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   مقدمه
كه طـي فرآينـدي    ؛هاي مختلف رشد و توسعة علوم انساني و تفكيك آن به حوزه

) بركنار  از محاسن و معايب چنـين تفكيكـي  ( است خاص در غرب شكل گرفته
تنـوع و  . دانسـاني از جملـه علـوم اجتمـاعي شـ     تر شدن علوم  منجر به تخصصي
 موجــب ،ايــن حــوزه مطــرح اســت موضــوعاتي كــه در و هــا گســتردگي پديــده

تـر را در درون   اي تخصصـي  هاي متنوعي شد كه هر يك حـوزه  گيري شاخه شكل
  .دش اين علم شامل مي

كـه بـه تبـع     ؛اي پديـدار شـد   به عنـوان رشـته   نيز در كشور ماعلوم اجتماعي      
گيري چنين علمي در غرب نضج يافت و لذا اغلب منابع و مĤخذ آن متعلـق   شكل

تأليفـاتي نيـز از    ،هـاي اخيـر   در سـال  ،هـر چنـد   .انديشمندان غربي اسـت  به آثار
به لحاظ (شود و سيري صعودي را  در اين حوزه ديده مي ظران كشورمانن صاحب

اللفظـي ترجمـه    ون ايـن رشـته تحـت   اغلب منابع و مت ليكن ؛نمايد طي مي) كمي
آن نبوده و ترجمة دار  متولي خاصي عهده ،تاكنون ،اي است كه و اين نكته اند شده

و در ايـن متـون    هاي مختلف صورت پذيرفته ها و كيفيت متون تخصصي به شيوه
 يز حائز اهميت اسـت كـه بـه دليـل    اين نكته نبطور اتفاقي نيامده است در ضمن 

خصــوص  هخواننــده بــ... ذكــر معــادل التــين و قــوانين ترجمــه و عــدم رعايــت 
  .نالند مطالب مي دچار ابهام شده و از درك نكردن دانشجويان
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يـاري و   بـا هـم   ،انسـاني ، شوراي بررسي متون و كتب علوم گروه علوم اجتماعي
كتـب درسـي و كمـك    ارزيابي اقدام به  نظران تن از صاحب 80كاري بيش از  هم

در جهت بهبود كيفـي مطالـب ارائـه    تا شايد بتواند گامي  ؛درسي اين رشته نموده
ر كشـور را در جهـت تـدوين    قـد  گـران  بردارد و همت مؤلفان و مترجمـان  ،شده

و ها  ارزيابيتا اين  است تالش شده. تر سوق دهد تر و سليس جامع ندچمتوني هر
اثـر بـا نقـد     و نقـد  نگري باشد جانبه نقدها جامع، منصفانه و دور از تعصب و يك

نقـد،   .صـورت پـذيرد  » امحتو«و » صورت«و در دو حوزه  خالق اثر آميخته شود؛
نظـام منـدي،     علمي،   مند بودن از پشتوانة بهره : هايي چون ه پيش شرطآنك افزون بر 

غرضي، هدفمندي و ادعـاي اصـالح و تعميـق دانـش وصـاحب فضـل بـودن         بي
   .جامعه پذيري اهل قلم را نيز طالب است طلبد و مي  صاحب قلم آن را

 ةتمربـوط بـه رشـ    درسيهاى  كتاب بررسى نقد و در راستاي اهداف خود به  ،گروه
يا به عنوان منابع اصلي و فرعي  هاى كشور تدريس كه در دانشگاه علوم اجتماعي

   .پرداخته است شوند ها معرفي مي درس
در انـد بـا     كوشـيده  هـا  دانشور مـتن  داوران به طور كلى ها در اين نقد و بررسى    
 هـا  كتـاب   ةدربار   سوى شورا، از ،شده تهيه هاي فرم  در  مندرج  معيارهاى داشتن  نظر

برخـوردار   هـا،  دانشـگاه  تدريس در براي منابع معرفي بهترين  در   و  نظر نمايند اظهار  
هاي زير را لحاظ كنند و آنها را از مؤلف كتاب انتظار داشـته   بودن مĤخذ از مالك

  :باشند
 ؛معينبا تعداد واحد درس  كتابمحتواي تناسب حجم . 1    

و   تاب با محتواى آن و رعايت قواعد زبان فارسـى هنگ بودن عناوين كآ هم. 2    
 در  تحليلـى   و  برهـانى   توصـيفى،   نقلـى،   هـاى  شيوه  صحيح  كاربرد  و  بالغى  نكات

 ؛ موضوع آن  با  تناسب در  و  كتاب  تدوين 

گيـري از آخـرين دسـتاوردهاي     و بهـره  مطالب كتـاب  و غناي روز بودن   به .3
 ؛مربوطه زةدانش بشري در حو
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 ي مناســب و معادلهــاي مقبــول در حــوزةاســتفاده از اصــطالحات تخصصــ .4  
  تخصصي اثر؛

  5. ؛از حيث علمىو روزآمد  د و معتبراستفاده مؤلف از منابع متعد   
 ؛ رعايت تسلسل و انسجام منطقى مطالب در كل متن. 6  

 ، اسالمى  هاى ارزش  با  نبودن آثار  مغاير  و  اخالقي  اصول  دادن  قرار  نظر  مطمح. 7  
 ؛و بومي  ايراني

 دركـه از سـوى شـوراى بررسـى متـون       نكات فني و ويرايشـي رعايت ساير .  8 
 موجـود   هاى كتاب  تا  شده  تدوين ، نظران نظرخواهى از صاحب  به منظور هايي فرم

  .كنند  تدوين  ار  ر آثا  بررسى و بر اساس ضوابط علمى، محاسن و معايب  و  نقد  را 
 داوري ، جهـت  هركتـاب  متون،  بررسي شوراي بر اساس شيوه نامه مصوب  

ها يا مؤسسات طـراز   دانشگاه علمي  هيئت  نظر  صاحب  از اعضاي  تن  دو   براي
 هـايي   معيار  داوران نيز  براي انتخاب. شود مي  سراسر كشور ارسال اول تحقيقاتي 

مطمح  درس در رابطه با كتاب، تدريس و   كتابآن  حوزة  در نظر بودن  صاحب  چون 
  .است  نظربوده

هـا   داوري  نتيجـة  و  بـازبين مالحظـه    عنـوان    بـه  ديگـر  دونفـر  را   داوري  هـاي  فرم   
آن  از   پـس . كننـد  مـي  عرضـه   گروه  جلسه در  طرح  براي  بازبيني  هاي فرم قالب  رادر 
ــوم اجتمــاعي شــوراي  گــروه   ــون  بررســي عل ــه  مت ــت  اعضــاي   از  متشــكل ك هيئ
بـه صـورت نهـايي    نظر خود   است ها و مؤسسات پژوهشي مختلف  دانشگاه علمي  

   .دنماين دربارة كتاب را اعالم مي
مجموعة حاضر حاصل اين تعامالت فكري است كه ضمن قـدرداني از تمـام       

عزيزاني كه در راستاي برآوردن اين هدف گروه را ياري نموده و حاصل انديشـه  
نهادند، تقـديم  ... ويان و نظر خود را در اختيار عالقمندان اعم از اساتيد، دانشجو 
، از هـاي ديگـري   ذكر است كه عالوه بر ايـن مجموعـه، مجموعـه    شايان. شود مي

مـرتبط بـا   هاي  كتابها در دست تدوين است كه به بررسي  حوزة نظريهجمله، در
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در اختيـار عالقمنـدان قـرار    بـه زودي   شناسي اختصاص دارد و هاي جامعه يهنظر
  .خواهد گرفت

دكتر محمد حسين پناهي، دكتر محمد ميرزايي، از آقايان  استدر اينجا الزم 

دكتر مسعود گلچين، دكتر علي رباني خوراسگاني، دكتر فرهنگ ارشاد، دكتـر  

، دكتـر عمـاد افـروغ، دكتـر     زاهـداني  سـعيد زاهـد   سيدضياء هاشمي، دكتر

و سـاير اسـاتيد    م محمود رجبي، حميد پارسانياحاضري، حجج اسال عليمحمد
ي امور مربوط بـه آن  بزرگواري كه از بدو تأسيس اين گروه، دلسوزانه براي اعتال

  .اند، قدرداني بعمل آوريم همكاري نموده
 دكتر مهدي گلشـني رياسـت محتـرم   آقاي هاي مستمرجناب  حمايتهمچنين 

شـوراي   رياسـت محتـرم فعلـي   اللهـي   رضا آيت پيشين و جناب آقاي دكتر حميد
از مسـاعي  . فراوان استخور تشكر و سپاس  در وكتب علوم انساني بررسي متون

آقـاي دكتـر    خصوصـاً دبيرخانه شوراي بررسي متون و كتب علـوم انساني، ارزنده 
و همكاران ايشان در دبيرخانه شـورا    نامدار دبير محترم شوراي بررسي متون مظفر

  .يمارسپاسگز
  پيشـنهاد   و ، نظرآنپس از مطالعه  محترم اين مجموعه،وانندگان اميد است خ 

 بررسـى   شوراى  دبيرخانه   نشاني  به  گروه  اين  نقدهاى  شدن  پربارتر جهتخود را 
 پـذيراي  مشـتاقانه علوم اجتماعي  گروه .يندفرما  ارسال  انساني  علوم   كتب  و  متون 
  .خواهد بودخوانندگان عزيز  همه همكاران و  پيشنهادهاي و  نقدها  

هـاي   حـوزه كه در ابهاييكت ابها،هاي تفكيكي هر يك از كت پيش از ارائه بررسي
  .دشون  ه و به صورت اجمالي معرفي ميبندي شد دسته ،اند مشابه قابل استفاده
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  هاي مختلف علوم اجتماعي آثار حوزه 
  حوزه مباني جامعه شناسي -1

 كه برخي از آنها.هاي متعددي به چاپ رسيده است كتابعلوم اجتماعي در حوزه 
  :باشد به شرح ذيل مياند،  در گروه ارزيابي گرديده

  
  توضيحات  مترجم/ مؤلف   نام كتاب

/ بروس كوئن   شناسي مباني جامعه -1

غالمعباس توسلي و 

  رضا فاضل

هر دو كتاب ترجمه يـك اثـر بـا دو    

ترجمه متفـاوت اسـت؛ مـتن دوم از    

در . خـوردار اسـت  ترجمه بهتري بر

عنـوان منبـع درسـي     توانند به كل مي

  .مورد استفاده قرار گيرند

محسـن  / بروس كـوئن    شناسي  جامعه  بر درآمدي -2

  ثالثي

اي بــــــر  مقدمــــــه -3

ــه ــومي   جامع ــي عم شناس

  )جلد اول(

/  روشــــــــه گــــــــي

  زاده زنجاني هما

  .شود كمكي توصيه ميبه عنوان متن 

 كتاب نياز به بازنگري دارد تـا بـراي    واتي آذرمجيد مسا  شناسي مباني جامعه -4

  .متني درسي قابل استفاده گردد

ــف    زمينه جامعه شناسي -5 ــيم ك ــرن و ن / اگ ب

  اميرحسين آريانپور

به عنوان كتابي مرجع قابـل اسـتفاده   

  .است

بــاقر / هــانري منــدراس   مباني جامعه شناسي -6

  پرهام

تواند مورد  به عنوان كتابي مرجع مي

روز  ه قرار گيرد ولي به دليل بهتفاداس

آن به عنوان متن اصلي توصيه  نبودن

  .شود نمي
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به عنوان كتـاب درسـي در    دتوان مي  منوچهر صبوري/ گيدتر   ه شناسيعجام -7

ــي دور  ــه شناس ــاني جامع ة درس مب

فرعـي در سـاير    نبـع مكارشناسي و 

خـانواده، صـنعتي،    :چون ها هم حوزه

  .ار گيردمورد استفاده قر... سياسي و 

  شناسي روشحوزة در -2

  

  توضيحات  مترجم/ مؤلف   نام كتاب
هاي تحقيق  روش -1

  در علوم اجتماعي

ــل    ــك ني ــك م / پاتري

  محسن ثالثي

  .مرجع مناسب است به عنوان كتاب

روش تحقيـــــق  -2

  )اقدام پژوهي(عملي 

ــي و   ــف ايرانــ يوســ

  ابوالفضل بختياري

ــارداني و كارشناســ   ــع ك ــوم در مقط ي عل

ي فرعـي  اثـر  عنـوان  بـه اجتماعي و تربيتـي  

  .مناسب است

هاي تحقيق  روش -3

  در علوم اجتماعي

بـه  در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشـد    رضا فاضل/ ارل ببي 

ــق    ــلي درس روش تحقي ــع اص ــوان منب عن

  .مناسب است) عملي و نظري(

روش تحقيــق در  -4

   اجتماعي  علوم

ريمول كيوي و ديويـد  

  نيك گهر / كامپنهود 

ند به عنوان منبـع  توا ميدر دورة كارشناسي 

خصوصـاً روش  (اصلي درس روش تحقيق 

  .مورد استفاده قرار گيرد) تحقيق عملي
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  در حوزة مددكاري اجتماعي -3
  

  توضيحات  مترجم/ مؤلف   نام كتاب
  فرآيندهاي  -1

  مددكاري

  اجتماعي 

ــز و   ــوال رابرتـ ... / بيـ

ميرجالل صدرالسادات 

  و فرهاد كريمي

اند در درس مباني مددكاري اجتماعي تو مي

) 1(عنوان منبع اصلي و مددكاري فـردي   هب

  .كار رود هبه عنوان منبع فرعي ب

  مراحل و  -2

  هاي  مهارت

  مددكاري

ــورنس ــر . ام. لـ / برامـ

  پروانه كاركيا

ــابع اصــلي در مقطــع كارشناســي  جــزء من

ــددكاري   ــردي و مـ ــددكاري فـ دروس مـ

  .شود اجتماعي عمومي محسوب مي

  مباني -3

  مددكاري 

  اجتماعي 

جزء منابع فرعي درس در مقطع كارشناسي   محمدحسين فرجاد

تواند مورد استفاده قرار  مددكاري فردي مي

  .گيرد

ــارت -4 ــاي  مه ه

كمــك كــردن بــه 

افــراد، خــانواده و 

  ) 1(ها جلد  گروه

ــولمن  ــس شــ / الرنــ

ــا و  منيرالســادات ميربه

  اكبر بخشي نيا

ــي  ــر م ــن اث ــز اي ــد ج ــ ءتوان ابع دروس من

مددكاري اجتماعي، مددكاري اجتماعي كار 

و مددكاري اجتماعي كـار بـا    2و  1يا فرد 

گروه و مبـاني مـددكاري اجتمـاعي مـورد     

  .استفاده قرار گيرد

ــددكاري  -5 مـــ

ـ مهارت  اجتماعي

  ها  كار با گروه

ــولمن  ــس شــ / الرنــ

ــا و  منيرالســادات ميربه

  اكبر بخشي نيا

مـددكاري   منابع اصـل درس  ءتواند جز مي

گروهـــي و پويـــايي گروهـــي در رشـــته 

مددكاري احيا و رشته خـدمات اجتمـاعي   

  مورد استفاده قرار گيرد

چهار نوشـتار   -6

درباره مـددكاري  

  اجتماعي

  كمكي در درس تواند به عنوان منبع مي  احمد به پژوه 

ــددكاري    ــددكاري اجتمــاعي و م ــاني م مب

  .استفاده شود) 1(فردي 
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  ناسي خانوادهجامعه ش ةحوز -4
  

  توضيحات مترجم/ مؤلف  نام كتاب

جامعـــه شناســـي  -1

  خانواده

فرعي و كمكـي در دروس   تواند به عنوان منبع مي  شهال اعزازي

جامعه شناسي خانواده و سـمينار جامعـه شناسـي    

  .خانواده مورد استفاده قرار گيرد

ــه -2 ــر  اي مقدمــ بــ

  خانواده شناسي جامعه

فرعــي در درس  عنــوان منبــع  وانــد بــه ت مــي  ساروخاني باقر

  .شناسي خانواده مورد استفاده قرار گيرد جامعه

جامعـــه شناســـي  -3

  خانواده

فرعـي در درس مـذكور    بهتر است به عنوان منبـع  نعمت اله تقوي

  .كار گرفته شود هب

    جامعه شناسي شهري ةحوز -5
  

  توضيحات مترجم/ مؤلف  عنوان كتاب
جامعـــه شناســـي  -1

  شهري

ــاوج و ــك س  ماي

  /آلن وارد 

  پوررضا ابوالقاسم

تواند به عنوان منبـع اصـلي در درس جامعـه     مي

  .شناسي شهري مورد استفاده قرار گيرد

جامعـــه شناســـي  -2

  شهري

ـ  مي) در صورت افزودن مباحث جديد(  توسلي غالمعباس ه تواند ب

عنوان منبع اصلي درس جامعـه شناسـي شـهري    

  .مورد استفاده قرار گيرد

ي جامعـــه شناســـ -3

  شهر

شناسـي   كمكـي در درس جامعـه   به عنوان منبـع   فريده ممتاز

  .شهري مفيد است

ــاجرت و -4   مهـــــ

  شهروندي

... / اســـــتفان و 

  فرامرز تقي لو

ــع ــوان منب ــه عن ــردي در درس   ب هــاجرت و مف

  .جامعه شناسي شهري مفيد است



 9مقدمه   

 

 

  جمعيت شناسي ةحوز -6
  

  توضيحات مترجم/مؤلف  عنوان كتاب

مبــاني جمعيــت  -1

  سيشنا

علي اكبر نيـك  

  خلق

اصـلي در   به عنوان منبـع ) فع اشكاالت موجودبا ر(

توانـد مـورد اسـتفاده قـرار      درس مباني جمعيت مي

  .گيرد

جمعيت شناسي  -2

  آماري

ــا  / روالن پرسـ

محمـــد ســـيد 

  ميرزايي

درس كــاربرد جمعيــت  فرعــي در بــه عنــوان منبــع

ي تحليـل  هـا  روششناسي و منبعي مرجع در درس 

  .استجمعيت مفيد 

جمعيت شناسي  -3

  جهان

منابع اصلي درس جمعيت شناسي اجتمـاعي ـ    ءجز  مهدي اماني

  .شود اقتصادي محسوب مي

حبيـــب الـــه    مهاجرت  -4

  زنجاني

ـ ) با تكميل برخي از مباحث درسي( عنـوان منبـع    هب

د مـورد اسـتفاده قـرار    نتوا اصلي درس مهاجرت مي

در دروس مبـــاني جمعيـــت شناســـي،   . گيـــرد

ي هـا  روشاسي اقتصـادي ـ اجتمـاعي و    شن جمعيت

مقدماتي تحليل جمعيت نيز منبعي فرعي محسـوب  

  .شود مي

جمعيت شناسي  -5

  عمومي ايران

ســـيد مهـــدي 

  اماني 

جزء منابع اصلي درس جمعيـت شناسـي ايـران در    

مقطع كارشناسي محسوب شده و منبعي كمكي نيـز  

  .در مقاطع باالتر است
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  حوزة جامعه شناسي صنعتي -7
  

  توضيحات  مترجم/مؤلف  عنوان كتاب

ــول  -1 اصـــــ

ــه  و ــاني جامع مب

  شناسي صنعتي

بـه عنـوان منبـع اصـلي     ) با رفع نواقص(تواند  مي  اكبر فريار

درس جامعه شناسي صنعتي مـورد اسـتفاده قـرار    

  .گيرد

  شناسي معهجا -2

  صنعتي 

به عنـوان منبـع اصـلي    ) در صورت رفع نواقص(  توكلي نيره

  .د استفاده قرار گيردتواند مور درس مي

ــنعتي  -3 صــــ

  شدن و توسعه

هيويــــت و  تــــام

ــران  ــاهره / ديگ ط

  قادري

منبــع كمكــي مفيــدي در دروس جامعــه شناســي 

شناسي جهان سوم و جامعه شناسي  صنعتي، جامعه

  .شود  كشورهاي در حال توسعه محسوب مي

  شناسي روستايي جامعه ةحوز -8
  

  توضيحات  مترجم/ مؤلف   عنوان كتاب
اي بـر   مقدمه -1

ــه ــي  جامع شناس

  توسعه روستايي

شناســي توســعه و  فرعــي در درس جامعــه منبــع  مصطفي ازكيا

شناسي روسـتايي در مقطـع كارشناسـي و     جامعه

شناسي روستايي در مقطع كارشناسي   معيار جامعه

  .شود ارشد محسوب مي

جامعـــــــه  -2

روســــــتايي و 

  نيازهاي آن 

و فرعـي در درس جامعـه   كمكـي   ه عنوان منبعب  پور فرامرز رفيع

شناسي روستايي، جامعه شناسي و جامعه شناسي 

  .كشورهاي جهان سوم مفيد است
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ــه -3 هــاي  نظري

  توسعه روستايي

ــين   ــد حسـ محمـ

ــزدي و  ــاپلي يـ پـ

  محمد ميرابراهيمي

شناسـي   در مقطع كارشناس ارشد در درس جامعه

شناسـي روسـتايي بـه     توسعه روستايي و جامعـه 

  .شود ب ميعنوان منبع فرعي محسو

  جامعه شناسي معرفت ةحوز -9
  

  توضيحات مترجم/ مؤلف   عنوان كتاب
ــه شناســي  جامع

  معرفت و علم

... ديويد گلوور و 

شــاپور بهيــان و / 

 ...  

در مقطع كارشناسي ارشد جزء منابع فرعي درس 

جامعه شناسـي معرفـت و جامعـه شناسـي علـم      

  .شود محسوب مي

ايدئولوژي و  -2

  اتوپيا

ــارل مان ــايم ك / ه

  فريبرز مجيدي

از كتب مرجع در مقطع كارشناسي ارشد و دكترا 

و فرعي درس جامعه شناسي معرفـت محسـوب   

  .شود مي

  تغييرات اجتماعي ةحوز -10
  

  توضيحات مترجم/ مؤلف  عنوان كتاب

ــه    اجتماعي تغييرات -1 ــي روشـ / گـ

  وثوقي منصور

درس  ،ولــي قــديمي ،جــزء منــابع اصــلي

بـع فرعـي دروس   تغييرات اجتمـاعي و من 

جامعــه شناســي انقــالب، جامعــه شناســي 

ــوم    ــان س ــي جه ــه شناس ــعه و جامع توس

  .شود محسوب مي

ــدگاه -2 ــاي  ديــ هــ

شناسـي دربـاره    جامعه

  تغييرات اجتماعي

مجيــد مســاواتي 

  آذر

جزء منابع فرعي درس تغييرات اجتمـاعي  

محسـوب  ) در صورت اعمال اصـالحات (

  .شود مي
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  حوزه ارتباطات اجتماعي -11
  

  توضيحات مترجم/مؤلف  عنوان

اي بـر نظريـات و    مقدمه -1
  مفاهيم ارتباط جمعي

ــه    هرمز مهرداد ــلي درس نظري ــابع اص ــزء من ــاي  ج ه
  .شود ارتباطات جمعي محسوب مي

جزء منابع اصـلي درس جامعـه شناسـي      باقرساروخاني  شناسي ارتباطات  هعجام -2
  .شود ارتباطات محسوب مي

سير ارتباطات اجتمـاعي   -3
  در ايران

 .مرجع قابل استفاده است به عنوان منبع و  حميد موالنا

  ها ساير حوزه -12
  

  توضيحات  مترجم/ مؤلف   عنوان كتاب
ــواع  -1 ــناخت انــ شــ

اجتماعــات از ديــدگاه  
  فارابي و ابن خلدون

ــه  غالمعلي خوشرو ــع ب ــوان منب ــاريخ  عن فرعــي در درس ت
ــاريخ تفكــر   انديشــه سياســي اســالم و ت

  .شود الم محسوب مياجتماعي در اس

ــر  -2 ــاريخ تفكـــ تـــ
  اجتماعي در اسالم

فرعي در درس تاريخ تفكـر   عنوان منبع به  غالمرضا سليم
  .شود اجتماعي در اسالم محسوب مي

مبـــــاني تـــــاريخ  -3
  اجتماعي در ايران

در  عنـوان منبـع   رفع نواقص بهصورت  در  غالمرضا سليم
مورد اسـتفاده قـرار     تواند مي مذكور درس 

  .گيرد
اصـلي در درس   اين اثر بـه عنـوان منبـع     ميني اال روح محمود  مباني انسان شناسي -4

مباني مردم شناسـي مـورد اسـتفاده قـرار     
  .گيرد مي

جامعــه شناســي و   -5
شناســي ايــالت و  مــردم
  عشاير

جزء منابع اصـلي درس جامعـه شناسـي      طبيبي... حشمت ا
  .شود ايالت و عشاير محسوب مي
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جامعــــه شناســــي  -6

  ها  زمانسا

شناسـي   فرعي در درس جامعـه  به عنوان منبع  منوچهر صبوري

  .تواند مورد استفاده قرار گيرد ها مي سازمان

ــاختار،   -7 ــازمان، س س

  آوردها فرآيندها و ره

ــار اچ ــال . ريچ / ه
ــائيان و  ــي پارس عل

  محمد اعرابي

منابع اصلي درس مباني سـازمان   عنوان به
 هــا در رشــتة و جامعــه شناســي ســازمان

ــوب    ــي محس ــه شناس ــديريت و جامع م
  .شود مي

ــل راش  سياست جامعه و -8 / مايكـــــ
  منوچهر صبوري

منـابع اصـلي    عنـوان  بـه در مقطع كارشناسـي  

ــوب     ــي محس ــي سياس ــه شناس درس جامع

  .شود مي

جامعــــه شناســــي  -9

هــاي  نــابرابري قشــرها و

  اجتماعي

منــابع فرعــي و كمــك درســي  عنــوان بــه  سعيد خدابنده لو
شـــربندي محســـوب شناســـي ق جامعـــه

  .شود مي
انديشــه   زنــدگي و -10

  جامعه شناسي بزرگان

ــوزر  ــوئيس كـ / لـ
  محسن ثالثي

هـاي   منـابع فرعـي درس نظريـه    عنوان به
محسـوب  ) هـا  كالسيك( 1شناسي  جامعه

  .شود مي
ــه -11 ــر  مقدمــ اي بــ

شناســي مســايل  آســيب

  اجتماعي در ايران

بررسـي جـع در دروس  ربه عنوان منبع م  الهام ميري آشتياني
سايل اجتماعي ايران و جامعـه شناسـي   م

توانـد مـورد اسـتفاده قـرار      انحرافات مي
  .گيرد

ــي  -12 ــه شناسـ جامعـ

  حقوق

/ هانري لوي برول 
  ابوالفضل قاضي

جزء منابع اصـلي درس جامعـه شناسـي    
  .شود حقوق محسوب مي

ــي  -13 ــه شناسـ جامعـ

  ادبيات 

/ روبــر اســكارپيت 
  مرتضي كتبي

شناسي  روس جامعهاز جمله كتب فرعي د
ادبيات در رشته علوم اجتمـاعي و كتـاب   

محســوب ) در رشــته كتابــداري(ســنجي 
  .شود مي

تـا   دشـو  مذكور مطرح ميهاي  از كتابنقد هر يك  ،به صورت تشريحي ،در ادامه
آشـنايي   هـا  و محتوايي كتـاب  و ضعف ظاهري با نقاط قوتتر به صورت مبسوط

   .صورت پذيرد الزم





       
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  اول فصل

  مباني جامعه شناسي

  





  
  
  
  
  
  

  شناسي شناسي ـ درآمدي بر جامعه مباني جامعه :نام كتاب* 

  رضا فاضل ـ    و  غالمعباس توسلي/  كوئن بروس :مترجم  /مؤلف* 
  محسن ثالثي/ بروس كوئن 

  سمت ـ نوبهار، فرهنگ معاصر :ناشر* 

  پنجم، قم ـ اول، تهران :نوبت و محل چاپ* 

  1370ـ  1374 :شرسال ن *

  
  مباني جامعه شناسي -1

ـ  و  جامعـه شناسـي  مباني هاي  كتاب ة ترجمـ  دو هـر  شناسـي  جامعـه  ردرآمـدي ب
دردرس مباني « ها اين كتاب. هستند كه بروس كوئن تأليف نموده است هايي كتاب

در مقطـع كارشناسـي تـدريس    » جامعه شناسـي عمـومي  «و» 2و 1جامعه شناسي 
  .شوند مي
  جامعه شناسيدرآمدي بر 1-1

  بررسي شكلي ) الف   
ـ      :هـايي  مطالـب يـا مثـال    ،همة فصـول در دور از  هسـاده، روشـن و قابـل فهـم و ب

تـوان   در مجمـوع مـي   .انـد  عمول متون جامعه شناسي، بيـان شـده  هاي م پيچيدگي
خورد  ولي مواردي نيز به چشم مي ،ترجمه انجام شده را نسبتاً خوب ارزيابي كرد
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در » متجسـم «، اسـتفاده از واژه  39 در صـفحة . بازبيني اسـت  مند اصالح وكه نياز
» Legalsystem«صحيح نيست يا برابر واژه  incorporateكلمه  مقابل ترجمة

 .اسـت » نظـام قـانوني  «تـر آن   صـحيح  نظام حقوقي آمده كه ترجمة 39در صفحة 
زيرا ؛كار رفته است كه معادل مناسبي نيست هعرف ب واژة moresمعادل اصطالح 

mores  معـادل   .اسـت  »رسوم اخالقـي «در حقيقت همانFolkways آداب و ،
ـ » هـاي قـومي   شـيوه «جاي آن تعبيـر رايـج    هكار رفته كه بهتر بود ب هرسوم ب كـار   هب

مصــوبات اجتمــاعي ترجمــه شــده كــه بهتــر بــود واژة  Sanctions ؛رفــت مــي
  .شد  مياستفاده » هاي اجرايي ضمانت«يا  »مجازات«

به تبـع آن در مـتن ترجمـه شـده     مهم اين است كه در متن اصلي و نكته بسيار    
ها، زيرمجموعة هنجارهاي فرهنگي  به اشتباه ارزش) هنجارهاي فرهنگي 28 ص(

و ي از هنجارهـاي فرهنگـي نيسـتند    ها جزئ دانيم كه ارزش اند، مي به حساب آمده
رت نفـوذ و  هنجارها، اهميت، قـد  ،حقيقتو در ،تر از هنجارها هستند موماً كليع

  .نمايند ها اخذ مي جهت خود را از ارزش
 ،و تعريف شده اسـت » ... دار  احساسات ريشه«ها به عنوان  ، ارزش39درصفحة   

ناختي نيـز  ش داراي جنبة اند اما احساسي و عاطفي ها جنبة درست است كه ارزش
ه كـ  نـه ايـن   ،عـد احساسـي دارنـد   ب آيند كه باورها به حساب مي و از سنخ هستند
  .       اي از احساسات باشند مجموعهصورت  هصرفاً ب

  .شناسي و فهرست منابع و مĤخذ است گيري، خالصه، كتاب فاقد نتيجهاثر،  
  

  بررسي محتوايي )ب
چون ساده بـودن،   هموهم ترجمه هاي كتاب، هم در متن اصلي  با توجه به ويژگي

را در حـد   تـوان آن  مـي  موز بودن، مكمل آمـوزش كالسـي بـودن،   راهنما يا خودآ
 هـم دارد  اي ، كمبودهـاي شـايان توجـه    البتـه . كامل و جامع دانست خودش نسبتاً

علـوم طبيعـي، انسـاني،    (بندي علوم  طبقهة برخي كمبودها و اشكاالت دربار :مانند
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قبـل از جامعـه    اشاره به بحث تفكـر اجتمـاعي و دورة  ، عدم )اجتماعي و رفتاري
كـه در كـالس    .ي از ابـن خلـدون و نظـايرآن   ذكـر  شناسي علمي و نيـز نداشـتن  

   ه اثر استفاده شود، قابل رفع است؛بايد به همرا ،آموزش يا كتاب اصلي
را پوشـش   2و  1اثر، دست كم نود درصد سرفصل درس مبـاني جامعـه شناسـي    

فصـولي كـه در    :مثـل  ؛دهد و افزون بر آن، نكات بسياري درمـتن وجـود دارد   مي
هاي اجتماعي، خانواده، روابط نـژادي و قـومي،    جنبش شناسي، مورد جمعيت، بوم

  .است... هاي رسمي، قدرت اجتماعي و  سازمان
ات عـ و ارجا ر متن اصلي و هم در متن ترجمه فاقـد مسـتندها  دهم  ،اين كتاب   

تهيه آن، سبب نداشتن ارجاعات و  ماهيت كتاب و انگيزةكه به احتمال زياد است 
ـ  كتـاب بـرو  . است بوده مستندات عنـوان راهنمـاي كتـاب اصـلي و      هس كـوئن ب

هورتن و هانـت اسـت كـه بـراي سـاده سـازي آن جهـت اسـتفاده         ين اثربزرگتر
  .دانشجويان تهيه شده است

حاكي از كمكي بودن يا مكمل بـودن  كه  را گفتار پيشاز سفانه مترجم بخشي متأ  
نـه  گو چنين مترجم بـدون هـيچ   هم. ترجمه نكرده است ،كتاب بروس كوئن است
مثـال   128صفحه  :براي مثال  ،ها و تيترها را حذف نموده توضيحي بعضي از مثال

ركردهاي بنيادي نهادها، بحث رابطة ميان نهادهـا و  قبل از تيتر كا 112، صفحه  8
  ... است و  انجمن حذف شده
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  شناسي مباني جامعه 2-1

  بررسي شكلي) الف
قبلي بخشـي از آن بيـان شـد در ايـن      ةتقريباً مشكالت معادل سازي كه در ترجم

... و  mores ،Folkways هاي معادل اصطالح :چون هم ؛ترجمه هم وجود دارد
  .اند جهت طوالني و پيچيده شده ت بيبرخي جمال

رچنـد سـعي شـده از مقدمـة     كتاب دقـت الزم وجـود نـدارد، ه    گفتار پيشدر    
برخوردار است در تنظـيم   كافي نويسنده در متن اصلي كه از دقت ايجاز و رسايي

هاي نامفهوم و توصيفات نامتناسب و با فلسـفه   استفاده شود اما با آوردن جمله آن
  .هاي كلي مغشوش شده است پردازي

خوبي انتقال نيافته  خورد كه مفهوم جمله به  موارد زيادي در ترجمه به چشم مي  
در  ،ده شـده اسـت  متفاوت از متن اصلي آور ، 4، مثال شماره 61درصفحة . است

مثال جـايگزين نيـز قابـل قبـول      ،حالي كه مثال متن اصلي قابل ذكر است و البته
  .است

» در جامعه ما«ها، تعبير  براي عموميت بخشيدن به مثال ،در بيشتر موارد ،مترجم   
حـذف كـرده و    نويسنده در متن اصلي آورده، كه ،را» در اياالت متحده آمريكا«يا 

و نظـاير  » در جوامـع شـرقي  «يا » اي در هر جامعه«يا » مه جوامعدر ه«به جاي آن 
ايـن امـر   . كاري مثـال و احيانـاً متناسـب آن آورده اسـت     آن را اغلب بدون دست

. است) جهان سوماز جامعة(هاي خودي  خالف ادعاي مترجم مبني بر ذكر مثال به
شـود و   يـده نمـي  هـا د  ها و نمونه مثالوارد، تغييراساسي و معناداري دردر بيشتر م

كاري زائد و خالي از فايده اسـت و گـاهي بـه طـوالني شـدن       بيشتر موارد دست
  )6مثال  :3فصل . (دليل موارد انجاميده است بي
هـاي   تفاوت نوع خط و فاصـله . ستصفحه آرايي نسبتاً خوب او  كيفيت چاپ  

  . تيترها و متن و خطوط معمولي رعايت شده است ميان
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  بررسي محتوايي) ب
متـرجم  قبلي كه بيان شد مشترك اسـت،   حاظ محتوايي بيشتر موارد با ترجمةبه ل

به ماهيت  ،عالوه هب .را بدون توضيحات الزم مطرح نموده است گفتار پيشمبحث 
رتن وهانت كتاب اصلي هو عنوان راهنماي مطالعة هكتاب، انگيزه و چگونگي آن ب

  .اي نشده است نيز اشاره» جامعه شناسي« بانام
  





  
  
  
  
  
  

  )جلد اول ـ كنش اجتماعي(اي بر جامعه شناسي عمومي  مقدمه :نام كتاب* 

  زاده هما زنجاني/ روشه  گي :مترجم  /مؤلف* 

  دانشگاه مشهد :ناشر* 

  سوم ، مشهد :نوبت و محل چاپ* 

  1367 :سال نشر* 
  

  اي بر جامعه شناسي عمومي مقدمه -2
ا منبـع اصـلي درس مبـاني جامعـه     هـ  منابع فرعي و در برخـي رشـته   ءين اثر جزا

  .شود شناسي عمومي محسوب مي
كـه بـا پيشـوندهاي مبـاني      هـايي  كتـاب توان به كليه  از جمله كتب مشابه آن مي 

نگاشـته شـده    جامعـه شناسـي عمـومي   و  مقدمات جامعه شناسـي ، شناسي جامعه
  .اشاره نمود ،است

  
  بررسي شكلي) الف

هـاي هنجـاري    وين كنش اجتمـاعي، پايـه  اين كتاب در پنج فصل به ترتيب با عنا
، كـنش اجتمـاعي، فرهنـگ،    )سـمبليك (هاي آرماني و نمادي  كنش اجتماعي، پايه

نوايي و كجروي تنظيم شده اسـت و در   تمدن و ايدئولوژي و اجتماعي شدن، هم
هـاي   يـا نوشـته   هـا  هـا و مطالعـه   ونه و ارجاع يا استناد به تحقيقمثال، ذكر نم ،آن
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ـ  ؛كافي وجود دارد ديگران به قدر  قـراردادن  ري از جـدول، شـكل، نمـودار،   اما اث
مهـم ديـده    هـاي  هـا يـا نكتـه    هـا، اصـطالح   و متفاوت نوشتن واژه دركادر مطالب

كـه از حيـث نحـوة     168و  83ةجز دو مورد جدول مندرج در صـفح  هب ،شود نمي
خاصـي ديـده   كيفيت چاپ مـتن، مـورد   تنظيم يا چاپ صورت مناسبي ندارد، در

  .هم رفته كيفيت مناسبي داردشود و روي  ينم
  

  بررسي محتوايي) ب
ـ  ههاي تخصصي، ب و واژه هاي در اين اثر، اصطالح كـار بـرده شـده و در     هدرستي ب

البتـه در چنـدين   . كار رفتـه اسـت   ههاي رايج و مناسبي براي آنها ب ترجمه، معادل
ر و ت هايي دقيق لتوان معاد شود يا دست كم مي گذاري ديده مي مورد ضعف معادل

ادراك شالوده ريزي شـده معـادل    ،15 براي مثال، در صفحة. پيشنهاد نمودرساتر 
Perception Structure يـا   »ادراك سـاختارمند «كار رفته است كه بهتر بود  هب

هـا معـادل واژة    ، مجـازات 51 يا در صـفحة شد؛و ترجمه مي» ادراك ساخت يافته«
Sanctions كه اين كلمه در فرهنگ مـا داراي بـار منفـي    از آنجايي . آمده است

كـه هـم    ،تـر و رسـاتر   نمايد بهتر بود معادلي مناسب است و حق مطلب را ادا نمي
در . دش كننده را برساند، استفاده ميثبت و تشويق كننده و هم منفي و تنبيه جنبة م

 Controlهاي  هاي اجتماعي يا جزاهاي اجتماعي و يا واژه ضمانت :كلماتي نظير
Social،Normative Orientation  هـم اشـكاالتي از ايـن قبيـل ديـده      ... و

  .شود مي
در  .ايجاز رعايت شده استشده و گويي پرهيز گويي و زياده كندهكتاب از پرادر   

هـاي بخشـي هـر فصـل، از      مطالب به نسبت هدف كلي كتاب و هدف ،عين حال
رفتن ايـن مطلـب كـه كتـاب     با در نظـر گـ   ،ويژه هب. جامعيت الزم برخوردار است
جامعـه شناسـي    وعة سه جلدي نسبتاً جامع در زمينةمزبور، تنها يك جلد از مجم

مطالب آن از انسجام و تسلسـل منطقـي بسـيار خـوبي برخـوردار      . عمومي است
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مـيالدي    60كه بايـد اواخـر دهـة     ،با توجه به زمان تدوين و انتشار كتاب. است
دكتـر   ج در كتـاب تغييـرات اجتمـاعي، ترجمـة    رو با توجه به تاريخ منـد  1،باشد

توان گفت كـه منـابع مـورد     مي ؛، كه جلد سوم اين مجموعه است)1968(وثوقي 
در برخي موارد  ،وليكن ،استفاده در كتاب با توجه به زمان انتشار آن مناسب است

  ) 66-68 :ك.ر. (كتاب به روز نيست
در جـايي كـه   . شـود  ده نمـي متن، نقصي مشـاه  تو ارجاعا اتادناز لحاظ است   

ر كامل بـا ذكـر صـفحه آمـده     طو همستقيم از منابع استفاده شده، مشخصات منبع ب
بع مزبور ياد شـده  استفاده و اشارة غير مستقيم بدون ذكر صفحه از من است وزمان

  )48 -32 -22 صص:ك.نمونه ر براي. (است
، نـوآوري و دقـت   گي روشه در طرح و تنظيم مطالب اين كتاب از خود، ابتكار  

 :سجم در قالب سـه كتـاب و از جملـه   نظر بسيار نشان داده است و در طرحي من
. مورد بحث، به جمع آوري ميراث انديشة جامعه شـناختي اقـدام ورزيـده اسـت    

آنهـا بـا هنجارهـا و     رابطة ،ويژه هعالوه بر اين نوآوري كلي، برخي از مباحث و ب
فرهنگ حاوي مطالب جالب، نوآورانه و كنش اجتماعي و نيز بحث ايدئولوژي و 

اي ميـان مـذهب و    نويسـنده مقايسـه   111-108 هـاي  ، در صفحهالبته. مفيد است
الهـي، تـا حـدي    اين مقايسه براي خوانندة معتقد به اديان . جادو انجام داده است

ه مترجم در پاورقي يادآور شده كه آنچـه نويسـند  بعالوه اينكه . تأمل برانگيز است
  . تواند مورد قبول باشد نمي... است  دين و جادو مطرح كردهدر مورد 

  
  پيشنهادها

اين اثر با توجه به مطالب باال كه سعي شد به اختصار توضيح داده شود، كتابي 
آن براي دانشجويان سال  رسد درك واندني است ولي به نظرميمنسجم، مفيد و خ

                                                 
  .اند را به زبان اصلي و كامل ارائه نكردهمتأسفانه مترجم محترم اطالعات كتاب . 1



 علوم اجتماعي نقدنامه    26

 

بته شايد با ويراستاري بهتر و بيان ال. تر قدري دشوار باشد  هاي پايين اول و يا ترم
يك منبع  كتاب حاضر بهتر است براي. شودشيواتر تا حدي از اشكال كار كاسته 

شناسي مورد  عمومي و يا مباني جامعه  سيشنا عي يا كمكي براي دروس جامعهفر
علت نپرداختن به مباحث نهادهاي  به ،زيرا. گيرداستفاده دانشجويان واساتيد قرار

موضوعات ديگر، جامعيت  ونيز برخي هاي اجتماعي ، قشربندي و نابرابرياجتماعي
تواند منبعي سودمند براي مطالعة افراد در  الزم براي اين دروس را ندارد؛ ولي مي

  .هاي مختلف محسوب شود دوره

  



  
  
  
  

  

  

  شناسي مباني جامعه :نام كتاب* 

  مجيد مساواتي آذر :مترجم  /مؤلف* 

  احرار :ناشر* 

  اول، تبريز :ت و محل چاپنوب* 

  1372 :سال نشر* 

  
  مباني جامعه شناسي -3
شناسـي   شناسـي و جامعـه   اين اثر در دروس مبـاني جامعـه   ها برخي دانشكدهدر  

تـوان بـه مـوارد ذيـل      از جمله كتب مشابه مي. گيرد عمومي مورد استفاده قرار مي
  :اشاره نمود

  محسن ثالثيجمةتر/ بروس كوئن      درآمدي به جامعه شناسيـ   
  منوچهر محسني     مقدمات جامعه شناسيـ   
  منصور وثوقي و علي اكبر نيك خلق      مباني جامعه شناسي ـ   
  سيف الهي... سيف ا      مباني جامعه شناسي ـ   
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  بررسي شكلي) الف
ن است كه در موارد زيادي آ متنِ هاي خصوص كتاب، ابهامشايان توجه درب مطل

  :دتوان به موارد زير اشاره كر ه مياز آن جمل. دشو مانع درك مطلب مي
  ؛)سطر 5/1بعضاً (ـ وجود عناوين و تيترهاي طوالني   
  ؛ـ كاربرد مفاهيم غيرمتعارف، ضعف ويرايشي و ضعف ارتباط محتوايي مطالب با هم  

تا موقعي كه اقشار مردم سـهمي  «براي نمونه،   هاي نامفهوم؛ ها و جمله تـ عبار  
نـابرابري نيـز موجـود     ،عيني در يك نظام اجتماعي قشربندي شده دارند در منافع

اگـر چـه   . نمايد اموال، پايگاه، افتخار را تضمين نمي«و يا ) 140ص(» .خواهد بود
و يـا  ) 138ص(» .در مدت طوالني گرايش به صالحيت هم پايگـاه شـدن را دارد  

  )174ص(» .دگرد باشد در دست تواناي جامعه مي ارگانيسم انساني هرچه«
  .دشو  به ذكر موارد باال اكتفا مي هاي ديگري كه و نمونه

هماننـد بحـث اصـالت     ،ناهمگون با كتب مبـاني  فلسفيـ طرح برخي مباحث    
  .هاي نامتعارف و باالخره خلط مباحث مكرر و نتيجه گيري ،»فرد يا جمع«

يـده  تشـتت د هاي تخصصـي نيز  حات و واژهكارگيري اصطال هبدر كتاب حاضردر
: كار گرفته شده از جملة اين موارد است هابهام برخي مفاهيم ب ،مثال براي. شود مي

، )292ص(دسـتور اجتمـاعي    )122ص(كمونيسم خاوري ـ دموكراسـي بـاختري    
، خـانواده  )257ص(، جبركـور و جبـر علمـي    )298-296صص(فرهنگ انطباقي 

فـاهيم بـه زبـان    كـاربرد م ... و ) 156ص(، بردگي فطري انسان )193ص(توخالي 
اتوريتـه  : اصلي به رغم داشتن معادل مناسب در فارسي از جمله موارد ديگر است

) 125ص(، انديوآليسـم  )122ص(ترمينولوژي ) 122ص(، كولكتيويسم )122ص(
عدم توضـيح مفـاهيم   . هم زيسته دانسته است Moresرا با  Moralمؤلف ... و 

، تكامل )144ص(دوكا و لردها : ندمان ؛مبهم نيز از جمله مشكالت ديگر اثر است
جديـد، خـوي    و سـاختمان خـوي  ) 291ص(جامعه و تاريخ، تكامل ايدئولوژيك 

  ).276ص(تغيير يافته 
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. بـرد  كار مي همؤلف به طور مكرر، فرضيه، تئوري، عقيده و مكتب را به جاي هم ب
  ).122، 179-174صص(
  

  بررسي محتوايي) ب
  :زير توجه نمود هاي تهكخصوص بررسي علمي متن بايد به ندر 

اگر چه مؤلف موضوعات متعددي از مباحـث مربـوط بـه درس مبـاني را مطـرح      
يك با ترتيب و چينش منطقي درست و به زبان متناسـب بـا    اما هيچ ،ساخته است

اي نظـري و اسـتداللي    برخي مباحث بـه شـيوه  . فهم دانشجو نگارش نيافته است
بحـث فـرد و جامعـه، طبقـه      :هماننـد ( انـد  نگـارش يافتـه   صورتي درهم ههم ب آن

روشن است كه اين شيوه براي ). اجتماعي، انحرافات اجتماعي، تغييرات اجتماعي
نحوة ورود و خروج مؤلف و نحوة پـردازش وي   ،البته،مبتديان غيرقابل استفاده و

برخـي مباحـث   . رسـد  مين نظرقابل استفاده  به اي است كه براي محققان نيز گونه هب
ها، فرهنگ، نهادها، جامعه پذيري، عوامـل جامعـه    بحث هنجارها، ارزش :چون هم

مؤلـف  . انـد  در يك كتاب مباني مطرح نشـده  ،با شرح و بسط مورد انتظار ،پذيري
با اين نوع كتب اسـت بـه طـرح    به جاي پرداختن به مباحث توصيفي كه متناسب 

ار بحـث در اكثـر   پـردازد و سـاخت   آراء متنوع و متشتت انديشمندان مـي ها و نظريه
  .شود مشخصي عايد خواننده نمي ي است كه از ابتدا تا انتها نتيجةا به گونه ،موارد

هاي مختلف است كه بعضـاً   ايراد ديگر كتاب، عدم داوري مشخص ميان نقل قول
هـا در   د كه گويـا ايـن ديـدگاه   شو چنين القاء مي. رسند ه نظر ميبا متن ناهمگون ب

گيـري از   در مواردي نيز مؤلف با بهره. مؤلف جاي دارندهاي  موضع تأييد ديدگاه
پرداز مربوط  به نظريه ، كههاي آميخته شده با كالم واسطه را منابع واسط، نقل قول

  .دهد مي ،نيست
ريه دارندرف استناد جسـته  خود به نظ ،ها نظريهبراي مثال، دكتر اديبي در كتاب    

، م آميخته است، امـا مؤلـف ايـن كتـاب    ه هاو را با متن كتاب خود ب هاي و عبارت
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نقـل و  ) دارنـدورف (مخلوط را به نام نظريه پرداز مـورد نظـر    هاي همين عبارت
هـاي طـوالني    نكته ديگر، وقوع مـواردي از نقـل قـول   . سازد مستند كالم خود مي

قابل قبول به نظـر  اي  كه از نظر فني چنين شيوه. در متن است) اي صفحه 2بعضاً (
  .رسد مين

يـاد  » اتحـاد جمـاهير شـوروي   «لف در چند موضع از كتاب، از كشوري به نام مؤ
اين خطا با  جغرافياي سياسي جهان محو شده است،ها از  ظاهر سال ، كه بهكند مي

 يتـوجه  ، توجيهي جـز بـي  توجه به تأخر تأليف كتاب از تاريخ فروپاشي شوروي
  )146 -122 -123: ك.ر. (هاي پيشين كتاب ندارد مؤلف به يادداشت

الم از ذكرشان خودداري موارد فوق و موارد ديگري كه به دليل رعايت اختصار ك
  .ده است تا متن حاضر، سزاوار يك متن آموزشي نباشدشسبب  نمائيم، مي



  
  
  
  
  
  

  شناسي زمينة جامعه :نام كتاب

  حسين آريانپور امير/ كف  آگ برن و نيم :مترجم  /مؤلف

  دهخدا :ناشر

  تهران :نوبت و محل چاپ

  1343 :سال نشر

  
  شناسي جامعه ةزمين  -4

اين اثر جزء منابع فرعي درس جامعه شناسـي عمـومي و مبـاني جامعـه شناسـي      
و سـال نشـر اثـر     1940 سـال  زبان اصـلي  هشود كه تاريخ چاپ اثر ب محسوب مي
  .است 1343حدود سال  ،ترجمه شده

  
  بررسي شكلي) الف

هـاي   ذاري واژهگـ  هاي پيشگام در معـادل  نيكي از مت) متن اقتباس شده(اين متن 
هـاي مناسـب،    د، كه بـراي درك بهتـر مطالـب از مثـال    شو تخصصي محسوب مي

، مقدمه، گفتار پيشو داراي  هايي استفاده كرده ، نمودارها و منحنيتصويرهاي گويا
مĤخـذ نيـز    و منـابع  شناسي و فهرسـت  گيري، نمايه، كتاب فهرست مطالب، نتيجه

  .است



 علوم اجتماعي نقدنامه    32

 

  محتوايي بررسي) ب
  ؛ـ برخورداري از ترتيب و انسجام و تسلسل منطقي در هر فصل و كل كتاب  
  ؛ـ رعايت اصول علمي ارجاع دهي منابع و توضيحات  
  ؛هاي مناسب ـ بيان ساده و قابل فهم و معادل گذاري  
ـ ارائه يك طرح منسجم و منطقي از مباحث و مفـاهيم جامعـه شناسـي قبـل از       

  .ورود به مباحث
. با توجه به نگرش نويسنده، محتواي فصول از جامعيـت الزم برخـوردار اسـت     

ريحي باورهاي ديني همراه اسـت  تقريباً سراسر كتاب با نوعي نفي تلويحي تا تص
با توجه به اينكه به طور كلي متن بـا  ). و فصل خانواده و دين 43 -26 -67: رك(

ري از مباحث اصـل وجـود   نگرش ماركسيستي نگاشته شده است؛ الجرم در بسيا
توان بـه   ه مينمون كه براي. ه استضاً انكار كردخدا و دين را زير سؤال برده و بع

  :دموارد ذيل اشاره كر
نمونـه در ايـن    توان براي بارة دين است ميكل فصل بيست و يكم را كه در -1  

  :ارتباط دانست
نشيني دين  د ـ عقب   هاي پردامنه  الف ـ جادو و دين   ب ـ آغاز دين   ج ـ دين   

  هاي ديني  و  ـ آيندة دين ـ كاهش كاركردهاي سازمان هدر عصر حاضر    
  .آمده است» شناخت«كل قسمت مقدمه كه تحت عنوان  -2  
اصـطالحات و  « ي از قسمت سوم مقدمه كـه بانـام  ا هاي قابل مالحظه بخش -3  

  .آمده است» مفاهيم اصلي جامعه شناسي
دهـد انتخـاب    ز نگرش مكتبي به موضوع است و نشان مـي مطلوب ا متن الگويي

را در  تواند بخـش اعظـم محتـوا    ن، چگونه ميبيني معي چارچوب فلسفي و جهان
با وجود قدمت و نگرش حاكم بر كتاب و نيز وجود . جهت آن نگرش سوق دهد

ـ    كتاب عنـوان مـتن درسـي     ههاي مفيد، جديد و غني در اين باب، مـتن مـذكور، ب
  .مناسب نيست



  
  
  
  
  

  شناسي مباني جامعه :نام كتاب* 

  )جلد اول(پرهام / مندراس  هانري :مترجم  /مؤلف* 

  كبير امير :ناشر* 

  ، پنجم تهران :نوبت و محل چاپ* 

  1349 :سال نشر* 
  
  مباني جامعه شناسي -5

  شكليبررسي ) الف
 شناسـي  اثر داراي مقدمه، فهرست مطالب، نمايه و كتـاب . نگارش متن روان است

  . است
  

  محتواييبررسي ) ب
اي  هـاي تخصصـي بـه شـيوه     در اكثر مـوارد ترجمـة واژه   ،طور كلي هب ،در اين اثر

كـه موجـب    ، به اسـتثناي چنـد مـورد   ها انجام شده است هماهنگ با ساير ترجمه
ست، از آنجا كه متن اصلي كتاب به زبان فرانسه ا. دشو نوعي ابهام در خواننده مي

هـاي تخصصـي را در زيرنـويس     معادل واژه ،مكانم درحد االزم بود مترجم محتر
البته اين كار تا حدودي انجام شده، اما باز هم نياز به ذكـر  . كرد هر صفحه ذكر مي

حتـي اگـر در ترجمـه نارسـايي      ،به اين ترتيـب . مورد نياز است يها تر واژه دقيق
هـن نقـش   وجود داشته باشد، با مراجعـه بـه اصـل مفهـوم، معنـاي آن بهتـر در ذ      
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همي و هـايي هسـتند كـه بـا     هاي نخستين، گروه گروه ،97، صبراي مثال. بندد مي
ترجمـه چـه   » بـا همـي  «مشخص نيست . ستا از خصوصيات بارز آنها... تعاون 

دسـتگاه را در برابـر    متـرجم محتـرم واژة   192در صفحة  ،به عالوه. اي است واژه
system ر ترجمه كه معموالً د ، در حالياست كار برده  هب»apparatus «  از لغـت

  .دشو از لغت نظام استفاده مي systemشود و در برابر  دستگاه استفاده مي
از كفايت الزم  محتواي كتاب حاضر براي استفاده در دروس مباني جامعه شناسي

زيرا مباحث مهمي از حوزة جامعه شناسي در اين كتـاب مـورد    ؛برخوردار نيست
مبحـث قـدرت، سياسـت، دولـت و     : از جملـه  .ه استبررسي و توجه قرار نگرفت

چنـين مبحـث    احزاب سياسي، مبحث دين، رفتار ديني، اثرات و نقـش ديـن، هـم   
تواند دو فصل جداگانـه از كتـاب را    نظارت اجتماعي و انحراف و كجروي كه مي

  .به خود اختصاص دهد
حـدود  نويسنده در مورد سازش، كجروي و نابساماني در مجمـوع   ،5در فصل    
در فصل . كاهد اين حجم اندك از جامعيت مطلب مي. صفحه سخن گفته است 5

فقط به ذكـر نظريـه    شربندي اجتماعي اختصاص يافته است،كه به طبقات و ق 10
هاي مهم نيز  ماركس و وبر اكتفا شده و نظريه كاركردگرايي و يا حتي ساير ديدگاه

تحقيقـي را   ،مؤلف كتـاب  ،ارددر برخي مو. مورد نظر مطرح نشده است در زمينة
تحقيقـي از   87 در صـفحة  ،مـثالً . را ذكر نمايد بدون اينكه منبع دقيق آن ذكر كرده

و از نتايج آن  كند اينكلس را دربارة تصوير تربيت عالي نزد مردمان روسي ذكر مي
سـتنباط  چنـين ا . را ذكـر كـرده باشـد    بدون آنكه منبـع دقيـق آن   نمايد، استفاده مي

بـراي  . اي نسبتاً آزاد به ذكر منابع پرداختـه اسـت   ه مؤلف كتاب به شيوهشود ك مي
شود كه مؤلف دقيقاً مواردي را، با ذكـر   اي ديده مي در هر فصل، كمتر نمونه ،مثال

كلـي بـه ذكـر     صورت معموالً به. اع داده باشدارج ،اثر مورد استفاده شمارة صفحة
  .منبع مورد استفاده اكتفا كرده است
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مؤلـف بـه طـرح نظريـة خودكشـي دوركـيم و انـواع         34 در صفحة ،مثالبراي   
دقيق صفحات كتـاب ونشـاني    ذكر شمارةپردازد، اما از  خودكشي از ديدگاه او مي

يابي معنـاي فرهنـگ    نويسنده به ريشه 27و يا در صفحة  نمايد، دقيق آن پرهيز مي
، امـا بـه   ... شـده   در فرانسه به تمدن ترجمه Kulturگويد كلمه  پردازد و مي مي

  .پردازد ذكر دقيق منبع آن نمي
هـا بـه    بـه اصـل واژه   نكردن اشارههاي ناآشنا و هاي عاميانه، معادل استفاده از واژه

برخـي از  عـدم پوشـش بـه    : نـد از ا نقاط ضعف علمي اثر نيـز عبـارت   .زبان مادر
ـ با بقيه فصول، پرداختن جز 6فصل  نداشتن ارتباط موضوعات جامعه شناسي، ي ئ

كجروي و قشربندي اجتماعي، عـدم اشـاره بـه     :و ناچيز به بعضي از محورها مثل
  .منبع مورد استفاده و قديمي بودن اثر

استفاده از عالئم خاصي براي نشـان دادن   :چون نقاط قوت اثر شامل مواردي هم  
متن بـا فهرسـت ذكـر     و شبكه خويشاوندي، انطباق محتوايروابط درون گروهي 

م اجتمـاعي بـه زبـان    ها و ذكر برخي منابع علو بيان، تعاريف و واژه شده، سادگي
 ـ  بـه زبـان فارسـي    ـ  از عمـر ايـن كتـاب   با توجه بـه اينكـه    ،البته. فارسي، است

اكنـون   دهـد،  پوشش نمي هم ديد جامعه شناسي راگذرد و مباحث ج ميسال  سي
  .تواند مورد استفاده قرار گيرد  عنوان كتابي مكمل مي به
  





  
  
  
  
  
  

  شناسي جامعه :نام كتاب* 

  منوچهر صبوري/ گيدنز  :مترجم  /مؤلف* 

  نشر ني :ناشر* 

  ، دوم تهران :نوبت و محل چاپ* 

  1373 :سال نشر* 
  
  جامعه شناسي -6

اين اثر جزء منابع اصلي درس مباني جامعه شناسي و جزء منابع فرعـي و كمكـي   
  .ي و سياسي استجامعه شناسي عمومي، جامعه شناسي خانواده، صنعت

  :توان به موارد ذيل اشاره نمود از جمله آثار مشابه مي
  حسين بهروان ترجمه/ تأليف يان رابرتسون            درآمدي بر جامعهـ   
  محسن ثالثي ترجمه/ تأليف بروس كوئن     درآمدي بر جامعه شناسيـ   
  ... و منصور سيدحسن ترجمه/ تأليف تي بي باتور           ـ جامعه شناسي  
  

  بررسي شكلي) الف
اي تـدوين شـده كـه بـراي دانشـجويان       گونـه  هبا وجود غناي محتوا، متن كتاب ب

مطالعـه كليـات و اصـول     به كه عالقمند ،ها مبتدي يا حتي دانشجويان ساير رشته
كتـاب   ةترجمـ  ،در مجمـوع . اسـت  ، قابـل اسـتفاده  اساسي جامعه شناسي هستند
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. ي اسـت س و هماهنگ با قواعد دسـتور زبـان فارسـ   اي روان، سلي حاضر، ترجمه
هـا و   خصوصاً فهرسـت واژه  اند، كار برده شده هتخصصي به خوبي ب هاي اصطالح

اي از  مفاهيم اساسي كه در پايان كتاب ضميمه شده است، خواننده را با مجموعـه 
ذكـر  . سـازد  هاي تخصصي جامعه شناسي و تعاريف مشخص آنهـا آشـنا مـي    واژه
كه در آغاز و سراسـر   ،هاي مفيد هاي الزم و مناسب و زمينه چيني نمونه ها و مثال

چنـين آمـار و اطالعـات، تحقيقـات و      مطالب هر قسـمت از فصـول كتـاب، هـم    
كه تفهـيم   ،همگي به نحوي در كتاب استفاده شده است... مطالعات انجام شده و 

متون و ابزارها جهـت  در اين اثر از كليه . نمايد مطالب را براي خواننده تسهيل مي
دقت و اعمال سليقه متـرجم جهـت اسـتفاده از     ،است استفاده شدهتفهيم موضوع 

انواع واژگان و حتي تالش مثبت ايشان بـراي سـاختن واژگـان جديـد و الزم در     
 مانند اصطالحاتي كه (. اند، قابل تقدير است برابر اصطالحاتي كه قبالً ترجمه شده

 ...توجهي مدني، فريادهاي واكنشي، فضـاي شخصـي و    بي مانند 9- 6 -4هاي  در فصل

  )به كار رفته

  
  بررسي محتوايي) ب

توان به عنوان متن اصلي يـا بخـش مهمـي از مـتن      هر يك از فصول كتاب را مي
خواننـده را بـا مبـاني،    كـه  . تخصصي جامعه شناسي معرفي كرد دروس در اصلي

ب به شـيوة  ي كتاب در طرح مطالبنا. نمايد اصول و كليات جامعه شناسي آشنا مي
اننـد بسـياري موضـوعات    م نبوده و مطالب اشاره شده هـم  انتزاعي و صرفاً نظري

هـاي   بخش نهادها و حتـي بخـش   ،هاي بخش دوم در ضمن مباحث و مثال ،ديگر
نامه اصطالحات و مفاهيم اساسي  در بخش واژه -ن شده است ايبه شكلي ب ،ديگر

ي و انتزاعـي پيرامـون مفـاهيم اساسـي جامعـه      هـاي نظـر   كوشيده است كه بحث
 ،تـر  هاي عينـي  شناسي را در متن اصلي كتاب كم كرده و در ضمن مباحث و مثال

  .به خواننده تفهيم كنداهداف مورد نظر را 
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ساختار و تسلسل منطقي ميان مطالب در متن اصلي و متن ترجمه شـده كـامالً      
كتاب يا مقالـه   1170ين اثر قريب به مؤلف براي تهيه ا. هنگ استمابا يكديگر ه

را مورد مطالعه و استفاده قرار داده اسـت و در ايـن راسـتا امانـت علمـي را      ... و 
  .طور دقيق صورت گرفته است هخوبي رعايت كرده و ذكر منابع در داخل متن ب هب

مطالب به صورت اسـتداللي و بـر پايـه آمـار و اطالعـات و نتـايج تحقيقـات           
سرفصـل درس مبـاني جامعـه    % 90اين اثر دست كم . رح شده استگوناگون مط

دهد و البته نكات بسـياري هـم افـزون بـر آن در      را پوشش مي) 2(و ) 1(شناسي 
، 6فصل  ش متقابل اجتماعي و زندگي هرروزه؛كن، 4فصل  :مانند .متن وجود دارد

ا و هـ  داده... ، قشربندي و سـاخت طبقـاتي و   7فصل  جنسيت و تمايالت جنسي؛
جامعـه   :اطالعات نسبت به زمان نگارش كتاب به روز هسـتند و عنـاويني ماننـد   

پـيش بينـي تحـوالت     ،صنعتي، جايگزيني سوسياليسم آينده احتمالي شـهرها  -فرا
هاي جامعه شناسي و دورنماهاي احتمالي جمعيت در جهان سـوم   آينده در نظريه

تـوان در   كتـاب را مـي   ايـن  .سـازد  هاي جديدي را به ذهن خواننده متبادر مي افق
المعارف يا كتاب مرجع كوچك جامعـه شناسـي و منبعـي بـراي      حكم يك دايرة

كارشناسي و كارشناسي ارشـد و حتـي    باالتر دورة يها مراجعه دانشجويان و سال
در خصـوص اسـتفاده آن در دروس مبـاني جامعـه     . االتر از آن تلقي كـرد بگاهي 

ـ  ،هـاي اول  دانشـجويان سـال   شناسي يا جامعه شناسي عمومي براي خصـوص   هب
به دليـل مبسـوط بـودن مباحـث و گسـتردگي مطالـب        ،يهاي غيرپژوهش گرايش

فصول كتاب و نيز داشتن نكات خاصي در بـاب مسـائل مربـوط بـه جنسـيت و      
هايي را پديد  متغيرهاي ديگر فردي و اجتماعي، ممكن است مشكالت و دشواري

پايـان تـرم برخـي فصـول و مطالـب اضـافي       الزم است براي آزمون نهايي . آورد
  .حذف شود
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  ادهاپيشنه
ـ   طـور   هكتاب حاضر به عنوان كتابي درسي براي دانشجويان مقطع كارشناسـي و ب

مفيـد و   دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتـرا  به عنوان كتابي آموزشي براي ،كلي
  .مثمرثمر است

ها، آمارها و وقايع نقل  لبودن مثا روز احث مطرح شده از حيث جامعيت، بهـ مب  
روان و قابل فهم مترجم مناسب بوده و منبـع   ده و ترجمةشده، سادگي قلم نويسن

  .رود شمار مي همناسبي براي دانشجويان علوم اجتماعي ب
آنجا كه نويسنده به معرفي اسالم  ،489 صفحة قابل ذكردر مبحث اسالم، ـ نكتة  

و براسـاس   و فروع دين را ناديده گرفتهصول رسد مرز ا به نظر مي ،پرداخته است
كـه براسـاس    در حـالي  ؛پـردازد  هاي ديني اسالم مي تركيبي از آنها به معرفي متون

اعتقادات شيعه و سني، شهادت به وحدانيت خداوند، شهادت به نبـوت پيـامبر و   
كه ظاهراً گيدنز نكته يا  ، اصول دين استدر روز قيامت ،اعتقاد به برانگيخته شدن

اي از وظايف مسـلمانان   جاي آن مجموعه هل سوم را مورد توجه قرار نداده و باص
در مبحـث   ،506 چنـين در صـفحة   هـم . را ذكر كرده اسـت ... چون نماز، روزه و 

انـد   چه مترجم محترم نيز در پاورقي اشاره كـرده  چنان ،»گسترش اسالم«مربوط به 
اسـالم تـا حـدي سـطحي و     رسد نظر گيدنز از نقش خوارج در تاريخ  به نظر مي

. شـود  اشتباه باشد و اين مسئله به منابع مورد مطالعه وي در اين زمينه مربوط مـي 
 داشـته باشـد، امـا الزم   اي از اسـالم   داشت مغرضانهرسد گيدنز بر البته به نظر نمي

  .دنخوانندگان با دقت بيشتري به مطالعه اين مباحث بپرداز است



  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  دوم فصل

  اجتماعيق در علوم يحقروش هاي ت





  

  

  

  

  

  

  هاي تحقيق در علوم اجتماعي ش رو :نام كتاب* 

  محسن ثالثي/ نيل  پاتريك مك :مترجم  /مؤلف* 

  آگه :ناشر* 

  ، دومتهران :نوبت و محل چاپ* 

  1378 :سال نشر* 

  

  ي تحقيق در علوم اجتماعيها روش -1
ع در درس روش از جمله كتـب مرجـ   ي تحقيق در علوم اجتماعيها روشكتاب 

هـاي اسـتاد در    كه با توضـيحات و تمـرين   شود و در صورتي تحقيق محسوب مي
كارشناسـي نيـز مـورد     ةتواند به عنوان منبـع اصـلي در دور   كالس همراه شود مي

  .استفاده قرار گيرد
چنـد اثـر    ،تحرير درآمده اسـت  ي تحقيق به رشتةها روش كتب زيادي در زمينة  

  : ند ازا مشابه كتاب حاضر عبارت
  ةترجم/ ريمون كيوي و كامپنهود       روش تحقيق در علوم اجتماعيـ   

  عبدالحسين نيك گهر           
  خسرو ةترجم/ موريس دو ورژه      ي تحقيق علوم اجتماعيها روشـ   

  اسدي           
  كاظم  ةترجم/ موزر و كالتون      روش تحقيق در علوم اجتماعيـ   

  ايزدي          
  باقر ساروخاني  قيق در علوم اجتماعيي تحها روشـ   
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  بررسي شكلي) الف
اين اثر از نظر نوع نگارش بسيار روان و رسـا ترجمـه شـده اسـت و خواننـده را      

كند با توجه به توانايي مترجم اثر به زبان فارسي نيز روان و رسا  دچار مشكل نمي
  .ايش و نگارش رعايت شده استترجمه شده است و قواعد وير

ناسب نيست و جامعيت تا تعداد واحدهاي درسي درس روش تحقيق محجم اثر ب
توانـد بـه    انـد لـيكن مـي    زيرا مباحث به صورت فشرده و كلي مطرح شـده  ؛ندارد

ولـي اگـر بـا     ،عنوان مرجع در كنار منابع اصلي ديگر مـورد اسـتفاده قـرار گيـرد    
ي مـورد  مقطع كارشناسـ تواند در  توضيحات اضافي استاد و تمرين همراه شود مي

  .گيرداستفاده قرار
و رنـگ عنـوان   تري مورد استفاده قرار گرفته اسـت   كاغذ مرغوب در چاپ دوم  

ولي در داخل متن و محتـواي اثـر تغييـري صـورت نگرفتـه       كتاب نيز تغيير كرده
  .است

  
  بررسي محتوايي) ب

ـ    . انـد  كـار رفتـه   هاصطالحات تخصصي به صورت موجز و مختصر در ايـن اثـر ب
هايي به كار گرفته شده كه معني روانـي دارنـد    ترجمه. ها خوب است زيسا معادل

قرار گرفته كـه روان اسـت يـا     »اعتمادپذيري« Reliabilityدر مقابل كلمه  ،مثالً
Validity  اند، هر چند دو كلمه معـاني متفـاوت ديگـري     ترجمه كرده »اعتبار«را

  . دارندهم 
رود و خروج به مباحث مختلـف  طرح بحث بسيار خوب است و به طور كلي و  

تمـرين و  . اسـت  دركتاب از نمودار نيز استفاده شـده  .به خوبي انجام گرفته است
  .آزمون در انتهاي هر فصل وجود دارد
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در  ،ي كيفيها روشخصوص  ههاي روش تحقيق، ب سرفصل ةبه علت اختصار هم
وردار اما در اين حد مختصر از جامعيـت خـوبي برخـ    ،اين كتاب ذكر نشده است

  .است
تحقيق در  يها روش. است متناسبميزان انطباق محتواي اثر با عنوان فهرست آن 

هـايي در آن   داده. كند علوم اجتماعي را به خوبي و در حد اجمال مفيد معرفي مي
ـ  ،به كار گرفته شده است كه روزآمدي آن در محتوا مؤثر باشد  ل نبـود ولي به دلي

را بـه روز   توان تـا تـاريخ تـأليف كتـاب، آن     ميرهاي آماري و جدول و نمودا مثال
در ذكر منابع به نام و سال اشاره شده ولـي از ذكـر كامـل     ،در اكثر موارد .دانست

ها و جامعه شناسي مـورد بحـث    ارزش ةدر انتهاي كتاب رابط. بع خبري نيستامن
. تعصب بودن در مطالعات علمي مورد تأكيـد قـرار گرفتـه اسـت     قرار گرفته و بي

داند و كاربرد نتيجه تحقيق را هـم   ها مي ؤلف گزينش موضوع را براساس ارزشم
بايـد خـالي از    اما معتقد اسـت در جريـان تحقيـق مـي    . انگارد همراه با ارزش مي

دانـد و بـر    ايشان مالك صحت را واقعيت مـي  ،تعصب ارزشي به تحقيق پرداخت
  .عقالنيت ابزاري تأكيد دارد

  
  پيشنهادها

جامعـه   ، غير رشتةخصوص براي دانشجويان هه مختصر بودن كتاب بـ با توجه ب  
. استي اين علم هستند، بسيار خوب ها روشكه عالقه مند به آشنايي با  ،شناسي

در ميـان   و )علـوم اجتمـاعي نيـز مفيـد اسـت      هر چند براي دانشـجويان رشـتة  (
است تنهـا   ، بهترشناسي مرتبط است هاي علوم اجتماعي بيشتر با رشته انسان رشته

  .مختصراكتفا نشودبه اين 
  





  
  
  
  
  
  

  )اقدام پژوهي(تحقيق عملي   روش :نام كتاب* 

  يوسف ايراني و ابوالفضل بختياري :مترجم  /مؤلف* 

  لوح زرين :ناشر* 

  ، اولتهران :نوبت و محل چاپ* 

  1382 :سال نشر* 
  
  )اقدام پژوهي(روش تحقيق عملي  -2

تـأليف يوسـف نراقـي و ابوالفضـل      ،)وهـي اقـدام پژ (كتاب روش تحقيق عملـي  
توانـد در مقطـع كـارداني و     بختياري از جمله كتب روش تحقيـق اسـت كـه مـي    

 .ثري فرعي مورد استفاده قرار گيـرد كارشناسي علوم اجتماعي و تربيتي به عنوان ا
  :توان به موارد ذيل اشاره نمود مياز جمله كتب مشابه 

  /استرينگر تي ارنست                                     ...ملي تحقيق ع -  
  ...محمد اعرابي و سيد                                                
  وجه اله سيف الهي                راهنماي اقدام پژوهي -  
  اقبال قاسمي پويا                  راهنماي علمي پژوهش در عمل -  
  علي دالور  ر علوم تربيتي  مباني نظري و عملي پژوهش د -  
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  بررسي شكلي) الف
هـاي   نويسـندگان و برداشـت   توجه به اينكه كتاب حاصـل تجـارب   نگارش اثر با

، ولــي در برخـي مــوارد  ،سـت ا كـاربردي آنهــا تنظـيم شــده اسـت، روان و رســا   
تحقيـق  « 32 ةسـطر آخـر صـفح    :ماننـد  ؛ه شده قابل فهم نيسـتند هاي اراي تعبار

بـه   ،20 در صـفحة !! »ايت شده موقعيت نـامعين غيير كنترل يا هدت :ست ازا عبارت
 تعريفـي كـه بـراي    ،134 در صـفحة . آن مشخص نيست كتابي اشاره شده كه نام

نيـز همـين مشـكل در خصـوص      135 در صـفحة . شده مـبهم اسـت  » گردآوري«
  .وجود دارد» تفسير«تعريف 

كنـاري صـفحات    حروف نگاري اثر خوب بوده و از نظر صفحه آرايي، حاشـيه   
اثر داراي بيان ضمني هدف فهرست مطالب، جـدول و فهرسـت منـابع    . كم است

  .است
  

  بررسي محتوايي) ب
كتاب بـه علـت    اين. هستند) ها تئوري(و مفاهيم داراي تعريف نظري  ها اصطالح

يهـام  دچـار ا  ها نظريههاي غالب به عنوان زيربناي  و پارادايم ها عدم تسلط برنظريه
مثالً عمل بـه معنـاي كـنش     را دارند؛ اين اشكال اساسي اكثر مفاهيم نظري است،

توان  منبع مي هاي هاي تفسيري و انتقادي و نظريه است بار معنايي دارد در پارادايم
  .غيرهدفمند تنظيم شده است صورت ناقص و همطالب اثر ب. از آنها تعريف كرد

لحـاظ   هوجود دارد ولي ب انطباق صوري محتواي اثر عنوان و فهرستاگرچه در   
مطالـب سرفصـل شـوراي عـالي برنامـه       .داراي اشكاالت اساسي است ،محتوايي

ـ   تحقيـق عملـي در    ، زيـرا ي مـنظم شـده اسـت   ريزي صرفاً براساس رويكـرد كم
   .نيازمند يك رويه جديد است چارچوب رويكرد كيفي تحقيق است و



  49اجتماعي  هاي تحقيق در علوم  روش

 

كل فصـول نيـز، مطالـب     در خورد؛ چشم مي زياد به تكرار مطالب در هر فصل   
وعي عدم انسـجام  ن در اين نوشتار .پراكنده با موضوعات متفاوت ارائه شده است

وجود دارد منطقي تحليل و هدفمنديچارچوب  نظري براساس نبود.  
يا روش  اين اثر. يابد و پارادايم تكوين مي هويت هر روش تحقيق در پرتونظري  

ـ . برخورد نموده اسـت  حيبسيار سط )اقدامي( را از تحقيق عملي  ،همـين دليـل   هب
. هاي دانشگاهي استفاده كرد توان از آن به عنوان يك منبع علمي براي آموزش نمي

 از  هاي سـازمان نيافتـه و همچنـين    هاي متفرق و استنباط از ترجمه ،اساساً ،اين اثر
بـر   و بـه علـت اينكـه    ،روش تحقيق استفاده نموده است مرتبط با گوناگون منابع

 روش تحقيـق عملـي  در  شده است،اساس يك چارچوب مدون و منطقي تنظيم ن
   .تواند از يك فهم عميق و سازمان يافته برخوردار باشد نمي

  . همچنين اين كتاب در تعاريف مفاهيم دچار ابهامات زيادي است
الزم است كـه ايـن   بنابراين  ؛اساساً تحقيق عملي متكي بر پارادايم انتقادي است  

ارائه شود تا ابهـام نظـري    ،هاي غالب در اين پارادايم فرض ا توجه به پيشروش ب
  .اي الزم برخوردار شود آن مرتفع و از اعتبار سازه

ـ  نوع نگاه نويسندگان به روش تحقيق عملي از     ي اسـت  نگاه روش تحقيق كم
وانند ت هستند و نمينوع نگاه دچار اين ما ا مدرسان ، اكثر نويسندگان يكه متأسفانه

ـ  را ،با مبناي پارادايمي ايـن روش  ،روش تحقيق كيفي صـورت معتبـر توضـيح     هب
  .دهند





  
  
  
  
  

  هاي تحقيق در علوم اجتماعي روش :نام كتاب* 

  رضا فاضل/ ارل ببي  :مترجم  /مؤلف* 

  سمت :ناشر* 

  ، اولتهران :نوبت و محل چاپ* 

  1381 :سال نشر* 
  
  ي تحقيق در علوم اجتماعيها روش -3

 رااثـر ارل ببـي    تماعيي تحقيق در علوم اجها روشكتاب  در دو جلدا فاضل رض
ع اصـلي درس روش تحقيـق   اين اثر از جملـه منـاب  . است رسي ترجمه كردهبه فا

 .در علوم اجتماعي در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشـد اسـت   عملي و علمي
رشـته  كيفـي در علـوم اجتمـاعي    ي كمـي و  هـا  روشچنين در درس كـاربرد   هم

  .كاربرد دارد شناسي در مقطع فوق ليسانس و دكترا جامعه
  :دتوان به موارد ذيل اشاره كر مي از جمله آثار مشابه

  باقر ساروخاني      )جلد 3(ق در علوم اجتماعي ي تحقيها روشـ   
  فرامرز رفيع پور          ها ا و پنداشتهـ كندوكاوه  
  و شريفيپاشا حسن/ رينجكرل        مباني پژوهش در علوم رفتاريـ   

  جعفر نجفي زند                        
  ايبين وشنگه /دواس .اي .دي       قيقات اجتماعيـ پيمايش در تح  
  هوشنگ نايبي/ دلبرت ميلر               ـ راهنماي سنجش و تحقيقات اجتماعي   
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  بررسي شكلي) الف
كتـاب اصـلي انجـام     اين اثر با استفاده از ويرايش ششم و ويرايش هشـتم  رجمةت

 يمتن داشته ولـي مـوارد   چند كه مترجم تسلط خوبي در ترجمة هر. گرفته است
» چيـز «بـه معنـاي    thing ترجمـة  :از جمله .كه نياز به اصالح داردشود  ديده مي

كـه هـدف كتـاب     كنـد  ببي در بحث فصل اول بيان مي ست چرا كها بسيار نارسا
بـه لحـاظ فلسـفي     ،زيـرا  ؛سـت ا سانار »شناخت چيز«است كه  thingsشناخت 

د وش ترجمه بايد بلكه  ،بتوان آن را شناخت نيست كه يچيز هويت ندارد و »چيز«
  .شود ديده مي دركتاب از اين موارد زياد است و  »هدف كتاب شناخت امور«

رعايت شده است ولي در برخي موارد مطالـب نگـارش شـده    زبان فارسي قواعد 
  )769حه مانند صف( .قابل فهم نيست

  آرايي و صحافي مناسبي ندارد؛ صفحهكتاب 
تـوان   زياد اسـت و مـي   م كتابحج كارشناسي در مقطع براي درس روش تحقيق

  .مطرح نمود كارشناسي ارشد مقطعتر را در مباحث مبسوط د وكراي عمل  گزيده
  

  بررسي محتوايي) ب
 حتـي  در حد مطلـوبي قـرار دارد و   كاربرد اصطالحات تخصصي اصلي ةدر نسخ

مانند : وجود دارد كه در كمتر كتابي موجود استبرخي اصطالحات  در اين كتاب
ــة ــاط مرتب برخــي  ،)828: صــفحة) (Zero-order relationship(صــفر  ارتب

كاوشـگري   Inquiry ،مثـال  مورد ارزيابي قـرار گيـرد، بـراي    ها بهتر است معادل
 »كنـدوكاو «يـا  و  »كنجكـاوي «رسـد هـدف ببـي     ترجمه شده است كه به نظر مي

از اصـطالح   ،بود »كاوشگري «كه منظور هم زيرا در صورتي ،معمولي انسان است
Investigation  يا حتيResearch تعميم اغـراق  «كار بردن  هشد، ب استفاده مي

ـ  ،»تعميم مفرط«تر است تا  مناسب »آميز بـه جـاي    »گـروه همسـان  «كـار بـردن    هب
Cohort يـب يـك دوره و يـك گـروه انسـان      زيرا منظور ترك ،نيز صحيح نيست
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است كه در يك موضوع اشتراك دارند نه تشابه افراد به لحاظ سال تولد يـا سـال   
بـه   را» حداكثر«كه در فارسي معني  extremeجاي  هاقامت و يا لفظ حد نهايي ب

زيرا منظور ببي مواردي از پراكنـدگي اسـت    ؛صحيح نيست ،نمايد مي متبادر ذهن
  .دكن گي صفت پيروي نميكه از منطق پراكند

  .ده استخوبي استفاده كر به از ابزارهاي علمي جهت تفهيم موضوع كتاب  
فلسـفه علـم و    نـام  ود كه مـثالً طـرح مبـاحثي بـا    ش ديده مي هايي در اثر نوآوري

مـار و كـاربرد   ، بحث عليت، تلفيق نظريه و روش، آتغييرات آن در دوران معاصر
 SPSSسازي و عملياتي كردن آن با محيط  مفهومآن در كامپيوتر و سازگارسازي 

  . شده را شامل مي ...و 
 گيـرد  موارد ديگري را نيز دربرمـي  ها، با توجه به قديمي بودن سرفصل اين كتاب 

ها، اطالعات و آمـار جديـد    در كليه بحث هاي اصلي نيامده است؛ كه در سرفصل
هـايي هسـت كـه     اسـتي اينترنتـي دچـار ك  الت تحـو  ةاما در حوز است، ارائه شده

در كتـاب   ي كيفي است كهها روشو آمار و اطالعات  ها روش نيازمند استفاده از
از جملـه   ؛تحليـل محتـوا   :خصوص مباحثي مانند هب ،هاي آن ارائه شود بحثبايد 
بـراي  ) 15-20ص( است استفاده از هولوگرافي -1 :هاي نوآوري در اين اثر نمونه

ــتة   ــوم و رش ــي مفه ــ معرف ــه    -2. قروش تحقي ــه و روش از جمل ــق نظري تلفي
هـاي روش بـا    تـوان بـه آن تلفيـق مهـارت     هـاي ديگـري اسـت كـه مـي      نوآوري
ارتباطات اجتماعي را  ي تحقيق در حوزةها روشكارگيري  ههاي آماري و ب مهارت
  .افزود

سـتفاده شـده اسـت    ا موجود به قدر كافي اثر داراي نظم منطقي است و از منابع  
موفـق شـده   ) ببـي (نويسنده . ها از دقت مناسبي برخوردار است اعاستنادها و ارج

و نشـان  روشن كنـد   يقاست تا معيارهاي فلسفه علم پوزيتيويستي را در كار تحق
ضمناً موفق شده است تا فلسفه علم  جايگاهي دارد؛ كتابش در اين فلسفهدهد كه 



 علوم اجتماعي نقدنامه    54

 

ظريـه پـردازي و   مربوط بـه ن در فصل  ،گيرد جديد را كه از پوزيتيويسم فاصله مي
  .كندروش  عليت

  
  پيشنهادها

  .ويرايش تخصصي الزم است براي اين كتاب ـ  
 توسـط متـرجم   الزم اسـت  ـ توضيح مفاهيم تخصصي و نقد مطالـب محتـوايي    

  .انجام شود
  .ـ فهرست اعالم و نمايه موضوعي به كتاب اضافه شود  
  .معادل برخي اصطالحات بايد اصالح شودـ   
  



  

  

  

  

  

  

  روش تحقيق در علوم اجتماعي :م كتابنا* 

  گهر نيك... / ريمون كيوي و  :مترجم  /مؤلف* 

  توتيا :ناشر* 

  تهران :نوبت و محل چاپ* 

  1381 :سال نشر* 
  
  روش تحقيق در علوم اجتماعي -4

 كارشناسي علوم اجتمـاعي  ةدرس روش تحقيق نظري و عملي در دوردر اين اثر 
هاي عملي، روش مرحله به مرحلـة   دليل ذكر مثال البته به .است جزء منابع اصلي

از . تـر اسـت   مناسـب  دهد و براي درس روش تحقيق عملي تحقيق را آموزش مي
  :توان به موارد ذيل اشاره نمود آثار مشابه مي

  فرامرز رفيع پور          ها پنداشته ـ كندوكاوها و  
  باقر ساروخاني       ي تحقيق در علوم اجتماعيها روشـ   
  نايبي هوشنگ / دواس .اي.دي               پيمايش در تحقيقات اجتماعيـ   
  رضا فاضل ةترجم/ ارل ببي        ي تحقيق در علوم اجتماعيها روشـ   
  خسرو اسدي  / موريس دو ورژه                    اجتماعيي علوم ها روشـ   
  ايزدي كاظم/ موزر و كالتون           تحقيق در علوم اجتماعي ـ روش  
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  بررسي شكلي) الف
گهر كه از متن فرانسـوي ترجمـه    اي است از دكتر عبدالحسين نيك اين اثر ترجمه

ـ . شده و بسيار روان و رسا به نگارش درآمده اسـت  ز چنـد مـورد اسـتثنايي    جـ  هب
جملـه  . مخاطب مشكلي در مطالعه و فهم متن ندارد) 125 -122 فحاتمانند ص(

در متن و نيـز تركيـب جمـالت و     نگارشيهاي  الئم و نشانهها، استفاده از ع بندي
ضـمائم و   .كـرده اسـت  ها دقيق است و به فهم آسان متن كمك زيـادي   پاراگراف
 در دورة واحـد درسـي   سهيا  دو ارائه كه براي ،صفحه است 283 اين اثرحواشي 

 شـود در  در متن ديده نمـي  مورد توضيحات اضافي و بي ،كارشناسي مناسب است
  .شده استبيان  ارائه و و نمودارهاي الزم به خوبي ها تمرين كتابالب مط
  

  بررسي محتوايي) ب
روش تحقيق كامالً دقيـق و صـحيح بـوده     كاربرد اصطالحات تخصصي در زمينة

اي  گيري از ابزارهـاي علمـي مناسـب و از امتيـاز ويـژه      كتاب از حيث بهره. است
انـد، هـدف از    ر در مقدمه ذكـر كـرده  ويسندگان اثطور كه ن همان ؛برخوردار است

بلكه اين كتاب آموزشي  شناسي نيست ينشي جامع از روشتأليف اين كتاب ارائه ب
دقيق و مرحله به مرحله دربارة كار تحقيق بـه دانشـجويان ارائـه خواهـد داد و از     

» لوم اجتماعيروش تحقيق در ع«چارچوب كلي . اين حيث داراي جامعيت است
مطالبي كه ذيل هر عنـوان  . به خوبي در متن اثر بيان شده است بيك كتا عنوان به

ايـن  عـالوه   بهخوبي از عهدة تبيين مطالب و تشريح ابعاد آن برآمده است،  آمده به
مباحث مـورد نيـاز    رسي بسيار خوب هم هست و به نيكي از عهدةداثر يك متن 

. مـده اسـت  برآ )درس روش تحقيـق (دانشجويان دورة كارشناسي علوم اجتماعي 
و كارهاي عملـي و   ها هاي عيني، ارائه تمرين ا مثالهمراه ب ها بندي، توضيح مرحله

 هنگام تدريس نقش مهمـي  جملگي ،سازي و تكرار بجا و مناسب مباحث خالصه
  .در تفهيم مطالب خواهند داشت
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يل بايد براي تكمي آماري ها روششناسي و نيز  در زمينة فلسفه روشدانشجويان 
حيـث روش  زيـرا از  .در اين زمينه مراجعـه نماينـد   به كتب مناسبوش مباحث ر

تدوين و نحوة القاء و تفهيم مطالب از جمله در استفاده مكرر از نمودارها و پيوند 
هـاي قابـل تـوجهي     داراي ابداعات و خالقيت دادن مباحث فصول مختلف به هم

  ..است
شـود لـيكن در برخـي     نقد مطالـب ديـده نمـي   . است قمعادل يابي دقي ةدر ترجم

هاي مفيدي كه در زبان فارسـي نوشـته يـا ترجمـه      مترجم محترم به كتاب ،موارد
  .اند اشاره نموده ،شده است

  
  دهاپيشنها

در ) خصوصـاً روش تحقيـق عملـي   (براي درس روش تحقيق نظر  كتاب مورد - 
  .است كتاب مناسبي مقطع كارشناسي

فلسـفه   ب مفيد در زمينةي از متون و كتفهرستشود در انتهاي كتاب  پيشنهاد مي - 
  .شود  افزوده )براي تكميل مباحث(ي آماري ها روشروش و 

  .دكن تر مي طرح سؤاالت، اثر را كاملدر پايان هر فصل  - 
  .ابتداي هر فصل، اهداف مربوطه ذكر شودبهتر است در - 

  
  

  





  
  
  
  
  
  

                       

  

  

  

  سوم فصل     

مددكاري اجتماعي                             





  

  

  

  

  

  هاي مددكاري مراحل و مهارت :نام كتاب* 

  پروانه كاركيا/ برامر . ام. لورنس  :مترجم  /مؤلف* 

  سمت :ناشر* 

  ، اولتهران :نوبت و محل چاپ* 

  1377 :سال نشر* 

  

  هاي مددكاري مراحل و مهارت -1
جـزء منـابع اصـلي    ،ام برامر. تأليف لـورنس  هاي مددكاري مراحل و مهارتكتاب 

ــردي در مقطــع كارشناســي  ،مــددكاري اجتمــاعي عمــومي ،دروس مــددكاري ف
  :توان به موارد ذيل اشاره نمود مي آن ازآثار مشابه ،شود محسوب مي

پريــوش  / لــوئيز جانســون    حرفه مددكاري اجتماعي از ديدگاهي جامع ـ  
  قريب منتخب و مرتضي

  منتخب/ لن هريس پرلمن ه                                 ـ مددكاري اجتماعي 
  فريده  /اورم جون و كالش ورونيكا      ـ ساختار نظري و عملي مددكاري اجتماعي 

   همتي                  
  ميربهاء   /پيكارد. جي. بتي                   مددكاري اجتماعي صافي اوليرـ  

  بخشي نيا                 
  ... / ري دابليو مانت و م                صول و مبانيا: مددكاري اجتماعيـ  

   خديجه السادات غني آبادي                 



 علوم اجتماعي نقدنامه    62

 

  بررسي شكلي) الف
اي مناسـب در پـي انتقـال اطالعـات بـه       در كتاب مورد بررسي، مؤلف بـا شـيوه  

اي كوتاه، اهداف هر فصـل   اي كه در هر فصل پس از مقدمه گونه هب ،استخواننده 
در پايان هر فصل نيز بـا   و پس به مباحث هر فصل پرداخته استس كرده و بيانرا

  .خواهد كه برداشت خود را بيان كند ميح نتايج مورد انتظار از خواننده طر
، در حـد مطلـوبي اسـت و فقـط در بعضـي از      به لحاظ ويـرايش و نگـارش  اثر  

خـط   اي كـه نقطـة   گونـه  هب. شود ديده مي در شروع پاراگراف ايرادهايي ،صفحات
هـا   ساير پاراگراف تر يا باالتر يكسان است كه با هاي پايين شروع پاراگراف با خط

. ي داردببا توجه به تخصصي بودن كتاب، صفحه آرايي بسيار خو. يكدست نيست
با توجه به ماهيت كار مـددكاران اجتمـاعي انتخـاب     استفاده از رنگ آبي در جلد

  .مناسبي است
از مـددكاري   و بخشـي ) 1(دكاري اجتمـاعي فـردي   اين اثر براي بخشي از مد   

و براي يك ترم بـا توجـه بـه سرفصـل مصـوب كـافي        است) 2(اجتماعي فردي 
  .نيست

گيري، جـدول،   كلي، فهرست مطالب تفصيلي، نتيجه ، مقدمةگفتار پيشاثر داراي   
  . شناسي است فهرست منابع و كتاب

  
  بررسي محتوايي) ب

 هاي ماعي موجب شده است تا از اصطالحكاري اجتحرفه مدد آشنايي نويسنده با
 ،27 ي است كه در صـفحة شكل نمونه آن .جا و مناسب استفاده نمايد هتخصصي ب
  .اي مددكاري اشاره دارده به مهارت

االت و در صـورت  اي كوتاه، طرح سـؤ  ها را با مقدمه بيشتر بخش ابتدا نويسنده،  
 اسـت،  ختم كرده رح سؤاالت پايانيبندي و ط جمع ، بيان اهداف شروع و بالزوم

 هـاي موجـود   هـر چنـد تمـامي بخـش    . و اين مسئله در تمام فصول مشهود است
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ن آ هايي كه به  اما در قسمت ،دهد ريزي را پوشش نمي عالي برنامه سرفصل شوراي
اي  گونـه  هنوع مطالب ارائه شده ب. است بسيار قوي و كاربردي است پرداخته شده

و  فنـون  محدود به زمان خاصي نيسـت و بيشـتر اصـول و    است كه اطالعات آن
. ها براي دانشجويان قابل استفاده خواهد بـود  هاي اشاره شده در همه زمان مهارت

 فـاهم، هنگـام بـروز بحـران و فقـدان،     هاي ايجاد ت ها در زمينه تقسم بندي مهارت
ـ  ار كه نشان از آشنايي خوب نويسندةعملكردهاي مثبت و تغيير رفت كـاربرد   ااثر ب

شـمار   ههايي از نوآوري در اين اثر ب از جمله نمونهجتماعي دارد؛ مددكاري ا رشتة
صـحيح   استفاده شده است لـيكن شـيوة   منبع 12حدود  راي نگارش اثرب .رود مي

و صـفحات اسـتفاده شـده از منـابع نيـز مشـخص        ها رعايت نشـده  بيان نقل قول
مـددكاري   فـر از اسـاتيد رشـتة   با همكـاري يـك ن   چنانچه مترجم خود يا. نيست

هاي ايراني نيز اسـتفاده   از مثال و كه با مسائل روز مددكاري آشنا باشد، ،اجتماعي
  .فهم مطالب براي دانشجويان راحت تر خواهد بود ،كند به مراتب





  

  

  

  

  

  

  مباني مددكاري اجتماعي :نام كتاب* 

  حسين فرجاد محمد :مترجم  /مؤلف* 

  بدر :ناشر* 

  ، اولتهران :محل چاپنوبت و * 

  1374 :سال نشر* 

  
  مباني مددكاري اجتماعي -2

هــاي مــددكاري،  منــابع فرعــي درس مــددكاري فــردي در رشــته ءايــن اثــر جــز
محسـوب   كارشناسـي شناسي، خدمات اجتماعي و امداد و نجات در مقطـع   روان

  :كرد توان به موارد ذيل اشاره از جمله آثار مشابه مي. شود مي
  محسن قندي                    ي اجتماعيـ مددكار  
  سام آرام... عزت ا                          مددكاري اجتماعي، كار يا فرد ـ   
  اصل  محمد زاهدي                   ـ مباني مددكاري اجتماعي  
  محمد حسن خاكساري                   ـ مباني مددكاري اجتماعي  
  پژوه احمد به                    جتماعي ـ مددكاري ا  
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  بررسي شكلي ) الف
ـ      در  ،مثـال  ن همـه ويـرايش نيـاز دارد؛ بـراي    نگارش ايـن اثـر روان اسـت بـا اي

ما در علـم پزشـكي تشـخيص     طبقه بندي امراض را«: چنين آمده است،50ةصفح
است و در مواردي هـم   امشخص بوده و منابع معرفي نشدهها ن نقل قول» دهيم مي

شخصات كامل و جامع نيست و تنها بخشي محدود از سرفصل كه معرفي شده، م
  .دهد ريزي را پوشش مي برنامهشوراي عالي 

  
  بررسي محتوايي) ب
هايي در كتـاب   هاي تخصصي، ضعف و واژه تاخصوص به كارگيري اصطالحدر

در كتاب حاضر ) 48ص... اين بيماران گاه گاهي منفجر شده  ،مثالً(شود  ديده مي
طرح بحث مقـدماتي، جمـع بنـدي نهـايي، تمـرين و       :چون مي هماز ابزارهاي عل

  .براي تفهيم موضوع استفاده شده است... آزمون، نمودار، جدول و 
، محتـوا بـا   )15-17ص(» اصـول مـددكاري  «هاي كتاب مثـل   در برخي قسمت   

هـاي كتـاب مشـهود     در همـه قسـمت   اما استفاده ازاين شـيوة  ارد،عنوان تطبيق د
مـا در  اسـت، ا » هاي مددكاري اجتماعي رشته«، عنوان 12ال در صمث نيست، براي

آن هم به صـورت نـاقص و    ؛هاي ديگري مرتبط با رشته مددكاري محتوا به رشته
  .بدون ذكر چگونگي رابطه اشاره شده است

عـالي وجـود دارد و در كتـاب حاضـر بـدان       از مباحثي كه در سرفصل شـوراي   
  :وارد زير اشاره نمودتوان به م مي ،پرداخته نشده است

اگـر چـه بسـيار     ،سير تاريخي مددكاري اجتماعي در جهـان، ايـران و اسـالم   . 1 
  .مختصر بدان اشاره شده است، ليكن گوياي تاريخچه اين رشته نيست

  ؛هاي مددكاري اجتماعي فرضيه. 2 
  ؛شناسي و جامعه شناسي روان ،مددكاري اجتماعي يا انسان شناسي رابطة. 3 
  ؛ي حقوقي مددكاري اجتماعيمبان. 4 
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  ؛ارزشهاي اساسي مددكاري اجتماعي. 5 
  ؛انسان به عنوان زيرساز مددكاري اجتماعي. 6 
  ؛اختيار، آزادي و فلسفه خود تصميم گيري در مددكاري. 7 
  .منشور اخالقي مددكاري اجتماعي. 8 

  
  پيشنهادها 
متأسفانه در ايـن  . نظم منطقي ندارد و مطالب دچار پراكندگي است كتاب دركل،  

 هـا  نادها و ارجـاع بدون ذكر مأخذ، استفاده شده و ميزان دقت در است ،اثر از منابع
  .بسيار پايين است

درس مـددكاري   توان به عنوان منبعي فرعي در مي با اين همه، از كتاب مورد نظر
  .داجتماعي استفاده كر





  
  
  
  
  

  

  1ها جلد  واده و گروههاي كمك كردن به افراد، خان مهارت :نام كتاب* 

  نيا بخشي بها و اكبر السادات مير  منير/ الرنس شولمن  :مترجم  /مؤلف* 

  عالمه طباطبايي :ناشر* 

  ، اولتهران :نوبت و محل چاپ* 

  1378 :سال نشر* 

  
  )1جلد (ها  هاي كمك كردن به افراد، خانواده و گروه مهارت -3

 ؛)روان شناسـي و علـوم تربيتـي   (اعي اين اثر جزء منابع دروس مـددكاري اجتمـ  
 )كار بـا گـروه و مبـاني    كاري اجتماعيمددو 2و  1كار با فرد (دكاري اجتماعي مد

  .است) رشته مددكاري و خدمات اجتماعي(مددكاري اجتماعي 
  :توان به موارد ذيل اشاره نمود مي از جمله آثار مشابه

  اجتماعي تربيت مددكارانيستيتوي ملي             ـ راهنماي مددكاران اجتماعي  
  سام آرام و علي... عزت ا /          
  پروانه           

  بافت و خوزه. دابليو. مري    مباني مددكاري اجتماعي اصول وـ   
  السادات  خديجه/ اشفورد بي           
  آبادي غني                   
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  بازرگانمحمد حسين / لوئيز جانسون           حرفة مددكاري اجتماعي از ديدگاه جامعـ   

  محمد زاهدي اصل                   ددكاري اجتماعيـ مباني م  
  فريده /   اورم جون ورونيكا كالشرو  ظري و عملي مددكاري اجتماعيـ ساختار ن  

  همتي                

  كاركيا پروانه / لورنس ام برام                هاي مددكاري ـ مراحل و مهارت  
  حسن موسوي چلك         كار با فرد ـ) 1(ـ مددكاري اجتماعي   
  

  بررسي شكلي) الف
، بودن پيچيده و دشوار نيسـت  حيث تخصصيروان و اغلب ازنگارش نسبتاً  ةشيو

ن رعايت قواعـد ويـرايش و   ميزا. شود نسبتاً ساده و در حد قابل قبولي ارزيابي مي
ـ  ،حد قابل قبولي استنگارش نيز در و  شـكلي رايش مجـدد  هرچند احتياج به وي

  . دارد هم محتوايي
نـه تنهـا فاقـد نقـص      )به جزء فهرسـت آن ( حروف نگاري و صفحه آرايي كتاب

حـد مطلـوب و بـا رعايـت جهـات      توان گفـت در   آشكار و جدي است بلكه مي
ـ    . ، كـار ارائـه شـده اسـت    شناختي زيبايي ه دروس مـددكاري   حجـم اثـر نسـبت ب

 4واحـدي يـا    3دروس  امـا نسـبت بـه    اسـت؛  زياد) واحد 2عنوان  به(اجتماعي 
ي قـ لتوانـد مناسـب و معقـول ت    مـي ) 2و1ي كار با فرد مددكار(واحدي مددكاري 

گيـري، جـدول و تصـوير، فهرسـت اعـالم و موضـوعي،        اثر نتيجههمچنين . شود
  .نداردشناسي  فهرست منابع و كتاب

  
  بررسي محتوايي) ب

طـه ذكـر   و مباحث مربو ها جا و مناسب برحسب موضوع هاصطالحات تخصصي ب
تا حـد ممكـن از   . سازي اصطالحات تخصصي خوب است كيفيت معادل. اند شده
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هـاي نزديـك و مكمـل آن     هاي رايج در حوزة مددكاري اجتماعي و رشـته  معادل
  . اند بهره گرفته

بندي  طرح بحث مقدماتي، جمع :چون از ابزارهايي هم كتاب براي تفهيم موضوع  
خالصــه فصــول، مشــخص كــردن برخــي ، )در انتهــاي برخــي تيترهــا(مطالــب 

مثال و ). 502 -169 -44 -17صفحات ( ها در و توضيح آنها، نمودار اصطالحات
مطالـب   .هاي عملي و كاربردي، استفاده شده است وص ذكر نمونهخص هب ،مقايسه

ب است و عالوه بر اينكـه  ها و فصول كامالً متناس كتاب با فهرست، عناوين بخش
، وازكل به جـزء ، است نگر و تخصصي يراست، بسيار جزئبرخوردا منطقي از نظم

  .كنند هاي عملي كار پيروي مي با تأكيد بر جنبه
هاي مكمـل   مطالب كتاب براساس رويكردهاي نوين مددكاري اجتماعي و رشته  

هـاي   ، جامعه شناسي، مشاوره و ساير رشته)شناسي اجتماعي روان(و پيراموني آن 
هـاي   اجتمـاعي و نيـز مبتنـي بـر تحقيقـات و پـژوهش      اي و مرتبط با رفـاه   حرفه

كيـد بـر   بـا تأ  ،كساني كه كارهـاي آنهـا مـورد اسـتفاده وي بودنـد     نويسنده وساير
هـاي نظـري    هاي الزم در عمل و در پيوند با ديـدگاه  هاي كاربردي و مهارت جنبه

جلـد اول ايـن    كـه  بـا توجـه بـه ايـن    . سيستمي و كنش متقابلي تنظيم شده است
فهرسـت منـابع و مĤخـذ در آن درج شـده     . از كتاب اصلي است) مه شدهترج(اثر

ضـيحي در ايـن خصـوص ارائـه     الزم بود مترجمان محترم توبهتر هر چند (است 
 رويكردهـاي  و حتي  ترين نوآوري اثر در خصوص نقد رويكردها مهم). ندددا مي

ـ   مددكاري اجتماعي و طرح رويكرد نوين كـنش متقابـل مـدد جـو     ،بعضاً مدرن
هـاي    يو پويـاي  سـتم  شناسـي  روان: مانند ،هاي تحليلي سيستم و برخي چارچوب

ري در چارچوب بينش نـوين  هاي عملي مددكا نيز تأكيد بر مهارت ...  سيستمي و
نويسـنده در   ةو مقدمـ  12-27 ، مباحـث ص خصـوص  هفصل اول ب ك.ن. (است

گـاهي   تاسـ  ارجـاع دهـي دوگانـه    ةنحـو ) 79-85و  68-79 صجلد اول و نيز 
و گاهي به هـر دو شـكل ذكـر شـده      در داخل متن و برخي در پانوشت استنادها
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هاي انتهايي فصول تحت  صفحات مورد استفاده و يادداشت جز عدم ذكر هب. است
ايي هاي انتهـ  يادداشت نشدن ترجمه چنين، آن وهم و ترجمه نشدن Notesعنوان 

  .هده نشده استامانت مشا نشدن رعايت كتاب، مشكل خاصي در زمينه
  

  پيشنهادها
 ه انـدازة آنها ب راستاري شكلي و محتوايي و در عباراتي كه ترجمةوي الزم است ـ 

  .بازنگري صورت گيرد كافي رسا نيست
پيشـنهاد   هاي انتهايي كتـاب  يادداشت پاياني فصول و ترجمةهاي  ـ ذكر يادداشت 

  ؛ودش مي
  ؛كر شودذ نامه در پايان جلد اول شناسي و واژه كتابـ  
ن اصـلي  كـه اثـر در زبـا    ـ ارائه اطالعات بيشتر در مورد نويسنده، آثار وي و اين 

  .فعلي از كدام چاپ برگردان شده است تجديد چاپ شده است و ترجمة
  شود تا حدامكان در منابع مورد استفاده تعداد صفحات ذكر شود   پيشنهاد ميـ  

هـايي   هاي كتاب با نمونه گزيني مثالاز فرهنگ بومي يا جاي يهاي مثالبهتر است ـ 
  .افزوده شود از فرهنگ خودي



  
  
  
  
  

  

  كار با گروهها  مهارت –مددكاري اجتماعي  :نام كتاب* 

  نيا بها و اكبر بخشي السادات مير منير/ الرنس شولمن  :مترجم  /مؤلف* 

  عالمه طباطبايي :ناشر* 

  ، اولتهران :نوبت و محل چاپ* 

  1380 :سال نشر* 

  
  ها مددكاري اجتماعي ـ مهارت كار با گروه -4

هـاي   منابع اصلي درس مددكاري گروهي و پويايي گروهـي در رشـته  ء جزاين اثر
تـوان بـه    از جمله آثـار مشـابه مـي    ؛مددكاري اجتماعي و خدمات اجتماعي است

  :موارد ذيل اشاره نمود
  سام آرام.. .عزت ا                       )كار با گروه(مددكاري اجتماعي ـ  
  غالمعباس توسلي             ـ درآمدي بر گروه سنجي و پويايي گروهي 
  باقر ثنايي                                            گروه درمانيـ  
  جواد منتظمي تبار                       اي آموزش مددكاري گروهي و جامعهـ  
  مصطفي اقليما              شناخت پويايي، درمان: كار با گروهـ  
  محمد حسين فرجاد      ـ مباني مددكاري اجتماعي فردي، گروهي، خانوادگي 
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  بررسي شكلي) الف
ــيكن ويــرايش مطلــوبي نــدارد و ال  زم اســت نگــارش اثــر روان و رســا اســت ل

به لحـاظ حـروف   . صورت گيرد) نگارش و علمي(و محتوايي  شكليويراستاري 
در حد مطلوبي است هرچنـد  ... و ) قلم(ها  فونت نگاري و صفحه آرايي، انتخاب

اسـت  ) صـفحه  872(حجم اثـر زيـاد   . شود هايي در اين خصوص ديده مي كاستي
واحـد درس مـددكاري گروهـي برحسـب عـرف       2خصـوص در مقايسـه بـا     هب(

  .اثر فاقد نتيجه گيري، فهرست اعالم و موضوعي و فهرست منابع است). معمول
  

  بررسي محتوايي) ب
طور عام و مـددكاري گروهـي بطـور     هرايج در مددكاري اجتماعي ب هاي حاصطال

هاي پيراموني و مكمل آن با توجه به حجم فوق العـاده زيـاد    خاص و ديگر رشته
تخصصي  هاي برخي اصطالح ة؛ ترجمكار رفته است هكتاب به طرز نسبتاً مناسبي ب

» همـدلي «بهتر است  كه) 91ص(» هم حسي«مثالً اصطالح  ؛نياز به بازنگري دارد
  توجـه   توان يافت كه نويسنده به آن بي كمتر مطلب مورد نياز را مي... گفته شود و 

  اهداف درسي با توجـه بـه نيازهـاي     ةها در زمين هرچند برخي تفاوت. مانده باشد
                   . بومي در جامعه ما و البته نسبت به كليـت كـار مـددكاران اجتمـاعي وجـود دارد     

و  گـرا و مـنظم نويسـنده نسـبت بـه نقـش       در رويكرد تعامل نوآوري عمده كتاب
اهميت كار مددكار و مددكاري اجتماعي است كه در سراسر مطالب كتاب، اعم از 

هاي عملي ذكر شده از مددكاري كـار يـا فـرد،     مباحث نظري و كاربردي يا نمونه
  .ها منعكس است ها و سيستم گروه

اثـر از نظـري بـه عملـي، مـددكاري فـردي، خـانوادگي بـه          نظم و انسجام كلي  
صـورت   ،اثـر حرفـه بـر سيسـتم     ها ودر نهايت روهي و كار با سيستممددكاري گ

صرف نظر از زيادي، تنوع و  ترتيب و توالي مطالب و حجم آنها .بندي شده است
تحسـين   و حتي با توجه بـه مشـكل ذكرشـده    ها، بسيار خوب طوالني بودن مثال
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دستي و رعايت ضوابط معمول ارجـاع و   ولي در ترجمه نه تنها يك است؛ زبرانگي
چنـدگونگي از  شـود بلكـه نـوعي آشـفتگي و      استناد به منابع و مĤخذ ديـده نمـي  

گـذاري و عبـارت    مترجمان محترم براي معـادل . شود ديده مي دقتي، شتابزدگي بي
بـه   ،احتماالً ،اما ،دان پردازي سعي در ايجاد تكلف، پيچيدگي و مغلق گويي نداشته

سي و طور سهوي و به خاطر زيادي حجم كتاب و نيز مسلط نبودن بر ادبيات فار
هاي الزم مورد فهم و قبول متخصصـان ايـن    معادل قواعد ترجمه و نگارش ونبود

نارسا و با عبارات مـبهم   ،رشته، كار ترجمه در موارد زيادي تحت اللفظي و بعضاً
  .انجام شده است

  
  دهاپيشنها

  .ضروري است) و محتوايي ظاهري(ـ انجام ويرايش تخصصي   
  ؛الزم است ها گذاري بازنگري در ترجمه و معادلانجام ـ   
تواند بـه برخـي از نـواقص     ـ تهيه يك راهنما براي تدريس كه در آن راهنما مي  

هـايي بـراي كـار دانشـجويان و      و پرسـش  هـا  استفاده از آن، تمـرين  كتاب، نحوة
  .هاي تحليلي آنها اشاره كرد هايي براي تقويت مهارت گزارش

  .شوداستفاده هاي بومي  ل مثااز  شودتالش همچنين ها تجديد نظر و  ـ در مثال  
   .ترجمه شوند (Notes)ها  ـ يادداشت  
  .به روش صحيح يك دست شوند ها ـ ارجاع  
  .زوده شودبه كتاب اف نامه فارسي به انگليسي براي استفاده بهتر ـ واژه  
  .ضرورت دارد ها در پايان فصل ها ـ ذكر معادل انگليسي اصطالح  
در كـادر   هاي مهـم بـراي اسـتفادة بهتـر خواننـدگان      ها و دستورالعمل مهارت -  

  .گذاشته شود
  



  
  
  
  



  

  

  

  

  

  نوشتار درباره مددكاري اجتماعي  چهار :نام كتاب* 

  پژوه احمد به :مترجم  /مؤلف* 

  رآواي نو :ناشر* 

  ، اولتهران :نوبت و محل چاپ* 

  1377 :سال نشر* 
  

  مددكاري اجتماعي ةچهار نوشتار دربار -5
) 1(منبع درس مباني مددكاري اجتماعي و مددكاري فـردي   تواند براي اين اثر مي

توانـد در درس مـددكاري    به عبارت ديگر نوشتار اول مي. مورد استفاده قرار گيرد
   تدريس شود )1(در درس مددكاري فردي  و نوشتار دوم، سوم و چهارم

    :توان به موارد ذيل اشاره نمود مي از جمله آثار مشابه
   .  منيرالسادات ميربها و/ شولمن الرنس     ها گروهو خانواده افراد، به كردن كمك ايه مهارت -
  ميربها منيرالسادات    )مباني اوليه(اي بر مددكاري اجتماعي  مقدمهـ  
  كاركيا پروانه /برامر. ام. لورنس                      و مهارتهاي مددكاريـ مراحل  
  چلك حسن موسوي              ا فردبكار ) 1(مددكاري اجتماعي ـ   
  

  بررسي شكلي) الف
بــاالخص در  ،هــاي كتــاب در برخــي قســمت. نگــارش اثــر روان و رســا اســت

 ،هـاي ديگـر اسـت    ز كتابكه ترجمه و تلخيص ا ،نوشتارهاي اول، سوم و چهارم
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كـه   ضـمن ايـن   ،مشخص نيست كدام قسمت ترجمه و كدام قسمت تأليف اسـت 
. طرح روي جلد نيز قـديمي اسـت  . نوع نقل قول مطالب نيز مشخص نشده است

لذا بـراي درس   ؛مطالب اصلي كتاب شايد بتواند يك واحد درسي را پوشش دهد
جتماعي به طور كلـي شـرح   الگوي مرتبط با مددكاري ا .مناسب نيستدوواحدي 

فصـول، فهرسـت    ة، بيان صريح هدف، مقدمگفتار پيشاثر داراي . داده نشده است
  .شناسي است اجمالي و تفصيلي، نتيجه گيري، فهرست منابع و كتاب

  
  بررسي محتواي) ب

از  هـا  صصي مناسب است لـيكن برخـي اصـطالح   تخ هاي كيفيت كاربرد اصطالح
ــل  ــه » Feed back«قبي ــس دا«ك ــود از دو ) 58ص(ترجمــه شــده » دهپ ــر ب بهت

تخصصـي   يهـا  سـازي اصـطالح   كيفيت معادلبنابراين . شد مياستفاده  »بازخورد«
  .رسد چندان مناسب به نظر نمي

نوشتار  ،مثال براي. رسد به نظر مي تواي آنتر از مح ، جذاباثر عنوان و فهرست  
دارد و نه زمان  يان ميكلي را ب هاي اي از يك كتاب است، موضوع ترجمهسوم كه 

تري در مورد افـراد معتـاد وجـود     ملموس امروزه مراحل . كلمه را به معناي واقعي
  .دارد
و  .م 1977تـا   1962هـاي   هـايي در سـال   اي از كتاب نوشتار اول كتاب ترجمه   

نوشـتار  . گيـرد  را دربرمـي  )ش.ه ( 1377تـا   1368هاي  هاي فارسي در سال كتاب
نوشتار . است 1374تا  1351و  1975تا  1969هاي  منابع سال به دوم نيز مربوط

  .است .م 1987هاي مربوط به سال  اي از كتاب سوم و چهارم ترجمه
را پوشـش  ) 1(و بخشي از مباحـث مـددكاري فـردي     اثرجهت گيري علمي دارد

  .دهد مي
  



  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  فصل چهارم             

  دهجامعه شناسي خانوا ةحوز              
  





  

  

  

  

  

  شناسي خانواده جامعه :نام كتاب* 

  شهال عزازي :مترجم  /مؤلف* 

  روشنگران مطالعات زنان :ناشر* 

  ، دومتهران :نوبت و محل چاپ* 

  1380 :سال نشر* 

  
  جامعه شناسي خانواده -1

از جملـه كتبـي اسـت كـه در      ،تأليف شهال اعـزازي  جامعه شناسي خانوادهكتاب 
؛ از واده و سمينار جامعه شناسـي خـانواده كـاربرد دارد   دروس جامعه شناسي خان

  :توان به موارد ذيل اشاره نمود مي جمله كتب مشابه
  الياسي /  سگالن مارتين                    ه ـ جامعه شناسي تاريخي خانواد 
  اردالن رنگيسف  /آندره ميشل          ازدواج ـ جامعه شناسي خانواده و  
  باقر ساروخاني           عه شناسي خانوادهاي بر جام ـ مقدمه 
  / هايدي روزن بام      ـ خانواده به منزله ساختاري در مقابل جامعه 

  محمد صادق مهدوي                  
  حسين باستان                  اسالم و جامعه شناسي خانوادهـ  
  ويدا ناصحي/ گود . ويليام جي                              ـ خانواده و جامعه 

  و ديگران                  
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  بررسي شكلي) الف
ـ هـايي دارد  قواعد ويرايش و نگارش كاسـتي  كتاب از لحاظ رعايت در  ،ويـژه  ه، ب

ها  در برخي نقل قول ،در مواردي نيز ،ربندي مطالبتگذاري، تي رعايت عالئم نقطه
لـه و برخـي   نقل شده داراي تعابير نارسا، به هم ريختگي اجزاء و جم هاي ت عبار

توانست مطالب مزبور را يا با بيان خود  كه نويسنده مي ها در كلمات است افتادگي
و به صورت نقـل قـول    ها تو كند يا با قدري ويرايش در عباربراي خواننده بازگ

پـاراگراف اول،   82فهرسـت مطالـب، ص   :ماننـد . غيرمستقيم مطلب را ارائه نمايد
خصوص طرح روي جلد، به نظـر  در . ..و  37پاراگراف آخر، ص 49، ص83ص
مدرن بهتـر   رسد كه با توجه به تأكيد كتاب بر تحول خانواده از عصر سنتي به مي

تري كه امكـان   تصوير زندهاز « خانواده كامالً قديمي،  يكبود به جاي تصويري از
تحـول خـانواده را از حيـث سـاختار      كـه  لگوي خـانوادگي را مقايسة دو يا چند ا

هاي كـار   يكي از كاستي. شد استفاده مي »هاي خانوادگي نشان دهد شكرد و نقكار
چاپ  تجديد ون تغيير و رفع نواقص كارنويسنده و ناشر اين است كه كتاب را بد

  .اند نموده
  

  واييبررسي محت) ب
انـد كـه    تخصصي يا تاريخي نياز به توضيح مختصري داشـته  هاي برخي اصطالح

). 50ص(و واژه سـرف  ) 81ص(الً واژة سرواژ مث. اين كار صورت نپذيرفته است
بـراي  . ي باعث ابهام شـده اسـت  ها قدر گذاري نين كم دقتي در برخي معادلچ هم

يعني ازدواج افـراد هـم طبقـه بـا     (، ازدواج قشري )37ص(» كل خانه«تعبير  مثال،
  .)116ص(پدر  و جامعة بي) 102ص) (يكديگر

وجود ندارد و جاي جمع بندي و له دراول هر فصل بحث مقدماتي و طرح مسئ  
تمـرين و آزمـون نـدارد و از    . در انتهاي اثر نيز خالي است گيري هر فصلنتيجه 

  .نمودار و جدول و آمار در حد محدودي براي تفهيم مطالب استفاده شده است



      83    شناسي خانواده حوزه جامعه                                                                 

 

مفـاهيم و   :چـون  هاي مهمي هـم  به لحاظ محتوايي جامعيت ندارد و سرفصلاثر  
ي مطالعـه در جامعـه شناسـي خـانواده،     ها روشانواده، الگوهاي قديم و جديد خ

ي، ازدواج بــا محــارم و معيارهــاي همســرگزين :اي از مباحــث ازدواج ماننــد پــاره
انحالل خانواده در اين كتـاب مـورد بررسـي    اخالق و و باروري و تنظيم خانواده 

 101- 97مـؤثر در همسـرگزيني كـه در ص   البته بحث عوامل  .قرار نگرفته است
و برخـي   هاي همسـرگزيني تاحـدودي نزديـك اسـت؛    ح شده به بحث معيارمطر

مباحـث كاركردهـاي    :چون هم ريزي عالي برنامه مباحث اضافه به سرفصل شوراي
در  احل عمر خـانواده و خشـونت خـانگي   خانواده، بررسي تاريخي خانواده و مر

  .اند كتاب مطرح شده
مثال، عنـوان بحـث    ق ندارد برايبا محتوا انطبا در برخي عناوين فرعي، عنوان   

اما مبـاحثي كـه ذيـل آن    . است» هاي آن خانواده گسترده و ويژگي« 25 در صفحة
افـراد خـانواده    بر ازدواج، سن ازدواج و روابـط ميـان  همسرگزيني و ج :آمده مثل

چنـين مباحـث    هـم . گسـترده نـدارد   حث عامي است كه اختصاص به خانوادةمبا
آمـده، بـرهم منطبـق    » شرايط اقتصـادي ايـران  «وان كه ذيل عن 59 - 55صفحات 

اي  هم لزوماً اختصاص به خانوادة هسته 96بحث همسرگزيني آزاد در ص. نيست
  .ندارد
ها و اطالعات روزآمد نيست و در بيشتر موارد آمار اروپا و آمريكا موردتوجه  داده

ـ         ده قرار گرفته و جاي خـالي آمـار كشـورهاي جهـان سـوم و از جملـه ايـران دي
  .شود مي
و مطـرح   توان به نگرش زنانـه نسـبت بـه خـانواده     هاي اثر مي از جمله نوآوري  

در بازار كار و يا در خانه و در ارتباط با بحـث   خصوص به ،نمودن مشكالت زنان
  .پديدة خشونت اشاره نمود

توانست بيشتر باشد و براي مثال، بخش  هاي هر بخش مي خواني ميان سرفصل هم
. ها آغـاز شـود   هاي ديگر با بحث نظريه توانست مانند بخش كتاب مي اول و پنجم
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هـا   از بخـش  شناسي خانوادة ايراني تنها در انتهاي برخـي  چنين در مورد جامعه هم
در بخـش دوم  . هـا قابـل طـرح باشـد     تواند در همة بخش بحث شده است كه مي

توانسـت   مينيز همسرگزيني به صورت مستقل مطرح شده كه ) اي خانواده هسته(
عـدم انسـجام در   . گونـه عمـل شـود     نيز همـين ) خانواده گسترده(در بخش اول 

بـه كـار   منطقـي آن   ط به خانواده و مشخص ننمودن رابطةخصوص مباحث مربو
نيز به نظم منطقـي  ) 85صفحه (جنبش زنان  نام زنان و مطرح نمودن اين مسئله با

  . و انسجام مناسب لطمه وارد ساخته است
ايـران، منبعـي    يجه گيري كمتر منطقي و كلـي دربـارة  ضمن يك نت 29 در صفحة

مطالب بدون  شاه نيز از تعداد زنان حرم فتحعلي 30در صفحه . معرفي نشده است
و   43-42اند و چنين اشكاالتي در ذكـر منبـع در صـفحات     مطرح شده ذكر منبع

  . شود نيز ديده مي 34-39
مشهود است و اصل برابري و تشـابه جنسـي   در اثر  گيري فمينيستي كامالً جهت  

در بخش مربوط به كار زنـان و  . و مسلم گرفته شده استمقروضي در اين كتاب 
خشونت در حالي كه اين مباحث، بايد چند بعدي و با توجه بـه مشـكالت    پديدة

جوانان، سالخوردگان، زنان و مردان با هم در نظر گرفتـه   خصوصاً ،اقشار مختلف
. ها مورد توجه بوده استقش زن در خانواده و مسائل و مشكالت آنن صرفاً ،شود

  ) 115-112، صفحات مثال براي(
و پسر كـه در ايـن كتـاب     هاي جنسيتي و تربيت يكسان دختر حذف همه تفاوت

سـاالر   و جبهه گيري نسبت بـه نظـام مـرد   ) 194ص (كيد قرار گرفته هم مورد تأ
ازدواج، مشـكالت  (هـا   لـي خـانواده  به مسـائل و مشـكالت ك   توجهي يايراني وب

ــاروري و ويژگــيخــالق،  معيارهــاي همســرگزيني، ــر  والدت، ب هــاي آن و تغيي
  . از جمله نكات منفي اثر است...) ها و انديشه
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   ها پيشنهاد
شـروع  ... لغات و ريف خانواده، نهاد خانواده و ريشةتعاثراز مقدمه بهتر است -   

شـروع  ... ي وراز پـدر سـاال   مسـتقيماً  در صورتي كه در حال حاضر بحـث  ؛شود
  . شود مي

جهت رفع ابهام الزم است در مباحث تاريخي مربوط به خانواده دقت كافي  -
عنوان آخـرين   چون خانواده به«: آمده است 11 ةحدر صف ،مثالًصورت گيرد؛ 
 . كه اولين واحد جامعه چيست است مشخص نشده » ... واحد اجتماعي

  .ها در بحث مقدماتي نظريه خصوص، وضوع مقدمه بهكردن گستردگي م كم -

دن آنها با يك نظم منطقي خاص ها و مشخص كر بندي نظريه در دستهدقت  -
له كـه تكامـل گرايـان چـه كسـاني      و مشخص نمودن مواردي نظير ايـن مسـئ  

هايي هسـتند   ها چه گروه گرايان و انتقاديهستند؟ چه ديدگاهي دارند، كاركرد
 ... و

 ،له و در آخر هـر بخـش  ، طرح مسئابتدا ست براي فهم بيشتر مطالببهتر ا  -
گيـري از كـل    يك نتيجه ود و درانتها نيزگيري با خالصه مطالب آورده ش نتيجه

 . عمل آيد هكتاب ب

  .به روز كردن آمارها و ارقام و توجه همه جانبه به آنها -

ريكا و هم در مورد هم در مورد اروپا و آم(استفاده از نتايج تحقيقات جديد  -
  .)ايران

مهمي نظير معيارهاي همسر گزينـي، ازدواج و طـالق بـه صـورت      لبمطا - 
 . ثر بر آنها مورد توجه قرار گيردعوامل مؤ ها و زمينهند و منطقي و فمهد

  .درفع شو اشكاالت محتوايي اثرتا حدامكان - 
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رب جهت ويـرايش  توجه بيشتر به نكات ويرايشي و استفاده از ويراستاري مج -
  . تخصصي متن

هاي متنوع و گيرا جهـت نشـان    تر و با رنگ استفاده از طرح روي جلد جذاب - 
  . دادن اهميت و قداست نهاد خانواده

 

  
  



  
  

  

  

  

  شناسي خانواده اي بر جامعه مقدمه :نام كتاب* 

  باقر ساروخاني :مترجم  /مؤلف* 

  سروش :ناشر* 

  ، چهارمتهران :نوبت و محل چاپ* 

  1382 :سال نشر* 

  
  اي بر جامعه شناسي خانواده مقدمه -2

اثر حاضر جزء منابع اصلي درس جامعـه شناسـي خـانواده در مقطـع كارشناسـي      
توان به موارد ذيل اشـاره   مي  از جمله آثار مشابه. دشو علوم اجتماعي محسوب مي

  : نمود
  الن ردافرنگيس / آندره ميشل         معه شناسي خانواده و ازدواججا -
 ) بهنام(ناصحي ويدا / گود.جي ويليام                             خانواده و جامعه -

 محمدصادق/ هايدي روزن باوم              خانواده به منزله ساختاري در -

 مهدوي                                   مقابل جامعه

 حميد الياسي / سگالين  مارتين            جامعه شناسي تاريخي خانواده -

  جمشيد بهنام        هاي خانواده و خويشاوندي ساخت -
 در ايران

 نعمت اله تقوي    چند در جامعه شناسي خانواده گفتاري -



 علوم اجتماعي نقدنامه    88

 

 ابوالحسن بني صدر            جامعه شناسي خانواده در اسالم -

 محمد صادق مهدوي    بررسي تطبيقي تغييرات ازدواج -

 شهال اعزازي   با تاكيد بر نقش( خانوادهاسي جامعه شن -

  ) ساختار و كاركرد خانواده در دوران معاصر  
  
  بررسي شكلي ) الف

 ،لـيكن جمالتـي در مـتن وجـود دارد كـه نارسـا اسـت        ؛ستا كتاب روان و رسا
ثير هاي اجتماعي نسبت به فـارغ از تـأ   بهيچ شبهه و هيچ يك از آسي بي«چون  هم

ها را بـه   خانواده نو انسان«يا ) 11ص (گيرد  تا قرار نمي... خانواده پديد آمده باشد
  ... و) 14ص (» كشد، اما نه در تماميت هستي آنان خود مي
 :چـون  هـم . هايي از كتاب نيز قواعد نگارش كمتـر رعايـت شـده اسـت     در بخش

واحـد درسـي    2حجم اثـر بـراي    ) 29ص(» تا بخشم؟ ... مارگات ميد با مطالعه«
  .هاي متعدد اثر تغييرات چنداني حاصل نشده است چاپدر. استمناسب 

فهرسـت   فصـول،  بيان صريح هدف، مقدمة كلي و مقدمـة  ،گفتار پيشاثر داراي   
  . فصول و فهرست منابع است تفصيلي مطالب، جدول، خالصة

  
  بررسي محتوايي ) ب

هايي در اين رابطه  ضعف تخصصي در حد مناسبي است ولي هاي كيفيت اصطالح
اي كه مدخل ورود بحث و كل كتـاب اسـت از    در مقدمه ،مثالً. خورد شم ميبه چ
اسـتفاده شـده   ... رضي وها، ارتباط موزائيكي، مشكل ع ريزش ديواره :نظير يكلمات

   .)20-14 -13صص (است 
به طوري كـه بـا توجـه بـه     با توجه به اهداف درس، مطالب مطروحه جامع نبوده 

در بحـث   ،مثـال  بـراي . اقص مطرح شده استباحث نكتاب بسياري از م محتواي
، به طوري كه مـردم شناسـان،   نظردسته بندي نشده صاحب، نخست، افراد ها نظريه
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، با توجه به اينكه جامعـه شناسـاني نظيـر    اند با هم مطرح شده... جامعه شناسان و
پايوتر نيز به نقش و كاركرد خانواده در اجتماعي شدن يا جامعه پذيري و تربيـت  

ي در اينجـا جـا  ... اند و را مطرح نموده... پرداخته و تغييرات انواع خانواده و نسل
ي تحقيق در ها روش :موارد مورد نياز نظير دوم،. خالي اين مباحث مشخص است

رسد  ظر ميمطرح نشده است و به ن جامعه شناسي خانواده، باروري و طالق اصالً
است و تنهـا در   ني و ازدواجلف معيارهاي همسر گزيبحث اصلي و مورد نظر مؤ

در ايـن اثـر،   . خانواده مورد توجه واقع شده اسـت ) 143 -134ص (بخش ششم 
ثير سـاختار جوامـع   انواده در دوران گذشته و حال و تـأ هاي مفصل انواع خ بحث

هاي جامعه شناسي خانواده و تعبيـر   مختلف و روابط اجتماعي متنوع بر آن، نظريه
هاي افراد در خانواده با توجه به نوع  ها و نقش ر جايگاههاي جديد و تغيي و تفسير
و كاركردهاي خانواده و تغييـر  ) روستايي، شهري، حتي عشايري در ايران(جوامع 

جديـد بـوده و    ،اين كتاب در زمان چاپ. خورد به چشم نمي... آن در طي زمان و
، مثـال  ي، در حـال حاضـربرا  زيرا. اما در حال حاضر چنين نيست ،نوآوري داشته

و نقـش اينترنـت،    است، هاي جمعي فراتر از تلويزيون و راديو مطرح رسانه نقش
در برخـي فصـول انسـجام مطالـب     . قابل بررسي است... هاي از راه دور و ازدواج

  ). 107ون ص همچ(خواند  فصل يا متن نمي ا خالصةناكافي بوده و ي
مل آن تحقيقات، مجري، سال كا ر اثر نامبرده شده بدون آنكه نشانياز تحقيقاتي د

  ) 129 -127 صص. ك. ن(مطرح شود ... اجرا و
 ، دقيق نيسـت، بـراي  در بعضي از فصول ،اثر هاي ميزان دقت در استنادها و ارجاع

در اينجـا مشـخص نيسـت بحـث     » ...اش فرمبـاخ در مقالـه  « 58در صـفحة   ،مثال
  .......فرمباخ چيست؟

ـ   ،اسالم مطـرح اسـت  كه در دين  ،در توضيح ازدواج موقت    دون ذكـر  ايشـان ب
اما اشكاالتي كه ممكن اسـت بـراي فرزنـدان در     اسالم موارد را طرح كرده است

  ) 81ص. ك. ن(، مطرح نشده است اين نوع ازدواج به وجود آيد
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  هاپيشنهاد
آور اسـت و در   مالل ةاز تفصيل جزء به جزء موضوع كه گاهي براي خوانند -

  . داجتناب شو ،مهم طرح نشده استبرخي موارد مطالب اصلي و 
 . دتر و شيواتر شو نشر كتاب روان -

شناسـي خـانواده    اي بـر جامعـه   مقدمـه «با توجه به اينكه عنوان اصلي كتاب  -

اختصـاص يافتـه اسـت، پيشـنهاد     فقط يك فصل به موضـوع خـانواده    »است
 . د در عنوان كتاب تجديد نظر شودشو مي

  .ارائه شود زدواج در ايرانآمارهاي عموميت ا الزم است -

 



  

  

  

  

  

  

  شناسي خانواده گفتاري چند در جامعه :نام كتاب* 

  اله تقوي نعمت :مترجم  /مؤلف* 

  نور دانشگاه پيام :ناشر* 

  ، ششمتهران :نوبت و محل چاپ* 

  1382 :سال نشر* 
  

  جامعه شناسي خانوادهگفتاري چند در  -3 
ي درس جامعه شناسي خانواده و منبع فرعي منبع اصل اين اثردر دانشگاه پيام نور 

  . شود در مقطع كارشناسي محسوب مي ها رشتهدر درس مذكور در ساير 
  . توان به موارد ذيل اشاره نمود از آثار مشابه مي

 اقر ساروخاني ب             اي بر جامعه شناسي خانواده مقدمه -

 صادق فربد محمد        درآمدي بر خانواده و نظام خويشاوندي -

 شهال اعزازي                   جامعه شناسي خانواده -

  ويليام گود          جامعه خانواده و -
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  بررسي شكلي ) الف
عنوان مثـال   به ؛ليكن خالي از اشكال نيست ؛ستا نگارش اثر هرچند روان و رسا

 )منـد  گله(تا قبايل كوچ زيست ... پديدهخانواده در مفهوم اخص آن يك «ي  جمله
چنـين   هم. اثر نيازمند ويرايش ادبي است). 4ص(» اوليه بشري آغاز گرديده است

از . تري جايگزين شود به تعبير مناسب »هاي رفتاري هدف«بايد  آغاز هر فصلدر 
 -7ص :ك.براي نمونه ر(شود  ديده ميزيادي در متن  هاي غلط حروف نگارينظر
حجم اثـر بـا توجـه    ..) . 220 -195 -194 -106-130 -94 -86 -82 -58 -22
اثر فاقد مقدمـه، نتيجـه، حـدود     گرچه .مناسب است است واحد درسي 2 اينكه به

  . شناسي است تصوير، فهرست اعالم، فهرست موضوعي و كتاب
  

  بررسي محتوايي ) ب
در تعريـف جامعـه   . تخصصي به طور مناسب بـه كـار نرفتـه اسـت     هاي اصطالح
نهادهاي مختلـف اعـم از خـانواده،    ... «: تآمده اس) گفتار پيشصفحه ده (شناسي 

ـ  ،كه مشخص نيست نهـاد روسـتا  » ...اقتصاد، دولت، شهر، روستا، صنعت و ي يعن
توسـط قـرار گرفتـه    هـاي م  ه نظريهورگپارسونز و نظريه او در ، 5 چه؟ در صفحة

خـانواده نخسـتين سـلول    «: در تعريف خانواده آمده است 8 است و يا در صفحة
ـ  مركب از يك... و و يـا در  » ...كننـد  دگي مـي يا چند زن كه با يك يا چند مرد زن

ـ    ازدواج گله :18صفحه  كـار رفتـه اسـت و يـا      هاي بدون ذكر معـادل اصـلي آن ب
هاي صحيح و مناسـبي   معادل) 63ص (چون سالخورده ساالري  هم هايي اصطالح

  . كند مي مواجه مشكل ابد و خواننده را در فهم مطالب نيستن
هـاي   نظريـه  خصوص، هاي بزرگ وكوچك مطرح شده كه به نظريه:  5 حةدر صف

  . كوچك مصطلح نيست
سـازمان تبـار دو   «عنـوان شـده،    »وار زيسـت گلـه  «، hordبه جاي  11 در صفحة

» دو سـاالري «، monoarchy »يك ساالري«). 18ص ( bilateralمعادل  »سويه
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) 113ص (سـت  قيد شده ا polyarchyمعادل  »چند ساالري«، biarchyمعادل 
از ايـن   هـايي  و اصطالح referenceمعادل  »ارجاع«، addressمعادل  »خطاب«

  . اند قبيل به درستي در متن معادل سازي نشده
كمتر بـه خـانواده و اجـزاي آن    ) 15-26 ص(بحث نظريه و تحول خانواده  در   

 جاي خالي 107 ها به سه بخش در صفحة بندي نظريه با تقسيم. توجه شده است
  . هاي ديگر كامال محسوس است نظريه

 70 منابع مربوط به پيش از دهـة  همه مطالب از ها روز آمد نيست و تقريباً داده   
قانون حمايت از خانواده  ،مثالً. اند برگرفته شدهميالدي  80و پيش از دهه  مسيش

در  ،)206ث (رسـي ازدواج قـرار داده شـده     ، مبناي محاسبه پـيش 1353مصوب 
ي ازدواج بلوغ، آغاز سن قانون ،1361ه طبق اصالحيه قانون مدني در سال حالي ك

نه ازدواج  بايد ازدواج پيش از بلوغ بدانيم؛ ازدواج زودرس را ،شده و لذا قرار داده
  . پيش از هجده سال براي دختران و پيش از بيست سال براي پسران

  . عه شناسي خانوادهدر اكثر صفحات از مباحث مردم شناسي استفاده شده تا جام
 52 ماخذ استفاده نشود ولي در صفحةدر اثر سعي شده است تا منابعي بدون ذكر 

هـاي   ها و تخصص تجربه«نيز از  68 نبع اصلي مدل مشخص نيست و در صفحةم
  . منبع مطلب ذكر نشده است» جامعه شناسان تا آخر 

  
  هاپيشنهاد
  . صورت پذيرد شكلي ويرايشي محتوايي و -
هـا، آمارهـا، نتـايج     ستفاده و اطالعات مربوط بـه نظريـه  منابع جديد ااز  -

  . به روز شود... تحقيقات و
  .ها مورد بازنگري و اصالح قرار گيرد معادل سازي -

  





  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پنجم فصل                           

  جامعه شناسي شهري                          
  

  





  

  

  

  

  

  

  شناسي شهري جامعه :نام كتاب* 

  رضا ابوالقاسم پور/ مايك ساوج و آلن وارد  :مترجم  /مؤلف* 

  سمت :ناشر* 

  ، اولتهران :نوبت و محل چاپ* 

  1380 :سال نشر* 

  

  جامعه شناسي شهري -1
، از جملــه منــابع اصــلي درس جامعــه شناســي شــهري در مقطــع مــذكوركتــاب 

ان بـه مـوارد ذيـل اشـاره     تو از آثار مشابه مي. كارشناسي و كارشناسي ارشد است
  : نمود

  غالمعباس توسلي                جامعه شناسي شهري -
 حسين اديبي                جامعه شناسي شهري -

 محمد تقي شيخي                      جامعه شناسي شهري  -

 فريده ممتاز             جامعه شناسي شهر  -

  
  بررسي شكلي ) الف

 ةترجمـ  از مشـكالت . استروان و رسا بتاً نسجامعه شناسي شهري  كتاب ةترجم
در  ،داخل متن به فارسي برگردانده شدهمتن حاضر، آن است كه منابع و مĤخذ در 
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ايـن عمـل، سـبب     شـكلي ، هرچند به لحاظ است، دشوار نتيجه معادل التين آنها
  . ده استدست شدن متن فارسي ش يك

   .شود در متن ديده مي چندين مورد اشكال حروف نگاري
لـيكن بهتـر    ه آرايي و صحافي كتاب، مناسب است؛حروف نگاري، صفحاز نظر  

  . دموضوع طراحي شواست طرح روي جلد، متناسب با 
 2واحـد عملـي و    1(با تعداد واحدهاي درسي مورد نظر ) صفحه 269(حجم اثر 

  . تناسب دارد) واحد نظري
  

  بررسي محتوايي) ب
ناقص عنوان كتاب  خورد، ترجمة چشم ميترين مطلبي كه در ترجمه به  مهم

» Urban Sociology,Capitalism & Modernity« است، عنوان كتاب عبارت است از

است و همين امر سبب گرديده كه شده  و واژة اساسي در عنوان حذفكه د
شناسي شهري مستقيماً وارد  خواننده برخالف انتظار بدون آشنايي با مفاهيم جامعه

. هم در چارچوب ماركسيسم و مدرنيته قرار گيرد هري آنشناسي ش مباحث جامعه
شناسي  اي جامعه مقطع كارشناسي الزم است ابتدا با مباحث پايه دردانشجو 

اين . دن آشنا و سپس وارد ساير مباحث شوهاي آ شهري، نظريات و رويكرد
   .كتاب بهتر است به عنوان منبعي كمكي استفاده شود

و اجتماعي طرح  هاي معماري، شهرسازي وزهتخصصي متن در ح هاي اصطالح
ها به  برخي واژه ،در خصوص. كارشناسي قابل فهم است شده و در سطح دورة

اين نكته اشاره شده است كه چه كساني براي نخستين بار، آنها را به كار 
  . اند گرفته
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هاي نادرست رايج  درستي انجام شده، حتي برخي ترجمه هها ب معادل سازي ،كلدر
كه در گذشـته حومـه نشـيني     Sunurbainisationز اصالح شده است، نظير ني

  . اثر به شهرك نشيني تصحيح شده استاين اما در  ،شد ترجمه مي
. شـود  گيري، چه به صورت تفصيلي و چه كلي، ديده مي آغاز هر فصل نتيجهدر   

هاي مختلف شهري در مكتب بوم شناسي اسـت كـه بـه     تصاوير، مربوط به شكل
  . اند ت ترسيم شده و مطالب آن به درستي ترجمه و جايگزين شدهدق
نمايـد كـه دانشـجوي     را طرح مـي  يي فراوانها اين كتاب به لحاظ نظري، نظريه  

و شواهدي عيني براي  اما به دليل نبود نمونه كارشناسي به آن نيازمند است؛ دورة
هـاي   رد نظريـه تر شدن مباحث، بهتر است در روش تحقيق عملي بـا كـارب   روشن

. خـواني دارد  محتواي اثر با عنوان و فهرست آن كامال هـم . مطرح شده آشنا شوند
ارتباط با مسائل اجتمـاعي   كتاب، طرح مسائل فيزيكي كالبدي درديگر مثبت ةنكت

  . خوبي بحث شده است هكه در فصل سوم و ششم ب است
 . خـواني دارد  هـم  هاي شوراي عالي با سرفصل% 60تا ميزان  در اين كتابمطالب 
هاي آفريقا، آسيا و  ها و شهرنشيني در قاره ، به تاريخچه شكل گيري شهرهمچنين
، چنـدان  به تركيب مشاغل شهري و مسائل كشـورهاي در حـال رشـد   و استراليا، 

چــون  هــا، مبــاحثي جــذاب هــمغم ايــن كمبودتــوجهي نشــده اســت، لــيكن بــر
برنامــه شــوراي عــالي  كــه در مطــرح شــده» فرهنــگ شــهري«و » راييفرانــوگ«

هاي مربوط به مشاركت مردمي نيز از نقاط قـوت   ريزي نبوده و طرح نظريه برنامه
  . اين كتاب است

درصد مطالب كتاب، مربوط به مسايلي است كه در ده سال اخيـر در   40حدود    
ظريه پردازان مسايل شهري نويسنده از اولين ن. اند جامعه شناسي شهري طرح شده

سـال اخيـر پرداختـه     15و سپس به طرح انديشه نظريه پردازان جديد  دهآغاز كر
منبـع مراجعـه    400ث، به بيش از نويسنده براي تبيين موضوعات مورد بح. است

هـا   كه بيشتر آنها مربوط به ده سال اخير است، البته گاه كثرت طرح انديشـه  ،دهكر
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ذكر دقيـق منـابع    با استنادها. شود هام در درك مطلب ميدر يك صفحه موجب اب
  . پارچه است يك منبع نويسي كامالً آمده و نحوة

بنابر موضوع جامعه شناسي شهري، جهت گيري اجتماعي خاص آن را نگرش    
علت آن، سهم فراوان نويسندگان اين . دهد انديشمندان نئوماركسيست تشكيل مي

  . گرايش در تكوين متون جامعه شناسي شهري است
هاي جامعه شناسي شهري بوده است، بـه   ش بسياري از نظريهاين نگرش الهام بخ

طـرح  . نويسنده نيز بيشتر بـه طـرح آراء ايـن گـروه پرداختـه اسـت       ،همين دليل
سنده به هاي اين دسته در تقابل با ديدگاه نوگرايي آورده شده كه به نظر نوي نظريه
مسايل شـهري  ين بسياري از چن داري شباهت دارد و هم هاي اقتصادي سرمايه نظام

  . نوگرايي فرض كرده است را نتيجة پديدة
كند كه در مقابـل نـوگرايي قـرار گرفتـه      هايي مطرح مي نويسنده نظريه ،از اين رو

  . اند ها نقش برجسته در پيشبرد آنها داشته هايي كه نئوماركسيست نظريه: است
  

  پيشنهاد 
اي جداگانـه   ر مقدمـه شناسي شـهري را د  اي جامعه بهتر است مترجم، مفاهيم پايه

نويسـنده در مـورد   . توضيح داده و خواننده را براي ورود بـه بحـث آمـاده نمايـد    
» اي بـوت  هـاي نمونـه   بررسـي « :چـون  هـم  ،آينـد  هايي كه به نظر جديـد مـي   واژه

» معمــاري فضــاي پيشــرفته«زي، نــ، عصــر كي)174ص (» دور تفســير«، )28 ص(
  . توضيح دهدتاب در پانويس كيك يا دو سطر ... و  )195 ص(
  



  

  

  

  

  

  

  شناسي شهري جامعه :نام كتاب* 

  غالمعباس توسلي :مترجم  /مؤلف* 

  نور دانشگاه پيام :ناشر* 

  هفتم، تهران :نوبت و محل چاپ* 

  1383 :سال نشر* 

  

  جامعه شناسي شهري -2 
شناسـي   اين اثر از جمله كتب درسي دانشگاه پيام نور است كه براي درس جامعـه 

تـوان بـه    مـي از جمله آثـار مشـابه   . قطع كارشناسي تدوين شده استشهري در م
  :موارد ذيل اشاره نمود

  سول ربانير          جامعه شناسي شهري -  
  ..داريوش حيدري و/  پيتر ديكنز        ،جامعه: جامعه شناسي شهري -  

  محلي و طبيعت انساني اجتماع

  پوررضا  ابوالقاسم /ارد و آلن و ساوج مايك          اسي شهريجامعه شن -  
  فرخ حاجيان و سايرين/ ديويد هاروي         عدالت اجتماعي و شهر -  
  متازمفريده           جامعه شناسي شهر - 
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  بررسي شكلي) الف
در  مـثالً  .اند ويرايش نشده ست كها هاي اثر به لحاظ نگارشي نارسا برخي قسمت

شود كه از نظر ويرايش و  روع ميش »توان جستجو كرد مي«، پاراگراف با 4صفحه 
  .يستنگارش صحيح ن

گونـه   اين اثر چاپ هفتم است كه با چاپ اول آن چنـدان تفـاوتي نـدارد و هـيچ    
ده نشـده اسـت و اغـالط نگارشـي حـروف      تغييري نه در محتوا و نه در شكل دا

- 132چـون پـاورقي   هـم ( شـود  چنان مشاهده مي ها هم در پاورقي ،ويژه هب نگاري
كلـي ، فهرسـت اعـالم و     مقدمـة  بيـان هـدف ،   گفتـار  پيشفاقد اثر ). 124-120

  .شناسي است كتاب
  

  بررسي محتوايي) ب
كتــاب بــا . دهــد هــداف درس جامعــه شناســي را پوشــش مــيايــن اثــر تقريبــا ا

ه نشـيني ، مسـاكن غيـر    حاشي :هاي قديمي انطباق دارد ولي مواردي مثل سرفصل
و در عـين  . شـود  كمتـر مشـاهده مـي   ...  شناسي و هاي جديد جامعه رسمي، نظريه

ايـن كتـاب از اولـين     ،البتـه . هاي قديمي بيشتر استفاده شده است  از نظريه ،حال
هـا بـوده؛    شناسي شهري است  و در زمان خود از بهترين كتـاب  هاي جامعه كتاب
توانـد مكمـل ايـن اثـر      وجود دارد كه مـي  يهاي ديگر در حال حاضر كتاب ،ولي

بـه رغـم زحمـات     ،سـفانه متأ. مطالب جديد را پوشش دهد ،حال باشد و در عين
هـاي جديـد از منـابع و     چاپرفت در ستند، انتظار ميار قديمي هزياد ، منابع، بسي

 .اثر در زمان خود نوآوري هايي داشته اسـت . هاي جديدي استفاده شود گاه فصل
از منـابع    شناسي شهري، مسكن اجتمـاعي  كاربرد برنامه ريزي در جامعه :چون هم

در ... آثار كاستل، لندن، اسميت، كاساردا و  :مانند ،روز كمتر استفاده شده همهم و ب
  ... زنجاني ، احمد اشرف، پيران هايران از مقاالت و آثار دكتر جيب ال
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 - 57ص(كه منابع آنها ذكر نشـده اسـت  بسياري در اثر وجود دارند  هاي جدول  
سفانه منبع ولي متأ ،اي دارند ب حالت ترجمهگاه نيز مطال)124 -123-125 – 58

 106-113 -100 -104تـوان بـه صـفحات     مونه مين ، فقط برايذكر نشده است
  .اشاره كرد كه حتي يك منبع در آنها ذكر نشده است

  
  پيشنهادها

اي غنـي از سـوي    به صورت كامل ترجمه شود و يا الاقـل مقدمـه  عنوان كتاب  -
هـاي   بحـث   و تـر بـه كتـاب    ه خواننـده راحـت  مترجم به كتاب افـزوده شـود كـ   

  .شناسي شهري ورود پيدا كند جامعه
  .شود از منابع جديد در كتاب استفاده  
 .كند ودن فصلي با عنوان شهرهاي جهاني غناي كتاب را بيشتر ميافز -  

 خصـوص،  بـه ( يابـد  به شهرنشيني جهان سوم اختصاص مي داقل يك فصلح -  
  )در ايران به مباحث كتاب افزوده شود بخشي با عنوان شهرنشيني

  





  
  
  
  
  

  

  

  شناسي شهر جامعه :نام كتاب* 

  فريده ممتاز :مترجم  /مؤلف* 

  شركت سهامي انتشار :ناشر* 

  ، دومتهران :نوبت و محل چاپ* 

  1381 :سال نشر* 
  

  جامعه شناسي شهر -3
پـور   رز رفيعدكتر فرام  با مقدمةليف خانم فريده ممتاز أت جامعه شناسي شهركتاب 

  . منتشر شده استقطع رقعي در 
  

  بررسي شكلي) الف
برنامـه ريـزي    منابع دروس جامعـه شناسـي و   ءشناسي جزردر مقطع كا كتاباثر 

هـا، نويسـنده توانسـته     رغم دشواري برخي از نظريـه  به. شود  شهري محسوب مي
به اصـالحات   اي موارد البته در پاره. كنداست مطالب را به نحو شيوا و روان بيان 

ـ    14سطر 137 در صفحةنگارشي نياز دارد مثالً  انجـام  « جـاي  هجمله بهتـر بـود ب
  .يافت پايان مي »گرفته است انجام مي«با   »ميگرفته
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 طـرح روي جلـد زيبـا   . اندازه قلم و فاصله سطرها و حواشي متن مناسب اسـت  
ان نسـبتاً بـاال   انتظار خواننده را براي آشنايي با مباحـث مربـوط بـه ايـر     ،ست اماا

  .برد مي
كلي، فهرست تفصيلي، نتيجـه،   ، بيان صريح هدف، مقدمة گفتار پيش اثر داراي   

 يفاقد فهرست اجمال ،اما ؛فصول و فهرست منابع است صةجدول و تصوير، خال
  .شناسي است ب ، فهرست اعالم و موضوعي و كتابمطال

  
  بررسي محتوايي) ب

هـا بسـيار    معـادل واژه . سب استفاده شده اسـت  منا هاي تخصصي به شيوة هاز واژ
ـ  Segregation در ترجمـة ليكن بهتر اسـت   ،خوب انتخاب شده است  جـاي  هب

زيـرا افـراد بـه انتخـاب خـود و يـا آگـاهي در        بيايـد؛   »جدايي گزيني«، »جدايي«
را بيـان   آن در انتهاي هر فصل نويسنده نتيجة. كنند هايي از شهر سكونت مي بخش

. ده استنقشه جهت تفهيم مطالب استفاده كرتصوير و جدول، آمار و نموده و از 
الزم اسـت بـه    و دهـد  نمـي   پوشـش   را  درس  اهـداف   وايي اثر كليهجامعيت محت

، عـالوه  ها چنانچه در بخش نظريه. ستفاده كردصورت تكميلي از كتب ديگر نيز ا
نـاي ايـن بخـش    غشـد   نيـز بيـان مـي   هاي ديگر  نظريه ،بوم شناسان هاي بر نظريه

  .يافت افزايش مي
 ،با اين حال. اند  هاي شصت وهفتاد انتخاب شده بيشتر از ميان منابع دهه ،منابع   

جـدول اطالعـات    ،مثال ،براي آشنايي با مباني جامعه شناسي شهري بسيار مفيدند
و بعد از آن  1375اطالعات كل ندارد و فاقد نتايج سرشماري سال 101در صفحة

  .است
. قـي دارنـد  نظـم منط  شود ليكن مطالب مشاهده نمي اي از نوآوري در آن ونهنم   

نويسنده به بيش از صد منبع رجوع كرده ودر تدوين كتاب خود اطالعات الزم را 
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اد مـيالدي بـر   تـ هف گرچه بيشتر منابع به دهـة  ؛به طور دقيق استخراج نموده است
  .استفاده  نشده است از منابع موجود در  ادبيات ايراني كامالً. گردد مي

  .اند صورت كامل و دقيق بيان شده هب در اين اثر استنادها
  

  پيشنهادها
  .به روز شود به لحاظ محتوايي ، جامعيت مطالب زياد و -
 د خط توضـيح در مـورد هـر تصـوير آورده    تصاوير چنشود در زير پيشنهاد مي -

  .شود
د كـه الزم اسـت   دار چيني در فهرست و در متن وجود برخي اشتباهات حروف -

  :مثال اصالح شود براي
  .از هم گسستگي وجود دارد ،بعد و صفحة 71 صفحة مطلبميان  -
  .چيني شده  است لولوبوزيه حروف ،»لوكوبوزيه« 6در صفحه  -
           Intimate  Intimat:چون هم شونداصالح نيز بايد ها  پاورقيبرخي  -

         
Akadmkordok                    Akademgorodok            و...  





  

  

  

  

  

  مهاجرت شهروندي :نام كتاب* 

  لو فرامرز تقي... / استفان كاستلز و  :مترجم  /مؤلف* 

  پژوهشگاه مطالعات راهبردي :ناشر* 

  ، اولتهران :نوبت و محل چاپ* 

  1382 :سال نشر* 

  
  مهاجرت شهروندي -4 

ة جمعيـت  درس مهـاجرت در رشـت  منابع فرعـي  ء جز مهاجرت شهرونديكتاب 
  .شود شهري محسوب مي شناسي جامعه شناسي

  
  بررسي شكلي) الف

وار و مباحث كتاب، اثر حاضر يك متن نسبتاً دش »نظري«با اينكه به لحاظ ماهيت 
حترم به خوبي توانسـته اسـت از عهـدة    مترجم م اما در حقيقت،. مل استقابل تأ
  .آن برآيد ترجمة

بـه نظـر   . اول متفـاوت اسـت   اب با عنوان كتاب در صفحةكتعنوان روي جلد    
زيرا هم با عنوان انگليسي مطابقـت دارد و  رسد عنوان روي جلد صحيح است  مي

 اصالح نشده اسـت تايپي برخي از اشتباهات . همخوان است  هم با محتواي كتاب
 از نظـر . كتاب عالوه بر اصالح اين اشـتباهات بـه ويرايشـي ادبـي نيـز نيـاز دارد      

مـل  أييد، تأت(هيچ كجا همزة الف گذاشته نشده است  :به عنوان مثالالخط نيز  رسم
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 109 تكرار شده و در صفحة »قرار گرفته«دريك جمله دوبار  37 در صفحة...) و 
   . است مترادف زماني افعال مراعات نشده

  .شناسي است اثر فاقد فهرست اعالم و موضوعي، فهرست  منابع و كتاب
  

  محتواييبررسي ) ب
انـد   سازي شـده  مطلوبي معادل هاي تخصصي به شيوة در بسياري  از موارد اصالح

مثـال ،   براي. نيستوم زياد مرس شده كار گرفته ههاي ب لدولي در برخي موارد معا
اسـت و   »سـازي  توانمند«در زبان فارسي  empowerment معادل مصطلح واژه

 »واقعـي «معادل   defacto واژهيا براي . مرسوم نيست  »قدرت بخشي«اصطالح 
 »شخصـيت «  personhoodواژههمچنـين   )59ص( »عملي«تر است تا   مناسب

  ).74ص(برگزيده شده است personalityنيست چرا كه اين واژه براي 
هـاي   بحـران شـهروندي ، نظريـه    :مفاهيم مطرح شده در فهرست مطالب نظيـر    

تعلـق ملـي بـه عنـوان فصـول       شهروندي ، شهروند شدن، شهروند بودن و پايـان 
ها درطول مباحـث كتـاب بـه خـوبي و      پنجگانه و عناوين فرعي هر كدام از فصل

با توجـه بـه منـابع مـورد     . اند ار گرفتهروشني و با  دقت مطرح و مورد بررسي قر
  .روز آمد و جديد است اثر نسبت به سال انتشار كامالً ،مراجعه

ورد بحـث اسـتفاده   ي تبيين موضوعات مبرا) چه كالسيك و چه جديد(از منابع  
اصول ترجمه . اند دقت الزم را نموده ها ها و ارجاع ها در استناد شده است و مؤلف
بـراي ورود بـه    ،براي توضيح مطالب و آماده سـازي خواننـده   ،رعايت شده است

پاورقي براي ذكر معـادل واژگـان فارسـي در زبـان     . اي نوشته است ، مقدمهمطلب
ــانگلي ــارجي   يوةســي و ش ــارش اساســي خ ــده اســتنگ ــاب  آم ــان كت و در پاي

  .آورده شده است نوشت برخي مطالب هايي براي پي يادداشت
به كشورهاي جهـان ، اعـم از توسـعه      يكي از مسائل مهم معاصر و مبتال اين اثر  

به بحـث   مطالب كتاب بيشتر. دهد  قرار مي يافته يا در حال توسعه را مورد بحث
هرچند كه . رنگ است پرداخته و نقش مهاجرت در آن بسيار كم حقوق شهروندي

اين اثر منبع اصلي هيچ درسي نيست ليكن خواندن آن به عنوان منبعي فرعـي بـه   
  .شود مندان توصيه مي هدانشجويان و عالق



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ششم فصل                          

  ت شناسييجمع                          
  





  

  

  شناسي مباني جمعيت :كتاب نام* 

  خلق اكبر نيك علي :مترجم  /مؤلف* 

  بهين :ناشر* 

  ، دومتهران :نوبت و محل چاپ* 

  1381 :سال نشر* 
  

  مباني جمعيت شناسي -1
اثر علي اكبر نيك خلـق جـزء منـابع اصـلي درسـي       مباني جمعيت شناسيكتاب 

  .ستا جمعيت شناسي در رشته علوم اجتماعي و جغرافيا
  :توان به موارد ذيل اشاره نمود ميه آثارمشابه از جمل

  مهدي اماني                                          مباني جمعيت شناسي - 
  نعمت اهللا تقوي                                  مباني جمعيت شناسي - 
  جمشيد بهنام                        جمعيت شناسي عمومي - 
  معزي..اسدا                                  سيمباني جمعيت شنا - 
  صمد كالنتري                                  مباني جمعيت شناسي - 

  
  بررسي شكلي) الف

هـاي فنـي    ها و جنبـه  ليكن پرداختن به شاخص ؛شيوا و روان است كتابنگارش 
و  نگاري خـوب اسـت   كيفيت اثر از نظر حروف.  فته استرسا صورت نگرروان و

از نظـر طراحـي و رنـگ     اي ندارد ليكن طرح جلد صفحه آرايي نيز مشكل عمده
 ي واحـد درسـ  2بـا   متناسـب  حجم مطالب. و مبين نوع اثر نيست جذابيت نداشته

  . كارشناسي است دانشجويان مقطع
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كلي و فهرست اعالم موضـوعي   گيري، خالصة فصول و يا خالصة اثرفاقد نتيجه 
  .است

  
  بررسي محتوايي) ب

تخصصي روان و رسا نيست واز اصـالح جديـد بـه    هاي  عبارتدر موارد زيادي 
 بزارهاي علمـي انـدك اسـت، بـراي    گيري از ا ميزان بهره.روز استفاده نشده است 

االت كلـي  در كنـار سـؤ  . است بندي ، تمرين و آزمون استفاده نشده از جمع ،مثال
به فهم بيشتر و تمركز بيشـتر  ال تستي قرار داد كه اين كار توان تعدادي سؤ نيز مي

و  ها اثر از نظر عنوان. نمايد  كمك ميدانشجو در فهم مطالب و دقت در يادگيري 
ي هـاي  كـم و كاسـتي   اي آندر حد مطلوبي قرار دارد ليكن محتـو  ،فهرست مطالب

باشد بهتر است دانشجو بـا تعريـف    جه به اينكه عنوان درس، مباني ميبا تو .دارد
هـاي   رحسب تعريف با توزيـع جمعيـت ، سـاختار و تركيـب    جمعيت شناسي و ب

مـورد  آشـنا و، در  هـاي جمعيـت بـه صـورت كلـي      جمعيت بـه تفكيـك حركـت   
، ايـران از  مثال براي. داده شود ايران ، اطالعاتي نيز راجع بهموضوعات گفته شده

 بـرد؛  جمعيتي در چه وضعيتي به سر ميهاي  حركتهاي جمعيتي يا  لحاظ تركيب
مقايسه اين آمار و ارقام با آمار و ارقام دنيا ويـا بـه تفكيـك كشـورهاي     و يا حتي 

يكـي از اشـكاالت    ها و اطالعات آن به روز نبودن داده توسعه پيشرفته و در حال
جرت و برخـي از  تعيين ميزان باروري، مـرگ و ميـر و مهـا   . است  اساسي كتاب

 ،ن ودر ايـران در جهـا  ،تخصصـي موجـود در ايـن كتـاب     هاي ها واصطالح ميزان
نيازمند استفاده از داده هاي جديد با استفاده از آمارهاي موجود در مركز آمار و يا 

  .سازمان ملل دارد
رسد در اين كتاب چاپ جديد نسبتاً به چاپ قبلـي تغييـري نداشـته     به نظر مي   

هر چند كتاب با نظم ، حوصله و انسجام نسبتاً خوبي تـدوين شـده اسـت    است؛ 
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تخصصـي   هـاي  ت ها و عبار لب ويژه در مورد شاخصرداختن به مطاولي روش پ
  .قديمي است

  
  پيشنهادها

 ،بـه عبـارتي  . باشـد   ها مي الت مهم كتاب ، مستند نبودن شاخصيكي از اشكا -  
ا مستند بـه آمـار و ارقـام نمايـد     محترم بهتر است براي هر شاخص آن ر يسندةنو

است كه بـه هـر دانشـجو يـاد     هايي  ليكي از فرمو ،باروي كل T.F.R،مثال براي
تا زماني كه اين شاخص ، با عدد دورقم براي ايـران يـا جهـان يـا      و شود داده مي

 خاص بيان نشود و تفسير آن توضيح داده نشود، دانشجو فقط سـعي در  اي منطقه
  .پذيرد مينمايد و يادگيري كامل صورت ن حفظ فرمول براي امتحان مي

 .دآمار به روز شو -  

 





 
 

  شناسي آماري جمعيت :نام كتاب* 

  سيد ميرزايي محمد/ روالن پرسا  :مترجم  /مؤلف* 

  موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي :ناشر* 

  ، اولتهران :نوبت و محل چاپ* 

  1371 :سال نشر* 

  

  جمعيت شناسي آماري -1
ي هـا  روشاين اثر در درس كـاربرد جمعيـت شناسـي منبعـي فرعـي و در درس      

شناسي در مقطـع  علوم اجتماعي و جمعيت ة يل جمعيت منبعي مرجع در رشتتحل
  .شود  كارشناسي محسوب مي

  :توان به موارد ذيل اشاره نمود ازآثار مشابه مي 
  حسن سرايي  ي مقدماتي تحليل جمعيتها روش -  
  حبيب اله زنجاني    تحليل جمعيت شناختي -  
  آقا و ديگران هما/  پرالرد و ديگران    ي تحليل جمعيتها روش -  
  مهدي اماني    ي مقدماتي جمعيتها روش -  
  شهيد كاظمي پور  ي مقدماتي تحليل جمعيتها روش -  
  صمد كالنتري   ي مقدماتي تحليل جمعيتها روش -  
  

  بررسي شكلي) الف
، رعايت شده قواعد ويرايشي نيز در حدي مطلوب . ستا نگارش اثر روان و رسا

تاحـدي قـديمي شـده و بـه     ... حـروف نگـاري ، صـحافي و   اما كيفيت اثر از نظر
 :چـون  هاي ديگر جمعيتي، هـم  كتاب تواند همراه اين كتاب مي. دارد بازنگري نياز
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ــت شناســي، و    روش ــاربرد جمعي ــت، ك ــل جمعي ــدماتي تحلي ــاي مق ــراي ... ه ب
  . دانشجويان بسيار مفيد باشد

 مقدمـة كلـي، مقدمـة   ، بيان هدف به صورت ضـمني ،  گفتار پيشاين كتاب داراي 
اما فاقد نتيجه، خالصه، فهرسـت   ؛استفهرست تفصيلي، جدول و تصوير فصول،

  .شناسي است م و موضوعي، فهرست منابع و كتاباعال
  

  بررسي محتوايي) ب
. تخصصي به كار گرفته ، بسيار خوب وبراي دانشجويان مفيد اسـت  هاي اصطالح

هـر   ؛اسـتفاده شـده  ... رين، آمـار و  منمودار، جدول، ت :در كتاب از ابزارهاي نظير
كـه   گيري است، با توجه بـه ايـن   فاقد جمع بندي نهايي فصول و نتيجه چند كتاب

اسـت ، نبـود ايـن مـوارد، كيفيـت كتـاب را كـاهش         مربوط به موضـوعات فنـي  
  .دهد نمي

نويسـنده بيـان    شـيوة .عنـوان و فهرسـت انطبـاق دارد     محتواي مطالب كتـاب بـا  
نويسـنده در كتـاب    ،مطالب مربوط به عنـاوين اسـت؛ يعنـي   ) نه تفصيلي(اجمالي

ديگر خود، آناليز جمعيت شناسي، مطالب را مفصل تر بيان كـرده اسـت، بـا ايـن     
ي مقطع كارشناسي همه كتاب جمعيت شناسي آماري براي تدريس دروس جمعيت

  .كند كفايت مي
 تغييـر  يكن به دليلن به روز نيستند، لبا توجه به قديمي بودن كتاب، اطالعات آ   

رح داده شد، اطالعات جديـد نيـز   كه پيش از اين ش ، چنانها روشو  نكردن فنون
نظم منطقي و انسـجام  . تجزيه و تحليل شود ها وفنون اند بر اساس آن روشتو مي

از منـابع گونـاگون بـراي تبيـين موضـوعات      . مطالب قابل قبول استدر كل اثر، 
  .نيز خوب است ها ها و ارجاع ن دقت در استنادرفته شده و ميزاخوبي بهره گ هب

، تقريباً كامل، روان، سليس و با رعايـت امانـت صـورت پذيرفتـه     كتاب ترجمة   
اما بهتر آن است كه در  ،هايي مناسب استفاده شده است از معادلدر ترجمه . است
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،بهتـر  14در ص ،مثـال  ر استفاده شـود؛ بـراي  هايي مناسب ت برخي موارد از معادل
 بـراي  »مهـاجر فرسـتي  «و  Immigrationبـراي  »مهاجر پذيري«است از مفهوم 
Emigration  چنـين معـادل مفهـوم    هـم  .استفاده شودparily progression 

ration  چون ترجمه فاقد فهرست مفاهيم است، از ايـن  ، مبهم است120درص ،
  .بررسي اين موارد ، چندان آسان نيست ،رو
  

  پيشنهادها
هاي تفكيكي جمعيت شناسي و  كمك درسي  براي درس نوان منبعكتاب به ع -  

  .كارشناسي ارشد مناسب است
و تعـاريف بـه اثـر     هـا  ، فهرست واژگان و فهرسـت اصـطالح   چاپ بعديدر -  

  .افزوده شود
 .حروف نگاري و صحافي تجديد نظر شوددر -  





  
  
  

  

  

  

  شناسي جهان جمعيت :نام كتاب* 

  نيمهدي اما :مترجم  /مؤلف* 

  سمت :ناشر* 

  ، اولتهران :نوبت و محل چاپ* 

  1378 :سال نشر* 
  

  جمعيت شناسي جهان -3
تـاليف دكتـر مهـدي امـاني جـزء منـابع اصـلي در درس         جمعيت شناسي جهـان 

  .اقتصادي است  -جمعيت شناسي اجتماعي
  :ذيل اشاره نمود توان به مورد ازجمله كتب مشابه مي 
  ترجمه دكتر سيد ميرزائي  .I.N.E.D                         جمعيت جهان -
 

  بررسي شكلي) الف
هـا در   لـيكن جمـالت وعبـارت    ،روان استكل كتاب از نظر نگارش هر چند كه 

-34-25-26-19-23صـفحات  :ماننـد  .اند هم مبهم  برخي موارد طوالني و بعضي

  .كه جهت روان و رسا نمودن نياز به ويرايش ادبي و تخصصي دارد. ..31
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محتـواي ايـن    »ي مقـدماتي تحليـل جمعيـت   ها روش« توجه به سرفصل درسبا 
ي مقـدماتي تحليـل   هـا  روش«در درس . تناسب چنداني با آن درس نداردكتاب ، 
روري، مـرگ و ميـر،   ي تحليـل سـاختمان جمعيـت بـا    ها روشفنون و  »جمعيت

ي محاسبه و ساختن جدول عمر و يـا  ها روش ،مثال. شود تدريس مي... مهاجرت، 
اي به آنهـا نشـده    در اين كتاب اشاره شود، ، كه تدريس ميتجديد نسل يها ميدان
  .است

فصـول، نتيجـه،    شناسي، بيان صـريح هـدف، مقدمـة كلـي، مقدمـة      كتاب فاقد اثر
  .خالصه و فهرست اعالم است

  
  بررسي محتوايي) ب

در  ،مـثالً  ؛تخصصـي صـورت نگرفتـه اسـت     هـاي  دقت الزم در كاربرد اصطالح
سطرششم، عوامل سه گانه تحوالت جمعيتـي بـاروري مـرگ و ميـر و      40صفحة

 »مهـاجرت «كـه بـاروري مـرگ و ميـر و      در حالي. افزايش طبيعي ذكر شده است
روري اشـاره شـده   به سطح ضعيف بـا  ،بعد، سطر اول در صفحة يا ؛درست است

، منظـور  اول، سـطر  45 شد ، در صفحة منظور مي »سطح پايين«است كه بهتر بود 
  .است كه اين عنوان صحيح است »اميد به زندگي در بدو تولد«، »عمر متوسط«از
چنـين در   هـم . د توانست بحث بيشتري كنـ  لف ارجمند ميدر بحث مقدماتي مؤ  

تـرين   له جمعيت جهان، بـه عنـوان مهـم   بندي نهايي، امكان پرداختن به مسئجمع 
  .اجتماعي در حال حاضر وجود داشته است ـله اقتصادي مسئ

  .اي براي تمرين و آزمون در كتاب فراهم نشده است مينهز
ــاب حــ     ــن كت ــد 20دوداي ــلدرص ــاي درس  سرفص ــا روشه ــدماتي ه ي مق

ليكن به مثابه يكـي از منـابع دروس مبـاني    قرابت و اشتراك دارد  شناسي جمعيت
هـاي   سـازمان  بـا توجـه بـه اطالعـاتي كـه     . اسـت جمعيت شناسي، قابل استفاده 

ان ملـل و  شناسـي سـازم   هـاي جمعيـت   نامه و سال UNFPA :المللي از جمله بين
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به بعد نيز دسـت   2000توان به اطالعات آماري سال ، مي كنند نظاير آنها منتشر مي
و توسعه دو بخش گذار جمعيتي و جمعيت . يافت و اطالعات اثر را به روز نمود

بـه منبـع و   مؤلف محتـرم  . رود در اين اثر به شمار مي هاي نوآوري از جمله نمونه
اي جمعيتـي خـود را   هـ  تجارب و يافتـه  ،ه و به عبارتيمأخذي در متن اشاره كرد

  .است تحرير نموده
اي  تحريـر   رسد كتاب بر مبناي چارچوب منطقي از پيش تعيين شـده  به نظر مي  

شـود و   از دو شـاخص مهـم جهـاني بحـث مـي      36 ر صـفحة د ،مثالً ؛نشده باشد
تـوان   كه مـي  ثبت احوال پرداخته شده در صورتي هاي به نقش داده ،بعد درصفحة

را بيـان  ...) وال، نمونـه گيـري   سرشماري ، ثبت اح( منابع آمارهاي جمعيت ،ابتدا
) GFR-CBR,.…(هـــاي محاســـبه بـــاروري    د و آنگـــاه شـــاخص كـــر

)ArDR.CDR.IMR (را بيان و ارائه نمود.  
  

  پيشنهادها
  .منابع و مĤخذ ذكر شود -  
 .تخصصي صورت گيردويرايش ادبي و  -  

 .بندي گنجانده شود فصول و جمع خالصة -  





  
  

  

  

  مهاجرت :نام كتاب* 

  اله زنجاني حبيب :مترجم  /مؤلف* 

  سمت :ناشر* 
  ، اولتهران :نوبت و محل چاپ* 

  1380 :سال نشر* 
  

  كتاب مهاجرت -4
 مهـاجرت  :چـون  دكتر حبيب اله زنجـاني در دروسـي هـم    ةنوشت مهاجرتكتاب 

شناسـي   ، مبـاني جمعيـت شناسـي، جمعيـت    )ارشد جمعيـت شناسـي   سيكارشنا(
 ي مقدماتي تحليل جمعيـت كـاربرد دارد و عمـدتاً   ها روشاجتماعي و  -اقتصادي

نقاط قوت و ضعف شكلي و محتوايي آن بـه  . شود جزء منابع اصلي محسوب مي
  .شرح ذيل است

  
  بررسي شكلي) الف

و  رواني و رسا بودن مطلوب اسـت به لحاظ نوع نگارش و ميزان  نظر مورد كتاب
حجم اثـر بـراي   . و نگارشي استرعايت قواعد ويرايشي ،يكي از داليل رواني اثر

سـت لـيكن فقـط بخشـي از مطالـب      مناسـب ا  كارشناسي واحد درسي دردورة 2
يكـي   »مهـاجرت « .شود شامل مي جغرافياي جمعيت و جمعيت شناسي را  دروس

س تخصصــي رد شــود و در مــي محســوب هــاي اصــلي ايــن دروس از سرفصــل
توانـد بـه    نيز اين اثـر مـي   »جمعيت شناسي«كارشناسي ارشد  در دورة »مهاجرت«

بنـدي در انتهـاي هـر     مؤلف با ارائه جمع. عنوان يكي از منابع درسي معرفي شود
داراي بيـان  كتـاب   نكـه ضـمن آ  ؛ده استل به انتقال مناسب مفاهيم كمك كرفص
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و هرسـت تفصـيلي مطالـب، جـدول و تصـوير      اي كلـي ، ف  صريح هدف ، مقدمه
، فهرسـت اجمـالي و   گفتـار  پـيش افـزودن   فصول و فهرست منابع است؛ خالصة

  .باشد تر شدن اثر مؤثر مي وضوعي در غنيفهرست اعالم و م
  

  بررسي محتوايي) ب
فرسـتي   مهاجرت، مهاجرپذيري، مهاجر تخصصي نظير هاي اصطالحدر اين كتاب 

اثـر بـه عنـوان    اين  رسد كه به نظر مي اند كار رفته هشده و ب تعريف اي گونه هب.... و
نوشـته   مهاجرت تشويق نمايـد ،  كه دانشجويان را به تفكر در زمينةدرسي  كتاب

از مقدمه و جمـع بنـدي و   . خطايي و گزارشي دارد كتاب بيشتر جنبة. نشده است
. دن نـدار ، امـا تمـرين و آزمـو   جدول  ونمودار و مقايسه و نقشه برخوردار اسـت 

در سطح كارشناسـي جـامع اسـت و تقريبـاً      محتواي كتاب براي دو واحد درسي
  .است شدهكليه ابعاد الزم در زمينه مهاجرت در اين كتاب بحث و بررسي 

همة مطالـب در زمينـة   . طباق داردبا عنوان و فهرست آن ان كامالًكتاب محتواي   
گيـري   فهرست مطالب را پي كامالًو داخلي و بين المللي تنظيم شده هاي  مهاجرت

گويي  گيرد و از پراكنده مطالب همان عنوان را در بر نمي ي صرفاًعنوانهر. نمايد مي
فراتر از سر فصـل دروس   تنهايي مطالب كتاب به. يز شده است به طور جدي پره

 ،مثـال  شناسي در مورد مهاجرت است  برايجغرافيايي جمعيت و مباني جمعيت 
تعريـف مهـاجرت، علـل ، انـواع ،     (مباني جمعيت ، مهـاجرت   در سرفصل درس

ر تمـامي  هـاي اصـلي آمـده و كتـاب مـذكو      يكي از سرفصـل  عنوان به ...)پيامدها
  .دهد محتواي سرفصل را پوشش مي

ع تـا اواخـر   مناب. ها و اطالعات مناسب است  ميزان روزآمدي دادهدر اين كتاب   
هاجرتي آخـرين سرشـماري عمـومي    م دهد واز آمارهاي قرن بيستم را پوشش مي

 ،سـت ا اي پويا اما چون پديده مهاجرت پديده. استو مسكن استفاده شده  نفوس
  .دها مراجعه كر آمار مهاجرت در زمينة آثار بعدي به منابع تازه تري مسلماً بايد در
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فصـل چهـارم و پـنجم بـه     بهتر بود كه كتاب منظم و مسنجم تنظيم شده و شايد 
از منابع موجود فارسي به طور نسبي استفاده كامل . شد افزوده مي هاي كتاب فصل

برخي از آثار كه خارج از حوزه تهران تدوين شده كمتر مـورد توجـه   . شده است
به منابع كافي اشـاره شـده و مـورد     ،به هر صورت ،اما. نويسنده قرار گرفته است
ود از منـابع كـافي   در مĤخذ خارجي هم براي بيان مقصـ . استفاده قرار گرفته است

موجود است كه در اينجـا از  ماً منابع بسيار ديگري هم لاما مس ،استفاده شده است
ذكري مورد استفاده واقع شده و خاصي  منبع. دور مانده استنويسنده محترم ديد 

مـورد  نيـز  د ليكن بيان برخي از منـابع  شو مشاهده نمي ،از آن به ميان نيامده باشد
مهـاجرتي برخـي  منـابع ذكـر      هـاي  ، در بحث نظريهمثالً ؛غفلت واقع شده است

كـه احتمـاالً الري و    ،132اند مثل منبـع نظريـه الري و ساسـتار در صـفحه      نشده
 و كلـي نويسـنده اكتفـا شـده     ، به دانشها و در برخي قسمت ،ستو بوده است سي

ضـمناً  . 129و  128ديدگاه سياسي در صفحات  ،منبع خاصي ذكر نشده است مثل
ه يك نشريه براي بيـان كليـه   برخي موارد ذكر صفحه از قلم افتاده است و يا ب در

كه خـوب اسـت    119 تا 67فصل سوم از صفحه  ،مثل ؛اشاره شده است مĤخذها
  .دشوهاي بعدي اصالح  در چاپ

و ) 1-2-6-7فصول( كيد شده استالمللي تأهاي بين  مهاجرت به اثر بيشتر در اين
  .هاي داخلي اختصاص يافته است فصل سوم نيز به مهاجرت

  
  پيشنهادها

و كوتاه كردن جمـالت   ها گذاري جدول ذكر صفحات منابع مورد استفاده ، شماره
  .افزايد كيفيت اثر مي بر.... ، افزودن فهرست اعالم )اغلب جمالت بسيار  هستند(

 ةمهاجرت بـراي دانشـجويان دور   به عنوان يكي از منابع اصليكتاب چنانچه اين 
بايـد فنـون و    مـي  ،جمعيت شناسـي در نظـر گرفتـه شـود     رشته رشناسي ارشدكا

ها ، اثـرات مهـاجرت    روش ماتريس :چون ي تركيبي بر آورد مهاجرت همها روش
  .بدان افزوده شود... بر باروري و 





  
  
  
  
  

  

  

  شناسي عمومي ايران جمعيت :نام كتاب* 

  مهدي اماني سيد :مترجم  /مؤلف* 

  سمت :ناشر* 

  ، اولتهران :و محل چاپ نوبت* 

  1380 :سال نشر* 

  
  جمعيت شناسي عمومي ايران -5

جمعيـت   ، دردرسليف دكتر مهدي امانيأكتاب جمعيت شناسي عمومي ايران به ت
  .شود جزء منابع كارشناسي علوم اجتماعي  محسوب مي ،شناسي ايران

  :توان به موارد ذيل اشاره نمود ميآن از آثار مشابه  
  پور شهال كاظمي            معيتفصل اول ج -اجتماعي ايران هاي شاخص - 
 محمود طالقاني                                            جمعيت شناسي تهران - 

  محمد تقي شيخي                                  جامعه شناسي جمعيت - 
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  بررسي شكلي) الف
ه دليل نارسايي ويراستاري و تخصصـي  مطالب كامال روان و رسا بيان شده ولي ب

كيفيت اثر از لحاظ حروف . بودن مطالب فهم برخي از جمالت كمي دشوار است
ة قابل توجه اين است كـه  نگاري ، صفحه آرايي و صحافي مناسب است ولي نكت

و  57- 56باالي صفحه آمده ليكن صـفحات   55تا1صفحات در صفحات  شمارة
  .گذاري شده است ه شمارهبرخي از صفحات ديگر زير صفح

كارشناسي مناسب  حد درس جمعيت شناسي ايران در دورةاين كتاب براي دو وا 
  .است

، بيان صـريح هـدف، فهرسـت اجمـالي، جـدول و       گفتار پيشكتاب داراي  اين  
 ولي فاقد مقدمة كلـي و فصـول، نتيجـه ، خالصـة     ،نمودار و فهرست منابع است

  .است شناسي م و موضوعي و كتابي ، فهرست اعالكل فصول و خالصة
  

  بررسي محتوايي) ب
مبـاني  (نيـاز اسـت    داراي پـيش ) جمعيت شناسـي ايـران  (اين درسنكه با وجود آ

جمعيـت   هـاي  و اصـطالح ...) ي جمعيـت شناسـي و  هـا  روشجمعيت شناسي و 
زم بوده كار برده شده ، ولي در عين حال در اين اثر هر جا كه ال هشناسي در آنها ب

با توجه به اينكه ايـن اثـر كتـابي    . توضيح داده شده است ها ن روان اصطالحا زباب
درسي است ليكن فاقد طرح بحث مقدماتي ، جمع بندي نهايي، تمرين و آزمـون  

. آنها براي خواننـده مشـكل اسـت   عنوان ندارد در نتيجه فهم  ها اكثر جدول. است
خطوط عمودي ها نيز  در برخي ازجدول. خواني ندارد هم ها جدول حروف نگاري

  .افقي رسم شده و در برخي رسم نشده استو 
 ،مـين جهـت  ه اين اثر بر اساس شرح درس شـوراي گسـترش تهيـه نشـده بـه        

مطالـب  % 70منطبق با شرح درس نيست ولـي تـا حـدود    هاي آن درست سرفصل
در شـرح درس   18،10،4،3،1بنـدهاي   ،مثـال  براي. گيرد بر ميح درس را در شر
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در عوض فصل هشـتم ،   ،د كه در كتاب راجع به آنها بحثي نشده استوجود دارن
ميزان روز . كرده است  نهم دهم فراتر از شرح درس هستند كه به غناي آن كمك

ين اطالعـات و  سـت و مؤلـف از آخـر   ا  ها و اطالعات اثر بسيار خوب آمدي داده
  .ده استتحقيقات استفاده كر

بررسـي جنبـه هـاي     :چـون  هـم  ين به مـوارد توا هاي اين اثر مي از جمله نوآوري
، چنـد  ) 115ص(پيگيري نسـلي سـواد آمـوزان     ،)105ص(جمعيتي سوادآموزي 

در  .دكـر اشـاره  ) 128ص(جنبه جمعيت شناختي سالمندان در ارتباط بـا جوانـان   
با . اند  اي را مطرح كرده هاي محلي ، بحث تازه فصل نهم سواد زبان رسمي و زبان

كه مطلبـي جديـد را بـه خواننـده ارائـه       »جامعه درون بوم«و  »مجامعه زادبو« نام
  .دهد مي
ـ         جـاي   هكل اثر داراي نظمي منطقي است ولي شايد بهتـر بـود در فصـل اول ب

بيشـتر در مـورد   ) اولـين سرشـماري  ( صفحه در مورد جمعيـت تهـران   10حدود 
. شـد  مـي  مناطق مختلف آن و مقايسه آن با جمعيت ايران پرداخته ،جمعيت جهان

  .ده از منابع مستند استفاده كندسعي كر محقق در اكثر موارد
  

  پيشنهادها
اشتباه است بايد رشـد    6، عدد  8درص ،مثال براي. دارداصالح نياز به كتاب  - 
. عنوان جدول، بـا مـتن جـدول همـاهنگي نـدارد      35يا در صو .درصد باشد 6%

  .ذكر شده است 1335-75هاي است ولي در متن سال 75عنوان فقط سال 
عنوان نوشـته شـود و   بـا  اولشود در چاپ بعدي بررسي تمام جـد  پيشنهاد مي - 

 .دنواخت شو جداول نيز يك حروف نگاري

 .مقدمه ، خالصه و نتايج به كتاب افزوده شود - 

 .ددر انتهاي هر فصل سؤاالتي طرح شو - 

  .كتاب به ويراستاري علمي و ادبي نياز دارد - 





  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هفتم فصل                                       

  جامعه شناسي صنعتي                        
  





  
  
  
  
  

  

  شناسي صنعتي اصول و مباني جامعه :نام كتاب* 

  فريار دكتر اكبر :مترجم  /مؤلف* 

  آستان قدس رضوي :ناشر* 

  مشهد، سوم :نوبت و محل چاپ* 

  1380 :سال نشر* 
  

  ني جامعه شناسي صنعتياصول و مبا -1
 هـاي  كتـاب  از. استاصلي درس جامعه شناسي صنعتي كتاب از جمله متون اين 

  :توان به موارد ذيل اشاره نمود در اين حوزه ميمشابه 
 چاوشيان/ ترنر  )جامعه شناسي زندگي صنعتي( صنعت گرايي -

 تاحيانمحمدابراهيم ف/  تام كمپ               الگوهاي تاريخي صنعتي شدن -

  )پيام نور از كتب(نيره توكلي خميني                                صنعتيجامعه شناسي  -
 

  بررسي شكلي) الف 
توانـد در   اعمـال ويرايشـي محـدود مـي     اما؛ است سادهو روان ،هر چندنگارش اثر

  .باشدبهبودكيفيت مطالب مؤثر
حد معمول است و  صفحه آرايي و صحافي در ،كيفيت اثر از جهت حروف نگاري

در طـرح روي جلـد نيـز تصـويري از      .اين حيث اشكال يا محدوديتي نـدارد  ،لذا
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چنين از افرادي كه در  دهنده صنعتي شدن است و هم كارخانه ترسيم شده كه نشان
مباحـث  شـايد  . داللت بـر جامعـه دارد   تماس با يكديگرند ترسيم شده كه احتماالً

 زيـرا بخـش عمـدة   . ورد نظر را پوشش دهـد ز درس مكتاب حدود يك سوم از نيا
هـايي   مطالب كتاب به موضوع تاريخ صنعتي شدن، فرايند صـنعتي شـدن و نظريـه   

ا يـا  هـ  و بخـش  اسـت   بين جامعه و صنعت را تبيين كـرده  پرداخته است كه رابطة
  .است  در آن مطرح نشده موضوعات ديگر

ن در مقايسـه چـاپ اول   اين اثر به چاپ سوم رسيده اسـت لـيك   كهبا توجه به اين 
تنها مـوارد تغييـر يافتـه در نسـخه     . تغيير محتوايي محسوسي صورت نگرفته است

 در اصـالحيه اضافه شدن يك ) 2، تغيير رنگ جلد كتاب) 1 : ست ازا  جديد عبارت
  .دهد چاپي داخل متن را تذكر مي هاي آخرين صفحه كتاب كه برخي اشتباه

  
  بررسي محتوايي) ب

امـا از نظـر    ،اثر خيلي زياد نيسـت كار رفته در ههاي تخصصي ب واژههر چند تعداد 
براي تفهيم موضوع در برخي موارد . هاي مناسبي انتخاب شده است  ترجمه معادل

 ،1970اما آمار مربوطه حداكثر بـه سـال    ،از ارائه آمار در قالب جدول استفاده شده
  ، حتـي بـه  يچ تغييـري هاي جديـد نيـز هـ    گردد ودر چاپ سال قبل، برمي 35يعني 

  .سازي آمارها انجام نشده استروز
عت بـر روي جامعـه و فرهنـگ توجـه     گذاري صن نحوه اثر كتاب بيشتر به مسئلة  
و كمتر به چگونگي برخورد پذيرش جوامع متفاوت با مقولـه صـنعت مـورد    ده كر

صـنعتي،   -فـرا  جامعـة  :دنضمن آنكه مباحث جديدتر مان ؛بررسي قرار گرفته است
صنعتي، تعامل ميان كشورهاي صـنعتي و   معة اطالعاتي، شيوه زندگي در جامعةجا

اين اثر براي آشـنايي بـا تـاريخ و    . كمتر مورد عنايت قرار گرفته است تي غيرصنع
هاي نظريه  با برخي ديدگاه چنين آشنايي گيري كشورهاي صنعتي و هم سابقه شكل

  .استشناس پيرامون جامعه صنعتي مفيد  پردازان جامعه
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هـاي شـوراي عـالي     سـر فصـل   .عنوان و فهرست اثر با محتواي آن انطبـاق دارد   
. ريزي قديمي است و با تحوالت كنوني جوامع صـنعتي امـروز فاصـله دارد    برنامه

هاي  ياد شده چندان موجود نيست بـا وجـود ايـن     انطباق كتاب سرفصل ،بنابراين
از آنجـا كـه كتـاب بـا     . دهـد  عالي را پوشش مي هاي شوراي از سرفصل% 70كتاب

د و فصـول  هدف فراهم آوردن كتابي درسي تـدوين شـده متنـي سـاده و روان دار    
طرح نويسنده براي تدوين . ده استرا ساده كر  تدوين آنكتاب خالصه و مختصرو

مباحـث كتـاب از پيـرايش صـنعت، وقـوع انقـالب صـنعتي،        . كتاب منطقي است
عت و جامعـه آغـاز شـده و بـا توصـيف      گيري جامعه جديد، تعامل ميان صن شكل

  .جامعه صنعتي به پايان رسيده است
  
  يشنهادهاپ
هاي مفقـوده و   به مسائل جامعه شناسي ايران با تأكيد بر حلقهتوجه و پرداختن  - 

  .تنگناها
د و پـذيرش جوامـع گونـاگون بـا     و پرداختن به بررسي چگونگي برخورتوجه  - 

 .صنعت مقولة

 يهاي مدني در كشـورهاي صـنعتي كـه نهادهـاي     تشكل نقشپرداختن به تبيين  - 
 .هاي داوطلبانه را توسعه دهد تواند فعاليت ساختاري و نهادينه شده است و مي

دو جنـگ  ( اي هاي بين الملل و منطقه توجه به نقش صنعت در تشديد خشونت - 
 .)جهاني

ي نـوين  پرداختن به تبيين نقش توسعه صنعتي در پيدايش تحـول و سـاختارها   - 
 .)كراسي و جامعه مدنيمشاركت ، دمو( تي و اجتماعي حكوم

اين كتـاب يـا    جامعه شناسي صنعتي ، در مجموع به دليل كمبود كتاب در زمينة - 
 .تواند كتاب مفيدي باشد پاره اي اصالحات مي





  
  

  

  

  

  صنعتيشناسي  جامعه :نام كتاب* 

  نيره توكلي :مترجم  /مؤلف* 

  نور مدانشگاه پيا :ناشر* 

  ششم، تهران :نوبت و محل چاپ* 

  1383 :سال نشر* 

  
  جامعه شناسي صنعتي -2

انتشـارات  مجموعـه كتابهـاي   ليف نيـره تـوكلي از   تـأ  جامعه شناسي صنعتيكتاب 
اسـتفاده  منابع درسي علوم اجتماعي دانشگاه پيام نـور  است و در دانشگاه پيام نور 

نقـاط ضـعف و قـوت شـكلي و      هاي بـه عمـل آمـده،    با توجه به بررسي. شود مي
   :دشو مندان مي محتوايي آن به شرح ذيل تقديم عالقه

  
  بررسي شكلي) الف

اي روان و رسا نگـارش يافتـه اسـت و بـه لحـاظ رعايـت        به شيوه نظر كتاب مورد
طرح روي جلد بـه تبـع قواعـد و    . قواعد ويرايش و نگارش در حد مطلوبي است

بـه نـاگزير    ،از اين جهـت  ، ويكساني دارد چاپ ساير كتب دانشگاه پيام نور شكل
صفحه آرايـي و صـفحات   . هيچگونه داللت خاصي برجامعه شناسي صنعتي ندارد

نسبت بـه   ها ريكي سطو نزد نگاري حروفرد ليكن ترتيب كتاب مشكل خاصي ندا
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خواننـده را  ممكن اسـت  كه مطالعه آن  طوري هيكديگر موجب فشردگي متن شده ب
مقطـع كارشناسـي   در ثر براي درس جامعه شناسـي صـنعتي   حجم ا. دكن خسته مي

  .كافي است
شناسـي   فصل ذكر شـده امـا كتـاب   همان منابع مورد استفاده در  پايان هرفصل در  

  ،فصـول  ، مقدمـة كلـي و مقدمـة    گفتـار  پـيش اثر فاقـد  . نيست كلي در اثر موجود
هرسـت  خالصـه كلـي ف   ،حتيهرست اجمالي، نتيجه، تصوير، خالصة فصول و ياف

  .اعالم و موضوعي است
  

  بررسي محتوايي) ب
از بـه حـد كـافي    ي منـابع جامعـه شناسـي،    گيركار ر بهباتوجه به اهتمام نويسنده د

هـاي  كتاب از نظر بهـره گيـري از ابزار  . تخصصي استفاده شده است  هاي اصطالح
جدول ارائه  4در متن صرفاً  ،مثال رايب ؛ده استعلمي به حداقل ممكن قناعت كر

مقدمه، جمع بندي نهـايي، تمـرين،    ها و فصول كتاب يك از بخش هيچ. شده است
) سـال پـيش  10حدود( 1375كتاب در سال . ندرآزمون، نمودار، تصوير و نقشه ندا

بـه روز   خـود اده نويسنده بوده در زمـان  منابعي كه مورد استف و تدوين شده است
  .بوده است

و وضوح نسبت به كتب موجود مشابه در اين اثر به لحاظ ميزان جامعيت محتوا    
اين امر  ،است ليكن نحوه ارائه مطالب و چگونگي فصل بندي آن لقابل قبو يحد

  .ه استشدرا خدشه دار ساخته و موجب نوعي پراكندگي ساختاري 
در فصـل دوم انـواع    ،اسـت پس ازفصل اول كه مبحث جامعه شناسـي صـنعتي     

يكديگر مقايسه شده و سـپس در فصـل سـوم    جوامع از نظر ميزان صنعتي بودن با 
هـاي آن را   مجدداً نوعي بازگشت رخ داده و مؤلف مبحث قرون وسطي و ويژگـي 

را در  ده ونقش آنهـا انقالب هاي كبير را عنوان كر در فصل چهارم. بر شمرده است
و اين در حالي است كه موضـوع فصـل دوم    .دهد صنعتي شدن جوامع توضيح مي
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ر دادن مبحـث  قـرا . بايد پس از اين قسمت قرار گيـرد   صنعتي، انواع جوامع يعني
  .مباحث نظري موجب كاهش انسجام مطالب شده است ايران درميان

در فصـل  نويسـنده  ، بـراي مثـال   ،كم و محدودند ،منابع مورد استفاده از نظر تعداد
 منبـع  2منبع و در فصل هفـت   5منبع؛ در فصل چهار 4منبع؛ در فصل سه،  3يك، 

كلي است و گاهي مـرز ميـان مطالـب     ها ، ارجاعاز سوي ديگر. استفاده كرده است
در مـوارد  . نويسنده و مطالبي كه از منابع ديگر اخذ و اقتباس شده مشخص نيست

 :ده است از جملهكرمتعددي نويسنده صرفاً به ذكر نام نويسنده و سال انتشار اكتفا 
متعدد و فراوان به يـك منبـع    اه ارجاع 109 -101 -46 – 11 -10هاي  در صفحه

گاهي تا سه صـفحه از مطالـب مـتن    . رود  شمار مي هنيز از جمله نقاط ضعف اثر ب
سـطر   ،4، 5كه در يك صفحه بيش از  در صورتي ؛كتاب برگرفته از يك منبع است

  .توان به يك منبع ارجاع داد را نمي
  

  پيشنهادها
و  تغييـر يافتـه   »جامعـه صـنعتي  هاي رواني  ويژگي« 10بهتر است عنوان فصل  -  

هـاي   ويژگـي صنعتي انسان نيست كـه   جامعة زيرا ب شود؛تري انتخا عنوان مناسب
و  هـا  تتر است اين ويژگي روانـي بـه خصوصـي   بلكه به رواني خاصي داشته باشد

  .صنعتي نسبت داده شود هاي افراد در جامعة ويژگي
اين موضوع را به ذهن ) 74ص ( »چگونگي رشد صنايع جديد در ايران«عنوان  - 

كـه   در حـالي  ،نمايد كه مربوط به صنايع حال يا حتي رژيم گذشته اسـت  متبادر مي
  .)75-77(نمايد ن عنوان دوران قاجار را منعكس مياي
يـر بيشـتر   الزم است منـابع ز  ،منابع مورد استفاده تا حدي قديمي و فرعي است - 

  :مورد استفاده قرار گيرد
Post Industrial society , Industrial sociology 

نهادهاي اجتماعي  :هايي مانند ادي قابل ادغام است ضمن آنكه بحثمباحث زي - 
، يعلوم اجتمـاع  جايگاه جامعه شناسي صنعتي در رشتةاقتصادي جامعه صنعتي ، 
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صنعتي، معايب و مزاياي صنعتي شدن كمتر بـه بحـث گـذارده شـده      -جامعه فرا
  .است

 contingencyبـل واژه  انظريه پيشامدي كه  در مق اي ترجمةبهتر است به ج - 

theory شود آورده» نظريه اقتضايي «آمده است ، 91 در صفحة.  
بندي به انتهاي كتـاب   نتيجه گيري و جمع د نويسنده مبحثي بانامشو مي پيشنهاد - 

  .بيفزايد
 مناسـب اسـت  . شـود   زشـي محسـوب مـي   كتـابي آمو  ،نظر به اينكه اين كتاب - 

اي از  در انتهاي هـر فصـل خالصـه    ،براي مثال .دهاي آموزشي آن تقويت شو جنبه
ا پژوهش بيشتر مطـرح  التي جهت فعاليت ياهاي مطرح شده ارائه شود و سؤ بحث

كـه جديـدتر نيـز     ،توان برخي منابع پيشنهادي جهت مطالعه بيشـتر  حتي، مي. دشو
  . در انتهاي هر فصل افزود ،هستند

  



  
  
  

  

  

  

  صنعتي شدن و توسعه :تابنام ك* 

  ترجمه طاهره قادري/ تام هيويت و ديگران  :مترجم  /مؤلف* 

  دانشگاه عالمه طباطبايي :ناشر* 

  تهران :نوبت و محل چاپ* 

  1377 :سال نشر* 

  
  صنعتي شدن و توسعه -4

اثر تام هيويت و ديگران، ترجمة خانم طاهره قـادري،   هصنعتي شدن و توسعكتاب 
و  جامعه شناسـي كشـورهاي در حـال توسـعه    ، شناسي صنعتي جامعهدسرهاي در

در رشـته هـاي پژوهشـگري    ... و علـم و تكنولـوژي  ، جامعه شناسي جهـان سـوم  
  .اجتماعي، تعاون و رفاه اجتماعي، اقتصاد، جامعه شناسي منبع مفيدي است

  :توان به موارد ذيل اشاره نمود از آثار مشابه مي
  اكبر فريار     عتيمباني جامعه شناسي صناصول و  - 
  فتاحي رجمه ابراهيمت/ تام كمپ            الگوهاي تاريخي صنعتي شدن - 
  ترجمه رعناعلومي/ ريمون آرون         جامعه شناسي كشورهاي صنعتي - 
  محمد تقي شيخي              جامعه شناسي صنعتي - 
  محمد رضا رضوي وديگران  از سياست اقتصادي تاسيسات صنعتي - 
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  بررسي شكلي)  الف
ست كه نشانگر آشـنايي و مهـارت متـرجم محتـرم در     ا جمالت نسبتاً روان و رسا

  .زمينه متون مربوط به توسعه است
ر اثـر بـه   قواعد نگارش در حد معقول و متعادلي رعايت و مفاهيم مطـرح شـده د  

اشكال  عاري از صفحه آرايي هر چند. كتاب ارائه شده است  خوبي براي خوانندة
، صـحافي اثـر مناسـب اسـت     تواند بسيار بهتر از اين هم باشد آيد اما مي ظر ميبه ن

  .ليكن طرح جلد داللت خاصي بر موضوع و عنوان كتاب ندارد
 بـه عنـوان منبـع   ) به لحـاظ حجـم آن   ( هاي كارشناسي ارشد اين اثر براي دوره   

منبـع   عنـوان  به براي مقاطع تحصيلي كارشناسي تكميلي دروس مناسب است ليكن
  .آيد كمكي حجيم به نظر مي

  .شناسي است ت اعالم و موضوعي و كتاباثر فاقد فهرس
  

  بررسي محتوايي) ب
ي ليكن در برخـ   .هاي تخصصي با كيفيت مناسبي معادل سازي شده است اصطالح

به  »توليدات صنعتي«  manufacturingمثال براي  براي. دقيق و جا افتاده نيست
، بـراي  ) 7صـفحه (تـر اسـت   گاهي مناسـب » توليدات كار«ن كار رفته كه به جاي آ

Dumping  سياسـت  « اصـطالح  به كار رفته كـه  »سياست دامپينگ«) 26ص (در
  .تر است مناسب »بازار شكني

بنـدي نهـايي كتـاب مناسـب اسـت و در هـر فصـل         هاي مقدماتي و جمـع  بحث  
 ويـژه  هطالب آنها بهستند به نحوي كه م اتوضيحاتي آورده كه بسيار مفيد و پرمحتو

 اين كتـاب از آن جهـت كـه   . ه باشدتواند كامالً مفيد و آموزند براي دانشجويان مي
و  هـا  نمايـد و نكتـه   ر در حال توسعه را تشـريح مـي  صنعتي شدن چند كشو تجربة

تواننـد   ندي به همراه دارد بايد دركنارساير منابع كـه مـي  رهنمودهاي علمي ارزشم
سـي  شنا ي ماننـد جامعـه شناسـي صـنعتي يـا جامعـه      نيازهاي مدرس را در دروسـ 

زيـرا   ،عه تأمين كند، بطور مستقل مورد استفاده قـرار گيـرد  در حال توس كشورهاي
از آنجـا كـه    .دهـد  را پوشش نمي »صنعتي شدن و توسعه«تمامي قلمرو موضوعي 

 كتاب ، رويكردي تاريخي به بررسي تحوالت اقتصادي كشورهاي درحـال توسـعه  
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به آمار و اطالعات چند دهه قبـل مراجعـه    ،بنابراين ،پرداخته است) رهبرزيل و ك(
  .داشته و فقط به جديدترين اطالعات اكتفا نموده است

اما در فصـل   ي خاصي ندارندرويكرد فلسفي، يا ايدئولوژيكگردآورندگان كتاب    
گرايـي اشـاره    هـاي نظريـه نويسـندگان و نظريـه سـاختار      آخر كتاب به محدوديت

خاص كشورهاي جهان از اين دو نظريه متناسب شرايط اند و اذعان دارند كه  كرده
اند كه  چنين گردآورندگان فصول كتاب به اين امر اشاره كرده هم. اند سوم بهره برده

عوامـل اجتمـاعي و   . در اين مجله فقط به نقش عوامل اقتصادي توجه نمـوده انـد  
رسد گردآورندگان  به نظر مي ،هتبه اين ج. فرهنگي مورد غفلت قرار گرفته است

  .اند از افراط و تفريط فكري پرهيز كرده و داراي رويكردي واقع بينانه بوده
  

  هادهاپيشن
  .رسد ترجمه جلد دوم اثر مفيد به نظر مي - 
 .مفيدتر شود ها ايي به عنوان خودآزمايي و تمرينه تواند با افزودن بخش اين اثر مي - 

تـر   كتـاب را غنـي   ،ها، فهرست موضـوعي  فهرست مكان افزودن فهرست اعالم، - 
 .سازد مي

 :اند  شرح زير پديد آوردهه را ب  آن ،مؤلف 5كه  دارد فصل  6 اين كتاب  - 

 .ز نوشته استيجنكن را رايپنجم و ششم فصل اول،   

بـه تحريـر   را كـريس ادواردز   فصـل چهـارم  را تام هويـت نوشـته و   فصل دوم   
  .درآورده است

به رشته تحريـر   )ويلد. هويت، اچ جانسون و دي. تي( كتاب را نيز سه نفرمقدمه 
كتـاب   هـاي  يسندگان مقدمه را به عنـوان مؤلـف  كه مترجم محترم نو اند، آوردهدر 

) يعنـي حـداقل نصـف اثـر    ( فصل از كتـاب ، در حالي كه سه معرفي نموده است
و در صـفحه  كـه حتـي اسـمي از ا   (يز به رشته تحرير در آمده اسـت  توسط جنكن

  )خورد عنوان به چشم نمي
دو  ضمناً بهتر است در صفحه عنوان قيد شود كه اين كتاب جلد اول از يك اثر - 

  .جلدي است



  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هشتم فصل

  ييجامعه شناسي روستا                      





  

  

  

  

  

  شناسي توسعه روستايي اي بر جامعه مقدمه :نام كتاب* 

  تر مصطفي ازكيادك :مترجم  /مؤلف* 

  اطالعات :ناشر* 

  چهارم، تهران :نوبت و محل چاپ* 

  1374 :سال نشر* 

  

  اي بر جامعه شناسي توسعه روستايي مقدمه -1
اين اثر جزء منابع فرعي درس جامعه شناسي توسعه و جامعـه شناسـي روسـتايي    
در مقطع كارشناسـي و پژوهشـگري علـوم اجتمـاعي و سـمينار جامعـه شناسـي        

  .استدر مقطع كارشناسي ارشد  روستايي
  :توان به موارد ذيل اشاره نمود يم از جمله آثار مشابه

   زكياا مصطفي/ رابرت چمبرز                    توسعه روستايي ، اولويت - 
             بخشي به فقرا    

   مصطفي ازكيا              جامعه شناسي توسعه و توسعه - 
 نيافتگي روستايي

 چيتامبار . چي بي        بر جامعه شناسي روستايي مقدمه اي - 

 بدالعلي لهسايي زادهع           جامعه شناسي توسعه روستايي - 

  كآندره گوندر فران      نيافتگي جامعه شناسي توسعه و توسعه - 
  روستايي
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  بررسي شكلي ) الف
ـ  ر اگـر چـه مـتن د   . اي تشـكيل شـده اسـت     أليفي و ترجمـه اين اثر از دو بخش ت

 فني و روش شـناختي دارد  در زمينة هايي ي نظير فصل چهارم ، پيچيدگييها بخش
با وجود اين ميـزان  . آن را روان و رسا توصيف نمودتوان سراسر در مجموع مي اما

ـ  ،اي هاي ترجمه ليفي بيش از بخشهاي تأ رواني و رسايي در بخش ويـژه فصـل    هب
  .است سوم

ويراسـتار   كـه  ستا پيدا اما. قابل قبول استقواعد ويرايشي و نگارشي تا حدي    
درشت است از اين  حروف نگاري كتب درسي معموالً. است اي نبوده اين اثرحرفه

يابد صفحه آرايـي بـا   رو شايسته است كه اين اثر نيز با حروفي درشت تر نگارش 
عكس و طرح در متن كيفيت بااليي ندارد و طرح روي جلد هم فاقد  توجه به نبود

  .است يگونه ويژگي خاصهر 
فهرست تفصيلي مطالب و جدول اسـت،   ،فصول ، مقدمةگفتار پيشكتاب حاوي   

ســت كلــي، فهرســت اعــالم، فهر ةفصــول، خالصــ لــيكن، فاقــد تصاوير،خالصــة
  .شناسي است موضوعي، فهرست منابع و كتاب

  
  بررسي محتوايي) ب

به نحوي مطلوب تخصصي مرتبط با توسعه روستايي را  هاي مؤلف كتاب اصطالح
 ر از ديد انتقال معنـا و درك مطلـب  به كار گرفته است و معادل سازي تخصصي اث

  .كيفيتي مطلوب دارد
طـرح بحـث    :چـون  از اشكاالت اين اثـر عـدم اسـتفاده از ابزارهـاي علمـي هـم        

برا ي تفهيم موضوع ... ه ومقدماتي، جمع بندي نهايي، تمرين و آزمون آمار، مقايس
از برخـي  . ه اسـت شـد  كيفيت اثـر  سبب كاهش وان يك منبع درسيعن به كه است

كه عنوان كتـاب هـم از آن گرفتـه شـده در      ،چون توسعه روستايي مفاهيم مهم هم
چنـين نقـد دو نظريـه عمـده      هـم  نيامـده  سراسر اثر تعريف دقيق وروشن به عمل
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. داردث توسعه روستايي نبح با ازي و وابستگي، ارتباطي مستقيمتوسعه، يعني نوس
براي نمونـه  . لي برنامه ريزي تطابق كامل نداردهاي شوراي عا اثرحاضر با سر فصل

لـف  اما تالش مؤ؛ شده استجامعه عشايري، روستايي و شهري تعريف و مقايسه 
ايران دارد  بر اين بوده كه در بخش سوم كتاب كه اختصاص به توسعه روستايي در

هـاي مـذكور نيـز     اي بـه سرفصـل   زهالحات ارضي تا اندادر قالب  طرح بحث اص
  .بپردازد

تـوان از   نمايـد كـه مـي    ل گزارش توسعه جهان را منتشر مـي بانك جهاني هر سا  
 دو نكتـه . هـاي كتـاب اسـتفاده نمـود      براي به روز نمودن داده آخرين گزارش آن

چـون   هاي توسعه مربـوط بـه توسـعه روسـتايي هـم      برجسته در اين اثر بيان نظريه
بيـان الگوهـاي   «و ديگـري   »محـدودي  نظريـه بـه  « ؛»ه فرهنگ دهقانينظريه خرد«

اهكارهـاي موجـود   بندي سودمندي از ر ست كه طبقها و نقد آنها »توسعه روستايي
  .داده است در اين عرصه ارائه

 ا ثر به واسـطة  اما در كل از نظم منطقي مناسب برخوردار است؛يك از فصول هر  
 ويژه هكه ارتباطي مستقيم با موضوع كتاب ندارد ب استفاده از ترجمه و طرح مباحثي

. اي انسجام مطالب از ميان رفته اسـت  دازهبا عنوان انقالب سبز، تا ان ،فصل دومدر 
كنون ايستا نبـوده و تحـوالتي را   تا 1364 با توجه به اينكه جامعه روستايي از سال

مربوط بـه  اصلي  مطالب. در اثر جديد نيست پشت سر گذاشته، منابع مورد استفاده
 دارد و سخني در مـورد وضـعيت جامعـة    كشور ايران اختصاص به قبل از انقالب

پـرداختن بـه مسـائل جامعـه     . اسـت  نشـده گفتـه  وستايي پس از انقالب اسالمي ر
جهاد سازندگي و تجربه شوراهاي اسـالمي   :روستايي پس از انقالب اسالمي مانند

اجـع مـورد اسـتفاده تقريبـاً در     مر. دشو سبب غني تر شدن كتاب مي... و روستايي 
بيشتر صفحات كتاب ذكر شـده و بررسـي مطالـب نيـز حـاكي از تـالش        پانوشت

  .ستا هاي خود به آنها مؤلف براي استفاده از منابع متعدد و استناد برداشت
  





  

  

  

  

  

  هاي آن جامعه روستايي و نياز :نام كتاب* 

  پور فرامرز رفيع :مترجم  /مؤلف* 

  شركت سهامي انتشار :ناشر* 

  سوم، تهران :نوبت و محل چاپ* 

  1374 :سال نشر* 

  
  جامعه روستايي و نيازهاي آن -2

شناسـي   ناسي روستايي، جامعـه ش معهس جاواين اثر منبعي فرعي و كمكي در در
ن سوم و روش تحقيـق عملـي محسـوب    ، جامعه شناسي كشورهاي جهاتوسعه

  :.ذيل مفيد واقع شود تواند دركنار آثار اين اثر مي. شود مي
  منصور وثوقي                              جامعه شناسي روستايي - 
  مصطفي ازكيا                                   جامعه شناسي روستايي - 
  زاده لهسايي                         جامعه شناسي روستايي - 
  خسرويخسرو                         جامعه شناسي روستايي - 

  
  بررسي شكلي ) الف
اول كتـاب  ة صـفح  56نگارش متن بسيار روان ورسا است و با وجود اينكه  ةشيو

است اي  گونه  نگارش مطالب به نحوة به مباحث انتزاعي و پيچيده اختصاص يافته
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ا رعايـت آيـين نگـارش ، موضـوع ،     نويسنده ب. شود  كه خواننده دچار مشكل نمي
  .ا بيان نموده استهاي تحقيق ر يافته مسئلة

كتاب در اواسـط  انتشـار  نظرية.ي خاص بر عنوان كتاب ندارد طرح روي جلد داللت
ــه در چــاپ  ،1360دهــه ــت از حــروف نگــاري اولي هــاي بعــدي ، ســبك  و تبعي

چاپ برخي كيفيت صحافي و  ،يابد ه آرايي كتاب، بايد تغييرو صفح نگاري حروف
   . رسد صفحات مناسب به نظر نمي

گيـري، جـدول    هدف، مقدمـه، فهرسـت مطالـب، نتيجـه     ،گفتار پيشراي كتاب دا  
تواند به عنـوان يـك منبـع كمكـي در      اين اثر مي. باشد خالصه و فهرست منابع مي

ـ  خصـوص در مبـاحثي ماننـد توسـعه روسـتايي،       هدرس جامعه شناسي روستايي ب
  .استفاده شود

  
  بررسي محتوايي ) ب

 هـاي  هـا واصـطالح   از واژه انـد و  بيـان شـده   اي ساده و روان مطالب كتاب به شيوه
از جهـت معـادل سـازي، كيفيتـي     . تخصصي جامعه شناسي نيز استفاده شده است

تخصصي گاه  معـادل آلمـاني و گـاه     هاي ارد اما در برابر ترجمه اصطالحمناسب د
مكـان تطبيـق بـراي خواننـده مشـكل      معادل انگليسي آورده شده كه از اين حيث ا

طرح بحث مقدماتي، جمع بندي نهايي  :چون از ابزارهاي علمي هممؤلف . شود مي
هـاي   اثـر مـورد نظـر از جنبـه    . نمـوده اسـت  و نمودار براي تفهيم موضوع استفاده 

  :توان به موارد زير اشاره كرد تلف داراي نوآوري است كه ميمخ
روستاي ايران، پژوهش علمـي درجهـت نيـاز سـنجي      براي اولين بار درجامعة. 1 

  .ام شده استانج
هاي ايران به كـار گرفتـه    اي مناسب در بررسي واقعيت ه گونهاطالعات نظري ب. 2 

  .شده است
  .غناي روش شناختي كتاب در بررسي موضوع، حائز اهميت است.  3 
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مطالعـه بـراي محققـان جـوان      روش شـناختي و نـوع   يـث الگوي خـوبي ازح . 4 
ي و انسجام ميان مطالب مشهود و نظم منطق روستايي استجامعه شناسي درحوزة 

  .اند بيان شده مباحث و بحث ها نيز كامالً ةعمد. است
بـه عمـل آورده اسـت و يكـي از      ها و اسـتنادها  ف حداكثر دقت را در ارجاعمؤل  

ي هـاي  ، هنگام معرفي منابع كتاب351 مثبت اثر آن است كه محقق در صفحة نكات
بعي كه به نقل از منابع ديگر آورده متمـايز  ده از منارا كه به طور مستقيم مطالعه كر

وجود دارد كه مؤلف خواننده  يمتعدد ردموا چنين در پاورقي متن هم. نموده است
 -50صـفحات  : از جملـه  خواند شده با منابع ديگر فرا مي مطالب ذكر يسةرا به مقا

56 -57.  
ـ ( در بخش چارچوب نظري مبنايي نسبتاً جامع    بـراي  ) ليفأدر مقايسه با زمان ت

خـاص تحقيـق بـراي     نياز، ارائه شده است وفنـونِِِِِِِِِِِِِ  يابي بندي و ريشه تعريف، طبقه
پژوهشـي و   يـت اولين بار در زمان انجام اين تحقيـق بـه كـار بـرده شـده كـه قابل      

  .دهد آموزشي را افزايش مي
  

  پيشنهادها
ـ   اثري مفيد براي دانشـجويان و عالقـه   نظر موردكتاب  -   حـث جامعـه   ه بمنـدان ب

عنوان منبـع كمكـي در درس جامعـه شناسـي      هتواند ب شناسي روستايي است و مي
  .روستايي توسعه استفاده شود

) با معادل انگليسي و برخي آلماني استكه برخي (  ها دوگانه نويسي اصطالح -  
 .خواننده دچار ابهام نشوداصالح شود تا 

ر اسـت فهرسـت   ب مورد عالقه بهتجهت سهولت دستيابي خوانندگان به مطال -  
 .هاي تخصصي به انتهاي كتاب افزوده شود اعالم، اشخاص و واژه

  
  



  
  
  
  



  
  
  
  

  

  

  هاي توسعه روستايي نظريه :نام كتاب* 

  امير  ابراهيمي حسين پايلي يزدي و محمد محمد :مترجم  /مؤلف* 

  سمت :ناشر* 

  ، اولتهران :نوبت و محل چاپ* 

  1381 :سال نشر* 

  هاي توسعه روستايي ريهنظ -3
ـ  هاي توسعه روستايي، نظريهكتاب  ليف محمـد حسـين پـاپلي يـزدي و محمـد      أت

شناسـي توسـعه روسـتايي     جامعـه  يدرسارشناسي جزء منابع در مقطع ك. ابراهيمي
در دروس جامعه شناسي توسعه و  جامعه شناسي روسـتايي نيـز    ،از اين اثر. است

  . دشو عنوان منبع فرعي استفاده مي هب
  :ند ازا عبارت ساير كتب مشابه

  مصطفي ازكيا           جامعه شناسي توسعه - 
  مصطفي ازكيا         ايياي برجامعه شناسي توسعه روست مقدمه - 
  لهسايي زاده         جامعه شناسي توسعه روستايي - 
  مصطفي ازكيا     جامعه شناسي توسعه و توسعه نيافتگي روستايي - 
  اصغر هدايتي علي/دادلي سيرزماير و. جرالد ام                   يشگامان توسعهپ - 
  مصطفي ازكيا / رابرت چمبرز   يي اولويت بخشي به فقرتوسعه روستا - 
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  خليل كالنتري   ي توسعه نواحي روستاييبرنامه ريز - 
  

  ليبررسي شك) الف
و  52صـفحه   مةچون ترج هم ، جزدر برخي موارداست نگارش اثر در نگاهي كلي

 شدهبيان  بازراپ مالتوس وديدگاه همچون ي يها كه ديدگاه، 201-200صفحات  يا
   .چنين وضعيتي دارند، نيز ها برخي نقل قول. از رسايي الزم برخوردار نيستو 
ده كـر وارونـه  محتواي مطلب را  قواعد ويرايشي در برخي موارد رعايت نكردن   

ي عـام گرايـي، جهـت گيـري     ، پاراگراف آخر، متغيرهـا  96 ةدر صفح ،مثال براي
ــاثير اشــتباه ســهوي در نگــارش جــزو    اكتســابي و تفكيــك كاركردهــا ، تحــت ت

 عكس در نظريـة بـر  حـال آنكـه درسـت   . انـد  هاي توسعه نيافتگي ذكر شده ويژگي
توانـد   هاي عمده توسعه هستند و اعمال ويرايشي تخصصي مـي  پارسونز از ويژگي

  .از بروز چنين مواردي جلوگيري نمايد
لـيكن طـرح    اري، صفحه آرايي و صحافي مطلوب استاثر به لحاظ حروف نگ   

 ، فهرسـت اجمـالي، خالصـة   گفتـار  پيش .روي جلد با موضوع كتاب مرتبط نيست
كلي نيز از جمله مواردي اسـت كـه در كتـاب مطـرح شـده       حتي خالصة ،فصول
  .است

وص جز برخي موارد كه در خص هب ،تخصصي مناسب است هاي كاربرد اصطالح
 Community Developmentچون معادل هاي آن اختالف نظر وجود دارد هم

 Socialترجمه شده كه با توجه به اصطالح  »توسعه اجتماع و اجتماعي« كه

Development  و در ساير متون معادل  رسد اين معادل مناسب به نظر نمي
C.D هاي معادل در مورد چنين هم .تر باشد باشد كه شايد مناسب مي 

Agricultural Intensification  ،trickle – down  ،Model of 

cumulative اختالف نظر وجود دارد.  
انـد بـه جمـع     د طرح بحث مقدماتي و جهت گيـري مسـئله  مباحث مطروحه فاق  
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هرچنـد  . اسـت ها پرداخته نشده  و ديدگاه ها بندي طرح و تشريح هر يك از نظريه
ضعف بيـان  هاي مكان مركزي نقاط قوت و  ديدگاه مانند ها كه دربيان برخي نظريه

به ) جز در مواردي(و مباحث اساسي توسعه روستايي  ها شده ليكن در مورد نظريه
بيان محتواي كاربردي ، نقاط قوت و ضـعف پرداختـه شـده و كمتـر از ابزارهـاي      

  .ده استلمي جهت تفهيم موضوع استفاده شع
    

  بررسي محتوايي) ب
توا با عنوان مخاطـب انطبـاق دارد لـيكن در برخـي مـوارد بـه       در اغلب موارد مح

نوسـازي،   هـاي  ، در نظريـه مثـال  بـراي . هاي اصـلي پرداختـه نشـده اسـت     ديدگاه
رونـد مراحـل تكامـل جوامـع، متغيرهـاي الگـويي        ،ويژه هب ،هاي پارسونز و ديدگاه

لسـر،  ، اسمتـر از هـوزليتز   ساختار كنش و نظام در جوامع سنتي و مدرن خيلي مهم
توسعه مشاركتي ، تعريـف و رويكـرد    هاي ، درخصوص نظريهاست و... ردفيلد و 

و هـم ابعـاد    هـم بـه لحـاظ محتـوايي نظـري     ( نظري چمبرز در مـورد مشـاركت  
  .مطرح شده است هاي تر از نظريه بسيار جامع) عملكردي

 Rural:جمعيــت و توســعه روســتايي هــم آثــاري نظيــر  از جملــهدرمــواردي 

Development & population  موجود است همچنـين در ايـن   ازمك نيكل
وجود دارند كه ... هايامي، روشن، بازراپ، پنگالي وهمچون نظراني  صاحبزمينه 

  .نشده است آنها اي نيز به در اين روش حتي اشاره
شـود تـا توسـعه روسـتايي از      شتر به توسعه مفهوم عام مربوط ميمطالب اثر بي   

ر، مكان مركزي كريستالر ، آلفرد وب هاي اين است كه نظريههاي اثر  نوآوريجمله 
 هـاي  چنـين نظريـه   توسعه روستايي آورده و هم هاي را جزو نظريه... فون توتن و 

آنهـا ذكـر كـرده     را در زمـرة هاي مربوط به مهاجرت  مالتوس و كالرك و ديدگاه
 :ظيـر هـاي پسـامدرنيزم و پسـا سـاختار گرايـي ن      توانست ديـدگاه  حتي مي ،است

ن بـر ايـن   افـزو . هابرماس را نيـز طـرح نمايـد    فوكر و ليوتار، هاي دريدا، ديدگاه
دور كـيم،  آگوسـت كنـت،  مـاركس،      :جامعه شناسان كالسيك نظيـر  هاي نظريه
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  .روستايي مرتبط نمود توسعة هاي توان با نظريه و زيمل را نيز مي تونيس
اند ليكن به يكـي از   رح شدهمط 1970تا  1950هاي  هاي توسعه دهه تقريبا ديدگاه

ـ  هـاي نوسـازي و    وايي بـا مطالـب اثـر در مـورد نظريـه     منابعي كه به لحاظ  محت
كه ) است ليف دكتر ازكياتأ(توسعه  جامعه شناسي وابستگي شباهت آشكاري دارد

ريـزي و توسـعه    برنامـه ركتـاب  چنـين د  هـم ( ؛است نشدهي  ا اشاره در اينجا به آن
صـوص مكـان مركـز بـه     هـايي در خ  ديدگاه )يل كالنتريليف دكتر خلتأ اي منطقه

  .اند كه در اين كتاب ذكري از آن به عمل نيامده است تفصيل بيان شده
  

  پيشنهادها
توسـعه روسـتايي مربـوط     هـاي  مطالبي كه كمتر به نظريهشود  يشنهاد ميپ - 
رت ، مكان مركـزي ،  هاي مربوط به مهاج و ديدگاه هاي نظريه: مانند شوند يم

  .، مدرنيزم استاندارد ، حذف يا تعديل شوند معيت و توسعهج
روسـتايي   مـورد توسـعة  اخيـر در   هايي كـه در دو دهـة   ديدگاهبهتر است  - 

اپ، يــول ، رنيكــل ، بــاز چمبــزر، مــك هــاي نظريــه :انــد ماننــد مطــرح شــده
 توسعه مشاركتي ، محلي گرايي :،ريگر و بر اصولي نظير كالرك ويليام ، ميدكين

 .اند به كتاب اضافه شود تأكيد نموده... گرايي ، هويت جمعي و نهاد 

به منبعي با جهـت   )وري شدهآاي از مطالب گرد ازحالت مجموعه( كتاب  - 
  .اي توسعه روستايي ايران بازبيني شود گيري مسئله

 الگـوي  در اكثـر منـابع در زمـرة    كه نظريه هيگن و نظريه مك كللنـد با اين - 
 يك نظرية ، در اين كتاب بانامنوسازي دسته بندي شده ةيشناسي در نظر روان

 .جدا آمده است كه نياز به تجديد نظر دارد

 .از حالت پراكندگي خارج شود ها بندي نظريه دسته - 

اي كه در مقطع زماني خاصي در مورد توسعه روسـتايي   هر نظريه الزم بود - 
گرفت و سـپس   قرار مي كار برده شده طرح و مورد تقدم و بررسي هعنوان و ب

 .شد به نظريه بعدي پرداخته مي



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نهم فصل    

  جامعه شناسي معرفت                        





  

  

  

  

  

  شناسي معرفت و علم جامعه :نام كتاب* 

شاپور بهيان و / گلوور، شيالف استرابريچ و محمد توكل  ديويد :مترجم  /مؤلف* 
  ديگران

  سمت :ناشر* 

  ، اولتهران :و محل چاپنوبت * 

  1383 :سال نشر* 
  

  جامعه شناسي معرفت و علم -1
ارشـد جامعـه شناسـي و در دروس جامعـه شناسـي      اين اثر در مقطع كارشناسـي  

  .معرفت و جامعه شناسي علم كاربرد دارد
  :ند از ا برخي از كتب موجود در اين حوزه عبارت

  مد توكلدكتر مح                    جامعه شناسي علم - 
  منوچهر محسني                    مباني جامعه شناسي علم - 
  كچوئيان/ مايكل مولكي                    ه شناي معرفتجامع - 
  زيبا كالم/ چالمرز آلن                                   چيستي علم - 

  
  بررسي شكلي) الف

ده، بلكه گزينشي از فصول به انگليسي نبو يمشخص كتاب ترجمة ،الذكر فوقكتاب 
) كتاب مقدمة( 2كه در صفحة طوري همان. مختلف حداقل دو كتاب انلگيسي است
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اي اسـت   ترجمه ،)فصل 8فصل از  6 (اي از اين كتاب بخش عمده ،ذكر شده است
ديويد گلـوور و شـيالف اسـترابريج؛     ليفأت »جامعه شناسي معرفت« از كتابي بانام
  .تر محمد توكل استليف دكتأ هشتم، فصل اول و
به زبـان   »علمشناسي معرفت و داستان جامعه«عنوان فصل اول با مذكوربراي كتاب 

رويكرد فلسفي و جامعـه شناسـي بـه    «ليف شده و فصل هشتم با عنوان أت فارسي،
مسـايل  : شناسي معرفت جامعه«به عنوان بخشي از كتاب نظر ماكس شلر،  »معرفت
  .است ان انگليسي تاليف كردهد توكل به زبدكتر محم را »نظري

چنين نگارش فصل اول بـه   همجمان متفاوت در ترجمه كتاب، متر به دليل حضور
 زبان فارسي ، ميزان رعايت و قواعد ويـرايش و نگـارش در فصـول كتـاب نسـبتاً     

  .كتاب نمود بسياري دارداين نكته در  ، ومتفاوت است
رح روي ناسب است ليكن طـ حروف نگاري ، صفحه آرايي و صحافي اين اثر م   

چنين كيفيـت كاغـذ اسـتفاده شـده مناسـب       هم.رسد  جلد به نظر خيلي جالب نمي
  .نيست

عه شناسـي معرفـت و علـم    در چار چوب دو درس جاماز آنجا كه كتاب حاضر   
و از نظـر  ، تناسب چنداني بـا واحـدهاي درسـي مـذكور نداشـته      شود تدريس مي

و  »جامعه شناسي معرفـت «هاي  حوزهدر. داردحجم ، در سطح پاييني قرار تناسب 
شـود؛ و بـه لحـاظ تعـداد صـفحات و       وارد بحث عميق نمي »جامعه شناسي علم«

و الزم اسـت   كارشناسي ارشد در سطح پـاييني قـرار دارد   دورة حجم مطالب براي
فصـول ،   ، شـماره  گفتـار  پـيش اثر فاقـد   .شود ، كتب ديگري نيز تدريسهمراه آن

  .شناسي است رست اعالم و موضوعي و كتابفه ،نتيجه گيري
  

  بررسي محتوايي) ب
. ر دارد تخصصـي در سـطح متوسـطي قـرا     هـاي  ، كيفيت كـاربرد اصـطالح  در كل

ـ  هاي رايج در حوزة د معادلان مترجمان همواره سعي كرده كـار   هعلوم اجتماعي را ب
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ودداري خـ  ،تواند درفهم مطالب مشكالتي ايجـاد كنـد   ، كه ميگرفته و از نو آوري
هـاي   انـد ، معـادل   برخورد نمـوده  خاص التين هاي نمايند و در مواردي كه به واژه

لـذا  . ...) 47 - 38 - 77بـراي مثـال ص   . (انـد  را در پانوشت ذكر كرده انگليسي آن
  .استتخصصي در سطح قابل قبولي  هاي كيفيت معادل سازي اصطالح

 فصـول  نسجام نظري است و ميـان ن اثر فاقد ابه دليل ساختار گزينش كتاب ، اي   
ويژه ميان فصول هشتم وفصـول ديگـر    هب. (شود نمي آن انسجام نظري خاصي ديده

علت پايين بودن ميزان جامعيـت محتـوا و   ) . بعدفصول قبل و  و بين فصل دوم و
و  »جامعـه شناسـي علـم   «عمدتا پرداختن آن به دو حوزه گسـترده   ،موضوع كتاب

مـورد بحـث ،    ؛ كتاب به دليل پرداختن به دو حـوزه است »جامعه شناسي معرفت«
ي نظـر  كتاب به لحـاظ اين  .دقت پوشش نداده است هحوزه را ب هيچ يك از آن دو

جامعه شناسي  ،ويژه هب ،جامعه شناسي معرفت و كه حوزة جديد نيست در صورتي
دچار تحوالت عميقي شده است و كتاب حاضر تقريباً فاقد  ،اخير در دو دهة ،علم

 دو حوزة نوآوري اثر در ادغام. اخير است ةباحث نظري طرح شده در اين دو دهم
كـه ربطـي    ده اسـت و جامعه شناسي علم است و تالش كر تجامعه شناسي معرف

ه بـا توجـه بـه تحـوالت اخيـر در      اين نكت. ايجاد نمايد منطقي مابين اين دو حوزه
بـر مبنـاي تحـوالت     چـرا كـه   ،جامعه شناسي علم اهميت قابل توجهي دارد حوزة

ه شناسي معرفت پيدا جامع اخير ، جامعه شناسي علم ارتباط بسيار بااليي با مباحث
تنها در فصول شش و  اين ادغام. رسيده است  آنها به حداقل ممكن كرده و فاصله

  .ته استهفت صورت پذيرف
نظم منطقي و انسجام مطالب در درون هر فصـل در حـد بـااليي قـرار دارد لـيكن      

هيچ ربطي بين فصـل هفـتم و    ،براي مثال. بين فصول ارتباط منطقي وجود نداردما
منـابع   ،انگليسـي آن  مانند نسخةاثر به دليل آنكه ترجمه است، . دهشتم وجود ندار

Ĥخذ. است خذ مورد استفاده قرار دادهرا با ذكر مĤو ارجاع در  به عبارت دقيق تر، م
همترين اشكال كتاب نامشخص بـودن  ن هر فصل به خوبي صورت گرفته اما مدرو
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، دقيـق بـه عنـوان    درحقيقت در هيچ جاي اثر. منبع ترجمة شش فصل از آن است
ديويـد   »جامعـه شناسـي معرفـت   «سال انتشار و موسسه انتشاراتي كتاب انگليسي 

فوق الذكر، ميزان دقت  جز مشكل هب. گلوور و شيالف استرابريج اشاره نشده است
مترجمـان تقريبـاً در   . قرار دارد در اين كتاب در حد مطلوبي ها و استنادها و ارجاع

انـد   رعايت كردهمتن را  همراه با امانتداري رواني سليسي وفصول ترجمه شده كل 
هـاي تخصصـي ترجمـه شـده را درپانوشـت ارجـاع        واژه ،و در بسياري از مـوارد 

هارم و هفـتم  فصول چ ،و پس از آن ممتن، فصل هشت به لحاظ روان بودن. اند داده
  .از رواني كمتري برخوردارند

  
  پيشنهادها

ي جامعـه شناسـ   موجـود در حـوزة   هـاي  صل هشتم به دليل ارتباط با نظريـه ف -  
  .چهارم بيايد معرفت بهتر است بعد از فصل سوم و

در ارتبـاط بـا كتـاب انگليسـي دكتـر       ساختار فصل هشتم و مباحث آن كـامالً  -  
اين فصل الزم است آقاي دكتـر توكـل    آغاز ترجمة لذا پيش از ؛محمد توكل است

در خصوص ارتباط فصل هشتم با مباحث فصول قبلي كتاب انگليسي خود مطالبي 
 هـاي  امكان دسته بنـدي نظريـه  : چون مباحثي هم. را براي خوانندگان توضيح دهد 

تي و غايـت شـناختي و جايگـاه    جامعه شناسي معرفت به دو رويكرد وجود شناخ
 هـاي  معه شناسي معرفت و از جمله نظريـه جا مختلف موجود در حوزة يها نظريه

  .در بين اين دو رويكرد
  ؛سليس و روان تر كردن فصل هشتم - 
  ؛افزودن فهرست موضوعي و فهرست اعالم در آخر كتاب -  
  .ذكر منابع انگليسي فصول ترجمه شده -  



  
  
  
  

  

  

  ايدئولوژي و اتوپيا :نام كتاب* 

  فريبرز مجيدي/ كارل مانهايم  :مترجم  /مؤلف* 

  سمت :ناشر* 

  ، اولتهران :نوبت و محل چاپ* 

  1380 :سال نشر* 

  
  ايدئولوژي واتوپيا -2

، نوشته كارل مانهـايم از جملـه كتـب مرجـع و فرعـي در      ايدئولوژي واتوپياكتاب 
، جامعه شناسي سياست و جامعه شناسـي  )معرفتي(دروس جامعه شناسي شناخت 

  .و كارشناسي ارشد و دكترا است كارشناسيعلم در مقطع 
  :توان موارد ذيل را بر شمرد جمله كتب مشابه مياز
  منوچهر  محسني    جامعه شناسي علم - 
  محمد توكل    جامعه شناسي علم - 
  آشتياني    جامعه شناسي معرف - 
  كچوئيان/مولكاني  جامعه شناسي معرفت و علم - 
  الكمان وماستو ربرگ پيتر  ساختار اجتماعي و واقعيت - 
  لوكاچ    تاريخ و آگاهي طبقاتي - 
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  بررسي شكلي) الف
 سنگيني خود را ترجمه هنوز ، اثر سنگيني خود اثر روان است ليكن به دليل رجمةت

حروف نگاري، صفحه آرايي، صحافي اثر مناسب است و منبعـي قابـل ارائـه     .دارد
 توسـط  ،1355در سـال  الًقـب  ،اين اثـر . است هاي كارشناسي ارشد و دكترا ر دورهد

 اثـر  ةدر چـاپ اخيـر متـرجم در ترجمـ    . استده شانتشارات دانشگاه تهران چاپ 
فنـي و تخصصـي    هـاي  هـاي اصـطالح   معادل تجديد نظر اساسي كرده و در زمينة

نگاري و ويرايشي در اثر به چشم  برخي اغالط حروف. م را داده است تغييرات الز
حتي آن انديشـمندان اجتمـاعي هـم    « مده استآ 16 در صفحة: از جمله ،خورد مي

 13اي قدسيت يافته، صه اسطوره 13ص ، »رفت كه پيشبرد تنها از ايشان انتظار مي
ژاپون

�
  1.كه بايد جبر علي باشد »جبر علمي«  20 ةژاپن، در صفح  

  
  بررسي محتوايي) ب

عه شناسـي  جام(با توجه به اينكه اين كتاب اثر يكي از بنيانگذاران اصلي اين رشته 
  .براي اولين بار در كتاب تعريف شده است ها است، برخي از اصطالح) تمعرف

و در موارد معدودي نيز اساساً معـادل   شدههاي  رايج استفاده  در مواردي از معادل
ـ   سازي در برخي معادل .است شدهسازي  عمـل آيـد و از    هها الزم است بـازنگري ب
 evaluation، معادل كلمه 40در صفحة. شودهاي رايج استفاده  و معادلها  ترجمه

، 44صـفحه   .اسـت  »ارزيـابي «صـحيح آن   آمده اسـت كـه ترجمـة    »فعل گرايانه«
Mythology »ا اسـطوره  يشناخت اساطيري «كه بهتر است  هترجمه شد »اساطير

كـه معـادل مناسـب آن     ترجمه شود »شهرسازي« Individualization » شناسي
 :چـون  هـم  هـا،  و اصطالح ها ن فارسي برخي عبارتنكرد ترجمهو. است» فرديت«
كار برد يا  هب »تصور معرفت شناسي«توان به جاي آن  كه مي »تصور اپيستمولوژيك«
بـه  ترجمـه نمـود و   »هستي شناختي«را  توان آن كه مي ،117 صفحة، در»اتنولوژيك«

 doctorinaire ،118 صفحةدر ... و ) 117ص( »نولوژيك«هاي  واژه همين گونه،
                                                 
1. determinism 
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معـادل   ،134 در صـفحة . شده كـه معـادل خـوبي نيسـت     ترجمه  »نظريه پردازي«
غيـر   اي ترجمـه آمده است كه  »مبناهاي داوري«،  frames of referenceفارسي 

  .باشد مي» هاي ارجاعي چارچوب«صحيح آن  تخصصي بوده و ترجمة
ترجمـه   intellectualismبـراي   »عقـل گرايـي  «ترجمـه   176و  175در صفحه 

كه  rationalismبا توجه به اينكه اين ترجمه براي واژه  خصوصاً ؛مناسبي استنا
  .كار برده شده است هدر همين كتاب هم آمده ب

غلـط و   اي كامالً ترجمه ،205در صفحه  »انسان دوستي«به  Humanism ترجمة
باز هـم   ،چنين در اثر اين يازجمله موارد. غير تخصصي و حتي گمراه كننده است 

سي تا حدي به تفهيم مقدمه لوئي ورث مترجم نسخه آلماني به انگلي .شود مي ديده
له و يسـنده بـه عنـوان طـرح مسـئ     اي نو صـفحه 60مقدمـه  . كند  موضوع كمك مي

ها و  بندي بحث تعريف مفاهيم در فصل دوم و طبقه رويكرد مقدماتي مفيد است و
كالسـيك و مبنـا در   اثـري  ايـن اثـر،   . نمايد درك مطلب كمك مي عناوين فرعي به

زيرا نويسنده با توجه بـه   اثرجامعيت محتوايي ندارد؛. امعه شناسي معرفت است ج
اهداف خود به عنوان يكي از بنيانگذران جامعه شناسي معرفت به طرح دو مفهـوم  

اين كتـاب بـه تنهـايي بـراي درس      ،لذا. اساسي ايدئولوژي و اتوپيا پرداخته است 
ي ، مرجعـ لـي بـه عنـوان يـك اثـر فرعـي      كند و نمي عه شناسي معرفت كفايتمجا

بـه نـام جامعـه شناسـي     كند  اي را باز مي كه اثر حوزهبا توجه به اين .ضروري است
ر واقـع دو نـوع انديشـه را بيـان     عنوان د. انطباق ندارد امعرفت ، عنوان آن با محتو

امـا   .كند كه رويكرد جامعه شناسـي شـناخت در مـورد آن اعمـال شـده اسـت       مي
  .خوبي انطباق دارد هحتويات با فهرست بم

ده است علمي بو انتشار سرآغاز يك رويكرد در حوزة ليف واين متن در زمان تأ   
هـا در   سياري از نظريهشود سر منشا ب مقايسه هاي امروز، و اگر محتواي آن با نظريه

دانش  شناسي شناخت و جامعه زةآنكه، كتابي در حو اثر به اعتبار. شود آن يافت مي
گرايـي در    نسـبت  طـرح ايـده  . كند حوزة معرفت مينسبي گرايي را وارد  باشد، مي

  .نوآوري هاي نظري داشته است ،گرايي شكاكانه مقابل نسبيت
منسـوخ و   ،سـت نادر و تفكـر دينـي، نگـاهي   سنت، ديـن   :بحث ازكتاب دركل    
البتـه  . ي داردتحليلي غلط از مسئله تحريم ربـا خـوار   44در صفحة .اعتبار دارد بي
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گيـرد   و غير منصفانه انجـام نمـي   روبه رويي از سرخصومت و يا سياست غلطاين 
البته تمام اين نقـدها متوجـه   . تجدد است ؛يعني ،لفبلكه ناشي از سرشت تفكر مؤ

توانـد متوجـه    مـي  ،چون دراكثر موارد بيان عام اسـت  ،اما .ستا مسيحيت و كليسا
  . دشابه شوممصاديق 

و مانهـايم كـل منـابع    ست ا ي و انسجام مطالب در هر فصل بسيار باالنظم منطق   
كـه بـا موضـوع ايـدئولوژي اتوپيـا و جامعـه شناسـي         ،خويش را موجود در دورة
بـه ذكـر آن منـابع     ورمفصـل و بـه ط  ، مورد اسـتفاده قـرار داده  شدهمعرفت مرتبط 
زهاي چشـم انـدا  كوشـد   ، مـي وي بـا طـرح ايـده روشـنفكران آزاد    . پرداخته است

 ،براي حل مسائل سياسـي آن عصـر   ،را به صورت تركيبي گوناگون دوران خويش
و جامعــه شناســي مانهــايم از جهــت گيــري فلســفي . مــورد اســتفاده قــرار دهــد

است و به اعتبار چـپ بـودن آشـكارا نـافي ديـن در      هاي ماركسيستي متأثر انديشه
  .تماميت آن است

كه قابل تقـدير   ترجمه داشته ت دردر حفظ امان كامل است و مترجم سعيترجمه 
را در ترجمه بـه وجـود    مشكالتي نيز، به متن داري است و تاجايي كه همين امانت

خوبي رعايـت شـده    هرواني است و امانت در آن ب لي در كل ترجمةو آورده است
  .است

 ،يا حتي لفظ التين اصـطالح نيـز  اصالً معادلي ارائه نشده است  موارد معدودي، در
  .)مثل نولوژي(درپانوشت آورده نشده ،م تازگيرغ علي

  
  پيشنهادها

  .تخصصي مورد تجديد نظر قرار گيرد هاي هاي اصطالح معادل سازي - 
و رسايي كتاب  به رواني صورت گيرد زيرا ويرايش ادبي و تخصصيبهتر است  - 

  .كاهد اثر مي افزايد و ازسنگيني مي
  



  
  
  
  
  
  

                                       

  

  

  دهم فصل  

  رات اجتماعيييجامعه شناسي تغ        

  





  

  

  

  

  

  

  تغييرات اجتماعي :نام كتاب* 

  وثوقي/ روشه  گي :مترجم  /مؤلف* 

  نشر ني :ناشر* 

  ، ششمتهران :نوبت و محل چاپ* 

  1376 :سال نشر* 

  

  تغييرات اجتماعي  -1
و منبعـي فرعـي در    اين اثر منبع اصلي درس تغييرات اجتماعي مقطع كارشناسـي 

شناسي انقالب، جامعه شناسي توسعه و جامعه شناسي جهـان سـوم     دروس جامعه
  .در رشته علوم اجتماعي در مقطع كارشناسي ارشد است

  :توان به موارد ذيل اشاره نمود مي از جمله آثار مشابه
  احمد رضا غروي زاد/ استفان واگو           هاي برتئوري ها و مدل درآمدي ـ
  غييرات اجتماعيت

  سيد امامي كاووس / الور.اچ .رابرت               اجتماعي ي درباره دگرگونييها ديدگاهـ 
  سپاهپوش محمد/ ادوارد گرپ              هاي ديدگاه -نابرابري اجتماعيـ 

  زاد احمد رضا غروي و              نظريه پردازان كالسيك و معاصر
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  بررسي شكلي) الف
قابـل   و نثري بسيار روان و رسا و ز زبان فرانسه به فارسي برگردانده شدهاين اثر ا
سطر دوم  291 مانند صفحة ثراند؛ؤجذاب و م ها ت مواردي عبار حتي در. فهم دارد

  »وضعيت معيني است.... صيان جمعيانقالب عبارت از ع«
ار در از جمله به خوبي از كـ ها در قسمتي  ممكن است در موارد بسيار اندك واژه

 ، تيتـر  255 صـفحة  »ابتـاع كـار آمـد   «سطر ششـم   203صفحة :مانند ؛نيامده باشد
  .»تجزي اجتماع«

هـاي ويرايشـي    از حيث برخي جنبه ،آننسبت به نخستين چاپ كتاب ششم چاپ 
رفع شده ها  اي اغالط و كاستي الح و بازبيني قرارگرفته و پارهمورد اص ،و نگارشي

  .برطرف نمايد را آنهاي  اند كاستيتو ليكن ويرايش مجدد مياست 
ارشناسي تناسب ك واحدي تغييرات اجتماعي در دورة 3 تناسب حجم اثر با درس 

ق تحليلي و دقيق اغلـب مباحـث كتـاب و كثـرت مفـاهيم      يعم اما با ارزيابي. دارد
آن كه نيازمند توضيح وتحليل استاد درس است حجـم آن  رفته درتخصصي به كار 
آنكه براي تكميل مطالب درسي و به روز نمـودن   ويژه به. آيد ر مياندكي زياد به نظ

 ،اثـر . بايد اسـتفاده شـود   ،به ويژه كتب جديدتر ،اطالعات و مباحث از منابع ديگر
منـابع و   فاقد مقدمه ، جـدول و تصـوير، فهرسـت اعـالم و موضـوعي، فهرسـت      

  .شناسي است كتاب
  

  بررسي محتوايي) ب

 »تكامـل « واژة :ماننـد . تخـاب شـده مناسـب نيسـت    نهاي تخصصـي ا  از واژه برخي
 در ترجمــة »بــازار آزاد«بجــاي  »هــاي بــاز در واژه« ، واژة) 9ص(جــاي ســطور هبــ
"Laisses Faire " )يـا وجهـه    »نگـرش «جاي  هب »وضع رواني عمومي«، )60ص

ــراي  ــر ب ــتفاده از واژه)187ص( " Attitude "نظ ــ  ، اس ــارجي ب ــاي خ ــاي  هه ج
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كه ) 32(تئوري ) 59ص (واژه تكنيك، كاپيتاليسم  :فعلي مانندهاي جا افتاده  معادل
  .استفاده شودهاي فارسي  واژه توانست از مي

از ابزار و فنون علمي جهت تفهيم موضوع در اين اثـر اسـتفاده شـده اسـت و اثـر      
هـاي بلنـد مـدت،     هاي دوراني دگرگـوني  كتاب فاقد نظريه. نواخت است يك كامالً
خطـي و سـاختاري نيـز     هـاي  نظريـه . است... ي ، سورو كين و ب نظريه توين :مانند

گرايـي   كاركرد هاي نظريه اسملسر وساير نظريه مثالً( كافي توضيح داده نشدهقدر به
دگرگـوني اجتمـاعي توضـيح داده نشـده      هاي ، شرايط وراهبرد)مطرح نشده است

فايـده يـا    فصل مربوط به استعمارگري بسيار كهنه و اكنون به اين شكل، بـي . است
كـه مـتن    با توجه به اين. محتويات متن با فهرست آن مطابقت دارد. كم فايده است

فاقد بسياري از مطالب جديد تغييـرات   سال قبل است؛ 40لي مربوط به حدود اص
در فصل سوم، كـه از نقـش نخبگـان در تغييـرات اجتمـاعي       ،مثالً. اجتماعي است

 ،مـثالً  ؛اي مطرح نشده اسـت  و ميلز نظريه بحث نموده، غير از نظريه پارتو، موسكا
مطـرح   ،انـد  كيـد كـرده  أكه نظريه پردازان ديگر روي آن بسيار ت ،نقش روشنفكران

ت اجتماعي، نظريه اورت هگن كـه  تغييرا شناختي هاي روان نشده است يا در بحث
با اين اثـر   ريزي كامالً هاي شوراي عالي برنامه سرفصل. خرتر است، نيامده استمتأ

 ،بنـابراين  ؛مطابقت دارد و احتماالً سرفصل درس از اين كتاب اقتباس شـده اسـت  
  .كه نياز به اصالح و تجديد نظر دارد ها نيزنواقص ذكر شده را دارد سرفصل

ها، تصويري كه از تغيير اجتماعي و دگرگـوني اجتمـاعي در    با وجود اين كاستي  
عمـومي تغييـر اجتمـاعي     مراه نظريةبه ه تحول و تطور در اين اثر ارائه شده،برابر 

كه در آن جايگاه كنش اجتماعي، كنش تاريخي، كارگزاران تغيير، شرايط  ،روشه گي
و عوامل تغيير با توجه به ادبيات نظري و تجربي موجود تا آن زمـان تحليـل شـده    

  .رسيده است در زمان خود نوآورانه به نظر مي ،است
روشـه ديـده    جامع نگر و پويا در كار گـي  نوعي نگاه نظري و تحليلي چند بعدي،
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تـر   تر و جامع تر واقعي تغيير اجتماعي، ميان دقيقرويكرد اصلي در مطالعه . شود مي
 را دراست كـه مطالعـه تغييـر   ند عاملي، چند خطي و انعطاف پذيردر بينش چتغيير

ي اصول اعتقادي واخالقي به عنوان يك .دهد تحول و تطور اولويت مي بر مطالعةبرا
كه بايد مستقل از ديگـر عوامـل مـورد بررسـي      ،از عوامل مهم دگرگوني اجتماعي

هـاي فرهنگـي    اين نـوع ديـدگاه در بحـث ارزش    .قرار گيرد، محسوب شده است
  .مشهود است 97-81از صفحات  خصوص كتاب به
  .استدار اي كامل و امانت ترجمه

  
  پيشنهادها

يـا   »ديناميسم اجتمـاعي « نظير خصوص برخي از مفاهيم و مطالبالزم است در - 
  .توضيحاتي ارائه شود... و  »تراژيك«
اطالعـات روز آمـد را   ) حتي در پـاورقي (تواند براي تكميل مباحث  مترجم مي - 

زيـرا   ؛فصولي مجزا بـه مـتن بيفزايـد    نمايد و يا مباحث جديد را در قالبگوشزد 
 .درموضوع تغييرات اجتماعي ، به روز بودن شرط اساسي است

 



  

  

  

  

  

  

  شناسي دربارة تغييرات اجتماعي هاي جامعه ديدگاه :نام كتاب* 

  مجيد مساواتي :مترجم  /مؤلف* 

  علميه :ناشر* 

  ، اولتهران :نوبت و محل چاپ* 

  1372 :سال نشر* 

 

  شناسي درباره تغييرات اجتماعي هاي جامعه ديدگاه -2
از جملـه آثـار   .شود  عي درس تغييرات اجتماعي محسوب مياين اثر جزء منابع فر

  :موارد ذيل اشاره نمود به توان مشابه مي
  زاده غروي/ واگو استفان      مدلهاي تغييرات اجتماعي در آمدي بر تئوري ها و - 
  سيدامامي / الور .رابرت اچ            ماعيهايي درباره دگرگوني اجت ديدگاه -
  وثوقي/ شهگي رو                          تغييرات اجتماعي - 

  
  بررسي شكلي) الف

كلمـات   ؛...، 160- 89پـاراگراف اول ص : اغلب از جمالت بسـيار طـوالني ماننـد   
واژه مسجل بـه  : نوس درمتن استفاده شده است ؛ مانندأو التين نام) عربي(فارسي 

، كـه فهـم    88- 85، واژه انستيتوسـيون در صـفحات   مشخص جاي واژه قطعي يا
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  . نمايد  شكل ميمطالب را براي خواننده م
از لحاظ رعايت قواعد زبان فارسي ضعيف است و موارد متعددي از  نظر موردمتن 

  .شود آن ديده ميدر گذاري  شكاالت نگارشي و ويرايشي و عالمتا
اثـر فاقـد مقدمـه،     .اي تفهيم مطالب استفاده شده استاز متون و ابزارهاي الزم بر 

  .ي استشناس گيري، خالصه، نمايه و كتاب نتيجه
  

  بررسي محتوايي) ب
شناختي، نوسازي  روان هاي ، به نظريهمربوط به تغييرات اجتماعي هاي نظريه دراكثر

هـا   شود كه در اين كتاب بـدان  پرداخته مي.. ها و  و نخبگان اجتماعي در دگرگوني
بندي كتاب به راحتي  نوس و نامناسب بودن فصلبا توجه به نامأ. اشاره نشده است

عناوين فصول اول تـا سـوم    ،مثالً ؛يا خير كه اثرجامعيت داردمطرح كرد  توان نمي
پويـايي   هاي جامعه شناسـان برگزيـده دربـارة    مالحظه نظريه«:  ند ازا كتاب عبارت

اصـل تقـدم انديشـه و نقـش آن در     «و  »نظريه تقـدم كـار بـر انديشـه    «، »اجتماعي
هـا   قـول  نقل :بندي وجود دارد كه در كمتر كتابي اين نوع تقسيم »رات اجتماعيمتغي

  .هاي مستقيم در داخل گيومه نيامده است مشخض نشده است و نقل قول

  ).85-24صچون  هم( كيدهاي بيش از حد بر نظريات ماركسيستي شده استتأ

زيرا تدريس اين درس به عنوان درس تحقيقـي  «خوانيم   كتاب مي گفتار پيش در   
مربوط به قوانين توسعه و تكامل اجتمـاعي بـه    ها و نظريات و تفهيم امور و پديده

فكـر و   منظور پرورش دادن روح تفكرات جامعه شناسي براي افراد پويـا و روشـن  
، بحـث از  ، عالوه بر اشكاالت ظاهري در اين جمله»واقع بين كمال اهميت را دارد

سـت كـه   هاي اجتماعي اغراق پوزيتيويستي ا در دگرگوني »قوانين توسعه و تكامل«
موارد ديگـر  .  خواني ندارد تغييرات اجتماعي هم هاي ا بينش مطرح شده در نظريهب

بـر انديشـه    در بحـث از تقـدم كـار    ،مثالً شود؛ اين نوع در متن فراوان ديده مي از
ايدئولوژي و نيايش شـده   :، بحث از نيازهاي معنوي از قبيل73ماركسيستي در ص
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ـ . گنجد ماركس نمي اين نوع مطالب در ديدگاه ماترياسيتي. است  اساسـاً  ،عـالوه  هب
. داند نه يك نيـاز معنـوي بـراي انسـان     س ايدئولوژي را يك آگاهي كاذب ميمارك

او بـه عنـوان    هـاي  و نظريـه  مـاكس وبـر   از تقـدم، انديشـة  طـور در بحـث    همين
خواهد تمام تحـوالت و   بدين ترتيب وبر مي«: آليست آمده و نوشته شده است ايده

را ناشي از روبناي اجتماعي يا شعور اجتماعي بدانـد و در بـين    تغييرات اجتماعي
عمل آمـده ، مـذهب را يگانـه عامـل     اين عوامل تحقيقاتي كه در زمينه مذاهب به 

  )87ص(» .داند ثر تغييرات و تحوالت اجتماعي ميمؤ
ا يك ايده آليست معرفـي كـرده   بر راشكاالت نگارشي، نويسنده ماكس و گذشته از

عامل مذهب، تغييـرات و   وبناي اجتماعي يا شعور اجتماعيباعامل رخواهد  كه مي
رو  بنا را به مـذهب تقليـل داده، دوم،  وي رو  اول،. حوالت اجتماعي را تبيين كندت

ا ايده آليسـت  ماكس وبر رور اجتماعي برابر دانسته و سوم، بناي اجتماعي را با شع
  .سته استگرا دان ماكس وبر را تك عامل معرفي كرده و چهارم،

  
  





  
  
  
  
  
  
  
  

             
  

  ازدهمي فصل  

  ارتباطات شناسي جامعه                    

  

  





  

  

  

  

  

  

  اي بر نظريات و مفاهيم ارتباط جمعي مقدمه :نام كتاب* 

  هرمز مهرداد :مترجم  /مؤلف* 

  فاران :ناشر* 

  ، اولتهران :نوبت و محل چاپ* 

  1380 :سال نشر* 
  
  و مفاهيم ارتباط جمعي تايمقدمه اي بر نظر - 1

ــته      ــي در رش ــات جمع ــاي ارتباط ــه ه ــلي درس نظري ــابع اص ــزء من ــر ج ــن اث اي
شناســي ارتباطــات جمعــي در رشــته  نگــاري، روابــط عمــومي و جامعــه روزنامــه

  .شود كارشناسي محسوب مي ةهشگري در دورپژو
  :توان به موارد ذيل اشاره نمود از جمله آثار مشابه مي

  محمود حقيقت كاشاني/ فرد اينگلس   ها نظريه رسانه - 
  پرويز اجاللي/ دنيس مك كوئيل   ريه ارتباطات جمعينظ - 
  عليرضا دهقان/  ن ويندان، سيگنايزر و جين اولسونسو  كاربرد نظريه ارتباطات - 

  
  بررسي شكلي) الف

هـاي   نظريـه « :نمونـه  قابـل قبـولي روان و رسـا اسـت، بـراي     نگارش اثر در حـد  
در  »هـا بـه عنـوان موتـور تغييـر      رسانه«با نظريه  11 در صفحة »اعملگر – هنجاري
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بـا بيـاني روشـن و     ،دهد را مورد بررسي قرار مي »راجرز«ديدگاه  ،كه 103صفحه 
  .قابل فهم و ساده تبيين شده است

. رسد آرايي چندان مناسب به نظر نمي نگاري و صفحه كيفيت اثر از لحاظ حروف   
طـرح  . كند ي ندارد و جذابيتي براي خواننده ايجاد نميآرايي يكدست و كتاب صفحه

گيري، خالصـه، فهرسـت    نتيجهكتاب . جلد كتاب نيز زيبا و گوياي موضوع نيست
  .شناسي ندارد موضوعي و كتاب اعالم

  
  بررسي محتوايي) ب

در  »تله ماتيـك « :ماننداند  سازي نشده معادل تخصصي يا اصوالً هاي اصطالح اغلب
و  28 صفحة »رام -دي-سي«، 27 در صفحة »يوري نيوز« »ترونيكالك«) 24 صفحة

،  » HARD NEWSخبرهـاي محكـم  « :يا معاني تحت اللفظي  آنها ارائه شده مانند
 در صـفحة  » SPOT NEWSاي  خبرهاي لحظه«،  » SOFT NEWSخبرهاي نرم «

بنـدي نهـايي و تمـرين و آزمـون      فاقد بحث مقدماتي و جمـع  اصوالً ،مباحث 138
تحليـل  « و فصل نهم »ها سازمان رسانه«به استثناء فصل ششم  ،تند و مطالب اثرهس

بـا توجـه بـه    . هنگي داردآ ريزي هم عالي برنامه هاي شوراي با سرفصل ،»پروپاگاندا
 و ،وجـود دارد  ارتباط جمعي هاي ها و نظريه نظريه كه در زمينة كمبود منابع درسي

 فـوق كنند، كتاب  تجاوز نمي گشت شمارند كتاب زبان فارسي وجزو درسي اناز چ
  .كارشناسي مناسب و مفيد باشد ي تدريس در دورةتواند برا مي
بـه   ،نخسـت  ،هرفصل از نظم منطقي برخوردار است و در مجمـوع در كـل اثـر      

ها و در ادامه به  بررسـي   آنگاه به تاريخچه پيدايش رسانه ،كليات واهميت موضوع
ها و قـدرت و   جامعه ، نظريه رسانهها و نظريه رسانه :نندها از ابعاد مختلف ما نظريه

پرداختـه  ... هـا و مخـاطبين و    نظريـه ارزشي،  - هاي هنجاري پارچگي،  نظريه يك
از . جز فصل ششم و فصل نهم، بقيه مطالب از نظم منطقي برخوردار است هب. است

  .قرار گرفته استنيز با دقت مورد توجه  استفاده شده واستنادها در كافيمنابع به ق
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بـراي خواننـده مناسـب اسـت لـيكن در مـواردي        و كيفيت ترجمه روان و سليس
 28 ماننـد صـفحة   ؛ انـد  تعريف نشدهها  و بيشتر اصطالح ل سازي سليس استمعاد

  " HYPER MEDIAهايپرمديا"عنوان 
  پيشنهادها

ـ  از قلم درشـت . شودصفحه آرايي تجديد نظر در تايپ و شود  پيشنهاد مي -   ري ت
  . استفاده شود

رئـوس مطالـب   دهنـده   نشـان كوتاهي كـه   هر فصل مقدمةشود در  پيشنهاد مي -  
اضافه شود ودر پايان هر فصل هم جمع بندي كوتاهي از مباحث ارائه خواهد بود، 

 .صورت گيرد ،شده

 .تر است براي كتاب مناسب »هاي ارتباط جمعي نظريه«عنوان  -  

 )تحليل پروپاگاندا (و فصل نهم  )ها سازمان رسانه(م شود فصل شش پيشنهاد مي -  
 .حذف شود ،كه با موضوع اثر سنخيت ندارد  

  
  

  





  
  
  
  

  شناسي ارتباطات جامعه :نام كتاب* 

  باقر ساروخاني :مترجم  /مؤلف* 

  اطالعات :ناشر* 

  ، ششمتهران :نوبت و محل چاپ* 

  1375 :سال نشر* 
  
  شناسي ارتباطات جامعه -2

در مقطع ليسانس جـزء منـابع اصـلي درس جامعـه      عه شناسي ارتباطاتجامكتاب 
سـاير  . شـود  هاي مختلف علوم اجتماعي محسوب مي  شناسي ارتباطات در گرايش

ها اشـاره نمـود تـا جـزء منـابع تكميلـي مـورد         توان در اين زمينه بدان كتبي كه مي
  :استفاده قرار گيرد، به ترتيب ذيل است

  باقر ساروخاني و/ژان كازنو        ارتباط جمعيجامعه شناسي وسايل  - 
  منوچهر محسني                       

 مهدي محسنيان راد            ارتباط شناسي، ارتباطات انساني - 

 حميد موالنا           سير ارتباطات اجتماعي در ايران - 

  محمد دادگران                    مباني ارتباط جمعي - 
  

  سي شكليبرر) الف
متن حاضـر از نظـر   : صه نمودتوان چنين خال ، نقاط قوت اثر را ميشكليبه لحاظ 
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سواس خاصي ويراسـتاري شـده   و بادقت و و بل فهم و ساده استنگارش قا شيوة
، تناسـب داشـته و   )كارشناسـي  دورة(اثر با واحدهاي درس مورد نظرحجم . است

فصول، فهرست منـابع و   صة، هدف، مقدمه، فهرست، جدول، خالگفتار پيشداراي 
اگر چه كتاب فاقد فهرست تفصيلي است ولي زير تيترهـا و  . باشد شناسي مي كتاب

تنـوع و اختصـار در مـتن     ميان تيترهاي مناسبي در تمام فصـول، انتخـاب شـده و   
 هـا منتقـل شـده اسـت؛     توضحيات اضافي به پـاورقي چنين،  هم. ده استرعايت ش

ذيل مطالعات موردي اشاره نمود كـه نويسـنده    102 توان به صفحة براي نمونه مي
  .دو و نيم صفحه را به پاورقي اختصاص داده است

  
  بررسي محتوايي) ب

  :توان نقاط قوت اثر مذكور را در موارد ذيل دانست به لحاظ محتوايي نيز مي
تخصصي بسياري به همراه تعريف و تبيين آنها در كتـاب ذكـر شـده     هاي اصطالح

، به شيوة مناسب  هاي آنها هاي تخصصي و معادل سازي ه واژ ،موارد در اكثر. است
هاي تخصصي كتاب، كه از زبان فرانسوي يا  هاي واژه معادل سازي اند، ترجمه شده

 اي سـاير مترجمـان  ه انگليسي به زبان فارسي صورت گرفته است ، با معادل سازي
ـ  اما در بعضي مـوارد، مؤ . ازگار استهماهنگ وس هـاي   واژه ترجمـة جـاي   هلـف ب

ده است ، مانند رمانيتسـيم  ها را با حروف فارسي در متن آور تخصصي، همان واژه
  .142 ، يارمانيتسيسم در صفحة 144 در صفحة
آموزشي نگارش يافته است، براي تفهـيم موضـوع از    كه با اهداف كامالً، دراين اثر

. گرفته شده است فصول، تمرين و سؤال بهره خالصة :برخي ابزارهاي علمي مانند
ـ  الـب هـا و مط  اسـتفاده از مثـال   توان وري نويسنده را ميترين نوآ مهم بـراي   يايران

 ،بخـش چهـارم كتـاب، دركـل     مـثالً  .ها دانست ها و پژوهش تشريح مفاهيم، نظريه
طـور   است يا فصل دوم از بخش سـوم بـه  گزارش يك تحقيق انجام شده در ايران 

ل اثر، هـم  ك. در مورد تئاتر به نگارش در آمده استبا استفاده از منابع فارسي  كلي



 189    شناسي ارتباطات جامعه

 

ها وضعيت مناسبي داشـته و از   و هم درون فصل ها از نظر نظم وانسجام ميان فصل
ليكن محتواي كتاب متناسب بـا  . ده استد تا زمان تأليف اثر استفاده شمنابع موجو

بهتـر بـود    ،به عبارت ديگر. توليد و رشد منابع و اطالعات جديد تنظيمنشده است
ضـي از تحـوالت جديـد در نظـام     هاي اخير، حداقل بـه بع  در چاپمؤلف محترم 

ثيرات آنها را بـر ابعـاد مختلـف زنـدگي     نمودند و يا تأ هاي جمعي اشاره مي رسانه
هـاي   هـا در شـبكه   حضور ماهواره :مانند ؛دادند جتماعي انسان مورد اشاره قرار ميا

  ...، ويدئو و)اينترنت(ملي  -فرا هاي كامپيوتري ارتباطي كشورها، شبكه
، هـا  شـود و ارجـاع   استفاده از مطالب، بدون ذكر مĤخذ ديـده نمـي   فوقدر كتاب   

شـي از  شناسـي ارتباطـات عمـالً گزين    ازآنجا كه درس جامعـه . دقيق و علمي است
هـاي   ت يا برخي مسايل ارتباطي در حـوزه ارتباطا برخي مسايل اجتماعي در حوزة

ي ديگـر  ا مباحـث را بـه گونـه    وان با سليقه و اولويـت بنـدي  ت اجتماعي است، مي
 اتنظـران مختلـف ارتباطـ    كـه بـه بررسـي صـاحب     ،در فصل پـنجم . گزينش كرد

داده شده است، مشخص نيست چرا و بر اساس چـه مالكـي،    صاجتماعي اختصا
ـ  ونيس اكتفـا  مؤلف محترم فقط به ذكر آراء مك لوهان، ديويد رايزمن و فرديناند ت

نظران  معاصر، مـورد بررسـي قـرار نگرفتـه      هاي ساير صاحب چرا انديشه. اند كرده
 نشـاني . باشـد  دست و هماهنگ نمي ذكر منابع و مĤخذ، يك شيوة ،است؟ به عالوه

منابع فارسي مورد استفاده در هر فصل، در انتهـاي آن، در داخـل فصـل و نيـز در     
اما منابع انگليسـي يـا فرانسـه    طور مختصر مورد اشاره قرار گرفته است؛  هپاورقي ب

در ذكر منابع  ،به عالوه. اند فصل، در انتهاي كتاب ، فهرست شدهجاي انتهاي هر  هب
يعني گاهي بر اساس نام نويسنده ذكر  ؛فارسي در پاورقي نيز، هماهنگ عمل نشده

و گـاه بـر   ) 3، نمـايش در ايـران، ص  )بهرام(بيضائي( 139 مانند صفحة ،شده است
رئاليســم و ( 140چــون مــورد صــفحة هــم ،تــاب ذكــر شــده اســتاســاس نــام ك

  ) 8ضدرئاليسم، اثر دكتر ميترا، ص
باشـد و بـه همـين     فاقد رويكرد انتقادي و تحليلي مـي عالوه بر موارد فوق، كتاب 
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  .سازد به ذهن خواننده متبادر نمي را جهت سؤاالت جديدي
ه هـم شـامل   مبحث جامعه شناسي ارتباطـات مبحثـي عـام و گسـترده اسـت كـ        

هـم شـامل    و فـردي، گروهـي و سـازماني اسـت     ارتباطات انساني در سطح ميـان 
راديـو، تلويزيـون،    :هاي جمعي چون جمعي؛ يعني ارتباط از طريق رسانه ارتباطات

ا هر كتابي كـه در ايـن زمينـه نگاشـته شـود بايـد عنـواني ر       ... مطبوعات، سينما و 
مؤلف محترم احتماالً . هماهنگ باشد محتواي متن برگزيند كه با سوگيري مؤلف و

 ي جامع و عـام را در نظـر داشـته؛   هدف »جامعه شناسي ارتباطات«با انتخاب عنوان 
چنـين   ي آنمحتـوا  كـه  در حـالي . يعني به ارتباطات از منظري كلي نگريسته است

و  غير از بخش اول كه بـه ارتبـاط اجتمـاعي وذكـر تعريـف، انـواع       ،يعني ؛نيست
بـه   اص داده شده است، بخش دوم، سوم و چهارم بيشترين سـهم عناصر آن اختص
الزم  ،بنـابراين  .اختصاص يافته است) هاي جمعي از طريق رسانه(ارتباطات جمعي

هـاي   به ذكر است كه اين ابهام در سطح باالتري در عنـوان ايـن درس و سرفصـل   
 رسـان ، از مدزيـرا . ريـزي وجـود دارد    آن توسط شوراي عـالي برنامـه  تعيين شدة 
ارتباطـات ميـان فـردي و     :واحدي انواع مباحـث  2شود در يك درس  خواسته مي

... جمعي، ارتباطات جمعي ايران و كشورهاي مهم جهان و تكنولـوژي ارتبـاطي و   
  .توضيح داده شود

يين شده براي اين درس را پوشش هاي تع درصد، سرفصل 50بيش از مذكوركتاب 
كه  ديگري و دانشجويان از كتب آن مدرسان ا ضروري است كه در كنارام. دهد مي

  .نيز استفاده كنند دارد در اين زمينه وجود
  

  پيشنهادها
  .جود در نظام ارتباطات جمعي در ايران نيز پرداخته شودمو  به بررسي مسائل - 
 .با استناد به منابع جديد روز آمد شود - 

  .فاده شوداست)كه در اين كتاب ضروري است ( از تصاوير وگرافيك  - 
  .تاب شناسي جديدي به كتاب افزوده شودك - 



  
  

  

  

  

  

  ارتباطات اجتماعي در ايران سير :نام كتاب* 

  موالنا  حميد :مترجم  /مؤلف* 

  دانشكده علوم ارتباطات اجتماعي :ناشر* 

  تهران :نوبت و محل چاپ* 

  1358 :سال نشر* 

  
  سير ارتباطات اجتماعي در ايران -3

ارتباطات اجتماعي به دانشجويان  ةكتاب حاضر، هنوز هم در رشت با توجه به اينكه
  :پردازيم و محتوايي آن مي شكليشود، به صورت مختصر به بررسي  ارائه مي

  
  بررسي شكلي ) الف

گـارش نيـز در حـد معمـول،     نگارش اثر روان ورسا بوده  و قواعـد ويرايشـي و ن  
دارد و طرح  فيتي ميانگينحروف نگاري و صفحه آرايي اثر، كي. ده استرعايت ش

اي تنظيم شده كـه يـاد آور سـاده تـرين اشـكال ارتبـاطي از        روي جلد نيز به گونه
  .دوران هخامنشي تا عصركنوني است

ايران نيز مفيد اسـت لـيكن بـه     نامه نگاري درزاين كتاب براي تدريس تاريخ رو  
ع ديگر بـراي تكميـل   مشروطه را بررسي كرده بايد از مناب تا پايان دورة اينكه دليل
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  .دآن استفاده شو
 ،امـا  ،، بيان ضمني هدف، فهرست اجمالي و فهرست منـابع دارد گفتار پيشكتاب   

 ،، فهرست تفصـيلي، نتيجـه، جـدول و تصـوير    ) كلي يا مقدمه فصول(فاقد مقدمه 
  .شناسي است خالصه و كتاب

  
  بررسي محتوايي ) ب

تـاريخ   ،ت ؛ مؤلف از جهـت زمـاني  نظم منطقي و انسجام مطالب ، قابل قبول اس 
كار خود قرار داده و تـا تحـوالت    مبدأ پيدايش و توسعه صنعت چاپ در ايران را

  .دوران مشروطه و پايان دوران قاجار به ترتيب پيش آمده است
رويكرد كتاب بيشتر توصيف تاريخ تكوين و تحـول ارتباطـات در ايـران اسـت و     

  .در اين زمينه نداشته است اجتماعي خاصي -مؤلف جهت گيري سياسي
از هيچ يـك  . تخصصي، چندان استفاده نشده است هاي از اصطالح فوقدركتاب   

طرح بحث مقـدماتي، جمـع بنـدي نهـايي، تمـرين و آزمـون،        ،از ابزارهاي علمي
 ،كـه بـراي تفهـيم موضـوع مفيـد اسـت       ،...، مقايسه، تصوير، نقشه و نمودار، آمار
  .ده استاستفاده نش

اين ترتيب است كه ابتدا اسامي افراد، با ذكر شماره در پـاورقي   ها به ارجاع شيوة   
، هآمده و سپس منبع مورد استفاده با ذكر عدد داخل پرانتز، در انتهاي فصل مربوطـ 

 -53 – 47 -43 -37 -35 – 30- 29: بيان شده است اما برخـي صـفحات ماننـد   

  .ندارد يخاص ا و مفهومسطرها وجود دارد كه معنهايي در داخل  ستاره 58
  

                              
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دوازدهم فصل  

  اسالمدر خ تفكر اجتماعييتار            

  
  





  

  

  

  

  

  

  خلدون شناخت انواع اجتماعات از ديدگاه فارسي و ابن :نام كتاب* 

  غالمعلي خوشرو :مترجم  /مؤلف* 

  اطالعات :ناشر* 

  ، اولنتهرا :نوبت و محل چاپ* 

  1372 :سال نشر* 

  

  شناخت انواع اجتماعات از ديدگاه فارابي و ابن خلدون -1
هـاي سياسـي اسـالم و تـاريخ تفكـر       منابع فرعي درس تاريخ انديشهء اين اثر جز

. شـود  هاي علوم سياسي و علوم اجتماعي محسوب مي اجتماعي در اسالم در رشته
  :اشاره نمودتوان به دو اثر زير  مي آثار مشابهاز جمله 

  مسعودي/ محسن مهدي                          فلسفه تاريخ ابن خلدون - 
  جعفر سجادي/ فارابي                      انديشه هاي اهل مدينه فاضله - 

  
  بررسي شكلي) الف

گيـري   در بـه كـار  . زبان نگارش كتاب ، بسيار ساده و روان و فاقد پيچيدگي است 
مربوط به آن  هاي د و البته دامنه موضوع و اصطالحاصي ندار، مشكل خها اصطالح

با وجود . انديشه دو متفكر صورت گرفته است قيق درحوزةمحدود است؛ زيرا تح
رشناسي و مقـدماتي توضـيح   را در حد كا يهاي صطالحاين، نويسنده سعي داشته، ا
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اده و حتي توضيح د 65-57هاي جاهليه در صفحات  م مدينه، اقسا مثال براي. دهد
آنچـه در   :ماننـد . را بـه قيـاس و تشـبيه آورده اسـت     آن الگوهاي غربـي و جديـد  

ها نيز نوعي مطالعـه تطبيقـي در بـاب اصـالحات      در جدول. آمده است 64صفحه
  .)65-64مانند صفحات(ه استانجام داد

كتـاب مراحـل و    ةي پژوهشي موجود، در مقدمها روشنويسنده كوشيده تا مطابق 
 بـه تيپولـوژي   معتقـد  وي. له و موضوع تحقيق را شـرح دهـد  رح مسئهاي ط شيوه

است و سعي نموده اين روش و نحله فكري را در آثار فارابي و ابن ) شناسي تيپ(
آن وارد بـر  شـكلي ه نقاط ضعفي كه بـه لحـاظ   جملواز .جو نمايدو  خلدون جست

يا به جـاي  به جاي مسعودي ، سعودي و  ،مثالً. باشد  است، اشكاالت چاپي آن مي
  .نگارش يافته است... فواد روحاني، فرهاد روحاني و 

كيفيت اثر به لحاظ صفحه آرايي و طراحي جلد، هنرمندانه نيسـت و كتـاب فاقـد     
، خالصه فصـول  وفهرسـت اعـالم يـا موضـوعي      گيري ، تصوير نتيجه ،گفتار پيش
  .است

  
  بررسي محتوايي) ب

، محـدوديت آن از جهـت   الوه بـر آن محدوديت متن در پرداختن به دو متفكر و ع
و نـه توضـيح كـافي و گسـترده      و انديشه دو متفكر استكه تنها مقايسه  موضوع،

انديشة آن دو متفكر، موجب شده است تا متن نتواند يك متن درسي باشـد   دربارة
  . و مطالب كتاب تنها بخشي از سرفصل شوراي عالي برنامه ريزي را پوشش دهد

چنين نظم منطقي مطالب هر فصل و  ثر با عنوان و فهرست و همانطباق محتواي ا  
هـاي   اي كهن و سنتي بـا انديشـه  ه قبولي است و تطبيق انديشه كل اثر در حد قابل

  .و معاصر را مي توان از جمله موارد نوآوري نويسنده در نظر گرفت جديد
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  پيشنهادها
تر وبا تعمـق    گستردهامي مؤلف گربهتر بود به منظور جامعيت بخشيدن به اين اثر، 

 هـاي  سي پرداخته و انديشـه متفكران مورد برر هاي بيشتري در متن كتاب،به انديشه
  . داد تر بسط مي آنان را بيشتر و عميق

اي اجمـالي بـه مقايسـة انديشـة متفكـران       هاي تطبيقي بـه گونـه   نويسنده در شيوه 
اي نيـز بـا    مقايسـه بـود كـه    بهتـر پـردازد و   مسلمان و متفكران جديـد غربـي مـي   

منتسـكيو انجـام   ) رم(روح القـوانين، علـل عظمـت و انحطـاط     :هايي همانند كتاب
  . گرفت مي
هـايي   م ، ضـعف العـ سازي، فهرست موضوعي و فهرست ا كتاب از لحاظ نمايه   

  .دهاي بعدي تكميل شو دارد كه بهتر است در چاپ
  





  

  

  

  

  

  

  تاريخ تفكر اجتماعي در اسالم  :نام كتاب* 

  غالمرضا سليم :مترجم  /مؤلف *

  نور دانشگاه پيام :ناشر* 

  دهم، تهران :نوبت و محل چاپ* 

  1383 :سال نشر* 

  
  تاريخ تفكر اجتماعي در اسالم -2

اين كتاب منبع اصلي درس تاريخ تفكر اجتماعي در اسـالم در مقطـع كارشناسـي    
تـوان بـه مـوارد     مـي از آثار مشابه . هاي علوم اجتماعي دانشگاه پيام نور است رشته

  :ذيل اشاره نمود
  دفتر همكاري حوزه و دانشگاه               اسالم تاريخ تفكر اجتماعي در -  
  هدايت اهللا ستوده       اسالم تاريخ انديشه هاي اجتماعي در -  
  تقي آزاد ارمكي           انديشه اجتماعي متفكران مسلمان -  

  از فارابي تا ابن خلدون        

  تقي آزاد ارمكي      انديشه هاي اجتماعي متفكران مسلمان -  
  از خواجه نصير تا مطهري     

  محمود نفيسي    سيري در انديشه هاي اجتماعي مسلمين -  
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  بررسي شكلي) الف
هاي نظري و بيشـتر بـه    و روان نوشته شده و چون كمتر به بحث متن نسبتاً سليس

. شـود  كه خطاي آن محسوب مـي  .ايت گونه داردرو ةح حال افراد پرداخته جنبشر
 ،در بسياري از موارد ،اصوالً ،اعمال قواعد نگارشي است وكتاب نيازمند ويرايش و

حجم اثر بـراي دو  . منطق حاكم بر بيان مطالب، منطق گفتار است تا منطق نوشتار 
ه كه اثـر بـه چـاپ دهـم رسـيد      با وجود آن. واحد درس بسنده و واقع بينانه است 

  .هاي متوالي پديد نيامده است چاپي دراست ولي هيچ تغيير
اثرفاقد جدول، تصوير، فهرست اجمالي، بيان ضـمني هـدف، فهرسـت اعـالم،         

  .شناسي است و فقط بخش سوم داراي مقدمه است فهرست موضوعي و كتاب
  

  بررسي محتوايي) ب
 »تفكر اجتمـاعي «رسد مفهومي روشن از اصطالح  گرچه در نگاهي كلي به نظر مي

ي اجمـالي بـه لحـاظ كـاربرد     ا قرار نگرفتـه اسـت ولـي در نگـاه    در اين كتاب مبن
چنـد ميـزان اسـتفاده از     هـر  ؛شـود  مشكل خاصي ديده نمي ،تخصصي ها اصطالح
هـايي از ايـن حيـث ديـده      در برخـي مـوارد، كاسـتي    .بسيار كم اسـت  ها اصطالح

. »هـا  آوري اطالعـات يـا داده   گـرد «بـه جـاي    »گرد آوري مواد«: چون هم ،شود يم
  . است سوق دادن به كار برده را به معني »اتساق« 21در ص ،مؤلف

ضعيف اسـت، سـعي   ميزان بهره گيري از ابزارهاي علمي جهت تفهيم موضوع،    
ها منطبق با سرفصل باشد ليكن در محتوا اين انطباق به چشم  شده تا عناوين بحث

تـاريخي دارد و   و نظري پرداخته و بيشتر جنبة علمياثر كمتر به بحث  .خورد نمي
تصـار  مبـاحثي   بسيار به اخ... ها همچون دكتر شريعتي و  در مورد برخي شخصيت

ده درصد كتاب به صورت مستقيم به تاريخ تفكر اجتماعي  كه مطرح شده در حالي
  . پرداخته شده است

االت شخصـي و آثـار   انبوهي از اطالعات مربوط به جايگاه علم در اسالم ، احو   
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ي مردم نگاري ارتباط چنداني با ها روشعلمي غير اجتماعي انديشمندان مسلمان و
ي مختلفي است كه انسـجام نـدارد و بـه    ها اثر تلفيقي از كتاب. عنوان كتاب ندارد 

مسائلي است كه گـاه بـه تـاريخ     هاي اين و آن دربارة از نوشته اي صورت مجموعه
آمـد   روز »روش«به ويـژه از نظـر    ،اين اثر. چشمي داردتفكر اجتماعي هم گوشه 

با موضـوع كتـاب هـم     مرتبط اطالعات آن نيز نه تنها روز آمد نيست بلكه،. نيست
رسـد در تـدوين اثـر،     و بـه نظـر مـي    شود خاصي در آن ديده نمي آورينو. نيست

  .طرحي كلي وجود نداشته است
عدم بهـره گيـري    از  حكايت ،دودهاي طوالني و مكرر از چند منبع مح نقل قول   

 -25 -24 -22 -21ص : ك.بـراي نمونـه ر  (ؤلف از منابع موجود اسـت  مناسب م
و در مـواردي جمـالت   . خورد اين نكته در سراسر كتاب به چشم مي...)  29 - 27

ة دربـار .. و 47، ص 5، ص2سطر  3ص :مانند روايات بدون ذكر سند وجود دارد،
  . اولين خطبه ابوبكر

و ) 114ص(گاه در متن كتاب ارجاع داده شـده . نيز يكسان نيست ها ارجاع يوهش   
اي  بخـش عمـده  [. گاه به نام كتاب) 15ص(گاه داخل پرانتز، گاه به نام صاحب اثر

) �10ص(اصـول خمسـه معزلـه   : از كتاب، ربط زيادي با عنوان كتاب ندارد مانند
بررسـي  ) �54ص(بررسـي كتـاب تـاريخي    ) �2ص (جبر سطر ابن سينا دربارة

اي نگاشته شده كـه بـراي هـر     مورخة اثر به گونه و] )� 84ص( هاي فصل  كتاب
  .تواند مورد استفاده قرار گيرد كتاب ديگري هم عيناً مي

  
  پيشنهادها

  . نياز دارد تيتر بندي و فصل بندي و صفحه آرايي مجددكتاب به  -  
 .افزايد ناي كتاب ميبه غ )ره(افزودن فصلي در خصوص آراء امام خميني -  

 .نيز ضروري است متفكران مسلمان يهاي نظري آرا پرداختن به جنبه -  

  





  
  
  

  

  

  

  مباني تاريخ  اجتماعي ايران :نام كتاب* 

  غالمرضا سليم :مترجم  /مؤلف* 

  نور دانشگاه پيام :ناشر* 

  هشتم، تهران :نوبت و محل چاپ* 

  1382 :سال نشر* 
  

  ايرانتاريخ اجتماعي مباني  -3
ازجملـه منـابع اصـلي در درس مبـاني تـاريخ       ايـران  مباني تاريخ اجتماعيكتاب 

از جمله كتبي كه در اين زمينه به چاپ . اجتماعي ايران در دانشگاه پيام نور است 
ـ  مباني تاريخ اجتماعي ايـران رسيده است مي توان به كتاب  ليف رضـا شـعباني   أت

و محتوايي پرداخته  شكلياثر به لحاظ  بررسي مختصر ايندر ذيل به . اشاره نمود
  .شده است

  
  بررسي شكلي) الف

 هـاي آن بـراي   فصـل حجم اثر با توجه به دو واحد درسي مناسب است ليكن سر
نوع نگارش اثـر روان و رسـا نبـوده و    . رسد  اين واحد درسي مناسب به نظر نمي

خـي از ايـن   بر. نمايـد  خواننـده را دچـار ابهـام مـي     ،در برخـي مـوارد   ،همين امر



 علوم اجتماعي نقدنامه    204

 

 رسـد اثـر ويـرايش    اصول نگارش است و به نظر مي مشكالت نيز به دليل ضعف
معمولي در  تغيرات ظاهري. دي الزم در متن است زيرا فاقد عالئم سجاون ،نشده
هـر چنـد توضـيح مختصـري بـه عنـوان       . خورد هاي بعدي اثر به چشم نمي چاپ

ـ    مقدمه ذكر شده است ليكن  اي در ابتـداي   ا مقدمـه به گونه مجـزا مقدمـة كلـي ي
جدول و تصوير ، خالصـة   ،گيري چنين فاقد نتيجه اثر هم. فصول بيان نشده است
  .شناسي است ي و فهرست اعالم و موضوعي و كتابكل فصول يا حتي خالصة

  
  بررسي محتوايي) ب

يخ ميزان جامعيت محتوا و موضوع اين اثر، با توجه بـه اهـداف درس مبـاني تـار    
هر چند محتواي اثر بـا فهرسـت انطبـاق     ،رسد ضعيف به نظر مياجتماعي ايران، 

تواند اهـداف درس را محقـق نمايـد و     ولي به طور كلي ضعيف بوده و نمي ،دارد
 عالي برنامه ريزي نيـز در ايـن اثـر لحـاظ     موارد مندرج در سرفصل شوراي ،حتي

اي فكـري،  ه اديان و مذاهب و نحله دربارة ،مثال براي. نشده و مغفول مانده است
هاي  هاي توليد و كشاورزي و دامداري، نهادها و نظام  علوم و تعليم و تربيت شيوه

اي شايسته پرداخته  به گونه... ايي و روستا نشيني واجتماعي شهرگرايي و قبيله گر
  .نشده است

 ،آمـد  با توجه به رشته و مقطع تحصيلي تغييراتي در اثر پديد مـي  شايد بد نبود   
بايسـت ضـمن شـرح     مدرس مـي  ،در رشته تاريخ و چه علوم اجتماعيچه  ،مثالً

طـول ايـام    در تـاريخ اجتمـاعي ايـران در    ساختارهاي مادي و معنوي اثـر گـذار  
كـه   ،را هاي مهـم متفكـران و علمـاي اجتمـاعي و فالسـفه تـاريخ       گذشته، نظريه

د و يـا  بـه بحـث بگـذار    ،تواند در فهم و تفسير تاريخ ايران كاربرد داشته باشد مي
توليـد آسـيايي    نظريـه ابـن خلـدون، شـيوة     :چـون  ها هم اي به برخي نظريه اشاره

  .بنمايد...ماركس و
تـوان از   تاريخ اجتمـاعي ايـران اسـت ولـي مـي      هرچند عنوان اثر در خصوص   
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اثر فاقد هر گونه نوآوري اسـت و در  . ها و اطالعات به روز نيز استفاده نمود داده
بـه نظـر   . هاي مكرر، از ارزش علمي آن كاسته اسـت  قتباسبسياري موارد اخذ و ا

ا و هـ  ارجـاع  استفاده نشده اسـت و شـيوة   رسد از منابع و مĤخذ به حد كفايت مي
ـ    ، ها نيز صحيح نيست يادداشت ع خواننده را به آگـاهي و شـناخت درسـتي از منب

  .نمايد اصلي مطالب اخذ شده رهنمون نمي
  

   پيشنهاد
اسـت كـه    ، ايـن  مـاعي ايـران  مباني تاريخ اجتكتاب ص قابل تأمل در خصو نكتة

موجود اسـت كـه    كتابهاي اين  ابهامات زيادي در عنوان و سرفصل اشكاالت و
  .اند نيازمند اصالح

هـاي علـوم    نگـر از متخصصـان رشـته    بهتر است گروهي ورزيده و توانـا و ژرف 
  .نمايند نگارش متني براي اين درس اقدامبه اتفاق جهت انساني و اجتماعي 





  
  
  
  
  
  
  
  
  

                            

  زدهميس فصل  

  مردم شناسي





  

  

  

  

  

  

  شناسي مباني انسان :نام كتاب* 

  االميني محمود روح :مترجم  /مؤلف* 

  عطار :ناشر* 

  ششم، تهران :نوبت و محل چاپ* 

  1374 :سال نشر* 

  

  مباني انسان شناسي -1
ناسـي رشـته علـوم اجتمـاعي محسـوب      اين اثر ، اثري اصـلي در درس مـردم ش  

  :توان به موارد ذيل اشاره نمود از آثار مشابه مي. شود مي
  علي اكبر ترابي                     مردم شناسي  - 
  ژان كازنو                      مردم شناسي - 
  كاسيرر                      انسان و فرهنگ  - 
  محسن ثالثي/ وديگران دانيل پتس                       انسان شناسي و فرهنگ  - 

  
  بررسي شكلي) الف

). 214چـون ص  هـم ( نيسـت  نياز از ويرايش هـم  متن اثرنسبتاً روان است ولي بي
بنيـاني   هـاي  ، به انضمام فرهنگ لغات و اصطالحهاي تخصصي و واژه ها اصطالح
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ايي پيشـنهاد  ه معادل ،در برخي موارد ،به خوبي به كار رفته است و ،مردم شناسي
 »مكتب« كه معادل School در» دبستان « :مانند ،نيستامروز مورد قبول شده كه 

  .تر است رايج
البته نويسنده . ترجمه شده و مواردي از اين قبيل »كارآيي هب«يا فوتكسيوناليسم كه 

تـدوين   دارد و در هنگـام  سازي اظهـار مـي   در اين موارد نظر خود را براي معادل
  .چندان در فارسي رايج نشده بودند ها از اين اصطالحكتاب برخي 

  .، مقدمه، فهرست مطالب،  و فهرست منابع و مĤخذ استگفتار پيشكتاب داراي  
  

  بررسي محتوايي) ب
برخـورد يـا تهـاجم     وجـاي فصـلي كـه در آن بـه بررسـي انتقـال       در اين كتاب 

بـه مبـاحثي    154-152خالي است و صـرفاً در صـفحات  ها پرداخته شود،  فرهنگ
  .رسد فرهنگ اختصاص يافته كه كافي به نظر نمي پيرامون اشاعة

برخي از منـابع بـه صـورت غيـر     . دنها و فصول ارتباط منطقي خوبي دار بخش   
آن  ك فصل ، فهرسـتي از منـابع  جز ي ها در پايان فصل. ورقي آمده استفني در پا

  .نيست موجود فصل
انسـان  ه تحليل زندگي اجتماعي و فرهنگـي  اين اثر با نگاهي تجربي و طبيعي ب  

انسان شناسـي در ايـران    هاي ديگري در زمينة هاي اخير ديدگاه در دهه .پردازد مي
انسـان و   »هـاي اسـاطيري   اسـاطير و فرهنـگ  «مطرح شده است، مباحثي پيرامون 

برخــي از چنــين  و هــم) شــود كــه در ترجمــة آثــار كاســيرر ديــده مــي(فرهنــگ 
هـايي از   نسياليسم به مسائل فرهنگي، نمونهو اگزيستا شناختيرويكردهاي پديدار 

  .مسايلي هستند كه در كتاب اثري از آنها نيست



  

  

  

  

  

  شناسي شناسي و مردم جامعه :نام كتاب* 

  اهللا طيبي حشمت :مترجم  /مؤلف* 

  انتشارات دانشگاه :ناشر* 

  ، دومتهران :نوبت و محل چاپ* 

  1374 :سال نشر* 

  
  سي و مردم شناسي ايالت و عشايرجامعه شنا -2

  :به موارد ذيل اشاره نمود توان از جمله كتب مشابه مي
  ايرج افشار سيستاني              چادرنشينان و طوايف عشاير ايران ها ، ايل - 
  بهاروند اللهي امان اسكندر                                   كوچه نشيني در ايران - 
  عبداهللا شهبازي                    خت ايالت و عشايرمقدمه اي بر شنا - 
  علي بكوك باشي                                   جامعه ايلي در ايران - 

جـزء دروس   شناسي ايالت و عشـاير مقطـع كارشناسـي    اين اثر در درس جامعه
  .شود اصلي محسوب مي

  
  بررسي شكلي) الف

ـ  ؛نگارش كتاب رسا و روان است سـتفاده از  ف توانسـته اسـت ضـمن ا   يعني مؤل
. آنها از جمالت ساده و قابل فهمي اسـتفاده كنـد   مفاهيم علمي براي روشن شدن
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جمالت طوالني و تركيبي را انتخاب نمـوده   نويسنده براي بيان مطالب خود، اكثراً
 مطالـب را ... است اما توانسته است با تقسيم بندي جمالت به وسـيله ويرگـول و  

  .باشد ارائه دهد فهم و انتقال قابل بطوري كه
طـرح روي  . نگاري و صفحه آرايي قابـل قبـول اسـت    از لحاظ حروف فوقاثر    

زنده تصاوير زيبا و برانگيتوانست از مجالت اگرچه نمودي از عنوان است ولي مي
كن به علت نبود ل. واحدي تنظيم شده است 3و2 كتاب براي دروس. استفاده شود

  .واحد نيز مورد استفاده قرار گيرد 2 اند برايتو پيچيدگي مطالب مي
  .شناسي است گيري، خالصه و كتاب كتاب فاقد نتيجه

  
  بررسي محتوايي) ب

معـادل سـازي فارسـي    كار برده و در همؤلف اكثر مفاهيم را به صورت فرانسوي ب
بـه زبـان انگليسـي     با توجه به اينكـه دانشـجويان اكثـراً   آنها نيز موفق بوده ليكن 

  .شد خوب بود كه معادل انگليسي آنها نيز ذكر مي ،ي دارندآشناي
از برخي ابزارهـاي علمـي الزم بـراي تفهـيم      ههرجا كه الزم بود در اين اثر تقريباً

بيني بـراي   در توضيح رمالي، فال گيري ، و طالع ،مثالً ؛موضوع استفاده شده است
چنـين   هـم ؛ )305ص( نشان دادن رموز از جداول مربوطه نيز استفاده شـده اسـت  

ذكـر   277- 244و خط مربوط به آن در صفحات  اي از واحد شمارش پول نمونه
  .شده است

هـا و يـا    با توجه به مفاهيمي كه دانشگاه مند بوده فهرست كتاب را نويسنده عالقه
، تطبيـق داده و از اطالـه كـالم خـودداري      انـد  مشخص كرده هاي آموزشي سازمان

كليـات   ،در ايـن اثـر   آنان تطابق و با نظر داشتن اهداف با دراب مطالب كت. نمايد
مـورد   تقريبـاً  تعريف عشاير و پراكندگي عشـاير  ،مربوط به جامعه عشايري ايران

عشـايري ايـران    به شهرهاي عشايري و جمعيـت  يبسيار جزئ بحث قرار گرفته و
زي ايران بـه صـورت مختصـر    عشاير مرك ، در موردچنين هم ؛پرداخته شده است

بحث هاي مربـوط بـه    ث شده اما مورد بررسي قرار نگرفته است؛ همچنين بهبح
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عمومي به صورت بسيار مختصر و  بافت اجتماعي وسياسي و قدرت آن در سطح
اما همـين مفـاهيم و اصـطالحات در مـورد كردهـا بـا        ؛شده است جزئي پرداخته
هـاي مـردم    هكتاب با وجود فراواني فاقد نظري. ارائه شده استتري  توضيح مفصل
جديدترين منبع مورد استفاده از زبان انگليسـي   درزمان نگارش اثر،. شناسي است

كـه  . اسـت  )ش. ه ( 1369م و در بخش كتب فارسي،  سال  1988، سالو فرانسه
  .مناسب است ،با توجه به تاريخ انتشار اثر

 هاي استنادها و ارجاع. به فصولي تقسيم شده استها  ها و بخش كتاب به بخش   
اثر در سطح قابل قبولي است و چه در متن و چه در پاورقي به منبع مورد استفاده 

  .دقيقاً اشاره شده است
چنان به عنوان كتـاب درسـي مـورد اسـتفاده قـرار       اگر قرار باشد اين كتاب هم   

برآن تكيـه شـده اسـت،     در اين كتاب بسيار كه، رد، كُگيرد، نمونه ايالت و عشاير
محور  ،بايستي مي و قاعدتا اخت ايالت و عشاير ايران نيستي شنبرا كاملي نمونة

  .بختياري و قشالقي را نيز در برگيردايالت و عشاير  اين كتاب،
، اعمال تغييرات در اثـر منتفـي   ب درقيد حيات نيستمؤلف فرزانه كتااز آنجا كه 

. شـود ي اسـتفاده  بهـاي اثـر از كتـب جـان     بهتر است براي رفع كاسـتي  ،لذا ؛است
مسـئله جمعيـت شناسـي تـاريخي و جمعيـت       ،پرداختن به كوچ نشيني در ايـران 

شناسي فعلي قبايل و عشـاير ايـران، تغييـرات و افـت و خيزهـاي شـديد آن در       
پرداختن به آنهـا الزامـي    ،ذيل عنوان اين درس ،از جمله مباحثي است كه ،گذشته

  .ار خواهد كرداست و روند طبيعي و فعلي جمعيت عشايري ايران را آشك
ر كتـب  يفراموش شـده در ايـن اثـر و سـا     و مسئله است دومين فصل بسيار مهم

سرگرداني در ميان مردم . مسئله آينده عشاير است ،مربوط به كوچ نشيني در ايران
هاي كتاب بـا مـتن    شناسي ايالت و عشاير سبب شده كه پيوست شناسي و جامعه

ـ . پارچگي الزم دست نيابند كتاب به يك ايـن كتـاب    ،اوجود مطالـب بيـان شـده   ب
عنوان كتابي مرجـع مـورد اسـتفاده قـرار     ه تواند ب نقاط قوتش مي چنان به دليلِِ هم

  .گيرد





  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                     

  چهاردهم فصل

  ها جامعه شناسي سازمان                    
  





  

  

  

  

  

  

  ها شناسي سازمان جامعه :نام كتاب* 

  منوچهر صبوري :مترجم  /مؤلف* 

  تا شركت شب :ناشر* 

  ، اولتهران :نوبت و محل چاپ* 

  1374 :سال نشر* 

  

  ها جامعه شناسي سازمان -1
شناسـي   هاي معـروف در جامعـه   به ساير رشتهها نسبت  علم جامعه شناسي سازمان

ر ما اين رشته در كشو. استشناسي شهري از قدمت كمتري برخوردار  نظير جامعه
ي مهجورتر بوده و بـا اسـتقبال كمتـري مواجـه شـده      سشنا هاي جامعه رشته ازساير
البتـه  . ها يكي از منابع درسي اين رشـته اسـت    كتاب جامعه شناسي سازمان. است
از ديدگاه مـديريت   بيشترهايي در اين زمينه به رشته تحرير در آمده است كه  كتاب

  : شود ورد اشاره ميبه چند م در اينجا نگاشته شده است كه
  علي پارسائيان/ هال .ريچارد اچ        سازمان ، ساختار ، فرآيند و ره آوردها - 
  محمد اعرابيو                             
  ابقيس حسين وزيري/ هنري فيتز برگ                            پنج الگوي كارسازي - 
  حسين شكركن  / ترنس ميچل    نيها ، زمينه رفتار سازما مردم در سازمان - 
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  كاوه محمد سيروس/ اديرس اسياك             ها ، پيدايش و دوره عمر سازمان - 
                         ها  مرگ سازمان

  رين قلي پور آ                   ها كتاب جامعه شناسي سازمان
  )از نظر موضوعي به اين اثر نزديكتر است(

  
  بررسي شكلي) الف

رواني بيان، تناسب نسبي آن براي تـدريس، دقـت و رعايـت    از نكات قوت كتاب 
هاي فارسي مناسب و نداشـتن موضـع    امانت در نقل قول مطالب، استفاده از معادل

  .هستند هاي اجتماعي گيري منفي در برابر ارزش
  

  بررسي محتوايي) ب
اركت سـازماني،  هـا ، مشـ   فرهنگ سازماني، تعارض و تقابل سازمان :مباحثي نظير 

گيـري در   هـا، ارتباطـات، اطالعـات و تصـميم     هاي محلي، اعضاي سازمان سازمان
ها در كشورهاي جهان سوم از جمله مطالبي هستند كه هـيچ و   سازمان وها  سازمان

تناسـب مطالـب ارائـه شـده در     . اند كمتر مورد توجه نويسنده محترم قرار گرفته يا
 6ربرخـي د ) فصـل اول (صـفحه   3فصـول در  فصول نيز رعايت نشده و برخـي از 

  .اند تدوين گرديده) 4فصل(صفحه  63و برخي ديگر در ) 9فصل(صفحه 
مطالب مطرح شده در كتاب بسـيار قـديمي بـوده و مباحـث تـازه و       ،عالوه بر آن

علـم  . ها در آن مورد توجه قرار نگرفته است جديد در زمينه جامعه شناسي سازمان
شناسـي بعـد از    هـاي رشـته جامعـه    همراه با ساير بخـش  ها جامعه شناسي سازمان

ر و تحوالت به اين تغيي الت جدي مواجه گشته و الزم است؛ امابا تحو ،1980دهه
فصل دوم با مباحث زائدي مواجه  شكلِ نامناسبي گردآوري شده است، براي مثال،

 ،وردتيلور هر چند تحول بزرگي در امر مديريت بـه وجـود آ   هاي نظريه. شويم مي
تـر و   توانـد مطالـب تـازه    از حد به مبحث مديريت علمـي او مـي  اماپرداختن بيش 
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ازجمله مشكالت ديگر كتـاب ،  . تحوالت بعدي را تحت الشعاع خويش قرار دهد

نظـم   .سـت ا هاي بومي و ملموس نشدن آن با مسائل ملـي مـا   عدم استفاده از مثال

حجـم آن در   متناسب بـودن كتاب هم به علت پراكندگي بحث وناكم بر منطقي حا

  .اي مختلف زير سؤال استه ها و بخش فصل

  

  پيشنهادها

   استفاده از مطالب جديد و به روز؛ - 

  هاي فراموش شده؛ پرداختن به سرفصل - 

هـاي مناسـب از    ردن مثـال هـاي مختلـف و آو   تنظيم حجـم مطالـب در بخـش    - 

ت تـدريس درس  تواند ارزش كتاب را به حد يك كتاب مطلوب جه كشورمان مي

  .ها در سطح كارشناسي ارتقاء بخشد جامعه شناسي سازمان





  
  

  

  

  

  

  ها آورد سازمان ساختار فرآيند و ره :نام كتاب* 

  علي پارسائيان و محمد اعرابيان/ هال . ريچارد اچ :مترجم  /مؤلف* 

  هاي فرهنگي دفتر پژوهش :ناشر* 

  ، سومتهران :نوبت و محل چاپ* 

  1383 :سال نشر* 
  

  سازمان ساختارفرآيند و ره آوردها -2
  

در رشته مديريت و جامعـه شناسـي و   آوردها  ساختار، فرآيند و ره: كتاب سازمان
كارشناسـي   ها درمقطع مباني سازمان و جامعه شناسي سازمان به در دروس مربوط

  .جزء منابع اصلي است
  .توان به موارد ذيل اشاره نمود از جمله ساير كتب اين حوزه مي

  منوچهر صبوري                   ها جامعه شناسي سازمان  - 
  آرين قلي پور                   ها جامعه شناسي سازمان  - 

  
  بررسي شكلي) الف

 ،مثـال  ؛ براياين اثر از نظر نگارش در برخي موارد روان ورسا ترجمه نشده است
دوم ،  ، جملـة پاراگراف سوم  14 تا آخر پاراگراف يا صفحة 10سطر 145صفحة 
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روان نبـودن مـتن بـه دليـل رعايـت نكـردن        گاهي.... پاراگراف سوم 212 حةصف
در بسـياري از جاهـاي كتـاب     »اين«كلمه  ،مثالً ؛قواعد ويرايشي و نگارشي است

 215 صـفحة  ،ماننـد  ؛اي بـه معنـي جملـه وارد نشـود     د وكلمهتواند حذف شو مي
 ا آورده شده است مانند كلمةج نابهجمله سوم يا برخي از كلمات  پاراگراف آخر ،

  .223پاراگراف سوم صاول از  جملة، تر بيان شود توانست تيره تر كه مي سياه
ي سرحجم اثر با تعداد واحدهاي دواحدي است ،  3كه اين درسبا توجه به اين   

، تغييرات ظاهري در جلد، نـوع كاغـذ و   درچاپ سوم اثر. رسد مناسب به نظر مي
  . تري يافته است عمل آمده و كتاب شكل مطلوبچيني به  حروف

فصول ، فهرست تفصيلي مطالب، نتيجة فصـل،   داراي بيان صريح هدف، مقدمةاثر
فهرست اعـالم و موضـوعي و فهرسـت     ،فصول جدول، تصوير ونمودار، خالصة

  .منابع است
  

  بررسي محتوايي) ب
 در ترجمـة  اب مناسب و خـوب اسـت لـيكن   كار رفته در اصل كت هب هاي اصطالح

 »اختيـار «كـه بـه   ) Authority(» اقتـدار «مثل كلمه  مناسب نيست، ،موارد برخي
هايي كه مربوط به لغات دانش مديريت است  اكثر معادل سازي. ترجمه شده است

  .استمناسب ) ها به دليل تخصص مترجم (
ثـر  اين اثر براي تفهيم موضوع، از ابزارهاي علمي به خوبي استفاده شده و اكدر   

موارد الزم براي يك كتاب درسي در آن مراعـات شـده اسـت و فقـط تمـرين و      
  .آزمون در آن لحاظ نشده است

جامعـه شناسـي    لحاظ جامعيت محتوا، اين اثـر كليـة مباحـث الزم در زمينـة     به  
چـاپ هفـتم اثـر اصـلي در      .گيرد اين اثرچهارده فصل دارد در بر مي ا راه سازمان

كـه در   ،ترجمه از روي چاپ ششم صورت گرفته است بازار موجود است و اين
ها و اطالعات موجود  توان گفت كه داده و تقريبا مي ،انتشار يافته است 1997سال
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بندي مناسبي از مطالعات سازماني عرضـه   در اين اثر جمع. در كتاب به روز است
  .داي از نوآوري محسوب شو تواند نمونه شده است كه به نوبه خود مي

ـ   ب با توجه به منطكتا   ي انجـام گرفتـه و   ق استقرايي و بر اسـاس مطالعـات جزئ
چنـدين   بندي هـر موضـوع،   براي جمع. ده است هاي الزم از آن استنباط ش تعميم
گيري مكتب كاركردگرايي با روش  جهت. به صورت نمونه ذكر شده است مطلب

  .شناسي اثبات گرايي تنظيم شده است
دقيق است و فقـط در   ها يابي بيشتر معادل .دك است بسيار ان ها توضيحات مترجم

كه در كتب جامعه شـناختي اغلـب   اند  آورده »اختيارات« Authorityمقابل كلمه
  .شود ترجمه مي» اقتدار«
  

  پيشنهادها
توانـد مشـكل    ، مـي انجام ويراستاري ادبي توسط يك ويراستار متخصص -

 .فع نمايدرا براي تدريس ر آن

  
 





  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پانزدهم لفص   

  ها ر حوزهيسا                          

  





  

  

  

  

  

  

  جامعه و سياست :نام كتاب* 

  منوچهر صبوري/ مايكل راش  :مترجم  /مؤلف* 

  سمت :ناشر* 

  ، اولتهران :نوبت و محل چاپ* 

  1374 :سال نشر* 

  

  جامعه و سياست -  1
ملـه آثـار مشـابه    از ج. اين اثر جزء منابع اصلي درس جامعه شناسي سياسي است

  :توان به موارد ذيل اشاره نمود مي
  ابوالفضل قاضي ةترجم/موريس دو ورژه   جامعه شناسي سياسي - 
  منوچهر صبوري ةترجم /تي بي با تامور   جامعه شناسي سياسي - 
  سين بشيريهح  جامعه شناسي سياسي - 
  آراسته خو  جامعه شناسي سياسي - 

  
  بررسي شكلي ) الف

بـراي   ،بنـابراين . اي بر جامعه شناسي نوشـته شـده اسـت     وان مقدمهمتن اثر به عن
 ةترجمـ . ن آن سـاده وروان اسـت   زباه ودر واقع شدانشجويان كارشناسي تدوين د
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 در مقطـع  تاحدوديو  مقطعاين  در متن نيز از سادگي و رواني الزم جهت استفاده
در ترجمه ديده  جمالت مبهمي موارديالبته در  .برخوردار است ،كارشناسي ارشد

و اگـر   در اين زمينه ، معرفت اساساً« :جمله ،مثالً.  211و  100ص  :مانند ،شود مي
هـا و دربـاره    افـراد و گـروه   عاتي واقعي دربارة جامعه، دربـارة چه نه منحصراً اطال

مـبهم  ) 100ص( »دشو  موارد گذشته و حال تعريف مي ر همةجهان فراسوي آنها د
  .جمه خوب و روان استترولي در مجموع . است

هاي مناسـب اسـتفاده شـده اسـت      از معادل ،مفاهيم تخصصي جا افتاده در ترجمه
 political»فرهنـگ سياسـي  «،  8صـفحة  civic culture »فرهنگ مدني« :مانند

culture  نامزد كردن«، 55ص «nomination شورش«و  149ص« rebellion 
، ترجمـه  سي سياسيجامعه شنا در ،اما در مورد مفاهيم تخصصي جديدتر. 222ص

 Reputationalبـراي   74ص  »رويكـرد آبرويـي  «معـادل   مـثالً  ؛اشـكاالتي دارد 

approach يـا   .استتر مناسب »رويكرد شهرت«سد و معادل ر مناسب به نظر نمي
مناسب به نظـر  ) 109ص(political efficacy براي  »اثر بخشي سياسي«مفهوم 

هـاي   گاهي نيز ترجمـه . رسد تر به نظر مي درست »توان سياسي« رسد و مفهوم نمي
 :ماننـد  ،كند است، كه خواننده را متحير ميشده  لفظي غلط از برخي مفاهيمتحت ال
ر چنـد بـار د  ) 145ص( spoils system بـراي واژة  »نظـام فسـاد اداري  « مفهوم

ي به فساد اداري ندارد بلكه منظـور از آن  ربط كتاب استفاده شده است كه در اصل
  .هاي سياسي بوسيله حزب غالب در انتخابات است از پست صدي شماريت

بنـابراين در كــابرد مفــاهيم تخصصــي مناســب بــراي برخــي از مفــاهيم انگليســي  
   .شود صي اشكاالت جدي در ترجمه ديده ميتخص

نمايـه و فهرسـت منـابع و     ،كيفيت چاپ در حد متوسط است و اثر فاقد خالصـه 
  .مĤخذ است
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  واييبررسي محت) ب
 هـاي  ؛ البتـه بعضـي از موضـوع   كتاب با توجه به تعداد واحد درس مناسـب اسـت  

هـاي سياسـي و انـواع     احـزاب و گـروه   :مانند كالسيك در جامعه شناسي سياسي،
بـه   ،در عـين حـال  . هاي سياسي، در حد الزم مورد توجه قرار نگرفتـه اسـت   نظام

بهتـر  . ه الزم شده اسـت ارتباط سياسي و افكار عمومي توج :مباحث جديدي مانند
هـاي   جنـبش  ةفصلي دربـار  ،كه بسيار خاص است .)انقالب( 11جاي فصل  هبود ب

  .شد انقالب مي از آن هم مربوط به بخشي شد كه مي سياسي تدوين
از  د و براي تـدوين آن ترتيب فصول و مطالب كتاب انسجام و تسلسل الزم را دار

در زمان ورود ( ه منابع موجود در كشوربا توجه ب. استفاده شده است بسياري منابع
اسـت    مطرح كـرده  براي دانشجويان هاي جديدي را افق اين اثر) ر به بازار كتاباث

ار عمـومي  و مباحث جديدي در مورد افكـ  )فصل سوم( زنجيرة فرمانبرداري: مانند
  .)فصل نهم( ها در آن ش رسانهو نق
نويسـد   حث ازتوتاليتاريسم مـي ، در ب 88نويسنده در بخشي از كتاب در صفحة    
هـاي اسـالمي    يك ابزار تحليلي شايد بتواند در مورد رژيـم  توتاليتاريسم، به منزلة«

يعنـي در يـك كشـور    » ر گرفتـه شـود  مانند ايران بعداز سقوط شاه به كـا  ،بنيانگرا
در عـين  . تواند گرايش هاي توتاليتاريستي در حدود كم يا زيـاد مشـاهده شـود    مي

. داد ود مترجم محتـرم در يـك زيرنـويس ايـن مطلـب را توضـيح مـي       ب بهتر، حال
انقـالب، در  پس از  اي از دورة در مرحله ، كه معموالًشد كه بايد ذكر مياين ويژه، به

گرايشـي توتـاليتري در    ،)حاكميت تنـدروها  مرحلة اصطالحدر (يك مرحله خاص
حله از انقـالب  مر آن مؤلف نظرش بيشتر متوجة ،اكثر انقالبات وجود دارد و شايد

اشاره به روندهاي بعـدي در جهـت تضـعيف چنـين      ،عالوه هب. اسالمي بوده باشد
  .توانست مفيد باشد گرايشي مي

  





  
  
  

  

  

  

  

  هاي اجتماعي ها و نابرابري شناسي قشر جامعه :نام كتاب* 

  لو سعيد خدابند :مترجم  /مؤلف* 

  جهاد دانشگاهي مشهد :ناشر* 

  د، اولمشه :نوبت و محل چاپ* 

  1372 :سال نشر* 

  
  هاي اجتماعي جامعه شناسي قشرها و نابرابري -2

 هـايي  هـا و موسسـه   بندي در برخـي دانشـكده  اين اثر در درس جامعه شناسي قشر
. است شناسي قشربندي رعي درس جامعهامام خميني جزء منابع ف چون موسسة هم

  :توان به موارد ذيل اشاره نمود مي از جمله آثار مشابه
  من كاشي، داورمحمد مؤ                            جامعه شناسي قشرها و - 

  شيخاوندي و عبدالعلي رضايي                            نابرابريهاي اجتماعي
  گرپ       ناي قشرها و نابرابريهاي اجتماعيجامعه ش - 
  حسين اديبي                    جامعه شناسي طبقات اجتماعي - 
  لئونارد رايزمن، ماريانواف                            امعه شناسي قشرها وج - 

  پور محمد قلي / انگويتا                            نابرابريهاي اجتماعي
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  بررسي شكلي متن) الف
له، صي تا حدي موفق عمل كرده، طـرح مسـئ  كارگيري واژگان تخص هنويسنده در ب

برخي از منابع كه در پايان آمـده ،  . ا ذكر نكرده استگيري، خالصه و نمايه ر نتيجه
 جملـه  در متن از آنها استفاده نشـده اسـت، از   براي مراجعه و مطالعه بوده و ظاهراً

، 1369، مجموعـه اطالعـات   1364، بابـايي ، اشـرف 76، لـين سـن    980گلدهمبر(
ن ذكر مورد بدو 60ارجاع در داخل متن  120چنين از حدود  هم...) و1367تودارو 

  .صفحه است
  

  بررسي محتوايي) ب
ها نسـبت   اي تناسب دارد، ليكن عنوان فصل هفهرست مطالب با مطالب متن تا انداز

انـواع  «مثـال، فصـل اول ،    عيت الزم برخوردار نيست؛ برايبه محتواي متن از جام
ـ  »قشر بندي است دي مبتنـي بـر منزلـت و    ولي در واقع در مورد بيان نظام قشر بن

كـه در واقـع محتـواي     اسـت  »طبقه و قشـر «عنوان فصل سوم . كند ث ميطبقه بح
در . چون نظريه قشـر بنـدي وبـري اسـت     هم ،فصل راجع به نظريه هاي قشربندي

 كه نظريه قشـربندي وبـري بايـد در فصـل دوم بـه عنـوان يكـي از انـواع         صورتي
  .قشربندي ها مطرح شود

ارائـه  ، فاقد هر گونه تحليل اما ه ،ددرسي تدوين شِ عنوان كتابِهر چند اين اثر به 
و از منابع جديد ، اعم از فارسـي يـا    هاي موجود است فرضيه يا نقد يكي از نظريه

  .انگليسي نيز بهره نبرده است
مـاركس بسـيار    م، اصـل نظريـة  مثال در فصل دو اب انسجام بااليي ندارد؛ برايكت

ر آن وارد شده كه ليكن سه صفحه انتقاد ب) نصف صفحه(خالصه مطرح شده است
  .اند ها و مطالبي است كه دركتاب مطرح نشده فرض پيش بسياري از آنها مبتني بر

اي از آراءانديشمندان مختلف در اين زمينه اسـت و   متن حاضر در مجموع خالصه
رغم اشكاالت فراوان ، براي اطالعات اجمالي و در حـد آشـنايي بـا مباحـث      علي

 نـوان مـتن درسـي ، فاقـد    اما بـه ع . مناسب است  كتابي ،جامعه شناسي قشر بندي
  .تحليل عميق مسائل است



  

  

  

  

  

  

  شناسي زندگي و انديشه بزرگان جامعه :نام كتاب* 

  محسن ثالثي/ لوئيس كوزر  :مترجم  /مؤلف* 

  علمي :ناشر* 

  ، نهمتهران :نوبت و محل چاپ* 

  1380 :سال نشر* 
  

  زندگي و انديشه بزرگان جامعه شناسي -3
در مقطـع  ) ها كالسيك(هاي جامعه شناسي  كتاب جزء منابع فرعي درس نظريه اين

كارشناسي علوم اجتماعي و درس جامعـه شناسـي معرفـت در مقطـع كارشناسـي      
  :توان به موارد ذيل اشاره نمود از آثار مشابه مي. ستارشد ا

     )ها بررسي كالسيك(مراحل اساسي انديشه در جامعه شناسي - 
  باقر پرهام/ ريمون آرون

  زاده لهسايي /جاناتان ترنر      شناسي هاي جامعه پيدايش نظريه - 
  عزت اهللا فوالدوند /استوارت هيوز               آگاهي و جامعه - 

  
  بررسي شكلي) الف

ها  ديگر، كه در زمينه نظريهاين كتاب شيوا و رسا نگاشته شده و در مقايسه با متون 
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تر اسـت   ، روانارسي نگارش يا برگردانده شده استو حكايت  جامعه شناسي به ف
 اصـطالح  ،مثـال  براي. نعكس نشده استمتن به خوبي م هاي ليكن معادل اصطالح

آمـده اسـت، بـدون     )566ص ( در انديشه مانهايم Respectiveز چشم اندا مهم
در مورد معادل مفهـوم    ئلههمين مسمعادل انگليسي يا آلماني آن آورده شود،  كه آن
اصـطالحات در سراسـر    در سطر آخر همان صفحه در خصوص سـاير  »وجودي«

سـاير مسـائل    گرچه به لحاظ حروفچيني، چاپ، كاغذ، جلد و. شود كتاب ديده مي
ايراد ارجاعات در زيرنويس سـر   اما شيوة. فني، كتاب در وضعيت خوب قرار دارد

مسـتندات در   در ايـن كتـاب بيـان   . آورد هايي را براي خواننـده پديـد مـي    درگمي
ه به يك سند آدرس كامل در هنگام نخستين مراجع. زيرنويس صورت گرفته است

شـود و يـافتن    م منبع اشاره مـي شود و در موارد متعاقب به اختصار به نا آن ذكر مي
بـه عبـارت ديگـر    . شود احاطه ميآدرس كامل به ارجاع نويسنده به صفحات قبلي 

آدرس كامل آن در زير نويس صفحات پيشين  ممكن است ارجاع به منبعي كه قبالً
خواننـده بـراي يـافتن     رود و صفحه به كـار  تنها با اسم كتاب و شمارة ،آمده است

  .گاه چندين دقيقه وقت صرف كند) به دليل فقدان كتابنامه (آدرس كامل 
اجتمـاعي   ش انديشه، زنـدگي، زمينـة فكـري و زمينـة    فصول اين كتاب در سر بخ

  .تدوين شده است
دهد كه تغييرات شـكلي و محتـوايي    اپ نهم و ششم از اين اثر نشان ميقايسه چم

در متن كتاب روي نداده است و تنها صحافي كتاب از شوميز بـه كـالينگور ارتقـاء    
  .يافته است

هـر فصـل داراي   . كلي ، فهرست اجمالي مطالب است اثر داراي بيان هدف، مقدمة
اي مناسـب   ندي و چهار چوب مقايسـه فاقد جمع بيك چكيده است اما كل كتاب 

هـا،   نابع، فهرسـت گروههـا، مكاتـب، آئـين    نامه، فهرست م كتاب داراي واژه. است
ها و سازمانها و فهرسـت اشـخاص    ها، اتحاديه ها، اجتماع ها، رويدادها، جنگ محل
  .فاقد نمايه موضوعي است و. است
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  بررسي محتوايي) ب
هايي از اصل كتاب ترجمـه نشـده بـاقي     ذكر دليل بخشبدون در متن ترجمه شده 

حكايـت جامعـه شناسـي     فاقد مطالبي دربـارة  كتاب مزبور مانده است و در نتيجه
بخــش هــاي ترجمــه نشــده كتــاب  .خر در مــتن فارســي اســتأكالســيك و متــ

ش صفحه بوده و چنانچه مطالب مزبور به فارسي برگردانده شده بود ارز130شامل
  .يافت ميو كارايي كتاب بسيار افزايش 

معادل  Wisdomبراي  ،مثالً ؛شود ها ديده مي ها برخي دشواري در معادل سازي   
 در نظر گرفته شده اسـت،  »حكمت«افتاده و مأنوس  به جاي معادل جا »خردمندي«

فـن  «به جاي معادل جا افتـاده  و مـأنوس    »پردازي عبارت«معادل  rhetoricبراي 
به جاي معادل  »فراگذرنده«معادل  transcendentalبراي  ؛كار رفته است هب »بيان

معـادل   »سـنت پرسـت  «. در نظر گرفته شده اسـت   »استعاليي«جا افتاده و مأنوس 
traditionalist عقيده همگاني براي؛ »سنت گرا« يححبه جاي معادل صPublic 

opinion ديگـري كـه در    هـاي  و اصطالح »افكار عمومي«نوس مأ معادل به جاي
  .هاي مرسوم صحيح استفاده نشده است ز واژهمعادل سازي ا

ــاب بررســي شــده اســت، جملگــي   در مــورد اينكــه ــن كت بزرگــان «آنچــه در اي
دي ماننـد  افـرا  ،اوالً ،يعنـي  شـوند، جـاي بحـث دارد؛    محسوب مي »شناسي جامعه

 »بـزرگ «معنـا كـه افـرادي چـون مـاركس بـزرگ هسـتند         رابرت ازرا پارك به آن
شناسـي   ادي مانند پارك يا مانهايم از جمله بزرگـان جامعـه  اگر افر دوم، ؛باشند نمي

آلفرد شوتس  يا ماكس  :محسوب شوند، آنگاه انبوه ديگري از جامعه شناسان مانند
  .بايد در اين مجموعه وارد شوند نيز هوركهايمر

فكـري و  هـاي   مربوط بـه انديشـه، زمينـه    هاي ، در درون هريك از بخشكوزر كارِ
 بايكـديگر  هـاي متفـاوت   بخشاما اين  ؛منظم و قابل فهم استهر متفكر  اجتماعي

بندي درستي از ماوقع  در كل اثر نيز كتاب جمع ،به عالوه. در ارتباط نيستند چندان
. هايي به لحاظ مستندها مواجه باشد ن با دشواريرسد مت به نظر مي. دهد  ارائه نمي
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دوركيم كه بخـش عمـده   اجتماعي اميل  در مورد زمينة) 221و 42ص( ،مثال براي
  .باشد نيست، مستند نيز نمي ين آنكه تحليل خود كوزرآن در ع

  
  پيشنهادها

  ؛هاي بعدي هاي ترجمه نشده در چاپ ترجمه و افزودن قسمت شدن تكميل - 
تـري بـراي آنهـا     هاي مناسـب  بازنگري در بعضي از مفاهيم تخصصي كه معادل - 

 .وجود دارد

 ؛افزودن كتابنامه - 

 .استناد در متن ترجمه شده الح شيوةاصط - 

  



  

  

  

  

  

  

  شناسي مسايل اجتماعي در ايران اي بر آسيب مقدمه :نام كتاب* 

  الهام ميري آشتياني :مترجم  /مؤلف* 

  فرهنگ گفتمان :ناشر* 

  ، اولتهران :نوبت و محل چاپ* 

  1382 :سال نشر* 

  
  اي بر آسيب شناسي مسايل اجتماعي در ايران مقدمه -4

مـاعي ايـران،   تواند به عنوان اثري مرجع در دروس بررسـي مسـايل اجت   ثر مياين ا
هـاي اجتمـاعي    مينار بررسي مسايل و آسيبدرس س شناسي انحرافات و در جامعه

چنـين ايـن اثـر بـه      هـم . نيز به عنوان يكي از منابع اصلي مورد استفاده قرار گيـرد 
ـ     عـه شناسـي،   ا دروس تخصصـي جام تناسب برخي از موضـوعات مطـرح شـده ب

  .كند ه شناسي جهان سوم ارتباط پيدا ميجامعشناسي تغييرات اجتماعي، جامعه
  :توان به موارد ذيل اشاره نمود از جمله آثار مشابه مي

  سعيد معيدفر    معاصر در ايران يل اجتماعيجامعه شناسي مسا - 
  معيدفر زيك ترجمةدانيلين لو        نگرش نو در تحليل مسايل اجتماعي -
  ستوده...هدايت ا                      آسيب شناسي اجتماعي - 
  آزاد مكي و مهري بهار تقي                       بررسي مسايل اجتماعي - 
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منابع ديگر در اين است كه بيشتر به مفهوم بحـران پرداختـه و   تفاوت اين كتاب با 
  .بحث و تحليل نظري ي تكيه شده است تاآمار و اطالعات كمبر
  

  بررسي شكلي) الف
 قدمـه بـا نثـري   امـا م  ؛پيچيدگي خاصي ندارد و متن اصلي كتاب روان ورسا است

هايي  در مورد قواعد و ويرايش، كاستي. پيچيده و ادبيات خاصي تدوين شده است
هاي  غلط. ها در بخش مقدمه بيشتر است خورد كه اين كاستي تاب به چشم ميدر ك

ف از لحـاظ حـرو  . خورد كه نياز به اصالح دارد مينگاري نيز زياد به چشم  حروف
آرايـي،   از لحـاظ صـفحه  . است شده نگاري تناسب تيترها، متن و زيرنويسي رعايت

امـا بهتـر    ،ها، جداسازي متن از زير نويسي به خوبي انجام شده است تعيين حاشيه
اره شد كه عنوان فصل در سمت راسـت و شـم   تنظيم مياي  بود سرصفحه به گونه

  .قرار گيرد) بزرگتر البته با قلمي( حه سمت چپ صف
  

  بررسي محتوايي) ب
كوشـش شـده   صـلي  در مـتن ا . تخصصي خوب است هاي برد اصطالحكيفيت كار

ومفاهيم تخصصي مشترك مورد استفاده در كتاب با اتكـا   ها است كه ابتدا اصطالح
اما در ) 40-46 ص(د ادل انگليسي آنها ذكر شوبر منابع مختلف تعريف شود و مع

، »بحران هويت« :مثل. شود نشده، مشاهده مي توضيح داده هاي مواردي نيز اصطالح
  ... و» توليد معيشتي مدرن«، )88ص(» جمعيت بالقوه فعال«

و نيـز از نمـودار بـراي تفهـيم     ..) در قالب جداول و(بيشتر از ابزارهايي مانند آمار 
گيـري اختصـاص    فحه به نتيجهدر انتهاي كتاب چند ص. مطالب استفاده شده است

... گيـري و   از مقدمـه، جمـع بنـدي و نتيجـه    يافته است؛ اما در هر فصل جداگانـه  
س يـك از درو  اين اثر به طور خاص نيازهـاي سرفصـل هـيچ   . استفاده نشده است

هــا و  طالعــات آمــاري و تحليــلبرخــي ا ســازد، امــا گفتــه را بــرآورده نمــي پــيش
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تـدريسِ  براي كمك به تواند  سازد كه مي را فراهم مي آنها هاي مرتبط با گيري نتيجه
ميان فصول كتاب و مفاهيم و مطالـب بـه   . هاي دانشجويان باشد اساتيد يا پژوهش
زيـرا كتـاب    ؛شـود  ، بيشترين عدم تناسب مشاهده ميبا عنوان اثر ،كار رفته در آنها

گذاري شده  نام» اي بر آسيب شناسي مسايل اجتماعي در ايران مقدمه«تحت عنوان 
ي و مطالب به طوراجمال ،ها و راهكارهاي مرتبط با آنها كه در بحران در حالي ،است

. انـد  هاي پيشين در اين زمينه مطـرح شـده   ها و نوشته بندي گفته گونه جمع بيشتر به
والبتـه  (ليكن ارائه فشرده  آموزشي و تدريس نوشته نشده است كتاب براي اهداف

ي مهـم جامعـه ايـران در قالـب     ل و مشـكالت اجتمـاع  برخي مساي) بيشتر مروري
براي خوانندگاني كه نگاهي  ،فرهنگي، عدل و پيامدهاي آنها -هاي اجتماعي بحران
جالب توجـه و حـائز اهميـت     كنند، و اجمالي را در اين خصوص طلب مي سريع
  .است

هـا و رويكردهـاي پسـت     در كتاب بيشتر در قالب نظريـه  بينش فكري به كار رفته
     . شدن و نظريه ساختاري و سيستمي نسبت به بحران اجتماعي اسـت  درن، جهانيم
گ و تـاريخ  مباني نظري و عدم اشراف بر فرهنـ  ز لحاظ محتوايي با توجه به نبودا

اي كمك درسي ويا حداكثر منبعي براي بهره برداري  اسـاتيد   ايران، اثر صرفاً جنبه
در واقـع هـم از نظركمبـود غنـاي     . اسـت  به منظور تحليل مسايل اجتماعي ايران 

تمـاعي  يا ساختار گرا به مسايل اج گرا فرهنگي  و هم از نظر رويكرد عينينظري و 
منبع خـوبي بـراي درس مسـايل اجتمـاعي ايـران       :دتوان طور مستقل نمي اين اثر به

 و نسبت بـه مسـايل اجتمـاعي    توان بهره برد ات آن ميالعها و اط اما از داده ؛باشد
  .را افزود العاتياط
  





  
  

  

  

  

  

  شناسي حقوق جامعه :نام كتاب* 

  هانري لوي برول ابوالفضل قاضي :مترجم  /مؤلف* 

  موسسه انتشارات دانشگاه تهران :ناشر* 

  ، دومتهران :نوبت و محل چاپ* 

  1370 :سال نشر* 

  
  جامعه شناسي حقوق -5

لي كارشناسـي  حقـوق  در مقـاطع تحصـي    جامعه شناسـي  اين اثر منبع اصلي درس
  .حقوق و كارشناسي ارشد جامعه شناسي است

  :توان به كتب ذيل اشاره نمود جمله آثار مشابه مي از 
  ترجمه دكتر حسن حبيبي/ژرژ گورويچ             مباني جامعه شناسي حقوقي - 
  سميرا كلهر -عباس عبدي     ي در جامعه شناسي حقوقيمباحث -  

  در ايران    

  

  كليبررسي ش) الف
ـ  ن است به گونهنگارش سليس وروااثر  داراي  نـدرت عبـارت پيچيـده و      هاي كه ب

هـام برخـي   شود كه سـبب اب  مواردي اندك در اثر ديده مي. شود غامض مشاهده مي
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حقـوق و مـذهب پرداختـه     به رابطـة  36 در صفحة ،مثال عبارات شده است براي
 به دوران جامعه شناسـي مربوط بديهي است كه اين بررسي لوي برول . شده است
هاي حقوقي از قلمـرو مـذهب اسـت و از سـوي      تفكر جدا كردن عرصهو سيطره 

در حال حاضر در حقوق ايران، . تناسب ندارد نظام حقوقي كشور ما اصالًبا  ،ديگر
طـور   اعد حقـوقي موضـوعه اسـت بلكـه بـه     مذهب نه تنها خاستگاه بسياري از قو

صحت  ،از سوي ديگر .قوانين وجود دارد كناربه عنوان يك منبع مكمل در  مستقل
تبين بايد بـه تبيـين    كلمة ضمناً. شود بر مبناي قواعد مذهبي سنجيده مي قوانين نيز

  .تبديل شود
نـام اميـل    ،مـثالً  ؛در برخي موارد رسم الخط واحدي در اثر دنبـال نشـده اسـت      

 22 در صـفحة . دوركهيم  آمده است 23 دوكهايم در صفحة 6 ي دوركيم در صفحه
نيز مغشوش اسـت  15پاورقي صفحه. استمهم ) پاراگراف دوم( 14و13سطرهاي 

خوبي توانسـته اسـت در    هولي نظر به اينكه مترجم با ذوق ادبي خاصي كه دارد ب و
يافته و در فضاي تعابير و زبان فارسي  رهايي  رد از كنه تعابير زبان خارجياكثر موا
  .قلم بزند

شـود و از   كشـور محسـوب مـي    ويسـنده از بزرگـان حقـوقي   با توجه به اينكـه ن  
هاي مناسب  خوبي توانسته معادل هو تعابير حقوقي كامالً آگاه بوده و ب هاي اصطالح

 :هـاي جديـد مراعـات نشـده اسـت ماننـد       را جايگزين كند، اما در مواردي معادل
  ... . دكترين، مدرن و 

ت چـاپي وجـود دارد و بـه    اما در برخي موارد اشـكاال  ؛كيفيت چاپ خوب است
كه قسمتي از ايـن امـر بـر     ،گذاري نشده طور كلي متن، ويراستاري ادبي و عالمت

  . دفع شو، كه با ويرايش ادبي رعهدة مترجم و بخشي نيز بر عهده ناشر است
  . شناسي و فهرست منابع و مĤخذ است اثر فاقد نتيجه گيري، خالصه، نمايه، كتاب
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  بررسي محتوايي) ب
نيـز ايـن    سپري شده است و لوي بردل كه مدت زيادي از تأليف اثرتوجه به اينبا 

تـا   هچندان به حقوق مسـلط نبـوده و بيشـتر جامعـه شـناس بـود       واقعيت كه وي
 ؛كار برده نشده اسـت  هدر معاني دقيق خود ب ها ، در بعضي موارد اصطالححقوقدان

يحات كافي در مـورد  اما مترجم كه يك حقوقدان است سعي كرده در ترجمه توض
  .ها ارائه كند اصطالح

حقـوق و   هـاي جامعـه شـناختي دربـارة     متن آن است كه به نظريه اشكال بزرگ  
ان گفـت كـه   تـو  يا بسيار اندك پرداخته است و مي روابط حقوقي يا اصالً نپرداخته

مباحث به صورت كلي . »حقوق جامعه شناسي« بيشتر كتابي است دربارة خود رشتة
تي در خصوص جامعه شناسي حقوقي بسيار مفيد و الزم است اما از هفت و مقدما

  .دهد بند را پوشش مي 2ريزي فقط  عالي برنامه بند سرفصل شوراي
مباحث مطرح شده در اين كتاب  ه اين رشته مطالعاتي، جديد استكبا توجه به اين

، تحـول حقـوق و عوامـل تحـول     :مباحث جديد و ابتكاري است و مباحثي ماننـد 
مسئله وحدت حقوق و تكثر  :روش مطالعه در اين رشته و نيز برخي مباحث مانند

جديد و ابتكـاري بـودن آن   ( .يان اثر آمده است، مباحث جديدي استكه در پا ،آن
بـا  ) بيشتر به دليل اين است كه باديدي جامعه شناختي بر مباحث نگاه شده اسـت 

اخته است و بر اساس ديـدگاه  اثر پرده نويسنده با اين ديد به نگارش نكتوجه به اي
ست و ثبـات وايسـتايي در آن بـي    ا اي متحول و پويا شناختي، حقوق پديده جامعه

 ناپـذير  ، كه داراي عناصر ثابـت وتغييـر  رويكرد حقوق اسالمي ،ست، بنابراينا معنا
  .رود و توجيه جامعه شناختي نخواهد داشت زير سؤال مي ،است

  
  
  





  
  
  

  

  

  

  شناسي ادبيات امعهج :نام كتاب* 

  مرتضي كتبي/ روبراسكارپيت  :مترجم  /مؤلف* 

  سمت :ناشر* 

  ، دومتهران :نوبت و محل چاپ* 

  1376 :سال نشر* 

  
  جامعه شناسي ادبيات -6

كتبي آنـرا بـه    كه دكتر مرتضي ،نوشته روبراسكارپيت جامعه شناسي ادبياتكتاب 
جامعـه شناسـي ادبيـات و    دروس  از جمله كتب فرعـي  اند، فارسي ترجمه نموده

  . است) كتابداري(سنجي كتاب
  :توان به موارد ذيل اشاره نمود از جمله آثار مشابه مي

  پرويش نسرين/ مشيل زرافا                         ادبيات داستاني - 
  علي اكبر ترابي                  ي ادبيات فارسيسجامعه شنا - 
  محمود روح االميني                   نمودهاي اجتماعي فرهنگي - 

  در ادبيات فارسي    

                        اي بدره فريدون / ل.شوكينگ، لوين                        جامعه شناسي ذوق ادبي - 
  جمشيد مصباحي پور ايرانيان             واقعيت اجتماعي و جهان داستان - 
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                                پوينده جعفر محمد /  ديگران آدورنوو                جامعه شناسي ادبيات در آمدي بر - 
  حسن مرتضوي /  جرج لوكاچ                        نظريه روان - 
  محمد جعفر پوينده/ لوسين گلدمن                        جامعه شناسي ادبيات - 

  
  بررسي شكلي) الف

جز مواردي چند  هب. اند ترجم اثر را به نحوي روان و رسا نگاشتهلف و هم مهم مؤ
تـر  معلوم نيسـت و به  »جايگاه ادغام جامعه شناختي«كه منظور از  15 نظير صفحة

تـا حـدودي    قواعـد ويرايشـي و نگـارش   . نمـود  بود مترجم اصل كلمه را قيد مي
. ه نشده استهاي مستقيم در داخل گيومه قرار داد قول رعايت شده است فقط نقل

. شـود  ر نيست و كتاب از شيرازه خارج ميصحافي اثر از كيفيت مطلوبي برخوردا
  .واحد درس متناسب است 2حجم اثر براي 

رسـد فصـل اول    الصه و مقدمه است ليكن به نظر مـي ، خگفتار پيشكتاب فاقد    
   .در واقع جايگزين مقدمه باشد

ر ، فهرست اعالم و ، جدول و تصوياثر داراي فهرست اجمالي و تفصيلي ، نتيجه 
  .شناسي است موضوعي و كتاب

  
  بررسي محتوايي) ب

ـ  هاي اصطالح  ه اسـتثناء تخصصي به نحو مطلوبي مورد استفاده قرار گرفته است ب
تفهـيم   از ساير ابزارهـاي علمـي جهـت    ؛در اثر موجود نيست كه تمرين و آزمون

ريزي با توجه بـه جامعـه    امهعالي برن سرفصل شوراي. ع استفاده شده است موضو
فارسـي   است و بيشتر بر مطالعه متـون ادب  شناسي در ادبيات فارسي تنظيم شده

ي تـوجهي كـاف   ،دشـو  شناسي ادبيات مربوط مي تأكيد دارد و به آنچه كه به جامعه
حالي كه براي ورود به جامعه شناسي در ادبيات فارسي نيز آشنايي نشده است؛ در

  . لي الزم استي ادبيات به طور كبا جامعه شناس كافي
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سـنجي   كتـاب  است و سنخيت بيشتري با حوزةشناسي كتاب  اين اثر بيشتر جامعه
هاي رياضي و آماري را در بررسـي كتـب     چنانچه پريچارد نيز كاربرد روش .دارد

دنبال چنين  هاسكارپيت نيز ب ،د مكتوب مانند مطبوعات در نظر داشترو ديگر موا
علوم اجتماعي صرفاً  ، دررشتة»جامعه شناسي ادبيات«در درس  هدفي است ليكن
ايـران   درمـورد  هايش مثال هيچ وجه به دهد خود اختصاص مي هجاي كوچكي را ب

ضـمن آنكـه   از لحاظ محتوايي و موضوعي با ادبيات فارسي بيگانه است نيست و
به  كه است آن و بهتر است نامفهوم »شناسي در ادبيات فارسي جامعه«خود عنوان 

مسـتلزم   »جامعـه شناسـي  «زيرا لفـظ   ؛دشو تبديل »اجتماعيات در ادبيات فارسي«
خاص خود است كه بـه هـيچ وجـه بـا      و شناختي شرو مقوالت معرفت شناختي

  .هدف اين درس سنخيت ندارد
كه چاپ هشتم اثـري اسـت كـه     ،)1992(با توجه به تاريخ آخرين انتشار كتاب   

و در  برخـي آمـار و ارقـام روز آمـد نيسـت     سـت ،  نگاشته شـده ا  1958در سال 
شناسي داده نشده وهمـان الگـوي سـه     هاي متوالي تغييري اساسي در روش چاپ

جديدتر تعـديل شـده    هاي به نسبت با داده) توزيع، مصرف توليد،(وجهي اقتصاد 
) 69 ص مثالً( ط به اتحادجماهير شورويمراجعات مكرر به اطالعات مربو. است

بايست اصالح جديـد   از اين جهت كتاب مي. ت اطالعات كتاب استدليل برقدم
به مطالعـات سـازمان    هاي اين اثربيشتر تناداس. كلي اثر مناسب است انسجام. شود

  .گردد كه اساساً مطالعات مورد وثوقي است يونسكو در مورد كتاب باز مي
در  و ايـن رويكـرد  ) 10ص(رويكرد علمي ايـن اثربيشـتر پوزيتيويسـتي اسـت       

) 25ص(ده و خواننده عنوان شـده اسـت   تعريف ادبيات كه همسويي نيات نويسن
توان نتيجـه گرفـت كـه بايـد از طريـق       پس مي«گويد  مندرج است و آنجا كه مي

  »داوري پديـده ادبـي را شـناخت    هـاي عينـي وبـه دور از پـيش     بررسي منظم داده
اي  طور كلي ترجمـه  هب. توان بر اين رويكرد وقوف يافت مي طور دقيق به) 29ص(

ترجمـه   ،فقط در برخي مـوارد . است و مترجم كوشيده رعايت امانت نمايد روان
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تـوان بـا معيـار كيفـي        گويد ادبيات را نمي كه مي 23 ةدر صفح ،گويا نيست؛ مثالً
كه  75 ار كمي باشد و يا سطر نهم يا صفحةرسد بايد معي به نظر ميتعريف نمود، 

 .ندهاي بعدي اصـالح شـو   بهتر است در چاپ ،چنين اين مفهوم است و مواردينا
وفقـط  نوشت مطالب ارائه نداده  پي گونه توضيح و نقدي در پاورقي و مترجم هيچ

عنوان حرف مترجم آمده، در قالب هفت صفحه بـه تلخـيص    در يك مقدمه كه با
يت در جا افتادن كتـاب اسـكارپ   ازد و البته اين مقدمه خود، به غلط،پرد مطالب مي

زيرا مترجم محترم ادعا نموده كـه   ،ده استشناسي ادبيات كمك كر جاي جامعهه ب
  .شناسي ادبيات است اثر از مباني اصلي جامعه

  



  
  
  
  
  

  هاي تعاوني اصول انديشه  :نام كتاب* 

  مهدي طالب :مترجم  /مؤلف* 

  دانشگاه تهران :ناشر* 

  ، اولتهران :نوبت و محل چاپ* 

  1376 :سال نشر* 

  
  هاي تعاوني اصول انديشه -7

داري و سوسياليسـتي   هاي ميانه بين نظام سرمايه مكتب تعاون به عنوان يكي از راه
هـاي گونـاگون مـورد     لك به شيوهمما اين در كشورهاي اروپائي رواج يافته و در

اقتصادي خود به عنوان يك  -اين تنظيم خاص اجتماعي. استفاده قرار گرفته است
خاص اجتمـاعي، تـداوم يافتـه و بـه      هاي مباني انديشه و نظام ام عيار بامكتب تم

هاي دوگانه اقتصادي مورد توجـه برنامـه    تعديل كنندة نظام هاي عنوان يكي از راه
  .ريزان واقع شده است

به معرفـي مبـاني نظـري     نوشته دكتر طالب، – »اصول انديشه هاي تعاوني« كتاب
چـه ايجـاد، رشـد و گسـترش ايـن      زد و بحـث پيرامـون تاريخ  پردا اين مكتب مي

طراحي شده توسط انديشمندان مختلـف در ايـن مكتـب را     هاي و نظام ها انديشه
كـه   -ي اين مكتب در كشور مـا نين نويسنده براي نشان دادن كارآيچ هم. دربردارد

ضـمن   -هاي اسالمي به نظام سازي تازه اي بپـردازد  خواهد با اصول و انديشه مي
هـاي   موارد قابل تطبيق آنان با انديشـه هاي تعاوني،  شركتتوضيح اصول و قواعد 

  .آورد اسالمي را به ميان مي
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حصر به فرد بايد گفت كه كتاب فوق الذكر اگر چه در نوع خود به زبان فارسي من
در اين مختصر به آن اشاره  هايي نيز آسيب ديده است كه است، اما از نقطه ضعف

ا توجه به نكات ذكر شـده بـه اصـالحات الزم    محترم ب باشد تا نويسندة. شود  مي
  .دست يازيده بر غناي بيش از پيش آن بيفزايد

  
  :نقاط قوت كتاب عبارتند از

ساده وروشن و روان بودن متن ، جامع بودن موضوعات بحـث شـده و مـوجز و    
  . مختصر بودن مطالب

رخـي  عدم استفاده برخـي از منـابع جديـد و تكـرار ب    : اما نقاط ضعف عبارتند از
نكتة مهمي كه در مورد اين كتاب شايد . مطالب مربوط به ديگر دروس اين رشته 

بتوان به عنوان نقطه ضعف اشاره نمود تالش بيش از حد براي نشان دادن تطـابق  
هاي تعاوني با ارزشها و احكام اسالمي است اين تالش تا حـدي   اصول و انديشه

ي احكـام اسـالمي بـه ذهـن     راصورت گرفته است كه سياليت بيش از حدي را ب
حال آنكه نظام تعـاوني خـود مكتبـي اسـت كـه از خاسـتگاه و       . نمايد  متبادر مي
  .خصوصي برخوردار است هتجربيات ب

فـراهم شـدن   مكتب اسالم نيز خود داراي نظامي مستقل و قابل اجرا، در صورت 
تلفيق هر يك از اين دو مكتب كمكـي بـه فهـم    . شرايطي متناسب وخاص، است

  .نمايد و نقصي است بر مطالعة تطبيقي اين مكاتب نمي
  

  پيشنهادها
و  1370اي از جمله قانون جديـد تعـاون مصـوب سـال      در صورتيكه مطالب تازه

تجزيه و تحليل آن به كتاب اضافه شـود و برخـورد دولتهـا و نظامهـاي مختلـف      
ردمـي  مسياسي با تعاون به بحث گذاشته شود و مكتب تعاون با ديگـر نظامهـاي   

همچنين اضافه نمودن يك فصل . د، بر غناي كتاب افزوده خواهد شد مقايسه شو
) به معناي لغوي كلمـه ( نظام اقتصاد اسالمي و مقايسه تطبيقي نه تحليلي رددر مو

  .هاي كتاب را دو چندان نمايد تواند ارزش بين مكتب تعاون و مكتب اسالم، مي





by

A Critique Letter on

M. Sadat Mousavi

Humanities Social Sciences

A. Rabbani Khorasgani


	farsi-nagdname.pdf
	Page 67

	eng-nagdname.pdf
	Page 68

	bes-A4.pdf
	Page 3




