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 .1مقدمه
در ال  ،1992ب هدنبیال انتشیار کتیاب
بازنگری در مفهوم نابرابری نوان کتاب ا ت که
نابرابری اقتصادی ( ،)On Economic Inequalityکه برای نفست بیار خیود اک در یال 1973
منتشر کرد ک در ال  1997بسی داد ،منتشیر شید ک در ثن نگیای دگراندیشیانه بیه مقولیة
نابرابری م اندازد .ازای رک ،گزافه نفواید بود اگر ب ان شود که برخ از مهمایری افکیرات
در ای کتاب مطرح شد ا ت.
در ای کتاب بر ای باکر ا ت که افاکت ب امام رکیکردیای اخالق معاصیر در
زم نة منا بات اتتما در ای خصوص ن ست که ثیا ثنیا خوا تار برابری یستند یا خ یر،
ب که افاکت ثنیا در فوز ییای مفت فی ا یت کیه یرییک برابیری را در ثن خوا یتارند.
به بارا دیگر ،فصل مشترک در امام رکیکردیا مقولة «برابری» ا یت ک نقطیة ام یز بی

ثنیا فیوزای ا یت کیه برا بیری را در ثن طالیب یسیتند .در یمی را یتا ،ییر مید ای

درخصوص برابری بایست انو در انسانیا ک خصوص ااشان را مدنظر قرار دیید .در یمی
رابطة اک دک ؤال مطرح در اح لیای اخالقی شیامل «چیرا برابیری؟» ک «برابیری در چیه
فوزای؟» را مورداوته قرار م دید ک مطرح م کند که فصول مشیرک ت اخالقی بیرای
یک نظریة اخالق ک اتتما د تن افتن ا ت ،مگر ثنکه در ثن نظریه بیرای ییر انسیان
برابری در فوزای (یا متغ ری) مفرکض گرفته شیود .از یمی رک ا یت کیه یؤال «چیرا
برابری؟» (?)why equalityموضو محوری در امایز ب نظریات ن ست ،زییرا امیام ثنییا
برابریخوایانه در محدکدۀ یک فوز یا متغ ری خاص یستند ،ب که ثنچه مهم ا ت یؤال

«برابری در چه فیوزای؟» ( )equality of whatا یت .در یمی را تا یت کیه نظرییات ک
رکیکردیای مفت بااوتهبه رکیکردیای مفهوم متنو خود ،پا خیای مفت ف بیه یؤال
«برابری در چه فوزای؟» ارائه م کنند .دل ل ای امر ن ز انو ا یت کیه بی ابنیای بشیر
کتود دارد که برابری در یک فوز را با برابری در فوزۀ دیگر متفاکت م  ازد.

در یم را تا ،بهباکر  ،یک از تنبهیای ارزیاب نیابرابری ،کیه مورداقبیال کیمایری
قرار گرفته ک بایست مورداوته قرار گ رد ،امیایز بی د یتاکرد ک ثزادی ا یت .ایی بیدان
معنا ییت کییه موقع ییت یییک فییرد در منا ییبات اتتمییا را م ی اییوان از دک چشییمانییداز
موردقضاکت قرار داد« .1 :د تاکردیای کاقع » که اموری یستند که ما در ن ل به ثنیا موفیق
تییای کاقعی یسیتند
بودایم؛ « .2ثزادی برای د تیافت » ( )freedom to achieveکه فرصی 
برای احقق ثنچه برای ما ارزشمند ا ت.
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در دفا از «ثزادی برای د تیافت » ،قاب تییای ییک فیرد بیرای د یتییافت بیه
کارکردیای که اک بیرای ثنییا ارزش قائیل ا یت را بی ه نیوان فیوزای بیرای ارزشییاب
منا بات اتتما ک ارزیاب برابری ک نابرابری معرف م کند .ای کارکردیا م اوانند ط فی
از مسائل بس ار ابتدای یمچون داشت اغنیة منا ب ک امکان احص لکردن ایا د یتاکردیای
بس ار پ چ د یمچون زت نفس ک اوانای مشارکت در زندگ اتتما را در بر گ رد.

 ،زندگ شامل مجمو های از کارکردیای متقیابالا میراب شیامل «بیود نییا ک
به ظ
انجامیا» ( )beings and doingsا یت .لینا د یتاکرد ییک فیرد بیردار کارکردییای اک ا یت.

بهرکزی یک فرد کابسته به مای ت موتودیت اک یا کارکردیای نائیلشید ا یت .در یمی
را تا ،قاب ت برای کارکرد داشت ا یت .قاب یتییا مجمو یهای از بردارییای کارکردییای
مفت اند که منعکسکنندۀ ثزادی فرد برای درپ شگرفت نو از زندگ یا دیگری ا یت.
بارتدیگر ،اگر کارکردیای د تیافته اشیک لدینیدۀ بهیرکزی فیرد یسیتند ،قاب یت در


به
د تیاب به کارکردیا ازندۀ ثزادی فرد یا فرصت کاقع برای داشت بهرکزی یستند .زییرا
فصول بهرکزی از فرایندی که در ثن به کارکردیای مفت د ت م یاب م ک ن یز از نقشی
یت ،اکلوییت در رکیکیرد
که اصم مییای میا ایفیا می کننید مسیتقل ن سیت .بیه یمی
قاب تمحور اع ایداا ارزش ا ت ک قالب فضیای ارزشییاب کارکردییا ک قاب یتییا
یستند .ای انتفاب ک کزندی به کارکردیای مفت ی ا یت کیه ارزییاب قاب یتییا را در
را تای د تیافت به د تهیای کارکرد ()functioning bundlesبدیل امکانپنیر م  ازد.
از وی دیگر ،یک فرد یمچن م اوانید دارای اییداا ک ارزشییای ی یر از بهیرکزی
خودش باشد .از یم رک ت که اک در مقیارت دکی ( )Dewy Lecturesخیود ،بی «تنبیة
نمایندگ » ک «تنبة بهرکزی» امایز قائل م شود ک «د تاکرد ام ت» ()agency achievement
یک فرد را اوف ق فرد در پ گ ری مجمو ایداا ک ثرمیانییای می دانید کیه اک بیرای
پ گ ری ثنیا دل ل دارد ،فارغ از ثنکه ثن ایداا به بهرکزی فرد می انجامنید ییا خ یر.
بدی ارا ب ،افاکت ب ثزادی ام ت ک ثزادی بهرکزی در ثن ا ت که ثزادی ام ت
بهمعنای ثزادی برای احقق د تاکردیای ا ت که فرد برای ثنییا ارزش قائیل ا یت ک

ع م کند ثنیا را احقق دید ک ثزادی بهرکزی به ثزادی در ن ل به چ زییای ارتیا
به بارا دیگر ،ثزادی بهرکزی به موضو قاب تیا
دارد که ازندۀ بهرکزی فرد یستند .
برم گردد درفال که ثزادی ام ت را بایست ازمنظری گسترد ار نگریست کیه شیامل
موضو ات مراب با ایداا نمایندگ ا ت .در اوف ق در ام ت ،موضو ایالش فیرد
در ن ل به ایداا مطرحا ت.
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بااوتهبه مطالب ذکرشد  ،کتاب بازنگری در مفهوم نابرابری را م اوان کتاب دانست کیه

ضم ثنکه از زاکیة دیگری به مقولة نابرابری م نگرد ،ایم نظریات خیود
در ثن ثمارا ا
را ن ز در ثن ب ان م کند .ای کتاب ،که ارک ب از افکرات ف سف ک نظریات اقتصادی ا یت،
در ال  ،1394از وی مرکز پژکیشیای مج س شورای ا الم بهیمیت مترتمیان پرکییز
قا م ک ثزیتا گلزاد قشالقچای در  181صفحه بهچاپ ر د ا ت که در چند صیفحة
صورتگرفته پرداخته م شود.

ثا به نقد ارتمة

 .2ادبیات موضوعه درخصوص ترجمه و نقد آن
ارتمة خوب بارت ا ت از نزدیکاری معادل در زبان مترتم برای مط ب موردارتمه بیا
ففظ مشفصات مت اص ااثنتاکه ظرف ت زبان اکل ایجاب کند ک ج ب ک دکر از ذیی
ننماید (صفارزاد  .)24 :1384برای د تیافت به یک ارتمة خوب ک مقبول باید بیا قوا ید
ثن ثشنا بود .اصول ک قوا د ارتمه درکاقع زیر بنایای ا ا ارتمه یستند که باید یمیوار
در ارتمیه بییه ثن اوتیه کییرد .ن یو مییارک معتقیید ا یت« :ارتمیة مکتیوب االشی بییرای
تایگزی کردن تم های یا پ ام نوشتاری در یک زبان با پ ام نوشتاری یا تم های در زبیان

دیگر» (کامب ززاد .)58 :1388
در یمیی
اعری م کند:

رابطییه ،لطفیی پییور ییا دی ( )1371از قییول کییت فییورد ( )1965چنیی

کظ فة اص مترتم بارت ا ت از فرایمثکردن شرای ک مه اکردن زم نیهای کیه در ثن
نویسندۀ مت اص ک خوانندۀ زبان مقصد بتوانند با یکدیگر بیه اعامیل ک ایأا ر متقابیل
بپردازند ک چن شرای ک زم نهای موقع مه ا م شود که مت زبان مقصد ازنظیر ارزش
اراباط با مت زبان مبدأ معادل ک یک ان باشد (انوش رکان .)1384

باکتودای  ،یر مترتم ممک ا یت ینگیام ارتمیه خطاییای در درک مط یب زبیان
اص داشته باشد ک به ارائة ارتمة نادق ق یا فت نادر ت منجر شود .یم امیر ا یت کیه
نقد ارتمه ( )translation criticismرا به یک م انرشتة دانشگای ابدیل کرد ا ت که بسی ار
نزدیک به نقد ادب ک مطالعات ارتمه ا ت.
کاژۀ «نقد» ازتم ه اصطالفات ادب ا ت که از دیرباز م ان مردم رایج بیود ا یت .نقید
ارتمه یعن با نگای تامع به ابعیاد گونیاگون ارتمیه نگریسیت  .در ارزش ک ا تبیار نقید
ارتمه نباید ی چگونه اردیدی به دل را داد؛ نقد ارتمه اگر بدکن یرض ک ک نه ک بااوتهبیه
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ارچوبیای در ت ثن بهدر ت انجام گ رد ک مبتنی بیر یم ک ثگیای باشید،

اصول ک چه
موتب احول شگرا ک پ شرفت چشمگ ر م شود؛ البته برخ بر ای نظرند که نقد «اظهیار
ما به م الع ب = ب ک اشکال موتود را ب انکردن» ا ت درصیورا کیه در نقید بایید بیه
کیژگ یای مثبت ک منف ارتمه پرداخته شود .یک از یدایای نقد ارتمه ای ا یت کیه
تامعه متوته ای موضو شود که مترتم کاری دشوار ک فت ا یت ک بایید نشیان داد
شود که ثیا مترتم به ایداا خود ر د ا ت یا نه؟ طب ع ا ت کیه منتقید بهتیری گزینیه
ارتمهیا ت (اق ه .)1384

برای برر  ،نقد ،ک نظریهپردازی در زم نة
محمدتواد کمال ( ،)1395مؤل
مهم اشار م کند:

کتاب اصول فی ارتمیه ،درایی خصیوص بیه نکتیة

بیهدنبیال ایرادگ یری باشید،
منتقد ارتمه نباید در مقاب ة ثاار دچار ک واس شود ک دائم 
ب که باید بکوشد با اجزیه ک اح ل در ت ک منطق  ،مع اریا ک اصیول ر اییتشید در
یر ارتمه را مشفص کند ک درکاقع نقش ف گوی مترتم را ایفا کنید؛ زییرا متیرتم
درف کار ارتمه ک پس از ثن ن ازی نم ب ند دربارۀ تزئ ات ک نحوۀ ارتمه ک اصیول
که از ثنیا برای برگردان متون مفت ا تفاد م کند فن بگویید .پیس ایی کظ فیة
منتقد ک اح لگر مسائل ارتمه ا ت که راز ک رمز نهفته در ارتمة اک را بیرای دیگیران
ثشکار ازد ک اگر به نکتهای درخور ایم ت برخورد که مترتم نسبت به ثن ب اوتیه ک
یافل بود ا ت ،ثن را ن ز گوشزد کند.

ص حتو ( )1366از دک مقوله در ارتمه ف می گویید ک ثنییا را بیا نیوان ارتمیة
ارابییییاط ( )communicative translationک ارتمییییة معنییییای ()semantic translation
مطرحم کند.
پ ش از یرچ ز باید گفته شود که ی چ ارتمهای نم اوانید بیهطیور مط یق ارابیاط ییا
معنای باشد؛ ای پدید صرفاا نسب ا ت ک بسته به نو مت ک ییدا ارتمیه یکی از
ای دک قطب برتستهار م شیود .ارتمة اراباط ب شار به گ رندۀ پ ام اوته دارد اا بیه
فر تندۀ ثن؛ بر کس ارتمة معنای نم خواید از دن ای فر تند فاص ه بگ یرد .ارتمیة
اراباط به کاردکردن اختیای صوری ک معنای نامألوا از زبان مبدأ به زبیان مقصید
امای نشان نم دید ،امیا ارتمة اراباط خواننید را مهیمایر از نویسیند می انگیارد،
درفال که ارتمة معنای اکلویت را بیه نویسیند می دیید .ارتمیة ارابیاط ث یانایر
خواند م شود ،اما ای خطر کتود دارد که چ زی که م خوان م بییهطیور کامیل گفتیة
نویسند نباشد .بر کس ،در ارتمة معنای یع بییر ایی ا یت کییه امیام الگوییای
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اخت ک درنت جه معنای زبان مبدأ به زبان مقصد برگیردد ک گیا فتی بیر ثن احم یل
شود ک طب ع ا ت که چن ارتمهای را بهرافت نم اوان خواند (یمان.)51 -50 :

اک درادامه ای گونه ب ان م کند« :بسته به نو ارتمه ک ای که ثیا یدا انتقال معن ا یت
یا انتقال نو اأا ر ،م اوان یک از دک رکش معنای ییا ارابیاط را برگزیید .بیرای مثیال ،در
ارتمة مت ف سف  ،معن ایم ت ب شاری دارد اا اأا ر» (یمان.)52 :
نقد ک برر ارتمه م اواند ب هصیورت ارزیابانیه باشید ییا ی رارزیابانیه .بیرای مقاصید
ی رارزیابانه ،نقید درصیورا می ا یت کیه مبنیای نظیری قابیلدفیا داشیته باشید ک
طرحشد در ثن اافد ممک از برداشتیای شفص ک قهای منتقید بیه دکر
ا تدرلیای 
باشد .ای مبنای نظری ا ت که م اواند مع اریا ،ضواب  ،ک ا تدرلیای م بیرای نقید را
در اخت ار منتقد قرار دید .نقد ک برر یا ارزشیاب محصیول ارتمیه می اوانید مقاب یهای
( )comparativeیا ی رمقاب های ( )non- comparativeباشد .در برر مقاب های ،میت مقصید در
اراباطش با مت مبدأ مورد بحث ک برر قرار م گ رد؛ اما در برر ی رمقاب های ،م ایوان
انها با ااکا به مت مقصد ،به نقد ک برر ثن پرداخت .رکیکردیای ارزیابانه یالباا از برر ی
مقاب های برای نجش ک ف ارتمه ا تفاد م کنند ک بهندرت راغ رکشیای ی رمقاب یهای
م رکند؛ اما رکیکردیای ی رارزیابانه به نقد ارتمه م اوانند محصول ارتمه را فارغ از میت
مبدأ ثن ،در تامعة مقصد مورداح ل قرار دیند (پایگا اطال ر ان شهر کتاب .)1393
صورتگرفتیه بیر کتیاب بیازنگری در مفهیوم نیابرابری از رکش

در یم را تا در نقد
مقاب های بهر برد شد ا ت ،زیرا بیهبیاکر نویسیندگان ایی مقالیه ،در کتیابییای کیه در
فوزیای مراب با ف سفه نگاشته م شوند یر ک مهای که او نویسندۀ کتاب ب هکار گرفتیه
م شود دارای بار معنای خاص خود ا ت .لینا بیرای ر اییتکیردن اصیول نقید ایجیاب ،
صورتپنیرفتیه ک یپس بیه نقیات قیوت ثن

نفست به برر بعض اشکارت در ارتمة
پرداخته م شود.

صورتگرفته بر کتاب بازنگری در مفهوم نابرابری

 .3نقاط ضعف ترجمۀ
ای نقات ضع را م اوان به دک مقولة  .1اشکارت ظایری یمچون یدم التیزام بیه قوا ید
نگارش کتاب اص  ،دم ارتا دی یای منا ب ازتانب خود مترتم ،ک یدم یجاکندی
منا ب ک ر ایت قوا د نگارش ؛  .2اشیکارت محتیوای شیامل ارتمیة اشیتبا تمیالت ک
معادلیاب نامنا ب اقس مبندی کرد.
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1.3اشکاالتظاهری
ال ) دم التزام به قوا د نگارش کتیاب اصی  .ایی میوارد را می ایوان بیه چنید بفیش
اقس مکرد:
ـ

بندییای مت اصی  :ییر کتیاب ک مقالیهای ا یتانداردیای
دم ر ایت پاراگراا 
خاص خودش را دارد .ر ایتنکردن ای ا تانداردیا در ارتمیه از ا تبیار ارتمیة
نمونیهای از ایی ا یتانداردیا

صورتگرفته کم کیرد ک از رکایی میت می کایید.
پاراگراایا یستند .برا اس اعری  ،یک پاراگراا مجمو یهای از تمیالت ا یت

که مربوت به یک موضع کافد یستند .برا اس ای اعری یر پیاراگراا موضیو
مربوت به خودش را دارد ک امام تمیالت ییک پیاراگراا بایید میراب بیا یمیان
موضو باشد.

صورتگرفته بر کتاب  ،در موارد ب شیماری ،مترتمیان پیاراگراابنیدی

در ارتمة
کتاب اص را نادید گرفته ک به ادیام پاراگراایا یا اقس مکردن ثنیا مبادرت کرزیداند.
ـ

دم ففظ بک نویسند  :نویسندگان یمه مثل یم ن ستند ک یبک نگیارش ک زبیان
ایشان به انا ب خصوص ات رکفی ک فکیری ک اخالق شیان بیا ییم فیرق می کنید
(قاض  .)31 :1372برای مثال ،در کتاب اص  ،مفای م مهم با ا تفاد از فیرکا کیج
(ایتال ک) ب ان شداند .ایی درفیال  ا یت کیه در میت ارتمیه ،ایی مفیای م قابیل
اشف ص ن ستند .نمونهیای از ای ک مات بهشرح ذیل یستند:

ـ

ک مات «د تیاب » ک «ثزادی» در صفحة  4ارتمه؛

ـ

ک مات «کاریای اکل ه» ک «بهزیست » در صفحة  22ارتمه؛

ـ

بارت «فرصت فق ق » در صفحة  35ارتمه؛

ـ

ک مات «ثزادی» ک «امکانات ثزادی» در صفحة  39ارتمه؛

ـ

ک مات «کارکردیا» ک «قاب تیای فاصلشد » در صفحة  44ارتمه؛

ـ

بارت «فضای نجش » در صفحة  44ارتمه.

ب) دم ارتا دی یای منا ب ازتانب خود مترتم:

بااوتهبه ثنکه در زبان فار برای چندی کاژ که در زبیانییای دیگیر کتیود دارد از

یک کاژ ا تفاد م شود ،رزم ا ت که مترتم اصل کاژیا را در پانوشت ذکر کند ایا بیرای
خوانند مشفص گردد که منظور از کاژۀ فار چه ک مهای در انگ س ا ت.
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یمچن در ارتمة اصیطالفات می ک فنی بایید زییر ثنییا خی کشی د (ایا در

فرکاچ ن درشیتایر چ ید شیود) ک معیادل خیارت ثن در فاشی ة صیفحه ب ایید ک

درصورت لزکم در یمان فاش ة ثن اصطالح اعری گردد .ایی رکش انهیا در مرابیة اکل
ضرکرت دارد ،درصورت اکرار یک اصطالح در بق ة مت انها به ذکر معادل فار ثن اکتفیا
خواید شد (کزی پور  .)301 :1388نمونهای از ای دم ارتا دی ییا در میت ارتمیه بیه
شرح ذیل یستند:
در صفحة  21ارتمه ،برای ایجاد امایز ب افراد ن ازمنید بیا افیراد مسیتحق بهتیر ا یت
بهارا ب با نوان « »needyبا « »worthyب ان کرد در پانوشت ثکرد شوند.
ک ماا که
متفیاکت ا یت
در صفحة  26ارتمه ،بااوتهبه ثنکه « »libertyبا « »freedomsازمنظر
ک یردکی ثنیا در زبان فار بهمعنای ثزادی یستند ،بایست برای نوان «برابیری درمقابیل
ثزادی» در پانوشت ق د شود که منظور در ای تا  libertyا ت.
در صفحة  26ارتمه ،بایست درخصوص نوان «ارکت ک ثزادی» در پانوشت مشیفص
در ای تا « »freedomsا ت.
گردد که منظور
ج) جاکندی ک ر ایت قوا د نگارش :
نوشتهای منوت به ای ا ت که در ثن اصول ک قوا ید ک د یتور زبیان

در تبودن یر
ر ایت شد باشد دری رای صورت ثن نوشته ی ک ازدید ادب فاقید ارزش خوایید بیود
صیورتگرفتیه از کتیاب ی  ،یرچنید کیه

(قاض  .)33 :1372در یم رابطه ،ارتمیة
ازلحاظ قوا د نگارش ک کاربست نشانهیای یجاکندی از کضیع ت منا یب برخیوردار
صیورتگرفتیه در کتیاب مبیدأ در ارتمیة

قولیای
نقل 
مشفصنبودن 

ا ت ،باکتودای ،
قولییا
کتاب از مهماری نقات ضع ثن از ای منظر ا ت؛ ای امر به قابلام زنبودن نقل 
از باق مت منجر م گردد .لنا بارت مربوطه بایست داخل گ ومیه ییا نشیانة قیول قیرار
نگرفتیهانید بیه

قولیا که در ارتمة کتاب در نشانة قول قیرار
نقل 

گ رد .نمونهیای از ای
شرح زیر یستند:
نقلقیول از «چیارلز ب تیز»« :اییراد نظیری مید موتیود کرزش
در صفحة  47ارتمه ،
بسکتبال کامالا متفاکت ا ت».
نقلقول از «کی ام باا ر ی تس» « :قل انسان فکم می کنید کیه در
در صفحة  70ارتمه ،
کار یا زندگ  ،بهتری را برای خود انتفاب کند».
در صییفحة  77ارتمییه ،نقییلقییول از «تییان رالییز» .1« :یییر فییرد در برخییورداری از ...؛
.2نابرابری اتتما ک اقتصادی باید  ...فداکثر ا تفاد را از ثن ببرند».
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نقلقول از «مارکس»« :اما کسی کیه ازنظیر تسیمان ک ذینی
در صفحة  121ارتمه ،
نسبت به دیگران براری دارد ک  ...باای فال ای فق برابر ییک ”فیق نیابرابر“ بیرای ”کیار
نابرابر“ ا ت».

2.3اشکاالتمحتوایی 
ال ) ارتمة اشتبا تمالت.

نقلاز تافظ م گوید:
معرکا ( )1386به 
مترتم باید در ثنچه که ارتمه م کند اوانا باشد ک خود صافب یمان دانش باشد کیه
مؤل دارد؛ بدی معنا که در زبان مبدأ ک مقصد ابحر داشته باشد ،به قسم کیه ییر دک
زبان را به یک انداز ک ثن یم به یایت بداند .ییرچییه می دشیوار ک داناییان بیه ثن
اندک باشند به یمان انداز کار بر مترتم ثن م مشکلار م گردد.

در یم رابطه ،درخصوص کتاب بازنگری در مفهوم نابرابری م اوان به ای مهم اشیار
از اشتبایات بس اری در ارتمة تمالت یا بیارتییا رنیج
کرد که ای ارتمه از کتاب
م برد؛ ای اشتبایات در موارد متعددی منتج به ثن م گردد که ارتمه منظوری خالا ثنچه
موردنظر نویسندۀ کتاب ا ت را بر اند .نمونهای از ای اشتبایات به شرح ذیل یستند:
در صفحة  20ارتمه ،بارت:
but the real question is what Is the nature of the objective function it maximize .

بهصورت «اما ؤال اص  ،مای ت کارکرد ب طرفانه ای ا ت که ای رکیکیرد ثن را بیه

«مای ت اابع یدا» ا ت.
فداکثر م ر اند» .ارتمه شد ا ت که منظور
در صفحة  22ارتمه ،بارت:
no matter how hallowed by tradition

صرانظر از ای که ای فضا در اار ر م ک نت اه ک چوچ شد باشید» ارتمیه
بهاشتبا « 
«فضایای ا ت که در یک نت موردافترام ک اأک د یستند» ا ت.
شد ا ت .منظور
در صفحة  23ارتمة بارت:
A theory may accept -indeed demand- inequality in terms of many variables

بهی « ،امکان دارد یک نظرییه ،برابیری را در چهیارچوب مع ارییای فراکانی بپینیرد»
ارتمه شد که «نابرابری» در ای تا صح ح ا ت.
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در صفحة  31ارتمه ،ارتمة بارت:
For example, consider the approach to constructing Inequality indices based on
social loss of equivalent income pioneered by Atkinson.

بهصورت «مثالا ،رکیکرد طرح ک ایجاد شاخص یای نابرابری مبتن بر فقیدان درثمیدیای

یکسان را که نفست بار از وی ااک نسون ازائه شد ،در نظر بگ رید» ارتمه شد ا ت .ایی
درفال ا ت که ارتمة صح ح شاخص ااک نسون «شاخص نیابرابری مبتنی بیر ضیرریای
اتتما فاص ه از درثمدیای برابر» ا ت.
در صفحة  35ارتمه ،بارت:
freedom with the real opportunity that we have to accomplish what we value .

به «ثزادی ن ز در برگ رندۀ فرصت فق ق ا ت که ما برای احقق ثنچه ارزشیمند ا یت،
در بر داریم» .ارتمه شد که در ای تا «احقق ثنچیه کیه میا بیرای ثن ارزش قائیل یسیت م»
ارزشمند نباشد).

در ت ا ت (زیرا ممک ا ت امری ازمنظر ما
در صفحة  40ارتمه ،بارت:
If we are interested in the freedom of choice, then we have to look at the choices
that the person does in fact have.

به «درصورت القمند بودن به ثزادی انتفاب ،ضرکری ا ت که به گزینه ییا ک انتفیاب
یییای بپییردازیم کییه فییرد فق قتییا انجییام داد ا ییت» ارتمییه شیید ا ییت کییه صییح ح ثن
«انتفابیای ا ت که در فق قت فرد دارد (یا از ثن برخوردار ا ت)».
در صفحة  44ارتمه ،بارت:
It is also possible to use the notion of ‘rightness’ as opposed to ‘goodness’ of the
society to argue for the same substantive arrangements.

به «یمچن م اوان از مفهوم ”در یت بیودن“ در مقابیل ”خیوب بیودن“ تامعیه »...
طرح موضو «فق» ازدیدگا تان رالز ا یت ک نیه
ارتمه شد ا ت .در ای تا منظور
«در ت بودن» .ای ایراد در صفحة  45ن ز مشاید م شود.
در صفحة  46ارتمه ،بارت:
but answering question (1), on the identification of the objects of value does not, on
its own, yield a particular answer to question (2), regarding their relative values.
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به «اما با اوته به ارزشیای مربوت به یر یک از دک ؤال مطرح شد  ،نم ایوان گفیت
که پا خ دادن به ؤال اکل بر مبنای اع ایداا ارزشی بیه انهیای پا یخ منا یب بیرای
وال دکم ارائه نم دید» ارتمه شد که اشتبا ا ت ک «م اوان گفت» صح ح ا ت.
در صفحة  46ارتمه ،بارت:
But the selection of space can also have a good deal of discriminating power, both
because of what it includes as potentially valuable and because of what it excludes
from the list of objects to be weighted as intrinsically important.

به «اما انتفاب فضا م اواند از قدرت امایز فراکان برخوردار باشد ،چیون ثنچیه را کیه
ای انتفاب فضا شامل م شود بطور بیالقو ارزشیمند ا یت ک یمچنی ثنچیه را کیه ایی
انتفاب فضا از فهر ت ایداا ارزش فنا م کند ،ایم ت ذاا دارد» .ارتمه شد ا ت.
در ای مورد ،ارتمة تم ة ثخر اشتبا ا ت ،زیرا منظور نویسند «قدرت امیایزی ا یت
ارزشمنید ازییک یو ک خیارجکیردن

که انتفاب فضا ،ب هکا طة دخ ل نمودن میوارد بیالقوۀ
بعض موارد از فهر ت ایداا دارای ایم ت ذاا از ویدیگر ،ایجاد م کند» ا ت.
در صفحة  48ارتمه ،بارت:
The capability approach begins with identifying a relevant space for evaluation,
rather than arguing that everything that can be put into the format of that space
must, for that reason, be important-not to mention, equally significant.

به «رکیکرد قاب ت با اع فضای مراب برای ارزیاب ثیاز م شود نه با ای مبحث کیه
یر ثنچه در قالب ای فضا قرار م گ رد باید ایم ت داشته باشد .در ای رکیکرد بیه ایم یت
برابری ی چ اشارای نم شود» .ارتمه شد ا ت .ای درفال ا ت کیه در رکیکیرد ی ،
بر کس به برابری ایم ت بس ار داد م شود ،کل در ای بارت منظور ی ثن ا یت کیه
در رکیکرد قاب ت یر ثنچه در داخل فضیا قیرار می گ یرد (قاب یتییا) مهیم یسیتند ،امیا
درای خصوص که ثنیا یریک ایم ت یک ان یا برابر دارند صحبت به م ان نم ثیید .زییرا
در رکیکرد  ،موضو کزندی به قاب تیا مطرح ا ت.
در صفحة  51ارتمه ،بارت:
Indeed, if freedom had only instrumental importance for a person's well-being and
no intrinsic relevance, then it would be appropriate-in the evaluation of wellbeing-to identify the value of the capability set simply with the value of the
chosen functioning combination.
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بهصورت «درفق قت ،اگر ثزادی برای بهزیسیت ییک فیرد فقی دارای ایم یت ابیزاری

ا ت ک ی چگونه موضو ت ذاا با ثن ندارد ،درای صورت برای ارزیاب بهزیسیت منا یب
ا ت که ارزش ارک ب کارکردیای منتفب را بااوتهبیه ارزش مجمو یه قاب یتییا اع ی
را م ر اند ک صح ح ثن «منا ب ا یت کیه
کن م» .ارتمه شد ا ت که خالا منظور
ارزش مجمو ة قاب تییا را بااوتیهبیه ارزش ارک یب کارکردییای منتفیب اع ی کنی م».
صح ح ا ت.
در صفحة  52ارتمة بارت:
Even the removal of all elements of a feasible set (e.g. a 'budget set') other than
the chosen best element would be seen as 'no real disadvantage', since the freedom
to choose does not, in this view, in itself matter.

به «فت فنا امام ناصر م (مانند مجمو ة بودته) ن یز بی ش از مجمیو ناصیر
انتفابشد « ،مزیت ی رکاقع » ا ق م شود ،چون درایی خصیوص ثزادی انتفیاب ،میالا

مهم ن ست» .ارتمه شد که صح ح ثن « دم مزیت کاقع محسوب نم شود» ا ت.
در صفحة  52ارتمه ،بارت:
and ‘doing x’ is distinguished from ‘choosing to do x and doing it’.

بهصورت «ک انجام کار ’ xبا انتفاب  xک انجام ثن کامالا متفاکت ا ت» ارتمیه شید کیه

اشتبا ا ت ک منظور امایز ب انجام کار  xبا انتفاب ک انجام یمان کار  xا ت.
در صفحة  59ارتمه ،بارت:
A person's agency achievement refers to the realization of goals and values she
has reasons to pursue.

بییه «منظییور از پ شییرفت کییارکرد یییر شییفص ،درک ک برداشییت صییح ح از ایییداا ک
ارزشیای ا ت که اک دنبال می کنید» ارتمیه شید کیه اشیتبا ا یت ک ی در ایی تیا

درخصوص «احقق ام ت» ف به م ان ثکرد ا ت.
در صفحة  59ارتمه ،بارت:
A person as an agent need not be guided only by her own well-being.

به «یر شفص به نوان یک امل اصورا باید در تهت  ...گام بردارد» ارتمیه شید کیه
«اصورا انها نباید» صح ح ا ت.
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در صفحة  60ارتمه ،بارت:
The former refers to the realization of one's objectives, regardless of one's own
role in bringing about that realization. The latter, in contrast, is a more specific
notion of agency success, concentrating on one's success specifically as an agent.

بیهمعنیای درک ک احقیق اییداا
بهیرفال بد ن ست بدان م ”تنبة بهزیست “ 
بهصورت « 

فرد ،صرا نظر از نقش ا یت کیه خیود اک در احقیق ایی اییداا دارد .درمقابیل ”تنبیة
ام ت“ درکاقع برداشت ک مفهوم خاص از پ شرفت ام ت ا ت که در ثن ،موفق ت فیرد
به نوان یک امل ،مورد اأک د ک اوته ب شاری ا ت» ارتمه شد  ،که اشیتبا ا یت .اکرا،
ذکر «تنبة بهزیست » ک «تنبة ام ت» ی ا ت به ای ت که ی در ایی تمیالت بیه
طرح دک دیدگا مفت درخصوص «تنبة ام ت» می پیردازد کیه درادامیه دییدگا اکل را
«اوف ییق در ام ییت ابییزاری» ()instrumental agency successک دیییدگا دکم را «اوف ییق در
بیهکیاربردن بیارت «پ شیرفت
ام ت احققیافته» ()realized agency successم نامد .اان یاا 
ام ت» ن ز در ت ن ست ،زیرا در ای تا منظور «اوف ق در ام ت» ا ت.
در صفحة  60ارتمه ،بارت:
if my agency objectives include the independence of my country, or the
elimination of famines, the first view of agency achievement would be well met if
the country does become independent, or if famines are in fact eliminated,
irrespective of the part I personally manage to play in bringing about that
achievement.

بهیرفال اگر ثنچه ازنظر ما در قالب ایداا ام ت تای می گ یرد ،شیامل
بهصورت « 

مواردی نظ ر ا تقالل کشور یا ازب بردن فقر ک گر نگ باشید ،طبعیاا بیه ا یتقالل ر ی دن
کشور یا ریشهک شدن فقر ک گر نگ  ،اکل تنبه از پ شرفت ام ت محقق شید ا یت ک
ای که االش ما چه نقش در احقق ای ایداا داشته ا یت ،در رکنید ایی احقیق ایم یت
چندان ندارد» ارتمه شد ا ت که اشیتبا ا یت ک ی در ایی تیا درخصیوص «احقیق
نفست دیدگا مطرح درخصوص اوف ق در ام ت» ،صحبت بیه م یان ثکرد ا یت ک نیه
پ شرفت ام ت.
در صفحة  61ارتمه ،بارت:
i.e. whether what we value is the achievement irrespective of the instrumental
… process,
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بارتدیگر ،به ای بستگ دارد که احقق ک پ شرفت ایداا ،صرانظیر از

بهصورت « 
به

ثنیا ،بیرای میا ارزشمنید ا یت ک  »...ارتمیه شید کیه «فراینید ابیزاری»
پ شرفت ابزاری 
صح حا ت.
در صفحة  61ارتمه ،بارت:
e.g. by distinguishing between 'the occurrence of A' and 'the occurrence of A
through our own efforts', it is formally possible to embed the particular feature of
'instrumental agency success' within the general format of 'realized agency
success'.

بهصورت «مثالا کقو ک برکز ’ Aک ر دن به  Aرا بیر فسیب اقیدام ک ایالش خودمیان

ار م م کن م  »...ارتمه شد که اشتبا ا ت ک در ای تیا منظیور ی ایجیاد امیایز بی
«احقق  »Aک «احقق  Aب هکا طة االش خود ما» ا ت.
در صفحة  62ارتمه ،بارت:
There would be nothing contrary in the fact that an enhancement of agency
freedom (i.e. an increase in one’s ability to promote goals that one has reasons to
promote) can lead to a reduction of well-being freedom (and correspondingly to a
decline in achieved well-being).

بهصورت «ب شک افزایش ثزادی ام ت( ،مثالا ب شارشدن اوان ک ا تعداد یک فیرد در

ار م ک اع ایداا مورد نظر) ممک ا ت با ث  »....ارتمه شد ا ت .که بایسیت «بیه
ایداف که فرد برای پ شبرد ک ن ل ثنیا دارای دل ل ا ت» اغ ر یابد.
شایان ذکر ا ت که در نظریة « ،دل ل داشت برای ایداا ک ارزشیا ازتانب انسیانییا»
از ایم ت کیژای برخوردار ا ت ک ای امر بایست بهطور قطع در ارتمه لحاظگردد.
در صفحة  66کتاب ارتمه ،بارت:
Many freedoms take the form of our ability to get what we value and want,
without the levers of control being directly operated by us.

به «در بس اری موارد ،اوانای ما برای ر دن به چ زی که برایمان مهم ا یت ک خواییان
ثن یست م بهانهای ک بدکن ثنکه از ایرم کنترل ا تفاد کن م ،شکلیای مفت ف از ثزادی میا
محسوب م شود» .ارتمه شد که اشتبا ا ت .ارتمة صیح ح ایی بیارت «بیدکن ثنکیه
در ای تا ایی منظیور را می خوایید
ایرمیای کنترل مستق ماا در اخت ار ما باشد» ا ت.

بر اند که باکتود ثنکه کنترل بس اری از مسائل مستق ماا در اخت ار مردم ن سیت ک در د یت
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افراد دیگری ا ت ،با ای اکصاا بنا به دری
گونهای از ثزادی محسوب م شود.


که در ادامة مت ذکر م کند خود یمی

امیر

در صفحة  66کتاب ارتمه ،بارت:
The controls are exercised in line with what we value and want.

ایرمیای کنترل در را یتای ر ی دن بیه ثنچیه می خیوای م ک برایمیان مهیم ا یت
به « 
بهکارگرفته م شود» .ارتمیه می  شیود کیه اشیتبا ا یت ک صیح ح ثن بیارت ا یت از:
ایرمیای کنترل که در اخت ار افراد دیگری ی ر از ما ا ت ،در را یتای ثنچیه میا بیرای ثن
« 
ارزش قائل یست م ک م خوای م ،ب هکار گرفته م شوند».
در صفحة  66کتاب ارتمه ،بارت:
To confuse freedom with control can drastically reduce the scope and force of that
great idea.

به «کنترل ثزادی با ایجاد ابهام در ثن م اواند ابعاد ثزادی را بس ار محدکد کنید ک  »...کیه
انگرفت ثزادی با داشت کنترل  »...صح ح ا ت.
اشتبا ا ت ک «التقات یک 
در صفحة  67کتاب ارتمه ،بارت:
A public policy that eliminates epidemics is enhancing our freedom to lead the
life-unbattered by epidemics-that we would choose to lead.

بهصیورت «یکی از ا یتییای میوم بیرای پی شگ یری ک ت یوگ ری از شی و ک

یمهگ ری ب مارییا ،افزایش ک باربردن ثزادی افراد در ادامه ک پ شبرد زندگ الم یی بیدکن

یمهگ ری ک ش و ب ماری ا ت که خود انتفاب کردانید» ارتمیه شید کیه ارتمیهای گوییا

ن ست ک ارتمة صح ح ثن بارت ا ت از« :خ مش موم که ب ماریییای اپ یدم ک را از
ب م برد ،ثزادی ما را افزایش م دید اا ثن زندگ را که م خوای م در پ ش بگ ریم».
در صفحة  68کتاب ارتمه ،بارت:
Not having malaria, or not being hungry, does add to one's well-being ...

اریبودن ک مصون ت از مارریا ک گر نهنبودن ،بهزیست افراد را زیادار نم کنید »...
به « 
ارتمه شد که اشتبا ا ت ک «زیادار م کند» صح ح ا ت.
معادلیاب نامنا ب.

ب)
یافت برابر ک معادل ،برای لغیات ک اصیطالفات ک اعب یرات از مرافیل دشیوار ارتمیه
ا ت؛ مترتم یرچه ادیبار ک پرمطالعهار باشد ،بهلحیاظ ک یعت داییرۀ مع ومیااش بهتیر ک
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دق قار م اواند معادلیاب کند .گای در مت  ،ک مهای بهکار رفته ا یت کیه بیا مراتعیه بیه
لغت م ب ن م به چندی معنا ت در ای خصوص از م ان معادلیای نزدیک به ییم ث نچییه
را دق ییقاییر ،نزدیییکاییر ،ک مصییط حاییر ا ییت باییید برگزییید .در یمی را ییتا نمونییهای از
صورتگرفته به شرح ذیل یستند.

کاژگزین یای نامنا ب در ارتمة
در صیفحة  9ارتمیه ،بیارت « « »The powerful rhetoric of 'equality of manبیارت
پرمعنای برابری انسانیا» ارتمه شد کیه منظیور ی «لفیاظ ییای احیت نیوان برابیری
بهدر یت پرطمطیراق
انسانیا» ا ت .ای درفال ا ت که در صفحة  32ارتمه « »rhetoric

ارتمه شد ا ت.
در صفحة  11ارتمه ،ک مة «« »achievementد تیاب » معنا شد  ،درفال که «د یتاکرد»
معادل منا باری ا ت.

در صییفحة  30ارتمییه »rankings« ،بییه «درتییهبنییدی» ارتمییه شیید کییه «رابییهدی ی »
صح حا ت.
در صفحة  35ارتمه ،کاژۀ «« »opulenceایرکت» ارتمیه شید کیه اشیتبا ا یت ،زییرا
بییهمعنییای اییوانگییری ک کفییور ا ییت ک اییرکت کییه از ک م یة « »wealthمی ثییید بفش ی از
اوانگریا ت.

در صفحة  ،36بارت « »preference-fulfilmentبه «ایرت ح یی احقیق» ارتمیه شید کیه
بارت «احقق ارت حات» منا بار ا ت.
در صفحة  39ارتمه ،بارت « »the means to freedomبه «امکانات ثزادی» ارتمیه شید
که معادل بهتر «ابزار ن ل به ثزادی» ا ت.
در صفحة  47ارتمه ،بارت ” “developing economiesبیه «اقتصیادیای درفیال رشید»
ارتمه شد که صح ح ثن «اقتصادیای درفال او عه» ا ت.
در صفحة  48ارتمه ،بارت « »dominance partial orderبه «نظم براری نسیب » ارتمیه
در ای تا «چ دمان (ارا ب) نسب الویت» درخصوص ایدااا ت.
شد که منظور
در صییفحة  66ارتمییه ،بییارت « »counterfactual choicesبییه «اصییم مات ی رکاقع ی »
از ای بارت «اصم ماا ن ابت یستند که دیگیران بیهتیای میا
ارتمه شد  ،که منظور
م گ رند ،کل اگر خود ما یم بودیم یمان اصم مات را م گرفت م».
در صفحة  ،66ارتمة بارت « »realized agency successبیه «موفق یت ام یت کاقعی »
تایگزی گردد.
ارتمه شد که بهتر ا ت بهتای ثن بارت «موفق ت ام ت محققشد » 

نقدي بر ترجمۀ کتاب بازنگري در مفهوم نابرابري آمارتیا سن 153

صورتگرفته بر کتاب بازنگری در مفهوم نابرابری

 .4نقاط مثبت ترجمۀ
 1.4
ارتمة ا م کتاب از مشکلاری ک فساساری مرافل ارتمه محسوب م شود ک باید
مترتم با دقت ک ک واس خاص ای مقوله را ر ایت کند .نوان اار در مقام چک یدۀ ثن
اگر ی باشد ،می  اوانید برداشیت نادر یت از امیام میت بیه مفاطیب ارائیه دیید
(فدادی.)90 :1375

ن ز م اوان انتفاب نوان «بازنگری در مفهیوم نیابرابری»
درخصوص ارتمة کتاب
را نوان منا ب به فار برای کتاب دانست.

2.4فهمموضوعترجمه 
مترتم باید اطال ات زیادی در زم نة موضو ارتمه داشته باشد ،اصیور اشیتبای
که کتود دارد ای ا ت که مترتم بایید ییر متنی را ارتمیه کنید درصیورا کیه
ای طور ن ست مترتم م اواند در یک یا چند موضو به مقیدار االشی کیه کیرد
ا ت به ارتمه بپردازد (شمسثبادی  .)61 :1381صرا دانسیت ییک زبیان نبایید
بب شود که در یر موضو انسیان د یت بیه ارتمیه بزنید .رشیتهییا ک یوم
مفت  ،گای از مبافث ،موضو ات ک اصطالفات خاص برخوردار ا ت کیه اگیر
بهخوب از هدۀ ارتمه برنم ثیید (محیدا 2005؛
مترتم با ثن موضو ثشنا نباشد ،
مج دی ک قشالق .)1391

در یم رابطه ،درخصوص کتاب بازنگری در مفهوم نابرابری ن یز می ایوان گفیت کیه
فارغ از اشکارت محتوای که در ارتمة میت کتیود دارد ،مترتمیان در زم نیة موضیو از
اطال ات منا ب برخوردار بوداند.

نتیجهگیری

.5
برکز خطا در ارتمه امری اتتنابناپنیر ا ت .ازیم رک ،نقد بر ارتمیه را می ایوان ارائیة
بازخوردی بر کار مترتم دانست اا به اراقای ک ف کارش در ثیند منجر گردد .لینا گرییزی
از نقد ن ست ،زیرا را لط اری برای برداشت موانیع رشید در ییک فیوزۀ معی فعال یت
پ شرک ن ست .بدکن نقد رشد احقق نم یابد.
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با ای رکیکرد ،در ای مقاله ارتمة فار صورتگرفته بر کتاب ثمارا ا ی بیا نیوان
«بازنگری در مفهوم نابرابری» موردنقد قرار گرفت .برا اس ای نقد ،رییم کتیود نقیات
قوت در ارتمه ،یمچون ارتمة منا ب نوان کتاب ک اشراا خوب مترتمان به موضیو ،
بهدل ل کتود اشتبایات ظیایری ک محتیوای متعیدد ،در میوارد قابیل مالفظیهای تمیالت

بیود را می ر یانند .بنیابرای  ،در ایی
ثنچه مقصود ثمارا ا
ارتمهشد منظوری ی ر از 

ارتمه نه کارکرد انتقال معن بهدر ت انجام شد ک نه کارکرد نو اأا ر مت .
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