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 پيشگفتار





 

  
  
  
  

  اهللا الرحمن الرحيم بسم

  

رو  نياز تبعي كه يك ضرورت انساني است و از اين نه يكهمراهي تفكر بشري با نقد    
حتي در (نخستين قرارگيري دو عنصر اطالعاتي در كنار يكديگر قوة نّقادي بالقوة انسان با 

 است؛ »پرسش«كند كه بهترين نشانة آن آغاز به حركتي فزاينده مي) ترين صورت آن خام
هاي ذهني در  لذت ها و احياناً گيري مواد اطالعاتي و جابجايي داده پرسش از نحوة جاي

 حظّاما نقد نه به عنوان يك  .كنار يكديگرقراردادن تصورات موزون و ناموزون متفاوت در 
  1!دكودكانه كه شايد تا فلسفة خلقت نيز پيش رو

بدون ترديد نقطة ثقل يك انديشة متديك و  ،ورزي را به نقد بدانيم چنانچه حيات انديشه
مند نيز وابسته به مولفة نقد علمي است چرا كه بدون آن نه تنها ساختار يك پژوهش  نظام

ي با نّقادي، خالقّيت آن تضمين شده و از سوي ديگر يگيرد كه از سو كل نميعلمي ناب ش
فردي نقّادي را از  ـپس اگر در حوزة علمي . يابد خود دست مي ةبه پويايي بايست

اجتماعي نيز مي توان نقد  ـدر حوزة علمي  2،هاي حتمي يك پژوهشگر بدانيم ويژگي
استدالل ورزي،  1.يك جامعة آزاد انديش قلمداد كرد را از نشانه هاي پويش 3اجتماعي

                                                            
  .»نقد و فلسفة خلقت  نسبت فلسفة: بشنوازني«تحت عنوان  1373اشاره به يادداشتي منتشر نشده از نگارنده در سال . 1
حسيني، سيدحسين، مقالة نقد و پژوهشگري، نشرية علمي تخصصي كرسي انديشه، ستاد نهضت توليد : ك.ر. 2

جويي و  ، كه در آن مقاله، نبوغ، پرشوري، جديت، عمق، سلطه1389، مهر 9پردازي، شماره   نظريههاي  علم و كرسي
  .هاي يك پژوهشگر قلمداد شده است نقادي، از ويژگي

و عناويني چون نظريه نقد، فرهنگ نقد ) اما نه الزاماً با آنچه در متن مراد شده(در خصوص مفهوم نقد اجتماعي . 3
مايكل، تفسير و نقد اجتماعي، ترجمه مرتضي بحراني، تهران، پژوهشكده مطالعات فرهنگي و والزر، : ببينيد

  .1387اجتماعي، 
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ادبيات تحقيقي و مسالة  ،نظم منطقي ،مندي روش ،زبان ديالوگي ،گفتمان انتقادي
 پژوهشگر و نقّاديِ انديشمند و پژوهشِ ةكه انديش 2هاست اي از آن نشانه ، پارهمحوري

مي دهد دخل فضاي بايسته و شايستة خود قرارمنتقد را در م.  
هاي يك  ازات و كاستييتحليل امت«در چنين جايگاهي اگر نقد را در يك معناي كلّي 

تحليل و ارزيابي  ،بررسي«تر  مفهومي نزديكو ديگر و در معنا  دو در يك فراگر ،3»ديدگاه
علمي نقاط قوت و ضعف يك موضوع در ابعاد شكلي و محتوايي آن با توجه به معيارهاي 

فرهنگ «و  »سطح فرهنگ عمومي«آنگاه مي توان در دو  ،4بدانيم» علمي مورد نظر
هاي تودرتوي جامعة  از توسعه و ترويج آن در جامعه سخن گفت؛ يعني هم در اليه »علمي

سبب  ،چه اين كه در سطح نخست .هاي درهم تنيدة جامعه علمي فرهنگي و نيز در دامنه
حي نگري ها، و پرهيز از دوري از ظاهر بيني و سط ،توجه عميق به عمق مسايل اجتماعي

چه اين (تواند عامل توليد علم باشد  مي اوالً ،هاست و در سطح دوم تظاهرگرايي و چاپلوسي
هاي جديد علمي  ابداع و توليد مكاتب و انديشه ،كه بدون نقد دستاوردهاي علمي پيشين

بهترين نيروي محرك آزادانديشي علمي محسوب مي گردد چرا كه  و ثانياً )ممكن نيست
تحقيق علمي راه به جايي ندارد و البته پژوهش  تقليد است و آزادانديشي نيز بي نقد در برابر

ايستادن در مرز انديشه است و نه راه بردن به  ،رف و بدون نقدصعلمي ناب با تقليد 
   .هاي دانش دروازه

                                                                                                                                            
پردازي و آزادانديشي، تهران، انتشارات آواي نور،  هاي نظريه حسيني، سيدحسين، نهضت توليد علم، كرسي: ك.ر. 1

كرسي انديشه، ستاد  ي، نشريه علمي تخصصيو نيز مقاله نسبت آزادانديشي و نقد انديش 145و  139، ص 1392
  70، ص 1388، دي 8پردازي، شماره هاي نظريه نهضت توليد علم و كرسي

كتاب و نقد، خالصه مقاالت همايش تخصصي كتاب،  حسيني، سيدحسين، مقاله سامانة پژوهش،: ك.ر .2
  .1388پژوهشكده فرهنگ اسالم و ايران، آذر 

كرسي انديشه، ستاد نهضت توليد علم و  حسيني، سيدحسين، مقاله نقد نقد، نشريه علمي تخصصي: ك.ر .3
  32، ص 1387، آبان 7پردازي، شماره هاي نظريه كرسي

كارگاه پژوهشي متد نقد كتب در حوزه علوم انساني، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي،  CD: ك.ر .4
  .1392خرداد 



  5پيشگفتار   

 
 

است و البته  »آداب اخالقي«و  »اصول علمي«مي در زمانةما نيازمند نقد عل ،با اين همه
 و در آن منظومة متكثّر .نيز بيانديشيم »نقد پژوهي ةمنظوم«به  ،سزاوار است از اين فراتر

و پيچيده بايد به نقشة راهي دست يافت كه بتوان ساختار پژوهش پيرامون نقد را به 
هاي بايسته در حوزة نقد،  طرح مسايل و پرسش .درستي و راستي ترسيم و تنظيم نمود

هاي علوم  هاي گوناگون رشته ها و گرايش تحليل و تبيين نسبت نقد با قلمرو تخصص
ريزي  بخشي از كارسترگي است كه هم اكنون پي ،بندي آنها بندي و تقسيم اولويت ،انساني
علوم انساني سنگيني  بردوش انديشمندان  ما،اسالمي  يهاي آن در جامعة علمي ايران پايه
نقد كه درواقع حكم ثبت يك نظام جامع ( ينخستين انتظار از تنظيم چنين منشور. كند مي

آن است كه نحوة قرارگيري يك رشتة تخصصي علوم انساني، يك واحد سازماني  )را دارد
ها با  ديگر، نسبت كلّ رشته ةمرحل دانشگاهي و يك پژوهشگر را در يك مرحلة و در

 و نيز نسبت مراكز آموزشي و پژوهشي دانشگاهي، و) آنها   در تبادل و ترابط(يكديگر 
روشن خواهد  ،همچنين نسبت اعضاء هيئت علمي و صاحبنظران را در يك مجموعة كالن

  .كرد
سازد؛ در آغاز  ترسيم چنين منظومة عظيمي مقدمة دو انقالب علمي ديگر را فراهم مي

 اي كه سامانة نقد قد علمي و اجتماعي شود؛ شبكهساز تحقّق شبكة ن تواند زمينه مي
ساز توليد  در گام پسين، زمينه گذاري كند و پژوهشي را در بستر جامعة علمي كشور پايه

. در قلمروهاي گوناگون خواهد شد 1هاي علمي و اجتماعي پردازي علوم جديد و نظريه
علمي يا طرح   ه، يادداشتاعم از كتاب، مقال(گرچه نقد انديشه و يا نقد يك اثر علمي 

في نفسه موضوعيت داشته و داراي بار علمي و ارزشي خود است و نبايستي ) پژوهشي
صرفاً نقد را امري ابزاري و درجة دوم به حساب آورد اما جداي از اين مقصود، در اين گام 

                                                            
پژوهي، پژوهشكده فرهنگ اسالم و ايران،  پردازي جمعي، همايش نظريه حسيني، سيدحسين، مقاله نظريه: ك.ر. 1

 .125پردازي و آزادانديشي، ص  هاي نظريه نهضت توليد علم، كرسي: و نيز 1389دي 
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تواند  مي) اعم از ايراني و غير ايراني و يا اسالمي و غيراسالمي(هاي موجود  نيز، نقد نظريه
  .هاي نويني در حوزه بومي و اسالمي قرار گيرد پردازي اي جهت نظريه زمينه

در اين ميان و به وِزان مباحث نقد مضموني در نقد آثار هنري، پرسشي بايسته است؛ كه 
، نقد را به غايت، شهودگرايانه دانست به نحوي كه »ژرژپوله«آيا بايد همانند افرادي چون 

هاي جدايي ناپذير  به شكل و فرم دهيم يا اين كه شكل و محتوا را واقعيتكمترين بها را 
وي معتقد است براي نيل به هستة انديشة يك اثر كه مقدم بر هر   بدانيم؟ در نگاه پوله

ساخت و شكلي است، بايد شكل و ساختارها را كنار زده تا به آن واقعيت انتزاعي مقدم و از 
فت و لذا نقد وي به دنبال يكي شدن با اين آگاهي دروني و پيش موجود غيرمادي دست يا

آغازين و ناب  ها و ساختارها، آگاهي  شهودي است و درصدد است با پس زدن شكل
  1.نويسنده را از هستي درك كند

نقد  اگر اين سخن در حوزة آثار هنري جاي طرح داشته باشد، بايد ديد آيا در حوزة 
مسأله به همين صورت تحليل ) در همة جايگاهان آن( هاي علوم انساني نيز انديشه

  .شود مي
اولين نكته آن كه با همة همدلي منتقد با جهانِ خالق يك اثر امكان دستيابي به آگاهي 
ناب و شهودي نويسندة اثر وجود دارد؟ اگر مسأله از سنخ شهود است كه جهان شهودي 

. ته غيرقابل دسترس خواهد بودمتفاوت با هر آن ديگري و الب هر فردي مختص خود و
علوم انساني، همدلي منتقد با مؤلف نه صرفاً   دومين اين كه در دايرة نقد انديشه در حوزة

اي و  براي رسيدن به حس ناب مشترك كه به جهت فهم و درك درست نظام انديشه
اش  گونه كه احساس ناب با همة درجة خلوص سوم، همان. تفكرات يك انديشمند است

به طريق اَولي چنانچه تفكر انتزاعيِ   دام كه صورت بيروني نيابد قابل تشخيص نيست،ما
ذهني، شكل و شمايل سخن، كالم و گفتارِ عيني پيدا نكند، قابليت مذاكره و گفتگوي 

                                                            
تشارات علمي شناسي ژرژپوله، تهران، شركت ان ها و روش بابك معين، مرتضي، نقد مضموني، آراء و انديشه: ك.ر. 1
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اي  علمي، نقد و بررسي، و سنجش و مقايسة صحت و سقم نخواهد يافت و لذا هر انديشه
شود تا » شواهد و استدالل و تحليل و بررسي«ته و همراه با بايد صورت مكتوب علمي ياف

بتوان پيرامون راستي و ناراستي و درستي و نادرستي آن سخن گفت و به اين منظور 
شود تا از زاوية اين قالب  محتواي علمي يك انديشه، محتاج شكل و صورت علمي مي

بنابراين در يك كالم، . ارائه داد بتوان به باطن آن محتوا نظاره كرد و ارزيابي دقيقي از آن
  .گردد نقد محتوايي يك انديشه با نقد شكلي آن همراه و عجين مي

شوراي «نه تنها براساس اين منطق كه به ضرورت كاربردهاي علمي و عملي ديگر نيز در 
، نقد و تحليل و بررسي كتب و متون علوم انساني از دو »بررسي متون و كتب علوم انساني

شكلي و محتوايي مورد نظر قرار گرفته و به همين جهت براي داوري علمي پيرامون زاوية 
هاي گوناگوني در دو بعد بيروني ـ صوري ـ شكلي و نيز دروني ـ باطني ـ  مؤلفه  يك اثر،

  .افتد ها به سپهر تحليل علمي مي محتوايي مطرح، و هر كتابي بر اساس اين شاخصه
گروه  13با در اختيار داشتن » تون و كتب علوم انسانيشوراي بررسي م«بر اين بنيان 

ها و حوزة وسيع علوم انساني، تنها مجموعة دانشگاهي و علمي  در تمامي رشته 1تخصصي
سال سابقة فعاليت خود در  18پس از انقالب شكوهمند اسالمي است كه با قريب به 

و با مشاركت صاحبنظران و  زمينة بررسي، تحليل، ارزيابي و نقد متون و كتب علوم انساني
اما نجيبانه به  ،شبكة پوياي استادان حوزوي و دانشگاهي سراسر كشور، همچنان پرشتاب

  .دهد فعاليت تعريف شدة خود ادامه مي
هاي اصلي اين شورا كمك به رشد تفكر انتقادي در توليدات علمي  از جملة سياست

رسيد كه توليد علم در حوزة علوم  دانشگاهي بود و در آغاز فعاليت خود به اين نتيجه
انساني بدون توجه به نقد وضعيت موجود و البته نقد محتواي كتب درسي دانشگاهي و 

                                                            
ــ علـوم   2علـوم سياسـي    -1گروه : عبارتند از» شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني«گروههاي تخصصي . 1

ـ فقـه و حقـوق   7 شناسي علوم انساني اسالمي ـ روش6ـ روانشناسي 5ـ علوم تربيتي 4فلسفه و كالم  ـ 3 اجتماعي
ــ اقتصـاد و   12شناسي  ـ زبان11ـ زبان و ادبيات عربي  10زبان و ادبيات فارسي  ـ 9 ي شناس ـ تاريخ، هنر و باستان8

  ـ مديريت13
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اهداف ديگري  ،اما افزون بر اين. منابع علمي موجود، موجب ارتقاء اين علوم نخواهد شد
وم انساني در تقويت جايگاه عل ،توسعة فرهنگ نقد در جامعة علمي: شد مانند نيز دنبال مي

بيني  نسبت سنجي سازواري توليدات علوم انساني با مباني فرهنگ و جهانكشور، 
هاي آموزشي علوم انساني و يا توليد متون  ها و برنامه تدوين و اصالح سرفصلاسالمي، 

  .دانشگاهي با رويكرد اسالمي ـ ايراني
هاي بسياري وجود  بهاي شورا فراز و نشي ها در مسير فعاليت گرچه در طول اين سال

نيت خير و صفاي صدق بانيان اصلي، انگيزه عالي و  ،داشته اما با همة تنگناها و مشكالت
هدفمند اعضاء، همراهي انديشمندانة استادان و صاحبنظران حوزه و دانشگاه، همكاري 

ور ، سبب شده تا اين نهاد علمي به دشورا مشفقانه مديران و ياري مجدانه اعضاء دبيرخانه
 ضعفنقاط قوت و  ،اتقان پيش برد و متناسب با شرايطبا از هياهوهاي ظاهري كار خود را 

همزمان با رويكرد جديد مديريتي كه به  1390در اين راستا از سال . خود را ارزيابي كند
دادهاي آن صورت گرفت، مجموعة  نوها و بر كيفيت وكميت فعاليت و ساختار شورا

تحوالت بنياديني و دستاوردها و كارهاي آن شتاب روزافزوني به خود گرفته و شاهد تغيير 
هاي مطرح و تاثيرگذار جهاني در قالب كتب و  در اين رديف نقد و تحليل نظريه. ايم بوده

طريق عالوه  متون تراز جهاني در دستور كار گروههاي تخصصي شورا قرار گرفت تابه اين
نظريات مطرح در  مند نقد علمي، جامع و نظام ،بر ترويج جريان نقد در مراكز دانشگاهي

 گسترة علوم انساني معاصر و به ويژه غربي مورد لحاظ بوده و پياپي توليد علوم انسانيِ
. يابدبتحقّق سوي اسالمي ـ ايراني متناسب با مقتضيات جديد جهان علمي راهي به 

جهاني، در نظر داشتن متون آكادميك جهاني و  بندي ملّي و ون براساس تقسيمانتخاب مت
نقدهاي نظريه محور و نه صرفاً متن محور،  ةو همچنين ارائ ،اي نه صرفاً متون ترجمه

  .بخشي از آثار اين رويكرد جديد است
راكز و اق و همياري مت خلّاميدوارم بتوانيم اين تالش مضاعف را با مديريت بهينه، ذهني

اي نه چندان دور  انديشمندان علوم انساني به سمت چنان هدفي پيش بريم كه در آينده
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مراكز علمي و پژوهشي در ايران، به عنوان مراجع نقد علمي آخرين دستاوردهاي روز علوم 
   1.انساني جهان به حساب آيند

هاي موجود،  نامه نامه و آيين هاي تخصصي شورا براساس اساس گمان هريك از گروه بي
برگزاري : كنند مانند هاي خود را در حيطة عناوين مختلفي تنظيم مي وظايف و برنامه

هاي  هاي تخصصي حاوي داوري و نقد كتب ملي، ارائة نقدنامه ارائة نقدنامهجلسات گروه، 
متون در تراز جهاني، ارائة مقاالت علمي پژوهشي نقد متون جهت چاپ در نشريه علمي 

ليف أهاي پژوهشي، طرح ت ريزي درسي، طرح شنامه انتقادي متون و برنامهپژوهشي پژوه
هاي  برگزاري جلسات نقد نظريه  هاي تخصصي، كتاب، برگزاري همايش، كارگاه و نشست

  ...علمي، برگزاري جلسات مشترك نقد كتاب با مولفين و ناقدين و
هاي تخصصي در  دنامههاي تخصصي، تنظيم و چاپ نق هاي گروه ترين فعاليت يكي از مهم

 .باشد رشتة خاص خود است كه محصول يك فرايند طوالني و بسيار پر زحمت مي زةحو
هاي علمي انجام شده در خصوص كتب  نهايي داوري  بندي هر نقدنامه حاوي خالصة جمع

تخب در هر گروه خواهد بود؛ گروههاي تخصصي كه متشكّل از استادان و صاحبنظران نم
هاي گوناگون در آن رشته خاص و با  تخصصي بوده و غالباً از گرايش  رشتهمرتبط با 

هر گروه  ،شوند و از لحاظ ساختار مديريتي پوشش تمامي دانشگاههاي كشور برگزيده مي
عنوان بازوي  به(و نيز دبير گروه  )عنوان مسئول اصلي و مدير علمي به(متشكل از رئيس، 

به عنوان بدنة اصلي علمي (مچنين اعضاء گروه و ه )گيري امور گروه اجرايي و پي
ها و  نقد كتب در گروهها بدين شكل است كه كتاب روند اجمالي بررسي و. است )همجموع

متون مورد نظر پس از معرفي از سوي اعضاء گروه و يا مراكز و يا اعضاء هيئت علمي 
و سپس براي شوند  در گروه مطرح شده و جهت نقد و بررسي انتخاب مي ،دانشگاهها

                                                            
شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني، شيوه نامه نقد و تحليل آثار و كتب در تراز جهاني، تهران، : ببينيد. 1

 .1390انتشارات پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، بهمن 
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. گردند هاي مخصوص نقد و داوري ارسال مي استاد صاحبنظر به همراه فرم 2حداقل 
هاي متعدد و جامع  هاي نقد و بررسي كه حاوي پرسش منتقدين مورد نظر براساس فرم

هاي خود را  شكلي و محتوايي است، متن منتخب را مورد تجزيه و تحليل قرار داده و پاسخ
 لسه تخصصي گروه توسط استادان رشته،ها در ج اين پاسخ. كنند در جداول منعكس مي

مطرح و به بحث گذارده شده و چنانچه نياز به بازبيني داشته، پس از نظر بازبين تحرير 
بندي نظرات در قالب ابعاد شكلي و محتوايي و  جمع ،هاي مخصوص شده و نهايتاً در فرم

رسد تا در فرجام كار  ائيد نهايي گروه ميسازي خواهد شد و به ت نقاط قوت و ضعف، چكيده
ناشر، گروه علمي، دانشكده، و يا سايت شورا   براي مولف،) نظر گروه به فراخور حال و(

ارسالي به مولفين و ناشرين محترم از آنها دعوت  هاي در نامه. ارسال و منعكس گردد
شود شركت جسته  اي كه به همين مناسبت توسط گروه مربوط منعقد مي شود در جلسه مي

از سوي . تا نظرات منتقدين و مولفين به بحث و تبادل نظر علمي مشترك گذارده شود
شود مجموعة ديدگاههاي انتقادي خود را  منتقدين كتب و متون درخواست مياز ديگر 

» مقاله نقد«صورت يك  به 1پيرامون متن مورد داوري در قالب يك دستورالعمل پيشنهادي
مقاالت پژوهشي منتقدين از طريق نشريات  كهاين امكان نيز فراهم گردد  تنظيم كنند تا

ور شپژوهشي شورا و همچنين وسايل ارتباطي ديگر در اختيار شبكة علمي فرهيختگان ك
تواند اين فرايند را تكميل و  آنچه مي. قرار گيرد و بدين وسيله چرخة نقد علمي رونق يابد

است كه در پي هر نقدي، نقدي » دقن سامانة نقد«ق بر بالندگي آن بيافزايد امكان تحقّ
پر تفطّن  ،علمي ةدرسائقة جامعنقد تر، پي در پي درآيد تا نبض زندة  تر و فربه ديگر؛ پخته

هاي گوناگون مسايل علمي به تحليل و تبيين  اليه ،در حال حركت آمده و عالوه بر اين
  .الزم را ببردهاي علمي  اين پيكرة پردغدغه بهره ة نخبگاني نيز ازعجامو الزم درآيد، 

                                                            
كتب (شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني، فرم نقد و بررسي متون و كتب علوم انساني : ك.ر. 1
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از برگزاري جلسات گروه تا گزينش متن و ارسال  پرواضح است كه فرآيند نقد متون؛
مند است، اما آنچه براي گروههاي  بندي كار، روندي زمان آوري و جمع ها و جمع فرم

دها و كم كردن تخصصي شورا اهميتي دوچندان يافته، دقت در افزايش كيفيت علمي نق
هاي نقد و بررسي متون، چندين دوره  زمان حصول نتيجه خواهد بود و با وجود اين كه فرم

توان اذعان كرد كه در موقعيت  مورد تجديد نظر و بازنويسي قرار گرفته و از اين حيث مي
رداشتن تمامي ربهاي علمي برخوردار است، اما همچنان تا د اب باالي مالكنصخود از 

  . يط مطلوب و جامع، فاصله وجود دارد كه اميدواريم قدم به قدم اين مرزها كمتر شودشرا
يكي از » نقدنامه گروه تخصصي«پيش رو تحت عنوان  ةبا اين توضيحات مجموع

است كه  »شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني«دستاوردها و محصوالت گروههاي 
و » گروه تخصصي« ،»شوراي مركزي«برآمده از يك روند پرتكافو بين سه حلقة 

بايسته است خوانندگان فرهيخته به اين نكات توجه  ،است و بر اين پايه» دبيرخانه شورا«
  :كنند

نو و جديد است و از اين  ةنقد و بررسي متون علمي به شيوة جاري يك تجرب ةتجرب -1
نقد جاي و  اي كه هنوز فرهنگ رو بايد به لوازم و مقتضيات چنين امري آن هم درجامعه

داشت و به ويژه صبوري، آداب ديني و  رخوو الزم خود را نستانده، توجه در گاه ضروري
 .ادي علمي را مدنظر قرار دادالزامات نقّو  ،اخالقي

از چاپ و نشر  »شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني«ترين اهداف  يكي از مهم -2
هاي تخصصي، عالوه بر ترويج جريان نقد علمي، دعوت خاضعانه از  هاي گروه نقدنامه
است تا » سامانة نقد نقد«لفين محترم براي شركت در ؤصاحبنظران و به خصوص م  همة

بر مدار يك مسألة پژوهشي بتواند به روشن شدن ابعاد آن و » ان قلت قلت علمي«چرخة 
منتهي ) از منظر كاركردهاي علوم انساني( هيل و معضالت روزآمد جامعو تحليل مسا حلّ
 .گردد
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فرهيختگان محترم بايد در نظر آورند كه مجموعة عملكرد طوالني و دقت نظرهاي  -3
ها  شود كه در واقع چكيدة ده بندي نهايي مي استادان، نهايتاً در يك يا دو صفحه جمع

هاي شورا مسئوليت  نامه ه براساس آييناگرچ. هاي موجود است صفحه مطلب و داوري
به صورت  ،هاي گروه مراقبتبا همة ها با رئيس گروه است اما  بندي علمي نهايي جمع

ي مطالب منتقدين لفين و يا حتّؤطبيعي اين امكان وجود دارد كه در مواردي، مقاصد م
صل متن و يا درستي و با ظرافت منعكس نشده باشد و لذا در اين فرض با مراجعه به ا به

 .اصل نقد بايد به رفع ابهام مبادرت ورزيد

گاه در يك گروه بين نقدهاي ارائه شده از جهت تعداد صفحات و يا حتي شيوة ارائه  -4
هاي مختلف شورا، ممكن است وحدت روية كامل و جامعي در نقد  گاه بين گروه و ،نقد
گروه يا تفاوت سبك و  ها مشاهده نشود كه اين امر ريشه در آزادي عمل تشخيص نامه
توان سبك  هاي تخصصي و يا تفاوت سياق كتب مورد نقد دارد؛ و گرچه نبايد و نمي رشته

گروه تخصصي را در دامنة پر پيمانة خانوادة بزرگ علوم انساني كامالً با  13و سياق 
هاي  با حفظ روحية خالقيت گروهها، تفاوت هستيمسازي كرد اما درصدد  يكديگر يكسان

 .اقل برسانيمري را به حدصو

سعي بر آن  ،1390ها در سال  در مجموعة منشورات پيش روي نقد نامه هاي گروه -5
بوده براي نخستين بار، شكل ارائه و قالب كار همسان باشد تا عالوه بر رفع نسبي اشكال 

 ،علوم انساني واجد آن بوده  نقدنامة تخصصي در حوزةيك پيش ياد، همة آنچه الزم است 
نيم در منشورات سا و دبيران محترم گروهها بتواؤاميدواريم با همت مثال زدني ر. ارا باشدد

 .سازي الزم حركت كنيم بعدي در جهت كيفي

لفين محترمي است كه كتب آنها ؤانديشمندان، پژوهشگران و م  دعوت از همة ،سخن آخر
را ما ت و نقدهاي خود در اين مجموعه مورد نقد و بررسي قرار گرفته تا با ارسال نظرا

  .مفتخر به ياري رسانند



  13پيشگفتار   

 
 

جناب آقاي دكتر  »شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني«الزم است از رياست محترم 
اللهي و همة همكاران ايشان در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي  حميدرضا آيت

عزيز و اعضاء كرده و به ويژه به دوستان  تشكر هاي مستمر خود  به پاس حمايت
پور،  مقيسه، نجف: اسماعيلي و محسني و آقايان: ها وش دبيرخانه شورا خانمك سخت

  .كران بفرستم نصيري و شهابي، درودي بي
 هاي ارزشمند استاد گرانمايه جناب آقاي گذاري خالصانة خود را از تالش همچنين سپاس

سركار خانم و نيز دبير گروه علوم اجتماعي  رئيس محترم گروهي ضياء هاشمسيد  دكتر
كه توأمان زحمات اصلي تهيه و گردآوري اين مجموعه را برعهده ي موسوسادات مهري 
هاي  نشستن ساير فعاليتر و اميدوارم پس از اين شاهد به با اند، اعالم كرده داشته

  .باشيماين عزيزان چشمگير 
  

  سيدحسين حسيني  
  سانيدبير شوراي بررسي متون و كتب علوم ان

5/5/1392  





 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  معرفي گروه علوم اجتماعي شوراي بررسي متون 
  و كتب علوم انساني

  
  )گروهيادداشت رئيس (

  

 مقدمه





 

  
  
  
  

شان، حداقل دو بهره دارد؛ از يك سو  »عالمانه و منصفانه«معرفي آثار علمي و نقد      
مي، اعم از مؤلفان و هاي صورت گرفته توسط اعضاي جامعه عل تصويري از تالش

تر  تر و سريع مباحث مختلف را براي دستيابي آسان دهد و عالقمندان به ه ميمترجمان ارائ
شود و از سوي ديگر باب گفتگو و مباحثه  شان رهنمون مي به مطالب مورد نياز و عالقه

بديهي است شرط اول يعني . گشايد نظران را مي علمي ميان انديشمندان و صاحب
تحقق ثمرات فوق معرفي و نقد آثار، ضرورتي حياتي براي » عالمانه و منصفانه بودن«

شود كه ناقدان آثار علمي، خود اهل علم و نظر باشند  اين مهم البته وقتي عملي مي. است
  . نيز تقيد و حساسيت الزم را داشته باشند و نسبت به مراعات ضوابط اخالق علمي

هدف اين . ، در اين راستا استمتون علوم انساني بر عهده گرفته كاري كه شوراي بررسي
يج فرهنگ نقد علمي و تقويت تعامالت فكري ميان اصحاب علوم انساني در شورا ترو

گروه علوم اجتماعي نيز با اذعان به اهميت و ضرورت اين كار، به . سراسر كشور است
اين . تسهيل و توسعه گفتگو و مباحثه قلمي ميان اساتيد علوم اجتماعي اقدام ورزيده است

هاي مختلف اعم از  اساتيد مبرز دانشگاهگروه سالهاست كه با حضور تعدادي از 
هاي تهران و ساير شهرها، به رصد منشورات علمي در حوزه علوم اجتماعي  دانشگاه

اي  پرداخته و با جلب مشاركت اساتيد و محققان، به نقد و بررسي آثار تأليفي و ترجمه
تري  نه مناسبهدف گروه علوم اجتماعي آن است كه با انتشار اين نقدها، زمي. پردازد مي

نظران فراهم آورد تا ضمن تقويت  براي تعامل علمي و تضارب آراء ميان اساتيد و صاحب
  . پردازي در اين حوزه ياري رساند يند توليد علم و نظريهاجتماع علمي علوم اجتماعي، به فرآ

توفيق اين اقدام، البته مشروط به انتخاب دقيق آثار و نيز تعيين ضوابط و شيوه درست 
طبيعي است برخي آثار، حتي اگر چاپ و منتشر شده و عنوان علمي . معرفي و نقد است

بنابراين طراحي . هم داشته باشند، ضرورتاً ارزش و شايستگي بررسي و نقد علمي را ندارند
مسير و شيوه انتخاب آثار، روش و چارچوب نقد و نيز تعيين ناقدان توانا، مستلزم 

ه اساتيدي است كه هم نسبت به مفاد و محتواي علمي آثار گيري از دانش و تجرب بهره
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هاي مختلف علم و توانايي آنها  منتشر شده اشراف داشته باشند و هم متخصصان حوزه
شود كه كار بررسي و نقد آثار علمي  اين مالحظات باعث مي. براي نقد آثار را بشناسند

  .ساز هم نگردد ائد و مسئلهضمن برخورداري از قوت و دقت علمي الزم، دچار حواشي ز
كتاب حاضر با عنايت به تمام مالحظات فوق و با مشاركت جمع زيادي از اساتيد و 

هريك از كتبي كه در اين . نظران علوم اجتماعي كشور تهيه و تدوين شده است صاحب
اند و با تأمل و دقت  اند، در جلسات گروه مورد بحث قرار گرفته مجموعه معرفي و نقد شده

شرط انتخاب ناقدان، . اند صالح براي نقد آنها انتخاب شده ظر الزم، ناقد يا ناقداني ذين
پس از تعيين ناقدان . برخورداري از تخصص مرتبط و توانايي الزم براي اين كار بوده است

و ارسال كتب مربوطه، از آنان خواسته شد كه در چارچوب تعيين شده به نقد شكلي، 
وضيحات و نيز ثار بپردازند و حاصل بررسي خود را در قالب جداول، تساختاري و محتوايي آ

: هاي شكلي مورد نظر در نقد آثار عبارتند از ترين شاخص مهم. ه نماينداي كوتاه ارائ مقاله
آرايي، صحافي و طراحي جلد، رعايت قواعد نگارشي و  نگاري، صفحه كيفيت حروف

هاي محتوايي  شاخص. رست مطالب تا نمايهويرايشي و باالخره جامعيت صوري اثر از فه
نظم منطقي و انسجام مطالب در كل اثر و در هر فصل، اعتبار، : نيز به شرح زيرند

روزآمدي و كفايت منابع علمي، دقت در استنادات و ارجاعات و رعايت امانت در ذكر مĤخذ، 
اثر و باالخره  طرفي و انصاف در استنتاجات علمي، روزآمدي اطالعات، نوآوري رعايت بي

  .شده تطابق محتواي آن با عناوين و اهداف تعيين
هاي  رود يك نقد دقيق و جامع دربرگيرنده بيان امتيازات و كاستي بر اين اساس انتظار مي

شكلي و محتوايي اثر باشد و با نقد دروني و بيروني به تحليل جايگاه آن در جامعه علمي و 
  .ور بپردازدمندي آن در فضاي فرهنگي كش فايده

ه شده از سوي ناقدان، توسط اساتيد عضو گروه مورد بازبيني قرار گرفته و در نقدهاي ارائ
الزم به ذكر است، چنانچه نقد يك . اند صورت تأييد گروه، براي چاپ در نقدنامه آماده شده

 اثر، شرايط الزم براي چاپ را نداشته باشد، از گردونه كار خارج شده يا جهت اصالح به
ش با اين توصيف، نهايت تال. ناقد ارجاع شده و پس از آن در مسير چاپ قرار گرفته است

االمكان از اشكاالت و خطاهاي محتمل  ه شده حتيبر آن بوده است كه نقدهاي ارائ
مصون مانده و بتوانند به عنوان الگويي براي نقد علمي و تضارب آراء به شكل قلمي و 

ق مؤلفان و ناقدان، ميزاني از ت با توجه به تنوع آثار و سالئاس بديهي. مكتوب عرضه شوند
 40در اين مجموعه حدود . ناپذير بوده است تفاوت در شيوه تحليل و طرح مطالب اجتناب
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ها  اين حوزه. گيرد هاي مختلف علوم اجتماعي را در برمي اثر معرفي و نقد شده كه حوزه
  :عبارتند از

  هاي تحقيق در علوم اجتماعي  ها و روش نظريه -
 فلسفه علوم اجتماعي -
 :شناسي شامل هاي جامعه مباني و حوزه -

 شناسي دين جامعه •
 شناسي فرهنگ جامعه •
 شناسي سياسي جامعه •
 شناسي جوانان جامعه •
 شناسي زنان جامعه •
 شناسي مسائل اجتماعي جامعه •
 شناسي انحرافات اجتماعي جامعه •
 هريشناسي ش جامعه •
 شناسي خانواده جامعه •
 شناسي توسعه جامعه •
 شناسي حقوق جامعه •
 روانشناسي اجتماعي •
 خدمات اجتماعي  •
 ي وتاريخ جامعه شناسي •
• ...... 
تصويري از محتواي غني ) هاي قبلي و بعدي و نقدنامه(اميد است چاپ اين مجموعه      

يژه اساتيد و دانشجويان و و ارزشمند كتب علوم اجتماعي به عموم عالقمندان اين علوم به
هاي علمي  كنجكاو و محقق عرضه و شور و هيجان بيشتري به مباحثات موجود در محيط

 .نمايد ءهاي بحث و پژوهش علمي القا ها و ساير كانون اعم از دانشگاه
دانم از تمامي اساتيد، مؤلفان و ناقداني كه در خلق اين اثر سهمي ايفا  در پايان الزم مي

مهري ويژه همكاران محترم عضو گروه علوم اجتماعي و باالخص سركار خانم  بهاند،  كرده
و همچنين اند،  موسوي كه نقش محوري در تهيه و تدوين اين مجموعه داشتهسادات 

اي براي چاپ اين اثر  سادات هدي كه پيگيري و تالش شايسته سركار خانم محبوبه
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خداوند متعال مسئلت از تقدير و سپاسگزاري نموده توفيق مضاعف همگان را اند  داشته
  .نمايم
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 نظريه و روش





 

  
  

  »شدن و دين مطالعه انتقادي هاي جهاني نظريه«
  

  يانئحسين كچو: مؤلف
  نشر ني: ناشر

  1387: سال نشر
  دوم: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  214: تعداد صفحات
  

  1مجيد موحد مجددكتر  :ناقد
هاي  ، به بررسي انتقادي رويكردها و ديدگاه"شدن و دين هاي جهاني نظريه"كتاب      

هاي ديني  شدن در مواجهه با دين و جنبش هاي جهاني پردازد كه نظريه مختلفي مي
  . اند پرورانده

هاي غرب با مشكالت  اين كتاب مشتمل بر چهار فصل است، كه در فصل اول به چالش
در . رو به رشد نظام جهاني، بحران معنا و ظهورات جديد دين در تجدد پرداخته شده است

شدن،  هاي نظريه جهاني شدن، دين در اولين روايت گيري نظريه جهاني فصل دوم، شكل
دهي به نظريه  ها در شكل و جايگاه ماركسيستشدن  جناح چپ تجدد، دين و جهاني

و  "گيدنز"، "كاستلز"،"جيمسون"، "هاروي"شدن اشاره شده و به نظريات  جهاني
 "رابرتسون"پرداخته شده است و در فصول سه و چهار نيز به ترتيب نظريات  "فوكوياما"

نظام كاركردي كاركردي دين در  ، در باب بي"بير"شدن و  شدن به جهاني در سير از دنيوي
 .  جهاني و تجدد و دين مورد توجه و بررسي قرار گرفته است

گيري مناسب برخوردار است، كه در ابتدا  هر فصل اين كتاب از يك مقدمه و يك نتيجه   
بندي مناسب از موضوعات آن فصل  دهد و در انتها يك جمع اهداف فصل را توضيح مي

زان مطرح شده در كتاب مناسب است و به لحاظ تقدم و تاخر نظريه پردا. دهد انجام مي
                                                            

  ريزي اجتماعي دانشگاه شيراز شناسي و برنامه دانشيار گروه جامعه .1
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تقريباً اكثر عناويني كه در فهرست آمده است با محتواي آن . موضوعي داراي منطق است
هايي كه در فصل دوم در مورد نظريه گيدنز، فوكوياما و كاستلز  مثل زير عنوان. ارتباط دارد

رابرتسون به "با عنوان  آمده با محتواي آن همراه است؛ اما در فصل سوم قسمت اول
با محتواي ارائه شده  ،"پديده اي روشنگر براي نظريه جهاني شدن: عنوان يك پديده 

  .چندان ربط و نسبتي ندارد و يا به خوبي بدان پرداخته نشده است
از نظر محتوايي چون اين اثر در دو حيطه تخصصي جهاني شدن و  دين نوشته شده،  

خصصي است اما چون اين كتاب صرفاً مروري بر آثار نظريه طبيعتاً داراي اصطالحات ت
پردازان جهاني شدن است و با توجه به حجم كتاب، فرصت چنداني براي عميق شدن در 

لذا اصطالحات تخصصي صرفاً در حد اصطالحات . هاي آنها وجود ندارد نظريه
سازي  باً معادلتقري. شدن و دين شناسي جهاني شناختي محدود شده است نه جامعه جامعه

اصطالحات اين اثر روشن نيست چرا كه نويسنده فقط براي اسامي نويسندگان و متفكران 
 115بنابراين واضح نيست كه مثال در صفحه . از زير نويس انگليسي استفاده كرده است

منظور نويسنده از دغدغه بشري و مكان واحد چيست؟ و اين مفاهيم معادل كدام اصطالح 
  .تانگليسي اس

پردازد، يعني دين و جهاني  اين كتاب به يك موضوع فرعي در جامعه شناسي دين مي  
دين و ( اين در حالي است نويسنده تعداد محدودي از نظريات را در اين زمينه . شدن

هاي ارائه شده  البته قابل انكار نيست كه اكثر نظريه. آوري كرده است جمع) جهاني شدن
ها امروز در  البته بخش قابل توجهي از اين نظريه.  طه هستندها در اين حي مهمترين نظريه

اند مثل نظريه هاي فوكوياما،  شدن اهميت قابل مالحظه پيدا كرده جامعه شناسي جهاني
  .بير، و لومان

هاي اين كتاب با توجه به موضوع آن چندان روزآمد است، البته با معيار قرار دادن  داده  
هاي ارائه شده در اين كتاب در حيطه جهاني  توان گفت نظريه تقريباً مي. چاپ اول كتاب

ارزشي اين اثر نيست، بلكه به اين  اند البته اين به معناي بي شدن جنبه كالسيك پيدا كرده
تر نسبت به رابطه دين با جهاني شدن ارائه  هاي بسيار عميق معني است كه امروزه نگاه

بهتر بود كه نويسنده (صه دچار آن شده است شده است و تغيير شكلي كه دين در اين عر
  ).كردند دي به نظريه هاي جديدتر توجه ميدر چاپ دوم تا ح

با توجه به حجم كتاب و ميزاني كه هر فصل در مورد نظريه پردازان نوشته شده است،    
استفاده از منابع تا حدي متوازن نيست، مثالً فصل سوم كه به رابرتسون مي پردازد از آثار 
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رابرتسون به خوبي استفاده شده است، اين در حالي است كه در فصل مربوط به فوكوياما 
از طرف ديگر منابعي كه از فوكوياما، . كنيمز  منابع را مشاهده نمياستفاده مناسبي ا

اند اما نويسنده اصرار كاستلز و ريتزر استفاده شده است تقريباً همگي به فارسي ترجمه شده
با اين حال چندان مطلبي وجود ندارد، كه . بر استفاده از متن انگليسي آنها را داشته است

همچنين استنادات در اين كتاب به خوبي انجام شده است  . شدبدون ماخذ استفاده شده با
رسد كه نويسنده به شكل فعال در كتاب حضور دارد يعني ابتدا داده هايي را  و به نظر مي

كند و بعد از آن نويسنده در هر قسمت يك جمع بندي ارائه مي  از نظريه پردازان بيان مي
كند كه  نمايد و تالش مي فعال عمل مي ها خود به شكل دهد و يا در ميان پاراگراف

توضيحاتي ارائه دهد براي تبيين نظر تئوري پردازان كه البته در اين زمينه چندان موفق 
   .نبوده است

پرداران  گيري علمي اين اثر كامالً جامعه شناختي است، چرا كه هم نظريه از نظر جهت 
اداتي كه از آنها شده است هستند و هم انتق جامعه شناسيمطرح شده در اين كتاب 

انتقاداتي است كه ديگر جامعه شناسان نسبت به آن نظريه داشته اند،  بنابراين جهت 
همچنين . گيري آن همان جهت گيري معمولي است كه در جامعه شناسي وجود دارد

گيري ندارد، اما از اين جهت  هاي اسالمي به شكل خاص جهت نسبت به فرهنگ و ارزش
ل دين و به نوعي ظهور مجدد دين در عرصه جهاني را از زبان نويسندگان كه تغيير شك

اما بايد توجه داشت كه اين ظهور مجدد دين نه به . كند قابل توجه است غربي بيان مي
رود، بلكه اين دين در حال ظهور يك دين تغيير  معنايي است كه در كشور ما انتظار مي

بنابراين اثر منفي در . در جامعه ما يكسان نيستيافته است كه با مالحضات ديني موجود 
شود، نويسنده  با نگاه انتقادي كه به مسئله دين و حضور آن و  اين كتاب مالحظه نمي

هاي ارائه شده در  تواند نشان دهد كه نظريه وضعيت آن در عرصه جهاني شدن دارد؛ مي
نيز به نوعي به ظهور شناسان غربي  مورد وضعيت دين هيچ قطعيتي ندارد و خود جامعه

  .مجدد دين اعتقاد دارند
يكي از نكات قابل توجه در اين كتاب آن است كه به لحاظ نوشتاري يكدست نيست،  

 .44تا  41بخش هايي از اين كتاب روان و رسا نوشته شده است، براي مثال از صفحه 
ا قابل فهم و با اينكه ايرادات نوشتاري در آن مالحظه مي شود ام 98همچنين در صفحه 

هاي ديگر كتاب اين رسايي ادامه ندارد مثال از پاراگراف دوم   اما در قسمت. رسا است
اگر مالحظه شود، با عدم تناسب قابل مالحظه اي در  104تا اواخر صفحه  102صفحه 
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خواهد  تقريباً معلوم نيست نويسنده چه مي 75در صفحه . شويم استفاده از لغات مواجه مي
هاي آن به  ي ديگر از مشكالت عمده اين كتاب آن است كه بسياري از قسمتيك. بگويد

شكل خاص از منابع مختلف ترجمه شده است و در ترجمه آنها اصول نگارشي  و ويرايشي 
پاراگراف دوم از ابتداي پاراگراف چند بار از لغت  142مثالً در صفحه . رعايت نشده است

پاراگراف دوم اساساً  130صفحه . ه شده استاستفاد "كنيم اذعان مي"و  "بدانيم"
با اين وجود از نظر حروف نگاري و صفحه آرايي كامالً مناسب . ويراستاري نشده است

از آنجا كه طراحي جلد هيچ سنخيتي با . است، صحافي نيز به خوبي انجام شده است
  .موضوع كتاب نداشته و آنچنان گويا نيست

در بسياري . هاي نظري از متون التين است آوري داده بخش قابل توجه اين كتاب جمع  
ها ترجمه لفظ به لفظ از  از فصول، اين مسئله كامالً مشهود است كه بعضي از پاراگراف
 84نمونه آن در صفحه . متن اصلي است و اين امر به روان بودن اثر هم ضربه زده است

  . پاراگراف دوم  قابل مشاهده است
شدن  هاي جهاني ن كتاب شايد آن باشد كه يك مرور اجمالي از نظريهاما جنبه نوآورانه اي

تواند به يك زاويه ديد مناسب از دين در  دهد كه مخاطب با خواندن اين كتاب مي ارائه مي
اما انتقاداتي كه نويسنده از هر نظريه ارائه نموده است . دنياي جهاني شده دست پيدا كند
  .اند ديگر نسبت به آن نظريه انجام دادهانتقاداتي است كه جامعه شناسان 

نهايتاً اين اثر به طور كلي يك كتاب متوسط در عرصه جامعه شناسي دين است چرا كه  
شناسان مختلف و بيان انتقادات از  هاي جامعه آوري اطالعاتي از نظريه به مرور و جمع

كه در عرصه جهاني اكثر مطالب اين كتاب در بسياري از ديگر آثاري . طرف خود آنها است
اين بدان معنا نيست كه ارزش يك كار تاليفي را . شدن نوشته شده؛ قابل دسترسي است

بطور كلي ناديده گرفته شود اما نكته مهم در اين اثر آن است كه آيا نويسنده چيزي فراتر 
ند توا دهند، مي هايشان ارائه مي از انتقاداتي كه خود جامعه شناسان غربي در مورد نظريه

بيان كند يا نه؟ در مجموع شايد بتوان مدعي شد كه حضور علمي و موثر نويسنده در اين 
اثر تا حدودي كمرنگ است و كتاب در حد يك توصيف در مورد ارتباط دين با جهاني 

  .ماند شدن باقي مي
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  700: تعداد صفحات
  

  1دكترسيدعليرضا افشاني: ناقد
جوامع سنتي و تفاوت آنها با جوامع مدرن و جديد، همواره تحقيق و بررسي پيرامون      

شناسي، علوم سياسي و اقتصاد  هاي جامعه نظران مختلف بويژه در رشته مورد توجه صاحب
هاي تفاوت يا به عبارتي ديگر تبيين شكاف  تر شناسايي علل و ريشه از آن مهم. بوده است

. يمي محققين شرقي و غربي بوده استهاي دا بين جوامع سنتي و پيشرفته نيز از دغدغه
هاي مختلفي در قالب كتاب و مقاله ارائه شده  در مورد علل اين تفاوت و يا شكاف، نظريه

بندي كالن آنها را در دو ديدگاه وابستگي و نوسازي  است كه شايد بتوان در يك تقسيم
  . جاي داد

را در يك مسير واحد و ديدگاه نوسازي معتقد است كه همه جوامع، تغييرات اجتماعي 
كنند و الگوي توسعه غرب و فرآيند تاريخي آن، الگوي اين تغييرات  تكاملي طي مي

ماندگي نقشي ندارد و عامل  ارتباطات خارجي در پيدايش عقب. آيد اجتماعي به حساب مي
مانده بايد، تمام  ماندگي در اين كشورها عامل دروني است لذا جوامع عقب اصلي عقب

هاي جوامع غربي را سرلوحه اقدامات اقتصادي و اجتماعي خودشان  ا و مشخصهه ويژگي
، ماكس )مدل ساختي( 2كساني چون  دبليو روستو. قرار دهند تا به توسعه دست پيدا كنند

                                                            
  استاديار دانشگاه يزد. 1

 
2. W.W. Rostow 



  معرفي و نقد و بررسي كتب علوم اجتماعي نقدنامه   28

و  4، ويلبر شرام)مدل روانشناختي( 3لندو مك كله 2، آلكس اينكلس)مدل فرهنگي( 1وبر
  .آيند نظران اصلي ديدگاه نوسازي به شمار مي احباز ص) مدل فرآيند( 5دونالد اسميت

سوم را  ماندگي كشورهاي جهان ديدگاه وابستگي بر خالف ديدگاه نوسازي، كه عامل عقب 
ماندگي اين كشورها را ناشي از فرآيند تاريخي و ارتباطات  دانست، علل عقب دروني مي
دگي را بايد در ذات مان هاي اصلي اين عقب داند و معتقد است كه ريشه خارجي مي

داري غرب و تضادهاي ذاتي آن در قالب استعمار، استثمار،  طلبانه سرمايه توسعه
 6نظراني چون پل باران صاحب. جستجو كرد.. .هاي چندمليتي، امپرياليسم و شركت

 8، دوس سانتوس)گسترش عدم توسعه( 7، آندره گوندر فرانك)ماندگي امپرياليسم و عقب(
از مشهورترين ) توسعه وابستگي( 10و انزوفالتو 9و هنريكو كاردوسو) وابستگي جديد(

 .نظران ديدگاه وابستگي هستند صاحب
نظران ديدگاه نوسازي به  يمي از صاحب» گذر جامعه سنتي«دانيل لرنر نويسنده كتاب 

مطالعه تجربي دانيل لرنر نه تنها باعث مطرح شدن وي به عنوان يكي از . آيد شمار مي
هاي اخير  نظران مطرح ديدگاه نوسازي شده است بلكه محققين بسياري در دهه صاحب

اند ايده نظري وي را به آزمون بگذارند و تحقيقات متعددي به منظور بررسي  سعي كرده
  .نظريه وي بويژه در كشورهاي خاورميانه انجام شده است

ن است كه بتوان در تر از آ صفحه گسترده 700كتاب گذر جامعه سنتي با حجم نزديك به 
توان به نكاتي  هاي مثبت و منفي آن پرداخت و تنها مي يك معرفي كوتاه به تمامي جنبه

  :كلي در مورد آن اشاره نمود
در مورد نوسازي در خاورميانه نوشته شده و به طور مشخص » گذر جامعه سنتي«كتاب 

ررسي و تحليل قرار داده شش كشور ايران، تركيه، مصر، اردن، سوريه و لبنان را مورد ب
در فصول اول تا سوم مقدمات ورود با بحث . كتاب در يازده فصل تدوين شده است. است

بر مروري بر خاطرات سفر نويسنده و چگونگي عالقمندي نويسنده به اين تحقيق و 
                                                            

1. Max Weber 
2. Alex Inkeles  
3. Mc Clelland 
4 - Wilber Schramm 
5 - Donald Smith  
6 - Paul Baran 
7 - Ander Gonder Frank 
8 - Dos Santos 
9 - F. H. Cardoso 
10 - E. Faleto 
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فصول چهارم و پنجم به بررسي كشور تركيه . نگارش كتاب حاصل از آن، آماده شده است
م تا دهم به ترتيب به بررسي كشورهاي لبنان، مصر، سوريه، ايران و اردن و فصول شش

  .بندي خود را ارائه داده است پرداخته است و در فصل پاياني به نوعي جمع
هاي جمعي بر تغيير شرايط يك  نظراني است كه بر نقش رسانه دانيل لرنر از جمله صاحب

هاي  ر شرايط يك جامعه سنتي، تغيير نگرشبه عقيده لرنر الزمه تغيي. جامعه تأكيد دارند
وي . ها، استفاده از وسايل ارتباط جمعي است مردم اين جامعه و بهترين راه تغيير نگرش

قصد دارد همين مسأله را به نوعي اثبات يا » گذر جامعه سنتي«تقريباً در همه جاي كتاب 
ياد مي كند » ي مدرنها ايستگاه«هاي جمعي تحت عنوان  وي كه از رسانه. القا نمايد

نمايد  در جاهاي مختلف اثر مزبور بر نقش محوري آن در توسعه تأكيد مي) 609صفحه (
ها در درون شنوندگان  جمعبندي مدرن پس در يك«: نويسد  مثالً در مورد جامعه تركيه مي

ها  از طرف ديگر سنتي. باشند ارتباطات گروهي، امروزه عنصري فعال در جامعه تركيه مي
اند، و در ارتباطات جديد و ديگر نهادهاي نوسازكننده مشاركت چنداني  ش صامت جامعهبخ

خواهند در سير عادي  كنند و نمي هاي گروهي توجهي نمي آنان به برونداد رسانه. كنند نمي
شوند، تأمل كرده و يا كاري  ها توصيف مي حوادث درباره مشكالتي كه توسط اين رسانه

هاي همگاني در خالل  رسانه«: و يا در مورد لبنان معتقد است) 254صفحه (» .انجام دهند
  ). 321صفحه (» توانند آينده مدرنيزاسيون در لبنان را تسهيل كنند كاركرد مؤثر خود مي

به نظر . ، حداقل در نگاه اول با نوعي ابهام همراه است)گذر جامعه سنتي(عنوان كتاب 
 The passing of(معادل التين عنوان كتاب هم با » گذر از جامعه سنتي«رسد  مي

traditional society ( و هم با متن كتاب همخواني بيشتري دارد و براي بيينده و
  .تر است تر و مفهوم خواننده نيز ساده

به (از آنجا كه مطالب مربوط به هر كشور، فصلي جداگانه را به خود اختصاص داده است 
ها  هم مرزبندي فصل) اب را به خود اختصاص داده استاستثناء تركيه كه دو فصل از كت
اي كه عالقمند است در مورد كشور يا كشورهايي خاص  مشخص است و هم خواننده

نياز است و تنها فصل يا فصول مربوط به كشور يا  مطالعه كند از خواندن كل اثر بي
  .كشورهاي مورد نظرش را مطالعه خواهد كرد

واني متن كتاب الزم به ذكر است كه در مجموع، مضمون در مورد نكات ويرايشي و ر
گونه نوشته شده است و مترجم نيز آن را به خوبي و رواني ترجمه  كتاب به صورت داستان

تر و يا متناسب با ادبيات بومي  البته شايد در برخي موارد امكان ترجمه روان. نموده است
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زماني كه دهان بسته «: آمده است 45مثالً در پاراگراف آخر صفحه . نيز وجود داشت
كه ترجمه اين جمله بدين صورت بهتر » چوپان گشوده شد چيز زيادي از آن خارج نشد

و يا چند . »زماني كه دهان بسته چوپان گشوده شد حرف زيادي براي گفتن نداشت«: بود
» سعي مي كرد نهايت تالشش را براي سؤاالت انجام دهد... «: تر نوشته شد سطر پايين

كرد نهايت تالشش را براي پاسخگويي به سؤاالت  سعي مي«: شد كه بهتر بود نوشته مي
است تا  Divergentتري براي  معادل مناسب» واگرا« 143در تيتر صفحه . »انجام دهد

استفاده » نيمرخ ملي«از » برش ملي«يا در سطر آخر همين صفحه، به جاي . »منشعب«
» مدرنيزاسيون«است در صفحات مختلف متن به جاي واژه  يا اينكه بهتر. شد بهتر بود مي

  .استفاده شود» نوسازي«از واژه فارسي 
هاي ميداني تحقيق و تحليل  اگرچه بخش قابل توجهي از اثر مزبور به انعكاس داده

پيرامون آنها اختصاص دارد ولي محقق به خوبي توانسته از منابع متعدد ديگري براي ارائه 
كتاب كه حاصل يك تحقيق پيمايشي است جداول . هايش استفاده نمايد ههر چه بهتر داد

هاي پژوهش در متن كتاب قرار داده است كه خواننده را در درك  متعددي را بر اساس داده
نكته مهم ديگري كه بايد خواننده در نظر داشته باشد اطالعات و . كند مطلب ياري مي

اگرچه اين اطالعات در . ف ارائه شده استهايي است كه در مورد كشورهاي مختل داده
روزآمد بوده است ولي رفته رفته ارزش ) ميالدي 1964(زمان چاپ كتاب به زبان اصلي 

تر شده است چرا كه شرايط اين  استنادي آنها براي تحليل شرايط روز اين كشورها كمرنگ
همواره اين نكته خواننده بايد . هاي محسوسي كرده است هاي اخير تفاوت كشورها در دهه

آوري شده است و لذا  ميالدي جمع 1950هاي اصلي در دهه  را مد نظر داشته باشد كه داده
تواند به عنوان  از اين حيث، كتاب مي. گذرد دهه مي 5هاي اين كتاب بيش از  از عمر داده

اين نگر مورد استفاده قرار بگيرد ولي براي تحليل شرايط امروز  منبعي تاريخي و گذشته
  .كشورها چندان مناسب نيستند

معموالً فهرست اصطالحات مهم موجود در متن و ترجمه فارسي آن و فهرست اسامي در 
شود ولي كتاب حاضر، فاقد لغتنامه و فهرست اسامي در  شده اضافه مي پايان كتبِ ترجمه
همچنين، اگرچه منابع مربوط به مطالب هر فصل ذيل عنوان . پايان كتاب است

در پايان همان فصل ذكر شده است ولي بهتر بود همه منابع يكبار ديگر به » ها داشتياد«
  .شدند ترتيب الفبايي و به طور كامل در پايان اثر معرفي مي
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پژوهان با وضعيت برخي از كشورهاي  كتاب منبع خوبي براي آشنايي دانشجويان و دانش
ت اگرچه تمام مطالب ارائه شده هاي گذشته اس در حال توسعه و از جمله ايران در دهه

پژوهان علوم انساني  مطالعه اين كتاب براي همه دانشجويان و دانش. قابل تأييد نيست
شناسي و علوم سياسي كه مباحث توسعه را دنبال  هاي اقتصاد و جامعه بويژه در رشته

ه گذر جامع«عالوه بر آن، كتاب . كنند حاوي مطالب آموزنده و درخور تأملي است مي
شناسي توسعه، تغييرات اجتماعي، توسعه اقتصادي  تواند در دروسي نظير جامعه مي» سنتي

  .معرفي و مورد مطالعه قرار بگيرد.. .و
و نكته آخر اينكه از مترجم محترم كتاب كه ترجمه چنين كتاب حجيم و مهمي را به 

  .عهده گرفتند جاي امتنان و سپاسگزاري است
  





 

  
  
  

  »مفاهيم كليدي پير بورديو«
  

  مهدي لبيبي/ مايكل گرنفل : مترجم/ مؤلف 
  افكار: ناشر

  1389: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  373: تعداد صفحات
  

  1محمد رضاييدكتر : ناقد
  بورديوآناتومي انديشه : چه كتاب خوبي

. كتابي است كه مايكل گرنفل آن را گردآوري نموده است مفاهيم كليدي پير بورديو  
مهدي لبيبي نسخه منتشر شده در سال . منتشر ساخته است 2اين كتاب را انتشارات اكومن

نسخه در  1100را به فارسي برگردانده است و نشر افكار اين كتاب را با شمارگان  2008
هاي يك از سالروشن نيست كه كدام. صفحه منتشر كرده است 373چاپ اول و در 

و در ذيل  1388ل در ذيل مشخصات نشر، سا. سال نشر اين كتاب است 1389يا  1388
  . ذكر شده است 1389نوبت چاپ اول، سال 

درآمدي درخور براي مطالعه آثار بورديو توان پيشكتاب مفاهيم كليدي پير بورديو را مي
اين اثر مدخلي را فراهم ساخته است كه خوانندگانش را براي رجوع مستقيم و . تلقي كرد

اي اوقات، به غايت دشوار بورديو آماده ر پارهبالواسطه به آثار اغلب پيچيده، اليه اليه و د
از اين رو، اثر ياد شده را بايد مقدماتي يا چه بسا به بياني بهتر، منبعي قابل فهم . سازدمي

بايد اين واژه را در معناي . نبايد مقدماتي را با ابتدايي يا ساده يكسان گرفت. تلقي كرد

                                                            
 استاديار دانشگاه علم و فرهنگ.  1

2 . Acumen  
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اي براي »دروازه«شود كه از تعبير آشكار مي اهميت اين اثر زماني. دقيق آن در نظر گرفت
  . ورود به آثار بورديو استفاده كنيم

وي با تكيه بر . مقدمه اول از آنِ مرحوم دكتر عبداللهي است. كتاب حاوي دو مقدمه است
در اين نگاه . شيوه مرسوم خود تالش كرده است دركي نسبتاً كلي از آثار بورديو ارائه كند

رح حال، خاستگاه اجتماعي، منابع فكري و آثار بورديو را از منظري كلي، عبداللهي ش
نقد افكار بورديو، ارزيابي از . شناسي ارائه كرده استشناسي و روششناسي، معرفتهستي

اي است كه عبداللهي بر اين بخش مقدمهنقاط قوت و ارزش عملي انديشه بورديو پايان
اي را بر اين كتاب نوشته است كه ناظر بر مقدمه در ادامه، مترجم نيز. كتاب نگاشته است

افزون براين، گويا، مترجم فصلي از كتاب كنث . هاي كتاب استها و فصلمعرفي بخش
است در قالب پيوستي » ايساختارگرايي سازه«را كه خودنوشت پير بورديو با عنوان   1آلن

ت كه از نقاط قوت اثر ترجمه نسبتاً مبسوطي اس كتاب، حاوي نمايه. به كتاب افزوده است
  . گرددمحسوب مي

اصل كتاب در قالب مجموعه مقاالتي نوشته شده است كه هر مقاله بر مفهومي خاص از 
المعارفي كوچك به توان كتاب را دائرهروست كه مياز همين. آثار بورديو متمركز است

وان وجه مميزه همين خصوصيت را چه بسا بت. حساب آورد كه مختص آثار بورديو است
بندي نسبتاً كوتاه و اصل كتاب در چهار بخش، دوازده فصل و يك جمع. كتاب دانست

بندي خود گرنفل ويراستار كتاب است و با مقدمه و جمع. بخش تنظيم شده استپايان
دوستداران بورديو در اين كتاب، . تالش نموده تا انسجام نسبتاً مشخصي به كتاب ببخشد

افزون براين، كتاب به . يابندشناسي كاملي از آثار بورديو دست ميكتاب به كرونولوژي و
رو، خوانندگان اثر با از اين. سياق بيشتر كتب انگليسي از منابع پرشماري بهره برده است

 . توانند انتظار دركي نسبتاً دقيق از بورديو را در اين اثر ببيننداعتماد به اثر مي
فصل دوم اين بخش را درِك . بورديو را گرنفل نوشته است نامهدر بخش اول، زندگي
نظريه «بخش دوم كتاب با نام . را بر آن نهاده است» 2نظريه عمل«رابينز نوشته و عنوان 

شناسي كه در اين بخش، تقابل عمده در جامعه. است» فراتر از ذهنيت و عينيت: ميدان
تن كارل مي. گيردرد بحث قرار ميشود موميگرايي ديدهگرايي و عينيتميان ذهنيت

                                                            
1- Kenneth Allan (The Social Lens: An Invitation to Sociological Theory) 

در جاي خود . تريسترسد كردار معادل مناسببه نظر مي. برگزيده است practiceعمل را مترجم براي واژه . 2
  . گرديمبه اين بحث برمي
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کنند تا مفهوم هابیتوس و پاتریشیا تامسون مفهوم میدان بوردیو را به نحوي قرائت می
با . هاي درك آثار بوردیو از حیث چگونگی فرا رفتن از تقابل یاد شده حاصل شودزمینه

دان را با رجوع توان گفت که روش بوردیو در تحلیل میتکیه بر آنچه در این متن آمده می
عناصر اصلی این مثلث در جاهاي مختلف . توان فهمید که بسیار حیاتی استبه مثلثی می

  . این کتاب تحلیل شده است

  
  

هاي اصلی گاهتوان گرهدر همین بخش است که با تکیه بر قرائت تامسون می
که براي » عینیت امر ذهنی«چه بسا، درك بوردیو از مفهوم . فهمید شناسی بوردیو را روش

شدن به کند پس از نزدیکچیرگی بر تقابل میان امر ذهنی و امر عینی پیشنهاد می
از طریق همین درك از نظریه میدان است که معناي . تر گرددشناسی بوردیو آسان روش

همدستی «سو، این نظریه ما را به از یک. شودبوردیو فهم می» نظریه کردار«مضاعف 
رهنمون » درون و بیرون«میان عاملیت و میدان یا به تعبیر بوردیو، » وجودشناختی

. سازدشود و از سوي دیگر، این نظریه محققان را با انتظاراتی دیگرگون مواجه می می
در شود بلکه مستلزم حضور شناسی با نشستن در دفتر کار حاصل نمیانجام روش جامعه

  . میدان واقعی تحقیق است
هاي بخش سوم به عملکرد میدان اختصاص یافته است که شامل چهار فصل است و جنبه

جایگاه مفهوم طبقه در اندیشه بوردیو . ها را موضوع نظر خود داردمختلف عملکرد میدان
طبقه مفهومی همیشه مهم و محترم . نقطه آغازي است براي این بخش) فصل پنجم(

شناسی با وجود این، بوردیو این مفهوم را براي تحلیل جامعه. وردیو بوده استبراي ب
در این فصل خواننده با جزئیات چنین برداشتی از مفهوم طبقه آشنا . داندمحوري نمی

  مثلث عوامل مؤثر در تکوین کنش عامالن اجتماعی
 



  معرفي و نقد و بررسي كتب علوم اجتماعي نقدنامه   36

رابرت مور، در ادامه اين بخش، در فصل . اين فصل را نيك كراسلي نوشته است. شود مي
رديو مور ما را با هزارتوي انديشه بو. كندششم، مفهوم بسيار اساسي سرمايه را بررسي مي

اشكال سرمايه، اشكال گوناگون تمايز، تكوين . سازددر باب مفهوم سرمايه آشنا مي
  . اندها محورهاي اصلي اين فصلسرمايه، و نقش سرمايه در تكوين عادتواره

يا باور رايج مواجه » دوگزا«در فصل هفتم از اين بخش، خوانندگان با مفهوم بسيار مهم 
. از لحظات حساس در درك انديشه انتقادي بورديو استفهم اين مفهوم يكي . شوندمي

كنند كه به خوانندگان با نزديك شدن به اين مفهوم راهي را برخود هموار مي
هاي حساس سيسيل دير، به خوبي ما را با برهه. شودشناسي انتقادي بورديو ختم مي جامعه

تاكيد . كتاب استهيستريسيس عنوان فصل هشتم اين . سازدانديشه بورديو آشنا مي
كند كه با چنين خاصيتي كه بورديو بر مفهوم عادتواره اين شائبه را در اذهان زنده مي

شود؟ اگر بپذيريم كه شمارد چگونه تغيير در جامعه ممكن ميبورديو از عادتواره برمي
هاي بعدي را نيز مشروط گيرند و شناختها در طي زمان، به تدريج شكل ميعادتواره

گردند؟ چريل هاردي در اين فصل هاي اجتماعي محتمل ميزند چگونه دگرگونيسا مي
هاي تغيير اجتماعي را بايد در خود كند كه زمينهدركي از مفهوم هيستريسيس ارائه مي

گاه معطل اساساً، بر اساس چنين دركي، جامعه هيچ. هاي اجتماعي جستجو كردميدان
اما، يادمان باشد كه در تحليل هاردي، تغييرات . ماندهاي نسبتاً ثابت افراد نميعادتواره

در . شود كه اساساً، ويژگي عادتواره افراد استهايي ميساختاري در جامعه منجر به ناسازي
هاي پديد آمده هر گونه تغييري را عامالن با گسست. كنندها خود، كاري نميواقع، ميدان
هاي روشني از آثار مختلف بورديو هاردي با مثال .رسانندهاشان به سرانجام ميدر عادتواره

هاي اجتماعي ها و سرانجام در ميداندهد كه چگونه تحوالت در عادتوارهبه ما نشان مي
  . گرددممكن مي

در اين بخش گرنفل به مفهوم مهم . بخش چهارم به شرايط ميدان اختصاص يافته است
دانيل . ، جي)سرنوشت(ر به مفهوم كوناتوس ، استيو فول»اينترست«اما عموما مغفول مانده 

شوبرت به مفهوم بسيار اساسي رنج و خشونت نمادين و سسيل دير در فصل دوازدهم به 
دو مفهوم آخر به ويژه براي . اندمفهوم بسيار مهم ديگر بورديو يعني بازانديشي پرداخته

بورديو با مفهوم رنج  به . اندشناسي انتقادي و بازانديشانه بورديو مهم و اساسيدرك جامعه
هاي پرشمار مان، به محنتهاي روزمرهنماياند كه امروزه، در زندگيما مسيرهايي را مي

هاي مانندي است كه از ستوناز آثار كم روزي جهانسيهكتاب . زنددامن مي
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با مفهوم بازانديشي است كه به دركي از . در جهان امروز است» شناسي رنج جامعه«
اي شناسي كه در تدارك جامعهبراي جامعه. شويمنائل مي» شناسيشناسي جامعهجامعه«

هاي فرودست جامعه است، نقد دروني خود آن از ملزومات و هاي كمتر براي گروهبا محنت
  . سازدبازانديشي چنين امكاني را فراهم مي. شرايط اوليه است

شناسي بورديو درباره روشپايان بخش كتاب، فصلي است كه گرنفل آن را به بحث 
اما، در نهايت ايجاز دركي مطلوب از . اختصاص داده است كه البته، فصلي مفصل نيست

توان، بيش از همه، اين فصل را مي. گذاردروش بورديو در تحليل اجتماعي در اختيار مي
در همين فصل است كه گرنفل سه اصل در . شناسي بورديو تلقي كردمدخلي بر روش

شمارد و باور دارد هر تحقيقي كه برخي از اين اصول ورديويي براي تحقيق را بر ميروش ب
برساختن موضوع : يا مراحل را نداشته باشد تحقيقي مبتني بر آموزه بورديويي نيست

تحقيق، داشتن رويكردي سه بعدي در مطالعه ميدان تحقيق، و عيني سازي مشاركتي 
  ).317-18: 1388گرنفل، (

كتابي كه خوانندگان . يح روشن است با كتابي خاص و بسيار مفيد سروكار داريمبا اين توض
پيداست كه براي چنين منظوري، از . سازدوارد را براي پيمودن راهي دشوار آماده ميتازه

همان آغاز نويسندگان اثر، تالش كردند تا به خالف رسم بورديو، متني ساده  و روان را به 
هايي از خود آثار بورديو در بيشتر اوقات، توضيحات با مثال. نندخوانندگان خود عرضه ك

با اين شيوه، خوانندگان به سادگي با محورهاي اصلي انديشه بورديو پيوند . شودكامل مي
كتاب . باوجود اين، نبايد اين كتاب را براي درك انديشه بورديو كافي دانست. خورندمي

اختصار و . هايي از اين دست استر نوشتهگيدرگير محدويتي است كه هميشه دامن
هميشه اين خطر . شودسازي در بيشتر اوقات به ابتذال انديشه مورد نظر نزديك مي ساده

اين كتاب نيز . وجود دارد كه اين سرآغاز را نقطه نهايي فهم انديشه بورديو تلقي كنيم
. ا بر عهده گرفته استهايي براي درك انديشه بورديو رصرفاً تعهدي از نشان دادن سرنخ

افزون بر . شودبه همين دليل، انتظارات خوانندگان پرتوقع با خواندن اين كتاب مرتفع نمي
هر چند هر مقاله متمركز بر . اين، كتاب در قالب مجموعه مقاالت نوشته شده است

ها هايي ميان اين فصلپوشياي اوقات هممفهومي خاص از انديشه بورديو است اما در پاره
هاي مختلف انديشه بورديو در به هرحال، اليه. شود كه گويا، گريزي از آن نيستديده مي

ها در ذيل مفاهيم مختلف ديده كند و اين بازگوييجاهاي مختلف خود را تكرار مي
  . شود مي
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  !ايچه بد ترجمه
 شرط اول براي نقد متن ترجمه، مطابقت متن با اصل كتاب است كه متاسفانه، امكان

در صورت مقايسه، . دسترسي به متن اصلي كتاب براي نگارنده اين سطور ميسر نشد
روشن . شود تا درباره درستي يا نادرستي متن ترجمه قضاوت كردامكان بهتري فراهم مي

هاي مفصل فهم آنها حاصل است كه ترجمه متضمن دقائقي است كه در صورت مقايسه
توان درباره ترجمه اين ي ممكن نشد چگونه ميولي، اگر دسترسي به متن اصل. شودمي

كتاب قضاوت كرد؟ من سعي كردم با تكيه بر چند معيار در خصوص اين متن قضاوت 
در اين نقد، هم موضوع . خواند» نقد دورني متن ترجمه«شايد بتوان چنين ارزيابي را . كنم

. شودن كشيده مينقد و هم شواهد مورد نظر از دل همين كتاب و همين متن ترجمه بيرو
  . در ادامه به چند محور مهم براي قضاوت درباره متن ترجمه اشاره شده است

هاي مناسبي را براي مترجم محترم تالش زيادي كرده است تا معادل. گذاريمعادل
مترجم . اي اوقات اين تالش به نتايج مطلوبي منجر شده استدر پاره. متن انتخاب كند

. گذاري خود را توضيح دهددالئل شيوه معادل» مقدمه مترجم«حتي سعي كرده است در 
اما، هر چه . نفس اين عمل پسنديده و براي رفع ابهام در نزد خوانندگان بسيار مفيد است

هاي مناسب براي اصطالحات اصلي كه در واقع عنوان فصول مترجم در انتخاب معادل
موارد . كمتر دقت كرده است اند وسواس به خرج داده است در طي مسير ترجمهكتاب

  . شودهاي مطلوب ديده ميتوجهي در انتخاب معادلپرشماري از بي
عنوان ( the social construction of realityبه جاي  72ص  •

. انتخاب شده است» هاي اجتماعي واقعيتسازه«معادل ) كتاب معروف برگر و الكمن
ترجمه » ساخت اجتماعي واقعيت«وان گذشته از آن كه اين كتاب قبال در فارسي با عن

شده است، منظور برگر و الكمن در اين كتاب پاسخ به اين پرسش مهم بود كه چگونه 
سازند؟ با اين تعبير سازند يا، به تعبيري اخيرتر، برميها ميواقعيت اجتماعي را سوژه

اطالق  كه به محصول عمل ساختن چه در مهندسي و چه در علوم انساني» سازه«انتخاب 
منظور » ساختن«يا » ساخت«در عنوان با كاربرد لفظ . شود مناسب اين عنوان نيستمي

 . شودنويسنده بهتر منتقل مي
 Canguilhemبراي نمونه، نام . هاها و معادلعدم يكدستي در نوشتن نام •

ها در اجماعي برسر نام. ذكر شده است» كانگويلم« 86و در ص » كانگيلم« 54در ص 
ها عموما نيست ولي روشن است كه دو تلفظ از يك نام در متن ترجمه هم رجمهمتن ت
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 outline forتوان به گزينش معادل براي اي ديگر ميبراي نمونه. مرسوم نيست
self-analysis و » طرحي كلي براي ارزيابي خود«معادل  56در صفحه : اشاره كرد

 . ه استانتخاب شد» طرحي براي ارزيابي از خود« 76در ص 
ها بكدستي مخربي ديده از سوي ديگر در ترجمه برخي واژه. يكدستي نابجا •

اين مفهوم در انگليسي . نمونه بارزي براي اين تعبير است intellectualواژه . شود مي
در بيشتر اوقات . شوداي اوقات به فكري اطالق ميگاه به روشنفكر، روشنفكري و در پاره

كه، در برخي اوقات معادل فكري ترجمه شده است درحالي »روشنفكري«اين واژه به 
از معدود » عمل فكري«در عبارت  200در ص ) 84مانند ص (مناسبت بيشتري دارد 

اين مفهوم در بيشتر اوقات . گذاري شده استجاهايي است كه اين واژه به درستي معادل
ه فهم بهتر متن كمك ها باز همين رو، تصحيح اشكال. در اين كتاب به كار رفته است

 . كندمي
يكي از مهمترين . ربط استها از اساس بيبرخي اوقات انتخاب معادل. فهم غلط •

) 99ص ( ontological complicityاين اشتباهات را در انتخاب معادل براي 
اشتباه  complexityمترجم محترم اين مفهوم را احتماال با . توان مشاهده كردمي

كه معادل را به كاربرده است در حالي» شناسانهپيچيدگي هستي«ادل وي مع. گرفته است
اغراق نيست اگر بگوييم كه اين . است» شناسانههمدستي هستي«درست براي اين عبارت 
لذا، اشتباه در فهم اين مفهوم  بخش زيادي . شناسي بورديو استمفهوم از بنيادهاي هستي

منظور بورديو از اين مفهوم توضيح . كندل مياز درك خواننده متن ترجمه را دچار اشكا
سو و گرايي از يكپردازان عينيتاين نكته است كه در نظريه عمل، به خالف نظريه

در . گرايي از سوي ديگر، كردار حاصل همدستي دو ساختار دروني و بيروني استفرهنگ
درس «، scienceدانش براي . ها را شاهديمگذاريمواقع كمتر مهم هم چنين معادل

تر كه آموزش مناسب life-long learningدر عبارت learningخواندن براي 
در مورد . هاو مانند اين community of practiceبراي » گروه عاملي«است، 

آخري كامال روشن است كه منظور بورديو عامل به معناي افراد انساني نيست بلكه 
هيچ گروه عاملي در فضاي اجتماعي «له در اين صورت جم. اي از كردارهاستمجموعه

هيچ مجموعه كرداري وجود ندارد كه در فضاي اجتماعي «به » چنين يكدست نخواهد بود
 .  شوددگرگون مي» اينچنين يكدست خواهد بود
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هايي در درون متن اي اوقات مشكل در عدم ترجمه عبارتدر پاره. عدم ترجمه •
اگر معادل انگليسي اين . سه ترجمه نشده استعبارتي به فران 76در بند اول ص . است

اما چنين اتفاقي . شد چه بسا نيازي به ترجمه معادل فرانسه آن نبودعبارت ترجمه مي
 . لذا، خواننده خود بايد به دنبال ترجمه اين عبارت باشد. نيافتاده است

رايشي توان گفت كه متن فاقد معيار ويبا قطع و يقين باال مي. معيارهاي ويرايشي
اين را نبايد عيب ترجمه يا كار مترجم به تنهايي دانست بلكه سهم ناشر . مشخصي است

مشكل ويرايشي در . در توليد چنين كتاب فاقد معيارهاي مشخص بسيار بيشتر است
  . گردددر ادامه به برخي از آنها اشاره مي. شوداشكال مختلفي ديده مي

اساساً، روشن نيست كه متن كدام . دهي يكي از محورهاي عمده استرفرنس •
شيوه درون متني براي معرفي منابع . يك از استانداردهاي موجود را رعايت كرده است

براي . شونداي در متن معرفي ميبا وجود اين، منابع به شكل پراكنده. اختيار شده است
، ص (Bourdieu, 1985: 18) 213، در ص )5: 1383توسلي؛ ( 30نمونه در ص 

160 (Bourdieu 1984) . سه شكل استفاده از ويرگول در سه بخش اوائل، ميانه و
 . ها استفاده شده استانتهاي كتاب براي ارائه رفرنس

شماري موارد بي. گذاري اسامي رعايت استفاده از حروف بزرگ نشده استدر نام •
 .در متن وجود دارد كه مويد اين گفته است

براي . ها و چه در نوشتن عباراتدر نوشتن ناماغالط تايپي فراوان در متن چه  •
طور كه گفته شد موار زيادي در همان. cultivationبه جاي  cultirationنمونه 

 . شودازا ين حيث متني پرغلط محسوب مي. شودمتن ديده مي
گاه اسامي درون . شودالگوي يكساني در استفاده ار گيومه در متن ديده نمي •

افزون براين، الگوي يكساني . گاه در وضعيتي مشابه چنين نيست .دگيرنگيومه قرار مي
در متون التين، كتاب را ايرانيك و . شودبراي معرفي كتاب، مقاالت و اسامي ديده نمي

منظورم اين نيست كه در متن ترجمه هم لزوماً اين الگو . هندمقاالت را در گيومه قرار مي
 . ها انتخاب شوديكساني براي هريك از برههمنظور اين است كه الگوي . رعايت شود

در خصوص . هاي مربوط به نقطه و ويرگول استاندارد نداردگذاري و فاصلهنقطه •
الگوي مشخصي وجود دارد مبني . نقطه قبل از و بعد از پرانتزها عموما مشكل وجود دارد

چنين . گيردله قرار ميكه نفطه بعد از پرانتز بدون فاصله و قبل از پرانتز با يك فاصبر اين
ها در فاصلهدر مورد فاصله ذكر اين نكته ضروري است كه نيم. است در مورد ويرگول
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همين مشكل سبب شد تا متن فاقد زيباشناسي مطلوب . بيشتر اوقات رعايت نشده است
 . نهدشمار اين موارد به قدري باالست كه تورق مختصر شواهدفراواني در اختيار مي. باشد

  
كتاب مفاهيم كليدي پير بورديو به واقع، نوعي كالبدشكافي انديشه بورديو . ن آخرسخ
از همين رو، اين . برخي از مهمترين مفاهيم در انديشه بورديو بحث و بررسي شدند. است

باوجود اين، متني كه . شودكتاب مدخل خوبي براي ورود به انديشه بورديو محسوب مي
اشكاالت پرشمار در . نواز و رسا نيستكند متني چشمجوع ميخواننده فارسي زبان به آن ر

-اي كه حسي از اعتماد را به خواننده منتقل نميحروفچيني، زيباشناسي نامطلوب و ترجمه
تا آنجا كه به . بخش نباشدكند سبب شده است تا لذت خواندن چنين كتابي رضايت

از حيث توجه به معيارهاي جامعه ريزي كتب علوم انساني هاي شوراي برنامهدستورالعمل
. كندگيري خاصي را ئنبال نميروي خوانندگان فارسي جهتگردد كتاب پيشاسالمي برمي

اي  رو مواجهه ديده شده است و از اينشناسي تدارك اين كتاب براي درك نظري در جامعه
  . هاي اسالمي و ايراني نداردبا ارزش

  





 

  
  

  »نظريه و روش در تحليل گفتمان«
  
  

  هادي جليلي/ ماريان يورگنسن و لوئيز فيليپس : مترجم/ مؤلف 
  نشر ني: ناشر

  1389: سال نشر
  دوم :نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  363: تعداد صفحات
  
  

  1غالمرضاكاشي محمد جواد دكتر  :ناقد
به عنوان كسي كه دو دهه است به حوزه گفتمان و تحليل گفتمان عالقه مند است، 
چندين كار پژوهشي در اين زمينه انجام داده و در حال حاضر عهده دار راهنمايي پايان 

هايي در اين زمينه است، كتاب نظريه و روش تحليل گفتمان اثر ماريان يوگنسن و  نامه
  .را در زبان فارسي بي نظير ارزيابي مي كنملوئيز فيليپس 

  : كتاب داراي مشكالتي است قواعد ويرايش و نگارش در زمينه 
توليد معنا و در نتيجه برساختن هويت مقيد به انواع : مي خوانيم 188مثال در صفحه . 1

فرهنگي افراد را در اختيارشان قرار  اند كه موضع و جايگاه اجتماعي و منابع گفتماني
  . شود كه افعال و مصادر آنها با هم انطباق ندارند مالحظه مي. دهد مي

توانست كمي  يك ويراستاري ساده مي. اند جمالت در موارد زياد بيش از حد طوالني. 2
  . تر كند اين جمالت را كوتاه

دو مثال نخست تحليلي اند كه به نژاد اشاره دارند اما به طور ": خوانيم مي 212مثال در . 3
درست آن نژاد . توان ارجاع داد نژاد پرست را به مثال نمي. "كامل نژاد پرست نيستند

  .  پرستانه است
                                                            

 عالمه طباطباييدانشگاه  استاديار دانشكده حقوق و علوم سياسي. 1
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كه به جاي  233مثل صفحه . موارد متعددي از اغالط تايپي نيز در اين كتاب وجود دارد. 4
نيز  معادل سازى اصطالحات تخصصى در زمينه ابتداي كار نوشته شده است از ابداي كار

مشكالت معدودي دارد اما در مجموع در اين زمينه موفق است به مواردي در اين اثر 
  :شود خصوص اشاره مي

1. Momen در حاليكه در اين ادبيات مومنت را دم و . بعد ترجمه شده است
بعد حاكي از . هاي يك كنش اجتماعي است لحظه ترجمه مي كنند كه حاكي از پويش

. گيرد اجتماعي است كه روايت گفتماني از آن فاصله ميجوانب هندسي شده يك واقعيت 
 . هاي مستمر است در حاليكه دم حاكي از تنازعات و پويش

مترجم محترم احساس حقيقت گذاشته  truth effectدر مقابل  38در صفحه  .2
اثر يا توليد حقيقت معنا  effectدهد و  معناي احساسات مي  affectدر حاليكه . است

  . مي دهد
اما . در اين زمينه به فارسي برگردانده شده، و يا بعضاً، تاليف شده است 1تا كنون آثاري 

  :  2مند است اين اثر از مميزات زير بهره
كتاب ياد شده به جد دو حوزه نظريه و روش را در كار پژوهش گفتماني پوشش داده : اول
اند اما در حوزه تحليل  داختههايي وجود دارند كه به حوزه نظر يا حوزه روش پر كتاب. است

. كيفي و به خصوص در حوزه تحليل گفتمان تفكيك اين دو حوزه معضل آفرين است
كتابي كه در اين زمينه صرفاً به حوزه نظر پرداخته باشد، خواننده را وادي مباحث پيچيده 

نيز  كتابي. نظري رهنمون خواهد شد بي آنكه او بداند اين همه به چه كار عملي مي آيند
به كار عملي اختصاص يافته باشد، خواننده را از مبادي نظري آن غافل مي كند  كه صرفاً

 . و از تحليل گفتمان چيزي شبيه تحليل محتوا ادراك خواهد كرد

                                                            
فيركالف، تحليل انتقادي گفتمان اثر نورمن : توان به موارد زير اشاره كرد از آثار مشابه با اين اثر  مي. 1

تحليل گفتمان انتقادي اثر فردوس آقا گل زاده، گفتمان شناسي رايج و انتقادي اثر لطف اهللا يار 
محمدي، مقدمه اي بر نظريه هاي گفتمان اثر دايان مك دانل ترجمه حسين علي نوذري، ارتباطات  از 

  .منظر گفتمان شناسي انتقادي اثر لطف اهللا يار محمدي
روش تحقيق و  كاربرد نظريات جديد در علم سياست در مقطع كارشناسي ارشد اين اثر در دروس . 2

  .تواند مورد استفاده قرار گيرد و درس ابزارهاي نوين در علم سياست در دوره دكتري مي
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دوم اينكه در مباحث نظري، نويسنده در كل كتاب يك جمع بندي خالصه اما بسيار عالي 
به عبارتي ديگر . گفتمان عرضه كرده استو پرثمر از بخش مهمي از نظريات تحليل 

بخش نظري اين كتاب، با هدف مدد رساندن به بخش عملي سامان يافته نه اينكه صرفاً 
شايان ذكر است كه بنيادهاي . به پيچيدگي هاي بي انتهاي نظري اين حوزه اقدام كند

ها گاه از نظري تحليل گفتمان انتقادي چنان گسترده و پيچيده اند كه پرداختن به آن
هاي پژوهشي در  اين مشكل در پايان نامه. هاي بسيار انتزاعي فلسفي پائين نمي آيد افق

دانشجويان بي اعتنا به اهداف عملي در درون اين هزار پيچ . اين زمينه هم وجود دارد
ها مدفون مي شوند و نمي فهمند كه اينهمه را چطور بايد براي كار نظري جمع  نظريه

اما اين كاري است كه نگارنده اين كتاب به خوبي و به صورت حاضر و . دبندي مفيد كر
  . آماده براي دانئشجويان انجام داده است

سوم جوانب كاربردي در اين كتاب البته براي انجام خوب يك كار پژوهشي كافي نيست  
ري اما در عين حال كا. هاي پيچيده اين كار را عرضه نكرده است و نويسنده همه  تكنيك

كه در اين كتاب در حوزه عملي عرضه شده است در بسياري ار كتب اختصاص يافته به 
به عبارت ديگر . حوزه كاربرد تحليل گفتمان وجود ندارد و آن طرح امهات روشي است

هاي خيلي ريزبينانه و پيچيده در زمينه تحليل  ها و تكنيك پيش از ورود به برخي روش
ها و  روش. با چنين كتابي كار تحليل گفتمان را آغاز كندگفتمان، خواننده ضروري است 

هاي عرضه شده در اين كتاب براي انجام يك پژوهش در سطوح كارشناسي ارشد  تكنيك
اما بديهي است كه . كند هاي اجرايي كفايت مي يا در حد رفع بسياري از نيازهاي دستگاه

واقع اين . بع ديگر ضروري استتر منا تر و با اهداف عميق هاي فني براي انجام پژوهش
  . است كه طرح جزئيات روشي در چنين كاري ناممكن است و نيازمند رجوع به منابع ديگر

هاي گوناگون تحليل گفتمان و  دست كم براي نگارنده تمايزات ميان روايت: چهارم
اين نكته را با . هاي مختص هر يك كه در اين كتاب عرضه شده است تازگي دارد روش
اگرچه گفته مي شود كه در . كنم ه به بسياري از منابع هنوز ترجمه نشده ذكر ميتوج

هاي مقتضي  اند اما عمالً تكنيك هاي تحليل گفتماني، نظريه و روش در هم پيچيده روش
شود بي آنكه به مقتضيات نظري آن توجه  هر روش در الگوهاي ديگر نيز به كار بسته مي

نگارنده خود پس از . اري خواننده را از اين خطا بازمي دارداما اين كتاب تا حد بسي. شود
  .مطالعه اين كتاب، به برخي خطاهاي روش شناسي خود پي برد
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هاي صاحب نظر در حوزه تحليل گفتمان كه طي يكي دو دهه  تقريباً تمامي چهره: پنجم
  . شاره كرده استاند در اين كتاب حضور دارند و نگارنده به آثار مهم آنها ا اخير مطرح بوده

در پرسشنامه ارسال شده، به برخي از تفاوت سليقه هاي خود در ترجمه و يا در نحو : ششم
واقع اين است . اما در مجموع ترجمه اين كار بسيار عالي است. ام ويرايش كار اشاره كرده

 .كه نگارش روان نويسنده و فهم دقايق فني از عهده هر مترجم ديگر برآمدني نبوده است
  .اند هاي نظري در اين حوزه بدون شك مدد كار بوده احاطه مترجم به بحث

كتاب بي آنكه اختصاص به حوزه سياست داشته باشد، در مباحث نظري و طرح : هفتم
ويژگي كه البته . هاي خود به حوزه علوم سياسي ارتباط پيدا كرده است شواهد و مثال

ام كه اين  رسشنامه ارسالي توضيح دادهدر پ. مقتضي بحث در حوزه تحليل گفتمان است
  .   آيند هاي كارشناسي ارشد و دكتري علوم سياسي مي كتاب به كار كداميك از دروس دوره

با توجه به موارد مذكور، تلقي نگارنده آن است كه اين كتاب در نوع خود در فارسي بي 
سياسي فوق العاده  هاي كيفي در حوزه علوم تواند در حوزه پيشبرد روش نظير است و مي
  . مثمر ثمر باشد

  



 

  
  

  »شناسي تاريخي بينش و روش در جامعه«
  

  اجريهاشم آغ سيد/ تدا اسكاچپل : مترجم/ مؤلف 
  نشر ني: ناشر

  1388: سال نشر
  دوم :نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  580: تعداد صفحات
  

  1سيد سعيد زاهد زاهداني دكتر  :ناقد
   ،1986 ،1985انتشار يافت و به سرعت در سال هاي  1984اصل اين كتاب در سال      

ها خود  تجديد چاپ. و سال هاي بعد تجديد چاپ گرديد 1994 ،1991 ،1989 ،1987
  .حكايت از اهميت و استقبال انديشمندان اجتماعي و تاريخي از اين كتاب دارد

دوازده جامعه شناس تاريخي در كمبريج  1979بر اساس پيشگفتار كتاب در سال 
يك از اين افراد هر . هم آمدند و مقدمات خلق اين اثر را فراهم كردند ماساچوست گرد

اي كه در هر فصل كتاب معرفي  گانه شناسان تاريخي نه متعهد به بررسي كار يكي از جامعه
فصل دوم تا دهم كتاب گرديدند و نهايتاً با ويراستاري و افزايش يك مقدمه و (اند  شده

  .)گيري از خانم اسكاكپول كتاب تكميل شد يك نتيجه
شناسي تاريخي هستند الزم است  هاي جامعه به كارهمة كساني كه عالقمند به پرداختن 

هاي  شناسي تاريخي كالسيك و كار اين كار پلي بين جامعه. كه اين كتاب را مطالعه نمايند
شناسي  تواند به عنوان يك محرك قوي براي جهشي در زمينه جامعه مي. جديد است

به كليه دانشجويان  از اين رو. تر نمايد تاريخي به كار رود و آينده آن را درخشان
شود كه اين كتاب را  هاي وابسته توصيه مي تحصيالت تكميلي در اين رشته و رشته

  .مطالعه نمايند
                                                            

  دانشگاه شيراز بخش جامعه شناسي و برنامه ريزي اجتماعيدانشيار . 1
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تواند بخشي از كتاب درسي درس  همانطور كه گفته شد بنابر اهميت، اين كتاب مي
 هيچ اثر مشابهي تاكنون. دهد شناسي تاريخي در دورة دكترا را به خود اختصاص  جامعه

عالوه بر اين كه كتاب اصلي از اهميت وافري برخوردار . ام براي اين كتاب مشاهده ننموده
مترجم ضمن تالش در جهت حفظ . باشد باشد، ترجمه آن هم نسبتاً روان و رسا مي مي

ي هرچند در برخي از جاها برا. اصالت متن ترجمه روان و راحتي را هم ارائه داده است
  .لفظي به خود گرفته استا كل تحتحفظ اصالت متن ترجمه ش

توان به لحاظ مفهوم آن در جمله  توان گفت كه برخي از كلمات را مي بر اين اساس مي
ترجمه شده كه » ظاهر« 8در مورد  33در صفحه  appearمانند . تر ترجمه نمود راحت
طر س 17يا مثالً در صفحه . شود تر خوانده مي ترجمه شود در متن راحت» مشاهده«اگر 
توانست اصالح الزم را روي كار  گر اثر مي البته ويرايش. فعل جمله درست نيست 12و  11

  . مترجم انجام دهد كه در موارد بسيار معدودي چنين پيش نيايد
ساختار آن نيز به عنوان . نگاري و غيره بسيار خوب است چاپ اثر از لحاظ تجليد و حروف

داراي فهرست اعالم در انتهاي متن است كه باشد هرچند فقط  يك اثر علمي كامل مي
  .البته همين مقدار هم در اثر اصلي وجود ندارد

هرچند در برخي جاها ترجمه . اصطالحات تخصصي در كتاب بسيار خوب به كار رفته است
 –جهان « World - systemكلمه  13تر صورت گيرد مثل صفحه  توانست مناسب مي
 craft 38يا در صفحه . تر بود شد روان ترجمه شده كه اگر نظام جهاني ترجمه مي» نظام

 configucation 123يا در صفحه . حرفه ترجمه شده است كه بافته بهتر است
به هر صورت . تر است بندي مناسب بندي ترجمه شده كه به نظر اينجانب تركيب پيكر

  .خوب انجام شده استسازي اصطالحات تخصصي در مجموع  معادل
آمد است و چون بررسي تاريخي از آثار و  اطالعات آمده در كتاب براي زمان خودش روز

هرچند ايدة كتاب ايدة . تواند نو تلقي شود مندان است خود مي هاي انديشه انديشه
شناسان تاريخي بعد از  آوري نظريه و روش نسل جامعه جمع. اي است نوآورانه
  .آورانه است بندي قواعد حاصل از آن، كاري نو سيك و جمعشناسان كال جامعه

هاي مختلف چون  هرچند در فصل. كتاب از نظم و انسجام منطقي خوبي برخوردار است
ها و شيوة نگارش در متن اصلي متفاوت  بندي فصل باشند تركيب نويسندگان متفاوت مي

كتاب چون كار يك نفر است البته ترجمه . است  اما كل اثر داراي نظم منطقي. باشد مي
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هاي مختلف در متن فارسي وجود ندارد و از اين لحاظ  تفاوت در شيوة نگارش در فصل
  .  ترجمه كتاب يكدست است

شناسي تاريخي و نشان دادن  گيري كلي كتاب نوعي تشويق براي پرداختن به جامعه جهت
شناسي تاريخي   ندان جامعهم تن از انديشه 9هاي  اين اثر به تحليل نوشته. اهميت آن است

توان گفت كه نسبتي بين  از اين جهت مي. كند گيري آنان را معرفي مي پردازد و جهت مي
هاي اسالمي و نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران برقرار  ها با ارزش گيري اين جهت

مندان اسالمي نيز  الزم است انديشه. گزارشي است از انديشة ديگران. نمايد نمي
هاي خود را در اين خصوص بيان دارند و در يك مطالعه تطبيقي وجوه تمايز و  هانديش

  .ها مورد مداقه قرار گيرد اشتراك اين انديشه
كار ترجمه به صورت ترجمه كامل انجام شده و مترجم تالش نموده است با وسواس حفظ 

طور كه  همان اما. كيفيت كار او بسيار خوب است. اصالت متن را در كار خود داشته باشد
شدن و يا حتي ترجمه  روان  جاها موجب غير  گفته شد اصرار بر حفظ امانت در برخي

» for Marxists«عبارت  23مثالً در صفحه . خالف نظر نويسندة متن گرديده است بر
گيرد حال  ها را دربرمي ترجمه شده كه گروهي از ماركسيست» هايي براي ماركسيست«

ماركسيستي  Marxianكلمه  12بند  34يا در صفحه . عام استآنكه اطالق متن اصلي 
 38يا همانطور كه گفته شد در صفحه . تر است ترجمه شده كه ماركسي درست

Historian's Craft در همان . تر است حرفة مورخ ترجمه شده كه بافتة مورخ درست
تر  مناسب» برايش خوش آيند باشد«در متن » عالقمند كند«صفحه پاراگراف آخر  فعل 

  . است
  :اصل جمله انگليسي به اين شرح است

Five aspects of Marc Bloch's work should interest those 
studying methods of social historical writings.  

آيند  برايش خوش«خواهد بگويد  مند كند است اما متن جمله مي اللفظي عالقه ترجمه تحت
ترجمه شده كه » ورزي و طرح  ديدگاه نظر« Positioning 127در صفحه . »باشد

 many obsevreدر همان صفحه عبارت . تري است كلمه مناسب» گيري موضع«
اين ترجمه با متن . بهتر است» اند بسياري ديده«ترجمه شده كه » شود بسيار ديده مي«

كه  اند بسياري چنين ديده: شود ترجمه اين جمله چنين مي. تر است جمله هماهنگ
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بر مفروضات فلسفي در مورد ماهيت معرفت و واقعيت / االجتماعي از  هاي علم نوشته
 :اصل جمله ا نگليسي چنين است. بنا نهاده شده است/ اجتماعي برخواسته است 

Social scientific writing, many observe, is grounded in 
philosophic assumptions about the nature of knowledge and 

social reality.  
االجتماعي بر مفروضات فلسفي   شود كه نوشتار علم بسيار ديده مي: ترجمه مترجم كتاب

 .دربارة ماهيت معرفت و واقعيت اجتماعي بنياد نهاده شده است
بندي به  بندي ترجمه شده است كه تركيب پيكر  Configuration  123در صفحه 

كلمه . آيد ترجمه به نظر درست نمي 16سطر  188  در صفحه. نظر اينجانب بهتر است
ارازل و اوبايش ترجمه  mobكلمه  343در صفحه . ترجمه شده است» سرمشق«پارادايم 

 World 383طور كه گفته شد در صفحه  همان. خرد بهتر باشد شايد جمع بي. شده است
– system  نظام ترجمه شده كه گفته شد نظام جهاني بهتر است –جهان.  

  : در همين صفحه عنوان كتاب
The Modern World – system: Capitalist Agriculture and The 
Origins of the European World Economy in the sixteenth 

century.  
هاي جهان اقتصاد  داري و ريشه كشاورزي سرمايه: نظام مدرن –جهان : چنين ترجمه شده

 .هاي اروپايي در قرن شانزدهم كشور
هاي اقتصاد  داري و ريشه كشاورزي سرمايه: نظام جهاني مدرن: شايد ترجمه بهتر اين باشد

  .جهاني اروپا در قرن شانزدهم
  اند اما توضيحي در مورد انتخاب ها دقيق انتخاب شده به هر صورت در مجموع معادل

  .ها بيان نشده است ها و يا علت ترجمه معادل
  

  :گيري نتيجه
ترجمه آن هم در حد . شناسي تاريخي است اي در زمينه جامعه  اين كتاب اثر بسيار ارزنده

مترجم . هرچند مسلماً مطالعه اصل كتاب هميشه بهتر از ترجمه است. باشد قابل قبولي مي
اين بازنويسي كتاب، . باشد در واقع نويسندة كتاب جديدي با راهنمائي نويسندة اصلي مي

به هر صورت در ترجمه حاضر نهايت . كه همانند اصل كتاب درآيدبسيار مشكل است 
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مسلماً اگر رشتة مترجم .  دقت صورت گرفته و انحراف از متن اصلي مسئله كتاب نيست
  .محترم جامعه شناسي مي بود درك و انتقال مفاهيم از كيفيت باالتري برخوردار مي شد

است نوعي تحليل پيشرفت در علم  پردازان كالن اين كتاب چون بررسي نسل دوم نظريه
شناسي كالسيك آشنا  كساني كه با جامعه. شود شناسي در قرن بيستم نيز تلقي مي جامعه

نگر در قرن  شناسي كالن توانند روند رشد رشته جامعه هستند با خواندن اين كتاب مي
  .بيستم را پيگيري نمايند

به . هاي ما جدي گرفته شود نشگاهبايد در دا شناسي تاريخي مي به طور كلي درس جامعه
توانيم با مطالعه دقيق و  خصوص كه ما از پيشينة تاريخي ارزشمندي برخورداريم و مي

  .كاملتر گذشته آيندة مسلماً بهتري داشته باشيم
  
  





 

  
  
  
  

  »شناسي تاريخي برآمدن جامعه«
  

  سيد هاشم آغاجري / اسميتدنيس : مترجم/ مؤلف 
  مرواريد: ناشر

  1386: سال نشر
  دوم: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  340: تعداد صفحات
  

  1زاده دكتر  الهام ملك :ناقد
  ةگيري و تاريخچ شكل برآمدن جامعه شناسي تاريخي در زمرة آثاري است كه در تبيين   

داراي   مهم مطالعات اجتماعي هاي  جامعه شناسي تاريخي به عنوان يكي از گرايش
  . اهميت بسيار است

دنيس اسميت در كتاب برآمدن جامعه شناسي تاريخي در طي پنج فصل كلياتي را در مورد 
اين كتاب . ادوار حيات جامعه شناسي تاريخي و نظريه پردازان شاخص آن ارائه كرده است

گسترش مخاطبان جامعه شناسي تاريخي به رشتة تحرير درآمده تا حدودي در  كه با هدف
  .نزديكي به اين هدف موفق بوده است

در اين تعريف، جامعه . در فصل اول كتاب، مفهوم جامعه شناسي تاريخي تعريف شده است
شناسي تاريخي مطالعة گذشته براي پي بردن به شيوة انجام فعاليت ها و چگونگي 

در جامعه شناسي تاريخي نقش متقابل مورخان و . در جوامع قلمداد شده است تغييرات
در واقع اين دو دسته تاًثير متقابل گذشته و . جامعه شناسان مورد توجه واقع گرديده است

                                                            
  عات فرهنگي استاديار تاريخ پژوهشگاه علوم انساني و مطال. 1
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. حال، وقايع و فرايندها، كنش گري و ساختارسازي را مورد بررسي و تحقيق قرار مي دهند
  .جامعه شناسي تاريخي، ادوار آن مورد توجه قرار گرفته است پس از مباحث مفهومي و تعريف

ميالدي، در اثر  1960اولين مرحله، تجديد حيات جامعه شناسي تاريخي بيش از نيمه دهه 
چهره هاي كليدي اين مرحله، . مبارزه با توتاليتاريسم و تماميت گرايي شكل گرفت

  . مارشال بودند. اچ. تالكوت پارسونز و تي
در آغاز » نوربر الياس«و » مارك بلوخ«وم جامعه شناسي تاريخي با انديشه هاي مرحلة د

در اين مرحله سلطه، نابرابري و نهضت هاي مقاومت را . ميالدي شكل گرفت 1960دهة 
» تامپسون. پي. اي« و » بارمينگتون مور«شخصيت اصلي در مرحلة دوم . از نو كشف كرد

نيز مورد توجه » تد اسكاچ پل«و » چارلز تيلي«و نظريات البته در اين مرحله، آراء . بودند
  .قرار گرفته است

اين مرحله در اواسط . مرحلة سوم جامعه شناسي تاريخي، با مرحلة دوم همپوشاني دارد
. ميالدي، تحت تاًثير تجزية جهان با ثبات و دو قطبي جنگ سرد آغاز شد 1970دهة 

» ايمانوئل والرشتين«و » پري اندرسون«كتاب هاي مهم و كليدي اين مرحله توسط 
در مرحلة سوم مباحث مختلفي چون روابط جهان اول و دوم و سوم، انقالبات و . منتشر شد

  . تحوالت اقتصادي جهان مطرح شد
از يك سو جامعه شناسي تاريخي در دانشگاه به . مرحلة سوم يك جنبة تناقض آميز داشت
نهادي كسب كرد، و از سوي ديگر گرايش هاي ويژه در اياالت متحده آمريكا موفقيت 

سياسي عليه بينش انتقادي جامعه شناسي تاريخي مخصوصاً رهيافت هاي ماركسي 
  .به جريان افتاد» اندرسون«و » والرشتين«

نويسندة كتاب بعد از توضيح مفصل اين مراحل سه گانه، در مباحث بعدي كتاب آراي 
نويسنده در . تاريخي را مطرح ساخته است نظريه پردازان شاخص حوزة جامعه شناسي

. ، ابتكار جالبي داشته است)جامعه شناسي تاريخي(طرح آراء و نظريات چهره هاي شاخص 
اين كار . به گونه اي كه وي خالصه و چكيدة نظريات آنان را در طي نمودارهايي آورده

  . باشد نقاط قوت كار مينويسنده سبب تسهيل و تسريع در خواندن و فهم مباحث شده است كه از 
اسميت از كتاب خود . روش ديگر نويسنده در طرح مباحث، كاربرد روش مقايسه اي است

به مقايسة نظرات و روش كار آنها  هنگام طرح آراء و شرح اقدامات جامعه شناسان تاريخي
تاريخي را با هم پرداخته است و تاًثيرپذيري و يا تاًثيرگذاري متفكران حوزه جامعه شناسي 

  .متذكر مي گردد
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مباحثي كه نويسنده در مورد روش كار متخصصان حوزة جامعه شناسي تاريخي در فصل 
وي روش هاي تحقيقي آنها، نحوة تحليل، . آخر بيان كرده نيز جالب و در خور توجه است

 تعميم و تئوري پردازي اين افراد را در قالب نمودار تشريح كرده و به توضيح راهبردهاي
براي راهبردهاي تبييني نيز نموداري ارائه كرده كه خود مبين . تبييني آنها پرداخته است

  .     دقت نظر نويسنده در توضيح مباحث روشي در جامعه شناسي تاريخي است
در صفحات پاياني فصل آخر نيز فوايد و كاركردهاي جامعه شناسي تاريخي بيان شده 

  :بدان اشاره كرده مي توان موارد ذيل را برشمرد در ميان اين فوايد كه اسميت. است
 .ايجاد نوعي فرهنگ مدني آگاه تر و با سعة صدر و گشاده نظري بيشتر - 
ظرفيت دستاوردهاي جامعه شناسي تاريخي براي نشان دادن ارزش عملي تحقيق  - 

 .دربارة گذشته
تحليل از مقايسة سيستماتيك جوامع مختلف در سراسر زمان ها و مكان ها و ارائة  - 

 .نقاط تشابه و اختالف
ارائة راهي براي درك و فهم فزون تر و كنش مؤثرتر از طريق تحقيق عقلي،  - 

 .انتقادي و خالق
مساعدت جامعه شناسي تاريخي به عقالنيت بيشتر براي درك و فهم عامه از روابط  - 

 .بين دولت ها
ي گير كمك جامعه شناسي تاريخي به شهروندان براي درك چگونگي شكل - 

 .ساختارهاي فرصت و شيوه هاي زندگي
در جمع بندي از مطالب فوق مي توان گفت مجموعه اي در اين حوزه علمي با تعريف 
مفاهيم و روش و نظريه با وسعت و دقت نظري كه در اين كتاب ارائه شده است نمي 

ته نشده به عبارتي ديگر اثري با اين ساختار عالي تدوين و تبيين، تاكنون نوش. توان يافت
اين كه چهره هاي شاخص و تاًثيرگذاري اين چهره ها به روشني بيان شود، خالصة . است

آراء و نظرات با استفاده از نمودارهاي مفهومي به شناخت كامل مباحث مطروحه كمك 
از اين رو مي توان كتاب حاضر را براي طرح در . نمايد، همه از نقاط قوت اين اثر است

قطع كارشناسي ارشد مفيد دانست و در دورة دكتري به عنوان يك مجموعه كتب درسي م
كتاب اصلي مورد استفاده مستقيم دانشجويان رشته هاي تاريخ، جامعه شناسي، علوم 

  .   سياسي، مطالعات ميان رشته اي و علوم اجتماعي قرار داد





 

  
  
  
  

  »روش تحقيق در تربيت بدني«
  

  اله صديق سروستاني رحمت /نلسون . ك. تامس و ج. ر. ج: مترجم/ مؤلف 
  سمت: ناشر

  1386: سال نشر
  دوم: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  361: تعداد صفحات
  

  1دكتر فرهنگ ارشاد: ناقد
فصل است كه به  10بخش و  2شامل ) ترجمه شدة فارسي متن(كتاب مورد بررسي      

متن فارسيِ اثر، روان ورساست و رنگ و . صفحه به چاپ رسيده است 361طور كلي در 
نيز از بياني روشن و صميمي ) انگليسي(معلوم است كه متن اصلي . بوي ترجمه ندارد

در . و خسته كننده نيستبرخوردار بوده و با ترجمه رواني كه شده، خواندن آن براي دانشج
شناسي، مطالبي در بارة منطق روش علمي و اين اثر، عالوه بر مباحث درس روش

هاي آماري با بياني ساده و روشن بيان شده كه براي دانشجوي همچنين فنون و آزمون
هاي آماري در حاشيه و فرع رشتة تحصيلي او است، تا اندازة رشتة تربيت بدني كه بحث

كتاب داراي پيشگفتار نويسندگان، فهرست مطالب، . نمايدب و بسنده ميزيادي مناس
دليل اين . شناسي نداردومقدمه و بقية فصول متن است ولي فهرست منابع يا كتاب

به اين معني كه متن . توان از متن ترجمه شدة پيشگفتار نويسندگان فهميدنارسايي را مي
فصل بوده است و نويسندگان پس از  10ز بخش و مسلما بيش ا 4اصلي انگليسي، شامل 

مثل جدول اعدادتصادفي و ضرايب و (اتمام كتاب، عالوه بر فهرست منابع، جداول مرجع 
را نيز به متن ضميمه كرده ) و غيره tدرجه آزادي مربوط به آزمون مربع خي و آزمون 

                                                            
  استاد بازنشسته  دانشگاه شهيد چمران اهواز. 1
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ضميمه و فهر ست فصل كتاب ترجمه شده، درج جداول  10ولي از آنجا كه فقط . اندبوده
 2بايد افزود كه متن اصلي نيز براي يك كتاب . منابع همه به فراموشي سپرده شده است

فصل  10جلدي تنظيم نشده بوده و بنا بر اين تفكيك فهرست منابع هم كه مناسب اين 
رسد مترجم محترم به كلي اي نبوده، گو اين كه به نظر ميترجمه شده باشد كار ساده

) آموزشي -علمي(و اين نارسايي براي هر متن . هرست منابع را نداشته استدغدغة ذكر ف
  .باشد» روش شناسي پژوهش«ناخوشايند است بويژه اگر متني در آموزش 

  
  نقاط قوت اثر

  .متن فارسي از بياني رسا و روان برخوردار است و رنگ و بوي ترجمه ندارد -1
در زبان فارسي و انگليسي دارند و به  ايآيد مترجم محترم دانش بسندهبه نظر مي -2

هرچند (اند ها توانايي قابل توجهي داشتههمين خاطر در معادل گزيني اصطالحات و واژه
  ).شودهايي هم در اين باره مشاهده مينارسايي

هاي آماري به بياني روشن و رسا در كتاب آمده هايي در منطق پژوهش و روشبحث -3
هاي  است كه دانشجوي تربيت بدني نياز به مراجعه به متن است كه نه چندان مختصر

  .آماري اضافي داشته باشد و نه چندان طوالني است كه خسته كننده باشد
هايي تجربي در حوزة تربيت بدني، كتاب را براي دانشجوي اين كمك گرفتن از مثال -4

  .رشته سودمندتر كرده است
و منطقي دارد و از انسجام مطلوبي برخوردار  اثر مورد بررسي، ساختاري نسبتا منظم -5

هرچند حدود نيمي از متن اصلي ترجمه نشده و اثر را ناقص كرده كه به آن اشاره . است
  .خواهد شد

  .ها و شواهد آماري مناسبي استفاده شده استبراي فهم بهتر مطالب، از جدول -6
مطلوبي دارد و  "نسبتا شناسي تحقيق انطباقهاي درس روشمطالب كتاب با سرفصل -7

 .هاي ديگر نيز مفيد استمطالعه اين اثر براي دانشجويان رشته
 

  نقاط ضعف اثر
 2مهمترين ضعف ترجمة فارسي اين اثر، اين است كه متن اصلي براي يك مجموعة  -1

هاي بعدي و بويژه به جداول ضميمه داده هايي به فصلجلدي تنظيم نشده و گاهي ارجاع
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كه چون در متن فارسي نيامده، ترجمة فارسي ) ه در همين نيمة نخست كتاباز جمل(شده 
  .را به اثري ناقص بدل كرده است

نامه به دنبال اشكال باال، متن ترجمة فارسي، نه فقط از فهرست موضوعي و واژه -2
ها ارجاع داده بهره است، بلكه مهمتر از اين، نبود جداول ضميمه كه ضمن متن به آن بي

  .و نداشتن فهرست منابع نقصي اساسي به كتاب وارد كرده استشده 
يكسان و يك شماره ) فونت(هاي اصلي و فرعي با سبك خط از لحاظ شكلي، عنوان -3

  .زندزده شده كه به سامان دهي ذهن براي فهم بهتر كتاب آسيب مي
. الزم داردچيني بازخواني نشده و اصالح تايپي رسد كتاب پس از حروفبه نظر مي -4
 .عالوه كتاب در همين وضع فعلي هم نياز به ويرايش دارد  به
  

  پيشنهادهاي اصالحي
 2و نه مجموعة (بخش بوده و همه براي يك جلد  4از آنجا كه ساختار متن اصلي شامل 

تنظيم شده، حذف نيمة دوم كتاب، به متن ترجمه فارسي لطمة اساسي وارد كرده ) جلدي
سپس، اگر مترجم محترم و يا ناشر بهتر . رسدروري به نظر ميو ترجمة بقيه متن ض

در دو جلد منتشر شود، الزم است كارهايي جزيي ) به هر دليلي(دانند كه متن فارسي  مي
ها، متن فارسي بعد از همه اين. صورت گيرد كه هر جلد استقالل نسبي خود را داشته باشد

بويژه اين كه هرچند . ي و ويرايش كلي داردفعلي هم نياز به انطباق دوباره با متن اصل
هايي به چشم اند ولي گاهي لغزشمترجم محترم در معادل گزيني مهارت كافي داشته

» پوست تازده«در چندين جاي كتاب،  skin foldواژة تركيبي : براي نمونه(خورد مي
جوي تربيت هاي چربي زير پوست بوده و براي دانشترجمه شده در صورتي كه منظور اليه

اي قابل توجه است كه شايد پوست تازده اين معنا را نرساند؛ يا در صفحات بدني واژه
ارقام و در صدها صحيح نيستند؛ و يا كلمة كرانباخ يا كرونباخ در تلفظ .. .187، 186، 169

  .كه متن از اين جهت نيز نياز به بازنگري و ويرايش دارد) فارسي كرانبچ نوشته شده
  





 

  
  

  هاي تحقيق  مباني پارادايمي روش«
  »كمي و كيفي در علوم انساني

  

  تقي ايمان محمد: مؤلف
  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: ناشر

  1387: سال نشر
  دوم: نوبت چاپ
  قم: محل نشر

  248 :تعداد صفحات
  
  

   1خسرو باقريدكتر : ناقد
تقي  اثر محمد» هاي تحقيق كمي و كيفي در علوم انساني مباني پارادايمي روش«كتاب    

صفحه به چاپ  473توسط انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در  1390ايمان در سال 
  .رسيده است

استفاده  principlesاز كلمه » مباني«در معادل انگليسي كتاب در پشت جلد براي 
  .استفاده شود Foundationsشده است كه بايد از 

عبارات نارسا در كتاب . شود محسوب مي» روش تحقيق«اين اثر به عنوان اثر اصلي درس 
پردازند،  انسان و مردم، به خلق دانش مي.. .: 362فراوان است به عنوان مثال صفحه 

نگاه از آينده نداشته باشند، به سكون و چنانچه اين ديد و : 361ص . جايگاهي ندارد
از نظريات ديد از نگاه مسائل به شيوه قديم و مرسوم : 46ص . شوند نخوت دچار مي

به نحوي كه پارادايم با ديدن توضيحات معرفت علمي متعلق : 47ص . كنند استفاده نمي
اما كيفيت كاربرد اصطالحات تخصصي مناسب است . (!!) به خود از آن لذت ببرند
عمل «كه  action researchبراي » تحقيق اقدامي«: مشكالتي وجود دارد مانند
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مناسب » تأمل«كه  reflectionبراي » بازتاب«، )361ص . (مناسب است» پژوهي
براي » نظريه بنيادي« aetion scenceبراي » علم اقدامي«، )364ص . (است

Grounded theory براي » انسانيمنافع «، )335ص . (گمراه كننده است
human interests  پست )69ص ). (تر است عالئق انساني مناسب(نارساست ،

  )71ص . (گرايي با تركيب انگليسي فارسي نامناسب است اثبات
لتيل جون به جاي : در ضمن ضبط اسامي خارجي به صورت نامناسب انجام شده است

) 62ص (ي گوديناف ، گودنوف به جا)62ص (، پيك به جاي پايك )66ص (لتيل جان 
  ...و

اثر از جامعيت نسبتاً خوبي برخوردار است، محتواي اثر با عنوان و فهرست آن انطباق دارد 
مطرح كرده در كتاب » ها پارادايم«ها را در ارتباط با  سليقه مؤلف در اين كه روش –

اگرچه اين سبك تنظيم روشها نيز در برخي از كتابهاي خارجي خود اول . شود مالحظه مي
  .بوده است

فصل دوم به طور مشخص بسيار . از حيث نظم منطقي، مشكالتي در كتاب وجود دارد
از سه رويكرد .. .شناسي و شناسي و معرفت موضوعاتي چون هستي نامنسجم است يكبار با

  .سخن گفته شده و با رويكرد تحت عنوان اين سه رويكرد ابعاد مذكور مطرح شده است
تا  57به طور مثال در ص . در برخي موارد، رابطة مطالب ذكر شده و منابع روشن نيست

و در واقع (نامي از اثر نيومن  59هفده ويژگي براي اثبات گرايي ذكر شده و در ص  59
اگر اين ويژگي از اثر مذكور ذكر شد، بايد به طور صريح . آمده است) Neumanنومن 

  .باشد و در جاي مناسب ارجاع شود و در غير اين صورت به لحاظ علمي صحيح نمي
گيري فلسفي اثر به طور مشخص با تكيه بر ديدگاه تامس كوهن مبتني بر پارادايم  جهت
البته رويكرد پارادايمي در علم مشكالت فلسفي خاصي مانند . ل گرفته استشك

بود  بهتر مي. گرايي دارد كه مؤلف محترم نسبت به آنها توجهي نشان نداده است نسبيت
مؤلف محترم داليل خود را براي انتخاب رويكرد پارادايمي در تنظيم كتاب مشخص كند و 

  .با اين رويكرد را گوشزد و اعالم موضع كندگرايي مالزم  مسائل مربوط به نسبيت
هاي مستقيم و  قول گردد نحوه دقيق استفاده از منابع مشخص شود و نقل پيشنهاد مي

همچنين نياز به ويرايشي . مستقيم ميزان استفاده از يك منبع و حدود آن را معين نمايد غير
صطالحات و ضبط هاي فارسي ا ادبي در سراسر اثر محسوس است و الزم است معادل

  .ها در زبان فارسي كه داراي اشكاالتي است، اصالح گردد نام
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  :اي اجتماعي قاره ي علوم فلسفه«
  هرمنوتيك، تبارشناسي و نظريه انتقادي از يونان باستان تا قرن

  »يكم و بيست
  

  هادي جليلي/ ايون شرت : مترجم/  مؤلف
  نشر ني: ناشر

  1387: سال نشر
  اول: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  331: تعداد صفحات
  
  

   1احمد محمدپور دكتر  :ناقد
اجتماعي  شناختي علوم اي از آثار فلسفي و روش در طول چند سال اخير، طيف گسترده   

با آنكه اكثر آثار تأليفي نويسندگان و محققان . اند ي تحرير در آمده يا ترجمه شده به رشته
اي  اند، اين انسجام در آثار ترجمه عزيز كشور از انسجام نسبي و موضوعي برخوردار بوده

براي مثال، كتاب (برخي آثار التين بيش از دو يا سه مترجم دارند . يستچندان نمايان ن
و برخي ديگر نيز بر موضوعات يا ابعاد ) اجتماعي ي معاصر علوم برايان في با عنوان فلسفه

در اين ميان اين نكته را نيز . اند انساني يا اجتماعي متمركز بوده ي علوم خاصي از فلسفه
ي اكثر اين آثار  يب يا پيوستگي منطقي و تاريخي خاصي در ترجمهبايد قطعاً افزود كه ترت

مدرنيسم يا رويكرد چپ جديد  هاي نظري از قبيل پست براي مثال، در برخي حوزه. نيست
ها مانند رويكردهاي تأويلي يا  توان ديد، حال آنكه در برخي حوزه آثار متعددي را مي

  . شاره كرداي چنداني ا توان به آثار ترجمه تفسيري نمي
                                                            

 سينا همدان دانشگاه بوعليجامعه شناسي فرهنگي دانشكده علوم اجتماعي استاديار . 1
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طور كلي نظارتي  نخست آنكه به. توان ناشي از چند عامل دانست اين عدم انسجام را مي
بر امور تأليف و ترجمه وجود ندارد، از اين نظر كه چون اجتماع علمي نداريم، هر كس 

ي آن  كند، به احتمال زياد دست به ترجمه معموالً با هر اثر جالب يا جديدي برخورد مي
چيزي است كه در  ها و ناشران اصوالً غير از آن ي اكثر انتشاراتي وم آنكه دغدغهزند؛ د مي

ي آثار  نگاه سوپرماركتي به چاپ و نشر، ترجمه. ي ما وجود دارد وضعيت واقعي جامعه
نظران به داليل سياسي يا فرهنگي باعث شده ما با  پرطمراق، تمركز روي برخي صاحب

ها مواجه باشيم كه چندان  در بسياري از انتشاراتي كننده چيزي مانند مطالعات مصرف
سوم، فقدان يا سستي تقابل آراء و . بخشي و ارتقاي دانش نيستند نگران آگاهي

ي روشنفكر يا دانشگاهي ما نيز باعث شده همواره  هاي نظري در سطح جامعه درگيري
اس كه اجتماع بر اين اس. هايي در سير تكامل و تطور انديشه وجود داشته باشد شكاف

دانشگاهي با نگاه كالسيك و تأكيد بر يك سري متون درسي و اجتماع غيردانشگاهي با 
نگاه پسامدرن و تأكيد بر مثالً آخرين تحوالت نظري در جهان، هر كدام شكافي را در 

هاي ترميم آن نيز خود  اند كه دشواري بافت عمومي نظريه و روش در كشور ايجاد كرده
توان با جسارت عنوان كرد كه اين دو طيف  در بسياري موارد، مي. داردداستان ديگري 

  . باشند اي بسيار دارند، بلكه در تقابل و تضاد نيز مي تنها با هم فاصله نه
هاي گوناگون  ها و كاستي ناپذيري ها و آشتي حال سؤال اين است كه دود و دم اين شكاف

شناسي كه از نزديك با  جامعهبه عنوان يك مدرس . رود در چشم چه كساني مي
ي اين افراط و  دانشجويان در ارتابط هستم، معتقدم اين دانشجويان هستند كه بايد هزينه

چه در واقع متون منسجم، منطقي و منظمي در باب سير تحول . ها را بپردازند تفريط
در غرب چندان در دسترس نيست، همين مورد در مورد  "اجتماعي علوم"ي  فلسفه
ي  حال، كتاب فلسفه با اين. كند اجتماعي اسالمي يا بومي نيز تا حد زيادي صدق مي علوم
جا ترجمه شده و از متون منظم و  دسته متوني است كه بسيار به اي از ان اجتماعي قاره علوم

در اين . باشد اجتماعي مي ي علوم ي دركي تاريخي و نظري از فلسفه مرتب براي ارايه
به اختصار به معرفي و نقد و ارزيابي ساختاري ـ شكلي و محتوايي و  نوشتار بنا دارم تا
  .نظري آن بپردازم

ام و بايد اذعان كنم   كرده  اي ديده و مطالعه از آقاي هادي جليلي تاكنون چند اثر ترجمه
اند، مخصوصاً كه بيشتر متون  هايي بسيار روان، زيبا و مقيد به متون اصلي بوده ترجمه

در اختيار داشتم و از اين نظر بايد توانايي ايشان را ستود و تحسين كرد؛   اصلي آنها را
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ي مناسب و طرح  اي از حيث شكل ظاهري بسيار زيبا و با قطع و اندازه ي قاره كتاب فلسفه
كم براي بنده  يكي از نكات بسيار مهم دست. است  جلدي ساده اما زيبا طراحي شده

ماالً يك مؤلف آن است كه نويسندگان يا مترجمان عنوان يك مدرس دانشگاه و احت به
ها را چنان  ي بين خطوط و حاشيه ي قلم، فاصله قطع كتاب، فونت يا اندازه) والبته ناشران(

توانم از  بدون ذكر نام يا عنوان، مي. شدن ظاهري كتاب بينجامد طراحي نكنند كه به فربه
م كتاب، متني بسيار فربه از حيث ظاهري سازي حج آثار فراواني را نام ببرم كه با دوپينگ

اند كه اگر آن را با فونت و قطع مناسب بازسازي كنيم، حجم آن به نصف يا  توليد كرده
اي از جمله متوني است كه با زيبايي و منطق  ي قاره كتاب فلسفه. رسد سوم مي حتي يك

خوبي  كتاب به. اند هجاي كتاب را نداشت سازي بي طراحي شده و مترجم و ناشر آن قصد فربه
تورفتگي . بندي شده و براي چشم خواننده آزاردهنده نيست آرايي و پاراگراف صفحه

خوبي طراحي شده  هاي بين كلمات و موارد مشابه به فاصله ها و نيم ها، فاصله پاراگراف
  .است
 اين امر گرچه بسيار ساده به. ي دقيق عنوان التين آن است ي ديگر كتاب، ترجمه نكته

ها درست ترجمه نمي  در بسياري موارد عنوان كتاب. رسد اما بسيار نيز اهميت دارد نظر مي
ي لغوي واقعي كتاب است نه ترتيب و تأخير در عنوان اصلي با برخي  منظورم ترجمه. شود

 Contingency, Irony andبراي مثال كتاب رورتي با عنوان . اصالحات
Solidarity  ي  در مورد ترجمه. "امد، بازي و همبستگيپيش"ترجمه شده است به

توان  توان پيشامد را با تسامح پذيرفت، اما قطعاً نمي هر چند مي Contingencyي  واژه
مناسب دانست زيرا اين واژه صراحتاً حتي در نگاه رورتي به  Ironyي بازي را براي  واژه

ي فراوان در انتخاب  اجتماعي غرب نظر به تاريخ و تجربه علوم. است "كنايه"معناي 
 Ironyي  توانست به جاي واژه ها از دقت بااليي برخوردار است و رورتي خود مي واژه
اي بايد گفت كه مترجم كامالً به  ي قاره در مورد كتاب فلسفه. را  بگذارد Gameي  واژه

خوبي  هاي فارسي به ها و معادل سازي چنين واژه هم. عنوان وفادار مانده و اين اهميت دارد
در كل، بعد . و با توجه به ترمينولوژي متعارف در بين اكثر متون مشابه صورت گرفته است

  . اي از مورد تأييد بوده و منطقي است ي قاره ساختاري كتاب فلسفه
شك مطالبي كه در  بدون. ي كتاب ها، محتوا و مفاد عمده حال نگاهي بيندازيم به سرفصل

هاي آن  رو، سرفصل از اين. از متون ديگر نيز وجود دارنداند، در بسياري  اين كتاب آمده
اما اهميت محتوايي آن در چيست؟ محتواي كتاب گرچه كامل . چندان جديد نيستند
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نگاه تاريخي آن . نيست، اما از درك منطقي، شيوايي و فصاحت فراواني برخوردار است
ي غرب  طور عام فلسفه به اي و ي قاره بسيار مهم است؛ بايد بارها تأكيد كرد كه فلسفه

ريشه در تحوالت روشنگري و تعريف جديد از انسان، واقعيت و جهان دارد؛ اين تحوالت 
ي قرون وسطي از جهات متعددي به  گرچه دوره. ي قرون وسطي گردند به دوره نيز بر مي

توان از مناقشات و مجادالت فلسفي و  ي تاريك تاريخ جهان موسوم است، اما نمي دوره
. دوره در حال ظهور و گسترش بودند، اغماض كرد هاي معرفتي كه در طول تمام آن ظامن

هاي فكري و  ي خود ريشه در نظام نوبه اين دو خوانش روشنگري و قرون وسطايي نيز به
اجتماعي يا  درك آخرين تحوالت نظري و روشي اخير در علوم. فلسفي يونان باستان دارند
كم متفكران  هاي مطرح يا دست ترين ايده ناخت گاه قديميانساني را بايد منوط به ش

توجهي به تاريخ طاليي يونان از يك طرف و تاريخ  اين كم. كالسيك يونان و روم دانست
ي  ي قرون وسطي باعث شده كه اكثر دانشجويان ما دانش تاريخمندي در زمينه پرمجادله

توان در بسياري از آثار نظري و  ميچنين گسستي را . هاي كنوني نداشته باشند تكامل ايده
در اين ميان، كساني كه به مباحث مذكور بسيار . شده در كشور نيز دانست روشي تأليف

هاي فلسفه و هنر قرار  ي تقدير نيز هستند، عموماً يا در رشته اند و البته شايسته پرداخته
. كار و زندگي هستند هاي دانشگاهي مشغول به دارند و يا اصوالً خارج از بسترها و محيط

. شناسي اجتماعي و جامعه از علوم  گسست فلسفه و تاريخ انديشه: نتيجه هم مشخص است
اي از  ي قاره كتاب فلسفه. خصوص ناديده گرفت توان برخي كارها را در اين حال نمي با اين

رد و اين نظر اهميت دارد كه در حد توان سعي بر آن داشته اين تاريخمندي را در نظر بگي
  . نوعي پيوستگي نظري تاريخي را حفظ كند

در واقع، مؤلف يكسره . اي سرراست، موجز و شيوا هستند ي قاره هاي كتاب فلسفه فصل
هر يك از . سر اصل مطلب رفته و تالش كرده است از حشو و زوايد مرسوم بپرهيزد

كند، اما همان را  مياي رها ن ها و دانش عميق يا فربه فصول كتاب گرچه خواننده را با داده
. كند چيزهاي خوبي آموخته است كم احساس مي خوبي ادا كرده و خواننده دست كه دارد به

قوت كتاب در تمركز بر برخي متفكران است كه در ديگر آثار چندان  نوآوري يا شايد نقطه
اند؛ ضمن  مباحث مربوط به اگزيستانسياليسم و نيچه از آن جمله. اند با صراحت از آنها نبرده

براي مثال، فصل فوكو؛ با آنكه . هاي آن نيز از ارزش خاصي برخوردارند اينكه ديگر فصل
اكثر كارهاي فوكو به فارسي ترجمه شده و در مورد آن آثاري نيز تأليف شده است، اما 

. ي تبارشناسي وي براي خواننده قطعاً خالي از لطف نيست خواندن فصل فوكو و ايده
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. توان از نظر دور داشت ث مربوط به ماركسيسم و تأثيرات هگلي آن را نميعالوه، مباح به
  .  فهم ذكر شده است در اين خصوص عناصر هگلي مؤثر بر ماركس با زباني ساده و قابل

هاي آدورنو و هابرماس  ي ديدگاه اي با مطالبي درباره ي قاره متأسفانه، كتاب فلسفه
پذيرد كه البته با توجه به تاريخ انتشار اين كتاب  ان ميي انتقادي متأخر پاي عنوان نظريه به
ي اخير،  در خالل يك دهه. به نظرم قدري زود و دور از انتظار است) 2006يعني سال (

ي انتقادي رخ داده كه  هاي تأويلي، تبارشناسي و مخصوصاً نظريه تحوالت ژرفي در نظريه
هاي نوانتقادي  راي مثال، جاي ديدگاهب. جاي شگفتي است كه از ديد مؤلف دور مانده است

متفكران چپ جديد از قبيل جورجو آگامبن، ژاك رانسير، آلن بديو، ژيل دلوز و حتي آراي 
توانست با  مؤلف مي. كسان ديگري چون اسالوي ژيژك در اين كتاب بسيار خالي است

ا مورد بررسي نگاهي گرچه گذرآ اين تحوالت بسيار اساسي و مهم را معرفي نمايد و آنها ر
در واقع، در سنت انتقادي، امروزه آراي هابرماس به نسبت تحوالت . اجمالي قرار دهد

  .شود نظري اخير، بسيار كالسيك تلقي مي
تر  تر و عميق توانست از شكل كنوني آن بس مفصل ي همچنين مي ا ي قاره كتاب فلسفه

خاص خود در نگارش آثار اي داراي سياست و اهداف  باشد؛ گرچه هر مؤلف يا نويسنده
اين . است، اما مطالب كتاب نسبتاً سرراست عنوان شده و هنوز جاي بسط و توضيح دارند

اي را  ي قاره رو، كتاب فلسفه از اين. كند در مورد اكثر مباحث موجود در كتاب صدق مي
  .ي تحرير در آورد توانست پربارتر به رشته مؤلف آن مي

اي كتابي است مستند، ارزشمند و مناسب براي دانشجويان  هي قار در مجموع كتاب فلسفه
توجه آن را ترجمه  مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد كه مترجم آن نيز با زبردستي قابل

تواند آن را كامالً مؤثر و  حال، معرفي آن در كنار چند منبع تكميلي مي با اين. نموده است
  . مفيد سازد

  
   





 

  
  

  

  »درآمدي به بحران جامعه شناسي جهاني معاصر«
  
  

  منوچهر آشتياني: مؤلف
  پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي: ناشر

  1388: سال نشر
  دوم: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  285: تعداد صفحات
  

  1عبدالرضا نواحدكتر : ناقد
  :كليات

كتاب درآمدي به بحران جامعه شناسي جهاني معاصر، تأليف استاد گرامي آقاي دكتر    
منوچهر آشتياني، از اساتيد صاحب نام و شناخته شده حوزه جامعه شناسي شناخت است كه 

  .اجتماعي به چاپ رسيده استو از سوي پژوهشكده مطالعات فرهنگي و  1388در سال 
صفحه را شامل مي شود، پيش از هر چيز به نظر جنگي از اطالعات  285اين كتاب كه 

 ةپرمايه و وسيع آشتياني را به نمايش مي گذارد و همچون ساير آثار ايشان كه ماهيتي دائر
شتاري شيوه نو. المعارفي دارند، همان ويژگي كتابهاي پيشين ايشان را دنبال مي كنند

هاي  المعارفي و عالمه ةكتاب سبك غريبي كمابيش همچون سبك نگارش اساتيد دائر
اي پريده كه هر آن چه براي آن ها تواردي ذهني را  سنتي است كه از شاخه اي به شاخه

ارجاع به منابع . گيرد دهد، بي محابا در نگارش كتاب مورد استفاده قرار مي تشكيل مي
به اشارت كلي به كتاب بسنده شده و كمتر به صفحه و  همان سبك پيشين است كه

  .محل مورد استناد، اشاره كافي صورت مي گيرد
                                                            

  استاديار دانشگاه شهيد چمران اهواز. 1
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خواننده اي كه با چنين نوشتاري آشنا نباشد، از سوئي با حجم عظيمي از اطالعات جالب 
شود، ليكن به  توجه در خصوص مطالب مختلف و كمتر خود مسئله مورد بحث مواجه مي

هماهنگي ارگانيك و روشي و سبك پيچيده نگارش و سوگيري هاي غير دليل فقدان 
نويسنده از اين حجم اطالعات چيز زيادي را در خاطر  نمي تواند نگه ) ايدئولوژيك(علمي 
  .دارد

  
  ويژگي هاي روشي

شناسي  آشتياني در تأليف اين كتاب ظاهراً به دنبال طرح مسئله بحران معاصر در جامعه
ايشان در طرح مسئله علم، جامعه شناسي را چه در شكل . است) غرببخوانيم (معاصر 

دانشگاهي و چه در شكل بورژوازي آن گرفتار بيماري مي داند كه جامعه شناسي را ناتوان 
بيماري : اين بيماري را ايشان بدين صورت شرح داده اند. دانداز حل مشكالت آن مي
، روش يكجانبه نگر و مطلق گرايي )م آبكياسپيريتوآليس... .و(سوبژكتيويسم ايدآليستي 

متافيزيكي، گرايشهاي كاسبكارانه و دالل مسلكانه پراگماتيسي و بيهاويوريستي و 
هاي به  انسترومنتاليستي كه رستنگاه اين علف هاي هرزه خصوصاً اقتصاد تجاري و بازاري

نئوپوزيتيويستي  ويژه آمريكاست، و بسياري ديگر نظير اين ضايعات در اصل پوزيتويستي و
جامعه شناسي كنوني بورژوايي جهاني را از اصالت واقعي شناخت اجتماعي و از رسالت 

   )84 -85. (ها باز داشته است تاريخي آزادسازي و خردمند كردن انسان
دهد، خواننده اوالً دچار اين سردرگمي  با تعريفي كه آشتياني از بحران به دست مي

شناسي علم رهاسازي انسان است و ثانياً مگر علم جامعه  شود، كه آيا مگر جامعه مي
شناسي پوزيتيويستي خدمات اندكي به حل بسياري از مشكالت جامعه بشري ننموده است 

توان مصداق  كند، در كجا مي و ثالثاً آن انتظاري را كه ايشان از جامعه شناسي مطرح مي
برده خود در جايي اظهار مي دارد كه الزم به ذكر است نام. عملي موفقيت آميز آن را يافت

. در انجام وظيفه اي كه در تدوين كتاب به عهده داشته به داليل چندي موفق نبوده است
نگارنده در بيان مطالب خود در اين مختصر و به عمد و آگاهانه و به داليل : او مي نويسد

ين دليل و علت، عديده اي، نخواسته است از مشي فكري ماركسيستي پيروي كند و به هم
ناهمواري هايي سطحي نگر در پاره اي از تحليل ها و اظهار نظرها روي داده است كه 

  ).4(نقايص اين رويكردها، اثر حاضر را از صالبت فكري الزم دور كرده است 
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اما ادامه كتاب كه از كنار هم قرار گرفتن مطالب بسيار گسترده و گزينش شده اي پيرامون 
تا موضوع بازتاب ) فصل دوم(اسي جهاني در دوران كنوني تشكيل است بحران جامعه شن

و پس از آن طرح مسائل ) فصل چهارم(بحران جامعه شناسي در زبان جامعه شناسانه آن 
ديگري كه فقط به هرچه به هم ريخته تر شدن ذهن آكادميك مي انجامد، سرانجام به 

به جاي حمله به عامل اصلي ايجاد هرگاه جامعه شناسي معاصر : اين نتيجه مي رسد كه
آن يعني سرمايه داري جهاني، به مخفي ساختن معايب آن و بيشتر به ستيز با معلول ها و 
. محصولهاي آن بپردازد، به طور حتم، به نحو ريشه اي قادر به رفع اين بحران نخواهد بود

اري جهاني ادامه نگارنده معتقد است تا زماني كه حيات سرمايه د: و كمي بعد.. .)274(
دارد، فجايع و بحران هاي گوناگون در جوامع و تاريخ بشريت از جمله معضل وجود بحران 

  )274 -5(در جامعه شناسي و زبان آن نيز كماكان ادامه خواهد يافت 
خالصه و لب كالم ايشان مبارزه با سرمايه داري جهاني است، حال آن كه در كل كتاب 

ن مسئله نپرداخته و از آن بيشتر حتي اگر در طرح مسئله و به هيچ يك از شاخصهاي اي
كه چنين كاري  -؟ موفق عمل كرده باشد!مشخص كردن ويژگيهاي چنين هيواليي

نامبرده هيچ راه برون شد عملي از اين وضعيت هولناك را حتي در شكل  -صورت نگرفته
مي كند به دست نداده  ساده ترين نتايج به دست آمده از پروژه اي كه در دل كتاب دنبال

  .است
در ادامه به اجمال به عوامل مخل ديگري كه فهم كتاب را پيچيده تر از حد معمول آن 

  .مي كنند، اشاره مي شود
  به كارگيري كلمات و جمالت نامفهوم: الف

  :از اين دست مي توان براي مثال به دو جمله زير توجه كرد
ما با پيدايش ) 70در دهه (ركسيستي آلتوسر بيهوده نيست كه با سقوط آراء شبه  ما: ت

يعني . عقايد به اصطالح جامعه شناختي ساختارگرايي نيچه اي فوكو روبرو مي شويم
اي  كاستي هاي ماركسيسم آلتوسري كه بهتر است آن را كمونيسم نيچه اي بناميم، مقدمه

د علمي رهنمود براي نيچه ايسم فوكوئي گرديد كه در آن دفاع از عقايد نيچه و نقد خر
  )  181(دهنده است 

ها كه فاقد قدرت هستند، با كارگراني كه در حقيقت به در آمريكا به زعم ميلز، انتلكتوئل
كوري دچار شده اند، در چنان رابطه بي رابطه اي قرار دارند كه متعاكساً و متعامالً، به 

  )154(قدرتي و كوري يكديگر مي افزايند  بي
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  .مي توان از اين دست مطالب شواهد ديگري را نيز مشاهده كرد ضمناً در صفحات زير
132 ،140 ،168 ،173 ،191 ،200 ،206 ،210 ،211 ،219 ،220 ،222 ،223 ،225 ،241 ،
243 ،249  
  طعن سطحي به بورژوازي: ب

ايشان در اين كتاب به عنوان يك اثر علمي از به كارگيري نقد سطحي بورژوازي هيچ 
هاي بورژوازي  اند، بي آنكه به خود زحمت مشخص كردن آسيب هاي نظامفروگذار نكرده 

سير متلون جامعه شناسي معاصر هم در صورت در صورت ظاهر فريب : از جمله. را بدهند
و مترقي نماي اروپايي آن و هم در سيرت زشت فردگرا و ضد تاريخي آمريكايي آن، هم 

فقدان اين شعور اجتماعي جامعه شناختي  نزد ماكس وبرها و هم نزد پارسونزها، به وضوح
و خرده بورژوازي مذبذب طبقه متوسط اشتغال شغلي و ... ..بورژوايي را نشان مي دهد

بنابراين درست براساس اين هستي روزمره و مبتذل طبقه متوسط . دولتي و آزاد مي يابد
حفظ قواعد تمام شوق عاطفي و ذوقي عملي جامعه شناسان متعلق  به اين طبقه در حد 

  )  44(بازاري و در سطح متوسط پيش مي رود 
از اين دست اظهار نظرهاي عجيب و سطحي در اين كتاب بسيار مي توان ديد، براي مثال 

اين همه در حالي صورت مي گيرد . 274، 272، 113، 108، 107، 97، 45، 44صفحات 
اساً علم طبقه متوسط كه برخالف رأي بسياري از جامعه شناسان كه جامعه شناسي را اس

مي دانند، آشتياني بي هيچ اشاره ي راهگشا و علمي فقط به توهين به بورژوازي، بورژوا و 
  .طبقه متوسط بسنده كرده است

  سوگيري هاي توهين آميز - ج
در راستاي بحث پيشين، جناب دكتر آشتياني سوگيري هاي غير علمي و خالف عرف 

آميزي  ساخته و در هر فرصتي سوگيري هاي توهينجامعه شناسي آكادميك را پيشه خود 
گويي آقاي آشتياني با همه كس و همه چيز . را به خواننده اثر خود منتقل مي كند

براي مثال در قسمت هاي پاياني اثر خود : شناسي سر جنگ و دشمني دارد جامعه
پرياليستي ام -كند كه در آمريكاي كاپيتاليستي گويا آقاي گلدنر فراموش مي: نويسد مي

؟ !است تيمارستانزندگي مي كند و استاد معظم ضد ماركسيست يكي از دانشگاههاي اين 
)129(  

، 124، 119، 116، 115، 97از جمله ساير جمالت توهين آميز ايشان مي توان به صفحات 
  .مراجعه كرد 274و  273، 229، 221، 151
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  همه ي گسترده با ماركسيسم - د
اعالم مي دارد، قصد ندارد، مواضع ماركسيستي خود ) 4ص (كتاب آشتياني گرچه در اوائل 

را اظهار دارد، ليكن اوالً از هر فرصتي براي طرح عاميانه ايدئولوژيك ماركس استفاده مي 
كند و ثانياً، كوشش نمي كند ماركسيسم را فراتر از باورهاي ايدئولوژيك خود و به شكلي 

ره مشخص نيست ايشان از كدام ماركسيسم به علمي و منصفانه به نمايش نهد و باالخ
عنوان انديشه واپسين و مطلق بشري سخن به ميان مي آورد، كه در اين صد و اندي سال 
. اخير در صحنه انديشه و عمل مورد استفاده قرار گرفته و با بن بست روبرو نشده باشد

ماركس آن گونه  همچنين اتكاء به ديامات و هيستومات: مي نويسد 97براي مثال در ص 
... .كه او به نحو وجودشناسي و معرفت شناسانه و كالمي در آثار خود علي الخصوص در

مطرح ساخته است، قادر است باعث فتح باب تازه اي به سوي مفهوم سازي نويني در 
  )253(جامعه شناسي شود 

اين دست مي توان به فراواني از  274، 252، 217، 194، 193، 97، 85، 44در صفحات 
  .اظهارنظرها را مشاهده كرد

  به كارگيري جمالت بي ربط و نامرتبط - ذ
آشتياني در استفاده از جمالتي كه نه براي خواننده مفهوم هستند و نه ارتباطي با بحث 

ثالثاً به احتمال بسيار زياد، : براي مثال. مورد نظر ايشان دارند، مكرراً استفاده كرده است
اصولي الهياتي مانند اعتقاد به وجود كليت، وحدت در كثرت و كثرت مفاهيم و مقوالت و 

الباطل كان زهوقا، هوالحق و ) ان(در وحدت، هوالظاهر و الباطن، جاءالحق، زهق الباطل 
سريان حقيقت وجود در تمام موجودات، وجود حكمت و تدبير و عقالنيت در نظام عالم و 

نه تنها هيچ ... .ان و سعي در رفع اين خسرانآدم، دعوت به شناخت وجود خسران ديده انس
منافاتي با جامعه شناسي علمي واقعي انسانگرا و روشنگر و انتقادي ندارد، بلكه به طور 
حتم وارد ساختن آن ها در قلمرو جامعه شناسي، بر عقالنيت و متانت و شرافت اين دانش 

  ).236 -7(خواهد افزود 
، 185براي مثال : ار نظرهاي غريب ديده مي شوددر صفحات ديگر نيز مشابه چنين اظه

  266و  267، 249، 243، 240، 238
  مسئله ايران: و

آشتياني هر از گاهي جامعه شناسي و جامعه شناسان ايراني را نيز  از افاضات عالمانه خود 
بي نصيب نگذاشته و اظهار نظرهاي نامفهوم و بسيار غريبي در اين مورد كه البته 
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صاحب گفتار حاضر مايل است قدري : چندان زياد نيستند، مي كند، براي مثالخوشبختانه 
ميدان سخن را فراخ تر سازد و ادعا كند كه حتي اگر ما پوسته متحجر موضوعي مانند 

ديني و ايماني را به دور اندازيم و به هسته ) مبدأ و معادشناسي(وحي يا فرجام شناسي 
چنين مفاهيم و مقوالتي نيز مي توان بدون حب و  سيال آن بپردازيم، در اين صورت از

  .226، 221، 195و نيز صفحات ) 237. (بغض خاصي در جامعه شناسي علمي بهره برد
  استفاده از كلمات نامفهوم و من درآوردي: ز

آشتياني در استفاده از كلمات آلماني فارسي و عربي شده و نيز انگليسي عربي شده و 
  :براي مثال به اين كلمات و جمالت توجه كنيد. دفرانسوي يد طواليي دار

، )140(، اپراسيون متديكي )252(، ديامات و هيستومات )132(الگوي تجاذب دو سويه 
، كوالژهاي كوبيستي )168(ويژگي قصدمندانه دروني و خاصيت ميدان شمول بيروني 

  ) 206(ختاري ، ژنوتيپ، فنوتيپ، تكوين سا)200(دياسپوراي فرهنگي خاص ايران ) 173(
  به كارگيري واژه هاي مترادف به شكل سلسله وار

  )74(سطوح متبع عام و آگاهي متداول و معمول مردم  -
  )75(چالش، تزلزل، نبضان و التهاب، گسست و گسل، تشتت و ترديد  -
فرايند كيف متصل تاريخي وجود انسان ها كه در جوامع به روند كم منفصل عددي  -
)104 (  
  )220(ستومند هستي تاريخ ه -
  )238(آنيمستي و آينماتيستي و هيلوزو ئيستي و پيسكوز وئيستي و اسطوره اي  -
  )266(روشنفكران متهزز و متموج  -
  

  جمع بندي 
دكتر آشتياني در كتاب بحران جامعه شناسي جهان معاصر گر چه به مسئله اي كه مشكل 

رشي صائب داشته، ليكن نتوانسته در اصلي جامعه شناسي معاصر در ايران نيز مي باشد، نگ
طرح آن به درستي و از جنبه اي علمي به مسئله بپردازد، به همين دليل نيز با استفاده از 
ادبياتي ژورناليستي و دايره المعارفي بيشتر در صدد به رخ كشيدن حجم و عمق اطالعات 

  . و دانسته هاي خود بوده تا طرح درك و قابل فهم موضوع مورد بحث
اين كتاب نه از تبويب ابواب قابل پذيرش برخوردار است و نه روش به كار گرفته در آن 

خواننده آن گاه كه در صفحات اول كتاب با نيت . چندان مقبول طبع خواننده قرار مي گيرد
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نويسنده محترم آشنا مي شود، با خود مي پندارد كه در اين كتاب رويكردي كاربردي به 
ليكن در ادامه مطالعه كتاب به اشتباه بودن نظر اول  ،صورت گرفتهمعضل جامعه شناختي 

  .آگاهي پيدا مي كندخود 
توان جسارت و اطالعات گسترده او را در مواجه با چنين گر چه نمي -كتاب آشتياني

در بهترين حالت كتابي است كه به شرط ويراستاري جدي فارسي  -معضلي ناديده گرفت
فارسي آن استفاده  -فارسي و شبه آلماني  -اي شبه عربيو حذف و اصالح واژه ه

هاي  نويسنده از واژگان علمي مصطلح جامعه شناسي و نيز دوري از به كارگيري واژه
متواضعانه و تعاريف آميز فراوان و باالخره آن گاه كه روش كتاب و تبويب ابواب آن به 

به عنوان كتابي كمك  داقلدرستي بيان گردد، از جمله كتاب هايي خواهد بود، كه ح
درسي به كار دانشجويان سطوح عالي تر آموزش علوم انساني عموماً و دانشجويان رشته 

  .جامعه شناسي خصوصاً ياري رسان خواهد بود
  
  





 

  
  

  

  »شناسي جهاني معاصر درآمدي به بحران جامعه: نقد دوم«
  
  

  منوچهر آشتياني: مؤلف
  پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي: ناشر

  1388: سال نشر
  دوم:نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  285: تعداد صفحات

  
  

  1سعيده گروسيدكتر : ناقد
پيرامون خود نيازمند دستگاه بشر همواره براي  شناخت،درك و تبيين جهان اجتماعي      

مفهومي مشترك و بين االذهاني بوده كه با ياري گرفتن از آن بتواند مسايال مختلف 
جامعه شناسي اين دستگاه مفهومي را تحت . اجتماعي را  به طور دقيق تشريح نمايد

اين علم از ابتداي .به اصحاب خود معرفي نموده است "نظريه جامعه شناختي"عنوان 
ش خود تا امروز همواره دست به نظريه پردازي زده است تا تغييرات دايمي جهان پيداي

اجتماعي را تحليل نمايد از اين رو دانش اجتماعي به طور عام و جامعه شناسي به صورت 
از ديدگاه نويسنده اين كتاب در طول زمان .خاص وظيفه تحليل واقعيتها را برعهده دارد

سرگرم شدن اين علم با مسايل و  .هايي شده است اعوجاجها و  اين رسالت دچار كاستي
معضالت دروني خود از يك سو و موانع ذاتي نظام اجتماعي و اقتصادي حاكم بر جها ن 
باعث شده اين علم كه داعيه جهاني بودن را دارد نتواند به بلوغ كامل دست يابد وآنچنان 

  .كه بايد كاركرد واقعي خود را نشان دهد

                                                            
  باهنر كرماناستاديار دانشگاه شهيد . 1
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با هدف نشان دادن بحرانهاي دروني جامعه شناسي كه خود ناشي از كتاب حاضر 
كتاب .بحرانهاي نظام اجتماعي و اقتصادي موجود است  به رشته تحرير درآمده است

  .شامل چهار فصل است
به لزوم تعريف جامعه شناسي و بحران  و مسايل حاشيه  "كليات"فصل اول تحت عنوان 

ه مباحث كليدي همچون معرفت شناسي و وجودشناسي البت.اي اين دو مفهوم مي پردازد
در واقع اين فصل به عنوان .جامعه شناسي هم در اين فصل مورد توجه قرار گرفته است

  .مقدمه اي براي ورود به بحث اصلي كتاب  تلقي مي شود
سعي دارد تعريف دقيق و كاملي از دو مفهوم "ورود به موضوع"فصل دوم تحت عنوان

بحران جامعه "نويسنده در فصل سوم تحت عنوان. بحران ارايه نمايدجامعه شناسي و 
 كالينيكوس، هيوز، لفور، ،با طرح نظرات گورويچ،ماركوزه"شناسي جهاني در دوران كنوني

سعي دارد بحرانها و گره هاي اصلي مسير نظريه جامعه شناختي معاصر را ... گيدنز، گلدنر و
بازتاب بحران جامعه شناسي در زبان جامعه "روشن نمايد و سپس در فصل چهارم كتاب

شناسي نشان دهد كه چگونه  تالش نموده پس از طرح مباحث كليدي زبان"شناسانه آن
زبان جامعه شناسي معاصر خود داراي بحران است و اين بحران در واقع انعكاسي از 

فلسفه  ،تسپس در همين فصل رابطه جامعه شناسي با الهيا.بحران نظام پيراموني آن است
  .و تاريخ شرح داده شده است

  بررسي شكلي
خوانندگان آثار نويسنده محترم كتاب مي دانند كه ايشان صاحب قلمي خاص در  -الف

نوشتن مي باشند،ازآنجا كه ايشان مايلند تمام احساسات دروني خود را در هنگام نوشتن در 
به سوي پيچيدگي سوق  ناخواسته شيوه نگارش را،هايشان بيان نمايند كنار استدالل

پيچيده و مشتمل بر كلماتي كه با حروف ربط متعدد به هم  جمالت طوالني،. دهند مي
  :شود در اينجا چند نمونه ذكر مي.پيوند خورده اند،كار خواندن متن را به دشواري مي كشاند

از  نه تنها )به معاني عام و خاص اين دو اصطالح(آگاهي تاريخي و اجتماعي انسانها ..."
بلكه  سپهر هستي و شناخت  وجود اجتماعي و تاريخي آنها برگرفته و ترجمه شده است،

بر اين هستي و آگاهي تاثير  )يعني ديالكتيكمان(متعاقبا و متعاكسا و متعامال و متحركا 
مختفي و بارزي مي گذارد،بنابراين ناهمواري هاي محل تذكر اينجانب  مي تواند به مرور 

 2صفحه .("سمان كننده اي بر زندگاني مادي و معنوي انسانها بگذارداثرات ناب،زمان
  )پاراگراف اول
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با شرح آرزومندانه سلطه  ،او "پايان تاريخ"كه داستان  –حتي كساني مانند فوكوياما ..."
تر ان  پايان اقتصاد ليبرال كاذب سرمايه داري جهاني و دموكراسي سياسي كاذب بي
سرمايه داري مدرن تهي از "نيز از اين ضايعه شكوه دارند كه  -پايان به نظر مي رسد بي

دگرگوني  "به زعم او،لزوم رويداد،و راه رهايي از اين معضل "سرمايه اخالقي است
است كه بايد در مسير جهاني شدن انجام گيرد،يعني سلطه  "اغتشاش آميز عظيمي 

ق زداي كاپيتاليسم و ضد انساني و اخال)هژموني و مونوپوليستي (انحصارگرايانه 
  )4بند 13صفحه .(امپرياليستي جهاني شود

 ساختارمند است،،اي كه مع الوصف "خود واشكافتهء مركززدوده "اكنون با اين كشف ..."
آلتوسر به اصطالح ماركسيست با مركب انسان ستيزي ماديت تاريخي خود به پيش 

  )پاراگراف آخر 180صفحه .(تازد مي
گاه همراه با  معادل (لمات انگليسي با امالي فارسي در متننوشتن اصطالحات و ك -ب

نه تنها از يكدستي و زيبايي و رواني متن كاسته است بلكه ) فارسي آن و گاهي به تنهايي
به عنوان . امر خواندن و درك مفاهيم مندرج در آن را هم با دشواري همراه ساخته است

  :مثال
انيزاسيون و تكنولوژيسم و سيانتيسم و مانند فرايندهايي مانند صنعتي شدن و اورب.."

  )انتهاي بند الف 19صفحه ("...اينها
مورد توجه بيكن ) نوميناليستي(كه به گونه ء نام گرايانه –از جبر جريان شناخت ابژه ..."

تئوكراسي و "است كه از بند و بست ) در غرب(متعلق به دوران تاريخي و جوامعي  -بود
رهايي يافته  "دسپوتيسم فئوداليسم"،يعني از اسارت "سزاروپاپيسم اسكوالستيكي آن

  )پاراگراف آخر 36صفحه ("....بودند و
يون  را در يك سيستم ناتورال يا سوسيال يا هيستوريكال به هم ربط عوامل فونكس..."

  )پاراگراف دوم 133صفحه ("...دهد مي
نورمهاي فونكسيوناليزه و ،ژورناليستيك،سوسيولوژي،كابرد اصطالحات راسيوناليزاسيون
 يسم،ناتورال )ابزارگرايي( انسترومنتاليسم) رفتارگرايي( سانكسيوناليزه كاپيتال، بيهاويوريسم

 آنيماستي، آنيميستي، دساندانس، ، آساندانس،)فرهنگ(كولتور آهيستوريكي، انتولوژيك،
 شماتيزاسيون، ديامات و هيستومات، ژنراليزاسيون، پسيكوزوئيستي، هيلوزوئيستي،

به دفعات متعدد در سراسر كتاب  ...پرودكت  و بي پرنسيبي، اشاتولوژي، زمازيولوژيكي،
 ،219،227،  110،111،152،141،168 ،18،32،25،20،42،77:  صفحه(شود مشاهده مي
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همانگونه كه مشخص است بسياري از اين اصطالحات  ..). 253،260، 239، 238
معادلهاي فارسي جا افتاده و پر كابردي دارند مانند هنجار براي نورم يا روزنامه نگارانه 

ا كابرد آنها كمك بزرگي به براي ژورناليستيك يا فرهنگ براي كولتور يا كالچر كه قاعدت
. نمايد تر مي اشتراك در فهم مي كند و انتقال دانش اجتماعي را بسي ساده تر و بي دغدغه

در عين حال اگر نويسنده محترم به هر دليل با معادلهاي فارسي وضع شده موافق نيستند 
در زير بهتر بود معادل ساختگي خود براي اصطالح مورد نظر را در متن مي آوردند و 
در اين .نويس اصل كلمه مورد نظر را به انگليسي يا فرانسه يا آلماني ذكر مي كردند

صورت هم خواندن متن آسانتر بود وهم خواننده متوجه مي شد كه نويسنده به داليل 
  .مهمي از كاربرد معادلهاي مصطلح در زبان فارسي اجتناب كرده اند

به كار نمي روند و زيبايي خاصي ندارند نه تنها كابرد كلماتي كه در زبان فارسي زياد -ج
خواندن جمالت را با دشواري همراه مي سازد بلكه  شيوه فصيح نويسي در زبان فارسي را 

به عنوان مثال مي توان به كاربرد مكرر كلماتي مانند . هم با چاش مواجه مي شازد
و  9ص(مطول ) 8ص (متعاكسا )3ص (،عرفيت و دنيويت يافتن)3ص(شهرونديت يافتن:

 "intentional"منوي ) 31ص (علم مند) 23ص (سنخ ممثل) 17ص (قابل مبايعه) 17
) 107ص (مختفي )54ص (متعمن) 55ص (”constructive‘بنايي )55ص (

تقاطب )153ص (بال فهم و اليشعري) 136ص (تشعب و انقسام يابي ) 107ص (معاصرت
  ...و) 274ص (تقليب يافتن ) 189ص (

كلمات كابربردي جايگزينهاي زيباتري دارند كه به كرات در زبان فارسي  برخي از اين
استفاده شده است مثال نمونه آرماني به جاي سنخ ممثل  سازه اي به جاي بنايي قطب 

كابرد . بندي شده به جاي تقاطب  يا عرفي  و دنيوي شدن به جاي عرفيت و دنويت يافتن
تنها به در ... ال يشعري و،متعاكسا،متعمن،يافتن كلمات ثقيل و دور از ذهني مانند تقليب

هم ريختگي ذهن خواننده كمك مي كند و هيچ قفلي از صندوق سر به مهر جامعه 
قطعا اين پيامد ناميمون به هيچ عنوان مد نظر جنااب . شناسي بحران زده باز نمي كند

ننده و دانشجوي آقاي آشتياني نبوده بنابراين بهتر است براي نزديك تر شدن ذهن خوئا
علوم اجتماعي به معاني موجود در متن در گزينش واژگان تجديد نظر نمايند كه قطعا 
نزديكي خواننده خصوصا اگر مبتدي باشد به متن و درك پيامهاي نويسنده بسيار بيشتر 

  .خواهد شد
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محتواي اين كتاب به گونه اي است كه قطعا نويسنده آن بايد احاطه كامل و جامعي  -د
ر نظريه هاي جامعه شناسي و آثار و آراي جامعه شناسان داشته باشد  و اين امر در تمام ب

كتاب به روشني خود را نمايان مي سازد اما بهتر بود نويسنده محترم زماني كه  به توضيح 
و تشريح  انديشه هاي جامعه شناسان مورد نظر مي پردازند نمونه هاي عيني  همراه با 

تن اصلي ارايه نمايند و سپس وارد نقد  نظرات و انديشه هاي صاحبنظر ارجاع كامل به م
جاي خالي نقل قولهاي مستقيم و ارجاع مشخص  به گفته ها يا . مورد نظر شوند

هاي افراد مورد نظر در بسياري از قسمتهاي كتاب خصوصا در فصل سوم حس  نوشته
  ).بوطه تا حدي قابل رفع بودحداقل اين كاستي با توضيحاتي در زير نويس مر( .شود مي
يكي از نكات خوب و مثبت كتاب حاضر وجود فهرست منابع نسبتا جامع در انتهاي  -ه 

كتاب است كه امروزه متاسفانه در بسياري از كتابهايي كه روانه بازار مي شوند جاي 
درج اگر منابع من .البته شيوه منبع نويسي مناسب نيست. خاليشان را مي توان مالحظه كرد

در انتهاي كتاب بررسي شود  مي بينيم كه شيوه تنظيم منابع مناسب وضعيتي است كه 
شماره ارجاعات در متن مشخص شده باشد و خواننده براي ديدن منابع يا دستيابي به 

 "مثال تكرار چند باره مشخصات كتاب . اطالعات بيشتر به منابه انتهايي مراجعه نمايد
يا  "بحران جامعه شناسي در غرب"يا كتاب گولدنر  "خت ماركس و جامعه شناسي شنا

  ....آوردن توضيحاتي نظير رجوع شود به
  .و البته چنين شماره گذاري ها يا ارجاعاتي در متن كتاب مشاهده نمي شود

  
  بررسي محتوايي

  :كتاب چنين آورده اند 4نويسنده محترم در صفحه 
عمد و آگاهانه  و به داليل  عديده اي  نگارنده در بيان مطالب خود در اين مختصر به"

ناهمواري ،نخواسته  است از مشي فكري  ماركسيستي پيروي كند و به همين دليل و علت
هايي سطحي نگر  در پاره اي از تحليل ها و اظهار نظرها روي داده است كه نقايص اين 

  ".اثر الزم را از صالبت فكري الزم دور كرده است،رويكردها
و به اين ترتيب به روشني  نظر خود را درباره اصيل ترين رويكردي كه مبناي تحليلها و 
اظهارنظرها  مي تواند باشد را بيان كرده و اين رويكرد از ديدگاه ايشان چيزي نيست مگر 

بنابراين به راحتي مي توان در سراسر كار ايشان چارچوب تحليلي . رويكرد ماركسيستي
را تشخيص داد چه آنجا كه همه بحرانهاي جامعه شناسي را ناشي از  مبتني بر ماركسيسم
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بنيانگذار (چه آنجا كه كنت  ،بحران نظام خرده بورژوازي و كاپيتاليسم متاخر مي داند
نويسنده در بخش ديگري از .خطاب مي كند "جوانك"را از زبان ماركس ) جامعه شناسي 

  :امع مي نويسدكتاب در بيان اظهار نظرهاي مختلف در وضع جو
شارح اين گفتار مطالبي را كه در زير مي آيد كال و عموما به افكار بخشهايي از خرده ..."

بورژوازي  طبقه متوسط  در جهان سرمايه داري كنوني متعلق مي داند و لذا آنها را فاقد 
البته هيچ ) 9صفحه (".ژرف نگري هايي محسوب مي كند كه ما نزد ماركس مي يابيم

ارايه نشده است كه چرا بيانات ماركس ژرف نگري است و اظهارات بقيه فاقد  توضيحي
با شعف و شادي از ماركسيسم "حتي به نظر مي رسد از اين ديدگاه ليوتار كه.عمق و ژرفا

يا در جايي . مرتكب گناهي نابخشودني شده است) 13صفحه( "اوليه خود گسسته است
شناسي از فلسفه اجتماع و تاريخ و از فلسفه ديگر گفته مي شود كه جدا كردن  جامعه 

گويا ) 25صفحه .(اجتماعي  با هدف دور كردن آن از سوسياليسم و ماركسيسم بوده است
از نظر نويسنده عالي ترين و بي نقصترين  رويكرد شناختي  نسبت به جامعه سوسياليسم و 

اما هيچ  ماركسيسم است كه جامعه شناسي معاصر به روشني از آن جداشده است
توضيحي نمي دهد كه چرا اين تصور و نگرش نسبت به سوسياليسم و ماركسيسم در 
ايشان وجود دارد و استداللشان براي اين بيانات چيست؟ هرچند در ابتداي كتاب توضيح 

اما  ،دادند كه  به داليلي نخواسته اند از  مشي فكري ماركسيستي در تحليل خود سود برند
همزماني عدم استفاده مستدل از رويكرد ماركسيستي در تحليل ها  از به نظر مي رسد 

يك سو و استفاده ضمني و حاشيه اي از آن براي زير سوال بردن رويكردهاي شناختي 
ديگر كل كتاب را با چالشي اساسي مواجه ساخته و خواننده هر آن خود را در برابر موضع 

  .اند  مي بيندگيريهايي كه رنگ ايدئولوژيك به خود گرفته 
كه ( پس از مرور بيست صفحه اي تعاريف متعدد جامعه شناسي از ديدگاههاي مختلف 

نويسنده بر پايه نظر و تعريف گوروويچ از جامعه شناسي ) كاري الزم و اساسي است
كار ،از جامعه شناسي ارايه مي دهند كه با توجه به شيوه نگارش  74تعريفي را در صفحه 

البته درك اين تعريف براي خواننده متخصصي كه . ي مواجه مي سازدفهم را با دشوار
خصوصا در جامعه شناسي معرفت  دستي دارد مشكلي ايجاد نمي كند اما براي دانشجويان 
و  دانش پژوهاني كه تشنه آموختن بيشتر و درك چالشهاي رشته مورد عالقه شان است 

ترين تعريف در اين كتاب  يف اساسيبا توجه به اينكه اين تعر( .كاري سخت مي نمايد
  )تلقي مي شود
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 آن مي باشد كه در آن به تحليل نظريه  گورو يچ، ممهمترين بخش اين كتاب فصل سو
... پارسونز به عنوان نماينده جامعه شناسي آمريكايي و كالينيكوس،،گولدنر،لفور ماركوزه،

ارايه شده  به نظريه بهترين و مفصل ترين نقدي كه در اين بخش . پرداخته شده است
گورويچ بر مي گردد كه نويسنده پس از بيان دقيق مهمترين آراي و ي تحليلي 

يكي از بخشهاي جالب اين كتاب تحليل و .عميق و علمي بر آن ارايه نموده است،مناسب
نقد نظرات گولدنر مي باشد كه خودش زماني دست به تحليل و شناسايي گره گاههاي 

قطعا نويسنده كتاب با توجه به چارچوب تحليلي . در غرب زده بود بحراني جامعه شناسي
خود ريشه  تمام كاستي هاي  فكري گولدنر را در فراموشي آموزه هاي ماركسيستي و دل 
سپردن به  دموكراسي و ليبراليسم رايج در جهان امروز  مي جويد ونهايتا با بيان اينكه 

كليدي براي او  و خروج جامعه شناسي از كه مفهومي (مورد نظر گولدنر  "پراكسيس "
هيچ سنخيتي با پراكسيس ماركس ندارد و چيزي جز  نمادي از پراگماتيسم ) بحران است

كه البته هيچ توضيحي ارايه نمي شود كه چگونه چنين نتيجه {) 131ص (جيمزي نيست
جامعه گولدنر را به سردر گرمي  در مسير نجات جامعه شناسي و }گيري انجام شده است

البته نبايد از نظر دور داشت كه در اين فصل نوك حمله بيشتر .شناس  محكوم مي نمايد
به سوي پارسونز و پيروان وي قرار گرفته است  واز آنها به عنوان  مدافعان واقعي نظام 

  .سرمايه داري معاصر ياد مي شود
ها به  ايك نظريهدر يك نقد عميق قطعا بايد يك( براي جلوگيري از طوالني شدن كالم 

به طور خالصه )همراه نقد ارايه شده در خصوص آنها مورد موشكافي و ارزيابي قرار گيرد
مي توان گفت كه در فصل سوم كتاب  سعي شده با دقت و صرف وقت بسيار ريشه هاي 
وجود شناسي و هستي شناختي نظريه هاي  مهمي كه مورد بحث قرار گرفته اند بيرون 

تناقضاتي هم وجود ،در اين مسير نشان داده شده كه  درون برخي آرا كشيده شوند وگاه
به نظر مي رسد كه اين بخش از كار ارزشمندترين بخش مي باشد اما نبايد فراموش .دارد

كرد كه  نقد و تحليلي كه نهايتا در چارچوب تحليلي ماركسيستي ارايه مي شود  جنبه 
  .ايدئولوژيك كار را پررنگ تر مي كند

پس از "...بازتاب بحران جامعه شناسي در زبان علمي"چهارم كتاب تحت عنوانفصل 
 چامسكي و ويتگنشتاين شرحي درباره زبان و زبان شناسي و مرور نظريه هاي ويكوتسكي،

 .سعي كرده نشان دهد كه چگونه زبان جامعه شناسي بازتاب بحران اجتماع معاصر است
ه اساسي بحران جامعه شناسي معاصر را بايد در در واقع چون نويسنده معتقد است كه ريش
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معرفت شناسي آن جست بنابراين مطالعه زبان جامعه شناسانه كه نمايشي از مجموعه 
هم زبان عام آن و هم زبان .(معرفتهاي اين علم است بايد مورد كنكاش قرار گيرد

بوده به نظر مي رسد جاي اين بحث در جامعه شناسي معرفت بسيار خالي ).تخصصي 
اما با توجه به جديد .است و جا دارد كه عرصه اين نوع مباحث فراختر و عميق تر گردد

بودن اين بحث از سويي و غامض و پيچيده بودن آن از سوي ديگر اختصاص يك فصل 
البته اين فصل مي تواند فتح بابي باشد براي . به آن مناسب نيست،كوك از يك كتاب 

در اين زمينه را در كتابها و مقاالت ديگري به تفصيل شرح نويسنده محترم كه آراي خود 
  .دهند

جا داشت كه بخشهايي از كتاب مورد التفات بيشتري قرار گيرند مثال بررسي و نقد نظريه 
پتانسيل گشودگي و  ،شلر و مانهايم  كه به اختصار در بخش پاياني كتاب ذكر شده است

نين به نظر مي رسد بخشي از كتاب كه به همچ. تحليل بيشتر درفصل دوم كتاب را داشت
با توجه به . بحران جامعه شناسي در ايران اختصاص يافته بسيار خالصه و  كوتاه است

رود در  پشتوانه نظري نويسنده و تجربه ايشان در عرصه علوم اجتماعي ايران انتظار مي
  .چاپهاي بعدي كتاب  به اين امر مهم بهاي بيشتري داده شود

وبر نقدهاي جدي وارد مي كنند  "فراغت ارزشي "ويسنده محترم كتاب  به اصل هر چند ن
اما به نظر نمي رسد كه اين ديدگاه توجيهي باشد بر كنايه ها و گاه تحقيرهاي كالمي كه 

 ،)115ص ( )كاريكاتور وبر در آمريكا(پارسونز:مثال .در جاي جاي كتاب مشاهده مي شود
  ...و) 116ص ( زهانحله پارسونزها و عبدالپارسون

به طور كلي كتاب حاضر عليرغم جانب داريهاي ايدئولوژيك  در تحليل ها و نقدها از 
فرصت ) 166،131،222،160ص (سويي و ابهام در استنتاجات منطقي در برخي موارد

جديدي را پيش روي خواننده مي گذارد كه با تامل بيشتري به بررسي ريشه هاي تفكرات 
اين كتاب به عنوان يك كتاب آزاد براي همه عالقمندان به علوم . كند جامعه شناختي فكر

اجتماعي و به طور خاص جامعه شناسي كه با نظريه هاي جامعه شناختي آشنايي داشته 
شناسي  باشند مفيد است و معرفي آن به عنوان يك كتاب كمك درسي براي درس جامعه

  .اسي  خالي از فايده نيستمعرفت در مقطع دكتري و كارشناسي ارشد جامعه شن
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  »)كليات، مفاهيم و پيشينه( شناسي جامعه«
  

  مجتبي صداقتي فرد :نويسنده
  ارسباران :ناشر

  1388 :سال انتشار
  تهران: محل نشر
  دوم: نوبت چاپ

   356: صفحات دتعدا
  

  1فرهنگ ارشاددكتر: ناقد
بندي و ساختار فصل. فصل است 15صفحه و شامل  356متن كنوني اثر به طور كلي    

هاي در گرايش» شناسيمباني و مفاهيم جامعه«هاي مصوب براي درس كتاب با سرفصل
چاپ نخست اثر، بر اساس پيشگفتار . علوم اجتماعي دورة كارشناسي انطباق موجهي دارد

انجام گرفته و طبق پيشگفتاري كه براي چاپ سوم نوشته شده،  1383نويسنده، در سال 
تجديد نظر يا ) »در سومين سال حيات آن«به گفتة نويسنده، ( 1387يا  1386در سال 

هايي بر كتاب صورت پذيرفته و همراه با بازخواني اثر، سه فصل و پاورقي» دوم ويراست«
رسد به طور كلي به اين ترتيب، متن كنوني كه به نظر مي. چاپ نخست افزوده شده است

منتشر شده و در گروه علوم  1388و از آغاز انتشار آن، سومين چاپ است در سال 
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات ( وم انسانياجتماعيِ شوراي بررسي متون و كتب عل

توان با برداشتي كلي از محتواي اثر مي. مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته است) فرهنگي
مباني و مفاهيم «اي چند ساله در آموزش درس گفت نويسندة محترم، خود تجربه

الب را براي هاي مختلف بياني مطدارد و كوشيده است به كمك شيوه» شناسي جامعه

                                                            
  بازنشسته دانشگاه شهيد چمران اهوازاستاد . 1
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با اين همه، . وارد به دورة كارشناسي علوم اجتماعي، قابل فهم ارائه دهددانشجوي تازه
  .متن كنوني باز هم جاي بازنگري و ويرايش دارد

 :نقاط قوت كتاب -1
شيوة بياني نويسنده، رسا، روان و قابل فهم است و در عين روانيِ بحث، از استدالل . 2-1

  .استعلمي آن كاسته نشده 
كتاب، مطالب آموختني و سودمند فراواني را به دانشجوي سال اول علوم اجتماعي . 2-2

  ).205صفحه : براي نمونه(دهد ارائه   مي
هايي در جاي جاي كتاب آمده است كه هم ها و گاهي جداول و قابها، مثالعكس. 2-3

ها و برخي عكسگرچه . كندتر ميكاهد و هم فهم مطالب را آساناز خشكي بحث مي
صفحه : نمونه(ها، نه فقط ضرورتي نداشته بلكه ممكن است مخل و مزاحم هم باشند مثال
آيد تا ، ولي به هر صورت، اين شيوة كار بيشتر نقطة قوت كتاب به شمار مي)272و  233

  .نقطة ضعف آن
طلوب ها و ساختار كتاب در وضعيت فعلي، نسبت به برخي آثار مشابه، مچينش فصل. 2-4

هرچند برخي پيشنهادها در پايان اين برسي (باشد است و از انسجام نسبي برخوردار مي
  ).براي بهبود ساختار كتاب داده شده است

هاي كتاب، بيان ضمني و كتاب داراي پيشگفتار، مقدمه براي كل و براي فصل. 2-5
-يا كتاب(گاهي روشن هدف از تدوين مطالب، فهرست تفصيلي كتاب و فهرست منابع 

  .است) شناسي
ها در پايان هر فصل، فهرست واژگان يا مفاهيم كليدي آن فصل و معادل التين آن. 2-6

  .آيداي كاري نو و سودمند به شمار ميافزوده شده كه تا اندازه
  .از جهت صحافي و نوع كاغذ و قطع كتاب، كاري آبرومند انجام گرفته است. 2-7
 :نقاط ضعف كتاب -2
در  40؛ 25. ص: نمونه(ترين نقطه ضعف كتاب شيوة ماخذدهي و استناد است هعمد. 3-1

براي ) شناسيدر فصل روش( 296جالب توجه اين كه در صفحة ...). و 231؛ 219پاورقي؛ 
هاي پيش از آن هايي ارائه شده ولي خود نويسندة محترم در فصلماخذ دهي راهنمايي
  .اندها را نكردهرعايت اين راهنمايي

با وجودي كه به گفتة نويسنده در ويراست دوم كار زيادي بر روي چاپ نخست . 3-2
در : براي نمونه(كتاب انجام شده، ولي اين اثر هنوز نياز به ويرايش ادبي، شيوة نوشتاري 
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، و ويرايش محتوايي )تايپ شده است» منبع آبنيز«، »منبع آب نيز«عبارت  161صفحه 
در بارة نقش، پايگاه و تحرك اجتماعي است نياز به اصالح بويژه فصل ششم كه . دارد

  .محتوايي جدي دارد
از لحاظ شكلي، شمار سطرها در هر صفحه زياد است و فشردگي سطور با شماره و . 3-3

همچنين طرح روي جلد، يك . دهد، دانشجو را آزار مي)فونت خط(نوع نامناسب حروف 
كند و عوامل و عناصر متعدد و گاهي مبهم و يا شناختي را القاء نميمعناي ژرف جامعه

مربوط و نامربوط پهلوي هم چيده شده و جالب توجه اين كه همين تصوير هم در پشت 
هاي گرافيك علمي دانيم كه اين طرحهمه مي. تر حك شده استاي كوچكجلد با اندازه

يام كتاب را به مخاطب ترين معنا و پها، بيشترين و ژرفبايد با حد اقل نمادها و نشانه
  .منتقل كند

 :برخي پيشنهادهاي اصالحي براي ويرايش بعدي -3
كه در فصل دهم مطرح شده به » هاي اجتماعيگروه«رسد اگر بحث به نظر مي. 4-1

ها و هنجارهاست به پس از فصل چهارم تبديل شود و فصل چهارم فعلي كه در بارة ارزش
  .شودتغيير مكان دهند، انسجام كتاب بهتر مي) ششمبه صورت فصل (فصل جامعه پذيري 

كاشف كريستف كلمب به عنوان ) 320. و ص 87. نمونه ص(در دوسه جاي كتاب . 4-2
اين يك لغزش دردناك علمي است كه ناآگاهيِ اروپاييان . معرفي شده استقارة جديد 

ا به وسيله هها و ماياها و منكوب كردن آناز تاريخ فرهنگ و تمدن درخشان آزتك
بناميم و ماجراجويي چون كريستف كلمب را  اكتشافماجراجويان استعمارگران اروپايي را 

  .هاي گذشته استاين لغزش، تداوم بدآموزي. همسنگ گاليله و الوازيه، كاشف بشناسيم
و نقش محقق ) انتسابي(در تعريف غيرمستند از نقش محول  146در صفحة . 4-3
بر اساس . باعث تحريف شده است "كال اساسي وجود دارد و كال، تشتت  و اش)اكتسابي(

دانشگاه به مثابه ) يا معلمي(داده شده، استادي ) الف(چنين توضيحي كه در پاراگراف 
براي (اي از نقش محول تعريف شده است، در حالي كه اين تشخيصي نادرست است نمونه

و 154: 1383گهر، ناسي نيكشتوان به مباني جامعهمطالعه بيشتر و اصالح آن مي
). پور مراجعه كردشناسي آريانو زمينة جامعه 93-92: 1372رابرتسون، ترجمه بهروان، 

-153همچنين اين بحث تحريف شده با توضيح پايگاه محول و محقق در صفحات 
اگر قرار است كتاب به تجديد چاپ بعدي برسد، الزم است با مراجعه . همخواني ندارد154

  .عي كه براي نمونه ذكر شد، اين تحريف برطرف گرددبه مناب





 

  
  
  
  

  »شناسي، علمي انتقادي درآمدي بر جامعه«
  

  محمد حسين پناهي/  ارل ببي :مترجم/  نويسنده
  و انتشارات دانشگاه عالمه طباطبايينشر مركز : ناشر

  دوم: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر
       1386: سال نشر

  238: تعداد صفحات
  

   1جليل كريميدكتر : ناقد

و بار  1988اثر ارل ببي است كه بار اول در  2يانتقاد يعلم: يشناس جامعه بر يدرآمد    
در انتشارات باز آن را  1379محمدحسين پناهي ابتدا در . منتشر شده است 1994دوم در 

به انتشارات دانشگاه عالمه طباطبايي سپرده  1386به چاپ رسانده و ويراست دوم را در 
نامه  ، منابع و واژه    فاهيمكتاب داراي مقدمه مترجم و مؤلف، ده فصل، بخش تعريف م. است

شناسي،  جامعه: ها عبارتند ازعناوين فصل. ست انگليسي-فارسي و فارسي - انگليسي
ها، نهادها، فرهنگ و ها، سازمان اش فرارسيده، هويت انسان، گروه اي كه زمانه انديشه

ل در ترجمه اين كتاب در چاپ او. جامعه، آزادي يا نظم، تغيير اجتماعي و مباحث كلي
مترجم دانشجويان دوره . صفحه ارائه شده است 238صفحه و در چاپ دوم در  270

   .داند هاي علوم اجتماعي و ساير علوم انساني را مخاطب اصلي آن مي كارشناسي رشته
. اي متن فارسي، متن مستدل و رواني استمتن كتاب در مجموع جداي از ايرادات ترجمه 

اثر، موضوعاتي را كه . از نظم و انسجام برخوردار استها و همينطور كليت اثر فصل
                                                            

   عضو هيئت علمي دانشگاه رازي كرمانشاه. 1
2. The Sociological Spirit: Critical Essays in a Critical Science, 1988 
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رسد با اين حال، به نظر مي. دهدانتخاب كرده است به صورت مفصل  توضيح مي
اند  شناسي ضروري توانست عناوين موضوعي ديگري را كه براي درس مباني جامعه مي

براي  "شناسي مباني جامعه"حجم مطالب كتاب براي درس دو واحدي . انتخاب كند
زيرا . هاي علوم اجتماعي، مناسب است شناسي و نه دانشجويان رشته هاي غيرجامعه گروه

تواند عمق است و نمي متن به رغم منسجم بودن، در بسياري موارد بسيار ساده و كم
  .شناسي را برآورده كند نيازهاي درس مباني جامعه

ها بر ه مابقي موضوعات و فصلشناختي، مركز ثقل و اهميت كتاب كاز منظر فنيِ معرفت
است كه به ) نظريه و تجربه(روند، تأكيد بر دو وجه منطق و روش اساس آن پيش مي

نويسنده بر آن است كه اساس علم . اصطالح دو بال علوم و از جمله علوم اجتماعي هستند
يمي سل اين دو مقوله است و همين دو، معيار تفاوت معرفت روشمند از معرفت عامه و عقل

برد؛ و با استفاده از هاي بعدي را پيش مياو بر همين اساس، موضوعات فصل. هستند
تالش كرده است اين ) روش علم(و شواهد تجربي) منطقِ علم(شناسي هاي جامعهنظريه

 .الگوي بنيادي دوشقي را كاربردي كند
اجتماعي به  در كليت، مطالب كتاب از اين جهت كه فهم متعارف خواننده را از موضوعات

انتقادي -گيري كتاب، تمايالت علمي ست؛ مهمترين جهت خواند، نوعاً انتقادي ا چالش مي
و   داوري ست كه مروج نوعي آزادانديشي و رهايي از خام نويسنده و همچنين متني ا

است و بينش انتقادي از نوع   نگري كتاب مخالف هر گونه جزمي. ست نگري ا سطحي
هاي كتاب، از منظر با اين حال، مقاالت و فصل. كند را تشويق مي) پوزيتيويستي(علمي

ها بيشتر در فضاي فصل. شناسي و در درون اين گفتمان، انتقادي نيستند خود جامعه
  .اند پاراديمي كاركردگرايانة پارسنزي نوشته شده، عمدتاً غيرانتقادي

شوند و اينكه حدود دآوري ميشناختي اساساً از زمان گذشته گر هاي جامعه از آنجا كه داده
توان گفت مطالب توضيحي، تحقيقات و گذرد، مي ربع قرن از چاپ اول متن اصلي مي

مشكل تاريخ چاپ، البته دربارة آثار كالسيك نظري يا . شواهد تجربي آن به روز نيستند
بهتر بود گيرد،  شناختي وارد نيست؛ اما از آنجا كه اين اثر در اين دو مقوله جاي نمي روش

مترجم هم بر آن است كه در چاپ جديد برخي . شد اي آن به روز مي اطالعات زمينه
اشكاالت رفع شده است، اما با مقايسه هر دو نسخه، دريافتيم كه ايرادات اصلي، كه شرح 

  .آن در ادامه آمده است، همچنان وجود دارند
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. ي به كار برده استمؤلف اصطالحات تخصصي را به تناسب موضوع مورد بحث به خوب
هر چند، در مجموع كتاب به زبان ساده نوشته شده است؛ از آنجا كه موضوعات، به ويژه 

كنند، فهم متن آسان در بخش مثالها و تحقيقات تجربي مقوالتي عمومي را طرح مي
مترجم تالش كرده است . شوداما اين سادگي در ادراك متن، در ترجمه ديده نمي. است
در  -1: هاي او در دو مورد با مشكل مواجه استدرستي انتخاب كند اما انتخابهاي معادل

هاي مواردي كه به دليل حساسيت زياد يا احتماالً آشنايي كمتر با منابع فارسي، معادل
اين . ها هماهنگ و يكدست نيستنددر مواردي كه معادل -2نامأنوس به كار برده است؛ 

كند كه برگرداندن متن كار شخص انه را  تقويت ميناهماهنگي چنان است كه اين گم
  .واحدي نبوده است

متن اين كتاب به دليل نداشتن . در مجموع، انتقادات زير بر ترجمه اين اثر وارد است
ويراستار  ناروان و در برخي موارد نارساست و اين نقص مطالعه آن را با مشكالتي مواجه 

انتخاب معادلهاي -1: توان در موارد زير ديد يي را ميداليل اين ناروايي و نارسا. سازد مي
جمالت  -4برداري شده؛  اصطالحات گرته -3الفظي؛  ترجمه نامفهوم و تحت-2نادرست؛ 

كاريرد افعال  -5ها؛ طوالني يا مبهم، ساختار نادرست برخي جمالت، ناهمزماني زمان فعل
 - 7دست در ترجمه اصطالحات؛ شيوه ناهماهنگ و غيريك -6هاي اداري؛  رسمي ويژة نامه

هاي تكراري، نامربوط و در مواردي كمبود پانوشت -8استفاده نادرست از حروف اضافه؛ 
توان ذيل دو مهمترينِ اين موارد را مي. گذاري كاربرد نادرست ابزار نقطه -9پانوشت و 
در . اشكال در ترجمه و اشكال در زمينه قواعد نگارش و ويرايش: بندي كردبخش دسته

  .شود ادامه شواهدي براي هر كدام ارائه مي
  

  اشكال در ترجمه: الف
، )220(و  1)2-6(شيءانگاري. پنداري، بج واقع: هاي نامتعارف يا نادرستمعادل  -1

. ، تيم ضربتي، بج...)، و10، 9(ميانگين. ميانه، بج) 1-7(آزاديكودك. آزاري، بج بچه
گروههاي . ، منافع مستقر، بج)2-19(ايدز. ، بج، نقصان مصونيت اكتسابي)5-17(كارگروه
، )38(كودكي. ، بچه بودن، بج)111، 110(رويه چراي بي. ، فراچريده شدن، بج)102(ذينفع

گيري،  ، قالب)69(هديه كريسمس. ، اهداي كريسمس، بج)49(دفاع دونده. عقب دونده، بج
                                                            

در ادامه متن هر جا دو عدد بدين شكل آمده است، اولي نشانه صفحه و دومي نشانه پاراگراف مورد . 1
  .است "به جاي"نيز مخفف . بج. فقط يك عدد آمده، نشانه صفحه است نظر و در مواردي كه
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. تحقيق، بج، روش )117(جمعيت زياد. ، فراجمعيتي، بج)115(سازي كليشه. بج
. ، همساالن، بج)127(رانه. ، پافشاري، بج)121، 121(، بازخور)118(شناسي روش

، )174(پردازانه مفهوم.، پندارگرايي، بج)139(سفيدپوستها. ، سفيدان، بج)131(همكاران
  ...و) 180(ترين جزمي. ترين، بج قرص

ن در هر سرعتي، در ، ناام)63، 3(فناوري، تكنولوژي: هاي متفاوت و ناهماهنگ معادل -2
، عقايد، )25، 3(، كنش متقابل، تعامل)17(ها، واقعيات ، واقعيت)87، 13(هر سرعتي ناامن

، 116(گرايي ، سوسياليسم، سوسياليزم، جمع..).،99، 92(ساالري، دمكراسي  ، مردم)41(افكار
185،.(..  

، يك )19(، براي يك مثال)18(يك گروه تنومندي: مثال: aترجمه غيرضروري حرف  -3
، )52(، يك واقعيتي)44(، يك درك)43(، در يك زندان بودن)31(، يك آزمايش)36(استاد

و ) 151(، يك تجاوز روشن)139(، يك خانمي)77(يك ديوانساالري) 56(هاي يك احساس
  .الي آخر

، ص 1ش  35، ص 5و  2ش  31اند، مانند ص  برخي از پانوشت تكراري: هاپانوشت -4
، 1ش  10رسند، مانند ص ،؛ برخي از آنها اضافي يه نظر مي...و 5ش  47،  ص 1ش  38
ها متن ؛ و بعضي وقت...و 1ش  68، ص 4ش  65، ص 1ش  45، ص 1ش  21، ص 2

  .114بايد پانوشت داشته باشد كه ندارد، مانند سرود هااللويا ص 
  
  اشكال در زمينه قواعد نگارش و ويرايش -ب
ل موجود در يك جمله و استفاده نادرست از وجه ناهمزماني و ناهمخواني افعا -الف

، 64، 63، 51، 45،  و صص )1(39، )1(18، )آخر(6، )3(5، )2(2، )1(ص هفده، پ : وصفي
  ...، و100، 98، 93، 91، )سه مورد(89، 80، 77، 76، 75، 72، 71
يص ، چگونه ما تشخ)16(توانيم  ، ما مي)14(رانندگان ما : ضماير اضافه و غير ضروري -ب
  ...و) 59(، ما تمايل داريم )18(كنيد  ، شما اشغال مي)21(دهيم  مي
، مجازات مرگ را )184(هاي زياد با قيمت خون: مثال: استفاده نادرست از حروف اضافه -ج

  ...و) آخر(13، )5( 9، )3، 2(4، )2( 3، )3(1، و صفحات )158(ندارند
مبهم، ساختار نادرست برخي برداري شده، جمالت طوالني يا  اصطالحات گرته -د

، )4(77، )4(72، )3(42، )2(34، )3(،)2(26، )2(20، )1(، )2(7، )2(پ 4ص : جمالت،
  ...و) آخر(103، )3(90، )2(89، )4(79، )1(78
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، 20، 16باشد، صص  ياشند، نمي ، مي)مقدمه(احساس نموده: افعال رسمي  اداري -ه
  112، 32، 5، گرديد، صص ...و97
اما در زمينه . آرايي مناسب است از نظر طراحي جلد، صحافي و صفحه كيفيت اثر -و

فواصل بين كلمات و حروف در موارد متعددي مشكل دارد؛ به ويژه در مورد گذاشتن 
فاصله نادرست بين اجزا واژگان تركيبي، افعال تركيبي و اسامي جمع بسته شده با حروفي 

  ....مانند ها، ان و
  

  نتيجه
رسد اثر مذكور، كه به زبان اصلي اهداف تعيين از نظر گذشت، به نظر مي با توجه با آنچه

براي . كند، به زبان فارسي، در رسيدن به آنها مشكالتي جدي داردشده خود را برآورده مي
  :شود رفع اين مشكالت، بازبيني متن ترجمه و انجام اصالحات زير پيشنهاد مي

الخط فارسي، اصالح اشتباهات  رسم رعايت اصول -2ويراستاري كامل متن؛  -1 
نوشت براي فهم  هايي از سوي مترجم به صورت پانوشت يا پي ارائه يادداشت -3نوشتاري؛ 

  . اي متن به ويژه در باب اصطالحات تخصصي بازنگري ترجمه -5بهتر متن؛  
با انجام اين اصالحات، متن حاضر شايستگي الزم را براي ارائه شدن به عنوان متني 

شناسي، ساير  تواند منبع عمومي مناسبي براي دانشجويان جامعه سي خواهد يافت و ميدر
  .ها و نيز مخاطبان عام باشد رشته

 
  
  
  
  
  
  





 

  
  
  

  
  

  »شناسي، علمي انتقادي درآمدي بر جامعه: نقد دوم«
  

  محمد حسين پناهي/  ارل ببي :مترجم/  نويسنده
  نشر مركز و انتشارات عالمه طباطبايي :ناشر

  تهران: محل نشر
  دوم: نوبت چاپ
  1386: سال نشر

       238: تعداد صفحات
  

  1فرهاد نصرتي نژاددكتر  :ناقد
  معرفي كتاب

نسخه توسط مركز چاپ و انتشارات  2000كتاب ترجمه ويرايش دوم است كه با شمارگان 
البته عنوان اصلي كتاب؛ . 2به چاپ رسيده است 1386دانشگاه عالمه طباطبايي در سال 

Sociological spirit: Criticl essay in a critical science   است كه
كتاب در . ترجمه كرده است» شناسي، علمي انتقاديدرآمدي بر جامعه«مترجم آن را به 

  .  شناختي آشنا كندكند تا خواننده را با مباحث جامعهفصل تالش مي 10حه و در صف 238
تالش دارد قلمرو » اي كه زمانش فرا رسيدهجامعه شناسي، انديشه« فصل اول با عنوان  

شناسي علمي است كه در باره اين رشته علمي را نشان دهد و به خواننده بياموزد كه جامعه
ابتدا با بيان پرسشهايي اساسي همچون مخاطرات اتمي و جنگها  در. كندجامعه بحث مي

                                                            
  نور پيام استاديار دانشگاه. 1
چاپ اول توسط انتشارات باز . الزم به يادآوري است كه كتاب مورد بحث در واقع چاپ دوم است 2

اما مترجم ترجمه ويرايش دوم كتاب را به انتشارات دانشگاه عالمه . منتشره شده است 1379در سال 
  .طباطبايي سپرده است
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كنند و مسائلي از اين دست گوشزد و همچنين رشد جمعيت كه كره زمين را تهديد مي
كند كه رساندن جامعه بشري به صلحي پايدار از جمله موضوعاتي است كه پرسش در مي

شناسي علم ظر نويسنده جامعهدر كل از ن. شناسي استباب چگونگي آن در قلمرو جامعه
مطالعه قواعد اجتماعي، چگونگي سامان يافتن آنها و حتي چگونگي شكسته شدن آن 
قواعد است و البته اين علم مبتني بر روشي تجربي است و برخالف فلسفه اجتماعي 

در يك نگاه كالن همانند ساير علوم رويكردي منطقي ـ . رويكردي غيرتجويزي دارد
هاي تجربي است و از سوي ديگر استوار بر از يك طرف مبنتي بر داده .تجربي دارد

شود به خواننده آموزش داده شود كه چگونه در ادامه فصل تالش مي. استداللهايي منطقي
  .شناختي شود و از اين منظر به واقعيتهاي حيات اجتماعي بنگردداراي بيشني جامعه

ده در اين بخش تالش دارد با مهم كردن نويسن. دار مسأله هويت استفصل دوم عهده
ها و نقشهايي  مسأله هويت نشان دهد كه هويت يا همان كيستي ما را عمومًا پايگاه

شود كه هويت آور مياما در عين حال ياد. كنيمسازد كه در زندگي اجتماعي ايفا مي مي
شود كه متذكر ميگيرد و البته چيزي فراتر از اين ها است و حتي عقايد ما را در بر مي

ها و نقشها نيستند كه در صورت به زير پرسش رفتن آنها توسط  هويت ما صرفاً اين پايگاه
  .برخي دچار چالش شويم

شود اين نكته گوشزد در اين فصل تالش مي. پردازدفصل سوم به موضوع گروهها مي
ها و يا مقوالت شود كه گروهها اوالً چيزي بيش از جمع چند نفر هستند در ثاني با رده

عالوه بر آن انواع تقسيم . تواند تداوم داشته باشندمتفاوتند و ثالثا اين كه گروهها مي
هاي  بنديهايي كه در مورد گروهها وجود دارد، مثل گروههاي اوليه و ثانويه و يا گروه

  .شودخودي و غيرخودي توضيح داده مي
ه خواننده ماهيت سازمان و بوروكراسي در اين بخش ب. پردازدفصل چهارم به سازمانها مي

شود، آموزش و نشان داده كه در سازمان ها براي پيشبرد عاقالنه امور بكار گرفته مي
آيد  شود كه سازمانها بعد از شكل گيري و تقسيم كاري كه به ناگزير در آن بوجود مي مي

اين  همه يادآور با . عموماً براي افرادي كه در آن فعاليت مي كنند رنج آور مي شوند
شود كه امكان ايجاد سازمانهايي كارآ و يادگيرنده كه توان تطبيق با شرايط را دارند  مي

  .وجود دارد كه البته نياز به يك كار مداوم جامعه شناسانه دارد
گيري  آورند و زمينه شكلنهادهايي كه الزام. پردازدفصل پنجم به نهادهاي اجتماعي مي

ساخته و متشكل از باورها، ارزشها و هنجار ها هستند كه در يك رابطه سازمانها را فراهم 
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البته نهادها با يكديگر پيوند دارند و . كنندسلسله مراتبي، زندگي اجتماعي را قاعده مند مي
  .شونددر طول زمان دچار دگرگوني مي

و  شناسيپردازد كه موضوعي اساسي در جامعهفصل ششم به موضوع فرهنگ و جامعه مي
در اين بخش نويسنده ضمن . خود متشكل از باورها، ارزشها، هنجارها و البته جزاها است

اشاره به خرده فرهنگها و تفاوتهاي آنها با يكديگر تالش مي كند تا به خواننده نشان دهد 
كه فرهنگها  متفاوند و برتري يا كهتري فرهنگي چندان موضوعيت ندارد و كوبيدن بر 

جامعه . د منجر به قومداري شود كه پيامدهايي ناگوار در پي خواهد داشتاين طبل مي توان
را در نهايت چيزي جز ساختار اجتماعي كه به نوعي متشكل از پايگاهها و نقشهاي مرتبط 

داند كه البته شامل هنجارها، جزاها، باورها، سازمانها، نهادها و چيزهاي با آن است نمي
  .مي سازدديگري مي شود كه زندگي ما را 
در اين بخش تالش مي شود ضمن نشان دادن برخي . موضوع فصل هفتم نابرابري است

نابرابريهاي نهادمند در جوامع و حتي تبعيض در برخي جوامع تذكر داده شود كه در برخي 
ها را نابرابر و يا موارد به دليل ادراك نادرست ما از واقعيت است كه برخي وضعيت

تواند بسيار راهگشا باشد، بينش جامعه شناختي در اين زمينه مي.كنيمناعادالنه ادراك مي
  .هم در ادراك درست واقعيت نابرابري و هم در مقابله با آن

. گذاردرسند را به بحث ميفصل هشتم آزادي يا نظم كه به نظر دو چيز متضاد به نظر مي
چرا كه . ين دو وجود داردكند نشان دهد كه تضادي اجتناب ناپذير بين انويسنده تالش مي

مفهوم . ها استزندگي اجتماعي نيازمند نظم است و البته نظم نيز محدود كننده آزداي
انحرافات اجتماعي و كنترل اجتماعي و كشاكشي كه بين اين دو وجود دارد نيز از همين 

يط با اين وجود نويسنده در گرايش افراد به رفتار انحرافي، شرا. زاويه قابل بحث است
داند اما به اين موضوع نيز ارجاع مي دهد كه منحرفان همواره اجتماعي را ذيمدخل مي

  .گزينه هاي ديگري نيز در برابر خود داشته اند
دهد گذارد و انواع تغييراتي را توضيح ميفصل نهم موضوع تغيير اجتماعي را به بحث مي

هم به مسأله تضاد اجتماعي و  البته نگاهي. كه برخي از آنها گذرا هستند همانند مدها
  .شودنقش آن در تغييرات اجتماعي انداخته مي

فصل دهم برآن است تا نشان دهد كه تصويري كه امروزه از جهان وجود دارد، تصويري 
به بيان . رسد نوعي همگني در بسياري از حوزه هاي آن وجود دارداست كه به نظر مي

مضاف بر آن نظامهاي . شودكشورها دنيا ديده ميديگر هماننديهاي بسياري در عموم 
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ساالري و نظام هاي اقتصادي مدرن در بسياري از مشتركي مثل بوروكراسي، مردم
به تعبير ديگر، نويسنده تالش دارد كه نشان دهند كه جهان . كشورها بوجود آمده است

رها را ناديده روز به روز همگن تر مي شود هرچند كه نمي توان تفاوتهاي ملتها و كشو
گذار تالش دارد به در قسمت بعد نويسنده با اشاره به شخصيتهاي مهم و تأثير. انگاشت

پاسخي كه . شناسي است پاسخ دهدمسأله كنش و ساختار كه مسأله اساسي نظريه جامعه
دهد بر نقش افراد خصوصاً اولين افرادي كه قواعد درنهايت نويسنده به اين مسأله مي

انگارند، تأكيد دارد و به نوعي نقش تر ناديده ميراي رسيدن به اهدافي كالنموجود را ب
  .كندتر ميساختارها را كمرنگ

  
  نكاتي چند در نقد كتاب

شناسي كه البته بيشتر از آن همانطور كه اشاره شد اثر كتابي است در حوزه مباني جامعه 
شناسي تابي است در حوزه جامعهشناسي مطابق با عرف دانشگاهي باشد، ككه مباني جامعه

- در واقع نويسنده تالش بسيار زيادي كرده است كه به خواننده ادراك جامعه. عمومي
به همين دليل با استفاده از مثالهايي عيني به خواننده . شناسانه امور و رخدادها را بياموزد

شناسانه ديدن شناختي شد و جامعهتوان داراي بينشي جامعهدهد كه چگونه ميآموزش مي
كه » شناختي بينش جامعه«رسد عنون به همين دليل به نظر مي. امور چه الزاماتي دارد

چنين چيزي را مد  sociological spirit" "احتماالً نويسنده با بكارگرفتن عبارت 
از اين زاويه اثر، كتابي است . تر براي كتاب باشدنظر قرار داده است، عنواني زيبنده

اگر بپذيريم كه كتاب با چنين رويكردي نوشته شده است در . و صد البته آموختنيخواندني 
آن صورت بهتر بود به برخي موضوعات مهم ديگر همچون قدرت و اقتدار، سياست و 

شناختي است و معموالً در چنين كه از موضوعات مهم جامعه.. .حكومت، شهرنشيني، و
مضاف بر آن خواننده را با نظريه و . شدوجه ميشوند نيز تكتابهايي مورد توجه واقع مي

. رسد كتاب داراي نقصان استاز اين نظر به نظر مي. كردشناسي آشنا ميروش در جامعه
خصوصاً . هر چند كه در عين حال كتابي است كه نكات بسيار زيادي براي خواننده دارد

با اين تفسير . شده است شناسي هم ارجاعكه درتدوين كتاب به برخي آثار كالسيك جامعه
شايد . شناسي آشنا شوند كتابي است مفيدكتاب براي كساني كه قصد دارند با علم جامعه

شناختي براي بتوان مهمترين حسن اين كتاب را تالش در جهت ايجاد  بينش جامعه
شناسي ندارد به همين دليل براي افرادي كه آشنايي چنداني با جامعه. خواننده دانست



  103شناسي، علمي انتقادي    درآمدي بر جامعه: نقد دوم

 
 

خصوصاً كه اين اثر از جمله  معدود كتابهايي است كه در حوزه مباني . ر سودمند استبسيا
شناسي عمومي با چنين رويكردي نوشته شده است و نويسنده شناسي و يا جامعهجامعه

عالوه بر آن كتاب براي دانشجويان . تالش وافري براي چنين منظوري بعمل آورده است
تواند حتي مي) شناسيته جامعهبه غير از رش( اجتماعيهاي علوم انساني و علوم رشته

شناسي اما براي دانشجويان رشته جامعه. عنوان يك منبع درسي مورد استفاده قرار گيرد به
تواند بعنوان يكي از منابع و يا منبع كمكي مورد با توجه به نقصان مباحث، صرفاً مي

خواندن كتاب براي عموم دانشجويان رشته رسد با اين وجود به نظر مي. استفاده قرار گيرد
  .شناسي بسيار مفيد باشدجامعه

البته در يكي دو مورد از جمله . اي سليس و روان استترجمه كتاب نيز در مجموع ترجمه 
و » خوردگيريم معموالً شكست ميمتأسفانه وقتي ما رويكرد را بكار مي«  141در صفحه

شناسان خيلي واقعيت را بعضي از جامعه يكي حالت حسي است كه« 174يا صفحه 
كه با عبارتهاي » انداند كه آن را تغيير اجتماعي دوري ناميدهمند به الگويي بودهعالقه

عالوه . گنگ و نامفهومي سروكارداريم، بقيه متن از ترجمه مناسب و رواني برخوردار است
وضيح متن احساس كرده بر آن مترجم نيز هر كجا كه نياز به توضيح بيشتري غير از ت

معادلهايي را كه براي عموم اصطالحات . است، در زيرنويس توضيح الزم را ارايه داده است
آيد اما اندك عبارتها و اصطالحاتي در متن وجود دارد به كارگرفته است به نظر دقيق مي

رگرفته هايي به كاهايي غيرمرسوم استفاده كرده و يا اين كه  معادلكه مترجم از معادل
براي مثال  . كنداست كه معناي اصطالح را آنچنان كه بايد و شايد به ذهن متبادر نمي

Over population  اضافه «ترجمه كرده است كه شايد به كارگرفتن » فراجمعيتي«را
فراچريده «را  Over grazingهمچنين . تري براي آن باشدمعادل مناسب» جمعيت
توان از نامانوسي براي خواننده فارسي زبان است و مي ترجمه كرده است كه واژه» شدن

كلمه    Paradigmطور  براي همين. استفاده كرد» چراي بيش از حد« عبارت 
بكاربرده شده است كه نامناسب است و به دليل بكارگيري اين واژه در ادبيات » نظريه«

اعي مد نظر است، شايد شناسي ايران و مفهومي خاصي كه از اين واژه در علوم اجتمجامعه
بهانه قرار «را   Scapegoating. چندان هم نامناسب نباشد» پارادايم«خود كلمه 

 Stereotype. رسدتر ميبه نظر مناسب» بالگرداني« اند كه عبارت ترجمه كرده» دادن
 »اي يا قالبيتصور كليشه« تر و بهتر آن اند كه معادل رايجترجمه كرده» تصور قالب«را  

  .است
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آرايي خوبي برخوردار است اما  طرح روي چيني و صفحهبه لحاظ شكلي نيز اثر از حروف
عالوه بر . كتاب فاقد فهرست اعالم و موضوعي است. جلد از جاذبه كافي برخوردار نيست

شناسي ايران چندان آشنا نيست خوب بود آن با توجه به اين كه نويسنده كتاب براي جامعه
   .كردندحات بيشتري در باره نويسنده كتاب ارايه ميكه مترجم توضي
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  »شناسي اعتقادات ديني درآمدي بر مردم«
  

  محسن سعيدي مدني  سيد: نويسنده
  انتشارات دانشگاه يزد :ناشر

  دوم: نوبت چاپ
  يزد: محل نشر

  1385 :سال انتشار
  370: تعدا صفحات

  
  1فاضل حساميدكتر  :ناقد

محسن سعيدي مدني توسط  اثر سيد» شناسي اعتقادات ديني درآمدي بر مردم«كتاب    
  .صفحه به چاپ رسيده است 370در  1385انتشارات دانشگاه يزد در سال 

شناسي  شناسي دين، جامعه تواند به عنوان منبعي فرعي در دروس جامعه اين اثر مي
  .فرهنگ و مردم شناسي مورد استفاده قرار گيرد

 هاي درآمدي بر نظريه«توان به كتابهايي همچون  از جمله آثار مشابه با اين اثر مي
الدين  ترجمه شرف» شناسي دين هاي مردم نظريه«اثر بختياري و حسامي، » اجتماعي دين

  .و فوالدي اشاره نمود
شناسي اعتقادات ديني است، بهتر بود در طرح روي  با توجه به آنكه عنوان كتاب مردم

اثر روان و رسا نگاشته شده و قواعد . شد هايي از اديان متفاوت تركيب مي جلد، نماد
رسد نويسنده به خوبي از  اما به نظر مي. رايشي و نگارشي به خوبي رعايت شده استوي

شناسي دين،  تعريف و تمايز اصطالحات تخصصي برنيامده است به عنوان مثال جامعه
شناسي  شناسي  دين متمايز از هم تعريف نشده و تفاوت مردم شناسي دين و انسان مردم

                                                            
  استاديار دانشگاه خوزستان. 1
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گيري  نشده در حاليكه در اثري با اين عنوان و جهتشناسي ديني نيز بيان  دين و مردم
آيد به خوبي نتوانسته مرز  در كنار اين اصطالحات به نظر مي. بسيار حائز اهميت است

  .ميان اصطالحات كالمي و علوم اجتماعي را مشخص نمايد
به جز يك مورد كه مربوط به خاكسپاري زرتشتيان است در ساير بخشها از تصوير استفاده 

بندي نهايي،  هاي علمي همچون مباحث مقدماتي، جمع به عالوه از ساير ابزار. ده استنش
  .استفاده نشده است.. .جدول، نمودار و

آورد كه مطالب موجود در اين  مرور مطالب ارائه شده در اين اثر، اين حدس را بوجود مي
مطالبي است كه بيني شده طراحي نشده و گويا همان  اثر مبتني بر يك طرح از قبل پيش

در كالس درس تدريس شده است لذا جاي آن داشت كه از عناوين و مطالب بهتر و 
  .شد تا با عنوان كتاب نيز سازگاري بيشتري داشته باشد بيشتري استفاده مي

انتخاب شده اما در محتواي آن كمتر به اين » شناسي اعتقادات ديني مردم«عنوان كتاب 
شناسي باشد و از سوي ديگر اعتقادات ديني، به  يك سو مردم بند بوده كه از دو اصل پاي

جا داشت از اولين مرحله زندگي ) هرچند نسبتاً خوب پردازش شده(طور مثال فصل هفتم 
كه تولد است تا آخرين آن كه مرگ و خاكسپاري و چند و چون و چرايي هر يك از آن را 

شناسي  از فصل هشتم موضوع مردم. داد كشيد و با منابع معتبر نشان مي به تحليل مي
  .شود و نسبتاً به موارد خوبي اشاره شده است تر مي رنگ پر

هاي  توان به اين نكته اشاره كرد كه اثر به بسياري از باور از جمله نقاط قوت كتاب مي
پرستي و  آمد اشاره داشته است هرچند جاي آن بود كه به پديده شيطان جديد و روز

هاي  ورود به برخي باور. هاي بيشتر بپردازد اي موجود در اديان و عرفانه هاي انحراف گونه
مسلمين و معرفي و تحليل آنها، هرچند اندك وجه نوآورانه اثر است اما در اين موارد 

اي از آيات شريفة قرآن  همچون تحليل روح در عقيده مسلمانان كه تكيه بر مجموعه
  .ها و دقت بيشتري باشد توانست شاهد تحليل هاي عقلي و نقلي دارد، مي كريم و تحليل
در اين كتاب انتظار آن . هاي اساسي اين اثر بازگشت به همين مطلب دارد يكي از اشكال

شناسي دين، اديان مختلف را  شناسي و يا جامعه هاي مردم است كه به جاي طرح نظريه
طبعاً براي هر . مايدشناختي ارائه ن معرفي و عقايد هر يك را توضيح دهد و تحليل مردم

بايست ابتدا دين سپس مفاهيم برجسته در آن حوزه و در پايان با  يك از اديان مي
شد كه جاي اين نوع  كليت و عناصر آن پرداخته مي رويكردي مردم شناختي به تحليل

  .مواجهه خالي است
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نابع دست چنانكه نويسنده محترم همواره به م. در ارجاعات دقت مورد انتظار مشهود نيست
هايي وجود  افتد و در مواردي نيز ادعا دوم ارجاع داده است و اين پديده فراوان اتفاق مي

هاي مستقيم و طوالني وجود  قول در مواردي نقل. گردد دارد كه منبع و يا منابعي ذكر نمي
شود نگارنده محترم چند دين مهم  پيشنهاد مي )108مثالً ص (دارد كه توجيه علمي ندارد 

هاي پيروان هر  پيروان بيشتري در سطح جهان دارند را در نظر بگيرند و سپس باور كه
با توجه به آنكه اين اثر و آثار مشابه . شناختي تحليل نمايند يك از اديان را از منظر مردم

شناختي است، توجه به اين نكته ضروري است كه نبايد بين منظر  در حوزه مطالعات مردم
شناختي خلط و اشتباهي صورت پذيرد به همين  فلسفي با رويكرد مردمو رويكرد كالمي و 

بايست نگارنده هم خود التفات داشته  دليل هر جا كه ورود به مباحث كالمي الزم شود مي
گيري از مباني  چه آنكه بهره. باشد و هم اين اين تمايز را به خواننده خود منتقل نمايد

شود اما الزم است متذكر  در برخي موارد ضروري مي ها گونه حوزه فلسفي و كالمي در اين
شد كه با تكيه بر مباني فلسفي و كالمي مطالب اينگونه خواهد بود به عنوان مثال وقتي 

نمايد،  شود و مذهب را جزئي از يك دين معرفي مي مي» مذهب«و » دين«سخن از تمايز 
  .شناختي برآمده از ديدگاه كالمي است و نه مردم

شناختي و مردم شناختي به دين است  ل توجه ديگر ضرورت تفكيك رويكرد جامعهنكته قاب
شناسي دين نيز به همين صورت  آثار مربوط به جامعه. كه در اين اثر مشهود نيست

. كنند هاي مبتني بر آن اديان را تحليل مي اند و باور ها را طرح و بعضاً مقايسه نموده نظريه
ها داشته  ز جمله نگارنده محترم اين اثر توجه به تفكيك حوزهلذا الزم است نگارندگان و ا
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  »دين و جامعه صنعتي پيشرفته«
  

  گالبيفاطمه /  جيمز آرتور بيكفورد: مترجم/  نويسنده
  ، تهران،كوير :ناشر

  اول: نوبت چاپ
  1388 :سال انتشار

  216: تعدا صفحات
  

  1موحد مجدمجيد دكتر  :ناقد
جامعه شناسي دين از يك زمينه اجتماعي خاصي نشات گرفته است كه فهم آن تا     

آنچه كه در اروپا تحت عنوان انقالب صنعتي مطرح شد، تاثيري بر . حدي ضرورت دارد
اين فرض هر چند فراگير بود، اما به نوعي . فعلي دين در سطح چهان گذاشتوضعيت 

ساختار دين سنتي . اشتباه بود كه فرآيند مدرنيزاسيون ضرورتاً به انهدام دين منجر مي شود
متشكل از نظمي اقتصادي و سياسي در اروپاي قبل از دوران مدرن بود كه با ظهور 

امعه شناسي دين نه تنها به توصيف بلكه به ج. صنعتي شدن و شهرنشييني فروريخت
زير نور صنعتي شدن  ،دنيوي شدن به عنوان پاردايم غالب. تبيين اين وضعيت پرداخت

مالحظه مي شد، پديده اي كه به طور خاص در اروپاي اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن 
اي  ابل مالحظهو به همين دليل بررسي و مطالعه اين كتاب از اهميت ق. بيستم ظهور كرد

  .برخوردار است
هاي عمده نظري را كه در  سعي دارد تا جريان "دين و جامعه صنعتي پيشرفته"كتاب 

. شناسي دين انجام شده را مورد تجزيه و تحليل قرار دهد چارچوب آنها، تحقيقات جامعه
 پذير جوامع صنعتي و جوامع گرفتن خصوصيات دگرگوني همچنين به بحث در مورد ناديده

                                                            
  مه ريزي اجتماعي دانشگاه شيرازدانشيار گروه جامعه شناسي و برنا. 1
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اين كتاب . پردازد صنعتي پيشرفته و تاثيرات اين مساله در مطالعات مرتبط با دين مي
هاي  شامل شش فصل است كه در اين فصول به ترتيب، جدايي دين، دين در مدل

اي شدن،  ها، نمادها، جامعه سازي اوليه و ثانويه، نظام كالسيك جامعه صنعتي، دوره آماده
هاي اجتماعي  هاي ناشي از آن، ايدئولوژي، جنبش ارضايتيشدن و ذهنيت، تمايز و ن عرفي

 .  جديد و معنويت مورد بحث و بررسي مفصل قرار گرفته است
به لحاظ محتوايي اين اثر انطباق الزم را با عنوان و فهرست دارد و اين امر در      

 عنوان كتاب دين و جامعه صنعتي پيشرفته است،. هاي مختلف كتاب مشهود است بخش
لذا مبناي كتاب وضعيت دين بعد از انقالب صنعتي است و اين مساله از فصل اول مشهود 

بنابراين اين كتاب كاري با وضعيت دين در دوران قبل از انقالب صنعتي يا قرون . است
وسطي  و يا وضعيت دين در جوامع ابتدايي كه انسان شناسان به آن مي پردازند، ندارد، 

از طرف . كند هايي به وضعيت دين در آن دوران مي فقط اشاره هرچند گاه برحسب نياز
ديگر، اگر به عنوان مثال به فهرست بندي فصل دوم  توجه كنيم كه دين در مدل 

هاي جزيي كامالًٌ مطابق با مطالب و  كند فهرست كالسيك  جامعه صنعتي را بررسي مي
پردازد  شناسان كالسيك ميعنوان اصلي فصل است يعني در اين فصل به نظريات جامعه 
  . كه در مورد وضعيت دين در قرن نوزدهم اظهار نظر كرده اند

هاي مختلفي است كه پيوستگي مناسبي در آن رعايت گرديده  اين كتاب مشتمل بر فصل
و براي هر فصل يك مقدمه ارائه شده و نتيجه گيري در پايان آن آورده شده است و چون 

هاي مختلف است تا حدي در بعضي از  نظري و بيان نظريههاي اين كتاب  محوريت بحث
ها  اين مقايسه. هاي پاياني به مقايسه ميان نظريات پرداخته است ها به ويژه فصل فصل

نظم منطقي خوبي در اين اثر مشاهده  همچنين. براي فهم بهتر مطالب مناسب است
از يك سو، هر فصل به . ميگردد و كليه فصول به نوعي با يكديگر ارتباط منطقي دارد

ها  هاي بعدي است و از سويي ديگر، فصل نوعي مقدمه چيني و آماده سازي براي فصل
تواند در صورت لزوم به فصل مورد نظر  اند كه يك فرد متخصص مي طوري تنظيم شده

آوردن  يك مقدمه و نتيجه گيري براي هر . خود مراجعه نموده و مطلب مورد نظر را بيابد
آن فصل را راحت تر مي نمايد و ذهن را براي ورود به فصل بعد آماده فصل، فهم 

  .سازد مي
اين اثر را ميتوان ميان آثار جديد جامعه شناسي دين به عنوان يك اثر كالسيك به    

اما اگر بخواهيم موقعيت اين كتاب را در ميان آثاري كه در حوزه جامعه . حساب آورد
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. ده است در نظر بگيريم، اين كتاب يك اثر جديد استشناسي دين كه به فارسي ترجمه ش
از طرف ديگر نويسنده كتاب يكي از مطرح ترين صاحبنظران در جامعه شناسي دين به 

هاي ديني است كه ما اساساً در اين زمينه داراي متون بسيار اندكي به  ويژه بحث جنبش
در . سي بسيار مناسب استزبان فارسي هستيم، پس ميزان روزآمدي اين كتاب در زبان فار

هاي فراواني از نوآوري وجود دارد و در زمان چاپ اين كتاب، مطالبي كه  اين كتاب نمونه
هاي ديني و  نويسنده آورده است عموماً جديد و به روز بوده است، مثالً بحث جنبش

هاي اين كتاب به  معنويت كه در اوايل دهه نود ميالدي مطرح شده است، از نوآوري
  .آيد ب ميحسا
و اينكه در آن  مهم اين اثر آن است كه به دليل نظري بودن هايويژگييكي از      

بعضي از فصل ها به شكل خاص به ديدگاه جامعه شناسان و انديشمندان مختلف پرداخته 
بيان و اثبات ادعاي نويسنده از تحقيقات  درو يا ) از جمله فصل دوم و چهارم(؛است

استفاده از  .)145و  75مثل صص،( استشده به آنها ارجاع داده و مختلف استفاده شده 
نويسنده يكي از افراد  ؛به خوبي انجام شده و همانگونه كه گفته شد منابع و ارجاعات

طبيعتاً كتاب با رعايت اصول علمي به چاپ  .جامعه شناسي دين استحوزه صاحبنظر در 
خذ استفاده نشده است و ميزان دقت در اين اثر مطلبي بدون ذكر ماهمچنين در  .مي رسد

كه  97-99كه براي نمونه مي توان به صفحه  ؛استنادات و ارجاعات بسيار مناسب است
هاي اين دو نوع ارجاع به ديدگاه همچنين .اشاره كرد،نظريات پارسونز و لومان مطرح شده

تقادات به ماركسيسم در پاراگراف دوم كه ان 163يا در صفحه . متفكر را مورد توجه قرار داد
  .كندساختاري را از ترنر و ابركرامبي مطرح مي

هاي اين كتاب خواه نا خواه در يك بستر دنيوي صورت  تحليلاز نظر محتوايي      
گيرد و دين نه به عنوان يك امر ماوراطبيعي بلكه به عنوان يك امر اين جهاني مورد  مي

پس . شناسي دين مطابقت دارد با گفتمان جامعهگيرد كه مطمئناً اين بستر  تحليل قرار مي
اما اگر بخواهيم از گفتمان . گيري خاصي در اين اثر يافت توان جهت از اين جهت نمي

هاي است  ديني و مبتني بر عناصر آن به اين كتاب بنگريم قطعاً اين كتاب مملو از گزاره
ن كتاب آن است كه دين كه با گفتمان ديني همخواني ندارد؛ چرا كه پيش فرض اوليه اي

دهد؛ نه به عنوان يك راه براي  را به عنوان يك پديده اجتماعي مورد بررسي قرار مي
هاي ماركسيستي كه در فصل ششم به آن پرداخته  مثالً اگر بخواهيم به ديدگاه. سعادت

شود؛  شده است توجه كنيم در اين رويكرد دين به عنوان يك ايدئولوژي در نظر گرفته مي
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مطمئناً چنين رويكردي در گفتمان ديني . ايجاد كننده آگاهي كاذب در بين افراد است كه
  .پذيرفته شده نيست

رسد كه مطالعه اين  با اين وجود بعد مخربي دراين اثر مشاهده نمي شود و به نظر مي     
به ما زيرا اين آشنايي را . تواند سازنده باشد كتاب و آثار مشابه آن از اين جهت حتي مي

دهد كه وضعيت دين در جوامع غربي به هيچ وجه شبيه وضعيت دين در كشور ما  مي
از طرف ديگر اين كتاب پيش فرض هاي موجود در مورد امحا و از بين رفتن دين . نيست

هاي موجود در مورد بازگشت به معنويت و دين را به ويژه در  و همچنين پيش فرض
نهايتاً اينكه هر اتفاقي كه به لحاظ . كند ل ميهاي ديني تا حدودي تعدي بخش جنبش

كند در بستر دنيوي شدن اتفاق  ديني در اروپا يا كشورهاي صنعتي پيشرفته بروز پيدا مي
ها  اي است كه كامالً با تجربه كشورما متفاوت است و فهم اين تفاوت افتد؛ اين تجربه مي
بنابراين اين اثر هيچ ربط و . ركندت هاي ما را از دين در كشورمان شفاف تواند تحليل مي

هاي اسالمي و مسائل مربوط به جمهوري اسالمي ندارد، چرا  نسبتي با فرهنگ و ارزش
دهد كه شامل تعداد محدودي  كه اين كتاب دين را در جوامع صنعتي پيشرفته توضيح مي

ه دنبال از طرف ديگر رويكرد اين كتاب به دين كامالً نظري است و ب. شود از كشورها مي
ارائه نظريات گوناگون در باب دين در اين جوامع است بنابراين رويكرد خاصي نسبت به 

  .هاي اسالمي در اين كتاب وجود ندارد فرهنگ و ارزش
براي پيابندي به متن اصلي انجام داده  رسد كه مترجم كتاب با وجود تالشي كه به نظر مي

اين اثر يك ترجمه لفظ به لفظ است يعني  .دانسته ترجمه گويا و رواني ارائه دهونت، است
از يك طرف . پوشي قرار نگيرد مترجم تالش كرده است كه حتي يك لغت هم مورد چشم

رسد، نتوانسته است  اي نمي اين مسئله قابل تحسين است؛ اما چون مترجم به نظر حرفه
رجمه بيشتر يك لذا اين اثر به لحاظ ت. اين لغات و جمالت را به فارسي روان تبديل كند

اثر فارسي با دستور زبان انگليسي است، اگر تقريباً هر قسمت ترجمه را با متن اصلي 
 61مثالً در آغاز فصل سوم در صفحه . شود مطابقت دهيم اين مسئله كامالً مشخص مي

پاراگراف دوم، مترجم دقيقاً از افعال در همان جايي استفاده نموده است كه در در متن 
همچنين با وجود آنكه آوردن جمالت و . ه كار رفته است يعني در ابتداي جملهانگليسي ب

پاراگراف هاي طوالني، يك روش رايج در زبان انگليسي براي نوشتن متون علمي است 
اما اگر قرار باشد همين رويه در ترجمه فارسي رعايت شود به رواني ترجمه ضربه وارد 

هاي تبديل نمودن متون غامض از انگليسي به فارسي شكستن  يكي از راهلذا . كند مي
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تر فارسي است، اما مترجم در ترجمه خويش  جمالت طوالني انگليسي به جمالت كوتاه
تالش كرده است كه اين جمالت طوالني را حفظ نمايند و اين مسئله مانع از تبديل شدن 

ش كرده است در طول عالوه بر اين، مترجم تال .ترجمه به يك متن روان شده است
اما به لحاظ ويرايشي نكاتي وجود دارد كه بايد بيشتر . ترجمه، قواعد نگارش را رعايت كند

شد مثل عدم استفاده از افعال پشت سرهم، يا استفاده كمتر از جمالت با افعال  رعايت مي
  .»شد«به جاي » است«مجهول يا استفاده از فعل 

اصلي كتاب به خوبي از اصطالحات تخصصي استفاده همچنين با وجود آنكه در متن    
 ها در كتاب انجام داده يابي شده و در ترجمه كتاب نيز، مترجم تالش خود را براي معادل

سازي اين  معادل اما) مي توان مالحظه كرد 122، 123، 150نمونه آن را در صفحه هاي (
به عنوان مثال در (نيست اصطالحات تا حدي با ابهام روبروست و چندان شفاف و صريح 

 "خويشتن آمرانه"لفظ به لفظ به   imprisons selfبراي اصطالح : 135صفحه 
بسياري از اين اصطالحات ). ترجمه شده است كه در متن كتاب تقريباً معنادار نيست
نوشتها براي اينگونه اصطالحات  نيازمند توضيحات بيشتر است و بهتر بود مترجم در پي

كتاب  براي يك مقدمه اوليه مترجم صرفاًاما  .داد يحي مناسب ارائه ميتعريف يا توض
گونه توضيحي آورده  ي لغات را بدون هيچمعادل انگليس ها نيز تنها در پاورقي . نوشته است

هاي  نوشت حتي مترجم پي. تر شدن كتاب منجر شده است اين مسئله به غامض.  است
با توجه به . نوشت نياورده است اضافي را در پيخود كتاب را ترجمه نموده و هيچ توضيح 

نويسنده با اين پيش فرض از آنها . اين كه اين اثر مملو از اصطالحات تخصصي است
لذا اين كتاب براي افرادي كه پيش . استفاده كرده كه مخاطب با آن اصطالحات آشنا است

و صرفاً افرادي كه  زمينه اي از جامعه شناسي دين ندارند؛ چندان روان و مناسب نيست
پيش زمينه اي از اين رشته به شكل خاص دارند مي توانند اين كتاب را مطالعه كرده و 

به همين دليل اين كتاب را نمي توان به عنوان كتابي مقدماتي براي شروع اين . بفهمند
 درس استفاده نمود و دانشجويان تنها بعد از آشنايي با مباحث مقدماتي جامعه شناسي دين

  .مي توانند از آن استفاده نمايند
به لحاظ محتوايي اين كتاب، در چارچوبي كه تعريف شده از جامعيت برخوردار است      

اما اگر بخواهيم آن را به عنوان تنها منبع درسي جامعه شناسي دين مورد استفاده قرار 
ز به كسب دهيم همان طور كه توضيح داده شد، به دليل تخصصي بودن اين كتاب و نيا

لذا بهتر است به . آمادگي هاي قبلي در اين حوزه، استفاده از آن چندان مناسب نيست
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مطالعه مباحث . عنوان كتاب مكمل در مقطع كارشناسي ارشد مورد استفاده قرار گيرد
 تواند براي دانشجويان بويژه مطرح شده در اين كتاب، بويژه مطالب نظري آن، مي

تواند در ساير  اين كتاب همچنين مي. بسيار مفيد باشد تماعيدانشجويان رشته علوم اج
  .ها نظير علوم سياسي، مطالعات فرهنگي و اديان نيز مورد استفاده قرار گيرد رشته
اين اثر يكي از مهم ترين آثار در جامعه شناسي دين است و بايد آثاري مشابه همين      

به دليل نوپا بودن جامعه . زه قرار گيردمندان اين حو اثر ترجمه شود، در اختيار عالقه
تواند مفيد باشد و به رشد اين  شناسي دين در ايران مطمئناً چاپ و ترجمه چنين آثاري مي

لذا عالوه بر اين كه پيشنهاد مي شود آثار جديدتري در . شناسي كمك نمايد شاخه از جامعه
ترجمه  -دسترس است كه امروز هم به اندازه كافي متون آن در-جامعه شناسي دين 

اي گذاشته شود تا هم مخاطبان  گردد، بايستي ترجمه اين آثار نيز برعهده مترجمان حرفه
  .بيشتري جلب كند و هم اثرگذاري آن افزايش يابد

 
  
  

  
  
  

  
  
  
 
  
  



 

  
  
  
  
  

شناسان بزرگ  شناسي دين و آراي جامعه درآمدي به جامعه«
  »درباره دين

  
  مسعود جاللي مقدم :نويسنده

  نشر مركز :ناشر
  دوم: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر
       1386: سال نشر

  231:تعداد صفحات
  

  1محمد رضا پويافردكتر : ناقد
  :توضيحات الزم

مشكالت و مسايل مبتال به كتاب مورد بررسي  آنچه در اين نوشتار آمده، تنها اشاره به   
هاي  بديهي است كه متن مورد نظر مانند بيشتر آثار علمي مورد بررسي، داراي جنبه. است

البته در اين كتاب، متأسفانه بيشتر نقاط قوت تنها . قوت نظري در ارايه مطالب است
تحكام در استدالل محدود به برخي اشارات نظري و نكات تشريح شده است و از نظر اس

منطقي و روند منطقي ارايه مطالب و تبيين مسايل مورد بحث، در اين كتاب ضعف 
  . خورد اي به چشم مي عمده

  
  
  

                                                            
  عضو هيئت علمي دانشگاه آيت اهللا بروجردي. 1
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  بررسي شكلي
اين . به طور كلي قلم نويسنده اين كتاب، يك قلم نسبتاً گنگ، پيچيده گو و نارسا است. 1

كه نويسنده با به كاربردن كلمات نخست اين . اشكال در دو شكل خود را نشان داده است
هاي  اين ضعف با استفاده از معادل. سخت و گاه عربي نامتداول از رواني متن كاسته است

هايي از چنين مواردي  نمونه. نامأنوس براي اصطالحات و كلمات التين تشديد شده است
: 137فحه ص. تشعب: 28صفحه . اساطين: 14صفحه . گيرد در اينجا مورد اشاره قرار مي

 .فلسفي و جامعه شناختي موقف
عالوه بر مشكل نخست، توضيحات و استدالل منطقي نويسنده در ارايه مطالب خود به . 2

جاي متن كتاب، هرجا كه نويسنده  در واقع در جاي. طور كلي بسيار نحيف و ناكافي است
به تبيين يك مسأله و  -چه به نقل از متنهاي مورد استناد و چه بر اساس نظرات خود –

آن هم   يا اثبات يك نظريه پرداخته، استدالل و توضيحات نظري خود را در كمترين حد،
عالوه بر دو مسأله . آورده است به صورتي معموالً مبهم، با منطقي ضعيف و گاه نادرست،

ع رواني و رسايي مناسب متن شده، اشكال ديگري نيز به نوشتار اين يادشده در باال كه مان
نويسنده در برخي موارد مقام علمي خود را فراموش كرده و به سان يك . اثر وارد است

به عنوان مثال در . اديب، جامعه شناسان و نظريه پردازان مورد بحث را توصيف كرده است
ياد » لواني خود را در اين ميدان ثابت كردپه... «از وبر به عنوان كسي كه  14صفحه 

  . شود مي
هاي مورد اشاره در مورد رواني و رسايي نگارش متن، از نظر رعايت  عالوه بر اشكال. 3

اين . قواعد ويرايشي و نگارش متن نيز مشكالت متعددي در متن كتاب به چشم مي خورد
سايي متن و رواني آن اشكاالت جدا از جنبه هاي شكلي، موجب كاهش بيش از پيش ر

در بسياري از موارد نيز، جمله هاي متن اصالحات ويرايشي به لحاظ جاي . شده است
در واقع، عدم رواني و رسايي متن، در برخي موارد به دليل مشكالت . اركان جمله نياز دارد

رسد، برخي از اين موارد ناشي از عدم ويرايش  به نظر مي. ويرايشي جمالت متن است
 . ب ترجمه متن التين باشدمناس

حجم كتاب و مطالب ارايه شده در آن، به طور كامل مباحث ضروري براي درس جامعه . 4
بخش مهمي از مباني نظري مهم در اين   با اين وجود،. شناسي دين را در بر نمي گيرد

البته ضعف نظري و نگارشي و منطقي . زمينه در اين كتاب مورد بحث قرار گرفته است
  .شود كتاب، مانع از پيشنهاد چنين كتابي براي دروس دانشگاهي مي متن
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  بررسي محتوايي
استفاده از اصطالحات تخصصي در اين كتاب، به ويژه از آنجا كه بخش مهمي از متن . 1

آن برگرفته از آثار التين و ترجمه آنهاست، در برخي موارد دچار خلط مفهومي و عدم تمايز 
دانش «از موارد مهم در اين زمينه، استفاده نويسنده از مفهومي يكي . بين مفاهيم است

جامعه شناسي «در كنار مواردي مانند ) 15ص (»علم دين«و ) 8ص(»شناسي دين
در واقع، برخي مفاهيم مهم در متن اين كتاب . است» روانشناسي دين«و ) 12ص(»دين

. محل اشكال جدي است بدون هيچ توضيح ابهام زدايي، گاه مترادف با هم آمده است كه
  .اين اشكال هم از نظر رسايي متن و هم از نظر اعتبار علمي متن وارد است

به عنوان نمونه، در متن كتاب، و به ويژه در ديباچه، نويسنده تمايز چنداني بين مفهوم . 2
بر اين اساس، نويسنده، حوزه معرفتي گسترده اي به . قايل نشده است» دانش«و » علم«

جامعه «هايي مانند  در نظر گرفته كه در عين حال از نظر او رشته» نش دين شناسيدا«نام 
نه تنها زير مجموعه اين حوزه معرفت شناختي نيستند، » روانشناسي دين«و » شناسي دين

بلكه حتي حوزه هاي داراي اشتراك قلمور نيز در نظر گرفته نشده اند، اما با دانش دين 
ظر بسيار عجيب مي نمايد، چرا كه اوالً نويسنده مشخص اين ن. شناسي مرتبط هستند

دوم اين كه اگر او به فرض بديهي بودن . نكرده مراد او از دانش دين شناسي چيست
ترين تعريف مفهومي  آن را تعريف نكرده باشد، باز با ساده» دانش دين شناسي«مفهوم 

ه يا منبع مطالعات آنها دانش ديني، مجموعه گسترده اي از علوم و معارفي كه در نتيج
بنابراين، چنين گستره وسيعي، مطمئناً بايد . دانش معيني درباب دين و اديان باشد، است

با اين توضيحات روشن . حوزه هايي مانند جامعه شناسي و روانشناسي دين را در بر بگيرد
يك است كه نويسنده كتاب هم يك نوع ابهام را در قلم خود داشته و نيز همزمان در 

  . اشتباه نظري و مفهومي گرفتار آمده است
در مواردي نويسنده به جاي مفاهيم و اصطالحات تخصصي   عالوه بر مشكل يادشده،. 3

كه معموالً معادل يك اصطالح مورد استفاده نظريه پردازان كالسيك يا مدرن جامعه 
، »ملكرد مكنونع«مانند استفاده از (شناسي است، اصطالح مفهومي نامتداولي آورده است

هايي از اين موارد در كنار مثالهاي مورد  نمونه). 37در صفحه » كاركرد پنهان«به جاي 
 .خواهد آمد 2اشاره در پاسخ به پرسش 

در كنار مشكل يادشده در باال، معادل سازي اصطالحات تخصصي نيز در اين كتاب با . 4
م در جامعه شناسي، به در برخي موارد، اصطالحات مفهومي مه. اشكال مواجه است
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اصطالحات فارسي نارسايي و نامتداولي ترجمه شده اند، كه عالوه بر سردرگمي خواننده 
تخصصي متن، موجب ايجاد چندگانگي در رويه ترجمه و معادل سازي اصطالحات 

 . شناسي مي شود تخصصي در جامعه
اين اثر از جهت  در مجموع عناوين مطالب ارايه شده و دامنه نظرات مورد بحث در. 5

كفايت براي يك دانشجوي كارشناسي يا كارشناسي ارشد كه هدفش آشنايي مقدماتي با 
در عين . پيشينه نظري و بنيانهاي جامعه شناسي دين است، تا حد زيادي كفايت مي كند

يعني . حال، اين كفايت مانند هر مقوله نظري ديگري در علوم انساني به شدت نسبي است
د ديگري مباحثي از ادبيات نظري جامعه شناسي دين را كه در اين كتاب ممكن است فر

به آن اشاره نشده را به عنوان نقص مباحث يادآور شود، اما آنچه مهم است، تناسب عنوان 
كتاب با مباحث ارايه شده آن، به ويژه در تشريح آراي صاحبنظران كالسيك جامعه 

مطالب همان طور كه اشاره شد، خالي از شناسي در باب دين است؛ هرچند اين ارايه 
  .اشكال نباشد

جدا از موضوع جامعيت محتوايي متن، نوع پرداخت مطالب و تبيين مسايل مورد نظر . 6
چه   در مجموع بايد گفت، ارايه مطالب كتاب. هاي مختلفي است ها و كاستي داراي ضعف

هاي  ها در پرتو استدالل آندر نظر نظم منطقي طرح مسايل، چه در تبيين مسايل و تحليل 
منطقي و چه در آوردن شواهد تجربي و نظري قابل اتكا و در كل تحليل منسجم موضوع، 

  . داراي اشكاالت متعددي است
از نظر ميزان انطباق محتواي اثر را با عنوان و فهرست آن بايد افزود كه محتواي كتاب . 7

در عين . ست، تا حد زيادي انطباق داردا» درآمدي به جامعه شناسي دين«با عنوان آن كه 
ها تفاوت ماهوي  ها با برخي از مطالب اين فصل حال، در برخي موارد بين عنوان فصل

» شناسانه دين در نگاه جامعه«به عنوان مثال، در فصل نخست كه با عنوان . وجود دارد
. ندارد آمده است، از برخي مطالب بحث شده كه چندان با عنوان اصلي فصل همخواني

البته اشكال اصلي چنين مواردي اين است كه در ابتداي فصل هيچ مقدمه و مدخلي به 
بحث اصلي آورده نشده و در واقع براي خواننده كتاب، هدف و خط سير اصلي كالم را در 

. اين مسأله در مورد فصل نخست به وضوح صادق است. آن فصل كامالً روشن نمي شود
هاي نظريه پردازان و  نده ابتدا به تاريخچه و پيشينه كوششدر اين فصل، هرچند نويس

اما با يك گسست نظري، به . انديشمندان اجتماعي براي شناخت دين اشاره مي كند
هاي بعدي  اشكال يادشده، در فصل. مي پردازد» مقدس در عقيده و عمل ديني«مفهوم 
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تاب با عنوان و فهرست در مجموع بايد گفت انطباق مفهومي متن ك. شود كمتر ديده مي
  .مطالب، در حد قابل قبولي است

بندي زير مجموعه فصول، فاقد روال منطقي و طبقه بندي مناسب  بندي و بخش فصل. 8
اين مسأله پيش از هر چيز در يك مرور كلي . براي ارايه مطالب مفيد به خواننده است

وان شده كه در اين كتاب، در حالي كه در ديباچه عن. خورد فهرست مطالب نيز به چشم مي
تمركز اصلي براي ارايه نظرات دوركيم، وبر، ماركس و واخ در باب جامعه شناسي دين 
است، اما اين ارايه مطالب به همين سادگي و روشني كه گفته شده در متن كتاب نيامده 

مثالً پس از ارايه نظرات دوركيم در فصل چهارم، نظرات وبر در فصل پنجم و ششم . است
اما پس از آن، دوباره در فصل هشتم و بعد از . و نظرات ماركس در فصل هفتم آمده است

نظرات  8ارايه نظرات ماركس در باب وابستگي دين به عامل زير ساختي اقتصاد، در فصل 
به عبارت ديگر، در . وبر در باب تحليل متفاوت از نقش دين در اقتصاد ارايه شده است

ماركس، آراي وبر ارايه شده بود، دوباره پس از ارايه نظرات حالي كه يك بار قبل از 
اين در حالي . ماركس، نظرات وبر در باب رابطه اقتصاد و دين در فصل بعد ارايه شده است

 . آمده بود 6ست كه بخش مهمي از اين آراي و نظرات به نوعي در فصل 
در باره دين و درآمدي  شناسان بزرگ از آنجا كه هدف اصلي كتاب بررسي آراي جامعه. 9

به مباحث نظري جامعه شناسي دين بوده است، به طور طبيعي، جهت گيري و موضوع 
گيري خاصي در مورد فرهنگ و ارزشهاي اسالمي و مسايل مربوط به نظام جمهوري 

  . شود اسالمي در آن ديده نمي
رهنگي و در حالت كلي بايد گفت كه هيچ جنبه مخرب و يا سازنده اجتماعي و ف. 10

اين كتاب در كل فاقد هر رويكرد . خورد سياسي خاصي در متن كتاب به چشم نمي
چرا كه رسالت آن، يك رسالت علمي  هنجاري نسبت به مسايل مختلف اجتماعي است؛ 

است و رسالت علمي نيز در ماهيت خود جز ابعاد سازنده يا مخرب علمي، به طور مستقيم 
  . اجتماعي نيستمتضمن  هيچ سازندگي يا تخريب 

نويسنده رويكردي مثبت به اهميت نقش دين در جامعه و لزوم توجه به آن در . 11
هاي  اين مي تواند واجد حنبه. هاي جامعه شناختي، حتي در دوران مدرن دارد تحليل
اي براي محافل دانشگاهي جامعه شناسي و علوم انساني و حتي سطح عمومي  سازنده

دين در جامعه حتي در دوران مدرن، به ويژه در جوامعي مانند جامعه، در توجه به نقش 
  .ايران، باشد





 

 
  
  
  

  »شناسي دين جامعه«
  

  جمشيد آزادگان/  يوآخيم واخ :مترجم/  نويسنده
  )سمت(ها  تدوين كتب علوم انساني دانشگاهسازمان مطالعه و  :ناشر

  دوم: نوبت چاپ
   1387 :سال نشر
  تهران: محل نشر

  542  :تعداد صفحات
  

  1موحد مجدمجيد  دكتر  :ناقد
فصول اول تا (بخش اول. شامل دو بخش و نه فصل است "جامعه شناسي دين"كتاب    

مربوط به روش، ، درآمدي بر شناخت روش علمي است كه در سه فصل مباحث )سوم
شناختي مانند عملكرد  موضوع، دين و جامعه، تجربه ديني و در نهايت نتايج جامعه

شناختي دين، تجربه ديني و نگرش به جهان، نظام هستي و جامعه، اخالق، آرمان و  جامعه
فصول . گيرد در بخش دوم، دين و جامعه مورد بحث قرار مي. واقعيت مطرح شده است

هاي  گيرند و به ترتيب به بررسي دين و گروه بخش دوم جاي مي چهارم تا هشتم در
هاي ديني خاص در جامعه، دين و تمايزات درون جامعه، دين و حكومت و  طبيعي،سازمان

اي از كتاب مطرح شده  انواع اقتدار ديني پرداخته شده است در آخرين فصل نيز خالصه
  .است

ر جامعه شناسي دين به حساب مي آيد و با توجه به اينكه اين كتاب يك اثر كالسيك د
كتاب مذكور به لحاظ . هاي متعدد اين كتاب نشان از اهميت آن براي مخاطبان دارد چاپ

ساختاري بسيار خوب طراحي شده است؛ بدين معني كه هم مقدمه مناسبي از مترجم در 
كار خود  معرفي نويسنده ارائه شده است و هم در بخش اول كتاب نويسنده به خوبي شيوه

                                                            
  دانشيار گروه جامعه شناسي و برنامه ريزي اجتماعي دانشگاه شيراز. 1
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فهرست مطالب در ابتداي كتاب به شكل تفصيلي ارائه شده . را در كتاب بيان نموده است
است، كه اين امر در مراجعه به مطالب بسيار موثر است، مخصوصاً براي كساني كه 

با اين وجود، اين كتاب چون ارائه . خواهند از يك مطلب به شكل خاص استفاده نمايند مي
تواند جديد در  ابتداي شكل گيري جامعه شناسي دين است، نمي دهنده يك پاراديم

با اينكه در ابتدا اين كتاب براي ( چندان به دنبال تفهيم مطالب خويش به خواننده باشد،
در پايان هر فصل اثري از ). مطالعه دانشجويان به عنوان منبع درسي نوشته شده است

كه در طول كتاب نويسنده در پي اثبات چرا . شود خالصه فصل و نتيجه گيري ديده نمي
. ادعاي خويش است تا بتواند نشان دهد به مقوله دين از زاويه ديگر هم مي توان نگاه كرد

اما بخش پاياني نيز به عنوان نتيجه گيري و خالصه ارائه شده است كه به هيچ وجه براي 
ست، اين امر نقطه ضعف ديگر اين كتاب نداشتن نمايه ا. تفيهم مطلب كافي نيست

خواهند كل كتاب را مطالعه  دسترسي به بسياري از مطالب را براي خوانندگاني كه نمي
. شود ها احتمال استفاده از اين كتاب كمتر مي نمايند مشكل مي سازند و در پژوهش

فهرست مطالب به خوبي با مطالب ارائه شده در متن كتاب هماهنگي دارد؛ همچنين 
ب ارائه شده مرتبط است، به عنوان مثال در فصل چهارم كه ها با مطال عنوان فصل

هاي طبيعي نويسنده آن را ذيل بخش دين و جامعه آورده است و به آن عنوان دين و گروه
را داده است با داده هاي انسان شناختي بين چگونگي شكل گيري گروه هاي اوليه و 

تمام زير . را دسته بندي مي نمايد هويت ديني آنها ارتباط برقرار مي كند و اين گروه هاي
عنوان هاي اين فصل مثل مناسك نژادي و خويشاوندي كامالً با مطالب انسان شناختي 

همچنين اگر در فصل ششم كه به دين و تمايزات دروني جامعه . ارتباط متناسب دارد
از آن به كند و بعد  هاي اجتماعي و قشربندي اجتماعي توجه مي پردازد، ابتدا به تفكيك مي

ارتباط اديان با اين تمايزات اجتماعي مي پردازد و يا وقتي در همين فصل در مورد دين 
كشاورزي و بازرگاني صحبت مي كند، مقدمه و عنوان فصل با مطالب ارائه شده كامالً 

  . هماهنگي دارد
. اما يكي ديگر از اشكاالت ساختاري اين كتاب، شكل ارجاعات و استفاده از منابع است

هايي كه  تقريباً در كل كتاب نويسنده از هيچ ارجاعي استفاده نكرده است، حتي در قسمت
هاي انسان شناختي از جوامع مختلف استفاده كرده است؛ كه مطمئناً خود  نويسنده از داده

رسد، با منابع مختلف  ها دخيل نبوده است و به نظر مي نويسنده در جمع آوري اين داده
- 285و  234 -238نمونه هاي اين مسئله را در صفحات . خورد كرده استاجتهاد گونه بر
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هاي مختلف براي اثبات ادعاي خود  مي توان مشاهده كرد كه نويسنده كامالً از داده 264
هايي از آفريقاي جنوبي و هندوستان و آمريكا مي آورد يا از  مثال. استفاده كرده است

. ه از كتاب ماكس وبر به عنوان ماخذ ياد كندكند بدون اينك نظريه ماكس وبر ياد مي
همچنين بخش هاي مختلف اين فصل هيچ پي نوشتي ندارد كه طبق آن مشخص شود 

  .نويسنده از چه منابع خاصي استفاده كرده است
دهد كه نويسنده از منابع غني در نوشتن اين كتاب نگاهي به منابع اين كتاب نشان مي

قرن  1950ي  ع استفاده شده تقريباً مربوط به پيش از دههاستفاده كرده است، اما مناب
اين در حالي است كه بعد از دهه پنجاه در جامعه شناسي دين تحوالت . بيستم است

چشمگيري به وجود آمده و نظرياتي ارائه شده است كه هم در برگيرنده نظريات واخ در 
ه است، مخصوصاً در انسان تر به مطالب مورد نظر او پرداختاين كتاب است و هم عميق
شناساني مثل اسد، ترنر و گيرتز بسيار عميق تر از نظريات واخ شناسي دين، نظريات انسان

البته اين ايرادي به كتاب واخ نيست چرا كه به لحاظ تاريخي بسيار . در اين كتاب است
  . عقب تر از انسان شناسان مذكور است

يعني همين . نبه هاي قابل توجهي از نوآوري استاين اثر در دوره زماني خود  داراي ج  
هاي اجتماعي دين  الهياتي به جنبه -كتاب تالش دارد با استفاده از رويكردي تاريخي

بپردازد، اين نوعي از خالقيت است كه در بستر زماني خود قابل توجه است؛ اما همانطور 
حظه اي در جامعه كه ذكر شد در شصت سال بعد از چاپ اين اثر تحوالت قابل مال

شناسي دين و انسان شناسي دين شكل گرفته كه به مراتب خالقانه تر از اين اثر است، از 
جمله آثار مري داگالس كه با رويكردي تقريباً مشابه با واخ به مقوله دين پرداخته است با 

  . اينكه از نظر زماني نيز به واخ نزديك است
هاي  سالمي و فرهنگ اسالمي نسبت به كتابهاي ا رويكرد اين كتاب نسبت به ارزش

ديگري كه در حيطه جامعه شناسي دين وجود دارد، مثبت تر است و به تاريخ اسالم و 
اتفاقاتي كه براي خاندان پيامبر افتاده است، يا مناسكي كه به اين واسطه به وجود مي آيد 

ديگر او نگاهي تحليلي  البته از طرف). 191يا  47به عنوان مثال در صفحه ( كند توجه مي
به هيچ عنوان به اطالعات تاريخي ندارد و صرفاً در مقام بيان يك واقعه تاريخي با اين 

هاي اسالمي و نه با مسائل مربوط به  بنابراين اين اثر نه با ارزش. شود ارزش ها مواجه مي
لحاظ جمهوري اسالمي هيچ مواجهه و تناقضي نداشته و از هيچ جنبه تاثير منفي به 

زيرا در كل اين كتاب نويسنده به دنبال اثبات حقانيت دين و . سياسي و فرهنگي ندارد
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مخالفت با بي توجهي به آن در دوران معاصر است كه اين رويكرد در جامعه شناسي دين 
  .به شكل خاص نادر است

 اين كتاب داراي ترجمه مناسبي است و هم از نظر نگارش و هم از نظر ويرايش روان و
در واقع به نظر مي رسد اين كتاب هم مورد ويرايش صوري قرار گرفته و . قابل فهم است

. هم ويرايش محتوايي كه اين مسئله يكي از نكات قوت اين كتاب محسوب مي گردد
توان مشاهده كرد  مي 257و 105،127هاي ويرايش مناسب اين كتاب را در صفحات  نمونه

ها به خوبي  ويرگول، نقطه ويرگول و گيومه براي نقل قول: كه عاليم ويرايشي مانند
تقريباً مي توان ادعا كرد كه به لحاظ ويرايشي اكثر قواعد مورد تاييد . استفاده شده است

  .فرهنگستان رعايت شده است
يكي از ايرادات مهم ترجمه اين كتاب آن است كه مترجم بيشتر اسامي و لغات اعالم     

مشخص كرده است در حالي كه از زير نويس  انگليسي اصطالحات  را به شكل زيرنويس
البته لغات تخصصي اين كتاب به نسبت كتب ديگر در جامعه . تخصصي خبري نيست

بنابراين خواننده در برخورد با آنها بدون دانستن . شناسي دين اندك و بسيار رايج است
هايي كه در  ها تقربيا نمونه يساز اما در مورد معادل. انگليسي آن دچار مشكل نمي شود

سازي برآمده و اين باعث  دهد مترجم به خوبي از پس معادل كتاب وجود دارد نشان مي
اصطالح مرد الهي يا پيغمبر   137به عنوان مثال صفحه (رواني بيشتر متن شده است

  ).رسد قابل قبول به نظر مي 191شناسي در صفحه 
آن است كه مترجم به خوبي از حالت ترجمه لفظ به نكته ديگر در مورد ترجمه اين كتاب 

لفظ خود را رها كرده و نكات دستوري زبان فارسي را به بهترين شكل ممكن رعايت كرده 
يكي ديگر از نكات مثبت . گردد است كه البته اين مسئله به ويرايش خوب اثر نيز باز مي

ت پيوسته كه در انگليسي ترجمه اين كتاب آن است كه جمالت كوتاه شده است، از جمال
شود پرهيز شده است و در عين حال نويسنده توانسته به  گاهي شامل يك پاراگراف مي

  .اصل اثر وفادار بماند و مطالب مورد نظر نويسنده را انتقال دهد
اين كتاب از نظر صفحه آرايي نيز بسيار خوب طراحي شده است، كيفيت كاغذ به كار  

گرفته شده مناسب است و فونت به كار رفته جهت كلمات براي مطالعه مناسب بوده و 
خواندن كتاب را تسهيل مي سازد، فاصله بين خطوط نيز به خوبي و درستي تنظيم شده 

با اينكه به نظر مي رسد طرح موجود، تالش . است اما طراحي روي جلد مناسب نيست
با اين حال رنگ . دارد با موضوع و محتواي كتاب مرتبط باشد اما چندان گويا نيست
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همچنين در . انتخاب شده براي جلد كتاب بسيار بهتر از طرح جلد چاپ هاي قبلي است
  .هاي پيشين صفحه آرايي كتاب بهتر شده است مقايسه با چاپ

ه اينكه اصل انگليسي اين كتاب به عنوان منبع درسي جامعه شناسي دين با توجه ب  
تواند براي تدريس جامعه شناسي دين مناسب باشد؛ اما تنها  نوشته شده است، اين اثر مي

هاي دين و  تواند دگرديسي به عنوان يك مقدمه؛ چرا كه اين اثر به هيچ وجه نمي
د؛ از طرف ديگر ابعاد تاريخي كه اين كتاب هاي دين در دنياي معاصر را نشان ده نظريه

با اين حال . كند در بررسي دين دارد؛ تا حدي آن را از اهداف جامعه شناسي دين دور مي
به  )مانند فصل پنجم، ششم و هفتم(هايي از اين كتاب  همانطور كه مطرح گرديد فصل

باشد و يا به عنوان تواند مفيد  شناسي دين براي دوره كارشناسي مي عنوان مقدمه جامعه
) براي دانشجويان جامعه شناسي( يك منبع فرعي مثًال در درس تاريخ تفكر اجتماعي

همچنين اين كتاب با توجه به رويكردي كه در بررسي دين دارد مي تواند . استفاده شود
مند به انسان شناسي دين هستند و همچنين براي دانشجويان  براي افرادي كه عالقه

هيات و اديان و عرفان نيز به عنوان درس اختياري يا يك منبع فرعي مورد هاي ال رشته
شناسي كه به شكل  اما براي دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد جامعه. استفاده قرار گيرد

خاص درس تخصصي به همين عنوان دارند، حجم كم و موضوعات كالسيك اين كتاب 
  . موزشي كامل نباشدباعث مي شود اين اثر به تنهائي براي اهداف آ

  
  
  
  
  
  





 

  
  
  
 

  »شناسي دين جامعه«
  

  محسن ثالثي/  ملكم هميلتون :مترجم/ نويسنده
  ثالث :ناشر

  تهران: محل نشر
  دوم :نوبت چاپ
  1387 :سال نشر

  426:  تعداد صفحات
  

  1قنبري علي ....ا فرجدكتر : ناقد
عات در اطال. اين كتاب قبالً با نام مترجم توسط انتشارات تبيان به چاپ رسيده است   

ارائه شده به انگليسي، ناشر اثر اشتباه معرفي شده است كه مربوط به اثر ديگر مؤلف است 
به انگليسي ترجمه شده است ولي كتاب مورد نظر، توسط  1998كه در سال 
Routledge چاپ شده است.  

هاي علوم انساني و  باشد كه در اغلب رشته اي مي دين پژوهشي يكي از مطالعات بين رشته
هاي مختلف دروسي را  اجتماعي مورد بررسي، تدريس قرار گرفته و در دانشكده و يا گروه

امروزه . دهد و دكترا به خود اختصاص مي ، كارشناسي ارشددر مقاطع مختلف كارشناسي
شناسي و علوم سياسي  مخصوصاً جامعههاي علوم اجتماعي  حوزه مطالعات دين پژوهي در

 -الت علميجهاي علمي تخصصي و م از رونق بسزائي برخوردار است و عالوه بر گروه
ه كه ب. هاي مختلف جهان تأسيس گرديده است هاي تخصصي در دانشگاه پژوهي كرسي
ها و متون تخصصي درسي زيادي نيز در اين مورد تدوين و به نگارش در  تبع آن كتاب

شناسي دين نوشته ميكلم هاميلتون كه براي اولين بار در سال  كتاب جامعه. آمده است
هاي درسي در زمينه  به چاپ رسيد يكي از كتاب Routledgeتوسط  1995

                                                            
  عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي. 1
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باشد كه با كتاب ديگر اين  مي Sociology & Religionشناسي دين  جامعه
 1998در سال  Sociology and Word's Religionsنويسنده تحت عنوان 

  .باشند ها مي مجموعه نسبتاً جامعي براي اين درس St. Martin's Pressتوسط نشر 
توسط همين نويسنده كه  Sociology of  Religionالبته مجموعه شش جلدي 

شناسي ديني  هائي از كتب مختلف در موضوع جامعه آوري و ويرايش مقاالت و بخش جمع
هاي تحصيالت تكميلي و پژوهشگران و محققين  باشد مجموعه جالبي را براي كالس مي

شناسي بيشتر و در  در جامعه(پژوهان  لذا غالب نويسندگان و دين. آورد در موضوع فراهم مي
ون استفاده تليهام  مجموعهبه عنوان مرجع اصلي مطالعات خود از اين ) علوم سياسي كمتر

  .نمايند مي
شناسي دين را ندارد،  كتاب تحت بررسي به تنهائي جامعيت الزم را براي انتخاب جامعه

پرداز مهم غربي يعني دوركيم، ماركس و رو ماركس  سه نظريه بحث در موردزيرا فقط به 
ويسنده در مورد پرداز كه بيشتر ن وبر به طور مستقل اشاره دارد و البته به دو نظريه

به معرفي و بحث در مايلي گرائي سكوالريسم نيز به طور مستقل پرداخته است اما به ت دنيا
يوس، سكنفو(مورد اديان الهي چون مسيحيت، يهوديت و اسالم و يا اديان غيرالهي 

  .و يا پيامدها، تحوالت و حضور آنها در عصر حاضر ندارد ...)ئيسم وهندو
ده سعي در طرح نظريات مختلف و معرفي و بحث در مسائل مربوط عليرغم اين كه نويسن

در موضوعاتي نسبتاً موفق بوده مانند معرفي نظريه دوركيم و (شناسي دين نمايد  به جامعه
  :اما) هاي وي نقد ديدگاه

 (Desecularization)زدايي  در بحث سكوالريسم اگر به موضوع سكوالريسم - 1
  .پرداخته است

ها و تحوالت مربوط به آنها  جديد مذهبي صرفاً به فرق، كيشهاي  در طرح جنبش - 2
اكتفا كرده اما حضور جديد و تجديد حيات ديني معاصر كه در اواخر قرن بيستم با شتاب 
زيادي در حال گسترش است و اديان ابراهيمي مخصوصاً اسالم و مسلمين در آن نقش و 

  .اي نشده است گيري دارند اشاره حضور چشم
تفتيش هاي  خي آن كه متأثر از سياستيهاي تار شهيكوالريسم به ابعاد و ردر بحث س - 3

  .نپرداخته است مسيحيتمخالفت با عالمان  عقائد و
هاي مختلف زندگي اجتماعي  نسبت به معرفي حضور فعال و تأثيرات دين در جنبه - 4

تماعي، اقتصادي، رفاهي، اج(ها  ها و در ارتباط با بهسازي و بهبود زندگي انسان انسان
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اعتنائي و يا اقبال به دين در جوامع مختلف  و پيامدهاي بي..) .سياسي، فرهنگي و
/ مانده عقب/ كشورهاي صنعتي غربي و كشورهاي مسلمان، كشورهاي در حال توسعه(

استعمار و استثمارزدايي دارد ). كشورهاي اروپاي شرقي و يا ساير مناطق جغرافيايي
  .استتوجه مورد غفلت واقع شده  بي

  ترجمهنظريه كلي در مورد 
يچيدگي جمالت و پباشد اما در برخي از موارد  متن انگليسي كتاب نسبتاً روان مي -1

ارتباط اين جمالت با يكديگر در يك پاراگراف، كار را براي مترجم سخت نموده است، لذا 
نيست كه كننده نظر نويسنده  در برخي از موارد متن ترجمه كامالً رسا، روان و منعكس

براي نمونه به طور گزينشي چندين صفحه ترجمه را به همراه ويرايش متن دقيقاً ضميمه 
 .ام هاي مربوطه نموده اين نوشته و فرم

گزينش و انتخاب ترجمه فارسي براي برخي از كلمات انگليسي است كه به صورت  -2
 :مانند. ، از جمله اشكاالت اين اثر استغلط انجام شده است

  Modern Suciety مدرنبه جاي جامعه  ننويجامعه 
عدم ذكر نام التين افراد در كنار نام فارسي آنها تا از اين طريق خوانندگان آشنائي  -3

 .هاي احتمالي از آنها پيدا نمايند پردازي و كتاب بيشتر به اين نظريه
ويرايش متن فارسي كه رواني و رسائي متن را تسهيل كند به خوبي انجام نشده  -4

 .است
قل قول مستقيم آورده شده با فونت يكسان ي عباراتي كه به صورت ننگار ر صفحهد -5

در . با متن اصلي آورده شده و جالب اين كه از سمت چپ صفحه تنظيم گرديده است
هاي مستقيم چندخطي با حاشيه كمتر در وسط  كه نقل قول لحالي كه اين قانون متداو

دوم اين  پجالب توجه اين كه اين قانون كه چا. صفحه تنظيم گردد رعايت نشده است
آرائي كتاب و زيبائي خاص  اثر كه در دسترس اينجانب بوده كامالً رعايت شده و به صفحه

 .داده است
  
  
 
 
 
  

چاپ سوم  آرائي در صفحه
 )!اول(

آرائي  صفحه
  2چاپدر 

1381  
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توسط مؤسسه  1381و  1377هاي  الزم به توضيح است كه اين كتاب دو بار در سال
منتشر گرديده است و با اصطالحاتي خيلي مختصر عيناً توسط  تبيان فرهنگي انتشاراتي

 1387نشر ثالث مجدداً چاپ شده در حالي كه ناشر اين اثر را به عنوان چاپ اول در سال 
 .نمايند معرفي مي

شناسي ارائه شده در انتهاي بخش نياز به ويرايش دارد چرا كه به فرض در  كتاب -6
  .غلط ويرايش وجود دارد 10الغ بر ب) 403صفحه (شناسي  صفحه اول كتاب

  شناسي انگليسي  ايرادات بر كتاب
نمايه با نمايه بعدي و / شناسي انگليسي، ايجاد فاصله بيشتر بين هر عنوان در كتاب
  .كند آرائي بهتر كتاب كمك مي تر كردن فونت به صفحه كوچك

در ) تنوش پي( Notesمترجم محترم، از ترجمه توضيحات نويسنده تحت عنوان  -7
 .كتاب خودداري كرده و اصالً نياورده است 219-223صفحه 

مترجم محترم به ندرت با استفاده از زيرنويس نسبت به تكميل، اصالح و يا نقد  -8
 .اقدام نموده است) ونتهاميل(نظريات نويسنده 

ي خودداري و مترجم محترم از معرفي نوبسنده و فعاليت و آثار علمي و اهميت كار -9
 .كرده است

صفحه بر  30عليرغم اين كه چاپ جديد اين كتاب با تغييراتي افزايش و بالغ بر  -10
مترجم محترم در تجديد چاپ سوم خود كه . كتاب در چاپ دوم متن انگليسي انجام شده

در  عنوان مثالبه . توجه بوده است و به آن مراجعه نكرده است بعد از اين تاريخ بوده بي
 .زيادي يافته است مبحث سكوالريسم مباحث افزايش

باشد كه متأسفانه مترجم محترم ناشر را  مي Ratledgeناشر اصلي اين كتاب  -11
Palgrae Macmillan صفحه شناسنامه كتاب. (معرفي نموده است( 

در نمايه موضوعي كلماتي را با آدرس صفحات زيادي آورده كه ضرورت آنها محقق   -12
 .و روشن نيست

در حالي )  389ص ) (مورد 200بالغ بر با (دين  -)285ص ( توسل -)284ص (تبين: مانند
  )390ص (ذهن -)390ص(رنج -كه موضوع اصلي كتاب است
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  ايرادات بر نمايه فارسي
نام استراليا را در چهار صفحه ذكر كرده مترجم محترم فقط به يك  Indexنويسنده در 

  .حدود در نمايه اسامي اشاره كرده است
كند  صفحه اشاره مي 16به مجموعاً بالغ بر  Protestantismبه  Indexنويسنده در 

  .كند مورد اشاره مي 5ولي مترجم محترم در نمايه خود به 
انگليسي و نمايه فارسي حداقل در مورد نمايه اسامي فارسي در  Indexباالخره با مقايسه 

  .مقايسه نسبت به انگليسي برخي از اسامي آورده نشده است
اي نويسنده خودداري و همچنين از  گفتار دو صفحه مترجم محترم از ترجمه پيش -13

اهي قبل از مقدمه و ترجمه آنها خودداري فك، و تصوير 19صفحه  Figureآوردن شكل 
  .كرده است

به هر حال، كوشش مترجم محترم در ترجمه اين كتاب و زحماتي كه متحمل شده قابل 
ها و  هاي انقالب نظريات و تئوريي كه در زمينه هاي مخصوصاً ترجمه .تقدير است

شناسي انجام داده كتاب تحت بررسي بايستي از زمره كارهاي اوليه نامبرده باشد و  جامعه
  .باشد ايرادات وارده به علت همين امر مي

  
  هاي ويرايشي ايرادات ويرايشي غلطاز نظر ) الف

  صفحه  غلط صحيح :هانمونه

  Intellectualist Intettectualist 
theoiy 

43  

  280  نو پديد ديني جديد ديني 
  44  سه خرده مرحله سرزير مرحله 

  195  آغاز گرفتن  شروع  
  283  جر و بحث  مناقشه  
  295  تحت عنوان با عنوان 
  295  انداز سند چشم مسلط/نظريه غالب 

  196  ها يادداشت  باورها  
  :از نظر اشتباه در گزينش كلمات) ب

  ص   انگليسي كلمه رفتهترجمه بكار پيشنهادي
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  Agnostic 11  دانم گونه نمي گرائي شكاكي/الادريگرانه
  Tolerant 11  تر روادارانه  مدارا/ تسامحتساهل و 
  Single type 43  مقوله واحد  الگوي واحد/ نمونه

  Sir James 44  جيمز  سر جيمز
-Three svb  سه خرده مرحله  مرحله زيرسه 

stages 
44  

/ مشخص كردن
  دادن تشخيص

  Distinguishes 281  پيدا كردن

  Modam souty   280  جامعه نوين  جديد/ جامعه مدرن
  cost 310   هاخسارت/ خسارت  ها هزينه/  هزينه

  
تواند از نظر اخالق و مباني اسالمي ايراد داشته  تأكيد مجدد بر كار مترجم محترم كه مي

، زدايي اشاره به مباحثي در كتاب در روي جلد و پشت كتاب در مورد روند افسون .باشد
دانشمندان به عنوان عامل و و ابخردانه در اديان و عنصر علم نخصلت فراطبيعي و 

  .اصول درست و عينيپاكننده جانشين بر 
  مرور برخي جمالت كتاب

  )16ص (ترجمه ثالثي 
هايش چندان پيشرفت نكرده بود كه به نظر روشني درباره اين  به هر صورت وبر در بررسي

  زيرا وي از خود تعريفي از دين به جاي نگذاشت . مسئله برسد
  ترجمه پيشنهادي

رسد كه وبر تا رسيدن به يك نظريه روشن و شخصي، مطالعات  به هر حال به نظر مي )1(
  .ش نبرد چرا كه وي تعريفي از دين ارائه ندادخود را در زمينه دين به حد كافي پي

رسد كه اين خود تإييد اين ادعا است  دهد و به نظر مي وبر تعريفي براي دين به ما نمي )2(
رسد وبر مطالعات ديني خود را براي رسيدن به يك نظريه روشن به حد  كه به نظر مي

 .كافي پيش نبرده است/ الزم
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  ترجمه پيشنهادي                                    ترجمه
         ،نظران احبص انديشمندان،                    صالح مراجع ذي -

Authorities 
      پردازي اصحاب كرسي نظريه                           )            26ص(   

  )يك تغيير علمي است(        )يك برداشت سياسي شده است(
    فلسفه اصالت جان/ اصالت جان     )         28ص (جاندار انگاري -

Animism 
 يك رون) توسعه(ترين رشد كامل           است روندي ترين تحول كامل -

    The Fullest development q. a trend 
  

  :ساير پيشنهادات
 ادبي كل اثر -ويرايش علمي -
 ها و كلمات معادل تجديد نظر در انتخاب واژه -
 تغيير روي جلد كتاب -
 نوشت كتاب و پيشگفتار كه انجام نشده است ترجمه پي  -
 هاي جديد تطبيق ترجمه كتاب با چاپ جديد و اعمال بخش -
 نقد و بررسي و ارزيابي مطالب مخالف و يا مواردي كه نياز به توضيح دارد -
 اشاره به ضعفهاي كتاب كه مطرح شدند -
كتاب در مقايسه با ساير تهيه يك بيوگرافي كامل از نويسنده و آثار وي و جايگاه  -

 آثار مشابه
  .رعايت ساير ايرادات و اشكاالتي كه به آنها در متن اشاره شد -
  
  
  





 

  
  
  
  

  »عرفي شدن جامعه و دين،«
 

  عليرضا شجاعي زند: نويسنده
  نشر مركز :ناشر

  تهران: محل نشر
  1380 :سال انتشار
  سوم: نوبت چاپ

  380: صفحاتتعدا 
  

  1 علي قنبري... فرج ادكتر : ناقد
توسط نشر  1380اثر عليرضا شجاعي زند درسال » دين،جامعه وعرفي شدن«كتاب    

اين اثر درمقايسه با ساير آثار اين نويسنده روان .صفحه به چاپ رسيده است 380مركز در
اكتشافات . سازد بكار بردن كلمات نامأنوس فهم مطالب رابسيار مشكل مي. و رسا نيست

... و)9ص(، تغاير)162ص(بابريدن جامعه شباني ... ،3ص: ، مكثّف)116ص(نوبه نو علمي 
زيرنويس ها، ارجاعات درون متن وكتابشناسي . ازنظر ويرايش ادبي نياز به تجديد يظر دارد

اين اثر براي دوره كارشناسي ارشد و دكترا به عنوان منبع . نياز به ويرايش اساسي دارد
  .كمكي  توصيه مي شود

به جاي سكوال رسمِ قابل بحث است خصصوصاٌ كه » عرفي شدن«به كاربردن واژه
با  درفرهنگ اسالمي عرف مورد قبول و يكي از منابع استخراج و وضع قانون است و

. مفهوم عرفي شدن كه در كتب جامعه شناسي دين به كار برده مي شود درتعارض است
براي دوره  ،و شيوه نگارش و بكار بردن كلمات غامض و مشكلبا توجه به عدم جامعيت 

برخي اطالعات مطرح دراثر روزآمد است مثالٌ در . كارشناسي قابل استفاده و مفيد نيست
  :كتاب آمده است

                                                            
  عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.1
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در جامعه شناسي غرب مطرح است و ) desecularizaton(امروزه بحث سكوالرزدايي
صحبت ) بنا به عبارت نويسنده(عرفي شدن نويسندگاني مانند برگر كه بيشتر درمورد 

كرد اكنون به بازگشت مذهب را به صحنه اجتماعي و سياسي مطرح مي كنند لذا  مي
  .اختصاص فصلي دراين مورد وجنبشهاي مذهبي ضروري است

چاپ شده ... عرفي شدن در مسيحيت و ،از نويسنده قبالً  مباحث عرفي شدن وسياست
ت تلخيص يادداشت ها و جزوات و كتاب هاي گذشته است وبرخي ازمباحث در حقيق

  .است
درخصوص نقش دين و حوزه اجتماعي دين بهتر بود از منابع وآثار نويسندگان مسلماني 

  .نيز بهره برده مي شد... عالمه جعفري و ،حضرت امام ،آملي، شهيد مطهري... چون آيت ا
اده قرار گرفته است كه از جمله منابعي بدون ذكر مأخذ آنها مورد استف ،در برخي قسمتها

  .اشاره نمود – 32و ص 54ص،53پاراگراف اول، ص -اين موارد مي توان به مقدمه
در طرح نظريات برخي از افراد از مراجع دست دوم استفاده كرده  ،متأسفانه نويسنده محترم

مثالً  نظريه يك نويسنده را عنوان مي كند اما به جاي استناد به نوشته اين فرد به . است
  ).به نظريه بال233ّص(مثالً .آثار ديگران در مورد اين فرد ارجاع مي دهد

ا در يك جهت ميداند اما در روند عقالني شدن و عرفي شدن ر 24نويسنده در صفحه
، عقل يكي از مخلوقات خداوند تبارك و تعالي مي باشد و در )اصول كافي (منابع اسالمي 

لذا نويسنده الزم است كه مفهوم عقالني شدن را تشريح كند و تضاد  .مقابل جهل ميباشد
جريان دوم اينكه نويسنده بطور كلي . بودن در اسالم روشن كند/آن را با عقالني شدن

  .عرفي شدن را يك روند طبيعي ميداند و حداكثر آنرا نسبي ميداند
برداشت و تحليل نويسنده در رنساتس يك برداشت كامالً غربي است و عوامل مهم آن 

پاراگراف  11در صفحه،ونقش مسلمانان در اين تحول ناديده و به آن اشاره نشده است
واحداست منبعث از تمايل دروني مي خوانيم اين دعوي كه دين جوهري  17خط،اول

  !؟....انسان
استفاده و اعمال نظريات دانشمندان مسلمان براي غناي كتاب و جهت گيري و تصحيح 

بهتر است نام انگليسي افراد در زير نويس به  .ونقد نظريه غرب مي تواند مفيد واقع شود
  .التين آورده شود

يگران بر غناي اثر مي افزايد براي مثال از استفاده از نقل قول منبع اصلي به جاي گفتار د
  .، براي بيان نظريه واخ استفاده شده است18همتي ص/ نوشته ردولف
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نويسنده از آثار موجود به عنوان اينكه غالباًترجمه هستند انتقاد مي كند ولي اين اثر اگرچه 
  .ترجمه نيست ولي برداشت از نظريه غربي ها  مي باشد

كيم آنها را در جامعه شناس فهيم معرفي مي كند كه اين واژه و القاب بااشاره به وبرو دور
  . ضروري نيست و قابل بحث مي باشد

  
  
  
  
  





 

  
  
  
  

  »)دين و سياست در جهان( مقدس و عرفي«
  

  مريم وتر   /  رونالد اينگلهارت و پيپا نوريس: مترجم/  نويسنده
  انتشارات كوير: ناشر

    تهران :محل نشر
      1387: سال نشر
  دوم: نوبت چاپ

  483: تعداد صفحات
  

  1محمدضا پويافردكتر : ناقد
  :مقدمه

اثر مورد بررسي يك ترجمه از پژوهش مهم اينگلهارت و نوريس در باب عرفي شدن در    
ي چنين اثري لزوماً بهترين حالت، مراجعه اصلي به  از اين رو براي مطالعه. جهان است

كند كه به دليل  در عين حال كتاب در مورد موضوعي بحث مي. متن التين آن است
از . اسالمي است -ي امروزين ايراني مربوط به دغدغهي ما، به نوعي  ساختار ديني جامعه

ي فرهنگي متفاوتي كه از آن  سوي ديگر با توجه به غربي بودن نويسنده، هم از نظر زمينه
شده از ارزشهاي مدرن  هاي برگرفته فرض به موضوع نگريسته شده و هم از نظر پيش

،  تر و به واقعيت را دقيق البته آنچه نگاه يادشده. غربي، مستلزم نگاهي نقادانه است
. به طور همزمان است كند، توجه به نكات و نقاط مثبت و منفي در اين اثر، تر مي نزديك 

در سه بخش نخست، بررسي شكلي، دوم بررسي روشي   آنچه در اين مجال نگارش شده،

                                                            
 هيئت علمي دانشگاه آيت اهللا بروجرديعضو .  1
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 توضيح اينكه مالحظات مربوط به بررسي ساختار مطالعه نيز. و سوم بررسي محتوايي است
  .ي ابعاد شكلي ديده شده است مجموعه

  بررسي شكلي
نگاري و مانند آن  اصول حروف اين كتاب از نظر مشخصات كلي شكلي مانند طرح جلد، . 1

  . داراي كيفيتي مطلوب است
ترجمه متن . شود اما نكته مهم الزم به ذكر در اينجا به رواني و روشني متن مربوط مي. 2

در بر خي موارد معادلهاي نه چندان گويا . مناسبي نيست حاضر داراي رواني و گويايي
ترين معادلي كه در اين كتاب بسيار  مهم. موجب مضاعف شدن مشكل يادشده بوده است

شدن براي » غير ديني»  مورد استفاده قرار گرفته و در ارتباط با موضوع اصلي كتاب است،
رايج براي واژه التين  اين در حالي است كه معادل. است Secularizationواژه 

است كه در حال حاضر در غالب كتابها و مجالت علمي حوزه » شدن عرفي«يادشده، 
به عنوان نمونه . شود هاي مرتبط از اين معادل استفاده مي جامعه شناسي و ساير حوزه

منحني «معادل فارسي رگرسيون  logged regressionديگر، مترجم محترم به جاي 
اين معادل فارسي با وجود درست بودن معناي آن، جمله را . را به كار برده است» الشكل

عبارت رگرسيون غيرخطي اصطالح رايجتري است كه . سازد به سهم خود سقيل مي
كتاب نيز براي عبارت  62در صفحه . كرد استفاده از آن به رواني بيشتر متن كمك مي

»International Social Survey Programme « ي  برنامه«معادل فارسي
ي  برنامه«آورده شده، در حالي كه معادل مناسب در اينجا » بين المللي بررسي اجتماعي
رسد اين اشتباهات ناشي از عدم  متأسفانه به نظر مي. است» پيمايش اجتماعي بين المللي
  .كه كتاب به آن تعلق دارد اي است ي تخصصي  تسلط مترجم محترم به حوزه

هاي پژوهش، با  در برخي موارد نيز، تفسيرهاي نظري ارايه شده مربوط به يافته. 3
و توضيحات مربوط به  105جدول صفحه . محتويات ارايه شده در جداول همخواني ندارد

در عين حال، مشخص نيست كه اين . اي از اين اشكال است نمونه 104آن در صفحه 
رسد اين عدم  در عين حال به نظر نمي. دليل اشتباه در ترجمه است يا متن اصليايراد به 

  .همخواني ارتباط چنداني با ترجمه متن داشته باشد
در عين حال با وجود برخي اشكاالت ويرايشي، متن ترجمه شده در مجموع داراي . 4

يست و هرچند در حد يك متن تخصصي ترجمه شده مطلوب ن. باشد گوياييِ نسبي مي
وجود بخشي مجزا و مستقل براي . سازد خواننده را در فهم مطالب دچار مشكل مي
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نوشتهاي مربوط به متن كه در بسياري از موارد شامل توضيحات تكميلي و  يادداشتها و پي
. نيز ارجاع به منابع و پژوهشهاي مربوط به متن است، در فهم بهتر كتاب موثر است

از اهتمام مترجم دارد همراه با كتابنامه مفصل،   يي متن كه نشاني انتها همچنين واژه نامه
تواند در كنار هم خواندن اين اثر را براي مخاطب فراسي زبان كه به اين ترجمه  مي

  .دسترسي دارد، بهتر و مفيدتر سازد
  

  بررسي روشي
 ي انواع روشهاي آماري به ويژه در صرفنظر از دقتي روشي و به كاربردن موشكافانه

گيري از  ي روندها و تحليل رگرسيوني كه توانايي تحليل نويسندگان را در بهره مقايسه
دهد، بايد به نكاتي در مورد روش بررسي موضوع اين كتاب اشاره  ابزار آمار نشان مي

  .داشت؛ نكاتي كه به ويژه براي خوانندگان ايراني زبان مسلمان قابل تأمل و توجه است
شت اين است كه اين كتاب در پي يك پرسش كلي است و آن اين آنچه بايد توجه دا. 1

هاي گوناگوني شامل نظريه سنتي عرفي شدن از يك سو و  كه جهان با وجود داعيه
در  -جهاني قدسي يا عرفي -مخالفان اين نظريه از سوي ديگر، در واقعيت به كدام سو

كتاب الزم است و  حال حركت است؟ اما يك توضيح در مورد هدف يا پرسش اصلي اين
كنند كه  آنها تصريح مي. دارند 68اي است كه خود نويسندگان در صفحه  آن اشاره

بررسي شواهد مربوط به قدرت و پايگاه نهادها و مراجع ديني   هدفشان از اين مطالعه،
همچنين اضافه مي كنند كه بررسي قدرت . نيست... .مانند نقش كليساي اونجليك

هاي مذهبي در برخي كشورها نيز اساساً مورد توجه آنها  ها و فرقه سازماني نسبي گروه
هاي  ي شواهد بررسي ، مطالعه 69ي خودشان در صفحه  در مقابل، آنها به گفته. نيست
شدن در ميان انبوهي از مردم در كشورهاي  ي اصلي عرفي در باره سه جنبه  يافته سازمان

» ها ارزش«، »مشاركت ديني«ي مهم شامل  بهاين سه جن. اند مختلف را منظور نظر داشته
رسد كه زير عنوان   بر اساس اين توضيحات، به نظر مي. بوده است» اعتقادات ديني«و 

به تماميِ ابعاد كامل آن مورد توجه و  »دين و سياست در جهان«اصلي كتاب يعني 
ي  عهدر عين حال، اشاره شد كه اين كتاب، نوعي مطال. بررسي قرار نگرفته است

هاي پيشين  هاي موجود از پيمايش ي داده شدن در دنيا بر اساس تحليل ثانويه عرفي
توان  گذاري براي پژوهش درست است، اما نمي بنابراين، در عين حال كه اين هدف. نيست

. ي دنيا استخراج كرد بودن آينده يا قدسي  هايي براي عرفي اي تعميم بررسي از نتايج چنين 



  معرفي و نقد و بررسي كتب علوم اجتماعي نقدنامه   144

شدن و دينداري مانند بسياري ديگر از  اند، عرفي يسندگان اذعان داشتههمانطور كه نو
ي آنها مستلزم  در نتيجه سنجش و مطالعه. اند هاي اجتماعي، مفاهيمي چند بعدي سازه

ها و  هاي الزم به ذكر تعميم پس نخستين نكته. ابعاد آن است  ي همه سنجش و مطالعه
شدن  شدن، مبني بر مسير عرفي ي سنتي عرفي نتايج اين مطالعه در مورد تأييد نظريه

شدن  ي سه بعد عرفي در حالي كه بررسي انجام شده حداكثر بر اساس مطالعه. جهان است
  . است و نه كل آن انجام شده

ي مهم ديگري كه اينگلهارت و نوريس نيز مانند بسياري ديگر از پژوهشگران  نكته. 2
. است» قدسي بودن«و » دينداري«وت مفهومي اند، تفا گرفته داخليِ ما آن را ناديده

دينداري مشتمل بر ابعادي است كه تقيد افراد يك جامعه را به يك دين معين نشان 
است، مربوط به جايگاه دين » شدن عرفي«اما قدسي بودن كه عمالً مفهومِ مقابلِ . دهد مي

بخشي از جايگاه دين در جامعه، از طريق ميزان . شود در جامعه مي
. در نزد كنشگران اجتماعي يك جامعه قابل سنجش است) Secularism(گرايي فعر

گرايي نيز اگرچه مانند دينداري مفهومي در سطح فردي است، اما به طور كامل با حد  عرف
باوجود اين توضيحات، آنچه نويسندگان در اين كتاب . يكسان نيست» ديني بي«نهايي 

از دينداري است و نه ابعادي از  -و حتي نه ابعادي -ها اند، بيشتر بررسي مولفه انجام داده
شدن در  بنابراين، بهتر بود اگر هدف نويسندگان بررسي ابعادي از عرفي. شدن عرفي

اي است، اين كار با تأكيدي بر منظور اصلي آنها و تعيين اين كه  جوامع، به طور مقايسه
در . شد است، انجام مي آنها بوده شدن منظور» عرفي«يا » دينداري«يك از دو مفهوم  كدام

در . آورده شده است» مدل تبيين فرايند دينداري«مدل نظري ارايه شده به نام  36صفحه 
  .سازد اي با موضوع عرفي شدن را به ذهن متبادر مي مطالعه  حالي كه نام و عنوان كتاب،

ديني، تقريباً در نكته روشي ديگر اين است كه سه مولفه مشاركت، ارزشها و اعتقادات . 3
بين كشورها انجام شده   تمامي موارد بر اساس يك گويه بررسي و بر اساس آن مقايسه

هاي  يعني استفاده از داده –تواند به دليل محدوديتهاي مطالعه  هرچند اين مي. است
باشد، اما در عين  -هاي نسبتاً متفاوت ها و گويه پرسشنامه ها، پژوهشهاي پيشين با نمونه

هاي گوناگون مربوط به ارزشها  حال، جاي يك بررسي بر اساس شاخصي تركيبي از گويه
ليل برخي به د شود كه احتماالً البته بازهم اشاره مي. يا اعتقادات در اينجا خالي است

اما در هر . هاي مورد تحليل انجام اين كار با دشواري روبرو بوده است محدوديتها در داده
  .  تواند مانع از اشكال وارده باشد حال اين دشواري نمي
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  بررسي محتوايي
هاي اصطالحات التين  نخستين نكته با توجه به ترجمه بودن اين اثر در مورد معادل. 1

اي يادشده در بخش شكلي براي معادلهاي غلط به كاررفته، به عنوان عالوه بر مثاله. است
براي اصطالح » هاي گروهي بررسي«توان به استفاده از معادل  اي ديگر مي نمونه

»Panel Survey  «يا » پيمايش پانل«معادل مناسب براي اين اصطالح . اشاره كرد
  ).64ص (است» پيمايش پانلي«
ه بگذريم، بايد گفت ساختار كتاب به عنوان يك پژوهش انجام از نكته مقدماتي باال ك. 2

نويسندگان . برانگيز، يك ساختار قوي و منطقي است شده در مورد يك موضوع مناقشه
ي اصلي و فرضيات پژوهش، به ارايه روش پژوهش و سنجش عرفي  پس از طرح مسأله

نخست با فرايند كلي  هاي پژوهش را پس از آن يافته. اند شدن در تحقيق خود پرداخته
در ادامه با تمركز بر سه بخش اياالت متحده و اروپاي . اند شدن در جهان  آغاز كرده عرفي
اي خود را مورد بحث قرار  هاي منطقه اروپاي پساكمونيستي و جهان اسالم، يافته غربي،
هاي اجتماعي و سياسي گوناگون بخش نهايي  شدن بر جنبه پيامدهاي عرفي. اند داده
بندي و نتيجه گيري نهايي به ارزيابي  در نهايت نيز در جمع. شود ها را شامل مي يافته
 .اند هاي انجام شده بر مبناي فرضيات تحقيق خود پرداخته يافته

هايي پا به  فرض در عين ساختار منسجم و منطقي مطالب كتاب، نويسندگان با پيش. 3
فرضها به ميان نيامده اما تلويحاً  اين پيشاند كه هرچند ذكري از  ي مطالعه گذارده عرصه

توان گفت فرضيه محوري اين  به عنوان نمونه مي. خورد در سطر سطر متن به چشم مي
هرچه احساس امنيت حياتي فرد بيشتر باشد، اهميت دين در زندگي «كتاب اين است كه 

سادگي به  البته بياني ديگر از فرضيه نخست اين پژوهش است كه براي» .او كمتر است
در عين حال، نويسندگان گويي در تدوين اين فرضيه از كنار شواهد . اين شكل آورده شد

در عين حال، . گذرند بسيارِ گرايش به دين در ميان طبقات مرفه كشورهاي صنعتي مي
يافته و عوامل مادي حيات را  توجه ندارند كه هرچه بشر به باالترين سطوح فناوري دست

بيني حوادث قهريِ زندگي مانند مرگ،  تواند پيش ده باشد، بازهم نميبه كنترل درآور
تر اين است كه گاه حتي از  مهم. را بگيرد -...ها زلزله و مانند سونامي -حوادث غيرمترقبه

عالوه براين، تجربه تاريخي تمامي . نيز عاجز است -مانند مرگ -بيني اين حوادث پيش
اش با هيچ امنيت حياتيِ تام و تمامي مواجه  شخصيجوامع نشان داده كه فرد در زندگي 

نيست و حتي فرد ثروتمند غربي كه از باالترين دستاوردهاي تكنولوژيك در زندگي خود 
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برد، باز در چنگ رخدادهاي ناگهاني است كه هيچ چيز جز دين و باورهاي ديني  مي  بهره
شود  بنابراين مشاهده مي. شدي او با دهنده  هايي، ياري نمي تواند در كشاكش چنين شوك

اين نگاه، . گرايانه به جهان هستي وجود دارد كه در پس اين فرضيه، يك نوع نگاه مادي
مفروض داشته كه اگر انسان بتواند هرچه بيشتر عرصه حيات مادي را به كنترل درآورد، 

بيين كه اين نوع نگاه و ت. كند كمتر نياز به دين و تبيينهاي ماوراء الطبيعي پيدا مي
انداز دين در آينده جهان نيست، اوالً همانطور كه  شباهت به تحليل دوركيمي از چشم بي

بيني را در زندگي  در باال اشاره شد، وجود هميشگي عوامل و رخدادهاي غيرقابل پيش
دوم اين كه اين ديدگاه نقش عوامل و نيروهاي غير مادي را در جهان . گيرد ناديده مي

. گرايان و علم گرايان سنتي است نگاهي كه بيشتر ميراث تجربه -دارد ور ميمادي از نظر د
اين نوع نگاه كاركرديِ صرف به دين، از اثرات معنا بخشِ دين به انسان مدرنِ امروزي 

 .شود غافل مانده و خطاي آن نيز از همين غفلت ناشي مي
ه ويژه از تدوين فرضهاي نادرست ديگري نيز بر روند تحليلي پژوهش كه ب پيش. 4

، ذيل همان فرضيه 41به عنوان نمونه در صفحه . فرضيات تحقيق برآمده، وجود دارد
تلقي از «كه مضمون آن در بند باال نقد شد، چنين فرض شده كه » ارزشهاي ديني«

ي مردم جوامعي است كه توان، دانش  عمدتاً ويژه» بيماري به عنوان آزمايش يا تنبيه الهي
در اينجا نيز نويسندگان با . افي براي رويارويي و مقابله با بيماريها را ندارنديا امكانات ك

اعتقاد «اند كه هيچ تناقض ماهوي بين  اتكا بر نگاه كاركردي خود از اين نكته غافل مانده
اعتقاد به امكان درمان و رفع بيماري از «و » به آزمايش يا تنبيه الهي در قالب بيماري

بنابراين، در عين حال كه بايد اذعان . وجود ندارد» اوردهاي اين علمطريق پزشكي و دست
اش  هاي اندك علمي داشت، رشد فناوري و دانشِ كنترل حهان مادي انسان را به داشته

كند تا در نتيجه اهميت دين در   تواند در خارج از كنترل او باشد غافل مي غرّه و از آنچه مي
كنند اتفاق  ند به دليل آنچه نويسندگان اين گتاب ادعا مينزد او كمتر شود، اما اين رو

شدن در جوامعي كه به سطوح باالتري از دانش دست  بلكه گرايش به عرفي. افتد نمي
گرايي و رد  اروپايي به تجربه -يابند احتماالً به داليل ديگري مانند تسلط نگاه غربي مي

تواند  دهد مي لي آنچه در اين مورد رخ ميمكانيزم احتما. دهد ماوراء الطبيعه گرايي رخ مي
كنند  آنچه آنها استدالل مي. گويند تر از آني باشد كه اينگلهارت و نوريس مي بسيار پيچيده

در ادياني مانند اسالم، در عين . مسيحي است -بيشتر ناشي از يك نوع نگاه دينيِ غربي
ي، به كسب دانش و تالش توجه دادن به قدرت خدا و سنتهاي او مانند آزمايشهاي اله
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ي دانش انساني  براي به تسخير درآوردن و كنترل جهان مادي از طريق افزايش گنجينه
ي عدم تناقض ذاتي علمِ  دهنده ي توأمان نشان همين تأكيد دوگانه. نيز توصيه شده است

سخن در باب  .تجربي و كسب آن از يك سو و باور به دين از سوي ديگر است
گيري هاي خاص است،  ي جهت مل برانگيز اين كتاب كه دربردارندهفرضهاي تأ پيش

در اينجا آمد تنها آنچه . شود كه تمام آن در اين مجال كوتاه نمي گنجد بسيار مفصل مي
 . ترين اين نكات بود به برخي از مهم  اشاره

هايي مصداقي براي كشورهاي توسهع نيافته يا در حال توسعه در تقابل با  ويژگي. 5
ي  به عنوان نمونه ذيل فرضيه. شورهاي صنعتي آورده شده كه گاه كامالً نادرست استك

بيني مي كنيم كه  پيش«چنين عنوان شده كه ) 45از صفحه (شناختي تحقيق جمعيت
مذهبي باقي بمانند و نيز نرخ باروري و جمعيت  كشورهاي فقير در ارزشهاي كامالً

ون توجه به اين واقعيت ارايه شده كه در بسياري از اين مدعا بد. »اي داشته باشند فزاينده
ها سعي  جوامع در عين تقيد به نظام خانوادگي و ميل به تشكيل خانواده در مردم، خانواده

گرايش  بنابراين، درست است كه اهميت كمتر دين در يك جامعه،. در كنترل مواليد دارند
ر را در پي دارد، اما معلوم نيست كه كمتر به تشكيل خانواده و در نتيجه فرزند آوري كمت

توان گفت كه هرچه گرايش به تشكيل  به بيان ديگر، نمي. عكس اين گزاره درست باشد
ي  عالوه بر نمونه. ها فرزندان بيشتري هم خواهند داشت خانواده  خانواده بيشتر باشد، لزوماً

ه يافته كه اهميت چنين ادعا شده كه در كشورهاي كمتر توسع 47-46يادشده، در صفحه 
مردم تالش دارند تا كاستيِ نيروي كار را   به دليل مرگ و مير باال،  دين در آن بيشتر است،

از طريق آوردن فرزند بيشتر جبران كنند، چرا كه ممكن است همه فرزندان آنها زنده 
 پس از آن نيز چنين گفته شده كه در چنين كشورهايي معموالً فرصتهاي محدودي. نمانند

چنين نگرشي . براي تحصيل و كار زنان وجود دارد و ارزش دختران كمتر از پسران است
يا به دليل اطالعات به شدت قديميِ نويسندگان از جوامع ديندار است و يا ناشي از القاي 

آنچه مسلم است، مدعاهاي اينچنيني مربوط به . باشد گيري خاص مي يك نوع جهت
 .انند ايران، حداقل دو دهه است كه كمرنگ شده استشرايطي است كه در كشورهايي م

شود، دچار  بخشي از محتواي كتاب كه به بحث و اشارات به دين اسالم مربوط مي. 6
كتاب، براي  43به عنوان نمونه، در صفحه . نارسايي و شامل اطالعات نادرست است

روزه در ماه   ت،اسالم پنج فريضه ذكر شده كه شامل اذان، برگزاري نماز روزانه، زكا
شود  همانطور كه مشاهده مي. شود رمضان  و انجام مناسك حج يك بار در طول عمر مي
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شود،  فروع دين و مقدمات عبادت مي جمع اين موارد كه تركيبي نامأنوس از مناسك، 
به طور طبيعي اين . ي عدم اطالع دقيق نويسندگان از دين اسالم است دهنده نشان

كه  -واند بر تحليل نهايي روندهاي دينداري در كشورهاي مسلمانت اطالعات ناقص مي
 .تأثير منفي گذارده باشد -شود هاي تحقيق را شامل مي يك بخش مستقل از يافته

رويكرد   فرضهاي موجود در اين كتاب داده شد، صرفنظر از توضيحاتي كه در باب پيش. 7
شاخصهاي سياسي اجتماعي  با توجه به-كلي كتاب نسبت به حكومت جمهوري اسالمي 

در عين حال، . منفي است -اند كه نويسندگان بر اساس آنها جوامع را طبقه بندي كرده
 .فرهنگي است -بلكه اجتماعي  بيشتر نگاه اين كتاب نه سياسيِ صرف،

در مجموع اين كتاب اينگلهارت و نوريس داراي ساختاري با ارجاعات مناسب و بجا، . 8
اين . ها است سي موضوع، همراه با ارايه شماتيك و تفصيلي يافتهروشي مناسب در برر
اي  نامه ي مفيد كه مترجم محترم نمايه و واژه يادداشتها و كتابنامه  ها، محتوا در كنار پيوست

تر در باب فرايند  اي خوب براي انجام مطالعات دقيق تواند نمونه را نيز به آنها افزوده، مي
 .ي ديني ماندن دارند، باشد ورهاي مسلمان كه دغدغهعرفي شدن به ويژه در كش

اشاره به نكات اين نوشتار از باب توجه دادن به خوانندگان محترم براي تأكيد بر خوانشِ 
هاي غني و محتواي مفيد و هم نقايص  نقادانه اين متن است كه همزمان هم بر يافته

  .روشي و محتوايي پژوهش، نگاهي همه جانبه داشته باشند
  



 

  
  
  
  
  

  »)دين و سياست در جهان( مقدس و عرفي: نقد دوم «
  

  مريم وتر/  رونالد اينگلهارت و پيپا نوريس: مترجم/  نويسنده
  انتشارات كوير: ناشر

    تهران :محل نشر
      1387: سال نشر
  دوم: نوبت چاپ

  483: تعداد صفحات
  

  1اشرف بروجرديدكتر : ناقد
  :مقدمه

جامعه شناسان به نام و متفكران تاثير گذار قرن نوزده همگي پيش بيني كرده بودند كه     
تا جاي كه در قرن بيسـتم مـرگ ديـن بـه     .دين به تدريج اهميت خود را از دست مي دهد

ليكن در دهه اخير نظريه غير ديني .عمومي در علوم اجتماعي فراگير شدعنوان يك عقيده 
كتـاب  .شدن جوامع بشري از چالشهاي مستمر در حوزه جامعه شناسي قـرار گرفتـه اسـت   

كشـور بـراي    191مقدس و عرفي اينگلهارت تحقيقي است ميـداني از هشـتاد جامعـه در    
ي و شاخصه هاي اجتماعي در حوزه بررسي ميزان مرگ يا حيات دين در آنها و ربط ديندار

اقتصاد و امنيت كه شاخص امنيت به عنوان بـاال تـرين دليـل بـراي گـرايش بـه       ،سياست
  .ديني مورد ارزيابي است بي
  

  :معرفي كتاب 

                                                            
  عضو هيأت علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي. 1
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صفحه نوشته رونالـد اينگلهـارت و    313كتاب مقدس و عرفي دين و سياست در جهان در 
از زبان انگليسي است كـه در سـه بخـش بـه      برگردان،پيپانوريس و ترجمه خانم مريم وتر

  :چاپ رسيد 
  :عناوين بخشها عبارتند از

  فهم غير ديني شدن  -
  مطالعات موردي دين و سياست  -
  پيامد هاي غير ديني شدن  -

  .توسط انتشارات كوير به چاپ رسيده است 1387اين كتاب در سال 
  .چاپ رسيده است توسط دانشگاه كمبريج به 2004نسخه انگليسي آن در سال 

  
  بررسي و نقد كتاب

با ايـن توجيـه   .روايت اين كتاب از نظريه ميزان رابطه مستقيم دين با احساس امنيت است
كه جمعيت هاي آسيب پذير بويژه كساني كه در معرض خطر هستند و در كشورهاي فقير 

در برابـر  تر زندگي مي كنند پايبندي بيشتري به دين دارند چرا كه احساس آسيب پـذيري  
اجتماعي و شخصي عامل مهم برانگيختگي ديني است و در مقابـل اقشـار   ،خطرات طبيعي

مرفه اجتماعي بويژه در كشورهاي پسا صنعتي ثروتمند با كاهش ارزشها و اعتقادات دينـي  
به همين دليـل در جوامـع   . و كاهش مناسك ميزان دينداري خود را به نمايش گذاشته اند

اگر چه اعتقاد ظاهري به خدا ابراز .از ماند گاري كمتري بر خوردار استبقاياي دين ،امن تر
  .اما در زندگي فردي نقش پويا و فعال ندارد.مي شود

  :عوامل مداخله گر در كاهش دينداري از ديد گاه نويسندگان
در اين پژوهش عوامل مداخله گر در كاهش دينداري با شاخص هاي زير معرفي شده 

 : است
  نوسازي اجتماعيسطح  -
  امنيت انساني  -
  توسعه اقتصادي  -
  نوع فرهنگ ديني مسلط در كشور  -
  تحوالت نسلي ارزشها  -
  نرخ باروري و تحوالت جمعيتي  -
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  :با دو رويكرد عمده 
  رويكرد تقاضا گرا      

  كاهش عادات دينداري بر اثر صنعتي شدن     رويكرد به مردم از پايين به باال 
  عرضه گرا  رويكرد   

رسالت رهبران درايجاد و حفظ             رويكرد به مردم از باال به پايين
  حيات ديني

  نوسازي اجتماعي  -1
در رابطه با موضوع نوسازي اجتماعي نويسندگان كتاب مذكور با اين استدالل به ميدان 

آموزشي ،بهداشتيآمده اند كه چون امروزه سازمانهاي تخصصي و فني مسؤليت مراقبتهاي 
و پرورشي و كنترل اجتماعي و رفاه را به عهده گرفته اند يعني ايفاي نقشي كه زماني 

جايگاه مؤسسات خيريه و ،راهبان، كشيشان وكليسا هاي محلي عهده دار آن بوده اند
ارزشهاي اجتماعي تغيير يافته بويژه ارزشهاي ،سازمانهاي ديني به تدريج از ميان رفته

امور جنسي و برابري زنان در جوامع سنتي به طور عام ودر جوامع اسالمي به مربوط به 
طور اخص يعني كاركرد ها تغيير يافته وهمين امر موجب كاهش دينداري در جوامع 

ضمن اينكه نوسازي اجتماعي گرايش به احزاب ودموكراسي را جايگزين .مذكور شده است
اينگلهارت بيانگر آن است كه  جريان  نظريه نوسازي.عضويت در گروههاي مذهبي كرده

در حال رشد حمايت از برابري زنان و آزادي امور جنسي در كشورهاي ثروتمند پسا صنعتي 
در حاليكه در كشورهاي فقير تر و در حال توسعه نگرشهاي سنتي نمود .كامال اشكار است

  )205ص. (بيشتري دارد
  

  ديد گاه
جامعه ايجاد كرده ومعادالت ومناسبات اجتماعي را  اينكه نوسازي اجتماعي تغييراتي را در

دگرگون ساخته موضوع پذيرفته شده اي است،و امر غريبي نيست اما اينكه اين تغييرات   
بي ديني را در جامعه رواج داده باشد نشان از نوعي سر در گمي و دو گانگي در بيان علل 

در )21ص(دو گانگي را مي توان دراين .وعوامل ارائه شده در زمينه نوسازي اجتماعي است
  :اين دو جمله مالحظه كرد 

تقريبا درهمه جوامع پيشرفته صنعتي مردم طي پنجاه سال گذشته ازجهت گرايشها غير . 1
  . ديني تر حركت كرده اند



  معرفي و نقد و بررسي كتب علوم اجتماعي نقدنامه   152

  با اين وجود 
جهان به طور كلي در حال حاضر بيش از هميشه افرادي با نگرش هاي مذهبي سنتي . 2

  .فزاينده اي از جمعيت جهان راتشكيل مي دهند دارد كه نسبت
ثانيا دچار نوعي دو گانگي و تعارض .بنا براين نويسندگان اوال دچار نسبيت گرائي هستند

  كه بالخره دينداري رو به افول است يا ماندگار؟
از سوئي ديگر با تاكيد بر اينكه پارامتر هاي عديده اي را درگرايش به بي ديني مورد توجه 

ر داده اند كه طبعاً يك يا چند گزينه مي تواند دخيل باشد اما قطعاً همه آنها به عنوان قرا
عوامل مداخله گر در توليد بي ديني ايفاي نقش نمي كند لذا فرضيات و احتماالت مطرح 
شده دور از ذهن نيست و مي تواند به عنوان عوامل تعيين كننده تغييرات و تحوالت 

نه هاي ديگر نوسازي اجتماعي كه در اين كتاب به بحث گذاشته از نشا. اجتماعي باشد
است كه معتقد است در دوران روشنگري رويكرد عقالني به ) ماكس وبر(شده نظريه 

جهان كه مبتني بر استانداردهاي تجربي اثبات شناخت علمي پديده هاي طبيعي و تسلط 
ن شناخت موجب از دست دادن فناورانه بر جهان است اين تصور را به وجود اورده كه اي

بر اساس اين نظريه جهان بيني عقالني بدبيني .ايمان و فروپاشي دين شده است
اي را نسبت به وجود خدا و اعتقاد به متافيزيك به وجود اورد وروشنفكران و  گسترده

متفكران ماترياليست را به اين نتيجه رساند كه در جوامعي كه علم قدرت نمايي مي كند 
معتقد است كه ) وبر( ري رو به افول خواهد گذاشت بر اساس اين نظريه ماكس ديندا

انديشه عالم غيب نمي تواند در مقابل خرد انساني مقاومت كند ودر تكميل نظريه وبر اين 
ديدگاه كه دين صرفاً دستگاهي متشكل از اعتقادات و باورها نيست بلكه شامل مناسك 

راحل مهم زندگي يعني تولد،ازدواج و مرگ ونيز رسمي و مراسم نمادين بويژه در م
جشنهاي رسمي است منتهي به نظريه كاركرد گرايان شد كه اميل دور كيم آن را 

  .نمايندگي مي كرد
  

  ديد گاه
نظريه رويكرد عقل گرايانه كه مدعي است دعاوي اصلي كليسا غير موجه است و 

دهد و  عادت به كليسا روي را كاهش مي ،برد هاي خرافي را از بين مي پسماندهاي انديشه
تواند  كاهد به شرطي مي كند و از فعاليت ديني مي هاي مذهبي راآسيب پذير مي هويت
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اما ديني كه بر مبناي عقل . حرف درستي باشد كه دينداري را مساوي خرافه گرائي بدانيم
  .ماهيت و هويت ديني ندارد،گرائي استوار نباشد

اما دين كه نمايانگر باور هاي فكري بر اساس انديشه .را به آن داد شايد بتوان عنوان آئين
كه عقل گرائي براي بيان . وخرد است از خرافه به دور است وماهيت و هويت مستقلي دارد

هويت آن ضروري است بنابراين موضوعاتي چون سحر وجادو ارتباطي با ماهيت دين 
  .ندارد

  
  امنيت انساني -2

منيت انساني كه نويسندگان عمدتا بر نظريه امنيت متمركز هستند با در رابطه با موضوع ا
همان تعريف ساده يعني رهائي از خطرات و ريسكهاي مختلف كه به دليل توسعه 
اقتصادي و توسعه سطح رفاه عمومي از ضريب باالتري برخوردار شد،در نتيجه امنيت 

  :ج مي يابد يعنيانساني افزايش يافته و ارامش و امنيت مردم بي دين روا
  كاهش دينداري >.--تامين امنيت>---افزايش رفاه >--توسعه اقتصادي 

اينگلهارت اضافه مي كند مردمي كه از سطوح امنيت باالتري بر خوردارند راحت ترانحراف 
از الگوهاي آشنا را مي پذيرند تا آنهايي كه در خصوص نيازهاي حياتي  اوليه شان 

ر جوامع صنعتي بر خوردار از امنيت اقتصادي شبكه رسمي د.احساس نگراني  مي كنند
وتوزيع نسبتأ مساوات طلبانه درآمد ،امنيت اوليه مردم را از خطر فقر مطلق حفظ مي كند

احساس فزاينده امنيت موجب كاهش نياز به قوانين مطلق .خانوارها  راموجب  مي گردند
  )41ص(ودر نتيجه تضعيف هنجارهاي مذهبي، سنتي مي شود

يعني كشورهاي فقيركه بيشتردرمعرفي مرگ هاي زود رس ناشي ازسيل، زلزله، 
  .هاي زيست محيطي قرار دارند ديندارترند تخريب

آنچه درنظريه امنيت مفروض است اين است كه توسعه اقتصادي ورفاه عمومي به توسعه 
افزايش امنيت ابزارها ي الزم وباالرفتن سطح آگاهي جامعه براي مقابله با خطرات موجب 

  .عمومي در جامعه مي شود وافزايش سطح امنيت عمومي نياز به اين را كاهش مي دهد
ي كاهش دينداري براين فرضيه  ي اينگلهارت سنگ ديگر نظريه ازطرفي بنابر نظريه

فرهنگ .قرارگرفته كه جهان بيني هاي متفاوت كه درابتداباسنتهاي ديني ارتباط داشتند
امروزه اين ارزشهاي متفاوت هستندكه به .دير پا شكل داده اند هركشور را به صورت 
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چون اين .شهروندان منتقل مي شوند حتي اگر آنها هرگز به كليسا،معبدو يامسجد نروند
  )38ص(ارزشها توسط نظام آموزشي ورسانه اي منتقل مي شودونه مراكزعبادي 

  
  ديد گاه 

آن است كه باتوسعه علوم وتوسعه  اي كه دراين نظريه مورد توجه قرارنگرفته نكته
اقتصادي دستيابي بشربه ناشناخته هاي طبيعت نيزافزايش مي يابدواز سويئ ديگر 

  تحوالت وتغييراتي كه درجهان اطراف رخ مي دهدوهر روزبا پديده
  جديد ازجمله بيماريهاي ناشناخته،عوامل محيطي نوين وعدم اطالع ازچگونگي

  پس نمي توان با يقين واطمينان.ر زندگي وجود داردتقابل باشرايط جديد همواره د
اعالم كرد كه امنيت عمومي موجب بي ديني مي شود ضمن اينكه نيازبه دين پاسخگويي 

  .به تأمين امنيت نيست كه با فراهم شدن آن اين نيازبرطرف گردد
  دينداري وتوجه به عالم متافيزيك اصوال ازجنس ماده وفيزيك نسيت كه اين

  .وان ابزار پاسخگويي به يكديگردانستدو را بت
  
  :توسعه اقتصادي -3

  .توسعه اقتصادي ازشروط الزم براي تأمين امنيت است اگرچه شرط كافي نيست
  برابري اقتصادي اجتماعي عامل بسيارمهم براي ايجادامنيت انساني فراگير است

ت دينداري روبه اومعتقداست كه درنتيجه تأمين امني.اين را اينگلهارت مي گويد).33ص(
  بنابراين ملت هاي فقيركه بيش ازحدازگرسنگي.افول خواهدگذاشت

  .قاعدتاً به دينداري بيشتري بايد روبياورند.وبيماريهاي ناشي ازگرسنگي مي ميرند
شاخص هاي امنيت اجتماعي نشان مي دهند كه ارزشهاي ديني به طرزمنفي هم با توسعه 

  همان طوركه نظريه غيرديني شدن.انساني وهم سطوح رفاه رابطه دارند
مردمي كه درآن دسته ازكشورهاي پسا :وامنيت حياتي مؤيدآن است،به عنوان مثال

  كمونيستي زندگي مي كنند كه به موفق ترين گذارهمراه بااستانداردهاي باالتر
زندگي طول عمروتحصيالت بيشتردست يافته اند درمقايسه بامردمي كه دركشورهاي 

  .رمنطقه زندگي مي كنند به دين هم درزندگي شان بهاي كمتري مي دهندفقيرتروناامن ت
  ):نظريه بازاردين(نوع فرهنگ ديني مسلط بركشور
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گزاره اصلي در رويكرد بازارگرابه دين اين است كه رقابت جدي ميان گروههاي مذهبي 
ر گذار بر اساس اين نظريه عرضه ي دين بر مشاركت ديني تاثي.اثر مثبت بر دينداري دارد

است به ويژه كثرت گرائي ديني بيشتر و همچنين آزادي ديني بيشتر هر دو مشاركت 
شكوفايي دين در برخي نقاط وپژمردگي آن در ديگر نقاط  به .ديني را افزايش مي دهد

انرژي و فعاليت رهبران و سازمانهاي ديني نسبت داده مي شود اين نظريه مبتني بر اين 
يساها فرقه ها،گروه ها و آئين هاي بيشتري در اجتماع محلي فرض است كه هر چقدر كل

با هم رقابت داشته باشند الزم مي آيد تا رهبران رقيب براي حفظ پيروانش جد و جهد 
بر عكس در جوامعي كه سازمانهاي ديني به واسطه مقررات و كمكهاي مالي دولت .كنند

درست همانطور كه پنداشته .دسيطره داشته باشند زندگي مذهبي عبث جلوه داده مي شو
نا كارآيي انعطاف نا ،مي شود صنايع دولتي،انحصارات سهامي و كارتل هاي بازرگاني

بنابراين  )31ص( .پذيري ساختاري و فقدان نو آوري در بازار اقتصاد را موجد مي شوند
  .كاهش دينداري را به همراه خواهد داشت،حمايت دولت ها از دين

  
  :ها زشتحوالت نسلي  ار -4

اند يا رشد  هاي مستمر  رشد اقتصادي فزاينده و امنيت طبيعي  را گذراننده جوامعي كه دوره
و  ،نگرشها ،ها اقتصادي خيلي سريع داشته اند مشاهده تفاوتهاي قابل مالحظه در ارزش

تر  وقتي گروه هاي سني جوان.تر و مسن تر قابل توجه است هاي جوان اعمال ديني نسل
نگرشها ،در اين جوامع ارزشها .كند شوند ارزشهاي فرهنگي تغيير مي ها مي بزرگترجايگزين 

هاي سنتي تر از  واعمال ديني جوانان در مقايسه با گروه هاي سني مسن تر با گرايش
بنابراين كاهش دينداري ضرورتا بازتاب اشاعه شناخت علمي .توان كمتري برخوردار است

به اينكه آيا مردم جامعه از امنيت حياتي فزاينده  بلكه منوط است .و تحصيالت نيست
هاي فرهنگي سريع در  گوني برخوردار هستند يا در ركود اقتصادي به سر مي برند؟ دگر

فاصله ،ها و اعتقادات اصلي آنها را در جهت غير ديني شدن تغيير داده ارزش جوامع مرفه،
  )122ص(.ي كندسريع فزاينده اي ميان آنها وجوامع كمتر مرفه ارايه م

نتايج تحقيق نشان مي دهد كه تفاوتهاي نسلي در خصوص ارزشهاي ديني از همه 
موضوع .تر است يعني دينداري در ميان نسل مسن تر قوي تر از نسل جوان.تر است شديد

ارزشهاي فرهنگي و اثرات عميقي در باورهاي ديني دارد كه اين مطالعه به برخي 
  . هاي آن اشاره شده است و بطور مجزا بايد به آن پرداخته شود شاخص
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  :نرخ باروري و تحوالت  جمعيتي -5
نرخ باروري با ميزان دينداري مرتبط است با آنكه اميد به زندگي در جوامع فقير بسيار 
كمتر است اما كشور هاي كه باال ترين ميزان دينداري را دارند رشد جمعيت شان بسيار 

جوامع غير مذهبي است،چرا كه يكي از دستورات مهم همه اديان سنتي تقويت  بيشتر از
ترغيب زنان به ماندن در خانه و بزرگ كردن ،تشويق مردم به داشتن فرزند،خانواده

كودكانشان و منع سقط جنين،طالق يا هر چيز ديگري كه روي نرخ باالي توليد مثل تاثير 
  .موجب كاهش ثروت مي شود.بگذارد

ثروت موجب فقر و تمايل به دينداري در جوامع فقير افزايش مي يابد با تغيير كاهش 
  )46ص(.بي ديني رواج مي يابد،الگوي زندگي و گرايش به كاهش نسل

  
  ديدگاه

اينگلهارت سنتهاي اجتماعي كه به نام دين خود را عرضه كرده اند را به عنوان عامل  
لزوما توليد مثل باال نيست  .به فقر مي شود در حاليكه آنچه منجر.دينداري معرفي مي كند

  .بلكه جهل و ناتواني در مديريت زندگي است
بهر حال تعيين فرهنگ ديني مسلط در هر كشور كار مهمي خواهد بود اما از آنجا كه 
انتقال فرهنگ عمدتا توسط رسانه هاي عمومي صورت مي پذيرد و رسانه ها معموال در 

چه اجتماعي و چه سياسي لذا ،دان است چه قدرتهاي اقتصادياختيار حكومت ها و قدرتمن
طبيعي است كه ارزشهاي ديني توسط مراكز قدرت شكل مي گيرد و در باورهاي عمومي 

  .ليكن قدرتها هرگز نمي توانند فطرت بشري را تغيير دهند.جاي  مي گيرند
مثل آنچه در .(تاريخ نشان داده كه اگر مراكز قدرت به نفي دين و دينداري بپردازند

اما دينداري از بين نمي رود ودر زمان منقضي )حكومت هاي كمونيستي روي داد
در رابطه با پارامترهاي ذكر شده هم همين طور است و نفي دينداري .خودنمايي مي كند

ممكن است شكل آن تغيير كند ولي ماهيت و هويت .در جوامع بشري واقعيت ندارد
  .دينداري فنا نمي شود

مورد توجه اينكه در اين مطالعه بدون لحاظ نمودن شرايط جغرافياي، تاريخي و نكته 
سابقه و صبغه فرهنگي سطح دينداري مورد ارزيابي  قرار گرفته بنابراين نمي توان نتايج 

  . بدست آمده را به همه كشور ها تعميم داد
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اجزا و ابعاد  بويژه اينكه موضوعي كه تا اين اندازه در زندگي بشر نقش داشته و همه
زندگي انساني را متاثر مي سازد چگونه مي توان اعالم كرد كه كاركرد ونقش ديني واساسا 

شايد بهتر باشد بگوئيم آنچه روي داده تغيير در شيوه زندگي بر .دينداري رو به افول است
  .اثر تنوع وتغيير در نياز هاي زندگي است نه از بين رفتن دين

به دليل تعريف كردن ) عرفي دين و سياست در جهانمقدس و ( بهر حال كتاب
پارامترهاي عيني در تبيين و وابستگي به دين از قوت برخوردار است ودر عين حال داراي 

توان آن را در معرفي رفتارهاي  است موضوعي كه نمي )عالم معني و شهود(خالئي بنام 
خداي آن در اين پژوهش سطح شناخت و معرفت نسبت به جهان  .دينداري ناديده گرفت

مغفول واقع شده و عمدتا به بررسي علل بروز برخي رفتار هائي كه نشانه تمسك و 
مناسك و آئين ها است كه بسياري از آنها ربطي به دين ندارد و از آميختگي دين و 
فرهنگ وسنت شكل گرفته است به نام رفتار هاي ديني معرفي شده مي باشد در مجموع 

ام شده در تعيين پايبندي به دين و يا گريز از آن شاخصه هاي مورد بررسي هاي انج
ارزيابي در كشورهاي مختلف بويژه در مباحثي همچون حمايت از رهبران و مراجع ديني 
نگرش به مسائل جنسي وتساهل در موضوعات طالق،سقط جنين و همجنس گرائي و در 

اب و گروه هاي سياسي تعريف حوزه سياست ميزان باور به دموكراسي و عضويت در احز
شده و اينها همه بخشي از مظاهر دينداري است ومعرفت ديني حوزه اي گسترده تروفراتر 

اما در نگاه كلي اين مطالعه ارزشمند هم براي ايجاد دغدغه در دينداران ،از اين را مي طلبد
نيازهاي امروز  نسبت به تغيير رفتار و احياناً اصالح رفتار ديني خود براي پاسخگوئي به

بشر مي تواند موثر باشد و هم از اين منظر كه نگاهي جامع االطراف به موضوع دينداري و 
 تحوالت رفتارهاي بين نسلي و نيز تعيين شاخص براي شناخت  موضوع انجام شده و

 . تواند مبناي مطالعات بيشتري در اين حوزه باشد مي
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  »درآمدي بر نظريه فرهنگي معاصر«
  

  جمال محمدي/ جف براويت آندرو ميلر و: مترجم/  نويسنده
  ققنوس :ناشر

  تهران :محل نشر
  دوم: نوبت چاپ
  1385 :سال انتشار

  376:تعداد صفحات
  

  1فرهنگ ارشاددكتر  :ناقد
اثر آندرو ميلر وجف براويت ترجمه جمال » در آمدي بر نظريه فرهنگي معاصر « كتاب    

  . صفحه به چاپ رسيده است 376در  1385محمدي توسط انتشارات ققنوس در سال 
 conteporary cultural theory: an introductionعنوان كتاب به زبان اصلي 

، دوم در 1991ويراست اول آن در سال . به چاپ رسيده است 2002كه در سال . است
  .است بوده و متن ترجمه شده، تجديد چاپ ويرايش سوم 1996و سوم در سال  1994سال 

فرهنگي  اين اثر مي تواند هم به عنوان اثر فرعي و هم مرجع در درس نظريه هاي
  .در مقطع ارشد و دكتري مورد استفاده قرار گيرد) پيشرفته(

اثر ايگلتون ترجمه » پيش د رآمدي بر نظريه ادبي«از جمله آثار مشابه اين اثر مي توان به 
عباس مخبر و جامعه شناسي پست مدرنيسم اثر اسكات لش كه دو ترجمه از آن در بازار 

  .ووشيان و ديگري بهياننشر كشور موجود است، يكي به قلم چا
اثر موجود روان و رسا است و اگر گاهي فهم آن مشكل مي شود، صرفاً به خاطر نظري و 
انتزاعي بودن اثر نيست بلكه كتاب نياز به ويرايش و بازخواني جدي داشته كه انجام نشده 

                                                            
   استاد بازنشسته  دانشگاه شهيد چمران اهواز. 1
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يا گذاشتن يك ويرگول، » و«با حذف حرف  1138سطرهاي 22براي نمونه صفحه. است
  . فهم جمله راحت مي شود» حقيقتاً«ز كلمه قبل ا

سطر ششم  33براي نمونه صفحه. نياز به نشانه گذاري دارد بخش هاي مختلفي از متن
ا آخر همين پاراگراف عالمت؟ نياز و كم تر حتماً ويرگول الزم دارد ي» فراوان«بين كلمه 

عبارت  ،108و 107ت دارد و اين اشكال فراوان در كتاب ديده مي شود يا مثالً در صفحا
به شك مي اندازد  خواننده را! »رهايي بخشاند«يا كلمه قيدي » ...هرگز براي هميشه...«

  كه آيا اصالً اين كتاب ويرايش ادبي شده يا نشده؟
نويسندگان اثر با مطالعه ژرف و هوشمندانه اي كه درباره موضوع مورد بحث كتاب دارند، 

  مطرح كردهاند كه براي هر خواننده اي ارزنده استنكات مهم و چكيده قابل توجهي را 
از لحاظ دقت در استنادات و ارجاعات اثر مناسب است ولي اشكاالت كوچك و قابل 

مي كند، به » اسكات لش«كه استناد به  246و  241اغماض وجود دارد مثالً در صفحات 
ه نام كريستوفرلش البته نويسنده جامعه شناسي ب. نوشته شده است» كريستوفرلش«اشتباه 

داريم ولي بر اساس فهرست منابع اين كتاب، تنها، اسكات لش مورد ارجاع نويسندگان 
  . درست نوشته شده است 256بوده كه درصفحه 

در كل كيفيت ترجمه مناسب و اشكاالت خبرشي درآن به چشم مي خورد براي نمونه در 
به » ...ط حقيقت را مي گويداگر خداوند فق«، يك سطر مانده به آخر عبارت 38صفحه 

كه اگر متن » ...اگر فقط خداوند حقيقت را مي گويد«نظر من شايد به صورت ديگر باشد 
  . اصلي در اختيار بود مي شد قضاوت قطعي كرد

در   problematicدر برخي معادل يابي ها اشكاالتي ديده مي شود براي نمونه واژه 
ترجمه نشده در حالي كه «  مسئله دار«به صورت ) 32و 23نمونه صفحات (سراسر كتاب 

  nation –stateيا تركيب . است» سؤال طلب«يا » سؤال برانگيز «معادل درست آن
ملت ترجمه كرده در حالي كه صحيح آن -را مثل ترجمه نادرست رايج به صورت دولت

آگ (دو نفر  28همچنين در صفحه. متفاوتي دارنداين دو تركيب معناي . دولت است-ملت
درپاورقي آمده در صورتي   ogiblyرا مقايسه كرده و فقط تلفظ انگليسي )بلي و ميلتون

كه نياز به توضيح مختصر داشت زيرا در اين صورت، معناي متن براي خواننده به ويژه 
  .دانشجو روشن نيست

لعه آن براي دانشجويان علوم اجتماعي و از اثر حاضر ساختار نسبتاً منسجمي دارد و مطا
تجديد ) انگليسي(اين متن اصلي . جمله مطالعات فرهنگي، نه فقط مفيد كه ضروري است
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هدف . ويرايش و تجديد چاپ و مكرر شده، نشانه اي مهم از پر خواننده بودن كتاب است
گيري  اب در پينويسندگان درتدوين كتاب، روشن و موجه است و نويسندگان تا پايان كت

يكي از اهداف كتاب، تحليل تقابل فرهنگ و تمدن است و . هدف خود پاي بند بوده اند
ديگري كوشش در روشن نمودن جايگاه مطالعات فرهنگي در مطالعات اجتماعي و نيز 
تأكيد بر رابطه فرهنگ با اقتصاد، سياست و جامعه است و به همين خاطر مطالعه آن به 

بنابراين، هرچند نهاد ترجمه در . يان مطالعات فرهنگي توصيه مي شودويژه براي دانشجو
. كشور ما از بازار آشفته اي رنج مي برد و معلوم نيست كه هر كتابي كه ترجمه مي شود

ضرورتان تأييد شده و نه برنامه اي منسجم براي ترجمه منابع كالسيك، مرجع و متني 
ين كتاب را براي ترجمه برگزيده، كاري سنجيده با وجود اين،مترجم يا هركسي كه ا. داريم

  .و مفيد كرده است
مترجم در ترجمه كتاب كوشش زيادي كرده كه قابل قدرداني است ولي در ترجمه متون 
نظري، تسلط نسبي بر زبان اصلي و زبان فارسي و موضوع كتاب شرط حداقلي است در 

  .ترجمه متون نظري بهتر است مترجم معلم هم باشد
  :چاپ هاي بعدي سه پيشنهاد عملي ميتوان ارائه داد براي

كه در فصل اول به طور (در پيشگفتار پيش از ذكر هدف . كتاب به كلي پيشگفتار ندارد
. بايد انگيزه نويسنده از نوشتن كتاب ذكر و از ضرورت نشر آن دفاع شود) ضمني بيان شده

يزه خود رااز ترجمه كتاب، انگ.بهتر است حتي مترجم هم پيشگفتاري بر كتاب بنويسد
عالقه اش به ترجمه اين گونه متون و چگونگي انتخاب كتاب براي ترجمه و داليل 

 .ضرورت ترجمه آن را بنويسد
در منابع نظري به طور كلي به مفاهيم و واژه ها تخصصي اصلي و فرعي به فراواني 

هاي  هرست الفبايي واژهف(اين آثار ترجمه اي حتماً نياز به واژه نامه. برخورد مي كنيم
اين كار . ذكر معادل ها در پاورقي كافي نيست. تخصصي و معادل آنها به فارسي، دارد

 .سيستماتيك نيست
در پايان كتاب، شتاب زده و به صورت ) فهرست تركيبي موضوعي ونام نامه (نمايه موجود 

ذكر وجهي ) نيست حتي برخي از آنها واژه(رفع تكليف انجام شده و واژه مهم، غير مهم 
به طور خالصه نمايه . ذكر شده، بسنده كرده اند) صفحات(كه يكي دو مورد تكرار آن 

  .نويسي پايان كتاب ناقص است





 

  
  
  
  

  »اصول و مباني: مطالعات فرهنگي«
  

  مهري بهار: نويسنده
  ، اولسمت :ناشر

  1386 :سال انتشار
  208: صفحات دتعدا

  
  1محمد حسين پناهيدكتر : ناقد

توسط  1386اثر دكتر مهري بهار در سال » اصول و مباني: مطالعات فرهنگي«كتاب    
  .صفحه به چاپ رسيده است 208انتشارات سمت در 

» مسائل فرهنگي«منبع اصلي درس در صفحات نخست كتاب اشاره شد كه اين كتاب 
همان » تغييرات فرهنگي«كارشناسي ارشد مطالعات فرهنگي و منبع كمكي براي درس 

تواند در بعضي از  رسد البته اين اثر مي رشته است ولي اين سخن صحيح به نظر نمي
آشنايي با «نياز با عنوان  هاي مطالعات فرهنگي منبعي كمكي براي درس پيش دوره

  .محسوب شود» فرهنگي مطالعات
درآمدي بر مطالعات «اثر سالمين دورنيگ و » مطالعات فرهنگي«توان به  از آثار مشابه مي

  .رضايي اشاره نمود اثر محمد» فرهنگي
شود خواندن  ميزان رواني اثر خوب است هرچند كه عدم انسجام الزم در كتاب سبب مي

كند  اثر ناگهان موضوع تغيير مي 12فحه مثالً در دومين پاراگراف كتاب در ص. آن كند شود
كه  18يا در صفحه . تواند برقرار كند نمي 1و خواننده ربط آن را با پاراگراف قبل در صفحه 

هاي  مطرح است و مؤلف به موضوع تفاوتها و تمايز» نگاه از درون به فرهنگ«بحث 
لم از نظر مانيوفسكي پردازد ما ناگهان در انتهاي پاراگراف موضوع چيستي ع ها مي فرهنگ

                                                            
  استاد دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه عالمه طباطبايي. 1
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از اين . پردازد شناسي مي شود و پاراگراف بعدي نيز به موضوع علم و معرفت مطرح مي
شود فراوان  شود و سبب كندي مطالعه مي موارد كه ربط منطقي بين مطالب گسسته مي

  .است
 بندي بطور مناسبي انجام به عالوه پاراگراف. خورد اشكاالت ويرايشي در كتاب به چشم مي

بعضي پاراگرافها بسيار طوالني است در حالي كه با توجه به موضوع . نشده است
مثالً صفحه . توانست به دو يا سه پاراگراف تفكيك شده و از خسته كنندگي متن بكاهد مي

در ..) .از اين زمان به بعد( 10كالً يك پاراگراف است در صورتي كه بهتر بود از خط :  1
پاراگرافي به طول بيش از يك صفحه ) 6(مورد  ،73يا در صفحه  .آمد پاراگراف ديگري مي

 ،170 – 169 ،81صفحات . پاراگراف مستقل است 3است كه به راحتي قابل تفكيك به 
بعضي اشكاالت نگارشي نيز در متن وجود . هاي ديگر هستند از جمله نمونه 177و  174

» بود« ،»است«جاي حرف ربط در پيشگفتار در جمله چهارم به  1دارد مثالً در صفحه 
مخالفان هويت استقالل فرهنگ  -1(در زير عنوان  15باشد يا در صفحه  تر مي مناسب
نگاري كتاب  رفت از لحاظ حروف به جاي كلمه استقالل، كلمه مستقل بايد بكار مي) عامه

شود كه نوع قلم از  گاهي احساس مي. وضع متوسطي دارد به نظر من قلم متن زيبا نيست
تر به نظر  كه صفحه اخير ريز 119و  118مانند (كند  يك صفحه به صفحه تفاوت مي

  .شود اي كه رنگ و پررنگ مي اي به صفحه رنگ متن از صفحه). رسد مي
. غالباً اصطالحات تخصصي در اثر، در حد الزم و در جاي مناسب بكار گرفته شده است

عنوان سطر اول  10مثالً در ص . ه استهايي شد دقتي رسد بي البته در مواردي به نظر مي
آمده ولي در جمله بعد به جاي تقابل از مفهوم تمايز استفاده شده » .. .بحث تقابل ميان«

» فرضي پيش«آخر پاراگراف اول اشاره به چهار  ،124يا در صفحه . كه هم معني نيستند
 148فحه در ص. رسند شده است ولي آنچه در ذيل آن آمده، پيش فرض به نظر نمي

اي استفاده شده  به جاي جامعه توده» اي فرهنگ توده«مفهوم  ،3پاراگراف دوم، سطر 
اي يكي  و صفحات بعد نيز، مفهوم فرهنگ مردمي با فرهنگ توده 151در صفحه . است

  .باشند گرفته شده كه معادل هم نمي
است، كه وجود هاي التين مفاهيم تخصصي به ندرت در متن يا پاورقي آورده نشده  معادل

هاي متفاوت است كه  سازي استفاده معادل يكي از ا شكاالت معادل. آنها ضرورت داشت
گرامشي گاهي با همين صورت و » هژموني«مثالً مفهوم . شود گاهي در اين اثر ديده مي

  .بكار رفته است) 119مثال ص (» سلطه«گاهي با مفهوم 



  167اصول و مباني   : مطالعات فرهنگي

 
 

كتاب به عنوان منبع كمكي براي درس  شد، اين  همانطور كه پيش از اين توضيح داده
در رشته كارشناسي ارشد مطالعات فرهنگي » آشنايي با مطالعات فرهنگي«نياز  پيش

تر و  توانست همان فصل دوم كتاب را به طور كامل اگر نويسنده محترم مي. مناسب است
  .گرديد تر تدوين كند، كتاب مناسبي براي درس فوق مي منسجم

صل تقريباً مستقل تشكيل شده و ربط الزم بين آنها برقرار نشده و كل كتاب در چهار ف
. شود اين مشكل در خصوص كتاب نيز ديده مي. نتيجتاً كتاب فاقد انسجام الزم است

باشند كه مطالب بر اساس آن تدوين شده  فصول كتاب فاقد يك طرح كلي منسجم مي
از منابع مختلف در كنار هم آوري شده  كند كه مطالب جمع خواننده احساس مي. باشند

براي مثال به . اند كه گاهي حتي ربط منطقي بين آنها برقرار نشده است چيده شده
در مطالعات فرهنگي مسائلي از قبيل «: كنم در پيشگفتار اشاره مي 2پاراگراف اول، ص 

. چيستي و چرايي فرهنگي و برداشتهاي انتقادي از آن مورد توجه قرار خواهد گرفت
روشن است كه بين » ...راين، مطالعات فرهنگي نه مدافع دين است نه مخالف دينبناب

در فصل اول كه بحث از تعريف فرهنگ است، پس از . مقدمه و نتيجه ربطي وجود ندارد
بحث فرهنگ و زندگي  ،5 – 6در صفحات » وسيع بودن معناي فرهنگ«صحبت از 

سپس . يع بودن معناي فرهنگ داردروزمره آورده است كه معلوم نيست چه ربطي به وس
بحث جايگاه مطالعه فرهنگ آمده است كه باز ربط منطقي با فرهنگ و زندگي روزمره 

موضوع نگاه از درون به فرهنگ آمده كه پس از يك  18برقرار نكرده است يا در صفحه 
ت پاراگراف درباره مكتب شيكاگو، بحث علم از نظر مالينوفسكي مطرح شده كه معلوم نيس

فصلها  بطور كلي فصول كتاب و حتي زير. چه ربط منطقي با نگاه از درون به فرهنگ دارد
كند اصل مطالب گم  حساس ميابطوري كه گاهي خواننده . باشند فاقد انسجام الزم مي

  .توان از بحث گرفت شده است و نتيجه خاصي نمي
كتاب بطور واضحي از . رسد كيفيت استفاده از منابع و گاهي توزيع آنها مناسب به نظر نمي

مفهوم «: كوش يكي از آنها كتاب دني. چند منبع بيش از حد معمول استفاده كرده است
مستقيم از  ترجمه فريدون وحيدا است كه بطور مستقيم و غير» فرهنگ در علوم اجتماعي

فرهنگ و «كتاب روز امونديلينگتون و سايرين با عنوان . آن بسيار استفاده شده است
طور كتاب مالنيوفسكي  همين. نيز بسيار استفاده شده است» شناسي فرهنگ معه؛ جامعهجا
به عالوه بر استفاده بيش از حد از اين كتابها مشكل اين » اي علمي درباره فرهنگ نظريه«
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شناسي است و تناسب  شناسي فرهنگ و دومي مردم است كه از دو كتاب اخير اولي جامعه
  .گي ندارندچنداني با مطالعات فرهن

رسد بيشترين حجم كتاب نقل قول مستقيم است ولي در خيلي از موارد مطالب  به نظر مي
پاراگراف اول نقل قول  35مثالً در صفحه . قول مستقيم آمده است بدون عالمت نقل

كل پاراگراف سوم كه بدون  37مستقيم از اليوت شده است كه مشكلي ندارد اما در صفحه 
تقيم از اليوت آمده است و پس از يك سطر مطلب از نويسنده دوباره عالمت نقل قول مس

نكته جالب ديگر اين است كه بيشترين . نقل قول مستقيم طوالني از اليوت آمده آست
 7قسمت نقل قول مستقيم اخير قبالً در نقل قول مستقيم  ديگري از اليوت در صفحه 

همين وضعيت درباره كتاب . قتي داردد آمده و در اينجا تكرار شده است كه نشان از بي
كتاب نقل  86در صفحه . شود كه از آن بسيار استفاده شده است مانيوفسكي هم ديده مي

قول مستقيمي از مالنيوفسكي آمده است كه مشكلي ندارد ولي قبل و بعد از اين نقل قول 
ول مستقيم كه نقل ق) 87و  86 ،85صفحات (در صفحه مطالب عيناً از مالينوفسكي آمده 

تا  36همچنين از اول صفحه . قول مستقيم داشته باشد است بدون اين كه عالمت نقل
قول  نقل قول مستقيم از مالنيوفسكي است ولي به صورت نقل 37اوايل صفحه 

كنترل اين دو كتاب كه در دسترس . مستقيم است و عالمت نقل قول مستقيم ندارد غير
ز مطالب كه فاقد عالمت نقل مستقيم است، در واقع دهد خيلي ا اينجانب بود نشان مي

  .رود اند، كه يك اشكال جدي در استناد بشمار مي نقل قول مستقيم
هاي ديگر همين وضع را داشته  با توجه به دو نمونه فوق احتمال دارد بسياري از نقل قول

 از صفحه مثالً. باشند مخصوصاً از كتاب كوش كه بسيار از آن در كتاب استفاده شده است
نقل قول  20تقريباً كل صفحه . باشد مستقيم از كوش مي نقل قول مستقيم و غير 16تا  1

  .باشد مستقيم طوالني از كوش مي
انجام شده بودن » همان جا«خيلي از ارجاعات با . نحوة ارجاعات نيز خالي از اشكال نيست

قبلي باشد، ولي چنين  اين كه صفحه ذكر شود، كه ظاهراً بايد همان صفحه ارجاع شدة
گاهي مطالبي از يك منبع آورده ..) .و 48، 34، 27 ،19مانند ص . (ارجاعي مناسب نيست

شده كه  در درون آن ارجاعاتي وجود دارد كه ظاهراً عيناً ارجاعات آنهم آمده است مانند 
و در داخل اين ) 59 – 56؛ 1381: خالصه ازكوش: (كه نوشته شده 85 – 84صفحات 

  .باشد نه نويسنده ه ارجاع به مالينوفسكي وجود دارد كه از خودكوش ميخالص
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ذكر شده كه مطالعات فرهنگي نه مدافع  2طور كه قبالً اشاره شد در ابتداي صفحه  همان
رسد خوانش نويسنده از مطالعات فرهنگي قرائتي  به نظر مي. دين است و نه مخالف دين

  .مال شده استسكوالر است و همين مشي هم در كتاب اع
آنهم البته (بحث اليوت را در رابطه مذهب و فرهنگ پيش كشيده  38 – 37در صفحه 

بطوري كه به نظر اليوت هيچ فرهنگي بدون مذهب ) بدون ربط با موضوع آن قسمت
اي درباره رابطه مذهب  از اين بحث بدون اينكه نتيجه. تواند به وجود آيد و تداوم يابد نمي

هايي درباره  شد از اين بحث نتيجه شود، در حالي كه مي گي بگيرد رد ميبا مطالعات فرهن
هم درباره  197 – 196و  138در صفحات . ماهيت مطالعات فرهنگي در ايران گرفت

در . اي به رابطه آن با مذهب نشده است مطالعات فرهنگي در ايران صحبت شده اشاره
با فرهنگ جامعه ميزبان ارتباط  كند كه حالي كه ماهيت مطالعات فرهنگي ايجاب مي

مطالعات فرهنگي در ايران در  139 – 138در صفحه . اي برقرار كند جدي و مسئوالنه
هايي چون مطالعات زنان، مطالعات جوانان، مطالعات ديني و مطالعات اسالمي  كنار رشته

. رنداي كه هر زمان ممكن است پايان پذي ذكر شده كه همه بدون مدافع هستند به گونه
در ايران بدون مدافع .. .اين مطلب قابل فهم نيست كه چگونه مطالعات ديني و اسالمي و

  .هستند
گيري مطالعات فرهنگي در ايران شده كه  نيز مروري بر شكل 197 – 196در صفحات 

اطالعات نادرستي ارائه شده است و دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران ايجاد كننده 
در حالي كه اين رشته در داشنگاه عالمه . شده است 83 – 82ل اين رشته در سا

 72اندازي شده بود و از سال  طباطبايي، دانشكده علوم اجتماعي چند سال پيش از آن راه
به مطالعات فرهنگي تغيير يافت و برنامه  1380تحت عنوان امور فرهنگي و در سال  80تا 

الحاتي در دانشگاه تهران در قالب مطالعات مطالعات فرهنگي دانشگاه عالمه با اعمال اص
اطالعي نويسنده محترم را  اندازي شد اين كمال بي راه 83 – 82فرهنگي و رسانه از سال 

حتي نام دانشكده . رساند كه كالً مطالب اين در صفحه را خالف واقع درج كرده است مي
ن كرده و نام رشته قبل از عنوا» دانشكده علوم ارتباطات«علوم اجتماعي دانشگاه تهران را 

  .نوشته است» مديريت فرهنگي«مطالعات فرهنگي را 
كند كه كامالً با وضعيت اجتماعي و فرهنگي  ماهيت رشته مطالعات فرهنگي ايجاب مي

دهد چگونه اين رشته  طور كه خود اشان نشان مي كشور تطبيق يافته و بومي شود همان
اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي انگليس انطباق  در دانشگاه بيرمنگام انگليس با وضعيت
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اي در ايران پياده شود ابعاد مخرب  طبيعي است كه اگر اين رشته بطور ترجمه. داشت
  .تواند داشته باشد فرهنگي مي
شود عالوه بر ويراستاري مجدد كتاب و ارتقاء طرح و كاغذ و چاپ كتاب در  پيشنهاد مي

ت زير اعمال شود تا براي درس آشنايي با صورت چاپ مجدد آن بهتر است اصالحا
  :مطالعات فرهنگي مفيد واقع شود

  .تر گردد تر و منسجم تر، كامل فصل دوم كتاب مبسوط -1
 .فصل اول كتاب كالً حذف شود -2
طور كه پيشنهاد شد به آشنايي با مطالعات فرهنگي، فرهنگ  عنوان كتاب همان -3

 .عامه و مصرف تغيير يابد
 .تقويت شودانسجام فصول ديگر  -4
كه (اند اصالح شوند  مستقيم آمده هاي مستقيم كه به صورت نقل قول غير نقل قول -5

در اين صورت احتماالً بخش اعظم كتاب صورت نقل قول مستقيم پيدا كرده و 
 .يا خالصه شوند) عادي خواهد شد غير

 .فصل مربوط به مصرف بسيار خالصه شود -6
حذف ) صفحه است 3كه (ر ايران مطالب وصلي مربوط به مطالعات فرهنگي د -7

 .باشند شوند چون خالف واقع مي
قسمتي در فصل دوم درباره ماهيت و ضرورت بومي بودن مطالعات فرهنگي و در  -8

 .زمينه رابطه آن با مذهب اضافه شود
 .ها آمده شود هاي التين اسامي و مفاهيم تخصصي در پاورقي معادل -9

دروس مسائل فرهنگي و تغييرات سخن سمت كه در آن اعالم شده كتاب براي  -10
تواند باشد، اصالح شود و به عنوان منبع كمكي براي  فرهنگي منبع اصلي و كمكي مي

 .نياز آشنايي با مطالعات فرهنگي اعالم شود درس پيش
 
  



 

  
  
  
  

  »شناسي فرهنگي جامعه«
                                                                                 

  امام جمعهفرهاد : نويسنده
  ، تهراننشر مركز :ناشر

  تهران: محل نشر
  1388 :سال انتشار
  دوم: نوبت چاپ

  178: تعدا صفحات
  

                                                                                                              1محمد حسين پوريانيدكتر : ناقد
  : معرفي كلي اثر و مولف 

نوشته دكتر  فرهاد امام جمعه، پژوهشگر ونويسنده . "جامعه شناسي فرهنگي "تاب ك    
آن منتشر شده ) چاپ دوم(،1388عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اراك است كه در سال 

هاي فرهنگ روش  صفحه نوشته شده وبه ابعاد فرهنگ مباني و آموزه 178كتاب در . است
تدوين شده  مبحث كتاب در سيزده فصل تنظيم و. ي مطالعه فرهنگ پرداخته استشناس
تحت عنوان پيش درآمدي بر شناخت جامعه به چيستي قانون : فصل اول. است

اهميت : فصل دوم.  مندي،فوايد وتخصص گرايي در علم جامعه شناسي پرداخته است
پايگاه  ت جامعه وفرهنگ،به خلق:فصل سوم .شگفت آورشناخت جامعه را بررسي مي كند

گزارشي تاريخياز قلمرو : فصل چهارم. انسان،فرهنگ وساخت اجتماعي پرداخته شده است
مالك هاي شناخت مسايل انساني و : فصل پنجم.  علوم اجتماعي تدوين شده است

فرهنگ از ديد گاه مكاتب جامعه : فصل ششم. اجتماعي را مورد بحث قرار داده است
 تفسيري،ساختارگرايي، ديالكتيكي، اثباتي، برون ها ونگرش هاي شناسي با رهيافت

                                                            
 اسالمي استادياردانشگاه آزاد اسالمي نراق و پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ. 1
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مورد توجه قرار ) ها ها و بازي هاي انتقادي و نظريه نقش ديدگاه(مدرنيستي كاركردي،
  .  گرفته است

ها وهنجارهاي فرهنگي  نگرش وبينش جامعه شناسي فرهنگي اسالم، ارزش: فصل هفتم 
مباني : فصل هشتم. در قرآن،تحليل جامعه شناختي از قرآن مورد توجه قرار گرفته است

وآموزه هاي فرهنگ شناسي قلمرو علمي واستقالل فرهنگ، تفاوت ها و الگوهاي دروغين 
  .  فرهنگي پردازش نموده است

اخت فرهنگ بينش روش شناسي مطالعه فرهنگ،مالكي براي سنجش وشن: فصل نهم
توانايي عملكردي : فصل دهم. وشكل گيري نظم هاي رفتاري مردم پرداخته شده است

. هنجارهاي فرهنگي وبه مكانيزم خودكاركيفر و مجازات اجتماعي را بررسي نموده است
تحت عنوان آسيب شناسي تغيرات فرهنگي و گسيختگي در روابط اجتماعي : فصل يازدهم

درنظام كنترل ونظارت اجتماعي به رشته تحرير در آورده وفرهنگي، محدوديت وبحران 
و عوامل باز دارنده آن را بررسي  "عفاف"تحليل جامعه شناختي: فصل دوازدهم.  است
فرهنگ كار و امور فرهنگي در دانشگاه، چالش ها و موانع آن را : فصل سيزدهم. كند مي

نامه از تمام مباحث كتاب ارائه  در پايان كتاب نامه و واژه.  مورد تحليل قرار داده است
  . شده است

  :تحليل بيروني و محيطي اثر 
اين كتاب به گفته مولف كه در ديباچه آن بيان شده است و اولويت به بحث فرهنگ و 

محقق به دنبال اين است كه پل ارتباطي بين جامعه . فرهنگ شناسي نيز داده شده است
شناسي  م چنين مكاتب و ديد گاه هاي جامعهشناسي و فرهنگ شناسي را برقرار كند و ه

در اين ميان چه پيام علمي و كاربردي دارا هستند را مورد بررسي قرار داده است، وي 
درصدد است كه آيا الگو هاي انديشه و برداشت هاي نظري قرآن شناختي از پايگاه علمي 

ي فرهنگ شناسي را و اظهار نظر بر خوردار است و مي تواند نويد تحليل ها و تبيين ها
هرچند جزء يك مقاله وآن هم به ابعاد موضوع در اين زمينه پرداخت . بدهد وبه ثمر برسد

هدف ديگري كه نويسنده براي تدوين جامعه شناسي فرهنگي متذكر شده . نشده است
گيري  است، اين است كه فرهنگ، چگونه به عنوان نيروي مستقل وموثر در شكل

هاي  مردم در جريان كنش ها و واكنش ها ي اجتماعي و ساختاررفتار،افكار و اخالق 
و مضاف بر اين متذكر شده اند كه امروزه يك رشته مستقلي . ارتباطي شان عمل مي كند

هاي  به عنوان يكي از گرايش "فرهنگ شناسي"با محوريت  "مطالعات فرهنگي"به نام 
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داده است وتالش در جهت تخصصي جامعه شناسي و مردم شناسي را به خود اختصاص 
 .غني سازي توليد ادبيات در اين رشته مي باشد هدف ديگر اين كتاب است

  :نقد و ارزيابي كلي اثر 
در اين نوشتار مي خواهيم عالوه بر ادبيات توليد شده درحوزه جامعه شناسي فرهنگي با 

ها صوري  اين ايرادايده و رويكرد ديني برخي ايراد هاي آن را مورد بررسي قرار دهيم كه 
هدف نگارنده از نوشتن اين نقد وبررسي،ياد آوري نقص ها و ايجاد . و محتوايي است

بررسي  نقد و. زمينه براي برطرف شدن،با هدف استفاده هرچه بيشتر از اين اثر است
غرض و دلسوزانه و برطرف كردن اشكال هاي كتاب مي تواند به كمال وغناي آن  بي

در اين قسمت به نقاط . اده بيشتر آن در سطحي وسيع تر كمك نمايدبيفزايد وبه استف
  .                           نماييم قوت و ضعف شكلي، نقاط قوت و ضعف محتوايي به شرح زير اشاره مي

  
  :نقاط قوت شكلي -1 

  .رواني ورسايي در حد متوسط ارزيابي مي شود _
  .ي باشدصفحه آرايي و حروف نگاري در حد متوسط م _
اين كتاب به عنوان پيش درآمدي براي آشنايي دانشجويان در حوزه جامعه شناسي  _

  .فرهنگي  مناسب است
  :نقاط ضعف شكلي -2
  .تايپي و ويرايشي در متن اصلي فراوان در ويراست دوم ديده مي شودايرادهاي  _
گذاري  اعراببراي نمونه . در اسنفاده از آيات قرآن،دقت كافي به عمل نيامده است _

  .صورت نگرفته وحتي در امالي اسامي هم اشتباهاتي ديده مي شود
  .الگوي يكسان در نوشتن پاورقي و ياد داشت ها ديده نمي شود _
  :نقاط قوت محتوايي -3
  .از حيث كاربرد اصطالحات تخصصي نسبتاً مطلوب است، اما مشكالتي دارد _
  .استن بر قوت محتوايي افزوده وايبرخي اوقات از جداول استفاده شده در  _
  .در برخي فصول و سرفصل شوراي برنامه ريزي دروس همخوان است _
  .به عنوان منبعي كمك درسي مطلوب است_
از مزاياي  "نگرش و بينش جامعه شناسي فرهنگي اسالم"ارائه يك فصل تحت عنوان  _

  .اين كتاب است
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هاي  اثر به ارزش. ه مي شودنوعي جهت گيري اسالمي و بومي در اين كتاب ديد _
  .   اسالمي و بومي توجه دارد

  .                                           اثر فاقد مخرب اجتماعي و سياسي است _
  
  :نقاط ضعف محتوايي -4
، 139باليزم در ص نار هم نيست،مانند مدرنيزم و گلوبرخي موارد معادل هاي خوبي ك  _

يا بهتر بود به جاي . كه متفاوت اند اما هم معني گرفته شدند 118يا الگو و مدل در ص 
از داده ها به عنوان  و به جاي اطالعات بهترسكوالريزم از عرفي شدن يا دنيوي شدن 

 .استفاده شود (data)معادل انگليسي  
برخي فصول با مقدمه و .ده نمي شودالگوي يكساني در استفاده از مقدمه، پيشگفتار،دي _

 .13و12برخي با پيشگفتار ودر برخي هيچ كدام مانند فصول 
كتاب فاقد جامعيت الزم است برخي از فصول مجموعه مقاالت در عرصه فرهنگ  _

هاي  از آموزهاز سوي ديگر . جامعه شناسي فرهنگ پرداخته نشده ياما به مولفه ها. است
 .ستفاده شده استاسالمي و ديني هم كمتر ا

هاي آموزشي و  كتاب كتاب فاقد ساختار. سازگاري مطلوبي ميان عنوان و محتوا نيست  _
 .درسي است

روابط . قاعده ي يكساني از حيث انسجام و نظم منطقي در بين فصول بر قرار نيست _
برخي فصول بدون نتيجه گيري و ارجاعات، برخي . منطقي ميان فصول روشن نيست

  .ل عنوان منابع،يادداشت فصل آمده استموارد زي
 .به قدر كفايت از منابع موجود استفاده نشده است   _
شود كه  برخي از فصول كتاب مقاله است كه در متن اشاره شده است، پيشنهاد مي _

 .باشد مناسب تر است "مجموعه مقاالت جامعه شناسي"عنوان اين كتاب 
  



 

  
  
  
  

  »فرهنگ و كنش عمومي«
  

  زاده علي بختيار/  ويجانيدرا رائو و مايكل والتون: مترجم/  نويسنده
  پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي :ناشر

  تهران: محل نشر
  اول: نوبت چاپ
   1387: سال انتشار

  359 :تعداد صفحات
  

  1حسين بني فاطمهدكتر: ناقد
اي در خصوص ارتباط بين  با اتخاذ بينش ميان رشته» فرهنگ و كنش عمومي«كتاب    

هاي مختلف علوم انساني و اجتماعي همچون  هاي شاخه فرهنگ و توسعه، از نظريه
هاي  استفاده از نظريه. شناسي، اقتصاد و تاريخ استفاده كرده است شناسي، جامعه مردم

عي و اقتصادي به شناخت بيشتر ابعاد و زواياي هاي اجتما گوناگون براي مطالعه پديده
هاي  ريزي بيني و برنامه پديده منجر شده و با حصول آگاهي كالن، امكان كنترل، پيش

نگر در عين  جانبه و جزئي بنابراين كتاب مذكور با ديدي همه. آورد دقيق را فراهم مي
تا در كنار شناخت  ريزي كرده نگري، ديالكتيكي بين سطوح كالن و خرد را طرح كالن

در كل . هايي عالمانه و عقالني ارايه دهد حل گسترده و عميق مسايل، قادر باشد راه
هاي ظريف بين فرهنگ و توسعه  توان هدف عمده اين كتاب را موشكافي پيوند مي

ارتباطي برابر . دانست؛ بدون آنكه يكي از طرفين در موضع فرودست يا فرادست قرار بگيرد
ين فرهنگ و توسعه كه بصورت همگام در مسير اعتالي زندگي انسان حركت و متقابل ب

ياري به سوي   كنند و در صورت واپسماندگي يك طرف، طرف ديگر با تواضع دست مي

                                                            
استاد جامعه شناسي دانشكده علوم انساني و اجتماعي دانشگاه تبريز .1  
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چنين همگامي در ميان دو جنبه مهم از زندگي اجتماعي انسان قادر است . كند آن دراز مي
ها و تشابهات را به نفع خير عمومي  ه و تفاوتانسجام و يكپارچگي را در جامعه بوجود آورد

چيني  در ادامه به نقاط مثبت و قابل نقد؛  و معايب شكلي، محتوايي و حروف. به پيش براند
  .شود كتاب اشاره مي

  نقاط قوت
هاي فرهنگي توجه كرده و احترامي به انواع  كتاب مذكور از اين لحاظ كه به تفاوت) 1

شود يكي از بهترين منابع براي افرادي است  حات مشاهده ميها در بسياري از صف فرهنگ
  .كنند كه فرهنگ را جنبه اصلي و مهم زندگي اجتماعي انسان تلقي مي

هاي متفاوت در اين كتاب منجر به اين شده است كه اصالتي كه  احترام به فرهنگ) 2
ال واقع شود كند، مورد سو ترين فرهنگ بيان مي فرهنگ غرب براي خود به عنوان پيشرو

محور غرب رها  هاي تفكر خود گيرد كه ذهنش از قيد و بند و خواننده در وضعيتي قرار مي
  .هاي ديگر با دقت بيشتري توجه كند شده و به فرهنگ

هاي  گرايانه از نقش فرهنگ در توسعه را كه منوط به تغيير فرهنگ اين كتاب تفكر جبر) 3
باشد به چالش كشانده و نشان داده است هر  ميهاي غربي  ها و ارزش بومي طبق خواسته

  .تواند داراي پتانسيل توسعه باشد فرهنگي مي
هاي قومي در يك كشور به منظور وصول به توسعه، در  از نظر كمك به كاهش تنش) 4

كاران توسعه با  اندر هاي مناسبي ارايه شده است و مسئولين و دست اين كتاب استراتژي
گرا را شناسايي كرده و بر  شوند ريشه تخاصمات و جريانات واپس مطالعه كتاب قادر مي

اي  به عبارت ديگر مطالب كتاب شيوه موشكافي جريانات فرهنگي و توسعه. آنها فايق آيند
  .جوامع چند قوميتي را عرضه كرده است

در اين كتاب معايب و مزاياي جهاني شدن فرهنگ مورد بررسي قرار گرفته و خطرات ) 5
  .دن فرهنگ بر فرهنگ هاي محلي و بومي نشان داده شده استجهاني ش

گذار  هاي شخصيتي مواردي مهم و تأثير كتاب مذكور از جنبه طرح اين موضوع كه تيپ) 6
در توسعه يك كشور هستند، به ابعاد شخصيتي توسعه اشاره كرده و در حركتي هوشمندانه 

ي عامل فرهنگ بوده و براي هاي شخصيتي محصول و به نوع گوشزد كرده است كه تيپ
البته بايد ذكر . توان به دستكاري در هر دو جنبه اقدام كرد قرار گرفتن در مسير توسعه مي

شوند و  كرد كه در اين كتاب هيچكدام از موارد فرهنگ يا توسعه قرباني همديگر نمي
  .باشد همواره در تمام صفحات وجود آنها بصورت مشروع مورد حمايت مي
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هاي بالكان و  ها از جمله هند، كشور در خصوص شرايط فرهنگي برخي از كشوركتاب ) 7
  .آمريكاي التين اطالعات درخوري را ارايه داده است

سازي جزم انديشان فرهنگي كه تغيير يا اصالح  تواند گامي در متقاعد محتواي كتاب مي) 8
ه امري مذموم تلقي را به بهاي وصول به توسع) و نه نفي يا نابودي فرهنگ(در فرهنگ 

پذير است و دوماً افزايش رفاه و  كنند، بردارد و نشان دهد كه اوالً فرهنگ انعطاف مي
شود بلكه به تصحيح برخي از  توسعه اقتصادي نه تنها به نابودي تام فرهنگ منتهي نمي

شود و ممكن است فرهنگ بومي را جهاني  ها و شكوفايي كلي فرهنگ منجر مي بخش
شود قدرت  مسلم است زماني كه كشوري از نظر اقتصادي توسعه يافته تلقي مي زيرا. سازد
هاي آن كشور در  آورد و امكان فراگير شدن ارزش زني فرهنگي بااليي بدست مي چانه

  .رود سطح جهان باال مي
  .نويسي در كتاب به شكل كامل انجام شده است ارجاع) 9

ده است و برخي موارد وجود داشت كه ترجمه كتاب بصورت سليس و روان انجام ش) 10
كميسيون «عنوان  196به عنوان مثال در صفحه . به نارسايي ترجمه ارتباطي نداشت

كميسيون «: توان به دو شكل خواند را مي» جهاني فرهنگ و توسعه سازمان ملل متحد
ي  كميسيون جهاني فرهنگ و؛ توسعه«يا » جهاني فرهنگ و توسعه در سازمان ملل متحد

  .بهتر است راهكاري براي اين مورد و موارد مشابه يافته شود. »ازمان ملل متحدس
» تغيير ترجيحي«بهتر است » تحول ترجيحي«به جاي اصطالح  27در صفحه ) 11

  .استفاده شود
  .بهتر است» عامليت«كلمه » كارگزار«به جاي كلمه  31در صفحه ) 12
در » آيا فرهنگ اهميت دارد«وان كتاب در پاراگراف دوم بهتر است عن 44در صفحه ) 13

  .داخل گيومه گذاشته شود
  .نوشته شود» بد هستند«بهتر است » بدند«در پاراگراف آخر به جاي  86در صفحه ) 14
سلسله «از اصطالح » پايگان محوري«بهتر است به جاي اصطالح  121در صفحه ) 15

  .استفاده شود» مراتبي
رساتر » سرمايه گذاري اماني«از » گذاري امانتي سرمايه«اصطالح  159در صفحه ) 14
  .باشد مي
اند و اين امر جمله  در مورد شش دو كلمه عالقمند با هم نوشته شده 169در صفحه ) 15

  .را مخدوش كرده است
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  .نوشته شود» آل ايده«بهتر است » آل ايد«در پاراگراف آخر به جاي  174در صفحه ) 16
اند در صورتي كه  ناامني و عدم امنيت با هم بكار رفتهسطر دوازده  257در صفحه ) 17

  .وجود تنها يكي از آنها كافي است
  .با يك فاصله در ميان نوشته شود» ياد داشت«سطر دوم بايد فعل  264صفحه ) 18
زيرا جمله . حذف شود» تقويت كننده«سطر هفت بايد نقطه كنار كلمه  270صفحه ) 19

  .ادامه دارد
  
  



 

  
  
  
  

  »نوسازي، تغيير فرهنگي و دموكراسي«
  

  يعقوب احمدي/  رونالد اينگهارت و كريستين ولزل: مترجم/  نويسنده
  ، تهران، اولكوير :ناشر

  1389 :سال انتشار
  440 :تعداد صفحات

  
  1اي سبزه محمد تقيدكتر : ناقد

اثر رونالد اينگهارت و كريستين ولزل » نوسازي، تغيير فرهنگي و دموكراسي«كتاب    
صفحه به چاپ رسيده  440توسط انتشارات كوير در  1389ترجمه يعقوب احمدي در سال 

  .است
شناسي صنعتي و  شناسي توسعه، جامعه اين اثر در دروس تغييرات اجتماعي، جامعه

تواند به عنوان  شناسي سياسي در رشته علوم اجتماعي و در مقطع كارشناسي مي جامعه
  .اثري فرعي مورد استفاده قرار گيرد

گونه مشكلي در درك و فهم مطالب متن وجود  ترجمه متن سليس و روان است و هيچ
يا جدا در ترجمه اثر شيوه نگارش قديم و جديد با هم تركيب شده است مثالً نوشتن . ندارد

در بعضي جاها تركيب و در بعضي قسمتهاي » ثروتمند« ،»قطاري هم«كردن كلماتي مثل 
در .. .كلماتي مثل جوانتر، هيچكس، همچنانكه، همگرا و. ديگر جدا نوشته شده است

بايد ) چه قديم و يا جديد(در صورتي كه سبك نگارش . سراسر كتاب قابل مشاهده است
  .شد سازي مي يكسان
طرح روي صفحه . و حروف نيز ريز است) سطر 26(موجود در هر صفحه زياد  هاي سطر

ها و  برخي از نمودار. با موضوع كتاب ارتباط چنداني ندارد) برگ درخت و زمينه آن(

                                                            
  عضو هيئت علمي دانشگاه رازي كرمانشاه. 1



  معرفي و نقد و بررسي كتب علوم اجتماعي نقدنامه   180

صفحه  1 – 2مثالً شكل . ها در جدوال خوانا نيستند كه احتماالً اسكن شده باشند نقشه
مطالب برخي از جداول و يا اعداد هم به  چنين هم. 139صفحه  1 – 8و يا شكل  92

 – 8، شكل )294ص ( 2 – 9از جمله شكل . اند صورت فارسي و هم انگليسي نوشته شده
  ).245ص ( 9 -2 – 8يا شكل ) 253ص ( 4

نويس و توضيح  بعضي از اصطالحات تخصصي نياز به زير. اثر فاقد پيشگفتار و نتيجه است
» ليبرال  دموكراسي غير«مثالً اصطالحاتي نظير دارند كه توضيح داده نشده است 

در » گرايي سياسي مصرف«و يا ) گفتار پيش 31ص («كيفيت  ناقص و بي» انتخاباتي«
كه » قرائت امپرسيونيستي«نوشتن كلماتي مانند . كه يك مفهوم جديد است 63صفحه 
ر صورتي بدون ترجمه در كتاب بكار رفته است د 198يا ژنوسايد در صفحه  384صفحه 

به جاي ژنوسايد استفاده كند و معادل » نسل كشي«توانست از كلمه  كه مترجم مي
  .هايي كه در زيرنويس بياورد سازي تعداد معادل. نويس بياورد انگليسي آن را در زير

رسد در  عدد مي 20هايي كه در زيرنويس كتاب آمده است به كمتر از  سازي تعداد معادل
كند بسيار كم  اي كه مطالب پيچيده را بحث مي صفحه 400 صورتي كه براي يك متن

، 209، 164، 190، 53، 60، 74، 57، 62، 45، 31ها در صفحات  از جمله معادل. است
سازي نيستند بلكه  است كه بسياري از آنها معادل 362، 301، 299، 261، 295، 240

صورتي كه در ). 190اي بي ام ص ( IBMعالمت اختصاري هستند همچون شركت 
و بسياري از مطالب ديگر نياز به  215كلماتي نظير ستاهل، فرهنگ مدني در صفحه 

هاي  گيري از ابزار هاي بهره از نظر شاخص. سازي انگليسي يا حتي توضيح دارند معادل
كتاب وضعيت بسيار  ،...بندي، جدول، آمار و علمي همچون طرح بحث مقدماتي، جمع

نقشه فرهنگي جهان و مناطق كه يك طرح (نقشه، تصوير مناسبي دارد و از جداول، 
طرح مسأله، بحث چارچوب تئوريك، سابقه موضوع و رد (، بحث مقدماتي )ابتكاري است

هاي تجربي به اندازه  هاي قبلي با استفاده از داده يا انتقاد نظريات پيشين يا اثبات نظريه
هاي حوزه  تر خاص كتاب يشدر صورتي كه اين خصوصيت ب. كافي استفاده نموده است

تر كتابي در علوم انساني از اين همه  شناسي و تجربي است و كم علوم طبيعي، زيست
  .نقشه، نمودار و جدول استفاده نموده است

هايي از  اين كتاب بر اساس يك سري تحقيقات ميداني محقق تهيه شده است ولي فصل
فيد هستند مثالً فصل پنج كتاب به كتاب براي دروس ياد شده در ابتداي اين نوشتار م

و از صفحه ) شناسي صنعتي جامعه(پردازد  صنعتي و فراصنعتي مي  بحث سياست در جامعه
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بحث تغيير فرهنگ سياسي  344بحث زنان در جامعه صنعتي و صفحه  372الي  365
 همچنين داليل از بين رفتن نابرابري جنسيتي در جوامع صنعتي را در. غرب را دربردارد

بحث بحران در 167الي  164سازد و در صفحات  مطرح مي 365الي  371صفحات 
در فصل يك، نظريه بازنگري شده نوسازي . كند دموكراسي غربي و مشاركت را مطرح مي

و ديدگاه نوسازي در توسعه را مطرح و ضمن طرح انتقاداتي به آن اين نظر را تكميل و به 
  ).82الي  40 صفحات. (دهد صورت كاملتري ارائه مي

نويسندگان در هر فصل ابتدا، . مطالب كتاب از يك نظم منطقي منسجمي برخوردار است
ترين تحقيقات تجربي را كه تاكنون  پردازند و سپس مهم به چارچوب نظري بحث مي

كنند و سپس به استخراج و  درباره موضوعات انجام شده است و حاصل آنها را ذكر مي
هاي حوزه تحقيقات و يا نظريات قبلي  پذيري يافته ميزان انطباقهاي خود و  تحليل داده

بندي نتايج تحقيقات خود را با تحقيقات قبلي و نظر خود را با  پردازند و در بحث جمع مي
هاي خود را با  گذارند و نكات اشتراك و اختالف ديدگاه پردازان قبلي به بحث مي نظريه
  .دهد هاي ديگر توضيح مي ديدگاه
توان به تهيه نقشه فرهنگي، استفاده از انواع جداول يك  هاي اين اثر مي آوري له نواز جم

اي  بعدي، دو بعد و چند بعدي تحليل رگرسيون و تحليل مسير و استفاده از تكنيك مقايسه
همچنين . ها و استفاده از مطالعات طولي، تحليل نسلي، پانل اشاره نمود در تحليل داده
و ) كنش جمعي(سطح فردي، اجتماعي ) 10فصل (د سطحي هاي چن ارائه تحليل

% 85جامعه كه شامل  81هاي پيمايشي  و اتكا به داده) الملل حوادث بين(المللي  بين
مؤلفان مدلي را آزمون  3در فصل . هاي ديگران است جمعيت جهان است از جمله نوآوري

در بخش صنعت، تجربه  سرانه، درصد نيروي كار كنند كه بر اساس چهار عامل درآمد مي
ها و عقايد مردم جوامع مختلف  بيني ارزش حاكميت كمونيست و ميراث فرهنگي، به پيش

هاي  نويسندگان آراء  و ديدگاه. شود اند، كاري كه در علوم انساني كمتر ديده مي پرداخته
پوتنام   دهند به طور مثال، نظريه پردازان مطرح در علوم انساني را مورد بحث قرار مي نظريه

و يا ) 198ص (كنند  و هانتينگتون در مورد كاهش سرمايه اجتماعي در آمريكا را رد مي
در فصل يك بحث ) 186ص (كنند  ها انتقاد مي نظريه جهاني شدن فرهنگ و ارزش

هاي خود را با  مفصلي در مورد ديدگاه نوسازي نموده و نكات اختالف و اشتراك ديدگاه
  .كنند وسازي مطرح ميپردازان كالسيك ن نظريه

  :گيرند هاي زير ايراد مي نوسازي در توسعه از جنبه  مؤلفان به نظريه
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انتقاد به تز تك خطي توسعه و اين كه توسعه مترادف با غربي شدن و آمريكايي شدن  -1
  ) 79 – 77صص (نيست 

سنتي جامعه رو به افول نبوده و همراه  –هاي ميراث فرهنگي  دين و ساير جنبه -2
  .نوسازي محو نخواهد شد

  ) 79ص ( گيري نيست  گرايي فرهنگي جهاني در حال شكل هم -3
بناي تغييرات اجتماعي  به عنوان زير) هاي فرهنگي ارزش(به عالوه نويسندگان به فرهنگ 

دانند  توسعه را مترادف با انتخاب آزاد و مستقالنه مترداف مي. كنند و نه به اقتصاد نگاه مي
نزديك است به طور مثال در » توسعه به مثابه آزادي«نظريه آمارتياس،  تر به كه بيش
تفسيري از توسعه انساني بر آن است كه «: نويسند پاراگراف اول، مي ،381صفحه 

گسترش انتخاب انساني مستقالنه عنصر مركزي توسعه انساني است و شواهدي كه ارائه 
مان جهاني انسان است از اين رو دهند كه انتخاب مستقالنه نيز آر كرديم نشان مي

اجتماعي بر دموكراسي را بدون واسطه و مستقيم  –نويسندگان اثر توسعه اقتصادي 
تر باشد، شانس بيشتري براي  هرچه ملتي ثروتمند«گويد  داند، چنان چه ليپست مي نمي

نفسه  اجتماعي را في –نويسندگان توسعه اقتصادي ) 228ص (» حفظ دموكراسي دارد
بايد  كنند كه اگر اينگونه بود مي دانند و لذا استدالل مي دموكراتيك شدن نمي موجب
هاي دموكراتيك بودند، در عوض اثر   هاي صادر كننده نفت الگويي براي كشور كشور

توسع اقتصادي  اجتماعي بر دموكراسي عمدتاً از طريق گرايشي به رشد تغييرات فرهنگي، 
  )230ص . (پذيرد دهند انجام مي راز وجود را افزايش ميكه تأكيد بر رهايي انساني و اب

هاي ابراز وجود هم موجب رشد جوامع  ارزش«ادعاي اصلي نويسندگان اين است كه 
نوسازي را به فرايند توسعه  گردد و هم كنند، مي گراتري كه برآزادي انساني تأكيد مي انسان

  )255ص (» سازد انساني مبدل مي
موضوع شكل (آمد،  هاي ابراز وجود و دموكراسي كار ابطه بين ارزشنويسندگان در تحليل ر

در مورد  213شان در مورد ايران ضمن اين كه در صفحه  در تحليل) 212ص  2 – 7
هاي مورد مطالعه  ها از لحاظ شاخص گيرد كه اين كشور هاي اسالمي نتيجه مي كشور

دومين رتبه پايين را يعني اندكي باالتر از جوامع كمونيست سابق ) هاي ابراز وجود ارزش(
ها در منطقه گذر به دموكراسي است، در  اين كشوركنند و نيز تركيه در ميان  كسب مي

هاي  ايران يكي از استثناهاي معناداري است كه نسبت به ارزش. نويسند مورد ايران مي
هاي اسالمي  ايران در ميان همه كشور. تري از دموكراسي را داراست اش سطح پايين مردم
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اين تنش ما را به . دهد ان مياش نش ها را براي ليبراليسم در درون جامعه ترين فشار قوي
سازي  هاي آزاد سازد كه حمايت دوره در حال رشد، سرانجام به نيرو اين انتظار رهنمون مي

گرايي ديني غلبه نموده و كشور را به مسير ليبرال  مبدل خواهد شد كه به حاكميت اقتدار
  )214و  213ص (» دموكراسي سوق خواهد داد –

ع مدموكراسي نهادينه شدن دموكراسي را خاص جوا ازنويسندگان در تحليل خود 
اكثر . كنند هاي ابراز وجود نزد توده مردم رشد مي دانند كه در آن ارزش فراصنعتي مي

ها، بيگانگان،  هاي ابراز وجود نظير تساهل نسبت به برون گروه هاي ارزش شاخص
ليبرالي و اصل انتخاب ها و اديان ديگر يا برابري جنسيتي و آزادي  خواهان، نژاد جنس هم

ها و  با ارزش..) .قدرت انتخاب همسر، شغل، سبك زندگي براي زنان و(مستقالنه 
هاي اسالمي هيچ  توان نتيجه گرفت كه كشور خوان نيست و لذا مي هاي اسالمي هم معيار

  .زماني قادر به نهادينه كردن دموكراسي نباشند
شناسي را يافت چراكه  عي نگرش شرقاز اين رو شايد بتوان در نگاه نويسندگان نو

نويسندگان اين كتاب به مانند اكثر نويسندگان غربي در نگاه به جهان اسالم عمدتاً به 
پردازند و در اين روش، اجزاء و  هاي اجتماعي مي روش قياسي به شناخت و توضيح پديده

هاي  اء و بخشرا با اجز) جامعه 85در اين كتاب (هاي يك جامعه و يافته جامعه را  بخش
كنند و وجوه  مقايسه مي) هاي فرا صنعتي در اين مورد به نگرش مردم در كشور(مشابه آن 

دهند معموالً در اين  اشتراك و اختالف آن را با جامعه خود مورد شناخت و تحليل قرار مي
هاي جامعه خودي دخالت كرده و نوعي داوري اخالقي نيز  نوع مطالعات و يا روش، ارزش

به همين دليل است كه مورخين و متفكرين اجتماعي . گيرد حليل اجتماعي انجام ميدر ت
اند و در آثار  خودشان نوعي سوگيري منفي داشته غربي تا پيش از اين درباره جوامع غير

شناسي غربي به هنگام مطالعه  اند به طور مثال مردم خودشان آن را به جا گذاشته
و يا ) Levy Bruhlلوي برول (ها را وحشي  تدايي آن هاي اجتماعي در جوامع اب پديده
نمودند و خصوصاً بسياري از  تلقي مي) Frazerفريزر (هاي كودكانه و غير عقالني  رفتار

هاي خود با اتكا به اين روش، ملل  اند، در كتاب مستشرقين كه به داليلي به شرق آمده
بندي جوامع به  نوع نگرش به تقسيم اند، اين شرقي را غير متمدن و يا نيمه متمدن خوانده

براي اطالعات (شود  نظران ديدگاه نوسازي نيز ديده مي سنتي و مدرن در نگاه صاحب
اول كتاب ) شناسي توان به ديدگاه ادوارد سعيد در مورد شرق بيشتر در اين مورد مي
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ت گفتمان و قدرت ترجمه محمود متحد انتشارا: استوارت هال تحت عنوان غرب و بقيه
  )باره مراجعه كرد آگه و بسياري اثر منابع انگليسي در اين

يجه هاي دموكراتيك و در نت گيري نهاد هاي ابراز وجود مبناي شكل در اين كتاب نيز ارزش
  .نهادينه شدن دموكراسي واقعي تلقي شده است

  
  
  



 

  
  
  
  

  »اخالق در حوزه عمومي«
  

  جمعي از مترجمان/  علي ميرسپاسي: مترجم/  نويسنده
  ثالث :ناشر

  اول: نوبت چاپ
  تهران: محل نشر

  1388:سال انتشار
  231: تعداد صفحات

  
  1محمد عاملي: ناقد

  : مقدمه 
ميرسپاسي در ادامه ساير آثار اين نويسنده نوشته علي » اخالق در حوزه عمومي« كتاب    

در تكريم دمكراسي به عنوان يك واقعيت جامعه شناختي بر ارجحيت آن بر كنكاش هاي 
خود اين نويسنده در پيش گفتار كتاب . است» حقيقت« فلسفي به منظور دست يابي به 

  :خود در باب موضوع اين كتاب مينويسد
فراد جامعه و رفتارها و كردارهاي باورهاي اعتقادي اكه درباره موضوع كتاب بيش ازآن« 

درباره سالمت يا بحران معيارهاي ارزشي و فرهنگي مرتبط با اين رفتارها باشد، آن و 
هاي حوزه عمومي جامعه و كاستي هاي آن يا شادابي دروني ارتباط ميان اين درنهاد

توضيح مقوله هايي است هدف نظري اين كتاب، تبيين و . نهادها اجتماعي و سياسي است
  )11( »كه در حوزه نظريه هاي اجتماعي قرار دارند

همانطور كه در سطور فوق بدان اشاره شد دغدغه اصلي نويسنده مقوله هاي كامال عيني 
شايد براي شناخت افكار و ايده هاي نويسنده الزم باشد به اين . و جامعه شناختي است

                                                            
  مدرس نظريه هاي جامعه شناسي.  1
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انديشمند اجتماعي نيز به تاثيراز  فلسفه پراگماتيسم مساله اشاره شود كه آثار پيشين اين 
رويكردي كه حقيقت نه . است) در برابر رويكرد ذات گرايانه فلسفي(رويكردي عملگرايانه 

. در تقريرات فلسفي كه عملكردهاي افراد در زندگي اجتماعي شان بدست خواهد آمد
كساني قرار خواهد داد كه  چنين گزينشي خواه ناخواه نويسنده را دربرابر آن دسته از

معرفت شناختي و يا فلسفي ) و به صورت خاص پروژه فلسفي ( رويكردشان به مسايل 
و از اين روست كه شاه بيت سخنان نويسنده كه با اشكال مختلف نيز بيان . صرف است

دمكراسي يك حقيقت فلسفي  نيست  بلكه يك پروژه جامعه « شده اين است كه 
  »  شناختي است

فصل نخست اين كتاب با بحثي از مقوله . اب از سه بخش و نه فصل تشكيل شده استكت
نويسنده ابتدا بين دو جريان عمده روشنگري تمايز قايل . روشنگري آغاز ميشود

و گونه انگلوساكسوني آن در انگليس و » خرد« گونه فرانسوي آن با محوريت .ميشود
از مشخص كردن ابعاد مفهومي فضيلت در نويسنده بعد  .»فضيلت« آمريكا با محوريت 

معناي مدني آن خواستار مواجهه نظري با اين مفهوم توسط روشنفكران و مشخص كردن 
در فصل دوم اين كتاب . جايگاه و اهميت آن در پروژه دمكراسي خواهي ايرانيان است

ه تاكيد مولف بار ديگر به رويكرد جامعه شناختي خود در تحقق آرمانهاي دمكراسي خواهان
  :ميكند و بيان ميدارد 

بدون فراهم  ،پند و اندرز و حتي قبول اين امر كه رعايت اخالق درجامعه ضروري است..«
كردن زمينه هاي اجتماعي اخالق گرايي و وجود نهادهايي كه به توسعه جامعه اخالقي 

  )28(»ناممكن است ،كمك كنند
گيري  به عنوان پيش شرط شكلدر ادامه اين بحث نويسنده ارزش هاي روشنگري را 

  :دمكراسي در موارد چهارگانه زير برميشمرد
  صلح اجتماعي)1
  مشاركت ،اميد اجتماعي ،اعتماد ورزي) 2
  هم دردي و خيرخواهي اجتماعي ،عدالت) 3
  ترقي خواهي و نگرش جهان وطني ،آينده نگري)4

روشنفكري ايران  در فصل سوم اين كتاب نويسنده به طرح مباحث ميپردازد كه در فضاي
در اين فصل  نويسنده دوگونه رويكرد فكري را  به . كامال  بديع محسوب ميشود است

از يك سو  .تاثير از ريچارد رورتي فيلسوف پراگماتيست آمريكايي در برابر هم قرار ميدهد
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آن دسته از فلسفه هايي كه مروج نوعي بدبيني و ياس اجتماعي هستند   و  از ديگر سوي 
مولف با طرح مساله مشاركت . شه اميد اجتماعي كه جامعه شناس واجد آن استاندي

اجتماعي به عنوان يكي از بنيادهاي دمكراسي و ايده مدرنيته آن را در زمره آن دسته 
سپس نويسنده با طرح . اموري ميداند كه محصول اميد  در بين كنشگران اجتماعي است

فلسفه  ،پيوند اين دو را ناميمون ميداند چه»  شناسيازدواج ناموفق فلسفه و جامعه « ايده 
با رويكردي ذات گرايانه خواستار تحقق حقيقتي فرضي است حال آنكه دمكراسي طرحي 
است رو به تكامل كه با مشاركت  و تعاون كنشگران اجتماعي به صورت عملي و اين 

بنيادهاي ذات  به نظر ميرسد نويسنده با پيش فرض قرار دادن. جهاني ساخته ميشود
انگارانه تفكرات فلسفي آن را مستعد درآميختگي با آن دسته از تفكرات مابعد الطبيعي 

از همين روست كه مولف به .سياسي ميبيند كه درقالب نظامهاي ايديولوژيك نمود ميابد
هايديگر و حتي ماركس را در عرصه  ،صورت مكرر تفكرات فالسفه اي چون هگل

» اي نيچه پسا«در عوض او وبر را در زمره آن دسته از متفكران .اندسياست فاجعه بار ميد
از همين منظر . با امور اجتماعي دارد) و نه فلسفي(ميداند كه مواجهه جامعه شناختي 

نويسنده دوركيم را نيز در زمره كساني ميداند كه رويكردي ميانه روانه و محافظه كارانه 
فصل چهارم اين كتاب .ه دمكراسي پي گيري ميكنندنوعي پروژه جامعه شناختي را در مقول

نقد دولت مدرن  از ديد نويسنده . با بحثي در باب دولت مدرن آغاز ميشود) بخش دوم ( 
. اين آنهاست» مهندسي هاي راديكال « بخاطر سياست هاي كالن و به تعبير نويسنده 

چين  ،وره استالينمولف با اشاره به سياست هاي ويران گر حكومت هاي نظير شوروي د
اين نوع دولت ها را مجريان تمايالت مالخولياي ميداند ... ،عراق دوران صدام ،كمونيست

كه بي توجه به فرهنگ و زمينه هاي اجتماعي يك جامعه در صدد ساختن آرمان شهري 
اين نوع دولت هاي اقتدارگرا جامعه را با تمامي .هستند كه قرار است به يكباره تحقق يابد

يدگي هاي آن  به آمار و ارقامي كمي تقليل داده و از آن آزمايشگاهي براي آرمان پيچ
گاندي  ،در مقابل نويسنده با اشاره به تجربه هند به رهبري نهرو. هاي تخيلي خود بسازند

و تاگور آن را نمونه بارزي از يك طرح دمكراتيكي ميداند كه عليرغم وجود يك جامعه 
  . بيرون آمده استچندگون سربلند و موفق  

در ابتدا . فصل پنجم اين كتاب در مورد حوزه خصوصي و مشكالت پيش روي آن است
هگل  ،رورتي ،نويسنده به بحث نظري در اين باب پرداخته و شمه اي از آراء ماركس

در اين فصل نويسنده . فمنيست ها را نيز مطرح مي كند ،طرفداران مكتب فرانكفورت
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 .آراء ريچارد رورتي را درباب حوزه عمومي و خصوصي بيان كند سعي دارد خالصه اي از
رورتي با تمايز قايل شدن بين دو گونه تفكرات برخي از آنها را داراي پيامد دمكراتيك و 

نويسنده با اشاره به آراء . برخي ديگر را داراي پيامدهاي استبدادي و فاشيستي ميداند
و را اگرچه في الذاته ماشيستي و استبدادي ميشل فوكو و مارتين هايديگر آراء اين د

به نظر  .نميداند اما آراء اين قبيل انديشمندان را دربرابر تفكرات دمكراتيك فرض ميكند
رورتي آراء اين متفكران اگر صرفا جزء عقايد شخصي افراد باشد و يا به تعبيري محدود به 

ل آرائ اين متفكران را به عرصه خصوصي باشد مضراتي را در پي نخواهد داشت اما تبدي
رورتي از منظر يك انديشمند دمكرات به . برنامه هاي سيساسي را مهلك و مخرب ميداند

و » برقراري عدالت كامل«شدت منتقد آن دسته از ايديولوژي هايي است كه داعيه دار 
چراكه اين گونه نظريات عوام فريبانه درنهايت نفشي . است» رهايي نهايي بشريت«

هاي  اينگونه سياستگذاري ها با منهدم كردن نهاد .ي  براي جامعه خواهند داشتتخريب
  . دمكراتيك به بهانه رسيدن به اهداف متعالي پيامدي جزء انهدام جامعه نخواهند داشت

از منظر رورتي فضايي هستند كه در آنها روشنفكر يا فيلسوف يا  ،حوزه هاي خصوصي« 
گفتگو  و   ،امكان بحث ،ي و رهايي غايي بشر را داردهر آن كسي كه دغدغه كمال انسان

تفكر و همكاري با ديگران را ميابد و در شرايطي كه جامعه دمكراتيك  ،نقد ،نوشتن ،گو
آزادانه به ترسيم تصوراتي ميپردازد كه از جامعه يا جهان كامل در ذهن  ،فراهم  مي آورد

ا برتر از فلسفه ميداند و روشنفكر درست به همين دليل است كه رورتي دمكراسي ر. دارد
او در همين حوزه است كه براي افكار كساني . كنايي را در حوزه خصوصي قرار مي دهد

  ) 123( » مانند هايديگر بسيار ارزش قايل است 
اين فصل بررسي . فصل ششم كتاب در مورد سنت هاي روشنفكري نگاشته شده است

  انتقادي از فضاي روشنفكري ايران 
از نظر او فضاي روشنفكري در ايراندچار نوعي سرگشتگي و سطحي نگري . ايران استدر 

در اينجا نويسنده با مطرح كردن نام برخي روشنفكران مطرح جهاني مانند رابرت . است
هاي  ريچارد رورتي و محمد اركون نقاظ ضعف و كاستي ،ادوارد سعيد ،چامسكي ،بالو

در صفحات آخري اين فصل نوسنده به معرفي . جريان هاي روشنفكري را برميشمرد
پرداخته و از او به عنوان ) ريچارد رورتي( فضاي فكري روشنفكر و فيلسوف محبوب خود 
نفي ،ضديت بابنيادگرايي معرفت شناختي. يك نمونه از انديشمند ايده آل ياد ميكند

هاي  تماميت  همخالفت با فلسف ،ارجحيت دمكراسي بر فلسفه ،بازنمايي حقيقت توسط زبان
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تقليل نقش فلسفه به نقد ادبي و بيرون راندن آن از فضاي  ،گراي افالطوني و هگلي
از جمله مواردي ...مخالف با ورود فلسفه به عرصه عمومي و سياست ،اجتماعي و سياسي 

است كه نويسنده با طرح و توضيح آن،  جغرافياي فكري فيلسوف ايده آل خود را  
  :مولف با اشاره به ديدگاه رورتي درباب حقيقت مينويسد .يستايدبرميشمرد و آن را م

. حقيقت بايد در پيوند با تجربه و وجدان شخصي و در زمينه عاليق فردي تعريف شود« 
فاجعه بار خواهد بود و پايه  ،تالش براي ارايه تعريفي از حقيقت ،در زندگي اجتماعي

؛ چه اين حقيقت از كتب مقدس آمده  استبداد و مرگ زندگي آزادانه را خواهد گذاشت
جست و جوي . چه به نام علم به مردم فروخته شود و چه متاثر از آراي فالسفه باشد ،باشد

تجربه  ،تا آن جا كه محدود به امر شخصي باشد و پذيرش آن آزادانه صورت گيرد ،حقيقت
ن برد كه اما به محض اينكه حقيقت بدست آمد و كسي گما.اي زيبا و معني دار است

حقيقت بدست آمده براي ديگران هم مفيد  و الزم است اين تجربه مهم و زندگي بخش 
  .»تبديل به ايدولوژي دولت استبدادي و سرويس هاي سركوب گري خواهد شد  ،انساني

زبان و روشنفكران به نوعي ادامه مباحث فصل  ،فصل هفتم با عنوان حوزه خصوصي  
ده سعي دارد به يكي از مشكالت فضاي روشنفكري ايران در اين فصل نويسن.پيشين است

  :به نظر نويسنده .بپردازد) عدم وجود گفتگو( 
سبب تصلب حوزه عمومي  ،عدم وجود گفتگو و تبادل نظر وسيع ميان روشنفكران ايراني« 

توجه  ،به زعم من اگر روشنفكر ايراني .در ايران به منزله نهاد مهم دمكراتيك شده است
البته تا آنجا كه به نقش آن  ،معطوف به توسعه  و تقويت حوزه عمومي جامعه كنندخود را 

خصم آميز و خسته كننده آنها تحول پيدا  ،شايد محيط بسيار پراكنده ،ها محدود ميشود
  )153.(»اميدوار و به دور از اغراض شخصي و تنگ نظرانه پديد آيد ،كند و فضايي زنده

از كساني كه مشكل جامعه  فكري ايران را زبان كهن و  نويسنده سپس با انتقاد     
انتقادي فارسي ميدانند اشاره كرده و با رد اين ايده مشكل اصلي را نه ضرورتا در زبان  غير

به عبارت ديگر از نظر . فارسي كه در فقدان نهادهاي مدني و حوزه عمومي قدرتمند ميداند
ي  نيست بلكه از وضعيت كنوني جامعه نويسنده مشكل اصلي از جنس امور زبان شناخت

از اين روست كه نويسنده به صورت خالصه راه حل . است پس داليل جامعه شناختي دارد
 ،با تحول و توسعه نهادهاي مدرن تر و دمكراتيك« : مشكل فعلي را اينگونه تقرير ميكند

عرفان و شعر زبان فارسي نيز متحول خواهد شد و ممكن است سنگيني كفه ترازو از زبان 
  .»به زبان علمي و تحليلي بچرخد
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فصل هشتم نيز عمال ادامه بحث انتقادي از فضاي روشنفكري است اما اين بار با تمركز 
نويسنده پيشينهه ادبيات روشنفكري ديني را در آراء كساني .بر فضاي روشنفكري ديني

در ادامه نويسنده با الهام از يكي از آثار .نيچه و هايديگر جستجو ميكند ،چون كيرگيگارد
وضعيت دنياي مدرن را وضعيت سرگيجه آوري ميداند كه در آن افراد ) ورتيكو(هيچكاك 

سرگيجه، از يك سو ترس از سقوط است و از « .بين زمين و آسمان خود را معلق مي بينند
در آن با اضطراب به سبب ثبات معني استواري و  بيان تجربه رورمره اي كه ،سوي ديگر

در ادامه بحث براي نشان دادن ريشه هاي .»غيره بر ديگر جنبه هاي زندگي غلبه ميكند
شريعتي  ،هانري كربن ،هايدگر ،فكري  تفكرات ديني به اختصار به آراء كيركيگارد

  .ميپردازد
است كه  نه تنها برخالف برخي اين فصل عمال دفاعيه انتقادي از پروژه روشنفكري ديني 

» مدرنيته بومي « ديدگاهها يك مقوله پاردوكسيكال يا مبهم نيست  بلكه نماينده واقعي
صفحات بعدي اين فصل اشاره اي است به تفاوت هاي كه بين خود روشنفكران . است

به نظر او روشنفكران ديني نسبت خود را دقيقا با  مقوالتي چون . ديني وجود دارد
  :در جايي ديگر مولف مينويسد. سكوالريسم  بايد روشن كنند ،راليسمليب
بايد به صورت دقيق تر و روشن تر به تبيين رابطه ميان دين و ) روشنفكران( آنها « 

دينداري با نهادها و روابط اجتماعي و سياسي جامعه بپردازند و مرز فكري خود را هم با 
ي نهادهاي سياسي و مدني جامعه ميداند، و هم كه دين را ايدئولوژي رسم ،اسالم سياسي

با جرياناتي مانند نهضت آزادي كه عمال هم ليبراليسم و هم نوع معتدل سكوالريسم را 
  .»روشن كنند  ،پذيرفته اند

فصل نهم نيز با عنوان كارنامه اصالحات سعي دارد به صورت انتقادي عملكرد اصالح 
فصل گويي نويسنده جريان اصالح طلبي را   در اين.طلبان را مورد بررسي قرار دهد

از اين رو سعي دارد با توصيه ها و هشدارهايي  .پيشگام جريان دمكراسي خواهي ميداند
با توجه بدان چه گفته شد ميتوان به . جريان اصالح طلبي را از اشتباهات مجدد دور كند

  .صورت خالصه ايده هاي اصلي اين اثر را در عناوين زير نشان داد
به عنوان ( بر فلسفه ) به عنوان يك طرح اجتماعي( اولويت و ارجحيت دمكراسي  )1

 )يك طرح معرفت شناختي
نقد رويكرد هاي نظري و فلسفي در باب دمكراسي و جامعه شناختي دانستن فرايند  )2

 دمكراسي
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 ،پسا ساختارگرايي (آلود  هاي فلسفي ضدعقالني و ياس هشدار به كاربرد برخي ديدگاه )3
 ،فلسفه هگل(آخرالزماني  و اتوپيايي   ،و موعودگرايانه..) وجودي هايديگرفلسفه 
 در حوزه عمومي و محدود دانستن آن به حوزه خصوصي و عقايد شخصي..) .ماركس

تالش براي تزريق ديدگاه پراگماتيسم و معرفي آن به روشنفكران ايراني و بيان  )4
 .ت گرايانهضرورت هاي اين طرح فلسفي در برابر ديدگاه هاي ذا

اتوپيايي نبودن پروژه دمكراسي و تاكيد برفرايندي و واقعي بودن آن به عنوان يك   )5
 .طرح در حال تكميل و تكوين

تاكيد بر نهادهاي مردمي عنوان شاكله اصلي دمكراسي آن و ارحج دانستن آن  )6
 .برفلسفه و فرهنگ در فرايند تحقق دمكراسي

نفي و نقد ديدگاههاي بدبينانه فلسفي و تاكيد بر اميد اجتماعي  به عنوان ابزاري  )7
 . براي توسعه دمكراسي
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  »)جلد اول و دوم(شناسي سياسي  راهنماي جامعه«
  
  

    علي قاسمي،  قدير نصري، محمد/  نش و آلن اسكات كيت: مترجمان/  نويسنده
  سعيد لو، فرزاد پور محمد خضري، فرامرز تقي            
  پژوهشكده مطالعات راهبردي :ناشر 

  تهران: محل نشر
  اول: نوبت چاپ
  1388 :سال انتشار

  763:تعداد صفحات
  

  1سعيد زاهد زاهدانيسيد دكتر : ناقد
  مقدمه

 38انتشار يافته و شامل  2004اصل كتاب راهنماي جامعه شناسي سياسي در سال     
ترجمة كتاب در .  مقالة اصيل از نويسندگان پيش كسوت در زمينة موضوع مقاالت است

 400در دو جلد، با  3000از جانب پژوهشكدة مطالعات راهبردي در شمارگان  1388سال 
جلد اول .  در قطع وزيري نشر يافته است )جلد دوم(صفحه  363و ) جلد اول(صفحه 

) رويكرد هاي معطوف به قدرت و سياست و ب) داراي دو بخش تحت عنوان هاي الف
. دولت و حكمراني مي باشد كه هر يك به ترتيب داراي هشت و يازده فصل مي باشند

ي دگرديس) امر سياسي و امر اجتماعي، و ب) الف: جلد دوم نيز داراي دو بخش مي باشد
بخش سوم كتاب داراي سيزده فصل و بخش چهارم داراي شش فصل .  هاي سياسي

                                                            
  دانشگاه شيراز بخش جامعه شناسي و برنامه ريزي اجتماعيدانشيار . 1



  معرفي و نقد و بررسي كتب علوم اجتماعي نقدنامه   196

در مقاله هاي كتاب سعي شده به سؤاالت كالسيك و جديد در حوزه جامعه شناسي .  است
اين كتاب شامل مقدمة مؤلفين و ويرايش گران، چكيدة مقاالت، .  سياسي پاسخ داده شود

ر انتهاي هر مقاله، و كتابنامه اي جامع در انتهاي ليست خواندني هاي ديگر در موضوع و د
كتاب، راهنمائي عالي براي دانشجويان و محققيني است كه يك مرجع كامل .  كتاب است

در اين رشته را مي جويند و راهنمائي براي دغدغه هاي آينده رشتة جامعه شناسي سياسي 
  .در غرب مي باشد

در دانشگاه لندن  كالج لندن 1د اسميتكيت نش دانشيار رشتة جامعه شناسي در گل
جهاني شدن، : جامعه شناسي سياسي معاصركتاب هاي مشهور ديگر او يكي .باشد مي

نشر يافته و كتاب  3از طريق انتشارات بلك ول 2000است كه در سال  2سياست و قدرت
 2000مي باشد كه آن هم در سال  4خواندني ها در جامعه شناسي سياسي معاصرديگر او 

  . از جانب همين انتشاراتي به زيور تبع آراسته شده است
هاي مشهور او  از كتاب.  است 5آلن اسكات استاد جامعه شناسي دانشگاه اينسبروك

از طريق انتشارات آنوين  1990است كه در سال  6جنبش هاي اجتماعي جديد ايدئولوژي و
  .نشر يافته است 7هيمن
همان طور كه از نام آن پيداست، يك كتاب  ،ب راهنماي جامعه شناسي سياسيكتا

از اين رو مي تواند بيشتر براي دانشجويان تحصيالت .  راهنماست نه يك كتاب درسي
اثر مشابهي را در بين كتاب هاي فارسي يا ترجمه شده .  تكميلي و محققين مفيد باشد

آن است، كتاب جامعه  حاظ محتوائي نزديك بهاما كتاب هائي كه از ل. براي آن نيافتم
شناسي سياسي معاصر تأليف كيت نش مي باشد كه آقاي دلفروز آن را ترجمه كرده و با 

كتاب حاضر از آن كتاب به روزتر و .  اي از آقاي دكتر بشيريه به چاپ رسيده است مقدمه
  .داراي موضوعات گسترده تري است

  
  

                                                            
1. Gold Smith 
2. Contemporary Political Sociology: Globalization, Politics and Power  
3. Blackwell 
4. Readings in Contemporary Political sociology 
5. Innsbruck  
6. Ideology and the New Social Movements 
7. Unwin Hyman 
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  بررسي شكلي 
ها با  مثالً اسم نويسندگان در پانويس.  نگاري كتاب داراي اشكاالتي استاز لحاظ حروف 

: توان ديد نمونه اي از اين دست را در صفحات زير مي. (حروف كوچك شروع شده است
برخي كلمات اشتباه .) 30جلد دوم صفحة . 117، و 129، 133، 135جلد اول صفحات 

جلد اول تحزّب،  63صفحة .  آمده استري، وي  كلمة 15در صفحة : مثل. تايپ شده اند
كه برخي  328در كتابنامه برخي اصالحات الزم است؛ مثل صفحة .  تخرّب آمده است

امالء برخي كلمات در همين صفحه نياز به اصالح .  حروف و كلمات برجسته آمده است
از لحاظ   .به طور كلي مي توان گفت كتابنامه نياز به بازنگري و تنظيم مجدد دارد.  دارند

 31، و 28، 27، 23، 22، 21، 20، فصل هاي 38تا  20ساختاري، در جلد دوم از فصل 
در بقيه فصل هاي اين .  عنوان چكيده را ندارند 28و  27چكيدة متمايز دارند فصل 

  .قسمت چكيده با متن يك دست شده است
  

  بررسي ترجمه
تنها .  نم ترجمه را با آن مقايسه نمايممتأسفانه اصل كتاب حاضر را در اختيار نداشتم تا بتوا

از طريق اينترنت و مالحظة نمونه اي از مقدمة كتاب و ديگر قرائن مي توان در مورد كم 
  .و كيف ترجمه نظر داد

.  شيوة نگارش هر يك از مترجمين محترم متفاوت است. مترجم مي باشد 5اين اثر داراي 
آقاي محمد .  واحد و يك دستي را ارائه نمي دهداز اين رو كتاب ترجمه شده، يك ساختار 

علي قاسمي با تغييراتي در ساختار جملة اصلي، مثل تغيير جايگاه فاعل و مفعول جملة 
آقاي قدير نصري به نسبت ايشان ترجمة روان .  اصلي، درك مطالب را سخت كرده اند

اند و معادل ها را نيز آقاي دكتر محمد خضري نيز به نسبت روان ترجمه كرده .  تري دارند
متن هاي دكتر فرامرز تقي لو نياز به ويرايش جدي دارد و چكيده .  در زير نويس آورده اند

آقاي .  ايشان معادل ها را هم ذكر نكرده اند.  هاي مقاالت را پيوسته با متن ارائه داده اند
شان نداده اند و فرامرز پور سعيد هم در به كارگيري لغات فارسي تبحر چنداني از خود ن

در ادامه به تفصيل بيشتر به نقد ترجمة هر يك از .  معادل ها را هم اغلب ذكر نكرده اند
  .مترجمين محترم مي پردازيم

از روي شبكة اينترنت به مقدمه ):  فصل اول تا هشتم(ترجمة آقاي محمد علي قاسمي ـ 1
اين رو در مورد ترجمة آقاي  از.  و سه فصل اول از كتاب به زبان انگليسي دسترسي يافتم
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مقدمه كتاب اگر از ايشان است ترجمة نسبتاً خوبي .  قاسمي بهتر مي توانم اظهار نظر كنم
در فصل اول اگر .  جمله هاي فارسي هم قابل فهم اند.  دارد و با متن برابري مي كند

به نظر من بخواهيم جمله اول و دوم چكيده را مطابق با جمله هاي انگليسي ترجمه كنيم 
رويكرد هاي ماركسيستي به قدرت، به خاطر تمركز بر قدرت در ارتباط با سلطة ": مي شود

] از طرف آنان.  [طبقاتي در جوامع سرمايه داري، از ديگر انديشه ها متمايز مي گردند
در   ".قدرت در پيوند با روابط طبقاتي در اقتصاد، سياست و ايدئولوژي مالحظه مي شود

رويكرد ماركسيستي به قدرت، از لحاظ ": ترجمة آقاي قاسمي چنين استمتن كتاب 
قدرت .  تمركز بر روابط قدرت و سلطة طبقاتي در جوامع سرمايه داري، متمايز مي باشند

  ".اقتصاد، سياست و ايدئولوژي با روابط طبقاتي پيوند مي خورد] عرصه هاي[   در
تحليل هاي تكثرگرا ": به شرح زير است در فصل دوم جملة اول چكيده، ترجمة اين جانب

ترجمة   ".به عنوان رويكردهاي جايگزين ليبرال يا راديكال براي ماركسيزم ارائه شده اند
تقرير هاي پلوراليستي براي ماركسيسم آلترناتيو هاي ليبرال و راديكال ": آقاي قاسمي

ند كه جامعه خودش از آن ها براين عقيده استوار": جملة دوم ترجمة اين جانب  ".هستند
از نظر  –لحاظ كاركرد هاي متفاوت، منافع و ارزش ها و در آخرين نوع تكثرگرائي 

اين ": ترجمة آقاي قاسمي   ".متكثر است –ها و هويت هاي به شدت متفاوت  ديدگاه
تقريرها براين ايده استوارند كه جامعه خود متكثر است؛ از حيث كار ويژه ها، منافع و 

و نيز به لحاظ  –و در جديد ترين نسخه هاي پلوراليسم  –ي انفكاك يافتة آن ها  ارزش
به همين سياق مي توان بقيه مطالب را هم   ".ها و هويت هاي بسيار متفاوت نگرش

اشكال ديگر ترجمه ايشان اين است كه در برخي مواقع كلمة .  بيش ارزيابي نمود كما
مثالً كلمة اليتيسم و ترجمة آن .  ترجمة آن را انگليسي را آورده اند و در جا هاي ديگر

  . يعني نخبه گرائي
در حالي كه به معناي مجاز . را كيفي ترجمه كرده اند) Qualified(نيز كلمة  47در صفحة 

) Pre-Amsterdam(  كلمة 3 -1نمودار  49در صفحة . يا شايسته يا ارزش يابي شده است
  .  ديده اند  )Pro-Amsterdam(يعني كلمة  . اند را طرفدار آمستردام ترجمه كرده

ترجمه ايشان روان .  ترجمة آقاي قدير نصري از فصل نهم تا نوزدهم كتاب ادامه دارد -2
ها  ويرايش فارسي متن هاي اين فصل.  و معادل سازي ها از نظر اين جانب مناسب است

ا ها با حرف كوچك هر چند در زير نويس ها اسم ها در برخي از ج.  هم قابل قبول است
، 140، 136، 135، 134، 133، 132، 130، 129مثالً در صفحه هاي .  شروع شده اند
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ها در زير نويس فصول ترجمه  به هر صورت چون معادل.  و غيره 161، 144، 142، 141
  .شده ايشان ذكر شده اند تكليف خواننده در فهم مطلب ترجمه شده روشن است

استفاده از حروف كوچك براي ):  23تا  20فصل (خضري  ترجمة آقاي دكتر محمد -3
از  16مثل صفحة . شود اول كلمات خاص در پانويس ها در اين فصول هم مشاهده مي

ترجمه ايشان هم روان است و چون .  از جلد دوم و غيره 21و  20جلد دوم، صفحة 
 28 در صفحة هر چند مثالً.  ها در پانويس آمده اند تكليف خواننده روشن است معادل
تر  مناسب "در مكان"ترجمه كرده اند كه به نظر مي رسد  "مكاني"را ) place(كلمة 
  . از ترجمة ايشان مي توان پي برد كه مسلط بر مفهوم مطالب بوده اند.  باشد

ها  در اين فصل ها اغلب چكيده:  32تا  24ترجمة آقاي دكتر فرامرز نقي لو از فصل  -4
جملة اول و  77مثل صفحة . جمالت فارسي ويراستاري مي خواهند. به متن پيوسته اند

اغلب معادل .  جمله اول 146صفحة .  جملة دوم از نتيجه گيري 103صفحة . جملة سوم
  .ها در پانويس نيامده اند

برخي كلمات ترجمه نشده اند و به :  38تا  33ترجمة آقاي فرامرز پور سعيد از فصل  -5
يسي به فارسي نوشته شده است؛ مثل دموكراتيزاسيون در صفحة جاي آن ها كلمة انگل

برخي اصطالحات . 215مثل جملة اول صفحة . جمله هاي فارسي اشكال دارند.  203
آمده و به نظر  229مثل مدرنگري كه در صفحة . توانند ساده تر به كار گرفته شوند مي
معادل مدرن شدن يا  مي باشد كه معموالً) modernization(رسد ترجمة كلمة  مي

اند  هر چند برخي اصطالحات در زير نويس ها توضيح داده شده.  نوسازي ترجمه مي شود
در اين قسمت هم چكيده ها به .  اما در مجموع معادل هاي كمي در زير نويس آمده اند

متن ها ويرايش ادبي الزم دارند مانند جمله .  متن پيوسته است و متن مشخصي نيست
  .....و 255 اول صفحة

مترجم متفاوت  5به طور كلي مي توان گفت كاربرد كيفيت اصطالحات تخصصي در بين 
  .  از لحاظ معادل سازي اصطالحات تخصصي نقطه ضعف هائي وجود دارد.  است

  
  بررسي محتوايي

كتاب با توجه به موضوع خود از جامعيت خوبي برخوردار است و همانطور كه گفته شد به 
به  2004اطالعات آمده در كتاب تا سال .  عنوان يك كتاب مرجع قابل استفاده مي باشد

كتاب نگاه نوي به جامعه شناسي سياسي دارد و بحث هائي پيرامون .  روز است
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در تهية مقاالت، .  وارد اين حوزه كرده استشهروندي، هويت سياسي و جنسيت را 
تالش شده از همة . سفارش مقالة هوش مندانه اي به نويسندگان نخبه اي داده شده است

طرز تفكر ها، از انديشه هاي كالسيك تا نگاه هاي نو، در مقولة سياست و اجتماع استفاده 
  .شود

ناسي سياسي غرب، و عمدتاً اين كتاب انعكاس دهندة طرز تفكر هاي موجود در جامعه ش
از اين رو نوع تحوالت جامعه شناختي سياسي كشور ما و ديگر كشور .  اروپا، مي باشد

هاي اسالمي كه در آن ها ايدئولوژي ديني در معادالت سياسي تأثير به سزائي دارد را در 
ويش به از اين رو انديشمندان جهان اسالم الزم است به مسائل اجتماعي خ.  بر نمي گيرد

.  طور مستقل نگاه كرده به صورت سيستماتيك آنان را مطالعه، ارزيابي و ارائه نمايند
مسلماً در اين راه خواندن مطالب ديگران و به خصوص انجام مطالعات تطبيقي الزم و 

  .بسيار مفيد است
 اين حركت به طور.  در جهان مدرن تأثير دين در مناسبات سياسي به حداقل رسيده است

گسترده در قرن پانزده و شانزده ميالدي آغاز گشت و به تدريج دولت در مقابل كليسا 
 2در كتاب شهريار) 1467-1527( 1ماكياولي).  Russell, 1961: 479(مطرح شد 

خود فلسفة جديدي براي سياست تدارك ديد كه نگاه به واقعيت موجود داشت نه آنچه 
از آن، در فرهنگ اروپا، آنچه مي بايد باشد چيزي قبل ).  72: 1386مگي، (بايد باشد  مي

در قرن .  بود كه كليسا مي خواست كه پايه هاي عقلي و واقعي آن بسيار سست شده بود
چيزي جز "نخستين ماده گرائي بود كه مي گفت ) 1588-1679( 3هفدهم تامس هابس

 "توضيح دادمادة فيزيكي وجود ندارد و هر چيز را مي توان بر حسب مادة در حركت 
در زمينة سياست مشهور ترين اثر اوست ) 1651( 4كتاب لوياتان).  78: 1386مگي، (
 5در قرن هجدهم روسو.  در اين كتاب فلسفة ليبراليزم تشريح شد). 80: 1386مگي، (
مگي، (منتقد تمدن جديد يكي از شعار هايش آزادي، برابري، و برادري بود ) 1778-1712(

ه پايه هاي ليبراليزم متكي به دموكراسي را در مناسبات سياسي بيان ك) 111-110: 1386
در اين كتاب روسو .  است) 1762( 6هاي اجتماعي داد كتاب مشهور او قرار.  مي دارد
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عصر ).  Russell, 1961: 665(دموكراسي را در برابر حق الهي پادشاه مطرح مي كند 
شكل سياسي واقعي خود را نشان داد و ميراث ) 1789(روشنگري، در انقالب كبير فرانسه 

) 1844-1900( 2نيچه، و )1818-1883( 1ماركس ،)1770-1831(هگل اين تحول به  
انديشه هاي ماركس آغازگر درگيري هاي فكري تازه و موجب رشد روز افزون .  رسيد

در سير اين جريان از قرن پانزدهم تا .  الريستي شدرشته علوم اجتماعي با رويكرد سكو
بيستم، به تدريج كليسا كنار گذاشته شد و مناسبات سياسي در دولت معقول متكي به 

  .  قرارداد هاي اجتماعي با سازوكار دموكراسي متمركز و برنامه ريزي شد
المي دولت ملت ايران در انقالب اس.  درست عكس اين حركت در انقالب اسالمي رخ داد

جا  اين تفاوت اساسي از آن.  سكوالر را كنار گذاشت و دين را محور سياست خود قرار داد
ناشي مي شود كه كليسا عقل گريز شده بود و اصالت توجه خود به وحي الهي را نيز از 

و بر ) سكوالريسم(از اين رو خردمندان جامعه مكتب جديدي بنا نهادند .  دست داده بود
اما در ايران توجه خردمندانه به وحي .  ياست اجتماعي خود را شكل دادنداساس آن س

الهي متكي به كتاب او، كه در طول زمان از تحريف مصون مانده است، ايدئولوژي سياسي 
از اين رو دانش سياسي جديدي بنا . را شكل داد و جاي دولت وابستة شبه مدرن را گرفت

تأثيرات . ي را در مقابل ليبرال دموكراسي قرار دادنهاده شد كه مفهوم مردم ساالري دين
اين مكتب در جامعه شكل تازه اي از توصيف و تحليل در رشتة جامعه شناسي سياسي را 

  .  حاصل مي نمايد كه مي بايد به قاعده و روشمند مورد توجه قرار گيرد
ي سياسي، از به هر حال، در علوم اجتماعي رايج امروز، محور بررسي هاي جامعه شناس
بوده  4و اقتدار 3آغاز شكل گيري اين رشته در اروپا تا اواخر قرن بيستم، دو مفهوم قدرت

بخش اول كتاب راهنماي جامعه شناسي مفهوم قدرت را در مركز توجه خود قرار . است
مقالة اول كتاب مورد بحث ما جريان تفكر جامعه شناسي سياسي ماركسيستي .  داده است

در مقابل انديشه هاي ماركس، .  اشكال متنوع آن را به خوبي بيان مي كند را پيگيري و
هاي  و جريان نخبگي، كه در انديشه سرمايه داري در شكل ليبرال دموكراسيحاكميت 

در جامعه شناسي كالسيك خود را ) 1848-1923(و پارتو ) 1885-1920(ماكس وبر 
، 5راهبرد انتخاب عقالني.  قرار گرفته استنشان داد، در مقالة دوم اين كتاب مورد توجه 
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كه اقتصاد ليبراليستي سرمايه داري را هدايت مي كند، سومين موضوعي است كه در 
فصل چهارم با توجه به .  تحليل قدرت در مقالة سوم اين كتاب به آن توجه شده است

فصل .  انديشة فوكو درك نوميناليستي از قدرت، حكومت و سياست را مطرح مي كند
پنجم با توجه به درك عميق بحران اخالق در سياست، كه بعد از جنگ هاي جهاني اول 

ميليون نفر، خود را در اروپا نشان داد، از زاوية انديشة  70و دوم با كشته شدن حدود 
شناسي سياسي  و فصل ششم به بحث پيرامون جامعه.  مورد توجه قرار مي دهد 1هابرماس

فصل هفتم با بررسي جامعه شناسي . مي پردازد 2ه نيكالس لومانجوامع پيچيده از ديدگا
سياسي پست مدرن، در واقع سير تفكرات جامعه شناختي سياسي تا پايان قرن بيستم را 

به اين ترتيب مي توان گفت كه هفت فصل اول اين كتاب مروري جامع .  كامل مي كند
ماركس تا دوران پست مدرن با  بر سير انديشه هاي جامعه شناسي سياسي از انديشه هاي

فصل هشتم با بررسي اشكال مختلف قدرت تالش .  توجه به مفهوم قدرت مي باشد
هاي ارائه شده در هفت  كند تا جمع بندي از تحوالت مفهوم قدرت در مجموعة انديشه مي

هاي معطوف به قدرت در  به اين ترتيب بخش اول كتاب رويكرد.  فصل اول به دست دهد
  .شناسي سياسي را مطرح و جمع بندي مي كندجامعه 

در فصل نهم نظريه هاي تشكيل .  بخش دوم مفهوم دولت و حكمراني را پي مي گيرد
فصل يازدهم به .  فصل دهم به مشروعيت سياسي مي پردازد.  دولت را بيان مي دارد

حكومت، : فصل دوازدهم فرايند هاي سياسي. رابطة دولت و جنسيت توجه مي كند
هاي  فصل سيزدهم شبكه.  تگاه اداري و بوروكراسي را مورد توجه قرار مي دهددس

فصل چهاردهم به ماهيت احزاب و تفاوت بين آنان و . سياستگذاري را تشريح مي نمايد
فصل پانزدهم به فعاليت هاي اعتراضي به دولت از .  ديگر فعاليت ها سياسي مي پردازد

ها را در  هفصل شانزدهم نقش رسان.  ي نمايدجانب بخش هاي خارج از دولت توجه م
فصل هفدهم به خشونت دولت و جامعه شناسي سياسي جنگ . سياست توضيح مي دهد

فصل نوزدهم تروريسم .  فصل هجدهم انقالب را مورد بررسي قرار مي دهد.  مي پردازد
  .  بر ضد دولت ها را تشريح مي كند

سفارش مقاالت ارزنده اي به نويسندگان صاحب در واقع در اين بخش، مؤلفان كتاب، با 
نظر در زمينة موضوع هر مقاله، ضمن مروري بر انديشه هاي گذشته، آخرين دست 

                                                            
1. Habermas 
2. Niklas Luhman  



  203)   جلد اول و دوم(شناسي سياسي  راهنماي جامعه

 
 

هاي جامعه شناسي سياسي در مورد سازوكار عملكرد دولت در جامعه و كنش و  آورد
 به اين ترتيب خواننده در جريان كلية.  هاي دولت و جامعه، سخن مي گويند واكنش

هاي جامعه در  نظريات در مورد فعل و انفعاالت ناشي از عملكرد دولت و عكس العمل
به عبارت ديگر در اين بخش نظر انديشمندان .  مقابل رفتار هاي دولت قرار مي گيرد

گيرد و در  جامعه شناسي در مورد دولتي كه مبتني بر ايدئولوژي سكوالريسم شكل مي
  .   مديريت مي كند، بيان مي شود قالب ليبرال دموكراسي جامعه را

در اين فصل مؤلفان .  در بخش سوم امر سياسي و امر اجتماعي مورد توجه قرار مي گيرد
كتاب مي خواهند به امر اجتماعي با قيد سياسي و يا غير آن بپردازند؛ يعني امري كه به 

اين بخش يعني فصل اول .  دولت هم ربط ندارد اما آثار سياسي از خود به جا مي گذارد
اين فصل بيشتر به جامعة اروپا .  فصل بيستم به جامعة مدني و قلمرو عمومي مي پردازد

نظر دارد و اختالفي كه بين اروپاي شرقي و غربي در گسترة قلمرو دولت و جامعه به وجود 
در .  فصل بيست و يكم به اعتماد و سرماية اجتماعي مي پردازد.  آمد را توضيح مي دهد

فصل در واقع مفهوم مشروعيت كه صبغه اي كامالً سياسي دارد مبدل به سرماية اين 
اجتماعي مي شود كه از زاوية اجتماعي، اعتماد به دولت را مورد توجه و بررسي قرار 

اين فصل تحوالت شكل .  بازار و دولت را مي نگرد) بيست و دوم(فصل بعد .  دهد مي
قدرت وثروت را در طول زمان، در تمدن مدرن، بررسي گرفته در جامعة اروپا در تعامل بين 

فصل بيست و سوم در ادامة تحليل هاي فصل بيست و دو رويكرد نئوليبراليسم .  مي نمايد
فصل .  به بازار و دولت را به عنوان پديد آمدن راه سوم در تاريخ معاصر اروپا طرح مي كند

اوية جنبش هاي اجتماعي تغيير شكل بيست و چهارم نيز با نگاه به تاريخ مدرنيته از ز
هاي نوين  عنوان مقاله فراتر از جنبش.  منازعات عمل جمعي در مدرنيته را بيان مي كند

فصل بيست و پنجم استفاده از قوميت و .  منازعات اجتماعي و نهاد ها، مي باشد: اجتماعي
ششم تحت فصل بيست و .  فشار پديدة هويت ناشي از آن را در سياست بحث مي كند

عنوان اجتماعات خيالي شكل گيري فرهنگ را به عنوان نوعي ابداع جمعي تحليل 
به همين علت ملي گرائي را به مثابه يك ايدئولوژي كه مي تواند عمل جمع را . كند مي

فصل بيست و هفتم تحت عنوان .  بريده از پيشينة تاريخي خود اداره كند در نظر مي گيرد
جتماعي در انديشة دوركهايم و نودركهايمي ها را مورد توجه مناسك سياسي، مناسك ا

قرار داده و مناسك را به عنوان ابزاري سياسي كه مي تواند حركت هاي جمعي را حتي 
فصل بيست و هشتم با عنوان .  بدون توجه به خرد اداره كند مورد تحليل قرار داده است
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عامه در سياست را مورد توجه سياست و فرهنگ عامه، نقش فرهنگ توده اي و فرهنگ 
در اين فصل نويسنده . فصل بيست و نهم سياست بدن را بررسي مي كند. قرار مي دهد

فصل سي ام به .  اشكال مختلف تلقي از بدن و كاربرد آن در سياست را وارسي مي كند
در اين فصل تنظيم حقوق و مسئوليت هاي شهروندي .  شهروندي و جنسيت مي پردازد

فصل سي و يكم .  فرض قرار دادن اشكال مختلف جنسيت بررسي شده استبا پيش 
ملت در انديشه  -گذر از شرايط قالب نگاه دولت.  شهروندي پسا ملّي را مطرح مي كند

هاي سياسي و اجتماعي، نگاه تازه اي به ملت ايجاد كرده است كه موضوع نظر اين مقاله 
تغيير ارجاع به .  مت مندي  مي پردازدفصل سي و دوم به شهروندي و حكو.  مي باشد

ملت و توجه به مفهوم حكومت مندي فوكو، مفهوم شهروندي را دستخوش  -قالب دولت
  .  تغييراتي كرده است كه اين مقاله به آن مي پردازد

در بخش سوم مؤلفان كتاب در واقع سير تغييرات صورت گرفته در جامعة سياسي اروپا را 
اگر .  ملت تا حكومت مندي را بررسي كرده اند -ذر از انديشة دولتمد نظر قرار داده و گ

در ابتداي شكل گيري تمدن مدرن به دولت به عنوان تنها عامل دارا و به كار گيرندة 
قدرت توجه، و ملت منفعل در مقابل او فرض مي شد، در اواخر قرن بيستم مفاهيم جديد 

شناسي  نگاه دولت مدار به جامعه.  شده است تأثير گذار بر جريان سياسي ايجاد و شناسائي
اين .  سياسي جاي خود را به نگاه عوامل مختلف مؤثر بر امر سياسي، تغيير يافته است

بخش سير اين جريان را بررسي و عوامل مورد توجه و مؤثر بر امر سياسي در جريان رشد 
هاي مختلف نيز،  ديدگاهنوع اثرگذاري اين عوامل جديد از .  تمدن مدرن را معرفي مي كند

  . مورد توجه اين بخش قرار گرفته است
بخش چهارم با عنوان دگرديسي هاي سياسي نگاه خود را كمي از اروپا بر گرفته به جهان 

در اولين فصل اين بخش يعني فصل بيست و سوم، دگرگوني، گذار و تثبيت .  مي اندازد
اين كه مردم ساالري و حقوق .  دموكراتيزاسيون در آمريكاي التين بررسي مي شود

نه تنظيم شده و استقرار يافته است مورد نظر اين فصل شهروندي در آمريكاي التين چگو
در اين فصل نقش .  فصل سي و چهارم به فمينيسم و دموكراسي مي پردازد.  مي باشد

فصل سي و پنجم به .  جريان جنبش زنان بر نوع تلقي از دموكراسي بحث شده است
ايز سياست از در اين مقاله مدرن شدن سياسي را در تم.  پست مدرن شدن مي پردازد

مذهب و اخالق، ديوانساالرانه شدن بدنة سياسي و مشاركت سياسي فزاينده، تثبيت 
نويسندة مقاله .  ملت مي داند -اجتماعي و محوريت حاكميت دولت –تقسيمات سياسي 
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تغييراتي كه در اين عوامل به وجود آمده اند را جدا شدن از مدرنيته و حركت به سوي 
 1989فصل سي و ششم به ناسوناليسم و تكه تكه شدن از .  ه استپست مدرن تلقي نمود

در واقع اين مقاله مي خواهد وضعيت ملي گرائي را بعد از فروپاشي .  به بعد مي پردازد
فصل سي و هفتم تحت عنوان مرحله نوين داستان دولت .  شوروي مورد بررسي قرار دهد

ملت در اروپا و فرا رسيدن  -ت دولتدر اروپا مي خواهد به پايان رسيدن وقت فرارواي
فصل سي و هشتم مدل سنگاپور .  دوران نقش تازه براي دولت در اين قاره را بيان نمايد

را مطرح مي كند و دموكراسي، ارتباطات و جهاني شدن را در اين كشور مورد بررسي قرار 
دهد كه با در واقع اين فصل مي خواهد نمونه اي خارج از اروپا را نشان .  مي دهد

به .  باشد دموكراسي آنجا متفاوت است؛ و داراي نوعي دموكراسي چون و چرا ناپذير مي
  . زعم نويسنده اين خطري است كه مردم ساالري در اروپا را تهديد مي كند

  .پس از مروري اجمالي بر مطالب كتاب الزم است به جمع بندي و نقد آن بپردازيم
  

  جمع بندي و نتيجه گيري
جمع بندي مي توان گفت اصل كتاب، در رشته و موضوع خود كتاب بسيار خوبي  در يك
اگر عالقه مندان، به رشتة جامعه شناسي سياسي به زبان انگيسي احاطه داشته .  است

كتاب، مرجع بسيار جامع و .  باشند، توصية اين است كه به كتاب زبان اصلي مراجعه نمايند
در زمينة جامعه شناسي سياسي امروز جهان .  باشدخوبي در زمينة مباحث مطروحه مي 

اما ترجمه با همة اشكاالتي كه دارد، براي كساني كه .  كتاب حرف هاي گفتني دارد
اگر مترجمين محترم در .  توانند به متن اصلي مراجعه نمايند به هر صورت مفيد است نمي

زنگري نمايند اميد است ترجمه هاي انجام شده، با توجه به دانش مربوط به هر فصل، با
به نظر مي رسد برخي از مترجمين .  در چاپ هاي بعدي به اصل كتاب نزديك تر شويم

.  محترم، به علت كمتر آشنا بودن با محتواي تخصصي مطالب، تسلط كافي نداشته اند
كار چندان .  برخي هم نياز به كمك در ويرايش ادبي و دقت بيشتر در معادل يابي ها دارند

اگر وقت بيشتري صرف گردد اشكاالت موجود، كه به نظر اين جانب .  لي نيستمشك
كتاب اصلي ارزش اين .  در صد از كتاب را در بر مي گيرد، قابل رفع است 30كمتر از 

  .صرف وقت از جانب مترجمين محترم را دارد
اول اين  . مؤلفين كتاب در مقدمة آن دو راه براي تنظيم چنين كتابي را مطرح مي نمايند

مثالً (كه يكي از پارادايم هاي مطرح در رشتة جامعه شناسي سياسي را انتخاب كنند 
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راه دوم اين كه .  و مقاالت را با توجه به اين پارادايم واحد گزينش نمايند) پارادايم انتقادي
همة آراء جالب توجه يا "يعني .  "آن گونه كه هست بگويند"حوزة مطالعاتي را 

پس از بيان اين دو راه ).  9: 1388نش، ( "يب در آن رشته را مطرح كنندهاي رق نگرش
هاي پست مدرن با گزينش  لذا در اين كتاب تگرش".  ايم گويند ما راه دوم را بر گزيده مي

عقالني رقابت مي كنند؛ رويكرد هاي متمركز بر نهاد ها در كنار مواضع تئوريك جامع تر 
 "شود است، در كنار هم ذكر مي "سياسي"از آنچه يافت مي شوند؛ تعاريف متضادي 

  ).9: 1388نش، (
هاي مختلف  در ادامه بحث، مؤلفان كتاب براي بيان توجيه شيوة تنظيم بخش ها و فصل
آنان جامعه .  كتاب، به بيان مرز بين رشتة جامعه شناسي و علم سياست مي پردازند

ضوعات قبل از طرح شدن در يكي شناسي سياسي را حد فاصلي مي دانند كه برخي از مو
از اين دو رشته در آن مطرح مي شود و نيز اين رشته خالء هاي موجود بين اين دو علم را 

به عبارت ديگر رشتة جامعه شناسي سياسي را چيزي بيشتر از يك ايستگاه .  پر مي كند
در ).  10: 1388نش، (رفت و آمد براي موضوعات جديد اين دو رشته به حساب آورده اند 

نهايت پس از بحث پيرامون اهميت موضوع هاي مختلف اجتماعي، غير از قدرت، در 
سياست بيان مي دارند كه با توجه به موضوعاتي كه نويسندگان مختلف مهم و مؤثر در 

). 10-11: 1388نش، (سياست دانسته اند مقاالت كتاب را سفارش داده و تنظيم كرده اند 
ملت پس از رشد  -مي نمايند با از اهميت افتادن گذارة دولت در واقع نويسندگان تالش

آنان .  جريان جهاني شدن، از قالب جديدي براي تنظيم مطالب كتاب خود استفاده كنند
هائي مانند ماركسيتسي و وبري، ساختاري و كنشي، يا مدرن و  تمسك به قالب دوگانگي

امروزه در ).  11: 1388نش، (ند پست مدرن را براي تنظيم مطالب خود ناكافي نمي دان
بنابراين .  اروپا از پديده هاي اجتماعي نوظهور مؤثري در امر سياست سخن گفته مي شود

  . مؤلفان تالش دارند اين موضوعات جديد را در كتاب خود مطرح كنند
هاي  در اين كتاب، اين تحول در جابه جائي عوامل مؤثر در سياست، در جامعة كشور

گيري شده و حاصل مطالعات به عنوان قاعده عام در رشتة جامعه شناسي اروپائي پي
اي  نگاهي به كشور هاي آمريكاي التين و سنگاپور تكمله. سياسي مطرح گرديده است

اما از .  براي توجه آنان از زاوية همين قواعد به ديگر نقاط جهان به حساب آمده است
و حتي تحوالت صورت گرفته در شوروي، به همين دو مقاله هم چنين بر مي آيد كه آنان 

  .عنوان تبصره قاعده و يا امري خالف قاعده معرفي شده اند
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بنابراين اولين محدوديتي كه مطالب كتاب با آن مواجه است اين است كه واحد مطالعة آن 
تواند به  از اين رو قواعد به دست آمده در اين مقاالت نمي.  كشور ها و جوامع اروپائي است

هاي مطالعة ديگر، يعني ديگر جوامعي كه داراي پيشينة تاريخي و اجتماعي متفاوت  واحد
  .هستند تعميم داده شود

با توجه به شيوة تنظيم كتاب مي توان دريافت كه منطق حاكم بر ذهن مؤلفان كتاب 
علم تجربي به پديده هاي .  موجود مي باشد) Science(منطق تجربي حاكم بر علوم 

وعات به دست مي آورد قواعد را ضپردازد و طي تجربياتي كه از مطالعة اين مو موجود مي
به عبارت ديگر تا موضوعي اتفاق نيفتاده باشد و يا به نحوي به تجربه .  استنتاج مي نمايد

مگر استنتاجي منطقي بر .  در نيامده باشد، در مجموعة اين علوم جائي پيدا نمي كند
ه به صورت فرضيه يا نظريه طرح مي شود و آن هم تا اساس همين تجربيات باشد ك

البته بحث هاي .  شواهد تجربي براي آن به دست نيايد در محدودة علم قرار نمي گيرد
بين االذهاني نيز توانسته اند جايگاهي براي خود در مجموعة علم پيدا كنند، مشروط بر 

  .ود را از تجربة ذهني مي گيردآن هم اعتبار خ.  اين كه اجماعي بر آن صورت گرفته باشد
توجه به منطق تنظيم كتاب نشان مي دهد كه مؤلفان كتاب همواره يك قدم از وقايع و 

به عبارت ديگر بايد موضوعي اتفاق افتاده .  يا گفتگوهاي جامعة علمي عقب تر مي باشند
موعة باشد و يا بحثي مطرح شده باشد تا آنان آن را به عنوان يك موضوع مطرح در مج

البته براي كتابي كه خود را دائرة المعارف معرفي مي كند شايد .  كتاب خويش جاي دهند
از سوي ديگر اگر مؤلفان يكي از گرايش هاي نظري را براي .  همين مقدار هم بسنده كند

تنظيم كتاب انتخاب مي كردند بر اين محدوديت تا حدي فائق مي آمدند اما، همان طور 
.  ده اند، به محدوديت حدود پوشش آن گرايش نظري مبتال مي گشتندكه خود اشاره كر

به هر صورت با توجه به امكانات موجود در معرفت شناسي و هستي شناسي جامعه 
  .شناسي اروپائي به نظر مي رسد بهترين گزينه را براي تنظيم كتاب خود انتخاب كرده اند

مي توان گزينة تازه اي را فراروي تنظيم اما اگر از زاوية منطقي ديگري به جامعه بنگريم 
اگر جامعه را به سه زير نظام سياست و .  كنندگان مقاالت كتاب و ديگر محققين قرار داد

فرهنگ و اقتصاد تقسيم كنيم و هر يك از اين سه زير سيستم را داراي ابعادي سياسي و 
و اقتصادي فرهنگي و اقتصادي فرض كنيم در هم تنيدگي عوامل سياسي، فرهنگي 

  :به جدول زير توجه كنيد.  شكلي نظام مند پيدا مي كند
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هاي جامعهزير سيستم
  و ابعاد آنها

  اقتصاد  فرهنگ سياست

  اقتصاد سياست  فرهنگ سياست سياست سياست سياست
  اقتصاد فرهنگ  فرهنگ فرهنگ  سياست فرهنگ فرهنگ
  اقتصاداقتصاد   فرهنگ اقتصاد  سياست اقتصاد اقتصاد

اين جدول نشان مي دهد كه وقتي از زاوية جامعه به امر سياست مي نگريم در عالم 
سياست سياست، فرهنگ سياست، اقتصاد سياست، : سياست پنج گسترة مهم وجود دارد
به عبارت ديگر رشتة جامعه شناسي سياسي مي تواند .  سياست فرهنگ و سياست اقتصاد
  .  نج گستره پيدا كند و مورد مطالعه قرار دهدموضوعات موردنظر خود را در اين پ

نگاه به رشتة جامعه شناسي سياسي و موضوع يابي در اين رشته از زاوية اين جدول ما را 
نه منتظر مي مانيم تا .  از دو محدوديتي كه فراروي مؤلفان كتاب قرار داشت مي رهاند
ات خود اضافه كنيم و نه كسي موضوعي را مورد توجه قرار دهد و بعد آن را به موضوع

به اين ترتيب از يك موضع فعال، و نه منفعل، .  محدود به نگرش نظري خاصي مي شويم
نقشة كاملي هم در اختبار داريم كه حتي .  به پي گيري موضوعات خواهيم پرداخت

موضوعاتي كه تا به حال روي آن .  توان بر اساس آن پيشنهاد موضوع به محقيق داد مي
  .و در نقشة جامع مطالعات جامعه شناي سياسي جايگاه خاصي دارد كار نشده
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  »شناسي سياسي قوم«
  

  ناصر فكوهي/  روالن برتون: مترجم/  نويسنده
  نشر ني :ناشر

  تهران:محل نشر
  سوم: نوبت چاپ
  1380 :سال انتشار

  287: تعدا صفحات
  

   1بر عثمان حسين محمددكتر : ناقد
تواند به عنوان يكي  شناسي سياسي اثر روالن برتون ترجمه ناصر فكوهي مي كتاب قوم   

و » شناسي سياسي جامعه« ،»هاي قومي شناسي اقليت جامعه«از منابع دروس 
  .مورد استفاده قرار گيرد» شناسي سياسي تطبيقي جامعه«

بهتر بود عنوان فارسي كتاب،  (L'ethnopolitique)با توجه به عنوان اصلي كتاب    
بود، در اين صورت فهرست و محتواي كتاب با عنوان آن انطباق  مي» سياست قومي«

از انطباق » سياست قومي«توان گفت محتواي كتاب با عنوان  مي. داشت بيشتري مي
، ضرورت بيشتري براي »شناسي سياسي قوم«اما براي عنوان . مناسبي برخوردار است

موضوعاتي همانند نقش سياسي اقوام وجود دارد، كه در كتاب چندان مورد پرداختن به 
  .توجه قرار نگرفته است

البته با توجه به اينكه اين اثر، ترجمه يك كتاب . متن كتاب رواني و رسايي خوبي دارد   
از زبان فرانسوي است، نگارش فارسي آن از نظر رواني و رسايي تا حدودي تحت الشعاع 

                                                            
  استاديار دانشگاه سيستان و بلوچستان. 1
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كه نوشته (مقايسه متن اصلي كتاب با فصل ضميمه . جمه قرار گرفته استچگونگي تر
  .سازد ، اين موضوع را روشن مي)خود مترجم است

در . بود، بهتر بود ها بيشتر مي تر و فواصل سطر به لحاظ شكلي اگر قلم متن درشت   
 با اين حال، بهتر بود بجاي برخي. سازي اصطالحات تخصصي خوب است مجموع معادل

و سياست پيدايش   ('Territorialite)اصطالحات همانند سرزمينيت
(Politogene'se) تري بكار گرفته مي شد هاي مناسب معادل ها و واژه.  

  :توان در موارد زير دانست آورانة كتاب را مي هاي نو مهمترين ويژگي   
  )شناختي انسان شناختي و جامعه(هاي قومي با ديدي فرهنگي  بررسي سياست -
  هاي قومي با ديدي اجتماعي و جامعه نگر بررسي سياست -
 نگر به بحث قوميت و سياست ديدي كل -
هاي بسيار زياد و متنوع از سطح دنيا در مورد سياست  بررسي تطبيقي همراه با مثال -

 قومي
در صورتيكه هر . ها به همديگر تا حدودي ضعيف است كتاب از نظر پيوستگي فصل   

بود و زمينه را براي ورود به فصل بعد فراهم  گيري مي بندي و نتيجه فصل داراي يك جمع
  .نمود، بهتر بود مي
هاي نظري متمركز نموده است، اما در  هرچند مؤلف در مقدمه تأكيد خود را بر بحث   

هاي  هاي تجربي و واقعي مباحث توجه نموده و مثال ها و جنبه ي بيشتر به مصداقمتن اصل
  .زيادي براي اين امر بكار برده است

رسد از  هرچند مؤلف در كتابشناسي، منابع محدودي را ذكر كرده است اما به نظر مي   
هاي  و گزارهها  قول  هاي بسيار متعدد، نقل مثال. منابع بسيار زيادي استفاده نموده است
  . دهند متعدد و متنوع چنين چيزي را نشان مي

  :در مجموع در استنادات و ارجاعات اين كتاب دو اشكال وجود دارد   
مشكل كتاب . استفاده از يكسري منابع بدون ذكر آنها در كتابشناسي يا در متن -1

ل ذكر نشده در اينجا اين است كه منابع و استنادات آن نه در متن و نه در انتهاي فصو
ها و  اند، هيچ تناسبي با كثرت گزاره تعداد معدودي از منابع كه در آخر كتاب آمده. است
  .هاي فصول ندارد هاي متن قول نقل

عدم ارجاع مباحث به كتابهاي ذكر شده در كتابشناسي و در نتيجه نامشخص  -2
 بودن ارتباط متن با منابع
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اما . حد امكان بيطرفي ارزشي را رعايت نمايد از نظر علمي، نويسنده سعي داشته است تا   
توان استنباط نمود  گيري آمده است مي از نظر فلسفي و اخالقي، بر مبناي آنچه در نتيجه

ها او حق را به  ها و قوميت ها است، در جدال دولت كه مؤلف طرفدار تنوع و بقاي قوميت
توان تفكر او را نزديك به  مي. دهد و از حقوق اساسي آنها دفاع مي كند ها مي قوميت

فلسفه ليبراليسم قلمداد نمود و در مجموع تلفيقي از تفكرات انتقادي و ليبراليستي در 
  .خورد انديشه مؤلف به چشم مي

تري در مورد  بينانه تر و واقع توان به شناخت علمي  با استفاده از رويكرد اين كتاب مي    
ها در  تري با موضوع قوميت مبنا به شكل مناسب اقوام ايراني دست پيدا نمود و بر همين

 .ايران برخورد نمود و از آن به صورت يك فرصت و استعداد بهره برداري نمود





 

  
 
  
  
  

  »شناسي سياسي قوم: نقد دوم«
  

  ناصر فكوهي/  روالن برتون: مترجم/  نويسنده
  نشر مركز :ناشر

  تهران: محل نشر
  سوم: نوبت چاپ
  1380 :سال انتشار

  278: تعدا صفحات
  

  1فاروق امين مظفريدكتر : ناقد
توسط  1380اثر روالن برتون ترجمه ناصر فكوهي درسال» قوم شناسي سياسي«كتاب     

شناسي ايران، ايل صفحه به چاپ رسيده است اين مي تواند دردرون مردم  278نشري در 
هاي  شناسي، جامعه شناسي سياسي، مباني مردم شناسي، اصول علم سياست و نظريه

ازآثارمشابه با . سياسي در مقطع كارشناسي به عنوان منبعي فرعي مورد استفاده قرار گيرد
اين اثر مي توان به انسان شناسي سياسي اثر ژژرباالنديه، سياست و فرهنگ درنظام 

اثرايمانوئل والرشتاين، حكومتهاي محلي و عدم تمركز اثر ابوالقاسم  متحول جهاني
  .طاهري اشاره كرد

اثر روان ورسا است و مترجم محترم مبتكرانه به معرفي سايت هاي اينترنتي مربوط به 
همچنين افزودن ضميمه هاي راهنما و افزودن كتابنامه منابع .موضوع نيز پرداخته است
شايد  .طالحات تخصصي سليقه هاي مترجماني پذيرفته هستندفارسي درمعادل سازي اص
معادل انسان جامعه شناختي را به  Homo sociologicusبنده ترجيح مي دادم براي 

                                                            
  استاديار دانشكده علوم انساني دانشگاه تبريز .1
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دانش را به جاي دانش قومي و يا  -مردم Ethnoscienceبراي ،جاي انسان اجتماعي
  .بوته ذوب به جاي ديگ ذوب برگزينم Melting potبراي 

L Ethnopolitique   قوم شناسي سياسي يا سياست قومي بر اساس فهرست و متن
زباني وسيستم سياسي به طرح  -كتاب درسطح سه سيستم جغرافيايي،سيستم قومي

  . اند در شرايط قومي ايران تشنج آفرين داوريهاي ايدثولوژيك .ها ومسائل مي پردازد نگرش
امپراطوري  1915يت حوادث توجه زير عنوان نسل كشي و جنايت  بشر 187در صفحه

عثماني را به طرزي كه به مزاق و مزاج فرانسوي ها و آمريكايي ها خوش بيايد عرضه 
اطالعات آماري داده شده كذب است مثالً اشاره  شده پس از  188در صفحه  .كند مي

  .!...هيچ ارمني در قلمرو تركيه باقي نمانده است... 1915نسل كشي سال 
نده مسئوليت مردم كشي فرهنگي زباني در فرانسه را به صدور فرمان ،نويس144در صفحه 

به نام صاحبان  188را در صفحه  1915ويلوكوتره برمي گرداند در حاليكه مسائل عثماني 
  .زبان يا فرهنگ ارجاع مي شود و اين يك اهانت تحريك كننده بين المللي است

اروپايي متعارف به نظر مي رسند  مواردي محدود كه در فضاي مطالعات و زندگي روزمره
هاي  اتهام .اما در خاورميانه و ايران وتركيه و آذربايجان و قفقاز تحريك كننده اند

كنشگران انساني .و زباني فرهنگي نمي توانند انساني و اسالمي باشد)  تباري(ژنتيك
ل مفاهيم ساختاري كالن و ارزشي مث .مسئول عمل فردي و تعصبات گروهي خويش است

  .ترك، عرب، مغول، ارمني محاكمه ناپذير و مسئوليت ناپذير و تشنج آفرين هستند
اتنوپولتيك آورده / شايد بهتر باشد عنوان اصلي كتاب جايگزين يا همچون عنوان دوم

بهتر است از كاربرد مفاهيم و نامها كه بوي اهانت به جماعات و فرهنگ ها هستند  .شود
ر بود در پاورقي متذكر برخي آمارهاي غلط همچون آمار مترجم محترم بهت. پرهيز شود

كارگر غيرقانوني و بدون  40000امروز حدود. جمعيت ارمني ها در تركيه امروز گردد
پاسپورت ارمني در تركيه كار وزندگي ميكنند و ارمني هاي بومي هم به حيات خود ادامه 

كشي  سال نسل500،ينويسنده تحت عناوين نسل كشي و مردم كشي فرهنگ. مي دهند
چين و تزارهاي ،مردم كشي فرهنگي مهاجران سفيد اروپايي در قاره امريكا  را رها كرده

پرداخته و البته نرمال به نظر مسلمان ها  1915به سال ،روس را ناديده گرفته است
  .رسد مي

طرح روي جلد مي تواند زيباتر، . مناسب است در صورت امكان قلم چاپي درشت تر گردد
 .جاذب تر و مربوط تر شود



 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

 ها ساير حوزه





 

  
  

  
  

  »شناسي جوانان ايران جامعه«
  

  محمدسعيد ذكايي :نويسنده
  آگاه انتشارات :ناشر

  1386 :سال انتشار
  تهران :محل نشر
  دوم: نوبت چاپ

  369: صفحات دتعدا
  

  1ندوشن ريعباس عسكدكتر : ناقد
  :مقدمه

هاي متمايز و منحصر به فرد آن،  در ميان فصول زندگي، دوران جواني به دليل ويژگي    
به اين هاي علمي گوناگون  نظران رشته اي دارد و انديشمندان و صاحب جايگاه برجسته

ميالدي، طي  1990در سال  2رونالد ريندفوس. اند اي نشان داده مرحله از زندگي توجه ويژه
اي در  كه بعدا به صورت مقاله 3شناسي آمريكا نطق رياست ساالنه خود بر انجمن جمعيت

منتشر شد، جواني را به دوراني تعبير نمود كه افراد در آن بسياري از  4مجله دموگرافي
يك دوره "كنند و آن را  رويدادهاي جمعيتي مهم در زندگي خود را تجربه ميها و  نقش

كند كه دوران جواني، زمان  ريندفوس اشاره مي. خواند 5"متراكم و فشرده از نظر جمعيتي
ها و رويدادهاي مهم، متنوع و متراكم در زندگي هر فرد  ها، نقش تجربه شرايط، موقعيت

                                                            
 استاديار دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه يزد  .  1

2 - Ronald Rindfuss 
3 - Population Association of America (PAA) 
4 - Rindfuss, Ronald (1991). "The Young Adults Years: Diversity, Structural 
Change, and Fertility." Demography 28(4): 493-512. 
5 - A demographically dense period 
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رسانند، به بازار كار وارد  اد تحصيالت خود را به پايان ميدر اين دوران، اكثريت افر. است
كنند، با جستجو و انتخاب شريك زندگي  شوند، با كسب درآمد استقالل مالي پيدا مي مي

شوند  كنند، صاحب فرزند مي براي تشكيل خانواده و پذيرش نقش همسري آمادگي پيدا مي
براين، احتمال  عالوه. كنند را كسب مي و براي اولين بار تجربه نقش پدر شدن و مادر شدن

توالي،  . فرزندآوري، مهاجرت، طالق و ازدواج مجدد در اين دوران در باالترين حد است
ها و تجربيات در اين دوران، داراي پيامدهاي  بندي هر يك از اين نقش ترتيب و زمان

 . اثربخش و مهمي بر مراحل بعدي است
يد، اهميت دوران جواني را هم در چرخه زندگي افراد شتاب تحوالت اجتماعي در عصر جد

ماهيت متفاوت مسائل تجربه شده جوانان . و هم از نظر اجتماعي مضاعف ساخته است
هاي  فرهنگ جوانان با ديگر گروه تنيدگي و تداخل فرهنگ و خرده نسل كنوني، درهم

شناسي مفهوم و  تيهاي جواني تغييرات بنياديني را در هس اجتماعي و فراگير شدن ارزش
شناسي جوانان نقطه عطفي محسوب  پديده جواني ايجاد كرده است كه در تحول جامعه

شناسي جوانان  جامعه"اثري كه به قلم دكتر محمد سعيد ذكايي تحت عنوان . شود مي
تأليف گرديده است، به بحث و بررسي پيرامون ماهيت تجربه رو به تغيير جواني در  "ايران

 . شناختي پرداخته است و الزامات نظري آن با نگاهي جامعه جامعه ايران
  

  :معرفي كتاب
توسط انتشار آگاه با  1386شناسي جوانان ايران، در سال  چاپ نخست كتاب جامعه

مطالب اين اثر، در يك . صفحه منتشر گرديده است 308نسخه و در  1100شمارگان 
مقدمه و نُه فصل سازماندهي گرديده و هر يك از فصول آن، موضوع خاصي را در حوزه 

كتاب به مرور رويكردهاي نظري  فصل نخست. مسائل جوانان دنبال نموده است
كالسيك، مدرن و فرامدرن به معنا و مفهوم جواني پرداخته است و با نقد ويژگيهايي كه 

اند، تحوالت تاريخي آن را بررسي كرده  رويكردهاي مختلف از اين مفاهيم به دست داده
مورد هاي جواني را  فرهنگ فصل دوم كتاب، فرهنگ جوانان و ظهور و نمود خرده. است

گيري  ها و الگوهاي شكل شناختي تحول در ويژگي هاي جامعه بحث قرار داده و زمينه
در فصل سوم كتاب، تجربه گذار جوانان به . هاي جوانان را بررسي كرده است فرهنگ خرده

دوران بزرگسالي و تداوم و تغيير همزمان در فرآيندها و تعامالت بين نسلي مطرح گرديده 
نسلي در فرآيندهاي  ها و تغييرات بين هاي مربوط به گذار، تفاوت ادايمو پس از مرور پار
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ها مورد كاوش قرار گرفته  طلبي جوانان و اجتماعي شدن و انتقال ارزش گذار، استقالل
يابي جوانان و تأثيرگذاري آن بر تجربه جوانان در  فصل چهارم، اهميت استقالل. است

فصل . حيط زندگي را مورد مطالعه قرار داده استتعامل با خانواده، نهادهاي جامعه و م
هاي  پنجم، به بررسي تجربه شهروندي جوانان و تغيير در كميت و كيفيت گرايش

فصل ششم، به موضوع بدن، ظاهر و تناسب به . پردازد شهروندي و مشاركت جوانان مي
در . ستعنوان يك مقوله فرهنگي مهم و نوظهور در سبك زندگي جوانان پرداخته شده ا

ها در  هاي شغلي و تحصيلي جوانان و معيارهاي ارزيابي اين ارزش گيري فصل هفتم، جهت
تمركز كتاب در دو فصل آخر، بر تأثيرات جهاني . نزد جوانان مورد بحث قرار گرفته است

هاي مهاجرتي  ها، رفتارها و انگيزه چگونگي تأثيرات جهاني شدن بر ذهنيت. شدن است
مهاجرت به خارج از كشور موضوع فصل هشتم كتاب است و تأثيرات  نخبگان جوان براي

هاي نو در زمينه بازي، سرگرمي  جهاني شدن بر تجربه جوانان در استفاده فزاينده از رسانه
  . دهد و اوقات فراغت محور اصلي بحث كتاب در فصل نهم را شكل مي

  
  :ارزيابي

اي به  ايران، در زمره آثار بديع و ارزنده شناسي جوانان در حوزه مسائل جوانان، كتاب جامعه
اين كتاب توانسته است خأل . رود كه تاكنون به رشته تحرير درآمده است شمار مي

ها و  اي پركند و بخشي از چالش پژوهشي موجود در زمينه مسائل جوانان ايران را تا اندازه
كتاب عمدتا به . هدمسائل مطرح در اين حوزه را به خوبي مورد تجزيه و تحليل قرار د

. مسائل جوانان و تغييرات فرهنگي و ارزشي جوانان به ويژه در ساليان اخير توجه دارد
هاي  ريزي مؤثر همسو با ارزش درك صحيح از اين تغييرات ارزشي و فرهنگي و برنامه

كتاب در تالش . اسالمي نيازمند يك شناخت علمي و مناسب در اين حوزه است -ايراني
نگرش علمي نسبت به تغييرات فرهنگي و اجتماعي مرتبط با جوانان فراهم  است تا يك

  . كند
متن كتاب از نگارش روان و رسا برخوردار است و نويسنده از قلمي خوب و توانا در انشاء 

شيوه نگارش متن كتاب جذاب است و نويسنده در بيشتر موارد . اند اين اثر برخوردار بوده
اي دنبال كردن مطلب برانگيزد و در عين حال، پيام متن را به قادر است خواننده را بر

سازماندهي مطالب كتاب از نظم و آراستگي مطلوبي . روشني در دسترس خواننده قرار دهد
در حالي كه اكثر فصول كتاب، برگرفته از تحقيقات تجربي نويسنده است . برخوردار است
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را موضوع مستقلي را دنبال نموده است، كه قبال در مجالت علمي معتبر منتشر شده و ظاه
. ولي فصول كتاب در عين استقالل، از پيوستگي و انسجام منطقي و مناسبي برخوردارند

اي كه از نظر موضوعي و مفهومي همگي به زبان واحد، روايتگر ابعاد متنوعي از  بگونه
تايج تحقيقات كمي و ها و ن استناد به داده. اند پديده رو به تغيير جواني در جامعه ايران

كيفي به اقتضا مطالب و موضوعات مورد بحث، يك مزيت مهم و مثبت براي اين اثر به 
آيين . ها و اطالعات مورد استفاده عمدتا جديد و روزآمد است ضمن آنكه داده. رود شمار مي

قبولي مراعات  گذاري و همچنين قواعد ساختاري نوشتار با دقت قابل نگارش، اصول نشانه
آرايي مطلوب  چيني و صفحه گرديده و كيفيت فني اثر در ابعاد طرح جلد، صحافي، حروف

توانست به  تر مي تر و طرح جلد مناسب هاي روشن اگر چه استفاده از رنگ. رسد به نظر مي
  . زيبايي بيشتر كتاب بيافزايد

ي با بررسي محتوايي كتاب نيز گوياي آن است كه عنوان و فهرست مطالب انطباق خوب
مقدمه فصل آغازين كتاب به خوبي به نگارش درآمده و طرح كلي از . محتواي كتاب دارد

عالوه براين، هر يك از . دهد اهميت مسأله و مطالب كتاب را در اختيار خواننده قرار مي
گيري پايان  اي است كه با نتيجه فصول كتاب نيز داراي مقدمه اختصاصي و جداگانه

اي مثبت  گيري جداگانه براي هر يك از فصول، جنبه مقدمه و نتيجهدارا بودن . يابد مي
گيري كلي در پايان  با اين وجود، فقدان يك فصل نتيجه. رود براي كتاب به شمار مي

عالوه بر اين، . بندي كلي از مباحث را ارائه دهد، در كتاب محسوس است كتاب كه جمع
ارائه فهرست مطالب كتاب . ديده استفهرست مطالب كتاب نيز به صورت خالصه ارائه گر

توانست جستجوي مطالب  مورد نظر را براي  به صورت تفصيلي و كامل، ضمن آنكه مي
كرد جريان مباحث و مطالب كتاب در هرفصل  تر نمايد، به خواننده كمك مي خواننده ساده

  . را با نگاهي به فهرست مطالب دنبال نمايد
تعددي به منظور ارائه بهتر مطالب استفاده گرديده در فصول مختلف كتاب، از جداول م

هاي  هاي ارائه شده در اين جداول، در بسياري از موارد نيز توسط آزمون نتايج و داده. است
ها  با اينحال، آزمون. شود كه يك ويژگي مثبت اين اثر است مختلف آماري پشتيباني مي

هاي چندمتغيري آماري  راي كنترلاج. عمدتا در سطح تحليل دو متغيري باقي مانده است
نويسنده در شيوه ارائه جداول . ها مؤثر باشد توانست در تعميق نتايج و تحليل قطعا مي

اين امر در عين حال كه . اند كه جداول تا حد امكان گويا و فشرده ارائه گردند تالش نموده
اي است كه  بگونه مفيد است، اما در مواردي حجم اعداد و ارقام و يا نحوه نمايش جدول
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ها در بعضي موارد  استفاده از نمودار. شود هاي عددي و آماري دشوار مي دنبال كردن تفاوت
  .تر از جداول نتايج را منعكس و تفهيم نمايد توانست گويا مي

اكثر منابع مورد . برداري قرار گرفته است در متن كتاب، منابع متعدد و بسياري مورد بهره
ت اول و روزآمد است كه به شكل مناسبي در ارائه مباحث و مطالب مورد استناد، منابع دس

در داخل متن كتاب نيز استنادات و ارجاعات با دقت الزم و كافي . اند استفاده قرار گرفته
هركجا كه نكات مشخص و جزيي مورد اشاره قرار گرفته است، شماره . انجام شده است

نويسي حركت  نده كامال منطبق بر اصول منبعصفحه مĤخذ آن نيز ذكر شده است و نويس
خورد كه مثال  با اينحال اشكاالت جزيي در فهرست منابع التين به چشم مي. كرده است

با وجود تعدد و تنوع نسبتا خوب منابع  1.در مواردي ناهماهنگي در نحوه ذكر منبع است
داخلي كه در حوزه جوانان و  هاي تحقيقات مورد استفاده در اين اثر، استناد به نتايج و يافته

برداري نويسنده از  يا تغييرات بين نسلي انجام شده است، كمتر صورت گرفته و بهره
  .جلوه است رنگ و كم شناسي جوانان ايران بسيار كم تحقيقات پيشين در حوزه جامعه

شناسي جوانان ايران را دانشجويان به ويژه در  يك گروه اصلي از مخاطبين كتاب جامعه
اين كتاب از ميان منابع موجود، اثر نسبتا خوبي . دهند هاي علوم اجتماعي تشكيل مي رشته

شناسي جوانان در مقطع كارشناسي مورد استفاده  تواند براي درس جامعه است كه مي
. دهد اي از اهداف درس مذكور را پوشش مي دانشجويان قرار گيرد و در واقع، بخش عمده

ارشد رشته  خاصي از اين كتاب براي برخي از دروس كارشناسيهاي  عالوه بر اين، بخش
نسلي، جوانان و اوقات فراغت، و مطالعات جوانان  مطالعات جوانان نظير مطالعات روابط بين

بررسي جامعيت . تواند به عنوان يك منبع تكميلي مورد استفاده قرار گيرد و جنسيت مي
آن به عنوان يك اثر آموزشي در  محتوايي و موضوعي كتاب به منظور استفاده از

دهد رويهمرفته مطالب كتاب از اين نظر نسبتا خوب تدوين شده  ها نيز نشان مي دانشگاه
گردد كه در اين اثر، جوانان بيشتر به  اگرچه در متن كتاب به خواننده يادآوري مي. است

اثر، مشخصا به  اند، اما از آنجايي كه اين در نظر گرفته شده "سازه اجتماعي"عنوان يك 
                                                            

مثالً  سال انتشار در اكثريت موارد در درون پرانتز ذكر شده ولي تعداد معـدوي از منـابع هـم وجـود     . 1
ذكـر شـده    "...."همچنين، در اكثر موارد، عنوان مقاله در درون عالمت . دارد كه بدون پرانتز آمده است

يـا   Kraut et al. 1998منـابع   303مثال در صفحه (ولي در مواردي نيز اين قاعده رعايت نشده است 
Lash 1993 .( عالوه بر اين، منبعRoberts      در فهرست منابع دو مرتبه تكرار شـده كـه سـال انتشـار
  .است 1999و سال انتشار ديگري  1998يكي از موارد 
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هاي جمعيتي اين  شناختي جوانان در ايران پرداخته است، پرداختن به ويژگي تحليل جامعه
اينكه جوانان چه سهمي از كل جمعيت را به خود اختصاص . رسد گروه ضروري به نظر مي

هاي  اند، تغييرات جمعيتي مختلفي كه در حجم و تعداد و نسبت جوانان ايراني در دهه داده
ته اتفاق افتاده چگونه بوده و در آينده چگونه خواهد بود؟ آيا با توجه به كاهش رشد گذش

جمعيت و متعاقب آن كاهش جواني جمعيت ايران، جايگاه موضوع جوانان در محافل 
علمي و سياستگذاري كشور چه خواهد بود؟ پرداختن به سئواالتي از اين دست، در فصل 

در همين جا، . هاي آموزشي اثر كمك خواهد نمود ت جنبهاي از اين اثر، به تقوي جداگانه
افزودن اين نكته نيز مناسبت دارد كه عمده توجه كتاب حاضر معطوف به تحليل تغيير 

در كنار اين تغييرات . آمال و آرزوهاي جوانان و حوزه تغييرات فرهنگي و ارزشي آنان است
تبط ديگر، نظير بهداشت و ها و موضوعات مر هويتي و ارزشي، توجه به برخي چالش

هاي  نسلي؛ و مسائل سياستگذاري در زمينه سالمت جوانان؛ جوانان، خانواده و روابط بين
  .هاي بعدي كتاب كمك كند تواند به غناي بيشتر اين اثر در چاپ مرتبط با جوانان مي

 شناسي جوانان ايران در حوزه تحليل تحوالت فرهنگي و ارزشي در مجموع، كتاب جامعه
تواند در راستاي  اين اثر، ضمن آنكه مي. جوانان ايراني، اثري پربار، ارزنده و ماندگار است

اهداف آموزشي به عنوان يك منبع درسي و آموزشي در دانشگاهها معرفي و مورد استفاده 
تواند مورد استفاده محققين و  هاي تجربي ارائه شده در كتاب، مي قرار گيرد، نتايج و يافته

. كنند ژوهاني قرار گيرد كه عاليق پژوهشي خود را در حوزه مسائل جوانان دنبال ميپ دانش
رسد كه بنا به  در نهايت، مطالعه اين كتاب براي تمامي افرادي مفيد و الزم به نظر مي

ريزي، سياستگذاري، و امور اجرايي  اقتضائات شغلي خود با مباحث كارشناسي، برنامه
  .جوانان سروكار دارند

  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  

  »شناسي زنان جامعه«
  

  منيژه نجم عراقي/  كلر واالس و پامال ابوت اثر :مترجم/  نويسنده
  نشر ني :ناشر

  تهران: محل نشر
  369: صفحات دتعدا

  
  1مهري سادات موسوي: ناقد

 An Introduction to، برگردان فارسي كتاب »جامعه شناسي زنان«كتاب 
Sociology: Feminist Perspectives  است  3كلر واالس و 2پامال ابوتاثر

  .به رشته تحرير درآمده است 1991كه در سال 
شناس زن سفيدپوست  كتاب از ديدگاه دو جامعه« اند كه  نويسندگان در مقدمه تأكيد نموده

اين تأكيد از نظر آنان بيانگر اين واقعيت است كه سرنوشت . »بريتانيايي نوشته شده است
  .زند زنان نه صرفاً طبقه بلكه طبقه، نژاد و حتي مذهب رقم مي

» هاي فمنيستي شناسي نگرش درآمدي بر جامعه«با عنوان  1376البته اثر حاضر  در سال 
صفحه 213صنوبر در و توسط انتشاراتترجمه  حميد احمدي راساني وخمريم  از سوي

 4رسد انتخاب عنوان اثر در اين ترجمه با عنوان اصلي كتاب ترجمه شده بود و به نظر مي
  .هماهنگي بيشتري دارد

                                                            
  عضو هيئت علمي جهاد دانشگاهي دانشگاه عالمه طباطبايي.1

 
2. Pamela Abbott 
3.  Claire Wallace 
4. An Introduction to Sociology: Feminist Perspectives 
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هاي مطالعات زنان به عنوان منبع كمكي و در برخي موارد اصلي  اين اثر در اغلب گروه
دانشجويان رشته مطالعات زنان  مورد استفاده» شناسي جنسيت جامعه«درس دو واحدي 

  . گيرد قرار مي
» محورانه نقد فمينيستي مرد« در فصل اول . 2است بندي شده دسته 1كتاب در نه فصل

 ها سال كه -واالس كلر و ابوت پامال –نويسندگان كتاب . مورد بررسي قرار گرفته است
 شناسي جامعه به اند، كرده تدريس را شناسي جامعه مقدمات انگلستان، هاي دانشگاه در

 علوم مانند نيز شناسي جامعه نويسنده دو اين اعتقاد به. دارند انتقادي نگاهي رايج و رسمي
  .خود همواره زنان را ناديده گرفته است هاي پژوهش و ها نظريه در و است دار جانب ديگر

در انتهاي  .گيري و خالصه در انتهاي هر فصل است از جمله نقاط قوت كتاب، وجود نتيجه
واژه  40 در خصوصو  قرار گرفته استها و اصطالحات فمينيستي  كتاب، فرهنگ واژه

ها اختصاص به اسامي  مورد از آن 14توضيحاتي داده شده است ليكنفمينيستي 
 3واژه تخصصي متن در اين بخش ذكر شده است 26فمينيستهاي برجسته داشته و صرفاً 

اصطالحات بكار رفته در متن است كه از اين حيث ترجمه  نامه كاملي از و كتاب فاقد واژه
با توجه به اينكه معادل اصطالحات بكار رفته در متن، ذكر . قبلي از اين اثر مناسبتر است

ها را احصاء نمود ولي در  گذاري توان برخي معادل نشده صرفاً با مراجعه به متن اصلي مي
  .است مجموع ترجمه اثر از رواني مناسبي برخوردار

ها و مقاالتي را كه در  فهرستي از كتاب كتاب انتهاي در -عراقي نجم منيژه –مترجم
زنان در ايران به چاپ رسيده است در اختيار مخاطبين قرار داده حوزه  چندين سال اخير در

صورت گرفته در تهيه  هاي شود كه گزينش وي در ابتداي اين بخش متذكر مي. است
  يافته است اي انجام سليقه فهرست،

محور درباره طبقه  هاي رايج مرد ، نظريه»زنان و قشربندي«دوم با عنوان فصل در 
  .اجتماعي بيان شده است

                                                            
و  »زنـان، بهداشـت و تيمـارداري   «بوده و فاقـد فصـول    فصل  7داراي حميد احمدي راساني وخمريم  ترجمه. 1
  .است» كاري زنان، جرم و خالف«

 همچـون فصـل  ي لوفصل است؛ فصـ  13به بازار آمده است داراي  2005ويرايش سوم اثر به زبان اصلي كه در . 2
 the lifeبـا عنـوان    5، فصـل  sexuality با عنوان 8، فصل mass media & popular cultureبا عنوان12

course مليسـا تيلـر  . خـورد  ضمن آنكه تغييراتي نيز در برخي فصول ديگر به چشم مـي  افزوده شده)Melissa 

Tyler (نيز در اين ويرايش به جمع نويسندگان افزوده شده است.  
  .گنجانده شده استفارسي  -انگليسي نامه از اين اثر، واژه حميد احمدي راساني وخمريم در انتهاي ترجمه . 3
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شناسي مبحث مهمي  اند كه بررسي طبقه اجتماعي در جامعه ها بر اين عقيده فمينيست
ايشان را است اما زنان كه به طور سنتي در بازار كار حضور دائمي ندارند و طبقه اجتماعي 

اند كه  ها گفته فمينيست. اند كند، از اين مبحث حذف شده شغل شوهرانشان تعيين مي
پرستانه است بلكه ما را به درك  اينگونه برخورد با زنان در نظريه طبقات نه تنها جنس

نادرستي از طبقات اجتماعي به ويژه در مورد مسائلي نظير تحرك اجتماعي، بازبودن جامعه 
  . رساند هويت طبقاتي ميو مسئله 

هاي  در مطالعات قومي نيز عالوه بر طبقه اجتماعي، تفاوت ،نويسندگانبا توجه به نظر 
هاي سفيدپوست  نظريات فمينيست در حتي. شود زندگي زنان مختلف ناديده انگاشته مي

  . گيرد درباره ستم بر زنان، تجربيات مشخص زنان سياه پوست را در نظر نمي
را ابتدا تاريخچه آموزشي زنان  ،»دختران و زنان جوان« سوم با عنوانفصل در نويسندگان 
رسد با آموزش مختلط و دسترسي مساوي،  امروزه اگرچه به نظر مي حتيكه بيان كرده 

اما در عمل دختران از اين نظر  در امور آموزشي دختران صورت پذيرفته برابري بيشتري
شود،  شوند و مشاركت ايشان جدي گرفته نمي يهاي درسي خاصي هدايت م كه به حوزه

مختلف فمينيستي در  هاي نحلههاي  ديدگاه نيزمه ادر اد. شوند همچنان متضرر مي
  .شده استشناسي موجود از درك آنها بيان  خصوص آموزش و ضعف جامعه

ديدگاه رايج  است كه پس از مطرح نمودن» خانواده و خانوار« چهارمفصل عنوان 
به اين نگاه را ها  انتقادات فمينيست ،شناسي درخصوص خانواده و تقسيم كار خانگي جامعه

شناسان فمينيست با ديدي انتقادي به موشكافي نقش زن در  جامعه .است نمودهرايج بيان 
شوند خانواده جايگاه اصلي ستم بر زنان است اعم از اينكه سود  خانه پرداخته و مدعي مي
ازطرفي همان چيزهايي . د يا به طبقه مردان يا به هر دوي آنهاآن به سرمايه داري برس

در بازار كار، در  ،كه مشخصه جايگاه زنان در خانواده است، جايگاه ايشان در بيرون از خانه
  .كند نظام آموزشي و در زندگي سياسي و عمومي را نيز مشخص مي

تصوير كشيده شده  از اين فصل، وضعيت زنان پس از انقالب صنعتي به 116در صفحه 
زن متأهل هيچ حقي نسبت به اموال خود نداشت و اين  1884اشاره شده كه تا سال. است

مناسبت نبود تا مترجم محترم در پاورقي به  شايد بي. شد حق از پدر به شوهر تفويض مي
از قول جسي  119در صفحه . نمود برخي احكام مربوط به مالكيت زن در اسالم اشاره مي

توانند براي  كنند زيرا نمي زنان اغلب از سر ضرورت اقتصادي ازدواج مي«: آمده استبرنارد 
اداره زندگي خود پول كافي در بياورند و بنابراين فقط از رهگذر ازدواج است كه دسترسي 
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بنا به گفته اكلي، يكي از  120در صفحه  .»...به زندگي آبرومندانه براي ايشان امكان دارد
از زنان انتظار « :كنند، تقسيم كار جنسي است ضي كه زنان تجربه ميچهار حوزه تعار

داري را برعهده بگيرند و اين يعني كه زنان از نظر  رود مسئوليت كارهاي خانه و بچه مي
  .»شوند و به پولي كه مال خود بدانند دسترسي ندارند مالي به مردان وابسته مي

خانواده صرفاً به خدمتگزاري براي مرد تبديل  القاي اين ديدگاه كه زن با ازدواج و تشكيل
آنان لباس « :فرمايد خداوند مي. شود ديدگاهي است كه از نظر قرآني مطرود است مي
يعني هر يك از زن و مرد به ديگري به صورت . 1و شما لباس آنان هستيد) مردان(شما

به زن و ازدواج نگاه . فطري نيازمند است و رابطه خدمتگزاري دوطرفه است نه يك طرفه
كه اساساً تعريفي اومانيستي   گيرد در ديدگاه برخي فمينيستهاي افراطي از آن رو شكل مي

داري كه همه چيز به اصل سود و لذت تقليل  و ليبراليستي و در چارچوب نظام سرمايه
يابد، داشته و قادر به درك نگاه معنوي به روابط زن و مرد در چارچوب خانواده قرآني  مي
سيت كه اساساً زن و مرد در آن مكمل هم بوده و ياريگر يكديگر در پيمودن راه زندگي ن

اين به آن معنا نيست كه در جوامع اسالمي همه زنان و مردان پس از ازدواج به . اند متعالي
انديشند زيرا بسياري از افراد يكتاپرست نيز سبك زندگي ديني را سرلوحه  چنين كمالي مي

. است 2اند و آنچه قابل رؤيت است رواج روزافزون سبك زندگي آمريكايي هخود قرار نداد
تعميم جايگاه و وضعيت برخي زنان متأهل به كليه زنان متأهل با چه منطقي و با در دست 

  !داشتن چه جامعه آماري صورت پذيرفته است ؟
و شايسته  شك انساني بزرگوار كسي كه زنان را گرامي دارد بي« :الشيعه آمده در وسائل

در . »ترديد شخصي پست و حقير است دارد بي احترام است و هر كس زنان را خوار مي
خصوص بحث مالكيت، همانگونه كه در كتاب آمده است، براي زن تا همين اواخر حق 

تواند  مالكيتي قائل نبودند ولي زن در اسالم حق مالكيت و استقالل اقتصادي داشته و مي
تواند دسترنج او را به  روع مانند مرد وارد كار شود و هيچكس نميهاي مش در همه زمينه

او موجود قانوني مستقلي است كه همه كار و همه محصول آن را در . خود اختصاص دهد
   3.اختيار دارد
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هايي است كه بدون  هايي كه متشكل از زوج پس از آنكه اقبال حانواده 125در صفحه 
است، در پاراگراف  گي پايدارند رو به فزوني برشمردهخان ازدواج رسمي داراي رابطه هم

تري  اي جهات، امروزه ازدواج نسبت به گذشته مقبوليت بيش از پاره« :خوانيم بعدي مي
در واقع هر نوع زندگي كه در آن . »... كنند تر ازدواج مي يافته است، مردم زودتر و بيش

انواده ناميده شده است كه اگر پس افراد به صورت موقت زندگي زناشويي داشته باشند، خ
اي از اين حيث  از مدتي صاحب فرزند شوند، زن سرپرست آن محسوب شده و مرد وظيفه

  .ندارد
ها، استثمار و فرودستي زنان ناشي از آن است كه بچه  به نظر بسياري از فمينيست«

توانند خود را از  ميمعتقدند كه زنان فقط زماني ) 1974(برخي مانند فايرستون... زايد مي
اين ديدگاه از ديدگاه قرآني » ....كنترل مردان برهانند كه از قيد توليد مثل آزاد شده باشند
  . كه براي مادري ارزش وااليي قائل است، بسيار دور است

در نظام خدمات  را نقش زنان، »زنان، بهداشت و تيمارداري« پنجم كتاب با عنوانفصل 
هاي نويسندگان زنان از كاركنان اصلي  مطابق با يافته. دهد رار ميمورد بررسي قبهداشتي 

 است؛ يعني حاكماما در خدمات پزشكي جدايي جنسيتي به شدت . اند خدمات بهداشتي
مشاغلي نظير پرستاري كه با وظايف زنانه تيمارداري، تربيت و مانند آن سر و كار  زنان در
هاي خاصي  ر مشاوره پزشكي كه با مهارتدر حالي كه مناصب عالي نظي فعالنددارد، 

  . مالزم است، به مردان شاغل اختصاص دارد
 زيرا اوالً اند محسوب شده  زنان مصرف كننده اصلي خدمات بهداشتي از سوي ديگر

 اند و احتماال به خاطر خانواده به پزشك مراجعه مي كنند و ثانياً مسئول سالمتي خانواده
 ثالثاً و هاي گوناگون دچار شوند مال دارد كه به بيماريخود بيش از هر كس ديگر احت

  . كنند بيش از مردان عمر مي
كار آغاز و در ادامه، با بيان تاريخچه اشتغال زنان،  »زنان و اشتغال« ششم با عنوانفصل 

شناسي اهميت كار  جامعهمورد بحث قرار گرفته و به اين نكته اشاره شده كه خانگي زنان 
و موجب شده كه اين كار به جاي آنكه  استعرصه خانگي را درك نكرده  واقعي زنان در

  .محسوب شودطبيعي  امريواقعي به حساب آيد، 
اين . »پندارند داري را كاري واقعي مي فمينيستها خانه«اشاره شده است كه  179در صفحه 

به چشم ديدگاه به نوعي در اسالم هم وجود دارد ولي در عرف جامعه چنين نگاهي كمتر 
  .خورد مي
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شود كه  در فصل مذكور، اين سؤال مهم در سراسر فصل به ذهن خواننده متبادر مي
، شاغل بودن زن در درجه اهميت چندم قرار دارد؟ اصل براي زن كار  باالخره در جامعه

و پاسخي كه از فحواي ! خارج از منزل است يا حفظ و صيانت از محيط خانواده و فرزندان؟
  .شود، البته گزينه اول است ط ميفصل استنبا

ها  هاي ماركسيست، ماركسيست فمينيست برخي قسمتهاي كتاب به جاي فمينيستدر 
و همينگونه است ... ) و 203همانند ص . (عنوان شده كه بهتر است تصحيح شود

  ....و 235، 229، 204در صفحات  هاي راديكال به جاي فمينيست» ها راديكال فمينيست«
 به اين مطلب اشاره شده كه اغلب» زنان، جرم و خالفكاري«تم با عنوان هففصل در 

زنان در آمار . اند هاي انحراف براي توجيه بزهكاري و انحراف مردانه ايجاد شده نظريه
جرايم كمتر حضور دارند و شواهد نشان از اين واقعيت دارند كه زنان كمتر مرتكب جرم 

ماهيت بزهكاري زنان با مردان متفاوت است و  رسد الگو و لذا به نظر مي. شوند مي
اند  ها كوشيده فمينيست. شناسي متداول درك درستي از بزه زنان ندارند هاي جامعه نظريه
زني را شرح و بسط دهند تا بزهكاري زنان را نيز  هاي رايج انحراف نظير ديدگاه انگ نظريه

ير موقعيت اقتصادي زنان و نقش با اين حال اهميت توجه به عوامل ديگري نظ. در برگيرد
  .اند هاي زنان گوشزد كرده ايشان در خانواده را نيز براي درك بزهكاري

تر از  زنان كم«شود كه  از قول پوالك مطرح مي 217پس از بحث و بررسي در صفحه 
گفت زنان چون مجبورند واقعيت عادت ماهانه ره مخفي كنند  او مي. مردان بزهكار نيستند

هر چند ! »بيعي در پنهان كردن اعمال خود مهارت دارند و طبيعتاً رازدارندبه طور ط
توان وجود جرايم مختلف در ميان زنان را انكار كرد و اين مسأله پذيرفته شده است  نمي

هاي ذاتي زن و مرد و  ها به برخي تفاوت ليكن عجيب است كه در هيچيك از تحليل
هاي موجود در آمار جرايم  ت و حداقل يكي از تفاوتاي نشده اس بودن زنان اشاره تر عاطفي

ويژگي خاصي كه خداوند به . اند ميان زن و مرد را به تفاوتهاي ذاتي اين دو نسبت نداده
پذيري در اين حوزه مجهز  واسطه آن زن را جهت پرورش فرزندان و مهرورزي و تحمل

آنگونه كه ( رابري زن و مردچه اصراري است كه حتي در زمينه جرايم انتظار ب. است نموده
اي  البته در اين فصل از زاويه. مطرح گردد) نمايند برخي فمينيستهاي افراطي مطرح مي

كاري نگريسته شده كه از ويژگيهاي مناسب آن به شمار  جديد به پديده جرم و خالف
  . رود مي



  229شناسي زنان    جامعه

 
 

همچون  هايي از بزهكاري را ها جنبه ازطرفي در ادامه فصل مشخص ميشود كه فمينيست
اند كه تاكنون ناديده گرفته يا  آشكار كرده ،تجاوز جنسي، كتك زدن همسر و آزار جنسي

اي كه بايد براي توضيح اين جرايم در نظر  به اعتقاد آنها زمينه. شد متعارف شمرده مي
گرفت هم اقتدار مردانه و هم اين واقعيت است كه در جامعه خشونت جنسي و فيزيكي 

  .آيد براي زنان رفتاري متعارف به شمار ميبراي مردان و نه 
شود كه در زمينه  در اين فصل ادعا مي. است» زنان و سياست«هشتم اثر، فصل عنوان 

كار  عالقه و محافظه اي از زنان ارائه شده كه آنان را به سياست بي رفتار سياسي، كليشه
در عمل زنان كنار  و بودهسياست رايج بازتاب عاليق مردانه  همچنين. كند مي قلمداد
 .لذا زنان در عمل در عرصه عمومي سياست حضور چشم گيري ندارند. اند شده گذاشته

همچنين سياست رفاهي و نظام رفاه اجتماعي زير سؤال رفته زيرا به اعتقاد فمينيستها 
  .ها تقويت شده است جايگاه سنتي زنان يعني همسري و مادري توسط اين نظام و سياست

توليد دانش از ، به اين نكته اشاره شده كه »توليد دانش فمينيستي«با عنوان  نهمفصل در 
دهد كه نسبت به تصويري كه تاكنون  ديدگاه زنان تصويري از جهان به دست مي

ترين هدف مبارزه فمينيستي  مهم. شناسي رايج عرضه كرده، كمتر تحريف شده است جامعه
، هرچند از نگاه فمينيستي توليد دانش وظيفه گروهي نخبه بيان شدهتوليد دانش ديگر 

گردد  در اين فصل اين نكته متذكر مي. نيست بلكه بخشي از روند فمينيست بودن است
بفهمند چگونه موجوداتي «شود تا زنان  كه نظريه فمينيستي موجب بينشي زنانه مي

شوند  گونه تسليم اين عقيده ميآيند و چ از آب درمي) دار، پرستار، منشي خانه(بردار فرمان
ها در طبيعت زنان است و در نتيجه به موقعيت فرودست خود  كه به عهده گرفتن اين نقش

  . »دهند در جامعه تن در مي
هاي متمايز فمينيسم ليبرال، ماركسيست، سوسياليست و  ديدگاهنيز  انتهاي فصل در

 .قرار گرفته استراديكال بررسي 
گردد و كليه زناني كه در محيطي  صرفاً با شاغل بودن فراهم ميآيا فرادست بودن زن 

كنند و در محيط  صميمي و توأم با احترام متقابل در كنار همسر و فرزندانشان زندگي مي
و اختيار الزم براي رشد و كمال انساني را دارا   خانواده هيچگاه مورد ظلم واقع نشده

ها  اينكه متوجه نابرابري! رودستي خود بيخبرند؟باشند، همگي در توهم بوده و از نقش ف مي
و مشكالت زنان در جامعه باشيم و سعي كنيم در جهت حل مشكالت زنان همچون ساير 

برآييم به اين معنا نيست كه حتماً ...) مردان، كودكان، جوانان، سالخوردگان و(اقشار جامعه 
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ها شسته نشود و به  ني كه چشمتا زما. بود تا در اين حوزه فعاليت نمود  بايد فمينيست
توان انتظار تحولي در اين روابط جست  روابط انساني صرفاً از بعد مادي نگريسته شود، نمي

هاي فمينيستي تالش براي دستيابي به چيزي مالك قرار  همچنان كه در هر يك از موج
 گرفت و پس از دستيابي، به سرابي مبدل شد و در حال حاضر پس از يك دوره طرد

مجدداً بازگشتي به برخي از اين مفاهيم صورت پذيرفته ... داري و زندگي خانوادگي و بچه
  .توان با فطرت انساني جنگيد و به آرامش رسيد نمي. است

نگرد، فضاي جديدي را در حوزه  ها از زاويه ديد زنان مي اثر از آن جهت كه به نابرابري
حترم ميتوانست با افزودن پاورقي و دهد ولي مترجم م پژوهش به خواننده ارائه مي

  .همچنين توضيحاتي تكميلي به تلطيف اثر كمك نمايد
  
  



 

  
  
  
  

  »نگرشي نو در تحليل مسائل اجتماعي«
  

  سعيد معيدفر/  دانيلين لوزيك :مترجم/  نويسنده
  اميركبير :ناشر

  تهران: محل نشر
  سوم: نوبت چاپ
  1383: سال نشر

  284: تعداد صفحات
  

  1اكبر فرياردكتر : ناقد
كتاب نگرشي نو در تحليل مسائل اجتماعي تأليف دانيلين لوزيك توسط دكتر سعيد معيدفر 

  .صفحه ترجمه شده است 284در 
اش، فراهم آورده  انگليسي خوان و نسبتاً رواني را از متن مترجم محترم كه برگردان خوش
در سالهاي اخير ديدگاههاي جديدتري بر اساس «: در پشگفتار كتاب آورده است

اند، كه به جاي  رويكردهاي پست مدرنيستي در تعريف و تثييت مسأله اجتماعي مطرح شده
تأكيد بر عوامل ساختاري و عيني در بررسي مسائل اجتماعي، بر عوامل ذهني و عنصر 

در اين دسته از ديدگاهها، مسائل اجتماعي، مستقل از . اند سبيت تأكيد ورزيدهآگاهي و ن
به باور نويسنده كتاب، مسأله اجتماعي فقط ... .ذهن كارگزاران اجتماعي وجود ندارند

مشكلي نيست كه شايع باشد، بلكه در اذهان عمومي بايستي قابل حل باشد و اراده جمعي 
اشته باشد و اگر هر يك از اين ويژگيها وجود نداشته باشد، نيز براي مواجهه با آن وجود د

اي كه ميان مدعيان مسائل  در جامعه.. .چيزي به نام مسأله اجتماعي وجود نخواهد داشت
اجتماعي و مخاطبين، گسست وجود داشته باشد، آن جامعه اگر چه ممكن است درگير 

                                                            
  استاد بازنشسته داتشگاه تبريز. 1
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توان با رويكردي  تماعي است، ميهاي متعدد پيچ در پيچ باشد، اما فاقد مسأله اج بحران
اي مسائلي تراشيد، اما هيچ يك از اين   كاركردگرا، انتقادي و امثال آن براي چنين جامعه

  »...توان انجام داد مسائل، مسائل اجتماعي نيستند و كاري نيز براي جامعه با آنها نمي
گرايانه را  نگرش سازهمن «. .:نويسد مي) 14اواخر صفحه (و اما مؤلف كتاب در مقدمه خود 

دانم، بلكه آن را مكمل مهمي براي  به عنوان جايگزيني براي ديگر چارچوبهاي نظري نمي
تـواند به ما در اين راه كمك  گرايي اجتماعي مي به نظر من سازه.. .دانم ها مي ساير نظريه

  »كند
ن كتاب در سه بخش و مشتمل بر هشت فصل تدوين يافته است، بخش اول با عنوا

فهرست : گيرد كه دو فصل نخست را در برمي پرسشهايي در مطالعه مسائل اجتماعي
بخش دوم . رابر پيشاني دارند/  مردم و وظايف ساختن مسائل اجتماعي/  مسائل اجتماعي

: ، فصلهاي سوم تا پنجم كتاب را با تيترهايساختن مجموعة ادعاهاي موفق: با عنوان 
بخش سوم . گيرد را دربرمي.. .ساختن راه حلها/  و مردم ساختن شرايط/  ساختن اخالقيات

هاي اجتماعي تا كنشهاي اجتماعي، فصلهاي ششم، هفتم، هشتم را به  از سازه: با عنوان 
 مسائل اجتماعي و خدمات اجتماعي/  مسائل اجتماعي و زندگي روزانه: / ترتيب با مباحث 

  .شود  شامل مي اجتماعيگرايانه اجتماعي در مسائل  ديدگاه سازه/ 
جاي آن مشحون از  ها تأليف شده و جاي كتاب، در جامعه امريكا و ظاهراً براي امريكايي

توان بر مؤلف كتاب خرده گرفت و  مثالها و مصاديق امريكايي است و از اين حيث نمي
شود با او همسو بود كه به نظرش آمده كه متناسب با وضع و شرايط اجتماعي،  حتي مي

گرايي اجتماعي  ح نو در اندازد و مسائل جامعة خويش را از ديدگاه ومنظر سازهطر
)souial consiructionist perspective ( مطرح و تحليل كند و به اهميت

ادراكات ذهني در زمينه مسائل اجتماعي امريكا تأكيد و تكيه كند و اين حق طبيعي او و 
خود وي نيز صراحتاً چندين بار با صداقت  .تواند به حساب آيد هر صاحب نظر ديگري مي

دوباره تكرار ... «خوانيم  مي 31و  30به اين مطلب اشاره كرده است، از جمله در صفحات 
ام كه امريكائيها نگران آن  كنم، من اصطالحاً مسائل اجتماعي را چيزهايي تعريف كرده مي

تواند به نظر راقم اين  اب، نميي كتااز اين رو، وارد شدن به نقد و بررسي محتو» ...هستند
لكن آنچه پرداختن به آن اهميت  دسطور، در شرايط حاكم بر جامعه ما چندان ضروري باش

يابد ديدگاه نظري كتاب، با عنوان نگرش نو در تحليل مسائل اجتماعي است و  خاص مي
نو براي  گرايي به عنوان نگرشي از سازه(توان  نظير جامعه ما مي وامعياين كه آيا در ج
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، آيا )كه البته نيست(ست؟ و اگر چنين نيست شخيص و تبيين مسائل اجتماعي شود چيت
توجهي و به يك سو نهادن يك ديدگاه نظري كه به سهم خود در سپهر اجتماعي  بي

كه (گيري نيست؟  ، غفلت و سادهمي شودجهان امروز مطرح و كم و بيش به آن تأكيد هم 
  رد؟پس چه بايد ك). البته هست

هاي اجتماعي  نخست اين كه پديده: رسد در اين جا، يادآوري چند نكته ضروري به نظر مي
ازمنظر جامعه شناسي، ذاتاً نسبي هستند، يعني تعلق مكاني و زماني دارند و در ميان آنها 

ترند، تا  امور اجتماعي نسبي  مسائل اجتماعي از نسبيت فاحشي برخوردارند يعني از همة
اي در يك جامعه ممكن  ها، مسأله حاد و معضل نگران كننده برخي از موقعيت جايي كه در

به عنوان مثال مسأله (ال ترين شرايط در يك جامعه ديگر باشد،  است مطلوبترين و ايده
ديگر اين كه مسائل اجتماعي را ) حجاب را در دو كشور فرانسه و ايران مقايسه كنيد

بندي  طبقه» مسائل پنهان اجتماعي«و » شكار اجتماعيتوان در دو مقولة  رد مسائل آ مي
در ) گرايي از جمله سازه(اي از مسائل اجتماعي به طرق مختلف  كرد، بدين معني كه دسته

گيرند و غالب مردم جامعه نسبت به حل و فصل تغيير و يا  بستر آگاهي مردم جاي مي
. كنند جويي احساس مي چاره بهبود و اصالح آن، دغدغه دارند و در انديشة خود نياز به

جالب است توجه كنم كه در ميان اين دسته از مسائل ممكن است گاهي مواردي باشند 
كه اساساً واقعيت بيروني ندارند و به داليل مختلف و شايد مطامع خاص به ضرب 

آنكه واقعيت داشته باشند به عنوان يك معضل  ها، بي تكنولوژيهاي ارتباطي و رسانه
. اند اي گنجانده شده ه باور قشرهاي وسيعي از مردمان جامعه، به طرز ماهرانههولناك ب

البته موارد خاص از مسائل اجتماعي نزد عالمان اجتماعي و اقشار آگاه همان جامعه، مسأله 
همين جا الزم .. .آيد آيد يعني چيزي جز يك ترفند و امر واهي به حساب نمي به حساب مي

گرايي ضمن فوايدي كه دارد، قدرت بزرگ كردن يك امر  ه سازهاست گفته شود كه ديدگا
  .كه بايد بدان توجه داشت. تواند داشته باشد  واهي به صورت مسأله اجتماعي را نيز مي

معضالت عيني و واقعي است كه در بيرون از ذهن مردمان جامعه، » مسائل نهان«و اما 
ب افراد جامعه از آن آگاه باشند يعني مسأله دهد، بي آنكه غال پيكر اجتماعي آنان را آزار مي

انكه افكار عمومي  شده باشد يا بي» socialized«آنكه اجتماعي  واقعاً وجود دارد بي
معضالت اجتماعي «توان گفت اين بخش از . جامعه نسبت به آن آگاهي و اطالع پيدا كند

ئيهاي فرهنگي به ضعف و نارسا» «نابرابريهاي اجتماعي» «شكاف طبقاتي«نظير » نشده
پايين » «ساختار جمعيتي و عدم تناسب آن با قدرت اقتصادي» «ويژه فرهنگ كار و توليد
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» هاي غير قانوني فعال در جامعه شبكه» «هاي قاچاق شبكه» «بودن مهارت نيروي كار
شرايط نامطلوب تحرك » «نارسائيهاي مزمن نظام آموزش و پرورش» «اقتصاد زيرزميني«

گيرد و يا  غالباً در بستر آگاهي مردمان جوامع باصطالح جهان سوم قرار نمي. ..و» اجتماعي
سروهاي فعالي در برخي از اين جوامع وجود دارد كه حتي به داليلي مانع از آگاهي مردم 

هاي صنعتي  در جامعه» مسائل نهان«شوند كوتاه سخن اينكه  نسبت بدان موارد مي
  .هاي غير صنعتي است معهتر از جا تر و حتي كم اهميت كمرنگ

نكته سوم اين است كه در دستيازي به استفاده از رهيافت علمي در مسائل اجتماعي، 
آيد كه  چنانچه ارادة سياسي يا اجتماعي براي چنين اقدامي وجود داشته باشد، الزم مي

مسائل اجتماعي براي شناخت و تحليل و : بندي كنيم مسائل اجتماعي را به دو صورت رده
يگر مسائل اجتماعي در اولويت آنها براي درمان بر اساس مقياسها و موازين درماني د
  )اصالح اجتماعي، مهندسي اجتماعي، عمل اجتماعي(

هاي مختلف  توان پاسخي درباره اين مطرح كرد كه با نظريه اينك با توجه به سه نكته مي
چه ) كتاب دانيلين لوزيك گرايي مطرح در از جمله ديدگاه سازه(و متعدد جامعه شناختي 

  .بايد كرد؟ مطرح كرد
شناسي به عنوان يكي از علوم اجتماعي و انساني كه بخش اعظم  به نظر نگارنده، جامعه

اي  ديدگاههاي نظري آن در غرب زاده و پرورده شده و امروز با ميراث عظيم و پردامنه
/ » مبادله«/ » يزتضاد و ست«/ » تطورگرايي«/ » كاركردگرايي«دست كم هفت شهر 
را در .. .انتقادي و/ ساختار گرايي / پديدارشناسي و اتنومتدولوژي / كنش متقابل نمادين 

نورديده و هر كدام از اين دوران پيدايي، بلوغ و شكوفايي را پشت سرگذاشته و اينك 
سنتهاي دنباله رو هر يك از آنها حجم بسيار سنگيني از مطالعات و مباحث دانشگاهي را 
رقم زده است، به هيچ وجه زدودني نيست و كنار زدن آنها به منزله محروم كردن جامعه از 
يك ميراث جهاني است و اين در حالي است كه هيچ فرد و قدرتي مانع از آن نيست كه ما 
نه تنها از اين ميراث بسيار گرانبها برخورار شويم بلكه اگر كردان و زنان علم استدالل در 

يم هستيم به جاي حذف و جايگزيني بر فراز آن رويم و طرحي نو بر ميراث اين ميدان عظ
بحث ما نه نفي . بشري بيفزاييم، طرحي كه نزد همه عالمان اجتماعي قابل دفاع باشد
مان چگونه با يك  جامعه شناسي بلكه بايد اين باشد كه متناسب با شرايط و وضع و حال

و خدايرا ..! .آب به آسياب جهانخواران نريزيم، همينديد انتقادي از آنها استفاده كنيم تا 
  ....كه چنان بادا
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با توجه به فاحش بودن نسبيت مسائل اجتماعي، بديهي است كه در برخورد با اين گونه 
آنچه از متون علم االجتماعي . توان در همه جوامع به شيوة واحدي عمل كرد مسائل نمي
تشخيص، مطالعه و درمان مسأله اجتماعي، و  شود اين است كه در ورود به مستفاد مي

حتي تعريف مسأله (اي به اين سؤال مقدم در هر اقدامي  بيش از بيش از هر نوع مداخله
با توجه به شرايط خاص حاكم در هر جامعه و بستر ويژه اجتماعي مسائل آن به ) اجتماعي

نة فرهنگي؟ در جهت كدام جامعه؟ با كدام نظام و زمي: اين پرسش، پاسخ نبايد گفت كه
يعني در ... كند رسيدن به كدام اهداف اجتماعي؟ امر كنترل اجتماعي را تعقيب مي

تشخيص، تبيين و درمان مسائل اجتماعي الزم است به اين امر توجه داشت كه هر جامعه 
هاي  بر اساس شرايط زماني و حتي مكاني خود مسائل ويژه خود را داراست و شيوه

  .طلبد ر مقام تشخيص، تبيين و درمان مسائل اجتماعي ميمتناسب خود را د
داشته شده، به دليل  نگه مانده يا عقب همان گونه كه گذشت در جوامع به اصطالح عقب

اي به نظر  پائين ماندن آگاهيهاي اجتماعي و نيز محدوديتهاي اطالع رساني و رسانه
ام تشخيص مسائل اجتماعي، به ويژه در مق» گرايي سازه«آيد كه ديدگاههايي نظير  مي
اي داشته باشد مگر آن كه متولّيان و سياستمداران بخواهند  تواند كاربرد مفيد فايده نمي

بديهي است . براي مطامع خود از آن براي مسأله سازيهاي كاذبي استفاده كنند
دهند، براي تشخيص معضالت از ديدگاههايي  هاي چنين جوامعي ترجيح مي سوخته دل

دگاه انتقادي، ديدگاه ساخت ـ كاركردگرايي و ستيز، استفاده كنند و پس از نظير دي
تشخيص عالمانة آنها كه غالباً از قبيل مسائل نهان خواهند بود، براي اجتماعي كردن آنها، 
يعني كشيدن مسائل به بستر آگاهيهاي اجتماعي و تدارك توان و اراده جمعي و در مقام 

مالحظه . را به كار گيرند» گرايي سازه«سائل واقعي، ديدگاه اجتماعي كردن و درمان آن م
تواند براي بشريت مفيد فايده باشد، و  االجتماعي در همه احوال مي شود كه ميراث علم مي

تواند در تحميق و سردواندن مردم و هم در جهت  به مثابه يك شمشير دو دم هم مي
م از آن استفاده كرد، بستگي به اين جويانه و توسعه و بهگشت اجتماع مرد تحول تكامل

جا دارد كه آرزو كنيم تيغ علم، به ... دارد كه شمشير در اختيار كدام دست و بازو قرار گيرد
ويژه علوم انساني در جامع ما، دراختيار زنگيان نااهلي قرار نگيرد كه در خورجين آنها جز 

جود ندارد كه سرانجام جامعه يك مدرك كذايي و انباني از اميال قدرت، ثروت و منزلت و
  .و حتي خود را نيز به خاك پريشاني وپشيماني خواهند نشاند
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شناسي پديداري كه در فصلنامه  اي با عنوان پديدارشناسي و جامعه سالها پيش در مقاله
نيز » گرايي سازه«، كه اتفاقاً بر بحث 1373علوم اجتماعي دانشگاه عالمه طباطبايي، سال 

ـ  1974(شود، با الهام از كالم الكوتوش صاحبنظر نامدار مجارستاني  مي به شكلي مربوط
ها اجازه داد كه به نشو و نماي خود، ولو در اقيانوسي از  بايد به نظريه«كه گفته بود ) 1922

، آن مقاله را با پيشنهاد يك رهيافت كارگاهي در خصوص »موارد خالف قاعده ادامه دهند
شناسي به پايان برده بودم كه بازگويي آن را در  اي علمي در جامعهه استفاده از تمام نظريه

  :دانم پايان اين مقاله نيز خالي از فايده نمي
هاي اجتماعي، به جاي   پايان واپسين كالم اين كه، در مقام تحليل و شناخت مقوله[

رهيافت «تر نيست كه از يك  شيفتگي و تمركز به يك نظريه خاص، اساساً آيا منطقي
شناختي اعم از كالسيك  هاي جامعه سخن به ميان آوريم كه در آن همة ديدگاه» كارگاهي

و مدرن ـ به مثابه ابزارها و حاللهاي كارگاه، يا آزمايشگاه پژوهشها و مطالعات جامعه 
شناختي باشند؟ و ما بر حسب مورد و به تناسب معضل اجتماعي و نياز و موقعيت 

االجتماعي اجازه دهيم تا از فرصت  ي ماندگار در ميراث علمها مطالعاتي، به تمام نظريه
يكسان براي انتخاب شدن و كاربرد، برخوردار گردند؟ بديهي است كه تئوريها، با همة 

شوند، لكن به هنگام  اند و نه قانون علمي شمرده مي شان، نه وحي منزل اعتبار و اهميت
باشند و در نهايت به پروژكتورها و  توانند روشنگران طريق تفحص تحقيق و تحليل، مي

مانند كه در گذار از واديهاي جهل و تاريكي، برخي از آنها به تناسب  نورافكنهايي مي
 300صفحة .. (.موقعيت، ممكن است در پويش برخي از گدارهاي اين وادي، مناسبتر باشند

 ])منبع فوق
نگرشي «آشناي كتاب  در انتهاي سخن ضمن تكريم و قدرشناسي از مترجم فاضل و نام

نو در تحليل مسائل اجتماعي كه خود از دلشدگان علوم اجتماعي اين ديارند و از آنا ارزنده 
معادل سازي اصطالحات تخصصي كتاب   ايم، چند مورد را در زمينة ايشان سودها برده
نمايد كه اگر موافق طبعشان بود و مناسب در چاپهاي بعدي كتاب،  مزبور، پيشنهاد مي

  :ايگزين كنندج
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شماره
  صفحه كتاب

معادل به كار گرفته  اصطالحات انگليسي
  شده در كتاب

پيشنهاد معادل 
  جايگزين

  هرزه نگاري  وقيحه پردا زي Pornography 23ص 
  كنشگر  عامل actor  26ص 
  همجنس هراسي  ترس از همجنس Homophobia  27ص 
 Objective  27ص 

Indicative 
 نشانگرهاي عيني  شاخصهاي عيني

  Agency mission هيأت كارگزاري  مأموريت مركز متولي  
  

مسائل «عالوه بر دانشجويان درس » نگرشي نو در تحليل مسائل اجتماعي«كتاب 
شناسي و نيز براي  در رشته جامعه» )2(هاي  نظريه«براي دانشجويان درس » اجتماعي

پژوهشهاي اجتماعي در ذيل مباحث  در رشته) 2(شناسي  دانشجويان درس بينشهاي جامعه
هاي مربوط به اتنومتدولوژي هم در مقطع كارشناسي و  پديدارشناسي و نيز در جنب بحث

  .هم مقاطع كارشناسي ارشد به عنوان يك منبع تكميلي مفيد و سازنده باشد
  
  
  
  
  
  
  
  





 

  
  
  
  

  »توسعه اجتماعي«
  

  جمعي از مترجمان/  نامعلوم: مترجم/  نويسنده
  پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي :ناشر

  تهران: محل نشر
  اول: نوبت چاپ
  1387 :سال انتشار

  صفحه 280: صفحات دتعدا
  

  1سعيده گروسيدكتر : ناقد
مقاله در حوزه توسعه  اجتماعي مي باشد كه اين  10ترجمه  "توسعه اجتماعي"كتاب 

مقاالت بنا بر آنچه در شناسنامه كتاب درج گرديده است از سايتهاي اينترنتي اخذ گرديده 
مقاالتي كه حول محور مباني نظري توسعه ،اين كتاب شامل ديباچه پژوهشكده. اند

چهار مقاله .وجوه كاربردي  مي باشداجتماعي به تحرير در آمده اند و مقاالتي  مرتبط با 
با توجه مندرجات ديباچه  . رويكرد نظري و شش مقاله  وجه كاربردي قوي تري دارند

شباهت مسايل طرح شده در آنها با شرايط بومي كشور ما  ،معيار انتخاب مقاالت كاربردي
  .بوده است

  :بررسي شكلي
عدم اشاره به عنوان ،كند مهمترين نكته اي كه در اين كتاب جلب توجه مي -الف

همچنين منبع اصلي  كه .انگليسي مقاالت و نام نويسندگان به زبان اصلي مي باشد
معموال در . مقاالت از آنجا اخذ گرديده در هيچ بخشي از كتاب قابل مشاهده نيست

كتابهايي كه  به صورت مجموعه مقاالت چاپ مي شود  در مقدمه كتاب هر بخش كه 

                                                            
  استاديار دانشگاه شهيد باهنر كرمان. 1
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است  به صورت اختصار معرفي ميشود وتا حد امكان سعي ميشود منابع  شمال يك  مقاله
همچنين  در چنين حالتي . احتمالي كه قبال مقاله در آن چاپ شده بود معرفي گردد

متاسفانه در كتاب . مختصري از بيوگرافي نويسنده از جمله تخصص وي ارايه مي گردد
عات  مواجه مي شود و نه حتي در صفحه توسعه اجتماعي خواننده نه در مقدمه با اين اطال

حتي نمي توان مشخصات اين مقاالت را  .به صورت زير نويس) فصل كتاب(اول هر مقاله
اين نقص باعث مي شود كه هيچ . در بخش جداگانه اي تحت عنوان منابع مشاهده نمود

ه در متن خواننده عالقمندي به اصل مقاله دسترسي نداشته باشد و نتواند ابهاماتي كه گا
به عالوه  به . مشاهده مي شود را از طريق مراجعه مستقيم به  متن اصلي  رفع نمايد

همين دليل جايي براي قضاوت در مورد گزينش صحيح معادل براي اصطالحات  انگليسي 
  .يا مطابقت ترجمه با متن اصلي باقي نمي ماند

تند بنابراين طبيعي است از انجا كه نويسندگان و مترجمان فصلهاي مختلف متفاو -ب 
كه شيوه نگارش فصول مانند هم نباشد اما  در موارد متعددي مشاهده مي شود كه كتاب 

اين امر كمابيش در همه فصول  به چشم .داراي شيوه نگارش رسا و رواني نيست
  :در اينجا به چند نمونه اشاره مي كنيم.خورد مي

تصديق مي كند  1997نساني سال در گزارش توسعه ا":،پاراگراف آخر6صفحه ،فصل اول
كه در پنجاه سال گذشته جهان بيش از پانصد سال گذشته پيشرفت در امر رفع فقر روي 

به قبل از كلمه  1997قبل از  "در"نخست اينكه در ويرايش كتاب بايد حرف ."داده است
سال منتقل شود ودوم اينكه به راحتي ميتوان جمله را به اين صورت 

جهان در طي پنجاه سال گذشته بيش از پانصد سال گذشته در امر رفع ...گزارش":نوشت
  ."فقر پيشرفت  داشته است

حتي در آلمان شرقي نيز به رغم اينكه دولت  صنايع ":،پاراگراف آخر8صفحه ،فصل اول
تريليون دالر به اقتصاد آن تزريق كردند به نتايج مورد  1/1آلمان از بدو وحدت دو آلمان 

در كل اين جمله ابهام وجود دارد و منظور نويسنده به روشني . "ت نيافتندانتظار دس
  .مشخص نيست

اي براي  اين استراتژي فراگير انگيزه هاي اقتصادي":،پاراگراف آخر34صفحه ،فصل اول
كشاورزان فراهم ساخت تا بر حجم توليد خود بيفزايندو انگيزه هاي مالي و اجتماعي  براي 

به نظر مي رسد در . "اورزي تا فناوري جديد را اخذ و اقتباس نماينددانشمندان  حوزه كش
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حذف شده است كه  "فراهم ساخت "عبارت،جمله فوق بعد از دانشمندان حوزه كشاورزي
  .به كلي  معناي جمله را مخدوش كرده است

هاي  زير ساخت،يك بزرگراه سازمان فيزيكي جاده":،پاراگراف اول70صفحه ،فصل اول
تجارت و مصرف را به هم متصل كرده  ،توليد ،كه مراكز عمده جمعيت  متصلي است

اين جمله در واقع توضيح زير ساخت است اما بيان آن در قالب مضاف و  ."است
  .درك معنا را با اشكال مواجه ساخته است فهم و ،ها و صفات متعدد اليه مضاف

توانمندي اوبراي انجام اين اختيار بشر افزايش يابد و ...":،سطر دوم171فصل دوم،صفحه 
  مشخص نيست كه منظور از انجام دادن آزادي چيست؟".ها نيز باال برود آزادي

ثانيا الزم است كه ورزش و بازي جوانان  را از ":پاراگراف آخر  ،246صفحه فصل هشتم،
كه مشخص نيست  ".آميختگي آنها با حرفه اي سازي و تجاري سازي  جلوگيري شود

اي و تجاري سازي جوانان يا ورزش جوانان  جلوگيري كرد،عالوه بر اينكه بايد از حرفه 
  .داي جمله ندارد=در هر حال فعل جمله تناسبي با مبتئ

از آنجا كه اشكاالت مشابه در سراسر كتاب ديده مي شود به جهت جلوگيري از اطاله 
  . كالم فقط به همين چند مورد بسنده شد

الزم براي ويرايش اين كتاب صرف نشده است و تقريبا  متاسفانه  وقت كافي و دقت –ج 
هايي اشاره  در اين جا به نمونه.در اكثر صفحات كتاب با غلط هاي  متعدد مواجه مي شويم

  :مي شود
  ،)پديده اي(پديدهايي: سطر سوم،1صفحه 

  ،)مسامهت(مساهمت:سطر چهارم همان صفحه
  ).فرسايش(فرسايس:سطر پنجم همان صفحه

 توسعه افته :17و  15سطر  188صفحه ،پاراگراف دوم  19صفحه ،10،سطر 7صفحه 
  )توسعه يافته(

  )بنا ي آنها(بتناءشان: 11،سطر11صفحه 
  )استانداردهاي(استاندارهاي:،سطر اول 22صفحه 
  )معناي وسيع يا گسترده(معناي موسع:13،سطر68صفحه 
  )احتماال در پي آمد( به دنبال پي آمد:پاراگراف دوم 184صفحه 
  )قاعدتا(قائدتا:17سطر ،217صفحه 
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از آنجا كه ذكر تمام موارد غير ممكن است فقط به نمونه هايي از عدم دقت در ويرايش 
  .كتاب اشاره شد

  
  عدم دقت در نوشتن سالها و واحدهاي ارزي - د

چاپ شده است و نتايج  2010سطر آخر  به كتاب فرد هارمون كه در سال  169در صفحه 
با توجه به اينكه سال انتشار كتاب مورد . ين كتاب اشاره شده استتحقيقات وي در ا

  .مي باشد لذا قطعا اشتباه تايپي در اين صفحه رخ داده است 1387بررسي 
 2ا ".بيليون در سال است 12اكنون در آمد آن بيش از ..." 168در سطر سوم صفحه 

  بيليون دالر؟ريال؟ روپيه؟ 
. عالم؛فهرست موضوعي و فهرست منابع مي باشداين كتاب فاقد هرنوع فهرست ا -ه

از انجا كه اين . فهرست منابع نه در پايان هر فصل و نه در پايان كتاب موجود نمي باشد
كتاب از مجموعه اي از مقاالت تشكيل شده است قاعدتا در ون متن هر يك از مقاالت 

ه در ترجمه همه آنها بايد ارجاعات متعددي به منابع مورد استفاده وجود داشته باشد ك
  .حذف شده اند

  
  :بررسي محتوايي

به نظر مي رسد برخي از مترجمان در معادل سازي براي واژه هاي انگليسي دچار -الف
براي  17مثال در مقاله اول  مترجم محترم در صفحه . اشتباهاتي شده اند

ست معادل طرزتلقي هاي عقب مانده را آورده ا  (Outmoded attitudes)اصطالح
همينطور در صفحه ..استفاده نموده است"ايستارهاي منسوخ "از معادل  19اما در صفحه 

را در  "رفتارهاي نادرست و نابهنگام"معناي  (Anachronism) براي اصطالح  17
استفاده نموده  "نابهنگامي ها "از اصطالح  22نظر گرفته است در حالي كه در صفحه

در  ،اوت براي رساندن مفهوم يك واژه يا عبارت واحداوال كاربرد دو اصطالح متف. است
دوم اينكه به نظر ميرسد در  ،يك متن صحيح نيست و خواننده را به اشتباه مي اندازد 

  .مورد واژه دوم معادل فارسي مناسبتري ميتوان يافت
استفادعه شده  "نيم آگاهانه "و "دست يافت"در فصل دوم به دفعات متعدد از دو واژه 

همانطور  كه  قبال گفته شدمتن اصلي در دسترس نيست  ونمي توان دريافت كه . است
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 اين دو اصطالح معادل چه كلماتي هستند  اما به نظر ميرسد استفاده از دو اصطالح
  .ر و زيباتر باشد و خواندن متن را آسان تر كندبهت "نيمه آگاهانه" و "دستاورد"

توان  البته همچنان كه قبال هم ذكر شد با توجه به نامشخص بودن منبع اصلي نمي
  .قضاوت دقيقي در مورد اصطالحات انتخابي و معادل سازي ها انجام داد

وع ده مقاله موجود يكي از نقاط مثبت اين كتاب اين است كه شش مقاله از مجم - ب
وجود اين بخش در پايان هر مقاله كه به .تلخيص و نتيجه گيري هستند،ياراي جمع بندد

  .منزله يك فصل از كتاب هم مي باشد بسيار خوب و كارآمد است
ترين  كه در واقع طوالني ترين واصلي "نظريه جامع توسعه"مقاله اول تحت عنوان  -ج

رهاي اصلي كه يك نظريه سعي دارد كليه محو،مقاله در اين كتاب محسوب مي شود
توسعه خوب و كار آمد بايد حول آن شكل بگيرد را شرح دهد و بر همين اساس  

از . نويسندگان سعي كرده اند چارچوب نظريه جامعي براي توسعه را طرحريزي كنند
ديدگاه ايشان يك نظريه جامع ابتدا بايد موانع توسعه  را بيان نمايد و سپس مفروضات 

ي شكل دهي به فرايند توسعه را ترسيم نمايد،در مرحله بعد بايد شرايط اساسي خود برا
مقدماتي  الزم براي ظهور و تكوين فعاليت و اقدامات جديد در جامعه را به روشني و 

حياتي و ،از آنجا كه نويسندگان مراحل توسعه را در سه بعد فيزيكي..وضوح بيان نمايد
ود بر زير ساختهاي چهارگانه ذهني  تصور مي نمايند در تبيين نظري خ

ذهني و رواني تاكيد مي ورزند و به اين ترتيب سعي مي كنند از زاويه ،اجتماعي،فيزيكي
  .اي ديگر مجددا  جامعيت  نظريه توسعه را مد نظر قرار دهند

مي توان گفت اين مقاله بهترين مقاله اين كتاب است كه از سويي براي عالقمندان به 
ي مورد نظر در يك نظريه توسعه را به اجمال شرح مي دهد و از سوي مبان،بحثهاي توسعه

ديگر براي دانشجويان كارشناسي ارشد رشته هايي كه به نوعي با توسعه سرو كار دارند  
زيرا يك مقياس و ابزار نسبتا جامع در اختيار ايشان قرار مي دهد تا با كمك ،مناسب است

از اين لحاظ اين . موجود توسعه را ارزيابي نمايندآن بتوانند ميزان جامعيت  نظريه هاي 
توانند  فصل ديگر كه در بخش نخست كتاب قرار گرفته اند مي 3فصل از كتاب  به همراه 

  .به عنوان منابع كمك درسي براي دروس توسعه مورد استفاده قرار گيرند
صي از مقاله ظاهرا تلخي "ابعاد نظريه توسعه اجتماعي"مقاله دوم كتاب تحت عنوان  -د

اين مقاله ابتدا سعي كرده به وضوح تعريف . اول است  اگرچه نويسندگان  متفاوت هستند
به عوامل زمينه ،توسعه اجتماعي را ارايه نمايد و بعد ضمن بيان تفاوتهاي آن با مفهوم رشد
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تمايل نيمه ،تالش بشري،عواملي همچون نيازهاي مهم. ساز بروز توسعه پرداخته است
با توجه به اينكه ....نقش پيشگامان و،تمركز بر منابع انرژي متعدد،بشر،سازماندهي آگاهانه

اين مقاله به صورت خالصه اما نسبتا جامع و خوب شرايط الزم براي وقوع توسعه را بيان 
مي توان آن را به عنوان منبع كمك درسي براي درس  جامعه شناسي توسعه ،داشته است 

  .ستفاده قرار داددر مقطع كارشناسي مورد ا
 " پرداخت مفهومي توسعه اجتماعي"و  "مفهوم توسعه اجتماعي "دو مقاله بعد يعني  -ه

حال اين سوال مطرح . سعي در تشريح مفهوم توسعه اجتماعي و بيان اجزا و عناصر آندارند
است كه  با توجه به اهميت اين دو مقاله و نقشي كه در روشن شدن ذهن خواننده نسبت 

 2و  1چرا در فصل بندي كتاب به عنوان فصول ،مفهوم وسعه اجتماعي  دارندبه 
  بندي نشده اند؟ دسته

مقاالت بخش دوم كتاب  كه در واقع بر وجوه كاربردي توسعه اجتماعي تاكيد مي  -و
خود قابليت تقسيم به دو بخش جداگانه را دارند بخش اول كه شامل مقاالت ،ورزند

نقش نيروي "؛"...نقش نيازهاي اوليه "؛"دگرگوني اجتماعي  توسعه اجتماعي از طريق"
مي باشد كه همگي سعي كرده اند به   "مددكاري اجتماعي و توسعه اجتماعي"؛"...انساني

البته اين فصول به . صورت خالصه  نقش عوامل مختلف در فرايند توسعه را تشريح كنند
بخش دوم را . ا داشته باشندنظر نمي رسد كارايي زيادي براي تدريس در دانشگاهه

توان به مساله توسعه اجتماعي و گروههاي خاص اجتماعي اختصاص داد كه شامل دو  مي
اين . مي شود "جوانان و توسعه اجتماعي"و "....نقش زنلن در توسعه اجتماعي"مقاله

ن مقاالت نيز به طور كلي مسايل مبتالبه جوانان و زنان در كشورهاي در حال توسعه را بيا
داشته اند كه به نظر مي رسد مخصوصا مقاله مربوط به جوانان كه با تاكيد بر مسايل 

از جمله باال بودن (خاص هندوستان نوشته شده است به علت مشابهت برخي مسايل
  .  با ايران مي تواند كاربردي تر باشد) نسبت جمعيت جوان

وده و به عنوان منبع كمك به طور كلي  مي توان گفت چهار فصل اول كتاب ارزشمندتر ب
درسي در دانشگاهها قابليت استفاده دارد اما فصول بعد عمدتا براي مطالعه آزاد و باال بردن 

  .                   سطح اطالعات عمومي مناسب است
  
  
 



 

  
  
  
  
  

وابستگي و  - مروري بر نظريات نوسازي: تغيير اجتماعي و توسعه
  نظام جهاني

  

  محمود حبيبي مظاهري/  سو .ي. آلوين: مترجم/  نويسنده
  پژوهشكده مطالعات راهبردي :ناشر

  تهران: محل نشر
  پنجم: نوبت چاپ
  1388 :سال انتشار

  262: صفحات دتعدا
  

  1قنبري علي ....ا فرجدكتر : ناقد
فرعي براي سطوح كارشناسي و كارشناسي ارشد قابل / به عنوان اثري اصلي اين كتاب

باشد، اما كامل  توسعه مي اثر عليرغم اينكه در صدد تبيين سه مكتب اصلي. استفاده است
نيست مخصوصاً در مورد مذهب و توسعه يك ضعف اصلي دارد كه با كتب ديگر بايستي 

  .كامل گردد
شناسي، علوم سياسي، اقتصاد و جغرافياي  سهاي جامعهاين كتاب براي تدريس در كال

به بعد  1990و انتقادات از نويسندگاني كه از دهه  تحوالت جديد. باشد توسعه مفيد مي
  .شده، ذكر نشده است

  :توان به موارد زير اشاره نمود هاي اين اثر مي از جمله نوآوري
 معرفي سه مكتب اصلي توسعه -

                                                            
  عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي. 1
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مخصوصاً (دالئل سياس در ايجاد و توسعه اين مكاتب -تببستر تاريخي رشد اين مكا
/ نوسازي و نقش دولت آمريكا و مراكز علمي اين كشور در مقابله با كشورهاي شرقي

  )ماركسيستي
  اين مكاتب) فكري(ميراث و پشتوانه نظري

 )كالسيك/ قديم -جديد(مقايسه به صورت جدول اين مكاتب
 ي در توسعهتأكيد بر نقش ارزشها و سنتهاي بوم -

هاي بيشتري در رجوع به آثار خود  هاي خود را با زيرنويس توانست گفته نويسنده مي
  .اع دهدانديشمندان مستقيماً ارج

نويسنده سعي نموده است كه به عنوان يك پژوهشگر به بررسي و مقايسه اين مكاتب 
 گرايش شرقي توان گرايش غربي را در آن بيشتر از تقابل بپردازد اما در عين حال مي

. توانست آنرا تعميق بخشد دانست و در مورد اسالم نيز اشاراتي شد اما مي) ماركسيستي(
گرايي هر يك به نحوي در اين كوتاهي دخيل بوده  مالحظات شغلي، روشنفكري، غرب

  .است
 (Neo modernization) ترين نوآوري كتاب در بخش نوسازي جديد از نظر فكري، مهم

. بومي و نقش آنها در تحوالت اجتمـاعي اسـت    ر مذهب و فرهنگ و سنتو تأكيد بر عنص
نويسنده در اين قسمت با اشاره به انقالب اسالمي ايران و كشورهاي جنوب شـرقي آسـيا   

به توسعه و تحـوالت در ايـن كشـورها بـا اتكـاء بـه ژيشـنهاد        ) كنگ و ژاپن چين، هنگ(
  .كند هاي ديني اشاره مي ارزش

باشد به  هاي آمريكا مي يسنده در صدد تدوين كتاب درسي براي دانشگاهعليرغم اين كه نو
هاي كلي كشور آمريكا قرار بگيرد در عين  نحوي كه مورد قبول جامعه علمي و سياست

باشد و ذكر شواهد  حال بخش تجزيه و تحليل مدرنيته و نوسازي جديد قابل توسعه مي
نمود كه  مي، عمق اين نظريه را بيشتر ميتري از جامعه ايران اسال تاريخي بيشتر و دقيق
توان گفت كه نويسنده يك مشي ليبرالي را در نگارش كتاب خود  به همين دليل مي

  .برگزيده است
اگر چه نويسنده از ذكر اصطالحات و مفاهيم اقتصادي خودداري كرده است ولي در برخي 

  .استاز موارد بنا به بسط مباحثي است كه باعث ضعف كتاب گرديده 
تر نظرياتي  پردازان در هر يك مكتب به صورت زيرنويس، توضيح دقيق شرح احوال نظريه

كه به عنوان ميراث فكري ذكر شده استفاده از آثار نويسندگان و ذكر ارجاعات از 
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نگارش نيز انگليسي كتاب ساده و غير تخصصي و قابل فهم . باشد هاي كتاب مي صفت
  . باشد ي ميبراي دانشجويان دوره كارشناس

باشد  از نيمه قرن بيستم، مطالعه توسعه موضوع بحث سه مكتب مهم علوم اجتماعي مي
مكتب ماركسيسم و وابستگي و از  1960از دهه ) تجدد(مكتب مدرنيته  1950كه از دهه 

الذكر  تركيبي از سه مكتب فوق 1980جهاني و از دهه ) نظام(مكتب سيستم  1970دهه 
شناسي در  الدين سو استاد علوم اجتماعي، جامعه. شوند ب شناخته ميبه عنوان الگوي غال

 ،(Social change and development)كتاب تغييرات اجتماعي و توسعه  تدوين
ماهيت پويايي اين مكاتب، انديشمندان و پيشقراوالن هر يك از مكاتب، نقش هر يك از 
مكاتب در تحول مطالعات توسعه، چگونگي تعامل، نقد و انتقاد اين مكاتب از يكديگر، 
پاسخ هر يك از مكاتب به انتقادات وارده و تحوالتي كه در هر يك از اين مكاتب ايجاد 

دهد، لذا در اين كتاب نويسنده ضمن معرفي هر يك  ليل قرار ميشده را مورد تجزيه و تح
مكاتب، بنيانگذاران و پيشقراوالن مكتب و نظريات آنها را طرح و سپس به تحوالت و 
ابداعاتي را كه در هر مكتب صورت گرفته را با يك بررسي تطبيقي تجزيه و تحليل 

يك سو و همچنين نوپردازان هر ها از  لذا در مطالعه مكاتب نظريات كالسيك. نمايد مي
  .شوند مكتب بررسي و در جداول نشان داده مي

شناسي در درس تغيير و  سو در اين كتاب ابتكاري خود كه براي دانشجويان رشته جامعه
و (هاي آمريكا تدوين گرديده با زبان و نگارش غيرتخصصي  تحوالت اجتماعي دانشگاه

بداعي خود تحت عنوان بستر تاريخ پيدايش يك بدون نياز به دانش اقتصادي، به طرح ا
در  (… Alvin y so, 1953)هاي فكري آلوين سو  مكتب و همچنين ميراث و ريشه

كنگ موفق به اخذ مدرك كارشناسي در رشته  از دانشگاه چيني هنگ 1975سال 
و  1978هاي  آنجلس در سال لوس -شناسي و سپس در آمريكا از دانشگاه كاليفرنيا جامعه
شناسي اخذ  به ترتيب با مدرك كارشناسي ارشد و دكتراي خود را در رشته جامعه 1982
كنگ به آمريكا  شناسي در دانشگاه هنگ نمايد بعد از يك سال تدريس بخش جامعه مي

آلوين سو اكنون . گردد شناسي دانشگاه هاوائي به كار مشغول مي مهاجرت و بخش جامعه
اي مختلفي را در اين دانشگاه از جمله معاونت و ه استاد تمام اين دانشگاه و سمت

 9نامبرده بالغ بر . سرپرستي دانشكده علوم انساني و اجتماعي را بر عهده داشته است
عنوان كتاب و يكصد و پنجاه مقاله و هفتاد نقد و بررسي كتاب تدوين و تحرير نموده 
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اي مختلفي نيز در ه هاي علمي تخصصي، به پست سو عالوه بر عضويت در انجمن. است
  .ها منصوب گرديده است اين انجمن

  .كتبي كه توسط آلوين سو نوشته شده است
  راهنماي جامع، چين معاصر •
  ها منشاء تغييرات و چالش: معجزه توسعه چين •
  جنگ و تروريسم دولتي آمريكا، ژاپن، آسيا و اقيانوسيه به قرن بيستم •
  سرزمين اصلي تايوان هنگ كنگكنگ چين، مثلث چيني،  بحران و تغيير در هنگ •
  ها ها و يافته شيوه: تحقيق پيمايشي در جوامع چيني •
  ها و الگوها مقايسه ديدگاه: هاي محيط زيستي آسيا جنبش •
  سردي مناسبات: كنگ گانگدانگ ارتباط هنگ •
 .طبقات و اختالف طبقاتي در چين پسا سوسياليستي •

  
  :پيشنهادات

ي الزم نكات ضعف علمي كتاب را برطرف ها بهتر است مترجم محترم با زيرنويس -
 . نمايد

 .خورد در ذكر نامها و عناوين انگليسي اغالط تايپي فاحشي به چشم مي -
  .حتي عنوان كتاب در صفحه شناسنامه كتاب غلط تايپ شده است

كتابشناسي و اعالم كتاب حذف گرديده است كه بايستي مطابق متن انگليسي  -
 .آورده شود

  



 

  
  
  
  

  »درآمدي بر روانشناسي اجتماعي«
  

  مرتضي كتبي / كلود تاپيا: مترجم/  نويسنده
  نشر ني :ناشر

   1382 :سال انتشار
  سوم: نوبت چاپ
  تهران:  محل نشر 

  263: صفحات دتعدا
  

   1بهرام بيات دكتر :ناقد
  :مقدمه

دانيل آال  مقاالتي از كلود تايپا و با  زير نظر كتاب درآمدي بر روان شناسي اجتاعي كه 
فيليپ، كارمل كامي يري، آندره رومايي، اوا دروزدا، سانكوفسكا، رژه فونتن و گي 

پژوهشگران   اين كتاب سعي در پاسخ گويي به نيازهاي .نوشته و تدوين شده استكارناس
 ،حوزه هاي مختلف روانشناسي اجتماعي و در ارتباط آن با رشته هايي چون مديريت

به رشته تحرير درآمده و هدف اوليه آن نيز به گفته كلود .. .جامعه شناسي، تعليم و تربيت و
  .تاپيا براي دانشجويان  بوده است 

صفحه در اختيار  263در  1382چاپ دوم ترجمه دكتر كتبي از كتاب فوق در سال 
شناسي  روان«توان به  مندان قرار گرفت از جمله آثار مشابه در اين زمينه مي عالقه

اثر دكتر مرتضي » شناسي اجتماعي ها در روان نظريه«اثر دكتر يوسف كريمي، » اجتماعي
فرگاس ترجمه . يي.اثر جوزف) فردي رفتار ميان(كتبي و روانشناسي تعامل اجتماعي 

  . بخت و خشايار بيگي اشاره كرد زمهرداد فيرو
  

                                                            
  دانشگاهمدير كل مطالعات اجتماعي نيروي انتظامي و استاد .  1
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  :اجمالي بر محتوي اثر
اثر داراي مقدمه اي با قلم كلود تاپيا نگاهي كالن به مطالب طرح شده در فصول پنج گانه 
انداخته و سعي كرده است كه توضيحي روشنگر از اثر براي خوننده جهت ورود به به 

  .محتواي اثر ارائه دهد
 –اوا دروزدا از » روانشناسي اجتماعي عمومي و آزمايشي«فصل اول با عنوان
بنيانهاي مفهومي و نظري روانشناسي اجتماعي را با تاكيد بر روايتهاي  سان كوفسكا

مشترك بين روانشناسان اجتماعي طرح و محورهاي تاكيدي آنها را برجسته نمايد در اين 
ايده مركزي اين فصل را جهت گيري كالن و ،ميان ترسيم تاريخي بنيانهاي نظري

تشكيل مي دهد كه  به دنبال ارائه چشم اندازي  روشن از ايده هاي نظري روانشناسي 
 .اجتماعي به خواننده مي باشد

با عطف توجه به  كارمل كامياز »  روانشناسي بين فرهنگي« فصل دوم با عنوان 
به مسائل فرهنگ فرهنگ به عنوان بستر شكل گيري روانشناسي اجتماعي و اهتمام آن 

تاثيرات متقابل اين دو را به بررسي گذاشته است و مسائل عمومي فرهنگ را با نگاه 
در اين فصل نويسنده سعي كرده است  .مساله مدار روانشناسي اجتماعي تحليل كرده است

نقش و جايگاه روانشناسي اجتماعي را از يك سو در فرهنگ جستجو و تثبيت نموده و از 
اي آن در حل مسائل فرهنگي نقش و جايگاه ويژه اي را باز كرده و به اين سوي ديگر بر

جهت گيري روي آورده است كه بسياري از مسائل و مشكالت فرهنگي كه جوامع  درگير 
  .آن هستند در روانشناسي اجتماعي قابليت تبيين  براي آنها وجود دارد

به   گي كارناسبه قلم  » يجامعه شناسي رواني كار و ارگونوم« فصل سوم با عنوان 
يكي از مسائل اساسي در علوم اجتماعي و مديريت در طول قرن بيستم بويژه پرداخته 
است و آن مساله كار و رابطه آن با انسان مي باشد كه تقريبا تماه حوزه هاي علوم 
اجتماعي به آن ورود توصيفي و تبييني كرده اند چرا كه يكي از موضوعات محوري نظام 

در اين حوزه مساله اصلي تنظيم .ايداري بويژه و هم چنين ساير نظام ها مي باشدسرم
بهترين شرايط براي انسان حول محور كار مي باشد كه بتواند شرايطي را فراهم آورد تا 

اين مهم خواسته و انتظار جدي   .بهره وري از نيروي كار در تمام سطوح افزايش پيدا كند
ناسان است كه در اين فصل از كتاب نويسشنده توانسته است  از جامعه شناسان و روانش

  .ابعاد و زواياي موضوع را به خوبي تبيين و تحليل نمايد
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به تبيين و  آندره دماييبه قلم » جامعه شناسي رواني سازمانها«فصل چهارم با عنوان 
اد در تاثير سازمان بر افر .تحليل سازمانها از منظر روانشناسي عطف توجه كرده است

از ... نقش مديريت در شكل گيري شرايط رواني و ،سطوح مختلف، شرايط رواني سازمانها
محورهاي مورد بحث در اين فصل مي باشد كه اين مباحث از منظر چهار نگرش آزمايش 

و روانشناسي توده هاي   وبربروكراسي  ،ماركساقتصاد سياسي   ،گودنگرايي اجتماعي 
  .استبررسي كرده  تارد و لوين

 دانيل آال فيليپبه قلم  »  جامعه شناسي رواني كهنشالي« فصل پنجم كتاب با عنوان 
مساله كهنسالي را از منظر روانشناسي اجتماعي بررسي كرده اند  به    روژه فونتنو 

زعم نويسندگان كهنسالي طي چند دهه اخير از آن جهت اهميت پيدا كرده و به مساله 
اجتماعي قرار گرفته است كه در كشورهاي پيش رفته طول عمر  مورد توجه و تاكيد علوم

انسانها نسبت به قبل به طور معني داري افزايش پيدا كرده است و اين امر به اين معني 
نيست كه در گذشته افراد كهنسال وجود نداشت بلكه به اين مغهوم است كه اكروز تعداد 

زايش پيدا كرده و به يك قاعده زندگي كهنسال ها نسبت به گذشته به طور معني داري اف
حافظه ارتباطات بين نسلي  ،اجتماعي تبديل شده است و از اين رو مسايلي از قبيل هويت

براي اين بخش از جمعيت بروز كرده و نظام اجتماعي را با خود  مواجه ساخته است و .. .و
ييني و حتي ارائه راه بايستي روانشناسي اجتماعي در اين حوزه ورود و جايگاه تحليلي، تب

  .حل را  در دستور كار خود قرار دهد كه در اين فصل به روشني پي گرفته شده است
  :نقد و ارزيابي

هاي تخصصي مناسب اثر را ترجمه نموده  گيري واژه مترجم با قلمي روان و رسا و به كار
  .نموده است عايتالمقدور قواعد ويرايشي و نگارشي را ر است و حتي

اثر شاهد طرح موضوعاتي جديد هستيم كه به تازگي وارد حوزه روانشناسي  در اين
 5و  3، 2تقريباً فصول . تواند در دروس مربوطه مثمرثمر واقع شود اجتماعي شده و مي

  .براي اولين بار به صورت تقريباً جامع مطرح شده است
اعي است توانسته با توجه به اينكه مترجم از مترجمان متقدم در حوزه روانشناسي اجتم

ها را در اين اثر و آثار ديگرش نهادينه نمايد كه براي خواننده  است برخي اصطالحات وواژه
  .آشنا و قابل فهم است

با توجه به طرح برخي موضوعات خاص در اين اثر شايد بهتر باشد در طرح دروس 
دانشگاهي مرتبط به اين موضوعات نيز توجه شود به طور مثال موضوعات مطرح شده در 
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درصد از  70فصل اول كتاب تقريباً به صورت اجمالي تا . اند از آن جمله 5و  3، 2فصول 
دهد ولي در  ر درس روانشناسي اجتماعي پوشش ميريزي را د فصول شورايعالي برنامه

  باشد و با توجه به اين ويژگي مطالبي را وارد كرده كه بسيار مناسب مي 5و  4، 3، 2فصول 
ها  تواند  در مقاطع كارشناسي ارشد نيز به عنوان يك اثر جانبي براي برخي رشته مي

اگرچه كتاب مربوط به . باشد قابل استفاده.. .شناسي سازمانها و همچون مديريت، جامعه
باشد و پس از آن در حوزه روانشناسي اجتماعي تغييرات جديدي ايجاد شده و  مي 90دهه 

اطالعات جديدي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است ولي استنادات و اطالعات و 
به مباحث توان  هاي اثر نيز مي آوري از جمله نو. آمدي خود را دارد پردازي آن هنوز روز داده

  .اشاره نمود 5و  3، 2موضوعي و تخصصي روانشناسي اجتماعي در فصول 
  .كند اي به خواننده در فهم بهتر مطالب كمك مي هاي حاشيه خالصه

منابع ذكر نشده كه به  ،5از منابع بدون ذكر مĤخذ آنها استفاده نشده است ولي در فصل 
استنادات و ارجاعات اثر نيز با . استرسد در چاپ ترجمه چنين اشتباهي رخ داده  نظر مي

رسد نويسندگان اثر به واسطه جايگاهي كه در روانشناسي  دقت صورت گرفته و به نظر مي
اجتماعي فرانسه دارند، اين حوزه از كار را در حد ضرورت ولي به جا به كار برده اند تا 

 حاكم برروح كلي   تحت تاثيرها را كه  شكني و نقد فرا روايت توان ساختار حدودي مي
  .است در سراسر اثر حس كرد 70فضاي فرانسه بعد از دهة 

رسد نقد و ارزيابي مترجم محترم در قالب مقدمه براي كتاب ضرورت دارد و با  به نظر مي
شناسي با نگرش  توجه به اينكه كتاب به مباحث مورد بحث در حوزه روانشناسي و جامعه

داختن مختصر به حوزه انديشمندي نويسندگان گرايانه پرداخته است ضرورت پر كل
  .شود احساس مي

 
  
  
  
  



 

  
  
  
  

  »شناسي انحرافات جامعه«
  

  حبيب احمدي: نويسنده
  سمت :ناشر

  تهران: محل نشر
  سوم: نوبت چاپ
  1384 :سال انتشار

  298: صفحات دتعدا
  

  1مهدي رحمتي محمددكتر : ناقد
توسط انتشارات سمت  1384شناسي انحرافات تأليف حبيب احمدي در سال  كتاب جامعه

  .صفحه به چاپ رسيده است 298در 
تواند به عنوان منبعي اصلي و در دروس  شناسي انحرافات مي اين كتاب در درس جامعه

بررسي مسايل اجتماعي به عنوان منبع كمكي مورد و درس ) رشته حقوق(شناسي  جرم
  .استفاده قرار گيرد

تعريف مفاهيم به ويژه در . شيوة نگارش از نظر روان بودن جمالت در حد مطلوب است
مزيت مهم متن اين است كه . اند هاي نخست به سادگي و در حد كفايت مطرح شده فصل

هاي علوم اجتماعي قابل فهم  ير گرايششناسي و سا نه تنها براي دانشجويان رشته جامعه
شناسانه آشنايي ندارند نيز  است، بلكه براي افرادي كه به صورت تخصصي با مفاهيم جامعه

اي است كه امكان مطالعة  افزون بر اين كيفيت نگارش اثر به گونه. قابل استفاده است
  .فصول مختلف آن به صورت جداگانه نيز وجود دارد

                                                            
  عضو هيئت علمي دانشگاه گيالن.  1
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رش خوب است اما در برخي موارد ساختار جمله فارسي و روان نيست، در مجموع شيوه نگا
از قبيل شبانه به خانه مردم با هدف سرقت اموال «آمده  9كه در خط  64مانند صفحه 

البته از اين موارد بسيار به . تر درج شود كه بهتر است به صورت فارسي سليس» ...رفتن و
  .شود ندرت در متن مشاهده مي

اند و نمونه  شناسي انحرافات به خوبي تعريف شده طالحات تخصصي جامعهدر مجموع اص
ها هرچند  سازي خورد اما برخي معادل خاصي كه در تعريف دچار اشكال باشد به چشم نمي

اشتباه نيستند اما بهتر است در جهت همسويي با ديگر متون فارسي در اين مورد، از 
ضمير آمده  ،ICLمعادل  33الً در صفحه مث. شد اصطالحات رايج و صحيح استفاده مي

تشريفات پرستي  Rituolism 51رسد، همچنين در ص  تر به نظر مي كه نهاد مناسبت
نشيني  عقب 52در صفحه . شود ذكر شده كه مناسك گرايي يا شعار گرايي پيشنهاد مي

گيري يا  آمده كه گوشه) تايپ شده  Retralismكه به اشتباه ( Retreatismمعادل 
شود به  خرابكاري آمده كه پيشنهاد مي vandalismمعادل . تر است نزوا طلبي رايجا

به جاي نخبگان،  elites 122در صفحه . تخريب اموال عمومي يا ونداليسم تغيير يابد
به جاي دارايي يا مربوط به دارايي متكي ترجمه و  propertyبرگزيدگان ترجمه شده، 

alienation از خودبيگانگي به جاي بيگانگي آمده است كه بهتر است اصالح شود .  
هاي نظري پرداخته است، فاقد  با توجه به اينكه كتاب حاضر عمدتاً به مفاهيم و بحث

اي از  اما در پايان هر فصل خالصه. نمودار، جدول، آمار، مقايسه، تصوير و نقشه است
اي آورده شده است كه تقريباً  چهار گزينهمباحث هر فصل و چند پرسش به صورت آزمون 

  .آيد مفيد به نظر مي
اي مناسب در آن  فصل تنظيم شده است و ذيل هر فصل مطالب به گونه 12اثر حاضر در 

هاي  در فصل نخست، تحت عنوان كليات به مفاهيم اوليه و تعريف. اند فصل تدوين شده
بندي  ، سوم و چهارم با تقسيمهاي دوم اصلي اين رشته پرداخته شده است و در فصل

هاي مختلف در مورد انحرافات مطرح شده است و همين گونه است ساير  مناسب نظريه
  .فصول كه بين عنوان محتواي آنها انطباق وجود دارد

در مقايسه با ساير آثار مشابه، كتاب حاضر از نظم مناسبي برخوردار است و ترتيب مباحث 
از جمله موارد بديع و جالب توجه اين اثر . انجام شده است گانه به خوبي 12آن در فصول 

پروري و اصالح  توان به مبحث جنسيت و انحراف در فصل دهم و مبحث مجازات، باز مي
نشيني و  افزون بر اين مبحث فصل هشتم ذيل عنوان شهر. در فصل دوازدهم اشاره نمود
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. ه آن در اين كتاب جالب استانحرافات اجتماعي نيز خبر و مباحثي است كه پرداختن ب
در فصل . ها از آغاز تا پايان كتاب به شكلي مناسب صورت گرفته است روال طرح بحث

هاي تحقيق در  ها و در فصل پنجم روش اول كليات و در فصول دوم تا چهارم نظريه
اي منطقي و  هاي مربوط به انحرافات به گونه انحرافات و در فصول بعدي مهمترين بحث

  .اند م تدوين شدهمنسج
ميزان دقت در ارجاع به متون مختلف خوب است اما در برخي موارد شمارة صفحات منابع 

بهتر است در اين مورد به يك . مورد استفاده درج شده و در برخي موارد درج نشده است
  .ترجيح آن است كه شماره صفحات نيز درج شوند. شكل در كل كتاب عمل شود

شناسي  اثر حاضر اين است كه عليرغم وجود برخي آثار دربارة جامعهاز جمله نقاط مثبت 
  .انحرافات به زبان فارسي، هيچ كدام از آثار انسجام و جامعيت اثر حاضر را ندارند

اثر حاضر فاقد نمايه موضوعي و فهرست . شايد اعمال برخي اصالحات به قوت اثر بيافزايد
. ه و فهرستي از نظر علمي سودمند استاعالم در پايان كتاب است وجود چنين نماي

  .شوند هرچند امروز در ايران اغلب كتابها بدون چنين مواردي چاپ مي
هاي كجروي و انحراف در ايران تفص  در صورت اختصاص فصلي به آمارها و تحليل

  .شود اصلي كتاب تا حدود زيادي برطرف مي
  

                                                                         
  
  
  
  
  





 

  
  
  
  
 

  »مديريت در خدمات اجتماعي«
  

  فريده همتي/  و اودري مولندر ورونيكا كالشد: مترجم/  نويسنده
  تهران: محل نشر
  دوم: نوبت چاپ

  نشر مركز :ناشر
  1388 :انتشارسال 
  319: صفحات دتعدا

  
  1سيد حسن موسوي چلكدكتر : ناقد

اثر ورونيكا كالشدو اودري مولندر توسط فريده » مديريت در خدمات اجتماعي «كتاب 
  .صفحه به چاپ رسيده است 319توسط انتشارات سمت در  1388همتي ترجمه و درسال

مديريت «و» سازمان دهيمديريت «،»مديريت موسسات رفاهي «اين اثر در دروس 
. شود دررشته مددكاري اجتماعي اثري فرعي محسوب مي» درمددكاري اجتماعي

اثر حسين » مديريت موسسات رفاهي«ازآثارمشابه در اين اثرميتوان به كتابهايي همچون 
اصول «اثرلورنس شولمن و» رويكرد تعاملي به سرپرستي درمددكاري اجتماعي«،فكرآزاد

  .سيده جميله مدرسي اشاره نموداثر » سرپرستي 
نگارش اثر روان ورسا بوده وبراي مخاطبان قابل فهم مي باشد كه اين ويژگي درسراسر 

با توجه به شناخت مولفان و مترجم محترم از حوزه مددكاري اجتماعي . كتاب مشهود است
  .در زمينه كاربرد اصطالحات تخصصي بسيار مناسب است

                                                            
  رئيس بخش آسيب شناسي بهزيستي و مدرس دانشگاه .  1
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در همه فصول بحث اوليه وجود . ي مناسب استمعادل سازي اصطالحات تخصص
جمع بندي نهايي درقالب نتيجه گيري ازفصل چهارم تا پايان كتاب انجام شده و .دارد

كتاب حاضر حاوي نكات مديريتي . درپايان نيز نتيجه گيري نهايي نوشته شده است
د استفاده متعددي مي باشد كه به نظر مي رسد مي تواند به عنوان منبع درسي كمكي مور

هايي  با توجه به اينكه درزمينه مديريت در حوزه مددكاري اجتماعي، كتاب. قرار گيرد
اطالعات تاب حاضر در تبيين و كاركرد نقش ،معدود به رشته تحرير در آمده است

  .مددكاري اجتماعي و مديريت مطالب مفيد مي باشد
رح مباحث مي پردازدكه ارتباط با نظمي منطقي به ط ،نويسندگان از ابتدا تا پايان كتاب

منبع كهت 200باتوجه به استفاده از حدود . هم تا جمع بندي نهايي مشهود است ،مطالب
درفهرست منابع به آنها اشاره شده است مي توان نتيجه گرفت كه از منابع موجود به 

  .خوبي استفاده شده است
مديريتي عمومي يا مباني كتاب حاضر ممكن است به همه ابعاد ،توان گفت در مجموع مي

اما ... مراحل تصميم گيري،بودجه بندي و،مديريت اشاره نداشته باشد از جمله برنامه ريزي
  :از چند منظر كتاب قابل قبول است كه مهمترين آنها عبارتند از

  ارائه نكات مفيد مديريتي -
خدمات توجه به نقش و جايگاه دانش مدد كاري اجتماعي در حوزه مديريت موسسات -

  اجتماعي و چگونگي ارتباط آنها
  روايي و رسايي مطالب  -
  كاربردي بودن مطالب كتاب -
  ارائه نظريات مفيد مديريت -
شفاف كردن ارتباط مديريت و مددكاري اجتماعي با ارائه مطالب آسان و توضيحات  -

  .مفيد
  



 

  
  
  
  

  »دولتي مردمي و سازمانهاي غيردرآمدي بر مشاركت «
  

  رضا سعيدي محمد: نويسنده
  تهران: محل نشر
  اول: نوبت چاپ

  سمت :ناشر
  1382 :سال انتشار

  214: صفحات دتعدا
  

   1پناه ليال يزدان دكتر :ناقد
رضا سعيدي در  اثر محمد» دولتي هاي غير درآمدي بر مشاركت مردمي و سازمان«كتاب    

اين اثر منسجمي . صفحه به چاپ رسيده است 214انتشارات سمت در توسط  1382سال 
  .شود فرعي در درسي  اختياري با همين عنوان محسوب مي

با نگارش نامناسب و (نگارش اثر در مجموع روان و رسا است ليكن در برخي موارد 
اشاره  دار شده است در زير به برخي موارد رسا بودن متن خدشه) هاي نامناسب انتخاب واژه

  :شود مي
مورد توجه «تا » اختيار عاقالنه  هاي قابل توجه در نظريه يكي از عرصه«از  20در صفحه 
بندي تا منجر  هاي طبقه گفتني است كه نظام: از – 62صفحه . ثقيل است» بوده است

  .179و  131، 98، 95، 66، 65، 64همچنين است مواردي در صفحات. شود مي
نگاري  با توجه به جديد بودن كتاب، حروف. ي رعايت شده استقواعد ويرايشي و نگارش

آرايي مرتب، صحافي يا كيفيت خوب و طرح روي جلد مناسب انتخاب شده  مناسب، صفحه
به ) همكاري و همياري متقابل(است به طوريكه با نگاه به طرح روي جلد مفهوم مشاركت 
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واحد درسي مناسب به نظر  2 حجم اثر در نگاه اول براي تدريس. شود ذهن مبتادر مي
اصول و «اما با توجه به در نظر گرفتن كتاب به عنوان منبع اصلي دروس . رسد مي

به ميزان دو واحد درسي كاستيهاي زيادي » دولتي سازمانهاي غير –رهيافتهاي مشاركتي 
تحت عنوان (نياز است  كار فاقد مباني نظري اصلي و مورد. خورد به شرح زير به چشم مي

هاي مشاركت و پيش شرطهاي مشاركت  مباني نظري به تعريف مشاركت و تكنيك
هاي مشاركت به طور جامع و  به طوريكه در اين بخش جاي نظريه. پرداخته شده است
آوري شده كه مبنا و  هاي جمع در بخش دوم كتاب بيشتر به توصيف داده. كامل خالي است

در اثر حاضر، . و كفايت الزم را ندارد اساس آن كامالً مشخص نيست نه پرداخته شده
اصطالحاتي به كار رفته كه با توجه به كاربرد آن معني واضح و مشخصي ندارند، اين 

  :موارد به شرح زير است
  هاي ابتدايي اقامت در جوامع ثابت و دموكراس: 7در صفحه 
  )اي اشتراكي قبيله(جامعه بسته : 8در صفحه 

  حاضر يعني مشاركت مردميترين اصطالح تخصصي اثر  مهم
انواع مشاركت توضيح  12و  11به طوريكه صفحه . تعريف مفهومي دقيق و واضح ندارد

داده شده است اما تعريف مشاركت مرمي به صورت تخصصي مطرح نشده است در 
در اينجا قابل . عنوان شده است 15هاي مشاركتي مردمي در صفحه  صورتيكه تكنيك

و به ) 20صفحه (هاي مردمي  هاي مشابه نظير گروه ه كاربران واژهذكر است در اثر حاضر ب
و همچنين صفحه ) 33صفحه (هاي مردمي  هاي مردمي و سازمان كاربران واژه تشكل

هاي  هاي مردمي و ربط آن با سازمان و مشخص نبودن معني دقيق تشكل.. .و 131
  .خورد زياد به چشم مي) يكي دانستن هر دو ؟(دولتي  غير
اين موارد . برخي موارد معادل اصطالحات به كار برده شده و اصلي مطرح نشده استدر 

  :عبارتند از
گرا،  ، تفسيريون، خودساالري نسبي، ديدگاه تفسير)18صفحه (گرايي  عمل جمعي و تفسير

سازمان  ،)64صفحه (، پديده ويندوز )22صفحه (كاوانه و خبرمي مذهب  رويكرد معني
هاي عملي و  نياز ،66در صفحه  (DAWN)زنان در عصر كنوني  هاي توسعه  جايگزين

هاي جنسي عملي در همين صفحه، ديدگاه  و همچنين نياز 67راهبردي زنان در صفحه 
  ...و 179، اعضاي بالفعلي در صفحه )18صفحه (طرف تقاضا 

  :اين اصطالحات عبارتند از. سازي برخي اصطالحات تخصصي نيز قابل توجه است معادل
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  :44صفحه  در
(C.B.O) Community Based Organizatuon هاي  مشهور به تشكل

  .هاي محلي ترجمه شده است مردمي تحت عنوان سازمان
هر دو  barial societies، Saving clubدر اصطالح : 45و  44در صفحه 

  .گروه ترجمه شده است
     N.G.O supportرساني در برابر واژه  دولتي امداد هاي غير سازمان: 50در صفحه 
  evaluative altributesهاي ارزشياب در برابر  ويژگي: 61در صفحه 
 general status, rosterمقام عمومي و مقام فهرستي در برابر : 106در صفحه 
status  

در بخش دوم، فصل چهارم و پنجم مقدمه و معرفي بخش و . اثر فاقد بحث مقدماتي است
در آخر هر فصل و . شود ط آن با فصول قبل ديده نميبيان ضرورت وجودي مطالب و رب

در جاهاي مورد لزوم استفاده .. .بندي وجود ندارد ولي از نمودار و جدول و هر بخش جمع
 .شده است

توان چنين  ميزان دستيابي نويسنده به اهداف مورد نظر در دو بعد نظري و كاربردي مي
هاي مردمي كمرنگ  در بعد مشاركتتبيين نظري اعالم شده خصوصاً  -1: تبيين كرد

هاي كالسيك و  ها و رهيافتهاي مشاركتي خصوصاً نظريه جاي خالي نظريه(است 
ديده .. .معاصرين درباره مشاركت در سطوح مختلف جامعه از جمله ارنشتاين، راپاپورت و

در حاليكه مباحث مطروحه در اكثر كتابهاي مشاركت از جمله عصر مشاركت، ). شود مي
بنابراين هدف اصلي نويسنده در . به تفكيك توضيح داده شده است.. .ركت در توسعه ومشا

  .سطح نظري تحقق كامل نيافته است
گذار بر توسعه نيافتگي  در بعد كاربردي، در بخش دوم كتاب تحت عنوان عوامل اثر -2

) ندارد خواني سرفصلي كه با عنوان روي جلد زياد هم(دولتي در ايران  هاي غير سازمان
در . دولتي مطرح شده است هاي غير بدون مقدمه ابتدا به ساكن وضعيت عمومي سازمان

هاي مورد بررسي، چگونگي  اينجا نيز جاي خالي تعريف جامعه آماري، تعداد سازمان
مشخص نيست و خواننده با يك شكاف كامالً فعال با فصل قبل .. .بررسي، سال بررسي و

  .شود روبرو مي
و با توجه » دولتي هاي غير درآمدي بر مشاركت مردمي و سازمان«ه عنوان كتاب با توجه ب

 –دولتي  هاي غير سازمان –در كتابنامه به مشاركت اجتماعي  -1: به فهرست مطالب
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اشاره شده است كه با توجه به عدم ) صفحه بعد از عنوان(ايران  –مشاركت اجتماعي 
  .آور است مورد تعجب وجود بحث مشاركت اجتماعي اشاره به اين

گذار بر توسعه  در فهرست مطالب و با رجوع به بخش دوم تحت عنوان عوامل اثر -2
هاي عمومي و  دولتي در ايران يك فصل تحت عنوان ويژگي هاي غير نيافتگي سازمان

دولتي و فصل ديگري تحت عنوان عوامل  هاي غير وضعيت رشد و گسترش سازمان
رسد  دولتي در ايران مطرح شده كه به نظر مي هاي غير سازمان گذار بر رشد و گسترش اثر

رسد بيشتر  خواني نداشته و همچنين به نظر مي با عنوان بخش و عنوان اصلي كتاب هم
مباحث نظري است كه جا داشت در بخش اول تحت عنوان موانع رشد و گسترش 

  .شد دولتي مطرح مي هاي غير سازمان
يافته هاي پژوهشي و ادامة نتايج اشتباه بسيار فاحشي  رسد در توصيف به نظر مي -3

توان به  در اينجا مي. خواني ندارد صورت گرفته است به طوريكه عنوان و محتوا با هم هم
دولتي يكسري  هاي غير مواردي اشاره كرد كه نويسنده محترم با رجوع به مديران سازمان

يده و بدون اشاره به چگونگي سؤال درباره ساختار سياسي، قانوني، اجتماعي پرس
را مورد .. .ساختار سياسي و) كه بيشتر ارزيابي است(سازي و با ارائه نتايج آنها  شاخص

  ..).و 165، 157، 144 ،141رجوع كنيد به صفحات (توجه قرار داده است 
) ناقص(با تفكيك كتاب به دو بخش مباني نظري (رسد با توجه به محتواي اثر  به نظر مي

، كتاب حاضر )در حد توصيف(دولتي  هاي غير آوري شده از سازمان عات جمعو اطال
هاي مشاركتي  ها و رهيافت جامعيت الزم را براي تدريس در دروس مهم و اساسي نظريه

روز بودن اطالعات آن و همچنين پرداختن به  البته با توجه به جديد بودن بحث و به. ندارد
دولتي كه براي جامعة فعلي ضروري است، به نظر  هاي غير دو بعد مشاركت و سازمان

  .رسد اثر در نوع خود، مناسب انتخاب شده است مي
در . شود به لحاظ نظم منطقي و انسجام مطالب از بعضي جهات در اثر خدشه ديده مي

هاي مشاركت  فصل اول بعد از مفهوم مشاركت بدون تعريف مشاركت مردمي، تكنيك
در صفحه ) ون آنكه ضرورت وجودي اين مسئله مطرح شودبد(مردمي تعريف شده است 

گيري شود و راه براي  بندي و نتيجه بحث مشاركت مردمي تمام شده، بدون آنكه جمع 36
  .باز شود) فصل دوم(دولتي  هاي غير ورود به بحث سازمان

خورد، به طوريكه ابتدا مشخصات كلي،  نظمي به چشم مي در فصل دوم و بعد از آن بي
هاي  هاي ديگر و بعد از آن عوامل رشد و گسترش سازمان حات، سپس تجربه كشوراصطال
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گذار بر توسعه نيافتگي  دولتي و جامعه مدني و مجدداً در بخش بعد عوامل اثر غير
  .دولتي در ايران مطرح شده است هاي غير سازمان

گيري  نتيجه دولتي هاي غير با پايان يافتن بحث سازمان 114در صفحة  36همانند صفحة 
دولتي ديگري نيز  هاي غير رسد سازمان شود، ضمن آنكه به نظر مي بندي ديده نمي و جمع

ضمناً ربط منطقي . كه به آن پرداخته نشده است) الملل خصوصاً در سطح بين(وجود دارد 
نگاه (شود  فصل دوم و سوم مشخص نيست، همچنين فصل سوم بدون مقدمه شروع مي

  ).114 – 115كنيد به صفحه 
فاقد (خورد  نيز مشكل مطروحه به چشم مي) 130صفحة (در انتهاي فصل سوم 

  ).گيري است نتيجه
هاي پژوهشي اشاره دارد كه به مبنا و سال انجام  به يافته) فصل چهارم(شروع بخش دوم 
هاي مورد بررسي و تعداد مديران مورد بررسي اصالً اشاره نگرديده و  و تعداد سازمان

هاي حاصل از پژوهش پرداخته است،  دون مقدمه و معرفي كار به توصيف يافتههمچنين ب
اين ابهام وجود دارد كه مبناي ) الي آخر 131از صفحه (به طوريكه با مطالعه اين بخش 

  .هايي بوده است هاي مطرح شده چه اعدادي و افراد و سازمان درصد
شده در اين بخش مشكالت  آوري هاي جمع هاي ارائه شده و داده با توجه به درصد

  :خورد اي به شرح زير به چشم مي عديده
هاي اخير گرايش براي تأسيس و  دهند كه در سال ها نشان مي از بررسي: 133صفحة 

كرده افزايش قابل توجهي داشته  دولتي از سوي افراد تحصيل هاي غير مديريت تشكل
اللهي  كتاب آقاي محسني و خانم جاربعد از اين مطلب نگارنده از  .)ها ؟ كدام بررسي(است 

همچنين ميانگين سني (هاي ايشان ندارد  رسد ربطي به داده آورد كه به نظر مي نمونه مي
هاي  تركيب مديريتي سازمان: در آخر همين صفحه مجدداً از). هاي مؤسس و مديره هيأت
دولتي  ي غيرها با توجه به اين دو شاخص تشكل.. .دولتي از نظر ميانگين تحصيالت غير

هاي  آورد آيا در كل ايران سازمان آمده كه اين ابهام را به وجود مي.. .بالقوه از) در ايران ؟(
. گيري شده است بررسي و نتيجه) ها يكي گرفته شده به رغم نويسنده با تشكل(دولتي  غير

  .در ارائه نتايج ابهام زيادي وجود دارد 136در صفحة 
هاي  دهد كه اكثر سازمان لكرد و اقدامات مهم نشان مياز بررسي عم: 137در صفحة 

تواند چگونگي محاسبه عملكرد و  اند و اين مي دولتي در ايران عملكرد متوسطي داشته غير
  .آيد گويي مي اقدامات و منظور از اين دو متغير مشخص و واضح نيست و به نظر كلي
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توان گفت كه  الت كلي ميهاي ذكر شده در ح با توجه به شاخص: آمده 138در صفحة 
  .دولتي در ايران ضعيف است هاي غير وضعيت رشد و گسترش اكثر سازمان

سازي به عمل آمده  به نظر نمي رسد شاخص. هايي است ها چه شاخص اوالً شاخص -1
  .باشد

مقايسه با جمعيت، مقايسه (وضعيت رشد و گسترش به چه معني است؟ و با چه مبنايي  -3
به (اين رشد و گسترش وضعيت بودن آن سنجيده شده است ..) .پيشرفته وهاي  با كشور
دولتي اين مسئله مورد بررسي  هاي غير رسد با ارزيابي از نظرات مديران سازمان نظر مي

  .قرار گرفته است
داري  مواجه شده است، معني: ها تا تفاوت معناداري ميان انواع سازمان: از 154در صفحة 

  است؟ يا نظري است؟تفاوت آيا آماري 
  .نگاه كنيد به نمودار وضعيت ساختار قانوني و ديوانساالري 1165و  157مجدداً در صفحة 

با مساعد شدن فضاي ساختي جامعه گرايش مردم به سوي ايجاد : از 161در صفحة 
مبناي مقايسه مبهم و چگونگي بخش گرايش مردم و فضاي ساختي با تعداد .. .ها و تشكل

  .كننده سنجيده شده است افراد شركت
  .بندي رعايت نشده است اصل مانع و جامع بودن در طبقه: 166در صفحه 
به . گيري غلط صورت گرفته است رسد نتيجه بندي به نظر مي در جمع: 177در صفحة 

طوريكه بدون آنكه ميزان مشاركت مردم سنجيده شود به تبيين آن پرداخته شده است 
  ).ن كند كه مطالعه در اين بخش در سطح نظري استنويسنده عزيز بايد عنوا(

خورد و خصوصاً در زمينه  گويي به چشم مي در بخش پيشنهادات كلي: 180در صفحة 
  )ها واسط متغير

آگاهي اجتماع نسبت به آثار : افتد يگري اشتباه خواننده به شك مي با نتيجه: 181در صفحة 
دولتي موفق براي  هاي غير سازمانها اندك است و از سوي ديگر،  و كاركرد تشكل

  ها به اين نتيجه رسيدند؟ آيا واقعاً با سنجش اين متغير. سازي نيز معدود هستند الگو
مشاركت در نگاهي نو به مفاهيم توسعه، نويسنده و نگانگ ) 1377(رهنما، مجيد  -

  زاكس، نشر مركز
 مشاركت، ناشر حسين سالكي) 1369(سالكي، حسين  -
هاي  پژوهشي در زمينه مشاركت: يادگيران شهر) 1377(اله و بقيه  عزتسام آرام،  -

 مردمي در شهر تهران
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مشاركت شهروندي، حكمراني شهري و مديريت ) 1380(شريفيان ثاني، مرمي  -
 .شهري، فصلنامه مديريت شهري، سال دوم

؛ 2حه صف: اين موارد عبارتند از. رسد در بعضي موارد منابع معرفي نشده است به نظر مي
 ازميشل ادوارد تا آخر صفحه 

همچنين در بحث .. .نوين را ممكن سازد و: از در طي تاريخ همواره تا: 8 – 9صفحه 
منبع يا منابع مورد استفاده خوب ) 67تا  48از صفحه (دولتي  هاي غير بندي سازمان طبقه

شاره شده ا) 1997واكيل (معرفي نشده است، به طوري كه در يكي در جاي او مباحث به 
اگر اين قسمت ترجمه اثر واكيل است بايد دقيقاً صفحات آن مشخص گردد، اگر . است

  )114تا  102نگاه كنيد به صفحه (آوري شود  برداشت است نيز بايد ياد
موارد مورد . دقتي صورت گرفته است رسد در استنادات و ارجاعات كمي بي به نظر مي

  :توجه نيز عبارتند از
  ...و 1986؛ بامبرگر، 10، صفحة 1369گوراني، ؛ درينو9صفحه 

گيري ضمني نويسنده در زمينه حضور  ها مشخص نيست ضمناً جهت منطق انتخاب كشور
دولتي در تسهيل ساختار قانوني و در ارتباط با  هاي غير و عضويت افراد با نفوذ در سازمان

دولتي و  غيرهاي  اصل تقض كننده منطق سازمان(دولتي  هاي غير گسترش سازمان
  )158نگاه كنيد به صفحه (شود  ديده مي) هاي مردمي تشكل

هاي مردمي در ايران به فعاليت هاي  توانست در سابقه تاريخي تشكل نويسنده محترم مي
داد زيرا جامعه فعلي  تري انجام مي بيشتر تأكيد كرده و بررسي محكم.. .اي و وقف و خيريه

دولتي قرار داشته و توجه به  هاي غير ي هيئتي به سازمانما در مرحله انتقال از فعاليت ها
  . اين مهم اساسي و قابل توجه است

ها با تيتر و به  در تبيين مشاركت مردمي بهتر بود تئوري: توان گفت در مقام پيشنهاد مي
نيز ) سطوح خُرد، ميانه، كالن(شد و سطوح تبيين كنندگي آنها  تر مطرح مي طور مشخص
ضمناً در آخر هر تئوري نكات مثبت و مورد اسفتاده در تبيين مشاركت  گشت، مشخص مي

به عنوان مثال در توضيح نظرية اختيار عاقالنه و . گرفت و منفي آن مورد بررسي قرار مي
هاي مشاركت مطرح شده، تكليف  تئوري عمل جمعي كه به عنوان يكي از تبيين كننده

نگاه (ريه چگونه كنش مشاركتي را تبيين كند خواننده روشن نيست كه باالخره با اين نظ
  )20 – 22كنيد به صفحة 

  .شود هاي بعد نيز ديده مي اين مشكل در تئوري
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مكتب ) اختيار عاقالنه و عمل جمعي(گردد عالوه بر نظريه مطروحه  در اينجا پيشنهاد مي
انه منفعت هومنز و همچنين تئوري كنش موجه يا عمل بخرد –مبادله و تئوري هزينه 

  .مورد توجه قرار گيرد.. .آيزن وخيش باين و
شود آيا تئوري مورد استفاده قرار گرفته يا نتايج  اين سؤال مطرح مي 24با مطالعة صفحة 

رسد نويسنده محترم در اين بخش دقت الزم را  تحقيقات خالصه شده است؟ به نظر مي
  .اند به كار نبرده
هاي مطروحه با مشاركت مردمي مشخص و  ربط منطقي تئوري 25 – 26در صفحة 

واضح نيست و اين مسئله براي كتابي كه داعيه تدريس در رشته و درس نظريه هاي 
گيري و ارائه  ضمناً اگر نويسنده گرامي به نتيجه. آيد مشاركتي دارد ضعيف به حساب مي

  .كرد ي بيشتري پيدا ميپرداخت كار غنا هاي مطروحه مي نقاط قوت و ضعيف تئوري
ها بهتر بود دقت بيشتري  خصوصاً در انتخاب كشور –هاي بعدي  همچنين در بخش

شد و كتب،  ها اكتفا نمي براي معرفي كشور 997گرفت و تنها به منبع كلدرك  صورت مي
آيد  هاي ديگري را كه با رجوع به اينترنت و كمترين زمان بدست مي مقاالت و پژوهش

همچنين بهتر بود ضرورت ). 73 – 86نگاه كنيد به صفحات (گيرفت  ه قرار ميمورد استفاد
  .شد بيان مي 114الي  102وجودي مباحث مطروحه در صفحات 

  



 

  
  
  

  »شناسي شهري جامعه«
  

  پور محمود شارع: نويسنده
  تهران: محل نشر
  دوم: نوبت چاپ

  سمت :ناشر
  1387 :سال انتشار

  248: صفحات دتعدا
  

  1نوين توالييدكتر : ناقد
صفحه در قطع  248در  1387پور در سال  اثر محمود شارع» شناسي شهري جامعه«كتاب 

  .شده استجلد توسط انتشارات سمت وارد بازار كتاب  2000وزيري با شمارگان 
شناسي شهري، منشأ پيدايش  اين كتاب در هشت فصل مباحثي چون تعريف مفاهيم جامعه

هاي جديد از ابتدا تا قرون وسطي و سپس تا ظهور انقالب صنعتي و در قرن بيستم،  شهر
شناسي شهري، مكتب شيكاگو، نظريات و نقد اين مكتب،  پردازان كالسيك جامعه نظريه
هاي  شناسي اجتماعي در شهر، فرآيند جديد، اقتصاد سياسي شهري، روانشناسي شهري  جامعه

  .اجتماعي در فضاي شهري را از ديدگاه متفكران معاصر مورد بررسي قرار داده است
شناسي شهري به عنوان منبعي اصلي و در دروس برنامه ريزي  اين اثر در درس جامعه

  .رود ميشهري و جغرافياي شهري جزء منابع فرعي به شمار 
اثر مايك » شناسي شهري جامعه«توان به كتاب  از جمله آثار مشابه در اين خصوص مي
اثر رسول رباني و » شناسي شهري جامعه«رضا،  ساوج و آلن وارد، ترجمه ابوالقاسم پور

اثر » شناسي شهر جامعه«تقي شيخي،  اثر محمد» شناسي شهري جامعه«فريدون وحيدا، 
  .اثر فريده ممتاز اشاره نمود» شناسي شهري هجامع«يانكل فيالكوف و 

                                                            
  يار جامعه شناسي دانشگاه شهيد بهشتي استاد.  1
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شناسي شهري را مورد بررسي قرار داده، به  هاي علمي جامعه از آنجا كه اين كتاب پايه
با . هاي پيشكسوتان اين علم و با مراجعه به منابع اصلي استفاده شده است تناسب از نظريه

جداول آماري به روز استفاده  وجود اين از معدودي منابع روزآمد بر حسب مورد و همچنين
  .     شده است

شناسي شهري بيان شده است كه در عين  مباحث قابل توجهي در موضوع علم جامعه
كند و اين يكي از امتيازات كتاب محسوب  موجز بودن، براي درك مطلب كفايت مي

  .شود مي
حوي شيوا و روان ها، نويسنده توانسته است مطالب را به ن به رغم دشواري برخي از نظريه

تر از  پردازاني چون مانوئل كاستلز و جرج زيمل بسيار روان نوشته هاي نظريه. بيان نمايد
نويسنده توانسته به خوبي از . اند و از پيچيدگي آن كاسته شده است متون اصلي بيان شده

هاي مناسبي را براي ترجمه اصطالحات  هاي تخصصي استفاده نمايد و معادل واژه
  .انتخاب نمايد تخصصي

مطالب اثر . رسد محتواي اثر براي دانشجويان در دوره كارشناسي، كامال مكفي به نظر مي
محتوا با عنوان . ريزي براي درس مورد نظر مطابقت دارد هاي شورايعالي برنامه با سرفصل

و فهرست آن متناسب بود و نويسنده در انتخاب مواردي كه آگاهي از آن براي درس 
  .ناسي شهري ضرورت دارد موفق بوده استش جامعه

اي نظير روانشناسي اجتماعي و  رشته توان به ارائه مباحث بين هاي اثر مي آوري از جمله نو
  .اقتصاد سياسي شهري اشاره نمود

نويسنده به بيش از صد منبع مطالعاتي رجوع كرده و در تدوين كتاب خود اطالعات الزم 
گرچه بيشتر منابع، مربوط به دهه پنجاه تا . اج نموده استرا به طور دقيق از آنها استخر

نود ميالدي است اما به لحاظ آن كه منابع پايه و اصلي براي آشنايي با تفكرات 
  .شناسي شهري است، ارزشمند هستند بنيانگذاران جامعه

تي، از آنجا كه در متن كتاب، به درس. ميزان دقت در استنادات و ارجاعات اثر بسيار باالست
  .يابد تر اصل منابع را در انتها مي اند، خواننده سريع منابع التين به التين ذكر شده

آرايي اثر مناسب است ولي نازك بودن كاغذ باعث شده  نگاري و صفحه به لحاظ حروف
شايد اگر نويسنده محترم در چاپهاي . است كه متن صفحه بعد بيش از حد ديده شود

هايي نيز در مورد جامعه  تصوير و نقشه استفاده نمايد و نمونهبعدي براي وضوح مطالب از 
  .شهري كشور ارائه دهد، بيان مطالب از غناي بيشتري برخوردار گردد



 

  
  
  
  

  »مباني رويكرد اجتماعي به حقوق «
 

  عليزاده عبدالرضا: نويسنده
  سمت انتشارات پژوهشگاه حوزه ودانشگاه و   :ناشر

  1387 :سال انتشار
  تهران: محل نشر
  اول: نوبت چاپ

  414: تعداد صفحات
  

  1محمد حسين پوريانيدكتر : ناقد
  :معرفي كلي اثر و مولف 

نوشته دكتر عبدالرضا عليزاده،پژوهشگر و نويسنده "مباني رويكرد اجتماعي به حقوق"كتاب
،چاپ اول پژوهشگاه 1387در سال عضو هيات علمي پرديس قم دانشگاه تهران است كه 
صفحه با شمارگان  414كتاب در. حوزه ودانشگاه و  سمت  آن را منتشر  نموده  است

  .به قطع وزيري نوشته شده است2000
  

اين كتاب مباني رويكرد اجتماعي به حقوق به لحاظ نظري، رابطه ميان حقوق و جامعه،  
 .و بررسي قرار داده استسازمان هاي اجتماعي نهاد حقوق را مورد بحث 

شناسي حقوق و  هاي جامعه مباني رويكرد اجتماعي به حقوق؛ جستاري در نظريه«كتاب 
شناسي در  هاي حقوق و جامعه كه مي تواند براي دانشجويان رشته» بنيادهاي حقوق ايران

نايي و كمك درسي براي دروس مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا به عنوان اثر مب
  .دباش مي ي حقوق و فلسفه حقوق مورداستفادهشناس جامعه

                                                            
  استاديار دانشگاه آزاد اسالمي نراق و پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي. 1
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اجتماعي  -نمي توان گفت كه مطالعه علمي: نويسنده در پيشگفتار اين اثر آورده است
هايي از زمان باستان تا  درباره حقوق از چه زماني آغاز شده، ولي آشكار است كه انديشه

هاي افالطون در  كنون به پيدايش و گسترش اين تفكر كمك كرده است، مانند انديشه
هايي از قرن سيزدهم ميالدي در آثار قديس توماس آكويناس و به  كتاب جمهوري، انديشه

  .هايي از قرن هجدهم ميالدي در ديدگاه هاي منتسكيو، ولتر و روسو ويژه انديشه
با وجود اين، فقط از نيمه دوم قرن نوزدهم است كه محققان به بررسي سامان مند نقش  

  .اجتماعي پرداختند حقوق در متن
وي همچنين با اشاره به اين كه رابطه پيچيده حقوق و جامعه موضوع مهم و خطيري را 

حقوقي به وجود مي آورد مطالبي كه در بخش هاي اين كتاب  -براي مطالعات اجتماعي
  .مورد توجه قرار گرفته را به طور اجمالي مورد اشاره قرار داده است

رويكردهاي اجتماعي و جامعه شناسي به حقوق و همچنين اين كتاب شامل دو بخش 
رويكرد اجتماعي به حقوق و تفكر حقوقي ايران است و در كل دربرگيرنده هفت گفتار 

  .است
گفتار اول با عنوان حقوق و جامعه شناسي، جامعه شناسي، حقوق و نظام حقوقي، جامعه 

مون جامعه شناسي حقوق در شناسي حقوق را در برگرفته است كه در صفحه پنجاه پيرا
بايد بيان داشت كه ضروري است ميان حوزه مطالعات حقوق و جامعه، : ايران مي خوانيم

از طرفي بايد ميان . حقوقي و جامعه شناسي حقوق تفكيك كرد -مطالعات اجتماعي 
فلسفه حقوق، حقوق شناسي مبتني بر جامعه شناسي و جامعه شناسي حقوق نيز از نظر 

اگر به چنين مرزبندي . خي ميان نظريه هاي اجتماعي و حقوقي فرق گذاشتتطور تاري
هايي وفادار بمانيم بايد اعتراف كنيم كه در ايران هنوز مراحل نخست ايجاد و پيدايش 
جامعه شناسي حقوق، به درستي شكل نگرفته است كه نوشتار حاظر امكان ابتناي حقوق 

  .بات مي كندحقوقي اث -شناسي را به رويكرد اجتماعي 
به طور كلي و بدون تفكيك عرصه هاي تخصصي بايد گفت دسته اي از آثار فلسفه 

اگر نبود موسسه . حقوقي بوده اند -حقوق متضمن نظريه ها و رويكردهاي اجتماعي 
مطالعات جزا و جرم شناسي دانشكده حقوق و علوم سياسي، در واقع بايد گفته مي شد كه 

اينكه چرا در . شي در زمينه جامعه شناسي حقوق وجود نداشتدر ايران هيچ موسسه پژوه
ايران روند رشد جامعه شناسي حقوق پي گرفته نشده است و تقريبا متوقف گرديد، پاسخي 

در عمل هيچ . اجمالي ندارد و همين پژوهش عهده دار بيان برخي از علل اين ركود است
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نشكده هاي علوم اجتماعي وجود ميان دانشكده هاي حقوق و دا منظميارتباط دائمي و 
آموزش هاي جامعه شناختي و حقوقي نيز به صورتي نيست كه ضرورتي براي اين . ندارد

بنا براين عالمان حقوق به مسير هنجارين محض خود مي روند و جامعه . ارتباط ايجاد كند
  .ندشناسان نيز در جهت پوزيتيويستي به معناي مطالعات تجربي و عيني ناب گام مي نه

همايش ها و كتاب هاي نوشته شده در اين رشته هنوز به آن  ،مقاالت،حجم پژوهش ها
حقوقي، فلسفه حقوق،  -حد نيست كه بتوان به روشني از تفكيك مطالعات اجتماعي 

نكته مهم اين  .حقوق شناسي جامعه شناختي و جامعه شناسي حقوق سخن به ميان آورد
مباني نظري و نظريه هاي كالن در مورد رابطه  است كه نبايد محققان بدون توجه به

حقوق و جامعه، صرفا دست به كار تحقيقات خرد و ميداني شوند؛ زيرا اكنون در 
كشورهايي كه جامعه شناسي و نيز جامعه شناسي حقوق بسيار شكوفاست، سخن از فقدان 

ناسي حقوق نظريه هاي بزرگ به ميان مي آورند و اين را نقيصه اي در كارهاي جامعه ش
بنابراين تحقيق حاضر، چاره كار را در توجه به نظريه هاي اصلي جامعه . مي انگارند

شناسي حقوق دانست و بايد انديشمندان اين ديار به طور جدي به مسائل اين رشته توجه 
كنند و با همتي عالي به ايجاد نظريه هاي بزرگ متناسب با تاريخ و فرهنگ اين مرز و 

  .بوم بپردازند
گفتار دوم اين كتاب عنوان، نظريه هاي ماندگار در حقوق شناسي اجتماعي و جامعه 
شناسي را دارد كه ديدگاه ماركسي، وبري و دوركيمي به حقوق و جامعه را مورد توجه قرار 

 .داده است
هدف اين فصل، ارائه ديدگاه هاي مربوط به حقوق و : آورده است 152نويسنده در صفحه 

  .دگاه هايي بنيادي كه در جامعه شناسي و حقوق ماندگار شده استجامعه بود؛ دي
نويسنده پس از بررسي آراء انديشمنداني همچون منتسكيو، بكاريا، مين، اسپنسر و سامنر، 

اين انديشمندان بر تحول تاريخ و جامعه و دگرگوني ايدئولوژي، نهادها، و ارزش : مي گويد
برخي اصطالحات اجتماعي را توصيه كرده اند و به هاي اجتماعي تاكيد ورزيده اند و 

عدالتي منصفانه تر، بيشترخصوصي شدن مالكيت و حركت به سمت تساوي حقوقي و 
  .برخورد موثرتر با رفتارهاي غير اخالقي معتقد شدند

منتسكيو در خصوص نسبيت قواعد حقوقي و اختصاص داشتن هر نظام حقوقي به زمان و 
سزار . ي بر تفكر حقوقي و نظام هاي حقوقي جهان گذاشتمكان خاص، تاثير شگرف
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بكاريا، نظام تفتيشي ناعادالنه و سوء استفاده آميز قرن هيجدهم اروپاي بري را دگرگون 
  .كرد

ديدگاه تاريخي هنري مين به بررسي چگونگي مراحل تحول تاريخي حقوق و دگرگوني 
شان داد كه چگونه حقوق مبتني مين ن. بنيادي در تفكر و مفاهيم حقوقي اختصاص يافت

هربرت اسپنسر با ارائه انديشه تحول . بر وضعيت به حقوق به مبتني بر قرارداد تبديل شد
اجتماعي و سنخ شناسي جوامع، اين امكان را به وجود آورد كه قوانين تحول و پيشرفت در 

هام سامنر سرانجام از ويليام گا. چارچوب بافت اجتماعي و تاريخي در نظر گرفته شود
بحث شد كه درباره رابطه شيوه ها قومي و رسوم اخالقي و حقوق عرفي و حقوق موضوعه 

  .و نيز پيشرفت تكاملي اين امور بحث كرده است
هاي نوين در جامعه شناسي به حقوق نظريه كاركرد گرايي  گفتار سوم كتاب، نظريه

مطالعات حقوقي انتقادي .ساختي، نظريه تضاد و مطالعات حقوقي انتقادي پرداخته است
آخرين گرايش عمده اين فصل است كه موضوع اصلي اش نقد قانون پرستي ليبرال از راه 

  .ابهام زدايي و نامشروع تلقي كردن اين دكترين بود
بسياري از انتقادهاي مطالعات حقوقي انتقادي بر پيكر مكتب : در اين رابطه مي خوانيم

يا ايدئولوژي اي است كه مكتب حقوقي ليبرال آن را  حقوقي ليبرال، نقد آگاهي اجتماعي
هاي اساسي  ايدئولوژي در اينجا يعني آن فرض. دوام بخشيده است و جاودانه پنداشته است

اين . و اغلب ضمني و تلويحي يا جهان بيني هاي موجود در پشت انديشه هاي حقوقي
ه مدام يكي از روابط تفكر اساسي كه جامعه را چگونه بايد سازمان دهي كرد و اينك

اجتماعي ضروري، مطلوب و ممكن است، همگي ايدئولوژي را به طور كلي و ايدئولوژي 
  .حقوقي را به طور خاص شكل مي دهد

داري است  منتقدان بر اين باورند كه ايدئولوژي مكتب حقوقي ليبرال، مكمل جامعه سرمايه
است كه داراي اقتصاد بازار آزاد است جامعه سرمايه داري، جامعه اي . و با آن تناسب دارد

كه نابرابري اجتماعي، تفاوت هاي در قدرت، سلسله مراتب و ديگر تقسيم بندي هاي 
جامعه سرمايه داري را  ،ايدئولوژي حقوقي ليبرال. اجتماعي را دامن مي زند و مي پذيرد

وعيت مشروع مي داند و جامعه سرمايه داري نيز به ايدئولوژي حقوقي ليبرال مشر
  .بخشد مي

كه دربرگيرنده مضمون هاي نظري موجود  گفتار چهارم رويكرد اجتماعي به حقوق است
حقوقي است و گزاره هايي همچون ارتباط و همبستگي حقوق  -در نظريه هاي اجتماعي 
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و جامعه، دگرگوني اجتماعي و دگرگوني حقوقي، نقش عوامل فراحقوقي، حقوق به عنوان 
حقوقي  -جامعه و كنترل اجتماعي، متمركز شدن مطالعات اجتماعي ابزاري براي تنظيم 

به حقوق خصوصي، تاثير پذيرش اين مضمون ها بر مطالعات حقوقي را به بحث و بررسي 
  .نشسته است

نويسنده در بخش دوم گفتار چهارم، جهت گيري هاي نظري عمده در نظريه هاي 
سمت پوزيتويسم يا هنجار گرايي،  حقوقي را بيان كرده است و جهت گيري به-اجتماعي

صورت گرايي يا ضد صورت گرايي، فردگرايي يا اجتماع گرايي، اجماع يا اجبار، ديدگاه 
 .را به صورت مشروح توضيح داده است) آميزه اي از قطب هاي متضاد(تلفيقي

گفتار پنجم با عنوان رويكرد اجتماعي به حقوق و تفكر حقوقي ايران، اين مساله را در 
شناسي، گرايش هاي موجود در  لمرو مطالعات اسالمي بررسي كرده و فقه اسالمي و فقهق

حقوقي در حقوق ايران را مورد اشاره قرار داده -حقوق نوين ايران و واقع گرايي اجتماعي
  .است

روشن است كه عناصر حقوق و اخالق از نظر : نويسنده در مقدمه اين فصل مي گويد
ري از تفكر سرزمين ما ريشه دارد، يعني در فلسفه، كالم و تاريخي در ساحت هاي ديگ

حقوق اسالمي بايد اين واقعيت را پذيرفت كه اگر تاكنون تفكر اجتماعي حقوقي در اين 
سامان رشد نكرده است و واقع گرايي نتوانست در جاي آرمان گرايي بنشيند، در 

ميراث خود را . ريشه دارد اعتقادهاي كالمي، انديشه هاي فلسفي و مباني حقوق اسالمي
كم نمي گيريم و گرانبهايي آن را مي دانيم، اما براي بهبود بخشيدن آن ناگزيريم همه 

  .عناصر آن را نيز بشناسيم
گذري به علم اصول فقه اسالمي مي زند و به بحث و بررسي  249نويسنده در صفحه 

: مي نويسد 256موضوعات مرتبط همچون عقل و عرف مي پردازد، وي در صفحه 
نخستين بحث مهم كه همه از آن سخن مي گويند ولي به جوانب متفاوت آن كمتر توجه 

روشن است كه به ويژه در . مي شود، مساله امضا و تاسيس در موضوعات و احكام است
قلمرو معامالت، بسياري از موازين و احكام عرفي ازسوي شريعت اسالمي پذيرفته و امضا 

موضوعات و احكام اختراعي نيز وجود داشت كه شريعت آنها را به  شد و در مقابل برخي
تقريرهاي گوناگوني مي توان از مساله امضا به عمل آورد و . وجود آورد و تاسيس كرد

محدود ترين تفسير آن است كه بگويم شريعت اسالمي فقط در همان زمان و با ضرورت 
م عرفي را تاييد و امضا كرد و به هاي اجتماعي و زيستي، دسته اي از موضوعات و احكا
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توان تا آخرالزمان از همين سازوكارهاي حقوقي براي انجام  مسلمانان فهماند كه فقط مي
همين تقرير محدود و نپخته از سوي بيشتر محققان پذيرفته . امور زندگاني خود بهره ببرند

بندد و  عقال را مي حسن بزرگ اين تفسير از امضا آن است كه راه اعتبار عرف و سيره. شد
  .همه چيزها يا بيشتر چيزها را در قلمرو حقوق اسالمي، توقيفي و شرعي مي كند

اما اگر به تحليل اجتماعي و اقتصادي جوامع توجه كنيم و از سوي ديگر از نظر كالمي به 
مساله جاودانگي اسالم و به شيوه برخورد اسالم با فرهنگ هاي معاصر نظر افكنيم، 

به تفسير ديگري از امضاي موضوعات و احكام عرفي برسيم كه هم جاودانگي  توانيم مي
اسالم را بهتر توجه مي كند و هم برخورد اسالم با فرهنگ هاي معاصر خود را بهتر 
توضيح مي دهد و نيز عرف را در جايگاهي قرار خواهد داد كه نيازمندي هاي اقتصادي، 

در اين تفسير با . در آن قرار دارد، تامين كند اجتماعي حقوقي زمان و مكان را كه جامعه
قواعد و نهادهاي » احل هللا البيع«واقع بيني مي گوئيم كه اسالم با بيان هايي همچون 

حقوقي و اجتماعي را به طور كلي تاييد كرده و در واقع به اين ترتيب همه نظام هاي 
در واقع اين نوعي . استعقاليي و عرفي را كه الزمه زندگي اجتماعي است امضا نموده 

امضاي شيوه هاي عرفي در استمرار زمان و براي هميشه است و هيچ لزومي ندارد كه 
منتهي كرد يا تاييد خاص آن را در ) ع(شيوه شيوه عرفي يا عقاليي را به زمان معصومان

به سخن ديگر شريعت شيو هاي عقاليي و عرفي را به صورت كلي . آن مورد كشف نمود
  .ده استتاييد كر

گفتار ششم با عنوان رويارويي رويكرد سنتي و رويكرد اجتماعي به مباني حقوق كار، 
تاريخچه حقوق كار، تحليل علمي و همه جانبه روابط كار، بررسي هنجارين حقوق و روابط 
كار پرداخته است و نويسنده بعد از بحث هاي مفصلي همچون تعريف حقوق كار و ويژگى 

ند جنبه ى حمايتى و امرى بودن قواعد آن، مفهوم اجتماعى و هاى عمده ي آن مان
اقتصادي حقوق كار، خصوصى يا عمومى يا اجتماعى بودن حقوق كار و بيان تاريخچه 
روابط و حقوق كار و پيدايش نوع ويژه هايى از روابط كار پس از انقالب صنعتى، كه هم 

كار را كه ربط و نسبت هاى آن با جامع هاى نوين را رقم زده و هم نوع نوينى از روابط 
ديگر عوامل فراحقوقى مانند اقتصاد و سياست دگرگون ساخته و بعد از اشاره به تاريخچه 
پيدايش حقوق كار در ايران پس از نهضت مشروطيت اشاره و وضع قوانين كار در دوران 

يري كرده نظام اسالمى و قلمرو ارزش ها و هنجارها در حقوق ايران، اين گونه نتيجه گ
از نظر جامعه شناسي حقوق و نيز با توجه به وجود نسبيت فرهنگي در جامع بشري، : است 
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به رغم وجود قواعد جهاني و يكسان، نظام ها، نهادها، و قواعد حقوقي هر جامعه، داراي 
گوهر منحصر به فرد است كه بايد از سوي عالمان، حقوق دانان و دادرسان ساخته شود و 

و پيوسته اصالح و تعديل گردد و تا اين تمايزهاي آدميان در زندگي و تحول يابد 
باورهايشان وجود دارد، حقوق به جهاني شدن تمام عيار خواهد رسيد و معلوم نيست چنين 

 .فرجامي حتمي و ضروري و يا مطلوب و نيكو باشد
نويسنده در  .گفتار هفتم دستاوردهاي فرجامين اين پژوهش را مورد تبيين قرار داده است 

اين گفتار، در بخش هاي گوناگون به تبيين دستاوردهاي رويكرد اجتماعي به حقوق 
  .پرداخته است و عرصه هاي همچون آموزش و پژوهش را مورد مداقه قرار داده است

سوگمندانه مي نويسم كه اكنون در نظام حقوقي : از قلم مولف مي خوانيم 366در صفحه 
ل هاي صوري و ماهوي بي حاصل است و مردماني كه براي ايران، بسياري از راه ح

درمان بيماري هاي آنها را نوش مي كند به هيچ وجه به كارآمدي آنها اعتقاد ندارند و فقط 
  .به عنوان فرمولي خاص و جادويي براي آنها آثار مرموز و نامحسوس قائل مي شوند

ه شيوه كار خود مباهات كنند كه بنابراين حقوق دانان صورت گرا و فقيهان سنتي نبايد ب
ريشه بسياري از ناكامي ها، ناهنجاري ها و قانون گريزي ها به همين ابهام در كارآمدي و 

در روش تحقيقات حقوقي فقط . اثر بخشي مقررات، قواعد و نهادهاي حقوقي باز مي گردد
يابد و به آنها كافي نيست كه حقوق دان مانند يك كاشف براي افراد جامعه، الگوي رفتار ب

هاي زندگي  حقوق دان و فقيه الزم است كه معتقد باشد حقوق با ديگر بخش. ارزاني كند
گذارد و  اجتماعي، با هم همبستگي دارند و دگرگوني هر بخش بر بخش هاي ديگر اثر مي

به ويِژه باور كند كه تحول اقتصاد، سياست، آموزش و پرورش، فرهنگ عمومي و باورهاي 
وابط حقوقي نويني را مي طلبد و تنظيم اين روابط نيز كه به يقين، پيچيده تر و مذهبي، ر

  .فني تر از گذشته ها است، نيازمند قواعد و نهادهاي حقوقي پيچيده تر و جديد خواهد بود
 

 تحليل دروني اثر
فقدان بررسي گرايشات تخصصي اسالمي و نويسندگان مسلمان يكي از نقاط منفي اين  

 بايد با توجه به اين كه احتمال دانشگاهي شدن اين اثر وجود دارد، نويسندهت اسنوشتار 
همچنين در استفاده از منابع . كرد هاي مختلف خود بيشتر احتياط مي در زمينه بيان نگرش

  .اند نيز، آثار جديد عربي مورد استفاده قرار نگرفته
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ه زحمت توسط مولفان بزرگ شناسي ب اي در زمينه حقوق و جامعه نگارش آثار ميان رشته
  .اند اند، اندك دنيا صورت گرفته و حتي تعداد افرادي كه در اين حوزه فعاليت مشترك داشته

موضوع اصلي اين نوشتار با استناد به  .است مساله اساسي اين نوشتار تغيير قواعد حقوقي
ر حقوق مباني حقوق، فلسفه اسالمي، علم اصول و فقه، بيان نوعي پوياي اجتماعي د

  .  ست در اين نوشتار رويكردهاي سنت و قرآن اعمال نشده و جاي آن خالي. است
با عجله كار شده كه البته  هاي اسالمي در تدوين اين كتاب و در زمينه بحثهم چنين 

هاي  نوعي رويكرد اجتماعي به حقوق در اثر، قابل دفاع است و بخشي از آنها انديشه
  .كند اجتماعي را مطرح مي

اين مباحث در  است نكته اساسي مورد نقد اين كتاب پرداختن صرف به مباني حقوقي 
شناسي حقوق در اين نوشتار بدون  بنابراين جامعه. شناسي بررسي نشده اند زمينه جامعه

  .شود پرداختن به مباحث ديني طرح شده و نگاه نويسنده برون ديني قلمداد مي
حث فقهي در اكثر مواقع در اين نوشتار زيرسوال مباحثي نظير قصاص و مبامضاف بر آن 

هايي در زمينه مباحث  برند كه نويسنده دغدغه اند و مخاطب را در اين تفكر فرو مي رفته
 .ديني ندارد

شدند، اين طور به نظر  تر مشخص مي اين كه خطوط قرمز اين نوشتار بايد روشنديگر  
  .داردگرايي با مباحث فقهي منافات  رسد كه تقدس مي

شناسي و حقوقي را بررسي كرده كه در اين  هاي مختلف جامعه نويسنده اين نوشتار مكتب
هاي مختلف كيفري  ميان به طور ناخودآگاه، تداخل مطالب تكراري و موضوعي نيز با رشته

اجراي قوانين مساوي در جوامع، درباره نبودن تفاوت بين مسلمانان و البته  .ا استوجز
ها زماني مطرح شد كه مباحث شهروندي در جامعه پيش كشيده شدند، زيرا اهالي كتاب، تن

بنابراين اين نويسنده در . در گذشته مباحث شهروندي در فرهنگ اسالمي مطرح نبودند
ست كه باخط قرمزهاي  شناسي براي دستيابي به پويايي تالش براي بيان ديدگاه جامعه

 .اسالمي منافاتي ندارد
 

 :اثر نقد و ارزيابي كلي
با ايده  حقوقي در اين نوشتار مي خواهيم عالوه بر ادبيات توليد شده درحوزه جامعه شناسي

ايراد هاي آن را مورد بررسي قرار دهيم كه اين ايراد ها صوري و  و رويكرد ديني برخي
هدف نگارنده از نوشتن اين نقد وبررسي،ياد آوري نقص ها و ايجاد زمينه . محتوايي است
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نقد وبررسي بي غرض و . ف شدن،با هدف استفاده هرچه بيشتر از اين اثر استبراي برطر
دلسوزانه و برطرف كردن اشكال هاي كتاب مي تواند به كمال وغناي آن بيفزايد وبه 

در اين قسمت به نقاط قوت و ضعف . استفاده بيشتر آن در سطحي وسيع تر كمك نمايد
 .                            اشاره مي نماييم شكلي، نقاط قوت و ضعف محتوايي به شرح زير

  :                                                                           نقاط قوت شكلي -1
  .                  رسايي متن مطلوب است -
  رعايت نگارش و قواعد در حد مطلوب است -
  .حروف نگاري و صفحه آرايي مطلوب دارد -
  .خصلت بين رشته اي بودن كتاب آشكار است -
  :نقاط ضعف شكلي -2
رواني متن به دليل استفاده از كلمات مغلق و ترجمه نامناسب بخش هايي كه از متون  -

  .عربي و التين آمده است
  .در تحرير نستعليق عنوان اثر اشكاالت وجود دارد -
  .ول ها خوب مشخص نشده استپاراگراف ها طوالني است در پاره اي اوقات نقل و ق -
  .طرح جلد نازيباست، شايد مناسب باشد از نماد هاي حقوقي و اجتماعي استفاده گردد -
  .حجم اثر براي دو واحد درسي زياد است -
  ...فاقد طراحي مناسب براي كتاب هاي درسي است مانند طرح سواالت و اهداف و -
  :نقاط قوت محتوايي -3
  .اصطالحات تخصصي و معادل ها خوب در متن اصلي آمده است -
 .مقدمه،جمع بندي و نتيجه گيري مطلوب است. سازمان متن خوب است -
 .اثر باب جديدي را در نگاه جامعه شناسانه به حقوق گشوده است-
حداقل در زبان فارسي،  ،اثر در نوع خود كه به موضوع حقوق و جامعه شناسي پرداخته -

 .بقه استبي سا
 .محتواي اثر با عنوان و فهرست منطبق است -
 .درصد انطباق با سر فصل هاي شوراي عالي انقالب فرهنگي است80 -
 .انسجام كلي اثر مطلوب است -
چند منبع . استفاده از منابع مرجع و پر استناد جامعه شناسي كمتر صورت گرفته است -

 .است مانند فروند زياد مورد استفاده قرار گرفته
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 :نقاط ضعف محتوايي -4
برخي اصطالحات نياز به توضيحات پاورقي دارد تا استفاده براي دو گروه  ،باوجود اين -

پاره اي اصطالحات حقوفي براي جامعه . دانشجويان حقوق و جامعه شناسي مطلوب گردد
 .شناسان و به عكس براي حقوقي ها باقي مانده است

هاي  نظر داور اين است كه چه بسا مي شد از معادل .تدقيق استها نيازمند  سازي معادل -
 .بهتري و مناسب تري استفاده كرد

 .صورت گرفته است.... استفاده كمي از نمودار ها، جداول و تصوير و -
 .نگاه اسالمي اجتماعي اسالم در كتاب تبيين نشد -
 .متن بيشتر به جامعه شناسي پرداخته است تا حقوق -
در ص . تيتر عناوين با محتوا انطباق كامل ندارد) البته ندرتأ(جزئي برخي موارد به طور  -

 . ازجامعه شناسي شروع شد تا حقوق "حقوق وجامعه شناسي"ذيل تيتر 13
نظريه هاي جامعه شناسي حقوق با نظريه هاي حقوق متأثر از جامعه شناسي خوب  -

 .پرداخته نشد
متن . ارشناسي به عنوان متني درسي مناسب نيستچندان براي مقطع ك ،متن مورد نظر -

بيشتر در قالب گزارشي تحقيقي است و لذا، به عنوان متني درسي پرداخته نشده 
 .مناسبت بيشتري با مقطع ارشد دارد.است

از منابع دست چندم زياد . كمتر به نظريه هاي روز آمد در جامعه شناسي توجه شده است -
 .استفاده شده است

 .نويسنده منابعي را در پايان فهرست نموده اند كه در متن از آن استفاده نشده است  -
نقد و ارزيابي مطلوبي از ديدگاه هاي غربي و ارزيابي وتبيين ديدگاه هاي قرآني  -

 .واسالمي صورت نگرفته است
يت لذا، در بهترين حالت ضد. مدل رايج در اثر،همان الگوهاي علوم انساني  غربي است -

در پاره اي اوقات بر ميراث اسالمي تاكيد . با جهت گيري هاي اسالمي و ايراني نمي شود
 .هم شده است

 :پيشنهادها
هاي  به جاي پرداختن مفصل به نظريات و مكاتب و گرايش هاي حقوقي به نظريه -

 .شد بهتر بود ارتباط ميان جامعه شناسي  و حقوق توجه مي
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اين است كه از نمادهاي حقوقي و اجتماعي زيباتري به لحاظ شكلي يك پيشنهاد  -
 .استفاده شود

 .به مباحث حقوقي توجه كافي شود -
 .از ارجاعات مكرر به منابع محدود پرهيز شود -
 .نقد و ارزيابي و تحليل به متن افزوده گردد -
 .توجه كافي به ديد گاه هاي قرآني و اسالمي شود -
متن درسي است و به عنوان منبع درسي مناسب متن فاقد شاخص هاي الزم براي  -

 .است
 .بومي در تاليف متن لحاظ گردد - بهتر است  كه ا لگوي اسالمي -

 





 

  
  
  
  

  »شناسي خانواده اسالم و جامعه«
  

  و همكاران) نجفي(بستان حسين: نويسنده
  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه :ناشر

  قم: محل نشر
  چهارم: نوبت چاپ
  1388 :سال انتشار

  316: صفحات دتعدا
  

  1محمدحسين پوريانيدكتر : ناقد
  چكيده

هاي مختلف  هاي كنوني جامعة ما در علوم انساني، بومي ساختن ساحت از جمله ضرورت
محافل علمي جامعه ما كمتر بدان اهتمام شده است، در دانشي است كه در دوران اخير در 

هاي ديني و فرهنگي  اين ميان توجه و تالش برخي از دانشوران كه همواره دغدغه
شناسي خانواده كه حاصل تالش و ذهن  كتاب اسالم و جامعه. اند ستودني است داشته

در حوزه خاص ها  تا حد زيادي توانسته است به اين دغدغه. جستارگر مؤلف آن است
هاي مباركي است كه در  اين كتاب اگر چه يكي از قدم. شناسي خانواده پاسخ دهد جامعه

اين راستا برداشته است و به صورت شايسته و عالمانه به ارتباط ميان مباحث اجتماعي در 
هاي ديني پرداخته است لكن به مقتضاي آن كه هر قدم  اين حوزه و باورها و ارزش

ها نيست اهتمام مقالة حاضر در اين است  ها و احياناً لغزش از برخي چالش نخستيني خالي
كه ضمن معرفي كتاب به نقدهاي ساختاري و محتوايي اثر جهت بهبودسازي كيفي و 

  .هاي ديگر، بپردازد شكلي آن در ويراست
                                                            

  استاديار دانشگاه ازاد اسالمي نراق و پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي                 .  1
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  مقدمه
نده و همكاران، نويس) نجفي(شناسي خانواده، نوشته حسين بستان كتاب اسالم و جامعه

چاپ  1388پژوهشگر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گروه علوم اجتماعي است كه در سال 
صفحه نوشته   316اين كتاب كه در . چهارم ناشر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر شد

  .هاي اسالم پرداخته است شناختي و ديدگاه هاي جامعه شده به مقايسه بين ديدگاه
ده است، فصل اول ـ كه متن اوليه آن را آقاي محمد مباحث كتاب در پنج فصل تنظيم ش

فصل . عزيز بختياري تهيه كرده، به بحث در باره ازدواج و الگوهاي خانواده پرداخته است
ها در دوران معاصر را  شناختي و علل تغيير آن دوم كاركردهاي خانواده از منظر جامعه

ي جنسي در خانواده مورد بحث هايي از موضوع نابرابر فصل سوم، جنبه. كند بررسي مي
شناختي  هاي اخير به مباحث جامعه هاي فمينيسمي كه در سال قرار گرفته و  به انديشه

  فصل چهارم كه با همكاري آقاي سيد حسين شرف. خانواده راه يافته پرداخته شده است
دازد و در پر الدين به رشته تحرير در آمده، به عوامل مؤثر بر استحكام و ثبات خانواده مي

  .فصل پنجم نيز مسئله طالق و پيامدهاي آن مورد بحث قرار گرفته است
اي است كه در چند سال اخير در قلمرو  هاي خوش يمني و قابل استفاده از جمله كتاب

بومي سازي علوم اجتماعي در كشور به رشته تحرير در آمده و به فاصله اندكي از سال 
ر در مراكز فرهنگي و دانشگاهي، با استقبال شاياني تا به حال چاپ چهارم منتش 1383

توان به اين موارد اشاره  از وجوه اشتهار اين كتاب، به احتمال زياد، مي. مواجه شده است
شناسي خانواده، تازگي انتشار آن در مقايسه با  رويكرد اسالم در عرصه جامعه: كرد

رامون موضوعات مطرح شده، هاي موجود، سادگي و رواني متن، توضيح كافي پي معادل
  .نبود يا كمبود منابع مناسب جايگزين

در اين نوشتار بر آنيم ضمن معرفي، برخي ايرادهاي اين كتاب را كه طي چند ترم تدريس 
اين ايرادها در بسياري موارد صوري و در . بدان وقوف حاصل شده است، بر شماريم

صرفاٌ تذكار نقايص و   اين مقاله، هدف نگارنده از نوشتن. مواردي اندك محتوايي است
نقد و بررسي . ايجاد زمينه جهت زدودن آن، با هدف استفاده هر چه بيشتر از اين اثر است

تواند به كمال و غناي آن بيفزايد و به  بي غرض و دلسوزانه و رفع اشكاالت كتاب مي
  .تر كمك كند استفاده بيش از بيش از آن در سطحي وسيع
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  بررسي هاي نقد و گام
رسد اين است كه به اين نوع پرسش  در نقد و بررسي كتاب آنچه مهم و اساسي به نظر مي

نقد . ما پاسخ داده شود كه چگونه؟ چرا؟ و تا چه اندازه كتاب قابل پذيرش و قبول است
گيري مد   دروني و بيروني اين نيست كه كتابي صرفاً خالصه كنيم، در فرهنگ نقد، عيب

آيد اينكه تفكيك سره از ناسره و بيان نقاط  از واژة نقد به دست مي نظر نيست، آنچه
در اين قسمت سه گام نقد وبررسي را به عنوان . ضعف و قوت نويسنده مورد نظر است

  .نقشه راه پي مي گيريم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .كنيم در گام نخست در صدد پرسش اساسي و كليدي ذيل را دنبال مي :گام نخست
  : ـ نكته اصلي نويسنده1

اي گسترده از مباحث جامعه شناسي خانواده است كه از دو  نكته اصلي شامل مجموعه
منظر علمي و ديني مورد بررسي قرار گرفته است، مولف تالش نموده است مقايسه بين 

 اول گام

 گام دوم

 گام سوم

  سه گام نقد و بررسي كتاب

  اصلي نويسندههاي كليدي ودر نظر گرفتن پرسش
  ـ نكته اصلي نويسنده

  ـ هدف يا اهداف نويسنده
  ـ مخاطبان مورد نظر

  ـ مسير استدالل
  ـ شواهد 
 هافرضـ پيش

 ارزيابي

 طرح نقد و نگارش
  نقاط ضعف شكلي ـ 

  ـ نقاط قوت شكلي
  نقاط ضعف محتواييـ 
نقاط قوت محتواييـ
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در حوزه خانواده و ديدگاه اسالمي بر گرفته از آيات قرآن و  شناسان هاي جامعه ديدگاه
چه مباحث اصلي اين  را ترسيم نمايد و آن) ع(و امامان معصوم) ص(احاديث پيامبر اكرم
هاي خانواده، كاركردهاي خانواده و عوامل تغيير  دهد، ازدواج و الگو كتاب را تشكيل مي

ونت جنسي در خانواده عوامل استحكام اين كاركرد در دوران معاصر، نابرابري و خش
   .خانواده و طالق و پيامدهاي آن است

  : ـ هدف نويسنده2
شود، نويسنده  بومي سازي علوم اجتماعي يكي از اهداف مهم اين كتاب محسوب مي

معتقد است اين امر مهم صرفاً از طريق اجراي تحقيقات ميداني قابل حصول نيست، بلكه 
المانه به عناصر تأثير گذار فرهنگي است و با توجه به جايگاه دين نيازمند توجه دقيق و ع

هاي ديني،  در اين گونه جوامع، ايجاد ارتباط بين مباحث علوم اجتماعي و باورها و ارزش
و مضاف بر آن، براي كساني كه دغدغة اصالح . رسد امري شايسته و بايسته به نظر مي

نوان ابزاري براي تحقق اين هدف ارج مي نهند، جامعه را دارند و علوم اجتماعي را به ع
  .اي اجتناب ناپذير است گيري از منابع ديني به موازات كار علمي، گزينه بهره

همانطوري كه در پيشگفتار اين كتاب بيان (هدف ديگر نويسنده در يك تقسيم بندي كلي 
يكرد توصيفي ـ ـ رو1: دو رويكرد اصلي را در مطالعات خانواده شناسايي كرد) شده است

  ـ رويكرد هنجاري2تبييني 
شناختي با  هاي جامعه ترين هدف تدوين اين كتاب را نويسنده مقايسه ديدگاه اما اصلي
هاي  داند، و بيان نموده در يك طرف اين مقايسه، يعني ديدگاه هاي اسالم مي ديدگاه
شناسي  جامعهكه در حوزه  شود، به دليل اين شناختي، ابهام خاصي احساس نمي جامعه

اند، اما نسبت به طرف ديگر  پرداخته) توصيفي ـ تبييني(خانواده، اغلب با رويكرد نخست
مجموعه . مسأله از وضوح كمتري برخوردار است  هاي اسالم، مقايسه، يعني ديدگاه

ها كه عناصر تشكيل دهنده دين اسالم هستند، در بيشتر موارد  ها و تكليف ها، ارزش بينش
هاي گوناگون حيات انسان است كه در جهت  ة رويكردي هنجاري به جنبهدر بردارند

  .هدايت همه جانبه وي، از سر چشمه وحي الهي صادر گرديده است
نويسنده در هدف اصلي تدوين اين كتاب اضافه نموده است كه با توجه به جايگاه ويژه 

هاي  نسته از ارائه ديدگاهتوا نهاد خانواده در كليت نظام اجتماعي بديهي است كه اسالم نمي
خود در باب اين جنبه اساسي از حيات انسان، صرف نظر كند، در نتيجه با مجموعه 

گيري كلي ديني به مسائل  اي از آيات و روايات اسالمي رو به رو هستيم كه جهت گسترده
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هاي  هاي توصيفي، ولي اغلب در قالب گزاره گوناگون خانواده را گاه در شكل گزاره
گذارند و همين امر ممكن است چگونگي  ري، اخالقي يا حقوقي به نمايش ميدستو

  .مقايسه مزبور و اعتبار آن را در معرض ابهام و ترديد قرار دهد
  : ـ مخاطبان مورد نظر نويسنده3

مولف در اين كتاب عنوان نموده است با توجه به اهتمام به حفظ شأن علمي و تخصصي 
گويي و روان نويسي توأم گرديده و كتاب حاضر افزون  دهمباحث، با كوششي در جهت سا

هاي تخصصي مربوط، براي ديگر  بر استفاده دانشجويان و دانش پژوهان رشته
  .مندان نيز سودمند است عالقه

  ارزيابي: گام دوم
  :باشد در ارزيابي اين كتاب چند نكته قابل طرح مي

  .متن روشن و شفاف، سازمان يافته و ساده فهم است هاي منطقي، ـ مطالب و يافته1 
  .هاي مهم به خوبي پرورانده شده است و شواهد كافي در تأييد بحث وجود دارد ـ نكته2
هاي  شناختي و ديدگاه هاي جامعه ـ بحث نويسنده از ديدگاه اصلي وي كه مقايسه ديدگاه3

  .كند اسالم است، پشتيباني مي
هاي گذشته، حال و آينده هست و اين متن  كتاب، در بر گيرنده ديدگاه  ـ مطالب و يافته4

  .رساند مخاطب را در درك موضوع مدد مي
  طرح نقد و نگارش آن: گام سوم

شود و  در اين گام بررسي شكلي در قالب نقاط ضعف شكلي، نقاط قوت شكلي بيان مي
ط ضعف محتوايي، نقاط قوت محتوايي را به شرح چنين بررسي محتوايي در قالب نقا هم

  .كنيم ذيل بيان مي
  :ـ نقاط ضعف شكلي1

ها در ويراست  ايرادات تايپي و ويرايشي در متن اصلي به رغم تالش زياد در اصالح آن
شود و ضمن اينكه در منابع و مأخذ منابع عربي از فارسي جدا نشده و  چهارم ديده مي

  :شماريم برخي از موارد را بر مي. منظبطي برخوردار نيست اصول استناد دهي، از شكل
o  ها مشخص نيست مطالب نقل قول  ، و در بسياري از موارد پاراگراف30صحفه

شود تفكيك نشده  مستقيم يا غير مستقيم يا اقتباسي از كجا شروع و به كجا ختم مي
  .است

o  كلمه روابطشان به صورت جدا آورده شود 12سطر  47صفحه.  
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o اوالً در ابتدا هر . آمده است 288، 235، 174، 116، 61ن چكيده در صفحات عنوا
فصل و معموالً در مقاالت مرسوم است چكيده ذكر شود و پايان هر فصل كتاب نتيجه 

شناسي در دوران  هر چند جورج ريتزر در كتاب نظريه جامعه. آيد گيري يا خالصه مي
  . معاصر اين الگو را بيان نموده است

o صحيح است» فرآورده«به جاي آن » فراورده« كلمة  11سطر  106 صفحه.  
o  عبارت مانند نظريه آدلر كه انطباق را راه آمده است، بين دو 4سطر  111صفحه ،

  .كلمه را، ويرگول الزم است
o  ذْنا 294صفحهنا ال تُوأخبمنبع ذكر نشده است.. .سطر آخر ر.  
o  است ، سال انتشار ذكر نشده7منبع   ،295صفحه.  
o  سال انتشار كتاب بيان نشده است37منبع   ،297صفحه ،.  
o  سال انتشار كتاب بيان نشده است42، منبع 297صفحه ،.  
o  سال انتشار كتاب ذكر نشده است45، منبع 298صفحه ،.  
o خذ، كتابĤمترجم در » ترجمه«هايي كه ترجمه شده است، كلمه  در قسمت منابع و م

، 60، 57، 56، 51، 48، 47، 36، 34، 32، 27، 26، 25، 24، 11، 10، 5، 3، 1منابع نظير 
  .نيامده است 77، 76، 73، 72، 70، 68
  ـ نقاط قوت شكلي2
o  با توجه به اين كه نسخه حاضر ويراست دوم و چاپ چهارم است و احتماالً در

هاي قبل اشكاالتي وجود داشته و فعالً وجود ندارد از نظر نگارش اثر و ميزان روان  نسخه
 .باشد رسا بودن مطالب بسيار خوب مي و
o  ت اثر از لحاظ حروف نگاري، صفحهميزان رعايت قواعد ويرايش و نگارش، كيفي

 .شود آرايي، صحافي، طرح جلد، بسيار خوب ارزيابي مي
o  دارا بودن فهرست نمايه اصطالحات، نمايه كسان و دارا بودن فهرست منابع و

جمله نقاط قوت شكلي اين كتاب محسوب شناسي و فهرست مطالب متقن از  كتاب
 .شود مي
  :ـ نقاط ضعف محتوايي3
o  مواردي تحت . بيان نشده است 9و  8، 7تفاوت و تمايز كاركرد و اهداف در صفحات

آمده است .. .عنوان اهداف ازدواج نظير توليد نسل و تربيت فرزندان، بعد اقتصادي نيرومند،
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ترين آثار و كاركردهاي ازدواج  اي از مهم گوشهها  اين«سطر چهارم آمده  8و در صفحه 
  .باشد در صورتي كه عنوان بحث اهداف ازدواج مي» است

o ها نسبت به جامعه ايراني از  هاي ناهمگون و عدم تناسب مثال گزينش شواهد و مثال
هاي اين كتاب از جامعه غير ايران  بيشتر شواهد و مثال. ديگر موارد قابل تأمل است

مثالي از گزارش اداره آمار آمريكا، در سال  11به طور نمونه صفحه . استانتخاب شده 
اوالً اطالعات . ترين حد خود رسيده است ميانگين سن ازدواج در اين كشور به پايين 1956

 .مربوط به زمان گذشته است و ثانياً مرتبط با جامعه ايران نيست
o خدمت سربازي  13و  12صفحه هاي اخير در  يكي از علل افزايش سن ازدواج در دهه

هاي گذشته هم بوده و تأخير سن  عنوان شده است، در صورتي كه خدمت سربازي در سال
 .هاي اخير نيست ازدواج هم وجود نداشت و اين عامل خدمت سربازي مربوط به دهه

  :توان به موارد زير اشاره كرد هاي قابل تأمل مي از ديگر حوزه
o  هاي  مباحث توصيفي و تحليلي در برخي از قسمتمرزبندي نكردن مشخص ميان

وار و رنجبر گونه  شود كه خواننده بحث را نتواند به طور سلسله كتاب، اين كاستي باعث مي
  .دنبال نمايد

o  عدم داوري مشخص ميان آراي منقول و توجيه نكردن برخي آراي منتخب كه گاه
توان به  كند كه مي لب ميمخاطب را دچار سردرگمي كرده و قدرت تشخيص را از او س

ازدواج موقت نوعي جايگزين قانونمند براي «كتاب آمده است  102عنوان مثال، ص 
تواند بخشي از كاركردهاي خانواده در زمينه  خانواده است كه در صورت نهادينه شدن مي

پردازش كافي و وافي » .هاي اجتماعي را ايفا كند تنظيم رفتار جنسي و كنترل كجروي
  .نگرفته استصورت 

o چنين استفاده دقيق  و هم  شناسي معين، در كل كتاب، استفاده نكردن از روش و روش
مسلماً . اي صورت نگرفته است ها و معايب و محاسن روش مقايسه از اصول و ويژگي

هاي مختلف به ويژه مباحث اجتماعي به غناي كار خواهد  گيري از روش و دانش بهره
  .تار در اين باب را به مخاطب تسهيل خواهد نمودافزود و امكان تداوم جس

o ها و آداب و  ، ارزش14هاي اخير در صفحه  يكي از علل افزايش سن ازدواج در دهه
  .ها بيان شود شود به جاي اين عنوان هنجارها و ارزش پيشنهاد مي. رسوم عنوان شده است

o  ين بيان شده است ، توقعات زياد از داماد در مورد شغل، خانه ماش6، سطر 15صفحه
  .شود در صورتي كه شغل و خانه جزء ضروريات زندگي محسوب مي
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o  آمده افزايش سن ازدواج مردان و زنان همواره، به صورت موازي  16سطر  15صفحه
دهد و اين كاشف از وجود برخي عوامل متفاوت است، به جاي كلمه  و هماهنگ رخ نمي

  .آورده شود» حكايت«، »كاشف«
o  توان پيش بيني كرد كه با بهبود اوضاع  گراف سوم آمده است ميپارا 16صفحه

رسد با  معيشتي مردم، كاهش محسوسي در سن ازدواج به وقوع خواهد پيوست، به نظر مي
  .بهبود اوضاع معيشتي مردم در كاهش سن ازدواج تاثير كمي دارد

o  نين ص چ سطر آخر، فاصله سني از جامعه آمريكا شاهد مثال آوردن و هم 18صفحه
  .پاراگراف دوم مصداق فاصله سني همسران از جامعه ايران نيست 19
o  مثال از جامعه آمريكا آورده شد نه از ايران، تحقيقاتي در  1ـ1جدول  36صفحه

خصوص ازدواج در ايران انجام شده است و نويسنده درصدد بومي سازي علوم اجتماعي 
از آمار و ارقام موجود ايران استفاده باشد و بهتر است  است كه يكي از اهداف كتاب مي

  .شود
o  در چهل جامعه  1960، بيان شده بر حسب تحقيقي كه در دهة 4پاراگراف  37صفحه

  .باشد انجام گرفته است و اين آمار و ارقام مربوط به پنجاه سال گذشته مي
o  ديويس، مك   لوي،(، تعاريف از سوي صاحب نظران علوم اجتماعي 48و  47صفحه

  .آمده است و اما تعريف خانواده از منظر اسالم نيامده است) مورداك و برگس والكآيور، 
o  اي خانواده هسته(تحت عنوان الگوهاي خانواده آمده است 57تا  49از صفحه /

ها الگوهاي  اين..) .مادر ساالر، خانواده و مكان سكونت و/ گسترده، خانواده پدر ساالر
باشد، گويا الگو با  ا سنخ شناسي خانواده ميها و ي خانواده نيستند بلكه گونه

  . يكي فرض شده است) شناسي سنخ(بندي طبقه
o  در فرانسه راجع به  1976پاراگراف سوم، آمده است تحقيقي كه در سال  73صفحه

مثال از فرانسه آورده شده است در صورتي كه .. .امكانات مراقبت از هشتصد هزار كودك
  .ان هم استاين نوع ارقام در جامعه اير

o  ديدگاه اسالم در خصوص جامعه پذيري پرداخته نشده است، بحث تربيت 85صفحه ،
پذيري ديني به عنوان كاركرد  و كاركرد تعليم و تربيت ديني اشاره شده است، جامعه

  .خانواده مورد تجزيه و تحليل قرار نگرفته است
o  اهتمام   اخر،عنوان شده است كه در كشورهاي غربي نيز در اين او 173صفحه

اي بر كنترل خشونت  بيشتري به تقويت نقش پليس و سيستم قانوني تأثيري عمده
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زناشويي دارد و اين عبارت صرف ادعا است، تحقيقات انجام شده به عنوان شاهد مثال 
  .آورده نشده است

o  در خصوص محدوديت در روابط جنسي، در پاراگراف سوم مثال در 190صفحه ،
از جامعه آمريكا آورده شده است، آمار و ارقام مربوط زمان بسيار  1950و  1940هاي  دهه

  .باشد نسبت به زمان تدوين كتاب فاصله زيادي دارد گذشته مي
o  اي به نتايج به دست آمده از  گيري كل كتاب است، اشاره كه نتيجه 291در صفحه

ود بيان شده گانه كتاب نشده است فقط طرح خانواده مطلوب و خانواده موج فصول پنج
 .بدون توجه به مباحث گذشته

  :ـ نقاط قوت محتوايي4
o سازي  كيفيت معادل. كيفيت كاربرد اصطالحات تخصصي در اين اثر بسيار باالست

  .اصطالحات تخصصي اثر با توجه به زبان نگارش عالي است
o بندي  طرح بحث مقدماتي، جمع(گيري از ابزارهاي علمي نظير  ميزان و چگونگي بهره

  .اي براي تفهيم موضوع خيلي خوب است نهايي در قالب چكيده، جدول، نمودار، مقايسه
o  ميزان جامعيت محتوا و موضوع اين اثر با توجه به اهداف كتاب بسيار خوب ارزيابي

  .شود مي
o  ميزان انطباق محتواي اثر با عنوان و فهرست آن به طور مستدل و مستند متناسب

  .ارائه شده است
o وزآمدي نظم منطقي و انسجام مطالب در هر فصل و كل اثر خيلي خوب نوآوري و ر

  .است
o  ميزان دقت در استنادات و ارجاعات اثر، داليل و شواهد به طور مستقيم و غير

منبع انگليسي بر  96منبع فارسي و عربي،  77استناد به بيش از . مستقيم، بسيار باالست
  .قوت محتوايي كتاب افزوده شده است

  
  
  
  
  





 

  
  
  
  
  

  »تغييرات اجتماعي«
  

  پرويز صالحي/  ويلبرت مور: مترجم/  نويسنده
  تهران: محل نشر
  سوم: نوبت چاپ

  سمت :ناشر
  1381 :سال انتشار

  172: صفحات دتعدا
  

  1حسين پناهي محمددكتر : ناقد
 1974صفحه به چاپ رسيده و در سال  120در  1963اين كتاب اولين بار در سال 

صفحه منتشر شده و پس از آن ديگر ويراست بعدي نداشته  132ويراست دوم آن در 
نوشته شده است  1994اين كه در شناسنامه كتاب سال انتشار ويراست دوم آن . است

  .باشد در دهلي نو مي 1994ويراست دوم در احتماالً مربوط به چاپ مجدد 
كند كه انشاء رواني دارد، اثر  هر چند نويسنده در مقدمه خود نوشته است كه افتخار مي

بسيار ثقيل بوده و فهم آن مشكل است؛ حداقل براي من خواندن و فهم آن بسيار مشكل 
شد، ولي مطمئناً شايد بخشي از آن مربوط به فشرده بودن اصل متن با. گير بود و وقت

. بخشي از آن مربوط به ترجمه است، كه گاهي جمالت مبهم و كلمات غيرمعمول دارد
اگر مدل تعادل، كامالً يكپارچه را در نظر بگيريم، هر نوع تغييري در آنها  "مثالً جمله 

يا . باشد را در نظر بگيريد كه خيلي مفهوم نمي) 26ص (".آميز خواهد بود جزيي يا فاجعه
بنابراين ارتباط توارث انساني و محيط غير انساني همواره به فناوري، سازمان   "ه جمل

                                                            
  استاد دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه عالمه طباطبايي. 1
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كه در متن يك ) 30ص ( ".اجتماعي و ارزشهاي فرهنگي جوامع انساني وابسته است
از اين نوع جمالت در متن فراوان ديده . باشد، به راحتي قابل فهم نيست پاراگراف مي

ين كتاب كوچك و مقدماتي كه قاعدتاً براي دانشجويان رسد ترجمه ا به نظر نمي. شود مي
  .كارشناسي نوشته شده است، خيلي براي اين دانشجويان بتواند قابل استفاده باشد

شايد قسمتي از مشكل بودن ترجمه مربوط به عدم رعايت مناسب قواعد نگارشي و 
به عنوان . شود ميويرايشي باشد، كه البته بخشي از آن به ويراستار سازمان سمت مربوط 

  :توان به جمله زير اشاره كرد مثال مي
اي از كمال الهي به دور است،  فرزانگي انسان و به همان نسبت رفتار دنيوي او تا اندازه«

ها و تطبيق انتخابي تغييرات به هيچ وجه با توجه به نتايج  با اين حال، تطبيق انتخابي نظام
اين جمله عالوه بر ابهام معني، . »خطر نيست طوالني مدت آنها به طور يكنواخت بي

بايد ) ؛(بود، يا حداقل از  بود و به جاي كاماي اول بايد نقطه مي حداقل دو جمله بايد مي
جاي فراوان از  يكي از مشكالت نگارشي سراسر كتاب استفاده به جا و بي. شد استفاده مي

ت كه خود خواندن را با اشكال سازي يا تأكيد اس عالمت نقل قول براي احتماالً برجسته
زماني، اين نظريه مطرح بود « : جمله زير نمونه ديگري از اين مسئله است. كند مواجه مي

قلمداد » متمدن«تواند گونه اوليه جوامع  كه جوامع ابتدايي موجود در زمان حال مي
  ).13ص (»شود

هاي ابتدايي و  بايد واژه ثانياً مشخص نيست چرا. اوالً در اين جمله ويرگول اول زائد است
باشند كه  هاي بكار رفته هم بسيار درشت مي گيومه. متمدن در داخل گيومه قرار داده شود

رسد اكثر  به نظر مي. اند رسند، كه سراسر كتاب را پر كرده مانند دو پرانتز به نظر مي
  .كنند هاي بكار رفته در متن زائد بوده و فقط خواندن را مشكل مي گيومه

از جمله آنها . هاي اماليي قابل توجهي هم در متن وجود دارد يد اضافه كرد كه غلطبا
، )25به جاي جامعه در ص ( ، جمعه)23به جاي ايده آل در ص ( توان به مفاهيم ايدئال مي

  .اشاره كرد) 99به جاي وقايع در ص( و قايا
ات اجتماعي منتشر هر چند ظاهراً اين اثر توسط سمت به عنوان كتاب درسي براي تغيير

. رسد بتواند به عنوان كتاب اصلي درس مورد استفاده قرار بگيرد شده است، به نظر نمي
زيرا اوالً خواندن كتاب راحت نيست و ثانياً حجم و مطالب آن بسيار كمتر از حد مورد نياز 

براي من باعث تعجب بود كه در سخن سمت نوشته شده است كه اين . براي درس است
  .واحد تدوين شده است 3به عنوان منبع اصلي درس تغييرات اجتماعي به ارزش كتاب 
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هاي مهم  به طور كلي خيلي از اصطالحات درست به كار رفته است، ولي تعدادي از واژه
از  13در صفحه. كنم اند، كه من به تعدادي از آنها اشاره مي سازي نشده درست معادل

ده شده، كه ظاهراً بايد منظور نظريه كنش باشد؛ چون نام بر» گرا كنش« اي به نام  نظريه
. تواند كنشگرا ناميده شود پرداز يا فرد مي تواند كنشگرا باشد، بلكه نظريه اساساً نظريه نمي

اين دو مورد . نام برده شده است» اي شناسي نسبي يا رابطه جامعه«از مفهوم  16در صفحه 
رسد هر دو  نها نوشته شده است، كه به نظر مياز معدود مواردي است كه معادل انگليسي آ

» relational«مترجم محترم مفهوم نسبي را معادل . مفهوم نامناسب ترجمه شده است
از مفهوم  relational برند و براي  به كار مي relativeقرار داده كه اكثراً آن را معادل 

مفهوم نادرستي است » نسبيشناسي  جامعه«اصالً مفهوم . كنند نسبتي يا ربطي استفاده مي
اي هم معادل واژه اخير معادل همبستگي را بكار  مفهوم رابطه. كه مترجم بكار برده است

شناسي به جاي يافتن  البته منظور مؤلف اصلي اين بوده است كه امروزه جامعه. برند مي
رجم رسد مت كند كه به نظر نمي روابط علي بيشتر همبستگي بين متغيرها را بررسي  مي

معادل  self- sustainingبا اين كه براي واژه . دقيقًا متوجه منظور نويسنده شده باشد
و احتماالً ) 26ص (معادل يكپارچه  integration، و براي واژه )22ص (خودنگهدار
، )34ص (متغير مستقل  dependent variable ، )5ص(ميزان  rateهاي  براي واژه

evolution  ،تكاملassociationl 87ص (مجامع( ، unequal distribution 
متأسفانه . را به كار گرفته شده است) 98ص (فرزانگي  rational، )88ص(توزيع افتراقي 

تر كرده  هايي از اين نوع در كتاب فراوانند، كه شايد خود همين فهم كتاب را مشكل نمونه
هاي مزبور هم در  و واژهاز اين بابت كه متن انگليسي در دسترس نبوده » احتماالً«. است

  .ام اند و آنها را من حدس زده متن نيامده
رسد مترجم محترم  به نظر مي. از ابزارهاي آموزشي چندان در كتاب استفاده نشده است

توانست گاهي با توضيجات زيرنويس ابهامات مطالب را كم كند، كه چنين كاري نكرده  مي
  .است

ب را براي يك درس سه واحدي به عنوان منبع با كمال تعجب انتشارات سمت اين كتا
رسد اين كتاب براي يك درس يك واحدي  اصلي معرفي كرده است كه به نظر مي
يعني (از دو فصل مقدماتي كتاب كه بگذريم . تغييرات اجتماعي هم جامعيت الزم را ندارد

ر سطح كتاب سه فصل اصلي دارد كه يكي تغييرات د) ها بهنجاري تغيير، علتها و جهت
خرد و ديگري تغييرات در سطح كالن را مورد بحث قرار داده و در فصل ديگر نيز نوسازي 
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رسد هدف نويسنده كتاب آشنا كردن  به نظر مي. كند در كشورهاي جهان سوم را بحث مي
خواننده يا موضوع تغييرات اجتماعي بوده است كه به عنوان يك كتاب كمكي و غير 

ذا اساساً قصد نويسنده تدوين يك كتاب درسي براي تغييرات ل.تخصصي نگاشته شده است
قصد ندارم درباره نظريات مربوط به « : نويسد اجتماعي نبوده است، چرا كه خود وي مي
» شناختي بدهم جامعه -شود، تفسيري علمي تغيير، كه در كارهاي پژوهشي ارائه مي

هاي  سي و نقد نظريهدر حالي كه موضوع اصلي درس تغييرات احتماعي برر). 1ص(
  .تغييرات اجتماعي است

 120در  1963همانطور كه در ابتداي اين مقاله متذكر گرديد، اين كتاب اول بار در سال 
صفحه منتشر شده  132با اصالحاتي در  1974صفحه چاپ شدهد است و سپس در سال 

سنامه كتاب و از آن به بعد هم در آن تجديد نظر نشده است، در حالي كه در صفحه شنا
ممكن است بدون . در نيو دهلي چاپ شده است 1994درج شده كه اين كتاب در سال 

 1994نگاه كردن به سابقه كتاب اين تصور پيش آيد ايد كه ويراست دوم كتاب در سال 
 1974احتماالً همان ويراست دوم منتشره در سال . منتشر شده است، كه چنين نيست

 47بنابراين اساساً كتاب بسيار قديمي است و حدود . است مجدداً در دهلي نو چاپ شده
طبيعي است كتابي كه . گذرد سال از ويراست دوم آن مي 36سال از تاريخ تدوين اوليه و 

درباره تغييرات اجتماعي نوشته شده باشد در اين مدت بسيار كهنه شده و براي تدريس در 
ها آمده مربوط به  ويسنده كه در پاورقيترين منبع ن تازه. زمان حال نامناسب خواهد بود

 1972تر از  باشد و در منابع منتخبي كه نويسنده معرفي كرده منبعي تازه مي 1973سال 
  .باشد مي 1960وجود ندارد و غالب آثار استفاده شده در كتاب متعلق به قبل از سال 

: خورد ه چشم نميشود كه در ساير كتب تغييرات اجتماعي ب دو نوآوري در اثر مشاهده مي
يكي اين كه نويسنده اثر سعي كرده است در جاهاي مختلف كتاب به رابطه تغييرات جزئي 

كوتاه مدت و ( و تغييرات كالن پرداخته و رابطه بين ميزان تغييرات و سطوح و زماني تغيير
همين طور در جاهاي مختلف ). 68-74صص . ك.ر(را مورد بحث قرار دهد ) بلندمدت

. له بين آرمان و واقعيت را به عنوان يكي از منابع اصلي تغيير ذكر كرده ستكتاب فاص
بندي مطالب اصلي كتاب در دو فصل تغييرات مقياس خرد و تغييرات  عالوه بر آن فصل
  .كالن تازگي دارد

. توان به تلفيق تداوم و پويايي جوامع و نقش فرد در آن اشاره كرد از ابعاد سازنده آن مي
ر كاركردگرايان ساختاري متعصب، مور سعي كرده است در حد زمان تأليف برخالف نظ
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هر چند رويكرد . كتاب، به اثر فرد در تغييرات اجتماعي آنهم در ديدگاه كاركردي بپردازد
، ولي نقش فرد را در تغييرات )66ص (وي به تغيير اجتماعي در اصل ساختاري است

). 74-90صص .( دهد رد مورد تأكيد قرار ميساختاري، خاصه ساختار گروهها در مقياس خ
رسد مور سعي كرده وضعيت متعادلي را بين اثر ساختار بر فرد و  بدين ترتيب به نظر مي

  . بالعكس برقرار كند
  :پيشنهادات

اگر اين كتاب بخواهد مفيد واقع شود، بايد توسط يك مترجم توانمند در حوزه علوم  •
  اجتماعي كنترل و اصالح شود

  نيازمند ويراستاري مجدد استكتاب  •
  تر شود طرح روي جلد مناسب •
درسي معرفي شود و نه يك كتاب اصلي براي درس  كتاب به عنوان منبعي كمك •

  تغييرات اجتماعي
  كتاب نياز به ويرايش تخصصي دارد •
اي توسط مترجم به كتاب افزوده شود كه در آن هم مؤلف و كارهاي او  مقدمه •

  ين اثر در بين آثار مؤلف و هدف او از اين كتابمعرفي شود و هم جايگاه ا
  مطالب مبهم با افزودن زيرنويس گوياتر شود •
. االمكان از انتشار مجدد كتاب خودداري شود با توجه به روزآمدنبودن كتاب حتي •

  .كنم خود مؤلف نيز راضي به انتشار مجدد كتاب به شكل فصلي باشد تصور نمي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  





 

  
  
  
  
 

  »شناسي روشنفكران ماكس وبر جامعه«
  

  حسن آبنيكي/  احمد صدري: مترجم/  نويسنده
  تهران: محل نشر
  پنجم: نوبت چاپ

  كوير :ناشر
   1386 :سال انتشار

  216: صفحات دتعدا
  

 1محمد امين قانعي راددكتر : ناقد
شناسي  شناسي دين و همچنين جامعه شناسي معرفت و جامعه اين كتاب در دروس جامعه

سياسي در مقطع كارشناسي ارشد و دكتراي رشته علوم اجتماعي به عنوان اثري فرعي 
بخشي از اين امر به . رواني متن ترجمه متوسط رو به باال است. گيرد مورد استفاده قرار مي

شود و بخشي ديگر به مشكالت ترجمه و سبك  مربوط ميمشكل بودن موضوع اثر 
  .مترجم

هاي زير  به واژه 134ها ترجمه نشده به كار رفته است مثالً در صفحه  بسياري از واژه
  :خوريم برمي

  ليبرال -كالسيك -ليبراليسم -بوروكراتيك -بوروكراسي -دموكراتيك
  .واژه دموكراسي 135حه واژه مردمساالري به كار مي رود ولي در صف 134در صفحه 

هاي فارسي براي اصطالحات انگليسي داراي اشكال  در برخي موارد انتخاب معادل
  :توان به موارد زير اشاره نمود به عنوان مثال مي. باشد مي

                                                            
  استاديار مركز تحقيقات سياست كشور, عضو هيئت علمي دانشگاه تهران. 1
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عاليق داراي ربط « بهتر است كه  Value relevant interests  اصطالح  -
 )17ص (» عاليق ارزشي« ترجمه شود تا » ارزشي

شود و نه  ترجمه مي» تجاذب انتخابي«معموالً به   Elective affinitiesاصطالح  -
 )19ص (»هاي گزينشي شباهت«
 )18ص (»اي حاشيه«ترجمه شود تا » جنبي«بهتر است  Tangentialواژه  -
در واقع بدون ترجمه به كار (ترجمه شده » سوسيوكرات«به   Sociocratsواژه  -

ترجمه اخير  117در صفحه )/18ص(ترجمه شود » ساالران جامعه«توانست به  و مي) رفته
 .را ذكر كرده است

- Methodological pestilence  طاعون همه گير «بهتر است به جاي
 .شناختي ترجمه شود ، طاعون روش)21ص( »شناختي روش

 )22ص(»آل تيپ ايده«تا  Ideal typeمعادل مناسبتري است براي  » نوع آرماني« -
- Tayonomical )ترجمه شود» شناختي رده«بهتر است ) 23ص. 
مهارگان «است تا  mooringمعادل مناسبتري براي » يا لنگر مفهومي» مهار« -

 )24ص(»مفهومي
است تا   social interectionstمعادل مناسبتري براي» گراي اجتماعي تعامل« -
 )25ص(»گرايي اجتماعي تعامل«
-  Dogmatically ascribed  »ترجمه شده كه ) 28ص(» منتسب  انديشانه جزم
 .بهتر است» )منتسب(داده شده  نسبت جزمي«
 )29ص (»تعامل«است تا   reciprocity معادل مناسبتري براي» دو جانبگي« -
 )38ص(» تيپيكي«است تا  Typicalمعادل مناسبتري براي واژه » نوعي« -
بكار  value- relevantكه معادل ) 40ص(»عالئق ارزشي«بهتر است به جاي  -

 .تناسب ارزشي بكار رود/ه، ربطرفت
 differential معادل مناسبتري براي » مزاياي متمايز/مزاياي تفاضلي« -

advantages   50ص(»هاي تفاوتي برتري«است تا( 
بكار رفته، واژه  organismicكه معادل ) 67ص(» انداموارگي«بهتر است به جاي  -

 .بكار رود» انداموارانه« 
بكار رفته، واژه  philistines كه معادل ) 69ص(»لوحان ساده«بهتر است به جاي  -
 .بكار رود» ها فرهنگ بي«
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بكار رفته،  anomaliesكه معادل ) 85ص(»ها ناهمساني«بهتر است به جاي  -
 .بكار رود» ناهنجارها«
بكار رفته، واژه  consciousnessكه معادل )106(» خودآگاهي«بهتر است به جاي  -
 .است» گاهيآ«
است تا  corporate capital معادل مناسبتري براي » سرمايه شركتي« -
 )110(»داري شركتي سرمايه«
 .است» هاي خودخوانده قابله« professing midwiresمعادل مناسب  -
 aristocracy ofكه معادل ) 126ص(»ساالري قديسين اشراف«بهتر است به جاي  -

grace  بكار رود» ساالري ديني اشرافيت« بكار رفته، واژه. 
شناسي روشنفكران و آن هم تنها با توجه به آراء ماكس  اين كتاب به طور خاص بر جامعه

باشد و به عنوان يك اثر جانبي در  وبر تدوين شده است و بنابراين داراي جامعيت نمي
  .باشد دروس مربوطه قابل استفاده مي

در مورد استخراج ) احمد صدري(كار نويسنده . تواي آن مطابقت داردعنوان اثر با مح
شناسي او يك كار  شناسي مذهب و جامعه شناسي روشنفكران ماكس وبر از جامعه جامعه

هاي  ويديك نيز در مقدمه.جي.نوآورانه است و اين نوآوري به وسيله احمد اشرف و آرتور
ناشر اين كتاب نيز از ناشرين معتبر علمي . خود بر اين كتاب مورد تأييد قرار گرفته است

  .باشد يعني دانشگاه آكسفورد مي
دهد، نوينده از بهترين منابع موجود در اين زمينه  همانطور كه منابع پاياني كتاب نشان مي

  .استفاده كرده است
مورد نقد قرار داده است  180-181نويسنده ديدگاههاي وبر در مورد اسالم را در صفحات 

  . يين وبر از اسالم به عنوان دين جنگاوران را نپذيرفته است و مشي كلي او علمي استو تب
ديدگاه نويسنده در پيشبرد نگاه علمي به مقوله روشنفكران به عنوان يك گروه مؤثر 

  .اجتماعي سودمند است
  :پيشنهادات

  ويرايش مجدد متن به منظور افزايش رواني آن •
  ....ه، همچون بوروكراسي، دموكراسي، ليبراليسم وعدم كاربرد اصطالحات بدون ترجم •
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مثالً به جاي . ساري آن عدم ذكر آدرس منابع در درون متن به زبان انگليسي و فارسي •
)weber, social,p: 28 (نوشته شود) : اين امر خواندن متن را ) 28وبر، اجتماعي، ص

  .دارد كند و زبان فارسي را نيز پاس مي تر مي راحت
  



 

  
  
  
  

  »آموزش و پرورششناسي  جامعه«
  

  پور محمود شارع: نويسنده
  تهران: محل نشر
  هفتم: نوبت چاپ

  سمت :ناشر
   1388 :سال انتشار

  352: صفحات دتعدا
  

  1عنايتحليمه دكتر : ناقد
و ) واحد 2(علوم تربيتي  شناسي آموزش و پرورش رشته اين كتاب با دروس جامعه   

  .ناسب استمت) واحد 2(علوم اجتماعي   ش رشتهشناسي آموزش و پرور جامعه
. اثر داراي نه فصل است. هاي قبلي تفاوتي ندارد چاپ هفتم اثر نسبت به چاپ

در برخي فصول در شروع . مناسب استسازيها و كاربرد اصطالحات تخصصي  معادل
گيري  بحث، بحث مقدماتي بيان شده اما فقط در فصول هشتم، نهم، سوم و چهارم نتيجه

  .شود و از ساير ابزارها نيز جهت تفهيم موضوع استفاده نشده است در پايان فصل ديده مي
 شناسي آموزش و پرورش حدود پنجاه درصد محتواي كتاب با اهداف درس جامعه 

ريزي مطابقت دارد  هايي از آن با سرفصل شورايعالي برنامه فصل. هماهنگي و جامعيت دارد
البته در همين فصول هم موارد . مثالً فصل اول، چهارم، پنجم، ششم، هفتم و هشتم

كنندگان با تعديل در اين فصول  شود و بايد استفاده زياد ديده مي) تأكيد بر نظريات( اضافه
  .ننداستفاده كاز آن 

                                                            
  استاديار گروه جامعه شناسي دانشگاه شيراز.  1
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اثر حاضر براي دوره كارشناسي مناسب نيست بخصوص براي رشته علوم تربيتي چرا كه 
هدف در دوره كارشناسي، آشنايي با مسائل آموزش و پرورش در رابطه با جامعه است و 

هايي از آن براي كارشناسي ارشد مناسب  همچنين فصل ....همچنين تغيير و تحوالت و
ريزي آموزشي در ارتباط با  هم آشنايي با مسائل برنامه است چرا كه هدف در اين مقطع

  .مسائل اصلي جامعه است
هاي اين كتاب، احتياج است كه از منابع و اطالعات به روز و جديد  با توجه به تجديد چاپ

مورد منبع التين مربوط  193مورد از  6فقط (در آن گنجانده شود كه جديدترين منابع آن 
  .د استبه بع 1999به سالهاي 

شود اما در كل اثر  انسجام و نظم  در فصول مختلف كتاب انسجام و نظم منطقي ديده مي
  .ضعيف است

شود كه   در بسياري از موارد از منابع با ذكر مأخذ استفاده شده اما مواردي هم ديده مي
منبع تحقيق بلو :توان به موارد ذيل اشاره نمود چنين دقتي صورت نگرفته است كه مي

 41كه فقط يك منبع در صفحه ) 38-41ص (، منبع نظريه سرمايه انساني)42ص (استون
روشهاي تحقيق . مام مطالب متعلق به ايشان است يا خيرذكر شده و مشخص نيست آيا ت

منبعي ديگر  136در صفحه ) بورگ و همكاران(بجز يك پاراگراف آن ) 139-141(كمي
، سه بار منبع يك منبع در )231-247صص (نقشهاي مكمل خانواده و مدرسه. ندارد

  .ذكر شده و ديگر هيچ 245و  241، 232صفحات 
شود كه همانطور كه  و ارجاعات خوب است اما مواردي ديده ميميزان دقت در استنادات 

بيان شد، بدون منبع، يا در مواردي چند صفحه از يك منبع و يا چند بار استفاده پشت سر 
استفاده شده و ديگر منبعي ) 1985(از هارن) مطالعه كريستوفر 37ص (هم از يك منبع
بار پشت  3منبع چمشيديها  91-92صفحه  .كه همين منبع آورده شده 41نيست تا صفحه 

  .سر هم آورده شده است
  :پيشنهادات

از تاريخچه آموزش و ( عدم اختصاص فصلي از كتاب به نظام آموزش و پرورش ايران  -
پرورش، تغيير و تحوالتي كه در طول تاريخ پرفراز و نشيب ايران پديد آمده و آموزش و 

گرفته تا وضعيت كنوني آموزش و پرورش تحت تأثير شرايط سياسي اجتماعي قرار 
 ).پرورش
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ها و مدارس علميه  و حوزه) ها خانه مكتب( عدم توجه به جريان تعليم و تربيت سنتي -
شناسان،  همچنين در شرايطي كه نظريات متعددي از جامعه). تعليمات عاليه(

فارابي، مطرح شده، جا داشت كه از ابن سينا، ... روانشناسان، اقتصاددانان قديم و جديد و
 شد آمد تا حداقل مشخص مي نيز سخني به ميان مي... رازي، خواجه نصيرالدين طوسي و

 كه تعليم و تربيت نزد ايرانيان مسلمان از چه جايگاهي برخوردار بوده است
 هاي آموزشي حاكم بر كشورهاي مختلف بعمل نيامده است اي از نظام مقايسه -
 بندي نهايي است فاقد جمع -
مطالب كتاب به مباحث نظري و روش تحقيق اختصاص دارد كه به صفحه از  177 -

ها نيز تأكيد و توجه خاص به مباحث  رسد حجم زيادي است و در ساير فصل نظر مي
توانست از نظريات متفكران اجتماعي مسلمان نيز استفاده  در اين جا نيز مي. نظري است

 .شود
پذيري پرداخته نشده، اما در  جامعه پذيري سياسي، اگر چه به كل فرايند در فصل جامعه -

حفظ ارزش و ايجاد تغيير و ( پذيري دو هدف آموزش و پرورش قالب اين بعد جامعه
  .توضيح داده شده است) نوآوري

  
  
  
  
  
  



 



 

  
  
  
  

  :به ترتيب حروف الفبا داورانفهرست 
  

   دانشگاه شهيد چمران اهوازبازنشسته استاد       دكتر فرهنگ ارشاد
  استاديار دانشگاه يزد      دكتر سيد عليرضا افشاني

  استاديار دانشكده علوم انساني دانشگاه تبريز    دكتر فاروق امين مظفري 
  عضو هيأت علمي پژوهشگاه علوم انساني و     دكتر اشرف بروجردي 

   مطالعات فرهنگي        
  استاد جامعه شناسي دانشكده علوم انساني و     دكتر حسين بني فاطمه 

  اجتماعي  دانشگاه تبريز         
  عضو هيئت علمي دانشگاه تهران      دكتر خسرو باقري
  مدير كل مطالعات اجتماعي نيروي انتظامي و استاد       دكتر بهرام بيات 

  دانشگاه         
  دانشگاه عالمه دانشكده علوم اجتماعي استاد     دكتر محمد حسين پناهي 

  طباطبايي        
  دانشگاه ازاد اسالمي نراق و پژوهشگر استاديار     دكتر محمد حسين پورياني 

  فرهنگ اسالميعلوم و پژوهشگاه         
  بروجردي  .... عضو هيئت علمي دانشگاه آيت ا    دكتر محمدرضا پويافر 

  استاديار جامعه شناسي دانشگاه شعيد بهشتي      واليي دكتر نوين ت
  استاديار دانشگاه سيستان و بلوچستان     بر عثمان حسين دكتر محمد

  دانشگاه خوزستاناستاديار      دكتر فاضل حسامي
  عضو هيئت علمي دانشگاه گيالن    دكتر محمد مهدي رحمتي 

  استاديار دانشگاه علم و فرهنگ     دكتر محمد رضايي
  دانشيار دانشگاه شيراز   سعيد زاهد زاهدانيدكتر سيد 

  عضو هيئت علمي دانشگاه رازي كرمانشاه    سبزه اي دكتر محمد تقي 
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  استاديار گروه جامعه شناسي دانشگاه شيراز    دكتر حليمه عنايت 
  استاديار دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه يزد   ندوشن  ريدكتر عباس عسك

  عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم انساني و       قنبريعلي ..... دكتر فرج ا
  مطالعات فرهنگي        

  نظريه هاي جامعه شناتسي مدرس      محمد عاملي 
  عضو هيئت علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي   دكتر محمد جواد غالمرضا كاشي 

  عالمه  طباطبايي        
  ,استاد بازنشسته دانشگاه تبريز      دكتر اكبر فريار 

  عضو هيئت علمي دانشگاه تهران و استاديار مركز      امين قانعي راد دكتر محمد
  تحقيقات سياست كشور        

  عضو هيأت علمي دانشگاه رازي كرمانشاه     دكتر جليل كريمي
  استاديار دانشگاه باهنر كرمان     دكتر سعيده گروسي

  دانشيار گروه جامعه شناسي و برنامه ريزي اجتماعي     دكتر مجيد موحد مجد 
  دانشگاه شيراز        

  استاديار جامعه شناسي فرهنگي دانشكده علوم     دكتر احمد محمدپور 
  اجتماعي دانشگاه بوعلي سينا  همدان        

رئيس بخش آسيب شناسي بهزيستي و مدرس   دكتر سيد حسن موسوي چلك
  دانشگاه

  استاديار تاريخ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات      دكتر الهام ملك زاده
  فرهنگي        

  هيئت علمي جهاد دانشگاهي واحد عالمه طباطبايي    مهري سادات موسوي  
  نورپيام  استاديار دانشگاه    دكتر فرهاد نصرتي نژاد 

  استاديار دانشگاه شهيد چمران اهواز    دكتر عبدالرضا نواح 
 عضو هيئت علمي دانشگاه باهنر كرمان    دكتر ليال يزدان پناه 

 
  
 



 

  
  
  

  :و مؤلفينكتب  نمايه
  
چـاپ  ، نشـر نـي  ، يـان ئحسـين كچو ، شـدن و ديـن مطالعـه انتقـادي     هاي جهاني نظريهـ 

  .مجيد موحد مجد: ناقد ،214: ، تعداد صفحات1387دوم
پژوهشـكده  ، سـروي  غالمرضـا خواجـه   :متـرجم ، دانيل لرنـر : نويسنده، ـ گذر جامعه سنتي
  .سيدعليرضا افشاني: ناقد ،700: ، تعداد صفحات1383مطالعات راهبردي

تعـداد  , 1389نشـر افكـار   , مهـدي لبيبـي  , مايكـل گرنفـل  , مفاهيم كليدي پير بورديـو  _
  .محمد رضايي: ناقد, 373: صفحات

: ماريان يورگنسن و لـوئيز فيليـپس، متـرجم   : ، نويسندهـ نظريه و روش در تحليل گفتمان
  .محمد جواد غالمرضا كاشي: ناقد ،363: صفحات دتعدا، 1389هادي جليلي، نشر ني 

هاشـم   سـيد   :تـدا اسـكاچپل، متـرجم   : ، نويسندهشناسي تاريخي ـ بينش و روش در جامعه
  .زاهدانيسيد سعيد زاهد : ، ناقد580:، تعداد صفحات1388اجري، نشر مركزآغ
انتشـارات  , اجريسيد هاشـم آغـ  : مترجم, دنيس اسميت. برآمدن جامعه شناسي تاريخي _

  .الهام ملك زاده: ناقد. 340: تعداد صفحات. 1386مرواريد 
الـه  رحمـت : مترجمنلسون، . ك. تامس و ج. ر. ج :نويسندهـ روش تحقيق در تربيت بدني، 

  .فرهنگ ارشاد: ناقد،361: صفحات، تعداد 1386صديق سروستاني، انتشارات سمت 
، تقـي ايمـان   محمـد هاي تحقيق كمي و كيفي در علـوم انسـاني،    ـ مباني پارادايمي روش

  .خسرو باقري: ناقد، 248: صفحات دتعدا،1387پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
هرمنوتيك، تبارشناسي و نظريه انتقادي از يونان باسـتان  :اي اجتماعي قاره ي علوم ـ فلسفه

 ، چـاپ دوم هـادي جليلـي، نشـر نـي    : ، متـرجم ايون شـرت : ، نويسندهيكم و قرن  بيستتا 
  . احمد محمدپور: ناقد،331: ،تعداد صفحات1390

ـ درآمدي به بحران جامعه شناسي جهاني معاصر، منوچهر آشتياني، پژوهشـكده مطالعـات   
  .عبدالرضا نواح: ناقد ،285: ، تعداد صفحات1388 فرهنگي و اجتماعي
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، منوچهر آشـتياني، پژوهشـكده   درآمدي به بحران جامعه شناسي جهاني معاصر: د دومـ نق
  .سعيده گروسي: ناقد ،296: صفحات دتعدا ،1388مطالعات فرهنگي و اجتماعي

چـاپ   ارسـباران  مجتبـي صـداقتي فـرد،   ، )كليـات، مفـاهيم و پيشـينه   (ـ جامعه شناسـي   
  .ارشادفرهنگ : ناقد ،356: صفحات دعدا، ت1388سوم

محمـد حسـين   : متـرجم ارل ببـي،   :، نويسـنده ـ درآمدي بر جامعه شناسي علمي انتقـادي 
: تعـداد صـفحات  ،1386پناهي، نشر مركز و انتشارات دانشگاه عالمه طباطبايي، چاپ دوم 

  . جليل كريمي: ناقد ،238
د محمـ : ، متـرجم ارل ببـي  :، نويسـنده درآمدي بر جامعه شناسي علمي انتقادي: ـ نقد دوم

، تعـداد  1386 حسين پناهي، نشر مركز و انتشارات دانشگاه عالمـه طباطبـايي، چـاپ دوم   
  .فرهاد نصرتي نژاد: ، ناقد238: صفحات

انتشـارات دانشـگاه   ، محسن سعيدي مـدني   شناسي اعتقادات ديني، سيد ـ درآمدي بر مردم
  .فاضل حسامي: ناقد ،370: صفحات دتعدا،1385 يزد
 ، نشرفاطمه گالبي: ، مترجمجيمز آرتور بيكفورد: ، نويسندهپيشرفتهدين و جامعه صنعتي ـ 

  .مجيد موحد مجد: ، ناقد216: صفحات دتعدا، 1388كوير
، مسـعود جاللـي   شناسان بزرگ دربـاره ديـن   شناسي دين و آراء جامعه ـ درآمدي به جامعه

  .محمدرضا پويافر: ، ناقد231:، تعداد صفحات1386 نشر مركز،چاپ دوممقدم، 
سـازمان مطالعـه و   ، جمشـيد آزادگـان  : ، مترجميوآخيم واخ :نويسندهـ جامعه شناسي دين، 

مجيـد  : ناقـد  , 542:، تعـداد صـفحات  1387) سـمت (تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها 
  .موحد مجد

، 1387محسن ثالثي، نشر ثالـث  : ملكم هميلتون، مترجم: نويسنده, جامعه شناسي دين _
  علي قنبري... فرج ا: ناقد، 426تعداد صفحات 

، 380: صـفحات  دتعـدا ، 1380نشر مركـز ، عليرضا شجاعي زند، ـ دين،جامعه وعرفي شدن
  . علي قنبري... فرج ا: ناقد

رونالـد اينگلهـارت و پيپـا نـوريس،     : ، نويسـنده )دين و سياست در جهان(ـ مقدس و عرفي
  .محمدرضا پويافر: ناقد ،483: تعداد صفحات،1389چاپ دوم: مريم وتر، نشركوير: مترجم

رونالـد اينگلهـارت و پيپـا    : نويسـنده  ،)دين و سياست در جهان(مقدس و عرفي: ـ نقد دوم
اشـرف  : ، ناقـد 483: تعداد صفحات، 1389مريم وتر،   نشر كوير چاپ دوم: نوريس، مترجم

  . بروجردي
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جمـال   :متـرجم ، آندرو ميلر و جـف براويـت  : نويسندهـ درآمدي بر نظريه فرهنگي معاصر، 
  .فرهنگ ارشاد: ، ناقد376:، تعداد صفحات1385 ققنوس ، نشرمحمدي

: صـفحات  دتعـدا ، 1386 انتشارات سـمت  مهري بهار،، اصول و مباني: ـ مطالعات فرهنگي
  .محمد حسين پناهي: ، ناقد208

: صـفحات  دتعـدا ،1388نشر مركز، چـاپ دوم  ، فرهاد امام جمعه ـ جامعه شناسي فرهنگي،
  .محمد حسين پورياني: ناقد، 178

ي  علي بختيار: ، مترجمويجانيدرا رائو و مايكل والتون: نويسندهـ فرهنگ و كنش عمومي، 
حسـين  : ناقـد  , 359:تعداد صفحات، 1387 پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي، زاده

  .بني فاطمه
، كريسـتين ولـزل  رونالـد اينگلهـارت و   : نويسـنده  ـ نوسازي، تغيير فرهنگي و دموكراسي، 

  .محمد تقي سبزه اي: ، ناقد440 :، تعداد صفحات1389كويرنشر ,يعقوب احمدي: مترجم
، تعـداد  1388ثالـث  ، علي ميرسپاسي، جمعي از مترجمـان، نشـر  ـ اخالق در حوزه عمومي 

  .محمد عاملي: ناقد,  231:صفحات
نـش و آلـن اسـكات،     كيـت : ،  نويسـنده )جلد اول و دوم( شناسي سياسي ـ راهنماي جامعه

سـعيد،   لـو، فـرزاد پـور    علي قاسمي،  محمـد خضـري، فرامـرز تقـي     قدير نصري، محمد: مترجمان
   .سيد سعيد زاهد زاهداني: ، ناقد763:، تعداد صفحات1388 پژوهشكده مطالعات راهبردي

د تعـدا ، 1380 نشر ني ناصر فكوهي،: روالن برتون، مترجم: نويسندهشناسي سياسي،  ـ قوم
  .بر عثمان حسين محمد: ، ناقد287: صفحات
ناصـر فكـوهي، نشـر     :، متـرجم روالن برتـون : نويسـنده قوم شناسي سياسـي،  : ـ نقد دوم

  .فاروق امين مظفري: ، ناقد278: صفحات دتعدا، 1380مركز
، 369: صـفحات  دتعـدا ، 1386آگاه ،نشـر محمدسـعيد ذكايي ، ـ جامعه شناسي جوانان ايران

  .ندوشن عباس عسگري  :ناقد
نشـر  ، منيژه نجم عراقي: مترجم، كلر واالس ب وبوآپامال  :، نويسندهـ جامعه شناسي زنان

  .مهري سادات موسوي: ، ناقد369: صفحات دتعدا،ني
ســعيد : ، متــرجمدانيلــين لوزيــك :نويســندهنگرشــي نــو در تحليــل مســائل اجتماعي،ـــ 

  .اكبر فريار: ، ناقد284: ، تعداد صفحات1383اميركبير سعيدفر،نشر
نامعلوم، جمعي از مترجمان، پژوهشكده مطالعـات فرهنگـي و   : نويسندهـ توسعه اجتماعي، 

  . سعيده گروسي: ناقد ،280: صفحات دتعدا، 1387 اجتماعي
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. محمـود حبيبـي مظـاهري   , متـرجم , آلـوين ي سـو  : نويسنده, تغيير اجتماعي و توسعه _
  .علي قنبري... فرج ا: ناقد. 262: تعداد صفحات. 1388پژوهشكده مطالعات راهبردي 

 ، نشـر  مرتضـي كتبـي  : ، متـرجم كلـود تاپيـا  : ، نويسـنده ـ درآمدي بر روانشناسي اجتماعي 
  .بهرام بيات: ، ناقد263  : صفحات دتعدا، 1382

: ناقـد  ،298: صـفحات  دتعـدا ، 1384سـمت  نشرحبيب احمدي، ، شناسي انحرافات ـ جامعه
  .مهدي رحمتي محمد

فريـده   :، متـرجم ورونيكا كالشد و اودري مولنـدر : نويسندهـ مديريت در خدمات اجتماعي، 
  .سيد حسن موسوي چلك: ، ناقد319: صفحات دتعدا، 1388مركز نشر ، همتي

 سـمت  ،نشـر رضـا سعيدي  محمـد دولتـي،   درآمدي بر مشاركت مردمي و سازمانهاي غيـر ـ 
  . پناه ليال يزدان: ، ناقد214: صفحات دتعدا، 1382

: ، ناقـد 248: صـفحات  دتعـدا ، 1387 سـمت  ،نشرپور شناسي شهري، محمود شارع جامعهـ 
  . نوين تواليي

پژوهشـگاه حـوزه ودانشـگاه و     ، عليـزاده  عبدالرضـا مباني رويكرد اجتمـاعي بـه حقـوق،    ـ 
  .پوريانيمحمد حسين : ، ناقد414 :، تعداد صفحات1387انتشارات سمت  

پژوهشـگاه حـوزه و   ، و همكـاران ) نجفـي (حسين بسـتان ، شناسي خانواده اسالم و جامعهـ 
  .محمدحسين پورياني: ، ناقد316: صفحات دتعدا، 1388چاپ چهارم : دانشگاه
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