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اطالعات مقاله

چکیده

نوع مقاله :مقاله پژوهش

متاب مبان جامعه شناس

تاریخ دریافت 13 :اسفند 1400
تاریخ بازنگری 15 :اسفند 1400
تاریخ پذیرش 20 :اسفند 1400
دسترسی آنالین 1 :رروردر 1400

جامعهشناس

پژوهش رضا غفارثمر در ح هها و ناو ب پژوهش ا جمنته رراویتر

باب،

بتاب دوم ،تحنیت

مالم و باب شناس اجتمتاا استت مته انتشتارات دانشتگاه تربیتت متدرس هب را بتهچتاپ
رسانده است .رضا غفتارثمر دانشتیار ستابر وتروه همت ن بتاب انگنیکت دانشتگاه تربیتت
مدرس است .ا مؤلّف تامن ب چند ان اب متاب بته بتاب انگنیکت  1و همچنتی مقالتههتا

انم و پژوهش رراوان به باب انگنیکت و رارست بتهچتاپ رستیده استت .متتاب مبتان
جامعه شناس

واژههای کلیدی:

باب (چتاپ دوم )1398 ،حاصت چنتد دهته معالعته ،تتدرر

و

باب در چهار بخش و پانزده رص تنظیم شده استت و هتر رصت بته ر ت ا

م ض اات امدل بابشناس اجتماا با ارجاع به پژوهشها داخن مت پتردا د .هتد ا

نقد متاب،

تألیف ار متاب معرر ورارشها و حیعههتا نت پژوهشت در بتابشناست اجتمتاا بته

رضا غفارثمر.

االقه منداب بهورژه دانشج راب رشتۀ بابشناس است .بتا ت جّته بته اقبتار رو ارتزوب جامعتۀ
انم و دانشگاه به معالعه و پژوهش در مینۀ بابشناس اجتمتاا  ،ارت ن شتتار م تتاه
م شش

در جهت معرر و نقد ار متاب است.

استناد :صابر  ،م رن (  .)1401معرر و نقد متتاب مبتان جامعتهشناست

بتاب اثتر رضتا غفتارثمر .رصتننامۀ معالعتات بتابهتا و

و رشها غرب ارراب.131- 117 ،)1 ( 10 ،
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ناشر :دانشگاه را
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 .1برا

دردب ان اب ها هثار رضا غفارثمر ،به بخش منابع انگنیک

مراجعه نمارید.
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مقدمه
مبان جامعه شناس

باب (چاپ دوم) متاب است ا رضا غفارثمر مه در سار  1398بهوسینۀ انتشتارات

دانشگاه تربیت مدرس به ر ر چاپ هراسته شده است .چاپ اور ار متاب بهوسینۀ همی انتشارات در
سار  1396منتشر شده است .ار متاب با بان ساده و صمیم به ارائۀ م ض اات و مفاهیم بنیاد در
ح ل باب شناس اجتماا  1م پردا د .هب و نه مه مؤلّف در پیشتگفتار متتاب هورده« :اورچته ام تاب
معرر و بررس همۀ مق ل هها و شاخه ها انم مرب ط به جامعهشناس

باب در رک متاب مم ت

نب د ،تمام سع ن رکنده ار ب د ه است مه م ض اات مهم در ار م تاب ونجانده و خ انندهها محترم
با هنها هشنا ش ند ».بر همی اساس مؤلّف با الگ قرار دادب منتابع شتناختهشتدل ختارج و همچنتی ،
همانع ر مه در پیشگفتار متاب همده ،با راهنمار وررت ا پژوهشگراب معرح بی المنن همچ ب ورنیام
لباو  ،2شانا پاپنک  3و جنت ه لمز  ،4تالن نم ده تا م ض اات و مباحث اصن
به خ انندواب رارس

بابشناس اجتماا را

باب معرر و ارضه نمارد .ار متاب م ت اند هم برا دانشتج راب رشتتههتا

مختنف ان م انکان و ان م اجتماا س دمند باشد و هم برا دانشج راب رشتۀ بابشناس مه واحد

باب» را م وذرانند .با ت جّه به ارن ه متاب مبان جامعهشناس

درس «جامعهشناس
شارکته است هن

باب هب و نه مته

م رد ت جّه قرار نگررته و به جامعۀ بابشناس معرر نشده است ،ار ن شتار م تاه

هد خ د را معرر و بررس ار متاب قرار داده است.
ا ضرورت ها

ندو اجتماا نیا به وج د رک نظام ارتباط  5مشترک است و هماب و نته مته

م دانیم باب انکاب پیچیده ترر نظام ارتباط است مه تا به امرو شناخته شده است .رابعۀ بی

باب و

جامعه رابعها تنگاتنگ و امیر است و معالعه و بررس ار رابعۀ دوس ره م ض ع رشتۀ ن رستها
است مه «جامعه شناس

باب  »6را « بابشناس اجتماا  »7نامیده م ش د .بتابشناست اجتمتاا رتک

ح ل پژوهش میابرشته ا است مه در چند دهۀ وذشته وکترن رو ارزون داشتته استت .ا دهتۀ
 1960میالد و انجام پژوهش ن هورانۀ ورنیام لباو  8در جزررل مارتا ور رارد  9اغنب بهمثابۀ نقعۀ هغا
1. Sociolinguistics
2. William Labov
3. Shana Poplack
4. Janet Holmes
5. communication system
6. sociolinguistics
7. Sociology of language
8. William Labov
9. Martha's Vineyard
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بابشناخت  ،جامعتهشتناخت و انکتابشناستانه ارت

میاب رشته تامید م ش د (غفارثمر .)1398 ،همراستا با ش رار و وکترن بتابشناست اجتمتاا در
جهاب غرب ،ت جّه به ار ح ل پژوهش ن ظه ر در جامعۀ بابشناس ارراب نیز چشمگیر ب ده است.
در چند دهۀ وذشته  ،جامعۀ انم و دانشتگاه شتاهد تتألیف چنتد انت اب متتاب (مدرست 1368 ،؛
ابدال ررم  ،)1396 ،انتشار چند ترجمه (طباطبار 1376 ،؛ پ رنده1379 ،؛ امین  ،)1393 ،انتشار ررهنگ
ت صیف

بابشناس اجتماا (ابدال ررم  ،)1392 ،انتشار مقاله و نیتز نگتارن شتمار قابت تت جّه

پاراب نامه و رساله در سعح دانشگاهها مش ر ب دهاست .در حقیقت ،روند ارزارش ت جّه و االقته بته
م ض اات م رد پژوهش در ح ل بابشناس اجتماا بیانگر اهمیت و مثرت مکائ اجتماا  -بان
در جامعۀ چند بانه و چندررهنگ ارراب است.
شناختهشده ترر و ماندوارترر اثر مه تامن ب به باب رارس در معرر
نگارن درهمده متاب «درهمد بر جامعهشناس

بابشناس اجتماا به

باب» ن شتۀ رحی مدرس ( )1368است مته بتیش ا

سه دهه ا نگارن هب م وذرد و همچناب م رد استفاده محار انم و دانشگاه است .چنتد انت اب
ترجمه هم روانۀ با ار نشر شده است مه برجکته ترر هنها «درهمد بر جامعهشناس

باب» ن شتۀ رونالد

واردا ( 1ترجمۀ رضا امین  )1393 ،است .همچنی  ،مجم اه مقاالت نادر جهانگیر ( )1378بتا نتام
« باب :با تاب ماب ،ررهنگ و اندرشه» دربردارندل شُمار ا مقاالت مؤلّتف در وتذر متاب در حت ل

باب شناس اجتماا با مح ررت باب رارس است .در ار بی  ،متاب جدرد مبان جامعهشناس
ن شتۀ رضا غفارثمر م شش جد ا س

بتاب

مؤلّف در معرر هرچه بیشتر و امیرتر مباحتث بنیتاد

بابشناس اجتماا در پی ند با جامعه و ررهنگ ارراب است .هب و نه مه غفارثمر ( )1398در پیشگفتار
متاب تامید م مند «در ار متاب تالن شده است م ض اات مهم و اساس جامعتهشناست
نگاه مختصر به تحقیقات انجام شده در ارراب و رو

بتاب بتا

باب رارس معررت شت د» .بنتابرار  ،ر ت ا

ورژو ها برجکتۀ ار متاب تالن مؤلّف در پی ند دادب مباحث نظر با پژوهشها انجتام شتدل
داخن پیرام ب باب ها ارران و غیر ارران رارج در سر می ارراب است .ا درگر ورژو ها ار متاب
وکتردو و تن ّع معالب طرح شده در هب و همچنی پرداخت به م ض اات ن و تخصص تر در ح ل
باب شناس اجتماا است مه در درگر متابها تألیف شده به باب رارس ممتر به هنها پرداخته شده
است .ا هب جمنه م ت اب به «سیر تح ّر تاررخ جامعهشناست

بتاب»« ،ارمتاب اساست نظررتههتا
1. Ronald Wardhaugh
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باب» و همچنی م ض اات « تن ّع بان » را هب و نه مه ن رکتنده معتادرستا

جامعه شناس

نمت ده

بان  « ،»1تغییر و تح ّر بابها  « ،»2بابشناس اجتما ا وارنورا  »3و «رونها تحقیر

«وارن ها

در جامعهشناس

باب» اشاره مرد.

ساختار کتاب مبانی جامعهشناسی زبان
متاب مبان جامعه شناس

باب در چهار بخش و پانزده  4رص به باب رارس تنظیم شده است .بختش

نخکت متاب به «مبان » اختصاص داده شده است مه شام چهار رص است .بختش دوم بته «ابعتاد
اجتماا

باب» م پردا د و هبهم دربردارندل چهار رص است .بخش س م «ابعاد بابشناخت جامعته»

نام دارد مه مشتم بر پنج رص و بخش چهارم و پاران با ان اب «رونها تحقیر» شام دو رصت
است .متاب همچنی دارا رهرست معالب ،پیشگفتار ،منابع ،واژهنامۀ رارس بته انگنیکت  ،واژهنامتۀ
انگنیک به رارس و نماره است .ناشرِ متاب دانشگاه تربیت مدرس است مه هنرا در  435صفحه به قعع
و رر و جند ش میز منتشر مرده است .چاپ و صحار متاب هم ا میفیت قابت قبت ل برخت ردار
است .هنچه در پ م هرد مرور من و م تاه بر رص ها ار متاب است.
معرفی کتاب
رص اور به قنمرو ،محتدوده و اناصتر اصتن معالعتات جامعتهشناست

بتاب مت پتردا د .برخت ا

م ض اات امدها مه در ار رص معرح م وردند ابارتنتد ا رابعتۀ بتاب و جامعته ،ستبکهتا
وفتار  ،5چند بانگ  ،6احیا

بابها  ،7تن ّع (وارن) بان  8و تغییر بان  9در وذر ماب .ر

ا م ارد

قاب ت جّه مه در ار رص معرح شده م ض ع تن ّ ع (وارن) بان است مه در سارر منابع رارست
م ج د ممتر به هب پرداخته شده است.
رص دوم به پیدارش و سیر تح ّر تاررخ جامعهشناس

باب م پردا د .جامعهشناست

بتاب رتک

مق لۀ میابرشته ا است مه ا رشتهها مختنف چ ب بتابشناست  ،جامعتهشناست و انکتابشناست
1. language variation
)2. language variation and change (LVC
3. variationist sociolinguistics
 .4شاراب وفت است مه بخش رهرست معالب ناقص ب ده و ان اب رص ها چهار و نیز پانزده در رهرست معالب نیامده است.
5. language styles
6. multilingualism
7. language revitalization
8. variation
9. language change
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سرچشمه وررته است .اورچه اقارد هنت اب میّه  1به ان اب هغا

باب پنداشته م ش د،

بر جامعهشناس

معم ال ا دهۀ  1960میالد به ان اب نقعۀ ت لد ار میابرشته راد م ش د.
رص س م با ان اب «جامعهشناس

باب در ارراب» به سابقه و پیشینۀ ار رشته در ارراب و همچنی به

م شش ها پیشگاماب در شناساندب بابشناس اجتماا به جامعۀ انم ارتراب مت پتردا د .همچنتی
م ض اات را مه پژوهشگراب ارران به هنها پرداختهاند بررس و مترور مت شت ند .بترا نم نته ،بته
پژوهشها و هثار پیش ک تان چ ب جزارر ( )1958دربارل حضت ر وامواژه هتا انگنیکت در بتاب
رارس  ،ب مَ ( )1381در م رد رابعۀ باب رارس و جامعۀ رارس باناب و مدرس ( )1978اشاره شتده
است.
رص چهارم به ارماب اساس نظررهها جامعهشناس

باب اختصاص داده شده است .بنتا بته نظتر

باب بر مبنا

بابشناس ت صیف  2اواسط قرب  20بنا نهاده

مؤلّف بخش ا مبان نظر جامعهشناس

3

4

شده است .در ادامۀ رص به مبان رنکف رور ردها معنرورا و وارنورا شام چتارچ بهتا
رنکف هگن  5و دمارت  6پرداخته م ش د و چنی استنتاج م ش د مه «جامعهشناس

باب هم ا جنبه

تاررخ و هم ا جنبۀ م ض اات تحقیق خ دن با اص ر و مبان دردواه رنکفه هگن انعباق دارد و
بر ار اص ر مت

است» (غفارثمر.)85 :1398 ،

رص پنجم به وارنها

بان و نظررۀ وارنشناس  7اختصاص داده شده است .پرداخت به ار

م ض ع در باب شناس چنداب متداور نب ده و م تبها متفاوت ا جمنه م تب بابشناس
م ض ع وارن ها

ارشت

بان را به دالر مختنف نادرده انگاشتهاند .انجام پژوهش ها جد و منظم در ار

ح ه به دهۀ  1960و لباو برم وردد .پژوهشها لباو در جزررل مارتتا ورت رتارد ( ،)1963در شتهر
نی ر رک ( )1966و همچنی پژوهش بر رو انگنیک سیاهپ ستاب همرر ا  )1973( 8ا جمنه نم نهها
مالسیک ار ح ل پژوهش است مه بعداً الگ

سارر بابشناساب اجتماا مانند ترادویت )1974( 9

قرار وررت .طرح ار م ض ع ن ا جمنه ن ات مثبت ار متاب محک ب م ش د.
1. Antoine Meillet
2. descriptive linguistics
3. Categorical
4. Variationist
5. Hegelian
6. Cartesian
7. variation theory
)8. African American Vernacular English (AAVE
9. Trudgill
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رص ششم متاب به بحث جنکیت و باب م پردا د .بر اساس پژوهشها

بابشناس در ج امع

مختنف انکان چنی بهنظر م رسد مه وفتار ناب و مرداب ا ر درگر متفاوت است .ار تفاوتها واه
مختصر و جزئ است و معم ال مک مت جّه هنها نم ش د و واه راحش و من است و مم ت استت
حت بهط ر هواهانه به م دماب هم خته ش د (نک .ترادوی  .)1376 ،در ار رص ضم پترداخت بته
تفاوت ها

بان بی

ناب و مرداب (بهورژه با ت یه بر پژوهشها داخن ) ،م شش م ش د تا به دالر

احتمال ار تفاوتها ا جمنه ا ام تربیت (رور رد تفاوت  ،)1ا ام اجتماا (رور رد تکنط  )2و نیز
دردواه ها جدردتر پرداخته ش د.
رص هفتم به رابعۀ بی س و باب م پردا د .س به ان اب رک متغیر غیر بان (اجتماا  )3نقش
مهم در پیدارش و ناو ن و تن ّع بان در سعح ج امع بان دارد (نک .مدرست  .)1368 ،معمت ال
ارراد در سنی مختنف دارا ررتارها

بان متفاوت هکتند و هر دورل سن  ،ورژو ها خاص بان

خ د را دارد .در ار رص غفارثمر ( )1398دورهها مختنف سن را به چهار دورل م دم  ،ن ج ان و
اواب ج ان  ،ج ان و بزروکال و همچنی مهنکال دستهبند م مند و ورژو ها

بان هر دوره را

با ت جّه به پژوهشها خارج و داخن برم شمارد.
رص هشتم به چرار تغییر و تح ّر بابها م پردا د و ار پرسش مهم معرح م ش د مه هرا بان
مه ن ج انابِ امرو بهمار م برند باب نک هرنده خ اهد ب د .در ارتباط با االقۀ بابشناساب اجتماا به
پدردل تغییر بان  4مؤلّف م ن رکد« :بررس نح ه و شی ه ها تغییر در باب ها و ا ام م ثر در ار
تغییرات ر

ا مشغنه ها اصن جامعهشناساب باب بهورژه وارنشناساب  5را تش ی م دهد ررا وفته

م ش د مه تغییرات بان نتیجه وارن ها م ج د در باب است ».همچنی  ،در ار رص به چگ نگ
را م انیکم تغییر بان پرداخته م ش د و دالر و ا ام تغییر بان برشمرده م ش ند .ا جمنه دالر
سنت تغییر بان ساده سا

است مه شام م تاه مردب منمات ،ادغام ،حذ  ،مخففستا

و ماننتد

هنهاست .ا ا ام نقش را مارمرد به ان اب دلی درگر برا تغییر بان راد شده است .همچنتی ا
ناب به ان اب مکان مه روند تغییر بان را پیش م برند راد م ش د.
1. difference approach
2. dominance approach
3. social variable
4. language change
5. variationists
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رص نهم به بحث چالشبرانگیز باب و ه رت  1م پردا د .باب نه تنها نشانگر ه رت ما است ،بن ه
سا ندل هب نیز هکت .بنا به وفتۀ غفارثمر « ،تحقیر رو نقش باب در تش ی و ابرا ه رتها ررد و
هم بکیار داغ است ».در ار رص ضم ارائۀ تعررف ا «ه رت» و «ه رت بان » به

اجتماا  ،هن

ارتباط باب با ه رتها ررد  ،اجتماا  ،من  ،ق م و درن پرداخته م ش د .همچنی در ارتباط بتا
چندوانگ ه رت و نظرره هار دربارل جنبه ها

بان ه رت ،به دو نظررۀ انعباق مالم ِ  2هاوارد جارنز

3

و نیز نظررۀ ل پیچ و تالب ره -منر  4اشاره م ش د.
رص دهم به سیاستوذار  5و برنامهررز

بان  6اختصاص رارته است .در نگتاه نخکتت چنتی

بهنظر م رسد مه ارنها م ض اات مالب ب ده و صررا در مقیتاس منت و در ستعح دولتتهتا معترح
م ش ند ،اما اور نیک بنگررم ،هب و نه مه غفارثمر ( )1398معرح م مند ،اولی سیاستتوتذار هتا و
برنامهررز ها

بان در دروب خان ادهها ش

و ق ام م ویرد .در واقع در محتیط هتا چند بانته و

چند ررهنگ  ،پدر و مادرها بارد تصمیم بگیرند مه با ت جّته بته سیاستت هتا و برنامته هتار مته بترا
م دکشاب در ذه دارند ،م دک در معرض مدام باب را و رش قرار بگیررتد و متدامیک را بیتام د.
هب و نه مه در ار رص معرح م ش د ،تعررف ها متفاوت برا سیاست وذار

باب و نیز برنامهررز

بان و رابعه هنها با ر درگر ارائه شده است .بنا به غفارثمر ( :1398ص« )215.در مجمت ع مت تت اب
وفت سیاستوذار ها

بان بیشتر به اتخاذ تصمیم ها هواهانه و اغنب صررح و روشتن مربت ط

م ش د مه ح مت ها برا رسیدب به اهدا خاص م ویرند و سپ

برا رسیدب به ار اهدا

به

برنامهررز ها مناسب بان اقدام م منند ».در ادامۀ همی بحث و در رص را دهم متاب بته انت اع
برنامهررز

باب پرداخته شده و برا هب اقکام هورده شده است مه ابارتند ا برنامهررز م تاه مدت،

میاب مدت و بنند مدت (ا لحاظ ماب) ،برنامهررز خترد و متالب ( 7ا لحتاظ حت ل دربرویرنتدو
جمعیت را جغراریار ) و همچنی برنامهررز صررح را رسم  8و برنامه ررز غیرمصرح را ضمن .9
رص ها دوا دهم و سیزدهم بهترتیب به م ض ع تماس بابها و با تابها

بان چنتد بانگ

1. language & identity
2. Speech Accommodation Theory
3. Howard Giles
4. Le Page & Taboure-Keller
5. language policy
6. language planning
7. micro & macro language planning
8. explicit or official
9. implicit or tacit

فصلنامة مطالعات زبانها و گویشهای غرب ایران ،دورة دهم ،شمارة  ،1بهار 1401

124

م پردا د .ا جمنه م ض اات پراهمیت م رد ت جّه بابشناس اجتماا « تماس بان »  1است مته ا
پیامدها پردامنۀ هب م ت اب به پدردههار چ ب وامویر

بان  ،2تداخ

بان  ،4تغییر

بان  ،3همگرار

باب  5و دو بانگ /چند بانگ  6اشاره نم د (مدرست  .)1368 ،دو بتانگ رتا چنتد بانگ ا مهتم تترر
مکائ

بان در دنیا امرو است و بکیار ا ج امع و مش رها با ار پدرده در سع ح مختنف درویر

هکتند .با ت جّه به پیچیدو مفه م دو بانگ  ،در ار رص  ،ان اع و ناو ب دو بانگ معرر شده است.
در ادامۀ رص به با تاب ها اجتماا چند بانگ  ،برنامهررز

بان و چند بانگ  ،معیارها انتخاب

بان مه ارراد چند بانه در ارتباط با درگراب در نظر م ویرند ،پرداخته م ش د .همچنی ر
مرتبط با چند بانگ مه به هب پرداخته م ش د حفظ  7را وانهادب  8باب ها و و نه هتا

ا مکائ

بتان در ستعح

ج امع و ناو ب بشر است .در ادامۀ همی م ضت ع و در رصت ستیزدهم بته با تتابهتا

بتان

چند بانگ ا جمنه پدردل مدوران  9پرداخته شده است .در همی ارتباط پدردل مدوران تعررف شده،
تاررخچه و ان اع هب معرر شده است.
رص ها چهاردهم و پانزدهم به ترتیتب بته «رونهتا تحقیتر در جامعتهشناست
«رون ها تجزره و تحنی و پردا ن دادهها در جامعهشناس

بتاب» و نیتز

باب» اختصاص رارتته استت .ر ت ا

ن هور ها مؤلّف در ار متاب ت جّه به م ض ع پراهمیت رونها تحقیر در بابشناس اجتماا
است مه در سارر متاب ها تألیف شدل رارس نادرده وررته شده است .معالب ارت بختش راهنمتا
امن و ماربرد خ ب برا هبدسته ا دانشج ران است مه قصد انجام پژوهش در ح ل بابشناس
اجتماا را دارند.

نکاتی چند دربارة مبانی جامعهشناسی زبان
هیچ ن شتها ا ارراد و خعا مص ب نیکت و بنابرار وررارش و با بین هر متن پیش ا انتشار ضرور
است .در ار قکمت با راارت اختصار به پارها ا اررادات ،نقصها و خعتاهتا م جت د در متتاب
پرداخته م ش د.
1. linguistic contact
2. linguistics borrowing
3. linguistic interference
4. language convergence
5. language shift
6. bilingualism/multilingualis m
7. maintenance
8. shift
9. code-switching
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 - 1ضبط نادرست اَعالم :همآب و نه مه دانکته است ،ضبط اَ االم را رون نگارن اسام خاص در منابع
رارس غالبا دچار هشفتگ و چندو نگ است (صدرربهزاد  .)1381 ،در ارت متت نیتز شتی ل ثبتت
نام ها التی بهخط رارس در برخ م ارد نادرست است و به نح ل تنفظ نامها خاص در باب مبدا
ت جّه نشده است .برا نم نه 1Georg ،مه رک نام هلمان است بهاشتباه «جت رج» ضتبط شتده استت
(صفحۀ  .)37تنفظ نام  Georgدر باب هلمان به ص رت « وئ رگ» نزدرکتر است و بنابرار ارت نتام
خاص بارد به ش

«وئ رگ» ن شته ش د .نام هلمان  2 Weinreichبهص رت «وارنرارک» ضبط شده ،اما

ص رت صحیحتر هب «وار رارش» است (صفحه  .)42به همی ترتیب نام خان ادو  3Fasoldبهص رت
«رزولد» ثبت شده ،حار هن ه ضبط صحیحتر هب به باب رارس «راس لد» است (صفحۀ  .)106به همی
ترتیب 4Ager ،بهص رت «هور» ضبط شده است ،اما ضبط «اِرگر» صحیحتر است.
 - 2غلط های تایپی و اشتباهات امالیی :ا جمنه نارسار ها متاب وج د غنطها تتارپ و اشتتباهات
امالر قاب مالحظه در مت است .برا نم نه ،در صفحۀ  45ذر ان اب شب ه هتا اجتمتاا ستعر
چهار ،منمه «هیات» اش ار امالر و دست ر دارد .ش

صحیح هب بارد «هیئتها » باشد .در همتاب

صفحه ذر ان اب ه رت و ارتباط هب با باب ابارت «مارتا ور رارد  »5بهاشتباه «مارتا ور رارد» تارپ
شده است .در صفحۀ « 46محت
باشد .در صفحۀ  72پارورا
 75پارورا

باب» ن شته شده درحالی ه ص رت صحیح هب بارد «محت ا

باب»

دوم سعر نهم ،بهجا «مرده» بهاشتباه «داده» هورده شده است .در صفحۀ

اور سعر س م بهجا « ت اژ  »6بهاشتباه «تکواج» ن شته است .در صفحۀ  194پتارورا

اور سعر هشتم بهجا « اامدانه» به اشتباه « اامالنه» ن شته شده است .در صفحۀ  210بهجا «نم نه»
به اشتباه «ن نه» ن شته شده است .در صفحۀ  220پارورا هخر سعر س م بهجا «محدودل» بتهاشتتباه
«محدود» ن شته شده است .در صفحۀ  314پارورا هخر سعر اور بهجا « ماب واقع  »7بهاشتباه « باب
واقع » ن شته شده است .در صفحۀ  316پارورا اور سعر پانزده بهجا «مردب» بهاشتباه «مرده» ن شته
شده است.
1. Georg Wenker
2. Ureil Weinreich
3. Ralph W Fasold
4. Dennis E. Ager
5. Martha’s Vineyard
6. morpheme
7. real time
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 - 3عدم یکدستی در فاصلهگذاری و عدم رعایت دستور خط فارسی :در رسمالخط رارس راارت راصنه
و نیمراصنه بنا به دالر و ناو ب ا جمنه ربار مت و همچنی رهم درست خ اننده ا مت ضترور
است .در سراسر مت متاب نم نه ها رراوان برا ادم راارت راصنه و نیمراصنه درده م ش د .برا
مثار در صفحۀ  ،47سعر دوم« ،رارانها » بهص رت «رارانه ا » ن شته شده است .در صفحۀ  109سعر
اور« ،متغیرها» بهص رت «متغیر ها» همده است .در صفحۀ « ،101لهجها » بهص رت «لهجه ا » ن شته
شده است .همچنی  ،در همی صفحه «ح هها» بهص رت «ح ه ها» هورده شده است .در صفحۀ ،111
«م نامد» بهص رت «م نامد» ن شته شده است.
 - 4خطا در تدوین فهرست مطالب :رهرست معالب متاب با دقت تنظیم نشده و در هب خعاهار چنتد
مشاهده م ش د .در رهرست معالب  ،ان اب دو رص ا متاب درج نشده است .رص چهارم با انت اب
«ارماب اساس نظررهها جامعهشناس

باب» و همچنی رص پانزدهم با ان اب «رون هتا تجزرته و

تحنی و پردا ن دادهها» ا قنم ارتاده است .همچنی شمارل صفحات در رهرست دارا نقص استت،
مثال در رهرست معالب در مقاب ان اب «مصاحبه وروه » شماره صفحۀ  329درج شتده ،امتا شتمارل
درست  331است .در مقاب ان اب «ن ع دادهها و جمعهور هبها» شماره صفحۀ  323درج شتده ،امتا
 321صحیح است .در مقاب ان اب «مصاحبه انفراد »  326درج شده ،اما  324درست است .در مقابت
«رون تحقیر در جامعهشناس

باب» شماره صفحۀ  309درج شده اما 311 ،صحیح است.

 - 5خطاها و سهوهای علمی :در چندر قکمت ا متاب معتالب بیتاب شتده استت مته ا نظتر دانتش
بابشناس نادرست هکتند و وج د ار م ارد بیانگر ار واقعیت است مه متاب ا نظر انم بهدرست
وررارش و با بین نشده است .در ارنجا به چند نم نه اشاره م ش د:
 - 5- 1مؤلّف در ماربرد درست برخ اصعالحات تخصص مانند وامه  1و همخ اب  2دچار خعا شده و
ار اصعالحات را بهط ر نادرست بهمار برده است .در صفحۀ  ،11مؤلّف چنتی هورده استت« :بترا
مثار ،حذ

وامه /ب /در هخر منمه تب در ابارت «تببر» به دلی همنشین هب با رک وامه مشابه در

ار ابارت است وورنه در ابارت «تبدار» چنی اتفاق نم ارتد» .برخال

ن شتۀ مؤلّف ،واج  /b/در

هخر منمه تب رک «همخ اب» است و نه رک «وامه».
 - 5- 2در صفحۀ  155متاب چنی اداا شده است مه «حذ /ه /ا ارعال مانند «هم ررتتم» تغییتر
1. vowel
2. consonant
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است مه ط سالیاب وذشته در باب رارس رخ داد و امن ب در بتاب رارست مانتدوار شتده استت ».ا
دردواه بابشناس تاررخ در رارس میانه« ،هم » در مقام قید ماب و بهمعنا «همیشه» بهمار م ررته
است .پ

ا ظه ر اسالم و ط قروب اولیۀ هجر « ،هم » ماهیت مکتق خ د را ا دست داده است و

برا بیاب استمرار در پیش را پ

رع بهمار ررته است« .هم » به ان اب پیش ند رعن بهتدررج بر اثتر

سارش هوار  1به «م » تبدر شده است (نغزو

مه  .)1387 ،بنابرار برخال

نظتر مؤلّتف ،رونتد

تبدر «هم » به «م » در باب رارس رک تغییر بان تاررخ است مه «ط سالیاب وذشتته» صت رت
نگررته است.
 - 5- 3در صفحۀ  ،180باب ل

به ان اب ترمیب ا لر و مرد (لر  +مرد ) معرر شده مه ارت

اداا ا دردواه بیشتر بابشناساب معاصر ارران ب پاره و نادرست است .در حقیقت ،دبیرمقدم ()1392

در متاب ردهشناس

بابها ارران  ،ل

را به ان اب بان مکتق و جدا ا مُرد و لُر طبقتهبنتد

مردهاست.
 - 5- 4در صفحۀ  ،181برا ت ضیح تبدر «تهراب» به «تهروب» در و نۀ رارس تهران ت ضیح نادرست
ارائه شده است .بر اساس مت متاب « ،اور در و رش تهران  ،تهراب به تهروب تبدر مت شت د همتی
ررارند در ص رت ام اب به همه محیط هار مه /ا /بعد ا /ر /و قب ا /ب /م هرد تعمیم داده م ش د».
مؤلّف ،به جا ار ت ضیح غیر انم  ،م ت انکت ار تغییر بتان را مته بتهنتام «ارتقتا وامته» رتا
«ارراشتگ وامه  »2شناخته م ش د با ممک رک قاادل واج

3

4

بیاب مند را مثال وفته ش د :وامۀ با /ɑ/

پیش ا همخ ابها خیش م  /m,n/ 5به وامۀ بکتۀ  /u/تبدر م ش د.
 - 6عدم استناد به منبع :در صفحۀ  128در اشاره به تفاوت ها

بان بی

ناب و مرداب رارس باب ،بدوب

ارجاع و استناد به منبع مشخص چنی اداا شده مه مرداب و ناب در تنفظ واج هار مانند /ر /را /ن /با
ر درگر تفاوتهار دارند .ن ته درگر ارن ه ،برا با نمار هواها و واجها رک باب ا الفبا هوارت
همرر ا شمال  6را الفبا هوار بی المنن  7استفاده م ش د مه البته الفبا هوار بی المنن رارجتر است
1. phonetic attrition
2. vowel raising
3. phonological rule
]4. [+back, +low] ---> [+high] / ___C[+nas
5. nasal consonants
)6. North American Phonetic Alphabet (NAPA/APA
)7. International Phonetic Alphabet (IPA
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(نک .مدرس ق ام .)1396 ،
 - 7عدم توجّه به سبک نوشتاری :در روند ترجمه و را تألیف متاب هواه و اطالع ا سبکها و ناو ب
ن شتار ا همیت رراوان دارد .سبک نگارن رک رماب را نمارشنامه ا سبک نگارن رک متاب انم و
هم ش بکیار متفاوت است .بنابرار  ،با ت جّه به م ض ع و محت ا متابها انم و دانشگاه مه
معم ال دارا سبک ت ضیح  1هکتند ،پرهیز ا شخص نم دب ن شتار امر ضرور است .در متت

متاب مبان جامعهشناس

باب ،مؤلّف در چنتد جتا مختنتف ا جمنته صتفحات  99 ،97 ،90و 313

خ اننده را بهط ر مکتقیم م رد خعاب قرار داده و ا لفظ «خ اننده محترم» استفاده م نمارد مه مناسب
سبک ن شتار انم نیکت .همچنی  ،در صفحۀ  280خط اور منمۀ «مالس» بهمار ررته مه با ت جّته
به راارت سبک ،بهتر ب د مه ا واژهها پذرررتن رارس چ ب «شأب» را «منزلت» استفاده م شد.
 - 8انتخاب معادلهای نا مناسب برای کلمات و اصطالحات تخصصی :ا جمنه ضرورتها ب م سا
هر دانش ت جّه به واژه ها تخصص هب انم و رارت و ساخت معادرها ب م مناسب برا هنهاست.
معادر ها رارس انتخاب شده در متاب در مجم ع مناسب هکتند ،اما بهط ر طبیع در برخت جاهتا
سه هار مشاهده م ش د مه نیا مند مُداقه و باررکبین بیشتر است .برا نم نه در صفحات  41و
 42متاب ،برا اصعالح تخصص  language contactمعادر «برخ رد بان » انتخاب شده مه معادر
صحیحتر برا هب هماب « تماس بان » است .در حقیقت ،هنچه در پیرام ب تأثیر و تأثر متقاب
وفته م ش د ،با ابارت « تماس بی

بابهتا

بابها» بهتر بیاب م ش د تا «برخ رد و م اجهته» بتی هبهتا مته

دربردارندل بار معنار منف است .همچنی  ،در صفحۀ  43متاب برا اصعالحات تخصص restricted

 codeو نیز  elaborated codeمعادرها « باب پَکت» و « باب واال» انتخاب شده مه بهنظر م رسد با
ت جّه به منظ ر برنشتار  ،)1966( 2برابرها «رمزواب محدود» و «رمزوتاب وکتترده» (ابتدال ررم ،
 )1392مناسبتر باشند.
 - 9در صفحۀ  19در برابر منمۀ انگنیک  variationمعادر رارس «وارن» بهمار ررته ،امّا هیچ اشارها
شتر برا ار اصعالح تخصص برابرها «تن ّع» و « و ناو ن » انتخاب
به منبع ار واژه نشده است .پی 
شده است (نک .رحی مدرس  ،)1368 ،اما بهنظر م رسد مه معادر «وارن» برا نخکتی بار در رسالۀ
دمتر باشه ههنگر ( )1396و همچنی در مقالها با ان اب « تماس بان و دوردرک رارست باستتاب»
1. explanatory style
2. Basil Bernard Bernstein
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(دبیرمقدم ،منش اده و باشهههنگر )1396 ،بهمار ررته باشد .بهرحار با ت جّه به اهمیت ار اصعالح در
بابشناس اجتماا  ،بهتر ب د مه مؤلّف مرجع ار معادر را برا پیگیر االقهمنداب در پاورق معرر
م مردند.
نتیجهگیری
در چند دهۀ وذشته هثار قاب ت جّه در مینۀ بابشناس به باب رارس ترجمه را تألیف شده استت.
ر

ا الزامات تحقر ب م سا

مناسب در برابر واژه ها رنّ

جامعه شناس

دانش بابشناس در ارراب ،رارت و را ستاخت معتادرهتا رارست

بتابشناست استت مته غالبتا بته بتاب انگنیکت استت .متتاب مبتان

باب در همی راستا م شش نم ده تا برابر ها رارس مناسب برا واژهها تخصصت

بابشناس اجتماا انتخاب و ارائه نمارد مه به ن بۀ خ د وام ار شمند محک ب م ش د .ن تۀ مثبت
درگر ار است مه مؤلّف م شش نم ده تا بی م ض اات معرح شده در متاب و پژوهشها داخن
پی ند برقرار نم ده و ا ار طررر پیگیر بحثها و م ض اات را برا خ انندل رارس باب هسابتر و
جذاب تر نمارد .ا درگر ورژو ها ار متاب وکتردو و تن ّع معالب طرح شده در هب و همچنتی
پرداخت به م ض اات ن و تخصص تر در ح ل بابشناس اجتماا است .در پاراب ،خ انتدب ارت
متاب به االقه منداب و دانشج راب رشتهها

بابشناس  ،جامعهشناس و مردمشناس ت صیه م ش د و

امید م رود تا در چاپها هرنده با وررارش و با بین دقیتر متتاب نقتصهتا و اررادهتا نگارشت ،
وررارش و محت ار هب برطر شده و مینۀ بهتر برا استفادل االقهمنداب ا ار متاب رراهم ش د.
منابع
باشهههنگر ،حامد ( .)1396تحنین شدو ا رارس باستاب به میانه .رسالۀ دمتر

بابشناس  ،دانشگاه االمه

طباطبار  ،تهراب.
ب م  ،ورنیام ( .)1381باب ،منزلت و قدرت در ارراب .مترجم :رضا ذوقدارمقدم .تهراب :نشر ن .
ترادوی  ،پیتر ( .)1376باب شناس اجتماا  :درهمد بر باب و جامعه .مترجم :محمد طباطبار  .تهراب :هواه.
جهانگیر  ،نادر ( .)1378باب :با تاب ماب ،ررهنگ و اندرشه .تهراب :هواه.

دبیرمقدم ،محمد ( .)1392ردهش ناس

بانها ارران  .تهراب :سمت.

صدرر بهزاد  ،ماندانا ( .)1381شی ه نامه ضبط ااالم  .ررهنگکتاب باب و ادب رارس  :نشر هثار.

ابدال ررم  ،سپیده ( .)1392ررهنگ ت صیف

بابشناس اجتماا  .تهراب :انم .

ابدال ررم  ،سپیده ( .)1396درهمد بر بابشناس اجتماا  .ته راب :هوا خاور.

1401  بهار،1  شمارة، دورة دهم،های غرب ایرانها و گویشفصلنامة مطالعات زبان

. دانشگاه تربیت مدرس: تهراب. چاپ دوم.باب

130

 مبان جامعهشناس.)1398(  رضا،غفارثمر

. نقش جهاب: تهراب. محمدجعفر پ رنده: مترجم.  درهمد بر بانشناس اجتماا.)1379( ژاب-  ل ر،مال ه
.  پژوهشگاه ان م انکان و معالعات ررهنگ: تهراب.باب
.  دانشگاه االمه طباطبائ: تهراب. باب رارس

 درهمد بر جامعه شناس.)1368(  رحی، مدرس

 راهنما هوان رک و واج ن رک.)1396(  وننا، مدرس ق ام

. ورژه نامۀ نامۀ ررهنگکتاب، دست ر. بررس ررارند دست ر شدو در رارس جدرد.)1387(  مهرداد، مه

نغزو

.3- 24 ،)4(
ماغذ و پژوهشگاه

 نشر ب: تهراب.  رضا امین: مترجم.باب

 درهمد بر جامعهشناس.)1393(  رونالد، واردا
. ان م انکان و معالعات ررهنگ
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