اثر  
همان انتشارات بدون تغییرات عمده براي  سال، 10کرده است و پس از گذشت 

تنها تغییراتی که در چاپ دوم صورت گرفته، بهبود . است ن بار به چاپ رساندهومید
در هر دو چاپ اول و دوم، از طرح جلدي یکسان با . کاغذ و طرح جلد کتاب است

 .، استفاده شده استرفته کارههاي ب اندکی تفاوت در رنگ
  

  محتواییبررسی 
 تاب اصلی کمفاهیم و اصطالحات تخصصی، متن  از لحاظ کاربرد  

 .افی و ویژگی مرجع و الگو بودن را دارداصالت ک
و اغلب  هاي رایج استفاده کرده است مترجم محترم گاه از معادل  
 که در موارد متعدد چندان که باید درست یا رسا نیستند  هاي دلخواه خود را معادل

مراتب اطالعاتی کنترل : نگاه کنید به ،مثال براي .به کار برده است
Informational hierarchy of Control دیگران عمومی شده ،

Generalized othersشده امري ، مؤسسه هماهنگ  Imperatively 
coordinated association بدیهی ،Self evident  تصویر خود ، 

self imageتفسیر خود ، self interpretation  خودرایان ،self 
regulating راهنمائی، گروه استنادي، گروه reference group  ،
، تحول sociabilityپذیري ، معاشرتvariationتغییرپذیري
  .sympathy، دلسوزيsocial changeاجتماعی

  
استفاده شده و در اي  در این اثر از نمودار و جداول تلخیصی و مقایسه  

بندي مطلوب صورت  چینی الزم و گسترش و جمع همه موارد، بحث با مقدمه
 .گرفته است

، در مقطع »)2(شناسی  هاي جامعه نظریه«محتواي این اثر براي درس   
 .کارشناسی و باالتر کامل و جامع نیست

بعضی از . محتواي اثر در متن فارسی با فهرست آن منطبق نیست  
همچنین انطباق . پیشگفتار مترجم و مؤلف در فهرست نیامده است :مطالب مانند
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قدري قدیمی و متناسب با زمان نگارش و چاپ محتوا با عنوان اثر کامل نبوده و 
 .اولیه آن است

ریزي براي  عالی برنامهبا سرفصل شوراي% 70تا  60مطالب اثر حدود   
ارد و برخی از مطالب را شامل مطابقت د »)2(شناسی   هاي جامعه نظریه درس«

 .شودنمی
هاي مصداقی  هاي کلی و نظري به بحث ترتیب منطقی مطالب از بحث  

اي و مکمل و از  نیز از قدیم به جدید، از اصلی، رایج و مسلط به فرعی، حاشیهو 
به خوبی  هاي تحول احتمالی در آینده گیري نهایی و بیان زمینه ابتدا تا نتیجه

  . سازماندهی شده است
گیري  مند به نتیجههو عالق دارد ي ا مقایسه - ترنر رویکردي انتقادي   

 .نده استآی کاربردي صریح و راهگشا براي
  
  

  پیشنهادها
روان و رسا نبوده و به هیچ وجه گویاي دقت، عمق و   این کتاب،   متأسفانه ترجمه

شود کتاب مورد بحث  توصیه می ،لذا. گسترة اندیشه، تحلیل و زحمت نویسنده آن نیست
  .  مجدداً ترجمه شود آن،هاي  به طرزي شایسته، به ویژه بر اساس آخرین چاپ

  



  
 

  
  
  
  
  

  شناسی هاي جامعه نظریه : عنوان اثر
  حسین ادیبی و عبدالمعبود انصاري  :مترجم/ مؤلف
   1358/ جامعه: سال نشر/ ناشر

    1383/ دانژه: سال نشر اثر تجدیدنظر شده/ناشر دوم
  

  معرفی، نقد و بررسی
نوشتۀ دکتر ادیبی و دکتر انصاري با هدف معرفی و  شناسی هاي جامعه نظریهکتاب 

 5000انتشارات جامعه در  1358شناسی معاصر در سال  هاي عمده در جامعه بررسی نظریه
محور در حوزة  به عنوان نخستین کتاب نسبتاً کامل و مکتب ايصفحه 304نسخه 
ا پیش از  این تاریخ، به جز برخی جزوات ت. منتشر کردشناسی  ها و مکاتب جامعه نظریه
 مراحل اساسی اندیشه .اندکی همچون هاي کتابها  از مدرسان این گونه دروس و  نظریه

نوشتۀ امیل  شناسی قواعد روش جامعهو ) جلد اول(نوشتۀ ریمون آرون،  شناسی در جامعه
مهمی در حوزة  کتاب نسبتاً جامع و ،نوشتۀ گورویچ طرح مسائل جامعۀ امروزدورکیم و 

از این بابت، فضل سبقت براي این کتاب و . مورد بحث به بازار عرضه نشده بود
و  ،این اثر با خصوصیات ظاهري حداکثر متوسط. 1نویسندگان محترم آن محفوظ است

                                                        
تر از آن تألیف یا ترجمه شده  هاي دیگري نزدیک به این اثر و احیاناً کامل ها طول کشید تا کتاب سال. 1

درآمدي بر ، )سال بعد 10حدود (نوشتۀ دکتر توسلی  شناسی هاي جامعه نظریهمانند . و  انتشار یابد
نوشتۀ ویلیام اسکیدمور،  شناسی نظري در جامعهتفکر تنهایی، نوشتۀ  شناسی هاي جامعه مکاتب و نظریه

نوشتۀ جورج  شناسی هاي جامعه نظریهنوشتۀ لوییس کوزر،   شناسی زندگی و اندیشۀ بزرگان جامعه
  ... ریتزر و 
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 نسبت به ي انقالب اسالمی در فضایی که یک سال پس از پیروز ،شاید قدري شتابزده
انتقادي  –به ویژه رویکرد مارکسیستی  شناسی، هاي جامعه يتئور(ه مباحث این گون نیاز

اجتماعی و محافل روشنفکري و دانشگاهی  هاي علوم در میان اهالی رشته) حاکم بر کتاب
  .داد، به بازار عرضه شد پاسخ مثبت می

که گویا در تجدید (سال، به استناد یادداشت دکتر حسین ادیبی  23این کتاب پس از 
» سپاس«عنوان با ،)تري داشته تر و اصلینقش مهمسبت به  همکار خود چاپ این اثر ن

بر اساس تاریخ نشر  ،هر چند. انتشار یافته است قید شده، 1381که در ذیل آن تاریخ 
سال براي بار دوم تجدید چاپ شده  25که در شناسنامۀ کتاب آمده، پس از ) 1383(کتاب 
  . است

بندي و نحوة تحلیل دیدگاه  مؤلفان را در طبقهاي که رویکرد  کتاب با مقدمه
ها با  بحثی دربارة چگونگی ساخت نظریه ،سپس. شود کند، آغاز می شناسی روشن می جامعه

شناسی مطرح  وان جامعهآراي برخی از پیشر ،پس از آن. کند هایی ادامه پیدا می ذکر نمونه
و نوبت به  شودضاد بحث میر و کالن کارکردگرایی و تدو مکتب پهنانگ آنگاه. شود می

ز مقدمه و کلیات به سوي مطالب نوعی توالی زمانی و سیر ا. رسد مکاتب سطح خرد می
ها از خاستگاه و  در فصل. شود تر در کل کتاب و فصول دیده می تر  و مشخص یجزئ

شود و  ب و آثارشان یاد میآراي اندیشمندان آن مکت ،پیشینۀ مکتب، برخی مفاهیم و سپس
با نوعی انتقاد کم و بیش . (یابد اي انتقادي، بحث هر فصل پایان می با مقایسه ایت،درنه

  ).اي مقایسه
بیان صریح  توانمی غیر از اصل تدوین و انتشار و کلیت کار، ،از نکات مثبت کتاب

سازي در ابتداي اثر، حرکت از  ، توجه به موضوع نظریه)در مقدمه کتاب(دیدگاه مؤلفان 
ها، آوردن مطالبی دربارة برخی از د و رعایت تقریبی توالی زمانی آنه خرمکاتب کالن ب

اندیشمندان مکاتب انتقادي و فرانکفورت و عرضۀ اطالعاتی پیرامون نسل دوم مکاتب 
ویکرد و داشتن ر) شناسی مردمی، مبادله شناسی پدیداري، روش جامعه(شناسی  جامعه

روانی نسبی متن و نگارش نسبتاً ساده  فقط از حیث شکلی،. چالشی و انتقادي را  برشمرد
  .آن را باید از نکات مثبت اثر مورد بررسی قلمداد کرد

منحصر دانستن هرگونه رویکرد و نظریۀ علمی یا فلسفۀ مفید و  ، از نکات منفی اثراما 
به عوض کل آن  را شناسی، بخشی از مباحث جامعه هاي مارکسیستی و مترقی در نظریه

تصنعی میان  ،نوعی تفکیک نسبتاً ایجاد. قلمداد کردنسی علمی و پیشرو شنا یا جامعه
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گروه خاصی باشید تا  ها؛ یعنی بایدمتعلق به  شناسی و اصحاب آن مکاتب جامعهها و  نظریه
وضعیت مستقر و  ضد کار، جو، انقالبی، مترقی، غیرمحافظه ، پیشرو، آزادیخواه، عدالتعلمی
کار و طرفدار منافع  محافظه ري شناخته شوید، واتر نهدا و کارهاي نظام سرمایهساز 

حقایق تاریخی و  از برخی به طوري که. شناسی هستید حاکم یا مسلط جامعه نیروهاي
نادیده گرفته بندي تصنعی  به نفع موفقیت دسته ،ها وجوه تمایز  اشخاص مکاتب و نظریه

کما (انتقاد مصون دانستن  ونههاي وابسته به آن را از هر گ ، مکتب تضاد و نظریهشده
 ،)کتاب بدون هرگونه انتقاد بر خالف فصول دیگر پایان یافته است ازکه این فصل این

نظر از ماهیت دیدگاه موضوع و روش مورد مطالعه  ها، صرف معیار ارزیابی مکاتب و نظریه
ط در هایی که قصد پاسخگویی به آنها را داشتند، فق بستر زمانی و مکانی و پرسش ،آنها

درك نادرستی از مفهوم و جایگاه نظریه و تحقیق و  ،اصول مکتب تضاد خالصه کردن
هایی از  نحوة ساخته شدن آن به عنوان یک پویش اساساً ذهنی، پس از دریافت نشانه

که از طرح مسئله تا پایان تحقیق مبناي کار خواهد بود، سوء برداشت از  ،واقعیت بیرونی
روش کار دورکیم، مفاهیم وبر، مفاهیم  :مانند ،شناختی ها و مفاهیم جامعه بسیاري نظریه
ها، ارائۀ تعریف نادرستی از  پردازي آن نز و مرتن و توان و جایگاه نوع نظریهونظري پارس

هاي  و صدور برخی احکام جانبدارانه و جزمی همگی از کاستیگرایی پدیدارشناختی  تقلیل
  . باشد محتواي این اثر می

ویراستاري ضعیف، عدم پوشش کافی به موضوع، اهداف و از نکات ضعف این کتاب، 
شناسی  ها و مکاتب و رویکردهاي جامعه توجهی به برخی نظریه سرفصل درس، بی

  .آید مار میبه ش ) 1358( 1980سیک و جدید تا سال کال
  

  کتاب نوشتۀ حسین ادیبی و عبدالمعبود انصارينکات مربوط به چاپ جدید 
عنوان حتوایی در چاپ جدید کوشش شده است با افزودن مطالبی بهاز لحاظ تغییرات م

بندي مجددي از رویکردهاي نظري  که حاوي تعریف و دسته، پیشگفتار ویراست دوم
از اصول و مفاهیم آنهاست، به ویژه توضیحات اي  شناختی و اشاره به پاره جامعه
هاي اجتماعی  به تحوالت شتابان در حوزه ها و توجه بارة مباحث فمینستتري در مفصل

 25 ، کتاب از وضعیت قدیمی )نهاي اجتماعی گوناگو جهانی شدن، ظهور جنبش(مختلف 
  . سال پیش خود تا حدي خارج شود
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  در نسخۀ تجدید چاپ شده، رات شکلییتغی   
و  برانگیز است ش جذاب و تأملکاري نو و کم و بی تغییر طرح روي جلد و پشت آن، – 

  .معنا و غیرجذاب بود، متفاوت است که بسیار خنثی، بی ،از این حیث با طرح پیشین
) قطع کتاب پیشین رقعی و کتاب فعلی وزیري است(تغییر نوع کاغذ جلد، قطع کتاب  –

  .کاغذ استفاده شده براي صفحاتو نوع 
  .تر  آرایی جدیدتر و مناسب نگاري و صفحه حروف –
گذاري که متأسفانه با اشتباهات فراوان و  ویراستاري ادبی کتاب در حوزة عالیم نقطه –
  .ارزش شده است بسیار صدمه خورده و بی حروف نگاريهاي چاپی یا  دقتی بی

که از  ،گذاري ب پیشین در خصوص عالئم نقطهدر تجدید چاپ، سعی شده تا کاستی کتا
همان گونه که گفته شد، بروز نواقص  ،اما. این حیث بسیار فقیر و ناقص بود، رفع شود

رغم برخی تغییرات ظاهري به دقتی در چاپ کتاب،   این اثر را علی سؤال برانگیز، بی
  .کاري ضعیف بدل کرده است

نما در انتهاي کتاب که از  نما و نام نما، موضوع هواژ نامافزوده شدن ضمائمی مفید به – 
و شناسنامۀ کتاب شدن  به روز همچنین. آمد هاي چاپ پیشین کتاب به شمار می کاستی
، از در آغاز اثرسپاس و پیشگفتار ویراست دوم بدون امضاي نویسنده  ناممطلبی بهچاپ 

  .شود دیده می جمله تغییراتی است که
  :شود  نکات شکلی و محتوایی اثر اشاره میدر ادامه به برخی 

  
  شکلیبررسی 

هاي تصنعی در گزینش  کتاب اغلب نثري روان و به دور از پیچیدگی  
اما در مورد رسایی مطالب باید گفت، متاسفانه  ،پردازي دارد ها و عبارت واژه

هاي نادرست ناشی از سوگیري  عالوه بر اشتباهات، ابهامات و برداشت
و چاپی وضعیت  نگاري به دلیل وجود اغالط فراوان حروف ،ؤلفانایدئولوژیک م
بنابراین کتاب در کل از نظر روانی در وضعیتی بین خوب تا بسیار . مطلوب نیست

  .باشد خوب و از حیث رسایی حداکثر در حد متوسط می
شیوة نگارش مطلب، معمولی، یعنی اغلب به دور از تصنع عمدي یا بیان 

ي تا حد گذاري و نکات ویرایشی صور اصول نقطه. ادبی استفاخرانه و برجستۀ 
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از جمله اغالط چاپی  اغالط چاپی در کتاب وجود دارد،.  امکان رعایت شده است
  :توان به موارد ذیل اشاره نمود می ،موجود در چاپ جدید

به جاي » لیرالی« :19؛ در صفحۀ »بلومر«به جاي » بلومرمر«: 31در صفحۀ 
  ...و» لیبرالی«

ها در کتاب مشاهده  برخی اشتباهات دستوري در ساختار کلمات یا جمله 
 ویسندگان و گاه به اشتباهات حروف نگاري و چاپی،شود که گاه به سلیقۀ ن می

  .مربوط است
  .الزم دارد» ،«، پاراگراف آخر سطر اول بعد از کلمۀ فمینیسم 19صفحۀ 
متعدي، یعنی به جاي فعل جمله باید الزم باشد نه  :، سطر پنجم16صفحۀ 

  . »نماید می«باید گفته شود، » نمایاند می«
به تبعیت از » و«و حرف عطف » ،« :، پاراگراف دوم، سطر ششم195صفحۀ 

  .الگوي انگلیسی با هم به کار رفته است
ها رعایت شده  کار رفته در متن، تیترها و زیرنویسهتناسب بین فونت ب  
نوع کاغذ و . ها کمتر است نسبت به سایر کتاباندازة حاشیۀ باال و پایین . است

ها، جایگاه  طرح روي جلد، از حیث انتخاب رنگ. جلد مورد استفاده مناسب است
و فونت انتخاب شده و نحوة نوشتن تیترها، مشخصات روي جلد به فارسی و 
  .پشت جلد به زبان انگلیسی شاید تا حدي نشانگر اسلوب مورد پذیرش ناشر باشد

که آن، عینک  لی روي جلد، قسمت باالي صورت شخص وطرح اص    
شاید نشان دهندة کرة زمین در چارچوب قاب عینک و نمادي از جهان باشد، 

اي شخص، تصویر زنان و مردان به به جاي موه. جذاب و تأمل برانگیز است
پوست و  هاي رنگین ، که نمادي از اعضاي جامعه و شاید اقلیتصورت درهم

  .دهد، قرار گرفته است ن و زنان را نشان میدرآمیختگی مردا
این طرح حاکی از ایدة اصلی نویسندگان و چه بسا ناشر باشد که  در   

، منعکس شده )مضا خاتمه یافتهکه متاسفانه بدون ا(در پیشگفتار ویراست دوم 
هاي زنان،  نبشایدة تحول شتابان جوامع انسانی، ظهور ج ،یعنی است؛
در جامعه و نیز ... هاي سنی، جنسی، قومی، مذهبی و  قلیتر اپوستان و سای رنگین

جویانه در بستر پدیدة  خواهانه و عدالت خواهانه، آزادي رشد تمایالت برابري
  . شدن پرشتاب و رو به گسترش جهانی
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در مجموع بالغ  ،کتاب با ضمایم چندگانۀ خود و پیشگفتار ویراست دوم  
به ارزش  »)2(شناسی  هاي جامعه نظریه«صفحه است که براي تدریس  344بر 
 .دورة کارشناسی مناسب است برايواحد  3

  
  محتواییبررسی 

اصطالحات تخصصی مورد بدفهمی قرار گرفته یا  در بسیاري از موارد،  
ها و مکاتب  اند که از یک کتاب نظریه  شدهداده  انگاري توضیح سهلو با ابهام 
صحیح  ز مفاهیم نیز در جاي خودبسیاري اهر چند . رود شناسی انتظار نمی جامعه
 .اندناسب به کار رفته و تشریح شدهو م

چنان اي اصالحات، هم براي انجام پاره رغم تالشنما علی در متن اصلی و واژه
هاي  گذاري یا استفاده از تعابیر قدیمی براي معادل نواقص متعددي از حیث معادل

توان به استفاده از  میییرات مثبت از تغ. شود اصطالحات انگلیسی مشاهده می
     .اشاره نمود...  گرایی، تئوري روش شناسی مردمی و  عملگرایی به جاي مصلحت

  :اصطالحات ذیل اشاره کرد توان به  نیز می هاي نادرست نمونهاز جمله 
 – Psychoبراي» اجتماعی –روانی «استفاده از معادل   

Dramatic بینی واقع« ؛نمایشی –روانی  به جاي «Realism به جاي 
  Introspective Psychology» نگري شناسی درون روان« ؛گرایی واقع

به  Social Function» کنش اجتماعی« ؛بینانه شناسی درون روانبه جاي 
 Sociological» تصور اجتماعی« ؛»کارکرد اجتماعی« جاي

Imagination  فیقتل« ؛شناختی تخیل یا نوعی بینش جامعهبه جاي «
Suggestion پیشنهاد و  به جاي ....  

 
هاي مرتبط با آنها  و معادلدر پیشگفتار ویراست دوم مفاهیم تخصصی   

براي انجام  رغم تالشنما علی اما در متن اصلی و واژه. کار رفته استهب مناسب
گذاري یا استفاده از  چنان نواقص متعددي از حیث معادلاي اصالحات، هم پاره

 .شود هاي اصطالحات انگلیسی مشاهده می قدیمی براي معادلتعابیر 
نجایی که کتاب مورد بررسی ماهیتی نظري دارد، کمتر ضرورت از آ  

از این حیث،  شود حساس میاستفاده از آمار، تصویر، جداول و نمودارها در آن ا



89             شناسی هاي جامعه نظریه

تمرین و آزمون، . ندارد در حال حاضر این کتاب بیش از دو نمودار و یک جدول
دو  ،در کل ،اما. شود دیده نمیبندي در انتهاي فصول یا پایان کتاب نیز  جمع
هاي جدید و قدیم نویسندگان، طرح بحث  مفصل و آشکار کنندة دیدگاه مقدمه

ها و استفاده از ضمایم  ادي نظریهمقدماتی در اوایل فصول، توجه به مقایسه و نق
  .ه، قابل ذکر هستندمفید و راهگشا به عنوان ابزارهاي مثبت استفاده شد

هاي  نظریه«محتوا و موضوع این اثر با توجه به اهداف درس   
اکثریت مهم ها و مکاتب یا  زیرا همۀ نظریه. ، کامالً جامع نیست»شناسی  جامعه

در ضمن، در برخی موارد کتاب مطابق  . آنها را به تناسب در بر نگرفتند است
 –مباحث مرتبط با دیدگاه تفهیم هاي تلفیقی،  از دیدگاه. سرفصل مصوب  باشد
مدرن بحث  هاي نئومارکسیستی، پساساختارگرایی و پست تفسیري، برخی نظریه

  .نشده است
در خصوص شناسی و محتواي آن بیشتر  هاي جامعه عنوان کتاب نظریه  

در قالب . شناختی است هاي مختلف خرد و کالن جامعه بحث از مکاتب و دیدگاه
گذارانی شناسان کالسیک و بنیان شناسی، آراي جامعه ههاي جامع بحث از نظریه

هاي  شناسی دوره مارکس و نیز جامعه دورکیم، وبر، زیمل و، تاحدودي: چون
  . اند میانی و جدیدتر در مکاتب مختلف بیان نشده
شود که ناشی  هاي متعددي مشاهده می در خصوص انطباق با فهرست، نارسایی

در برخی . طباق آنهاستفهرست و متن کتاب و عدم اناز حذف برخی از تیترها در 
در کتاب  رفته سی پدیداري، آنچه انتظار میشنا نیز مانند فصل هفتم، جامعهفصول 

صفحه و بیشتر در حالت چالشی، انتقادي و در  10این فصل کالً . نیامده است
 هاي مقایسه با نظریۀ مارکسیستی و همراه با بدفهمی از اصطالحات و نظریه

  .پدیدارشناختی تدوین شده است
اي تغییرات شکلی و محتوایی  هر چند این کتاب با تجدید چاپ و پاره  

آید را در  چه در زیر می، اما همچنان مواردي از قبیل آنبه بازار عرضه شده است
انواع نظریه و اهداف آن، تفاوت : شود مقایسه با سرفصل مصوب شامل نمی

سایر علوم، مکتب اصالت ساخت، مکتب جغرافیایی، اجتماعی با  هاي علوم نظریه
  .شناسی هاي مختلف جامعه نقد کلی بر نظریه. نقد مکاتب از دیدگاه اسالم
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هاي پژوهشی  هاي جنبی و کمکی یا برخی بررسی کتاب براي استفاده  
ادي از سوي استادان اي انتق مقایسه خصوص برايهب دانشجویان و مدرسان،

به خصوص در  ،اما) در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد( تواند استفاده شود می
اگر چه . به دالیلی به عنوان منبع اصلی چندان مناسب نیست ، دورة کارشناسی

به لحاظ حجم، روانی عبارات به طور نسبی و اشاره به مکاتب مهم و نیز داشتن 
ن ید، لیکن به خاطر داشتبرخی ضمائم، ممکن است تا حدي مناسب به نظر آ

و چاپی بسیار زیاد، رویکرد جانبدارانۀ نویسندگان، عدم  اغالط حروف نگاري
به عنوان منبع  جامعیت، داشتن اشتباهات مهم در درك مفاهیم و تحلیل مباحث،

  .مناسب نیست اصلی براي تدریس
عنوان با  ید چاپ کتاب با افزودن مطالبیکوشش شده است، در تجد  

بندي مجددي از رویکردهاي  عریف و دستهپیشگفتار ویراست دوم که حاوي ت
اي از اصول و مفاهیم آنهاست، به ویژه  شناختی و اشاره به پاره نظري جامعه

ها و توجه دادن به تحوالت شتابان  تري دربارة مباحث فمینست توضیحات مفصل
هاي اجتماعی  جهانی شدن، ظهور جنبش(هاي اجتماعی مختلف  در حوزه
سال پیش خود تا حدي خارج  25یت قدیمی مرتبط با ، کتاب از وضع)گوناگون

هاي عینی در جوامع  البته کتاب حاوي اطالعات آماري یا توصیف پدیده. شود
تواند دیرپا  می مباحث نظري . دچار کهنگی شده باشدخاص و معینی نیست که 

اما در مقایسه با مطالب جدیدتر  نظر از گذر زمان قابل طرح باشد، فو اغلب صر
بعضی مباحث، همچنان  اما.  روزآمد نیستهنوز هم کامالً ابکت ،نابع امروزینو م

  . قابل استفاده است
در میان ) 1358(ة چاپ نخستین کتاب در مقایسه با زمان انتشار اثر  دربار   

خصوص با توجه همتون فارسی این کار جنبۀ نوآورانۀ قابل توجهی داشته است، ب
شناسی  گرایی، مبادله و روش تعامل :مثل دیدتر،بتاً جبه آوردن برخی از مکاتب نس

  .مردمی، پدیدارشناسی، کنش متقابل نمادي و برخی مباحث مکتب تضاد
ظاهراً در کل اثر و هر یک از فصول نوعی نظم و انسجام منطقی وجود   
بندي و نحوة تحلیل  اي که رویکرد مؤلفان را در طبقه کتاب با دو مقدمه. دارد

سپس بحثی دربارة چگونگی . شود کند، آغاز می شناسی روشن می هدیدگاه جامع
آراي برخی از  ،پس از آن. یابدهایی ادامه می ذکر نمونهها با  ساخت نظریه
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ر و کالن دو مکتب پهنانگدربارة سپس  شود، شناسی مطرح می پیشروان جامعه
نوبت به مکاتب سطح خرد  ،و بعد از آن شودکارکردگرایی و تضاد  بحث می

تر  و  یز مقدمه و کلیات به سوي مطالب جزئنوعی توالی زمانی و سیر ا. رسد می
  .شود تر در کل کتاب و فصول دیده می مشخص

ها از خاستگاه و پیشینۀ مکتب، برخی مفاهیم و سپس آراي  در فصل   
اي انتقادي  با مقایسه شود و درنهایت،  ب و آثارشان یاد میاندیشمندان آن مکت

در عین ). اي با نوعی انتقاد کم و بیش مقایسه. (یابد بحث هر فصل پایان می
براي . ن مطالب وجود داردها نیز در طراحی و بیا ها و تناقض برخی کاستی ،حال

شناسی پدیداري و براي تناقض به مبحث  اه کنید به فصل جامعهکاستی نگ
ز بر اساس طر ،جز بخش پایانی آنبه  ،سازي که بیشتر مطالب این قسمت نظریه

در حالی . شناسی رایج و رسمی است لفان جامعهگرایان و به اصطالح مؤ کار مثبت
سازي و به  ، روش تحقیق و نظریه که دیدگاه اصلی مؤلفان کتاب در باب نظریه

شناسی به گونۀ دیگري است و بین بخش اولیه و پایانی این  طور کل جامعه
  . انی وجود داردقسمت تناقض و ناهمس

. در برخی از مباحث و فصول کم و ناکافی استمنابع استفاده شده   
براي . در فصل دوم، براي بحث  کنت از یک منبع استفاده شده است ،مثال براي

 :مباحث مربوط به اسپنسر از منبعی استفاده نکرده و براي سایر مباحث همچون
منبع استفاده شده  5و  1، 4، 2ز به ترتیب ا ،دورکیم، پارسونز، مرتن و مارکس

  .است
از برخی منابع فارسی و بسیاري از منابع انگلیسی موجود در آن زمان   

مراحل نوشتۀ دورکیم و  شناسی روش جامعهمثل کتاب قواعد . استفاده نشده است
  .نوشته ریمون آرون شناسی اساسی اندیشه در جامعه

آنها سوگیري منابع فارسی کتاب فقط شش مورد است که اغلب   
از منابع انگلیسی متعددي استفاده شده . دهد ایدئولوژیک مؤلفان را نشان می

) 1977(است که تاریخ یک مورد از آنها به سه سال پیش از تدوین کتاب 
  .گردد برمی
 6در تجدید چاپ کتاب به جز مطالب پیشگفتار ویراست دوم که از   

در  ،استفاده شده 1987، 1985 ،1965، 1979، 1977هاي  منبع مربوط به تاریخ
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متن اصلی و پیشین کتاب از این حیث پیشرفت و نوسازي خاصی صورت نگرفته 
  است
شود که در موارد بسیاري از منابعی بدون ذکر مأخذ آنها  می  دیده  

  . این کار حتی در پیشگفتار هم صورت گرفته است. استفاده شده است
، در هر چند. مناسب نیست دقت در استنادات و ارجاعات اثر کافی و  

اما  ستقیم ارجاع به مأخذ دیده می شودنقل قول م خصوص،بسیاري از موارد، به
مطالب فراوانی وجود دارد که دقت کافی براي ذکر منابع آنها صورت نگرفته 

دهی سنتی و با ذکر کامل مشخصات در زیرنویس  روش ارجاع درضمن. است
 .است
که در بسیاري از جاها آشکارا به آن اشاره  ،گیري اصلی مؤلفان جهت  
اند، مبتنی بر طرفداري از مکتب تضاد مارکسیسم و ماتریالیسم دیالکتیک و  کرده

به خصوص  ،ها و مکاتب غیر مارکسیستی است محکوم کردن نظریه
همچنین توجه به رویکردهاي فمینیستی به عنوان . گرایان کارکردگرایان و مثبت

روندة  گرایی پیش جویانه و آرمان خواهانه و عدالت هاي برابري اي از جنبش نمونه
  .شودهاي پایانی، مشاهده می دوم، به خصوص بخشبشر در مقدمۀ ویراست 

طرفداري از نظریه لیکن  ،رویکرد مستقیمی اتخاذ ننموده ،چند اثرهر  
  .ساز و مورد تأمل باشد تواند مسئله بعضاً می ،هاي مارکسیستی و فیمینستی

یعنی تجزیه و  ،شناسی اب در اصل به مبحثی تخصصی در جامعهکت  
ها اختصاص دارد و در نتیجه به هدف پرسش مزبور مستقیماً مربوط  تحلیل نظریه

خصوص از حیث ایجاد هاما از منظري که در پرسش قبل گفته شد و ب. شود نمی
ن هاي ذهنی خوانندگا نوعی سوگیري غیرعلمی در مباحث تخصصی و بستن افق

شناسی ممکن است جاي تأمل  در شناخت جامعه ،هاي دیگر نسبت به دیدگاه
ا فقر، نابرابري و قدرت سیاسی هر چند تأکید بر مسائل مرتبط ب. داشته باشد

سازد،  گیري کتاب را ناپذیرفتنی می چه جهترسد اما آن نامتعادل، مثبت به نظر می
  .برخورد غیرمنصفانه و بسته با آراي دیگران است

عنوان پیشگفتار  یر محتوایی افزوده شده مطالبی بهترین تغی عمده  
به اعتبار محتواي (پایان کتاب ویراست دوم بر کتاب پیشین و برخی ضمائم در 

 .هاي دیگر به آنها اشاره شده است که در پرسش است) آنها
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  پیشنهادها
تی را ایجاد ناشر این اثر در شکل تجدید چاپ شده بیشتر از نظر صوري تغییرات مثب

، چاپی و ویراستاري ادبی، این تغییرات در پرتو نواقص حروف نگاري اما. کرده است
ضعیف و عدم نوسازي اصل مطالب کتاب و اصالح نواقص مرتبط با استنادات و  ،تخصصی

که حتی در مقدمۀ  ،جانبه و ایدئولوژیک ارجاعات و مسائل مرتبط با رویکردهاي یک
معلوم . کند ارزش جلوه می باخته و کم ید تداوم یافته است، رنگویراست دوم در شکلی جد

ابزدگی پیشین در چاپ نخستین کتاب، دوباره با گذشت ها و شت دقتی نیست چرا باید بی
شود، این کتاب  لذا پیشنهاد می. بارتر تکرار شود تر و تأسف افزون سال، به شکلی  25حدود 

به ویراستاري ادبی  توسط ناشر، نویسنده یا هر دو در درجۀ اول با عذرخواهی از خوانندگان
هاي ظاهري و هم ابهامات نواقص  و تخصصی دقیق و مجدد سپرده شود تا هم کاستی

  . هاي ایدئولوژیک آن تعدیل و اصالح شوند محتوایی و سوگیري
  



  
 



  
 

  
  
  
  
  
  

  شناسی مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه : عنوان اثر
  باقر پرهام/ ریمون آرون: مترجم/ مؤلف

                        چاپ پنجم 1381/ انتشارات علمی و فرهنگی: سال نشر/ ناشر 
  

  معرفی، نقد و بررسی
، از شناسی مراحل اساسی اندیشه در جامعهکلود فردینان ریمون آرون، مؤلف کتاب 

. هاي پرآوازة قرن بیستم در فرانسه و دنیاي غرب و در بسیاري از نقاط جهان بود چهره
وي مانند اغلب بزرگان فرهنگ و ادب، فرانسه، از شاگردان دانشسراي عالی پاریس بود و 

ا ژان پل سارتر، تحصیالت خود را در این مؤسسۀ معروف آموزشی و دانشگاهی، همراه ب
درآمد (پل نیزان و برخی دیگر از سرشناسان فرهنگ فرانسوي با گذراندن رسالۀ دکترایش 

  .به پایان رساند 1930در سال  )1938به فلسفۀ تاریخ، گالیمار، پاریس، 
این اثر، نخست در دو جلد به زبان انگلیسی و سپس در یک جلد به زبان فرانسه منتشر 

هاي انگلستان و  هایی است که آرون در دانشگاه مجموعۀ درساین کتاب . شده است
شناس و متفکر نامدار  هاي هفت جامعه داده و در آنها از افکار و اندیشه) سوربون(فرانسه 

تاریخ، مونتسکیو، اوگوست کنت، کارل مارکس، آلکسی دوتوکویل، امیل دورکیم، ویلفردو 
  .پارتو و ماکس وبر، بحث کرده است

آغاز شده، سپس  ،از کتاب، ابتدا از نگاهی کلی به جایگاه و افکار هر متفکر در هر فصل
اي،  گیري مقایسه سرانجام نوعی نتیجه. شود به چند نکتۀ اساسی از اندیشۀ او اشاره می

سیر . نامه و آثار هر متفکر، بخش حواشی و کتابشناسی قرار دارد اطالعات دربارة زندگی
هاي فکري و ترتیب و ترتب آنها  ی، توالی جریانئکلی به جزمطالب کتاب از حیث زمانی، 

در همۀ موارد، . هم یا همگونی و ناهمگونی آنها منطقاً قابل قبول و جذاب استبه نسبت 
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نویسنده نسبت به آنچه در گذشته دربارة متفکران پیشین گفته است، هشیار است و در 
ها و زمانۀ مورد بحث هم در تطبیق با زمانۀ آنر برابر هاي آنها را در کنار یا د نتیجه، اندیشه
سازي روزگار خود و تعارض میان  دهد و براي بحران فکري و نظریه آرون قرار می

نما و به نحو  گرا یا علم شناسی علم شناسی ایدئولوژیک بلوك شرق سابق و جامعه جامعه
  . کند می هایی را جستجو یا پیشنهاد دیگري ایدئولژیک جهان غرب، رندانه، راه

  :1سایر آثار مشابه
  پرست شهناز مسمی/ یان کرایب                        هاي اجتماعی کالسیک  نظریه

  محسن ثالثی/ لوییس کوزر               شناسی زندگی و اندیشۀ بزرگان جامعه
  فرهنگ ارشاد/ روزنبرگلوییس کوزر و برنارد      شناسی هاي بنیادي در جامعه نظریه

  مهرداد میردامادي/ راب استونز                             شناسی متفکران بزرگ جامعه
  فوالدوند... ا  عزت/استوارت هیوز                                            آگاهی و جامعه

  
  شکلی  بررسی 

عموماً با توجه به سطح باالي اثر و مباحث مندرج در  کار رفته،ه ب نثر  
هاي  بلکه کم و بیش جذاب و داراي جنبه ،تنها اغلب روان و رسا ،آن

در آن قسمت از  متن که گفتار  ،به عبارت دیگر. شناختی و پرکشش است زیبایی
نویسنده است، متن روان و زیباست، اما در قسمتی که از اندیشمندان مختلف 

ی و پیچیدگی متن ها، درجۀ سادگن کند، بسته به نوع ادبیات آ قل میهایی را ن متن
  .کند تغییر می

اثر  ،ها و ویراستۀ دوم یا به تعبیري سوم در نسخۀ ترجمه شده مربوط به آخرین چاپ
خصوص ظاهري صورت گرفته است تا اصالحات، بههاي بسیاري  مورد بررسی، کوشش

متأسفانه از جملۀ این اصالحات، رفع اشتباهات مربوط به . صورت گیرد الزم در کتاب
                                                        

اي  شناسی با رویکردي کم و بیش مقایسه گذاران اصلی جامعهموضوع کتاب را بررسی آراء بنیان اگر .١
محور در نظر بگیریم، کتاب یان کرایب و در گام  توایی اثر را فردمحور یا نمونه دهی مح بدانیم و سازمان

البته از حیث . انستتوان مشابه اثر مورد بررسی د ی که در جدول آمده است را میهای کتابسایر  ،بعد
شناسان کالسیک، منابع مذکور با  وسعت و عمق بررسی آراء اندیشمندان و محدود ماندن به جامعه

  .هاي چندي دارند شناسی تفاوت کتاب مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه
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نبوده است و از این حیث، همچنان ) گذاري مراعات عالئم نقطه(قواعد ویرایش  رعایت
   :که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد شود نقص و کاستی فراوانی دیده میموارد 

به طور همزمان » و«و حرف عطف » ،«هاي کتاب، استفاده از عالمت  در اغلب صفحه
بعد از کلمۀ  7سطر  ؛»کنند معرفی می«، بعد از کلمه 3 صفحۀ 6سطر : وجود دارد

؛ »وجود بندگی«ر آخر، بعد از کلمۀ سط ؛»کهن گردید«، بعد از کلمۀ 17سطر  ؛»آزمایش«
  ....و» حق داشته«، بعداز کلمۀ 12سطر  ؛»فلسفۀ آلمان«، بعد از کلمۀ 19ۀ صفح  8سطر 

بعد از کلمۀ ، 19صفحۀ   1سطر : به طور همزمان» .«المت و ع» ،«استفاده از عالمت  
 .»گروند می«سطر اول، بعد از کلمۀ  ،679؛ پاراگراف آخر صفحۀ »دانم می«

، سطر دوم، بعد  92صفحۀ پاراگراف دوم  از : در موارد الزم» ،«عدم استفاده از عالمت 
رخ «سطر اول، بعد از کلمۀ  ،93صفحۀ پاراگراف اول  از ؛ »پردازد می«و » است«از کلمات 

  ....و» داد
، با توجه به روانی، شیوایی و تا حدي واعدحیث سبک نگارش و رعایت قاز   

به زبان  رسایی قلم باقر پرهام و تسلط ایشان بر امر ترجمۀ متون فرانسوي
تا حدي جذاب و اغلب قابل فهم از کار درآمده  فارسی، شیوة نگارش کتاب، روان

 . است
همچنین . بسیار خوب است، صحافی و کاغذ مورد استفاده )گالینگور(کیفیت جلد   

تري استفاده شده  آرایی جدید یا امروزي نگاري و صفحه در نسخۀ جدید، حروف
طرح روي . رسد ، مناسب به نظر می»سرصفحه«است که به جز تغییر در مورد 

گالینگور ساده است و ظاهراً در این چاپ از کاور کاغذ  جلد در ویراست جدید
کم و بیش معنادار و جالب بوده است، خبري  که قبالً حاوي طرحی ،روغنی جلد

 .وضعیت ظاهري کتاب بسیار خوب است ،در کل. نیست
  نکات محتوایی

اصطالحات مهم هر یک  بینی خاص خود، موفق شده است ژرف با تسلط و آرون  
به خوبی  که در این کتاب مورد بحث قرار داده، ،شناسی را گذاران جامعهاز بنیان

کار برد و در بسیاري از موارد با هب و آنها را به جا و درست،تجزیه و تحلیل کند 
با  ،اي و در عین حال مقایسه –دقت و استفاده از زبانی روان و رسا، انتقادي 

طرفی و دور ماندن از  تذکر بینش و سلیقۀ شخصی خود براي حفظ بی
 .هاي خاص، کاري ماندگار را براي آیندگان فراهم آورده است سوگیري
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هاي دقیق وي  دربارة اصطالحاتی همچون   توان به بحث می ،مثال براي
مفهوم زیربنا و روبنا  ،)175صفحه (شیوة تولید آسیایی : دموارد زیر اشاره کر

تا  309صفحات (، انقالب )181صفحۀ (، ارزش اضافی )208و  207صفحۀ (
، )48تا  47صفحۀ (، قانون )33تا  31صفحۀ (، دموکراسی و مختصات آن )335

، )87صفحۀ (گانۀ اندیشۀ کنت  ، مراحل سه)20صفحۀ (مونتسکیو  روح القوانین
، تقسیم کار اجتماعی و )393صفحۀ (، تعریف دین )373صفحۀ (خودکشی 
، کنش پیوسته )464تا  462صفحۀ (هاي منطقی  ، کنش)361صفحۀ (عوامل آن 

، )487حۀ صف(ها و مشتقات  ، بازمانده)577صفحۀ (، کنش سنتی )627صفحۀ (
صفحۀ (، مسئولیت و اخالق ) 580صفحۀ (شناختی  علیت تاریخی و علیت جامعه

  ....و ) 595
هاي اساسی متفکران را با  هایی از کتاب مفاهیم و دیدگاه همچنین در قسمت

ي بخش اول، انتها(ها  بحث انقالب و نظریه: مانند ،هم مقایسه کرده است
گیري  و نتیجه) 347صفحۀ (م کتاب مقدمۀ بخش دو ،)335تا  309هاي  صفحه
  ) 681تا  665صفحۀ (نهایی 

هاي  بسیار خوب است و در طول چاپ سازي اصطالحات تخصصی کیفیت معادل  
 . بهبود یافته است  زبان فارسی و روزآمديمتعدد کتاب از حیث 

خودکشی دگر دوستانه  ،)égoïste (خودکشی خودپرستانه  ،مثالبراي 
)altruiste(، خودکشی ناشی از نابسامانی اجتماعی)nomique(،  کنش

 Action rationnelle par rapport à un(عقالنی معطوف به هدف 
but(، کنش عقالنی معطوف به ارزش ) Action rationnelle par 

rapport à une valeur(،  کنش انفعالی یا عاطفی)Action 
Affective ou émotionnelle(،  کنش منطقی)action logique(، 

  ....و ) dérivations(مشتقات  ،)residus(ها  بازمانده
ترجم با توجه به ماهیت نظري کتاب و نوع مباحث آن، نویسنده و تا حدي م  

ها سنخیت  ابزارهاي انتقال و تفهیم مطالب که با این گونه کتاباند تا از  کوشیده
بندي  مقدماتی، مقایسه، جمعاز طرح بحث  ،این بنابر. دارد، به خوبی استفاده کنند

ها به طور مکرر و  ها و نظریه بندي دیدگاه گیري، تجزیه و تحلیل و دسته و نتیجه
برانگیزي استفاده شده است، هم در خالل تشریح و تبیین آراء  در سطح تحسین
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هایی مانند مقدمۀ مترجم و نویسنده، ابتداي  متفکران مورد بحث و هم در قسمت
ها، انتهاي بخش اول  نامه ي مرتبط با نویسندگان، زندگیها هر یک از بخش

  .گیري پایانی و ضمائم ، مقدمۀ بخش دوم، نتیجه1848قسمت انقالب 
اي در تبیین و تشریح آراء بزرگان اندیشۀ  العاده که کتاب از غناي فوقبا وجود آن  

 – 1870(ها طی دو نسل اول تحوالت رخ داده در حیطۀ افکار آنشناسی و  جامعه
هاي  نظریه«برخوردار است و براي دروس ) 1920 -  1930(و نسل دوم ) 1830
در مقطع  »)1(شناسی هاي جامعه بینش«در دورة کارشناسی و  »)1(شناسی جامعه

کند و همچنین حجم و  هم را پیدا میارشد، حکم کتاب اصلی و منبع م کارشناسی
موضوعات کتاب نسبت  توان گفت که محتوا و  نمیاما ، گستردگی بسیاري دارد

 نظران صاحببررسی آثار « :ها و دروسی مانند به اهداف درس نظریه
نه به آن معنا که در کتاب، بر حسب . ، از هر جهت جامع است»شناسی جامعه

طراحی اولیۀ آن نقیصه یا کاستی مهمی وجود داشته باشد، بلکه به دلیل وجود 
اي منابع  مزبور و وجود پاره هاي دروس برخی از خصوصیات این اثر و سرفصل

  .اعالم کرد% 80تا  75توان در حد   دیگر، جامعیت این کتاب را می
هاي   نظریه«شایان ذکر است، از برخی جهات این اثر نسبت به نیازهاي درس  

در دورة کارشناسی از حیث عمق و وسعت مطالب، بسیار فراتر  »)1(شناسی جامعه
الت تکمیلی همچنان کتابی ضروري، خواندنی رود و براي دانشجویان تحصی می

 .و نیازمند تعمق و تدریس است
، با عنوان تر در سطحی نازل یادي با عنوان اصلی کتاب و،مطالب کتاب تا حد ز  

به محدود نشدن دورة زمانی  ،اوالً ،دلیل این امر فارسی آن مطابقت دارد شاید
تحوالت یا مراحل اساسی تغییرات ها،  شناختی و جریان هاي جامعه هبررسی اندیش

گردد که اگر عنوان را با یادداشت مترجم توأمان قرائت  می آن در عنوان اثر بر
شود، بلکه از این  کنیم و در نظر گیریم، اشکال عدم تناسب نه تنها مرتفع می

زیرا به خوبی توانسته است . کند برانگیزي پیدا می حیث نیز کتاب وضعیت تحسین
البته اگر . ها را طی دو نسل اول بیان کند ترین جریانافکار و مهم ترین کلیدي

یا مراحل اساسی یا سیر اندیشه در  Currents  main انتظار ما از تعبیر 
ها باشد،  ها افکار و اندیشهها و مراحل و در درون آن ر جریانشناسی تکیه  ب جامعه

  .ها را مطرح ساخت گیري ممکن است، بتوان برخی خرده
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؛ »)1(شناسی  هاي جامعه نظریه«از سرفصل درس  %70مطالب این اثر، حدود   
از  %50و » شناسی جامعه نظران صاحببررسی آثار «از سرفصل درس %  30

در مقطع کارشناسی را پوشش  »)2(شناسی  هاي جامعه نظریه«سرفصل درس 
  .دهد می

. زمان استهاي قابل کهنه شدن در طول  کتاب فاقد اطالعات آماري و داده  
هاي نظري است که همچنان با ارزش، ماندنی و  مباحث کتاب شامل تحلیل

  .روزآمد است
در مطرح ساختن مونتسکیو به عنوان کسی که هاي کتاب، ها و جذابیتاز نوآوري  

ارائۀ نوعی رویکرد و نظریۀ  شناختی و حتی هی اندیشۀ جامعهد شکل
ارائۀ  د آنها سهم داشته است؛نطق قانونمنشناختی در باب جوامع و م جامعه
ر باب متفکران مورد بررسی، با هاي عمیق و زیبا د هاي بکر و مقایسه تحلیل

و مقایسۀ  ار هم و در برابر قرار دادنمؤلف در کن توجه به زمان آنها و دورة زمانی
شان هاي افکار اوت، با توجه به ریشههاي متف هاي آنها به عنوان پاسخ پاسخ

ها و مسائلی واحد یا همگون؛  پرسش به) اجتماعی و فرهنگی آنها بوم  زیست(
ها تا حد امکان و دورماندن از افراط و  طرفانۀ اندیشه ارائۀ بی کوشش در

هۀ د  خصوصهاي پس از جنگ دوم جهانی، به شی سالهاي نظري و رو تفریط
   .باشند، می 70و اوایل دهۀ  60

منطق گوناگون دربردارندة نوعی نظم و  هاي هر یک از فصول و کل اثر از جنبه  
هاي مترجم و نویسنده و  عالوه بر یادداشت به طور کل، کتاب. خاص هستند

چهار  ،در بخش نخست. مطالب مقدماتی، به دو بخش کلی تقسیم شده است
که اگر چه  ،شناختی، مونتسکیو به عنوان یک پیشتاز متفکر حوزة اندیشۀ جامعه

، نخستین فردي شناختی دارد شود، اما بینش جامعه ده نمیانشناس خو رسماً جامعه
سپس ترتیب زمانی و . شود است که بخش اول کتاب با بیان آراي وي آغاز می

از . شود ها مطرح میحیث نوع و گرایش تفکر اجتماعی آننسبت میان افراد از 
دومین نفر، پس از وي، مارکس آلمانی و سرانجام  ا، اگوست کنته فرانسوي

از اندیشۀ  ،به این ترتیب. کسی دوتوکویل آخرین نفر در بخش اول کتاب استال
 شود و سپس شناختی را داراست، کار آغاز می سیاسی که نوعی از جان مایۀ جامعه

و دست آخر  شودانسوي و آلمانی، کنت و مارکس بحث میشناس فر دو جامعه از
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جا تا این. شود می اجتماعی کشیده –مجدداً بحث به سوي یک متفکر سیاسی 
در انتهاي . ترتیب زمانی نقش هر یک از متفکران مورد بحث لحاظ شده است

از دیدگاه سه اندیشمند کم و بیش  1848بخش اول، پدیدة انقالب فرانسه در 
به عبارت . شوند، تجزیه و تحلیل میمعاصر و ناظران نزدیک به وقایع مزبور

اي در باب یک مصداق خاص صورت  مقایسه –نوعی کار تحلیل نظري  ،دیگر
نوعی سیر از فاز صرفاً نظري به تحلیل کاربردي و  ،به این ترتیب. گیرد می

  . شود مستقیم کشیده می
که بعضاً سهم مهمی  ،شناسی بخش دوم کتاب به برجستگان نسل دوم جامعه

صاص یافته شناسی به عنوان یک رشتۀ دانشگاهی دارند، اخت در معرفی جامعه
که به  ،اي درآمدي تحلیلی و مقایسه با مقدمه و پیش این قسمت از کتاب. است

از افکار و آثار  سپس شود؛ ه، جذاب و عمیق است، آغاز مینوبۀ خود، بسیار آموزند
متفکر دوم و سوم این جلد پارتو و وبر از ایتالیا . شوددورکیم جزء به جزء بحث می

انتقادي درخشانی به  - اي  ري مقایسهگی سرانجام کتاب با نتیجه. و آلمان هستند
  .رسد پایان می

ون در باب متفکران ها و مقاالت آر از سخنرانی انتهاي کتاب چند ضمیمهدر 
جنبۀ نظري و تحلیلی  ،ضمائم مزبور از یک سو. آورده شده است مورد بحث کتاب

 لت قدري فاصله با مباحث کتاب، برايبه ع ،تاریخ افکار دارند و از دیگر سو
 از به این ترتیب،. مندان در بخش ضمیمه قرار گرفته استهاستفادة عالق

شناختی دو نسل مهم از نخستین  هاي جامعه ها و اندیشه ترین مفاهیم دیدگاه مهم
 اي فکري آنها بحث شدهه شناسان عصر جدید و تحول مراحل و جریان جامعه
  .است

اما . نظراتش را بیان کندتواند مستقالنه  نظري است که میآرون خود صاحب  
هاي  گیري از جهت »صادقانه«، و به عبارت بهتر» رندانه«چون به تعبیر پرهام 
کوشد تا بیشتر  گوید، می هاي خودآگاهانه سخن می مشغولی عاطفی، فکري و دل

گزینش  پذیرد بی را نقل کند؛ هر چند، میاز زبان خود متفکران، کدها و مطال
زینش یز همچون اطالعات میدانی و آماري و هر گهایی از این دست ن داده

هاي پنهانی ذهنی و عاطفی فرد  گیري تاثیر جهت تواند تابع یا زیر دیگري، می
  . باشد
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که در طول زندگی خود از حیث فکري و سیاسی در مقام نویسنده اثر با این 
هاي گاه متعارضی را  سیاسی گرایش -شناخت مباحثات نظري و رفتار عملی 

رو یا  عی موضع میانهنو ، هموارهت به چپ و راست از خود نشان داده است، امانسب
رغم برخی تأیید و در این کتاب نیز علی. را در زندگی خود برگزیده است متعادل
هاي متقابل  عالقه به کارهاي متفکران و بیان گرایش ها، اظهار عدم تحسین
از حیث چپ و راست، کوشیده است تا ماهیت طبیعی و  ،شناسی روزگار خود جامعه
به دور از تعصبات در تجزیه و  .نده و اجتماعی افکار را نشان داده دهدتغییریاب

ها و جستجوي راهی میانه براي پیشبرد علمی نظریه  تحلیل و تلفیق اندیشه
  .هایی بگشاید راه ،شناختی جامعه

شناختی و تاریخی آن  ، بینش جامعهداگر کتاب به درستی خوانده و استفاده شو  
تواند در ارتباط با نظام جمهوري اسالمی و مقابلۀ علمی با مسائل و  می

ها و فرهنگ اسالمی مفید  هاي پیش رو و در ارتباط با خدمت به ارزش بحران
شناختی و  هاي جامعه که خصلت ابزاري و علمی تبیینشود، به شرط آن واقع

به رسمیت  هاي ایدئولوژیک پیشین گیري ز جهتري اتاریخی مبتنی بر آن و دو
  . شناخته شود

هاي اولیه،  کتاب به طور کامل ترجمه شده است و البته بر آن یادداشت  
افزوده ... ها و اصطالحات و  ها، مکان توضیحات تکمیلی و فهرست راهنماي نام
  شده است که به نوبۀ خود بسیار مفید است

روانی و  مواردي از عدم ،ابل قبول است؛ هر چندترجمه اغلب بسیار روان و ق  
  . توان سراغ گرفت رسایی را می

رسد پرهام متحمل زحمت بسیار شده و با وجود  به نظر می ،از حیث رعایت امانت  
در اصل ترجمه تا حد زیادي امانت را ) مارکسیستی(هاي خاص  داشتن سوگیري

این ادعا را مطرح %  100توان با اطمینان  نمی ،هرچند. رعایت کرده است
اما موارد خاصی هم به راحتی از این حیث مشهود نیست و باز هم به . ساخت

هاي خود را در یادداشت ابتدایی کتاب و  گیري رسد، پرهام جهت نظر می
رغم تغییر یا حذف علی –ها و حواشی آورده است  توضیحاتی که در پانویس

گیري  متعددي، بدفهمی، جهت در موارد. نشان داده است –برخی از آنها 
غیرعلمی و غیرمسئوالنه و استفاده از تعابیر نامناسب در باب آرون و سوءتعبیرها 
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هاي متفکران  هاي مهمی از مترجم نسبت به کار آرون و اندیشه و سوءتفاهم
نگاه کنید به صفحۀ  ،مثال براي. شود نه در کتاب دیده میمورد بحث، متأسفا

یعنی که دوستدار وبرم و مظنون ... « :10و  9دوم، سطر  و دو، پاراگراف بیست
؛ صفحۀ بیست و سه، انتهاي پاراگراف دوم؛ صفحۀ بیست »به دشمنی با دیگران

  .... و چهار، انتهاي پاراگراف دوم و 
و برگردان ) آشنایی به زبان مبدأ و مقصد و ماهیت مطالب(توجه به اصول ترجمه   

هاي مناسب در کار  از معادلصحیح و روان عبارات، ترجمۀ کامل متن، استفاده 
هاي افکار  ، یادداشت مفیدي در باب برخی جنبههمین طور. مترجم مشهود است

ریح یا نقد مطالب و فهرست اي توضیحات مفید در تش و آثار آرون و بعضاً پاره
راهنماي جامع و بسیار مفیدي بر کتاب افزوده شده است که همگی قابل 

هاي اشتباه،  طور که قبالً بیان شد، دریافت همان ،اما. ستایش و تحسین هستند
هاي خاص مترجم در توضیحات تشریحی و انتقادي  بیان نامناسب و سوگیري

چه در متن و حواشی مرتبط با غاز کتاب و آنداشت اولیه او در آاعم از یاد ،وي
  .دار و  سزاوار انتقاد کرده است متن کتاب آورده است، کار وي را تا حدي خدشه

  
 پیشنهادها

 ناقص 1352مؤسسۀ سابق انتشارات فرانکلین در سال  ابتدا این کتاب را پیش از انقالب
. ه چاپ دوم رسید و نایاب شدب .و یکی دو سال بعد ه زبان فارسی ترجمه و به چاپ رساندب

از سوي سازمان انتشارات و آموزش انقالب  ،1363اما انتشار و ترجمۀ بخش دوم کتاب در 
ها در میان  این گونه کتاب به علت نیاز رو به افزایشکه  ، چاپ و منتشر شداسالمی

استادان و دانشجویان و مزایاي اصل کتاب و ترجمۀ نسبتاً مناسب آن، به خصوص در 
 1364اعث شد، مجدداً در سال ب ، پس از انقالب فرهنگی ،ها هاي بازگشایی دانشگاهسال

که به تعبیر مترجم  ،از این چاپ یا ویراست کتاب. به طور کامل در یک جلد به چاپ رسد
 هايدر سال احتماالً سه مورد(آید، چندین چاپ  ویراست اول کامل کتاب به حساب می

کتاب با  1377 از هاي بعد در سال. به بازار عرضه شده است) 1372و  1370، 1364
تغییري در نام و برخی تغییرات عمدتاً ظاهري با یادداشت جدیدي از مترجم آن توسط 

و  80 – 81هاي   به دفعات در سال می و فرهنگی به چاپ رسید کهشرکت انتشارات عل
  . مندان قرار گرفته استهر اختیار عالقهایی تجدید چاپ و د پس از آن نسخه
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با احتساب چاپ قبل از انقالب و بدون احتساب آن به علت کامل نبودن  ، به این ترتیب
احتماالً پس از سال . است تا نسخۀ مورد بررسی پنج بار چاپ و منتشر شده دو ویراست و

  . دو یا سه بار دیگر کتاب تجدید چاپ شده است 1381
اي تعابیر و  پاره تغییر :اند؛ مانند جدید چاپ شده، تغییراتی دادهر نسخۀ تمترجم محترم د

اما هنوز . ها اي از زیرنویس و تغییر پاره هاي چاپی غلط  یکدست کردن آنها، اصالح
از . هاي جدید اصالح شود شود در چاپ پیشنهاد می هایی در کتاب وجود دارد که نقص
هاي خاص  گیري ویرایش تخصصی و جهت فحه،تغییر عنوان کتاب، تغییر سرص: جمله

  . مترجم که بهتر است تعدیل یا حذف شوند
  
  
  



  
 

  
  
  
  
  
  

  شناسی هاي جامعه  نظریه : عنوان اثر
  تقی آزاد ارمکی: مترجم/ مؤلف

   1376/ انتشارات سروش : سال نشر/ ناشر 
  

  معرفی، نقد و بررسی
و به همت انتشارات  1376دکتر تقی آزاد ارمکی در سال  شناسی هاي جامعه نظریهکتاب 

در اثر حاضر، نویسنده ضمن طرح بعضی از نظریات مهم . است کردهسروش چاپ 
متعدد  هاي گیري، اصول، مبانی و برداشت هاي شکل ها و زمینه ، به ریشهشناسی جامعه

هاي بعضی از برجستگان  و دیدگاه هاها پرداخته و ضمناً معرفی نظریهموجود در نظریه
  .توجه بوده استشناسی نیز مورد  جامعه

در فصل اول، کلیات، انواع نظریه، تعریف . کتاب در دوازده فصل تنظیم شده است
، فوائد ...ق، روش و فرضیه، پارادایم، تحقی :همچون ،نظریه و ارتباط آن با مفاهیم دیگر

 هايدر فصل دوم با عنوان مبانی نظریه. نظریه، چگونگی پیدایش نظریه بررسی شده است
پرداخته شناسی  اصلی جامعه هايها و نظریه سواالت اصلی دیدگاهبه شناسی،  عمده جامعه
ها و مکاتب کارکردگرایی  فصول سوم تا دوازدهم به بحث تفصیلی نظریه. شده است
، ساختگرایی، مارکسیسم، کنش متقابل نمادي، تقاديننوکارکردگرایی، تقابل، ا ساختی،

مبادله و مابعدنوکارکردگرایی اختصاص یافته است به جز فصل نهم که نظریه دولت و 
  . کند انقالب اجتماعی تدا اسکاچپل را معرفی و نقد می

  :سایر آثار مشابه
  غالمعباس توسلی                                  شناسی هاي جامعه نظریه
  حسین ادیبی و عبدالمعبود انصاري                                  شناسی هاي جامعه نظریه
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  محسن ثالثی/ جرج ریتزر             شناسی در دوران معاصر هاي جامعه نظریه
  علمی محمد حاضري و دیگران/ رویلیام اسکیدمو            شناسی تفکر نظري در جامعه

  
  شکلیبررسی 

که در اکثر موارد متن کتاب رسا و روان است، برخی از رغم اینعلی  
براي مثال، سطر پنجم . جمالت به صورتی نامفهوم و نارسا بیان شده است

به عبارت دیگر، حاصل کار در تحلیل مفهومی، توصیفی محدود « :14صفحۀ 
زمانی که به تعدادي از واقعیات که « :پاراگراف آخر، 14؛ صفحۀ »اهد بودخو

چنان آن. ..نگریم  هایی با یکدیگر دارند می داراي ماهیتی یکسانند ولی تفاوت
که نوعی تصور مفهومی با مدل عقالنی به دست آید و امکان تشخیص صفات 

از مدل « :، سطر آخر32؛ صفحۀ »مشخصه هر نوع، به طور نظري فراهم آید
لوئی « :، سطر ششم164؛ صفحۀ »ه گرفته شوده به توسط والس بهرارائه شد

هاي  شناسی از حوزه اش در حوزة مردم استروس در طرح نظریه ساختی
او در مقابل، « :، پاراگراف دوم292؛ صفحۀ »ده استشناختی استفاده کر مردم

اي  عنوان تحلیل شبکهرجعی مبادله، بادر ایجاد دیدگاه جدیدي در چارچوب م
، 293صفحۀ . »کرده است نظریه را در سطح کالن مطرح کند یده و سعبو

شناسان نظریۀ مبادله، توجه خاصی به وجهی  هر یک از جامعه« :پارگراف دوم
  . »اند از آن نظریۀ مبادله داشته

م یا ناشر مترج شود که در متن کتاب دیده می برخی از اشکاالت چاپی  
طور هدر داخل کتاب ب شده جداگانهتصحیح اي  در صفحهرا ها لیستی از آن

 .از لحاظ ویرایشی، نقایصی وجود دارد ،با وجود این. شده است گذاشته جداگانه
 :مثال

   »،«استفاده نابجا از عالمت  - 
شناخت و درگیري با آنهاست، « :، پاراگراف دوم، سطر ششم27صفحۀ 

  »...که به پیدایش
  مناسبدر  مکان » ،«عدم استفاده از عالمت  - 

  .»دارند مینگریمبا یکدیگر « :، پارگراف آخر، سطر ششم14صفحۀ 
  »بوده است شود متأثر میتعریف « :، سطر نهم164صفحۀ 
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 است زیراتوتمیسم «: ، پاراگراف آخر، سطر چهارم181حۀ صف
  »توتمیسیم

  »و«و حرف عطف » ،«استفاده همزمان از عالمت  - 
یدارشناسی، و انتقادي در پد« :، پاراگراف دوم، سطر پنجم26صفحۀ 

...«  
سیاسی و هاي  بحران« :، پاراگراف دوم، سطر چهارم27فحۀ ص

  » اجتماعی، و دیگر وقایع اجتماعی
  عدم رعایت فاصله بین کلمات  - 

  ، پارگراف دوم، سطر دوم176صفحۀ 
  ، پارگراف سوم219صفحۀ 

هاي استفاده شده در  تناسب بین فونت .در حد معمول است نگاري از لحاظ حروف
ها  حاشیه. در حد متوسط استرایی آ صفحه. رعایت شده است نویسرمتن و زیتیترها، 

در سرصفحه نام کتاب و شمارة فصل آمده است که بهتر بود به جاي . دنباش متناسب می
طرح جلد، بسیار . صحافی کتاب مطلوب نیست .شد نام کتاب، عنوان فصل ذکر می

  .رحی که نشان دهندة موضوع کتاب باشد، استفاده نشده استمعمولی است و از ط
  

  محتواییبررسی 
 .اصطالحات تخصصی خوب استکیفیت کاربرد   
 ، اصطالحات تخصصی را درستدر اغلب موارد ،نویسنده کتاب  
کار هبراي یک اصطالح چند معادل ب ،در برخی موارد ،اما ؛گذاري کرده معادل

، پاراگراف 14صفحۀ (هاي نمونه  آل، تیپ آرمانی، تیپ ه تیپ اید :مانند .برده است
از  ،در برخی از موارد. باشد می  Ideal Typeکه احتماالً معادل التین آن  )آخر

و یابی  هدف: مانند ؛رایج اصطالحات التین استفاده نکرده است هاي معادل
 Goalبه جاي دستیابی به هدف در مقابل ) 79جدول صفحۀ (هدفداري 

Attainment تطبیق به جاي انطباق در برابر ،Adaptation  78صفحۀ.   
اثر مورد بررسی براي تفهیم موضوع از ابزارهاي علمی به خوبی   

 .بندي، تمرین و آزمون است کتاب فاقد بحث مقدماتی، جمع. استفاده نکرده است
، 18: نمودار صفحات: مانند ست،شده ا رخی موارد، از جدول و نمودار استفادهدر ب
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و جدول ) توضیح آورده شده استالبته این نمودار بدون ( 181 ،180، 79، 33،71
52و  36 صفحات  

ي ها هنظری«عناوین مربوط به درس % 80از نظر موضوع تقریباً   
به . اما از نظر محتوا دچار اشکال جدي است. دهد را پوشش می »شناسی جامعه

. شجویان معرفی کردرا به دانبه عنوان یک منبع درسی آن توان  طوري که نمی
و گاه ناقص بیان شده است و بعضاً تیتر با مطالب مندرج  مطالب بسیار به اختصار

 .در ذیل آن متناسب نیست
اما برخی از  ان آن و فهرست مطالب انطباق داردمحتواي اثر با عنو  

به عبارت دیگر، تیتر انتخاب  .عناوین با محتواي مطالب ذیل آنها منطبق نیستند
 براي متن ذیل آن مناسب نیست شده
ریزي براي درس  عالی برنامهتقریباً عناوین فصول با سرفصل شوراي  
اما به لحاظ محتوایی، مطالب بسیار  مطابقت داردشناسی  هاي جامعه نظریه

خصوص براي هب ،مختصر و نامنسجم بیان شده که استفاده از کتاب را
 .کند دشوار می ،ن مقطع کارشناسیدانشجویا

بیشتر تکرار ناقص مطالب موجود . مطالب کتاب چندان روزآمد نیست  
  .هاي دیگر است در کتاب

نوشتۀ  شناسی در دوران معاصر  هاي جامعه نظریه این اثر به سبک کتاب  
شناسی  هاي جامعه جورج ریتزر، مکتب محور بوده و نسبت به سایر کتب نظریه

 .نداردنوآوري خاصی 
بخشی از فصل نهم کتاب به نظریه تدا اسکاچ پل در مورد انقالب   

اي  در این قسمت اسکاچ پل، انقالب اسالمی را به شیوه. اختصاص دارداسالمی 
هاي اجتماعی تحلیل نموده است و نویسنده خود  علمی به عنوان یکی از انقالب

مربوط به نظام  هاي اسالمی و مسایل به فرهنگ و ارزش نسبترویکرد خاصی 
  .جمهوري اسالمی ایران ندارد

  
  
  

  پیشنهادها
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حتی در مقطع  ،که استفاده از آن را براي دانشجویان داردکتاب نواقصی جدي 
براي استفاده بهتر و بیشتر از این اثر،  ، بهتر استاینبنابر. رساند به حداقل می ،کارشناسی

  :دتجدید چاپ کتاب نواقص زیر رفع شودر 
 یرایشیاشکاالت و -
 تغییر سر صفحه کتاب -
مردمی که به سی شنا پدیدارشناسی و روش :افزودن مکاتبی همچون -

 پرداختن به آنها اجتناب شده است گفته نویسنده به خاطر مفصل شدن کتاب از
 بازنگري اساسی نسبت به نحوة تیتربندي کتاب -
 تر مطالب توضیح بیشتر و منسجم -
 دهی تغییر نحوة ارجاع -
  نامه فهرست مطالب، فهرست اعالم و واژهاضافه نمودن  -
 اضافه کردن منابع براي مطالعه بیشتر -
  طرح مسئله و ارائه تمرین براي دانشجویان -

  
  



  
 



  
 

  
  
  
  
  
  

  یسشنا جامعهمتفکران بزرگ  : عنوان اثر
  مهرداد میردامادي/راب استونز : مترجم/ مؤلف

  1379/ نشر مرکز: سال نشر/ ناشر 
  

 نقد و بررسی  معرفی،
هاي  نظریه. گرفته است) Essex(راب استونز دکتراي خود را از دانشگاه اسکس 

عالئق پژوهشی وي به طور کلی، . هاي اصلی تدریس اوست شناسی یکی از حوزه جامعه
هاي  تحلیل اسنادي فیلم. نظریۀ ساختاربندي است ،اجتماعی و به طور خاصنظریۀ 

متأخر، رابطۀ بین نظریۀ اجتماعی انتزاعی با  داستانی و ماهیت تجربه در تجدد مدرنیته
نظریۀ توان  از کتاب هاي وي می. هاي دیگر اوست منديهمطالعات موردي از عالق

در » آنتونی گیدنز«و مقاالتی چون ) 1996(شناختی  برهان جامعه، )2004(ساختاربندي 
او هم اکنون رئیس . نام برد) 2004(المعارف علوم اجتماعی، ویراستۀ جورج ریتزر  دایره

  . شناسی اسکس است دپارتمان جامعه
ی است که راب استونز های کتابیکی از ) 1998( شناسی متفکران بزرگ جامعهکتاب 

مهرداد میردامادي ترجمه و انتشارات  1379ر سال ویراستاري آن را به عهده داشته و د
  . نسخه با قطعی وزیري به چاپ رسانده است 2000آن را در » مرکز«

هدف نویسندة کتاب آن است که با فراهم آوردن نظري اجمالی، روشن، قابل فهم و 
معقول از تحوالت عمدة این حوزه که از مارکس به بعد صورت گرفته، خواننده را با این 

شناختی آشنا کند و این مهم را به شکلی انجام دهد که عطش مطالعه و  منابع تفکر جامعه
شناسی در وي برانگیزاند و او را قادر سازد بین  خواندن آثار بیشتري را در زمینۀ جامعه

  . شناسی و زندگی روزمره ارتباط برقرار کند هاي جامعه درس



  علوم اجتماعی نامه نقد    112

به شکلی طراحی شده تا فردي ) فصل 21سه بخش و (هر فصل  موجز بودندر این اثر، 
که به تازگی با این حوزه یا با متفکري خاص آشنا شده، بتواند فصل مربوطه را تا انتها 

  . پرداز به دست آورد تصویر روشنی از اهمیت خاص آن نظریه ،ادامه دهد و در عین حال
شناخت  اي گذاشته شده که  نگارش اختصاصی هر فصل این کتاب به عهدة نویسنده

ویژگی در خور توجه نویسندگان این کتاب را شاید بتوان . تري نسبت به موضوع دارد دقیق
شناسی به شمار  پردازان خالق جامعه در زمرة نظریه شاناین دانست که معموالً خود

  .روند می
بیست و یک فصل مجزاي این کتاب به سه بخش کلی تقسیم شده است تا بدین   

شناسی ارائه و  چند ساده از ترتیب زمانی متفکران بزرگ جامعهترتیب برداشتی هر 
نظم و ترتیب ارائۀ . گیري به خواننده عرضه شود هایی براي دادن نوعی حس جهت نشانه

مطالب شکلی بسیار ساده دارد و هدف از آن ارائۀ حقایقی ساده دربارة زمان تحریر 
ها به لحاظ زمانی بر تفکر   یهپردازان و تأثیري که این نظر ها توسط نظریه نظریه
  .اند، بوده است شناختی داشته جامعه

  :سایر آثار مشابه
  محسن ثالثی/ لوئیس کوزر                        شناسی زندگی و اندیشه بزرگان جامعه

  باقر پرهام/ ریمون آرون                 شناسی مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه
  

  شکلی  بررسی
. متن ترجمه شده، روان اما رسایی آن در حد متوسط استنگارش   

 .سازد که فهم مطلب را دشوار می اندبرخی از جمالت به شکلی طوالنی بیان شده
  : مثال رايب

هاي اجتماعی  پس از این تعامالت، روال«: ، پاراگراف دوم، سطر هفتم13صفحۀ 
ماع تأثیراتی را که اجت  گذارد بازیگران عرصه ساختارمندي وجود دارد که نمی

و یا  ارندخواهند بر جامعه اعمال کنند، چرا که یا درك کاملی از این تأثیرگذاري ند می
هاي پیشین  به این دلیل که در رویارویی با دشواري بار سنگین بناي جامعه که نسل

اند، یعنی همان جرم سخت و سنگین ساختار اجتماعی که کریستالیزه  ریزي کرده پی
  ؛ »بینند ن میآل یافته، خود را فاقد قدرت الزم براي تأثیرگذاري بر شده و شک
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روشن است که محدود کردن تعداد موضوعات به پنج « ، پاراگراف آخر31صفحۀ  
مورد، کامالً اختیاري است اما این مزیت را دارد که از مطرح شدن موضوعات، به 

شود که بیش  پرداخته می شکلی فراگیر، جلوگیري کرده و تنها به موضوعات کانونی
از آنکه باعث تشویق خواننده شود زمینه تفکر و برانگیختگی را در وي به وجود 

  .»آورد می
اما از نظر عالئم . در این اثر بسیار کم است اشتباه حروف نگاري  

و در سراسر متن مشاهده  شکالتی کهیکی از ا .شود نگارشی اشتباهاتی دیده می
به تبعیت از متن » و«و حرف عطف » ،«استفاده همزمان از عالمت  شود، می

که نشان دهندة » .«در برخی از موارد از عالمت  ،به عالوه. انگلیسی کتاب است
کند،  که دو جمله را به هم متصل می» و«پایان جمله است و حرف عطف

 : مثال براي .استفاده شده است
صفحۀ ؛ »هایی متفکران، و به نظریهنظریه، و لذا به « :، سطر ششم13صفحۀ 

، 297صفحۀ ؛ »..شود، و متونی که  محقق نمی« :، پاراگراف آخر، سطر دوم296
؛  سطر یازدهم از صفحۀ »...ر مارکس، و نیز ظهو« :پاراگراف دوم، سطر دوم

  ؛ »...و نیز با استفاده از . تلفیق کرد« :443
هاي استفاده  نتتناسب بین فو .است یمعمول نگاري از لحاظ حروف  

در حد خوب رایی آ صفحه. رعایت شده است نویسرمتن و زیتیترها، شده در 
در سرصفحه نام کتاب و شمارة صفحه و عنوان . باشد ها متناسب می حاشیه. است

طرح جلد، بسیار معمولی . ب استصحافی کتاب مطلو .فصل درج شده است
و از طرحی که نشان دهندة موضوع کتاب باشد، استفاده نشده است و  باشدمی

در کتاب راجع به آنها مطلب نوشته شده است، در ی که انشناس تنها نام جامعه
 .است ، آمده اي زرد قرار گرفته مستطیلی بنفش رنگ که بر روي دایره

 
  محتواییبررسی 

شناسانی  جامعهترین اي از آراء بیست و یک تن از مهم کتاب چکیده  
اند و نویسندگان هر فصل، در بیان  شناسی نقش مؤثر داشته است که در جامعه

کار هان مورد نظر را بشناس مطالب، به درستی اصطالحات و مفاهیم خاص جامعه
  .اند گرفته
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هاي رایج براي اصطالحات تخصصی  مترجم محترم، همه جا از معادل  
  :مثال براي .استفاده نکرده است

گرا  ، ساختمانArticulationآوري در مقابل  ، زبانActionکردار در برابر 
، همدالنه Reductionگرایی در برابر  ، کاهشConstructivistمعادل 
  ...و  Supportiveمعادل 

توان  نوشته نشده است، نمی با هدف منبع درسیاز آنجایی که کتاب  
شناس را در  ، تصویر هر جامعهنویسنده. استفاده از تمرین و آزمون داشتانتظار 

و  مربوطه آورده استدر انتهاي فصل  و منابعی براي اطالع بیشترابتداي فصل 
برخی از مطالب را که با فونتی کوچکتر از قلم متن اصلی نوشته شده در کادر 

استفاده نشده  مقایسه و  گیري، آمار اما از مقدمه فصول و نتیجه. قرار داده است
  .است
تواند اطالعاتی را در مورد  می یک منبع کمکی است واین اثر   
، در اختیار خواننده  قرار هر چند مختصر ،کتاب مطرح شده درشناسان  جامعه
  . دهد
نام کتاب . آن کامالً منطبق است عنوان و فهرست کتاب با محتواي  

و محتواي اثر نیز مربوط به بیست و یک نفر  است شناسی متفکران بزرگ جامعه
  . باشد شناسان می از بزرگترین جامعه

مطرح شده در کتاب  نظران صاحباز آنجایی که در مورد هیچ یک از   
به تفصیل و به قدر کافی بحث نشده است، این اثر صرفاً کتابی مکمل براي 

  .شود میشناسی محسوب  هاي جامعه ها و بینش منابع اصلی دروس نظریه
در این . به روز است) 1998(اطالعات اثر با توجه به زمان انتشار  آن   

  .اندبررسی شده ،همچنین کمتر شناخته شده ،جدید نظران صاحباثر، بسیاري از 
نگارش . در این اثر استاي از نوآوري  نحوة نگارش کتاب، نمونه  

عالوه  است که اي گذاشته شده اختصاصی هر فصل این کتاب، به عهدة نویسنده
به . است  داشته هم آن دانشمند عالقه ، بهتري نسبت به موضوع بر شناخت دقیق

هاي مختلف این  طور که راب استونز خود اذعان داشته است، فصلهمان ،عالوه
  . شناسی بینی جامعه به مثابه کوششی است براي گسترش و تعمیق جهان کتاب
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اما انسجام مطالب در همه . کند مطالب کتاب از نظم منطقی پیروي می  
هدف نویسندة کتاب آن است که با فراهم آوردن . فصول رعایت نشده است

که از  شناسی نظري اجمالی، روشن، قابل فهم و معقول از تحوالت عمدة جامعه
شناختی آشنا  مارکس به بعد صورت گرفته، خواننده را با این منابع تفکر جامعه

لی انجام دهد که عطش مطالعه و خواندن آثار بیشتري کند و این مهم را به شک
هاي  شناسی در وي برانگیزاند و او را قادر سازد بین درس را در زمینۀ جامعه

  . شناسی و زندگی روزمره ارتباط برقرار کند جامعه
راب تا چارچوب مشترکی را که شده هاي کتاب خواسته  از نویسندگان فصل          

چه این امکان فراهم نبوده به روح تا حد امکان دنبال کنند و چنان ، رااست هدادارائه  استونز
این چارچوب را رعایت  ویسندگان این کتاب در برخی مواردن. این چارچوب وفادار بمانند

  . اند کرده
اي نوشته که در آن زمینه تخصص  از آنجایی که هر فصل را نویسنده  

. نابع موجود به قدر کفایت استفاده شده باشداست، قاعدتاً باید از مبیشتري داشته 
هاي انتهایی کتاب که به تفکیک هر فصل آمده و منابع پایانی هر فصل   یادداشت

 .، گواه این مدعاستاست گان معرفی شده که براي مطالعۀ بیشتر خوانند
  . استنادات و ارجاعات اثر بسیار دقیق است  
د، رویکرد علمی راب شو آن گونه که از مقدمه کتاب استنباط می  

ها در سطوح خرد،  و تلفیق نظریهاستونز، ارتباط بیشتر نظریه با زندگی روزمره 
  .میانه و کالن است

شناسان  ترین جامعهبیست و یک تن از مهم هاياین اثر در مورد نظریه  
هاي اسالمی و مسایل مربوط به نظام  در مورد فرهنگ و ارزشو  نوشته شده

  . ران مطلبی بیان نشده استجمهوري اسالمی ای
هر فصلی از این کتاب بر اساس این دیدگاه نوشته شده است که همۀ   

. شناسی فرا بگیریم توانیم مطالبی را از متفکران جامعه ما به طور حتم می
متفکرانی که وقت صرف کرده و با نظم، صبوري، سرسختی و سعۀصدر تالش 

 .جامعه به تفکري طوالنی و سخت بنشیننداند تا دربارة تمام ابعاد مهم  کرده
شناسی از فردي متخصص، نگرش ما نسبت به  بدون آموختن و تحصیل جامعه
  .گانه خواهد بود مایه و اغلب بچه مسائل اجتماعی نگرشی نوعاً بی
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  .است خوب ترجمه کتاب کامل و کیفیت  
نوشتن مقدمه یا توضیح اضافی در مورد اصطالحات، به صورت پاورقی   
    .شود مترجم دیده نمی از

  پیشنهادها
به نکات زیر براي استفادة بیشتر خوانندگان از اثر مزبور، شود در چاپ جدید  توصیه می
  :توجه شود

هاي رایج اصطالحات  ها و استفاده از معادل گذاري اصالح معادل  
  تخصصی

 شدن متن   تر ویرایش تخصصی کتاب به منظور روان  
  نامه در انتهاي کتاب  هافزودن فهرست منابع و واژ  

    
  



  
 

  
  
  
  
  
  

  شناسی هاي جامعه درآمدي بر مکاتب و نظریه  :عنوان اثر
  لحسن تنهاییاحسین ابو :مترجم/ مؤلف

    )اول ناشر(چاپ پنجم اثر 1383/ نشر مرندیز :سال نشر/ ناشر 
  

  معرفی، نقد و بررسی
به  ،بخش نخست. کتاب در سه بخش، نه پاره و بیست و پنج فصل تنظیم شده است

بندي مکاتب و  مفاهیم و مقدمات نظري، چگونگی ساخت نظریه و بررسی معیارهاي دسته
. انجام شده است بندي بر اساس نظریۀ هربرت بلومر ها اختصاص یافته که این طبقه نظریه

  . انددر بخش سوم، مکاتب تفسیرگرا بررسی شده گرا و در بخش دوم، مکاتب عوامل
ها و  شود که همۀ فصول، بخش نوعی خط واحد فکري از آغاز تا انجام کتاب دیده می

همواره در . دهد بلکه در خدمت اهدافی واحد قرار می لب را نه تنها به هم پیوند داده،مطا
اختی، نش شناختی، معرفت ها و مکاتب مورد بحث، وجوه هستی تئوريبه شه، بررسی اندی

شناختی و دو بخش پویاشناسی و ایستاشناسی با تأکید بر عنصر تضاد،  شناختی، انسان روش
گرا،  مثبت شناسی تفسیري و نوعی جامعه –جدل یا دیالکتیک و ترجیح بینش تفهمی 

  . است گرا توجه شده تبیینی و علت
  :آثار مشابهسایر 
  محسن ثالثی/جورج ریتزر               شناسی در دوران معاصر هاي جامعه نظریه
  عباس توسلی غالم                                   شناسی هاي جامعه نظریه
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  شکلی  بررسی
شیوة  ،در مواردي ،آید، اما عموماً متن روان و نسبتاً رسا به نظر می  

هاي عرفانی  گرایش شناسی و اي از ادبیات جامعه آمیزه خاص نگارش نویسنده که
فارسی شده به شکلی ها و تعابیر  است، همچنین تالش وي براي کاربرد واژه

هاي  متداول، تقریرات نویسنده در کالس درس و استفاده از جملهادبی و گاه نا
 . شود عربی، موجب ابهام و کاستن از رسایی و روانی متن می

شناس تازه از  در واقع کار جامعه«: اگراف اول، سطر سوم، پار35صفحۀ 
 »....شود اینجاست که شروع می

آنگاه است که به یک نظام فکري «: ، پاراگراف دوم، سطر آخر35صفحۀ 
  »شناسی است که همان نظریه جامعه رسیده است

ترین نکات مورد تأکید هوسرل از مهم«: ، پاراگراف اول، سطر اول347صفحۀ 
 »ن و گام بازنگرانه کنش کردن استمیان فرایند فکر کرد تفاوت

  رابطه در هوسرلاین رابطه متقابل «: ، پاراگراف اول، سطر آخر354صفحۀ 
 .»شده تعریف شد مند و هدف نیت میان کنش نیت

 .مبهم است: ، پاراگراف آخر355صفحۀ 
که براي از نظر بلومر، این جهان است «: ، پاراگراف دوم، سطر اول452صفحۀ 

 »بشر موجود است و نه عکس آن
 »ثالث«استفاده از کلمۀ عربی : ، سطر دوم347صفحۀ 
متن . »شود مطرح نمی.... اکمال متقابل اولین «: ، پاراگراف اول551صفحۀ 

 .حالت گفتاري دارد که پیداست از تقریرات درس نویسنده است
اي از نثر خاص نویسنده است که جنبۀ ادبی  نمونه: ، پاراگراف اول642صفحۀ 

 . دارد
باشد و به گفتۀ نویسنده  که اثر مورد بررسی چاپ پنجم میعلیرغم این  

اشکاالت   ، اما هنوز)در چاپ دوم(برخی از اشکاالت چاپی آن اصالح شده است 
؛ عدم »و«و حرف عطف » .« یا» ،«فراوانی در زمینۀ استفاده همزمان از عالمت 

؛ استفاده از فعل مشابه غلط حروف نگاري  در مواقع الزم؛» ،«مت استفاده از عال
اي اندك؛ عدم رعایت فاصلۀ مناسب بین کلمات؛ کاربرد  در یک جمله با فاصله
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محل ) شکلی یا صرفی(بعد از فعل و کاربرد کلماتی که از نظر ساختاري  »را«
 . شود اشکال هستند، دیده می

  :»و«و حرف عطف » .«و » ،«اي از کاربرد عالمت  نمونه
؛ »تضادي، و «: پیشگفتار چاپ دوم؛ پاراگراف آخر، سطر دوم و سوم

 » آورده، و «؛ »ایم، و پرداخته«
 »وجود آورده، وهب«: و سوم  ، سطر بیست345صفحۀ 

 :؛ سطر پنجم»باشد، و  می«: چهارم پاراگراف اول، سطر  ،354صفحۀ 
 » مردم، و «: ؛ پاراگراف دوم، سطر دوم و سوم»نشاند، و می«

  اي اندك استفاده از فعل یا کلمه مشابه در یک جمله با فاصله
براي بقا ناگزیر است از پاسخ به نیاز «: پاراگراف اول، سطرهفتم  ،35صفحۀ 

 » اعضاي خود است
روابط میان بر مبناي .. «: پاراگراف دوم، سطر اول، دوم و سوم  ،354صفحۀ 

یعنی چگونه روابط میان مردم، و یا کنش میان مردمی بر : داند ذهنی استوار می
 » ... اساس فهم و نیت مردم، و درکی که مردم از نیات و اهداف 

  بعد از فعل »را«کاربرد 
گسترش خواهم داد را تحت عنوان ... «: پاراگراف اول، سطرآخر  ،642صفحۀ 

از نوع تشیع عرفانی هست، را ... «: یکی مانده به آخر ؛ پاراگراف دوم، سطر»....
 .»....مقدمتاً 

 
  دارنداشکال  )شکلی یا صرفی(نظر ساختاري  کاربرد کلماتی که از

مباحث مهم اندیشگی هر « :پیشگفتار، پاراگراف آخر، سطر اولصفحۀ دوم 
 »مکتب

اصول مربوط به سرصفحه و . آرایی کتاب خوب و مناسب است  صفحه  
اما . رعایت شده است... اصلی، پاورقی و  تفاوت فونت کلمات در تیترها، متن

ها و اندازه قلم در نظر گرفته شده براي متن کتاب کم است که  اندازة حاشیه
احتماالً این کار به نویسنده و ناشر کمک کرده است تا کتاب دو جلدي را در یک 

انتهاي اکثر فصول شماره صفحه  براي پیشگفتار و ابتدا و. جلد به چاپ برسانند
ات ذکر حهاي کلمات التین در پانوشت صف اسامی و معادل. درج نشده است
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ده شده، خوب است و نوع کاغذ استفا صحافی کتاب با توجه به حجم آن. دان شده
مارکس، (شناسان  پشت جلد، عکس سه تن از جامعه اگر چه،. باشد مرغوب می
طور کلی طرح روي جلد، چندان مناسب نبوده و با  آمده است، اما به) کنت و وبر

  . عنوان کتاب همخوانی ندارد
واحدي  3واحدي یا  2نظر از محتوا، حجم کتاب براي یک درس  صرف  
براي  ،خیلی زیاد است و در عین حال) صفحه 728( »شناسی هاي جامعه نظریه«

د بودن در عین زیا ،خصوص در مقطع کارشناسیهواحدي، ب 6یا  5یک دورة 
هاي نویسنده به دلیل  گیري حجم، از حیث محتوایی ناقص و از حیث جهت

 .هاي نویسنده به عنوان منبع اصلی درس، نامناسب است سوگیري
نشر  ست که براي اولین بار در یک جلداثر مورد بررسی چاپ پنجم ا  

نشر (هاي قبلی  کتاب در چاپ ،به عبارت دیگر. است اندهبامشاد به چاپ رس
بنا به گفتۀ مترجم در (در دو جلد تنظیم شده بود که در چاپ دوم ) دیزمرن

صورت گرفته است و احتماالً  برخی اصالحات حروف نگاري) فتار چاپ دومپیشگ
 .  در چاپ پنجم، تنها تغییر، تبدیل شدن از دو جلد به یک جلد بوده است

  
  بررسی محتوایی

تخصصی مورد در مورد هر مکتب و صاحبان نظریه، اصطالحات   
استفاده آنها توضیح داده شده است، لیکن در چارچوب دیدگاه نظري و رویکرد 

از منظر بینش عرفانی و گرایش به طرز (شناختی  خاص نویسنده به مباحث جامعه
  ). فکر وحدت وجودگراي متصوفه

مواردي از در .سازي اصطالحات تخصصی اثر عموماً مناسب است معادل  
 . هایی کمتر مأنوس استفاده شده است از معادل اهیهاي رایج و گ معادل
 :ها سازي هایی از معادل نمونه

آزمـایش عینـی    ؛34، صـفحه  )non-symbolic action(کنش نانمادي 
)Empirical testing( در مقابل » تمام« ؛355، صفحۀ»full «  که در ایـن

داده نشـده  که معادل » ان جدلیمی«رساتر است و اصطالح » تمامیت«جا معادل 
ســاخت  ،)prohibition(گرایــی و پرهیــز   واقعیــت ؛356صــفحۀ   اســت،

)Construct (تـر اسـت؛ دسـت دوم     که بر ساخت یا سازه معمول)second 
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order (ماهیت اعیـان   ؛452تر است، صفحۀ  که مرتبۀ دوم مناسب)Nature 
of objects(  موجـودي کنشـگر   : ، انسـان 453؛ صـفحۀ)The human 

being as an acting Organism( شناسـی علـوي    جامعه ؛642، صفحۀ
)Alavi sociology(،  ند که جنبۀ تصنعی پیدا گذاري هست اي از معادل نمونه

، )circular reaction(واکنش هـاي گردگشـتی    ؛499، صفحۀ }کرده است
، دیالکتیک 550؛ صفحۀ )hyper empiricist(گرایی تند  تجربه ؛543صفحۀ 

صـفحۀ   ،)complimentary Dialectic(کمـال متقابـل   تکمیلی یا جدل ا
، صفحۀ )Mutual Implication(فراخوانی  جدل تضمن متبادل یا هم ؛554
ــواالنس  ؛555 ــفحۀ )Ambivalence(آمبیــ ــاظر  ؛556، صــ ــل منــ تقابــ

)Reciprocity of perspective( .  
  
طرح بحث مقدماتی،  :براي تفهیم موضوع، از ابزارهایی مانند  
ي، مقایسه، ذکر مثال، چند مورد نمودار و جداول و آوردن ضمائمی که گیر نتیجه

نگاه کنید به . شود بتواند به توضیح بیشتر مطالب بینجامد در کتاب دیده می
  .369و  368، 428، 625، 657 :صفحات

 ،اما. پردازان و مکاتب مهم بحثی به میان آمده است از بیشتر نظریه  
بدون توجه به  ،اص نویسنده و ثانیاًگیري خ در چارچوب جهت ،اوالً
بدون ذکر  ،سی و ثالثاًاشن هاي جامعه نظریه هاي کتابهاي معمول  بندي قالب

ها و آثار مهمی که معموالً باید آنها را در یک کتاب  ها، نظریه همۀ مفاهیم، مدل
  . شناختی مطرح کرد هاي جامعه جامع نظریه

» درآمدي«با توجه به کلمۀ  میزان انطباق محتواي اثر با عنوان کتاب  
تر  در خصوص رابطۀ محتوا با فهرست این انطباق کامل. رسد مناسب به نظر می

 .است
 گیري، و نه لزوماً محتوا و جهت ،مطالب اثر از حیث عنوان و موضوع  

 .است ریزي عالی برنامههاي شوراي سرفصل منطبق با
تا  ، پرحجمنوان منبع اصلی و اختصاصیبراي دوره کارشناسی به ع  

در دورة کارشناسی و به  توانمی طور کلهاما، ب. دار است حدي ناقص و جهت
 .تکمیلی و با رویکردي انتقادي استفاده کردارشد به عنوان منبع  ویژه کارشناسی
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نویسنده کوشیده است تا با استفاده از اندیشه و تفکر خود و همچنین   
د خود از متفکرانی که در این کتاب برخی منابع دیگر، روایتی سازگار با رویکر

 .نو هستند ، مطالب کتاب نه کهنه و نهدر کل. آمده است، ارائه دهد
گرایی و منطبق با  که نوعی بینش انسان رویکرد خاص نویسنده  

 دهد؛ اي کار خود قرار میرویکردهاي متصوفه درباره وحدت وجودگرایی را زیربن
شناسان  که نزد جامعهمتفکران گذشته  زیابی و تشریح مفاهیم و اصطالحاتبا

شناسی علوي  عنوان جامعه شود و ساختن ظاهراً رویکردي تازه با ه میمدرن دید
هاي  و پرداختن به اندیشۀ فروم و برخی توضیحات مربوط به بلومر جزء نوآوري

 .شود کتاب محسوب می
رسد، استفاده از منابع موجود براي تبیین موضوعات مورد  به نظر می  
 .نسبتاً کافی است بحث
 مثالً، .از منابعی بدون ذکر مأخذ آنها استفاده شده است در موارد زیادي  
است و  ، آمده... و  647، 645 ،644، 643هاي  ها و احادیثی که در صفحه آیه

 .650، 649، 558 – 550، 357، 355هاي  مطالب صفحه
 .دقت در استنادات و ارجاعات اثر در حد ضعیف است  
گرایی و  کتاب، همواره مدافع نوعی رویکرد طبیعت اینکه نویسندةبا   

هاي اجتماعی است، اما مدعی و  تفسیرگرایی جدلی و تأکید بر تضاد و تناقض
» گیري الهی یا مذهبی جهت«و » وحدت وجودگرا«هاي عرفانی  طرفدار بینش

  . است
هاي  نویسنده کوشیده است نوعی رویکرد همسو با فرهنگ و ارزش  
البته برداشت او در مورد انسان به عنوان موجودي شرور و . المی را ارائه دهداس

 رنگ و بوي عرفانی و متأثریا به طور کل بینش نویسنده راجع به اسالم عمدتاً 
  .کند از بینش اهل تصوف را دارد که این امر را نویسنده پنهان نمی

 .ابعاد سازنده یا مخرب سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ندارد  
  
  پیشنهادها

  :تجدید چاپ کتاب باید به نکات زیر توجه شوددر 
 افزودن نمایه اعالم و موضوعی -
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ریزي که  عالی برنامه شوراي  اضافه نمودن برخی از عناوین در سرفصل -
ار متفکرانی که در کتاب به آنها پرداخته نشده است و تکمیل مباحث مربوط به آث

 در کتاب آمده است
 ستناداتتکمیل ارجاعات و ا -
 ویرایش تخصصی و ادبی -
 تنظیم مطالب در دو جلد -
شناسی  ي و روشها و متون عرفانی دقت نظر در تطبیق ادبیات، ایده -

 بیشتري صورت گیرد
نه به شکل فعلی که  ،مستدل و محکم باشد ها ها و تحلیل گیري نتیجه -

بیشتر جنبۀ شعاري و تبلیغی ضعیف دارد و در باطن آن نوعی غربگرایی و 
سازي و تقدیس برخی از متفکران غربی دیده  ستایی یا دست کم برجسته بغر
هاي متنی،  تن تفاوتاي بیش از حد معمول و نایده گرف آن هم به شیوه ،شود می

  ... تمدنی و 
  
  

    



  
 



  
 
  
  
  
  
  
  

   شناسی هاي جامعه درآمدي بر نظریه  :عنوان اثر
  )شناختی هفت مقاله درباب مبانی تاریخ اندیشه و نظریات جامعه(                

  لحسن تنهاییاحسین ابو :مترجم/ مؤلف
    )اول ناشر(چاپ پنجم اثر 1372/ خردمند :سال نشر/ ناشر
  

  نقد و بررسی  معرفی،
اي است که در این مجموعه در دسترس قرار دارد و  کتاب حاضر متشکل از هفت مقاله

هاي  استثناي یکی از آنها، همه به شکلهشامل ده بخش از مباحثات نظري است که ب
مقالۀ مربوط به راس که در . اند ابتدایی خود هر کدام در تیراژي بسیار محدود منتشر شده

ولی صور اولیه مقدمات . شده است بار چاپ و منتشر  است، براي اولین  فصل پنجم آمده
و نقدي بر منتقدان و ترجمه نظریۀ ) هاي سوم و چهارم فصل(مربوط به کنت و اسپنسر 

و  31، 20هاي  به شکل نشریه) فصل هفتم(ها و تغییرات اجتماعی  الئر پیرامون دگرگونی
نویسندة محترم در آنجا تدریس  ز هنگامی کهتماعی دانشگاه شیرااج توسط بخش علوم 32
هاي طبیعت انسانی از  مقاله. چاپ و منتشر شده است 62 – 4سال هاي  طینمودند،  می

هاي ششم و هفتم نیز به عنوان جزوه درسی در دانشگاه شیراز  دیدگاه فرم و بلومر در فصل
مقالۀ مربوط به  .و همچنین دانشگاه آزاد اسالمی کرمان چندین بار منتشر شده است

اي با عنوان  هاي اول و دوم نیز در مجموع مقاله خلدون و ضمیمۀ آنها، فصل فارابی و ابن
شهید باهنر کرمان چاپ و  جهاد دانشگاهی دانشگاه 1367شناسی فلسفی در سال  معۀجا

  . منتشر کرد
  :سایر آثار مشابه

  غالمعلی خوشرو          خلدون شناخت انواع اجتماعات از دیدگاه فارابی و ابن
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  غالمرضا جمشیدیها                                  شناسی هاي جامعه پیدایش نظریه
 سیزده جستار در تاریخبه ویژه کتاب  ،کتاب حاضر از حیث محتوایی با سایر آثار نویسنده

ز نظر هایی ا نامبرده در جدول تنها در بخش هاي کتابمشابهت دارد و با  شناسی جامعه
  .استموضوعی مشابه 

  
  شکلی  بررسی

چندان که  ،اما در بسیاري از موارد. نثر کتاب ظاهري ادبی و روان دارد  
باید رسا و قابل فهم نیست و بیشتر به لفاظی و تکرار مضامین مورد نظر نویسنده 

گرایی، جدل، تفسیرگرایی و مفاهیمی از این  گرایی و عین در باب رابطۀ ذهن
  : نمونه نگاه کنید به براي .دست می انجامد

 )اي طوالنی نمونه جمله(ا سیزدهم سطر ششم ت: صفحۀ اول پیشگفتار -
یکی اندیشمند آلمانی «: حۀ دوم پیشگفتار، پاراگراف دوم، سطر آخرصف -

 »رانده بعد از راس، سی رایت میلز شناس گوشه مارکوزه است و دیگري جامعه
ویژه اینکه دست هب«: صفحۀ سوم پیشگفتار، پاراگراف اول، سطر ششم -

 »پسندد تازیانه جفا را بیشتر می ایام نیز
دانش اجتماعی به  قراوالن پیش از یکی... «: ، سطر اول41صفحۀ  -

اجتماعی، سیاسی و فرهنگی  هاي پویشتحقیق و مشاهده پرداخت و پیرامون 
 »... فلسفیدجوامع متفاوت 

ها چاووشاز ) 1870 – 1903(، سطر اول، هربرت اسپنسر 141صفحۀ  -
 پردازان پیش شناسی در سده نوزدهم، و از گذاران جامعهو بنیان و پیشقراوالن

 »...نگاري  ۀ مردمنظری
با الزم است مفهوم تضاد را از دیدگاه اسپنسر «: ، سطر دوم158صفحۀ  -

 »توجه بیشتري در ذهن داشته باشیم
تضاد به لحاظی که در قسمت فلسفۀ طبیعی «: ، سطر سوم158صفحۀ  -

گونی بود که  و مابعدطبیعی او مطرح بود، حاکی از تغایرات بدیهی و طبیعی گونه
یافت؛ چه حرکت از تفاوت کمترین به جذب  ها وجود می میان پدیدهبایستی  می

در جدل تکمیلی مطرح است  معنایی کههبیشترین، خود مستلزم رشد تضاد ب
 »بود می
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بدین روال اسپنسر تنها در حیطۀ دنیاي «: ، پاراگراف آخر158صفحه  -
سنت شناختی سخت از  ماند ولی در دنیاي جامعه فلسفی در سایۀ مولوي وامی

ي اخالق عرفانی روبرتافته و جنگ نامتعادل و نابرابري میان عناصر را الزم و ابد
 »نماید شمرده و عین حق تلقی می

ویژه هدر این جریان ب«: ، پاراگراف سوم، سطر دوم183صفحۀ  -
هاي عینی و یا  هاي اجتماعی، که خود درونی شده چگونگی پدیدآمدن فرآورده
اجتماعی که راس مدعی آن بوده را به نقد کشیده،  کنش هستند، از کنش متقابل

 »ست که چگونگی آن تبیین نشده استمعتقد ا
یا » ،«در کتاب، اشکاالت فراوانی در زمینۀ استفاده همزمان از عالمت     
غلط حروف   در مواقع الزم؛» ،«مت ؛ عدم استفاده از عال»و«و حرف عطف » .«

اي اندك و عدم رعایت  مله با فاصله؛ استفاده از فعل مشابه در یک جنگاري
 . فاصلۀ مناسب بین کلمات وجود دارد

  
  »و«و حرف عطف » .«و » ،«اي از کاربرد عالمت  نمونه

 »و بنابر این. خواهد شد« سطر چهارم  پاراگراف آخر، ، 57 صفحۀ -
 »در سده نوزدهم، و«: ، سطر دوم141صفحۀ  -
  »و ناویران شونده، «، سطر اول159صفحۀ  -
  »آورند، و  وجود میهب«: ، سطر آخر183 صفحۀ -

  
  اي از اشتباه حروف نگاري نمونه

 »شان سیاست«به جاي » سیاسشان«م ، سطر سیزده22صفحۀ  -
 »خاطرهب«به جاي » خاصرهب«، سطر سوم، 50صفحۀ  -
و » روزمره«به جاي » مردهروز« :پاراگراف آخر، سطر سوم، 51صفحۀ  -

 »تناقضی«به جاي » تناقصی«: سطر نهم
لحاظ پویش تکاملی، هبنابر این ب«: ، پاراگراف دوم، سطر آخر57صفحۀ  -

» هم«که کلمات » گذارد خلدون سه مرحله جدا از پشت سر می دولت از نظر ابن
 .تایپ نشده است» از«بعد از کلمۀ » را«و 
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شناختی، به اشتباه روشن  روش: ، پاراگراف سوم، سطر دوم234صفحۀ  -
 .شناختی نوشته شده است

 cooperationبه جاي  cooporation، 196فحۀ ص -
 در مواقع الزم » ،«عدم استفاده از عالمت 

 »مطرح است«، سطر هفتم، بعد از کلمۀ 158صفحۀ  -
اصول مربوط به سرصفحه و . آرایی کتاب خوب و مناسب است  صفحه  

رعایت ... اصلی، پاورقی و  ها و تفاوت فونت کلمات در تیترها، متن اندازة حاشیه
. ها کم است اما اندازه قلم در نظر گرفته شده براي شمارة پانوشت. شده است

. ها ذکر شده استحههاي کلمات التین در پانوشت صف اسامی و معادل
، قدیمی، صحافی کتاب معمولی و نوع کاغذ آن، کاهی و نامرغوب الخط رسم
  . اردطرح روي جلد، نامناسب و با موضوع و عنوان کتاب همخوانی ند. است
 2براي یک درس   نظر از محتواي آن، ، صرف)صفحه 264(حجم کتاب   

 . واحدي مناسب است
  

  بررسی محتوایی
ها، در بسیاري  رغم سابقه و توان نسبی نویسنده در مباحث نظریهعلی  

. کار ببردهاز موارد، نتوانسته است به خوبی اصطالحات و مفاهیم تخصصی را ب
  :نگاه کنید به

- هب.... پس از این خواهیم دید «: راگراف اول، سطر هفتم، پا22صفحۀ  -
حصول مجادالت و ها و مکاتبی که اصوالً م نسبت دادن اندیشه. »شمار آورد

ها یا مجموعۀ رخدادهاي علمی، صنعتی و  نتیجۀ پیشرفت مباحثات فکري و
اجتماعی قرون اخیر هستند و اصوالً داعیۀ مطالعۀ عینی، تجربی و  –سیاسی 

طرفانۀ انسان و جامعۀ انسانی را به عنوان یک موضوع مورد مطالعه دارند، به  بی
نگرند  فارابی یا نظایر ایشان که هرگز از این منظر به انسان و جامعۀ انسانی نمی

اصل در پی بیان راه سعادت و  دار، ارزشی و اعتقادي دارند و در و رویکردي جهت
 . رسد باشند، چندان موجه به نظر نمی شهر می ساختن آرمان

» اند دل بسته....اجتهاد علمی بر همان روش تفکر باطنی «: 42صفحۀ  -
 .که در این جا خلط معنا صورت گرفته است
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گرایی،  گرایی، طبیعت خلدون، استفاده از اصطالحات ماده در مبحث ابن -
کارکردگرایی ستیز، کارکردگرایی ساختی در کنار زیربنا دانستن  تضادگرایی،

اقتصاد و روبنا دانستن فرهنگ، با رویکردي قاطعانه و بدون موشکافی الزم و 
گونه مفاهیم نزد  توجه به مختصات این خصوص در سطح کلی و بیهب

 .شود شناسان مدرن مشاهده می جامعه
اي از  ر شیوة معیشت یا نحوهخلدون ب این درست است که به نحوي ابن  

نشینان و شهرنشینان و عنصر عصبیت به عنوان عاملی  ستیز میان بادیه
گفته را دقیقاً به معنایی که نزد   کند، اما آیا مفاهیم پیش بخش تأکید می انسجام
  ؟کندشناسان مدرن بسط یافته است، استفاده می جامعه
فت، نویسندة باید گ سازي اصطالحات تخصصی در خصوص معادل  

هاي فارسی شده و از دید خود  االمکان معادل تا حتی است محترم سعی داشته
از این کار در مواردي به ساختن یا استفاده . جالب یا بدیع را به کار برد

گونه نیست و گاه  اما در همه موارد این هاي مناسب انجامیده است معادل
، مقدمات 41صفحۀ : مانند .تها جنبۀ تصنعی به خود گرفته اس گذاري معادل
، کنش 223؛ صفحۀ  Methodological introduction(شناختی  روش
 Interactionism and human(طبیعت انسانی   گرایی و متقابل

nature(انداز بلومري  ، چشم232صفحۀ   ؛)Blumerian perspective(؛ 
، 57؛ صفحۀ  Social processهاي اجتماعی در برابر  ، پویش41صفحۀ 

سنجی گونه در مقابل  ، هم141پاراگراف دوم، سطر آخر، پویش تکاملی؛ صفحۀ 
»comparative « در برابر » بینی واره اندام«وorganismic181صفحۀ  ؛ ،

 role، نقش گرفتن در برابر 235گرا؛ صفحۀ  هاي کالن سطر پنجم، اندیشه
taking  و نقش بازي کردن در مقابلRole playingکنش 238صفحۀ   ؛ ،

، 252؛ صفحۀ )non – symbolic interactionism(متقابل نانمادي
-non(گرایی  ، نانفی252؛ صفحۀ )Anomie(سامانی اجتماعی  بی

antagonistic.(  
طرح بحث مقدماتی،  :براي تفهیم موضوع از ابزارهایی مانند  
در  گیري، مقایسه، ذکر مثال،  چند مورد نمودار و جداول و آوردن ضمائم نتیجه

  . 261تا   239، 160، 116  ،75، 34، 32، 12صفحات  مانند. شود کتاب دیده می
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کتاب حاضر به عنوان منبع درسی براي دروس «بر اساس مقدمه ناشر،   
شناسی، تغییرات اجتماعی و تاریخ تفکر اجتماعی مسلمین در  هاي جامعه نظریه
اجتماعی کاربرد  لوممختلف عهاي  هاي کارشناسی و کارشناسی ارشد گرایش دوره
رسد  اي نوشته شده است که به نظر می اما باید گفت، این کتاب به گونه ؛»دارد

 »تاریخ تفکر اجتماعی«و  »)1( شناسی هاي جامعه نظریه«  بیشتر با دو درس
 .دهد اما اهداف هیچ کدام از آنها را کامالً پوشش نمی. متناسب باشد

اشاره شده که حاکی از نوعی » درآمدي«چون در عنوان اثر، به کلمۀ   
آمده » مبانی«چینی است و در ادامۀ عنوان هم کلمۀ  تمهید مقدمات و زمینه

هاي  بر نظریه درآمدي(توان گفت، محتواي اثر با عنوان آن  است، می
تاریخ اندیشه و نظریات  مبانیهفت مقاله در باب  –شناسی  جامعه
 .انطباق نسبی دارد) شناختی جامعه
و  »تاریخ تفکر اجتماعی«کدام از دروس  با سرفصل هیچ  مطالب کتاب،  
، مطابقت کامل ندارد و در مواردي هم از سرفصل »)1(شناسی هاي جامعه نظریه«

 .رود این دروس فراتر می
در دو ) به شرط داشتن رویکرد انتقادي(به عنوان یک منبع کمکی   

، قابل استفاده »)1(شناسی هاي جامعه نظریه«و  »تاریخ تفکر اجتماعی«درس 
وم و راس مفید هاي مید، فر همچنین براي آشنا شدن با افکار و اندیشه. است
تواند منبع  اما در کنار سایر منابعی که در این دو زمینه وجود دارد، نمی است

  . اصلی یا منحصر به فرد محسوب شود
هاي آماري  از آنجایی که کتاب ماهیت نظري دارد و حاوي داده  

ها و اطالعات اثر  هاي عینی نیست، در مورد میزان روزآمدي داده پیرامون واقعیت
 .اي دیگر نظر داد باید به گونه

رویکرد خاص نویسنده و بازیابی و تشریح مفاهیم و اصطالحاتی که   
در اندیشۀ متفکران گذشته جزء نوآوري  ،شود شناسان مدرن دیده می نزد جامعه

 .شود کتاب محسوب می
- هب. خصوص در درون هر فصل نظم نسبی داردهدر کل و ب کتاب  

توان نسبت به  می ،در غیر این صورت. نویسنده را بپذیریم خصوص اگر بینش
هاي متفکران کالسیک و مدرن در کنار هم و  تناسب فصول و آوردن اندیشه
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شناسان و اندیشمندان دیگر ایرادهایی را از حیث انسجام بر  حذف برخی از جامعه
 .تاب وارد کردک

به طور کلی کتاب فاقد فهرست منابع است و ارجاعات در انتهاي  هر   
اما به طور آشکار نویسنده مطالب را . اند نامه نقل شده فصل به عنوان کتاب
 .است از بسیاري منابع استفاده نشده گزینشی آورده است و

در مواردي دیده . در حد متوسط است دقت در استنادات و ارجاعات اثر  
چه در مواردي هم مشخص نیست آن. نیستشده است که منبع مطالب روشن 

گوید، بیان خود اوست یا ترجمۀ آزاد و اقتباسی از منبعی که به نحو  نویسنده می
 .کلی به آن اشاره شده است

گرایی و  که نویسنده کتاب، همواره مدافع نوعی رویکرد طبیعتبا این  
هاي اجتماعی است، اما مدعی و  سیرگرایی جدلی و تأکید بر تضاد و تناقضتف

» گیري الهی یا مذهبی جهت«و » وحدت وجودگرا«هاي عرفانی  طرفدار بینش
  . است
هاي  نویسنده کوشیده است نوعی رویکرد همسو با فرهنگ و ارزش  

ودي شرور و البته برداشت او در مورد انسان به عنوان موج. اسالمی را ارائه دهد
یا به طور کل بینش نویسنده راجع به اسالم عمدتاً رنگ و بوي عرفانی و تأثیر 

در . کند پذیرفته از بینش اهل تصوف دارد که این امر را نویسنده پنهان نمی
هایی از متن ارجاعاتی وجود دارد که نشان دهندة این  ابتداي کتاب و در بخش

 :هاي متفکرانی مثل اندیشه یسه میاندر مواردي هم که با مقا. تمسئله اس
کند ارتباطاتی را برقرار  سعی می» فروم و مارکس«یا » سخلدون و مارک ابن«

هاي  هایی که بین اندیشه کند که شباهت جا و آنجا بر این امر تأکید میکند، این
متفکران مسلمان و برخی از اندیشمندان غربی مثل مارکس قائل است، به 

 .آنها نیستمعناي یکی بودن 
هاي نظري چند تن از  کتاب ماهیت نظري دارد و به شناخت دیدگاه  

کند و به طور مستقیم ابعاد سازنده یا مخرب سیاسی،  متفکران کمک می
هاي  البته اگر دیدگاه او را در تلفیقی که بین اندیشه. اجتماعی و فرهنگی ندارد

توجه به تأکیدات خاص  متفکران مسلمان و غربی یا مقایسۀ آنها در مواردي با
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هاي  ها و دیدگاه گیري تلفیقی از ارزش توان به نوعی جهت نویسنده بپذیریم، می
 .شناسانه دست یافت دینی و جامعه

  
  پیشنهادها

به عنوان یک منبع  توانمی این اثر از طور که قبالً هم گفته شد،به طور کلی، همان
 »تاریخ تفکر اجتماعی در اسالم«و  »)1(شناسی هاي جامعه نظریه«کمکی  در دو درس 

همچنین براي آشنا شدن با افکار و . استفاده کرد )به شرط داشتن رویکرد انتقادي(
اما در کنار سایر منابعی که در این دو زمینه وجود  وم و راس مفید استهاي مید، فر اندیشه

د چاپ لذا بهتر است در تجدی. تواند منبع اصلی یا منحصر به فرد محسوب شود دارد، نمی
  :دکتاب به موارد زیر توجه شو

  ویراستاري ادبی و تخصصی  –الف 
  ودن فهرست منابع، اعالم و موضوعیافز –ب 
  دهی دقت در استنادات و ارجاع - ج 
  استفاده از کاغذ مرغوب و صحافی مناسب –د 
  



  
 
  
  
  
  
  
  

   شناسی هاي جامعه نظریه : عنوان اثر
  عباس توسلی غالم: مترجم/ مؤلف
   چاپ نهم/ 1382/ سمت: سال نشر/ ناشر
  

  معرفی، نقد و بررسی
ترین و مشهورترین کتاب  نوشتۀ دکتر توسلی، شاید مهم شناسی هاي جامعه نظریهکتاب 

ایشان است که تاکنون بارها تجدید چاپ شده است و بدون شک مورد استفادة بسیاري از 
همچنین . ارشد قرار گرفته است هاي کارشناسی و کارشناسی استادان و دانشجویان در دوره

شناسی در آزمون  هاي جامعه منبع اصلی سؤال نظریه ها به عنوان این اثر سال
  .کتاب افزوده است استفاده ازارشد بوده که این امر خود بر شهرت و میزان  کارشناسی

سازمان سمت به عنوان  ، تألیف و نگارش یافته است واین اثر با رویکردي آموزشی 
است، به طوري که ده شر کرتنممعرفی و  »شناسی هاي جامعه نظریه«مرجع اصلی درس 

ظاهراً تاکنون بدیل همتراز یا برتر از آن براي این کتاب از سوي سازمان مزبور به بازار 
  .عرضه نشده است

در سه فصل نخست، تعاریف، مفاهیم و : فصل تشکیل شده است 9کتاب از     
از . ستگرایی و تطورگرایی به تفصیل آمده ا شناسی، مانند مثبت هاي زیربنایی جامعه نظریه

رایی مورد گ کارکردگرایی و ساخت :همچون اي شده هاي شناخته به بعد، نظریه فصل چهارم
کنش  :مانند هاي جدیدي ها و گرایش ، دیدگاهو در چهار فصل دیگر بحث و بررسی شده

  .شناسی مردمی تشریح شده است متقابل نمادي، پدیدارشناسی، مبادله و روش
ها  مفاهیم، نظریه ،در بخش اول: تقسیم شده استهر فصل کتاب به چند بخش عمده 

بنام مکتب  نظران صاحبمعرفی آثار و آراي  ،هاي دیگر در بخش و اصول هر مکتب و
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ها و فهرست  ها، یادداشت مفاهیم کلیدي، پرسش ،در پایان هر فصل. مطرح شده است
  . منابع و مأخذ ارائه شده است

  
  :سایر آثار مشابه

  حسین ادیبی و عبدالمعبود انصاري                                 شناسی جامعههاي  نظریه
سیدعلی /دیوید اشلی و همکاران        اصول و مبانی کالسیک -نظریۀ جامعه شناسی
  اکبر میرمهدي حسینی

  محسن ثالثی/جورج ریتزر                   شناسی در دوران معاصر نظریۀ جامعه
عبدالعلی لهسایی /جاناتان اچ ترنر                             شناختی هساخت نظریۀ جامع

  زاده
                                                                           لوئیس کوزر و برنارد                          شناختی هاي بنیادي جامعه نظریه
  فرهنگ ارشاد/روزنبرگ

  
  بررسی شکلی 

در  ،در اصل ،ظاهر متن در وهلۀ نخست، روان و تا حدي رسا است اما  
چنین نیست و خواننده ناچار است با قطعاتی از مطالب و عبارات گام  ،بیشتر موارد

به گام در چالش، سخت درگیر شود و اغلب در فهم مطالب و مقصود نویسنده 
طرح بحث : م و سومپاراگراف دو 225مانند مطالب صفحۀ . ناموفق باشد

. ردي با مجادالت انتقادي مربوط به آن مخلوط شده استهاي کارک ضرورت
ها و بررسی انتقادي و  بهتر بود ابتدا اصل بحث مطرح می شد، سپس نظریه

در این جا مشخص نیست چه قسمت از متن، عبارات . گرفت ترکیبی صورت می
موارد در کتاب از این نوع . نویسنده و کدام قسمت، عبارات مالینفسکی است

  .بسیار است
  اما گاهی فاصلۀ د،تقریباً سعی شده است عالئم ویرایشی رعایت شو  

عالئم زیرنویس در متن به جاي  ،در برخی موارد. بین کلمات رعایت نشده است
 224مانند صفحۀ  ردیف با کلمات است،که باالي کلمات قرار بگیرد، هماین

هاي  هایی که مربوط به یادداشت شماره. در پاراگراف دوم سطر هفتم* عالمت 
  .دکن فصل هستند نیز اگر باالتر از سطر باشد، به تشخیص آن کمک می
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. عمولی استفاده شده استنگاري از فونت و سایز م به لحاظ حروف  
لحاظ صحافی، به  .ها، متن و زیرنویس رعایت شده استتیتر تناسب میان

که بهتر بود طرحی  باشدجلد، طرح ثابت سازمان سمت میمعمولی و طرح 
  .شد که بیانگر موضوع کتاب باشد انتخاب می

ة  در دور »)2(شناسی  هاي جامعه نظریه«واحدي  3براي درس حجم اثر   
مۀ فصول آن کارشناسی زیاد است و استاد درس، به ندرت ممکن است بتواند ه

که تدریس مبتنی بر پیش مطالعۀ دانشجویان، مگر آن. را تدریس کند
اي مکتوب و رساتر از کتاب باشد که در آن  سازي مطالب و احیاناً خالصه ه فشرد

بگذریم از اینکه باید . ل تدریس نشده استصورت نیز این کتاب به طور کام
چه در این کتاب آمده به لحاظ موضوعی براي دانشجویان مطالبی بیش از آن

  .ریس شودتد
به این معنی . نامه است تفاوت کتاب در چاپ اول با چاپ نهم در واژه  

نامه حذف شده و به همین دلیل تعداد صفحات از  که لغات غیرانگلیسی از واژه
پی نیز در چاپ نهم برخی از اغالط چا ،به عالوه. تقلیل یافته است 476به  481

عنوان فصل ششم کنش متقابل  مثالً در فهرست چاپ اول کتاب اند، اصالح شده
برخی از  . متقابل نمادي تغییر یافته است نهادي بوده که در چاپ نهم به کنش

اند که از نظر ویراستار، سازمان سمت و نویسنده  اغالط ویرایشی باقی مانده
 چهارم بعد از کلمه نظام اجتماعی؛ سطر 221مانند صفحۀ . پوشیده مانده است

از کلمۀ کارکردي  بعد» نیاز افراد و نیاز نظام«از تیتر  سطر اول بعد 224صفحۀ 
 .استفاده شده است» ؛«از  »،«سطر چهارم به جاي  225صفحۀ . الزم دارد »،«

  
  بررسی محتوایی

شناختی  ها و مکاتب جامعه اصطالحات و مفاهیم تخصصی نظریه  
. اند و در جاي صحیح به کار رفته سبتاً زیاد و بسیار خوب، درستمختلف در حد ن

رفته است مثال یا توضیحات بیشتري وجود  اگر چه در مواردي که انتظار می
بندي مؤلف به طور  داوري و جمع ههاي نقل شد داشته باشد یا میان آراء و دیدگاه

بحث  :مانند. کنیم هایی را مشاهده می راهگشا و روشن ارائه شود، کاستی
و ) 33تا  22صفحات (اي، تعریف نظریه، مفهوم ساخت  ینهمفروضات مسلم و زم
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: توان به موارد زیر اشاره کرد جا در مفاهیم میهاي کاربرد روشنگرانه و ب از نمونه
سو و پوزیتیو، کارکرد و انواع آن، تطور، تفاوت گذاشتن بین تطور و تحول از یک

و تقلیل مفهوم تعلیق . در فصل سوم ،تغییر و دگرگونی از سوي دیگر
  . پدیدارشناسانه در فصل هفتم و  مفاهیم مرتبط با کارکرد در فصل پنجم

در خصوص معادل اصطالحات تخصصی چه در متن کتاب و چه در   
کارگیري هسازي صحیح، آشنا و مأنوس و ب نامۀ انتهایی مطمئناً موارد معادل واژه
ال، مواردي از در عین ح. هاي متعارف و صحیح وجه غالب و اکثري دارد معادل
هاي متعارف یا برخی اصالحات  خورد که می توانند معادل ها به چشم می معادل

 conformityمانند . تکمیل شده و در مواردي به صورت بهتر جایگزین شوند
 Functional که انطباق یا سازگاري ترجمه شده؛ به معناي همنوایی
prerequisities در لوازم کارکردي  ارکردي کهنیازهاي ک به معناي پیش

به  sacred گفته شده است؛ به معناي غیرمقدس که ناسوتی  profaneآمده؛
که بدنامی ترجمه شده  معادل داغ ننگ stigmaمعناي مقدس، نه الهوتی و 

  ...است و  
این کتاب در اصل با رویکرد آموزشی و کتاب درسی نگاشته شده است   
شناسی و  جامعه  هاولیه، مشهور و پرکاربرد سازمان سمت در رشت هاي کتابو از 
از برخی تمهیدات آموزشی براي تفهیم مطالب یا . آید اجتماعی به شمار می علوم

هاي  تا حدودي از طرح بحث :آنها به شرح زیر استفاده شده استتکرار و تقویت 
بیان  دي، خالصه وبن ها، در برخی فصول جمع مقدماتی، مقایسۀ نظریه و دیدگاه

از ذکر مفاهیم کلیدي ) جز فصل هشتم نظریۀ مبادله( ها به انتقادات در اکثر فصل
ها، پرسش و تمرین  و در تمام فصول از توضیحات تکمیلی به عنوان یادداشت

حد قابل قبولی براي یک کتاب در ... استفاده شده، همچنین از نمودار و جدول 
  .استفاده شده است نظري
مناسب در این زمینه در زمان نخستین  هاي کتابجه به کمبود با تو  

گر  جلوه رسد بسیار بیشتر از آنچه اینک به نظر می چاپ کتاب جامعیت این اثر
ها و مکاتب  در وضع فعلی مباحث بسیار زیادي در حوزة ادبیات نظریه ،می شد
یان کرایب، آثار ریتزر،  :مطرح است که در برخی کتب مشابه مانند شناسی جامعه

 لیکن به طور کل در. شود که این اثر فاقد آنهاست کوزر و دیگران دیده می
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خصوص در هکند، ب پوشش ایجاد می% 70تا  60مقایسه با اهداف درس، در حدود 
  .هاي کارشناسی تا تحصیالت تکمیلی دوره
شناسی را پوشش  اتب جامعهها و مک برخی نظریه به لحاظ محتوایی  
أویلی، تفهمی، تفسیري، هاي ت مباحث مرتبط با دیدگاه :دمانن دهد، نمی

و نئومارکسیستی، انتقادي، رادیکال، فمینیستی، دیدگاه تلفیقی و  مارکسیستی
  .جامعه شناسی خالق

هاي  نظریه«درس   سرفصلبا  مطالب اثر% 90تا  80در حدود   
بررسی مکتب جغرافیایی،  :مانند ،برخی موارد.منطبق است »)2(شناسی  جامعه
گرایی تاریخی، مکتب فرانکفورت و نقد این کاتب از دیدگاه اسالم و نقد  ماده

ها اسی در سرفصل آمده که کتاب به آنشن هاي مختلف جامعه کلی بر نظریه
 ،همچنین مواردي در کتاب وجود دارد که در سرفصل نیست. نپرداخته است

  .شناسی مردمی اسی و روشکنش متقابل نمادي، پدیدارشن :مانند
ر تدوین دهاي مثبت آموزشی  رغم وجود برخی جنبهعلی ،در مجموع  

ء و به به جز ءجز ندارد و مدرس باید یروند آسان و سریع کتاب براي تدریس
منابع دیگر تکمیل و براي تفهیم مطالب و پوشش بیشتر دقت تشریح کرده و با 

  .از منابع دیگر استفاده شود ،ها به نظریه
ا گزارش امور واقع که روزآمدي ها و اطالعات آماري ی در کتاب داده  
هاي آماري،  هاي پژوهشی و گزارش متن :ها قابل ارزیابی باشد، همچونآن

هاي  اما در خصوص مباحث مطرح در حوزة نظریه. توصیفی و تحلیلی وجود ندارد
اولیه و هم در هم در زمان انتشار  ،شناسی در مقایسه با متون غیرفارسی جامعه

هاي روز در  تأخیرهاي عمده و مشهودي نسبت به مباحث و تحلیل ،حال حاضر
ارزش قابل  قایسه با منابع فارسی،در م ، در زمان خود،هر چند. شود آن دیده می

شناسی  مکتب پدیدارشناسی، روش :توجهی داشته است و در مواردي مانند
  .کند یمردمی و مبادله کتاب تازه و روزآمد جلوه م

مگر در ترتیب . شود گیر چندانی مشاهده نمی هاي کلی و چشم نوآوري  
مفاهیم در فصل کلیات،  :مانند ،مطالب فصول یا توجه به برخی مباحث

گرایی و  هاي فصل ساخت برخی قسمت طورگرایی با چینش و مطالب خاص آن،ت
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ر در کارکردگرایی و توجه به چند مکتب کمتر مطرح در زمان نخستین انتشا
  .انتهاي کتاب

که فصل یادي منطقی و منظم است به جز اینساختار کلی کتاب تا حد ز  
شناسی مردمی  مربوط به مکتب مبادله بعد از مکتب پدیدارشناسی و قبل از روش

شناسی  بهتر بود پس از تشریح مکتب پدیدارشناسی از مکتب روش. آمده است
تر و  به نحوي صورت ملموسمردمی که با آن ارتباط بسیار نزدیک دارد و 

شد و سپس به مکتب  گذارد، یاد می تر پدیدارشناسی را به نمایش می اجرایی
گیرد، تجزیه و  به تعبیر جورج ریتزر در نمونه رفتار اجتماعی جاي می مبادله که
  .شدتحلیل می

هاي  ة مباحث مهمی از نظریه کتاب ضمن داشتن مطالبی ارزنده دربار ،به عالوه
ها و مکاتب قدیم و جدید  هاي با اهمیتی از نظریه فاقد فصول و بخش ،شناختی جامعه
ورت، انتقادي، پساساختارگرایی، مباحث مرتبط با مکتب فرانکف :مانند ،شناختی است جامعه

ادگرایی کارکردي یا کارکردگرایی ستیز، شناسی وجودي و خالق، تض مینیسم، جامعهف
پردازي  هاي تلفیقی در حوزة نظریه مکتب تفهمی و تفسیري و مباحث مرتبط با دیدگاه

  .شناختی جامعه
هر فصل به . کند سازمان مطالب هر فصل نیز کم و بیش از یک منطق کلی پیروي می

ها و اصول هر مکتب و در  مفاهیم، نظریه ،در بخش اول. شود چند بخش عمده تقسیم می
در . بنام آن مکتب مطرح شده است نظران صاحبمعرفی آثار و آراي  ،هاي دیگر بخش

ي فهرست منابع برا«و » ها یادداشت«، »ها پرسش«، »مفاهیم کلیدي«پایان هر فصل 
گیري  یجهعنوان نقد و نظر و نتبه هایی  در مواردي بخش. ارائه شده است» مطالعۀ بیشتر

فصول مانند . افزاید شود که به ارزش مباحث فصول مزبور می در انتهاي فصل دیده می
  .نامۀ انگلیسی به فارسی آمده است و در پایان کتاب واژه دوم، سوم، پنجم، ششم و هشتم

به طور نسبتاً کامل و مناسبی  در دسترس محقق، به ظاهراز منابع   
التین، منابع  هاي خصوص در زبان به ،کبدون ش ،هر چند. استفاده شده است
چنین به نظر . چه این کتاب بدانها ارجاع داده است، وجود داردبسیار بیشتر از آن

و ) پدیدارشناسی(، هفتم )کنش متقابل نمادي(هاي ششم  رسد که در فصل می
مباحث جدیدتري بودند، بیش از فصول  وکه در زمان خود جز ،)مبادله(هشتم 

  .بع اصلی استفاده شده استاولیه از منا
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» هومنز و نظریۀ مبادله«تا قیل از تیتر  383مطالب سطر آخر صفحۀ   
؛  مطالب زیر تیتر مسئلۀ جسم و روان 278؛ پاراگراف آخر صفحۀ 384فحۀ در ص

اما ارجاعی به آن داده نشده  از کتاب اسکیدمور اخذ شده احتماالً ،277در صفحۀ 
  .است
هاي  یک مؤلف ایرانی با انواع محدودیت کتاب از منابع در دسترس  

ده است و از این حیث نه به لحاظ سال پیش فراهم ش 15، از حدود خاص آن
دهی و استناد در سطح بسیار مطلوب  کمیت و کیفیت منابع و نه به لحاظ ارجاع

  .قرار ندارد
همواره بیان مطالب و . رویکرد محقق خصلت آکادمیک دارد  
هاي مثبت و منفی  نسبت به جنبهبا انتقادي مختصر  هاي نظري مختلف دیدگاه

 فلسفی، گیري آنها در کتاب مطرح است، بدون آنکه به طور مشهودي جهت
  .اخالقی، اجتماعی خاصی در آن به نظر آید

در کتاب مطلب خاص، آشکار یا پنهان مهمی در خصوص فرهنگ و   
یران دیده هاي اسالمی و مسایل مربوط به نظام جمهوري اسالمی ا ارزش
خود مؤلف دیدگاه  ،هر چند. اي دارد طرفانه شود و از این حیث خصلت بی نمی

از خود نشان داده است و در  ،خصوص در گذشتههب ،همراه و همسویی را
ها و  در مبحث تطورگرایی به پیشینۀ اندیشه ،از جمله در این کتاب ،مواردي

اما در خصوص . خلدون پرداخته است متفکران اجتماعی مسلمان مانند ابن
، هاي اسالمی و مسایل مربوط به نظام جمهوري اسالمی ایران فرهنگ و ارزش

 ،به عبارت دیگر. طرف و ساکت است لف کتاب بیرود مؤ طور که انتظار میهمان
فی و معارض ندارد که ممکن بود همانند برخی کتب دیگر کتاب سوگیري من

نوشتۀ عبدالمعبود انصاري و حسین ادیبی با  شناسی هاي جامعه نظریهمانند کتاب 
  . گیري مارکسیستی و معارض توأم باشد جهت
شناسی نگاشته شده است  هاي جامعه ة مکاتب و نظریه این اثر در حوز  

ابعاد مخرب سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که خصلت علمی دارد و به خودي خود 
توان در نحوة به کارگیري و استفاده از دانش نظري فراهم آمده در  می. ندارد
هاي  بر حسب نظام ارزشی خود، رویه ،از جمله از طریق این کتاب ،شناسی جامعه
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گیري این  سازنده یا مربی را پیش گرفت که البته این امر فراتر از مباحث و جهت
  .باشد میکتاب 
تغییرات محتوایی ) 1382(و نهم ) 1369(در مقایسه با دو چاپ نخست   

در ) نیست% 100که البته (فقط برخی اصالحات و تغییرات شکلی . شود دیده نمی
 شود  چاپ نهم دیده می

  
  پیشنهادها

هر چند کتاب از نثري نسبتاً روان برخوردار است، اما به اندازة کافی رسا، منسجم و   
هاي تحلیلی، پیوندبخش و انتقادي مؤلف نیست و بیشتر ساختاري ترکیب  اندیشه حاوي
به توضیح و تحلیل بیشتر  هاي کنار هم قرار گرفته دارد که هنوز نیاز یادداشت شده از
  .دارند
ها و مکاتب کالسیک میانی و جدید  شکل فعلی حاوي بخشی از نظریه کتاب به   

هاي بعدي عالوه بر ویراستاري ادبی و  شناسی نیست که بهتر است در تجدید چاپ جامعه
ها و مکاتب  نظریه از شود یا به عنوان جلد دوم،هاي جدیدي به آن افزوده  تخصصی، فصل

  .بحث نمایداي که به آنها نپرداخته است، شناسی جامعه
هاي  میان بخش  تر و رساتر ها، ایجاد پیوند روشن گذاري ها، معادل نوسازي عبارت   

 مراجع کتاب، اصالح اشتباهات حروف نگاري یا چاپی،مختلف مطالب، تقویت منابع و 
شود، در یک تجدیدنظر اساسی براي کتاب الزم و براي  هنوز هم در متن مشاهده می

در  ،هاي اخیر همچون سال ،این اثر ،در غیر این صورت. ید خواهد بودخوانندگان مطمئناً مف
شناسی  هاي جامعه یا ترجمه شده در حوزة نظریه تر و رساتر تألیف ، روانتر پرتو منابع جامع

بیشتر از  ،حتی در زمینۀ کنکور کارشناسی ارشد ،به حاشیه رانده شده و اقبال عمومی را
هاي  نظریه وان دومین کتب عرضه شدهه به عندهد و رفته رفت پیش از دست می

شناسی، پس از اثر ادیبی و انصاري، ارزش تاریخی پیدا کرده و حداکثر به عنوان  جامعه
  .شودا مکمل استفاده میمنبع فرعی ی

ماندگی  تر است و این عقب تردید، این کتاب در وضعیت کنونی از زمان و نیازها عقب بی
تدوین و ارائۀ این  ،به هر حال. وز به روز بیشتر خواهد شدرغم ارزش پیشین آن، رعلی

دکتر ادیبی و  شناسی هاي جامعه نظریهسال از انتشار کتاب  11کتاب پس از حدود 
کار ارزشمند و قابل تحسینی از سوي استاد توسلی بوده است که در شکلی  ،انصاري
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مندان هتاب اولیه به عالقتر و کمترجانبدارانه نسبت به ک تر و با رویکردي علمی جامع
ته از بحث کنکور، به نوسازي این کتاب عرضه شد و ماندگاري آن در وضع فعلی، گذش

  . بستگی خواهد داشت
  

  



  
 



  
 
  
  
  
  
  
  

   شناسی در دوران معاصر جامعه هاي نظریه  :عنوان اثر
  ترجمۀ محسن ثالثی/ جورج ریتزر  :مترجم/ مؤلف
  چاپ پنجم،  1380/ انتشارات علمی :سال نشر/ ناشر
  

  معرفی، نقد و بررسی
شناس و  جورج ریتزر جامعه هاي کتابترین  ترین و پرفروشاین اثر، یکی از معروف

ین این کتاب یکی از دو اثر مهم و چند. پرداز برجسته و استاد دانشگاه مریلند است نظریه
وده که به شکل نسبتاً مناسبی میالدي ب 1990و  1980بار تجدید چاپ شدة وي در دهۀ 

  .است محسن ثالثی ترجمه و انتشارات علمی منتشر نموده
اسی ذیل مفهوم انگاره شن ها و مکاتب جامعه بندي نظریه ستهیعنی د  ،چارچوب کلی کار

هاي چندگانۀ واقعیت اجتماعی، تعریف اجتماعی و رفتار اجتماعی مرور و  یا نمونه
شناختی، دنبال کردن تحوالت آن به نحوي  هاي تاریخی نظریۀ جامعه بندي ریشه دسته

عاصر و توجه به رویکردهاي سازگار با چارچوب مفهومی کتاب، بررسی نظریۀ فمینیستی م
هاي فرانظري از نظریۀ اجتماعی و  تلفیقی جدیدتر و تالش براي ارائۀ تحلیل

هاي جدیدتر  ظري مختلف و ترکیبهاي ن ها و کاستی شناختی، بیان دقیق توانمندي جامعه
هاي برجسته و ملموس این کتاب است که باعث استقبال فراوان  ها همگی از نوآوريآن

ر در نتیجه تجدید چاپ مکرر آن و سایمندان در سطح جهانی و هو عالق خوانندگان
  .کارهاي ریتزر شده است

  : آثار مشابه با این اثر
  زاد رضا غروي احمد/ جورج ریترز     شناسی هاي جامعه نظریه

  غالمعباس توسلی    شناسی نظریه هاي جامعه
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  جمانجمعی از متر/ ویلیام اسکیدمور   تفکر نظري در جامعه شناسی
  عباس مخبر/ پارسونز تاهابرماسی، یان کرایت   شناسی مدرن هاي جامعه نظریه

  
  شکلی  بررسی

کتاب درسی دانشگاهی نوشته شده و لذا کامالً راي این اثر در زبان اصلی ب  
خوشبخانه کار ترجمه آقاي محسن ثالثی نیز نسبتاً . سنجیده، روان و رسا است

 . رسا و اغلب روان از کار درآمده است
و نه  دارد پختگی نسبی با ساختار زبان فارسی تنهانهنوشتار متن ترجمه شده   

باشد، نمی امري عبارات انگلیسیختار گرتقلید لفظ به لفظ یا نسخه برداري از سا
و هم از لحاظ ) پردازي واژه(هم از حیث صرفی  را، قواعد دستور زبان فارسی بلکه

است و در بیشتر جاها عالئم  ، رعایت نموده)پردازي قواعد جمله(نحوي 
در موارد جزئی . کار رفته استهب گذاري در جاي مناسب و درست نقطه
خورد که قواعد ویرایشی و نگارشی در آن رعایت نشده  میهایی به چشم  نمونه
تحلیل اجتماعی و دگرگونی « :، پاراگراف دوم سطر آخر491صفحه  :مثال. است

توانست  می» اعیاجتم«، تبعیت از ساختار انگلیسی شده و اولین کلمه »اجتماعی
دة تأکید مثبت عم« ؛207در سطر اول پاراگراف آخر صفحه  به قرینه حذف شود؛
سازد،  توالی و تتابع اضافات است که خواندن را مشکل می» دوم نظریۀ انتقادي
 »دومین تأکید مثبت و مهم نظریۀ انتقادي«: بهتر است گفته شود

آرایی، صحافی و طرح جلد، قابل  نگاري، صفحه وضعیت کتاب از حیث حروف  
ناسی هاي جامعه ش قبول و متناسب با یک کتاب درسی اصلی در حوزة نظریه

 . است
که داراي دو فصل اضافی نسبت به  ،خصوص در چاپ جدید آنهب ،این کتاب  

 »2و1هاي  نظریه«بیش از حجم درس  صفحه 829با حجم ، چاپ قبلی است
هاي  با نظریه مناسب  مطالب این کتاب بیشتر ،در حقیقت. دوره کارشناسی است

هاي  نظریه«و  »شناسی جامعههاي  بینش«خصوص هدر دورة کارشناسی و ب) 2(
براي دوره . است شناسی ارشد و باالتر از آندر دورة کار »)2(شناسی  جامعه

، به ویژه فصل اول ،)یعنی بخش اول کتاب(کارشناسی فصول اول و دوم کتاب 
- هب ،هاي بعدي آن رسد بیشتر فصل به نظر می. منبع کمکی مناسب است براي
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در دوره کارشناسی قابل استفاده است اما  براي تدریس ،فصل اولیه 8خصوص 
خصوص در فصول نهم و دهم و دو فصل هب ،حجم کتاب و نوع مطالب آن

 .هاي دوره کارشناسی ارشد تناسب دارد با درس نظریه ،ضمیمه
شناسی  هاي جامعه نظریه«با واحدهاي درس  تناسب مطالب این کتاب، بیشتر  

هاي  نظریه«و  »شناسی هاي جامعه بینش«خصوص هدر دوره کارشناسی و ب »)2(
 .ارشد و باالتر از آن، را دارد در دورة کارشناسی »)2(شناسی  جامعه

  
  بررسی محتوایی 

ها  برانگیزي مفاهیم و اصطالحات تخصصی نظریه ر تحسینحریتزر با اشراف و تب  
 . کار برده استهب جا و درستهشناسی را ب و مکاتب جامعه

، مباحث نظري، )ها و مکاتب دیدگاه(با توجه به حجم کتاب، تنوع مطالب  ،در کل  
فراوانی قابل مالحظه مفاهیم و اصطالحات تخصصی در این اثر و نبودن 

ی قبل از ترجمه این صهاي تخص اي تعداد زیادي از واژهرهاي مناسب ب معادل
و  گذاري اصطالحات تخصصی قابل قبول کتاب، کار مترجم از حیث معادل

هاي  پها در چا توجهی به اصالح برخی کاستی بی ،هر چند.  سزاوار تقدیر است
هاي خود   هایی از معادل نمونه .آید هاي کار مترجم به شمار می بعدي، از ضعف

 : ساخته اصطالحات تخصصی
 detail)کار  ، کارگر جزیی  (because motive)که انگیزة براي آن

worker)انه نگار شناسی مردم ، روش(ethnomethodology)  پهن ،
 (large – scale)دامنه 
  :گذاري نامناسب اي از معادل نمونه

 blue collar)، کارگر یقه تیره (bio grammer)گرامرزیستی 
worker) آزمایش نقض کننده ،(breaching experiment)  دیوانی ،

،  (conflict theory)نظریه کشمکش  (bureaucratization)کردن  
 ....و  (imperatively co ordirate)گروهی آمرانه تنظیم شده  هم

ها و مکاتب  کتاب از یک طرح نظري منسجم بر اساس تقسیم نظریه  
به عنوان  ،ابتدا. کند کلی تبعیت می ی در قالب چند انگاره یا سرمشقشناس جامعه
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گیري و تحوالت ابتدایی و بعدي  اي بر کتاب، طی دو فصل، شکل مقدمه
و مکاتب  هان شده و سپس یک به یک نمونهشناسی بیا هاي جامعه هنظری
 . شوند شناسی مختلف مورد بحث قرار گرفته و با هم مقایسه می جامعه

جامع، نسبتاً روشن و بسیار قابل استفاده در مجموعه دروس  این اثر را کتابی  
االتر از ارشد یا حتی ب کارشناسی و کاشناسی شناسی در مقاطع هاي جامعه ظریهن

شناسی به  هاي جامعه تواند در مجموعه کتب نظریه ها میآن دانست که تا مدت
هاي  زبان فارسی، به شکل مطلوبی بخش مهمی از اهداف دروس نظریه

 .شناسی را پوشش دهد جامعه
محتواي کتاب با فهرست آن کامالً انطباق داشته و مباحث بسیار مفید، مورد نیاز   

، طی )مقدمه(در بخش اول کتاب . گذارد را به نمایش می و تالش درخشان ریتزر
پردازد و در  ان کالسیک میشناس هاي جامعه و اندیشه  ه آراءب دو فصل به اختصار

با ) بخش الحاقی در انتهاي کتاب(و بخش سوم ) هاي عمده نظریه(بخش دوم 
ن و نیز هاي چندگانه نظري آ شناسی ذیل انگاره ها و مکاتب مختلف جامعه دیدگاه

ها و شکل دادن یک انگارة تلفیقی  هایی که در خصوص تلفیق نظریه با تالش
 .شویم صورت گرفته است، آشنا می

در این اثر، . دهد موضوعات سرفصل را پوشش می% 90مطالب کتاب حدود   
رونده از لحاظ تاریخی  اي، انتقادي و در سیري پیش ا رویکردي مقایسهب ها نظریه

هاي  ها، مکاتب و دیدگاه هاي معاصر در چارچوب انگاره یهبا تأکید بر نظر
ها و مکاتب، مقایسه و مرور انتقادي  بیان نظریه. اند شناختی مطرح شده جامعه
که  ،هاي نظري هاي مثبت و منفی و کارایی هر یک از دیدگاه ها، جنبه آن

 .خواستۀ سرفصل بوده است، تأمین شده است
و چاپ دوم  1983چاپ اول (دید چاپ شده است که این کتاب چندبار تجبا این  

از  ،و پس از این دوره) شناسی نظریۀ جامعههمزمان با چاپ دوم کتاب  1988
ي از تر تر و محتواي افزون آثار جدیدتر و با ترکیب تازه ،به بعد 2000هاي  سال

  و نظریه شناسی نظریه جامعه هاي کتابجایگزین  ها ریتزر در حوزة نظریه
شده است و متأسفانه ما کتاب هاي جدیدتر را به  ناسی در دوران معاصرش جامعه

زبان فارسی در اختیار نداریم، اما هنوز هم این اثر در محدودة منابع فارسی بسیار 
 . کند تازه و نسبتاً روزآمد جلوه می
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بر کل کتاب یک چارچوب مفهومی معین و نوعی نظم منطقی بر اساس حرکت   
پارادایم واقعیت اجتماعی، تعریف اجتماعی و (ذشته به حال ی، گه جزئباز کلی 

هاي ساختارگرا، پساساختارگرا و بعد از آن  رفتار اجتماعی سپس نظریه
 .حاکم است) هاي جدید و بحث فرانظریه ترکیب

یسنده و نو کتاب، همه منابع مهم و مرتبط راهاي  تا زمان ارائۀ هر یک از چاپ  
اما معادل انگلیسی . ها ارجاع داده شده استآن  و به انداحیاناً همکارانش دیده

ها متأسفانه در متن ترجمه حذف ع و مأخذ کتاب با مشخصات کامل آنمناب
 . اند شده

گیري علمی، فلسفی، اخالقی و اجتماعی نویسنده باید گفت،  در خصوص جهت  
 طرفی گیري مبتنی بر تعهدات علمی، اخالقی و آکادمیک و حفظ بی به جز جهت

عالوه بر آن، داشتن رویکرد تلفیقی، ترکیبی و  ،در بیان و تحلیل مطالب و حتی
 ،به ویژه با مضمون منفی ؛سازي، جنبۀ دیگري استنتاجی و تالش براي فرانظریه

 . شود در کار ریتزر دیده نمی
داشته، سوگیري و جانبداري خاص، موافق کتاب جنبۀ علمی و دانشگاهی محض   

هاي اسالمی و مسائل مربوط به نظام جمهوري  زشفرهنگ و ار یا برضد
 . شود اسالمی ایران در آن دیده نمی

و مطمئناً با فهم سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ابعاد مخرب نداشته  این اثر از نظر  
هاي  و استفاده درست از مباحث آن، پیامدهاي سودمند در درك تحوالت و پدیده

در سطح خرد و کالن، عاملیت و ساختار اجتماعی و در نتیجه اصالح عملکرد را 
 .می توان انتظار داشت

در بیشتر . ترجمه به صورت کامل و اغلب روان و امانتدارانه انجام شده است  
ي بیان مفاهیم و توان با توجه به سطح تحلیلی و دشوار ها، متن را می صفحه
با سهولت و آسانی قابل توجهی خوانده و به دور از  هاي نظري دیدگاه

در عین حال، مواردي از نارسایی، . هاي اغلب متون ترجمه شده، فهمید پیچیدگی
توان  ها را می جایی در تعابیر، کاربرد نادرست یا نامناسب اصطالحات و معادلهجاب

 .یافت
ها در  و پاسخ ها پرسش ناممفید و افزودة ثمربخشی بهاز سوي مترجم، کار   

انتهاي هر فصل آمده است که براي چکیده کردن مطالب و ارزشیابی کار 
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تر می  آموزش کتاب نقش مطلوبی دارد و کتاب را به یک متن درسی نزدیک
در آغاز کتاب، معرفی مختصري از نویسنده و مقدمۀ کوتاهی از مترجم . سازد

توان  ، میم تهیه کرده، که مترجهمچنین به ضمایم مفید کتاب. ذکر شده است
در ذیل مطالب، ابتدا یا  کننده یا منتقد مستقل و تکمیل اشاره کرد، اما توضیحات

 . شود انتهاي آنها از سوي مترجم دیده نمی
از تغییرات محتوایی که در چاپ پنجم نسبت به چاپ نخست کتاب صورت   

 :توان به موارد زیر اشاره کرد گرفته است، می
o تلفیق عاملیت «عنوان  انتهایی کتاب با ضافه شدن دو فصلا

 »هاي معاصر دربارة نوگرایی و مابعدنوگرایی نظریه«و » و ساختار
o نامۀ انگلیسی به فارسی حذف برخی از اصطالحات از واژه 
o نامۀ انگلیسی به فارسی هاي واژه تغییر در جهت ستون 

  
  پیشنهادها

شود،  ها اشاره می به آندر تجدید چاپ احتمالی کتاب، الزم است برخی نکات که ذیالً 
یافتۀ اثر در  هاي تجدید چاپ شده یا تغییر شکل با وجود نسخه ،هر چند. درعایت شو

رود، اساساً ترجمۀ آثار جدید ریتزر  که از حد این کتاب فراتر می ،به بعد 2000هاي  سال
  . رسد به نظر میتر  تر و مناسب مطلوب

  اصالح برخی اغالط چاپی -
 هاي اصطالحات تخصصی تصحیح برخی معادل -
افزایش حاشیۀ باال و پایین صفحه و کاهش تعداد خطوط در هر  -

توان  این امر ممکن است به حجم کتاب بیفزاید که در این صورت می. صفحه
 .کتاب را در دو جلد منتشر کرد

 اضافه کردن فهرست منابع  -
 امی در متن کتاب به صورت زیرنویسعادل اصطالحات و اسافزودن م -

  
  



  
 
  
  
  
  
  
  

   شناسی در دوران معاصر هاي جامعه نظریه : عنوان اثر
  زاد رضا غروي ترجمۀ احمد/ جورج ریتزر : مترجم/ مؤلف
       1373/ ماجد: سال نشر/ ناشر
  

 معرفی، نقد و بررسی
او از . شناسی آمریکا است پردازان شناخته شدة جامعه بنام و نظریه نظران صاحبریتزر از 

که به مکتب واحد و مشخصی گرایش داشته باشد، سعی در آنکسانی است که بیش از 
از این لحاظ خود را مستقل و ها و مکاتب گذشته و حال دارد و  وحدت بخشیدن به نظریه

  .داشته استشناسی نگه هاي جامعه یگرای گیري و قطب دور از جبهههب
ها و  به چاپ رسیده و به دو بخش نظریه 1983این کتاب براي اولین بار در سال 

بار و در  براي دومین 1988پردازان تقسیم شده بود که با تجدیدنظر کامل در سال  نظریه
نتشارات ماجد در ا که 1373ن ترجمۀ کتاب در سال تا زما(سومین بار براي  1992سال 
  .تجدید چاپ شده است) نسخه منتشر کرد 2000

شناسی کالسیک را با بحثی  هاي جامعه نظریه ،بخش اول :کتاب شامل سه بخش است
پردازي در این زمینه  شناي و نظریه گیري جامعه هاي اجتماعی و فکري شکل دربارة ریشه

هاي فکري و نظري چهار اندیشمند  ترین مفاهیم و جنبهکرده، با بیان برخی از مهم آغاز
) کارل مارکس، امیل دورکیم، ماکس وبر و جورج زیمل(گذار  بزرگ کالسیک و بنیان

ها و تأثیرات متقابل  ها به تنهایی یا در ترکیبهاي آن اندیشمندانی که نظریه. ودش دنبال می
  . مکاتب بعدي مؤثر بوده استها و  در ساختن دیدگاه
، تحوالت مرحلۀ دوم )فصل ششم تا دوازدهم(طی هفت فصل  ،در بخش دوم

ترین شناسی با بیان مهم هاي فکري مختلف در جامعه گیري حوزه پردازي و شکل نظریه
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یعنی مکاتب  ،هاي واقعیت اجتماعی، تعریف اجتماعی و رفتار اجتماعی مکاتب ذیل پارادایم
  .شوندبرانگیزي بحث می دقت و روشنی تحسین به کالن و خرد
هاي نظري صورت گرفته، ابتدا  ي ارائۀ ترکیبارهایی که ب ، در بخش سوم، تالشسپس

عمدتاً در (ترکیب سطح کالن و خرد . شود در دو فصل سیزدهم و چهاردهم بیان می
 ،و بعد از آن) وپاییشناسی ار عمدتاً در جامعه( و عاملیت و ساختار ) شناسی آمریکایی جامعه

تر و بازخوانی و نوخوانی برخی  هاي جامع به دنبال ترکیب ،طی فصول پانزدهم و شانزدهم
هاي مابعدنوگرایی و مابعد مارکسیسم  هاي پیشین و اشاره به نظریه ها و دیدگاه نظریه
  .پردازد می
نتیجۀ  که عمدتاً،در انتها و در ضمیمۀ کتاب، ریتزر بخش مفید، تازه و مهمی را 

سازي و  در باب فرانظریه و محصوالت ناشی از فرانظریه ،هاي ذهنی خود اوست خالقیت
تا نوعی درك تازه و جامع را در چارچوب  نمایدهاي مثبت و منفی این امر بحث می نبهج

) پارادایم(ها و با وام گرفتن از اصطالحات توماس کوهن  هاي درجه دوم از نظریه  تحلیل
  . ارائه دهد

در چارچوب هر فصل نیز ساخت منطقی کار از تمهید مقدمات و حرکت از کلیات، بیان 
ندان بزرگ ها، سپس آراء اندیشم  هاي اجتماعی و فکري نظریه  هاي تاریخی و زمینه ریشه

در کل فصول و . شود ذکر انتقادات و خالصۀ فصل مشاهده می هر مکتب وپس از آن،
اند و اثري منسجم را بر  به درستی در پی هم آمده یرگ چشم طالب کتاب بجا و در نظمیم

  .اند جاي گذاشته
  

  شکلی بررسی
هاي  ر آثار جورج ریتزر در زمینۀ نظریهمتن اصلی کتاب همچون سای  
شناختی معاصر از حداکثر روانی و رسایی براي فهم دانشجویان و  جامعه
اما ترجمه این کتاب در همه جاي اثر . پژوهان این رشته برخوردار است دانش

رسایی  توان گفت میزان روانی متن در اکثر جاها خوب و میزان می. مناسب نیست
سازي در  فراتئوري«: 212در سطر سوم صفحه  براي مثال،. متوسط است

پاراگراف سوم صفحه  ؛)جمله کامل نیست(» ترکیبی شده است... شناسی  جامعه
جمله داراي ( »کنند فکر می... نوان یک مطالعه ه عسازي ب فراتئوري«:  211

  ...و ) اي است ساختار ترجمه
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 متن اصلی کتاب از حیث رعایت قواعد ویرایش و نگارش در وضعیت  
به طوري که . اشکال و در کل ضعیف استاز  بسیار مطلوب اما متن ترجمه پر
گذاري و  نقطه هایی از عدم رعایت قواعد نمونه .نیاز به ویراستاري مجدد دارد

: سطر ششم، یادداشت دکتر توسلی: ند ازاهاي دستوري عبارت اي از کاستی پاره
 :م از پاراگراف چهارم مقدمه مترجمسطر شش داشته؛نگه �نگداشته 

به اشتباه  Integerahonدر پانوشت  207جامعه و صفحه  �شناسی  جامه
Ingerhon  تایپ شده است و... 

 طرح جلد با معنا و خاصی که مفهوم محتواي آن را داللت کند، کتاب  
با توجه  نوع کاغذ، جلد و صحافی آن. بیشتر یک طرح جلد رسمی است. ندارد 

نگاري و  حروف. کاغذ استفاده شده کاهی است به قطر کتاب نامناسب و
  . اي ندارد است و ویژگی برجسته یآرایی کتاب معمول صفحه
هیچ ) یعنی منحصر به فرد(مستقیم و دست اول  بعاین کتاب جزو منا  

اي از آن در یک درس  بخش عمده یا لذا، تمام. گفته شده، نیست یک از دروس
براي مکمل و راهنماي تدریس استاد و ارجاع کارهاي  بیشتر شود و تدریس نمی

  .شود تا دانشجو از آن مستقیماً بهره ببردتحقیقی از آن استفاده می
  

  محتواییبررسی 
برانگیزي مفاهیم و  در متن اصلی کتاب ریتزر با اشراف و تبحر تحسین  

کار هب جا و درستهشناختی را ب ها و مکاتب جامعه اصطالحات تخصصی نظریه
هاي انتخاب شده براي اصطالح تخصصی در  اما در خصوص معادل. برده است
تبحر و تسلط  خاطر عدمهشاید ب ،رغم کوشش مترجم محترمعلی ،متن ترجمه

دستی مترجم در ترجمۀ این کار و لذا  کامل بر این زمینه، جامعیت کتاب و پیش
هاي صحیح و جاافتاده براي برخی از اصطالحات و البته قدري  نبودن معادل

 ،مثال براي. اي اشکاالت و نواقص وجود دارد انگاري، پاره شتابزدگی و سهل
ترجمه شده که اصطالح رایج تراکم پویا  »dynamic Density«اصطالح 

 Agencyمعادل ) 76ص ( ساختار  –رکیب عملکرد ت. آن تراکم اخالقی است
– stradure Integration ساختار  –گزار  آمده که ترکیب عامل یا کار
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ذکر شده  »Methatheoriziy«رسد، فراتئوري سازي  تر به نظر میمناسب
 ...تر است،  سازي مناسب که فرانظریه

  
 

  لغت  معادل مترجم  معادل پیشنهادي
  Discoures  گفتار    گفتمان

  Panopticon  تکسلوپی  سراسر بین
  Metanarrative  فرا تشریحی  فرا روایت

 Sesitizing  مفاهیم احساسی  مفاهیم حساس
Concept  

  Social fact  امور اجتماعی  واقعیت اجتماعی
 Normal Science  علوم معمولی  علم هنجاري

  واالفرهنگ 
 massدر مقابل (

caltare(  

 High caltare  با فرهنگ

 Communication  کنش گویا  کنش ارتباطی
action      

 
   

هاي آماري نیاز  کتاب به دلیل ماهیت نظري خود به آمار و جدول  
به . اما هر جا که الزم بوده، از تصویر و نمودار استفاده شده است. نداشته است

از تمهید  - همانند کل کتاب  - براي تفهیم موضوع در آغاز فصول  ،عالوه
گیري در ضمن بحث و در  چینی به سوي بیان جزئیات و نتیجه مقدمات و زمینه

اي از  فصول انتهایی حرکت شده است، در انتهاي هر فصل خالصه و چکیده
بحث  نامۀ اشخاص مهمی که افکار آنها مورد مطالب آورده شده، تصویر و زندگی

در کادرهایی آورده شده اما از جداسازي، تعریف مفاهیم تخصصی،  ،قرار گرفته
  .ذکر پزسش و تمرین بهره نگرفته است
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شناختی و  هگیري نظریۀ جامع هاي شکل کتاب از حیث بیان زمینه  
بسیار جامع و حتی فراتر از  ،در طول قرن بیستم تحوالت کلی آن، به خصوص

لیکن . در مقطع کارشناسی است »)2(شناسی  معههاي جا نظریه«اهداف درس 
ن جامع هاي آنا شناسان کالسیک و آثار و اندیشه هاي جامعه نسبت به نظریه

 . ها و آوردن برخی نکات مهم اکتفا شده استنیست و بیشتر به مرور آن
محتواي کتاب با فهرست آن کامالً انطباق داشته و مباحث بسیار مفید،   

در مواردي برخی از . گذارد رخشان ریتزر را به نمایش میمورد نیاز و تالش د
اما محتواي کتاب با عنوان آن به دلیل . اند تیترها به طور کامل ترجمه نشده

ها شناختی و مکاتب ذیل آن ریۀ جامعههاي چندگانۀ نظ توجه ریتزر به پارادیم
  .ممکن است قدري متفاوت به نظر برسد

ریزي براي درس  عالی برنامهي شورايها بین مطالب این اثر با سرفصل  
ها با  در این کتاب، نظریه. مطابقت دارد% 90حدود » شناسی هاي جامعه نظریه«

رونده از لحاظ تاریخی با تأکید بر  اي، انتقادي و در سیري پیش رویکردي مقایسه
 شناختی  هاي جامعه تب و دیدگاهها، مکا هاي معاصر در چارچوب انگاره نظریه

ها، مکاتب، مقایسه و مرور انتقادي آنها و  بنابر این، بیان نظریه. شده است
هاي نظري که خواستۀ  هاي مثبت و منفی و کارایی هر یک از دیدگاه جنبه

  .سرفصل درس مربوطه بوده ، تأمین شده است
هاي  خصوص نظریه«و به  »)1(شناسی  هاي جامعه نظریه«براي درس   
هاي  اسی و دروس نظري و بینشدر دورة کارشن »)2(شناسی  جامعه
شناسی به لحاظ  ختلف کارشناسی ارشد جامعههاي م شناختی در گرایش جامعه

هر . هاي صوري اثر ترجمه شده، مناسب است محتوا و نه لزوماً از حیث جنبه
بهتر است این اثر به صورت مکمل و به عنوان کتاب استاد یا مرجع  ،چند

  .جویی در نظر گرفته شودهاي دانش کارهاي تحقیقی و تکلیف
، چاپ 1983چاپ اول (که این اثر، چندبار تجدید چاپ شده است با این  

، چاپ سوم باز هم با 1988ها و اصالحات در دو بخش  دوم با برخی افزوده
ترجمه همین چاپ  ا اثر حاضرکه گوی 1992ها و اصالحات در سه بخش  افزوده
آثار جدیدتر و با ترکیب  ،به بعد 2000 هاي از سال ، و پس از این دوره) باشد می
ها، جایگزین دو کتاب قبلی  تري از ریتزر در حوزة نظریه تر و محتواي افزون تازه
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 Contemporery Sociologicalو  Sociological Theory(او 
Theory (  جدیدتر را به زبان فارسی در  هاي کتابشده است و متأسفانه ما

اختیار نداریم، اما هنوز هم این اثر در محدودة منابع فارسی بسیار تازه و نسبتاً 
 . کند روزآمد جلوه می

شناختی  ها و مکاتب جامعه بندي نظریه یعنی دسته ،چارچوب کلی کار  
ی و هاي چندگانۀ واقعیت اجتماعی، تعریف اجتماع ذیل مفهوم انگاره یا پارادایم

گیري نظریۀ  هاي تاریخی شکل بندي ریشه رفتار اجتماعی، مرور و دسته
شناختی و دنبال کردن تحوالت آن به نحو سازگار با چارچوب مفهومی  جامعه

هاي  کلی کتاب، توجه به رویکردهاي تلفیقی جدیدتر و تالش براي ارائۀ تحلیل
ها و  وانمنديتشناختی، بیان دقیق  فرانظري از نظریۀ اجتماعی و جامعه

ها همگی از هاي جدیدتر آن هاي دیدگاهاي نظري مختلف و ترکیب کاستی
  .هاي برجسته و ملموس کتاب ریتزر است نوآوري

منطقی بر  کتاب یک چارچوب مفهومی معین و نوعی نظم بر کلِ  
پارادایم واقعیت اجتماعی، (ئی و گذشته به حال اساس حرکت از کلی به جز

هاي ساختارگرا، پساساختارگرا و  ار اجتماعی سپس نظریهتعریف اجتماعی و رفت
  .حاکم است) هاي جدید و بحث فرانظریه بعد از آن ترکیب

 کتاب همۀ منابع مهم و مرتبط را هاي تا زمان ارائۀ هر یک از چاپ  
و از این حیث  اندها ارجاع داده سنده و احیاناً همکارانش دیده و بداننوی

نظر  وسواس و دقت بلکه نوعی کوتاهی و بخلی در کار نبوده است  انگاري، سهل
  .شودانگیز  مشاهده می شگفت

 ت اثر در متن اصلی بسیار خوب است،میزان دقت در استنادات و ارجاعا  
اما در متن ترجمه، از این حیث کار بسیار لطمه خورده است و در حد ضعیف 

  .باشد می
ی، آکادمیک و حفظ اخالقگیري مبتنی بر تعهدات  به جز جهت  
داشتن رویکرد تلفیقی، ترکیبی و  ،و تحلیل مطالب و حتی عالوه بر آن طرفی بی

 ،به ویژه با مضمون منفی ،سازي، جنبۀ دیگري فرانظریه ياستنتاجی و تالش برا
  .شود در کار ریتزر دیده نمی



155        شناسی در دوران معاصر      هاي جامعه نظریه

ارانۀ کتاب جنبۀ علمی و دانشگاهی محض داشته، سوگیري و جانبد  
ل مربوط به نظام هاي اسالمی و مسائ فق یا ضد فرهنگ و ارزشخاص، موا

  .شود جمهوري اسالمی ایران در آن دیده نمی
و  این اثر از جنبۀ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی  ابعاد مخربی ندارد  

مطمئناً با فهم و استفادة درست از مباحث آن، پیامدهاي سودمند در درك 
هاي اجتماعی و در نتیجه اصالح عملکرد را در سطح خرد و  تحوالت و پدیده

  .توان انتظار داشت کالن، عاملیت و ساختار می
 ءقصد مترجم، ترجمۀ جز. نسبتاً پراشکال استمتاًسفانه ترجمه ناقص،   
دقتی و بدسلیقگی یا  اثر بوده اما در این کار قدري بیو کامل  ءبه جز
از مطلب، برخی تیترها ترجمه  هاییقسمت. انگاري صورت گرفته است سهل

جود در متن ودرستی برگردانده نشده و منابع مهاند یا مفاهیم و مطالبی ب نشده 
  .ستداري ضعیف ا ترجمه تا حدودي روان، اما امانت. اند حذف یا ناقص ذکر شده

به جز یادداشتی از دکتر توسلی و مقدمۀ مترجم که حاوي توضیحاتی   
الذکر انجام نشده و بلکه  هیچ کدام از موارد فوق ،دربارة کتاب و نویسندة آن است

  .شود برخی حذفیات نیز در کار مترجم دیده می
  

  پیشنهادها
هر چند باید . سفانه به شکل نامناسبی ترجمه و به بازار عرضه شده استاین کتاب متأ

چنان که  توان گفت ایشان در کار ترجمه آن اما می ،زحمت مترجم محترم کتاب را ارج نهاد
  . باید موفق نبوده است

ها و مکاتب مدرن  شناسی و نظریه هاي کالسیک جامعه این اثر به دلیل توجه به نظریه
ارشد،  و کارشناسی در مقاطع کارشناسی) 2(و ) 1(شناسی  هاي جامعه در هر دو درس نظریه

هایی  به دلیل کاستی(به خصوص به عنوان کتاب استاد یا مکمل و مرجع براي دانشجویان 
قابل استفاده است و در تجدید چاپ احتمالی آن الزم است ویراستاري ادبی و ) که دارد

تخصصی دقیق نسبت به کار ترجمه صورت گیرد و اشتباهات و موارد حذف شده اصالح 
  :همچون. شود
  پیشگفتار مؤلف که ترجمه نشده است  - 
  شناسنامه اصلی کتاب - 
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  تن داده استارجاعات و منابعی که مؤلف درون م - 
  فهرست اعالم و اشخاص - 
  فهرست موضوعی - 
  نامه افزودن واژه - 

به  2000هاي  یافتۀ سال هاي تجدید چاپ شده یا تغییر شکل با وجود نسخه ،هر چند
است، فراتر  ، که آقاي ثالثی ترجمه کردهکه از حد این کتاب و اثر دیگر نویسنده ،بعد
اما چنان چه  رسد تر به نظر می تر و مناسب  وبمطل ریتزر رود، اساساً ترجمۀ آثار جدید می

نامه  قرار باشد این کتاب به همین صورت دوباره چاپ شود، انجام اصالحات و افزودن واژه
  .عی و اعالم ضروري استهاي موضو و فهرست

  



  
 
  
  
  
  
  
  

   شناسی گذاران جامعهآیندة بنیان : عنوان اثر
  عباس توسلی ترجمۀ غالم/ ایروینگ زیتلین و همکاران: مترجم/ مؤلف
       1373/ قومس: سال نشر/ ناشر
  

  معرفی، نقد و بررسی
ترجمه نموده و نشر  1373بار در سال  عباس توسلی براي اولین این اثر را دکتر غالم
، آقایانِ اباذري، خانم شهال )صفحۀ ث(به گفتۀ مترجم محترم .  اند قومس به چاپ رسانده

ستاري به خصوص آقاي شادرو، در تطبیق و ویرا ،راد پور و آقاي محمدامین قانعی کاظمی
  .اند کتاب مشارکت داشته
تماعی و ترین اندیشمندان اجفصل یا مقاله دربارة برخی از مهم ،9کتاب متشکل از 

هاي  هابز، تونیس و ویکو به عنوان سرچشمه«، »مارکس« :شناسان کالسیک، مانند جامعه
، »جورج هربرت مید«، »دورکیم«، »پارتو«، »زیمل«، »ماکس وبر«، »شناسی جامعه
مند و متخصص هعالق نظران صاحبیکی از  است که  هر کدام را» ونزپارس«و » رکوز«

ها کوشش شده است تا از خالل طرح  در این مقاله. است هاي آنها نوشته دربارة اندیشه
شناسی همراه با سهم و  گذاران جامعههاي فکري بنیان گیري ترین جهت هایی، مهم پرسش

نسبت به زمان خود و (حیاناً نقش و تأثیري که در آینده اند و ا میراثی که بر جا گذاشته
  . توانستند ایفا کنند،  بحث و ارزیابی شوند می) تی نسبت به زمان ماح

است که  The future of the Sociological Classicsعنوان التین کتاب 
  .گذاران استفاده شده استاز معادل بنیان  Classicsدر برابر واژة 

که این اثر به صورت مجموعه مقاالت گردآوري و ویراستاري شده است، نوعی با این
تر و از اندیشمندانی که نخستین بنیادهاي  سیر زمانی از گذشته دورتر به گذشته نزدیک
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و  گذاران اصلی، مارکس، وبرشناسان و بنیان اند، به جامعه نظري و مفهومی را فراهم کرده
نوعی تواند  نز که میور راه نیز دو مقاله از کوزر و پارسدر اواخ. شود دورکیم دیده می

و » شناسی کاربردهاي نظریۀ کالسیک در جامعه«عنوان با  بندي کلی محسوب شود،  جمع
لیکن در متن ترجمه . آمده است» اي طوالنی ها در طی حرفه دیدار مجدد با کالسیک«

زیتلین در مورد مارکس دیده .امها از جمله مقدم داشتن مقاله ایروینگ  جاییهبرخی جاب
  . شود می

  :سایر آثار مشابه
  مهرداد میردامادي/ راب استونز                      شناسی متفکران بزرگ جامعه

  محسن ثالثی/ لوئیس کوزر          شناسی زندگی و اندیشه  بزرگان جامعه
  تقی آزاد ارمکی/جرج ریتزر                            شناختی هاي جامعه بنیان

  
  بررسی شکلی

  .متن، اغلب روان و رسا و در مواردي نسبتاً شیوا و جذاب ترجمه شده است  
 ،اگر چه. در حد خوب و قابل قبولی رعایت شده است قواعد ویرایش و نگارش  

از جمله کاربرد . شود برخی موارد کاستی و نقص در مقدمه و متن کتاب دیده می
، عدم استفاده از اشتباه حروف نگاري  ،»و«عطف و حرف » .« ،» ،«عالمت 
نگاه کنید . در جاي مناسب، عدم رعایت فاصلۀ مناسب بین کلمات» ،«عالمت 
  .....و  55، 44، 23، 22، 21ب، پ، ت،  :هاي به صفحه

  
ها و  اندازة حاشیه ،اگر چه. آرایی در حد مطلوبی نیست نگاري و صفحه حروف  

اما فونت و . یترها و زیرنویس رعایت شده استتناسب فونت قلم متن اصلی، ت
) کاهی(همچنین نوع کاغذ . اندازة قلم، قدیمی بوده و در حد معمول نیست

طرح خاصی که بیانگر  ،به عالوه .امرغوب و صحافی کتاب نامناسب استن
  .موضوع یا محتواي اثر باشد، براي جلد در نظر گرفته نشده است

جنبۀ درسی ندارد و به عنوان منبع کمکی یا  این اثر به طور خاص و مستقیم  
  .وضعیت مناسب و قابل قبولی دارد) صفحه 268(مرجع با توجه به حجم کتاب 
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ر متخصص و آشنا به مطلب نظیک صاحب ی که در این کتاب، هر مقاله،از آنجای  
 ربرد اصطالحات تخصصی و یا توضیح و تشریح آنها، براياست، کا نوشته

 .مندان در حد بسیار خوب استهبه عالقروشنگري و آموزش 
  

 بررسی محتوایی
از . سازي اصطالحات تخصصی اثر در حد خوب و قابل قبولی است معادل  

استفاده  هاي نو و مناسب از واژه هاي پذیرفته شده و رایج و در مواردي معادل
خاطر جاافتاده بودن یا هبشاید اصطالحات در مواردي،  ،هر چند. شده است

ا در اند ی کار رفتههمفهومی کامالً خاص به صورت التین و ترجمه نشده، بفضاي 
 . بهتر باشد توانست ها، می مواردي معادل

  :نمونه 
 .... )و  51  ،21، 8 :هاي صفحه(شناسان ذکر نشده است  معادل اسامی جامعه -
نام التین (هاي الف،  صفحه: معادل التین برخی از مفاهیم ذکر نشده است -

حۀ صف  ،»موث هه متاب به«صفحۀ پانزده،  ، سرکوب اضافی«، 8؛ صفحۀ )اه تابک
 »گمین شافت و گزل شافت«، 25

نگر «، 4صفحۀ (نادرست است استفاده از اصطالحاتی که رایج نیست یا  -
؛ صفحۀ »categorical imperative«، فرمان حتمی 71صفحۀ   ؛»مارکس

  )»discursive redemption«، راهیابی از طریق گفتگو 71
و مسئله در هر مقاله و  چینی، طرح سوال هیم مطالب، مقدمهتف براي  
هاي مطرح  االت و چالشتالش براي بسط موضوع و پاسخگویی به سؤ سپس

ضمناً به عنوان . ها، کار درخشانی صورت گرفته است شده، تقریباً در همۀ مقاله
آزمون، جدول و یک متن نظري و غیردرسی قاعدتاً داراي تمرین، پرسش، 

اما از امر مقایسه، دقت و ارزیابی در ظرایف نظري مطالب، مقایسۀ  ؛نمودار نیست
یابی مفاهیم براي تفهیم مطالب به طور  ها و ریشه رویکردها، مفاهیم و اندیشه

  .اي استفاده شده است شایسته
هاي  نظریه«سرفصل درس  در یک مقایسه کلی، تناسب با  
ولی از لحاظ % 70قطع کارشناسی، از حیث عنوان حدود در م »)1(شناسی  جامعه
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حدود  شناسان حث و آثار هر یک از جامعهمبا پوشش خاطر عدمهمحتواي واقعی، ب
  . تناسب دارد%  40

هایی که با گذشت زمان کهنه  داده کتاب ماهیت نظري دارد، لذا  
بسیار مهم،  رانۀ برخی مطالب از جنبۀ طرح نوآو ،در عین حال .ند را نداردشو می

  . تازگی قابل قبولی دارد
. این اثر به طور کل، بر اساس یک ایدة نوآورانه نوشته شده است  

نظر مربوطه بر اساس اسلوبی  همچنین در هر یک از فصول کتاب، صاحب
ترین  تواند مهم هاي بنیادینی که می ها و چالش مشترك در چارچوب طرح پرسش

ترك یا متفاوت وي را با دیگران روشن هاي هر متفکر و نقاط مش گیري جهت
گذار در تحول تاریخی نظري نماید و سرانجام سهم او را به عنوان یک بنیان

ارزیابی کند، مطالب را ساخته و پرداخته  انداز تحولی آینده شناختی و چشم جامعه
 در مقدمۀ مترجم و» پ«و » ب«: هاي نگاه کنید به صفحه ،نمونه براي .است

20 ،22 ،44 ،  
در هر مبحث، نویسنده که تخصص و برجستگی علمی باال و شایسته   
منابع به قدر کفایت استفاده کرده  وه بر تسلط خود بر مطالب، از سایر، عالدارد
 .است
در متن کتاب، هر جا که از مأخذي مستقیم یا غیرمستقیم استفاده شده،   

 .به مشخصات منبع مزبور ارجاع داده شده است
کتاب، آکادمیک و از سر احساس مسئولیت براي روشنگري گیري  جهت  

شناسان  هاي رایج در باب جامعه ها و سوءتفاهم زدایی از برخی پرسش و ابهام
 .کالسیک و میراث فکري آنها است

هاي  یابی کتاب و پرهیز از افراط و تفریط اساساً رسالت حقیقت  
و موقعیت انسان در ترین خصوصیات جامعه بشري  ایدئولوژیک و توجه به مهم

 .ها و فرهنگ اسالمی ارزیابی شود تواند در راستاي ارزش این میان، می
با توجه به محتواي روشنگر، متعادل و منصفانه، کتاب سهم مهمی در   

ایجاد نوعی بینش نظري متعادل، منسجم و پویا در حوزة تفکر اجتماعی و در 
 .شا در بر داردهاي اجتماعی و راهگ ریزي نتیجه شناخت و برنامه
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ترجمه کامل است و در حد قابل قبولی روان و رسا و در موارد زیادي   
مواردي از  ،البته. جذاب است و از نظر صحت، در حد نسبتاً قابل قبولی است

همچنین از آن جهت که نامی از . هاي مبهم و نارسا در ترجمه وجود دارد جمله
نیامده و ترتیب ) Buford Rhea(ویراستار اصلی کتاب به زبان انگلیسی 

ها یا ضمائم احتمالی کتاب گفته نشده، به  جا شده و از مقدمههمقاالت کتاب جاب
 . رسد امانت به طور کامل رعایت نشده است نظر می

اي، مفید و  اي چند صفحه براي کتاب از سوي مترجم محترم مقدمه  
ایان آن ضمیمۀ نگاشته شده است و در پ اهگشا در فهم رسالت و اهمیت کتابر

هایی از سوي  در پایان هر فصل، یادداشت. نامه آورده شده است اعالم و کتاب
ده مطلبی ذکر نش ، در پاورقی صفحاتبه طور کل. نویسندگان مقاالت وجود دارد

اصطالحات التین در متن  نه در همۀ موارد، معادل فارسی اما معموالً، و. است
 .حات معادلی ذکر نشده استبراي اسامی و برخی اصطال آمده ولی

  
  پیشنهادها

این کتاب به عنوان منبع کمکی یا مرجع قابل استفاده دانشجویان در دروس 
در  »شناسی جامعه نظران صاحببررسی آثار  «و) 2(و  »)1(شناسی  هاي جامعه نظریه«

شناسی  جامعه«، »)1(شناسی  هاي جامعه   نظریه«و  »ها بینش«سطح کارشناسی و دروس 
بهتر است در . اشدب ارشد می در مقطع کارشناسی »شناسی دین جامعه«و  »معرفت«و  »علم

  :به موارد زیر توجه شود تجدید چاپ کتاب
 نامه و فهرست موضوعی تهیۀ واژه -
 هاي اصطالحات تخصصی و اسامی سازي تکمیل و تصحیح معادل -
 ویراستاري ادبی و تخصصی -
 مه کتاب اصلی اضافه نمودن اطالعات بیشتري از شناسا -
  تغییر نظم مقاالت کتاب بر اساس متن اصلی  -

  
  
  



  
 



  
 

  شناسی کالسیک هاي جامعه نظریه : عنوان اثر
      پرست مسمیترجمۀ شهناز / یان کرایب : مترجم/ مؤلف
       1382/ آگه :سال نشر/ ناشر
  

  معرفی، نقد و بررسی
اکنون  گرفت و هم 1973ي خود را از دانشگاه منچستر در سال ایان کرایب، درجۀ دکتر

 ،شناسی کالسیک هاي جامعه نظریهکتاب، . شغول استمدر دانشگاه اسکس به تدریس 
  .فارسی ترجمه شده است دومین اثر وي است که به

بخش اول،  دربارة  :شود تی، به سه بخش اصلی تقسیم میکتاب بعد از فصول مقدما 
در خصوص مفاهیم ساختار اجتماعی و پاسخ  ،شناسی به معنی اعم آن و بخش دوم روش

چیست؟ آیا جامعه فقط از افراد مردم که انواع   از قبیل جامعه ،هایی است به پرسش
شود؟ آیا جامعه چیزي فراتر از افراد است؟  شکیل میت ،متفاوتی از روابط را با هم دارند

،  نویسنده در بخش سوم به تبیین ...ند؟ و اهاي متفاوت جامعه کدام روابط میان بخش
هر بخش شامل فصلی مربوط به یک . پردازد ماهیت تغییر اجتماعی و تحول تاریخی می

شیوة طبیعی   –الف : ق خواندتوان به دو طری کتاب را می ،به این ترتیب. پرداز است نظریه
  طور جداگانه در هر فصل ههر یک از متفکرین ب  اندیشه –ب  از ابتدا تا انتها؛

چیست و   جامعه« :طراحی کلی آن در سه بخش اصلی با عناوین ایده اصلی کتاب،
تاریخ و تغییر «و » ماعیهایی از ساختار اجت دریافت»  ،»چگونه آن را مطالعه کنیم

ي ها گیري نتیجه هاي انجام شده در جاي جاي کتاب؛ لمطالب مقدماتی و تحلی :»اجتماعی
ایسه مق شناس اصلی کالسیک؛ به چهار جامعه توجه انجام شده در هر بخش و کل کتاب؛

مکان مطالعۀ مستقل هر یک از ایجاد ا ،ها و در عین حالهاي آن مبحث به مبحث اندیشه
شناسان  هاي جامعه هاي مهم و اساسی نظري در برابر اندیشه ها و چالش طرح پرسش آنان؛

در مسیر فهم  نااي از آراء آن ي مناسب و مقایسهها کالسیک و سعی براي استخراج پاسخ
تن توجه به اندیشمندان دیگري که براي فهم آراي این چهار تن دانس ؛مسائل امروزین

هاي نوآورانه این  از نمونه ،به همراه نکات بسیار دیگري ؛مطالبی دربارة آنها ضروري است
  .اثر است
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  :سایر آثار مشابه
  باقر پرهام/ریمون آرون             شناسی مراحل اساسی اندیشه در جامعه
  محسن ثالثی/لوئیس کوزر             شناسی زندگی و اندیشه  بزرگان جامعه

  تقی آزاد ارمکی/جرج ریتزر                               شناختی هاي جامعه بنیان
  

  شکلی  بررسی
اي، گاه  اي، مقایسه نحوة نگارش نویسنده بیشتر در قالبی مباحثه  

ها و  المثل از ضرب .ر تحلیلی است تا توصیفیبیشت خودمانی و رو به مخاطب،
بنابر این، در کل نثر او . کند استفاده می در جاهاي مختلف هاي گوناگون تمثیل

هاي پیچیده و  فراز و فرودها یا عبارت ،هر چند. آید عموماً روان و رسا به نظر می
چه گفته شد، به در متن ترجمه آن. شود او دیده مینسبتاً مبهم و دشوار در متن 

ن و اما در کل نثر ترجمه چندان که باید، یکدست، روا. خوبی منعکس شده است
، 195، 40، 39، 34، 32، 31، 29، 28، 27 :هاي به صفحه براي نمونه .رسا نیست

این جا من شرح حال مختصر «: ، سطر یازدهم38و صفحۀ  281، 263، 262
: ، سطر ششم41؛ صفحۀ »ارائه خواهم کرد..... بقیۀ مردان سفیدپوست مرده را 

ت عریزي شما دور است اگر شجاعت دارید، با کسی که از همه بیشتر از تعصبا«
نگاري  او زندگی خود را از طریق روزنامه«: ، سطر یازدهم45؛ صفحۀ »بیاغازید

می گذراند که از آن متنفر بود خزعبالت ژورنالیستی که او را از تحقیق واقعی 
که به ..... در ابتدا طرح کلی «: سطر دهم ،211؛ صفحۀ »داشت دور نگاه می
 .نگاه کنید» ...رد و ترجمۀ آن ک ي آن کار میهنگام مرگ رو

رعایت قواعد ویرایش و نگارش نسبت به حجم کتاب در حد خوب   
  ،»و«و حرف عطف » .«و » ،«کاربرد عالمت  :اي اشکاالت مانند اما پاره. است

در جاي مناسب، عدم رعایت » ،«، عدم استفاده از عالمت اشتباه حروف نگاري
، 6 :به صفحات براي نمونه .شود ه میفاصلۀ مناسب بین کلمات در کتاب دید

 .نگاه کنید 281، 262، 195، 179، 159، 41، 32، 31، 28، 27، 26، 25
آرایی وضعیت خوب و نسبتاً قابل  نگاري و صفحه کتاب از نظر حروف  

ها، متناسب  سرصفحه، اندازة حاشیه(آرایی  ضوابط مربوط به صفحه. قبولی دارد
رعایت شده ) ه شده براي متن، تیتر و زیرنویسبودن نوع و اندازه قلم استفاد
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جلد، طرح خاصی  براي. نوع کاغذ نامرغوب و از نظر صحافی خوب است. است
  . باشد، در نظر گرفته نشده است  همخوانی داشته که با موضوع کتاب

ارشد و باالتر  براي کارشناسی نسبتاً زیاد و مناسب کارشناسیحجم اثر   
بگذریم و ضمائم )  صفحه 60حدود (مقدماتی کتاب از بخش  البته اگر. است

توان کتاب را با تدریس  می کتاب را نیز از محاسبه حذف کنیم، در آن صورت،
 .ة کارشناسی مناسب دیدبراي دور استاد

  
 بررسی محتوایی

نویسنده در سطحی عالی با دقت، تخصص و وسواس زیاد به بررسی   
شناسان کالسیک که نقش اساسی در  جامعههاي چهار تن از  ترین ایدهمهم
هایی نو  ي در چارچوبو. اند، پرداخته است شناسی داشته گذاري رشته جامعهبنیان

شناسان برجسته  ترین مفاهیم و اصطالحات نظري این جامعهمهم توانسته است
با توجه به تسلط نویسنده بر مباحث نظري  ،از این رو. را استخراج و تحلیل نماید

حات تخصصی پیشین به اشتن رویکردهاي تحلیلی تازه، هم کاربرد اصطالو د
مفاهیم و اصطالحات مفید و  خوبی و درست در کتاب انجام شده و هم

توان  از دستۀ اول می.  .است را نویسنده طرح و تحلیل کرده راهگشاي جدیدي
ت عقالنی«، »شدگی کاال بت«، »خودکشی«، »تقسیم کار اجتماعی« :به مفاهیم
تمایز میان «به و از دسته دوم » فرهنگ عینی«، »نظریۀ ارزش کار«، »ابزراي

که عمدتاً در  را مطالب و مفاهیمی. اشاره کرد» یکپارچگی نظام و اجتماعی
، به طور کل در توان مشاهده کردهاي کتاب می گیري دماتی و نتیجهبخش مق

 سطح عالی است
سوي مترجم صرف شده سازي مناسب از  زحمت بسیاري براي معادل  
در موارد . نقص نیست بخش و بی کامالً رضایت ۀ کارنتیج ،در نهایت ،اما. است

هاي رایج، قابل قبول و صحیح استفاده شده و در مواردي به  از معادل ،بسیاري
توان موارد  می ها شده است که در این دسته معادلهاي جدید اقدام  ساخت معادل

 .کم نیستند ، دسته دوم همشناسایی کرد که البتهمناسب و مبهم و نارسا را 
که معادل روابط » communal relationship«روابط جمعی در مقابل 

-State(مدار  هاي منزلتی دولت تر است؛ جبهه اشتراکی یا اجتماعی رایج
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administered status block ( هاي منزلتی  مجموعه«که بهتر بود– 
، روابط جمعی در برابر 213شد؛ صفحۀ  ترجمه می  »اجرایی دولتی

»communal « اجتماع«و «)association ( جامعه«و «
)community (در برابر » تالش  معاملۀ« ،195باشد؛ صفحۀ  صحیح نمی
)effort – bargaining(  شناختی جوهري  تحلیل جامعه  ،211  صفحۀ
)substantive sociological analysis (شناختی  که تحلیل جامعه

  .تر است ذاتی رایج
در نتیجه از ابزارهاي . اهداف آموزشی داردماهیت نظري و  این متن  

 .گوناگون و متناسبی براي تفهیم مطالب استفاده شده است
در دورة  »)1(شناسی  هاي جامعه نظریه«نسبت به اهداف درس   

و براي % 90تا  80مثالً، حدود  .افی به مقصود استکارشناسی، تقریباً جامع و و
هاي  نظریه«یکی از دو یا سه کتاب اصلی  کارشناسی ارشد جزو

  . توان معرفی و استفاده کردمی» )1(شناسی جامعه
  هم با عنوان کتاب که به طرزي یکپارچه به نظریه ،محتواي اثر  
وره کالسیک، گذاري آن، یعنی دگیري و بنیان شناختی در عصر شکل جامعه
بیند و  یک پدیدة نوظهور، فرایندي و در حال تطور و تکامل می پردازد و آن را می

ن هر دو که براي چنین اثري داشت(هم با دو فهرست اجمالی و تفصیلی آن 
 . کامالً منطبق است )فهرست ضروري و مفید است

نسبتاً  »)1(شناسی هاي جامعه نظریه«این اثر نسبت به اهداف درس   
کند و براي  پوشش ایجاد می% 70جامع، اما نسبت به سرفصل قدیمی آن حدود 

به صورت مرجع قابل استفاده  »شناسی جامعه نظران صاحببررسی آثار «درس 
  .است
آن را براي تدریس باارزش  کتاب داراي مزایاي بسیاري است که  
سطح  ،گذاري و ثانیاً پردازي و معادل نقایص ترجمه در عبارت ،اوالً ،اما کند می

هاي کتاب و چارچوب دوراندیشانه  گیري باالي تحلیلی مطالب مقدماتی و نتیجه
خصوص نکتۀ اول، هو عمیقی که براي طرح مطالب در نظر گرفته شده است، ب

 .سازد کار استفاده از آن را با تردید مواجه می
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اي ه مطالب کتاب در اصل ماهیت نظري دارند و مربوط به اندیشه  
شناسانی است که عمدتاً مربوط به قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم  جامعه

هاي نوین براي طرح مطالب کتاب و  ها و چارچوب تحلیل ،هستند، با این همه
هاي آنها در فهم مسائل امروز و  سعی نویسنده براي نشان دادن سودمندي نظریه
  . مد تبدیل کرده استجامعه نوین، کتاب را به اثري نوآورانه نوین و روزآ

نظم منطقی و انسجام مطالب در هر فصل و کل اثر در سطح عالی   
 .است
  هم با عنوان کتاب که به طرزي یکپارچه به نظریه ،محتواي اثر  
گذاري آن، یعنی دوره کالسیک، گیري و بنیان شناختی در عصر شکل جامعه
و در حال تطور و تکامل پردازد و آن را به عنوان یک پدیدة نوظهور، فرایندي  می
که براي چنین اثري داشتن (بیند و هم با دو فهرست اجمالی و تفصیلی آن  می

البته در ترجمه اثر در . کامالً منطبق است) هر دو فهرست ضروري و مفید است
آمده که » اي بر اندیشۀ مارکس، وبر، دورکیم و زیمل مقدمه«ادامۀ عنوان عبارت 

  . دنمای تر به محتواي کتاب رهنمون مییعخواننده را بیشتر یا سر
وح و وسواس زیاد، هم از منابع اصلی و هم از شر ، بلکه بابه قدر کفایت  

نامه  به خوبی استفاده شده که در کتاب ،تکمیل مطالب الزم بوده منابعی که براي
 .منعکس است

هر جا که از مأخذي مستقیم یا غیرمستقیم استفاده شده، به مشخصات   
 .مزبور ارجاع داده شده استمنبع 
که او خود با این. میک، دقیق و محققانه استگیري نویسنده آکاد جهت  

را در گذشته یک مارکسیست یا مارکسیست اگزیستانسیالیسم خوانده، اما در 
نگر و داراي رویکرد کاربردي به  طرف، جامع گر بی وضع فعلی یک تحلیل

توجه به تخصص وي در حوزة  با در ضمن. شناختی است هاي جامعه ظریهن
کاوانه یا  هاي تحلیل روان شناسی، نوعی گرایش یا رگه روانکاري و روان

هاي  کاوي دیدگاه شناسی و روان نوعی روان. شناسانه در مباحث او پیداست روان
شناسی  در چارچوب جامعهشناسی  ر برخورد جامعهشناسی در کنا نظري جامعه

 ها را از حیث نظریه اجتماعی، یعنی  نه تنها هاي دیشهمعرفتی و علمی با ان
ها  واقعیتشان با  ها و سپس انطباقچارچوب منطقی و سازگاري صوري آن
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بلکه نگرد،  هاي اجتماعی می شناسانه در اندیشه جامعه کاود و همانند کوزر می
. ا در کار او مشاهده کردهاي اجتماعی ر  شناسی اندیشه توان نوعی روان گاهی می

، تیتر چگونه دربارة اندیشمندان تفکر 40و  39 :هايبه صفحۀ نمونه براي
  .نگاه کنیدکنیم؟
شناسان کالسیک  هاي جامعه کتاب بیشتر اختصاص به بیان اندیشه  
شناسی و نظم و تحول  هاي جامعه اما چون به فهم بهتر و بیشتر نظریه. دارد
هاي  داف و ارزشتواند در راستاي اه کند، می هاي اجتماعی کمک می پدیده

ها و کوشش در جهت  فرهنگ اسالمی که بر هر چه بیشتر شناختن واقعیت
  . ورزد، مفید و همسو تلقی شود ها اصرار می ها و استفاده از فرصت اصالح کاستی

هاي یاد شده است و با توجه  تردید این اثر فاقد ابعاد مخرب در زمینه بی  
تواند ابعاد مفید  هاي شناختی، بینشی و راهبردي موجود در آن، می به ارزش

  . سیاسی، اجتماعی و فرهنگی داشته باشد
کامالً به اصول  و دار ان و تا حد زیادي امانتاي کامل، نسبتاً رو ترجمه  
سازي، توضیحات مقدماتی، آوردن  و مترجم در کار معادل توجه شده ترجمه
 .نامه و ضمائم تالش خود را کرده است نامه، کتاب واژه
 
  هاپیشنهاد

که آن را براي تدریس باارزش  دارد همانطور که گفته شد، کتاب مزایاي بسیاري
رفع نواقص  بنابر این، براي استفادة بیشتر در تجدید چاپ آن بهتر است براي. کند می

شدن و  ها، براي روانی و یکدست ویرایش و نگارشی متن و ترجمۀ مجدد برخی جمله
  .  ها اقدامی صورت گیرد گذاري تجدید نظر در معادل

  
  
  
  



  
 

  شناسی جامعههاي بنیادي در  اندیشه : عنوان اثر
                                      ترجمۀ منوچهر صبوري/ پیتر کیویستو : مترجم/ مؤلف
       1380/ نی :سال نشر/ ناشر
  

  معرفی، نقد و بررسی
شناسی  نوشتۀ پیتر کیویستو، استاد جامعه شناسی هاي بنیادي در جامعه اندیشهکتاب 

این کتاب هم براي . انتشار یافت 1998بار در  دانشگاه ایلینویز آمریکاست که نخستین
مندان به علوم اجتماعی و هر عالقشناسی و هم براي پژوهشگران و سای دانشجویان جامعه

مسائل دوران  ترین موضوعات و در این کتاب مهم. شناسی سودمند خواهد بود جامعه
شناختی  اي که تفکر جامعه پردازان برجسته هاي نظریه مدرن با اندیشه کنونی و جامعۀ پست

شناسی را پدید آوردند، پیوند  هاي کالسیک جامعه  ترین نظریه یعنی مهم ،19در اواخر قرن 
  ). 11: 1380کیویستو، (یافته است 

کالسیک، مدرن و در چند مورد  شناسان این اثر چهار مفهوم کلیدي مورد بحث جامعه
 ،و باالخص غربی ،ترین موضوعات مطرح در جامعۀ جهانیمدرن را به عنوان مهم پست

شناسی نظري در شش فصل به  جامعهعمدة  نظران صاحبطی دو تا سه قرن اخیر از منظر 
جامعۀ صنعتی، دموکراسی،  :ند ازامفاهیم و موضوعات مزبور عبارت. گذارد بحث می
چنان . ها بحث شده استهاي اول تا پنجم دربارة آن ر فصلکه د تجدد مدرنیتۀ فردگرایی و

شناختی و  هاي جامعه ترین اندیشهترین و مهم هاي مزبور، کلیدي که پیداست پدیده
در فصل ششم با نگرش به آیندة . گیرند هاي خرد و کالن اجتماعی را در بر می پدیده
ترین روندهاي کنونی،  هایی دربارة مهم هان و تأکید بر ضرورت جهانی اندیشیدن پرسشج

  . دشو موکراسی و فرهنگ جهانی مطرح میشدن، د اقتصاد جهانی، جهانی
طرح مفاهیم یاد شده بر اساس تقدم و تأخر وقوع هر یک از مصادیق آنها و     

ها و  نظم تاریخی وقوع پدیده(ا تأثیرگذاري بر وقایع بعدي و مفاهیم مرتبط با آنه
و در نتیجه بر اساس نظم منطقی، سیر تاریخی و حرکت از کلی ) پردازي دربارة آنها نظریه

  . باشد دهندگان و نقادان می به جزئی و ازمبتکران به توسعه
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  :سایر آثار مشابه
  تقی آزاد ارمکی/جرج ریتزر   هاي هاي ایده خاستگاهشناختی،  هاي جامعه بنیان

       شناسی اساسی در جامعه
  محسن ثالثی/لوئیس کوزر                     شناسی زندگی و اندیشۀ بزرگان جامعه

  پرست شهناز مسمی/یان کرایب                                  نظریۀ اجتماعی کالسیک
فرهنگ /روزنبرگ لوئیس کوزر و برناد                          شناختی هاي بنیادي جامعه نظریه

  ارشاد
  

  شکلی  بررسی
در عین حال، برخی . رسد متن ترجمه شده، روان و رسا به نظر می  
نامفهوم که یا نتیجۀ ترجمۀ شتابزده یا کاربرد مفاهیمی که به و  هاي ناقص جمله

قدر کافی روشن و جاافتاده نیستند یا ناشی از نواقص چاپی است، در کتاب دیده 
  :د زیرمانند موار .شود می

هاي برجسته که   برخی از این اندیشه«: ، سطر پنجم از آخر صفحه11صفحۀ 
ها در این تگاه و چگونگی پیدایش و توسعۀ آناند و خاس به این ترتیب پدید آمده
 .جمله ناتمام مانده است. »کتاب بررسی شده است

 ها در اندیشیدن ماهیت متغیر روابطآن«: ، سطر هفتم از آخر صفحه13ۀ صفح
ترین سطوح روابط عاشقانه، دوستانه و  ترین و نزدیک حتی در خصوصی ،اجتماعی
 . »کنند چیزهاي بسیاري ارائه می ،همسایگی
انگیزد، به هیجان  می ها کنجکاویتان را بر این عنوان« :، سطر هشتم16صفحۀ 

 »یا نگرانتان می کند آوردتان می
با دادن اقتدار نهایی به  دموکراسی،«: ، پاراگراف دوم، سطر چهارم18صفحۀ 

شهروندان، این وضعیت را تغییر داد و حکومت دوباره نهادي شده که هدفش 
جمله ناقص . »شدن منافع شهروندان است فراهم کردن زمینه اي براي عملی

 . است
 .»ها احتراز کند هاي منطقی با محالی از تناقض«: ، سطر پانزدهم23صفحۀ 
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نه بسیار خوب که از  در حد خوب، البتهقواعد ویرایش و نگارش رعایت   
برخی از  .است ،رفته انتظار می شر محترم براي چنین کتاب باارزشیمترجم و نا

  :که متأسفانه کم هم نیستند، از این قرارند ،نواقص
  اشتباه حروف نگاري

در «به جاي » دو فصل ششم«: ، پاراگراف دوم، سطر سوم12صفحۀ  -
 »فصل ششم

 . ي دوم اضافه است»را« :، سطر اول23صفحۀ  -
 »ناخوشایند«به جاي » آیند ناخوش« :، سطر یازدهم15صفحۀ  -
 »working«به جاي » warking«، پاورقی 38صفحۀ  -
 »آساي تن«به جاي » آسان تن«: ، سطر آخر54صفحۀ  -

  در جاي مناسب» ،«عدم استفاده از 
 »نویسنده«بعد از کلمۀ  :، سطر سوم11صفحۀ  -
تم و یازدهم به ترتیب بعد از کلمات ، سطر پنجم، هف13صفحۀ  -
 »ها نظریه«و « نشان دهند«، »ها اندیشه«

، سطر اول و پاراگراف آخر، سطر دوم و آخر بعد از کلمات 14صفحۀ  -
 »محصول نهایی«و » هستند«

سال «، سطر دوازدهم، چهاردهم، نوزدهم بعد از کلمات 16صفحۀ  -
 »مزبور«، »تغییرات«، »پیش
؛ »دموکراتیک«وم، سطر دوم بعد از کلمۀ ، پاراگراف د18فحۀ ص -

 ... و» است«و » گذشته«پاراگراف آخر، سطر اول بعد از کلمات 
  » و«و حرف عطف » .«و » ،«کاربرد عالمت 

  »شد، و اگر چه می«: ، سطر چهارم54صفحۀ  -
 »اظهار نظر کرد، و بدین سان«: ، پاراگراف آخر، سطر چهارم14صفحۀ  -

  
آرایی با توجه به قطع کتاب، بسیار خوب  صفحهنگاري و  از لحاظ حروف  
. کار رفته در متن، تیترها و زیرنویس رعایت شده استهتناسب قلم ب. است

و همچنین کاغذ استفاده شده ) با توجه به حجم  و قطع آن( صحافی کتاب 
 . با عنوان کتاب همخوانی ندارد طرح روي جلد زیبا است اما. ب استمناس
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 بررسی محتوایی
شناختی است و این  نویسنده که خود متخصص در حوزة نظریۀ جامعه  

کتاب را پس از مطالعه و تأمل و مشاورة بسیار نوشته است، اساس کار خود را بر 
شناسان  ترین جامعههاي مهم بندي، تشریح مفاهیم کلیدي در اندیشه کشف، دسته

توجه نویسنده چهار  ترین مفاهیم کلیدي مورد عمده .دو قرن اخیر قرار داده است
است که در » مدرنیته«و » فردگرایی«، »دموکراسی«، »جامعۀ صنعتی« مورد

و تکاملی حرکت تحولی  ،اي و در یک روند رو به جلوي تاریخی قالبی مقایسه
گذاران شناختی نزد بنیان ر مفاهیم مهم یا بنیادي جامعهآنها و ارتباطشان با سای

هاي مفهومی و مهم   دیدگاه) مترجمن به تعبیر ماپیشگامبتکران این مفاهیم یا (
  . جامعه شناسان به خوبی تشریح شده است ترین برجسته

کلمات و مفاهیم تخصصی بسیاري بدون ذکر معادل التین آنها به کار   
حتی براي چهار . سازد سازي دشوار می اند که ارزیابی را در حوزة معادل رفته

) مقبول نیست هم شده بودن که چندان دلیل شناختهشاید به (مفهوم اصلی کتاب 
اما از مترجم زبردست و پرکاري مانند آقاي صبوري . معادل داده نشده است

 .رود که قاعدتاً چنین بوده است هاي درست، انتظار می آوردن معادل
  :دناي از کلماتی که معادل ندار نمونه

هاي هر  نظریه« :، سطر دهم23؛ صفحۀ »ها نی اندیشهپیشگا« :20صفحۀ 
کتاب مبارزه طبقاتی  :43صفحۀ   ؛»هاي منطقی تناقض«: ؛ سطر پانزدهم»روزه

  در فرانسه؛
 :هاي صحیح یا نوآورانه هایی از معادل نمونه

 :34؛ صفحۀ )tyranny of the clock(جبر ساعت  :27صفحۀ 
 :37؛ صفحۀ )Theories of surplus value(هاي ارزش اضافی  نظریه
 ).Alienated Labor(نه شده کار بیگا

، نمودار، جدول، تصویر :براي تفهیم موضوع از ابزارهایی همچون  
به ویژه فصل اول کتاب و  ،طرح بحث مقدماتی در همۀ فصول مقدمه، پیشگفتار؛

هاي بعدي  حث و نظر براي بحثبندي و ب ذکر مطالبی که از سنخ نوعی جمع
ها و استنادات فراوان براي  مقایسه ها، آوردن مثال باشند در پایان فصول؛می

 .استفاده شده است ،تفهیم مطالب
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، در عین حال، محتواي اما اب براي درس خاصی نوشته نشده استکت  
 هاي نظریه«و  »شناسی جامعه مبانی«نسبت به اهداف دروس   کتاب

 .دهدپوشش می% 50تا  40، به طریقی متفاوت،  »شناسی جامعه 
موضوعات و مسائل دوران کنونی و جامعۀ  ترین در این کتاب مهم  
شناختی در  اي که تفکر جامعه پردازان برجسته هاي نظریه مدرن با اندیشه پست

شناسی را پدید آوردند،  هاي کالسیک جامعه  ترین نظریه یعنی مهم ،19اواخر قرن 
 ،)مدرنیته( تجدد اند و مفاهیم جامعۀ صنعتی، دموکراسی، فردگرایی و پیوند یافته
 هاي خرد و کالن شناختی و پدیده هاي جامعه ترین اندیشهترین و مهم که کلیدي

محتواي کتاب با عنوان التین آن  لذا. اند گیرند، بررسی شده اجتماعی را در بر می
Key Ideas in Sociology مطابقت دارد. 

شناسی، مباحث کتاب را  هاي جامعه عالوه بر دروس مبانی و نظریه  
شناسی  جامعه«، »شناسی صنعتی جامعه«هاي تحلیلی دروس  خشتوان در ب می

تغییرات «و  »شناسی توسعه جامعه«، »سوم شناسی جهان جامعه«، »سیاسی
الب همچنین مط. به عنوان منبع کمکی و مرجع مورد استفاده قرار داد »اجتماعی

شناسی  جامعهاجتماعی و  مندان به علومهر عالقاین اثر براي پژوهشگران و سای
  .سودمند است

نوشته شده است و در  90به عنوان یک متن نظري که در اواخر دهۀ   
شناختی را با ذکر استنادات و شواهد  هاي کلیدي جامعه قالبی نو، مهمترین ایده

کند، اطالعات اثر در حد قابل قبولی به روز  متنوع و تا حد ممکن نو عرضه می
  .است
، »جامعۀ صنعتی« رداختن چهار مفهومِکل ایدة کتاب، در کشف و پ  
و تعقیب هر یک از این مفاهیم نزد » مدرنیته«و » فردگرایی«، »دموکراسی«

دهندگان آن در طول دو قرن اخیر، همچنین تالش براي نوعی  مبتکران و توسعه
پردازي در باب آن، نوآورانه  بندي و نگاه به وضعیت آیندة جهان و نظریه جمع
  .است
  .و انسجام مطالب در هر فصل و کل اثر بسیار خوب استنظم منطقی   
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توان  رست منابع آخر کتاب، میبا توجه به ارجاعات داخل متن و فه  
استفاده شده  از منابع براي تبیین موضوعات مورد بحث به قدر کفایت گفت
 .است
هر جا که نویسنده . دقت در استنادات و ارجاعات اثر بسیار خوب است  

نام (ر مستقیم و غیرمستقیم استفاده نموده، مشخصات منبع از منبعی به طو
تنها اشکال یکدست نبودن . را ذکر کرده است) نویسنده، سال و صفحه

بدین معنی که در برخی از ارجاعات نام انگلیسی نویسنده و در . دهی است ارجاع
 .برخی موارد از معادل فارسی نام نویسنده استفاده شده است

 وي سعی کرده است. ة محترم آکادمیک استجهت گیري نویسند  
 :شناسانی چون وجود نوعی تشابه و تداوم در موضوعات و مفاهیم در نظریۀ جامعه

 .را نشان دهد... وبر، دورکیم، زیمل و 
هاي مشترکی که  شناسان غربی را در زمینه سیر اندیشۀ جامعه ،کتاب  

کري و مهمترین هاي ف کند و بسترهاي مربوط به نقصان گفته شد، طی می
هاي انسان را در فهم و برخوردش با محیط خود مورد توجه و نقد  گیري جهت

تواند  در نتیجه می). گاه به طور ضمنی و گاه به طور علنی و اصلی(دهد  قرار می
هاي موجود در فرهنگ اسالمی  ها و ارزش از این حیث در تلفیق و مقایسه با ایده

 .در این باب مفید واقع شود
هدف کلی کتاب و نقش آن در تعمیق  اما با توجه به. ار مخربی نداردآث  

هاي اجتماعی و شیوة زیست اجتماعی  و گسترش اندیشۀ بشر دربارة پدیده
 .انسان، مطمئناً سودمندي و راهگشایی قابل توجهی در بردارد

به . آید دارانه به نظر می ترجمه کامل است و اغلب روان و امانت  
توضیحات  مۀ کتاب، برخالف بعضی از مترجمان،د شناسناخصوص که در مور
 .الزم داده شده است

 در(گذاري  به طوري که معادل. به اصول ترجمه توجه کافی شده است  
مترجم محترم، . خوب است) ها ذکر شده استهاي آن مورد اصطالحاتی که معادل

موارد که الزم  اند و در برخی هاي کتاب را بیان کرده اي کوتاه، ویژگی در مقدمه
 .اند ، در پاورقی توضیحاتی آورده)هر چند موارد آن اندك است(بوده است 
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  پیشنهادها
، ویراستاري ادبی و ز کتاب، بهتر است در تجدید چاپ بعديبراي استفادة بیشتر ا

اشکاالت ویرایش و نگارشی، در  به عبارت دیگر، ضمن برطرف کردن. شود تخصصی
. گذاري و ترجمۀ برخی از جمالت که مبهم و نارسا هستند، تجدیدنظر صورت گیرد معادل

  . داي براي کتاب تنظیم شو نامه واژه ،به عالوه
  



  
 



  
 
  
  
  
  
  
  

  شناسی محض و کاربردي هاي جامعه نظریه : عنوان اثر
  عباس توسلی و رضا فاضل غالم/ کالوین جی الرسن : مترجم/ مؤلف
       1377/ سمت :سال نشر/ ناشر
  

  معرفی، نقد و بررسی
ترجمه و انتشارات سمت در  1377در سال  عباس توسلی و رضا فاضل غالم رااین اثر 

، سپس باشدکتاب آغاز با تاریخچه می. نسخه با قطعی وزیري به چاپ رسانده است 300
 ،در ادامه. است م نظریۀ محض و نظریۀ کاربرديدو فصل راجع به هر یک از دو مفهو

دو فصل بعدي . باشدو راجع به رابطه، می) ویستی و هرمنیوتیکیپوزیتی(هاي رقیب  دیدگاه
 ،به مسئلۀ اخالق و سیاست اجتماعی اختصاص یافته است و در نهایت) پنجم و ششم(

بندي کتاب، یک سیر  فصلوي در . برسد) فصل هفتم(گیري  نویسنده سعی نموده به نتیجه
گیري و  گیري کرده و در پی یک نتیجه ی و مرور تاریخی از آغاز تاکنون را پیکلی به جزئ

  . ی استبندي نهای جمع
  

  بررسی شکلی
حداکثر در حد (روان و رسایی متن ترجمه در حد مطلوبی نیست   

اللفظی  از جاها ترجمه به صورت تحت و در بسیاري) ضعیفمتوسط و در مواردي 
  . است و گویی با قدري شتابزدگی انجام شده است

. در حد خوب و قابل قبولی رعایت  شده است قواعد ویرایش و نگارش  
. شود در کتاب دیده می برخی موارد کاستی و نقص ویرایشی و نگارشی ،اگر چه
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، اشتباه حروف نگاري  ،»و«ف عطف و حر» .«و » ،«از جمله کاربرد عالمت 
در جاي مناسب، عدم رعایت فاصلۀ مناسب بین » ،«عدم استفاده از عالمت 

 . کلمات
ها،  اندازة حاشیه. آرایی در حد مطلوب  است نگاري و صفحه حروف  

فاصلۀ بین خطوط، تناسب بین فونت متن، تیتر و زیرنویس به خوبی رعایت شده 
و طرح روي  اغذ، صحافی و قطع خوب استهمچنین کتاب از حیث نوع ک. است

 .است) سمت(جلد آن هم معرف انتشارات 
  بررسی محتوایی

نویسنده بر دیدگاهی .  در واقع این کتاب، حاصل تتبع و تفکر زیاد است  
وي در این . پرداخته است اندیشیده،می چهو تجربی تسلط داشته و به آننظري 

پردازد و در این  شناسی و کاربرد آن در عمل می جامعه  کتاب به ارتباط نظریۀ
هاي کاربردي و تجربیات اي تاریخی از چگونگی فعالیت راستا، بررسی

و تفصیلی وارد  طور عمیقهگرچه کتاب ب. دهد شناسان آمریکایی ارائه می جامعه
  .کار برده استهب ی نشده، اما مفاهیم زیادي را هم درستمباحث مفهوم

اللفظی دارد و  سازي نیز مانند کل ترجمه، بیشتر جنبۀ تحت معادل  
هاي رایج استفاده شده، در  بعضاً از معادل. گیرد حداکثر در وضعیتی خوب قرار می

هاي نامناسب استفاده  عادلمواردي برخی اصطالحات ترجمه نشده و گاه از م
شناسی و سهولت فهم، روانی  ها از نظر زیبایی معادل  به عبارت دیگر،. شده است

  . یا سایر معیارها کامالً مطلوب نیستند
پیشگفتار، مقدمه، خالصه و  :مانندراي تفهیم موضوع از سایر ابزارها ب  
استفاده کرده  که کتاب را باارزش بیشتر قابل(گیري در انتهاي فصول  نتیجه
هاي نظري، شواهد  ، طرح بحث مقدماتی، استناد به مطالعات دیگر، دیدگاه)است

 .عینی و برخی آمار و اطالعات بهره گرفته شده است
تواند بیشتر مورد استفادة محققانی قرار گیرد که در  می این اثر  

 شناسی در جامعۀ خود و در اندیشۀ هاي جامعه جستجوي نحوة کاربرد نظریه
ها هستند و در این خصوص از نظر جامعیت مشکلی  کاربردي کردن این ایده

 .وجود ندارد
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زیرا عنوان فعلی، ذهن را به  ر با عنوان کتاب تطابق ندارد،محتواي اث  
شناسی قرار است به دو بخش  هاي جامعه دهد که گویا نظریه این سمت سوق می

به این صورت  د اما کتابهایش بیان شو ام مصداقتقسیم شود و در ذیل هر کد
  . تنظیم نشده است

با هدف یک کتاب درسی خاص نوشته نشده است و براي  این اثر  
در مقطع کارشناسی  »)1(روش تحقیق «و  »)2( شناسی جامعه هاي نظریه«دروس 

  . ارشد به عنوان یک منبع مکمل و فرعی قابل استفاده است  و کارشناسی
به  ،دهۀ پایانی قرن بیستم در غرب مباحث کتاب، بیشتر مربوط به دو  

شناسی محض و کاربردي، سطح کالن و  جدال بین جامعه(ویژه آمریکا است 
اي قدیمی شده  که ممکن است براي آنها تا اندازه... ) نیت و خرد، ذهنیت و عی

  .   و مطرح است باشد، اما براي ما همچنان معمولی
شناسی  در طرح و بررسی مسئلۀ جدایی بین جامعه نوآوري این کتاب  

ها و مطالعات انجام  محض و کاربردي است و کوشیده است تا با ارجاع به نظریه
در مقام  ،هر چند. موضوع را بررسی کند و به نتیجه برسد شده تا آن زمان

نتیجه کتاب در  دش مفصل، قاطع و روشن نیست وگیري نهایی، دستاور نتیجه
  . هاي پایانی آمده است پاراگراف

از  بیانگر این است که نویسنده محترممنابع ذکر شده در آخر هر فصل   
 .منابع موجود به قدر کفایت استفاده کرده است

در متن کتاب، هر . میزان دقت در استنادات و ارجاعات اثر خوب است  
ر به مشخصات منبع مزبو مستقیم یا غیرمستقیم استفاده شدهجا که از مأخذي 

 .ارجاع داده شده است
گرایی  گرایی و تأویل مثبت نویسنده، سوگیري یا نظري خاص میان  
ال و متقابل به یکدیگر را در ارائۀ سؤ بلکه ترکیب و تلفیق آنها و کمک ندارد

مان به نیازهاي واقعی و در مسئله در چارچوب نظري و مفهومی و توجه همز
  . خواستار است مفهوم

ها و تجربیات مطرح شده در کتاب و  نظریه  در خصوص استفاده از  
  .  باشد داشته مطالب مفید و مؤثرينها با جامعۀ خود، می تواند تطبیق آ
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اما روان و رسا نیست و در موارد زیادي، متن به  ،ترجمه کامل است  
 .اللفظی و با قدري شتابزدگی ترجمه شده است صورت تحت

اللفظی دارد و  نبۀ تحتسازي نیز مانند کل ترجمه، بیشتر ج معادل  
کتاب فاقد هر گونه توضیح اضافی از . گیرد حداکثر در وضعیتی خوب قرار می

نامه، فهرست  مقدمه، پیشگفتار، توضیح در پاورقی، واژه(سوي مترجم محترم 
  . است) اعالم و موضوعی

  
  پیشنهادها

  ی فرعی و مکمل قابل استفاده است؛کتاب به عنوان منبع - 
   ثر، نگارش کتاب جدیدي را آغاز کرد؛اساس این اتوان بر  می - 
  .کتاب نیاز به ویراستاري ادبی و تخصصی دارد - 

توضیح بیشتر در  با بهتر است، مترجم محترم عالوه بر اضافه نمودن مقدمه یا پیشگفتار
  . دموضوعی نیز براي این اثر تنظیم نمای نامه، فهرست منابع، اعالم و خصوص کتاب، واژه

  
  



  
 
  
  
  
  
  
  

  شناسی معاصر هاي عمده در جامعه ها و گرایش بینش : عنوان اثر
   عباس توسلی غالم/ پل الزارسفلد : مترجم/ مؤلف
       1370/ امیرکبیر :سال نشر/ ناشر

   
  معرفی نقد و بررسی
شناسان بنام آمریکا و استاد دانشگاه کلمبیا بود که حدود نیم قرن  پل الزارسفلد از جامعه

اجتماعی و پژوهش هاي تجربی پرداخت و از هرگونه  هاي علوم به تدقیق روش
کم بیست اثر  وي تا آخر عمر صدها مقاله و دست. پردازي کالن امتناع ورزید نظریه

شناسی  هاي عمده در جامعه شها و گرای بینشکتاب . وردلمی به رشتۀ تحریر درآارزشمند ع
غالم عباس توسلی و  1370برگردان تألیفی درخور توجه از وي است که در سال  معاصر

   . اندبه فارسی برگرداندهایشان  1چند از دانشجویانتنی 
از کند و  اي که از یکسو مسئله و مشکل مورد نظر نویسنده را طرح می این اثر با مقدمه

هاي آن  به پاسخ مسئله و دالیل توجیهی نگارش کتاب، اهداف و بخش ،سوي دیگر
ک حرکت از مباحث کلی به مطالب فصل در ی 5طی  ،سپس. پردازد، آغاز شده است می
   :کند صداقی به مطالب زیر اشاره میی و مجزئ
شناسی عمومی از طریق تحلیل  سازي مفاهیم جامعه غنی« نامیسنده در فصل اول، بهنو

شناسان امریکایی و همکارانشان  که در میان جامعه را ها تفاهم اي از سوء ،   پاره»ها بررسی
در این . آنها را برطرف سازد کند جود دارد، طرح کرده و سعی میدر کشورهاي دیگر و

                                                        
م، در تطبیق و گفتۀ مترجم، آقاي علی اسدي، در ترجمۀ بخش اول و دانشجویان دورة دکتري مترجم محتر به .  1

  .اند ویراستاري کتاب مشارکت داشته
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بیان  }به گفتۀ نویسنده{» ررسیپژوهش از طریق ب«(اي از تحقیقات  فصل، تاریخچه
شناسی عمومی دارند، اشاره  کرده و به سهمی که این تحقیقات در ایجاد اندیشۀ جامعه

، ضمن ادامۀ بررسی تحقیقات »شناسی کالن جامعه«با عنوان   در فصل دوم،. کند می
در «در بخش سوم، . پردازد تجربی، به مرحلۀ دیگري از رشد این نوع تحقیقات می

دو نظامی که به مفهوم سنتی نظریه بیشتر نزدیک است   ،»وي یک نظریهجستج
تنوع گرایشات ملی و «بخش چهارم با نام . شوند بررسی می) مارکسیسم و فونکسیونالیسم(

که با همکاري توماس شپارد عضو دبیرخانۀ (، »شناسی نقش آن در تحقیقات جامعه
هاي ملی در باب نظریۀ اجتماعی  به مطالعۀ ظهور تفاوت) یونسکو نوشته شده است

شناسی با سایر  رابطۀ جامعه« نام، نویسنده در فصل پنجم، بهدر نهایت. اختصاص دارد
شناسی و سایر علوم اجتماعی  ، با بررسی مناسبات میان جامعه»اجتماعی علوم

کتاب را به پایان ) شناسی اجتماعی سیاسی، علوم اقتصادي و روان شناسی، علوم انسان(
  . رساند می

  :سایر آثار مشابه
شناسانه و فلسفۀ علم بیان شده و  ها برخی از مباحث نظري یا روشی که در آنهای کتاب

که به طور کامل مشابه این اثر باشد و در  ؛ اما کتابیاست به نوعی مورد بحث قرار گرفته
از  و به طور همزمان دفاع) به ویژه از نوع کالن(پردازي  این سطح خصلت ضدنظریه

هاي مفهومی  الب چارچوبهاي میدانی، پیمایشی و تجربی را در ق شناسی و پژوهش روش
آمیز  کار و فعالیت موفقیتترین راهبه عنوان تنها راه یا مهم(، محدود تأکید نماید

  . توان مطرح نمود کمتر می ،، به ویژه در فارسی)شناسی جامعه
  

  بررسی شکلی
اندیشی  گراي ضدفلسفی و نظري مثبتگرا و  با توجه به بینش تجربه  

وي از نوع پیچیده و دشوار نباشد، چنان که از  احتماالً باید شیوة نگارش ،نویسنده
متن ترجمه شدة کتاب از نگارشی روان و عمدتاً رسا  متن ترجمه پیداست،

بیشتر به  تعابیر نامأنوس یا نادرست برخی از ،در مواردي ،هر چند. برخوردار است
هاي نارسا و مبهم در حد محدود  ختار کلمات مورد استفاده یا بعضاً جملهلحاظ سا
 :مثال .شود یافت می



183        شناسی معاصر      هاي عمده در جامعه ها و گرایش بینش

قرار .... هایی را که مستلزم  برخی زمینه«: ، پاراگراف دوم، سطر سوم13صفحۀ 
 »دادند می

 »ذیعالقه«: و سطر ششم» اقتصادیون«: ، سطر سوم14صفحۀ 
 »فاهماتیسوءت«: ، پاراگراف سوم، سطر سوم15صفحۀ 
 »به حداکثر ساده سازیم«: ، سطر آخر96صفحۀ 
 »آزمایشات«: هم و دوازدهمد، سطر یاز190صفحۀ 
 »تامترین«: ، پاراگراف آخر، سطر هفتم118صفحۀ 

 
قواعد ویرایش و نگارش در حد ) 1370(با توجه به زمان چاپ کتاب   

شترین اما عدم رعایت فاصلۀ مناسب بین کلمات، بی. خوبی رعایت شده است
 .شود اشکالی است که در سرتاسر کتاب دیده می

اگر چه اندازة . آرایی در حد مطلوبی نیست نگاري و صفحه حروف  
اما . ه استدها و تناسب فونت قلم متن اصلی، تیترها و زیرنویس رعایت ش حاشیه

به ویژه در مقدمۀ مترجم و پیشگفتار (فونت و اندازة قلم، فاصلۀ بین خطوط 
نامرغوب و طراحی جلد ) کاهی(همچنین نوع کاغذ . د معمول نیستدر ح) مؤلف

 . نامناسب است
  

 بررسی محتوایی
شناسی و مطالعات  نظر در مباحث مربوط به روش صاحبنویسنده فردي   

از این رو، توانسته است مفاهیم و اصطالحات مرتبط با موضوع . تجربی است
 .کار بردهب تاب را به خوبی و درستک

. سازي اصطالحات تخصصی اثر در حد خوب و قابل قبولی است معادل  
هر چند، در . تفاده شده استو قابل فهمی اس ، رساهاي رایج اغلب از معادل

 . ممکن است معادل بهتر یا متفاوتی پیشنهاد شود مواردي
آوردن پیشگفتار، مقدمه، طرح  :براي تفهیم موضوع از سایر ابزارها مانند  

، هاي نظري، شواهد عینی ، استناد به مطالعات دیگر، دیدگاهبحث مقدماتی
، شیوة بیان ریاضی و )به طور فراوان(ي تجربی هاي کار مقایسه، مثال و نمونه
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کردن مطالب، نمودار، جدول و برخی آمار و اطالعات بهره گرفته شده  فرموله
 .است
د هاي خاص خو محتوا و موضوع این اثر در حد طرح رویکرد و ایده  

 .جامع است
هرست فصول تا حد زیادي منطبق محتواي کتاب با عنوان آن و ف   
به ویژه اگر محدودة زمانی مورد توجه نویسنده و زمان انتشار اثر به زبان  است،

هاي در  ها و گرایش ترین بینش عمده زیرا سعی کرده است. صلی لحاظ شودا
با توجه به وضعیت  شناسی میانۀ قرن بیستم را بیشتر حال چالش در جامعه

اي نسبت به جوامع دیگر اروپایی  شناسی در آمریکا و با نگاهی مقایسه جامعه
در حوزة تعارض میان نظریه، روش، تحقیق تجربی، نوع ) شوروي سابق و هند(

 .ارزیابی نمایدبرداشت از جامعه و نحوة بررسی آن طرح کرده و 
طور کلی یا هریزي، ب عالی برنامههاي شوراي نسبت به سرفصل  
% 40تا  10هایی از کتاب متناسب با احتیاجات و مباحث دروس مختلف از  بخش

 .قابل استفاده است
بیشتر در مقاطع تحصیالت تکمیلی و با رویکردي انتقادي به عنوان   

ی به صورت شناس پردازي مباحث روش یکی از رویکردهاي مطرح در حوزة نظریه
 . شجو قابل استفاده استکنفرانس و تحقیق دان بحث کالسی،

هاي میانی قرن بیستم و مجادالت  مربوط به دهه مباحث کتاب، بیشتر  
 ، ممکن استالبته. باشد  شناسی آمریکایی آن عصر می مطرح در محافل جامعه

هنوز هم به عنوان یک طرز فکر در بخشی از مباحث نظریۀ اجتماعی یا 
  . شناختی مطرح باشد شناسی جامعه روش
روزگار خود، با توجه به بیان صریح، همراه با شجاعت و اصرار در   

ابعاد  گرایی در مطالعات اجتماعی، هایش در دفاع از تجربه نویسنده بر دیدگاه
 . است اي داشتهنوآورانه

در هر فصل متناسب با موضوع طرح شده از منابع فراوانی استفاده شده   
  . ده استش که در انتهاي هر فصل مشخصات کامل آنها ذکر

به  ،پردازي آشکارا ضدفلسفی، ضدنظریه - الف :  گیري نویسنده جهت  
بودن و ضرورت توسعۀ جا هویژه از نوع کالن، تمایل نسبی به صحیح و ب
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) غیرجامع و جزیی(هاي مفهومی کم دامنه، متنوع  متوسط یا چارچوب هاي نظریه
ي و ریاضی تحقیق هاي تجربی، آمار و پراکنده، سوگیري شدید نسبت به شیوه

در ارتباط با فهم و تشریح موضوعات اجتماعی و تا حدي تمایل به نزدیک کردن 
گرایی  شناسی اجتماعی یا نزدیک دیدن آنها و نوعی مثبت شناسی به روان جامعه
گرایانه در حوزة پژوهش اجتماعی است یکم.  

ي تاریخی ها گرایانه و سوگیرانه از مباحث نظري و تحلیل روایت تقلیل - ب 
شناسی در جهت ضعیف نشان دادن اهمیت  مثل چگونگی پیدایش و رشد جامعه

  .پردازي اجتماعی و توان نظریه
از جمله   با گسترش مطالعات عینی دربارة مسائل و مشکالت اجتماعی،  

فرهنگی بومی هاي اسالمی و مختصات  گیري ها و جهت مواردي که با ارزش
ها و  توان همسویی أکید این کتاب است، میچه مورد تسازگار است، یعنی آن

  .هایی را بین این دو حوزه مشاهده کرد مشارکت
مگر از این حیث که با . ابعاد مخرب سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ندارد  

تر  هاي عمیق د شناختی و بصیرتاندیشی اجتماعی بع  رویکرد ضدفلسفی و نظریه
عی فراهم شود، تقلیل و تضعیف هاي اجتما را که ممکن است از رهگذر اندیشه

عمق آماري و ریاضی از جامعه  هاي کم گرایی و گزارش کرده، به نوعی سطحی
در هر صورت ابعاد مثبت کتاب،  ،لیکن. هایی را همراه دارد، دامن زد که بدفهمی

 . تواند بیشتر باشد به ویژه وقتی با رویکرد انتقادي خوانده شود، می
ب روان و رسا  و به اصول ترجمه توجه کافی ترجمه ظاهراً کامل و اغل  

  .جاي تأمل دارد داري در ترجمه اما از لحاظ امانتشده است 
  

  پیشنهادها
  :در تجدید چاپ کتاب به موارد زیر توجه شود

رفع نواقص ویرایش، نگارشی و  ویراستاري ادبی و تخصصی براي -
 اي ترجمه

 آرایی تغییر فونت و صفحه -
 تر هاي جذاب زیباتر با رنگدر نظر گرفتن طرحی  -
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، ضمیمۀ )فارسی، انگلیسی و فرانسه(اي جدا و سه زبانه  نامه اضافه کردن واژه -
  نامه طور جداگانه و کتابهموضوعی و اعالم ب

  
                                                                                                                                                                                           



  
 
  
  
  
  
  
  

  شناسی مدرن، از پارسونز تا هابرماس جامعه : عنوان اثر
   عباس مخبر/ یان کرایب : مترجم/ مؤلف
       1381/ آگاه :سال نشر/ ناشر
  

  معرفی، نقد و بررسی
مجدداً  ،1381این کتاب را که عباس مخبر به فارسی برگردانده ، انتشارات آگاه در سال 

به جز بخش مقدمه، سایر مباحث . نسخه و قطعی رقعی به چاپ رسانده است 2200در 
تنظیم شده است، با ) که هر یک از چند قسمت تشکیل شده است(کتاب در سه بخش 

از ساختار یا کنش به «و » از کنش تا ساختار«، »هاي کنش اجتماعی نظریه«عناوین 
بندي کلی  در تقسیم. باشد تري می اي جزئیه هر بخش شامل قسمت» ساختار و کنش

تر هر  یئهاي جز اما  در قسمت.  ها لزوماً مالك زمان در نظر گرفته نشده است بخش
  . دسته، به سیر زمانی توجه شده است

دهـد و  نظریـۀ اجتمـاعی     قـرار مـی   1930مبدأ کار خود را پارسونز و از دهۀ  یان کرایب
هـاي   تا دهـه کند  گیرد، گسترش و تحول پیدا می میمدرنی که در طول قرن بیستم شکل 

کـنش متقابـل نمـادین،     :ها و مکـاتبی ماننـد   نظریه. دشوپایانی قرن بیستم توجه قرار می
 :ماننـد  هـاي نئومارکسیسـتی جدیـد    اع گـرایش نگر و انو شناسی مردم پدیدارشناسی، روش

-ختارگرایی و از نظریهرایی و پساساهاي ساختاري، مکتب فرانکفورت، ساختارگ مارکسیست
  . تلفیقی هاي

هـم هوشـمندانه    sociological theoryبه جـاي   social theoryکاربرد واژة 
شناختی مورد نظر نیسـت و برخـی گفتارهـا و     هاي کامالً جامعه جا، لزوماً  نظریهاست و این



  علوم اجتماعی نامه نقد    188

 تر نظریه و اندیشۀ اجتمـاعی همخـوانی   نوشتارهاي نظري که ممکن است با تعریف وسیع
  .داشته باشد در این کتاب آمده است

  :سایر آثار مشابه
 شناسـی  هاي جامعه نظریه :محور هستند، مانند محور یا پارادایم ی که مکتبهای کتابکلیۀ 

نوشتۀ  شناسی هاي جامعه نظریه، نوشتۀ جرج ریتزر، ترجمۀ محسن ثالثی، در دوران معاصر
ۀ ترنـر مشـابه اثـر مـورد بررسـی      نوشـت  شناسـی  نظریۀ جامعهعباس توسلی و ساخت  غالم

  . شوند محسوب می
  

  بررسی شکلی 
شناسی را پس از فهم و  هاي جامعه نظریه  نویسندة کتاب سعی نموده،  

هضم آنها، نه به شکل فاضالنه یا براي حفظ کردن و صرفاً یاد گرفتن و یاد 
ي و براي استفادة کاربردهاي اجتماعی زمانۀ ما و  بلکه براي فهم پدیده ،دادن

با نثري روان و رو به مخاطب مشخص و مطالب را   برداري نماید عملی بهره
با نثري روان، رسا و یکدست در سراسر کتاب  در متن ترجمه نیز. دهد ارائه می

دهد  کنیم که ترجمۀ قابل تحسین و قابل فهمی را به خواننده ارائه می برخورد می
 .خوریم یچیده برمیهاي مبهم یا خیلی بلند و پ و کمتر به جمله

برخی  ،اگر چه. به خوبی رعایت شده استقواعد ویرایش و نگارش   
به براي نمونه  .شود در کتاب دیده می موارد کاستی و نقص ویرایشی و نگارشی

  .نگاه کنید ....و  194، 128، 15، 14، 13، 12، 11هاي صفحه
 

قابل آرایی وضعیت خوب و نسبتاً  نگاري و صفحه کتاب از نظر حروف  
ها، متناسب  سرصفحه، اندازة حاشیه(آرایی  ضوابط مربوط به صفحه. قبولی دارد

رعایت شده ) بودن نوع و اندازه قلم استفاده شده براي متن، تیتر و زیرنویس
براي جلد طرح خاصی . از نظر صحافی خوب است نوع کاغذ نامرغوب و. است

  . رفته نشده استباشد، در نظر گ  همخوانی داشته که با موضوع کتاب
ها و مکاتب فکري به خوبی بحث قرار شده  یانجر از در این کتاب  
واحدي در دورة کارشناسی، چه به عنوان یک  3و حجم اثر براي یک درس  است



189        شناسی مدرن، از پارسونز تا هابرماس      جامعه

ارشد نیز حجم کتاب  در دورة کارشناسی. متناسب است لی و یا مکملمنبع اص
 .کند مشکلی را ایجاد نمی

  
 بررسی محتوایی

ها و داشتن تألیفات  به تسلط و تخصص یان کرایب بر حوزة نظریهبا توجه   
متعدد در این زمینه و تدریس و تفحص در این مورد، باید گفت در بهترین سطح و با 

شناسی به کار  درك و فهم عالی از مفاهیم و اصطالحاتی که در ادبیات نظري جامعه
جا هو ب م و اصطالحات  خوباست و مفاهی شود، این کتاب نگارش پیدا کرده برده می

هاي  ها و چارچوب ها یا ایده کار گرفته شده است و حتی نویسنده خود مبتکر نظریههب
  . ها است اي در فهم و تحلیل نظریه مقایسه
اغلب از . سازي در حد خوب و مطلوبی  انجام شده است عموماً کار معادل  
و کم و بیش رایج استفاده   فارسیبه  هاي قابل فهم با شکل موردپسند امروزي و معادل

اند، معادل  که قبالً معادل رایجی داشته یهای در مواردي براي واژه. شده است
:  مثال. هاي تازه استفاده شده است تر و در مواردي هم از معادل تر و مطلوب پسندیده
؛  دام 21؛ دام جدول کلمات متقاطع، صفحۀ 7نگر به صفحۀ  شناسی مردم روش

؛ 25؛ خطوط گسل شناختی، صفحۀ 23؛ دام منطق، صفحۀ 22، صفحۀ چیستانی
در صفحه ) تر است مشاهده مشارکتی رایج(مشاهدة فعال   ؛52وجدان جمعی، صفحۀ 

  ....و 108
از بیشتر ابزارهاي علمی براي تفهیم موضوع اثر، با وجود ماهیت نظري   

یشگفتار نویسنده، مباحث ، پ)با فراوانی کم(جدول، نمودار  :مانند. استشده استفاده 
گیري و فهرست اعالم و  چینی مباحث و طرح مسائل، نتیجه مقدماتی، تمهید و زمینه

  .موضوعی، کار مقایسه، ذکر مثال، شواهد عینی و مسائل روز
ر چه، ممکن است در اگ. میزان جامعیت این اثر در حد بسیار باالیی است  

،  تعداد بیشتري از مکاتب دوران معاصرشناسی در  هاي جامعه نظریهکتب دیگري مثل 
بندي شده باشند، اما در این  ها مورد بحث قرار گرفته یا به شکل متفاوتی طبقه و نظریه

باید  هاي فکري که می ها، مکاتب و جریان از نظریه% 90توان گفت قریب به  میاثر
سیار نوآورانه و هاي فکري نو و معاصر با طراحی ب مورد بحث قرار گیرند، به ویژه جریان
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را پوشش  »)2(شناسی  هاي جامعه نظریه«اهداف درس % 90اند و  جالب ذکر شده
 .دهند می

در حد بسیار باال و  رست و عنوان کتابمیزان انطباق موضوعات و محتواي اثر با فه  
بندي و طراحی جالب،  ها با عناوین، فصل مطالب هر فصل و بخش. کاملی است

به  ءهمچنین محتواي طرح شده با جز. کند ویسنده تطبیق مینوآورانه و راهگشاي ن
  . و کلیت عنوانی که بر روي کتاب نهاده شده، سازگار است ءجز

شناسی  هاي جامعه نظریه«مطالب این کتاب با سرفصل قدیمی درس  % 90در حد   
ممکن است برخی از اجزاء . رود تناسب دارد و حتی در مواردي از آن هم فراتر می »)2(

 به اما عمدتاً...) گرایی، مارکسیسم و  مانند مکتب مثبت(به طور سنتی در آن دیده نشود 
  .است وجه کردهت یستمی امریکایی و اروپاییها و مکاتب قرن ب نظریه

بنـدي و طراحـی هوشـمندانه،     ها، فصـل  تازگیها،  این اثر با توجه به جامعیت، نوآوري  
اي و ترجمـۀ روان و رسـاي آن    دقیق و با معنایی که دارد و با توجه به وجـه مقایسـه  

تواند به عنوان یک جایگزین یا در کنار  مطمئناً براي تدریس بسیار مناسب است و می
توانـد بـه    ارشد می به ویژه در مقطع کارشناسی ها تدریس شود، نظریه هاي کتابسایر 

 .منبع اصلی انتخاب و تدریس شود عنوان، 
و جدیدترین  هاي نوینی دارد ها و دیدگاه پاسخها،  پرسش اب ماهیت نظري دارد، اماکت  

مطرح  ها بر نظریهبا تطبیق  ،شود مسائلی که در جوامع امروز بشري مشاهده می
ها تا پایان قرن  از نظریه ها ها، نقد و ارزیابی با استناد به جدیدترین برداشت . اند شده

خصوص براي ما در چارچوب هبندي شده است، ب بیستم که در این کتاب جمع
ها و  محور باشند و مناسب دروس نظریه که مکتب ،یا به زبان فارسی ترجمه هاي کتاب
  .  روزآمد و قابل استفاده است )2(شناسی  معههاي جا بینش

 :دنشو میهاي کتاب محسوب  موارد زیر از نوآوري  
پردازي مدرن در سه بخش طراحی  کل نظریه :بندي کتاب طراحی کلی و فصل  - لف ا

  . شده است
  .ها وجود دارد هایی که در کار تدریس و در کاربرد نظریه بیان  دشواري  -ب 
-خواهد نظریه ن است براي کسی که میهایی که ممک ها و دام طراحی رهزنی –ج 

  . پردازي کند، ایجاد شود
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در یک قالب کلی، آن مکتب خالصه شـده   ضمن پرداختن به جزئیات هر مکتب –د 
 .این امر منعکس است ،به ویژه در تیتربندي. است
از منابع موجود براي تبیین موضوعات مورد بحث به قـدر کفایـت اسـتفاده شـده       

 .است
در مـتن کتـاب، هـر جـا کـه از      . دقت در استنادات و ارجاعات بسیار خوب اسـت   

مستقیم یا غیرمستقیم استفاده شده، به مشخصات منبع مزبور ارجاع داده مأخذي 
 . شده است

ضـمناً  . گیري نویسنده، آکادمیک، محققانه، دقیق و توأم با وسـواس اسـت   جهت  
شناسـی،   اش در حـوزة روانکـاري و روان   یان کرایب با توجه به تخصـص فرعـی  

در مباحـث او   شـناختی  کاوانـه یـا روان   تحلیـل روان  هـاي  نوعی گرایش یا رگـه 
ر شناسی در کنا هاي نظري جامعه کاوي دیدگاه شناسی و روان نوعی روان. پیداست

هـاي   شناسی معرفتی و علمی بـا اندیشـه   در چارچوب جامعه شناسی برخورد جامعه
چارچوب منطقی و سازگاري صـوري   ها را از حیث نظریه اجتماعی، یعنی  نه تنها

شناسـانه در   جامعـه  کاود و هماننـد کـوزر   ها می واقعیتشان با ق آنها و سپس انطبا
شناسـی   تـوان نـوعی روان   گـاهی مـی  بلکـه  نگـرد،   هـاي اجتمـاعی مـی    اندیشه
 .هاي اجتماعی را در کار او مشاهده کرد  اندیشه

اما چون به . شناسان مدرن دارد هاي جامعه کتاب بیشتر اختصاص به بیان اندیشه  
هـاي اجتمـاعی    شناسی و نظم و تحول پدیده امعههاي ج فهم بهتر و بیشتر نظریه

هاي فرهنگ اسـالمی کـه بـر     تواند در راستاي اهداف و ارزش کند، می کمک می
هـا و اسـتفاده    ها و کوشش در جهت اصالح کاستی هر چه بیشتر شناختن واقعیت

 .ورزد، مفید و همسو تلقی شود ها اصرار می از فرصت
، انتظار البته. و رعایت امانت بسیار خوب استترجمه کامل است و  از نظر روانی   

  .شناسنامۀ بیشتري از کتاب معرفی کند رفت می
فهرست اعالم و (باشد و کتاب حاوي ضمائمی  یابی خوب و دقیق می معادل  

  . اما مترجم محترم توضیحاتی به شکل مقدمه یا پاورقی  ندارد. است) موضوعی
  
  

  پیشنهادها
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متن اصلی و ترجمۀ کتاب و قابل استفاده بودن آن در سطح  هاي با توجه به ویژگی
اما بهتر است در چاپ جدید، از سوي . این اثر قابل چاپ مجدد است ،کارشناسی و باالتر

مترجم یا متخصص دیگري مقدمه یا پیشگفتاري که در معرفی بیشترنویسنده و آثار وي 
  .نامه دارد نامه و کتاب از به واژههمچنین این اثر نی. مفیدتر باشد، به کتاب اضافه شود



  
 
  
  
  
  
  
  

  داري اخالق پروتستان و روح سرمایه : عنوان اثر
  عبدالکریم رشیدیان و پریسا منوچهري کاشانی/ ماکس وبر: مترجم/ مؤلف
  1373/ انتشارات علمی و فرهنگی :نشرسال / ناشر
  

  معرفی، نقد و بررسی
قی کالسیک، یکی از ی، به عنوان تحقداري اخالق پروتستان و روح سرمایهکتاب 

به طوري . شود شناسی محسوب می ترین خدمات ماکس وبر به جامعه پربارترین و با اهمیت
مناسبات میان حیات دینی، اجتماعی و اقتصادي  آید وبر سعی دارد می نوان کتاب برکه از ع

اخالق (گیرد که میان باورهاي دینی  وي نتیجه می. ن کندیرا در فرهنگ معاصر تبی
  . عقالنی بورژوایی، قرابت سببی وجود دارد –و رشد حیات اقتصادي ) پروتستان

در  1904 – 1905هاي  بار به صورت یک مقالۀ دو قسمتی در سال یناین اثر که اول
اي که وي یکی از سردبیران آن بود، به چاپ رسید، بالفاصله به مباحثۀ حادي دامن  نشریه

اي که پس از هفتاد سال هنوز فرو ننشسته  زد که وبر فعاالنه در آن شرکت جست؛ مباحثه
  .است
فکري خود، اندکی پس از  تکننده از فعالی اي تعیین وبر اخالق پروتستانی را در مرحله   

بهبودي از یک افسردگی روحی که او را براي مدت چهار سال از فعالیت جدي آکادمیک 
اکثر آثار وبر قبل از بیماري او موضوعاتی را  ،اگر چه. بازداشته بود، به رشته تحریر درآورد

قیقت کردند، اما این آثار در ح که وي در مرحلۀ بعدي زندگی خود بسط داد، مطرح می
 ها این پژوهش. آمدند به شمار می هایی فنی در تاریخ اقتصاد، علم اقتصاد و حقوق پژوهش
، تکامل مالکیت )رسالۀ دکتري او(مطالعاتی دربارة قوانین تجاري قرون وسطی  :شامل

اقتصادي کارگران روستایی آن زمان در شرق آلمان  –ارضی در روم و شرایط اجتماعی 
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با  نظر بعضی اجزاي ذاتی خود ملهم از مکتب تاریخی اقتصاد بودز ها ا این نوشته. بود
وب چسی حیات اقتصادي در چارربر ضرورت بر آگاهانه از اقتصاد سیاسی انگلیسیانحراف 

وبر همیشه مدیون این نظرگاه . کرد تکامل تاریخی فرهنگ به عنوان یک کل تکیه می
آغاز کرد و بقیۀ فعالیت خود را به آن  که پس از بهبودي را باقی ماند، اما سلسله آثاري

. گیرد از مسائل را در برمی يبسیار وسیع تر لی گسترشباختصاص داد، نسبت به دورة ق
  .هاي جدید بود اخالق پروتستان نخستین ثمرة این تالش

ارزیابی هدف وبر در این کتاب، دست کم نیازمند درك مقدماتی دو جنبه از شرایطی 
فضاي فکري موجود به هنگام نگارش این : آن به رشته تحریر در آمداست که این اثر در 

کتاب و روابط میان این اثر و برنامۀ عظیم مطالعاتی که وبر براي دومین مرحلۀ فعالیت 
  .خود در نظر گرفته بود

  
  بررسی شکلی 

شود و  شناسی محسوب می متون سنگین جامعه طور کلی آْثار وبر، جزوهب  
ها، فهم مطلب را براي خواننده عال متعدد و مفاهیم پیچیدة در آنجمالت طوالنی، اف
اقتصاد و جامعه،  :مانند این اثر، نسبت به سایر آثار وبر اما ،کند سخت و ناهموار می
 .باشد بیشتر قابل فهم می

ال نیست و نقایصی مانند کتاب از لحاظ ویرایشی و نگارشی خالی از اشک  
در جاي مناسب؛ استفاده همزمان از » ،«از عالمت ؛ عدم استفاده غلط حروف نگاري

در آن دیده » و«و حرف عطف » ،«؛  استفاده همزمان از »و«و حرف عطف » .«
  .شود می

نگاري در حد خوب است و صحافی  حروفآرایی و   این اثر، از لحاظ صفحه  
 .مناسبی دارد و طرح روي جلد تا حدي با موضوع کتاب متناسب است

شناسی دین در مقاطع تحصیالت تکمیلی مناسب و  س جامعهحجم اثر با در  
 .قابل قبول است

  
 بررسی محتوایی

مانند . وبر است کار رفته در این کتاب، ابداع و نوآوريههمه اصطالحات ب  
جهانی  کشی، زهد این داري، عقالنیت، ریاضت اخالق پروتستان، روحیۀ سرمایه: مفاهیم
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سازي اصطالحات به خوبی و با توجه به عرف رایج  گذاري اجتماعی و معادل و سرمایه
 . صورت گرفته است

هاي ذهنی، بیشترین ابزار استفاده شده  استدالل ترکیبی و قیاس ةبه جز شیو  
- ههاي متعدد و گوناگون از موضوعات مورد بررسی و ب براي تفهیم مطلب، ذکر مثال

میان ادیان مختلف، اخالق عمومی و اخالق اقتصادي ناشی اي  کارگیري روش مقایسه
 . هاي مورد بررسی مؤلف است ترین پدیدههاي آرمانی از مهم از آنها و سرانجام نمونه

 .به طور کلی محتواي اثر با عنوان و فهرست آن انطباق دارد  
این کتاب، به عنوان یک اثر کالسیک براي تدریس در سطوح   

شناسی و مطالعات فرهنگی  هاي جامعه به ویژه در رشته ،ريارشد و دکت کارشناسی
 . بسیار مناسب است

به  داري اخالق پروتستان و روحیه سرمایهکه وبر در کتاب با توجه به این  
ها و اطالعات  پردازد، داده داري جدید می گیري سرمایه بررسی وضعیت تاریخی  شکل

 .اثر به روز است
پردازي  شود هم در تاریخ نظریه حسوب میکل این اثر یک نوآوري بزرگ م  
شناسی دین، توسعه و مباحث  پردازي در حوزة جامعه شناسی به طور عام و نظریه جامعه

شناسی تاریخی   به طور خاص و هم از حیث روش )مدرنیته( تجدد مرتبط با عقالنیت و
د تفسیري وبر که در عین حال از مستندسازي با شواه –شناسی تفهمی  و جامعه

 . کند هاي آنها غفلت نمی هاي انتقادي اسناد و داللت تجربی و ارزیابی
 .فصول کتاب و کل اثر از نظم منطقی و انسجام برخوردار است  
هاي  مهمترین جهت گیري علمی در این اثر، توجه به ابعاد ذهنی پدیده  

 . اجتماعی از یک سو و نشان دادن نقش فرهنگ و دین در تحوالت اجتماعی است
این کتاب، یک اثر علمی است و از نظر اجتماعی، سیاسی و فرهنگی   
 . گونه اثر تخریبی ندارد هیچ
در ترجمه کتاب، سعی شده جنبۀ وفاداراي به متن اصلی و حتی رعایت   

ها و چینش اجزاي نخست، میانی و  ساختاري جمالت آن و عبارات معترضه در میان جمله
تر است، اما  این کار هر چند صادقانه. متن اصلی باشد ها تا حد ممکن مطابق انتهایی جمله

. بخش نیست متن فارسی را ناهموار کرده و از نظر روانی و رسایی آنچنان که باید رضایت
 . تر و رساتر است روان) ترجمه دکتر انصاري(اگر چه نسبت به ترجمه دیگر کتاب 
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  پیشنهادها

شود براي استفادة بیشتر و  توصیه می از آنجایی که کتاب ارزش آموزشی زیادي دارد،
  :مفیدتر از آن، قبل از چاپ مجدد، موارد زیر رعایت شود

 ویراستاري ادبی و تخصصی -
 )بر حسب نام و اصطالحات(اضافه کردن نمایه  -
  هنام واژه اضافه کردن -

  
  



  
 
  
  
  
  
  
  

  داري اخالق پروتستان و روح سرمایه : عنوان اثر
  عبدالمعبود انصاري/ ماکس وبر: مترجم/ مؤلف
       1371/ سمت :سال نشر/ ناشر
  

  بررسی شکلی 
خاطر هنماید، متأسفانه ب متن ترجمه اگر چه در ظاهر روان و رسا می  

و  ها هایی از جمله بدفهمی یا جاانداختن قسمتنواقص متعدد در ترجمه و 
اي نارسا، در موارد زیادي اشتباه و ناقص از کار درآمده  هاي کتاب، ترجمه بخش
 .است
 .از لحاظ رعایت قواعد ویرایش و نگارش خالی از اشکال نیست  
نگاري  حروفاز نظر آرایی در حد متوسط و   این اثر، از لحاظ صفحه  

 هاي کتابو طرح روي جلد، طرح مشترك  داردصحافی مناسبی  ،ضعیف است
 .منتشر شده توسط انتشارات سمت است

 مناسب اي و موضوع آن، حجم کتاب نظر از اشکاالت ترجمهصرف  
 .واحدي است 2درس 

  
 بررسی محتوایی

 شناسان برجسته نوشته یکی از جامعه با توجه به اینکه اثر مورد بررسی را  
اما در کار . بسیار خوب استاصطالحات تخصصی کیفیت است، باید گفت 
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ها، همه جا دقت کافی هاي آن اصطالحات یا آوردن معادل گذاري و ترجمه معادل
 .صورت نگرفته است

نویسنده کتاب براي تفهیم مطلب از ابزارهاي استدالل، مقایسه، ذکر مثال،   
 .کرده است استفادة زیادي... آوردن شواهد و آمار و اطالعات مرتبط و 

، »شناسی هاي جامعه نظریه«این اثر، منبعی جامع براي دروس   
نبعی تواند به عنوان م نیست و صرفاً می »روش تحقیق«و حتی  »شناسی دین جامعه«

 . کمکی یا مرجع  استفاده شود
 . هماهنگ است محتواي اثر با عنوان و فهرست مطالب آن کامالً   
 .علوم اجتماعی و کامالً بدیع است این کتاب، یک اثر کالسیک در حوزة  
 .نظم منطقی و انسجام مطالب در هر فصل و کل اثر خوب است  
ه از محققانه از حیث تتبع و استفاد و این کتاب به عنوان یک اثر ماندگار  

است و کامالً برجسته و خصلت  ها متناسب با زمانۀ خودمنابع و شواهد و یادآوري آن
 . الگویی دارد

هاي  گیري علمی در این اثر، توجه به ابعاد ذهنی پدیده ترین جهتمهم  
 . اجتماعی از یک سو و نشان دادن نقش فرهنگ و دین در تحوالت اجتماعی است

هاي اسالمی و مسائل مربوط به نظام جمهوري  ارتباطی با فرهنگ و ارزش اثر اصوالً  
چرا که  انقالب اسالمی همسو است،هاي  موزهگیري عملی اثر با آ اسالمی ندارد، اما در کل جهت

 .دهد نقش دین را در عرصه تحوالت نشان می
این کتاب، یک اثر علمی است و از نظر اجتماعی، سیاسی و فرهنگی   
 . گونه اثر تخریبی ندارد هیچ
داري و رعایت اصول ترجمه در این کار، با وجود زحمت  صداقت، امانت  

د انتظار ایشان و متناسب با چنین اثر مهمی مترجم و ویراستار، در سطح شایسته و مور
به اصرار بر ترجمه ) پارسونز(با وجود اشاره مترجم انگلیسی . شود دیده نمی
و ضرورت آوردن آنها در کتاب، متأسفانه این ) ماکس وبر(هاي نویسنده  یادداشت
ها و  اند و به ویژه حاوي پاسخ ها که براي فهم مقصود وبر بسیار مهم یادداشت

از (تند سال پس از انتشار اولیه مقاالت وبر هس 15وضیحات وي به منتقدان، بیش از ت
ها و مشکالت  در خصوص کاستی. مترجم ترجمه نکرده است)  1920تا  1904فاصله 

طور شفاهی یا کتبی در هموجود در این ترجمه، انتقاداتی در محافل دانشگاهی ایران ب
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بار یک  ترجمۀ تأسف« :عنوان اي با جمله در مقالهاز . شده استهاي گذشته اظهار  سال
 .چه گفته شد، اشاره شده استبه موارد زیادي از مصادیق آن »اثر کالسیک

  
  پیشنهادها

با توجه به نواقص فراوان این ترجمه، بهتر است به سازمان سمت پیشنهاد  ،در کل باید گفت
مندان از ترجمه دیگري هو عالق شود از تجدید چاپ این کتاب به صورت فعلی خودداري کنند

عبدالکریم رشیدیان و همکارشان انجام و به کمک انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شده  که
  .است، استفاده نمایند

  



  
 



  
 

  
  
  
  
  
  

  دانشمند و سیاستمدار : عنوان اثر
  احمد نقیب زاده/ ماکس وبر: مترجم/ مؤلف

       1370/ انتشارات دانشگاه تهران :سال نشر/ ناشر 
  

  معرفی، نقد و بررسی
براي دومین بار به  1370، در سال زاده به فارسی برگردانده احمد نقیب ، که این اثر

کتاب با مقدمۀ . نسخه مجدداً به چاپ رسید 3000همت انتشارات دانشگاه تهران در 
مترجم محترم درباره این اثر و نحوة ترجمۀ آن آغاز شده و با مقدمۀ کوتاه، ولی روشنگر 

هاي ماکس وبر و ارزیابی برخی از  مفصل ریمون آرون در باب شخصیت و اندیشه
سپس دو قسمت . یابد ادامه می) به ویژه از لوي استروس(انتقادهاي مهم نسبت به وبر 

دانش در مقام یک « با نام 1919ئه شده وبر در سال اصلی کتاب شامل دو سخنرانی ارا
آمده است که مترجم محترم براي سهولت در » سیاست در مقام یک حرفه«و » حرفه

  .  اند مطالعه، چند عنوان فرعی به متن اصلی اضافه نموده
  شکلی  بررسی

روان و رسا بودن و  به دلیل نداشتن این اثر به زبان اصلی در مورد  
گرچه به . ی روشن، قاطع و مستقلی را ارائه دادتوان ارزیاب چگونگی نگارش، نمی

هاي طوالنی  توان آن را از حیث نحوة بیان، پیچیدگی، داشتن جمله طور کل، می
 .ر آثار وبر، البته با شدت کمتري ارزیابی کردو پر از عبارات معترضه، مشابه سای

با وجود انتشار کتاب توسط دانشگاه تهران، میزان عدم رعایت قواعد   
 .ایش و نگارش بیش از حد انتظار استویر
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ها،  اندازة حاشیه. باشد نگاري در حد متوسط می یی و حروفاآر صفحه  
فاصلۀ بین خطوط تناسب بین فونت استفاده شده در تیترها، متن اصلی و پاورقی 

اما اندازه فونت انتخاب شده براي متن اصلی زیاد است . رعایت شده است
. است) کاهی(کاغذ استفاده شده نامرغوب . ول نیستو معم) 16احتماالً سایز (

براي جلد طرح . مشکلی ندارد) صفحه 189(صحافی کتاب با توجه به حجم آن 
 .خاصی در نظر گرفته نشده است

به عنوان (براي هیچ درس خاصی   طور مستقیم و مستقلبهاین اثر   
استفاده از ) 189صفحه( البته از جنبۀ حجم کتاب . نوشته نشده است) متن درسی
 .کند منبع کمکی یا مرجع مشکلی ایجاد نمی آن، براي

باشد که از لحاظ شکلی، نسبت به چاپ اول  می کتاب چاپ دوم   
 . تغییري نداشته است

  
  بررسی محتوایی 

و کتاب هم متن اصلی . کاربرد اصطالحات تخصصی بسیار خوب است  
که خود، استاد  اندآوردهی نظران صاحب قدمۀ مفصل ریمون آرون بر آن، راهم م

کنندة درست مفاهیم و اصطالحات تخصصی  مسلم این رشته و طراح و تبیین
  . هستند

سازي اصطالحات تخصصی در حد خوب و قابل قبولی انجام  معادل  
توان  تري می هاي رایج بهتر یا معادل ، در مواردي پیشنهادهاهر چند. شده است
  . ارائه داد

ها، شرایط روز یا وقایع تاریخی و برخی  مثال وبر در سخنرانی خود به  
 ،ریمون آرون محترم بر ترجمۀ فارسی و مترجم همچنین. آثار اشاره کرده است

- هایی نگاشته کتاب، مقدمه بر ترجمۀ فرانسۀ این ،شناس برجستۀ فرانسوي جامعه
 .باشند که بسیار مفید می اند

کتاب متشکل  صلّدر ا. محتواي اثر با فهرست آن کامالً منطبق است  
از دو سخنرانی است که مترجم محترم براي راهنماي خواننده و سهولت استفاده 

 .اند از کتاب، برخی عناوین فرعی را براي جداسازي و معرفی مطالب اضافه کرده
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پژوهش و  منبع کالسیک و مرجع یا مکمل و برايبه عنوان یک   
شناسی  جامعه«، »شناسی عهجام نظران صاحببررسی آثار «تعمق بیشتر در دروس 

و  »)1(شناسی  هاي جامعه نظریه«، »معرفت«و  »شناسی علم جامعه«، »سیاسی
 . قابل استفاده است  ،»)1(شناسی  هاي جامعه بینش«

مورد استناد و ارجاع  و همچنان معتبر ا و مضامین اصلی کتابمحتو  
 .توان آن را تازه و روزآمد تلقی کرد است و به همین دلیل می نظران صاحب

برانگیز ماکس  این اثر به طور کامل حاصل نوآوري و خالقیت تحسین  
گذار آلمانی است که به دلیل طرح و بررسی شناس شهیر و بنیان وبر جامعه
هاي اساسی پیرامون نسبت میان علم و عمل، حرفۀ دانشمند و کار  پرسش

هاي بشري در  ترین دغدغهها در این میان، طرح مهم ر، نقش ارزشسیاستمدا
ها، علم و عمل شایسته که  هاي میان ارزش صحنۀ زندگی اجتماعی در کشمش

چه نهاي انسان در کنار آ ها و ناچاري از انسان باید صادر شود و بیان محدودیت
ها و  ین انتخابوسیعی از بدترین تا بهتر تواند از انسان سر زند، در گسترده می

  .کردارها، همواره نوآورانه و پرتأثیرخواهد بود
وبر به دور از هر گونه تعصب عقیدتی . گیري کامالً آکادمیک دارد جهت  

ها و  هاي غیرعقالنی به طرح و ارزیابی پرسش گیري یا ایدئولوژیک و جهت
  . مباحث خود در باب حرفه و رسالت دانشمند و سیاستمدار نوعی پرداخته است

کار علمی و  که دغدغۀ تنظیم رفتار و اخالق را در یکبراي کسانی   
   .، سازنده و مفید استکنند سیاسی در خود احساس می

ترجمه . اي کامل و روانی و رسایی آن حداکثر در حد خوب است ترجمه  
  .رسد دارانه می به نظر امانت

هاي  ت که معادلتوجه به اصول ترجمه، تالش شده اس در خصوص  
ممکن است پیشنهاد اصالحی  ،در برخی موارد ،اگر چه مناسب انتخاب شود؛

اي از سوي مترجم ذکر شده و در  قدمههمچنین در ابتداي کتاب م. بهتري داشت
اما در انتهاي آن . کروشه توضیحات روشن یا مکملی ارائه شده استطول اثر در

 .ده استشناسی یا نمایه موضوعی و اعالم ذکر نش نامه، کتاب واژه
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  پیشنهادها
دید چاپ کتاب موارد زیر رعایت مندان بهتر است، در تجهبرداري بیشتر عالق براي بهره

  :دشو
 ترجمۀ برخی از جمالت مبهم و نارساتر شدن  از جمله روان ،اصالحات شکلی اثر -
نگاري، طرح  آرایی و حروف چندان روان؛ رعایت قواعد ویرایشی و نگارشی، صفحه و نه

 .لد و نوع کاغذروي ج
نامه سه  نمودن واژه گذاري، اضافه تجدیدنظر در معادل: اصالحات محتوایی شامل -

گیري و نمایه  شناسی، خالصه و نتیجه ، کتاب)فارسی، انگلیسی، فرانسه(زبانه 
  . موضوعی و اعالم در انتهاي کتاب

  
  

  



  
 
  
  
  
  
  
  

  عقالنیت وآزادي : عنوان اثر
  یداهللا موقن و احمد تدین/ ماکس وبر و همکاران: مترجم/ مؤلف
       1379/ انتشارات هرمس :سال نشر/ ناشر
  

  معرفی، نقد و بررسی
ه است، در ساندانتشارات هرمس به چاپ ر 1379که در سال  عقالنیت و آزاديکتاب 

هاي  حقیقت نوعی مجموعۀ مقاالت یا منتخباتی از برخی آثار وبر و کتبی که دربارة اندیشه
مجموعه مقاالتی که دو تن از مترجمان غیرمشهور ایرانی . باشد او نوشته شده است، می

هیچ مقدمه،  بی را اساساً مترجمین این کار .اندگذاردهانتخاب، ترجمه و در کنار هم 
- شخص کنندة فلسفۀ تدوین کتاب باشد فراهم آوردهیري، توضیحات توجیهی که مگ نتیجه
مقالۀ اول (مختلف هستند، ترجمه  هاي کتابهایی از   در این اثر شش نوشتار که بخش. اند

اند به اینصورت که سه و در کنار هم قرار گرفته) اس استترجمه همراه با تلخیص و اقتب
  . انداحمد تدین به فارسی برگردانده سه مقالۀ دوم را مقالۀ اول را یداهللا موقن و 

  
  بررسی شکلی 

اي  در پاره ،اگر چه. باشد به طور کلی، متن ترجمه نسبتاً روان و رسا می  
  .خورد عبارات طوالنی و گاه نامفهوم به چشم می ،موارد
قواعد ویرایشی و نگارشی در حد بسیار خوب رعایت شده است، به   

  . شود طوري که به ندرت اشکاالتی در این زمینه دیده می
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ها رعایت شده  کار رفته در متن، تیترها و زیرنویسهتناسب بین فونت ب  
نوع کاغذ و جلد . خوب است  اندازة حاشیۀ باال و پایین نسبت به قطع کتاب. است

ها، مطلوب  طرح روي جلد، از حیث انتخاب رنگ. استفاده مناسب استمورد 
. اما طرح در نظر گرفته شده با عنوان و محتواي کتاب همخوانی ندارد. است

التین اصطالحات در متن کتاب آمده که بهتر است به زیرنویس   همچنین معادل
 .منتقل شود

  
  بررسی محتوایی

شناسان معروف  ب از جامعهاز آنجایی که نویسندگان مقاالت کتا  
 . استشده اصطالحات تخصصی به درستی استفاده از هستند، 

در  ،اما. سازي اصطالحات تخصصی در اغلب موارد خوب است معادل  
 .هاي بهتري استفاده کرد تـوان از معادل می ،برخی موارد

به صورت مجموعه مقاالت نگارش یافته و  با توجه به اینکه کتاب  
تمرین و پرسش، نقشه، نمودار و آمار  :رد، از ابزارهایی همچونخصلت نظري دا

اما در برخی از مقاالت کتاب، نویسنده براي تفهیم موضوع . استفاده نشده است
 . از نمودار و جدول استفاده نموده است

اما از آنجایی که . کامالً مطابق است فهرست مطالب با محتواي کتاب  
در باب اندیشۀ وبر تنظیم شده و نام آن صرفاً  مقاالتی  کتاب به صورت مجموعه

بر اساس عنوان یکی از مقاالت مندرج در کتاب انتخاب شده، همچنین در سایر 
توان  ر پرداخته نشده است، میمقاالت به موضوع عقالنیت و آزادي در اندیشۀ وب

  . محتواي کتاب با عنوان آن مطابقت ندارد گفت
اما هر یک از  شود تاب دیده نمیخاصی در تنظیم کانسجام و نظم   

برخی از مقاالت ناقص بوده  ،با این حال. مقاالت به تنهایی انسجام نسبی دارند
  . است و از لحاظ حجم نیز یکسان نیستند

در خصوص اندیشۀ وبر نوشته شده است،  از آنجایی که مقاالت کتاب  
ان کارشناسی ارشد تواند به عنوان کتابی جنبی مورد استفادة دانشجوی این اثر می
  . قرار گیرد
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آوري برخی از مقاالت مربوط به اندیشۀ وبر در یک  شاید بتوان جمع  
  . هاي اثر مورد بررسی به حساب آورد نوآوري ومجموعه را جز

آن ارجاع   به ر جایی که از منبعی استفاده کردهنویسندة هر مقاله، ه  
 است و سایر مقاالت رجمه و تلخیصمقالۀ اول کتاب، ت  ظاهراً .داده است

  .اند کتاب است که براي ترجمه انتخاب شده نهاي کوچکی از چندی بخش
برخی عبارات ترجمه شده، مبهم و . اي نسبتاً روان و خوب است ترجمه  

 ونز در ترجمه اشکالوبر و پارس هاي بیشتر مقاله به طور کلی. باشد طوالنی می
  . دارند
اما در مورد برخی  نجام نشده است،ها به درستی ا ذاريگ برخی از معادل  

اند، مترجمین محترم مطالبی را در پانوشت  از مطالب که نیاز به توضیح داشته
  .اند آورده

  
  پیشنهادها
- گیري، نمایه، کتاب اثر مورد بررسی، فاقد مقدمه، پیشگفتار، نتیجه  

  ت در چاپ جدید به کتاب اضافه شودشناسی و فهرست منابع است که بهتر اس
 جلد با عنوان کتاب همخوانی نداردح روي طر  
 خصصی داردکتاب نیاز به ویراستاري ت  
به عبارت دیگر، مشخصات . دهی کتاب تغییر کند بهتر است شیوه ارجاع  

 ر انتهاي هر فصل یا کتاب ذکر شوندمنابع استفاده شده د
   حات تخصصی در پانویس آورده شودمعادل التین اصطال  

  



  
 



  
 

  
  
  
  
  
  

  شناسی مفاهیم اساسی جامعه : عنوان اثر
  احمد صدارتی/ ماکس وبر: مترجم/ مؤلف

       1379/ انتشارات هرمس :سال نشر/ ناشر 
  

  نقد و بررسی معرفی، 
اثر ماکس وبر است که نظر به  اقتصاد و جامعهکتاب حاضر بخشی از مجموعۀ بزرگ  

به زبان انگلیسی برگردانده و ترجمۀ فارسی را آن » رسچ.پ.ه« طور جداگانههاهمیت آن، ب
تالکوت پارسونز و . است همین نسخه انجام داده از روي 1367احمد صدارتی در سال  نیز
را ذیل  اقتصاد و جامعهها پیش از سچر، جلد اول مجموعۀ  هندرسون نیز مدت. ام. اي

اند که این کتاب  به زبان انگلیسی ترجمه کرده نظریۀ سازمان اجتماعی و اقتصاديعنوان 
اي بر کل  کوچک اما عمیق و دشوار، بخش مقدماتی آن است و در واقع کلید فهم و مقدمه

تین کتاب از آثار وبر است که به زبان در ضمن این کتاب، نخس. رود شمار می آثار وبر به
  .شده است فارسی برگردانده 

اي است مفصل شامل شرح نسبتاً کاملی از زندگی وبر و برخی  این اثر، مقدمه   
ترین هاي علمی، اجتماعی و سیاسی او و همچنین به نحو پیوسته و منسجم، مهم فعالیت

  .کند را مرور میاي او  هاي اولیه یا پایه مفاهیم تخصصی و تعریف
  :سایر آثار مشابه
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شناسی اقتصادي،  جامعهشناسی،  مفاهیم اساسی جامعه(  اقتصاد و جامعه  
تألیف ماکس وبر، ترجمه مصطفی عمادزاده، مهرداد ) شناسی سیاسی جامعه
  عباس منوچهرينژاد،  ترابی

ها  درباره اندیشههایی که  و بعضاً کتاب ها هاي منتشر شده در حوزة نظریه اي از کتاب پاره
و مفاهیم بنیادي ماکس وبر نگاشته شده است، به لحاظ مضمونی حاوي مطالب و 

باید گفت این اثر کالسیک و  ،به عبارت بهتر .مضامین  نسبتاً مشابه با این اثر هستند
است، ) یعنی اقتصاد و جامعه(ترین کتاب وبر  ترین و جامعبنیادي که بخشی از مهم

  .اند آثاري است که با استفاده از این منبع نوشته شده سایربخش  الهام
  

  شکلی  بررسی
باید گفت، مترجم محترم این کتاب، ها، در تمام زبانبا توجه به دشواري ترجمه آثار وبر 

اند این اثر را که سرشار از مفاهیم تخصصی و بنیادي نظري و روشی  به خوبی توانسته
 29، 23، 17، 16 :هايهمطالب صفح .به فارسی روان و رسا برگردانند ،ماکس وبر است

  .هایی از متن روان و رسا هستند نمونه
اشکال  اگر چه این اثر، از لحاظ رعایت قواعد ویرایش و نگارش بی  
اي از اشکاالت و  در کتاب پاره. توان آن را در حد خوب ارزیابی کرد اما می ،نیست

در جاي مناسب، » ،«ت عدم استفاده از عالم :ی مانندویرایشی و نگارشنواقص 
دیده » و«و حرف عطف » ،«و استفاده همزمان از عالمت  اشتباه حروف نگاري

 .شود می
فاصله بین . خوب است انتشار کتاببا توجه به زمان نگاري  حروف  

م متن و تیترها مناسب لهاي در نظر گرفته شده، اندازه ق خطوط، اندازه حاشیه
شامل نام نویسنده در صفحۀ سمت راست و (اما سرصفحۀ تنظیم شده . باشندمی

بهتر  .در سرتاسر کتاب یکسان است) نام کتاب و شماره صفحه در سمت چپ
، به شد متفاوت در نظر گرفته می اي بر اساس هر فصل از کتاب، سرصفحه بود
اما طرح . تکتاب از لحاظ صحافی خوب اس. ان فصل باشدکه بیانگر عنواي  گونه

 .باشد جلدي متناسب با موضوع آن نمی
 بار بدون تغییر عمده 5، 1381  کتاب از زمان انتشار اولیه تا  سال  

 .تجدید چاپ شده است
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   بررسی محتوایی
دار بیان مفاهیم تخصصی زیربنایی نظریه و  این کتاب اساساً عهده  

جنبه مرجع و متنی  ،از این حیث ،در نتیجه .روش پژوهشی ماکس وبر است
مفاهیم مورد استفاده وبر باید به این کتاب یا اصیل را دارد که براي فهم درست 

 . مراجعه کرد اقتصاد و جامعهیعنی کتاب  ،منبع اصلی و بزرگتر آن
 از ايسازي درست چنین متن فنی دشوار و کم سابقه براي معادل  

گذاري  نمونه معادل. است زیادي کشیده شدهمنابع مشابه زحمت  نسبت به
  :متداول

رفتار اجتماعی، عرف، رسم، اقتدار، سلطه، زندگی روزمره، نوع مثالی، برابر 
  ... .نهاده، اعتبار، هنجار، همنوایی، رضایت، قرارداد و  خودمختار و 

     :گذاري اي از نوآوري در معادل نمونه
   Aggregation=اي شدن  جامعه) فرایند (
 Allgemeine psychopathology= ومی شناسی عم روان آسیب 
  Marginal= غائی و نهایی  
  Value –relatedness= کنش مربوط به ارزش  

در چنین اثري که ماهیت کامالً مفهومی و نظري دارد، بیشتر انتظار   
چینی مناسب، مقایسه و ذکر  زمینه :تر رساندن معنا، مانند رود از فنون ماهوي می

و کاربرد ظرافت و دقت در ساختن و  منطقی و نظري قويهاي  مثال، استدالل
 مناسب از این طرق صی مورد نظر باشد که در این کتاباستفاده از مفاهیم تخص

  . استفاده شده است
تا  شناسی ماکس وبر ی  و اولیه جامعهکتاب در حد بیان مفاهیم اساس  

 .حد زیادي موفق و جامع است
و تفسیري بدانیم، در حد رشد این  شناسی را از نوع تفهمی اگر جامعه  

شناسی تا پایان عمر ماکس وبر، مفاهیم اساسی آن از قراري هستند  نوع از جامعه
 .که در این کتاب آمده است

به عنوان  »شناسی ي جامعهها نظریه«براي دوره کارشناسی در درس   
 ، در صورت تمرکز بر»شناسی ظران جامعهنصاحبثار آبررسی «مرجع و در درس 

ولی . تا حدي مناسب استهاي مفهومی  به شرط غلبه بر دشواري ،روي وبر
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توان به عنوان کتاب مرجع استفاده کرد، مگر در درسی می سطوح باالتر براي
  .وبرشناسی نامبه

هاي تجربی وابسته به زمان  کتاب نظري و کالسیک است و حاوي داده  
  . نیست
خش مفهومی بنیادي کتاب نوآوري خاصی در این اثر به جز جداسازي ب  

البته مقدمه مترجم انگلیسی به . شود دیده نمیدر کتابی کوچکتر  اقتصاد و جامعه
  .خاطر فشردگی و رسایی آن در بیان مطالب مفید، قابل تقدیر است

نظر از سازمان اي از مفاهیم را صرف هر چند مطالب کتاب مجموعه  
ی و ئگفت نوعی سیر از کلی به جزتوان  کند، اما می ان آنها طرح مییخاصی در م

 .شود مقدماتی به تفصیلی و مصداقی در کتاب دیده می
گیري کلی کتاب، عبارت است از تعریف و تدوین مجموعه  جهت  

از  ،تفسیري –شناسی تفهمی  مفاهیم بنیادي الزم در خصوص ایجاد نوعی جامعه
کنش و رفتار و انواع اسی گرفته تا انواع رفتارهاي بشري، تمایز شن تعریف جامعه

  ...و  قدرت و  اقتدار :هاي آرمانی مفهومی مانند یا موارد متعدد و متنوعی از سنخ
لی در کار نظري و تحلی و هاي مفهومی از طریق ارائه چارچوبتوان می  

درك  درك بهتري از رفتار و کنش بشري و فهم مبانی اعمال آدمیان و روشی 
  .شود ندهبهتر جهان اجتماعی، مفید و ساز

و پیشگامی متون ماکس وبر ترجمه هاي  ترجمه اثر با وجود دشواري   
بزرگ، امانتدارانه و خوب از  اسشن این کتاب در ترجمه مستقیم آثار این جامعه

 . کار درآمده است
 12اي  واژنامه. ها دقیق و صحیح صورت گرفته است یابی معادل اغلب  
ز مترجم محترم و مقدمۀ کوچکی ا تهاي کتاب افزوده شده استاي در ان صفحه

خاطر وجود مقدمه هکه احتماالً ب شود دیده می» اشاره«عنوان در ابتداي کتاب با
مفصل مترجم انگلیسی کتاب، آقاي صدارتی نیازي به آوردن مقدمه مفصل 

   .نداهدیگري احساس نکرد
در متن اصلی کتاب نیز شرایط آوردن توضیحات تکمیلی و تشریحی   

توانسته ترجمه را  زیرا درگیر شدن در چنین کاري می. ن اثر وجود ندارددر حد ای
 برانگیز تبدیل کند که معلوم نیست به شرحی مفصل و احیاناً پر مجادله یا مناقشه
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بهتر است ترجمه . واست یا توان مترجم بوده باشداساساً چنین کاري در حد خ
و البته  دست نخورده، ،نویسنده برجسته و اصیل  ، متن پایهچنین اثري همان

  و به خواننده عرضه شود برگردانده ،صحیح آن
  

  پیشنهادها
در مواردي به لحاظ  ،گرچه. امانتدارانه و خوب از کار درآمده استترجمه کتاب،  

  . ها نیاز به اصالح دارد گذاري ویرایشی، نگارشی و برخی معادل
  
 



  
 



  
 

  
  
  
  
  
  

  شناسی ماکس وبرجامعه : عنوان اثر
  گهرعبدالحسین نیک/ ژولین فروند: مترجم/ مؤلف

       1362/ نیکان :سال نشر/ ناشر 
  

  معرفی، نقد و بررسی
انتشارات نیکان آن را در  و ترجمه کرد 1362درسال  گهر عبدالحسین نیک رااین اثر 

ماکس وبر بینش  شناسی جامعهکتاب . نسخه با قطعی رقعی به چاپ رساند 5000
و سپس  کندبررسی می هاي فلسفی آن شناسانه وي را همراه با چارچوب جامعه
شناختی  هاي روش ترین چالششناسی مورد تأیید و استفاده وبر را همراه با حل مهم روش

-سپس مهم. گذارد موجود در آن زمان و در حوزة مطالعات تاریخی اجتماعی به بحث می
یعنی وجه تفهمی آن را که در سراسر کارش نمود  ،شناسی وبر ترین خصلت و جنبۀ جامعه

ترین شعب مباحث مهم ،از این قسمت به بعد. سازد پیدا کرده است، روشن می
اند  ی در حوزة اقتصاد، دین، قشربندي، سیاست، حقوق و هنر و فن مطرح شدهشناخت جامعه

گر به پایان منصفانه و روشنگیري قابل توجه، متعادل،  و سرانجام کتاب با یک نتیجه
  .رسد می

  سایر آثار مشابه
  باقر پرهام/ ریمون آرون         شناسی مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه

  محسن ثالثی/ لوئیس کوزر               شناسی رگان جامعهزندگی و اندیشه بز
  محمود رامبد/ راینهارد بندیکس                               سیماي فکري ماکس وبر

  مجید محمدي/ آنتونی گیدنز               شناسی در اندیشه وبر سیاست و جامعه
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  بررسی شکلی 
ندي و تسلط مهاي وبر، به علت عالقه اندیشهر و با توجه به دشواري فهم و ترجمه آثا

در حد قابل ) متن اصلی(شناختی، نثر کتاب  نویسنده به این حوزه از مباحث نظري جامعه
این خصوصیت در نحوة ترجمۀ مترجم محترم در . تحسینی روان و رسا از کار درآمده است

ترجمه از نخستین  دالیل گفته شده هر چند به. حد قابل قبول و خوبی منعکس شده است
 .یی داردها کاستیباشد که می هاي اولیۀ انقالب مترجم محترم در سال کارهاي

هاي بسیار زیادي از انتشار این اثر، رعایت قواعد ویرایش و  با وجود گذشت سال
مشکالتی در این زمینه وجود اگر چه . توان در حد خوب ارزیابی کرد نگارش در آن را می

و حرف عطف » ،«؛ کاربرد همزمان عالمت » ،«کاربرد نادرست عالمت  :ماننددارد، 
در مکان مناسب؛ عدم رعایت فاصله مناسب بین » ،«عدم استفاده از عالمت   ؛ »و«

  .)این مورد در سراسر کتاب وجود دارد(کلمات و عالئم نگارشی 
  اي از جمالت نارسا و مبهم نمونه

اعتقادي که وظیفۀ یک .. «: ، پاراگراف آخر، سطر ششم297صفحه  -
تحقیق علمی مترقی را فائق آمدن بر نقص یک جانبی بودن دید اقتصادي از راه 

از یک نقص عمده در  داند، خود اعتالي آن به پایگاه یک علم عام اجتماعی می
 »...رنج است 

 پیچش ذهنیشاید به علت ... «: ، پاراگراف آخر، سطر دهم299صفحه  -
 »...اند، باشد  ه افکار  او را به آمریکا آوردهخاص مهاجران آلمانی ک

  اي از جمالت طوالنی نمونه
نظري و تحلیلی  –شناسی جدید  تفکر جامعه«: ، پاراگراف اول5صفحه  -

هاي اجتماعی، متمایز از تأمالت نفسانی و  چونان علم مستقل پدیده –
هاي  طلبانه، و نیز متمایز از گردآوري داده هاي فلسفی و آرمانهاي اصالح اندیشه

که سهمشان در تکوین علوم اجتماعی مشکور (نگاري  آماري و سنت جامعه
ي فرهنگی و ها در اوایل قرن نوزدهم در ارتباط تنگاتنگ با دگرگونی) است

 .هاي اروپایی ببار آمده است  اجتماعی در جامعه
  اي از کاربرد کلمات عامیانه نمونه

پذیر امکان ،به علت تنگی جا«: ، پاراگراف آخر، سطر اول298صفحه  -
 »عمل آمده، اختصاص بدهیمهنشد که قسمتی را هم به انتقاداتی که از آثار وبر ب
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فردیناند تونیس و ژرژ زیمل .... «: ، سطر بیست و یکم300صفحه  -
 »رفت که این بار از پشت سر افتادچنان پس 

  »،«کاربرد نادرست عالمت 
 » ... بیرون آمده است و ، به رغم «: ، سطر هشتم6صفحه  -
  »که«قبل از کلمه : ، سطر اول و نهم6صفحه  -
 »...طلبانه، و  اصالح«: ، سطر سوم5صفحه  -
 »راه یافت، و ظاهر«: ، سطر سوم9صفحه  -

  عدم رعایت فاصله مناسب بین کلمات و عالئم نگارشی
  .این مورد در سراسر کتاب وجود دارد -
آرایی نسبت به زمان چاپ اثر خوب و   نگاري قدیمی ولی صفحه حروف  

اصول مربوط به سرصفحه، تفاوت فونت کلمات در تیترها، . مناسب است
طور کامل در  مشخصات منابع به. رعایت شده است... اصلی، پاورقی و  متن

هاي کلمات  ، همچنین اسامی و معادل)یعنی روش قدیم(زیرنویس صفحات 
صحافی کتاب معمولی و نوع کاغذ . ذکر شده است هايحهالتین در پانوشت صف

وبر تا  طرح روي جلد با داشتن تصویري از ماکس. ی نسبتاً مناسب استکاهی ول
  . وع و عنوان کتاب تناسب داردبا موض حدي 

اندیشه و شخصیت  ور کل کتاب به عنوان اثري نظري در موردبه ط  
 .وبر حجمی متوسط و متعادل دارد ماکس پیچیده و چند بعدي

انتشارات رایزن چاپ  1368و  1362دو نوبت در سال  در را این کتاب  
ده و براي چاپ سوم با تغییراتی در حد اصالحات ویرایشی ادبی و تخصصی کر

 .قرار داد بسته شده استبا انتشارات توتیا 
  

 بررسی محتوایی
مندي و هنویسنده که خود از وبرشناسان زبده و مشهور است، با عالق  

اندیشه و روش وبر را در دقت فراوان کوشیده است تا مفاهیم پیچیدة موجود در 
توان از مباحثی که وي در خصوص  می ،مثال براي .تشریح کند این کتاب

وبر و همچنین مفاهیم و اصطالحات موجود در شناسی  بینی و روش جهان
، کنش 55صفحۀ . شناسی تفهمی، دینی و سیاسی وبر وجود دارد، یاد کرد جامعه
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ی؛ ، امکان عل77ّروش تعمیمی و روش تفریدي؛ صفحۀ  ، 44عقالنی؛ صفحۀ 
، دیوانساالري و 246، علیت ذاتی و علیت عرضی؛ صفحۀ 83صفحۀ 

 ....و   پاتریمونیالیسم؛
جم محترم با تسلط بر زبان فرانسه و ادبیات تخصصی متر  
 :مانند .هاي اصطالحات اصلی را استفاده یا جعل کرده است شناسی، معادل جامعه

، رفتار عقالنی 113، نمونۀ آرمانی؛ صفحۀ 65، کنش عقالنی؛ صفحۀ 55صفحۀ 
معطوف به هدف، رفتار عقالنی معطوف به ارزش، رفتار عاطفی و رفتار سنتی و 

 :مانند ،از کلمات التین یا اصلی استفاده کرده است ،هرچند در برخی موارد.. .  .
  . »کلژیالیته«، 239؛ صفحۀ »کاریسماتیک«، 246صفحۀ 

با توجه به خصلت نظري و غیردرسی بودن این کتاب، از ابزارهایی   
در عوض از  ،تمرین و پرسش، نقشه، نمودار، جدول و آمار استفاده نشده :همچون

-هها، ارتباط و اتصال درست و ب چینی مناسب براي بحث تمهید مقدمات یا زمینه
هاي واقعی در تاریخ گذشته یا معاصر و در ادبیات یا  میان آنها، ذکر مثال يجا

پردازان و شارحان و  نظریه ، ارجاع به متون مختلف وبر و سایرغیر آن
، 89،  88: هايهمطالب صفح. رده استهاي بجا و متعادل استفاده ک گیري نتیجه
  . باشند هاي مذکور می اي از مثال نمونه... و   249 ، 247، 150
محتوا و   هاي وبر، با توجه به حجم کتاب و گستردگی آثار و اندیشه  

 .رسد گر به نظر مینفسه جامع، نسبتاً عمیق و روشن یموضوع کتاب، ف
و  »ها نظریه«به عنوان یک منبع کمکی و مرجع در دروس   
در دوره کارشناسی و  »نظران صاحببررسی آثار «، »شناسی هاي جامعه بینش«

شناسی هنر، دین،  جامعه :مانند ،ها شناسی کارشناسی ارشد و همچنین انواع جامعه
به ویژه تحصیالت تکمیلی قابل  ،اقتصاد و سیاسی در مقاطع مختلف تحصیلی

  . استفاده و حتی شایسته تدریس است
کوشش براي نشان دادن جامعیت اندیشه، روش و مطالعات موردي یا   

بینانه  مصداقی ماکس وبر و نشان دادن روح جستجوگر، علمی، پردغدغه، واقع
وبر پیرامون تاریخ و جامعه و نحوة مطالعۀ آنها و رسالت یک دانشمند و محقق 

با همۀ شناسی و تاریخ و همچنین سعی بر بازنمودن حقیقت کار وبر  جامعه
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اي نوآورانه یا جالب توجه و  هایش در سراسر کتاب جنبه ها و محدودیت خوبی
 .قابل تحسین دارد

عالوه بر داشتن مباحث الزم  شناسی ماکس وبر جامعه کتاب  
بدین معنا که . اي برخوردار است العاده شناختی وبر از انسجام و ترتیب فوق جامعه
، سپس مباحث تاب آغازیربنایی کهاي نظري ز ترین مباحث و چالشاز مهم
ادامه کند،  شناسی تفهمی که نحوة کار وبر را مشخص می شناسی و جامعه روش
 .رسد نوبت به مطالعات موضوعی و مصداقی می ،و پس از آن یابدمی

براي تبیین  ها و منابع فرعی هم از منابع اصلی وبر و برخی شرح  
مورد استفادة  منابع و مأخذ موضوعات مورد بحث استفاده شده  و عالوه بر

شناسی  جامع و  کتاب آمده است، کتاب هاينویسنده که در پانویس صفحه
مفیدي متناسب با زمان انتشار اثر در انتهاي آن در سه بخش مطالعات عمومی، 

  .مطالعات تخصصی و مطالعات دربارة شخص وبر آورده شده است
هر جایی که  ،خوب است میزان دقت در استنادات و ارجاعات اثر بسیار  

 .آن ارجاع داده شده است  از منبعی استفاده شده به
گیري محققانه و آکادمیک نویسنده و تالش وي براي روشنگري  جهت  

نویسنده همچنان که . شود ها و کارهاي وبر در این اثر دیده می عمق اندیشه
ی برخوردار ها نشان دهد، خود نیز از چنین خصلت کوشد وبر را بري از ایسم می
  .است
 و ها نقش ارزش ،شناسان اي فیلسوفان و جامعه برخالف پاره ،در کار وبر  

عوامل مادي و  :مانند ،اي در برابر یا کنار سایر عوامل عوامل معنوي و اندیشه
دوري از جبریت (شناختی و تاریخی  شناسی جامعه گرایی در سبب معیشتی و نسبی

، توجه به نقش کنشگران، آگاهی و خودآگاهی )تاریخی و اقتصادي ماتریالیستی
پذیرش نوعی تکثرگرایی  ،اجتماعی –زدن به رخدادهاي تاریخی  آنها در رقم
هاي کیفی و بعد تفهمی  روش با توجه به شناختی خصوص روشهنظري و ب

هاي اسالمی  هاي با ارزش و همسو با فرهنگ و ارزش کردارهاي بشري از جنبه
  . است
گسترش و تعمیق شناخت ما از (ابعاد سازندة این اثر در وجه علمی   
 .بسیار زیاد است) جامعه
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دارانه  اي کامل، روشن، قابل استفاده و امانت سعی شده است که ترجمه  
 .که در جاي خود، مثبت و ستودنی است ارائه شود

ها خوب عمل شده و در مواردي هم که الزم بوده است،  یابی در معادل  
توضیحاتی براي کلمات یا اصطالحات مبهم و خاص از سوي مترجم ارائه شده 

 .است
  

  پیشنهادها
به  - شناختی وبر را به زبانی روشن  سعی این کتاب کوچک بر آن است که تفکر جامعه«

شناختی و ریمون آرون تفکر تاریخی او را  اي که فون شلتینگ، تفکر معرفت همان شیوه
نه قصد یک تفسیر شخصی در میان است و نه بحث از . شرح دهد –اند  شرح داده

  ) کتاب 8صفحۀ .(»اند هتفسیرهایی که مؤلفان دیگر عنوان کرد
قابل استفاده و حتی شایسته در دروس و مقاطع مختلف این اثر، ،طور که گفته شدهمان

هاي بعدي توجه به موارد زیر  لذا براي استفادة بهتر خوانندگان، در چاپ. تدریس است
  :ضروري است
 ویراستاري ادبی و تخصصی -
 فهرست اعالم و موضوعی -
  ).فرانسه، انگلیسی و فارسی( نامۀ تخصصی سه زبانه واژه -
  
  
  



  
 
  
  
  
  
  
  

  ماکس وبر و اسالم : عنوان اثر
  سعید وصالی/ ترنر برایان: مترجم/ مؤلف
       1379/ مرکز :سال نشر/ ناشر
  

  معرفی، نقد و بررسی
شناسی ادیان و  هاي جامعه شناس انگلیسی متخصص نظریه جامعهبرایان اس ترنر، 

هاي ابردین، النکاستر و دانشگاه فلیندر استرالیاي جنوبی است که به  مدرس دانشگاه
هاي  شناسی ادیان و نظریه شناسی پزشکی، جامعه به ویژه جامعه ،شناسی تدریس جامعه

مارکس و پایان ، ر و اسالمیوب: ی از جملههای کتابشناسی اشتغال داشته و  جامعه
. را با همکاري م اعتراف  و نیز کتاب شناسی براي وبر، دین و نظریۀ جامعه، نگري شرق

  .هیورث تألیف و منتشر کرده است
نویسنده کتاب، این اثر را پس از مطالعه عمیق و نقادانه آثار وبر، در خصوص 

همراه با مطالعه آثار مشابه و مراجعه ، اخالقیات و ادیان ،ها ها، ارزش شناسی تمدن جامعه
کوشش بجا و ثمربخشی، در خصوص  ،اوالً ،در نتیجه. به منابع اصیل نگاشته است

انتظام بخشیدن به آراء وبر پیرامون اسالم و بیان درست آنها در قالب مفاهیم و کاربرد 
شناختی وبر کرده  خصوص مفاهیم نظري و روشهاصطالحات تخصصی این حوزه و ب

اء وبر در خصوص متعهدانه و محققانه به انتقاد و اصالح  آر ،در کل اثر ،است و ثانیاً
اي با دیدگاه  اسالم و روشن ساختن آن به طور مستدل و مستند و در حالت مقایسه

  . است گماردههمت  دیگران مثل مارکس
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در . گیرد شناسی دین قرار می در قلمرو جامعه وبر و اسالممحتواي اصلی کتاب    
شناسی  شناسی سیاسی، جامعه جامعه :شناسی از قبیل جامعه هاي سایر شاخه عین حال با
  . ارتباط نیست شناسی کشورهاي اسالمی بی شناسی حقوق و جامعه اقتصاد، جامعه
به رغم وجود آثار کامالً تخصصی و همچنین نادر و ناکافی در باب دین،  ،این کتاب

قصد . شناسی تطبیقی دین است ده در حوزة جامعهحاصل مطالعات ضمن تدریس نویسن
وي در آغاز، نوشتن اثري بسیار عمومی در باب اسالم بوده است که مخاطبانش 

که این ، بیش از آندر نهایت ،اما. شناسی در مقطع کارشناسی باشند دانشجویان رشتۀ جامعه
و نویسنده  شده است محدودوبر و اسالم  نامبهتر  اثر در باب اسالم باشد به کتابی خاص

رویکردي آکادمیک را براي فراهم آوردن متنی درسی براي دانشجویان مقطع کارشناسی 
اي پیچیده و چندبعدي به نام اسالم دنبال  آشنایی آنها با پدیدهارشد به منظور  و کارشناسی

 ناسانه وش به عبارت دیگر، نویسنده داراي رویکردي آکادمیک براي فهم جامعه. کند می
  .ۀ اسالم استبینان واقع

نسخه  3000آن را در » مرکز«سعید وصالی ترجمه  و انتشارات   1379این اثر در سال 
  . چاپ کرده است

  
   بررسی شکلی

 ازبه ویژه ترجمۀ دیگري از این اثر  ،هاي معمول در مقایسه با ترجمه  
 در اغلب صفحات کتاب، متن حسین بستان، علی سلیمی، عبدالرضا علیزاده،

کالً ترجمه بیشتر وابسته به متن  ،هر چند. نسبتاً روان و رسا از کار در آمده است
مترجم و ناشر این کتاب بر اساس  رسد به نظر می .اللفظی است بوده و گاه  تحت
علمی و با احساس خلع نسبت به وجود چنین آثاري در حیطه  –تعهدي اعتقادي 

که دربردارندة دیدگاه بزرگان این رشته دربارة اسالم همراه  ،دینی شناسی جامعه
  .اند با رویکرد انتقادي نسبت به این گونه آراء باشد، کتاب را ترجمه و عرضه کرده

با اینکه پس از ترجمه، کتاب را یک ویراستار بازبینی و اصالح کرده است، اما همچنان 
اي از اشکاالت و نواقص از این  پاره ،نمونهبراي  .نیاز دارد ویراستاري ادبی و تخصصی به

   :قرارند
  در جاي مناسب» ،«عدم استفاده از عالمت 

 »دارد نیستشناختی  جامعه»: ، پاراگراف آخر، سطر سوم4صفحه  -
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 .»عظیم دارد مشارکتیاجتماعی «: ، سطر دوم5صفحه  -
... «: و سطر هفدهم» ...قاطعی تازه نقش«: ، سطر اول68صفحه  -

 »...این فصل  درکرد تلقی 
  »و«و حرف عطف » .«یا » ،«استفاده همزمان از عالمت 

هندي، «: ؛ سطر نهم»ساختار اجتماعی، و «: صفحه هفت، سطر ششم -
 »و انتشار. یدآبه شمار می«: ؛ سطر چهاردهم»هايو مذهب

 »بررسی یهودیت، و ادیان«  :صفحه ده، سطر بیست و یکم -
 »و نقش اجتماعی سرشت اهللا،«: دهم، سطر یاز5صفحه  -

  کاربرد نابجاي برخی از کلمات
 »...بلکه نیز از ... «: صفحه هفت، سطر اول -
صوري  متوجه ازنظام وراثتی خود ... «: ، سطر پنجم298صفحه  -

 »....نهادي بود 
  . مشخص نیست» آنها«مرجع ضمیر : ، سطر چهارم298صفحه  -

  تناسب بین فونت .است خوب نگاري و حروفرایی آ از لحاظ صفحه  
 ر نظر گرفته شدة متنهاي د حاشیه. رعایت شده است نویسرمتن و زیتیترها، 

در سرصفحه نام کتاب و عنوان فصل . باشد با توجه به قطع کتاب مناسب می
اي زیبا  اهللا به گونه روي جلد، کلمه بسم. صحافی کتاب مطلوب است .آمده است

 .ضوع اثر، طرحی قابل قبولی استوان و موطراحی شده که با توجه به عن
  

 بررسی محتوایی
است، باید  شناسان برجسته نوشته یکی از جامعه اینکه اثر مورد بررسی، را با توجه به

 . بسیار خوب استاصطالحات تخصصی کیفیت گفت 
دشوار دار کرده یا فهم آن را  سازي با اشتباه فاحش یا زیاد که ترجمه را خدشه کار معادل

  :گذاري صحیح اي از معادل نمونه  .مواجه نیستسازد، 
  secularization= شدن  عرفی

  verstehende= شناسی تفهمی  جامعه  
  world Mastery= سلطه بر دنیا  
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  ، orthodoxy= کیشی  راست 
  : اي از معادل گذاري نادرست نمونه

= ، روحیات ethos= ، خلقیات Doctrinaire= پرستانه  آموزه -
spirit  ، 

 یاري فکري: ، سطر شانزدهم68، صفحه جوامع قبالً راکد، 132فحه ص -
مفاهیم ؛ پاراگراف آخر، سطر دوم، پرمعنی سطر نوزدهم، یک جهت ؛نظريو 

، سطر 2، صفحه اي یک خط شروع چالش ناشده، سطر اول، 69؛ صفحه کانونی
  ؛درسنامه  پنجم،
و مقدماتی  اي در این اثر، همه فصول با بیان مطالبی که جنبه زمینه  
گیري ضمنی در فصول  بندي یا نتیجه نوعی جمع ،شوند و در نهایت آغاز می دارند

و  به فصل آخر براي مقایسه .شود خصوص فصل انتهایی آن دیده میهکتاب و ب
  .نگاه کنید ..295، 294، 68به صفحات  براي دیدگاه انتقادي

حتی جامعه شناسی  ،محتواي این کتاب، نسبت به اهداف هیچ درسی  
 زیرا صرفاً به بیان نقادي تفسیر وبر از اسالم در یک. جامع و کامل نیست ،دینی

هاي  بنابر این بخشی از احتیاجات درس نگاه تاریخی تمدنی پرداخته است،
امعه ج«و  »شناسی جامعه نظران صاحببررسی آثار «، »شناسی هاي جامعه هنظری«

تواند به عنوان یک کتاب مرجع یا فرعی  ما میا. شود دینی را شامل می »شناسی
به ویژه در مقاطع  ،مورد استفاده دانشجویان شناسی دین وبر در مورد جامعه

  .تحصیالت تکمیلی باشد
محتواي کتاب از کلی به جزئی و مصداقی و با تالشی فراگیر در   

وجه به بینش راستاي استخراج آراء پراکنده وبر درباره اسالم و ارزیابی آن آراء با ت
شناسی تفهمی و مطالعه ادیان مختلف و در مقایسه با  و روش کلی وبر در جامعه

  .شناسان دیگر مثل مارکس تنظیم شده است آراء جامعه
 .ها و اطالعات آن به روز است با توجه به زمان انتشار اثر، میزان داده  

در آثار بعدي خود با داده است و  البته نویسنده این رشته از مطالعات خود را ادامه
بینش و ارزیابی خود را پیرامون تفسیر وبر  1هاي انتقادي ماکس وبر، پاسخ عنوان 

اي از آن در مقدمه ترجمه  از اسالم گسترش و تعمیق بخشیده است که خالصه
                                                        

1 - Turner. Bryan S. " Max Weber Critical Responses "; Vol 1; Routledge; 1999 



225        ماکس وبر و اسالم     

القاعده اطالعات  آمده و علی در ترجمه دیگر این اثر حسین بستان و همکارانش
  . نویسنده ارائه شده است  جدیدتري از دیدگاه

تالش نویسنده براي فهم و عرضه انتقادي و صحیح آراء پراکنده وبر   
ها و اخالق  ها، ارزش شناسی تمدن در باب اسالم در چارچوب نوعی جامعه

تر  شناسانه، محققانه و صحیح برخاسته از ادیان مختلف و عرضه متن جامعه
مند و تخصصی جامعه هوانندگان عالقنسبت به منابع موجود درباره اسالم به خ

بنابر این استخراج و . هاي گفته شده است شناسی ادیان و اسالم و سایر زمینه
ها و  یافته پراکنده وبر، مقایسه آنها با سایرانسجام بخشیدن به آراء 

-ههاي او درباره ادیان مسیحی، یهودي، هندوئیسم، کنفوسیوسی و ب گیري نتیجه
داري در خصوص نهضت  پروتستان و روح سرمایه خصوص تحقیق اخالق

هاي عمده بین دیدگاه وبر و مارکس  یسم و سپس برمال ساختن شباهتپروتستان
دین، سازمان  :هاي مهمی مانند در مورد تمدن مشرق زمین و موقعیت مقوله

 تماعیسیاسی اجتماعی، قدرت و اقتدار، اخالق برآمده از ادیان و مناسبات اج
شناختی  و روش تیخشنا امعهبا منطق جاز اسالم عارض تفسیر وبر مهم و نیز ت
 .شود ترین ابداع و نوآوري نویسنده در این کتاب محسوب میوي، مهم

بندي و شیوة طرح مطالب از نظم خاصی برخوردار  اصل کتاب در فصل  
آوري و بحث و  به خوبی جمع وبر در مورد دین اسالم پراکندة باشد و نظرات می

 . است شدهبررسی 
نویسندة برجستۀ این کتاب، پس از مرور منابع موجود در حوزه   
ها و مالحظه خالء اطالعاتی، اسنادي و انتشاراتی  شناسی ادیان و تمدن جامعه

هاي ناقص  هاي نادرست، اطالع و تحلیل اسالم و مالحظه وجود بینش پیرامون 
دنیاي جدید و محافل و غلط در این زمینه با توجه به ضرورت فعلی و حساسیت 

خصوص در غرب براي فهم درست اسالم، در گذر تحوالت هب ،آکادمیک جهان
تر و  تاریخی و اجتماعی دست به نگارش این اثر و مراجعه به منابع اصلی

 .تر زده است درست
به » اسالم«طور کل ههاي اسالمی و ب در خصوص فرهنگ و ارزش  

دارشناختی از رهگذر تجزیه و تحلیل آراء واقعیت اجتماعی یا پدی مثابه یک دین،
تطبیقی، فرهنگ و شناسی  وبر در این خصوص کوشیده است تا در قالب جامعه
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تر را در مقایسه با  و صحیحبینانه  ، نگاهی واقعشناسی دینی تمدن و جامعه
 هاي ربط دانشگاه هاي ذي براي دانشجویان رشته ،هاي رایج ها و تحلیل بینش

  .  فراهم آورد) یسانگل(کشور خود 
کیفیت ترجمه از نظر روانی و رعایت امانت در حد خوب و قابل قبول   

ها و نواقص وجود دارد که بهتر است در ویرایش و  برخی کاستی ،است هر چند
  .تجدید چاپ اصالح شود

 ناشر و مترجم. ه شده استبه اصول ترجمه کامل و امانتدارانه توج  
هاي  ها و دالیل ترجمه و نشر این کتاب و ویژگی ه انگیز :مطالبی مقدماتی شامل

تواند خالء موجود در این زمینه را تا حدي برطرف کند و نیز  که می ،مثبت آن
در این حوزه  را اي در باب آراء ماکس وبر برخی مطالب مهم کلی و مقایسه

 درست و اي روان و رسا و در خالل کتاب نیز غیر از تالش براي ترجمه. اندآورده
، برخی توضیحات تکمیلی ارائه شده موفق بوده نسبتاًکه  ،سازي مناسب معادل
که هر یک نامه  نامه و نام واژه(البته در انتهاي کتاب دو ضمیمه مهم . است

  . افزوده شده است سودمندي خاص خودرا دارد
حسین بستان و همکارانش،  توان گفت، ترجمه در مقام مقایسه می  

، کتاب حاوي زیرا. ها بیشتر استو نقد مطالب از سوي آن میزان توضیح مترجمین
هایی  تداي اثر و یادداشتاي در اب ع آنها دیباچههایی است که براي رف نقطه ضعف

  . اند اند، به آن اضافه کرده در هر کجا که الزم دیده ،به صورت پاورقی
  

  »ترجمۀ حسین بستان و همکاران وبر و اسالمکتاب «
  

  شکلی  بررسی
اما متن ترجمه شده در برخی موارد به خاطر طوالنی  تاب، روان و رسا استاصلی ک متن

 ،مثال براي .بودن جمالت و گاه استفاده از کلمات عربی روانی خود را از دست داده است
  :توان به موارد زیر اشاره کرد می

 ي از کاربرد کلمات عامیانه، نامأنوس و عربی  ا نمونه -
 »گرایی نادینی«: م، سطر پانزده27صفحۀ 
 »تر کثیرالوجوه«: ، سطر دوازدهم37صفحۀ 
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سود توان به  گذشته از این، دلیل قویی را می«: سطور آخر 44و  43صفحۀ 
 »... اسالم از حیث نظري اقامه کرد و  اهمیت قاطع

 »....  تحقیقی عاجل و مهمیک مسئلۀ  «: ، سطر چهاردهم43صفحۀ 
وي دربارة حقوق  تحلیل جمع و جورترو هم در « : ، سطر شانزدهم43صفحۀ 
 »...اسالمی 

 ».... ادعاهاي پردامنه جبرگروي اقتصادي... « :، سطر پنجم67صفحۀ 
 » نوگروندگان«، پاراگراف آخر، سطر دوم و چهارم 167صفحۀ 
 »ناشیانهتفکیکی «: ، سطر اول215صفحۀ 

  
اما از لحاظ رعایت عالئم نگارشی . دارد در کتاب کمتر غلط چاپی وجود -

 .و قواعد ویرایشی بی اشکال نیست
الزم » به«، »اظهارات گوناگون«قبل از : ، پاراگراف دوم، سطر اول5صفحۀ  
 .دارد

در این . »...  کهاعالم کرد  کهبود ... «: ، پاراگراف آخر، سطر چهارم6صفحۀ 
 .کاهد از زیبایی جمله می» که«جمله، کلمه بود اضافه است و آوردن مکرر 

این  براي هاي معقولی تهیه طرح براي«: ، سطر چهارم و پنجم37صفحۀ 
 »...مطالعه

: »و«ف عطف و حر» ،«، سطر  هفتم استفاده همزمان از عالمت 37صفحۀ 
 »له مشروعیتتوسعه اقتصادي، و مسئ«

» ات«کلمه » ....واقعیتی که سعی داریم تا آن را «: ، سطر دهم37صفحۀ 
 .اضافه است
فعلی طوالنی و » ....مورد مطالعه واقع شود... «: ، سطر یازدهم37صفحۀ 

 . نادرست است
 » ... کهکتابی  کهبه طوري «: ، سطر دوازدهم37صفحۀ 
 .الزم است» ،«عالمت » گذاشته بود«، سطر سیزدهم، بعد از فعل 37صفحۀ 
: »یا«و » و«رف و ح» .«، سطر ششم، استفادة همزمان از عالمت 43صفحۀ 

 »..و یا اغلب. کنند تبیین می«



  علوم اجتماعی نامه نقد    228

» ،«از » .«به جاي » ایجاب کند«، سطر هفدهم، بعد از کلمه 43صفحۀ 
 .استفاده شده است

شیوة  ؛ وموجودات مافوق انسان سازد«: ، پاراگراف آخر، سطر دوم110صفحۀ 
 .»لذا ، ووجود ندارد«و سطر هفتم، » ....

اضافه » جلوگیري کرد«قبل از فعل » ،«، سطر ششم، عالمت 211صفحۀ 
 .است

اضافه » را«بعد از کلمه » ،«پاراگراف آخر، سطر اول، عالمت  213صفحۀ 
  .است

  
متن و تیترها،   تناسب بین فونت .است خوب نگاري از لحاظ حروف  
هاي چپ و  حاشیه. در حد متوسط استرایی آ صفحه. رعایت شده است نویسرزی

. ا حاشیۀ در نظر گرفته شده براي پایین صفحه کم استام باشد راست مناسب می
. است صحافی کتاب مطلوب .در سرصفحه نام کتاب و عنوان فصل آمده است

  . طرح روي جلد، مربوط به ناشر کتاب است و نه موضوع آن
به عنوان  از این اثرتوانند  دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی، می  

 .کتاب مرجع استفاده کنند
  

  محتواییبررسی 
شناسان برجسته  یکی از جامعه رسی، راکه اثر مورد بربا توجه به این  

بسیار خوب است اما از اصطالحات تخصصی کیفیت نوشته شده است، باید گفت 
 .شود در کتاب اشکاالتی دیده میسازي اصطالحات تخصصی  لحاظ معادل

به » ديبورژوازي فرهنگی و اقتصا« :، پاراگراف دوم، سطر چهارم10فحۀ ص
 .ترجمه شده است» کرده طبقۀ مرفه اقتصادي و طبقه متوسط تحصیل«

  postmodernityمدرنیته در برابر  –پس  :، سطر دوم27صفحۀ 
 Propheticآسمانی در برابر  :، سطر آخر43صفحۀ 

نفوذ و پیشرفت فرهمندانه در مقابل  :، سطر، چهارم67صفحۀ 
charismatic break - through 

 Evangelischتبشیري در مقابل  :سطر یازدهم ،193صفحۀ 
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بلوري شدن معادل  :سطر دوم: ، پارگراف آخر198صفحۀ 
Crystallization، 

 the courts ofهاي قضات محلی در مقابل  دادگاه :، سطر دوم213صفحۀ 
justice of the peace.  

، در هرچند. در کل محتواي اثر با عنوان و فهرست آن منطبق است  
به تأثیر  ه فراتر از نقد وبرفصل هشتم و نهم، نویسند :فصول، مانند برخی از
  .هاي وبر بر متفکرین جهان اسالم پرداخته است دیدگاه
ها و  میزان دادههاي مترجمین،  و افزوده با توجه به زمان انتشار اثر  

  .اطالعات آن به روز است
اسالم از  تفکیک میان ابعاد دیدگاه وبر و انتقاد نظریه وبر در مورد  

 لی نظر وبر در مورد اسالم است، ازمنظري جدید که متفاوت با تفسیرهاي قب
 .شود هاي کتاب محسوب می نوآوري

بندي و شیوة طرح مطالب از نظم خاصی برخوردار  اصل کتاب در فصل  
آوري و بحث و  به خوبی جمع وبر در مورد دین اسالم پراکندة باشد و نظرات می

 .اندبررسی شده
کامالً عالمانه و مستند بوده و از منابع موجود براي تبیین  اثر این  

  . موضوعات مورد بحث به قدر کفایت استفاده شده است
هاي  انتقادي در باب دیدگاه –کتاب وبر و اسالم اثري تحلیلی   
شناختی ماکس وبر در مورد اسالم است و محتواي اصلی آن در قلمرو  جامعه
ی از شناس هاي دیگر جامعه با شاخه ،در عین حال. گیرد شناسی دین قرار می جامعه
شناسی حقوق و  شناسی اقتصاد، جامعه ، جامعهشناسی سیاسی جامعه :قبیل
  . ارتباط نیست شناسی کشورهاي اسالمی بی جامعه
ترجمه انجام شده کامل است و کیفیت آن  از نظر روانی و رعایت   

  .امانت در حد متوسط است
  

  پیشنهادها
کتاب به رغم وجود آثار کامالً تخصصی و همچنین نادر و ناکافی در باب دین، این 

قصد . شناسی تطبیقی دین است حاصل مطالعات ضمن تدریس نویسنده در حوزة جامعه
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وي در آغاز نوشتن اثري بسیار عمومی در باب اسالم بوده است که مخاطبانش 
که آنبیش از  ،اما در نهایت ندشناسی در مقطع کارشناسی باش دانشجویان رشتۀ جامعه

و  محدود شده است وبر و اسالمعنوان  با تر این اثر در باب اسالم باشد به کتابی خاص
نویسنده رویکردي آکادمیک را براي فراهم آوردن متنی درسی براي دانشجویان مقطع 

جوه به اي پیچیده و کثیرالو آشنایی آنها با پدیدهارشد به منظور  کارشناسی و کارشناسی
  .کند نام اسالم دنبال می

بندي و شیوة طرح مطالب از نظم و نسق و ظرافت خاصی برخوردار  در فصل این اثر
آوري نموده و شرح و بسط  است و اشارات پراکندة وبر به اسالم را در قالب نیکویی جمع

واي تر باید به محتبیان نویسنده روشن و خالی از تقید است و از همه مهم. داده است
  . پرجاذبۀ کتاب اشاره کرد

ع آنها هایی است که براي رف مترجمین محترم معتقدند، کتاب حاوي نقطه ضعف
اند، به  هایی به صورت پاورقی در هر کجا که الزم دیده تداي اثر و یادداشتاي در اب دیباچه

دارد  در عین حال از لحاظ شکلی و محتوایی اشکاالتی در کتاب وجود. اند آن اضافه کرده
  :مواردي مانند. که بهتر است در چاپ جدید اصالح شود

 رفع اشکاالت حروف نگاري -
 برطرف نمودن نقایص ویرایشی -
اصطالحات هاي رایج  انجام ویرایش تخصصی و استفاده از معادل -

 تخصصی 
  نامه اضافه نمودن فهرست اعالم و واژه -

  



  
 
  
  
  
  
  
  

  خودکشی : عنوان اثر
  نادر ساالرزاده/ امیل دورکیم :مترجم/ مؤلف
       1378/ انشگاه عالمه طباطبایی د :سال نشر/ ناشر
  

  معرفی، نقد و بررسی
نادر ساالرزاده ترجمه و پس از ویراستاري  1378این اثر کالسیک دورکیم در سال 

سخه به چاپ ن 3000به همت انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی در  عباس توسلی غالم
ویراستار که براي معرفی کار و راهگشایی مطالعۀ  مترجم و هاي به جز مقدمه. رسید

اي نوشته شده که شیوة کار  پیشگفتار و مقدمه نیز مفید هستند، از سوي نویسنده، دورکیم
  . ندک بندي کتاب را مشخص می و طرح مسئله و فصل

در بخش . مطالب کتاب در سه بخش تنظیم شده که شامل فصول متعددي است   
ی که های شناسی اي فردي است و بر اساس سبب اول، مسئلۀ خودکشی که ظاهراً مسئله

هایی را که مدعی  فرض ا پیششود ت و کوشش می شونداند بحث میبیشتر غیراجتماعی
ی، امر تقلیدي و عوامل محیطی است، آزمون شناخت خودکشی ناشی از عوامل روان هستند

که نویسنده بر آنها اقامه هایی را  شواهد موجود و استدالل دهد ، نشان میشوند و در نهایت
هاي خودکشی را بیشتر با  ها و نرخ ها  نیستند و باید تغییرات میزان مؤید این فرضیه کند می

  . کلیت جامعه وجود دارد، توضیح داد ارجاع به اوضاع و احوال اجتماعی و روندهایی که در
تجزیه و تحلیل خودکشی و انواع آن بر اساس عوامل اجتماعی صورت  ،در بخش دوم

شود و  در بخش سوم، به خودکشی به عنوان صفت کلی براي جامعه پرداخته می. گیرد می
بحث به سوي  ،و سرانجام شودطۀ آن با عوامل اجتماعی کالن مطالعه میراب

مدرن، و از بحث و اظهارنظر در ارتباط با کل جامعۀ  یابدهایی نهایی سوق می گیري نتیجه
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تحقیقات بعدي و دستاوردهاي ناشی از این تحقیق سخن  شناختی، شیوة مطالعه جامعه
  .شود گفته می

که باشد و در نشان دادن این ناسی میش این کتاب، نخسین پژوهش مهم در حوزة جامعه
تواند مسائل اجتماعی را از نظر علمی و به طور مستند مورد  ونه میاین رشتۀ جدید، چگ

اما از حیث شیوة کلی کار، یعنی داشتن یک دستگاه . بحث قرار بدهد، یک الگو بوده است
اي، استناد به آمار و اطالعات و  اي از مفروضات، کاربرد روش مقایسه نظري و مجموعه

توانیم  ، میگیري و تکمیل دستگاه نظري نتیجهها و سرانجام  فرض شواهد و ارزیابی پبش
  .  نوشتۀ ماکس وبر بدانیم داري پروتستان و روح سرمایهکتاب اخالق  این اثر را مشابه

  
  بررسی شکلی 

از جمله در این اثر، استداللی و  ،شیوة نگارش دورکیم در همۀ آثارش  
صورت لزوم آمار و اطالعات در مبتنی بر شواهد تاریخی، سیاسی، اجتماعی و 

اي  ، اما همواره زنجیره)به ویژه در این اثر از آمار بیشتر استفاده شده است( است
ها و اشکاالت  ها و سوال گیري ها، مقدمات، نتیجه فرض ها و بیان پیش از استدالل

شود، لذا باید نثر دورکیم  ها پاسخ داده میقدر و مفروض از سوي او طرح و به آنم
مطالعۀ نوشتۀ  از این جهت. اد خوانده شودمندي زیهقبا دقت، وسواس و عال

به ظاهر روان است،  ظاهر متن در اغلب جاها. آسان و راحت نیست زیاد دورکیم
چنان که باید، این روانی به رسایی و آسان و بهتر فهمیده شدن مطلب منجر  اما
یسنده شیوة نگارش نو البته بخشی از این عدم روانی مربوط به اصل و. شود نمی
  :مثال نگاه کنید به براي. است

علم، .... در وضعیت حاضر، مردم توقعات «: سطر پنجم صفحۀ بیست و سه
  »نیست

  »اختصاص دهد..... گران  گونه که برخی توصیفهمان« :59صفحۀ 
  »کشتن خودشان بود.... ها  آکانتینزد «: ، سطر سوم254صفحۀ 

 
برخی از موارد . استرعایت قواعد ویرایش و نگارش در حد خوب   

از جمله کاربرد  شود شی و نگارشی در کتاب دیده میکاستی و نقص ویرای
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، عدم استفاده از اشتباه حروف نگاري  ،»و«و حرف عطف » .«و » ،«عالمت 
 .در جاي مناسب، عدم رعایت فاصلۀ مناسب بین کلمات» ،«عالمت 

از لحاظ « ،»کمدست«، »آماري اطالعات«: به صفحۀ پانزده ،نمونه براي 
، »ابدایی«، »ستبناطیا«: صفحۀ نوزده ؛»روش شناختی«، »تمایزعلمی، و 

شود  ها دیده می در سایر صفحهها از این نمونه. ، نگاه کنید»منعکس است«
 .... .و  368، 258، 124بیست و سه،   هاي دوازده، سیزده، صفحه :مانند
ها،  ندازة حاشیها. آرایی در حد مطلوب  است نگاري و صفحه حروف   

فاصلۀ بین خطوط، تناسب بین فونت متن، تیتر و زیرنویس به خوبی رعایت شده 
همچنین کتاب از حیث سرصفحه، نوع کاغذ، صحافی و قطع وضعیت . است

) طباطبایی دانشگاه عالمه(خوبی دارد و طرح روي جلد آن هم معرف انتشارات 
 .است

  
 بررسی محتوایی

و در سـطحی   وشـته شناسـی ن  گذاران جامعـه یکی از بنیان این کتاب را  
کــه لزومــاً از ســازي صــورت گرفتــه اســت و نــه این حاســت کــه در آن اصــطال

هر جـا کـه مفـاهیم     ،در عین حال. اصطالحات یک رشته جا افتاده استفاده شود
، کـاربرد  اندکاوي یا علوم دیگر استفاده شده ی یا روانشناس هایی مانند روان رشته

همچنین  به خاطر دقـت و وسـواس زیـاد وي در تعریـف     . نها دقیق و بجا استآ
جامع و مانع مفاهیم و اهمیت این مطلب در راهگشـایی تحقیـق و جلـوگیري از    
انحرافات در جریان تحقیق، دورکیم کار تعریف مفاهیم و جعل اصطالحات را  به 

 .هد د خوبی انجام می
باشد و  عمول و متعارف میسازي اصطالحات تخصصی در حد م معادل  

در مواردي،  ،با این حال. هاي رایج و شناخته شده استفاده شده است از معادل
به  ،نمونه براي. معادل التین برخی اسامی، اصطالحات و مفاهیم داده نشده است

  :نگاه کنید موارد زیر
به جاي » پژوهشی دانش«: 1؛ صفحۀ »مرسلی«: صفحۀ چهارده

بحران «: 288؛ صفحۀ »دانش ملوث و آلوده« :253ۀ ؛ صفح»پژوهی دانش«
خودکشی ناشی از  :161صفحۀ ... و » پژوهش تک«: 482 صفحۀ  ؛»بوالنژیست



  علوم اجتماعی نامه نقد    234

اي استفاده شده است  از معادل رایج و جاافتاده  egoismخودخواهی در برابر 
  . تر است به مفهوم نزدیک» خودگرایی«که شاید معادل 

چینی و تمهید مقدمات، طرح مسئله بـه شـیوة    زمینه :از ابزارهایی مانند  
مناسب و بسط موضوع، مقایسه، استناد و ارجاع به مطالب مختلـف از گفتارهـا و   

به ویژه استناد بر آمار و استفاده از جـداول و   ،نوشتارهاي دیگران، شواهد تجربی
 .نمودارها به خوبی بهره گرفته شده است

مسـئله و مشـکل طـرح    در راستاي هدفی که ایـن کتـاب بـراي حـل       
 .کند، کامالً جامع و الگو است می

که عنوانی کلی و نمادین  خودکشیمحتواي کتاب کامالً با عنوان آن   
از تعریف گرفته تا  ،باشد و این پدیده را از جوانب مختلف است، سازگار می

- هاي نهایی بحث می گیري ماعی و نتیجههاي اجتماعی و غیراجت شناس سبب
  . ي فصول با عناوین و فهرست فصول کامالً منطبق استمحتوا . نماید
هاي  تحقیق دانشجویان در درس براي کتاب مرجع یااین اثر   
 ،»بررسی مسائل اجتماعی«و  »روش تحقیق«، »)1(شناسی  هاي جامعه نظریه«
دوره کارشناسی  خصوص بیشتر در مقاطع تحصیالت تکمیلی و تا حديهب

توان براي  می» شناسی جامعه نظران صاحبار بررسی آث«در درس . مناسب است
 اصلی استفاده کرد کتاب
اگر چه بیشتر اطالعات آماري مربوط به خودکشی در  ،هاي این اثر داده  

باشد، اما از حیث چارچوب نظري و شیوة کار  اروپا در محدودة قرن نوزدهم می
ی که حتی کسان ،پس از گذشت صد سال. تحقیق همچنان بکر و نوآورانه است

هاي او را بسیار  گیري دانستند، نتیجه آمار و اطالعات دورکیم را ناکافی می
دانند و چارچوب مفهومی و اصل نظریه او هرگز به  هوشمندانه و قابل توجه می

 هاي جزئی، اصالحاتی در گیري یجهدر برخی نت ،اگر چه. طور کل رد نشده است
هاي جدید یا پیشرفت  داده ها و مطالعات جدید صورت گرفته اما با یافته

هاي نظري، بر اصل چارچوب  حتی پیشرفت ،هاي آماري و کامپیوتري شیوه
و همین چارچوب  اي وارد نشده است پژوهش دورکیم خدشه فکري و منطق

ژوهشی به عنوان یک الگو تدریس و استفاده شده است و فکري و منطق پ
  .یث بکر، تازه و روزآمد استهمچنان از این ح
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اب، از کل تا در سراسر کت. اثر، در کل، یک کار نوآورانه است این  
  :مانند موارد زیر. بینیم ي مختلفی میها اجزاي آن نوآوري

گرایی در مطالعه یک  طبیعی و تجربی و بینش مثبت شناسی علوم استفاده از روش 
  .امر اجتماعی
هاي  فرض مفهومی و پیشتوان با داشتن یک دستگاه نظري، چارچوب  چگونه می
هاي مختلف،  ها رفت و از طریق شواهد تجربی، مقایسه ها به سراغ واقعیتناشی از آن

  .برد ترکیب استدالل و استناد به شواهد تجربی یک کار تحقیق را پیش
هاي درست را از نادرست تشخیص داده و به تکمیل نظریه کلی  چگونه فرضیه 

  . کمک کرد
 هاي اجتماعی ر مطالعۀ علمی پدیدهدر بودن آن بشناسی و قا جا انداختن رشتۀ جامعه

  .و قبوالندن آن به عنوان یک علم پژوهشی و مطالعاتی در جامعه اهل علم
اگر چه دورکیم بیشتر براساس فهم نظري و روش استداللی خود کار را   

برد اما متناسب با مطلب، ارجاعات بسیاري به نویسندگان و متون زمان  پیش می
  .خود داردخود و پیش از 

در متن کتاب، هر جا که از مأخذي مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم اسـتفاده        
 .شده، به مشخصات منبع مزبور ارجاع داده شده است

ی نوشته شده است و گرای این کتاب در چارچوب فلسفه و بینش مثبت  
ناسی معتبر در ش به عنوان روش طبیعی شناسی علوم از روشجا، دورکیم در این
و یک مسئله اجتماعی را به شیوة علمی، مستند بر  کنداستفاده می علوم اجتماعی

رهگذر کند از  ها، آزمون تجربی تبیین کرده  و کوشش می نظریه، مفاهیم، فرضیه
در جریان یک تحقیق، دردهاي اصلی جامعۀ  فهم بهتر یک مسئلۀ اجتماعی

هایی پیدا  لح ها راههاي بشري را شناخته و براي آن جدید، دورة مدرن و تجربه
  . کند

هاي جامعۀ جدیـد،   از آن جهت که به شناخت مسایل اجتماعی و نقصان  
یـک عالمـت    کند و پدیـدة خودکشـی را   یرغم رشد علم و فکر بشر اشاره معلی

شناختی از تحوالت جامعۀ جدید که میزان خوشبختی یا بدبختی مـردم را   بیماري
که به دردشناسـی علمـی جامعـۀ    گذارد و از این حیث  به بحث می ،دهد نشان می

کند و زمینه را براي تأمل در چرایی و چگونگی زندگی اجتمـاعی   جدید کمک می
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تواند در  کند، می هایی براي آن ایجاد می حل انسان در دورة مدرن و جستجوي راه
اسالمی و کاربرد آنهـا بـراي فهـم و حـل       هاي راستاي اعتالي فرهنگ و ارزش

 .ر بگیرد و از این جهت مفید باشدمسائل جامعۀ بشري قرا
نه تنها پدیدة . غیرمفید سیاسی، اجتماعی فرهنگی نداردو  ابعاد مخرب  

که متأسفانه در اثر رشد فردگرایی،  ، بلکه به عنوان کند خودکشی را تبلیغ نمی
 دورکیم می کوشد. کندوجود آمده، از آن بحث میهشهرگرایی یا صنعتی شدن ب

هاي  جتماعی، میزانبه خصوص در سطح ا طور کامل تبیین کند،هاین پدیده را ب
پردازي، روش تحقیق و شناخت  بنابر این در مقام نظریه. خودکشی بحث نماید

کامالً  ،مسائل اجتماعی و درمان آنها ها، ت آسیبجامعۀ بشري و همچنین شناخ
حققان تواند به عنوان یک کتاب علمی و پژوهشی الگو و نمونه،  هم براي م می

  . ریزان و مسئوالن موثر و مفید واقع شود و هم برنامه
. باشد نسبتاً کامل است و  از روانی و رسایی نسبی برخوردار می ترجمه  

توان انتظار داشت در  البته می. داري را حفظ کند مترجم سعی کرده است، امانت
  .تر و رساتر شود هاي بعدي، متن روان چاپ
اما کار کامل نیست و ترجمه چنین اثر   به اصول ترجمه توجه شده،  

طور هیابی ب کار معادل. پیچیده، دشوار و مفصلی احتیاج به بازنگري مجدد دارد
گرچه . قابل فهم استفاده شده استهاي رایج و  باشد و از معادل نسبی خوب می

براي اسامی و اصطالحاتی که معادل آنها ذکر . شود بایست این کار کامل می
مترجم و  هاي  مقدمه. ي مناسب نبوده، رفع نقص شودساز کار معادلنشده یا 

در معرفی و کمک به فهم ایدة اصلی کتاب و ماندگاري  ویراستار در ابتداي کتاب
همچنین برخی از  توضیحات مترجم در . آن تاکنون و نوآورانه بودنش مؤثر است

  . پاورقی آمده است
  

  پیشنهادها
ها،  گذاري استاري ادبی و تخصصی، تکمیل و اصالح معادلبه ویر نیاز چاپ جدید کتاب

، معرفی منابعی در فارسی یا التین در قالب )سه زبانه فرانسه، فارسی و انگلیسی(نامه  واژه
  . دارد اي در خصوص موضوع خودکشی امهکتابن



  
 

  کار تقسیم : عنوان اثر
  حسن حبیبی/ امیل دورکیم: مترجم/ مؤلف

       1359/ قلم  :سال نشر/ ناشر 
  

  معرفی، نقد و بررسی
شناس شهیر فرانسوي  کار اجتماعی که در حقیقت رسالۀ دورکیم جامعه کتاب تقسیم

به زبان فرانسه منتشر شد، با طرح مسئله، تعریف و تحدید  1893است و ابتدا در سال 
ها و معیارهاي بررسی و مطالعۀ آن آغاز شده، تعاریف درست و  شیوهموضوع، بیان 

. شود شناختی می هاي نادرست و غیرجامعه ها و استنباط شناختی جایگزین برداشت جامعه
هاي مشهور ولی  شناختی از موضوع و رد تبیین هاي صحیح و جامعه نوبت به تبیین ،سپس
یرعادي هاي غ ، یعنی شکلکار اجتماعی سیمسرانجام آن روي سکۀ تق. رسد معتبر میناغیر

 شوند و در نهایت، بر اساس تحقیق ارائه شده، کار اجتماعی معرفی و تحلیل می تقسیم
تکمیل این کار تا پیشگفتار . شود محقق ارائه می بندي بحث، نظرات و پیشنهادها جمع

  .کند چاپ دوم و توضیحات روشنگر بعدي ادامه پیدا می
 ی کهکه خود عالوه بر تسلط ترجمه کرده 1359این اثر را در سال  دکتر حسن حبیبی 
شناسی حقوقی و  به مباحث حقوق، جامعه ر زبان فرانسه، فارسی و عربی داشته،ب

اجتماعی و به  خدمتی به جامعۀ علمی علوم هم آشنا بوده است، شناسی دورکیمی جامعه
در آن زمان این کتاب، دومین اثر ترجمه شده از . آید شناسی به شمار می خصوص جامعه

در (مد کاردان مح دکتر علی که شناسی قواعد روش جامعهپس از ترجمۀ کتاب  ،دورکیم
  .آن را ترجمه کرده بودند، بود) 1343سال 
  

  شکلی  بررسی
رکیم، در همۀ آثارش با وجود پختگی بیشتر در شیوة نگارش دو  

بیانی تا حد ممکن، . کارهاي بعدي تقریباً وضعیت ثابت و مشابهی دارد
اي و در حال گفتگو با حریفان و مدعیان واقعی و  استداللی و منطقی، مناظره

مفروض، مبتنی بر انتقاد به دیگري و خود، پخته و فاخر و در سطح تخصصی 
در کل در سطح فنی و تخصصی خاص . حد ممکن روان و رساکار دورکیم تا 
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قلم  ،کتاب، مطالب این اثر، نسبتاً روان و رسا است و حتی در بسیاري از موارد
  .انگیز است دورکیم و عمق تفکر نهفته در آن جذاب و حیرت

  
نویسی زمان نگارش اثر اصلی، قواعد ویرایشی و  در حد اصول کتاب  

ها به چشم  ه، برخی کاستیالبته در متن ترجم. نگارشی مراعات شده است
 . هاي چاپی و  استفاده از عالمت نقطه به جاي کاما برخی غلط :مانند خورد، می

معمولی، کاغذ آن کاهی و ) در نسخۀ مورد بررسی(صحافی کتاب   
) 1359(آرایی اثر خوب و نسبت به زمان چاپ اثر  نگاري و صفحه حروف

ها معمولی و مناسب بوده، مشخصات سرصفحۀ  فونتاندازة . مطلوب است
کتاب، تفاوت اندازة حروف در تیترها، متن و پاورقی و سایر نکات مربوطه 

  .رعایت شده است
شدگی اجزاي یک  طرح روي جلد کتاب گویاي مفهوم تقسیم کار یا اصل تقسیم

شکل   درکل. است) اي و سفید د، سورمهزر(هاي کم و بیش جالب  کل واحد با رنگ
ظاهري کتاب به جز نوع کاغذ و تاحدي صحافی معمولی آن، مطلوب و در حد 

  . خوب است
باشند، متناسب با درس و مبحث می منبع فرعی یا مرجع دروسی که    

مستقیم  ها، مفاهیم و مطالب کتاب در درجات مختلف،  ایدهاز  ،استاد طرح شدة
حجم زیاد اثر مشکل  ،توان بهره گرفت که در آن صورت یا غیرمستقیم می

شناسی  هاي جامعه نظریه«  :مانند اما در دروي اصلی. کند ي را ایجاد نمیزیاد
)  ناسیمقطع کارش( »نظران صاحببررسی آثار «و ) مقطع کارشناسی( »)1(

ر منابع اصلی دروس یاد شده، مشکالتی را ایجاد حجم زیاد کتاب در کنار سای
هایی از  بخشه کردن مطالب، انتخاب کند که الزم است از طریق خالص می

تکالیف دانشجویان در قالب کنفرانس و مقاله جبران  کتاب و ارائۀ آن براي
 .شود

  
  بررسی محتوایی

نبوده که شناسی معاصر  گذاران اصلی جامعهبنیان مانند نویسندة این اثر  
فته و قوام قبالً شکل گر اي استفاده کند کهادبیات و اصطالحات تخصصی از
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، بلکه خود مبتکر و واضع مباحث، مفاهیم و اصطالحات تخصصی یافته باشد
بعدها از منابع تألیف شدة  ،بسیاري است که شاگردان مستقیم و غیرمستقیم او

برخی از مفاهیم و  اند ته و با کوشش فراوان توانستههاي بسیار گرف وي بهره
از دورکیم متفکران پیش  ،اگرچه. هاي خود به کار گیرند مطالب را در نوشته

اگوست کنت، کارل  :گذار چونشناسان بنیان اجتماعی و تنی چند از جامعه
خود تأثیرات  اند و از طریق آثار و افکار زیسته مارکس و هربرت اسپنسر می

بر اندیشه و روش وي ) همسو و ناهمسو(مثبت و منفی  مستقیم و غیرمستقیم
ت خود را در جایگاه یک استفاده برجاي گذاشته بودند، لیکن دورکیم توانس

به طوري که مفاهیم  دهندة خالق و نقاد قرار دهد، کنندة مبتکر و توسعه
روح «، »نظریۀ قرارداد اجتماعی« :پیشینیان خود را همچون مطرح شدة

، »گرایی مثبت«، »کار اجتماعی تقسیم«، »مناسک جمعی«، »جمعی
شناسی یا  جامعه« ،»توسعه«، »تمدن«، »علم اخالق«، »گرایی عقل«

و بسیاري از مفاهیم فنی معارف » تجربه و علم تجربی«، »االجتماع علم
جا و هتجربی به درستی و ب –فلسفی و علمی  -مفاهیم عقلی  :بشري اعم از

، مفاهیم کار برد و بر آنهاتر به هی درستها را در تعریف و در جایگان بعضاً  آ
أثیرپذیري از کنت و اسپنسر، در موارد دورکیم در عین ت. بسیاري نیز افزود

شان از مفاهیم و اري نگاه نظري و روش مطالعاتی آنها و نیز برداشتبسی
تري از موضوعات یاد شده به خواننده  ها را به نقد کشیده و درك درست پدیده

کار  ها، کارکردها و آثار تقسیم مفهوم، حدود، ریشه در خصوصِ. کند عرضه می
جمعی، مفهوم و حدود معنا و تأثیر اصل همکاري و تعاون در اجتماعی، وجدان 

ها با تمدن و توسعۀ کار اجتماعی و پیوند آن ین تقسیمگیري جامعه، تبی شکل
هاي تحقیق و پژوهش در  جوامع بشري و ساختارهاي مرتبط با آنها، روش

تکوینی، تشخیص  –اي و تاریخی  خصوص روش مقایسههب ،شناسی جامعه
- هها، ب کار نابسامان و انواع آن و اصطالحات مرتبط با این پدیده مپدیدة تقسی

گرا، ارائۀ درك  شناسی مثبت کارگیري علم تجربی اخالق معادل جامعه
شناسی و نسبت آن با فلسفه و بسیاري  گرایی جامعه تري از مفهوم مثبت درست

ه گونۀ همبستگی ارگانیکی و مکانیکی را ب :اصطالحاتی از قبیل ،موارد دیگر
برد و نیز اصطالحاتی در خصوص ساخت  متفاوتی از فردیناد تونیس به کار می
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را ابداع ... کار اجتماعی و  قطاعی، حقوق ترمیمی و تنبیهی، کارکرد تقسیم
جرم و مجازات و همبستگی و انسجام  :برخی مفاهیم پیش ساخته مانند ،کرده

  .گیرد گان خود به کار میاجتماعی را در معانی نو و متفاوتی نسبت به گذشت
کار ههاي ب کار رفته در متن و نیز وجه غالب واژههبیشتر اصطالحات ب  

هاي عربی یا  هاي مترجم محترم، برگرفته از معادل رفته در اغلب عبارت
به طوري که اگر خواننده . باشد ساخته شده از مصدرهاي مأخوذ از این زبان می

هاي برگرفته و مشتق از مصدرهاي این  واژهاز حیث آشنایی با زبان عربی و 
کار رفته و ههاي ب تواند به معناي معادل زبان دچار ضعف باشد به سختی می

هاي  هاي نو و معادل هرچند در مقابل، از واژه ؛بردبهاي ترجمه شده پی   جمله
گذاري مترجم محترم از حیث  در کل کیفیت معادل. فارسی استفاده شده است

 –بیان و حتی فاخر بودن آن متناسب با فضاي اجتماعی  صحت، سالمت
زمانی و پرورش دینی ایشان اغلب صحیح ولی براي خوانندة امروزي کمی 

ی ارزیاب توانذا در حد متوسط و حداکثر خوب میدشوار و نامأنوس بوده و ل
 . کرد

صفحۀ (» سنگ گران«: و کلماتی مانند» ارگان«در برابر » سازواره«: مثال
؛   اما بیشتر 15، پاراگراف آخر، سطر 99صفحۀ » سراپرده«؛ )فصل پنجم 177
عربی و نسبت به زبان ترجمۀ  ،طور که گفته شدهمان ،کار رفتهههاي ب معادل

، به ترتیب سطر یازدهم و بیست و 84صفحۀ  :مانند ؛امروزي قدیمی هستند
راي ضمانت اج«و » حقوق تنبیهی«به جاي » ضمانت اجراء زاجره«سوم 
به جاي » وظیفه« :، سطر اول63؛ صفحۀ »حقوق ترمیمی«به جاي » جابره
: ، پاراگراف دوم، سطر اول41، صفحۀ Fonctionدر برابر » کارکرد«
، پاراگراف آخر، 45صفحۀ ؛ »عقاید مقبوله« :، سطر پنجم44؛ صفحۀ »ترصد«

یق«: ، سطر هفتم100؛ صفحۀ »متوازي«: سطر پنجم : ، سطر نهم»مضّ
؛ صفحۀ »متفق علیه« :؛ سطر شانزدهم»جنحه«: ؛ سطر پانزدهم»منطوق«

  ... و » رنجه« :، سطر هشتم101
نویسنده در کتاب اصلی از ابزارهاي نوین انتقال مطلب و تفهیم   

اما از فنونی مانند . اساساً استفاده نکرده است... جدول، نقشه و  :موضوع مانند
، خالصه کردن )188تا  185؛ 155و  154تنها دو مورد صفحات (نمودار 



241        تقسیم کار     

بندي مطالب به  هاي ابتداي هر فصل، تقسیم  عبارت: مطالب مهم، مانند
ها، طرح بحث مقدماتی، ل مختلف و رعایت ترتیب و ترتب آنها و فصو بخش
هاي انتقادي، منطقی  تجزیه و تحلیل خصوصدالل، مقایسه و تمثیل و بهاست

اي از  با حریفان واقعی یا مفروض و طرح زنجیرة پیچیده و به هم پیوسته
گیري در  بندي و نتیجه هاي احتمالی، جمع ها و پاسخ ها و پرسش استدالل

 .انتهاي کتاب و پیشگفتار چاپ دوم آن استفاده کرده است
تبیین پیشرفت روزافزون (کند  که دنبال میرا موضوعی  این کتاب  
در حد خود،  )و پیامدهاي اخالقی و اجتماعی آنکار اجتماعی و آثار  تقسیم

اثري جامع، مبتکرانه و شاید از برخی جهات هنوز هم نو و البته قابل اعتنا 
اما به عنوان یک کتاب درسی در چارچوب یک درس مشخص، جامعیت . است

یک  براي تنها منبع توان آن را معنا که نمیبه این . و موضوعی ندارد محتوایی
 .درس خاص معرفی کرد

محتواي اثر مورد بررسی با عنوان و فهرست آن کامالً انطباق دارد و   
ریزبینی و وسواس قابل توجهی به کار رفته است تا  ،حتی در این خصوص

 .مبادا چیزي از قلم فروگذار شود
صی ن کتاب مستقیماً براي پوشش سرفصل درس خااز آنجایی که ای  

و  »نظران صاحببررسی آثار «هاي  در درس توان گفت نگاشته نشده است، می
به عنوان یک منبع اصلی و مهم براي تجزیه و  »)1(شناسی هاي جامعه نظریه«

با  مطالب اثر% 40تا  30هاي نظري کلی تا حدود  گیري جهتحلیل نتی
ریزي مطابقت دارد و در دروس دیگر رشتۀ  برنامه عالیهاي شوراي سرفصل

توان به عنوان منبع  علوم اجتماعی و حقوق متناسب با مباحث مربوطه می
 .مرجع و فرعی از آن بهره گرفت

و اوایل کار  )1892(با زمان نگارش آن  متناسب ها و اطالعات اثر داده  
 .  است اي و آکادمیک نویسندة آن هحرف

پیشگفتار چاپ اول  :نگاه کنید به( مسئلۀ طرح شده کتاب وایدة اصلی   
هاي ژرف او و بیان علل و آثار اصلی تقسیم کار  کاوش) و مدخل کتاب

تبیین  نامشناختی از نظر وي به جامعههاي مقبول  اجتماعی و جداسازي تبیین
هاي غیرمقبول ولی متداول  علی یا فاعلی و سپس تبیین کارکردي از تبیین
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ها  گرایانه، همگی از نوآوري گرایانه و غایت گرایانه، ذات شناسیروان فردگرایانه،
گذاري رویکرد علمی و نوین جامع بنیان. آید و ابتکارات دورکیم به شمار می

تجربی به عنوان علم تجربی اخالق و بیان جایگاه و ضرورت چنین علمی در 
هاي دیگري  آوريادامۀ کار کنت و بلکه در تکمیل و اصالح اندیشۀ وي از نو

: نگاه کنید به. (شوده میمشاهد د پاي وي در این اثر به خوبیاست که ر
  )به بیان علل تقسیم کار اجتماعی و فصول مربوط مدخل و پیشگفتار کتاب

طور که قبالً به طور مکرر توضیح داده شد، ساخت فکري و همان  
به  ،فلسفی است –زبانی، شیوه و اسلوب کار دورکیم به شدت منطقی 

این ساختار منطقی تفکر در نظم و چینش . استداللی –خصوص منطقی 
فصول کتاب و سیر بحث از طرح مسئله و بیان اهمیت، مالحظات کلی مربوط 

ین کتاب تا پایان آن به خوبی به آن در مدخلی کوتاه و معرفی شیوة تدو
 .شودمشاهده می

روش استداللی خود کار را  اگر چه دورکیم بیشتر براساس فهم نظري و  
اما متناسب با مطلب، ارجاعات بسیاري به نویسندگان و متون  ،برد پیش می

به عالوه، با توجه به . زمان خود و پیش از خود در انواع معرفت بشري دارد
سال پیش و مرجع بودن نویسنده و  100نویسی در بیش از  شیوة کتاب

 .ارجاعات اثر بسیار خوب است میزان دقت در استنادات و کتاب،اربتکا
گرایی  گرایی نوین و انتقادي، مثبت بینش فلسفی دورکیم مبتنی بر عقل  

از حیث دکترین . کارانه است طلبی علمی و تا حدي محافظه متعادل و اصالح
گرا و در عین حال  کار، سنت تغییر اجتماعی، دورکیم غیرانقالبی، محافظه

اي اصالح شده و رو به آیندة مبتنی بر  آکادمیک و طالب مدرنیته –علمی 
گرایی  دورکیم سنت. هاي برخاسته از علم و عقل بشري است پژوهش
وي به دنبال تجزیه و تحلیل تجربی و عقلی . پرست نیست گرا و خرافه گذشته

اخالقیات اجتماعی به عنوان وجدان جمعی است تا بر اساس مشی علمی در 
شهروندي که تا حد ممکن با علم نزدیکی تأسیس نوعی اخالق نوین، مدنی و 

 . گیرد، از این کار استفاده کند دارد و از اشکال سنتی و موجود دین فاصله می
ها و هنجارهاي عمدة  ها، ارزش ی ایدهتشناخ از جهاتی کتاب در بیان نقش مهم جامعه
خالق به عبارت دیگر، بدون نوعی ا. ورزد بشري که اغلب منشأ دینی دارند، تأکید می
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هاي پذیرفته شدة جوامع است،  ها و ارزش بخش اجتماعی که ریشۀ بنیادین آن، ایده تنظیم
از این حیث رویکرد کتاب مثبت . اي محکوم به فنا و از هم پاشیدگی است هر جامعه
  .شود ارزیابی می

هاي  این اثر، کامل، وفادار به متن اصلی و با توجه به دشواري ترجمۀ   
اصلی، زبان استداللی و ماهیت نظري کتاب و دورة فنی و تخصصی متن 

شتباه است زمانی انتشار اصل اثر و ترجمۀ انجام شده در حد قابل قبول و کم ا
 .روان و رسا است ،دارانه و در اغلب موارد امانت رسد ترجمه و به نظر می

. طور که گفته شد، با دقت انجام شده استترجمۀ کتاب همان  
ها در اغلب موارد صحیح ولی بعضاً نامأنوس هستند؛ به جز یک  یابی معادل

یادداشت کوتاه از مترجم در ابتداي کتاب، توضیحی تکمیلی یا انتقادي و 
  . تري از خود ایشان به ترجمه افزوده نشده است مطالب اضافه

  
  پیشنهادها

هاي فرانسه، با ترجمه این اثر که خود مترجم آشنا به زباند، طور که گفته شهمان
فارسی و عربی و مباحث حقوق، جامعه شناسی حقوقی و جامعه شناسی دورکیمی بوده 

 .آیدخصوص جامعه شناسی به شمار میاست، خدمتی به جامعۀ علمی علوم اجتماعی، به
آقاي باقر (جمان زبردست ایرانی یکی دیگر از متررا سال مجدداً این کتاب مهم  22پس از 
، نوشتۀ شناسی جامعهمبانی (هایی از وي به بازار عرضه شده بود  که قبالً ترجمه) پرهام

به شکلی  ،)نوشتۀ ریمون آرون شناسی در جامعه مراحل اساسی اندیشههانري مندارس و 
رجمۀ مجدد این با وجود ت. تر به فارسی برگردانده شده است تقریباً متفاوت و نثري امروزي

اما، از ارزش کار حسن حبیبی  اثر که ترجمۀ پیشین نایاب بوده و خدمتی ارزشمند است،
  . کاهد نمی
  

  



  
 



  
 
  
  
  
  
  
  

  تقسیم کار : عنوان اثر
  باقر پرهام/ امیل دورکیم: مترجم/ مؤلف
  چاپ دوم/  1384/ مرکز  :سال نشر/ ناشر
  

ده سال مترجم معروف و زبردست دیگر ایرانی باقر پرهام حدود  را ترجمه دوم این اثر،
ویراست نخست مربوط به . باشد دو ویراست می ترجمۀ دوم، شامل. بعد به بازار عرضه کرد

فتۀ باقر پرهام در پیشگفتاري که به گ. بوده که بعدها نایاب شده است 69 – 70هاي ل سا
یک  ها را نخست این کتاب در آن سال ویراست اولیه و چاپ ،، آمده استراست دومبر وی

از همین .  است در ایران حضور نداشته، منتشر کرده ناشر شهرستانی و در شرایطی که وي
اند در چاپ و ویراست جدید آنها را  در آن اشکاالت بسیاري پدید آمده است که کوشیده ،رو

بدین سبب، چاپ جدید نسخه ترجمه . رفع کرده و با شکلی جدید این کتاب را منتشر کنند
شدة باقر پرهام پس از اصالحات و رفع نواقص و با رعایت قواعد ویرایشی و نگارشی 

  . شده است تري به بازار عرضه امروزي
مرکز باقر پرهام به فارسی برگردانده و انتشارات  یگر، بار د1384در سال  را این کتاب

  ده استاننسخه در قطعی وزیري به چاپ رس 1000آن را در 
  

  شکلی  بررسی
تر کردن، فارسی و  مترجم عالوه بر کوشش براي آسان ،از نظر شیوة نگارش  

تر کردن عبارات کتاب، نثري کامالً نزدیک به زبان خاص و سنتی  امروزي
) الغیر متکلم مع –ما (دورکیم را انتخاب کرده و اغلب از ضمائر و افعال جمع 
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به  اي روایی از زبان نویسنده و بهره گرفته است و در نتیجه شیوة نگارش به گونه
تا  ،با وجود این. گیر در متن اصلی انتخاب شده است هاي چشم دور از دستکاري

  . حد زیادي شیوة نگارشی و ویرایشی کتاب سالم و مطلوب است
همچنین متن . گذاري مراعات شده است قواعد ویرایشی و نگارشی با اصول نقطه  

برخی  در رچنده .مشکالت نمایان و زیادي نداردشده از حیث ویرایشی،  ترجمه 
استفادة  :براي مثال. خورد گذاري به چشم می کمبود در عالئم نقطه ،موارد

سطر سوم، نهم، دوازدهم از صفحۀ : »و«همزمان از عالمت کاما و حرف عطف 
؛ پاراگراف آخر، سطر ششم از صفحۀ 179؛ پاراگراف آخر، سطر دوم از صفحۀ 9

  .233؛ پاراگراف آخر، سطر اول از صفحۀ  186
، سطر 179صفحۀ : »و«استفادة همزمان از عالمت نقطه و حرف عطف 

، پاراگراف دوم، سطر 25صفحۀ : استفاده از عالمت نقطه به جاي کاماسیزدهم؛ 
  اول؛ 

، سطر دوم بعد از کلمۀ 9صفحۀ : عدم استفاده از عالئم کاما در جاهاي الزم
دوم، سطر یازدهم،  ، سطر هفتم بعد از کلمۀ واحد؛ پاراگراف77شده است؛ صفحۀ 

 ، سطر اول، بعد از کلمۀ محیطی؛ 255بعد از کلمۀ فردي؛ صفحۀ 
؛ پاراگراف آخر، سطر 187در صفحۀ » و غیره«به جاي » ، غیره«: اشتباه چاپی
  .»اسپنسر«به جاي » سپنسر« 309اول از صفحۀ 

؛ »که تعریف ما از جرم دقیق باشدبراي آن«: ، پاراگراف دوم، سطر اول76صفحۀ   
ش، شرایط ابا همۀ خواص« :پاراگراف دوم، سطر دهم و یازدهم ،77صفحۀ 
، سطر 78؛ صفحۀ »راي دیگ مانند انواع فردي گیرم به شیوه...... اش،  وجودي

  ».....دانیم  ما عمل را جرم می........ خاطر هما عمل را ب« :هیجدم و نوزدهم
وضعیت کتاب مطلوب آرایی و طرح روي جلد  نگاري و صفحه از حیث حروف  

طرح روي جلد کتاب نشان . صحافی آن معمولی و قطع کتاب وزیري است. است
 .دهندة تصویري از دورکیم است

 د، متناسب با درس و مبحث طرح شدهنباشا مرجع میمنبع فرعی ی دروسی که  
مستقیم یا  ها، مفاهیم و مطالب کتاب در درجات مختلف،   ایدهاز  ،استاد

توان بهره گرفت که در آن صورت حجم زیاد اثر مشکل زیادي را  غیرمستقیم می
 »مقطع کارشناسی» «)1(شناسی  هاي جامعه نظریه« :مانند اما در. کند میایجاد ن
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ر در کنار سایحجم زیاد کتاب )  مقطع کارشناسی( »نظران صاحببررسی آثار «و 
کند که الزم است از طریق  منابع اصلی دروس یاد شده، مشکالتی را ایجاد می

تکالیف  هایی از کتاب و ارائۀ آن براي بخشخالصه کردن مطالب، انتخاب 
  .دانشجویان در قالب کنفرانس و مقاله جبران شود

شناختی  مترجم با توجه به سابقه و تجربۀ بسیاري که در امر ترجمۀ متون جامعه  
تر و با استفادة بیشتر از  ها، آن هم به زبانی امروزي ته است، در انتخاب معادلداش
 .اي به عمل آورده است تالش ارزنده ،هاي فارسی واژه

اي و  هو اوایل کار حرف )1892(زمان نگارش آن  ها و اطالعات اثر مناسب داده  
ارائه  دورکیم و نظریۀهر چند منطق و شیوة بحث . است آکادمیک نویسندة آن

هاي تکمیلی و مباحث انتقادي بعدي همچنان تا حد  رغم پژوهشعلی ،وي شدة 
ا و مراجعات ه در برخی از بازخوانی خصوص،به. زیادي نو و قابل بحث است

شناختی و  پژوهشی جامعه جدید، عمق تحلیل دورکیم، کتاب را همچنان
ها قابل اعتنا نصیات جوامع مدرن و نحوة تحول آهاي نو در باب خصو دیدگاه
 .سازد گر می جلوه

نگاه کنید به پیشگفتار چاپ اول و مدخل ( کتاب و مسئلۀ طرح شدهایدة اصلی   
براي  دورکیم، تبیین ارائه شده حل پیشنهادي روش تحقیق و تحلیل، راه) کتاب

هاي رقیب، تشخیص  کار اجتماعی در دورة جدید و رد تبیین گسترش تقسیم
کار،  کار غیرعادي، نشان دادن جایگاه و اهمیت تقسیم هایی از تقسیم گونه

هاي گوناگون اجتماعی  کارکردها و آثار آن و نسبتی که نظام حقوقی و ساخت
اي  عی به عنوان پدیدهکار اجتما کند و اساساَ برگرفتن موضوع تقسیم پیدا می

کنت و  موضعی که قبالً(جتماعی است، اجتماعی که از ارکان ایجاد همبستگی ا
و انجام پژوهش  به عنوان موضوع تز دکترا) از جهاتی بحث کرده بودنداسپنسر 

ها و برخی نتایجی که  هر چند در استدالل(عظیم با ساختار منطقی قابل توجه 
مطمئناً یک ) ها و چون و چراي متعددي وارد است دورکیم ارائه داده است، خلل

حدود ( برانگیز متناسب با زمان حیات نویسنده و سن وي  نوآوري تحسین
  .آید به شمار می) سالگی34
هاي ژرف دورکیم و بیان علل و آثار اصلی تقسیم کار اجتماعی و جداسازي  کاوش
علی یا فاعلی و سپس تبیین  تبیین نامبهشناختی از نظر وي  هاي مقبول جامعه تبیین
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گرایانه و  گرایانه، ذات هاي غیرمقبول ولی متداول فردگرایانه، روانشناسی کارکردي از تبیین
. آید ها و ابتکارات دورکیم در این خصوص به شمار می گرایانه، همگی از نوآوري غایت
گذاري رویکرد علمی و نوین جامع تجربی به عنوان علم تجري اخالق و بیان جایگاه بنیان

و ضرورت چنین علمی در ادامۀ کار کنت و بلکه در تکمیل و اصالح اندیشۀ وي از 
نگاه کنید . (شودپاي وي در این اثر به خوبی مشاهده میهاي دیگري است که رد  نوآوري

  ).مربوط به بیان علل تقسیم کار اجتماعی به مدخل و پیشگفتار کتاب، و فصول
این کار آگاهانه براساس گفتار و شیوة . نظم و ساخت منطقی کتاب عالی است  

کتاب با طرح مسئله، تعریف و تحدید اختصار به . بحث دورکیم تنظیم شده است
ها و معیارهاي بررسی و مطالعۀ آن اغاز شده، تعاریف درست  موضوع، بیان شیوه

شناختی  هاي نادرست و غیرجامعه ها و استنباط ناختی جایگزین برداشتش و جامعه
شناختی از موضوع و رد  هاي صحیح و جامعه سپس نوبت به تبیین. شود می

کار  سرانجام آن روي سکۀ تقسیم. رسد معتبر میناهاي مشهور ولی  تبیین
کار اجتماعی معرفی و تحلیل  یرعادي تقسیمغهاي  یعنی شکل ،اجتماعی

بندي بحث، نظرات و  شوند و سرانجام بر اساس تحقیق ارائه شده، جمع می
تکمیل این کار تا پیشگفتار چاپ دوم و . شود محقق ارائه می هايپیشنهاد

 .کند توضیحات روشنگر بعدي ادامه پیدا می
اگر چه دورکیم بیشتر براساس فهم نظري و روش استداللی خود کار را پیش   

طلب، ارجاعات بسیاري به نویسندگان و متون زمان خود و برد اما متناسب با م می
 .پیش از خود در انواع معرفت بشري دارد

سال پیش و مرجع بودن نویسنده و  100نویسی در بیش از  با توجه به شیوة کتاب  
  .میزان دقت در استنادات و ارجاعات اثر بسیار خوب است مبتکرانه بودن کتاب،

طلب،  گرا، اصالح گرا، علم گرا، تجربه گرا، عقل ی مثبتشناس در این کتاب، او جامعه  
هاي  هاي دیگران و وضعیت موجود، خواهان حفظ جنبه منتقد نسبت به دیدگاه

علم براي  نامبهوي علم را نه . پیشرفتۀ جامعۀ جدیدي همراه با اصالح آن است
اجتماعی و  –هاي اصالحی  بلکه براي کمک به پیدا کردن دکترین ،علم
خواهد و اساساً بینش عمومی خود  هاي سنجیدة دگرگونی آفرین می ریزي امهبرن

را در خصوص جامعۀ نوین و نقش کارساز جامعۀ جدید در شناخت و حل مسائل 
  . دهد آن ارائه می
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هاي فنی و تخصصی  اي کامل، وفادار به متن اصلی و با توجه به دشواري ترجمه  
ي کتاب و دورة زمانی انتشار اصل اثر متن اصلی، زبان استداللی و ماهیت نظر

  . در حد قابل قبول و کم اشتباه است
 ی در متن خود ایجاد کرده است ودر این اثر، مترجم روانی و رسایی قابل توجه  

و لحن  ءبه جز ءداري اصرار داشته که نثر خود را به ترجمۀ جز چنان بر امانت
تا جایی که  ،اي و انتقادي دورکیم نزدیک کرده است گفتاري، چالشی یا مجادله

توان  شاید از حیث درجۀ فاخر بودن و ادیبانه بودن، متن ترجمۀ باقر پرهام را می
  .تر از کار حسن حبیبی ارزیابی کرد پایین

جز  یابی دقیق در کار باقر پرهام رعایت شده است، به اصول ترجمه و معادل  
یادداشت کوتاه مترجم در ابتداي کتاب، توضیحات اصالحی، انتقادي و تکمیلی 

هاي انتهایی  نسبت به مطالب مندرج در متن از سوي ایشان در قسمت یادداشت
همچنین . کتاب با رعایت شمارة ذکر شده در متن اصلی، آورده شده است

ي مترجم گنجانده فهرست اعالم شامل اسامی و موضوعات در پایان کتاب از سو
 .باشد شده است که بسیار مفید می

  
  هاپیشنهاد

شناس شهیر فرانسوي است  در حقیقت رسالۀ دورکیم جامعه کار اجتماعی تقسیمکتاب 
ها و مسائل  ترین ایده این کتاب مهم. به زبان فرانسه منتشر شد 1893که ابتدا در سال 
دنبال تحقیق و روشنگري آن بوده اش به  که در سراسر عمر آکادمیک را فکري دورکیم

 ،شناختی یکی از مسائل مهم اجتماعی در این اثر با نگاهی نو و جامعه. است، در بر دارد
ها، علل  با توجه به ریشه) صور بسامان، عادي و غیرعادي(کار اجتماعی  یعنی پدیدة تقسیم

 .لیل شده استاش براي جوامع مدرن به خوبی تجزیه و تح و کارکردهاي آشکار و پنهان
و دوم مترجم  1359از این کتاب تاکنون دو ترجمه، یکی دکتر حسن حبیبی در سال 

. ار عرضه شده استبه باز ،معروف و زبردست دیگر ایرانی باقر پرهام حدود ده سال بعد
 69 – 70هاي ل مربوط به سا ،ویراست نخست. باشد دو ویراست می ترجمۀ دوم، داراي

  . بوده که بعدها نایاب شده است
هاي نویسنده و  خالصۀ دورکیم در ابتداي فصول از سوي پرهام آورده نشده و یادداشت

در این  ،آمده بود) با ترجمۀ حبیبی(قبالً با تفکیک فصول در پایان کتاب  ،مترجم که
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حذف . اند ها تنظیم شده یکجا با توجه به شمارة یادداشت ها و ترجمه بدون تفکیک فصل
توانست بیانگر مطالب و مفاد هر فصل باشد و در یک مرور اجمالی بر  ها که می خالصه

عات دست دهد و شاید کنار هم آوردن همۀ موضوهفصول مختلف تصویري از کتاب ب
رسد که بهتر است در تجدید چاپ کتاب به ی به نظر نچندان مطلوب ها بدون تفکیک فصل
  .اصالح آنها همت کند

  
  



  
 

  
  
  
  
  
  

  صور بنیانی حیات دینی : عنوان اثر
                            باقر پرهام/ امیل دورکیم: مترجم/ مؤلف
       1383/ مرکز  :سال نشر/ ناشر

  
  معرفی، نقد و بررسی 

فرانسوي به شمار آورد که به مسئلۀ از دست دورکیم را باید یکی از آن اندیشمندان 
فرانسه، کاتولیسیسم را نابود کرده  ها در از آن زمان که ژاکوبن. دادن ایمان اندیشیده بودند

و سپس کوشیده بودند تا خالء اخالقی ناشی از آن را با بدعت یک دین عقلی ترکیبی پر 
ئله دست به گریبان بودند که ، اندیشمندان پژوهشگر فرانسوي پیوسته با این مسنمایند

کوزر، (هبی ابقا کرد؟ هاي مذ توان اخالق عمومی و خصوصی را بدون تصویب چگونه می
1368 :197(  

دورکیم در کتاب صور بنیانی حیات دینی آمده شناسی دینی  هاي کلی جامعه دیدگاه
 هاي سنتی مذهبی اکنون دیگر سپري شده گیري اگر دورة جهت : ویدگ وي می. است

درآمد  باشد، چه چیز دیگري باید جاي آن را بگیرد؟ آیا پایان دین سنتی را باید پیش
 هنجاري کلی تلقی کرد؟ گسیختگی و بی غاز حالت ازهمآفروپاشیدگی اجتماعی اخالقی و 

اش  شناسی دینی بر حسب منطق درونی نظریه را به جامعه اوهایی عالقۀ  چنین پرسش
  بیشتر ساخته بودند 

ر بنیانی حیات دینی، با مقدمۀ مفصلی که ایدة اصلی نویسنده، سوال وي و کتاب صو
کند،  ترین نتایج کار را معرفی می ها و سرانجام عمده ضرورت این پژوهش، اهداف، روش

تعریف دین و  :شامل(سپس به تفصیل، طی سه کتاب، مسائل مقدماتی . شود آغاز می
شناختی در این زمینه، ارزیابی تعبیر  شهاي رو شیوة کار دورکیم و بیان ضرورت دقت
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گوناگون از دین به عنوان دین ابتدایی یا بنیانی و رد آنها تا اثبات توتمیسم به عنوان 
شکل دادن به طرح مسئلۀ اصلی پژوهش و در نهایت، ترین شکل زندگی دینی و  ابتدایی

یق ابعاد اعتقادي طرح و بررسی دق :شامل(و باورهاي بنیانی ) بیان تاریخچۀ مسئله خاص
یا همان (هاي مناسکی  و سرانجام نگره) هاي معتقد به آن و شناختی توتمیسم و کالن

مناسک مثبت یا ایجابی، منفی  :شامل ،ها و انواع مراسم و مناسک یا اعمال مذهبی شیوه
)  ی بر پرداخت جریمه یا جبرانپرداز یا مبتن یا سلبی و پرهیزگارانه یا یادبودي و کفاره

دربارة دستاوردهاي این ) صفحه 46(گیري مفصل و جامعی  نتیجه ،در پایان. شوندحث میب
شناختی، کاربردهاي  شناسی دین و شناخت و کالً پژوهش جامعه پژوهش در حوزة جامعه

مانند، را  هاي بعدي باقی می رسیها یا مسائلی که براي بر احتمالی مترتب بر آن و پرسش
  . دهد نویسنده ارائه می

و انتشارات مرکز آن را در  باقر پرهام به فارسی برگردانده 1383ل در سا را این اثر
  . نسخه در قطعی وزیري به چاپ رساند 1400
 شناسی زندگی و اندیشه بزرگان جامعه :مانند ، شناسی هاي جامعه نظریه هاي کتابدر 

هاي  نظریه ؛نوشتۀ ریمون آرون ،شناسی مراحل اساسی اندیشه جامعه ؛نوشتۀ لوییس کوزر
به . اند نوشتۀ جورج ریتزر  دربارة این کتاب، مطالبی نوشته ،شناسی در دوران معاصر جامعه
شناختی در کتابی کامل  پرداختن به موضوع دین در یک پژوهش جامعه(از جهاتی  ،عالوه

کوشش هاي برخاسته از نوعی دستگاه مفهومی یا چارچوب نظري و  و بر اساس پرسش
آوري شده بر اساس اسناد و  ها از رهگذر اطالعات جمع براي پاسخ گفتن به این پرسش
ممکن است کار دورکیم را با پژوهش وبر در کتاب ) شناختی مدارك تاریخی دینی یا مردم

  داري مقایسه کرد اخالق پروتستان و روحیه سرمایه
  

  بررسی شکلی 
له این کتاب، داراي از جم ،شیوة نگارش دورکیم، در همۀ آثارش  

هاي  ها و جواب اي از سوال ساختاري استداللی، منطقی و مبتنی بر زنجیره
با  ،از این رو. احتمالی و مفروض تا رسیدن به نتیجۀ نهایی دلخواه نویسنده است

چه گفته شد و تۀ دورکیم وجود دارد، به خاطر آنهمۀ قوت و دقتی که در نوش
تا حد زیادي  ها، استنادها و زبان استداللی ثالسرشار بودن نثر او از انواع م

رسد که فهم آن نیازمند داشتن اطالعات  به نظر می سنگین و گاه پیچیده
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هاي کلی اندیشۀ او  اي وسیع، دقت و پیگیري در مطالعه و آشنایی با ویژگی زمینه
البته مترجم محترم کوشیده است در برگردان این اثر عظیم، دشوار و . است
اللفظی و مراعات ساختار  فارغ از ترجمۀ تحت(ش نوعی ترجمۀ نسبتاً آزاد باارز
. ، ادبی، گاه شاعرانه، اغلب گیرا و قابل فهم را ارائه دهد)ها در زبان اصلی جمله

ها، ابهامات و  ها، کاستی سازي و برگردان جمله در کار معادل ،در مواردي ،هر چند
توان از حیث روانی و رسایی با توجه به  یدر کل م. شود بعضاً اشتباهاتی دیده می

حجم زیاد، تنوع واژگان و پیچیدگی مطالب و مضامین آن در حد بسیار خوب 
  .ارزیابی کرد

گیري  این موضوع را در نتیجه«: ، پاورقی25صفحۀ : نمونه نگاه کنید به براي
این مؤمن آدمی است که «: ، سطر چهاردهم577؛ صفحۀ »ایم کتاب بررسیده

پیشاپیش حد و «: ، سطر اول620؛ صفحۀ »بیش از نامؤمن تواناي عمل است
  . »...مرزي نادرنوردیدنی براي آنها 

نگارش، با توجه به حجم باالي کتاب  از نظر رعایت قواعد ویرایش و  
 :مانند ،اي از موارد پاره ،در عین حال. در حد بسیار خوب است) صفحه 622(

؛ عدم ؛ اشتباه حروف نگاري» و«و حرف عطف » .«و » ،«کاربرد عالمت 
در مواقع الزم؛ عدم رعایت فاصلۀ مناسب بین کلمات و » ،«استفاده از عالمت 

 .دهاي بعدي اصالح کر در چاپ نتوا شوند که می عالئم در کتاب دیده می
ست؛ و کم نی«؛ »باشند، و غالباً« :، سطر سیزدهم3، صفحۀ مثال براي
گونه موارد را در سایر  این. »و همین. چیست« :، سطر اول6؛ صفحۀ »..وظیفۀ

و حرف عطف » .«و » ،«کاربرد عالمت  ،به ویژه. توان دید صفحات کتاب می
  410 ، 215  ،193، 192 ، 25، 13 هايصفحه. شود شتر دیده میه مراتب بیب» و«
  ....و 

کار رفته هتناسب قلم ب. آرایی در حد عالی است نگاري و صفحه حروف   
فاصلۀ بین خطوط، اندازه در نظر . در متن، تیترها و زیرنویس رعایت شده است

تن، صحافی کار رفته در مهگرفته شده براي حاشیۀ پایین صفحه و فونت قلم ب
 طرح. غذ استفاده شده مناسب استهمچنین کا - با توجه به حجم آن -کتاب 

تا حدودي موفق بوده  شده، متناسب با موضوع کتاب، ارائه شود که جلد، سعی
 . است
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  بررسی محتوایی
شناسی دین و  و نیز جامعه شناسی بزرگ جامعهگذاران دورکیم از بنیان  

خود سازنده و طراح بسیاري از مفاهیم تخصصی این  ،از این رو. معرفتی است
کاربرد صحیح لذا، از حیث طرح و تشریح و . رشته و حوزة فکري است
هاي فلسفی و  هاي دیگر یا حوزه چه از رشتهاصطالحات تخصصی چنان

اخذ شده باشد، در سطح بسیار عالی قرار دارد و در حد الگو و ... شناختی و  مردم
 .آید این رشته به شمار میمرجع براي اصحاب 

ي سازي مفاهیم بسیار فراوان، متنوع، پیچیده، جدید و دارا براي معادل  
 ،بر این  عالوه. است معناي خاص در این اثر عظیم مترجم زحمات زیادي کشیده

هاي خودساخته و ابتکاري، اغلب با  از معادل ،هاي رایج و مأنوس و گاه از معادل
سی شده و گاه به طور متناقضی با استفاده از تعابیر عربی هاي فار تأکید بر معادل

هاي قابل بحث یا تعابیر  ها و معادل اي کاستی در این میان پاره. گرفته است  بهره
شود و نیز مفاهیمی وجود دارد که معادل التین آنها بیان نشده  اشتباه دیده می

 . است
رجمه شده است؛ ت» جنس«به اشتباه  class، در تیتر کلمۀ 192صفحۀ 

با «: ، سطر پنجم410؛ صفحۀ »هاي باشنده«: ، سطر هشتم193صفحۀ 
، سطر 620شد؛ صفحۀ  ترجمه می» ترین مشخص«باید  که می» ترین خصیصه
  .تر است رایج» مند روش«که » روشدار«: چهارم
گیري  نتیجه در انتها اي مفید و راهگشا و نویسنده، در ابتداي اثر، مقدمه  

بحث  را: تفهیم موضوع، ابزارهایی مانند در داخل متن، براي آورده است و
 .به کار گرفته است...  سوال و پاسخ به آنها، مقایسه ومقدماتی، طرح 

باید  ،از لحاظ جامعیت محتوا و موضوع اثر با توجه به اهداف درس  
در عین . گفت، این کتاب براي تأمین اهداف درس خاصی نوشته نشده است

که  دهد ها و نیازهاي دروس متحدد را به درجات متفاوت پاسخ می خواسته، حال
شناسی  ها، جامعه این امر بیشتر بستگی به برنامۀ درسی مدرس دروس نظریه

 .دین، معرفتی و نظایر آنهاست
که دورکیم بر اساس روش تکوینی خود در مطالعۀ به اینبا توجه   

ي مطالعۀ پدیده دین به سراغ برا) فصل ششم قواعد روش(نهادهاي اجتماعی 
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در  ،رود و به تشخیص خود هاي زندگی دینی می ترین شکل ترین و بنیادي ابتدایی
کند، توتمیسم در میان قبایل بومی  ها و شواهدي که اقامه می چارچوب استدالل

توان  استرالیا و نظایر آنها نخستین شکل حیات دینی است که پیش از آن نمی
میسم بر تاي که تو به طور منسجم به دست آورد، به گونههاي دیگري را  شکل

ها استوار بوده باشد و با توجه به حجم بسیار زیاد توضیحات دورکیم در  آن دین
این اثر براي تشریح اجزاء توتمیسم به عنوان یک دین و استخراج ابعاد مختلف 

ر براي سایاي که پایه و مشابهی  ونهبه گ ،معرفتی و مناسکی دینی از توتمیسم
توان محتواي این اثر را در نگاه اول با عنوان و فهرست کامل  ادیان باشد، می

به جاي  ، ممکن استتر بر اساس نگاه متفاوت یا عمیق ،اما. کتاب منطبق دانست
) صور ابتدایی حیات دینی(از واژة ابتدایی در عنوان » بنیادي«یا در کنار تعبیر 

ترین و نه لزوماً  دورکیم توتمیسم ابتداییزیرا مطابق روش . استفاده کرد
هاي  ترین دین در جوامع بشري است که پس از آن شکل ترین یا مبنایی بنیادي

قدري در تناسب محتواي اثر با  ،از این رو. دهد گوناگون حیات مذهبی رخ می
  . توان تأمل کرد می  عنوان
منبع  ،»شناسی هاي جامعه نظریه«به عنوان یک اثر مرجع در دروس   

سمینار «و  »شناسی  جامعه نظران صاحببررسی آثار «اصلی در درس 
» شناسی معرفتی جامعه«منبع فرعی یا مرجع در درس و » شناسی دین  جامعه
 این کتاب جمع. ان طور کامل تدریس کردتو ولی نمی. تواند استفاده شود می

  . باشد الذکر می پژوهشی دانشجویان و استادان در دروس فوق
ها،  چه در این اثر آمده، ممکن است به دو بخش مجموعۀ استداللنآ  
شناختی،  ها و شواهد مردم بر پایۀ داده) بخش اول(هاي نظري  ها و گزاره استنتاج

) بخش دوم(اي و مکتوب مرتبط با ادیان و جوامع مختلف  تاریخی، مشاهده
ط به یک مطالب بخش اول با ماهیت کامالً نظري، گر چه مربو. تقسیم شود

اند، همچنان تازه، قابل بحث  قرن پیش هستند و از جهاتی مورد انتقاد واقع شده
که عمدتاً اطالعات گردآوري شدة  ،ها اما بخش دوم داده. باشند و مطرح می

  .باشند، روزآمد نیستند شناختی متعلق به قرن نوزدهم می مردم
ینی و هاي اولیۀ زندگی د ایدة اصلی این کتاب در مطالعۀ شکل  

بررسی تحوالت احتمالی حیات  نقاط مشترك آنها با ادیان بعدي،  جستجوي
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تر پدیدة دین در زمان معاصر و  هاي بعد به منظور شناخت دقیق دینی در دوره
طراحی علمی یک پژوهش عظیم  نوع اطالعات مورد استناد دورکیم، شیوه و
ساسی شناخت و ذهن اي دربارة پدیدة دین و سرانجام کشف مقوالت ا کتابخانه

بشر در حیات دینی جامعه در کنار سایر آثار و کارکردهاي پدیدة دین در جامعۀ 
شناسی  هاي برجستۀ دورکیم در این اثر کالسیک جامعه بشري، همگی از نوآوري

  باشد می
در سطح بسیار  نظم منطقی و انسجام مطالب در هر فصل و کل اثر  

گیري کامل و ساختار منسجم و  نتیجهاین کتاب داراي مقدمه و . عالی است
هاي فکري و انواع  جامع پژوهشی از تعریف و طرح مسئله و سپس شناخت بنیان

  .ها است اعمال و مناسک مذهبی و نتایج مبتنی بر این بررسی
به ویژه از منابع  ،نویسنده، هر جا که الزم بوده است، از مآخذ پیشین  
مدارك مختلف استفاده نموده که  شناسی، فلسفی، تاریخی و اسناد و مردم

  .هاي این اثر گواهی بر این مدعا است زیرنویس
در متن کتاب، هر جا . دقت در استنادات و ارجاعات اثر بسیار عالی است  

که از مأخذي مستقیم یا غیرمستقیم استفاده شده، به مشخصات منبع مزبور 
 .ارجاع داده شده است

ی ر دورکیم، در چارچوب بینش فلسفر آثاگیري این اثر همانند سای جهت  
مطالعۀ علمی یک موضوع یا  ،یعنی گرایی است، شناختی مثبت و جامعه
اجتماعی به کمک عقل و تجربۀ منظم به منظور شناخت و تبیین یک  مسئله

طرفانه تا زمینۀ استفاده یا مداخلۀ مثبت در حوزة اصالح  پدیده به طور عینی و بی
ها  در حوزة عمل انسان ی و هم در حوزة شناخت و همهاي اجتماع ریزي و برنامه

  . فراهم شود
ي و سودمند که دار، ضرور در این اثر دین به عنوان یک پدیده اجتماعی، ریشه

باید به کمک  خوش دگرگونی شده و خواهد شد و قاعدتاً میدر روزگار جدید دست
تر و متناسب با روزگار  شناسی و شناخت درست آن جایگزینی علمی علم جامعه

جدید پیدا کند و نیز بخشی از حیات اجتماعی که سازنده و دربرگیرندة بسیاري از 
  . چیزها از جمله مقوالت اساسی معرفت بشري است، معرفی شده است
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داند   ساخته می هاي اجتماعی و جامع آن جهت که دین و خدا را پدیدهاز   
داند و آن را موضوع پرسش دینی  جامعه را علت نمود دین می و در عین حال، 

هاي اسالمی سازگار  کند، جهت گیري این کتاب با فرهنگ و ارزش فرض می
 ،ائل استاما از جهت اهمیت و کارکردهاي مثبتی که براي پدیدة دین ق. نیست

هاي فرهنگ دینی  هاي قابل توجهی با بخشی از اعتقادات و ارزش داراي همسویی
  . ماست
اگر با نگاه انتقادي دقیق و محققانه خوانده و تدریس شود به عنوان   

گونه که خود همان(، خطاپذیر و ناقص شناختی جامعه یک تحقیق و طرز فکر
، داراي مطالعه شود) کند میعلمی خاص خود اظهار  دورکیم با شجاعت و روح

شناسی و تحلیل  شناسی، جامعه ابعاد مخرب نبوده و بلکه در بحث دین
زاد  هاي عمدتاً اجتماعی و جامعه هاي معرفت بشري و نیز در شناخت شکل اندیشه
  . تواند مفید باشد ها و نحوة مواجه با آنها می دین ها یا شبه دین

ها، مشخص شد که تا  برخی مقایسهاما در . آیدبه نظر ترجمه کامل می  
به طوري که براي فارسی کردن متن، پس از . اي آزاد و ادیبانه است حدي ترجمه

هاي آزادتري و نه  هاي دورکیم داشته، آنها را به شکل دریافتی که مترجم از جمله
اللفظی ترجمه کرده است که در اکثر موارد به نثري روان و رسا منجر شده  تحت

هایی نسبت به مقصود دورکیم  حال عبورهایی از متن اصلی یا بدفهمی اما به هر
  .شود در کار مترجم دیده می

با توجه به عظمت، حجم زیاد، پیچیدگی . متن ترجمه روان و رسا است  
یا ادبیاتی که از نظر  هاي بسیاري که در آن هست وع واژهمطالب و تعداد و تن

. کند سازي را دشوار می ترجمه و معادل شناسی و ادیان بومی نقل شده، کار مردم
در . اي صورت گرفته است ار ارزندهدر اکثر موارد، از این حیث کار بسی ،اما

  . هایی وجود دارد سازي یا در ترجمه کاستی معادل
کردن متن توجه  اي از حیث روانی، رسایی و فارسی به اصول ترجمه  

اگر چه مواردي از  ،ه شدهسازي زحمت زیادي کشید براي کار معادل. شده است
توضیحاتی به  ،همچنین ایشان، در موارد لزوم. اشکال در این زمینه وجود دارد

نامۀ مختصري به فارسی و فرانسه در  مترجم محترم واژه. اند شکل پاورقی آورده
  .تر شود تر و کامل اند که بهتر است مفصل انتهاي کتاب آورده
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  پیشنهادها
  : هاي بعدي آن به موارد زیر توجه شود با توجه به اهمیت این اثر، بهتر است در چاپ

که چرا به ترجمۀ این اثر اي از مترجم، حداقل در باب این هافزودن مقدم -
پرداخته است، شیوة ترجمه چگونه بوده است، چه مسائل و مشکالتی در این 

شناسی یا  آن در ادبیات جامعه زمینه وجود داشته و شاید معرفی این کتاب و تأثیر
دیگري که از   هاي آن با ترجمه  شناسی دین و معرفتی یا مقایسه درس جامعه

 این اثر وجود دارد
کلمات مهم،  :شامل ،نامه به صورت سه زبانه تر کردن واژه کامل  -
  تخصصی کتاباس وحس
 نامه افزودن کتاب -
موجود در هاي  کاستی رفع ویراستاري ادبی و تخصصی دقیق براي -
 و ترجمه گذاري  معادل

  افزودن فهرست اعالم و موضوعی -
  
  



  
 
  
  
  
  
  
  

  شناسی فلسفه و جامعه : عنوان اثر
  اي فرحناز خمسه/ امیل دورکیم: مترجم/ مؤلف
       1360/ ها  فرهنگمرکز ایرانی مطالعۀ  :سال نشر/ ناشر
  

  معرفی، نقد و بررسی
یکی از کارهاي برجستۀ امیل دورکیم است که در سال  شناسی فلسفه و جامعهکتاب، 

ها، آن را در قطعی  که مرکز ایرانی مطالعۀ فرهنگ کرد اي ترجمه فرحناز خمسه 1360
یکی . م استچهار فصل متشکل از سه مقاله از دورکی :شامل ،این اثر. رقعی منتشر کرد

، دیگري )فصل اول( »تصورات فردي و تصورات جمعی«او، با نام  1898مقالۀ سال 
فصل ( »ة اخالقی  تعین پدید« به انجمن فرانسوي فلسفه با نام 1906گزارشی در سال 

 1911الملی فلسفه تشکیل شده در بولونی به سال  و گزارش ارائه شده به کنگرة بین) دوم
مراحل اساسی سیر اندیشه در آرون، ) (فصل چهارم(و احکام ارزشی  دربارة احکام واقعی

که ) فصل چهارم(ها  گیري خردهپاسخ به  با نام به همراه فصلی) 442 :1381، شناسی جامعه
این کتاب سازمان فکري دورکیم را از حیث بینش فلسفی وي . است بوگله به کتاب افزوده

کنندة انسان اجتماعی و جامعه  عنوان علم مطالعهشناسی به  نسبت به انسان، جامعه، جامعه
  . دارد نوین عرضه می

  
  بررسی شکلی 

هاي ذاتی مباحث فلسفی یا  این کتاب در متن اصلی به خاطر ویژگی  
نماید  مطمئناً قدري دشوار می ،فلسفی و ماهیت کامالً نظري و پیچیدة آن شبه
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فلسفه لیکن در ترجمۀ فارسی . و هضم استکه البته براي اهل فن قابل درك 
ها از حیث روانی و  در اکثر قریب به اتفاق، عبارت ،متأسفانه ،شناسی و جامعه

رسایی دچار ضعف جدي است و شیوة انتخاب شده براي نگارش متن ترجمه 
 .غیرمعمول و به شدت نامأنوس است

  : مثال نگاه کنید به براي
جا به گردآوري و انتشار جداگانۀ چند اینما در «: ولصفحۀ یک، سطر ا - 

  »....بررسی از امیل دورکیم و 
کسی که مستقیما هنوز توانست بیافزاید آن او می« :9صفحۀ هفت، سطر  - 

  »......کند  اش را دنبال می جاي پاي او برنامه
پژوهش دربارة این که آیا مثالً قانونی که در مورد « :، سطر سوم1صفحۀ  - 

هاي بایسته ها صادق است در جایی دیگر نیز با دگرگونی یک نظام بوده
  » ...آید  راست می به

  .تا آخر متن 12، سطرهاي 45صفحۀ 
سال قبل است، ترکیب  25شیوة نگارش کتاب که مربوط به حدود   

را توأم با ) عربی یا التین(و غیر فارسی هاي فارسی  نامأنوسی از گفتار و واژه
گذاري به بار  نگاري و نقطه اي از اشکاالت مرتبط با ویراستاري، حروف پاره

 . آورده است
 :ها، سطر پنجم یرانی مطالعۀ فرهنگصفحۀ یادداشت مرکز ا

» problematics ؛ سطر سوم»راستاها«: دو، سطر اول ؛ صفحۀ» فلسفه: 
 :؛ پاراگراف دوم»اي گستاخانۀ خویشه نهاده هم« :؛ سطر دهم»ویژیسته«

، پارگراف »ن ثنویتیتبیی« :؛ صفحۀ چهار، سطر پنجم»تر فروتن« :سطر اول
» گره« :؛ صفحۀ پنج، سطر دهم»مکتب«ه جاي ب» دبستان« :دوم، سطر دوم

به جاي » اندیشۀ چیره و الگو« :؛ صفحۀ شش، سطر آخر»قواعد«ه جاي ب
، سطر سیزدهم و 45؛ صفحۀ »گروي روح« :طر آخر؛ صفحۀ ده، س»پارادایم«

به » بررسید« :، سطر چهارم47؛ صفحۀ »مکشوف«و » فرودین« :شانزدهم
شود به  مربوط می« :، زیرنویس، سطر سوم87؛ صفحۀ »کردبررسی «جاي 

 :، سطر دوم109؛ صفحۀ »مارس 27ثات چند تست اخذ شده از مباح
  .»وارونه«: ؛ سطر هفتم»ام کردهطرح یا مطرح «به جاي » ام نهاده  پیش«
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یا استفاده » و«و حرف عطف » :« ؛ »و«رف عطف و ح» کاما«استفاده از  - 
صفحۀ یک، سطر نهم؛ سطر : به طور همزمان» و«از نقطه و حرف عطف 

، 67، سطر سیزدهم؛ صفحۀ 45دوازدهم؛ صفحۀ دو، سطر هشتم؛ صفحۀ 
، سطر چهارم و 89 حۀپاراگراف آخر، سطر چهارم و پنجم؛ سطر هفتم؛ صف

  ، پاراگراف آخر، سطر هفتم؛ 105سطر هفتم؛صفحۀ  ،102 دوازدهم؛ صفحۀ 
صفحۀ سه، پاراگراف آخر، سطر هفتم، : عدم استفاده از کاما در جاي الزم - 

روي «؛ صفحۀ شش، سطر هیجدهم، بعد از کلمۀ »دانش«بعد از کلمۀ 
   .»محتواي کل«ر هشتم، بعد از کلمۀ ؛ صفحۀ هفت، سط»دهد می

به جاي غالباً؛ سطر دهم، » غالبا«صفحۀ چهار، سطر هفتم، : اشتباه چاپی - 
م«به جاي » هم« ؛ »در«به جاي » ر«؛ صفحۀ هفت، سطر شانزدهم، »ه

  .»از آن بکاهد«به جاي » از بکاهد«، پاراگراف دوم، سطر دهم، 103صفحۀ 
 

ی ایرانمرکز  1360ت ظاهري کتاب که در سال به طور کل، وضعی  
، نامطلوب و نامناسب است که به قرار است ها منتشر کرده مطالعۀ فرهنگ

اي از آن به  هاي بعد بهبود نیافته و تجدید چاپ شایسته اطالع، هرگز تا سال
 . عمل نیامده است

  
 بررسی محتوایی

بوگله اصطالحات تخصصی . و س در متن اصلی، نویسندة اثر، دورکیم  
ها روشن کردن معنا اند، شاید همۀ هدف و تالش آن ردهکار بهو بجا ب را درست

داوري واقعی و « :از قبیل. رست اصطالحات تخصصی استو مفهوم د
اخالق و تعین « ؛»معناي تصور و آگاهی فردي و جمعیمفهوم و «، »ارزشی

که دورکیم بینشی ماتریالیستی، این«؛ »خالقی و ابعاد اجتماعی آنواقعیت ا
در حقیقت هر کدام «و » پوزیتیویستی به معناي افراطی نداردارگانیسیستی و 

  .»شود اي را شامل می از اصطالحات یاد شده نزد او چه معنا و حوزه
هایی نو و عمدتاً  رغم تالش مترجم براي ارائه معادلعلی ،در مجموع  

گذاري کیفیت و یکدستی  اصیل، کار ترجمه و معادلبرگرفته از زبان فارسی 
و احیاناً رایج  هاي نسبتاً درست برخی معادل از در مواردي،. داردالزم را ن
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، ولی )3صفحۀ ( cinscienceآگاهی در برابر  :مانند استفاده شده است،
 . متداول هستندهاي استفاده شده نامأنوس و نا دلاغلب معا
ممکن است آنها را نادرست نپنداریم، لیکن به اندازة کافی رسا  ،اگرچه

صفحۀ : مانند. افتند در متن عبارات به خوبی جا نمی ،بیشتر موارد نیستند و در
 :صفحۀ سه، سطر یازدهم: orientationsراستاها در برابر  :دو، سطر اول

گرایی  ارگانیزم فحۀ چهار، پاراگراف سوم، سطر دوم؛ص ؛faitsها در برابر  ه بود
صفحۀ ، utilitarismeو سودگرایی در برابر  organicismeدر برابر 

یکتانگري در برابر  :حۀ هفت، سطر دوازدهمصف گروي؛ ماده: شش، سطر اول
monisme هاي بایسته در برابر  دگرگونی :، سطر پنجم1، صفحۀ

mutatis mutandis ها در برابر  تیتر فصل، برنهاده :47؛ صفحۀ
Theses و . ...  

هاي صورت  طور که از عنوان کتاب مشهود است، ماهیت بحثهمان  
شناختی  گرفته به شدت نظري و حد مشترك میان موضوعات فلسفی و جامعه

بندي نهایی، تمرین و  جمع :شود و در نتیجه از ابزارهایی مانند را شامل می
. در آن خبري نیست... آزمون، نمودار، جدول، آمار، مقایسه، تصویر، نقشه و 

گیري یا  مه و نتیجههمچنین در ابتداي هر مقاله یا گفتار و در انتهاي آن مقد
 .شود پرسش و تمرینی دیده نمی

با سرفصل هیچ درس خاصی به طور کامل، مستقل و  مطالب اثر  
کتاب  پوشش سرفصل درس خاصی یا براي زیرا براي. مستقیم انطباق ندارد

 . درسی براي عناوین امروزي نوشته نشده است
، دورة »شناسی جامعه نظران صاحببررسی آثار «این کتاب، در درس   

منبع فرعی یا مرجع در درس  و» 2و  1مبانی فلسفۀ «کارشناسی یا 
هاي  در دوره ،مبحث دورکیم و به همین سیاق »)1(شناسی  هاي جامعه نظریه«

براي شناخت بینش  ،کتاب مرجع و مکمل، البته به میزان بیشتر، براي باالتر
فلسفۀ علوم «در دروس . شناختی دورکیم مناسب است جامعه –فلسفی 
و  »)1(شناسی هاي جامعه بینش«و  »شناسی هاي جامعه نظریه« »اجتماعی

 .نظایر آنها در دورة کارشناسی ارشد



263        شناسی      فلسفه و جامعه

هاي اساسی که کتاب به آنها  ها و پاسخ از حیث مطرح بودن پرسش  
چنان مباحث کتاب را ، همرغم گذشت حدود یک قرنپرداخته است، علی

در چاچوب روشن شدن  خصوص،به. ستا ارزش و قابل طرح دانتوان ب می
 .بعضی از موضوعات کلیدي دورکیم درمورد عمق اندیشۀ

در این کتاب بینش نوآورانۀ دورکیم در خصوص موارد زیر به خوبی   
خصوص آگاهی، وجدان یا هنسبت فرد و جامعه و ب«:  عرضه شده است

 ؛»سیشنا مفهوم جامعه و جامعه«؛ »ها و تصورات فردي یا جمعی  یافتدر
ی به معناي دي، غیرارگانیسمغیرما ،تجربی و در عین حال –نگاه علمی «

روشن « ؛»ه عنوان نوعی ارگانیسم بیولوژیکانگاري یا پنداشتن جامعه ب جسم
یرمادي رغم تصوري، روانی، غهاي اجتماعی که علی ساختن ماهیت پدیده
گوناگون شناسی صور  که موضوع مطالعۀ جامعهاین«، »بودن، واقعی هستند

چگونه اخالق «که و این» ردارهاي جمعی استها، باورها و در نتیجۀ آنها ک ایده
هاي احساس اندیشه و  ها، هنجارها یا شیوه اي از ارزش به عنوان مجموعه

شناسی قرار  جامعه وع اصیل نوعی علم تجربی با نامجمعی موض عمل
ساختن مشخص  ،و در عین حال» ماهیت اجتماعی اخالق«، »گیرد می
توجه « ؛»ن به آن در قلمرو علمی تازهمختصات فعل اخالقی و نحوة پرداخت«

و » هاي واقعی و ارزشی هاي میان داوري نسبت ،ها و درعین حال به تفاوت
شناسی به عنوان علمی جدید با این دو گونه از  شناس به جامعه نسبت جامعه«

شناس هم در  نقش ارزش و واقعیت در کار جامعه ،ها و در عین حال داوري
 . اي نکات دیگر و پاره» ریزي و عمل مقام شناخت و هم در مقام برنامه

در حد مطلوب و  نظم منطقی و انسجام مطالب در هر فصل و کل اثر  
 . مناسبی است

دورکیم به عنوان نویسنده  ،به مقتضاي مباحث و در چارچوب زمان خود  
 . خذ الزم استفاده کرده استاول و مرجع از منابع و مأري درجه و متفک
گرا، انتقادي، علمی، تجربی و  دورکیم نوعی بینش فلسفی واقع  

وي در صدد آن است تا . دهد پوزیتیویستی را در حد متعادل در کتاب ارائه می
واقعی بودن، قابل مطالعه و شایان توجه بودن نمودهاي اجتماعی را در 

  . ه به اثبات رساندچارچوب علمی تاز
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گرایانه،  شناسی ر آثار دورکیم تبیین فردگرایانه، روان، مانند سایدر این کتاب
هاي  گرایانه، غیرمستند، غیراجتماعی و غیرتجربی پدیده شناختی، مادي زیست

که آن  جامعه در عین تشکل پیدا کردن از افراد بی. شود اجتماعی مردود دانسته می
ی فردیت آنها به طور کل بینجامد، از کلیت و جامعیتی به منکوب ساختن و نف

وي در پیروي از شارل رنوویه معتقد . منحصر به فرد با خواص ویژه برخوردار است
جمع است به طوري که  اتر بودن کل نسبت به اجز به متفاوت بودن برتر و جامع

تازه از اي  روشنگر خصوصیات کل به عنوان گونه تواند ساده یا جبري اجزا نمی
همچنین به پیروي از امیل بوتره معتقد به تمایز سطوح مختلف . واقعیت باشد

اي باالتر از ترکیب  هر سطحی از پدیده. واقعیت در عین ارتباط میان آنهاست
اما به وسیله اجزا متشکلۀ خود قابل تبیین . یابد تر شکل می هاي سطح پایین پدیده

سطوح چهارگانه واقعیت از نظر ). اي آخرنگاه کنید به صفحۀ هفت، سطره(نیست 
همچنین .  هاي طبیعی، زیستی، روانی و اجتماعی پدیده :ند ازادورکیم عبارت

دورکیم بر آن است که انسان وقتی انسان است که متمدن باشد و تمدن جز با 
آرون،  :نگاه کنید به(گیرد  کار اجتماعی شکل نمی جامعه و در پرتو نظام تقسیم

، باقر پرهام، تهران، انتشار شناسی اساسی سیر اندیشه در جامعهراحل ریمون، م
از کارکردها و پیامدهاي غیرمستقیم رشد و ). 442صفحۀ  :1381علمی و فرهنگی، 
تر و  اي متمدن کار اجتماعی، ایجاد تمدن و پیدایش جامعه تحول تقسیم

کار اجتماعی،  د تقسیماین همه، البته با تحقق کارکرد اصلی رش. تر است یافته توسعه
  .آید تر شدن جامعه فراهم می انسجام بیشتر و ارگانیک

چه رویکرد آکادمیک اثر، اعم از فلسفی اب ابعاد مخرب ندارد و چنانکت  
ها و معضالت اجتماعی و  و علمی و نتایج حاصل از آن در مقام شناخت پدیده

تر در  ، پویاتر و منسجمتر اي سالم ها براي رسیدن به جامعه مبارزه با نابهنجاري
 . تواند موثر و مفید واقع شود مد نظر قرار گیرد، می

اي از اثر  به این معنا که اقتباس یا خالصه. است کتاب ترجمه کامل  
اصلی صورت نگرفته است، اما، احتماالً منابع و ارجاعات کتاب حذف شده 

 .وجه ترجمه روان و رسا از کار در نیامده است است و به هیچ
مواردي چند، توضیحاتی معموالً کوتاه به ضرورت ، دراز سوي مترجم  

اما از مقدمه، توضیح و نقد مطالب به شکل مفید و قابل . در پانویس آمده است
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 رغمعلی ،یابی و رعایت اصول ترجمه توجه خبري نیست و در خصوص معادل
نیامده  چنان که باید جذاب و مفید از آب درتالش و زحمت مترجم محترم، کار

  .است
 

  پیشنهادها
یکی از کارهاي برجستۀ امیل دورکیم است که سازمان  شناسی فلسفه و جامعهکتاب، 

شناسی به عنوان  فکري وي را از حیث بینش فلسفی وي نسبت به انسان، جامعه، جامعه
اما این اثر مهم به علت . دارد کنندة انسان اجتماعی و جامعه نوین عرضه می علم مطالعه

اعتنا تجدید چاپ نشده و از سوي خوانندگان فارسی زبان  1360مۀ نامطلوب از سال ترج
  :شود لذا پیشنهاد می. استنشده 
 مانند آثار دورکیم فارسی و جمی زبردست و مسلط به زبان فرانسه متر را مجدداً کتاب

. شودتجدید چاپ ترجمه و در شکلی تازه و نوین ... گهر و  باقر پرهام، عبدالحسین نیک
نظر  اي از یک صاحب نامۀ تخصصی و احیاناً با مقدمه همراه با فهرست منابع و اعالم، واژه

. هاي کلی او را روشن سازد ر آثار دورکیم دیدگاهنسبت به آراي موجود در کتاب و سایکه 
توجهی قرار گیرد، زیرا نقش مهمی در روشن  به هر حال نباید این کتاب مورد غفلت و بی

  . ام مطرح شده در کار دورکیم داردها و نقاط ابه خی پرسشساختن بر



  
 



  
 

  
  
  
  
  
  

  قواعد روش جامعه شناسی : عنوان اثر
  محمد کاردان علی/ امیل دورکیم : مترجم/ مؤلف
  چاپ ششم  1383/  دانشگاه تهران :نشرسال / ناشر

   
  معرفی، نقد و بررسی

وي . دیده از جهان فرو بست 1917به دنیا آمد و در سال  1858امیل دورکیم در سال 
به پایان رسانید و از این  1882تحصیالت خود را در دانشسراي عالی پاریس در سال 

دورکیم در همان اوان جوانی . ها اشتغال ورزید ن به تدریس در دبیرستا 1887تاریخ تا سال 
شناسی در  پس از تأسیس کرسی جامعه. ر اجتماعی عالقه داشتبه تفکر و مطالعه در امو

دورکیم در دورة استادي و . استاد این درس برگزیده شد مقامدانشکدة ادبیات بردو، وي به 
  . شناسی اشتغال داشت تا پایان عمر، پیوسته به تدریس دو رشتۀ علوم تربیتی و جامعه
به امل او شد، رسالۀ دکتري او نخستین تحقیق اجتماعی دورکیم که موجب شهرت ک

قواعد نی کتاب یع ،و چکیدة آن) 1892(تألیف این کتاب . بود» تقسیم کار اجتماعی« نام
 3: 1383دورکیم، (دورکیم را در صف استادان سربن درآورد ) 1894( شناسی جامعه روش

– 2.(  
و یک به جز مقدمۀ مترجم، دو مقدمه از نویسنده شناسی  قواعد روش جامعهکتاب 

مقدمۀ چاپ دوم، به اندازة یک فصل  خصوصبهسرآغاز در ابتداي کتاب ـ که هر یک، 
گیري و  کتاب ارزشمند و حاوي نکات مهم و راهگشا هستند ـ از شش فصل و یک نتیجه

هاي جوامع  در مقدمۀ مترجم، در باب ویژگی. بندي نهایی فراهم آمده است جمع
هاي  ما و ضرورت توجه به علم و تحقیق و پژوهش نیافته، جامعه یافته و توسعه توسعه

نیز در مورد جایگاه کتاب و  یهای کتابعلمی روشمند و در نتیجه ضرورت استفاده از چنین 
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نامۀ وي و دلیل  نویسندة شهیر آن، امیل دورکیم و اهمیت این اثر و نکاتی دربارة زندگی
ۀ مطالعات و تحقیقات دانشگاه ترجمه و انتشار این کتاب از سوي ایشان به سفارش موسس

  .تهران اشاراتی رفته است
در مقدمۀ چاپ دوم، دورکیم از فقر پژوهشی علمی، غلبۀ تصورات و تفکر عامیانه بر 

هاي اجتماعی و ابعاد  ها و ضرورت نوعی پاالیش فکري در خصوص مطالعۀ پدیده اندیشه
هایی از کارهاي  ت و مثالگوید و در این باب نکا یک علم تازه در این قلمرو سخن می

که نوعی  - وي رسالت خود را . نماید ذکر می) کار، جرم و مجازات تقسیم(ش اپیشین
گرایانه و به  گرایی مثبت گرا و عقل گرایی عقل رسالت علمی متعهد در چارچوب مثبت

هاي  را به عرصۀ پدیدهی داند که تفکر علمی و علّ در این می - تعبیري متعادل است 
،  چرایی و چگونگی رخدادهاي علمی را در قالب نوعی نظم نظري و تبیین عی بکشااجتما

جویانۀ انسان در قلمرو  تواند راهگشاي عمل مداخله پذیر که می ردي و آزمونکارب –علمی 
تدوین و  ،به هر حال. بیان نماید) شناسی در این جا جامعه و جامعه(اش باشد  مطالعاتی

پذیر کردن این رسالت و تحقق  اپ نخستین گامی در جهت امکانانتشار این کتاب را در چ
  . داند کاربردي خود می –هدف علمی 

آمده پس از انتشار  هاي پیش در مقدمۀ چاپ دوم به برخی ابهامات و سوء تفاهم    
به . دهد ها و مدعیات خود را بیشتر و بهتر توضیح می اي از ایده کند و پاره کتاب اشاره می

 ،به ویژه در خصوص فصل اول و دوم آن ،دلیل این مقدمه در فهم مطالب کتابهمین 
  .بسیار مفید و حائز اهمیت است

سرآغاز کتاب به ضرورت وجودي این مجموعه براي نشان دادن قواعد و     
شناختی و خالء موجود در این زمینه و چرایی و چگونگی  هاي پژوهش جامعه دستورالعمل

ها از ز فصل اول تا ششم که هر یک از آناما ا. صاص یافته استتدوین این اثر اخت
هاي مطرح  از طرح ایدة اصلی، نظریه ،یعنی ؛ساختاري منسجم و منطقی برخوردار است

سرانجام بیان قواعد  ها و تعاریف و اثبات دیدگاه خود و دربارة آن، بررسی انتقادي نظریه
ند راهنماي محققان باشد، تفکر دورکیم توا ی که در موضوع حیطۀ آن فصل میشناخت روش

توان  در یک بازسازي از اندیشه و روش کار دورکیم می. به صورت زیر سیر کرده است
 :به دو چیز نیاز است» شناسی علمی جامعه«یا » شناسی علم جامعه«براي ایجاد یک : گفت

واعد وجود ق – 2 ي اجتماعی و اثبات آن؛ها وجود قلمرو موضوعی خاص پدیده – 1
  .ها در قلمرو آن  شناسانه براي تحقیق و بررسی پدیده روش
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دهد و از دو طریق قیاسی با اتکا بر اصل  فصل نخست کتاب به نیاز اول پاسخ می
هاي عضوي  هاي اجتماعی که باید پدیده هایی از پدیده ذکر مثال(ترکیب و روش استقرایی 

ند و جز زندگی اجتماعی و تعامالت ااوتها متفشناختی، مادي و نظایر آن وانیا اندامی، ر
شناسی  به اثبات قلمرو موضوعی جامعه) بین فردي و جمعی، خاستگاه و منشا دیگري ندارد

  . پردازد می
شناسی  ۀ قواعد روشیعنی تدوین و ارائ ،فصل دوم تا ششم کتاب به نیاز و هدف دوم

ه گام به شرح زیر این کار اي اجتماعی اختصاص دارد که به صورت گام به  مطالعۀ پدیده
  .شود انجام می

چگونگی مشاهده، تعریف و تحدید موضوع مورد مطالعه از میان وقایع اجتماعی، نحوة 
جوامع  )نوع(بنديها، چگونگی تقسیم این پدیده هاي بیمارگون و سالم جداسازي صورت

یانه، هاي فردگرا بیینت(ها  براي ایجاد زمینۀ مناسب در تشخیص دو دسته پدیده
تجزیه و تحلیل ). گرایانه یا صرفاً کارکردي و غایت گرایانه شناسی گرایانه، روان ذات

وم ها و بیان مفه ی میان پدیدهپیشنهادي جان استوارت میل در تشخیص و اثبات رابطۀ علّ
ی شناس ها و به چه دلیل براي جامعه که کدام یک از روشرابطۀ علی در این زمینه و این

بتوان تبیین انجام شده در مرحلۀ قبل را از طریق  به طوري که در نهایت ترند، مناسب
هاي مورد نظر، مدلل و موجه ساخت و برخی جزئیات دیگر و سرانجام  اثبات رابطۀ پدیده

اي که امکان و ضرورت  گیري نهایی از مباحث کتاب و معرفی خصوصیات علم تازه نتیجه
تر محقق نشان داده پیش را که شناسانۀ آن روش هاي موضوعی و قواعد پیدایش آن، قلمرو

اي علمی را از مباحث عامیانه، فلسفی، مسلکی، مذهبی،  که چگونه باید رشتهاست و این
  . عرفانی و اخالقی درباره جامعه و زندگی اجتماعی تمییز داده و مبرا دانست

  
  بررسی شکلی 

در کل متن براي خوانندگان مبتدي و فاقد زمینۀ تخصصی الزم براي   
لیکن در اصل، مطلب رسا و . نماید گونه مباحث، دشوار و پیچیده می ادراك این

بدون شک، چنین قضاوتی به فهم کلیت و . اغلب در سطح تخصصی روان است
گفتن چه درصدد اش و در آنهاي کتابر ظرایف اندیشه و روش دورکیم در سای

  .گردد میاز آن در این کتاب است، ب
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سال پیش  40به  اي که در حد ترجمه ،قواعد ویرایش و نگارش  
گذاري و بعضاً برخی  ها در نقطه البته برخی کاستی. شده است گردد، رعایت برمی

هایی را به وجود آورده است که گاه به بدفهمی منجر  اشتباهات چاپی، کاستی
؛ »شناس جامعه«ي به جا» شناسی جامعه« :چهارم سطر، 2مانند صفحۀ . شود می

تعقل « :، سطر نهم9؛ صفحۀ »متعلق«به جاي » معلق« :، سطر اول9صفحۀ 
، 119صفحۀ ، سطر نوزدهم و 94؛  صفحۀ »تعقل علمی« به جاي » عملی

، سطر 103؛ صفحۀ »بالعکس« به جاي» بعکس« :پاراگراف دوم، سطر سوم
؛ صفحات »و«جدهم، استفاده از عالمت نقطه و ، سطر هی107و صفحۀ  :یازدهم

  .در قسمت خالصۀ فصل»  -«استفاده از عالمت نقطه و  136و  135، 104
 ،هر چند از کارهاي اولیۀ ایشان است ،اما در کل نثر و نگارش مترجم محترم 

هاي  انگاري و ضعف سستی، سهل. تا حد ممکن مستحکم و فاضالنه است
هر چند با بازنگري . شود پردازي مترجم دیده نمی تساختاري در عبار  اساسی

و ) گذاري عالیم نقطه(خصوص با ویراستاري مجدد آن از نظر شکلی هترجمه و ب
سازي برخی عبارات و احیاناً توضیحات تکمیلی نسبت به مطالب آن و چاپ  ساده

ر ت آسانتواند بهتر و  می دتر، استفاده از این اثر ارزشمندبندي جدی کتاب در صورت
 .شود

آرایی، صحافی، طرح جلد، کتاب مورد  نگاري، صفحه از حیث حروف  
بررسی تا چاپ چهارم تغییري نداشته و طرح روي جلد آن معمولی، رسمی و 

آرایی  نگاري و صفحه حروف. یعنی انتشارات دانشگاه تهران است ،معرف ناشر آن
عالوه بر تغییرات  ،اما در چاپ پنجم و ششم. هاي قبل، قدیمی است در چاپ

فونت (نگاري  طرح جلد و صفحات اولیۀ مرتبط با شناسنامۀ کتاب و ناشر، حروف
آرایی کار خاصی صورت  اما براي صفحه. امروزین و جدید هستند) استفاده شده

در چاپ جدید  هاي قبلی وجود داشته ي که در چاپا نگرفته و حتی سرصفحه
البته در حد . لی تا حدي بهتر شده استدر کل، کتاب از نظر شک. شود دیده نمی

حد هاي قبلی را در  آرایی چاپ نگاري و صفحه خوب، اگر طرح روي جلد، حروف
در چاپ جدید کار اساسی  فرض کنیم،) به خاطر قدیمی بودن آنها(متوسط 

  .صورت نگرفته است که وضعیت کتاب را در حد بسیار خوب بهبود دهد
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با تکیه بر بخشی و   است درحد اشاره مکمل  این کتاب براي دروسی که  
لذا تناسب حجم کتاب با تعداد واحدهاي درسی . شوداز مطالب آن استفاده می
 نظران صاحبآثار « اما در خصوص درس بررسی. چندان مطرح نیست

مورد بررسی از یک  هاي کتابکه باید به عنوان یکی از  »شناسی جامعه
این درس حجم کتاب کامالً متناسب  ، باید گفت، نسبت بهت توجه شودشخصی

است، هر چند سطح تحلیلی مباحث  دقایق موجود در آن وقت زیادي را براي 
  .کند توضیح و نشریح مطالب طلب می

شش بار  ،تاکنون 1343 ،اثر مورد بررسی از نخستین سال انتشار خود  
به  1383در سال  و در نهایت 1373و  1368، 1362، 1355هاي در سال(

تجدید چاپ ) بت هفتادمین سال تأسیس دانشگاه تهران براي ششمین بارمناس
  :باشد ی به شرح زیر میتغییرات شکل هاي قبلی ست که نسبت به نسخهشده ا

تا چاپ (رنگ طرح جلد قبلی سفید بوده . طرح و نوع جلد کتاب تغییر کرده است –
آبی و فونت متفاوت هاي  با زمینۀ سبز و نوشته) چاپ ششم(که در طرح جدید ) پنجم
با جلد قبلی که  تر و روغنی است در مقایسه جنس جلد کتاب از کاغذ ضخیم. باشد می

   .معمولی بوده
  .شناسنامۀ کتاب به شکل جدید عنوان شده است –
  .در چاپ ششم،  مقدمۀ ناشر به آن اضافه شده است –
  .متن کتاب با فونت جدید نوشته شده است –
، پاراگراف دوم، سطر 29مانند صفحۀ . ها تغییر کرده است وانبرخی از کلمات و عن –
واقعۀ « :، سطر سوم 32بوده است؛ صفحۀ » ینبنابر ا«هاي پیشین  در چاپ» باري«اول 

در » حالّ«واژة  32بوده است؛ صفحۀ » وقایع اجتماعی«هاي پیشین  در چاپ» اجتماعی
شده است؛ تیتر فصل  ترجمه» درون ذاتی«که قبالً  Immanenceبرابر اصطالح 

، تغییر »اجتماعی) تیپ(قواعد تشکیل انواع «به » قواعد تشکیل انواع اجتماعی«چهارم از 
  ). این تغییر در فهرست مطالب اعمال نشده است(کرده است 

  
  بررسی محتوایی

به مفاهیم  دورکیم با دانش فلسفی، منطقی و مطالعات وسیع خود  
و گاه خود  صحیح به کار برده جاي مناسب وها را در تخصصی تسلط داشته، آن
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ی از مفاهیم و البته برخ. اي بوده است مبدع و مبتکر مفاهیم و اصطالحات تازه
هاي  شناختی، نوشته ها که از فلسفه، مطالعات مردماصطالحات به جز آن

انسانی اخذ شده، برگرفته از  ر مباحث علومشناختی کنت و اسپنسر و سای جامعه
هاي آسیب  مانند پدیده. ی استشناس یعنی زیست ،مدرن براي دورکیم علم الگو و
، از منطق، مفهوم جنس، نوع، فصل، ... یا مرضی، همبستگی ارگانیک و  شناختی

نگاه کنید به فصل سوم و (عرضی و ذاتی در کتاب سخن به میان رفته است 
و مفاهیم مرتبط از فلسفه ... گرایی، رئالیسم و  گرایی، عقل مفاهیم مثبت) چهارم
 ،به هر حال. است) فصل چهارم(بندي جوامع ملهم از کارهاي اسپنسر  با نوع

اش تسلط کامل داشته است و از این حیث نقص  دورکیم بر مفاهیم مورد استفاده
  .رسد خاصی به نظر نمی

زبان نگارش این اثر فرانسه بوده است که مترجم محترم آن، با توجه   
ارسی و فرانسه و مباحث تخصصی علوم انسانی، به تسلط بر دو زبان ف

به خوبی توانسته است، ) خاطر رشتۀ تخصصی خود به(شناسی دورکیمی  جامعه
هاي نسبتاً مناسبی را براي  کتابی به این دشواري را به فارسی برگردانده و معادل

رنگ و بوي نسبتاً قدیمی  ،لیکن در یک نگاه. اصطالحات کتاب به کار گیرد
سال پیش و ادبیات آکادمیک آن  40ها مربوط به حدود  گذاري و معادلترجمه 

در مواردي ممکن است . بینیم، مشهود است هاي زیر می دوره چنان که در مثال
هنر، = صناعت  سازي یا به شکل بهتر جایگزین کرد؛ بتوان تعبیرات فارسی را نو

، Immanenceدر برابر اصطالح » حالّ«واژة  32صفحۀ  ،درون ذاتی= حال 
= جریان اجتماعی «  .، سطر هفتم24در صفحۀ » طق جدالیدرشت پاالي من«

  ... و » فرایند اجتماعی
چینی و طرح مقدماتی  در این کتاب همچون دیگر آثار دورکیم زمینه  

اي از استدالل شامل طرح و دفع سواالت  مباحث، ذکر مثال و آوردن زنجیره
براي . (شود یجۀ نهایی، جا به جا دیده میمقدر و مفروض یا ممکن تا حصول نت

جدول، نمودار،  :اما از ابزارهایی مانند).  نگاه کنید به فصول دوم و سوم ،مثال
که این اثر از ظري بحث و هم به جهت آنها به دلیل ماهیت ن نقشه و نظایر آن

  .شناسی است، استفاده نشده است کالسیک و قدیمی در جامعه هاي کتاب
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آثار «یعنی بررسی  ،ترین درس نسبت به این کتاب با متناسبدر ارتباط   
، این اثر، متن اصلی و تماماً قابل استفاده است و »شناسی جامعه« »نظران صاحب

شناس در طول یک  باید آثار یک جامعه مطابق شرح سرفصل این درس که می
ر به سایما بدیهی است در کنار آن باید ترم تدریس شود، کامالً متناسب بوده، ا

بنابر . را نیز توجه نمود) ن مورد، امیل دورکیمدر ای(شناس انتخاب شده  آثار جامعه
  . دهد این، قسمتی از هدف درس را پوشش می

تواندتا  ه و برنامۀ درسی استاد، میاین اثر، جنبۀ کمکی و مکمل دارد که به نسبت عالق
هاي  نظریه«و  »ها بینش«در دروس . حدودي به آن اشاره و استفاده شود

توان  ارشد، استفادة نسبتاً بیشتري از این کتاب می در مقطع کارشناسی »)1(شناسی جامعه
  ).در دورة کارشناسی »شناسی هاي جامعه نظریه«در مقایسه با دروس . (کرد

با توجه به زمان انتشار این اثر و دانش نظري و روش موجود   
 ،آن هم در کشور فرانسه ،یشناسی در آن زمان که در سطح دانشگاه جامعه

عمدتاً محدود به کارهاي کنت و دورکیم بوده است، محتواي اثر با عنوان کتاب 
این کتاب در حقیقت . و فهرست ارائه شده، کامالً متناسب و مرتبط است

هشی است که دورکیم در رسالۀ دکترا خود اي از دیدگاه و روش پژو چکیده
که  ،حدي در همان زمان در مورد خودکشی و تا »درباره تقسیم کار اجتماعی«

در نتیجه محتواي . هنوز به چاپ نرسیده و در حال انجام بود، به کار گرفته است
  .اثر در این چارچوب و محدوده، کامالً متناسب و شایسته است

بین  »شناسی جامعه نظران صاحبآثار «با هدف و شرح درس بررسی   
  .تناسب دارد% 50تا  20

 نظران صاحببررسی آثار «به ویژه درس  ،مربوطهدر دروس   
 دورة شناسی متناسب با هاي مختلف جامعه ي گرایشبرا »شناسی جامعه

  .است کارشناسی و کارشناسی ارشد
ها، هاي اجتماعی، نحوة مشاهدة آن یدهمباحث دورکیم دربارة پد ،چندهر  

ید روابط میان هاي اقامۀ استدالل براي تأی ها، شیوه چگونگی تبیین این پدیده
ها و کلیت کتاب همچنان زنده، مفید و مؤثر و اغلب صحیح است، لیکن در  آن

ها و تجدیدنظرهایی وجود دارد که مباحث  برخی موارد و نکات ظریف، نوآوري
جدید را تشکیل داده گیري مباحث  بناي شکل اما سنگکتاب فاقد آنهاست،  این
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شناسی مستلزم وجود دو  جامعهعلم در مورد این عقیده که  ،مثال براي. است
اسی متناسب و خاص آن شن قلمرو موضوعی خاص و داشتن روشچیز، 

توان گفت که پیدایش  به تبعیت از رویکرد وبر و دیگران می موضوعات است،
ها به عنوان  شناسی لزوماً متوقف بر وجود و تعیین بخشی از پدیده علم جامعه

بلکه با داشتن دیدگاه،  ،شناسی نیست هاي اجتماعی و قلمرو خاص جامعه پدیده
تازه و از  هاي پیشین از قلمرو نو، علمی رویکرد، پرسش تازه و مطالعۀ پدیده

گرایان و فردگرایان  چنان که برخی نامآن. تواند شکل گیرد شناسی می معهجمله جا
. اند شناختی را فراهم آورده ها یا درك جامعه شناسی و تحلیل اي از جامعه هم گونه

مراحل اساسی اندیشۀ در مباحث ریمون آرون در کتاب  :نگاه کنید به(
نوشته عبدالکریم سروش  علوم اجتماعیفلسفۀ بخش ماکس وبر،  شناسی جامعه

  )نوشتۀ مصباح یزدي جامعه و تاریخو کتاب 
هاي نظري،  همچنین در مورد تبیین و الگوهاي مقبول آن و قواعد و امکانات، استدالل

رت گرفته است هاي بسیاري صو ها، نوآوري افزارها و رایانه تجري و آماري به کمک نرم
باشد، ) هاي کتاب داده(دگاه و مباحث دورکیم در این کتاب که ناقض دیکه البته بیش از آن

  .دنباله و مکمل آن است
هاي اثر با توجه به زمان انتشار آن و حتی با توجه به  بنابر این میزان روزآمدي و داده

 .شناسی در حال حاضر، هنوز هم مطلوب و قابل قبول است پیشرفت علم جامعه
گراي  ی و مثبتشناسی تجرب جامعه ایدة اصلی کتاب، یعنی تدوین نوعی  

چنان که دورکیم خود در مقدمه چاپ اول و فرازهاي آغازین معقول و متعادل آن
فصل سوم کتاب بدان اشاره کرده است، اثبات قلمرو موضوعی و تهیۀ اصول و 

شناسی متناسب با این قلمرو موضوعی، تالش براي اثبات ضرورت،  قواعد روش
شناسی در مقایسه با علوم رقیب آن، ارائۀ  ستقل جامعهاهمیت و جایگاه رشتۀ م

هایی که  هاي اجتماعی به عنوان پدیده رویکردي تازه براي نگرستین به واقعیت
بودن، عمومیت  از صالبت، عینیت، خارجی ،علیرغم داشتن وجود تصوري و ذهنی

د، داشتن و الزامی بودن قابل توجهی که خاص هر پدیدة واقعی است، برخوردارن
شناسی از دو طریق قیاسی و استقرایی، تشریح  نشان دادن قلمرو موضوعی جامعه

هاي اجتماعی، بیان ضوابط و مشاهده و تعریف وقایع  ها و انواع پدیده ویژگی
اجتماعی و تشخیص بهنجار از نابهنجار و به خصوص روشن ساختن قلمروهاي 



275        شناسی      قواعد روش جامعه

 هاي غیرمجاز و قبول نشناختی از تبیی هاي جامعه مجاز و قابل قبول، تبیین
ی میان توان در پیوند کم و بیش علّ و تعیین ضوابطی که بر اساس آن می نشدنی
هاي پژوهش  ها و فرصت ها استدالل کرد و نیز توجه به امکان پدیده
هاي خاص که جاي امیدواري و تالش  شناختی در برابر برخی محدودیت جامعه
کات دیگر از جمله در باب تعریف جرم در کند و بسیاري ن شناسان را باز می جامعه

نگري در مقدمۀ چاپ دوم و ول و تعریف شیء و قاعدة شی ء مقدمۀ چاپ ا
ین اثر و تفکر نظري و هاي نوآورانۀ ا فصل دوم کتاب همگی از نمونه

  .شناسی به روایت اوست دورکیم در باب علم جامعه شناختی روش
زمان و برخی تغییرات اساساً تفکر منطقی دورکیم با وجود گذشت   

. نماید تکاملی نسبی در آن از آغاز کار تا پایان راه، بسیار منسجم و یکپارچه می
هاي تحقیقی او هویدا است که در حقیقت یک نوع بینش  امري که در همۀ پروژه

  .گیرد و خط فکري و روشی را براي بررسی مصادیق مختلف به کار می
. کند منسجم و با معنا پیروي می این کتاب در کل از طرح و ساختاري  

ابتداي کتاب ـ که  به جز مقدمۀ مترجم، دو مقدمه از نویسنده و یک سرآغاز در
مقدمۀ چاپ دوم، به اندازة یک فصل کتاب ارزشمند و حاوي  خصوصهر یک، به

گیري و  نکات مهم و راهگشا هستند ـ کتاب از شش فصل و یک نتیجه
  . است تشکیل شدهبندي نهایی  جمع

طرح کل مطالب هم در هر یک از فصول و هم در کل کتاب از نوعی برنامۀ منطقی و 
به طوري که این . کند گام به گام پیشرونده در رسیدن به هدف نویسندة کتاب پیروي می

  .شناسی دورکیمی تلقی کرد توان به مثابه مانیفست جامعه کتاب را می
نیان به ویژه کنت و یار پیشاز کارها و آث ،دورکیم هر جا که الزم بوده  

و عالوه و در مواردي اشخاص دیگر استناد کرده ) 114، 137صفحات (اسپنسر 
قادي،  نقایص بینشی کمتر علمی معموالً با رویکرد انت ، هاگیري از آثار آن بر بهره

شناسی آکادمیک و منسجم خود  ها را بر مال ساخته و زمینه را براي طرح جامعهآن
سرآغاز (و اسپنسر ) 24صفحۀ (اشارات دورکیم به آثار کنت . استفراهم آورده 

و  59صفحات (و گاروفالو ) 97و  24صفحات (و نیز ارجاع به آثار اسپنسر )  کتاب
در مقدمه چاپ اول و فصل دوم در مورد ) 95صفحۀ (در فصل دوم، بیکن ) 60

یدایش ضرورت دور شدن از تفکر عامیانه و درك عرفی یا عقل سلیم براي پ
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و  47صفحات (شناسی علمی نیز استناد به نظرات جان استوارت میل  جامعه
لیکن . هایی از این دست است در سرآغاز کتاب و اوایل فصل ششم نمونه) 138

  .باید گفت بیشتر اشارات دورکیم شاید به سبک و سیاق آن زمان است
ة کتاب فاقد منبع یا مأخذشناسی است که این مطلب مربوط به شیو  

کتاب در زمان انتشار آن است و گفتنی است که این کتاب خود به عنوان یک 
  . ها قرار گرفته است ها و مقاله اثر مبنایی و کالسیک، مأخذ بسیاري از کتاب

شناختی در چارچوب  گیري اصلی دورکیم، ایجاد یک علم جامعه جهت  
طبیعی  شناسی تجربی منطبق با طرز کار علوم اجتماعی و روش یگرای تفکر مثبت

در عین . گرایی دورة مدرن بوده است و با وفاداري دیدگاه راسیونالیسم یا عقل
خواهد و به گفتۀ  هاي کاربردي آن می علم را براي عمل و استفاده ،دورکیم ،حال

الش وي در ت. ارزد وي، علمی که به درد عمل نخورد به یک ساعت زحمت نمی
هاي بهنجار و مرضی در راستاي همین هدف  فصل سوم، براي تفکیک پدیده

 ،طرف و در عین حال گرا، عینی و بی است که نوعی علم تجربی، مثبت
طرفی و  رهنموددهنده و قابل استفاده در نیازهاي کاربردي، بدون نقض بی

  .عینیت علم مورد نظر است
نوین با رویکرد و روشی تازه  نشاندن علمی هدف این کتاب به کرسی  

هایی است که از نگاه نویسنده، خاستگاه و خصلت  در باب بخشی از واقعیت
مباحث دینی به طور عام و دین اسالم به طور  ،لذا پیوند مستقیم. اجتماعی دارد

که به آثار چنین طرز فکري و کلیت اندیشۀ دورکیم مگر آن. کند ، پیدا نمیاخص
برگردیم که در آن صورت هم باید گفت دورکیم از یک  در باب جامعه و دین

براي دین به عنوان یک پدیدة اجتماعی نقش و کارکرد بسیار مهمی قایل  ،سو
هاي اساسی تفکر بشري، علم و  بوده و در بستر آن است که به اعتقاد وي، مقوله

لیکن با دید . شود قواعد اساسی زندگی اجتماعی شکل گرفته و تحکیم می
اندیشانه و تجربی خود، دین را تماماً پدیدة اجتماعی  گرا و کم و بیش مادي مثبت

جداي از این نوع . پندارد و صورت تصعیدیافتۀ جامعه و روابط اجتماعی می
خاطر هنیز ب مباحث، نسبت به مسائل مربوط به نظام جمهوري اسالمی ایران

یافته و اساساً ماهیت  سال قبل از وقوع انقالب نگارش 80که این اثر بیش از آن
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و مضمون مباحث آن در زمینۀ متفاوتی است، نسبتی با مسایل یاد شده پیدا 
  .کند نمی

 توانیممی اگر بخواهیم. کتاب جنبۀ آکادمیک و فنی و تخصصی دارد  
 ،گر چه. به کار گیریم نفی به عنوان یک ابزار،آن را در مسیرهاي مثبت یا م

شناختی را از برخی منظرها  گراي جامعه مثبتممکن است پیامدهاي نوعی تفکر 
ناقص یا در نگاهی تندتر، منفی بپنداریم که این امر نیز البته صریح و مستقیم 

  .نبوده و جاي بحث بسیار دارد
با این تذکر  ،با مقایسۀ ترجمه و متن انگلیسی کتاب. ترجمه کامل است  

را از آن زبان  عد روشقواکه مترجم محترم مسلط بر زبان فرانسه بوده و کتاب 
هاي  به فارسی برگردانده است و نیز با توجه به این نکته که ترجمۀ کتب زبان

شود، معلوم شد که  معموالً بسیار دقیق انجام می) از فرانسه به انگلیسی(التین 
 ،در مواردي ،لیکن. ترجمۀ جناب دکتر کاردان کامل و منطبق بر متن بوده است

تر و مکمل بدون آن که از متن  شان با ذکر چند کلمه افزونبنابر احساس نیاز، ای
تا ترجمه را بیشتر قابل فهم سازد که  اصلی چیزي کاسته شود، کوشیده است

خصوص براي خوانندة هب. البته بعضاً ممکن است نتیجه عکس به بار آورده باشد
 . مبتدي و غیرمتخصص

به عنوان ) قبل سال 40چیزي بیش از (با توجه به زمان انجام آن،   
شناس شهیر فرانسوي امیل  نخستین اثر ترجمه شده از کارهاي مهم جامعه
، برخی هر چند. دارانه است دورکیم، ترجمه تا حد ممکن روان، رسا و امانت

اما این امر از . یا چاپی که بدانها اشاره شد، وجود دارد نقایص حروف نگاري
مترجم  ،به هر حال. کاهد وار نمیارزش ترجمه متن بسیار فنی و کم و بیش دش

فراتر نرفته است و کار ایشان به  ، به هیچ وجه از حدود متن اصلیمحترم
به استناد . بدفهمی و اشتباه اساسی در برگردان اندیشه دورکیم نیانجامیده است

جود دارد و نیز اي که صورت گرفت و انسجام و توازنی که در این کتاب و مقایسه
ی و دقیق موجود در متن ترجمه شده با سایر کارهاي جزئهمگرایی مطالب 

  .هاهاي مرتبط با آن دة دورکیم و شرحترجمه ش
هر . یابی دقیق تا حد زیادي توجه شده است به اصول ترجمه و معادل  
 Social Factمانند واقعه اجتماعی در برابر  ،هاي آن گذاري برخی معادل ،چند
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اجتماعی هم برگردانده شود تا حدي به قدمت تواند به پدیده یا واقعیت  که می
. گردد سالۀ ترجمه و نوع ادبیات خاص مترجم محترم در آن زمان برمی 40

از سر  ،اي که در  معرفی کتاب و اهمیت آن آورده است مترجم به جز مقدمه
معترف بوده که ترجمه این متن براي  ،شناسی تواضع در برابر استاد بزرگ جامعه

و ) مقدمه مترجم صفحۀ هـ(روش تحقیق دورکیم بوده است  هدف شناساندن
ایشان درصدد شرح و توضیح مطالب کتاب که خود مستلزم نگارش کتاب 

هاي  ها و توضیحات مرتبط با آثار و اندیشه دیگري است و احیاناً در برابر شرح
دورکیم توضیحات دورکیم چندان مفید و ارزشمند و ضروري نخواهد بود، لذا از 

هاي تکمیلی خودداري کرده   ح و نقد مطالب کتاب در پاورقی و یادداشتشر
  .است
. شناسی است آثار کالسیک، مبنایی و اولیۀ جامعه واین کتاب جز  
ذکر به اي از سوي مترجم بر ابتداي کتاب افزوده شده است که بیشتر  مقدمه

اده از جایگاه و اهمیت کتاب و نویسنده آن و ضرورت ترجمه، مطالعه و استف
ی مضامین کتاب نپرداخته ی پرداخته شده است و به شرح جزئهای کتابچنین 

است و آن را در حد خود یا مجال موجود به عنوان مقدمه ندانسته و رسالت 
به وقت و فرصت دیگري  نظران صاحبتشریحی کتاب را از سوي متخصصان و 

  .موکول کرده است
-همان. بوده است 1383کتاب مورد بررسی مربوط چاپ ششم، سال   

 6تاکنون  1343 ،این کتاب از نخستین سال انتشار خود ،طور که قبالً گفته شد
بار تجدید چاپ شده است که به جز در چاپ پنجم و ششم تغییري در آن دیده 

ی نیز کامالً شکلی و در مواردي جزئ ها تغییرات مربوط به این چاپ. شود نمی
  . شود ابل ذکري در کتاب دیده نمیگونه تغییر محتوایی قاست و هیچ

  
  پیشنهادها

 شناختی آموزش نظریه و روش جامعه این اثر به عنوان متنی کالسیک و بنیادین در
و  »روش تحقیق«، »شناسی مبانی جامعه«هاي  در کالس همچنان قابل استفاده و آموزش

تواند  به خصوص در سطوح باالتر از کارشناسی است که می »شناسی هاي جامعه نظریه«
شناسی در  جریان مسلط جامعه یمی و سرمنشأشناسی دورک به عنوان مانیفست جامعه
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همچنین به عنوان نخستین کتاب کامل . فرانسه و بعدها در آمریکا و جهان تلقی شود
حائز اهمیت  ناختیش کاربردي روش تحقیق جامعه تدوین شده در حوزة نظري و تا حدي

عالوه بر خصلت روشی کتاب و مباحث مرتبط با فلسفۀ علوم اجتماعی و . بسیاري است
) شناسی جامعه(شناسی در آن، بینش علمی و جدید دورکیم در باب علم نوین جامعه  معرفت

  . کند، ارائه کرده است که حیطه، طرز کار و شیوة مطالعه در آن را به خوانندگان عرضه می
هاي اجتماعی  شناسی دورکیمی، مفهوم پدیده ن این اثر شاید درك درستی از جامعهبدو

شان در چارچوب رویکرد  ها و انواع این پدیده و نحوة مطالعه و تبیین نزد وي، ویژگی
چه بسا دشواري مباحث کتاب و سطح تحلیلی تفکر  ،اما. پذیر نیست گرایی امکان مثبت

چنان است که نیازمند تهیه و تدوین کتابی ر این اثر، آنشناختی دورکیم د عهفلسفی و جام
چنین . دورکیم باشد هاي کتابر هایی از سای این اثر، با ذکر نمونهدر شرح و بسط کار او در 

ورکیم با شرح یا اي از آثار د شناسی و نیز تهیۀ گزیده یعنی شرح قواعد روش جامعه ،اثري
کاري بس  »شناسی جامعه نظران صاحبر بررسی آثا«براي درس  خصوصبدون شرح، به
  .تواند باشد مهم و مفید می

  
  
  
  
  



  
 



  
 
  
  
  
  
  
  

  تاریخچۀ مکتب فرانکفورت  :عنوان اثر
  چنگیز پهلوان/  مارتین جی :مترجم/ مؤلف
       1372/ کویر :سال نشر/ ناشر
  

  معرفی، نقد و بررسی
 اي در باب بسیار پرمطلب و حاوي نکات تازه ،در عین حال و این کتاب کوچک و ناقص

مطالب دقیق و  . تاریخچه موسسه پژوهشی فرانکفورت و مکتب فکري منطبق با آن است
 هفرانکفورت را از اوایل دهگیري مکتب  لچگونگی شکو  ها عمدتاً تحقیقی کتاب، زمینه

) در آمریکا 1938(  30تا اواخر دهه  )در صورت ضرورت ،ی قبل از آنهو گاه (بیست 
  . دنبال کرده و به برخی از رخدادها و بعضاً تحوالت طی این دوره اشاره کرده است

نشان دادن شکاف نظري و عملی پیش آمده در اوایل قرن بیستم در حوزه اندیشه 
ی و کمونیستی پس از تحوالت سیاسی آلمان و انقالب روسیه، جنگ جهانی سوسیالیست

ب سوسیالیستی و کمونیستی در آلمان و خائنانه دیدن انقالب گیري احزا اول و شکل
هاي جایگزین  ضرورت یافتن راه ،....این حوزه در اروپاي غربی و روسیه از دید روشنفکران 

شی و عملی افراد درگیر در نظریه سوسیالیستی و و احیاناً بازنگري در وضعیت نظري، رو
گیري  مارکسیستی و سپس چگونگی کنار هم قرار گرفتن قطعات پازلی که به شکل

موسسه پژوهشی فرانکفورت و مکتب فکري وابسته به آن منجر شد، همراه با تعقیب 
  .است هاي بعضاً نوآورانه و اغلب دقیق کتاب از جنبه ،رخدادهاي بعدي در طی دو دهه

هاي مهم زندگی افراد درگیر و نحوه آشنایی فعالیت و  دنبال کردن برخی از جنبه    
شان  ، قومی یا نژادي)یهودي(هاي مشترك مذهبی  ارتباطی آنها با ویژگی اندیشه آنها، بی

در عین  ،مؤسسه و تالش براي حفظ اصالت آلمانی و بومی خوددر ارتباط با حضور در این 
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و  هدوستان هاي انسان نبهي امریکا و پوشش براي نشان دادن جدار سرمایه  عهفعالیت در جام
حتی به قیمت  ،فرهنگ آلمانی و عدم تساوي هرگونه داده فرهنگ آلمانی با نازیسم ،....

هاي  انزواي مارکسیست و بیان برخی جزئیات روابط و افکار اعضاي موسسه که در کتاب
سهم این موسسه در جریان روشنفکري اروپایی راتی در شود، همراه با اشا دیگر دیده نمی

هاي جالب  انتقادي از جنبه شناسی مارکسیستی و جامعه –آمریکایی و سوسیالیستی  –
به خصوص در خالء اطالعاتی مرتبط با این مکتب در  ،توجه و نسبتاً نوآورانه این کتاب

  .هاي انتشار این کتاب است سال
  :سایر آثار مشابه

  محمود کتابی/تی بی باتامور                                        فرانکفورتمکتب 
چنگیز /مارتین جی و هاري هوفناگلز                در راه شناخت مکتب فرانکفورت

  پهلوان
  حسینعلی نوذري/باتومور                                       مکتب فرانکفورت

  حسین ادیبی و عبدالمعبود انصاري                              *شناسی هاي جامعه نظریه
  محسن ثالثی/جرج ریتزر         *شناسی در دوران معاصر هاي جامعه نظریه

 عبدالعلی لهسایی زاده/جاناتان اچ ترنر                        *شناختی ساخت نظریۀ جامعه
است، با اثر   فرانکفورت اختصاص یافتهاین منابع در آن بخش از کتاب که به مکتب * 

  اند مورد بررسی مشابه
   

  شکلی   بررسی
که سعی در  ،ترجمه این کتاب با قلمی اغلب روان و در بسیاري از موارد جذاب  

، صورت گرفته است و به طور داردهاي کامالً فارسی  استفاده از تعابیر و معادل
مند و آشنا با این زمینه قابل فهم از همتنی رسا و براي خوانندگان عالق ،معمول

در اوایل کتاب، خصوصیات مثبت گفته شده بیشتر دیده  .کار درآمده است
 .شود می

ولی در اواسط و اواخر کتاب ... . و  5، 3، 2 هايهمطالب صفح مانند
نگاه کنید به موارد . گاه در عباراتی، نثر مترجم قدري تنزل پیدا کرده است

  :زیر



283        تاریخچۀ مکتب فرانکفورت     

چه گفته به هر حال بر آن«: هاي اول اراگراف اول، سطر، پ36صفحۀ 
انتقادهاي   شد، این نکته را نیز باید افزود که نظریه انتقادي دربرگیرنده

  .»مهم و ضمنی بود از توجیه ایدئولوژیک شوروي در مورد رفتارهایش
ورزید که جذب یهودیان  او حتی اصرار می«: ، سه سطر آخر59صفحۀ 
که دیگر تبعیض علیه  به حدي پیشرفت کرده بود ي وایماردر جمهور

  »...هاي اجتماعی  اهباشگ  یهودیان محدود شده بود به حوزه
این واقعیت که مؤسسه یک سال پس «: ، سطر سوم به بعد60صفحه 

آلمان، والتر راتناو، در اساس به   از آن بنیاد گذاشته شد که وزیر خارجه
گویا بر یهودیان جذب شده که در ش به قتل رسید، اسبب منشاء قومی

  »ارتباط با مؤسسه قرار داشتند هیچ تأثیر شخصی به جا نگذاشته باشد
با شگفتی بسیار دید که باتلر این «: ، سطر پنجم تا هفتم74صفحه 

در اي  و خانه کند که مؤسسه وابسته به دانشگاه بشود امکان را مطرح می
وست داشته  429خیابان در  مین 117دانشگاه در هاي  یکس از ساختمان

  .»باشد
عضوهاي مؤسسه در مقایسه  ،با این حال«: هاي اول ، سطر75صفحه 

با عضوهاي دانشگاه در مهاجرت که پیرامون آلوین جانسون در 
  .»نیکداسکول شکل گرفته بود در موقعیت خوبی قرار داشتند

کتاب به  این کتاب کامالً شتابزده و خارج از مشخصات و چارچوب معمول یک  
گذاري در  و عدم رعایت عالئم نقطه اشتباهات حروف نگاري .چاپ رسیده است

  :مانند موارد زیر. شود آن دیده می
صفحۀ : به طور همزمان» و«و حرف عطف » ؛«یا » ،«استفاده از  - 
، سطر 50، سطر پنجم؛ صفحۀ 35، پاراگراف اول، سطر اول؛ صفحۀ 10

، پاراگراف دوم، سطر دهم؛ 65ۀ ، سطر نهم؛ صفح58چهاردهم؛ صفحۀ 
   .»مارکوزه«، پاراگراف دوم، سطر  یازدهم، بعد از کلمۀ 77صفحۀ 

، سطر سوم بعد از 11صفحۀ : در موارد ضروري» ،«عدم استفاده از  - 
... و» فراخواند»م، بعد از کلمۀ ، سطر هیجده21؛ صفحۀ »مؤسسه«کلمۀ 

نیواسکول اشتباهاً ، سطر دوم، 75صفحه  :هاي حروف نگاري غلط - 
  . ...و نیکواسکول نوشته شده است
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ن جی اثر مارتیمکتب فرانکفورت این اثر ترجمه یک فصل از کتاب  ،به طور کل  
صفحه در قطع رقعی به چاپ  77در  تاریخچه مکتب فرانکفورت بوده که به نام

رسیده است و در نتیجه فاقد بسیاري از مشخصات الزم یک کتاب مانند فهرست 
  .است.... الب و منابع و مط

البته براي . شود آرایی خاص و طرح جلد معناداري در کتاب دیده نمی صفحه  
  .جداسازي متن از زیرنویس از فونت متفاوت استفاده شده است

 »شناسی جامعههاي  نظریه«هاي  این اثر به عنوان منبع کمکی و مکمل در درس  
در درس  نا کافیو به عنوان یکی از منابع  »شناسی هاي جامعه بینش«و 
کتاب  ،هر چند. قابل استفاده است »شناسی جامعه نظران صاحببررسی آثار «

 . مستقل و اصلی هیچ کدام از دروس مزبور نیست
  

  بررسی محتوایی  
نویسنده کتاب، این اثر را با عالقه و تحقیق فراوان، مراجعه به اسناد و مدارك   

ربط و درگیر در مکتب فرانکفورت با دقت تألیف کرده و  يمکتوب و افراد ذ
هاي نئوکارکسیسم از  اصطالحات و مفاهیم تخصصی حوزه مارکسیسم، جریان

 .کار برده استهب درست و خوبجمله مکتب فرانکفورت را 
بر حوزه موضوعی آن  ،عالوه بر آشنایی به امر ترجمه ،مترجم محترم کتاب  

از طرفی سعی بر کاربرد . مندي داشته استهعالق تسلط یا دست کم آشنایی و
از خود نشان داده  ،هاي فارسی و در عین حال جذاب هر چه بیشتر تعابیر و معادل

 .که در مجموع اغلب درست، قابل فهم و جذاب از کار درآمده استاست 
مارکسیسم راستین یا ناب؛ آخرها به جاي اواخر؛ عضوهاي به جاي  :مانند

  یابنده؛   ، سطر چهاردهم، زوال76صفحه اعضا؛ خودفریبی؛ 
  : هاي دیگري پیشنهاد داد در مواردي شاید بتوان معادل

، 4، پارگراف آخر، سطر هشتم، انقالب خیانت شده؛ صفحه 2صفحه : مانند
، پاراگراف 59ها یا اطالعات؛ صفحه  جاي داده ها به زیرنویس شماره پنج آگاهی

، سطر پانزدهم، 75؛ صفحه »کرد جانانه رد می«: آخر؛ سطر ششم
  .، سطر هفدهم؛ بازپرداخت مارکسیسم77صفحه ؛ »پروري ضدگمان«
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چون ترجمه اثر به این صورت ناقص مانده است و به جز یک تیتر و یادداشت   
گیري و نظایر آن  توضیح، تکمله، نتیجهمترجم در ابتداي آن، اي از  یک صفحه
 گیري از ابزارهاي تفهیم مطلب به جز در حد اشاره شود، باید گفت بهره دیده نمی

 .انتهایی این پاسخ مطلوب نیست
گیري  و چگونگی شکل ها هایی از زمینه اي از جنبه این اثر صرفاً بررسی ریزبینانه  

، نحوه ورود و آشنایی افراد و مکتب فرانکفورت و مؤسسه پژوهشی مرتبط با آن
یعنی  ،شان مکتب و برخی تحوالت بعديآنها در کار این موسسه و   میزان دخالت

همان تاریخچه مکتب فرانکفورت را که روي جلد کتاب آمده است، شامل 
 .شود می

انتقادي و  شناسی اگر مکتب فرانکفورت را به عنوان بخش مهمی از جامعه  
یدنظرطلبانه نظریه مارکسیستی بر حسب مقتضیات بازسازي مصلحانه و تجد

 70و  60هاي اولیه این قرن تا دهه  که از دهه ،پیش آمده در قرن بیستم بدانیم
شود، باید اعتراف کرد که  میالدي ادامه داشت و چندین مرحله را شامل می

کامالً منطبق نیست  تاریخچه مکتب فرانکفورت یعنی ،مطالب کتاب با عنوان آن
و در حقیقت بیشتر با اولین و تنها عنوان موجود در کتاب، که باید عنوان فصل 

تأسیس « ،یعنی ؛اول کتاب مارتین جی درباره کلیت مکتب فرانکفورت باشد
» هاي فعالیت آن در فرانکفورت هاي اجتماعی و نخستین سال مؤسسۀ پژوهش

 .سازگار است
براي تکمیل اطالعات مرتبط با مکتب فرانکفورت و  توانمی از این کتاب  

هاي  بینش«و  »شناسی جامعههاي  نظریه«ناسی انتقادي در دروس ش جامعه
براي کار تحقیق  زبه عنوان منبع فرعی و کمکی استفاده کرد و نی »شناسی جامعه

ویژگی یک کتاب درسی را که مناسب تدریس  اما در حال حاضر .دانشجویان
 .دباشد، ندار

از راه و هاي تاریخی و نظري هستند  اطالعات این اثر که اغلب از سنخ بررسی  
ربط فراهم  اي نسبتاً دقیق بر روي اسناد و از طریق ارتباط با اشخاص ذي مطالعه
د توانن می پژوهشگران اند، نسبت به زمان چاپ اثر، روزآمد و معتبر هستند و آمده

  . کننداستفاده  پژوهشبه عنوان مرجعی مستند براي 
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این اثر فقط شامل مطالب یک . در این کتاب خبري از فصول مختلف نیست  
فصل از کتاب مارتین جی است که سیر مطالب آن از نظر پیگیري تحول 

ها تا رخدادها و تحوالت بعدي کامالً منسجم و در عین  تاریخی مؤسسه از زمینه
 .هم پیوسته استهکوتاهی، دقیق  و ب

ارجاعات و استنادات اما با توجه به  .هرست منابع و کتابشناسی استاثر فاقد ف  
براي تبیین موضوعات مورد توان گفت  می ،مختلف آن هايهکتاب در صفح

 .به قدر کافی استفاده شده است از منابعبحث 
اسنادي، داشتن دقت و ذکر نکات تازه و  - کتاب از لحاظ تتبع و تحقیق تاریخی   

جاعات حتی در صورت استفاده از تجربیات، گفتار و نوشتار بیان استنادات و ار
 .اشخاص مرتبط با موضوع، اثري باارزش و قابل مالحظه و الگو است

در پی روشن ساختن زوایاي کمتر . گیري کتاب عالمانه و آکادمیک است جهت  
گیري و تحول موسسه و مکتب فرانکفورت  بیان شده در خصوص چگونگی شکل

 .اسنادي است –اریخی براساس تحقیق ت
به عنوان  ،در حوزه موضوعی کتاب ،هایی که دارد از حیث اطالعات و روشنگري  

  . مفید است ییک اثر تحقیق
به ادعاي مترجم، این اثر، ترجمه کامل یک فصل از کتاب مارتین جی است که   

  . ناقص است اي طبعاً نسبت به کل کتاب وي، ترجمه
. طور نسبی امانتداري حفظ شده استهفصل ب رسد در حد ترجمه یک به نظر می  

اطالع خواننده از اطالعات تکمیلی کتاب،  نبودالبته از یک منظر دیگر به خاطر 
یر فصول کتاب و ایجاد نقص در شناخت سامانند شناسنامه کامل آن و نیز نبود 

 ،مکن است این کار را که بر حسب قرائنمگیري مؤلف اصلی آن،  پیام و جهت
طلبی ناشر صورت گرفته  خاطر فشار ناشر، نیاز بازار و تا حدي فرصتهبیشتر ب

است، مغایر وفاداري و رعایت امانت در ترجمه یک کتاب جامع و محققانه 
  . دانست

در ابتداي کتاب یک یادداشت کوتاه از مترجم که دلیل چاپ کتاب را به این   
ضیحات مختصري از مترجم در ، توار اندكیکند و در مواردي بس صورت بیان می
ها و فصول  سایر مشخصات یک کتاب کامل شامل بخش .شود پاورقی دیده می

  .نامه و توضیحات تکمیلی دیگر وجود نداردکتاب، فهرست منابع و مطالب و واژه
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  پیشنهادها

خاطر فشار هبیشتر ب ،بر حسب قرائن این اثر، فصل نخست کتاب مارتین جی  است که
طلبی ناشر به طور مستقل و البته ابتر به چاپ رسیده  بازار و تا حدي فرصت ناشر، نیاز

با توجه به کمبود منبعی مستقل و کامل دربارة مکتب فرانکفورت و براي استفاده . است
بهتر خوانندگان کتاب، الزم است اصل کتاب مارتین جی ترجمه شود و در صورت تجدید 

  :دشونل چاپ اثر حاضر موارد زیر در آن اعما
 تر آرایی و طرح جلد مناسب اصالحات شکلی مانند صفحه -
 ویرایش تخصصی و ادبی -
 اضافه کردن لیست منابع -
 نامه اضافه نمودن واژه -
  ارائه اطالعات بیشتر در خصوص شناسنامه کتاب اصلی -

  



  
 



  
 

  مکتب فرانکفورت  :عنوان اثر
  محمود کتابی/  تام باتامور :مترجم/ مؤلف

  1373/ پرسش :سال نشر/ ناشر 
  

  معرفی، نقد و بررسی
محمود کتابی به فارسی برگردانده است، ضمن نگاهی  1373در سال  را کتاب باتومور
شناسی نوین، به  برانگیز به نقش مکتب فرانکفورت در گسترش و تکامل جامعه تازه و بحث

، در جاي پردازد که تا پیش از این اي می بررسی و ارزیابی موضوعات و مقوالت عدیده
از تاریخ و اقتصاد سیاسی را  ان انتقادينظریه پرداز وي غفلت. دیگري بررسی نشده بود

هاي رادیکال دهۀ  مورد بحث قرار داده و به بررسی رابطۀ مکتب فرانکفورت با جنبش
  . پردازد و دوران حاضر می 1960

تحلیل انتقادي باتومور از آراء نویسندگان مکتب فرانکفورت از طریق ارزیابی آثار آنان و 
شناختی، به ویژه پوزیتیویسم و  ر اشکال تفکر جامعهسایکشف رابطۀ نظریۀ انتقادي با 

هاي نویسندگان این مکتب  نظرات و دیدگاه مکتب ساختگرا، موجب قابل فهم شدن نقطه
  . گشته است

گیري  شود و سپس شکل آغاز می) 1به جز دیباچه ناشر (هایی الزم  کتاب با بیان مقدمه
طی چهار مرحله به دقت و  ،ه سالهتحوالت مکتب فرانکفورت را در طول یک دوره پنجا

گیري ارزیابانه و انتقادي از کار این مکتب  کند و سپس دست به نوعی نتیجه دنبال می آرام
  . زند و انتقادات وارد بر آن می

  
  
  

                                                        
دیباچه ناشر هر چند حاوي برخی مطالب و مضامین مهم درباره مکتب فرانکفورت، کتاب  -  1

طوالنی، نارسا و پر از عبارات معنرضـه  هاي  خاطر داشتن جملههة آن است، اما بدو آراء نویسن
البته در بخش انتهایی این دیباچه، چند نکته مفید یا مهم . چندان که باید مفید واقع نشده است

  .اند با صراحت بیشتري بیان شده
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  بررسی شکلی 
استحکام، روانی و  ، ازدر عین فشردگی و پیچیدگی مباحث ،متن اصلی  

، مـتن ترجمـه   در حال حاضر. ده استبرخوردار بو و قابل قبولی رسایی نسبی
خـاطر  هاحتماالً بیشتر ب(چنان که باید روان و رسا از کار درنیامده است شده آن

کم تجربگی و عدم تسلط مترجم بر این کار و برگردان متونی از ایـن دسـت   
 ).است

  
  اي از جملۀ طوالنی نمونه

ایـن مکتـب گرچـه تـا آغـاز و در اصـل       «: ، سطر دوم به بعد3صفحه  -
هـاي   هاي مارکسیستی بـود کـه در سـال    کانونی براي پژوهش آن بخش از نظریه

نخست تأسیس جمهوري وایمار پدیـد آمـده بـود، در آثـار پیشکسـوتان آن ماننـد       
 تـا جدیـدترین آثـار یـورگن     1930 – 40هاي نخستین هورکهایمار در دهه  نوشته

 .»شود هابرماس پیوسته پیوستگی مبهم بر جریان اصلی مارکسیسم غربی دیده می
ناگفته نماند که در این میان مارکوزه بیشتر از «: ، سطر پنجم11صفحه  -

کـه  (رنـو  وو یـا آد ) که در این زمان در سویس گوشه عزلت گزیده بود(هورکهایمر 
ن شـده آلمـان پـس از    پس از دوران تبعیدش در آمریکاي شمالی و اوضاع دگرگو

نماینده اصلی شـکلی نـو از اندیشـه    ) اش سخت کاسته شده بود جنگ، از تندروي
 .»انتقادي مارکسیستی گشت

 
 اي از جمله مبهم نمونه

ایـن نظریـۀ انتقـادي نسـبت بـه جریـان       «: ، پـاراگراف آخـر  4صفحه  -
ه بر و بازتابی ک هاي اجتماعی و فرهنگی غلبه یافته غیرعقالیی شدن که بر ارزش

منـد  هگرایی بر جاي نهاده بود سخت عالق پندارهاي مذهب اصالت تحصل و دانش
 .»شد

  
 :هایی که روان نیستند اي از جمله نمونه

بـه   1950هنگـامی کـه مؤسسـه در سـال     «: ، پاراگراف آخر10صفحه  -
هـاي اصـلی نظریـه انتقـادي آشـکارا در شـماري از        فرانکفورت بازگشت، اندیشه
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آن تشریح شده و مکتب فرانکفورت، اعمال تأثیري اساسی بـر  هاي اساسی  نوشته
 .»اندیشه اجتماعی آلمان را آغاز کرد

تـوجهی، بـا برداشـتی کـه مکتـب       ایـن بـی  «: ، سطر پـنجم 96صفحه  -
فرانکفورت به هنگام تکوین خود زیر تأثیر آدورنو و هورکهایمر از نظریه اجتمـاعی  

 .»کرد کرد، تطبیق می صر تلقی میرا تنها یا بیشتر نقد دوران معاداشت و آن
اپسـین دوران از  هـاي بعـد بـه سـه و     در فصل«: ، سطر سوم12صفحه  -

  .»ایز گردید توجه خواهم کردچهار دورانی که متم
  

 رغم اینکه لیستی از اشکاالت حروف نگاري در متن کتاب راعلی  
کتاب، ، قبل از مطالعۀ اندتهیه و از خواننده خواستهمترجم یا ناشر کتاب 

غلط : اغالط را تصحیح نماید، از لحاظ ویرایشی و نگارشی نقایصی مانند
در » ،«؛ عدم رعایت فاصله بین کلمات؛ عدم استفاده از عالمت حروف نگاري

؛  استفاده همزمان از »و«و حرف عطف » .«جاي مناسب؛ استفاده همزمان از 
 .شود دیده می» و«و حرف عطف » ،«
  غلط تایپی

 پیوستگی یی: ر ششم، سط3صفحه  -
 درگرگون به جاي دگرگون: ، سطر هفتم11صفحه  -
 تزنز به جاي ترنر: سطر ششم ،109صفحه  -

  عدم رعایت فاصله بین کلمات
 بودکه: ، سطر سوم3صفحه  -
 ... .ودراین و: ، پاراگراف آخر، سطر چهارم67صفحه  -

  در جاي مناسب» ،«عدم استفاده از عالمت 
 .از کلمه شکل گرفت بعد: ، سطر ماقبل آخر7صفحه  -

  »و«و حرف عطف » .«استفاده همزمان از 
افزایش  دست نیافته بودند،: ، پاراگراف آخر، سطر چهارم67صفحه  -
 ودراین میان. دادند
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  »و«و حرف عطف » ،«استفاده همزمان از 
  ...عقل نظري است، و استدالل نه : ، سطر سیزدهم108صفحه  -

تناسب . فونت و سایز قلم انتخاب شده براي متن کتاب معمولی است  
. رعایت نشده است  اندازة قلم استفاده شده در متن اصلی و زیرنویس

سرصفحه انتخاب شده براي کتاب یکدست . آرایی در حد متوسط است صفحه
و ) صفحه 136(صحافی معمولی است که البته با توجه به حجم کتاب . نیست

  . ، از این لحاظ مشکل خاصی وجود نداردقطع کتاب
دهندة عنوان کتاب یا حتی ناشر آن  روي جلد طرح خاصی که نشان  

شود و تنها به استفاده از ترکیب چند رنگ در کنار هم  باشد، دیده نمی
 .بسنده شده است) اي، خردلی و کرم ه قهو(

هاي  نظریه«هاي  این اثر به عنوان منبع کمکی و مکمل در درس  
و به عنوان یکی از منابع باتومور  »شناسی هاي جامعه بینش«و » شناسی معهجا
 نظران صاحببررسی آثار «در درس ) شناس معاصر به عنوان یک جامعه(

کتاب مستقل و اصلی هیچ کدام  ،هر چند. قابل استفاده است »شناسی جامعه
 از دروس مزبور نیست

  
  بررسی محتوایی

نویسنده بر حوزه مورد بحث، مفاهیم و  در متن اصلی با توجه به تسلط  
عمدتاً اصطالحات . (اند کار رفتههاصطالحات تخصصی به خوبی و به جا ب
هاي نومارکسیستی بعدي در قرن  مرتبط با نظریه مارکسیستی و گرایش

خصوص هب ،شناختی مرتبط با آن هاي جامعه بیستم و نظریه انتقادي و گرایش
 ).مکتب فرانکفورت

چندان که باید  سازي اصطالحات تخصصی اثر دلکیفیت معا  
 .این کار با تسلط و پختگی الزم انجام نشده است. بخش نیست رضایت

 تقرب به جاي رویکرد: ، پاراگراف آخر، سطر ششم11صفحه 
= و لیبرالیسم  positivism= ، مذهب اصالت نو 14صفحه 

liberalism 
 The totalitarian personality= ، شخصیت مقتدر 24صفحه 
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 Scientism= انگاري  ، علم42صفحه 
  

 
در کتاب سه مقدمه از ناشر؛ مترجم و نویسنده و یک بخش    
به خصوص در متن  ،همچنین. وجود دارد) ارزیابی منتقدان(گیري  نتیجه

هاي اعضاي مکتب فرانکفورت  نامه اصلی مجموعه قابل توجهی از زندگی
تاریخی در خصوص یک  –آورده شده که براي مطالعه یک کتاب تحلیلی 

کتاب  يضمناً در انتها. مکتب نظري و پژوهشی بسیار الزم و مفید است
ها و  دداشتبراي مطالعه بیشتر، یا هاییپیشنهاد« نامبههایی  اصلی بخش

از آنها دیده  وجود داشته که متأسفانه در این ترجمه اثري »فهرست راهنما
تمرین و آزمون، نمودار،  :مانند از سایر ابزارها ،چه گفته شدبه جز آن. شود نمی

جدول، آمار، مقایسه، تصویر و نقشه استفاده نشده است که البته در کتابی با 
 . ده از برخی از آنها چندان ضرورت نداردماهیت مباحث نظري و تاریخی استفا

هایی از  با توجه به محتواي خود، فقط به طور جزئی در بخش این کتاب  
در کارشناسی یا مقطع باالتر و  »)2(شناسی  هاي جامعه نظریه«درس 

نوان اثري از باتومور در کنار به ع »شناسی جامعه نظران صاحببررسی آثار «
در نتیجه، صرفاً مطابقتی جزئی و اندك با . ر منابع قابل استفاده استسای

  . اهداف کلی دروس مزبور دارد
که در  ،و فهرست آن) مکتب فرانکفورت(محتواي اثر با عنوان آن   

گیري و تحوالت و نقش این مکتب است، کامالً مطابقت  جهت توضیح شکل
  . دارد

شناسی انتقادي،  احث جامعهبه عنوان یک منبع کمکی و مرجع براي مب  
قابل استفاده  ،و به خصوص مکتب فرانکفورت ،هاي نئومارکسیستی نظریه
  ).بیشتر براي استاد و به صورت منبع تحقیق و کنفرانس براي دانشجو(است 
هاي  شاید نوآوري کتاب را بتوان در ارزیابی جایگاه مباحث و پژوهش  

مارکسیستی، انتقادي و  هاي تر نظریه مکتب فرانکفورت در بستر کلی
 ). هاي مارکسیستی نظریه(خصوص در مورد اول هب. شناسی دانست جامعه
  .نظم منطقی و انسجام مطالب در هر فصل و کل اثر بسیار خوب است  
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از منابع موجود براي تبیین موضوعات مورد بحث به قدر کفایت   
ها و نه در  وشتهمتأسفانه مترجم نه در متن یا پان ،هر چند. استفاده شده است

انتهاي کتاب، منابع پرشمار مورد استفاده نویسنده را ذکر نکرده است که این 
  .رود امر از نقایص جدي متن ترجمه به شمار می

در این خصوص  ،به شرحی که گفته شد ،منابع در کتاب نبودبا توجه به   
گر اما بر اساس ترجمه دی. توان بر اساس متن ترجمه شده داوري کرد نمی

در استنادات و ارجاعات اثر را  دقت توان این اثر از آقاي حسنعلی نوذري می
  . بسیار خوب ارزیابی کرد

گیري کلی باتومور هر چند تا حد زیادي آکادمیک و محققانه  جهت  
است، اما کم و بیش نوعی حس همسویی مثبت و همدلی با نظریه 

آن را همراه با مارکسیستی و ضرورت توسعه مبتنی بر بازسازي درست 
ها که نتوانستند و در مواردي نخواستند چنین نقشی  گیري بر فرانکفورتی خرده

 .توان مشاهده کرد را ایفا کنند، در کار وي می
این اثر بیشتر یک کتاب نظري و انتقادي در خصوص یک مکتب   

البته از آن حیث که به توسعه و . هاي پیشین است فکري مربوط به دهه
کند، خواندن آن  فلسفی و نظري اصحاب این رشته کمک می تعمیق بینش

 .با داشتن پیشینۀ مناسب و رویکرد انتقادي مفید است
هایی از کتاب شامل منابع،  زیرا بخش ترجمۀ انجام شده ناقص است  

براي مطالعه بیشتر و نمایه ترجمه نشده  هاییهاي مترجم، پیشنهاد یادداشت
  . است
، ه باید روان و رسا نیست و از این حیثچنان کمتأسفانه ترجمه آن  
 .  فراوان است اپختگی و ضعف در کار مترجمن نسبتاً
هاي کتاب ترجمه  هاي آن منابع یا یادداشت در متن کتاب یا پانوشته  
مگر پیشگفتار کوتاهی در  شود، یحاتی از مترجم نیز دیده نمیاند و توض نشده

ز اصحاب این مکتب در انتهاي اثر نامه چند نفر ا ابتداي کتاب و تهیه زندگی
که توضیح این. اند هاي نوشته شدة نویسنده آورده شده نامه جاي زندگی که به

ماکس (نامه پنج نفر از اعضاي پیشتاز مکتب فرانکفورت  در متن اصلی زندگی
هورکهایمر، تئودور آدورنو، یورگن هابرماس، هربرت مارکوزه و فردریش 
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کند، اما در  که مترجم در مقدمه به این امر اشاره مین، با وجود ایآمده) پوالك
نامه چند نفر دیگر از اعضا  نامه افراد مذکور حذف و زندگی پایان کتاب، زندگی

ویتفوگل،لوکاچ، مانهایم، فروم، نویمان، بنیامین، (اندرکاران مکتب  و دست
 .آورده شده است) پوالك، گروسمان و کورش

  
  پیشنهادها
نوذري و نشر حسینعلی (مترجم و انتشاراتی دیگر  1375را در سال  ین اثراز آنجایی که ا

  .توصیه کرد توان استفاده از آن را  و بسیار بهتر از کار درآمده است، می مجدداً ترجمه) نی
  
  



  
 



  
 
  
  
  
  
  
  

  شناسی معاصر آلمان جامعه : عنوان اثر
  فر مرتضی ثاقب/ ریمون آرون : مترجم/ مؤلف
       1376/ تبیان: سال نشر/ ناشر
  

  نقد و بررسی معرفی، 
پس از بازگشت از سفر آلمان  1934ریمون آرون، به گفتۀ خود، این کتاب را در سال  

به جز پیشگفتار و مقدمۀ کتاب که در . تجدید چاپ شده است 1978نگاشته که در سال 
کتاب در  ،دهند تشریح اهداف و محتواي این اثر راهنمایی کلی و الزم را در ابتدا ارائه می

تنظیم شده  گیري مهم نسبت به هدف اثر نتیجه ر پایان یکسه بخش و چند قسمت و د
گرایی و بخش سوم  هاي سیستمی، بخش دوم به مبحث تاریخ بخش اول به نظریه. است

شناسی  هاي جامعه ترین ویژگیدر پایان مهم. به معرفی ماکس وبر اختصاص یافته است
  . گیري ذکر شده است آلمان در قسمت نتیجه

شناسی و اندیشۀ اجتماعی  ویسنده خواسته است تا مختصات کلی جامعهدر این اثر، ن    
رك و کلی و در نوعی مقایسه با سایر جوامع آلمانی را در یک نگاه مشت نظران صاحب

خود اذعان دارد، مختصات و تمایزات مربوطه صد  ،هر چند. اروپایی و آمریکا گزارش دهد
هایی که در  برخی ویژگی هم در آلمانه این معنا که در مقام مقایسه، ب. در صد نیست

اما وجه غالب . عکس آن شود، وجود دارد و هم  ر دیده میشناسی کشورهاي دیگ جامعه
روند پیشرفت  اگرا و تفهمی، تأکید کننده برگرا، معن شناسی آلمانی بیشتر فلسفی، روح جامعه

ترین ممیزة این گونه جوامع با جوامع دیگر، توجه  همعقالنیت در جوامع غربی به عنوان م
هاي سیستمی،  شناسی تفهمی، وجود نظریه به پدیدارشناسی، تأویل یا هرمنیوتیک و جامعه

کنندة ماکس وبر با  وجود شخصیت برجسته و تعیین ،گرایی و در نهایت گرایی و تاریخ کل
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به گفتۀ آرون در (که  اد و جامعهاقتص خصوصمهم، متمایز و تأثیرگذارش، بهآثار بسیار 
در نتیجه، ارائۀ بخشی از آراي . باشد شناسی است، می بزرگترین کتاب جامعه) این کتاب

ماکس وبر و معرفی وي در فصل طوالنی از کتاب به قصد شناساندن اندیشه و کارهاي او 
ند، یکی از شناخت به خوانندگان غیرآلمانی که در آن زمان کمتر او را به صورت کامل می

اما در حال حاضر، در مقایسه با . شود هاي کتاب در زمان انتشارش محسوب می نوآوري
  . وجه این اثر نوآورانه و جامع نیست ر آثاري که در این زمینه وجود دارد، به هیچسای

  
  شکلی  بررسی

و آلمانی بودن زبان کتاب، در خصوص  با توجه به در دسترس نبودن  
اما، نثر ترجمه متأسفانه . توان ارزیابی ارائه داد روان و رسایی متن اصلی نمی

. کند نیست و به همین دلیل رسایی و بالغت آن به شدت کاهش پیدا می روان 
هاي نامأنوس و آرایش  ها و واژه معادل  این خصیصه بیشتر ناشی از انتخاب

کند  ا به صورتی است که خواننده احساس تصنع و تکلف بسیار میه کلمات جمله
. ودش میسر می ،و لذا دریافت مطالب به دشواري، حتی پس از چند بار خواندن

  ....و  102، 22، 15، 7، 3، 2هاي  صفحه :نگاه کنید به ،مثال براي
. قواعد ویرایش و نگارش در حد خوب و قابل قبولی رعایت شده است  

از . شود اگر چه برخی موارد کاستی و نقص ویرایشی و نگارشی در کتاب دیده می
، عدم اشتباه حروف نگاري  ،»و«و حرف عطف » .«و » ،«جمله کاربرد عالمت 

. ن کلماتدر جاي مناسب، عدم رعایت فاصلۀ مناسب بی» ،«استفاده از عالمت 
  ....و  149، 103، 21، 7، 6، 5، 3، 1هاي  صفحه: نگاه کنید به ،نمونه براي
ها،  اندازة حاشیه. آرایی در حد مطلوب  است نگاري و صفحه حروف  

فاصلۀ بین خطوط، تناسب بین فونت متن، تیتر و زیرنویس به خوبی رعایت شده 
طرح روي جلد آن   همچنین کتاب از حیث صحافی با توجه به قطع آن و. است

اما . دهندة عنوان و موضوع کتاب است، وضعیت خوبی دارد تا حدودي که نشان
 .نامرغوب است) کاهی(نوع کاغذ 
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  بررسی محتوایی
هاي  با توجه به تخصص و عمق آشنایی ریمون آرون به مباحث نظریه  
ترین  بر مهم) اگر نه به طور کامل(شناختی در این اثر، کوشیده است تا  جامعه
هاي  شناسان آلمانی، به قصد مشخص ساختن ویژگی هاي اجتماعی جامعه اندیشه
. آلمان در چند دهۀ اول قرن بیستم مروري داشته باشد شناسی معاصر جامعه
باعث شده است، دقت نویسنده در کاربرد  ، ترجمۀ نامناسب کتابمتأسفانهالبته، 

هاي مشابه و متفاوت  گیو استفادة صحیح از اصطالحات تخصصی و بیان ویژ
هاي اجتماعی آلمانی به شکلی که نویسنده در نظر داشته به خوانندة  اندیشه
 .زبان منتقل نشود فارسی

زحمت زیاد  ،دید خود ایشان د تالش مترجم محترم و احتماالً ازبا وجو   
تر،  یا نوتر و متفاوت هاي فارسی ر استفاده از معادلکاربرد ذوق و سلیقه دبه و 
شدن شیوة نگارش کتاب و  أسفانه نتیجۀ کار در مجموع به دلیل نامأنوسمت

هاي آکنده از کلمات نارسا، مبهم و ناخوشایند نسبت به سابقۀ  فراوانی عبارت
، از در مواردي ،هر چند .نیامده است در ذهنی خواننده، خوب و مطلوب از کار

آشناتر و رایج استفاده شده، اما در اکثر قریب به اتفاق موارد،  هاي به نسبت معادل
  .   ها چنان که گفته شد، مبهم، نامأنوس و بعضاً اشتباه هستند معادل

 :هایی مانند نامه معادل و در واژه 53، 21، 7هاي  صفحه :نگاه کنید به
ی؛ شناس معلول کافی، تبیین متداعی؛ انسان جامعه  بحرانی؛  بودگی؛ کنون
 .شناسی کوچک شناسی بزرگ، جامعه جامعه
پیشگفتار، مقدمه، خالصه و  :براي تفهیم موضوع از سایر ابزارها مانند  
گیري، طرح بحث مقدماتی، استناد به مطالعات دیگر بهره گرفته شده  نتیجه
 .است
ها و فصول کتاب با عناوین و فهرست مربوطه  مطالب هر یک از بخش  

اما در خصوص تناسب محتوا با عنوان کتاب، به . ق است، منطب)به جز یک مورد(
به دلیل عدم پوشش نسبت به همۀ مباحث نظریۀ  ،اعتراف خود نویسنده، اوالً

به دلیل گذشت زمان  ،و ثانیاً) شناسی آلمان با تعبیر جامعه(اجتماعی در آلمان 
کلمۀ  ه این اثر، در خصوصبسیار از تدوین و انتشار اولی) بیش از هفتاد سال(
  . جاي تأمل وجود دارد »معاصر«
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شناسی آلمان در  ، به وضعیت جامعهاطالعات اثر که ماهیت نظري دارد  
شود که در این اثر از آنها یاد شده  اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم مربوط می

هاي  آمیزي از سوي نویسنده، اندیشه ترین آنها، به نحو ستایش است و البته مهم
 1978نوشته شده و در سال  1934این کتاب در سال . دانسته شده است ماکس وبر

مقدمۀ نویسنده و (بخش نوآورانۀ کتاب،  ،در نتیجه  تجدید چاپ شده است،
شناسی آلمان را بررسی و حکایت  که وضعیت آن روز جامعه) گیري پایانی نتیجه
  . کند، قدیمی است می

بحث به قدر کفایت  از منابع موجود براي تبیین موضوعات مورد  
 .استفاده شده است

در متن کتاب، هر جا که از مأخذي مستقیم یا غیرمستقیم استفاده شده،   
 .به مشخصات منبع مزبور ارجاع داده شده است

ها و کارهاي  البته آرون به اندیشه. گیري محققانه و آکادمیک دارد جهت  
تر  که از نظر وي جامعشناسی تفهمی، تفسیري و تبیینی ماکس وبر  وبر و جامعه
کند،  تر جایگزین می گرایی را با بینشی کامل عدي مثبتگیري یک ب است و جهت

  .دهد تمایل بیشتري نشان می
هاي نظري و ایجاد شناخت بیشتر نسبت به جامعه  خاطر روشنگريبه   
  .تواند مفید واقع شود می

مطالب ترجمۀ همۀ  حیث و ازاما روان و رسا نیست . ترجمه کامل است  
درستی رسانده هاما چون معنا ب امانت دارانه است، )ازشناسنامه کتاب تا ضمائم(

نشده و کتاب تقریباً قابلیت استفادة عام خود را از دست داده است، شاید کار 
رغم خواست و تالش مترجم محترم که علی. دارانه تلقی نشود مترجم امانت

  .رعایت کندداري را کامل  خواسته است اصل امانت می
مترجم کوشیده است، در مواردي، در پاورقی توضیحات روشنگر و   

ت اعالم و نامه، فهرس واژه : در پایان نیز ضمائم مفیدي شامل. تکمیلی را بیاورد
  .نامه اضافه شده استاشخاص و موضوعی و کتاب
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  پیشنهادها
تر  ، به طور روشنبا توجه به قدیمی بودن کتاب و بیان مطالب و مضامینی از این دست

با  سی و میسر و سودمند نبودن استفاده از این اثرشنا هاي جامعه ر آثار نظریهو رساتر در سای
اما در صورت . رسد توجه به نوع ترجمۀ آن، انتشار مجدد این اثر چندان الزم به نظر نمی

تجدید چاپ احتمالی، کتاب نیاز به ویراستاري ادبی و تخصصی به منظور تصحیح 
هاي نادرست و نامأنوس و بهبود وضعیت متن ترجمه و رفع نقایص ویرایشی  گذاري عادلم

  .  و نگارشی دارد



  
 



  
 

  

  

  

  

  

  

  یورگن هابرماس، نقد در حوزة عمومی  :عنوان اثر
  حسین بشیریه/  رابرت هوالب :مترجم/ مؤلف

       چاپ سوم   1383/ نشر نی :سال نشر/ ناشر 
  

  معرفی، نقد و بررسی
هاي برجستۀ تفکر فلسفی و   یورگن هابرماس، اندیشمند معاصر آلمانی یکی از چهره

در عین حال که وارث مکتب فرانکفورت  ،وي. آید اجتماعی در قرن بیستم به شمار می
شاید رشتۀ . هاي بنیادي آن مکتب تجدیدنظرهایی کرده است بوده است، در سراسر اندیشه

اصلی تفکر او در سراسر آثارش را بتوان در اندیشۀ ضرورت ایجاد پیوند میان علوم 
  .هاي رهایی انسان جستجو کرد اجتماعی و آرمان

حاصل نوآوري فکري رابرت هوالب است  ر حوزة عمومییورگن هابرماس، نقد دکتاب 
که پس از مواجهه با برخی اظهارنظرهاي ناصواب در خصوص هابرماس و افکارش که گاه 

این کتاب با طرح . شدند، نوشته شده است کامالً مخالف منظور و مقصود او بیان می
شۀ هاي جاري در فلسفه و اندی ترین رودرویی مشاجرات مهم هابرماس، تصویري از مهم

به عالوه حاوي دو مشاجره مهم دیگر دربارة . دهد اجتماعی در قرن بیستم به دست می
هاي دانشجویی و شیوه برخورد مناسب با پیشینۀ نازیسم در آلمان به  هاي جنبش کارویژه

  . نشدنی از تاریخ آن کشور است عنوان بخش فراموش
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بار در  براي سومین» نی«انتشارات  1383حسین بشریه ترجمه و در سال را این کتاب 
  .است کردهنسخه چاپ  3300

  :سایر آثار مشابه
که آراء هابرماس را با رقباي  یکتابدربارة هابرماس آثار بسیاري وجود دارد اما 

توان به موارد زیر  از جمله این آثار می. اش مقایسه و شرح داده باشد، وجود ندارد فکري
  :اشاره کرد

  احمد تدین/ مایکل پیوزي                          یورگن هابرماس
  یوسف اباذري                   **شناسی خرد جامعه

پردازد و از آنجایی که آراي پوپر نیز  شناسی هابرماس می این کتاب به مباحث معرفت**
  .توان تا حدودي آن را مشابه اثر مورد بررسی قلمداد کرد بیان شده است، می

  
  بررسی شکلی 

که از زبان انگلیسی به فارسی برگردانده شده با وجود دشواري این اثر   
اي بسیار روان، رسا و  به شیوه ،مطالب و مضامین نظري و فلسفی موجود در آن

توان پیدا کرد که  به طوري که کمتر جایی را می. یکدست ترجمه شده است
دشواري مطالب یا شیوة نگارش متن اصلی کتاب، مترجم را به بدفهمی یا 

از مقدمۀ کوتاه، پرمعنا و روشنگر مترجم . شد اي ضعیف و مبهم کشانده با ترجمه
  . شود مندي و تسلط ایشان بر این گونه مباحث آشکار میهدر کتاب، عالق

. از نظر میزان رعایت قواعد ویرایش و نگارش، در حد بسیار خوب است  
» ،«استفاده از عالمت عدم  اشکالی در خصوص ،اي از موارد پاره ،در عین حال

 .شود در مواقع الزم در کتاب دیده می
-هتناسب قلم ب. آرایی در حد عالی است نگاري و صفحه از لحاظ حروف  

فاصلۀ بین خطوط، اندازه . کار رفته در متن، تیترها و زیرنویس رعایت شده است
با (ن کار رفته در متهدر نظر گرفته شده براي حاشیۀ پایین صفحه و فونت قلم ب

، صحافی کتاب، طرح روي جلد و کاغذ استفاده شده مناسب )توجه به حجم آن
  . است
جامعیت نسبی حجم متعارفی  این کتاب پیچیده و پرمطلب، در عین  
اما چون اثر یاد شده منبع اصلی . کند نفسه مشکلی را ایجاد نمی که فی دارد
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ها و  رخی از بخشدرس خاصی نیست و باید به عنوان کتاب مرجع و مکمل در ب
 .آورد مباحث استفاده شود، از حیث حجم مشکلی را به وجود نمی

  
 بررسی محتوایی

به ویژه بر موضوع  امل بر اندیشه و آثار هابرماس،نویسنده با تسلط ک  
فی در هاي فکري و بزرگان اندیشه فلس دشوارتر مجادالت هابرماس با جریان

مفاهیم و اصطالحات تخصصی هابرماس و  هاي دیگر، توانسته است حوزه
کتاب . کار برده، تشریح و مقایسه کندههاي مقایسۀ هابرماس را به خوبی ب طرف

به ویژه . تواند به عنوان الگو و مرجعی قابل اعتماد استفاده شود ، میاز این حیث
اي اتهامات و  که نویسنده بر اساس نوعی احساس مسئولیت در رفع پاره

گرایان  نسبت به هابرماس که در دهۀ هشتاد از سوي فراساخت ها، بدفهمی
شناسی انتقادي مطرح و شایع شده بود، کتاب را با  مند به مباحث جامعههعالق

  .)22بخش دیباچه صفحۀ  :نگاه کنید به(. دقت به رشته تحریر در آورده است
به جز در موارد اندکی، . سازي بسیار خوب انجام شده است کار معادل  

در . هاي مرتبط، روشن و رسا، رایج و مأنوس استفاده شده است اغلب از معادل
اما برخی مفاهیم و اصطالحات مهم بدون . کل از این حیث مشکلی وجود ندارد
هر چند عکس این مطلب بیشتر دیده   ،اند معادل انگلیسی یا آلمانی ذکر شده

  . شود می
شدن  شد شئی گفته میر بود که بهت(» گشتگی شی«، 5در صفحۀ  :براي مثال

وجه « ؛»نیروهاي تولیدي«؛  »عالئق عملی«، »عالئق تکنیکی« ؛)گونگی یا شی
عقالنیت «؛ »عقالنیت ابزاري«، )د گفته می شدکه بهتر بود شیوة تولی(» تولید

  ؛»ارتباطی
  ؛»وضعیت کالمی آرمانی«عرصۀ عمومی؛ «؛ »دیالکتیک منفی«، 6صفحۀ  

؛ )شد عمل گفتار یا عمل گفتگو ه میه بهتر بود گفتک(» عمل کالم«، 7صفحۀ 
که (» اصالت اثبات«، 45صفحۀ ؛ »بودشناختی«، 8؛ صفحۀ »نقد رهایی«

، 79صفحۀ  ؛»گرایی انتقادي عقل»  ؛)رایی استگ تر آن مثبت اصطالح رایج
دانش انتقادي بهتر (» علم انتقادي«، 80صفحۀ  ؛»شناختی هاي پیش ساخت«

  ... و ) است
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مورد بررسی، به عنوان یک کتاب درسی تدوین نشده است، لذا کتاب   
نقایص آن  از ...آزمون، نمودار، جدول و  :عدم استفاده از ابزارهاي علمی مانند

هایی  بندي جمعو و پیشگفتار   به عالوه، در ابتداي اثر، مقدمه  .شود محسوب نمی
 .ضمنی در هر فصل آمده که در فهم بهتر مطالب مؤثر است

در کل و در هر فصل در عین اختصار،  ،کتاب در خصوص هدف خود  
 .جامعیت دارد و براي دروس مختلف به عنوان مرجع قابل استفاده است

انطباق کاملی میان مطالب کتاب، عنوان مفصل آن، عناوین فصول و   
زیرا این کتاب اختصاص به بیان و تشریح  شود فهرست مربوط به آنها دیده می

هاي  هاي مطرح جریان ي هابرماس با صاحبان اندیشه و چهرهمشاجرات فکر
 . فکري معاصر دارد

توان تدریس  این اثر را به طور مستقل و کامل در درس خاصی نمی  
هاي تحصیالت تکمیلی و به عنوان منبع پژوهشی  بیشتر آن را باید در دوره. کرد

هاي  بینش«ها و  یا بخشی از منابع تکمیلی و مرجع در دروس نظریه
روش تحقیق «یا  »علم فلسفۀ «، »هاي سیاسی معاصر شناسی و اندیشه جامعه

  . هاي مربوطه استفاده کرد متناسب با بخش »)1(
یعنی ضرورت حفظ نقد در حوزة عمومی  ،ایدة اصلی مورد تأکید کتاب  

بخش براي هر متفکر و بینش نظري وي،  گیري رهایی و ضرورت داشتن جهت
 .رح و روزآمدامري است همچنان مط

این اثر به طور کل، حاصل نوآوري فکري نویسندة آن است که پس از   
مواجهه با برخی اظهارنظرهاي ناصواب در خصوص هابرماس و افکارش که گاه 

ترین انتقادها و شدند، به تشریح مهم کامالً مخالف منظور و مقصود او بیان می
و روشی علوم اجتماعی در هاي هابرماس در برخورد با مکاتب فکري  روشنگري

هاي پست مدرن،  گرایی، تأویل و تفهم، نقد خشونت، بینش حوزه اثبات
پردازد و در همۀ این موارد، نویسنده هدف خود را مداخلۀ  می... گرایی و  تاریخ

سیاسی و نظري در جهت تأمین بحث آزاد و صادقانه دربارة مسائل مهم قرار 
  . دهد می

. و انسجام منطقی بسیار باالیی دارد نظم لکتاب در کل و در هر فص  
در » پیشگفتار سرپرست مجموعۀ نقادان قرن بیستم« نامبه جز مطلبی که به
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 - منهاي یک ربط کلی در مبحث نقد  - ابتداي اثر آمده و نسبت آن با کل اثر 
توضیح داده نشده است، نظم و انسجام کتاب بر اساس حرکت از مقدمه به 

شان تنظیم شده  احث بر اساس جایگاه تاریخی و زمان پیدایشنتیجه و بیان مب
ها و آثار هابرماس در بارة نقد در حوزه  ترین اندیشهدر فصل مقدماتی مهم. است

شناسی در علوم  روش«: به ترتیب فصول ،شود و سپس عمومی مطرح می
، »دموکراسی و جنبش دانشجویی«، »دربارة ایدئولوژي و تعبیر»  ،»اجتماعی

هاي  هرناسیونال سوسیالیسم و کو«و » تجدد و فراتجدد«، »یستم و جامعهس«
  .شوند شان مطرح می با توجه به سیر زمان، جنبۀ مبنایی و کلیت» سوزي آدم

هاي  که کتاب فاقد فهرست منابع است اما بخش یادداشترغم اینعلی  
موضوعات دهد که نویسنده از سایر منابع  براي تبیین  انتهایی کتاب، نشان می

 .مورد بحث استفاده کرده است
در متن کتاب، هر جا . دقت در استنادات و ارجاعات اثر بسیار عالی است  

که از مأخذي مستقیم یا غیرمستقیم استفاده شده، به مشخصات منبع مزبور 
 .ارجاع داده شده است

هابرماس در داشتن بینشی جامع و  گیري کتاب همسو با اندیشۀ  جهت  
بخش فکر و عمل و  رهایی  تأکید دائمی بر دانش انتقادي و خصلت ،در عین حال

  .هاي فکري و عملی است ها و ابهام دوري از پیچش
از جهت تأکید بر متعهد بودن دانش و عمل اجتماعی انسان در مسیر   

تواند  نوعی رهایی از قید و بندهاي بشري و حرکت به سوي تعالی اجتماعی می
 هاي اسالمی هاي یکسان با فرهنگ و ارزش یريداراي وجوه مشترك و سوگ

 .تلقی شود
و دقیق   ، مطالعهبا بینشی انتقادي و در عین حالتواند  این اثر می  

البته باید . کمک به شناخت و عمل درست نسبتاً مفید واقع شودمطالب، براي 
 .به این هدف نائل شد مطالعۀ عمیق و تحلیل درست مطالب پس از

رغم رسا است به طوري که خواننده علی دارانه و بسیار روان و تکامل، امانترجمه 
بودن اثر را  بلکه ترجمه ،شود خواندن یک متن دشوار، نه تنها دچار بدفهمی و مشکل نمی

  . کند حس نمی
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کردن متن توجه  اي از حیث روانی، رسایی و فارسی به اصول ترجمه  
طور همانشده اگر چه،  زي زحمت زیادي کشیدهسا براي کار معادل. شده است

مترجم عالوه بر . مواردي از اشکال در این زمینه وجود دارد که گفته شد،
هاي هابرماس  اي نسبتاً کوتاه، که شرحی دقیق از مباحث کتاب و اندیشه مقدمه

  . اند ارائه داده، در موارد لزوم توضیحاتی به شکل پاورقی آورده
  

  پیشنهاد
  : هاي بعدي آن به موارد زیر توجه شود بهتر است در چاپ

  )فارسی، انگلیسی، آلمانی(نامه به صورت سه زبانه  ارائۀ واژه -
 افزودن فهرست منابع -
هاي موجود  ویراستاري ادبی و تخصصی دقیق جهت رفع برخی کاستی -

  ها  گذاري در کاربرد عالئم ویرایش و نگارشی و معادل



  
 

  

  

  

  

  

  

  گراي و هرمنیوتیک میشل فوکو فراسوي ساخت  :عنوان اثر
  حسین بشیریه/ هیوبرت دریفوس و پل رابینو  :مترجم/ مؤلف

     چاپ سوم    1382/ نشر نی :سال نشر/ ناشر 
  

  معرفی، نقد و بررسی
هاي خود او  کل کتاب بر اساس سیر تاریخی آثار و رشد تفکر فوکو و بازنگريبه طور 

به ترتیب  شناسی و تبارشناسی  دورة دیرینهدو  درمورد هایش نگاشته شده و دربارة اندیشه
به . است ها مظرح شده، بحث کرده که در این دوره هاي اصلی با توجه به مفاهیم و اندیشه
بندي  مبناي فصل گیري و تکامل اندیشۀ فوکو و شکل یخیعبارت دیگر، سیر تحول تار

  .کتاب قرار گرفته است
هاي  گیري هاي آن و جهت مقدمه کتاب، از شرح حال و مرور کلی بر اندیشه و ریشه

به همین . پردازد به مفاهیم مهم و آثار اصلی او می ،کند و سپس اصلی فوکو حکایت می
گیري ایدة کتاب و  نویسنده که نحوة شکل در اصل کتاب، دیباچه و مقدمۀ ،ترتیب

هاي بنیادي آغاز  بندي کتاب، از بحث فصل. شود پرداختن به مباحث فوکو در آنها طرح می
برانگیزي، پس از مطالعۀ اندیشه فوکو  هاي چالش شود و با ارزیابی کتاب و طرح پرسش می

  .  دپذیر مدرن پایان می هاي دنیاي مدرن و پست و تقابل آن با بینش
کوشند تا در یک کار بسیار نوآورانه نشان دهند که  نویسندگان کتاب می ،در عین حال

چنان برانگیزي، هم هاي چالش ، چه سؤالپس از مطالعه و بررسی همۀ این میراث فکري
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وجود دارد و چه نقاط اصلی  یا کسانی که به او وفادار هستند پیش روي اندیشۀ فروید
انسانی مطرح است که  پردازي و روشی در علوم ان در حوزة نظریهورزي متفکر براي اندیشه

هاي بعد زنده خواهد  کردند که فوکو ساه  ا فکر میه البته آن. باید پس از او به آن اندیشید
چنان نوآورانه و خالق در راستاي قبلی البته به صورت همماند و اندیشۀ او کم و بیش 

آید، اما دست تقدیر چنان بود که دو سال بعد  او پدید میکند و آثار دیگري از  ادامه پیدا می
  . شود میرد و خط تولید این گونه مباحث از سوي او قطع می از انتشار کتاب، فوکو می

  
  شکلی  بررسی

هاي پیچیدة اندیشۀ فوکو،  متن ترجمه با توجه به دشواري بیان جنبه  
 . بسیار روان و رسا ترجمه شده است

اما برخی از موارد کاستی و . رعایت شده استدر حد خوب ویرایش   
و » ،«از جمله کاربرد عالمت . شود در کتاب دیده می نقص ویرایشی و نگارشی

در » ،«، عدم استفاده از عالمت اشتباه حروف نگاري  ،»و«و حرف عطف » .«
 .جاي مناسب، عدم رعایت فاصلۀ مناسب بین کلمات

در حد مطلوب ) رقعی(قطع آن آرایی با توجه به  نگاري و صفحه حروف  
ها، فاصلۀ بین خطوط، تناسب بین فونت متن، تیتر و زیرنویس  اندازة حاشیه. است

سرصفحه و صحافی وضعیت  همچنین کتاب از حیث. به خوبی رعایت شده است
که  ،و طرح روي جلد آن است) کاهی(نوع کاغذ آن نامرغوب  اما خوبی دارد،

  . رخ از میشل فوکو است، با موضوع اثر همخوانی دارد ظاهراً تصویري نیم
ارشد و دکترا منبع  هاي کارشناسی رهبا توجه به کاربرد این اثر در دو  

 هایی که متمرکز بر یا کنفرانسانجام کارهاي تحقیق  مرجع و معتبر و براي
در . مطرح نیست یدرس موضوع تناسب حجم با  واحد ،اندیشه و آثار فوکو است

و و بحث برانگیز بودن هاي فوک با توجه به گستردگی آثار و اندیشه ،عین حال
 .آن، کتاب حجم متعارفی دارد
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  بررسی محتوایی
قدمۀ مترجم و مفاهیم و اصطالحات تخصصی کتاب هم در بخش م  

مقدمۀ مفصل مترجم محترم که . کار رفته استهب هم متن اصلی خوب و درست
بسیار با ارزش و روشنگر است،  یم و اصطالحات دشوار اندیشه فوکومفاه در بیان

 هاي اندیشۀ شینه و ریشهحاوي بیان هدف، مروري بر مضامین کلی کتاب و پی
در این قسمت مفاهیم و اصطالحات تخصصی موجود در ادبیات . باشد فوکو می
 کار رفتههب ، خوببه ویژه مفاهیم تخصصی مورد استفادة فوکو ،شناسی جامعه
به عبارت دیگر، هدف اصلی این قسمت، توضیح و تشریح مفاهیم و  است،

. ستاصطالحات کلیدي نظریۀ فوکو براي سهولت مطالعۀ بخش اصلی کتاب ا
دو نویسندة توانمند کتاب رابیینو و دریفوس،  همچنین در متن اصلی اثر،

خوبی از هو ب اندرا به استادانه بیان و بحث و بررسی کرده هاي فوکو اندیشه
  . برداري شده است مفاهیم و اصطالحات تخصصی فوکو  بهره

سازي اصطالحات  از سوي مترجم تالش قابل توجهی براي معادل  
تخصصی فوکو صورت گرفته که با توجه به زمان چاپ اول کتاب، که احتماالً 

انجام شده سازي به خوبی  هنوز آثار زیادي در مورد فوکو وجود نداشته، کار معادل
 .دنهادهاي تکمیلی و اصالحی ارائه داپیش ، در مواردي، می توانگر چه. است
، 42صفحۀ   ؛»سوژه و ابژه«، 15صفحۀ : نگاه کنید به اصطالحات ،مثال براي
بازي «، 132؛ صفحۀ »تحلیلیات تعبیري«، 43صفحۀ   ؛»کردارهاي گفتمانی«

بدن واجد «، 212صفحۀ   ؛»گیرانه گرایی سهل اثبات«، 204؛ صفحۀ »حقیقت
و ابزارهاي » مشترکات میان پیکرها«، 213صفحۀ   ؛»مند تجربۀ زیست یا زیست

بندي  علم شکسته«، 295؛ صفحۀ »انتشار جنسیت«، 292صفحۀ   ؛»پیکرساز«
  ....و » خودنگري«، 303؛ صفحۀ »جنسی
با توجه به ماهیت نظري و غیردرسی کتاب، استفاده از جدول، نمودار،   
به صورت (اما از طرح بحث مقدماتی . یا پرسش و تمرین مورد انتظار نیستآمار 

چینی الزم براي مباحث،  ، زمینه)مقدمه مترجم، دیباچه و مقدمۀ نویسندگان
ها، برانگیز و کوشش براي پاسخ به آن هاي چالش گیري پایانی، طرح سوال نتیجه

ۀ آراء به خوبی استفاده مقایسه، استناد و ارجاع به منابع مختلف، مثال و مقایس
  .به طور کلی در تفهیم مطلب نهایت تالش صورت گرفته است. شده است
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 هداف یا سرفصل هیچ درس خاصی نیستدار پوشش ا این اثر عهده  
هاي خاصی بحث و  اساس رویکرد و پرسشبلکه اندیشه و آثار فوکو را بر 

 .نمایدارزیابی می
عنوان . الً منطبق استمحتواي کتاب با عنوان و فهرست آن کام  

اي است که در  کتاب، دقیقاً بیان کنندة چالش اصلی فکري نویسندگان و زمینه
هدف . اي که بعدها به کتاب تبدیل شد، شکل گرفته است آن فکر نوشتن مقاله

کتاب نشان دادن این امر است که میشل فوکو در عین وفاداري به ساختگرایی و 
کند و موفق به  هاي فکري و تحلیلی عبور می هرمنوتیک از هر دوي این شیوه
مام صددرصد و ت ،هر چند. شود شناسی متفاوتی می ساختن دیدگاه نظري و روش
  . بخش است برانگیز و الهام العیار نیست، اما نوآورانه ، سؤ

در سطح » )2(شناسی هاي جامعه ها و بینش نظریه «در درس   
به  ،ناسی معرفتی و فلسفۀ علمش و همچنین جامعه ارشد و دکترا کارشناسی

هاي  خصوص به عنوان متنی براي فوکوشناسی و کار تخصصی بر روي اندیشه
شناسی یا  هاي باستان گرایی و هرمنوتیک و بررسی روش فوکو و در حوزة ساخت

  . شناسی و تبارشناسی کامالً مناسب است دیرینه
هر چند در اوایل دهۀ هشتاد نوشته شده است، اما در نوع  ،این کتاب  

ویژه در زبان فارسی با توجه  هاي فوکو و جایگاه او، ت اندیشهخود، در حوزة شناخ
 .کند به ترجمۀ بسیار خوب آن، همچنان روزآمد، تازه و قابل استفاده جلوه می

 دربارة میشل فوکو را( 1979سال  ایدة اصلی کتاب که در سمینار  
گرفته است، کامالً نوآورانه   شکل) دریفوس و جان سیرل برگزار کرده بودند

 . است
را  فوکو فن هستند و در سطح بسیار باالییاین دو نویسنده که استاد   
 ،هر چند. اند از آثار فوکو و سایر منابع در این زمینه استفاده کرده شناسند، می

  .  به عنوان یک منبع مرجع براي فوکوشناسان دیگر مطرح است ،خود این اثر
در متن کتاب، هر جا . دقت در استنادات و ارجاعات اثر بسیار عالی است  

که از مأخذي مستقیم یا غیرمستقیم استفاده شده، به مشخصات منبع مزبور 
 .ارجاع داده شده است
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راستاي  گیري نویسنده، آکادمیک، محققانه و به طور کل در جهت  
ت، همچنین روشنگري روشنگري هر چه بیشتر از فلسفه و نگاه و بینش فوکو اس

چگونه فوکو  تري که در آثار او ذکر شده و اینکه نشان دهند یاز موضوعات جزئ
هاي اندیشمندي که در مارکس، فروید  در عین تعلق داشتن به زمانۀ خود و ریشه

رود و در  ه، از زمانۀ خودش فراتر میشود، آنها را پیگیري کرد و نیچه دیده می
پدیدارشناسی (اي که در آن رشد کرده  هاي فکري زمانه عین حال که به جریان

و ) هاي نئومارکسیستی به طور کل و پدیدارشناسی وجودي و مارکسیسم و جریان
یب عجیبی از تلفیق و ترک .تأثیر پذیرفته و بهره گرفته است ها از این سرچشمه

به ویژه مارکس و فروید و نیچه ایجاد کرده و کوشش  اش،پیشینیانهاي  اندیشه
هایی که در این حوزه  بست نموده تصویر جدیدي از انسان و علوم انسانی و بن

  .شناسی وجود دارد، ارائه دهد معرفت
از آنجایی که در باب معرفت بشري و نحوة فهم تاریخ و تحلیل   

گوید، خواه ناخواه  عرفت انسان سخن میرویدادهاي تاریخی و نوع درجۀ اعتبار م
ها و فرهنگ اسالمی که ممکن است نوع نگاه خاصی را به انسان و  با اندیشه

کند، تالقی پیدا کند از جهاتی مثبت و از  فهم تاریخ و جامعۀ انسان بیان می
  .جهاتی منفی

به عنوان یک اثر نظري و نقادانه که عالوه بر بیان عمیق و صحیح   
هاي او  هاي انتقادي در برابر اندیشه به طرح پرسش ،ري فوکودیدگاه نظ

شناسی  هاي معرفت ترین پرسشپردازد و جنبۀ جانبدارانه ندارد، ضمناً به مهم می
در حوزه شناخت انسان و تاریخ تحوالت اجتماعی و فکري و نحوة رعایت آنها 

و اندیشه است  در مقام فکر خصوصگر و راهگشایی، به ، اثر روشناهتمام ورزیده
-هب. تواند تأثیر مثبت بگذارد که البته در جاي خود بر رفتار و عمل هم می

هاي نظري و انتقادي در فضاي آکادمیک و نه  اگر این نوع از بررسی ،خصوص
 .ایدئولوژیک ادامه پیدا کند

ترجمه کامل است و با توجه به پیچیدگی اصل مباحث، در سطح بسیار   
به  ،از کار در آمده است)  از ابتدا تا انتها(یار یکدست خوب، روان، رسا و بس

نین همچ. شود طوري که در نثر آن فراز و فرود جدي یا نزولی مشاهده نمی
 ،افزون بر آن وضیح داده شده وهمۀ نکات کتاب، ت زیرا. دارانه است ترجمه  امانت
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زبان قرار  توضیحات بیشتري از سوي مترجم ارائه شده و در اختیار خوانندة فارسی
  . گرفته است

یابی خوب و دقیق  کار معادل. توجه کافی شده است به اصول ترجمه  
مقدمۀ بسیار ارزشمند و مفصلی از سوي نویسنده شامل شرحی از . باشد می

هاي اندیشمندي وي  شههاي فوکو و ری گیري زندگی و آثار و اندیشه و جهت
ایشان توضیحاتی به شکل پاورقی در موارد لزوم  ،به عالوه. نگاشته شده است

 .  اند آورده
  

  پیشنهادها
بهتر  ، بنابر این. باشد هاي کارشناسی ارشد و باالتر می دوره استفاده از این اثر مناسب

رفع نواقص  است در چاپ مجدد کتاب، ویراستاري ادبی و تخصصی صورت گیرد و ضمن
  .  اي براي آن تهیه شود نامه ، واژهویرایشی و نگارشی کتاب

  
  



  
 
  
  
  
  
  
  

   شناسی تالکوت پارسنز جامعه  :عنوان اثر
  گهر عبدالحسین نیک/  گی روشه :مترجم/ مؤلف
      1376/ تبیان :سال نشر/ ناشر
  

  نقد و بررسی معرفی،
خاطر از بین رفتن نسخۀ هاما ب. ترجمه شده است 1356این اثر براي اولین بار در سال 

نویس ترجمه و متن اصلی کتاب که براي چاپ در اختیار ویراستار قرار گرفته، به دست
کرده براي بار دوم ترجمه  1375مرحلۀ چاپ نرسیده است و مجدداً مترجم محترم در سال 

  .است
» شناسی آمریکایی ناپذیر جامعه پرداز درمان نظریه« نامکتاب با یک فصل مقدماتی به

شود که نویسنده در آن زندگی علمی و  آغاز می  نز دربارة خودشوبرگرفته از توصیف پارس
شناسی آمریکایی در  هاي جامعه دانشگاهی پارسونز  را مرور کرده و ضمن معرفی ویژگی

طی  ،سپس. کند فاصلۀ دو جنگ جهانی، مسیر تکوینی اندیشه و آثار پارسونز را ترسیم می
ابتدا مهمترین دستاورد . شود رح مینز مطوهاي نظریۀ پارس ترین بخشمهم ،چند فصل

هاي  هایی از نظریه وي طی فصل ها و بخش مصداق ،و سپس) نظریه کنش(نظریۀ وي 
و در ) فصل ششم(نوبت کارهاي تجربی  ،شود و سپس سوم، چهارم و پنجم مطرح می

  .بندي و ارزیابی انتقادي آثار وي اختصاص یافته است به جمع) فصل هفتم(بخش نهایی 
  :آثار مشابهسایر 
  محسن ثالثی/ جورج ریتزر                    شناسی در دوران معاصر هاي جامعه نظریه
  عباس توسلی غالم                                        شناسی هاي جامعه نظریه

  عباس مخبر/ یان کرایب               نظریۀ اجتماعی مدرن از پارسونز تا هابرماس
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به این معنا که یک کتاب کامل براي تشریح زندگی،  ،نداردهی در فارسی، مشاب این اثر
. نز آن هم به این جامعیت وجود نداردوهاي مثبت و منفی میراث پارس افکار و جنبه آثار، 

نز و کارکردگرایی وشناسی دربارة پارس ها و مکاتب جامعه تنها در بعضی منابع نظریه
به  ،اما از نظر شیوة کار ؛ذکر شده هاي کتاب مانند ت،ساختاري سخن گفته شده اس

اثر ژولین فروند از همین مترجم  شناسی ماکس وبر جامعهتوان به  خصوص در فارسی می
شناختی ماکس وبر  هاي جامعه اشاره کرد که در عین فشردگی مرور نسبتاً جامعی بر اندیشه

  .انجام شده است
 

  بررسی شکلی 
 نظران صاحبنز به اذعان بسیاري از وپارسفهم و بیان اندیشۀ پیچیدة   

نز به سهولت و در زمان وبه طوري که مانع ترجمۀ آثار پارس. بسیار دشوار است
گی (نویسندة آن  اما،. جمله فارسی شده است از ،هاي دیگر مناسب به زبان

در متن  ،به این ترتیب. است این اثر را بسیار خوب فهمیده و نگاشته )شهور
این خصوصیت در متن ترجمه با کوشش، . وان و رسا بوده استاصلی، کار ر

برانگیزي  نظر، دانش مناسب و هنرمندي مترجم محترم به طرز تحسین دقت
روان و  ،حقیقتاً در اکثر قریب به اتفاق موارد ،منعکس شده و متن ترجمه شده

زیبا و  بلکه بسیار ،متن نه تنها روان و رسا ،در مواردي. رسا از کار درآمده است
تر و  توانسته است روان گاهی به عباراتی که می ،در عین حال. گیرا است
 .خوریم تر ترجمه شود، برمی درست
د شناسی پارسونز نما بنابراین، جامعه«: ، پاراگراف آخر17و  16صفحۀ  :مانند

و  شناسی امریکایی است علق به جامعههم مت آراي او در عین اینکه. تناقض است
هم آن را به . لقی شده استهم در آن به مدتی طوالنی، چونان جسم خارجی ت

و هم موضوع انتقادهاي بسیار بوده است، هم مدعی  شدت زیر تأثیر قرار داده
شناختی است، هم متهم به این که چیزي  ترین صورت معرفت ترین و انتزاعی عام

    ؛»اش نیست جز انعکاس جامعۀ امریکایی و ایدئولوژي
اشتغاالت ذهنی دانشگاهی مانع آن نشد که «: ، پاراگراف اول23صفحۀ 

  .»پارسونز آثار قلمی متعددي منتشر نکند
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در  ،اگر چه. در حد مطلوبی است میزان رعایت قواعد ویرایش و نگارش  
استفاده همزمان از عالمت  : هایی نظیر  مواردي به برخی نقاط ضعف و کاستی

غلط   در مواقع الزم؛» ،«مت ؛ عدم استفاده از عال»و«و حرف عطف » .«یا » ،«
تواند در  خوریم که می ؛ عدم رعایت فاصلۀ مناسب بین کلمات برمیحروف نگاري

 . دیک ویرایش ادبی و تخصصی مرتفع شو
  

  »و«و حرف عطف » .«و » ،«اي از کاربرد عالمت  نمونه
: هفتم؛ پاراگراف آخر، سطر »است، و«: ، سطر اول و دوم17صفحۀ  -
 »و. بزرگ شد«

 »برقرار کرد، و«: ، سطر اول23صفحۀ  -
 »کنند، و می«: ، پاراگراف آخر، سطر دوم73صفحه  -

  حروف نگارياي از اشتباه  نمونه
، پاراگراف دوم، خواندن، به اشتباه خوانندگان تایپ شده 11صفحۀ  -
 است؛

 در مواقع الزم » ،«عدم استفاده از عالمت 
 »نهاد«ز کلمۀ بعد ا: ، سطر دوم19صفحۀ  -
 »پیش گیرد«بعد از کلمۀ : سطر آخر، پاراگراف اول، 21صفحۀ  -
 »آموزشی«بعد از کلمۀ : ، سطر سوم22صفحۀ  -
 ... .و» ها تجربه«بعد از کلمۀ : ، پاراگراف دوم، سطر دهم23صفحۀ  -

 عدم رعایت فاصلۀ مناسب بین کلمات 
 »شناسی درجامعه«: ؛ سطر هفتم»ینازا«: ، سطر سوم15صفحۀ  -
؛ پاراگراف »شناسی باجامعه«: سطر دهم ؛»بااین«: ، سطر نهم16صفحۀ  -

 »شناسی بنابراین،جامعه«: آخر، سطر اول
 »درایالت«: ، پاراگراف آخر، سطر اول17صفحۀ  -
 »دراین«و » ازاین«: ، پاراگراف آخر، سطر دوم و سوم21صفحۀ  -
 پاراگراف آخر، سطر» وانگیزه«: ، پاراگراف اول، سطر آخر53صفحۀ  -
 »ازارتباط«: آخر
 »توان رامی«، پاراگراف اول، سطر دوم، 234صفحه  -
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ولی ) با توجه به زمان انتشار اثر(نگاري در حد مطلوب  حروف  
کتاب از حیث نوع . ها در حد متوسط است خاطر کمی حاشیههآرایی ب صفحه

کاغذ، صحافی و قطع وضعیت خوبی دارد و طرح روي جلد آن هم معرف 
نز در درون آن است که در وزمینه و تصویري از چهرة پارس پسانتشارات در 

هاي التین در داخل متن و بعضی  اما برخی از معادل. باشد مجموع قابل قبول می
  .  ، یکدست شوداند که باید ر پاورقی ذکر شدهدیگر د

هیچ درس  ه صورت کتاب درسی و مختصاز آنجایی که این اثر ب  
. توان سخن گفت واحد نمیاسب حجم با تعداد خاصی نوشته نشده است، از تن

با توجه به رسالت محتوایی آن بسیار خوب از  اي کتابصفحه 300حدود  حجم
در  خصوصعنوان منبع کمکی یا مرجع، بهکار درآمده است و استفاده از آن را به 

 . سازد تر می دورة تحصیالت تکمیلی آسان
 

 بررسی محتوایی
برانگیز گی  تبع مثال زدنی و دقت تحسینبا توجه به دانش وسیع، ت  
نز تبین مفاهیم و مقاصد نظري وهاي اندیشۀ پارس شه در فهم و بیان پیچیدگیور

وي و بررسی مناقشاتی که پیرامون کار او وجود داشته است، مفاهیم و 
این اثر به بهترین شکل طرح ، بررسی و نز در واصطالحات تخصصی پارس

 .انداستفاده شده
سازي یا استفاده از  محترم در حد بسیار خوب کار معادل مترجم   
در مورد . است یج براي انتقال مفاهیم را انجام دادههاي معمول و را معادل

رسد که  به نظر می) societal community (» اجتماع جامعگی«اصطالح 
بهتر باشد و  به آن صحیح نمی» گی«چون این واژه عربی است، اضافه نمودن 

  . استفاده شود» اي جامعه«ترکیب  و در نهایت» اي«پسوند  است از
با توجه به نظري و غیردرسی بودن کتاب، طبیعی است که این اثر فاقد   

نمودار،  :، اما از ابزارهاي دیگر مانندآمار، تمرین، آزمون، نقشه و مانند آن باشد
ارجاع و  گیري، مقایسه و گفتار، مقدمه، نتیجه جدول، طرح بحث مقدماتی، پیش

  . استناد به جا یا ذکر مثال، استفادة مناسب شده است
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نسبت به ) صفحه 300حدود (کتاب در عین داشتن حجم معمولی   
 .هاي دیگر گفته شد، جامع است اهداف خود که در برخی پاسخ

خصوص با توجه به مشتمل بودن بر شرحی از همحتواي کتاب، ب  
 ،نز و ارزیابی میراث برجا ماندة اوومون پارسها، مناقشات پیرا زندگی، آثار، اندیشه

شناسی تالکوت  شامل نقاط مثبت و منفی با عنوان کلی و بدون قید جامعه
در مورد انطباق محتوا با فهرست  نهمچنی. رسد منطبق به نظر می نز کامالً وپارس

  . ه استکتاب که عدم تناسبی دیده نشد
 نظران صاحبررسی آثار ب«و  »)2(شناسی هاي جامعه نظریه«در دروس   
در مقطع  کارشناسی به عنوان مرجع و در سطح تحصیالت  »شناسی جامعه

  . باشد کنفرانس مناسب می راي تدریس و مرور انتقادي به روشتکمیلی ب
نز نسبت به کتاب، وبا توجه به صحت، دقت،  مطالب و تأیید پارس  

وه بر بیان خصوص که عالهب. مطالب کتاب اصیل و همچنان روزآمد است
ترین مناقشات در این خصوص را به بهترین شکل  نز مهموهاي پارس نظریه

 .دهد بررسی کرده و پاسخ می
بندي کتاب، بیان جامع و فشردة دستگاه نظري پیچیدة  عالوه بر فصل  
پیش و  -شناسی آمریکایی  نز با جامعهوبیان نسبت پارس ،نز و در عین حالوپارس

ارائۀ یک بیالن کار از  خصوص،ونز و بهاندیشۀ پارسو تسلط  - پس از ظهور 
هاي نرفته و  راه هایی که به طور عمده کاستی هاي مثبت و نز شامل جنبهوپارس

کند، آن هم در  بسیار جالب و نوآورانه جلوه میباشند، مینز وناقص ماندة پارس
گرایی و ترین راه پیوستن به جماعت منتقد و ناسزاگو به کارکرد که آسان فضایی
 .نز استوپارس
نز به عنوان منبع دست اول و در وهمه جا از کتب و مقاالت پارس  

از منابع دیگر  ،نامه و مناقشات پیرامون وي خصوص در مورد زندگیهب ،مواردي
 .به قدر کفایت استفاده شده است

 .دقت در استنادات و ارجاعات اثر بسیار خوب است  
محققانه، منصفانه، عالمانه و در  گیري نویسنده کامالً آکادمیک جهت  

هاي  نز و نقد انتقادهاي ناصواب و طرح کاستیوراستاي بیان حقیقت اندیشۀ پارس
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دار  هاي ایدئولوژیک و جهت اي درست و به دور از بحث نز به شیوهوکار پارس
 . متداول در آن زمینه بوده است

امعه و به عنوان یک کتاب نظري مرجع که بینشی منظم  را دربارة ج  
دهد،  آنها و ارکان دیگر جامعه توضیح می  نظام فرهنگی و ارزشی و نسبت میان

  . تواند از زاویۀ روشنگري بیشتر، مفید و سودمند واقع شود می
هاي فراوان نظري و  سودمندي است و کتاب فاقد هرگونه جنبۀ مخرب  

  . یوة کار تحقیق منصفانه و درست داردروشی از حیث ش
بلکه در موارد زیادي زیبا و  ،ست و نثر کتاب نه تنها روانترجمه کامل ا  

  . داري کامالً رعایت شده است رسد، امانت برانگیز است و به نظر می تحسین
یابی مناسب  مترجم محترم عالوه بر صرف ذوق و دقت کافی در معادل  

پیشگفتار و در انتهاي آن  ،و ترجمۀ روان و رساي متن در ابتداي کتاب
خود  اند که در جاي نامه، فهرست اعالم و موضوعی آورده شناسی، واژه کتاب

توضیحاتی را در پاورقی  ضمن اینکه در چند مورد مترجم. ارزنده و مفید است
 .اند آورده

  
  پیشنهادها

است و پیش از انتشار  مطالب آن به  روشه نوشته  گی 1972را در سال  این اثر
بنابر این کتاب . رویت پارسونز رسیده و مورد تأیید و تصویب وي واقع شده است

د چاپ کتاب، موارد زیر اعمال معتبر و مستندي است که الزم است در تجدی
 . شود
  ویراستاري ادبی  -
 نامه سه زبانۀ فارسی، انگلیسی و فرانسه تهیه واژ -
 ع تهیه فهرست مناب -
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