
  

گان  واژ یانگارگان یگردان یپارس
  یاسیس
  سمیبرالی: لیپژوه نمونه

  ∗یلیمحسن خل
  

  دهیچک
هنگــامِ  .مــدرن اســت یاســیس  شــهیگــانِ اند  ن واژیســم، از پربســامدتریبرالیل

، يگر شده است: آزاده  بهره گرفته ،گوناگون واژگانسم، از یبرالیل یگردان یپارس
، یـی گرا ي، آزادیخـواه  ي، آزادی، آزادگـ یطلبـ  يآزاد  ، فلسـفه يگـر  یآزادمنش

انقالب  يروزی. پتی، و اباحيگرو ، آزادهيگرو ، اعتدالی، آزادمنشییجو يآزاد
ـ سـم را پد یبرالیبا ل یو ناهمراه یون، بر سر همراهی، کشاکشِ انقالبیاسالم د ی

ناهمانند  يها یگردان یکه پارس ن نکته استیدادنِ ا  منظورِ نوشتار، نشانآورد. 

                                                                 
  (khalilim@um.ac.ir)مشهد  فردوسی دانشگاه (نویسنده مسئول) عضو هیئت علمی ∗
  25/12/1394ب: یخ تصویتار  21/4/1394افت: یخ دریتار

  39-66، صص 1394 زمستان، اولدهم، شماره یازسال ، یاسیپژوهشنامه علوم س
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از مقوله  1کیئولوژ دیا  ک است و ترجمهیئولوژ دیا يها انگرِ باوریسم، نمایبرالیل
  شده است. کاري دست يها ترجمه

  سمیبرالیک، لیئولوژ دیا  ، ترجمهيئولوژ دیترجمه، ا :يدیکل گانواژ
    

                                                                 
1. Ideological Translation 
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ــان ا ــان را یزب در ش
م یآنجا، مشوش ساز

گر را یکـد یتا سخنِ 
  .نفهمند

  کتاب مقدس
  )33: 1385 ،ي(شاتلورت و کاو

  مقدمه
ـ تئور يها هیما ها بر سر بن شهی، کشاکش اندیانقالب اسالم يروزیپس از پ ک نظـامِ  ی

د کـه  کـر  ییهـا  کشـور را آغشـته بـه چـالش     يفکـر  يدا، فضـا ینوپ یحقوقـ  یاسیس
که در  یواژگانم بر سر معنا و مفهوم یا را هنوز نتوانستهیآن آشکار است؛ ز يها نشانه
م. یسـخن شـو   انـد، هـم   افتهیاست و حقوق و اجتماع و فرهنگ کاربرد یس ةواژ دانش

چـاك دارد و هـم    نهیکه هم هـواداران سـ   است يا ن مقولهیزتریانگ سم، جنجالیبرالیل
 یو گمراهــ انــدش و هــم ضــاللت شــرفت دانســتهیگــر؛ هــم راه پ زهیســت یمخالفــان
ـ  يجـو  طرهیانِ غـربِ مـدرنِ سـ   یسم را بنیبرالیکه ل اندش. از آنجا خوانده  ةرونـد  شیپ

رانِ پسـاانقالب،  یدر ا ،اند، موافقان و مخالفانِ غرب، هر دو شمار آورده گستر به جهان
کـه گمـان    دانـد  مـی خـوار   رهیرا وابسته و ج يگری، دیکیاند؛  گر را متهم کردهیهمد

 اسـت  يا وهیراه و ش ،هم شرفت وجود دارد و آنیتوسعه و پ يراه براک یبرد تنها  یم
نامد که چشم  یم گرا واپسمانده و  را عقب يگریهم، د یکیو  ،اند مودهیپ ها یکه غرب
جز  و انکشاف، به یترق يبرا يگریراه د تواند می کند میق بسته است و فکر یبر حقا

ـ  یسـ آنچه تاکنون رخ داده است، عرضه کنـد. در پار  سـم، هـر دو   یبرالیل  واژه یگردان
اند. ک افتادهیئولوژ دیا يرِ باورمندیالبته ناگز ۀچال گروه اکنون در دام  
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  يساخت نظر. 1
 يهـا  اسـاسِ داده  بلکه بر، قرار نگرفته يا ژهیو يچارچوب نظر ۀیپا انِ نوشتار، بریبن

ـ استوار شـده اسـت. از ا   یشناس ک موجود در دانشِ ترجمهیتئور  ۀمنظـر، دغدغـ  ن ی
کوشـش   ،قرار گرفته و در پاسخ بـه آن  ین پژوهشیادیک پرسشِ بنی ينگارنده، مبنا

 ن اسـت یشود. پرسشِ مقاله چنـ  يریگ موجود، بهره يها افتیره یشده است از برخ
، چگونـه  یاسیک علوم سیئولوژ دیو اصطالحات باردارِ ا واژگان یگردان یکه در پارس

ـ را پد یواژگـان ن، یشـ یمدارانـه پ  ارزش يها يبدون داور توان می  يد آورد کـه دارا ی
خود،  يخود که به یواژگان مورد ژه، دریو ن موضوع، بهینباشند. ا یذهن يها يریسوگ

 اریبسـ  ةواژ ابـد. در دانـش  ی یم يشتریت بیهستند، اهم 1داورانه ک و ارزشیئولوژ دیا
 یخاصـ  يایـ خ و جغرافیهستند که بـه تـار   ها هاز کلم ياری، بسیاسیعلوم س ةگسترد

شـان،   یخیو تـار  یو فرهنگـ  یاز بافتار اجتماع يآنها را جدا توان میتعلق دارند و ن
ــپژوه ــرای ــ  يد و ب ــانِ فارس ــا، در زب ــادلیآنه ــاز ، مع ــر يس ــک ــاه مید. ن ــه  ینگ ب
ـ   يهـا  سم و کلمـه یبرالیگوناگونِ واژه ل يها یگردان یپارس  ان،یـ جانی(بر نه آوابسـته ب

ن ییها که معادل  ده استین پدیگر ا)، نشان567-565: 1390 ـ  يمتفـاوت بـرا   ازب ک ی
زنـد کـه    یشتر دامن مـ ین شائبه، بیکه به ا افته استیها رواج  یگردان یواژه، در پارس

اند و  ک افتادهیئولوژ دیا يهنگامِ ترجمه، در دامِ باورها زبان، خود، به یمترجمانِ پارس
قلـم را بـه    ین گشوده، و گاهیمعادل، ناخودآگاه، زبان به تحس واژگان یگاه، با برخ

ـ  یکـه پارسـ   اسـت   ن بـاور، راسـخ  یاند. نگارنده بر ا د سپردهیتنق و  هـا  هکلمـ  یگردان
 یذهنـ  يهـا  هـا و ذائقـه   قهیداشـتنِ سـل   بدونِ درنظر ،)1(کیئولوژ دیاصطالحات ذاتاً ا

کـار بسـته شـود و از     نـاً بـه  یست؛ مگر آنکه، خود همـان واژه، ع یمترجمان، ممکن ن
  د.شو يآن خوددار هترجم

  پژوهش  نهیشیپ. 1- 1
سـنده(گان)،  یآرام در ذهـن نو  رد کـه آرام یـ گ یشکل م ییها دهیا ۀیپا بر يهر نوشتار

ـ بتوانـد ا  کـه به نگارنـده، شـجاعت داد    »ریبسنت و ولفو«اند. نوشتارِ  گرفته يجا  ةدی
هـا،   یسـ یبازنو  اسـت. همـه   یمـتن اصـل   یسـ یخود را بپروراند: ترجمه، البتـه بازنو 

                                                                 
1. Value Judgment 
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ـ قـا هسـتند و از ا  یو بوط يئولـوژ  دیا ینوع ي، حاویسینظر از منظور بازنو صرف ن ی
نوعی ، یسیبازنو .کنند می کاري دستخاص  ينحو ات جامعه را بهیر ادبیرهگذر، مس

ن، ی). بنـابرا 2و1: 1380(گنتزلر، شود میکه در خدمت قدرت انجام   است کاري دست
 کـاري  دسـت و  یسیهمچون بازنو یواژگانساختنِ  فیدر رد توان مینخست را   دهیا

ند که ترجمـه در  هست ، نشانگر آنینوع ر و قدرت، دانست که بهییو تغ يئولوژ دیو ا
برخـورد دو سـاخت    یعنـ ین معنا، ترجمه، یانه است. در ایرگرایتفس یقت، کنشیحق

که منظور از معنـا،   ؛گریبه ساخت د یختگر و انتقال معنا از سایکدیبا  یمختلف زبان
 رد.یـ گ یاست و فرامعناها را دربرمـ  يدستورـ  ییو معنا یصرفاً واژگان يفراتر از معنا

جه، فهم معنـا و پـس از آن، انتقـال    یو درنت ک)ی(هرمنوت يرگرین، ترجمه، تفسیبنابرا
ـ ا سـتند توان مـی گـر،  ی). دو سخنِ د137: 1378 ،ی(ساساناست  رشدهیتفس يمعنا ده ی
شرفته به زبـان  یپ يد کشورهایم جدی، هجوم لغات و مفاهیکین را پروار کنند: یآغاز

که بـه سـه صـورت، حـل      کند میجاد یا يا لهئشرفت، مسیپ ممالک کوچک و درحالِ
هم ترجمه و هم  یعنی ،نیراه بِو نِ لفظ، ترجمه، یع به ی: گرفتن لغات خارجشود می

ـ ترجمـه، با  یاسیگر، اقتصاد سی)؛ و د11و10: 1381 دورد،ی(فرش گرفتن لغات د در ی
آن، رونـد   يهـا  شیرد کـه گـرا  یقرار گ یتبادل فرهنگ یاسیاقتصاد س یچارچوب کل

 یان جهانیست که جریتعجب ن يرو، جا نیازا ؛کنند میرا دنبال  یفرهنگ نِیتجارت ب
بـاً  یجنـوب، تقر ـ  جنـوب  ۀکه ترجم یدرحال ،شمال استـ  شمال طور عمده بهترجمه، 

ـ ز ، تاحـد یفرهنگـ   سـلطه  .جنوب، نابرابر اسـت ـ  شمال  وجود ندارد و ترجمه ، يادی
کـه   يدارین، پدیبنابرا .)51: 1386 ،یاردکان ي(مختار کند میرا ابرام  ياقتصاد  سلطه

را بنـا بـه   یز ،دوش یشگفت م يها چشیآمد، دچار پ ینظر م به یهیدر نگاه نخست، بد
و  یزبـان  ي، قراردادهـا یارزشـ  يها نظام ياعتقاد يها چهار عنصرِ ساخت ،ریک تعبی

فرهنگ مقصـد، ترجمـه را    یاسیس يها یشیاند ، و مصلحتیاخالق ي، هنجارهایادب
  ).256 و 255: 1380نسون،ی(راب دهند میشکل  ،رومندین يطرز همواره، به

، هاوسان یجولآشکار و ترجمه نهانِ   ترجمه  دو مقوله ۀیپا نوشتار، البته بر  دهیا
 یفرهنگـ ـ  ی، چهـارچوبِ اجتمـاع  1آشکار  را در ترجمهیز ،افته استی يشتریتوانشِ ب

                                                                 
1. Overt Translation 
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 ینخورده بـاق  امکان، دست گر، تا حدیان متن به زبان دیبه لزوم ب توجهبا  یمتنِ اصل
ـ  ،ماند یم ـ و با توانـد  مـی ، متـرجم  1نهـان   در ترجمـه  یول واقعـه   کـه کنـد   ید سـع ی

در «). درواقـع،  48 و 46: 1388 (هاوس، کند ینیزآفررا با یمعادل یفرهنگـ  یاجتماع
ـ  2یفرهنگ یک صافینهان،   ترجمه تـا مـتن مبـدأ را بـا      شـود  مـی ترجمـه اعمـال    رب

ن یتر کیا نزد). ام91: 1388 (هاوس، »دکنفرهنگ مقصد سازگار  یارتباط يهنجارها
نه به  البته ،کنِ مضمونِ مقاله بود صاف جاده ینوع رو، به شیمتن به مضمونِ نوشتارِ پ

ترجمـه،   ۀبـردن از سـه مفروضـ    ، با بهـره يمحمدکه مراد نگارنده باشد.  یبیآن ترت
ـ فعـال و پو  يموجـود   مثابـه  زبـان بـه  ، فراتررفتن از ساخت جمله، یعنی ـ ا و زای ، و ای

 ۀیفرضـ ایـن  )، 239: 1380 ،ي(محمد ک جملهینبودن زبان به ساخت و مکان محدود
مـتنِ مبـدأ،    یسـ یمتنِ مبـدأ اسـت. در بازنو   یسیترجمه، بازنو که ردیپذ یرا م گنتزلر
 ي). و240: 1380 ،ي(محمد است يئولوژ دیرد که منشأ آن، ایگ یصورت م یراتییتغ

متنِ مبـدأ   يناآشنا يها ویژگیکه مترجم،   است يئولوژ دید که به کمک اکن یاشاره م
فرهنـگ   يگانه بـرا یفرهنگ ب يها و هنجارها که ارزش کند می یسیبازنو یشکل را به

از  يریـ گ ، بـا بهـره  ي). محمـد 241: 1380،ي(محمـد  فهم و انتقال باشد قابلِ ،مقصد
 بازتـاب ، از مقولـه  ریلفوژه یو و گنتزلر و به ،یونوت ،سونیمـ  حاتم ،وماركین يباورها

)، 244 و 243: 1380 ،ي(محمـد هـا   تدر انتخـاب لغـ   یدر ترجمه، حتـ  يئولوژ دیا
ـ   ۀیما مهم که به درون ۀآورد و به دو نکت یم انیم سخن به رو، مـدد    شِیمتنِ نوشـتارِ پ
، کلمـه  یان مطلبـ یـ ب يد متـرجم بـرا  ینکه، شایا یکی. کند میرساند، اشاره  یفراوان م

 ،دشـو انتخاب  4دار رِنشانیغ يا ست کلمهیبا یکه م یرا انتخاب کند، درحال 3يدار نشان
، یواژگـان  ۀند اضـاف یااز فر يریگ ک متن، با بهرهی یگر آنکه، مترجم در بازگردانیو د

ـ از طر ییهـا  ا بخشیبخش  کردن که عبارت است از برجسته کند می ینیآفر نهیزم قِ ی
 کلمـات  یو ضـمن  یحیدادنِ اعتبار تلو قرار تأثیر  بِ کلمات و تحتیترت کاري دست

  ).244: 1380 ،ي(محمد
                                                                 
1. Covert Translation 
2. Cultural Filter 
3. Marked 
4. Unmarked 
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نِ یورد فرجـام اار، بـا دسـت  یبسـ  یپژوهشـ   ارزش با وجودگر هم، ید ينوشتارها
 ) پـژوهش خـود را بـر   115: 1390( ییرضاو  پور ياحمدنگارنده، ناهمانند هستند. 

 ةنفـر 24که گروه  اند دریافتهو   کالم در ترجمه انجام داده يل انتقادیه تحلینظر يمبنا
ـ ا بارهـا ، یبه فارسـ  یسیده از زبان انگلیمترجمانِ متونِ برگز  يو باورهـا  يئولـوژ  دی

ه بـر  یـ ، بـا تک (93 :2009) يویـ گ یمـدن و  زاد فـرح  خود را در متن لحاظ کرده بودند.
 یرِ آگـاه ییـ ر و تغیـ در متنِ هر جامعـه در تکث  يجار يها يئولوژ دیا تأثیر«  مفروضه

 ي هـا  در دهـه  »بربادرفتـه «رمـان   یفارسـ   از سـه ترجمـه   يریگ ، ضمنِ بهره»یفرهنگ
وضوح در هر سـه   حاکم، به يئولوژ دیا تأثیراند که  نشان داده 1380 و، 1360، 1350

 ،یاجهرمفمصک متن شده است. یمتفاوت از  يها آمدنِ ترجمه  دوره، منجر به فراهم
ـ از ا يریـ گ )، بـا بهـره  1387( منـه یمو  یکتاب ـ ی کـه زبـان و ترجمـه،     یآگـاه  شین پ

ـ ا دهنـدة  بازتاببلکه فقط  ،ستندیک نیئولوژ دیا  تـأثیر  یهسـتند، چگـونگ   يئولـوژ  دی
ا یــاز انتخــاب  یهــا را ناشــ و تنــوع ترجمــه یقرآنــ يهــا بــر ترجمــه يئولــوژ دیــا

ـ کامبوز کردزعفرانلـو و  یامیصـ . داننـد  مـی هـا   يئولوژ دیموازات ا ها به ِانتخاب عدم  ای
 فرهنـگ مبـدأ   يهـا  انِ گفتمانین مفروضه که میگرفتنِ ا درنظر ) با62 و 49: 1387(

ه ین توصـ ی)، شکاف وجود دارد، چنی(فارس فرهنگ مقصد يها گفتمانبا  )یسی(انگل
به تعـادل   یآرمان یدسترس يهوده برایتصور و تالشِ ب يجا اند که بهتر است به کرده

ـ  یزانِ ناهمسـان یـ کاسـتن از م  ي، در راسـتا يبه برابر یابیدر ترجمه و دست ن مـتن  یب
ـ ام. یمقصد و مبدأ بکوشـ  فـرض   یناگسسـتن  يا رابطـه ان فرهنـگ و زبـان،   یـ ، مریوی

گر و در طرزِ تفکـر  یدر فرهنگ د یک عنصر فرهنگیکردنِ  آن، وارد یرد که طیگ یم
ز در زبـانِ و  یـ آن عنصـر را ن  یکه صـورت زبـان    ن استیافراد آن فرهنگ، مستلزم ا

، يریـ گ وام  چندگانـه  يهـا  از روش ي). و3: 1370 ر،یوی(ا میفرهنگ مقصد، وارد کن
 کـردن   کـردن، و اضـافه    ، حذفيساز ، واژهینیگزی، جایاللفظ تتح  ف، ترجمهیتعر

ـ  یبرد که انتقـال صـورت زبـان    ینام م ییها وهیعنوانِ ش )، به5-11: 1370 ر،یوی(ا ک ی
 ۀنـ یزم ، از دو مکتـب در جـان  خانو  رزایم. کنند میگر را، ممکن یعنصر به فرهنگ د

اسـت،  » در خدمت ترجمـه  يدئولوژیا« یکیبرند؛  یو ترجمه، نام م يئولوژ دیوند ایپ
ناشـناخته   يهـا  ویژگیاز  ینوع تا به آید میمترجم  ياری به يئولوژ دیمعنا که ا نیه اب

معنا که  نیه اب ،است» ایدئولوژيترجمه در خدمت « يگرید ،کند ییزدا متن، غرابت
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نشِ یست که بـا گـز  ا و همو آید میشمار ن ار بهیاخت یطرف ب یمنفعلِ ب  مترجم، واسطه
 یفعـال، مـتنِ مبـدأ را از صـاف     یصـورت  ک، بهایدئولوژی  هدفمند و آگاهانه يها کنش

 و 10: 1384 جـان،  رزا و خـان یـ (م دهـد  مـی ک خود عبـور  ایدئولوژی ها يریگ جهت
11.()2(  

  يریناپذ ترجمه و ترجمه یستیچ. 2-1
کـردن   دایـ اند: ترجمه عبارت است از پ شناسانده یسادگ ترجمه را به دایناو  وماركین

 ییرنده، نخست از لحـاظ معنـا  یدهنده در زبانِ گ ام زبانِیپ یعین معادل طبیتر کینزد
ن ترجمـه، فـن و   یو همچنـ  ؛)66: 1371 ،يپـور سـاعد   ی(لطف و دوم از لحاظ سبک

ام در یـ را با همـان پ  یدر زبان يام نوشتاریک پی شود می یآن سع یکه ط  حرفه است
ن، متـرجم ابتـدا   ی). بنـابرا 66: 1371 ،يپـور سـاعد   ی(لطف ن کنندیگزیگر جایزبان د

از  يگرید هاي البرا در ق ، آن2ییرد و پس از رمزگشایگ یم» الف«را از زبان  1یامیپ
سـازوکار انتقـال    ۀلیوس شده، به ییامِ رمزگشاین پیسپس، ا ،زدیر یم» الف«همان زبانِ 

ام در زبـانِ  یپ 3يرمزگذار يبرا یگاه، مترجم به منبع د و آنشو یمنتقل م» ب«به زبانِ 
ارتبـاط   يبرقـرار  ی). درواقع ترجمه نوع18 و 17: 1365 دا،ی(نا شود میل یتبد» ب«

مبـدأ و مقصـد    يهـا  انِ فرهنگیو ارتباط م یو تعاملِ زبان یتعاملِ فرهنگ ۀاز دو جنب
تشـابه  ـ  ی، تفـاوت فرهنگـ  یتفـاوت زبـان  ـ  یاست. حال، چهار کناکنشِ تفاوت فرهنگ

: 1386 ،ی(حقـان  یتشـابه زبـان  ـ  ی، تشـابه فرهنگـ  یتفاوت زبانـ  یشابه فرهنگ، تیزبان
ن نـوع  ینِ آنهـا، دشـوارتر  ید که نخستشودار یند ترجمه پدیاممکن است در فر )182

ـ  یها است. پارس نِ برگردانیتر نِ آنها، سادهیترجمه، و چهارم  يسـم بـرا  یبرالیل یگردان
  تام است. يا ، نشانهیو زبان یزاد فرهنگ هم يدن به ناهمانندیبخش وضوح

 یشـناخت  و روان یذهنـ  يندهایافر یدر بررس 4اهیس  اس جعبهیاز ق يریگ با بهره
ـ را ایز ،کنند میه یتشب» اهیجعبه س«ک یمربوط به ترجمه، ذهن مترجم را اغلب به  ن ی

مطالعـه   تـوان  مـی م یرمستقیصورت غ ندها را فقط بهیان نوع فریباور وجود دارد که ا
                                                                 
1. Message  
2. Decoding  
3. Encoding 
4. Black–box Analogy 
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بلکـه،   ،ابنـد یاه مترجم دسـت  یس  ند به جعبهتوان میگر، پژوهشگران نیان دیبه ب ؛کرد
ـ  يها فقط قادرند از راه پژوهش ندمـدار ترجمـه   یا، کـه موضـوع مطالعـات فر   یتجرب

). حـال، آنچـه   72: 1391 (پـاالمبو،  ندها استنباط کنندیان فریرا درباره ا یاست، نکات
 است يا مناسب و برابر با واژه ةکردنِ واژ دای، پآید میشمار  مهم بهند ترجمه، یادر فر

از موضـوعات   1یابی . معادلیابی نامِ معادل به يا دهیآن وجود دارد؛ پد ۀکه قصد ترجم
ـ ا دستورشناسانه ی یواژگان یعمل ،ين کرداریا چنیزِ ترجمه است. حال آیانگ بحث ا ی

همچون فرهنـگ و اجتمـاع و    یفرازبان يها ا متعلق به حوزهیو است  یمنظورشناخت
، مسـتقل نبـوده و   یاز نظر معن یهر متن يها ن منظر، واژهی؟ از ااست ها ت متنیموقع
 یو فرازبـان  ید و بند عناصر و عوامل مختلف اسـت. هـر واژه در بافـت زبـان    یدر ق
آن، مسـتلزم توجـه بـه     يو انتخاب معادل مناسب برا شود میر و ترجمه یتعب یخاص

کـار   که در آن بـه  است یتین موقعیها و همچن ر واژهیآن با سا ینینش ه، همیثانو یمعان
متـرجم در    عمـده  ۀفیکه وظ يا ). حال، تعادل ترجمه23: 1388 دان،ی(سع رفته است

مبـدأ و   يهـا  د که متون زبـان شو یبرقرار م ی، هنگامشود میند ترجمه محسوب یافر
  باشند. )36: 1364، يپور ساعد ی(لطف کسانیمعادل و  یارزش ارتباط يدارا ،مقصد
را بـا   کند که نگارنـده، آن  يا ت از دشوارهیحکا تواند میامر ترجمه،  یدگیچیپ

 ؛اسـت   ، نـام نهـاده  یناوسـک یمل يمعمـا  )47: 1377 جـو،  (صلح آزادانه از يریگ بهره
قائـل  ت یان به سه وضـع یارتباط با بوم يبرقرار ياند برایر تروبریدر جزا یناوسکیمل

ـ آزاد بود که منجر به نما  ، ترجمهیکیانجام داد.  یفیهرکدام هم توص يشد و برا  انی
رسـاند و   یلفظ بود که مفهـوم را نمـ   به لفظ  ، ترجمهيگریشد؛ د ینش مردم میب نشدن

ـ همـراه بـا شـرح     ۀداد؛ و در آخر، ترجم یرا انجام نم یم فرهنگیانتقال مفاه  ا قـرار ی
ام بـود،  یـ درك کامل پ يالزم به او برا يها فرض شیدادنِ پ دادنِ خواننده در بافت و

 ۀنمـود. درواقـع، مواجهـ    یسخت، ناممکن مـ  ین باور داشت، وله آب یناوسکیکه مل
سـم بـه زبـانِ    یبرالیآمد. در برگـردانِ ل  یشمار م ، به2يریناپذ ترجمه یناخواسته با نوع

جملــه و کــالم و  يمعنــاز از واژه و ســاختار و بافتــار گرفتــه تــا یــچ ، همــهیپارســ
 يهـا  انِ زبان مبدأ و مقصد، تفاوتی، میو ادب یادراک يها و نشانه یذهن يها مفروضه

                                                                 
1. Equivalence 
2. Untranslatability 
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 يد و فرصـت را بـرا  کنـ  یدرسـت را نـاممکن مـ    يا که ترجمـه  نهفته است ياریبس
  زند. ی، دامن ميریناپذ ترجمه ۀآورد و به مقول یانه، فراهم میگرا ارزش يها دخالت

ـ بـا ا  ،وجود دارد يریناپذ ترجمه رهدربا يا انگارانه ساده ییسرا چه، سخن گرا ن ی
  میمفـاه  یهـا پوشـش صـوت    واژه ،ه داردیدوسو یشه، وابستگیمضمون که زبان با اند

ر یپـذ  شه را امکانیها به سهم خود، کارِ اند واژه یتعقل  م در مقام هستهیند و مفاههست
خـود بـه کمـک واژه، بـال و پـر      شـه  یشـه اسـت و اند  یش واژه از اندیدایند. پکن یم
 يا شـه یبرادر تـو همـه اند   يشه [این استخوان و ریا تواند میشه یپس اند .رد...یگ یم

ندازد و بـه لفـظ و   یلفظ و واژه را ب ،گر سخنی]، به ديا شهیخود استخوان و ر یمابق
عمـده و   یاو مـانع  يها برا ساختار زبان ین راه، گوناگونید و در ایگر درآید يا واژه

 دارد یهـان یو ک یفرازبـان  ی، خصـلت یادراك انسان اینکه رود؛ چه یشمار نم به یاساس
ــداد ــ40: 1370 ،ي(ح ــان  ی)؛ ول ــتند کس ــذ  یهس ــمنِ پ ــه ض ــهیک ــ  رفتنِ مقول  یذات

بسـت   از بـن  ییرهـا  يبرا يند: صفویانه بجویم یراه کنند می، تالش يریناپذ ترجمه
سـپس   و )67: 1374 ،ي(صـفو  مترجم  ارگانهچه هايدر آغاز، اجبار ،يریناپذ ترجمه

ان یـ و در ضمن ب هااریاز آن اخت یکی  انهی. در مشمرد برمی او را  گانه هفت هاياریاخت
 هـاي اریم و اصـطالحات، کـه از اخت  یهـا و مفـاه   اسیـ ها و مق مثال يبرا يساز معادل

نـد:  یآفر یبسـت مـ   کـه بـاز هـم بـن     کنـد  مـی د یـ را ق ی، شرطآید میشمار  مترجم به
مـتن مبـدأ    يخـاص بـرا   یتیهـو  ةاصطالحات وابسته به فرهنگ زبان مبدأ، القاکنند

  ).67: 1374 ،ي(صفو نباشند
ان مردمـان و سـپس   یـ آن در م يهـا  بازگفت ۀنیزبان را از زم توان مین، نیبنابرا

ـ ز ،دکـر مترجمان جـدا   ـ   ی ـ از آنکـه پد   شیرا زبـان و ترجمـه، ب وابسـته بـه    يهـا  دهی
ـ پد ةباشند، در محاصـر ن یمع يها تیموقع  قـرار  يا نـه یو فرازم یفرافرهنگـ  يدارهای

سـخن گفتـه اسـت؛     یارتبـاط فرافرهنگـ    هیپا بر یفرافرهنگ  ، از ترجمهیانقدارند. ح
ط یمتناسـب بـا شـرا    ،ان شـده اسـت  یمبدأ ب ۀمخاطبانِ جامع يکه برا یی، محتوایعنی

 یارتبـاط فرافرهنگـ   .شـود  مـی مقصد، بازگو   مخاطبان در جامعه یو اجتماع یفرهنگ
ر یتفسـ  ،يگریح مترجم از فرهنگ دیو صح یچهار مرحله دارد: درك و شناخت کاف

گـذار متـرجم از    ،مبـدأ   نشِ آن در جامعـه یت آفریتوجه به موقع ام بایمحتوا و متن پ
تعامـل متـرجم بـا     ةو نحـو  ،حـاکم بـر آن   یو اجتمـاع  یفرهنگـ  يمتنِ مبدأ و فضا
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ن منظور که متـرجم  یه اب ،آن  هنگامِ ترجمه موجود در متنِ مبدأ به یفرهنگ هاي همقول
ن فرهنگ مقصد است؟ کدام امخاطب يترجمه برا ا متنِ مبدأ، قابلیکند آ  يریگ میتصم

ـ ا  بـه ترجمـه   تـوان  مـی ترجمه کرد؟ چگونه  توان میبخش از مطالب را  ن مطالـب  ی
 د امکان به مخاطب منتقل شـود متنِ مبدأ تا سرح يب، محتوایترت نیا هب کهپرداخت؟ 

 یو تــوانشِ زبــان مــزیه یتــوانش ارتبــاط ۀ، از دو مقولــبِــل). 187: 1386 ،ی(حقــان
ـ از پد تـوان  مـی کـه   دهـد  میرد و نشان یگ یبهره م یچامسک تـوانشِ  «بـا نـامِ    يداری

که  کند می يادآوریکه به مترجم  يا دهید؛ پدکراد ی )47: 1388 (بل، »مترجم یارتباط
هـا را بـا    ره باشد تـا بتوانـد مـتن   یست بر هر دو توانش چیبا یند ترجمه، او میادر فر

کـه   يامـر  ؛دکنـ  یمـتن، بـازگردان   ةکنند متن و مصرف ةنندیعطف توجه به بافتارِ آفر
و  یموجود در بافتار اجتمـاع  يباورها توان میان، نین میگمان دشوار است و در ا یب
خواست که هم بر فرهنـگ مبـدأ و هـم بـر     د و از او کرز ذهن مترجم را فراموش ین

  ره باشد.یچ ،فرهنگ مقصد
 به ما آموخته است کـه ترجمـه همـواره تـابعِ فرهنـگ مقصـد اسـت        نسونیراب

 يهـا  یهمچـون آگـاه   ییهـا  تیآمدنِ وضع گرد  هم ) و کنار255: 1380 نسون،ی(راب
شدن در  ور غوطه) یزن (گمانه گانهیدادنِ خود در فرهنگ ب اس) قراری(ق یفرهنگ انیم

و مـورد   بـوده ار دشـوار  ی)، بسـ 242-268: 1380 نسـون، ی(راب (اسـتقراء)  هـا  فرهنگ
زبـانِ مقصـد    ةسندیزبانِ مبدأ و نو ةا خود را خوانندیبودن  شماتت تظاهر به مترجم

 یعنـ یمتن مبدأ است؛  ةنخست، خوانند کند میآن وانمود  ی. مترجم طاست وانمودن
زبـان   ةسندیفهمد و سپس، نو یآنان نوشته شده، م يمتن براکه  یمطلب را مانند کسان

 ةدهنـده دربـار   سـفارش  هـاي  خواسـته سد کـه  ینو یچنان خوب م یعنیمقصد است، 
 یجـالب  ۀ، نمونفورد کت). 215: 1380 نسون،ی(راب دکن یمخاطبان ترجمه را برآورده م

ن عنصـر  یگفت که اد یبا Democracy  : دربارهکند میذکر » يریناپذ ترجمه« يرا برا
، معنا یالملل نیب یدر تمام موارد، اصطالح  است نیبودن ا یالملل نیب ياست و اساساً

ن کـار  یبه ا يازین در بسیاري از موارد،را یز ،ر استیناپذ ، ترجمهیادشدهکه اصطالحِ 
، »یالملل نیاصطالحِ ب«ها حضور دارد؛  از زبان ياریبس واژگاناکنون در  چونست، ین

مشـابه و   یو خطـ  یمختلـف، نمـود واجـ    يهـا  که در زبـان  است یواژگان يعنصر
 یطـ یمح هـاي  ویژگـی کامـل  » فیط«دارد.  یمشترک یبافت يز معنایص و نیتشخ قابل
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 یکه در برخـ  است هایی ویژگی ةدربردارند Democracy یبافت يارتباط با معنا قابل
در هر مورد خاص،  گر وجود ندارد.ید یوجود دارد و در برخ یاسیو س یط ملیشرا

 کنـد  میت یمناسب هدا یطیمح هاي ویژگیسمت انتخاب  بافت، عموماً خواننده را به
  ).163: 1370 فورد، (کت

که متـرجم   یمیاست و هر تصم يدار ت آگاهانه و جهتین، ترجمه، فعالیبنابرا
ـ  یو هر روش کند میکه انتخاب  يا نهیرد و هر گزیگ یم رد، همـه،  یـ گ یش مـ یکه درپ

). 819: 1383 ،ي(غضنفر ک مترجم استایدئولوژی يها يریگ متأثر از جهت ينحو به
در ترجمه وجود نـدارد و هـر    ید کلیچ بایکه ه آید می نظر ن بهیسو، چن کیحال، از

ط، یبرگرفته از همـان شـرا   يارهایبا معباید است و  یط خاصیترجمه، متعلق به شرا
گذاشـتنِ خواننـده در طـولِ     سـو، آزاد  گرید ) و از5: 1384 جو، (صلح ده شودیسنج

 یحلـ  )، راه43: 1386 جـو،  (صـلح  مفصـل  يهـا  ا متن با نوشتنِ مقدمهیکتاب   مطالعه
هـا و   ید بتوانـد از بسـامد نادرسـت   ی، شـا یناهمانند فرهنگـ  يها تیدر موقع که است

، 1یانطبـاق  هـاي  لیهمچـون تعـد   ییهـا  گرنـه، مقولـه   و ؛ها در ترجمـه بکاهـد   يکژ
اسـت کـه    ییهـا  وهی، از شـ 4کـردن  ، و مثلـه 3کـاري  دستوتصرف و  ، دخل2چرخش

 جـان،  رزا و خـان یـ (م هـا  ک، در برگردانِ مـتن ایدئولوژی يباورها تأثیر ریمترجمان، ز
 يکردهـا یرو ةعهـد  بهن دست، یاز ا ییها ترجمه یبندند. بررس یکار م )، به22: 1384

ـ است. از ا یمطالعات فرهنگ ـ ن دی چـه مطالعـات   یکـه از در  یپژوهـان  ترجمـه دگاه، ی
را کـه ترجمـه در آن    يا یو اجتمـاع  یط فرهنگـ یشـرا  ،نگرند یبه ترجمه م یفرهنگ

توجه دارند که در  ییها تر، آنها به ارزش قیان دقیرند. به بیگ ی، درنظر مشود مید یتول
ک، ژیایـدئولو ت یـ کـه ماه  ییها میژه، تصمیو گذارد؛ به یم تأثیرمترجمان  يها میتصم

مـتن، خواننـده و فرهنـگ     ها در مین تصمیاثر ا یدارند، و به بررس یو اخالق یاسیس
ا در ی یخیمختلف تار يها ت و تعارض که در دورهیچون هو ییها ز جنبهیمقصد و ن

  ).34: 1391 (پاالمبو، پردازند ی، مشود میده یجوامع خاص در کار مترجمان د
                                                                 
1. Adjustment 
2. Refraction 
3. Manipulation  
4. Mutilating 
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  سمیبرالیل يمعنا رهدربا. 2
ت، یـ ار جامعیـ شه، چهار معیاز اند ایدئولوژيز ییتم ي، براسیدیر مک، به نقل از یرن

. شمرد می)را بر106 و 105: 1374 ،ی(رن يت گسترش، و پرشوریت اشاعه، قابلیقابل
 ییهـا  شـه یاند دارايسـت  یبا ی، هم مـ ایدئولوژيک یعنوان  سم بهیبرالین منظر، لیاز ا

انسـان    ت انسان در جهان، رابطهی(مانند موقع از مطالب مهم ياریهمخوان درباره بس
 یاجتماع يها ن هدفیبه واالتر یابیل دستین وسایبا پروردگار، سرشت بشر، و بهتر

 یاسـ یس يها درازآهنگ، باورها و کنش يا دوره يست برایبا یهم م ؛باشد )یاسیو س
نقـش  رفتـه شـود و   یاز مردمـان پذ  ياریبس ياز مردم را شکل دهد و از سو ياریبس

روان، یـ پ يکـرده باشـد؛ و هـم بـرا     يبـاز  ،ا چند ملـت یک ی یاسیدر امور س  یمهم
ار یبسـ  تـأثیر روان، هـ ر یاسـ یس يها د و در باورها و کنشکنجاد یا ینیتعهدات سنگ

  ارده باشد.ذگ
آن  یآورد که موضـوع اصـل   یشمار م ، بهیاسیس ایدئولوژيسم را یبرالی، لوودیه

طـور   که افراد بتوانند در آن، منافع خـود را بـه   است يا تعهد به فرد و ساختن جامعه
سـم عبارتنـد از: اصـالت فـرد، اصـالت      یبرالیل یاصل يها دست آورند. ارزش کامل به

ـ یبرالی). ل77: 1387 وود،ی(ه و تساهل ،عدالت ،يعقل، آزاد ن یتـر  يگمـان قـو   یسم ب
 یبرخـ  در عمـل، غرب بـوده اسـت و    یاسیسنت س ةدهند ک شکلایدئولوژی يروین
. داننـد  می یکی ،با تمدن غرب یطورکل شده و به یغرب صنعت ایدئولوژيسم را یبرالیل
 یه، بازتـاب یسم اولیبرالیسم بود. لیتالیسم و رشد کاپیسم محصول شکست فئودالیبرالیل

و از آن زمـان بـه بعـد،     بـود  ظهـور  درحـال  یمتوسط و صنعت ۀطبق يها یطلب از جاه
سـم در شـکل   یبرالیانـد. ل  هـم داشـته   با یکیار نزدیرتباط بسسم، ایتالیسم و کاپیبرالیل

و در  ،حمله یفئودال هايازیبود که به حکومت مطلقه و امت یاسیس يا اش آموزه هیاول
ـ حما یندگیز حکومت نمایمقابل، از حکومت مشروطه و بعدها ن  وود،یـ (ه ت کـرد ی

1387 :78.(  
ـ ، بلکـه  ایـدئولوژي ک یسم را نه یبرالیل  ؛رنـد یگ یدرنظـر مـ   1ایـدئولوژي ک فرای

نهند.  یان میبن یاسیک و سایدئولوژی يها بحث يرا برا ییها هیکه پا ینیقوان  مجموعه

                                                                 
1. Meta Ideology 
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. 2ریـ تا به خ دهد می 1ت را به حقیاولو ،سمیبرالیکه ل ده استین عقیانگر این امر، بیا
مـردم و  جاد کند کـه در آن،  یرا ا یطیشرا کهسم در تالش است یبرالیگر، لیبه کالم د

ـ   یفیات خوب را طبق تعریها بتوانند ح گروه چ یهـ  یکه از آن دارند، دنبال کننـد؛ ول
ـ ز یتجـو  ،خوب است يزیه چه چکنیبر ا یرا مبن يا ژهیو ةدیعق  کنـد  مـی ج نیا تـرو ی
ـ را با یاسـ یس يها ایدئولوژي  درباره ی). هر شرح79: 1387 وود،ی(ه سـم  یبرالید از لی

 وود،یـ (ه اسـت  یغرب صنعت ایدئولوژيسم درواقع یبرالیکه ل ن سببه ایآغاز کرد؛ ب
1389 :67.(  

ـ رش ایبـا پـذ   نسنتیو ـ ن و ظریتـر  دهیـ چیپ«سـم  یبرالین بـاور کـه ل  ی ن یتـر  فی
 ةواژ یاسـ یو س یاسـ یرسیغ ي)، کاربردهـا 41: 1378 نسـنت، ی(و »است ها ایدئولوژي

: آموزش و پرورش گسترده و پردامنـه،  کند می يبرشمار یخیتار يبرال را از منظریل
 يهـا  شـامل ارزش  يف و آزادمرد و شهروند افتخاریک مرد شریآموزش و پرورش 

، یدست و گشاده یو بخشندگ يو مدارا و بزرگوار یشیاند ز همچون روشنیآم نیتحس
از  يبـاره، طرفـدار   و زن یعمل قائـل اسـت؛ مـرد الابـال     يخود آزاد يکه برا يمرد
ـ د بـه عقا یل شدیکه م ی، کسین اخالقیو فقدان توجه به قوان یسعمل جن يآزاد د ی

و  يشـرفت و آزاد یمانند تسامح و پ یل اخالقیها و فضا از ارزش یدارد؛ نوع یمذهب
ذهن و تسامح و مـدارا و سـعه صـدر و     یبرال، فراخیل ۀنهفته در پسِ کلم ییفردگرا
طلبان و سرسـپردگان بـه سـلطنت     ، مخالفان سلطنتیروح يو بزرگوار یشیآزاداند

 یجـاد قـانون اساسـ   یس و ای، هـواداران تأسـ  هـا  ون و مـالك یاشراف و روحـان  یعنی
و  یخـواه  يو جمهـور  یکـال یراد يها شیمطبوعات، داشتن گرا يو آزاد یرمذهبیغ

: 1378 نسـنت، ی(و عمـل  يو آزاد یطلبـ  و طرفداران خطرناك اصـالح  ید انقالبیعقا
43-41.(  

ونـد  یپ یسم را به دوران قرون وسـط یبرالیو خاستگاه ل یخیتار ۀنیزم دگرو  بال
در اروپا: شـأن   ییقرون وسطا  مشخص جامعه يمایدر برابر دو س ی؛ واکنشدهند می

 يز آشـکار یچ تمـا ی، هیقرون وسط ي. درواقع، در اروپاینسب یو شأن اجتماع ینید
ش را در نجـات ارواح  یت خـو یمأمور، یحیمس يسایسا و حکومت نبود. کلین کلیب

                                                                 
1. Right  
2. Good 



53 

سی
پار

 واژ
انی
ارگ
 انگ
انی
گرد

سی
سیا

ان 
گ

 
ونه
(نم

سم)
رالی
ی لیب

ژوه
پ

 

ن کار، آمـوزش  یدادن ا انجام ةوین شید و بهترید یدن به قلمرو پروردگار میرس يبرا
ـ جـز ا  ینشـ یکه ب ی، کسانترتیب این هدرست بود. ب  دهیا عقی، 1ینییآ راست ییو برپا ن ی

سـا  یکل يها تالش يبرا يدیکردند، تهد یکامل رد مطور  بها آن را یت داشتند یحیمس
سـا در  یآمدنـد. کل  یشـمار مـ   دانست، به یمنظور انجام دادن آنچه کار و اراده خدا م به

ـ پاسخ به ا ـ ن تهدی گـر  یجسـت و از شـاهان و د   یش بهـره مـ  یدها، از قـدرت خـو  ی
بـا   يسـاز  بـا اسـتفاده از قـدرت خـود، همسـان      کـه خواسـت   یم ییایدن يها قدرت
ـ ـ   شیز به سهم خـو ین ییایل کنند. حاکمان دنیسا را تحمیکل يها آموزه موجـب   ا بـه ی

منـد بودنـد    معموالً عالقـه  ـ  ل به حفظ نظم در قلمروشانیسبب تما ا بهی، ینیاعتقاد د
سـرکوب کننـد. پـس در سراسـر      ،دانسـت  یمـان مـ  یا یا بیسا مرتد یرا که کل یکسان
نـان حاصـل کننـد    یاطم که، متحد شدند ینیو د یاسیقرون وسطا، مقامات س ياروپا

دن به یشمول رس ن و جهانیروم، که به گمان آنان راه راست يسایکل يها آموزههمه با 
 ییو جـدا  ینـ ید ي). پس آزاد73: 1382 (بال و دگر، ندشوقلمرو خدا بود، همسان 

ـ ن دیا ين از حکومت، اقتضاید ان، ییسـا یسـا و کل یدگاه تـازه بـود کـه از منظـر کل    ی
  گانه بود.یب ییها شهیاند

ن ینخست يها برالید لیمعرضِ انتقاد شد قرون وسطا، که در  گر جامعهید يمایس
 یگاه اجتمـاع یاش بر جا که شالوده يا نام داشت. در جامعه ینسب یبود، شأن اجتماع

شـده   نیـی هر شخص به هنگام تولد، ثابـت و تع  یگاه اجتماعیاستوار است، جا ینسب
بـاژگون،   اي گونـه  ها بـه  برالیبکند. ل تواند مین ير آن چندان کارییتغ ياست و او برا
بودند که در آن هرکس قـرار اسـت    یاکتساب یگاه اجتماعیبر جا یمبتن  هوادار جامعه

جامعـه را داشـته باشـد. آنچـه      ـ  نییپا یا حتیـ   افتن به باالی راه يکسان برای یفرصت
 يو ۀکـرد، رتبـه و طبقـه و رسـت     ین مییتع ینیزم یفرد را در زندگ یگاه اجتماعیجا

ت کـرد؛  یجاد و هم تقویرا هم ا یمصنوعِ اجتماع يبند مرتبه گونه اینسم یبود. فئودال
  ج جامعه را به دو طبقهیتدر ت بهی، ارباب و مباشر و دالور و رعيک نظام مانوریدر 

ـ و کردند که کم يبند مینژادگان و عوام تقس ةگسترد ش در آن، صـعود بـه مرتبـه و    یب
 یون اجتمـاع یان و نجبـا و عـوام، فورماسـ   یـ ود. روحاننمـ  یرممکن مـ یباالتر غ  رسته

                                                                 
1. Orthodoxy 
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ـ هر شخص، چه سرف چـه نـژاده   «دند: کر یم يبند قرون وسطا را صورت ياروپا ا ی
ر ییـ تغ يهم بـرا  يشد و چندان کار یمتولد م ینیمع  ا رستهیآزاد، در مرتبه   یفرد عام

  ).  76 و 75: 1382 (بال و دگر، »ست بکندتوان میآن ن
و  يفـرد  يهـا  و مـنش  ،نهادهـا  ،سـاختارها  ،از باورها يا مجموعه يسم، حاویبرالیل

عنـوان   سازند کـه از آن بـه   یرا م ایدئولوژي یگر نوعیکه در کناکنش با همد است یجمع
و  يهمچـون فـرد و آزاد   ییهـا  ؛ ارزششود میاد ی یبرال دموکراسیل يها حکومت يمبنا

و  یــیگرا دهیــو فا یعــیکومــت مشــروطه و حقــوق طبحخــرد و عــدالت و تســاهل و 
- 127: 1379 وود،یـ (ه یـی گرا مثبـت و کثـرت   يو آزاد فردگراییو  یسم اجتماعینیدارو
 ،ش از قرن نـوزدهم وجـود نداشـت   یتا پ ،مند نظام یاسین سییک آی  مثابه همه به نی). ا61

ـ   استوار است ییها هیاما بر نظر ـ سـال پد  صـد یش از سیکه در طـول ب  يوزدار شـد و آر ی
ن مسـتبد و  یسـالط  ییبودنـد کـه فرمـانروا    يطلـوع و ظهـور   متوسـط درحـالِ   يها طبقه
ـ   ین را برنمـ ین خـدا بـر زمـ   یان جانشـ یدار و روحان نیت زمیاشراف ر یـ تعب بـه  یتافتنـد. ول

هـا   شـه یاز اند یمشخص یخیحرکت تار«سم را یلابریبتوان ل شود می، آنچه سبب آربالستر
 (آربالسـتر،  »شـود  مـی آغـاز   يگر صالحان رنسانس و اید دانست که با جریدر عصر جد

و گرنـه   ،)اسـت 14: 1377 (آربالسـتر،  »يفرد ياعتقاد به ارزش آزاد«)، همانا 14: 1377
ـ   یبه زندگ ینگرش  مثابه سم بهیبرالیل« ـ   مـدت » ، معقـول و آزاد یشـکاك، تجرب ش از یهـا پ

» نیلنـ تـا   یموسـ سـندروم  «آن را  تـوان  مـی کـه   ییدار شـده بـود، تاجـا   ید پدیعصر جد
ـ ما بـن  ید. پـس برخـ  یـ نام )15: 1377 (آربالستر، شـه در  یر ،سـم یبرالیل یفلسـف  يهـا  هی

دهم و نـوزدهم اسـت. بخـش    جـ ار دورتر از قـرن ه یکه بس گر داشته استید ییها زمان
و  يکـار  محافظه یاسیشه و کنش سیاند  سم به دو سنت عمدهیبرالیاز انتقادها به ل يا عمده
کـار و   هـر دو دسـته متفکـران محافظـه    «، ير گـر یـ تعب بـه  گردد؛ اما بنا یسم برمیالیسوس
انـد   مطرح کـرده  یبرالیل ۀسم و جامعیبرالیمفهوم ل  را درباره یلیاص هايست، انتقادیالیسوس

درك و درخـور   بـار آورده اسـت، قابـل    سه سنت را به که هر يا یخیتار ۀنیزم که تنها در
ـ خ ای). تـار 131: 1381 ،ي(گـر  »توجه هسـتند  ـ سـم متصـل بـه ا   یبرالیل  دهی ـ  يآزاد  دهی ا ی

سـم بـر سـه    یبرالی، لیخیکردن روح بشر بود. از منظـر تـار   است و هدف، آزاد يآزادساز
 یاسـ یم)، و سسـ یو پروتستانت ي(روشنگر ي)، معنوییاقتصاد بورژوا ۀ(توسع يند مادیافر

  )3(استوار است. )18- 34: 1383 دفام،ی(توح ک)یبورژوا دموکرات يها (انقالب
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  سمیبرالیک لایدئولوژی یگردان یپارس. 3
گر قـرار  یدو گـروه در تقابـل بـا همـد     یسم به زبان پارسیبرالیل  هنگام برگردانِ واژه

 ۀند و آن را با مجموعـ یگو یسم سخن میبرالیکه هوادارانه از ل یگروه یکی ؛اند گرفته
 ةنـد یو راه آ کنند می یگردان یخواهانه پارس يو آزاد ،انهیجو ينگر، آزاد مثبت یواژگان

همچـون   ییهـا  هیند. نشریجو یآن م یتیهو يها هیما را در کاربست درون يکشوردار
 ،»بهـار « ،»ن گفتگـو یـی آ« ،»نیـی آ« ،»مهرنامه« ،»راه نو« ،»گفتگو« ،»ران فردایا« ،»انیک«
ـ پو  شـه یاند« ،»گـذار « ،»تجـارت فـردا  « ،»عصـر مـا  « ،»بهمن«  ،»شـهروند امـروز  « ،»ای
 يریـ گ با بهره »صدا«و  ،»اصالح  شهیاند« ،»ایپو  جامعه« ،»ارغنون« ،»مدرسه« ،»آسمان«

ـ  یپ يکشورها هان نسبت بیرانیا یماندگ عقب یشناس بیاز آس و  یشرفته و مـدرنِ غرب
ن بـاور  ین، بر ایالت يکایو آمر ییایآس ۀافتی شرفت و توسعهیپ درحالِ يکشورها یحت

است و در غربِ مدرن رخ داده است  یکیکه راه توسعه  کنند میشند و عمل یاند یم
اصل ف نشِ خطیساز آفر که سبب است يا جانبه سمِ همهیبرالیز لیآن ن يفکر يربنایو ز

ـ انِ دالیاز ب توان مین نوشتار یشده است. در ا یو ترق یماندگ ان واپسیو فرقانِ م ل ی
مثبـت دارنـد و    ییار معناکه ب یجست؛ واژگان يژه دورینشِ واژگان ویگز يآنان برا

ــت،  یبرالیل ياز ژرفــا يخبــر یاگــر کســ ســم نداشــته باشــد، در همــان نگــاه نخس
  رد.یپذ یرا م و آن کند میسم نگاه یبرالیشانه به لیاند مثبت

ـ هم دارد که جـز ا  یهم هست و هواداران يگریدگاه دیاما د شـند و  یاند ین مـ ی
 یقتـ ین حقیا .دانند مین و زمان یخداوندگار زم یاز بندگ يسم را آزادیبرالیقت لیحق

ــذ ــل دو جرین را ســتیاره زمــیخ ســیکــه امــروزه تــار ر اســتیانکارناپ ان یــز و تقاب
ـ عنـوان   سـم بـه  یبرالیز لیزنـد: سـت   یرقم مـ  یاسیسـ  یفرهنگ ک، ایـدئولوژی ک نظـام  ی

معاصـر؛   یو حرکت اسالم ینید ینیب و جهان ایدئولوژيبرابر  در یاسیو س یاجتماع
جبهـه   یت آسـمان یاز هـدا  گریـز و  یو تکنوکراسـ  يساالر هیسرما ۀسو، سلط کی در

قـرار   یت آسـمان یو هـدا  یاز وحـ  يرویو پ ییگرا تیگر، معنویدسوي  گرفته و در
 (زرشـناس،  اسـت  یخیبـزرگ تـار   ییاروین رویا  صحنه ،ران ما خودیدارد. امروز، ا

ـ و سم و بهیبرالیآنان، در ل نگاه از). 7: 1378 ختـه بـه   یآن کـه آم  یاسـ یدر بعـد س ژه ی
شـده   ت قـانون وضـع  یـ و حاکم يبشر يگذار نظام قانون يبرقرار«است،  یدموکراس

 یت قـانون الهـ  یـ در مقابل نظـام حاکم «ن لحاظ یه اکه ب ،آید میظر ، مدن»ط بشرتوس



56 

م س
علو

مه 
شنا
ژوه
پ

 یاسی
® 

ال 
س

دهم
یاز

 
® 

اره
شم

 
 اول

 ®
ان 
مست

ز
13

94
 

از  یچیکـه سـرپ   یم الهـ یق و تعـال یاز حقـا  يرویشأن بشر نه پ .است... )ی(تئوکراس
. آید میشمار  )، به8: 1378 (زرشناس، »خودمحورانه يگذار و قانون یعت آسمانیشر

ک ایدئولوژین صورت یتر ید اصلیسم شایبرالی، ليا دهین عقیاز منظر باورمندان به چن
و  یخـواه  يآزاد يمعنـا  سـم در لغـت بـه   یبرالین بوده است. لیبشر از د گردانی روي
 یو محرمات مـذهب  ینید یدهايق یفدرواقع، ن يها از آزاد برالیاست و ل یطلب يآزاد

کـه بـر    يتأکیـد ل یـ دل سم بـه یبرالیکردند. ل ینفس اماره را طلب م يو آزاد یو اخالق
 يونـد یدارد، طبعـاً در پ  يسـوداگر   هیـ ج روحیو تـرو  تیـ نفس امـاره و اباح  يآزاد

 (زرشـناس،  ردیـ گ یقـرار مـ   يسـاالر  هیو سرما ییو سودجو يدار هیتنگاتنگ با سرما
ت یـ ان ماهیـ ب يبـرا  یبـا بـار منفـ    ین، واژگان و اصـطالحات ی). بنابرا10 و 9: 1378

، موجـب  یرتخصصـ یغ يکه در نگاه نخسـت و از منظـر   شود میده یسم برگزیبرالیل
، یالهـ  یت وحـ یاز از هـدا یـ ن یب يبشر یئگردد: عقل جز یآن م یطرد و رفضِ ذهن
 زهیاست، سکوالرین از سید يو عنصر مذهب، جداساز یو اله ینیفراغت از تفکر د

منبع قادر  ی، نفیشناخت معرفت يانگار تی، باور به نسبیو مدن یات اجتماعیکردن ح
ار یـ مع  مثابـه  ان بـه یـ آدم ییسـودجو   زهیـ از اصـالت منفعـت، انگ   يروی، پیبیمطلق غ

ـ ، مسخ باطن دیف اخالقیعنوان منشأ تکل به یص خوب و بد، نفع شخصیتشخ ن و ی
ـ د یاسـ یو س یاجتمـاع  هايو حذف دسـتور  ینیحفظ ظواهر د و انکـار   ین، و نفـ ی

  سم.یالیرش الحاد و ماترین و پذیآشکار د
را  يا یقولِ طوالن ، نقلِیپژوهش ينگارنده برخالف انضباط معهود در نوشتارها

سـم،  یبرالیل ایـدئولوژي : دانـد  مـی  يه چنـان بـاور  یما انگرِ درونیب را آید می یکه در پ
ت یـ و اباح يسـاالر  هیه سرمایج و توجیترو لوژيایدئود و یت بشر جدیتجسم نفسان

ل داده و جـزء الزم آن بـوده   یرا تشک ید غربیجد یاسیتفکر س يمرکز  بوده و هسته
ـ     يادی، مظهر خودبنایدئولوژين یاست. ا اسـت.   یو اعـراض از حـق در تمـدن غرب

سـتند کـه   یگنجـد و مـردم آزاد ن   یسم نمـ یبرالیدر ل ینیانت و حکومت دیرجوع به د
ـ ز ،میخـواه  یم ینیم و حکومت دیدان یانت جدا نمیاست را از دیند ما سیبگو را در ی

متابعت  یخواهم از قانون آسمان ید میست و حق ندارد که بگویبشر آزاد ن ،سمیبرالیل
برونـد کـه    یخود عمل کنند و به راه يکه همه برا ن استیسم ایبرالیقت لیکنم. حق

ـ سـم را با یبرالیل يهـا  بـرد. نطفـه   یمـ شـان را  یغالب بر عـالم، ا  یطانیقدرت ش د در ی
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خ ین استبداد تـار یتر رحم ین و بیتر دا کرد. جامعیگذاشته پ يها و استبدادها تیفرعون
؛ کنـد  میهم اکتفا ن یاسیس يکه به استبدادها است ید غربیبشر، استبداد جد یزندگ

سم رکـن  یبرالیگردن گذارند. اگر ل ت غرب را برید عبودید قیبلکه تمام مردم عالم با
خ مـا  ید بـوده، در نسـبت بـا تـار    یجد ۀخ تمدن غرب در عرصیتارنفک یو ال یاصل

ند کـه  هسـت  ن امـر ی، گواه بر ایخیرود. شواهد تار یشمار م به یکامالً واردات يا دهیپد
د آمـده  یدر لندن و تهران پد ياز دل مجامع فراماسونر ،رانیسم در ایبرالیل ایدئولوژي

ق یـ و تعم يسـاالر  هیگرانـه سـرما   نظام غـارت  يآن، برقرار یخیتار  فهیو نقش و وظ
 یک وابسـتگ ایـدئولوژی سـم، سـرپل   یبرالیگـر، ل یان دیـ بوده اسـت. بـه ب   ییگرا غرب

  ).66 و 65: 1378 (زرشناس، گانگان بوده استیار ما به بیع تمام
سم و یبرالیگمان کنند که نه ل یران، سبب شد برخیدر ا یانقالب اسالم يروزیپ

بشـر را بشناسـند و مطـابق بـا      ینـد سرشـت واقعـ   توان میکدام ن چیسم، هیالیسوسنه 
ـ سبب، نظر  به همینند. کنو اقدام  يزیر انسان، برنامه یقیحق يها يازمندین  یاسـ یه سی

هـا و   یدانسـتند کـه از همـه کاسـت      یرا راه سـوم  آن نهادنـد و آن  يجـا  اسالم را بـه 
 ین، در آغـاز، نـوع  یو رها است. بنـابرا  يبر ،کایدئولوژی يها گر سنتید يها يکژ

 یآمد و حالت یشمار م به شرویپ ایدئولوژيسم که یبرالیل در موردپروا و کامل  یانکار ب
 ده، معنا نشـ یدرست سم، بهیبرالیشد واژه ل یافت که سبب میرانه داشت، رواج یگ جهان

ـ ک دیـ اصـل منحـوس تفک  «همچون  ییها د؛ نسبتشوبرگردانده ن یو به پارس ن از ی
ش و اختالط با مردان، اسـتعمار،  یزن در آرا يژه آزادیو ت بهیشخص ياست، آزادیس

ــدئولوژي ــ ای ــاع جدیونالیناس ةدیپوس ــم، ارتج ــس ــا صهید و در پی ــد ب ــم و یونیون س
گونـه   ایـن داشـت.   ین نگـاه یت از چنیحکا )12-29: 1362 ،ییای(در »يفراماسونر

 يمعنـا  یدرسـت  ست بهتوان میبودند که ن یسراسر افراط یدگاهید ةندیزا ییها نگرش
نادرسـت و   یفـ یافتـاد و تعر  یبس خطرناك مـ  ییها چاله سم را بفهمد و در دامیبرالیل

و  يفــرد يهــا ارزش يســم بــرایبرالیل«د: دا یســم ارائــه مــیبرالیل ةگــرا از واژ کــاهش
مختار و آزاد است که هرچـه   ید هر انسانیگو یو م شود میقائل ن  یاحترام یاجتماع

ـ ا و مست گـردد.  دیکند، قمار و زنا نما يبخواهد انجام دهد، برقصد، باز ن کارهـا  ی
، ن يبرا یندارند و مالمت یفر قانونیک ـ ست. اگر مـرد اسـت   یمرتکب آن، عرفاً ا زن، ی

ـ (در »انجام دهنـد  يست که هرکارا آنها يفرد يآزاد عتیطب يه، مقتضایبالسو  ،ییای
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ــرشِ بــه  شــهی). ر100: 1362 ــدت نگ ــه لیبدب  ش ــه رواج یبرالینانــه ب ــرب، ب ســم و غ
کـه البتـه    گردد میشاانقالب بازیران پیشه در ایدگرمآب در ساحت اندیها يها شهیاند

ـ و دنبال شد؛ بـه  يشتریحدت ب و  در دوران پساانقالب هم با شدت کـه   یژه از زمـان ی
ده یـ فروکاه سـروش و  يداورافت و به جدالِ ی یرانیا ی، شکلپوپرو  دگریها يدعوا
  سم بود.یبرالیت لید از ماهیجِ انتقاد شدیجنبانِ ترو ، سلسلهدیفرد داحمدیسشد. 

دا کـرده  یـ پ ی، ترقـ ییخو ست: بشر در ظاهر و باطن، در گرگا او يها از نوشته
ت و یقـت و انسـان  یشـدن از حـق و حق   ش و دوریپ ت انسان، در فرار بهیاست. انسان

کرده اسـت.   دایپ یترق يا روزنامه یزن در روزگار قلم ،ممسوخ یدفاع از صورت نوع
کـردن قـرآن و قـرآن را برداشـتن و       یسـت یبرالیسـم و ل یبرالیعصر ما، عصر دفاع از ل

حقـوق بشـر بـر آن زدن و     یجهـان   هیـ زدن و اعالم یکراسوو دم یستیبرالیصورت ل
بردن به باطـل اسـت، گرفتـار     ونه و پناهخواندن، که عبارت از زهد وار درظاهر نماز

ـ طان اسـت. ا یبردن به ش زهد پناه یعنی، یکراسوآمده. دم ، نمـاز  یسـت یبرالین نمـاز ل ی
ـ (فرد زده اسـت  نفس اماره غرب ـ ز فردیـ ). ن53: 1381، دی د از یشـد  يد، در انتقـاد ی

ـ بنـدد: دو جر  یکار مـ  را به یپس از انقالب، واژگانِ شگفت یستیبرالیل يها انیجر ان ی
و  ییانقالب و تمکن و توانا يسو رفتن به از جلو يریها، جلوگ انیاز جر یکیاست، 

را ارتجـاع   شم نـام یتـوان  مـی نهـا را  یفـردا اسـت. ا   انقالبِ پـس  يانسان برا یآمادگ
اسـت.   بازرگـان بارزش مهنـدس    ۀسم، که نمونیبرالیم لیا نامشان را بگذاریم، یبگذار

ـ طور شـده ا  حِ کفر بالقوه است. چهیاز عوامل صر یکیان، ین جریا بـه   يهمـه رأ  نی
ن ارتجاع و دفاع از نفـس  یتر فین مرحله و کثین آخرینکه ایا ياند؟ برا بازرگان داده

 ةزد اسـتدراج  يهـا  از نمونـه  یکین ید. ایگو یم» دروغ«ن مرحله، یاماره است و در ا
راج گرفته اسـت. مـا   م و هنوز مردم و ما را استدیآخرالزمان است. هنوز ما کافر هست

ر کـرده  یتسخ یزدگ سال، طاغوت مضاعف و دوهزاروپانصد یزدگ سال غرب را صد
ر ظهـور  یدر مسـ  یاسـالم  يدوار بود که جمهوریام توان میکرد؟  توان میاست. چه 

س یرا تأسـ  یاسـالم  يب امام، جمهوریزمان و نا  وتمام به امام زمان با اعتقاد تام امام
کـنم و   یکه دارم مخالفت مـ  ماه است کرد و من نه يادآورید یخطرها را با یکند. ول

  ).75: 1381 د،ی(فرد اند، ندانسته ن مملکتیا ةکار ها، همه و و پوپرزدهیبارها گفتم راد
ه بـر  یـ بـا تک  دهد میکه نشان  هم از او در دست است يگرید یقولِ طوالن نقلِ
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سم را اصالت نفـسِ  یبرالید، لیفرد ۀست مترجمِ باورمند به نحلیبا یمضمون آن، چرا م
 يو برابـر  ينامِ آزاد که به یپست و منحط يایدن«شمار آورد:  اباحه به یرگیاماره و چ

 ییایـ ، چـه دن کنـد  مـی ها،  یگانگان مخصوصاً غربیب ی، ما را دعوت به بندگيو برادر
نـد و تمـام   یگو ینـامِ انقـالب مـ    ها به یلیاست؟ بازرگان و خ ین چه انقالبیاست؟ ا

کـه   يدوتا اسـت. آقـا آن آزاد   يسم دوتا است و آزادیبرالیند که لیگو یو م کنند مین
قت یعت و طریانت مقدس اسالم و از آنجا، شریاز د يد، آزادیکن یشما از آن دفاع م

طـرح کـرد.    توان مین یق قرآنیچ طریه را به یاست. دموکراس یقت به هر معنیو حق
الطـاغوت   ، ظلیونانی، مظهر طاغوت. بشر یونانیونان است و انسان یمالِ  یدموکراس

. طـاغوت  آیـد  مـی سـم  یو اومان شـود  مید وارونه یجد ةخواهد؛ دور یاست و خدا م
د اصالت بـا بشـر اسـت، طـاغوت،     یجد هسم. دوریاومان یعنین یالبشر، ا ظل شود می

ـ طور ا نی. همکند میدا یبشر است. طاغوت، نفس اماره است. نفس اماره اصالت پ ن ی
ش اسـت و  یادانـد ی، بنیونانی؛ يادیخودبن یعنیمضاعف،  یزدگ غرب یعنیسم، یومانا

 ةادش طاغوت است. دوریکه بن ش استیاند . او طاغوتیونانی ۀشیاد اندیطاغوت، بن
ــجد ــدید، خودبنی ــاغوت و بن  یادان ــودش ط ــت و خ ــش اس ــهی ــچ اد هم ــز. ای ن ی

سم یالیدر استعمار و استثمار و امپر شود میرسد و تمام  ی، به کمال میشیاداندیخودبن
  ).79: 1381 د،ی(فرد» و اختناق

ـ نمـو نظر  و ، و رشـد یانقالب اسالم يروزیپس از پ ـ وال  هی  یه، فرصـت یـ فق تی
ـ سـم پد یبرالیاز ل گردانـی  رويمعتقـدان بـه    يدوباره برا  يهـا  هیدار شـد و در نشـر  ی

 ،»يهمشـهر   خردنامـه « ،»زمانـه « ، »صـبح «، »موعـود «، »مشـرق «همچـون   یگوناگون
 ،»مثلـث « ،»پنجـره « ،»سـوره « ،»سـمات « ،»نقـد  کتـاب « ،»یفرهنگ عموم« ،»قبسات«
افتنـد. بازنوشـت   یفرصت بروز  »فرهنگ امروز«و  ،»شهیسروش اند« ،»شهیعصر اند«

اسـت و حقـوق   یس  هید باشد که نظریراه نبایکه چندان ب د نشانگر آن استیگفتارِ فرد
کنـد:   ها برخـورد   هیگر نظریانِ پساانقالب، از درگاه انکار با دیو فرهنگ در نظامِ نوبن

شه اسـت و  یر زده است، مسکنت با سکنه هم گانه است، مسکنتیبشر امروز ازخودب«
 یعنـ ی، شـود  مـی ر ی، خانقاه تعبیونانیو به یگانه، خسنودورکئیب یعنی یونانیخسنوس 
گانـه  ید. اصـالً بشـر، ب  یکن یر میتعب» یگانگیخودب«ا آنچه شما از آن به ین؛ یدارالمساک

 يو نهادهـا  یغرب يها مثل پوپر و مکتب یانیهودیقت، مظاهر آن یاست از حق و حق
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ـ (فرد» انـد  حـق  یلطف یکه مظاهرِ ب است یسم و دموکراسیبرالیو ل یاسیس : 1381 د،ی
واژه  هت و مســلک اباحــه، در ترجمــیــو اباح يگــر ). کاربســت فــراوانِ اباحــه263

بابِ  را اباحه که ازیک دارد؛ زایدئولوژی يبارگذار یت از وجود نوعیحکاسم، یبرالیل
نگرفتن  داشتن و سخت دادن و روا اجازه يمعنا است، در اصل، به یبوح عربیباح و 

ـ یاست با بارِ منف يا اما واژه ،بودن است  هیالسو یشمردن و عل و مجاز ـ ه ا، ب معنـا   نی
نـدارد کـه    یاو فرق يتوجه است و برا یمباالت و ب یکه ب یبردن از کس  که هنگامِ نام

ن یهمـ  رند. بهیگ یم  بهره ،»است يگر او اهلِ اباحه«سان بگذرد، از اصطالحِ  هامور چِ
خوانـده  » تیـ ن اباحیعـ « سـم، یبرالیخواهد بکند ل یل، اصلِ بگذار هر که هر چه میدل

ـ . اگـر در د شـود  یمـ ز مبـاح دانسـته   یچ ، همهیستیبرالیل اندیشه: از منظر شود می ن، ی
که آن امور با حـرام   یبودن در نسبت ن مباحیشوند، ا یاز امور مباح محسوب م یبرخ

از واجب و حـرام و   يسم، اثریبرالیاما در ل ،ابدی یم یو مستحب و مکروه دارند، معن
ز یـ چ ک سطح است و حکم اباحـه بـر همـه   یز در یچ ست؛ همهیمستحب و مکروه ن

موضـوعِ    ه دربـاره بتال یبحثچنین ). 75: 1390 (خندان، شود می يکسان جارینحو  به
بـاهللا)  اذی(الع تهیگذار است: در ساحت مدرنتأثیرز ین یت طبع انسانیماه نـور  «انسـان،   ُ

؛ خـدا  شود میز ختم یاز انسان آغاز شده و به او ن یاست؛ هست» السماوات و االرض
انسـان،    جـز اراده  ابند؛ بـه ی یمعن او یل آگاهید در ذین و معاد و معاش، همه بایو د

ـ ز بایچ و همه شود میمنشأ اثر دانسته ن يگرید  اراده د در خـدمت خواسـت و اراده   ی
ـ یـ ح« است مدرن، انسان را فقط در محدودهین اساس، سیهم بشر باشد. بر » یات اول

خریح«به  يرد و کاریگ یدرنظر م است » نیآخورب«است مدرن ذاتاً یندارد. س» يات اُ
کـه در عصـر مـدرن در     يا یاسیمختلف س يها ایدئولوژيندارد. » نیآخرب« چشمِو 

 یت مشترکیکه با هم دارند، ماه يا ئیجز يها اختالف ۀرغمِ هم یاند، عل دهیغرب بال
» هسـتند   ینیو آخـورب  يادیـ سـم و خودبن یبـر اومان  یمبتنـ  ینکه، همگـ یدارند و آن ا

  ).74: 1390 (خندان،
چگونـه   ،سـم یبرالیافـت کـه ل  یدر تـوان  مـی  یدگاهین دیبر چنه ین، با تکیبنابرا

سـودجو،   یوانیـ ح«عنـوانِ   تاً بـه ی، انسان ماهیستیپروراند: در تفکر اومان یرا م یانسان
د. وجه غالـب  شو یف میاد تعریخودبن يعنوانِ موجود و به» طلب طلب و قدرت لذت

ان شـده  یـ و ب بنـدي  فرمـول سـم  یبرالیل ایـدئولوژي به انسان که در  یستیدر نگاه اومان
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ـ . از اکنـد  میف یتعر» فرد«است، انسان را در چارچوب مفهومِ  فـرد  «ن منظـر، هـر   ی
کـه   شود میطلب دانسته  طلبِ قدرت لذت يمحورِ سودجو تیک اتمِ نفسانی، »یانسان
خـود   به مدارِ قائم تیک اتمِ نفسانیک چونان یز هریگر افراد که آنها نیبا د یگانگیدر ب

مدرن،  یستیند، قرار دارد. در تفکر اومانشو یم یمدار تلق طلبِ قدرت لذت يسودجو
ـ مـدار،   تیعنوانِ اتمِ نفسـان  ک بهیها که هر اساس ارتباط انسان محسـوب  » فـرد «ک ی

). از 97: 1391 ،ی(روزبهـان  بر رقابت و خصـومت اسـت   یمبتن ،گریکدیشوند، با  یم
انِ یز شک روا داشته و بنیسم نیبرالیسازِ ل تیهو يها واژه یگردان ین منظر، در پارسیا

ــ ــوارد از  یبرخ ــته  م ــهور شکس ــیمش ــود م ــه در تحقیل«: ش ــیبرت ــده از   یق ــه بن ک
ونان و روم سـابقه دارد و اسـتاد،   یدم، در ید د]یداحمد فردی[س استاد يگفتارها درس

ـ  يرأ و اسـتبدادبه  يرأ بـه  را با اسـتقاللِ  آن ینیو الت یونانی ۀشیر  یرسـ و فا یدر عرب
کـه خـاطرم    ییاما تـا آنجـا   ،ستیظرم نق کار، مدنی. در حالِ حاضر دقاکند میسه یمقا

گرفتنــد...  ینســبت نمــ یو اســتقالل بــ يرا بــا لفــظ قلــدر» برتــهیل«هســت، اســتاد، 
که قلدر است متابعت از  یکرد. کس ی، هر دو را مراد ميرأ و استبدادبه يرأ به استقالل

 ییمعنـا  به یبرته با آزادگیاز ل ين معنایا یاست. منته ي، بلکه خودرأکند میگران نید
  ).67: 1391 (فرنو،» م، فرق داردییگو یکه ما م
  گیري نتیجه

نِ بـاورِ متـرجم   یادیـ فـرضِ بن  شینام نهاد که پ يگر یاباح توان می یسم را زمانیبرالیل
بشـر از ظلمـات    یخیدارِ آغاز عبـور تـار   عهیران، طلیا ین باشد که انقالب اسالمیچن

 یم، زمـان ییکـه بگـو    اسـت   آن ین سـخن یچنـ  ۀغربِ مدرن است؛ واژگون ياستکبار
جامعـه،   ةنـد یم سرنوشـت آ ید که باور کنکر هترجم یشیسم را آزاداندیبرالیل توان می

که در غرب دوران مـدرن رواج   است و حقوق استیاز س ي ا گرَوش به همان فلسفه
ان واژگـانِ فـراوانِ موجـود در علـوم     یـ ک واژه از می نشِیافته است. نگارنده، با گزی

ـ ادعا کند که بـه ا  تواند میم ک ، دستیاسیس ـ ازی ورد دسـت ان دسـت ی کـه   اسـت  ده ی
ـ و يخاص و بافتار یرا که به فرهنگ ییها کلمه ژه تعلـق دارنـد و در زبـان مقصـد،     ی

د؛ یـ بازگردان یبـه زبـان پارسـ    یدرست به توان میندارند، ن یخیو تار یگاه فرهنگیجا
افت یک تمدن را دریرورت یت صیکل توان میکه با آن  واژگان هست یژه، برخیو به
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سـم خـود،   یبرالیشناسـند. ل  یسـم مـ  یبرالیعنوانِ نمونـه، غـربِ مـدرن را بـا ل     نمود؛ به
ــدیدربرگ ــیئال ةرن ــکوالریس ــیته و پروتستانتیته و س ــانس و یم و رفورمس ــم و رنس س
سم اسـت و تنهـا در   یدوالیویسم و اندیسم و اومانیالیماترسم و یسم و انتلکتوالیفئودال
ک در ایدئولوژی ياز ادخالِ باورها توان مین، نیاست. بنابرا یخاص معناشدن يبافتار
خ و تمـدن و  یبـا تـار   یژرف، قرابـت و نسـبت   يطـرز  که بـه  یواژگان یگردان یپارس

ــگ و جغراف ــفرهن ــانِ مقصــد يای ـــ    زب ــانِ پارس ــوگ ـ یزب ــد، جل ــر يریندارن د. ک
ـ ، برابر»انگارگـان «را  ایـدئولوژي ، یلـ یدل نشان که نگارنـده بـه   آن به نشان د و کـر  یابی
رود که اگر در آغاز نوشتار، نگارنده عنوانِ  یگمان م». یگردان یپارس«را هم » ترجمه«

کـم در فهـمِ    نوشت، خواننده دست یم» یاسیک کلمات سایدئولوژی  ترجمه«مقاله را 
ـ  یپارسـ «نشِ عنـوانِ  ینداشـت. گـز   یعنوان مقاله مشـکل   واژگـان  یانگارگـان  یگردان

د تـا  شـو ک یفهمِ عنوان و مضمونِ مقاله تحر يآن بود که خواننده برا يبرا» یاسیس
متعلق بـه فرهنـگ غـربِ مـدرن، نادرسـت و       واژگان  (ترجمه نگارنده یمنظورِ اصل

 *د.شوآرام مستدل  خوانشِ نوشتار، آرام ۀانیم در ناممکن است)
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  ها ادداشتی
گـرِ سـردرگمی در    نشـان  ،هـا  ایدئولوژي نیـز گونـاگونی معـادل     . در ترجمانِ فارسی واژه1

سبب غفلـت   ،مند آن هايِ بافتاري و زمینه مایه که نشناختنِ بن اي است برابرسازي براي واژه
هـايِ   گردانـی  د. بـه پارسـی  شـو  در شناخت تاریخ اندیشه فلسفی و سیاسی غربِ مدرن مـی 

ــاگونِ واژه ــدئولوژي  گون ــیم  ای ــان   دقــت کن ــات، آرم ــب فکــري، فکری شناســی،  : مکت
ورزي، مـرام، مسـلک،    پروري، آرمان، انگارگان، اندیشه پژوهی، آرمان شناسی، آرمان انگارگان

 واري، مینوشناسـی، اصـول عقایـد    وارگی، اندیش اعتقاد مسلکی، پندارها، اندیشگی، اندیش
  ).461: 1390 (بریجانیان،

مقالـه   ۀمایـ  راسـتايِ نقـش   دند ولی همکر پروري می نوشتارهاي دیگري هم بودند که ایده .2
  شان است: منظور پاسداشت ارزشِ پژوهشی اما یادکردي از آنها به ،نگارنده نبود

)؛ برابریـابیِ  81-86: 1378 (بهنـام،  کرد دووجهی انسجام واژگانی/ داللـت واژگـانی   رويـ 
کردنِ معـادل و   انتخاب )؛ غلط41-44: 1369 زاد، (فرح رین معادلت معنایی و انتخاب نزدیک

کـردنِ مفـاهیم    )؛ احتراز از ایرانـی 182 و 180: 1373 خانی، (قلیچ انتخابِ دقیقِ معادل  عدمِ
آوردنِ  حسـاب  داريِ مترجم بـه  امانت ة)؛ در زمر45 و 44: 1359 (صفارزاده، فرهنگ بیگانه

 افتـد  وبوي محیطی که داستان در آنجا اتفاق مـی  نگحفظ لحن متن و رسم و رسومات و ر
هـاي یـک متـرجم     ویژگـی «و » خـوب   هاي یک ترجمه ویژگی«)؛ و 44: 1359 (صفارزاده،

  ).187-192: 1374 (میرعمادي، »قابل
باوري و خـواهی  «داد و از پسوندهايِ  همت خود قرار ۀرا وجهایسم . آشوري، برابریابیِ 3

سـاختنِ اسـم فعـل     آورد: الـف)  میـان   وضعیت گوناگون، نام به، در چهار »و گري و گرایی
بیـان کـردار، روش،    ؛ ب)(Criticism) آن  گرفته یا نتیجه یند یا عمل انجامابراي نامیدن یک فر

سـاختن   )ج؛ (Heroism) اي از مردم یا چیزها عادت یا ویژگی خاص یا وضع شخصی یا رده
 کلیسایی، فلسـفی، علمـی، سیاسـی و اجتمـاعی    نام براي یک دستگاه نظري یا عملی دینی، 

)Rationalism یـک چیـز   ت یـا عنصـر خـاص    ساختنِ اصـطالح بـراي بیـان خصوصـی     )د)؛
). از ایـن دیـدگاه، آشـوري    72-74: 1356 (آشوري، (Latinism) ها مورد زبان خصوص در به

کـه   : هنگـامی آورد، بـا ایـن اسـتدالل    مناسبِ لیبرالیسم درنظرمـی  ةنهاد خواهی را برابر آزادي
هـاي   ویژه براي جنـبش  عمل درآمدنِ آن، به و خواستاريِ به هواداري از رأي و اصل خاصی

 1356 رسد(آشـوري،  مـی  نظر درخور به» خواهی«سیاسی و اجتماعی در میان است، پسوند :
88.(   



64 

م س
علو

مه 
شنا
ژوه
پ

 یاسی
® 

ال 
س

دهم
یاز

 
® 

اره
شم

 
 اول

 ®
ان 
مست

ز
13

94
 

  

  منابع
سوم، عباس مخبر، چاپ   ، ترجمهسم غرب: ظهور و سقوطیبرالیل ،)1377( یآربالستر، آنتون

  تهران: نشر مرکز.
  ، تهران: آگاه.دو مقاله، )1356( وشی، داريآشور
کـرد  یدر ترجمـه بـا رو   ایـدئولوژي ت و یجنس«، )1390( ، عذراییپور، طاهره؛ رضا ياحمد

  .115-124 ، صص35 ، شماره9 ، سالمطالعات ترجمه، »کالم يل انتقادیتحل
، سـال اول،  متـرجم ، »یعناصر متفاوت فرهنگـ   ترجمه يها روش«، )1370( ریمیر، والدیویا

  .3-13 ، صص2 شماره
  ، ترجمـه کیـ و آرمـان دموکرات  یاسـ یس يهـا  ایدئولوژي )1382( چاردیبال، ترنس؛ دگر، ر

  خارجه. ، تهران: وزارت امورياحمد صبور
فرهنــگ اصــطالحات فلســفه و علــوم ، )1390( ن]یو تــدو ي[گــردآور يان، مــاریــجانیبر

  ، چاپ سوم.یو مطالعات فرهنگ یتهران: پژوهشگاه علوم انسان، یاجتماع
ل: یـ ، اردبیدا صـدرالممالک یو  ، ترجمهه و عملیند آن: نظریاترجمه و فر )1384( بل، راجر

  ل.یاردب یدانشگاه آزاد اسالم
پـور   ی، در کتاب: کـاظم لطفـ  »يا و معادل ترجمه یواژگان ها ياستراتژ« )1378( وكیبهنام، ب

، 1377 اسـفند  15-17ز: یترجمه تبر همایشن یمجموعه مقاالت سوم، کوشش] [به يساعد
  . 79-95 ز، صصیز: دانشگاه تبریتبر

زاد و  فرزانـه فـرح    ، ترجمـه در مطالعات ترجمه يدیاصطالحات کل ،)1391( زپهیپاالمبو، گ
  زاده، تهران: نشر قطره. میعبداهللا کر

  ، تهران: روزنه.سمیبرالیل يها چرخش، )1383( دفام، محمدیتوح
  الحق. ، تهران: جمالترجمه یمبان، )1370( ، محموديحداد
  ر.یرکبی، تهران: امترجمه يها هینظرها و نظر، )1386( ، نادریحقان

د 3 ، سـال اول، شـماره  یفرهنگ عموم، »سمیبرالیت لیدر ماه یتأمل« )1390( خندان، محم ،
  .68-78 صص

، تهـران:  زدگـان  آمال غـرب   سم کعبهیبرالیل، )1362( ف]ی[ترجمه و تأل ، محمدرسولیائیدر
  .ید انقالب اسالمیاد شهیبن

)، تهران: مرکز يرمندی(ه يخداداد یرض  ، ترجمهشدن  مترجم، )1380( نسون، داگالسیراب
  .ینشر دانشگاه
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ال سـازگار، تهـران: مرکـز    یل  ، ترجمهاستیبا علم س ییحکومت: آشنا، )1374( نی، آستیرن
  .ینشر دانشگاه

فرهنـگ  ، »آن ينظـر  يهـا  انیو بن یبرالیل يمفهوم فردانگار  درباره« )1391( مای، نیروزبهان
  .96-105 ، صص11  ، شماره2 ، سالیعموم

  هان.ی، تهران: کرانیسم در ایبرالیل  درباره یاشارات ،)1378( اریزرشناس، شهر
، در کتـاب: کـاظم   »؟کنـد  میر ییتغ یواژگان ي ا در ترجمه مقولهیآ«، )1378( ، فرهادیساسان

 15-17ز: یـ ترجمـه تبر  همـایش ن یمجموعـه مقـاالت سـوم   کوشش]،  [به يپور ساعد یلطف
 .137-146 ز، صصیز: دانشگاه تبری، تبر1377 اسفند

  ، تهران: رهنما.ترجمه ياصول و روش کاربرد ،)1388( لیدان، اسماعیسع
، الحات مطالعـات ترجمـه  اصـط  یفیفرهنگ توصـ ، )1385( رای، مويشاتلورت، مارك؛ کاو

  لدا قلم.ی، تهران: يو مزدك بلور يدیرضا تجو زاد، غالم فرزانه فرح  ترجمه
، تهـران:  از فـن ترجمـه   یلـ یتحل و هیـ ترجمه: تجز یاصول و مبان، )1359( صفارزاده، طاهره

  ران.یا یدانشگاه مل
  دوم.مرکز، چاپ  ، تهران: نشرترجمه  هفت گفتار درباره، )1374( ، کورشيصفو
  مرکز. ، تهران: نشرگفتمان و ترجمه، )1377( یجو، عل صلح
 ، صـص 42  شـماره  ،14 ، سـال مترجم، »یط فرهنگیترجمه و شرا«، )1384( یجو، عل صلح

14-5.  
-43 صص، 46  ، شماره17 ، سالمترجم، »یفرهنگ يریناپذ ترجمه«، )1386( یجو، عل صلح

39.  
بـه   یاجتماعـ  یشناخت نشانه يکردیرو«، )1387( هیا، عالید؛ کردزعفرانلوکامبوزی، توحیامیص

، 21  ، شماره6 ، سالمطالعات ترجمه، »یکایدئولوژیم یمفاه  در ترجمه يبرابر  لهئمس یبررس
  .49-62 صص

، »جنس عبور از غرب است یجنس انقالب اسالم«، )1390( وگو با] [گفت طاهرزاده، اصغر
  .116-145 ، صص5 ، سال اول، شمارهیفرهنگ عموم

، 13 ، سـال متـرجم ، »در ترجمه ایدئولوژياز بازتاب  ییها جلوه«، )1383( ، محمديغضنفر
  .81-93 ، صص38  شماره
  .ی، تهران: مرکز نشر دانشگاهترجمه يها ن درسینخست، )1369( زاد، فرزانه فرح
، و فتوحـات آخرالزمـان   یدار فرهـ یـ د)، 1381(کوشـش]،   ؛ محمد مددپور [بهد، احمدیفرد

  : چاپ و نشر نظر.تهران
، تهـران: وزارت فرهنـگ و   مقـاالت)   (مجموعه رامون ترجمهیپ، )1381( دورد، خسرویفرش

  .یارشاد اسالم
فرهنـگ  ، »اسـت  ینفسـان  يرأ سـم، اسـتبداد بـه   یبرالیل« )1391( وگو بـا]  [گفت فرنو، بهروز

 .58-75 ، صص9 ، شماره2 ، سالیعموم
، در کتـاب:  »و دقـت ترجمـه   ییل آحـاد معنـا  یتحل و هیتجز«، )1373( ، محمدرضایخان چیقل

 يهـا  مجموعه مقالـه ، ]ي[با همکار ییرضا یعل کوشش] و عباس [به يپور ساعد یکاظم لطف
 ز، صـص یـ ز: دانشـگاه تبر ی، تبر1373  مهرماه 12-14ل ترجمه: ئمسا یبررس همایشن یدوم



66 

م س
علو

مه 
شنا
ژوه
پ

 یاسی
® 

ال 
س

دهم
یاز

 
® 

اره
شم

 
 اول

 ®
ان 
مست

ز
13

94
 

187-173.  
احمـد    ، ترجمـه یشناسـ  زبـان  دگاهیترجمه از د  هیک نظری، )1370( سنیفورد، جان کان کت

  .ی، تهران: نشر نیصدارت
  خارجه. ، تهران: وزارت اموریمحمد ساوج  ، ترجمهسمیبرالیل ،)1381( ، جانيگر

  ، تهران: هرمس.ترجمه در عصر حاضر يها هینظر ،)1380( نیگنتزلر، ادو
، در کتــاب: جهــاد »يا معــادل ترجمــه يهــا ویژگــی«، )1364( ، کــاظميپــور ســاعد یلطفــ

مسـائل   ینار بررسـ یمجموعه مقـاالت سـم  ، کوشش] [به ییدانشگاه عالمه طباطبا یدانشگاه
  .27-50ص ، صیجهاد دانشگاه يدفتر مرکز ی، تهران: بخش فرهنگترجمه

، تهـران: مرکـز نشـر    بـه اصـول و روش ترجمـه    يدرآمد ،)1371( ، کاظميپور ساعد یلطف
  .یدانشگاه

 ی، در کتـاب: علـ  »متـرجم  یکایـدئولوژی  يهـا  يریـ گ جهت«، )1380( محمد ی، عليمحمد
، مشـهد: نشـر   رانیدر ا یادب  ش ترجمهین همایمجموعه مقاالت نخست، اهتمام] [به فر یخزاع

  .239-245 سنبله، صص
، مـورد ترجمـه)   مقاالت در  (مجموعه ترجمه  استعاره، )1386( ی، محمدعلیاردکان يمختار

  د باهنر کرمان.یکرمان: دانشگاه شه
در  ایـدئولوژي نقـش  «، )1387( یدرعلیـ منـه، ح ید؛ می، سـع ی، ابوالفضل؛ کتابیمصفاجهرم

  .41-58 صص، 22 ، شماره6 ، سالمطالعات ترجمه، »یقرآن يها ترجمه
لعات مطا، »و قدرت در ترجمه ایدئولوژيبازنمود «، )1384( رضایجان، عل رزا، زهرا؛ خانیم

  .7-27 ، صص12  ، شماره3 ، سالترجمه
، زمـان  مکتـوب و هـم    ترجمـه و تفـاوت ترجمـه    يها يتئور، )1374( یدعلی، سيرعمادیم

  فرهنگ، چاپ دوم.  تهران: خانه
 ي، در کتابِ: نصـراهللا پورجـواد  ید باستانیسع  ، ترجمه»نقشِ مترجم«، )1365( نیوجیدا، ینا

  .15-29 ، صصی، تهران: مرکز نشر دانشگاهترجمه  درباره، ر نظر]ی[ز
فـر، تهـران:    ثاقـب  یمرتضـ   ، ترجمـه یاسیمدرن س يها ایدئولوژي ،)1378( نسنت، اندرویو

  ققنوس.
  ، تهران: رهنما.یبهرام یعل  ، ترجمهبر مطالعات زبان يا مقدمه، )1388( انیهاوس، جول

، يمهرآبـاد  یعیمحمد رف  ، ترجمهیاسیس يها ایدئولوژيبر  يدرآمد، )1379( وود، اندرویه
  خارجه. تهران: وزارت امور

و عبـاس   یدکالهیحسن سع  ، ترجمهاستیدر علم س يدیم کلیمفاه، )1387( اندرووود، یه
  .یو فرهنگ یکاردان، تهران: علم

  .یعبدالرحمن عالم، تهران: نشر ن  ، ترجمهاستیس ،)1389( وود، اندرویه
Farahzad, Farzaneh; Madani Givi, Farah (2009), "Ideology and Translation: a 

Case Study”, Translation Studies, Vol.7, No. 26, pp.11-30. 

 
  


