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 مترجمان ۀمقدم

کاه نخست خود با طوفان ساهمگین رخا ۀویکم در دهقرن بیست دادها و وقاایعی هماراه شاد 
ک زاویۀ گساترهنگاه مرا کمتار ز مطالعاتی و دانشگاهی جهان را بالفاصله و در  کاه تاا آن زماان  ای 

گرایای ساوق داد. و پیونادهای آن باا خشاونت و افارا  سابقه داشت، باه موضاوع رادیکالیسام
شناسای، هاای جامعاهویاژه در رشاته هپس از آن، شمار فراوانای از پژوهشاگران و متخصصاان با

کااار شاادند تااا باارای درک چااالش و روان ساایعلااوم سیا کااه دولااتشناساای دساات بااه  هااا و هااایی 
شااادند، باااه تحقیااا  و اناااواع رادیکالیسااام سیاسااای باااا آن روبااارو مااای ۀجواماااع اماااروزی از ناحیااا

گروههاا و زمیناهریشه پردازی دربارۀ نظریه هاای رادیکاا  هاا و جنابش هاای فاردی و اجتمااعی 
 بپردازند.
کلای باه هار ناوع نگارت یاا رفتااری در حمایات و هواخاواهی از ت ییار و  ادیکالیسمر باه طاور 

کااه رادیکااا  از نظاار ل ااوی بااه دگرگااونی بنیااادی اشاااره دارد و ایاان معنااا از آنجااا ناشاای ماای شااود 
معناااای اصااال و ریشاااه اسااات. اماااا ورای ایااان تعریااار ابتااادایی چاااه چیااازی از رادیکالیسااام در 

شاود رادیکالیسام متارادف شود؟ چاه وقات دانساته مایهای نظری و عملی دانسته می هعرص
کااه در همااان گااری اساات یااا مااالزم بااا شاایوهبااا تناادروی و افراطاای ای از پیگیااری ت ییاارات اساات 

که ریشاه اماا ممکان اسات نظام اجتمااعی و سیاسای را دساتخوت  ،ای یاا بنیاادی اساتحا  
 اسااتیون پااو چنانکااه   ،وهااا نکنااد؟ بااه عبااارت دیگاارسااازی نیرثباااتی، خشااونت و قطباایباای

دهاد رادیکالیسام چاه ای در این خصوص نشان مینگار انگلیسی در مقالهنویسنده و روزنامه
گفتاوقت معنای خوب می کاس حاضار نیسات  های  پاو  ۀدهد و چه وقت معنای زنناده؟ باه 

کند )مثال(  هاا صارفا وقاتش را باا ات به جای پارداختن باه ریشاهسیاست پیشنهادی»اعتراف 
هاای ای، سیاساتکاار باا چناین مالحظاهکاه حازب محافظاه چناان «کناد،شاخ و برگ تلر مای

کااه بنااا بااه سااابقمعرفاای ماای «رادیکااا »خااود را  کااارگر   ۀکنااد، امااا اتفاقااا در همااان حااا  حاازب 
کناد تاا از اطاالق هار ناوع رادیکالیسامی باه خاود شاود، تاالت مایرادیکا  خواناده مای ،تاریخی
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کمتر مفهاومی در ادبیاات سیاسای باه انادازب 1جوید.تبری  رادیکالیسام  ۀنا به این دالیل شاید 

گیج کرده استکنندهکاربرد نابسامان و  کاه فراتار از دیادگاه  .ای پیدا  اما آیا این بدان معناسات 
که باه عناوان رادیکالیسام، ناامو چشم گاذاری واحادی  انداز خاص هر فرد، چیزی وجود ندارد 

گیرد؟بدر  ارۀ آن انجام 

کااه ترجماا کتااابی  دهااد دساات رو داریااد نشااان ماایآن را پاایش ۀکااالین جاای. بااک نویساانده 
کانش یافتن باه معیاار واحادی بارای اطاالق رادیکالیسام هاای افاراد و باه چیازی اعام از افکاار و 

کاااه هاااای اجتمااااعی بسااایار دشاااوار اسااات. اساااتدال  مشاااهور در ایااان زمیناااه ایااان  گاااروه اسااات 
آنچاه در یاک زماان یاا »همچنین  «رادیکا  از نگاه یک شخص، معتد  از نگاه دیگری است.»

باک، باه  «یک موقعیت، رادیکا  است احتماال در زمان یاا موقعیات دیگاری رادیکاا  نیسات.
اماااا در عاااین حاااا   ،پاااذیردله نسااابی باااودن در تعریااار رادیکالیسااام را مااایئایااان ترتیاااب مسااا

کند  نمی کاالین باک، دانشایار  بارهای در این هی  مبنا و معیار ویژهخواهد اعالم  وجود ندارد. 
کالیفرنیاسات. زمیناجامعه کالرمونات  کاالج پونوماا در  تادریس او عاالوه بار مقادمات  ۀشناسای 
 شناساای جهااانی، روت پااژوهش و نظریااۀهی، جامعااهااای اجتماااعشناساای، جناابشجامعااه

 ی، انقاالب و تروریسامهاای اجتمااعاین میان، به رادیکالیسام در جنابش اجتماعی است و در
ای نشااان داده اساات. برخاای منااابع از وی بااه عنااوان یکاای از ده پژوهشااگر برتاار در ویااژه ۀعالقاا
نتشاار عالیقااش م ۀ پژوهشاای در زمینااۀمقالاا ۲7بااک همچنااین، برنااد. تروریساام نااام ماای ۀزمیناا

کارده اسات. عاالوه بار ایان، بایش از  مقالاه و  47کرده و به خااطر برخای از آنهاا جاوایزی دریافات 
کاارده اساات. او عضااو هیالمللاای ارائااهااای داخلاای و بااینمااایشسااخنرانی در ه  ۀت تحریریاائااه 

 است.   Journal for the Study of Radicalismۀمجل
کتاااب ماای کااکوشااد بااا تعیااین ویژگاایبااک در ایاان  پااذیر در تعریاار م و باایش توافاا هااایی 

گااروهو ارجاااع بااه نمونااه رادیکالیساام هااا و  هااای متنااوعی از وقااایع و رویاادادها، یااا افکااار و اعمااا  
گوناااهجنااابش کاااه در پااانج قااارن اخیااار در پااای  هاااا یاااا ای از ت ییااارات در رونااادها، نظاااامهاااایی 

از چیساتی را تاری رک بالنسابه عینایاناد، دساختارهای سیاسای، اجتمااعی و اقتصاادی باوده
کاانش گرایاای و شاارایط وقااوع آن در بسااتر تاااریخی و رادیکالیساام، تشااخیص آن از سااایر اشااکا  

گسااترده از رادیکالیساام در کنااد بااه یااک ساان اجتماااعی ممکاان سااازد. بااک تااالت ماای شناساای 
 

ترجماان ساوده هرمازان، ساایت  ۀترجما «رادیکا  واقعا به چه معناسات،». بنگرید به: پو  استیون،  1
 .۸۹۳۵خرداد  ۳، علوم انسانی

 



 ۹   \مقدمۀ مترجمان   
کید اصلی او بر ،ی دست بزندهای اجتماعجنبش کاه رادیکالیسام، موقعیت اما تأ هایی است 

باه عباارت رساند. به رغم تمایزات مشخص، به هماهنگی و همپوشانی می انقالب و تروریسم
کتاااب یااک بررساای جااامع از تقاااطع جناابش ،دیگاار ی رادیکااا  و انقالباای بااا هااای اجتماااعایاان 

تاوان رادیکالیسام را بادون کاه مای باا آن»نویساد: بک مای دهد.ه میئهای سیاسی اراخشونت
کاارد امااا مباحااث  ،خشااونت، انقااالب را باادون تاارور، و تروریساام را باادون اهااداف رادیکااا  تصااور 

کتاب ... بر حوزه که منعکساین  ک عمل آنهاست تمرکز می ۀکنندهایی   .«یابداشترا
ی و دانشاگاهی روبارو شاد و از علما ۀمنتشار و باا اساتقبا  جامعا ۲7۸۵کتاب حاضر در سا  

گارفتن سابک و ناوآوری  زمان انتشار، نقدهای متعاددی نیاز بار آن وارد شاده اسات. باا در نظار 
کاااه باااهاااای اجتمااااعو جنااابش رادیکالیسااام ۀتوجاااه آن در زمیناااقابااال ویژه در  هی و رویکاااردی 

، ماااذهب ۀبرانگیاااز از جملاااه در خصاااوص رابطااار چاااالشل بسااایاپااارداختن باااه بعضااای از مساااائ
که در ایران تروریسم رادیکالیسام، ادبیاات  ۀاساساا درباار و خشونت سیاسی دارد، و نیز از آنجا 

ویااژه  هعالقمناادان باا ۀایاان اثاار را در اختیااار هماا ۀمناساابی تااألیر یااا ترجمااه نشااده اساات، ترجماا
و  آن را بااارای دانشاااجویان علاااوم سیاسااای ۀدهااایم و مطالعاااهنااادگان رادیکالیسااام قااارار مااایپژو

 دانیم.شناسی به صورت متن درسی بسیار سودمند میجامعه

کمک و نظرات ارزشمند چند تان از صااحب ۀدر ترجم کتاب از  شاده نظاران شاناختهاین 
دانشگاه عالمه طباطباایی باا وجاود  ار علوم سیاسیدکتر ابوالفضل دالوری دانشی :بهره بردیم

کمااک فااراوان بااه روان ۀمشاا ل سااازی آن، برخاای فااراوان، ضاامن بااازبینی دقیاا  مااتن ترجمااه و 
کردنادمعاد  کتااب پیشانهاد  دکتار علای  تهای مناسب را در مورد تعادادی از مفااهیم غاامت 
کاه ترجما ۀاز مترجماان برجسات ت علمای دانشاگاه شااهد وئازاد عضاو هیمرشدی آثاار  ۀکشاور 

کارناماه خاود دارد، از  ل ایارانی و مساائهاای اجتمااعۀ انقالب، جنابشمتعددی را در زمین در 
کاار بود هاای و در روناد ترجماه باه فهام برخای بخاش نادآغاز راهنما و مشاوق ماا در انجاام ایان 

کر کمااک  و نیااز امیاار ساارتید مسااعود بختیاااری از فرماناادهان جنااگ ایااران و  تدنااددشااوار مااتن 
و یکاای از نویسااندگان تاااری  جنااگ بااه مااا در فهاام برخاای اصااطالحات نظااامی مااتن یاااری  عااراق

 داریم. رساندند. مراتب سپاس و امتنان خود را به یکایک آنان ابراز می
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که در پایان قابل اشاره است،نکته شاده در ماتن و  هها و اطالعاات ارائازیاد داده حجم ای 

گزیر مترجماان در پاارهاز ایان رو،  .ساازی آنهاساتروت خاص نویسنده در فشرده ای ماوارد ناا
بااه روشاان ساااختن شاادند تااا از بررساای منااابع مختلاار و در  توضاایحات ماارتبط در پانوشاات 

کمک   کرده باشند.معنای مدنظر نویسنده یا آشنایی خوانندگان با سواب  موضوع 
 ایر  همتی و محمد بابایی

   ۸۹۳۱شهریور 



 

 قدردانی

کتااب شنهادیپ یتیپال یمطالعات ۀمؤسس یکه اما النگستاف از سو یروز  ۀدرباار ینگاارت 
کردم کا یراد یاجتماع یها جنبش گار  را به من داد با خود فکر  کاه ا کااری اسات  کتااب،  ایان 

کننااده ر روی نظریااۀ جناابش باشااد هاام باارای مطالعااه و هاام نگااارت، خسااتهتمرکااز آن صاارفا باا
کاردم  کاه یارا زماانی تهیاه  کتااب یاۀطار  اولخواهد بود. به این دلیل، پیشانهاد  دوره  ککانم 

کالج پومونا ۸۲۸1 یشناس درس جامعه  «اهاهاا و تروریساتها، انقالبیرادیکا »با عنوان  2را در 
باشام. موافقات مؤسساه پاالیتی باا ایان فکار، مایاۀ خوشاحالی مان شاد و حااال یاک  ارائه  داده

کاه ساا  کاارده باه ذهان مان  فنجاان قهاوه کیا یااۀباه هنگاام تهها پایش  برناماۀ درسای  خطاور 
کارکناان خااوب مؤسسااه، از جملاه امااا النگسااتاف، باود کتاااب شااده اسات. از همااۀ  ، تباادیل باه 

گااریفیتس و جاناتااان اسااکرت بااه کماا الاان  کااار و تحماال کخاطر  شااان در بااه ثماار رساایدن ایاان 
 کنم.تأخیراتم در یک دورۀ زمانی بسیار دشوار قدردانی می

 

1 .Sociology 121 :که دانشجویان رشت عنوان دوره شناسای در آن بارای درک جامعاه ۀای درسی است 
عاالوه بار تجزیاه و   ،آورناد. طای ایان دورهی به دست میفرصتمهم جامعه و مطالعه انتقادی مسائل 

حاال آنهااا هااای اجتماااعی و راههااا در حااوزه سیاسااتمشااکالت اجتماااعی، بااه نگراناای تحلیاال ریشااه
   شود. )مترجمان( پرداخته می

2. Pomona College 
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کااه در کتاااب بااه دانشااجویان همااان درساای تعلاا  دارد  کتاااب  طاای  ایاان  آن دوره، مباحااث 

گرفته است. آنها نخستین مخاطبان ایده کامشکل  کتاب بودند و  و بایش بار نحاوۀ ارائاه   های 
گذاشااتند. راباارت چیااو از اثاار خااود باار تعریاار ماان از رادیکالیساامهااا ایاان ایااده گاااه اساات.  تااأثیر  آ

که بهار های اجتماعدانشجویان من در درس جنبش ام را باه موضاوع ارائه شاد عالقاه ۲7۸4ی 
کردناااد و باااه مااان انگیااازه دادناااد دسااات پایاااان برساااانم.  ام را باااهنوشاااتهکااانش جمعااای تقویااات 
کااپالن،  1هاا، امیلای مااینر،همچنین از دستیاران پژوهشی با استعدادم در طای ایان ساا  الای 

 کنم.کونیکو مادن و مگان پریِشت سپاسگزاری می

کالس، خود را به طاور خااص مادیون چناد نفار مای گساون آآلبارت  دانام: آ  براما خار  از 
کار  2جی. برگسون[، کااری علمای درباارۀ موضاوع ماورد عالقاهکه اولین بار پیشانهاد  ام یعنای د 

گ مااک کااه در درک ماان از منازعااه راهنمااایم بااودت    3آدام،خشااونت سیاساای انجااام  دهاامت دا
کاس دیگاری باه مان آموخات چگوناه هام عاالم علاوم اجتمااعی   4یار،جان مای کاه بایش از هار 

هایشااان باارای خاطر تشااوی  بااه 5باشاام و هاام یااک انسااانت دیویااد فرانااک و ریچااارد الچماان
کااه مایااۀ پشااتیبانی و ایجاااد فراغاات  پیگیااری پااروژه و سااایر دوسااتان و همکاااران ماان در پومونااا 

کار بودند. به کاوین  الزم در من برای انجام این  گرونادیک، بنجاامین بوریال،  ویژه، از هایالری 
 کنم.دتمار و باب هرمان تشکر و قدردانی می

کااری از دسات مان سااخته  کاوپر های  همچنین، بدون عشا  و حمایات همسارم روباین
کارهاا  را مای کتاب نبودم، او ترتیب هماۀ  که مش و  نگارت  داد. باه زودی نبود و حتی زمانی 

گروه سه  خواهیم شد.  نفرهما یک 
 کالین جی. بک

 ۲7۸4می  ۹7
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