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 گزاریسپاس

گزاریم که پیشنهاد ترجمۀ کتاب را  بیش و پیش از همه از آقای کاس موده سپاس
کرده و دلگرم به توجه ایشان در مدت ترجمه بودیم. از دوست عزیز آقای  خود مطرح 

کتاب،افزون بر نگارش مقدمه که  کمال تشکر را داریمدکتر نوربخش صمیمانه  در  برای 
کنار م کردند ا بوده و در نهایت نیز تمامی مراحل ترجمه در  تمامی متن ترجمه را بازخوانی 

ای ایرادات ترجمه را متذکر شدند. چاپ و نشر کتاب مدیون زحمات همکاران عزیز  و پاره
آقای دکتر سلطانی مدیر محترم انتشارات،  ویژهبهها،  در نشر لوگوس است که از همۀ آن

که کتاب را خوانده و ما را از نقدها و نظرات نیز از همۀ خوانندگا . در پایانگزاریمسپاس نی 
گاه میخود   کنیم. کنند پیشاپیش تشکر می آ
 

 محمد زندی - صادق زندی
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 ۀ ترجمۀ فارسیمقدم

 بار کیحداقل  کنند یکه اخبار روزانه را دنبال م یاز افراد یاریکه بس ستین یشک
گروه نیا اند،دهیرا شن یراست افراط ۀکلم کار  یاشخاص ایها و اصطالح در مورد احزاب،  به 

گیقرار داشته و با و یاسیس فیسمت راست در ط هیکه در منتهاال رود یم  ییها یژ
مخالفت با  ،یزیهودستی ،یهراساسالم سم،یپوپول ،ییگرا یمل ،یزیهمچون مهاجرست

در موارد  حالنیباا. شود یشناخته م نهایاروپا و امثال اۀ یبه اتحاد ینیبدب سم،یبرالیل
که  ردیگ یدر برمرا  یو نئوناز ز یستگانهینژادپرسِت ب هایگروه دهیپد نیهم ا یکم

 فیط نیبا احزاب ا یاو رابطه تو اصواًل نسب دهند یبار انجام مخشونت یهاتیفعال
 یواقع یپرستانهنیخود را م انیجر نیاست که هواداران ا یدر حال هانیاۀ ندارند. هم

کثر یکه صدا نامند یم  تیدفاع از فرهنگ و هوۀ خاموش جامعه هستند و دغدغ ِت یا
 نیا اساسنیبرارا برعهده دارند.  یو مهاجران خارج انیجودر برابر هجوم پناه یمل

 نایجر نیرشد ا موازاتبهکه  شود یمحسوب م یزیبرانگجنجال میموضوع از جمله مفاه
مورد  نیدر ا یآثار پژوهش دیه است و باعث شده تولدرا به خود جلب نمو یاریتوجه بس

 .شود یها محسوب مآن نیتراز جامع یکیرو  شیکند که کتاب پ دایپ تیاهم
کرد  توان یم امروزه مصون  یدر اروپا از رشد راست افراط یا نقطه چیه تقریباً ادعا 
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ها به مجارستان و لهستان آن ا،یتالیکشورها همچون ا یدر برخ نیبنیدرانمانده است، 
همچون  گر ید یو در برخ اندافتهیهم راه  یو مل یدر سطوح محل ییاجرا یهاگاهیجا

 یاند احزاب اصلقدرتمند قرار داشته و باعث شده ونیاپوزس گاهیفرانسه و آلمان در جا
را اتخاذ  یمشابه ضدمهاجرت یهااستیس یها قدرآن دنیاز به قدرت رس یریجلوگ یبرا

گرچه به علل مختلف از جمله نظام حزب ایتانیهمچون بر گر ید یکنند. در کشورها  ای یا
اند اند، اما توانستهقدرت بازمانده هب میمستق یابی احزاب از راه نیا ،یساختار انتخابات

ۀ یاز اتحاد ایتانیبه خروج بر توان یمثال م یبگذارند که برا یجابهاز خود  یمهم راتیتأث
کرد.  متفاوت در سطوح  یاتیبا خصوص یراست افراط انیجر هانیا راز یغبهاروپا اشاره 

گروه ینیرزمیز  یهاجنبش یعنی یرحزبیغ اتفاقات در  نیاۀ . هماستها هم فعال بوده و 
 انیپاۀ یبا نظر امایهمچون فوکو شمندانیاند یبرخ شیکه تا سه دهه پ دهد یرخ م یحال
 نانهیبخوش یبا نگاه یاریرا سرنوشت محتوم فرض کرده و بس سمیبرالیل یروزیپ خ،یتار 

شدن مرزها و از  دهیسخن از برچ یحت یامنطقه یها ییو همگرا یالمللنیب یبه نهادها
کنون جهان به  که یدرحال اند؛آورده یم انیکشور به م ییایرفتن مفهوم وستفال انیم ا

گیحرکت کرده که و یگرید ر یمس  نیرشد ا هیدر سا ییگرا یبارز آن برجسته شدن مل یژ
 .است انیجر

اصطالح ممکن است خواننده را  نیدر ا «یافراط» پسوند است تذکر داده شود که الزم
 یپسوند برا نیچپ است و از ا دیعقا یدارا سندهیاشتباه کند که نو نیدچار ا

توجه داشت  دیبا حالنیباا ،کند یماستفاده  بیو برچسب زدن به جناح رق ییاعتبارزدا
 جادیا یاشاره داشته و برا فیدر ط یدئولوژ یا نیا گاهیصرفًا به جا نجایپسوند در ا نیکه ا
گونه ز یتما کاربرد اانهی، راست مکار محافظهراست ) گر ید یهابا  کار رفته است. لذا   نی( به 

مفهوم است و  نیا یبرا قینبود اصطالح دق لیو به دل ناچار به یپسوند در زبان فارس
 یاسیس فیدر ط «دورتر » فهومنبوده و در واقع به م یمنف یبار ارزش یبرخالف تصور دارا

1ییگرا یآن را با مفهوم افراط تیکل ستیبا یاست و نم
گونه نیبنابرا دانست. یکی   همان 

موارد اصطالح  یدر برخ تواند یم کالیراست راد ۀواژ کند یم شنهادیپ ز ین سندهیکه نو
 

1. extremism  
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 .باشد انیجر نیاز ا یدر مورد بخش خاص یترقیدق
نبوده  قیمعمواًل دق زبان یمخاطبان فارس انیدر م یراست افراطۀ دیاز پد شناخت

 شدهدادهآموزشکمتر  یاسیس فیمفهوم چپ و راست در ط یاست و اصواًل در زبان فارس
،ید یو از سو که گر  یاسیس یهاامنظۀ مطالع یتنها برا میمفاه نیاز ا یاریبس ازآنجا

 . اما مشکِل ردیگ یقرار م موردتوجهکارآمد است، کمتر  یساختار حزب یدارا ژهیوو به یغرب
 یمعادل براۀ واژ کیوجود تنها  ،یدر زبان فارس یراست افراطۀ دیپدۀ نخست در مطالع

اصطالح راست  کند یکتاب اشاره م نیکه موده در ا گونه همانچند مفهوم متفاوت است. 
گرفته  انیجر نیمختلف ا نواعا یچتر برا کی عنوانبه Far Right  معادل یافراط در نظر 

اشاره  انیجر نیاز ا یبه جناح  Radical Right کالیراست راد ۀواژ اساسنیبرا. شود یم
فرانسه )جبهه  یهمچون حزب اجتماع مل یاحزاب مشهور و موفقۀ رندیکه دربرگ کند یم

حزب  د،هلن یآلمان، حزب آزاد یبرا و یحزب آلترنات ش،یاتر یسابق(، حزب آزاد یمل
گیکه و نهاستیسوئد و مانند ا یهادموکرات اروپا ۀ ینسبت به اتحاد ینیها بدبمهم آن یژ

راست  یو مخالفت با مهاجرت است. در مقابل و یستیپوپول کردیرو 1(،میزیسیوروسپتی)
، یسنت یارا شاخه  Extreme Right یافراطفوق به  کیخشن، نژادپرست و نزد تر
کل یفقط درصد کم که داند یم سمیو ناز  سمیفاش را به خود  یراست افراط انیجر تیاز 

گروه که از دست ینیرزمیز  یهاها و جنبشاختصاص داده و شامل   تیبه موفق یابیاست 
ۀ به هم در زبان فارسی که نجاستیمهم اۀ مختلف هم بازمانده است. نکت یهادر عرصه

گرفتن تما ،هاانیجر نیا گفته  یصرفًا راست افراط ،ها مهم آن یزهایبدون در نظر 
گانه برا یها با انتخاب واژه اند کرده یکتاب سع نیدر ا ان. مترجمشود یم و  کیهر یجدا

ها را در مواقع الزم تفاوت نیداخل متن، ا یها یدر پاورق حیتوض ای شوندیبا اضافه کردن پ
 .دنکن یادآوری

کتبر  ۲۲در  با اینجانب یاختصاص ییپروفسور کاس موده در گفتگو مهر  ۳0) ۲0۲۱ا
 ت:کتابش اظهار داش یفارس ۀناظر بر ترجم ای( در دانشگاه جورج۱400

و بحث  ینولوژ یترم شهیکتاب هم نیا یهامن در ترجمه یاصل ۀدغدغ
 

1. euroscepticism 



 | راست افراطی امروز |   ۶

 

دارد، مثاًل مفهوم  یادیز  تیاصطالحات است که اهم یبرا ینیگزمعادل
 یهااست، اما در زبان جینسبتًا را یبحث یسیدر انگل یراست افراط

 یآشفتگ ز ین یسیدر خود زبان انگل ی. حتستین گونهاین یسیرانگلیغ
کا یادیز  هستند که راست  یادیاصطالح وجود دارد. افراد ز  نیا ربرددر 

کار  گر یکدی جایبهرا  کالیراست راد ای یافراطراست فوق ،یافراط به 
 .برند یم

از  یاریترجمه شد، بس نیالت گر ید یهاکتاب به زبان نیکه ا یزمان
ترجمه  کسانیرا  کالیو راست راد یراست افراط اشتباهبهمترجمان 
 ی. براشود یخواننده م یسردرگم جادیکه به باور من باعث ا یکردند؛ امر

 ۀبه عالو یراست افراط ۀرندیدربرگ ،یگفته شود راست افراط نکهیمثال ا
خواهد بود و شخص را دچار  یمعن یب یااست جمله یافراطفوق تراس

 نیا ۀدر ترجم یسیرانگلیغ یهادر اغلب زبان نی. بنابراکند یاشتباه م
از  یاریکاربرد استفاده شد. مثاًل در بسکم یهااز واژه ناچار بهاصطالح 

ک یاز  تقریباً  یترجمه شد. در هلند ultra-right معادل نیالت یهازبان
هم  یبه مفهوم دورتر استفاده شد و در آلمان یاللفظتحت ۀترجم

به  یااز واژه یناویاسکاند یهامشابه وجود داشت. در زبان یکردیرو
شد. البته از نظر من خوِد اصطالح  استفاده شوندیپ عنوانبهباالتر  یمعنا

کرد که واژ دیفقط در انتخاب آن با ست،یمهم ن  یبرا یکسانی ۀدقت 
 نیا ر یاستفاده نشود. در غ radical  کالیو راد extreme یافراط فوق

گو یبرا تواند یصورت، کتاب نم  باشد ایخواننده 
چرا  ست،یکتاب اصواًل در مورد اصطالحات ن نیاشاره کنم ا دیبا البته

کتاب کادم یکه  و  شود یخاص آن محسوب نم یبه معنا دهیچیو پ کیآ
که مخاطبان عام نوشته شد یبرا شتر یب باشد.  تر فهمقابله است 

گان مناسب و اصطالحات از نظر من اهم نشیگز حالبااین  یادیز  تیواژ
گاه قدر نیهم دیمترجمان هم با یبرا مدارد و به نظر  یدغدغه باشد. من 




