
Critical Studies in Texts & Programs of Human Sciences, 

Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS) 

Monthly Journal, Vol. 20, No. 12, Winter 2020-2021, 231-259 

Doi: 10.30465/crtls.2020.29137.1697 

The Introduction and Critical Analysis of 

Uber den Prozess der Zivilisation 

Hamid Ebadollahi Chanzanaq
*
 

Hadi Qolipur
**

 

Abstract 

The celebrated German sociologist, Norbert Elias, in his magnum opus, Uber den Prozess 

der Zivilisation, through a long-term social-historical analysis, recasts the processual 

configurations of manners since Renaissance, searching how the Europeans came to be 

known 'civilized.' A group of renowned scholars of Elias, then his editors of the English 

translation, edited the Edmund Jephcott’s fine translation in 1999, The Civilizing Process, 

and put the long introduction written by Elias thirty years after the first publication, in 

1968, at the end of the edited version, as a Postscript. The Persian translation of The 

Civilizing Process appeared in 2018 by Qolam Reza Khadivi. We seek to do a contrastive 

analysis based on the Persian translation of the English version, whilst Khadivi claims he 

has translated from the original German text. The available Persian translation is 

incomplete since the preface, first volume, postscript, appendix, and most of the author’s 

notes have not been translated yet. As our scrutiny shows, the Persian translation of The 

Civilizing Process has so many formal problems, it lacks consistency and does not pursue a 

good norm of wordage, in addition to numerous written and editorial mistakes. 
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Society; Feudalization. 
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علومانسانیومطالعاتفرهنگی،پژوهشگاههایعلومانسانینامۀانتقادیمتونوبرنامهپژوهش
351-9911،399،اسفنددهمـپژوهشی(،سالبيستم،شمارةدوازنامۀعلمی)مقالۀعلمیماه

 شدن متمدن فرایندمعرفی و نقد کتاب 

*حميدعباداللهیچنذانق

**پورهادیقلی

 چكيده
مردرن را در   ورسرو   آدابگیرر     ، تاریخ شکلشدن  متمدن فراینددر کتاب  ،نوربرت الیاس

رنسانس به بعد انسران   ۀدورنشان داده است که چگونه از  و پژوهشی نوآورانه بررسی کرده
پژوهان خبرره    ، جمعی از الیاس9111تبدیل شده است. در سال « متمدن»غربی به موجود  

جدیرد  را کره الیراس در     ۀرا ویرایش کردنرد و مددمر   شدن  متمدن فرایندانگلیسیِ  ۀترجم
، چرا  دو   9911نوشرت آوردنرد. در سرال      بر این کتاب نوشرته برود، در پری    9191سال 
غالمرضرا خردیو  در    ۀبره ترجمر   تمردن  فراینرد درباب فارسیِ این کتاب با عنوان  ۀترجم

انگلیسریِ   ۀفارسی با ترجمر  ۀشناسان منتشر شده است. در این مداله، ترجم  انتشارات جامعه
رغم ادعا  متررجم فارسری     رسد، به  مینظر  بهکه طور اینا  شده است.   مدابله ویرایش کتاب
انگلیسیِ کتاب است. متررجم   ۀترجمه از متن اصلیِ آلمانی، منبعِ ترجمه همان ترجم بر مبنی

 ۀنوشرت، پیوسرت، و عمرد     تنها جلد دو  کتاب را ترجمه کررده و مددمره، جلرد اول، پری    
شرناختی   جامعره  ۀنویسنده هنوز به فارسی ترجمه نشده اسرت. مررور اندیشر   ها    یادداشت

ماسرت.   ۀشناختی معاصر هم البته بخشی معتنابه از نوشت  جامعه ۀالیاس و جایگاه او در نظری
در  واحرد  رونرد    نداشتنمشکالت صور  و محتوایی ازجمله  ۀدهند  بررسی ترجمه نشان

 .ستا ویرایشیقواعد نگارشی و  نکردن ب، و رعایتگزینی نامأنوس و دیریا  ترجمه، واژه

دربرار، و   ۀبنرد  دولرت، جامعر     ، تراریخ آداب، صرورت  شردن   متمردن  فراینرد : ها کليدواژه
 پیدایی دولت. جامعه
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 . مقدمه1

دربارةالياسوآثارش9.9
معاصرر دارد.  شناختی  جامعه ۀتوجه در نظری قابل ( اهمیتی9117-9111نوربرت الیاس )  آرا

هرا    دادهاو از  ۀگسرترد  ۀشرناختی اسرتداد    رویکرد الیاس در پرژوهش جامعره   ۀوجه مشخص
ا   شریوه  نظرر ، بره  ها   پرسشترین   که حتی ظریف ا   گونه  تاریخیِ دقیق و مدصل است، به

 پسافلسردی  کره  تروان گدرت    از این نظر می را شناسی او  جامعه ؛شوند  کامالً انضمامی بیان می
موضروِِ مدرنیتره و برا طررد     ر   خرود از کرالن  شرناختی   جامعره . الیاس با چرخاندن لنز ستا

جانبره، ایسرتا، اقتصرادباورانه،      ها را یر    شناسی که او آن  جامعه ۀها  چیر  بسیار  از سرمشق
« وضرعِ بشرر  »، بره چیرز  جرز    نرد خوا  باورانره مری    شناختی، فردباورانه، و زیاده عدرل  فرجا 
و فلسرده دور   ،، تراریخ شناسری  روانشناسی الیاس بارها از جریان اصرلی    جامعهاندیشید.  نمی
بودنرد   چره  آن هرایش بره سر وا برا تر  از      گرچه الیاس علو  مزبور را در پرژوهش  ،است
 (.Kilminster 2007: 3)کِشد  برمی

(، Elias 1992(، زمران ) Elias 1985الیاس در آثارش به موضوعات گوناگون چون مرر  ) 
پرردازد. نخسرتین آثرار الیراس،       ( مری Elias 1993(، و هنر )Elias and Dunning 1986ورزش )
م رالبی   ۀنوشته شده، حاو  عمرد  9197 ۀ، که هردو در دهشدن  متمدن فرایندو  دربار ۀجامع

 فراینرد . در کننرد  مری او را از سایر آثار کالسی  ایرن رشرته متمرایز    شناسی  جامعههستند که 
گیر  شخصیت او با سراختارها     بین انسان مندرد و شکل ۀراب  ۀالیاس به مسئل، شدن متمدن
، هرا  روشپردازد؛ در جلد نخست، او روایتی مشرروا از تحرول تراریخی      جامعه می ۀگسترد

و در جلد دو ، بره  دهد  مینوزدهم ارائه  قرنل قرون وس ی تا یآداب، و رفتار متمدنانه از اوا
در جلرد نخسرت، بره     ،پرردازد. الیراس    ی طری همرین دوره مری   بررسی تحول دولت اروپرای 

کرردن،     مزاج، تف  ها  زیستیِ روزانه چون خوردن، ادرارکردن، اجابت  چگونگی انجا  فعالیت
الیراس   چره  آن پرردازد.   رسند می  مینظر  بهآور   خوابیدن، و رفتارهایی که امروزه آزارنده یا شر 

کند ایرن اسرت کره ترییررات       شواهد متدن تاریخی طرا می ازا   کم توده دستنظرورزانه با 
؛ دهنرد  مری سراختار اجتمراعی ر     ۀو پیچیرد تنیرده   درهرم ها  فراینرد  چهارچوبفرد  در 
ورا  کراربرد مشرروِ خشرونت و کنتررل      ،هایی پیچیده که از گسترش قدرت دولرت فرایند

 ۀتجرارت، توسرع   تا افزایش س وا تدسیم کار، گسترش زندگی شرهر  و  ،انحصار  مالیات
کره مرالز  برا     ،شردن  متمردن  فراینرد . گیررد  مری سا ر ، و افزایش جمعیرت را دربرر     دیوان
بنرد  سراختار اجتمراعی      خرالل صرورت   از ،گیر  فردیت و فردباور  مردرن اسرت   شکل
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تروان گدرت دراصرل،      شرود کره مری     مری  منجرر  هایی  ساز ِ محدودیت«درونی»گدته به  پیش
( نیروهرا  درونری و   balance ِ )ترراز  هم(. این 91: 9911بودند )ادگار و سجوی  « بیرونی»

استانداردها  کنترل خرود   ۀبا توسع است داده ر بیرونی که در بستر  از ترییرات بلندمدت 
(standards of self-restraintزمینرره )    آورد  هررا  کرراربرد مشررروِ خشررونت را فررراهم مرری 
(Goudsblom 1989: 722 درست از خالل چنین .) محدودکننرده و  تراز همکه ست ا ترییر ِ 

؛ قیرود کنترلریِ رفترار از    fremdzwange)( بیرونری  preponderanceپرورشیِ افراد از آن تدوقِ )
؛ قیود کنترلیِ رفتار از جانب خرود(،  selbstzwange)ها  درونی   جانب دیگران( به کنترل

این قیود  شدن متمدن فرایندیابد. الیاس در   بازتابشی از بیرون به درون، تحول مییعنی با 
 دانرد: تلروِنِ مرزاج     ترر، و حتری فراگیرترر مری     نواخرت  ی ، تر خود  خودبه، الحال فیرا 
(volatility of moods  در ایرن دوره بره )  شرده برود و    ترر  کرم قررون وسر ی    ۀمراترب از دور

هرا را    انسران  ۀهمر  ،رفت  عمومی به خصوصی می ۀکه از حوزطور هماناستانداردها  رفتار  
 (. Kilminster and Mennell 2011: 28)گرفت  میاجتماعی دربر  ۀفارغ از پای

 

نظریۀانسانبسته3.9
شرد،   منجر گیر  آن    که به شکلفرایندنسبت به  ،نوزدهم قرنالیاس فرهنگ اروپایی را در 

معیارها  تمدن اروپایی از ایرن نظرر چونران    «. فراموشیِ گزینشی»: نوعی داند کار می فراموش
مسرتعمرات و طبدرات    ، ، بره دیگرران  شرمول  جهران معیارهایی با مشرروعیت غیرتراریخی و   

(. الیاس برر آن اسرت کره تصرویر     Elias 2000: 70د )شو  تحمیل می ،زیردست جوامع اروپایی
صررفاً محصرول آن    ،هرا  دکرارت و کانرت     فلسدهالمثل در   فی،  گر روشن ۀانسان در فلسد

شرمول    ا  جهران   و ابداً تصویر  عا  نیست، گرچره خرود را چرون فرراداده     است دوره بوده
انسرانیِ تجربره    ۀباور  و فردیت دکارتی یا درواقع کانتی بازتابی از شریو   کند. عدل  معرفی می
« هررا  گشرروده  انسرران»دربرابررر  ،پسارنسررانسِ اروپاسررت. الیرراس انسرران دکررارتی را ۀدر دور

(homines aperti ،)«انسان بسته( »homo clausus )شناختی درپری    جامعه یتحلیل ؛ یعنینامد می
(. الیراس  99: 9911انسران گشروده اسرت )ادگرار و سرجوی       گیرر    شکلگزارش شرایط 

( habitusا )هر   واره  از اپیکور آموزش و پرورشِ ندس را طرحی از برا  فراور ِ عرادت  تأسی به
را « انسان گشروده »( اپیکور مدهو  nature( و طبیعتِ )friendshipدوستی ) ۀداند. او از نظری  می

 ورسرو   آدابا  از   (. درمیان شربکه Evers 2013: 68دست داد ) شناختی به  البته با تعینی جامعه
 ،رفتارهرایی کره در خروردن    درقبرال دربار ، درباریان مجبور بودند تا با پرورش حساسریت  
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کره   دائماً مراقب حرال خرود باشرند؛ ایرن     ،آمد  حساب می به« موجه»و پوشیدن  ،کردن  صحبت
یرا   ار بزنی، و دیگر  را به ایرن کارهرا واد   بگیر ، حرف کنی، ارتباط بپوشی، نگاه طور چه
بتاً عا ِ کنتررلِ  ها بازدار ، خود به هنر  تبدیل شده بود. درست است که این الگو  نس  از آن

تروان دیرد، لریکن الیراس در رفتارهرا  دربرار  شردتی از          رفتار را در دیگر تواریخ هم مری 
ها نداشت. الیاس این فرهنرگ خلدیرات     یافت که نظیر  در دیگر جا   می« هرمنوتی ِ خود»

الیراس  بینرد.   ها  دربار  فرانسه هم می  ( را در ادبیات، نمایش، و حتی در باغethosدربار  )
دکارت و پیرروان او   ۀچنین مراقبتی را در فلسد«ِ آرمانی ۀنمون»توان گدت   نمود برجسته یا می

دهرد:    ترین نروِ خرود ارائره مری     ( را در کاملhomo clausus« )انسان بسته»بیند که تصویر   می
 ۀایرن گرزار   ،از نظرر الیراس   .(Kilminster and Mennell 2011: 26« )اندیشم، پس هسرتم    می»

درونری طبدرات برا   جوامرع      ۀگر تجرب ا  فلسدی نیست، بلکه بیان  مشهور دکارتی تنها ایده
 (.Elias 2010: 41( به بعد است )reformationپیرایی )  رنسانس و جنبشِ دین ۀاروپایی از دور

ف فرهنگریِ  دهد، به اختال  نشان میها   آلمانیو  شدن  متمدن فرایندکه الیاس در  گونه آن اگر
فرانسو  دقرت کنریم، و البتره     civilisationآلمانی بر  kulturها در ترجیح   ها با فرانسو   آلمانی

پریش چشرم    politesseو  ،civilise، cultive، civiliteهرا     را در صرورت  civilisationمشتدات 
« حرکرت » ۀاختالف ایرن دو مدهرو ِ تراریخی در ایرد     ۀیابیم که اولین مای  گاه درمی آوریم، آن

(motion نهدته است؛ )civilisation   تراریخی یرا حرداقل محصرولِ آن را نشران       ۀیر  پروسر
. الیراس دربرابرر   سرت ا فرهیختگری «ِ حردود »تعیرین   kulturاولین ویژگیِ  که درحالیدهد،  می

kultur شدن»کانت از «ِ امر جزئی»تعبیر او همان  یا به( »becoming یا همان )« دفراِ  « امر کلری
(. از نظر الیاس، طبده، نژاد، و جنسیت مدراهیمی سریال هسرتند    Mandalios 2003: 66)کند  می

. دهنرد  مری ( نشران  identificationیابی )  که بیش از هرجا ماهیت متریرِ خود را در طرا هویت
دادن موقعیرت    برا نسربت   احتمرا ً « ستا آدمی( kindفالنی چگونه )»پاسخ به این پرسش که 

او برره برآمرردن کاپیتالیسررم یررا تعیررین شرررایط زنرردگی او در اقتصرراد و سیاسررت    «ِ بررودن»
صراحب   ،محصول ترییرات پرشمار تاریخی ۀمثاب به ،دموکراسی ممکن نیست؛ او ر  لیبرال

 ( با بدن، طبیعت بیرونیself« )خود»که از ارتباطِ خلدیاتی است گدت توان  میویژگی یا 
( متدابل پدید آمرده  affectsاتِ )تأثیرهمین  ۀ(، و درنتیجoutsider(، دیگر  )یا the environ)یا 

پیرداییِ   جامعره که با ست ا کیدیتیهمان  ۀ( پایه و مایreasoningتعدل ) ۀدرمدا  ماد ratioاست. 
(sociogenesis ،استانداردها  جدید مدنیت بشر )پیرداییِ   رواندولت و، درنتیجره  گیر   شکل
(psychogenesisترییرات فرد  زمین )آورد. در  درک نظا  و نهادها  اجتماعی را فرراهم مری   ۀ

« خرود »، و «روا»، «شخصریت »، «حیرات درونری  »چره   شناسی اجتماعی الیاس، هررآن   هستی
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کانتی و کوگیترو  دکرارتی یرا همران      ۀ(  یبنیتز  و سوژۀشود متداعیِ مناد )بست  خوانده می
   (.ibid.: 67( است )homo clausus« )تهانسان بس»

 

بافالسفۀدیگرالياسهایفلسفیورابطۀپرسش9.9
هرا تنهرا     بند ِ درستی از آن  دادن صورت دست ها  فلسدی یا به  از نظر الیاس، پاسخ به پرسش

امرر  مدرروا از    ۀمثابر  چه، چنرین ترأملی، بره    ؛از طریق تأمل انتزاعی صرف ممکن نیست
ایرن   ،، زمران المثرل  فری ؛ سرت ا ا  تراریخی  داده  و احساسی بشر، خرود  فکر روشنزندگی 
براور  مابعردال بیعی و نره      نه ی  هستی عینی طبق طبیعرت  ،ترین پرسش مابعدال بیعی عالی

: زمران  سرت ا اجتمراعی ا    بلکره پدیرده  ، شرط مابعدال بیعی وجود انسان بق دریافت کرانتی 
اجتماعی را تسرهیل  ها   فعالیتمتریر توالی ها   توالی که چون عامل هماهنگیِست ا نماد 
ساز  ایرن   ( جامعه و درونیگیر ِ شکلزمان با توجه به پیچیدگیِ ) ۀرو، تجرب و ازاینکند  می

پیچیدگی توسط افراد از این جامعه به آن جامعه متدراوت خواهرد برود )ادگرار و سرجوی       
 :کند میا  طرا پژوهشش را چنین تدقیق   (. الیاس در مصاحبه99: 9911

 موقعیرت  و مران اجتماعی دنیا  از ما تصویر معما  که بوده این همواره من راسخ اعتداد
 ا  جنبره کره از   یستن طور این بشرکه  یابیماگر در ،ساده خواهد شد یاربس دنیا این در ما

 تعبیرر  بره  باشد؛ شناختی  روان هم دیگر ا   جنبه از و سیاسی، دیگر ا   جنبه از اقتصاد ،
 گذشرته  از مرا  کره  هرایی   بنرد    تدسریم  آن برا  واقعری  ها   بند   تدسیم از کدا   هیچ دیگر،
 (.Elias 1970: 148) خواند  ینم ]وضعیت تحلیل منظوربه[ شناسیم می

برین ترییررات    ازسرویی  ا  کره او   ، طرا پژوهش تجربیِ الیراس در راب ره  رسد مینظر  به
ترییررات در   دیگرر   سرو از ( در جامعره و power balance ِ قردرت ) ترراز  همبلندمدت کلیِ 

 ر  گیرر  شخصریت فرهنگری     شکل ر  ( افرادembodied habitusها  )  واره  عادتبند   صورت
شود. الیاس معتدد است که پژوهش تراریخیِ    بهتر از هرجا در این مصاحبه بیان می ،جوید می
 ؛hodiecentricمحرور )  ا  کره او آن را حرال    واره برا انگراره    بین قدرت، رفتار، و عرادت  ۀراب 

present-centredشناسی کره آن را برا     خواند عملی نیست. الیاس با ندد مباد  خِرد جامعه  ( می
( sociological theoryشررناختی )  جامعرره ۀطرحرری از نظریرر ،نامیررد  مرری philosophoidalطعنرره 
 ۀاو از نظریر  ۀدریافرت ویرژ   بر مبتنیدست داد که  ( بهsocial theoryاجتماعی ) ۀعواِ نظریدر

اجتمراعی و زیربنرا     ۀسرنتیِ نظریر  ها   فرا پیشمکنیه که با ندد  ۀدانش بود؛ نوعی استعار
 معنرایی  بره  شرکل گرفرت و   ،«اجتمراعی  ۀنظریر » یعنی روِ آن،یعلمِ پ ۀشناختی و فلسد  معرفت
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شناسران   جامعره از میان پرانتئونِ   .توان دید  آثار گیدنز و الکساندر و هابرماس میکه در  نیست 
چرون الیراس منتدرد     همچه، بوردیو  ؛بوردیو شبیه استیر  پیبا الیاس، کار او تنها به عصر  هم

 Kilminster and Mennellهرا  کرا ب برود )     ( و دوگانره static polaritiesها  ایسرتا )   پو ریته

طرفره از سراختار    بوردیو تعینری یر    ۀبین ساختار و کنش را در اندیش ۀ(. اگر راب 14 :2011
او تعینی دوطرفره از سراختار    ۀبین ساختار و عاملیت را در اندیش ۀکنش بدانیم، نیز راب « به»
 ۀدوطرفر  ۀکره از راب ر   ،ا ِ الیاس را  توان طرا راب ه  گاه می ، آنبدانیم عاملیت و برعکس« به»

بوردیرو   ۀنوعی طرا تکمیلیِ نظری  گیرد، به  ا  اجتماعی شکل می  پروسه گر کنش« با» گر کنش
بوردیرو   ۀکه نابرابر  اجتمراعی، سرل ه، و خشرونت نمرادین را در اندیشر     طور هماندانست. 
(. اخیررراً، Depelteau 2013: 280-285مباحررا الیرراس برشررمرد )  ۀکننررد  تکمیررلترروان  مرری
 راه هرم مدرن و شرر ،   ۀبا میشل فوکو در بحا از سوژ راه همتاریخی الیاس را شناسان  جامعه

با آدورنو البتره   راه هممعرفت و ساختارها  آگاهی، شناسی  جامعهبا کارل مانهایم در بحا از 
اجتمراعیِ اقتردارگرایی،   شناسی  روانو  اقتدارگرا یتشخص از اریش فرو  در بحا از تأسیِ به
 راه هرم گزینیِ اجتمراعی، و   و ادغا  و دور یابی  فردیتبا زیگموند باومن در بحا از  راه هم

ا   شناسری راب ره   جامعره با گابریل تارد و زیمل و بوردیو و لومان و دلوز و لتور در بحا از 
 (.;Dolezal 2015 Kilminster 2007; Berard 2011; Powell 2011; Depelteau 2018)اند  آورده

هررا  فکررر     ا  از سررنت  ( الیرراس در شرربکه placing)یررابیِ  موقعیررته، همرر بررااین
کرنش و   ۀیرابی و مارکسیسرم ترا نظریر      سراخت  ۀاز پدیدارشناسی و نظریر  ،شناختی  جامعه

تررین    ، احتما ً سرخت وبر  و رئالیسم انتداد  و نئوپوزیتیویسمها   نحلهکارکردگرایی و 
توان خ روط مرواز ِ آشرکار و نهران،       الیاس می. درست است که در آثار کارِ ممکن است

شرناختیِ   هرا  جامعره   سرنت هایی مشترک برا    مداهیم تدلید  و مشابه، و حتی پروبلماتی 
 ۀهمران آوررد  ،نشراند  او را در جایگاهی متداوت بلکه ممتاز مری  چه آن گدته دید، لیکن  پیش
(contribution )بی که با فراترررفتن از تحلیرل   تجرر   ا  نظر  وردهافراوست:  فرد منحصربه

شناسری اروپرایی اسرت     جامعره کرالن در  ر   طراِ تلدیدریِ خررد  ترین  موفقمدهومیِ صرف 
(Kilminster and Mennell 2011: 19, 20   الیاس، برخالف پارسونز و هابرمراس و بوردیرو .)

 فراینداز جلد اول پانوشتی ، تنها ی  جا در اند گدتهسخن شان  فکر منابع  ۀکه بارها دربار
برین رویکررد   هرایی اسرت    تداوت: »کند اشاره می به زیگموند فروید با این قید شدن متمدن

پریردن از ایرن شراخه    »جا   او به .«ایم گرفتهپیش  ما در این تحدیق در چه آن کلیِ فروید و
تررین    ا  را بره روشرن    منظر فکرر ِ ویرژه  »دهد تا   ترجیح می« جدل با دیگران ۀبه آن شاخ

 (.Elias 2000: 526-527« )شکلِ ممکن بسازد
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ها  نظر  جمهرور  وایمرار بجروییم،      ، اگر تبار فکر ِ الیاس را در متن جریانهرحال به
نظرر   بره و آرنرت   ،در ارتباطی با برادرانِ وبر، زیمل، وبلن، فروید، زومبارت، لوکاچ، یاسپرس

آلمرانی نیسرت؛ الیراس ایرن      wissenssoziologie، خاستگاه فکر  الیاس چیرز  جرز   رسد می
ظاهر متباین نظرر  در   . رویکردها  بهبُرد میپیش  سنت را درون مسیر  از تحدیق تجربی به

ها  متدابل بشرر . پیررو     پذیر از وابستگی  مدلی آزمون ؛رسد می« سنتز  عملی»آثار الیاس به 
 ۀهرا  پژوهشریِ ا هران فرهیختر      کره وار  مسرئله   ،الیراس  یپژوهشیِ درخشان ۀچنین برنام

جرا در طررا تحدیرق خرود بره       طرا کرده بودنرد یر   ها  آن چه آن موفق شد ،بودگدته  پیش
نخبگان، تحولی که در انحصرار   ۀخرجیِ متظاهران سامانی نیرومند برسانَد: مباحثی پیرامون ول

اجتماعی، رقابرت، تمایزیرابی   شدن، الگوها  مساوات   وسایل خشونت پیدا شده بود، عدالنی
ا  مدنی کره در    ، و گسترش روحیهستا بیرونی چه آن ساز ِ  درونی ۀو ادغا  اجتماعی، انگار

پرداخرت   گدته نمی پیشکارِ مراقبتِ همیشگیِ از خود است. الیاس به تدقیق مدهومی مباحا 
هرا     نی در سنتتا بخواهد وجوه تداوت تحلیل خود را با تحلیل همین مداهیم توسط دیگرا

هرا  تجربری در     از مداهیم و داده سنتز  درخشان کار او درعوا .فکر ِ رقیب نشان بدهد
 (.Kilminster and Mennell 2011: 20) بود تاریخ«ِ زمین»

 

شناسیالياسرویکردجامعه1.9
شرناختی الیراس را در مدایسره برا دیگرر        نمرا  کرار جامعره     درمجموِ، خ وط اصرلیِ سرنخ  

 تصویر کرد: گونه اینتوان   شناسان احتما ً می جامعه
ا   غریبره دار  اسراتید کرسری   ۀشناسی که برا  مدتی مدیرد در حاشری    جامعهکه  بااینالف( 

الیاس فرصتی یافت تا خوب یا بد فارغ از الزامات نهراد آکرادمی علرو      ،دانشگاهی باقی ماند
از  ا  نشرانه یشد. ساختار غریرب آثرار الیراس    خواهد آزادانه بیند  طورکه خود می اجتماعی آن
رو  روبره نظرر    ۀ. خواننده در آثار الیاس برا مررور ادبیرات تحدیرق و مددمر     ستا این آزاد 

؛ چره  زنرد  مری راست بره قلرب مسرئله و موضروِ پژوهشرش       . الیاس درعوا ی شود نمی
 ،خشرونت  ،زمران  ،چه موتسارت و و اتوپیاها  اجتماعی ،نهادها  علمی ،فرهنگیها   نشانه
 (.ibid.: 22و مر  ) ،خوردگی سال ،کار ،ورزش

ارجراعی   .دهد  به آثار دیگران ارجاِ میندرت  بهب( الیاس، مخصوصاً در آخرین آثارش 
با موضوعی عجیب و باز به سربکی کره الیراس     است المثل به کتابی قدیم  هم اگر هست، فی
توانرد الیراس را بره غدلرت از منرابع        نمری  خوانَد  خوب است بدانیم که کسی  آن کتاب را می

ا  کره بره     چره، او دربرابرر رویره    ؛مرتهم کنرد  « قردیم »حد به منابع  از  و توجهِ بیش« جدید»
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ا  معتنابره در    بنرد ِ مسرئله    احتما ً از بهتررین صرورت   ،انجامد  فتیشیسمِ ما با منابع جدید می
 (..ibidخواهد کرد ) دفاِ «a la mode» کتابی قدیم در مدایسه با کتابی

  نوشرتار  »برشرمرده،  درسرتی   بهوُلف لُپِنی  که چنان( الیاس، ecriture) ج( سب  نگارشیِ
عیرار   تمرا   ، و ترکیبیاست شناختی  ا  جامعه  دقیق در مشاهدهتمرینی ، هاست ژارگونفارغ از 

 .«اسرت  تجربری هرا    ترین داده کوچ به حتی وغریب  عجیباز مباحا نظر  و ارجاعات 
نویسرد کره اثرر  از      اجتمراعی مری  هرا    پروسره  ۀدربرار ا   شریوه  بره  و الیاس با لحنری آرا  

« نهادهرا  حزبری  »مانَرد. او از    در نوشتارش براقی نمری  « متافیزیکی ایستا»و « ازخودبیگانگی»
کارشناسان اجتمراعیِ  »، و «اقتصاد  ۀحوز»جا   به« کارورزان اقتصاد »، «امر سیاسی»جا   به

 (.Lepenies 1978: 15گوید )  سخن می« ها  دولتیِ سرکوب  آپاراتوس»جا   به« شونتکنترل خ
از مباحرا من دریِ معمرول درجهرت      ترر  کمیابیم که او   ( با غور در آثار الیاس، درمید
هرا، و    ها و مدالره   ؛ درعوا، الیاس )مخصوصاً در آخرین کتابکند میاستداده ا   ادلهاثبات 
هرا و فرضریات     ( خواننده را بره تأمرل در مدولره   شدن  متمدن فراینداز اش  بازنگر البته در 

درسرت  ، شردن   متمردن  فراینرد دارد. خواننرده در    ا ِ هر نوشرتار  از ایرن نروِ وامری      پایه
شود، تجسم عینیِ نروعی اقنراِ     رو می  ا  روبه  که با مدل نظر  و مداد تجربیِ یکهطور همان

 ۀخوانرد. خواننرد  « عدالنری »توان آن را   که در تحلیل آخر نمیبیند  میتجربیِ محکم را هم 
، کرردن  تُرف ، قضا  حاجتالیاس از  ۀتصویرپرداز ِ زند ۀکه به مشاهدشدن   متمدن فرایند
 ایرن  خرالل  دسرت نشسرته، از    ایرن  ها، و مروارد  از   دادن، شکنجه، سوزاندن گربه وِل  باد

اتی ترأثیر  ر  شر ، اشرمئزاز، و حساسریت در ماسرت    که محرک انواعی از احساس ها  تجربه
فرهنگریِ  « ۀتوسرع »ا  در سرنجش    به مظنه ر  بشر  ۀبرآمده از استانداردها  امروز ِ جامع

یابرد. واکرنش مرا از رو  شرر  و خجلرت و آشردتگی بره         جامعه درطول تاریخ دست می
رحرال گرزارش   کره او د  اسرت  از همان ترییر اجتمراعی و فرهنگری   نوشتار الیاس شاهد 

ها  آثرار الیراس بایرد      (. از این ویژگیKilminster and Mennell 2011: 22) تاریخیِ آن است
 .بماندها و مدا تش به هر زبانی باقی   کتاب ۀرد  دقیق و منحصر به او در ترجم

 

 شدن متمدن فرایندفارسی  ۀ. بررسی انتقادی ترجم2

دربارةترجمۀکتاب9.3
کره متررجم فارسری، غالمرضرا خردیو ، آن را بره        شدن  متمدن فرایندفارسی  ۀبار ، ترجم
شرناختی و    هرایی در تکروین جامعره     بررسیو عنوان فرعی  تمدن فراینددرباب عنوان اصلی 
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همررت انتشررارت   نسررخه برره  دویسررتدر  9911برگردانررده، در سررال   شررناختی آن  روان
 ،فارسری اثرر تنهرا جلرد دو  را     ۀکه ترجمر  آن گدتنیشناسان به چا  دو  رسیده است.  جامعه
هرا     دگرگرونی  تحو ت وکه مترجم برگردانده،  گونه آن یا بند ِ دولت  تمدن و صورت یعنی

تررین   رسد، هنوز از برزر    مینظر  بهشود.   شامل می، تمدن ۀاجتماعی، طرحی برا  ی  نظری
 ۀا ِ ترجمر   با بررسری مدابلره   دست نیست؛ چه ا  ارزنده در  اثر الیاس به زبان فارسی ترجمه

 ِ سریاقِ  رونرد   یابیم که روش مترجم در ترجمه، قواعد نگارشی و صور ، ی   فارسی درمی
 شناسی همه ایراد اساسی دارد.  و مرجع ،شناسی  اص الا ،گزینی  معادلر   واژه ۀترجمه، نیز نحو

 

شدنمتمدنفرایندروشمترجمدربرگردان3.3
بره حجرم کتراب و     ، غالمرضرا خردیو ، باتوجره   اسرت  مترجم آمرده  ۀدر مددم که چنان

 ۀهرا و نحرو    گیرر  دولرت و نظرا  مالیرات      مشکالت نشر، ابتدا جلد دو  را که به شرکل 
که شامل منرابع تراریخی    ،جلد اول را ۀو ترجم است پردازد ترجمه کرده انحصار آن می

 ،سرت ا  ت کالن اجتماعیالگوها   هنی و رفتار  و سیر ت ور این الگوها ضمنِ تحو
انگلیسیِ کتاب  ۀترجم ۀکه این شیوه با تجربمدعی است مترجم کند.  میبه آینده موکول 

 تراریخ آداب  ،جلرد اول  ۀخوانَرد. ترجمر    است. این ادعا امرا برا واقعیرت نمری    خوان  هم
(The History of Manners)، 9191چرا  رسریده و در    بره  9191اصل آلمانیِ کتاب که در  از 

 بنرد  دولرت    تمدن و صرورت  ،جلد دو  ۀ، و ترجم9111موردبازبینیِ نویسنده قرار گرفته، در 
(State Formation and Civilization)،  چا  رسریده و دو   به 9191از اصل آلمانیِ کتاب که در

 صورت گرفته است. 9111موردبازبینیِ نویسنده قرار گرفته در  9119و  9191بار در 
اصلی کتاب، چرا  هدرتم ق رع جیبریِ انتشرارات       ۀکه از رو  نسخ ستا مدعیمترجم 

 ]اسرت  (Suhrkamp) نویسیِ درستِ ایرن نرا  زورکامرپ     حرف[ 9117در سال  ،«سورکامپ»
انگلیسری هرم رجروِ    «ِ گروهی» ۀمنظور اطمینان از صحت ترجمه به ترجم  ترجمه کرده و به

( بره انگلیسری   Uber den Prozess der Zivilisation) شردن   متمردن  فراینرد  ۀترجم[کرده است 
(The Civilizing Process( کارِ ی  مترجم، ادموند جِدکات ،)Edmund Jephcott  ِو ویررایش ،)

( و اسرتیدن  Johan Goudsblom( و یوهران گودزبلرو  )  Eric Dunningگروهیِ اری  دانینگ )
نظرر   بره انگلیسی  ۀفارسی با ترجم ۀا ِ ترجم  . از بررسی مدابله]( استStephen Mennellمِنِل )
و ادعا  ترجمه از متن اصلی آلمرانی   است رسد، مترجم تنها به همین ترجمه رجوِ کرده  می

ر   بنرد  و حتری واژه    بالنعل از ساختار و جمله النعلِ فارسی طابِق ۀپذیرفتنی نیست؛ چه، ترجم
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اش  ترجمره  ۀاز متررجم در مددمر   چره  آن کنرد.   انگلیسری پیررو  مری    ۀگزینریِ ترجمر    معادل
اثر  کالسری  نیسرت. عنروان آلمرانی      ۀترجم ۀخوانیم، از نظر توضیح روش کار، برازند می

 اشرتباه متررجم آمرده    ۀ، در هرسه بار  که در مددمUber den Prozess der Zivilisationکتاب، 
مسرتدیم از زبران    ۀسختیِ کار ترجمر  بر مبنیشواهد   ۀمناسبتِ ارائ به مترجم جاکه و آن است

گیرر خواننرده    چیرز  دسرت   ،کند  قول می انگلیسی ندل ۀآلمانی از یادداشت ویراستاران ترجم
 گویند:    انگلیسی می ۀنخواهد شد. ویراستاران ترجم

Translation is an imperfect art, and translating Norbert Elias's German into English 

poses peculiar problems. They arise mainly from his attempt always to write in a 

processual way, minimising the use of static concepts, and also to avoid referring to the 

'individual' in the singular and as something separate from other people-what Elias was 

later to call the homo clausus image, prevalent in western thought. 

کتراب آلمرانی نروربرت الیراس بره       ۀترجمه اثر  اصو ً ناقص است؛ اما ترجمر  :ترجمه
جرا ناشری    انگلیسی از مشکالت ویژه و خاص دیگر  برخوردار است. این مشرکالت از آن 

یم ایسرتا را بره حرداقل      بنویسد و استداده از مدراه فرایندنحو   کوشد به  شود که و  می  می
چیز  مجزا و مسرتدل   ۀمثاب رساند و از مراجعه به مداهیمی مانند فرد در حالت مدرد آن و بهب

)انسان قرائم بره خویشرتن؛ انسران      homo claususکه الیاس آن را  چه آن یعنی ر  از سایر افراد
 پرهیز کند.شدت  به استنامد و در تدکر غرب کامالً رایج و متداول   خودبسنده( می

زبان آلمانیِ نوربرت الیراس   ۀاست و ترجمتما   نیمهترجمه هنر   :ینهادپيشۀترجم
عمردتاً   آیرد   . مسائلی که پیش میوغریب است عجیببه انگلیسی که دیگر موجب معماهایی 

گرر  در    است، نوعی کمینه جریانر    درا    دلیل تالش همیشگیِ او برا  نوشتن به شیوه به
نسربت برا دیگرر      جزئی و چیز  بری «ِ فرد»مداهیم ایستا، نیز اجتناب از طرا مدهو  کاربرد 
در  ابیر  فرراوان   ریتصرو  د،یر نام بسـتهانسـانریآن را تصرو  بعداًالیاس  چه آن ر  ها  انسان
 غربی. تدکر

 جرا  این را از کلیت ی  متن در چه آن دستور ،ها   کار  ریزهمترجم بدون درنظرگرفتن 
 .کند می( paraphraseگردانی )  یابد، عبارت  ی  بند درمی

( اشراره  Hermann Korteهرمران کورتره )   ۀاز میان شارحین الیاس، مترجم تنهرا بره نوشرت   
دار  و کنترل عراطدیِ الیراس کره     خویشتن بر مبنیاش   ؛ آن هم درجهت تأیید ایدهاست کرده

ید از اثرِ این فاجعره چیرز    گرچه مادر الیاس، سوفی الیاس، در آشویتس کشته شد و  بد با
ها بود که علم در ایدئولوژ  بپیچرد  نشرانی     او خوددارتر از این حرف ،در متن الیاس بنشیند
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مترجم مرشوش است و اگر مرالک کتراب هرمران کورتره برا عنروان        ۀکتاب کورته در مددم
 Uber Norbert Elias: Das Werden eines) عنوان عرالِم بشردوسرت   ۀشایستر   نوربرت الیاس

Menschenwissenschaftlers; On Norbert Elias-Becoming a Human Scientist    باشرد، مرا برا )
ترتیرب   ارجاِ مترجم آن قول کورته را نیافتیم. مترجم عنوان فرعی جلد اول و دو  را بره  ۀشناس
جتمراعی؛  ا هرا    دگرگرونی »و  «ها  رفتار  در قشر برتر عرفی )دنیو ( در غرب  دگرگونی»به 

بره اصرل عنراوین درسرت نیسرت. عنروان        برگردانده که باتوجه« تمدن ۀطرحی برا  ی  نظری
، را Changes in the Behaviour of the Secular Upper Class in the Westفرعری جلرد اول،   

و عنروان فرعری جلرد دو ،     ترییرات رفتار  طبدات برا تر سرکو ر در غررب   است به  بهتر
State Formation and Civilization ۀبرگردانرد. در ترجمر   بند  دولرت   تمدن و صورت، را به 

متررجم از وجرهِ مدراهیم و     چره  آن وتصررف نیسرت.   متون کالسی ، مترجم مجاز بره دخرل  
 من دری و کراربرد مدراهیم آورده درسرت و     ،گیرر    عناوین، تداوت در تاریخ اجتماعیِ شکل

متنی با چنین برار تراریخیِ سرتر  نیسرت.      ۀترجم، لیکن کافی نیست، وافی به مدصودِ ستا
 herzog(، vassalزاده؛   )سلحشور؛ شوالیه؛ نجیرب  ritter(، lord)سرور؛ ارباب؛  herrدانیم که   می

)تسرلط؛   herrschaft( از ایرن لررات،   derivativesگرفته )  ها  شاخه  (، و واژهfief)دوک؛ کُنت؛ 
)حراکم(،   herrscherداشرتن(،    کردن؛ تسرلط   مت)حکو herrschenقدرت؛ حکومت؛ سل نت(، 

herrscherhaus  ،)سلسرررله(herrscherin رانِ زن(،  )حکرررمherzogin  و ،)کُنرررتِس؛ دوشِرررس(
herzogtum خروان و برابرر      نشین؛ قلمروِ دوک( در تاریخ فرهنگیِ اسال  و ایران هرم   )دوک

هرا     اثر  با چنین بار تاریخی چه بایرد کرردب بهترر اسرت معرادل      ۀندارد؛ درصورت ترجم
ها، با رجوِ بره فهرسرت برابرهرا       فارسیِ انتخابی را برشمرد و بعد از بیان د یل انتخاب آن

شده به فارسی، در پانوشت صرورت آلمرانی و معرادل      ها  تاریخی و اجتماعیِ ترجمه  کتاب
تنها این کارِ اساسری را انجرا  نرداده کره از      رد. مترجم نهآن را آو ۀفارسی و انگلیسی و فرانس

و فارسی در انتهرا  کتراب هرم خروددار       ،فرانسه ،انگلیسی ،فهرست برابرها ِ آلمانی ۀارائ
جرز چنرد    هرا نردارد. بره     هرا، و جرا     هرا، نرا     فهرست اعال ، کتاب کتاب ۀکرده است. ترجم

ایرن اثرر اصریل     ۀرسرد، ترجمر    س رِ مختصر میپانوشت از مترجم که درمجموِ به چهارده 
 تاریخی فاقد هرگونه توضیح و افزوده از جهت رفعِ ابها  یا گِرِهی از متن است.
گرردد کره     یکی از ستیزها  همیشگی برسر طرا پژوهشیِ الیاس بره ایرن دقیدره برازمی    

ا  کره برا     داننرد؛ نظریره    ها  تراریخی مری    ا  محور  در پژوهش  برخی او را صاحب نظریه
 Dunning and( دارد )explanativeخوانَد و خصرلتی تبیینری )    تاریخی می« هر»تجربیِ  ۀم الع

Mennell 2004: 27ا  اعتدراد  ندارنرد،     شناسری راب ره    (. برخی دیگر که به الگو  عا  جامعه
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ق ( آن هرم برا تعیرین دقیر    contextشناختیِ الیاس را تنها در موقعیرت )   درعوا، طرا جامعه
شناسری الیراس     داننرد. از ایرن نظرر، جامعره      و مدیرد مری  کرارآ  مختصات زمانی و مکانی 

فرانسره و نره هریچ جرا  دیگرر اسرت       « در»شردن   متمردن  فرایندشناسی تاریخیِ  جامعه
(Coody 2003: 69 Mouzeil 1993: 243;). به زبران   شدن  متمدن فرایند ۀترتیب در ترجم  این  به

فارسی و درواقع به هر زبانی، راهی نیست جز اندیشیدن به تاریخ مداهیم تخصصیِ کتراب و  
هرا     ها  دو تراریخ مرانع دیردن مشرابهت      هایی که درعین نمایاندن مرایرت  برگزیدن معادل

ها  کمی تجانس کیدری دارنرد، یعنری      ها هم نباشد. اگر بپذیریم که جوامع باوجود تداوت آن
از لحاظ کارکردها  بنیراد  ماننرد همکرار  بررا      »ها  بسیار جوامع را   باوجود تداوتاگر 

هرا     هرا  تخصصری و طبدره     ستیز  برسر توزیع ثرروت و ظهرور گرروه    تولید اقتصاد و هم
اقتصاد  و برقرار ِ نهادهایی چون نهادها  حکومتی و آموزشی و دینری و سریر از سرادگی    

خرود دقیدراً نروعی     شردن   متمردن  فراینرد فارسریِ   ۀگاه ترجمر  آن همانند یافتیم،« به پیچیدگی
 شناسی ت بیدیِ فرهنگ است.  جامعه

( مدصلِ نویسنده گذشته است. اگرر  preface) ۀدیباچ ۀهیچ توضیحی، از ترجم مترجم، بی
نوشرتِ    پری  و کره دیباچره   جلرد اول بگرذریم، ایرن    ۀپوشریِ از ترجمر    چشم بر مبنیاو  ۀاز ادل
(postscriptجامع )   سرال بعرد از چرا      سری نزدی  به  9191نوشتی که الیاس آن را در   پیر

که در دیباچه و متن اصلی آمرده،  ست ا مداهیمیاول کتاب، نوشته و حاو  تجدیدنظر او در 
هرا    پیوست که و این  نویسنده بس مهم است  و از جهت فهم مضامین کتاب و سیر ت ور آرا

(appendicesو یادداشت )  شرود، همگری     صدحه مری  93که بالغ بر  ،  آخر فصولِ نویسندهها
 ایرن   هاثرر  کالسری  نیسرت. بر     ۀترجمر  ۀرسد و برازند  نمینظر  به، من دی اند ترجمه نشده

 ترین اثر الیاس ناقص است. فارسی بزر  ۀترجم که توان گدت  ترتیب، می 

 

هدربارةدیباچ9.3
حراو  مضرامین اصرلی طررا او و از جهرت       شردن   متمردن  فراینرد مدصل الیاس بر  ۀدیباچ

در دیباچره   .سرت ا اساسری   کتراب بسریار   برد راهها    نامه و تأکیدات و پرسش  دریافت نظا 
 فراینرد شدنِ غرب عمالً اتداق افترادب ایرن     متمدن فرایندپرسد: چگونه این ترییرات   الیاس می
چه الگوهایی بودب کدا  د یل یا نیروها  محرک عامرل چنرین ترییرر      بر مبتنیشدن   متمدن

گویرد؛ از    شردن در آلمران و فرانسره مری      متمردن  فرایندها    بودب الیاس در دیباچه از تداوت
تنهرا در   فرانسو  بعد از قررون وسر ی و نره    civilisationآلمانی تا چه اندازه با  kulturکه  این
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 وا فرهنرگ مراد  و فیزیکری نیرز متدراوت بروده اسرت. او        س ح فرهنگ رسمی که در س
هرایی کره تنهرا از      دانرد؛ پرسرش    پرسش از چنین مسائلی بررنج را پرمخاطره و مشکوک مری 

محل پرسش اسرت و   ،جسمانیها   واره عادتزنیِ صرف، آن هم وقتی   طریق انتزاِ یا گمانه
کنرد، بره     و کرار مری   دریر گ میکل نظم اجتماعیِ مشخصی ش چهارچوبها در   واره  این عادت
تاریخی و از این طریق شناسرایی   ۀرسد. الیاس معتدد است که واکاو  اسناد تجرب  جایی نمی

 (.Elias 2000: 10)ست ا اجتماعی تاریخیمسائل اجتماعی یگانه راه درستِ پژوهش 
کره در بسرتر  از تحرو ت     ،طبعری و انزجرار را    نرازک  و الیاس احساس شر  و خجلت

شردن    متمردن  فراینرد ترییرر در  افرزار ِ   نرر  آخررِ   ۀ، آن مرحلر دریگ میعظیم اجتماعی شکل 
ترشدنِ مرزها  بیرون و درون، تروم  برا     ، در این مرحله است که با نر رسد مینظر  بهداند.  می
 ۀوار  مدرن گشوده خواهد شرد. عرادت   ۀگیر  سوژ  قوا  شناختی، راهی از برا  شکل ۀتوسع
(habitusًالیاسی هم بر ساخت بدنی، هم توان  هنی، و هم البته بر منش و مخصوصا ) چره  آن 

زاد  جامعررهالیاسری هرم    ۀوار عرادت  ؛نامنرد   مرری« مرلَکره »اسرالمی   ۀدر فلسرد  کره  د لرت دارد 
(sociogenicو هم البته روان )  ( زادpsychogenicاست. الیاس مو )مروازات   گوید کره بره    کداً می

 ۀشرود آسرتان    خواهرد و مرانع مری     جامعره از فررد مری    چره  آن هرا    ترییر در معیارها و سنجه
هرا و    پرسرش از تررس   ،ترتیرب   ایرن   کنرد و بره    آزردگی و ترس و اض راب هم ترییر می دل

با طررا آن   گیرد؛ پرسشی که  اض رابِ )جایگاهِ( اجتماعی شکل می ۀها یا همان تجرب  رنجش
(. از نظرر الیراس، آن   ibid.: 11نهریم )   شردن مری    متمردن  فرایندقد  در واد  پژوهش تاریخیِ 

و « نپختره »اختالف س حی که ما، چون ناظر رفتارها  اجتماعیِ خود و دیگر ، برین رفترار   
ورود افرراد بره گرذرگاه تمردنیِ     «ِ زمران » ۀبینریم، درنتیجر    موجودات اجتماعی مری « ۀجاافتاد»

اجتماعی تنها از مجرا  واکاو  شررایط   ۀزادِ سوژ  رشد روان ۀاست. پرسش از نحوگدته  پیش
اجتماعیِ عبور از آن گذرگاه است که بامعنی و البته وافی بره مدصرودِ پرژوهش     ۀامکان تجرب
پرسرد   هرا مری   زادِ سروژه  جامعه؛ همین است که الیاس از قواعد بنیاد  ستا اجتماعی تاریخی

(ibid..)   
تروان اولرین ظهرور      مری  چره  آن گیرر ِ   مباحا دیباچه، الیاس به شرایط شرکل  ۀر ادامد
 چره  آن ۀا  از روابط متدابل اجتماعی او ً زمین  که چه مجموعه پردازد؛ این  نامید می« دولت»

شدن را فرراهم آورده اسرت؛ پرسرش از      نامیم و ثانیاً، سازوکارها  فئودالی  نظا  فئودالی می
فئودالی است گیر  نظا    بند  دولت متأخر بر بررسی شرایط اجتماعی شکل  صورت ۀنحو
(ibid.: 12-13.) 



 9311سال بيستم، شمارة دوازدهم، اسفند  ،یعلوم انسان یها متون و برنامه یانتقاد ۀنام پژوهش   422

نیروهررا  اجتمرراعی  ۀهررا  متدابررل و چندسرروی  وقترری از پررویش و دگرگررونیِ وابسررتگی
هرا  انسرانی و     تاریخی را باید محصولی ررفعی از نگرره  ۀدانیم که پدید  پرسیم، احتما ً می می

بررسریدن یکری در تدریرق از دیگرر  چیرز  جرز نروعی         .نظر آوریم اجتماعی درنهادها  
حرکرت    نوعی دریافت بری  ۀگرایی تاریخی درنتیج  پژوهش تاریخیِ خا  نیست. باور به نسبی

(motionlessو فارغ از نگر )ها  تراریخی شرکل گرفتره      سوژه«ِ پرورشر   و ر  گردشر   در» ۀ
ا  جرز انتزاعری مصرنوِ        درکری از تراریخ طبیعری نتیجره    است؛ نوعی تلدی خا  که برمبنا

گرایی خا  کره بره چیرز       ها  تاریخی به نوعی نسبی  جا  تحویل پرسش نخواهد داشت. به
کنرد، از سرامان     طرور کره الیراس طررا مری      انجامد، باید آن  کردنِ صورت مسئله نمی جز پاک

از قواعرد   و ( اجتمراعی پرسرید  transformationزیرینِ دگرگشتِ ) از توان گدت  بنیاد  یا می
(lawsحاکم بر ترییرات و صورت )  ( بند  ساختارها  تاریخیibid.: 13-14.) 

 شردن   متمدن فرایندمدصلش بر  ۀکه الیاس در دیباچمسائلی است چه برشمردیم اهم  آن
و « قواعرد »و « قرانون »نوشرت نیرز در مدراهیم اساسریِ دیباچره،        کند و البته در پی  طرا می

کره هرر دو    و براوجود  پیچرد   مری سال  سی، بعد از حدوداً «سازوکارها  ترییر اجتماعی»
گشرا هسرتند بره فارسری      الیاس بس مهرم و راه   به سیر ت ورِ آرایابی  دستبخش از نظر 
   اند.  ترجمه نشده

 

چاپونشرقواعدنگارشی،صوری،وکيفيت1.3
 از اشرتباهات نگارشری و ویرایشری   عیرار   ا  تمرا   نمونره  شدن متمدن فرایندفارسی  ۀترجم
ا  از   تنها در هر صردحه کره در هرر سر ر از ایرن کتراب، خواننرده برا مجموعره          نهاست. 

گرروه ویراسرتار    »همره اشرتباهات،    روسرت. برااین    اشتباهات نگارشی و ویرایشری روبره  
هرا    ترجمه را به چا  دو  رسانده استب نا  مکان طور چهچرا و « شناسان انتشارات جامعه

زننرد، در    در مرتن مروج مری   وفرور   بره ها و اص الحات آلمانی، فرانسه، و  تین که   و دوره
. اصرل آلمرانی و   انرد  شدهفارسی به حالِ خود رها  ۀهیچ انضباطی در ترجم اغلب موارد بی

، در همران مرتنِ ترجمره بعرد از     هرا  جا نا  اشخاص و فرانسه و  تینِ اص الحات، حتی 
. در بعضری از  انرد  آمرده از پرانتز یرا گیومره   ا   نشانهبدون در بعضی موارد معادل فارسی، 

نگررار    مرروارد، عررین اصرر الاِ مخصوصرراً فرانسرره و  تررین، برردون ترجمرره یررا حرررف  
(transliteration) ریختره و    هم  و فرعی به، در متنِ ترجمه آمده است. فهرست عناوین اصلی

نیست. معلو  نیسرت چررا اصر الحی در     شدن  متمدن فرایندمتناسب با اصل کتاب گاهی 



 422   پور( هادی قلیو  )حميد عباداللهی چنذانق شدن فرایند متمدنمعرفی و نقد کتاب 

ها، در گیومه یا پرانتز یرا برین خرطِ پیونرد       با اصلِ اص الحات و نا  راه همفارسی،  ۀترجم
(hyphenآمده ) رعایت قواعرد نگارشری و   نیست. ، هیچ نظمی از این نظر در ترجمه است

در  شردن  فرایند متمردن ترجمۀ فارسی  نیز طراحی جلد و تصویر پشت و رو ِ و ویرایشی
 اثر  کالسی  نیست. ۀشأن ترجم

 

شناسیگزینیواصطالحواژهةسياقترجمهونحو5.3
را از عنروان آن شرروِ کنریم.    شردن   متمردن  فراینرد فارسی  ۀبهتر است بررسی کیدیت ترجم

 – Uber den Prozess der Zivilisationعنرروان اصررلی کترراب برره آلمررانی چنررین اسررت:  

Soziogenetische und Psychogenetische Untersuchungen صرورت   انگلیسی به ۀکه در ترجم
The Civilizing Process – Sociogenetic and Psychogenetic Investigations ۀترجمر  و در دو 

آمده اسرت.   La Dynamique de l’Occidentو  La Civilisation des Moeursفرانسه به صورت 
شرناختی   هایی در تکوین جامعه  بررسیر    تمدن فراینددرباب »مترجم فارسی این عنوان را به 

عنوان آلمانی هرم   درست نیست؛ چه اگر مالکْنظر  بهکه  است برگردانده« شناختی آن  و روان
و « ۀدربرار »معنرا    دستور ِ حرف اضافه و به ۀدر مدول جا این را که در uberبهتر است  ،باشد
 ۀشود )چون ترجمر   ترجمه می onو در زبان انگلیسی با همین کارکرد به  است آمده« به راجع»

Uber Gewissheit  ویتگنشررتاین بررهOn Certainty  فارسرری(، انگلیسرری و یدررینِ دربرراب و
انگلیسری،   ۀانگلیسی برگرداند تا از این حالت نامرأنوس درآیرد. در ترجمر    ۀصورت ترجم به
نشرینیِ   همجا  پیرو  از ساختار  ، بهاللدظی تحتزیاده خش  و ا   ترجمهمنظور پرهیز از  به

چند حرف اضافه و حرف تعریف فاعلی و حالرت ملکری و صرورت جمرعِ زبران آلمرانی،       
zivilisation  را بهcivilising      برگردانده، ترکیبی خوررندِ وضرعیت دسرتور  و نوشرتار  زبران
عنروانی مرأنوس و درنتیجره بهترر      شردن   متمردن  فرایند. از این نظر، اند دادهدست  انگلیسی به

هررا  انگلیسرری ایرررن     و معرررادل psychogenetischeو  soziogenetischeاسررت. منظررور از   
 ۀهرا  برگزیرد    نیسرت کره در معرادل   « شناخت» psychogeneticو  sociogenetic ،اص الحات
؛ هرچند این اص الحات برا  است درآمده« شناختی  روان»و « شناختی  جامعه»صورت   مترجم به
وترابب   معنرا باشرد. چررا ایرن همره پریچ       ۀرسرانند  بایرد  ،اسرت  شده راه هم« تکوین» ۀافزود

sociogenetic صدت پویه  ( ِشناسیِ اجتماعیsociodynamicsجامعه )  (  زادsociogeny  اسرت؛ )
شناسریِ    پویره   نیرز صردت روان   psychogeneticزاد برگرداند.   بهتر است این صدت را به جامعه

(psychodynamics )روان فرایند  ( پیدایشیpsychogenesis     است؛ بهترر اسرت ایرن صردت را )
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 فراینرد   ما چنین است: نهاد پیش ۀترجمزاد برگرداند. درنتیجه،   هم، حا  با مالحظه، به روان
 .زاد  آن  زاد  و روان  هایی در جامعه  پژوهشر   شدن  متمدن

تکروین  دربراب  »فارسری   ۀاولرین عنروان در ترجمر    .رسریم   به فهرست م الب کتاب می
کدا  عنوان از فهرسرت آلمرانی    ۀاست. معلو  نیست این عنوان ترجم« جامعو  تمدن غربی

 State Formation and Civilizationانگلیسری،   ۀیا انگلیسی کتاب است. عنوان جلد دو  ترجم
 Feudalization and State Formationو عنوان سرآغاز این جلد یا همان بخرش سرو  کتراب،    

فهرسرت، از   ۀادامر  ۀاست. این هر دو عنوان به فارسی ترجمه نشده است. به بررسری ترجمر  
 پردازیم:  انگلیسی، می ۀترجم

Survey of Courtly Society; 
 ؛دربار  ۀترجمه: نگاهی به جامع

 .دربار ۀ : گزارشی از جامعنهاد پیش ۀترجم
وجرو، و در    معنا  بررسی، پژوهش، بازجست، گزارشِ بررسی و پرس به surveyتوضیح: 

از  کره  چنران ترجمره شرودب منظرور،    « هینگا»حالت فعل، وارسیدن و بازجستن، چرا باید به 
دربرار و نره    ۀبررسری مختصرر  از جامعر    ۀآیرد، ارائر    محتوا  این قسمت از متن هم برمری 

 ست.ا «دربار »
A Prospective Glance at the Sociogenesis of Absolutism; 

 ؛گرایی  م لده  جامعوترجمه: نگاهی کوتاه به تکوین 
 .پیداییِ استبداد  از جامعه انداز    : چشمنهاد پیش ۀترجم

الوقوِ در ترکیرب    معنا  محتمل، بالدوه، و قریب را به prospectiveتوضیح: مترجم صدت 
a prospective glance تنها  و دردسرزا یافتهglance انداختن در حالرت فعرل و     معنی نظر  را به

انرداز و    چشرم  معنری  ایرن ترکیرب بره    کره  درحرالی نگاه در حالت اسم ترجمه کررده اسرت؛   
تکروین  »به محتوا  این بخرش از کتراب هرم درسرت اسرت.       دورنماست. این معنی باتوجه

کمی مصنوِ و زیاده نامرأنوس اسرت؛   نیست و  sociogenesisمعادلی درست برا  « جامعو 
براور     معنا  م لرق  در فلسده به absolutismپیدایش است.   پیدایی و جامعه  ما جامعه نهاد پیش

. سرت ا اسرتبدادخواهی معنرا  اسرتبداد، اسرتبدادباور ، و     انگرار  و در سیاسرت بره     و م لق
منظرور همران اسرتبداد در معنرا       کره  رسرد   مینظر  بهبه مضامین این بخش از کتاب،  باتوجه

 که ترکیبی درست هم نیست.« گرایی  م لده»سیاسیِ اص الا باشد و نه 
سرازوکارها  تکراملی جامعره    درباب »فارسی چنین است:  ۀعنوان بعد  در فهرست ترجم

 انگلیسی و اصل آلمانیِ کتاب وجود ندارد.   ۀ؛ چنین عنوانی در ترجم«در قرون وس ی
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Dynamics of Feudalization;  

 ؛شدن ترجمه: سازوکارها  فئودالیزه
 .گر   شناسیِ )نظا ِ( فئودالی   : پویشنهاد پیش ۀترجم

 dynamicچره، اگرر ترکیبرات     ؛اشرتباه اسرت  « سرازوکارها »به  dynamics ۀتوضیح: ترجم

culture  ،)فرهنگ پویا(dynamic linguistics  شناسری زبران(، و     )پرویشdynamic psychology 
«ِ علررم»را در حالررت اسررم   dynamicsشناسرری روان( را پرریش چشررم آوریررم و     )پررویش
« دینامیسرم »گراه   آفرین، آن  نیرو)ها( ِ پویششناسی ترجمه کنیم، یعنی علمِ پویندگی و  پویش
حالرت   ۀجرا، بردون مالحظر     برگرداندن زیاده باز و آزاد است. مترجم، جابره « سازوکار»را به 

  مرا بررا    نهراد  پریش برگردانرده اسرت. معرادل    « سرازوکار »دستور ِ این لررت، آن را بره   
feudalization ستا گر   فئودالی« شدن  فئودالیزه»جا   به. 

Centralizing and Decentralizing Forces in the Medieval Power Figuration; 

 ؛ترجمه: نیروها  جذب مرکز، و گریز از مرکز در دستگاه حکومتی قرون وس ی
دهری بره قردرت      پراکنریِ نیروهرا در شرکل     مدار  و کانون   : کانوننهاد پیش ۀترجم
 وس ایی.   قرون

را آورده، صردت  « دستگاه حکومتی» ۀگذشته، افزود figuration ۀتوضیح: مترجم از ترجم
medieval  نیروها  جذب مرکز و گریرز از مرکرز  »برگردانده است. « قرون وس ی»را هم به »

و « جرذب مرکرز  »توانند  می« دستگاه حکومتی»این نیروها در  طور چهآید؛   نامأنوس مینظر  به
سرت  ا سرهمی ب منظرور  «دستگاه حکرومتی »کدا  ب «مرکز»باشندب اصالً کدا  « گریز از مرکز»

هرا سرخن     پراکن که نیروها، نیروهایی که نویسنده در بخش مربوطره از آن   مدار و کانون کانون
 در medievalدهی به قدرت قرون وس ایی داشرتند. درضرمن، لررت      خواهد گدت، در شکل

آن هم برا حرروف ابتردایی برزر ،      centuriesصدت است؛ این لرت تنها در ترکیب با  جا این
Medieval Centuriesجاکره ایرن لررت در عنروان برا حررف        ، یعنی قرون وس ی. مترجم ازآن

 که درست نیست.   است برگردانده« قرون وس ی»بزر ِ ابتدایی آمده آن را به 
Some Observations on the Sociogenesis of the Crusades; 

 ؛ها  صلیبی  تکوین جامعو  جنگدرباب ترجمه: بعضی تأمالت 
 .ها  صلیبی  پیداییِ جنگ   : تداسیر  از جامعهنهاد پیش ۀترجم

را طبرق   on ۀ، حررف اضراف  است برگردانده« تأمالت»را به  observationsتوضیح: مترجم 
 observation. برگردانده اسرت  «تکوین جامعو »را هم به  sociogenesisو « دربابِ»معمول به 
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وفرق مباحرا نویسرنده در     اسرت و  نکته و تدسیر جا این گر  و مشاهده و در هیعنی مشاهد
نکرره   ۀنشران  جا این در some«. تأمالت»است، و نه  observationsمتن، تداسیر، معادل درستِ 

آن بره   ۀباشد و نه ترجمر «  ر   »بهتر است با  است و انتدال کارکرد این نشانه به زبان فارسی
 psychogenesisچررون  هررمرا  sociogenesisاصرر الا «. قرردر »یررا « مدرردار »، «بعضرری»
 «.تکوین جامعو »پیدایی ترجمه کنیم، و نه   ( بهتر است به جامعهپیدایی روان)

The Internal Expansion of Society: The Formation of New Social Organs and 

Instruments; 

 ؛ها  جدید اجتماعی  گیر  ابزارها و اندا   ( جامعه در درون، شکلۀترجمه: بسط )توسع
هرا  اجرایری و     بنرد  شراخه     : قلمروافزایی داخلری جامعره: صرورت   نهاد پیش ۀترجم
 .ها  اجتماعی جدید  دستگاه

و نره   سرت ا قلمروافزایری معنرا    سیاسرت بره   ۀدر حروز  جرا  ایرن  در expansionتوضیح: 
سیاست یا اعم از این حوزه معادل برا گسرترش و    ۀاین لرت در معنایی غیر از حوز«. توسعه»

 internal backingهرا    ترکیرب چرون   جرا  ایرن  در internalصدت «. بسط»و نه  ستا بالندگی
)مهاجرت داخلی( گسرترش جامعره    internal migrationاقتصاد( و  ۀداخلی؛ در حوز ۀ)پشتوان

جرا   در متن الیاس جابه figurationو  formation«. درون»و نه از  رسانَد میرا از مرزها  داخل 
(، جرایی  consistency  )رونرد   یر   ۀهرا هرم بری مالحظر      آن ۀکار نمی رونرد کره ترجمر    به
و « یرابی  ر فر » و« دهری   شکل»باشد و جایی دیگر « گیر   شکل»و « تکوین»و « بند  صورت»
مرورد بره    را هرم حسرب   figurationبنرد  و    را به صورت formationبهتر است «. بند  قالب»

زیراده  « هرا  اجتمراعی    انردا  »بره   social organs ۀگیر  برگردانیم. ترجمر   دِهی و شکل  شکل
ها  اجتمراعی    این ترکیب بهتر است به دستگاه .ستا زیستمانیو  ،شناختی  اسپنسر ، زیست

و نره   سرت ا ها  اجتماعی دستگاهترجمه شود. مسلم است که منظور الیاس گسترش داخلیِ 
 جرا  ایرن  ایرن لررت در   .درست نیسرت « ابزارها»به  instruments ۀترجم«. اجتماعیها   اندا »
 .  ستا ها  اجرایی شاخهاجرایی داخلیِ جامعه یعنی ها   دستگاهمعنا  بخشی از  به

Some New Elements in the Structure of Medieval Society as Compared with 

Antiquity; 

بعضی عناصر جدید در سراخت جامعره قررون وسر ایی، در مدایسره برا       درباب ترجمه: 
 ؛عهد باستان ۀجامع

قرررون وسرر ایی بررا  ۀارکررانی جدیررد از سرراختار جامعرر ۀ : مدایسررنهرراد پرریش ۀترجمرر
 .باستان جهان
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گردانری    جرا عبرارت    قبالً هم بیان شد، در ترجمه به فارسی جابه که چنانتوضیح: مترجم، 
(paraphraseمی )   .انگلیسری نردارد.    ۀحشرو اسرت و معرادلی در جملر    « بعضری درباب »کند

element ا  از ساختار اجتماعی دارد که بهتر است در حالت جمرع    مایه  نباشاره به  جا این در
قررون  »درسرت دریافتره و بره     جرا  ایرن  را مترجم در medievalبه ارکان ترجمه شود. صدت 

در قررون وسر ی و بعرد    « جامعه»که از  گونه آن ترجمه کرده است. در عهد باستان،« وس ایی
قررون  « ۀجامعر »عهد باستان برا  »   ۀجامع» ۀمدایس .یابیم  ا  نمی«جامعه»گوییم،   از آن سخن می

حا  درست یا غلط، قبل یرا بعرد از    ،یسی همانگل ۀوس ایی ممکن نیست  درضمن، در جمل
antiquity ،society مترجم است.   ۀعهد باستان افزود« ۀجامع»بینیم؛   نمی 

On the Sociogenesis of Feudalism;  
 ؛فئودالیسم  جامعوتکوین درباب ترجمه: 
 .پیداییِ فئودالیسم   : جامعهنهاد پیش ۀترجم

On the Sociogenesis of Minnesang and Courtly Forms of Conduct; 

 ؛یان(جو جنگتکوین جامعو  ادبیات ترزلی و آداب معاشرت دربار  )درباب ترجمه: 
 .پیداییِ ادبیات ترزلی و اَشکال دربار  رفتار   : جامعهنهاد پیش ۀترجم

سررا   حالرت  ۀتران و از سنت ادبیات غنایی و شعر ا  دوره( Minnesangتوضیح: مینِزانگ )
و مینِزِنگررا  اسررت «آلمررانی»ترراریخ ادبیررات  همتررا چهررارد مزمررانیِ قرررن دوازدهرر ۀبررازدر 
(Minnesangerکسانی ) نوشرتند و اجررا     ها  غنایی ایرن سرنت را مری     که شعر و ترانه هستند
هرا     ترجمه نیسرت؛ چره، بنرابر تدراوت     قابل به فارسی یا هر زبانی دیگرنظر  به که کردند  می

پیرداییِ آن    سره صرف توضیح خصوصریات جامعره   ی که متن الیاس ی اجتماع عظیم تاریخی
 معنا  خراص قررارداد ِ   از قو  ا   که درمیان طایده ا   کلمه« )اص الا»شده، بهتر است این 

چرون   هرم  ،( کرد. ایرن اصر الا  transliterationنویسی )  ( را حرفدهخدا ۀنام  لرت د؛آنان ده
« آداب معاشررت »شرمار مرتن در ترجمره توضریحی نردارد.       دیگر اص الحات تراریخی بری  

ترجمرره نشررده و   formsکرره لزومرری نرردارد.    اسررت ا  آزاد  ترجمرره conductدربرابررر 
   که در پرانتز آمده حشو است.  «یانجو جنگ»

On the Sociogenesis of the State; 

 ؛ترجمه: تکوین جامعو  دولت
 .پیداییِ دولت   : جامعهنهاد پیش ۀترجم

The First Stage of the Rising Monarchy: Competition and Monopolization within a 

Territorial Framework; 
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گیرر     و شرکل  ،صعود و بالندگی دربار پادشاهی، مبرارزات رقرابتی   ۀترجمه: اولین مرحل
 ؛ی  قلمرو واحد ۀانحصارات در محدود

 چهرارچوب ی: رقابت و انحصرارگر  در  برآمدن پادشاه ۀاولی ۀ : مرحلنهاد پیش ۀترجم
 .سرزمینی

معرادلی بهترر اسرت.    « اولین مرحله»نسبت به  the first stageاولیه دربرابر  ۀتوضیح: مرحل
 rise، معرادلی مناسرب بررا     سرت ا پادشراهی ، وقتی صرحبت از برآمردنِ   «صعود و بالندگی»

کررده و  « صرعود » طرور  چره ست ا رشد اجتماعی ۀاولی ۀا  که در مرحل  نیست؛ چه، پادشاهی
بحرا   جرا  این زن؛ حشو است و حتی ره« دربار پادشاهی»در ترکیب « دربار»یافتهب « بالندگی»

و نه لزوماً دربار پادشاهی، هرچنرد برا رجروِ بره محتروا  کتراب       ست ا پادشاهیاز برآمدن 
دربرابرر  « اتگیرر  انحصرار    شکل»و « مبارزات رقابتی. »بینیم میپیداییِ دربار نشانی از جامعه

competition  وmonopolization تروان گدرت     زیاده آزاد و مری  ۀبهتر است از این حالت ترجم
بره رقابرت و    یرد و درآسرت ترا اصر الحی و دقیرق،     ا توصریدی  ترر  بریش کره   ،«ویرژه   زبان»

برگردانده که گرچره اشرتباه   « محدوده»را به  frameworkانحصارگر  برگردانده شود. مترجم 
رسرد. منظرور از     مینظر  بهتر   مناسب چهارچوبمعادل  تی بحا از سرزمین است،نیست، وق
 قلمرو  باحدودوثرور است. جا این سرزمین در

On the Mechanism of Monopoly; 

 ؛سازوکارها  انحصاردرباب ترجمه: 
 . : سازوکار انحصارگر نهاد پیش ۀترجم

و درمدرا  بحررا از   monopolizationبرا همران کررارکردِ    جررا ایرن  در monopolyتوضریح:  
و نره   سرت ا انحصرارگر  درسرت آن   ۀترجمر  اسرت و  کرار رفتره   پیداییِ انحصرار بره    جامعه

 «.  انحصار»
Early Struggles within the Framework of the Kingdom; 

 ؛قلمرو پادشاهی چهارچوبترجمه: مبارزات رقابتی اولیه در 
 .قلمرو پادشاهی چهارچوبها در    : اولین درگیر نهاد پیش ۀترجم

The Resurgence of Centrifugal Tendencies: The Figuration of the Competing 

Princes; 

 ؛گانزاد شاهرقابت بین  ۀها  گریز از مرکز: حلد  ترجمه: تدویت مجدد گروه
 .ردگان هماورزاد شاهگیر    گریز: شکل  ها  کانون   : بازخاستن گرایشنهاد پیش ۀترجم
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معنرا    و ، حالت دستور  این صدتcentrifugalدربرابر « گریز از مرکز»توضیح: عبارت 
این صدت بهتر اسرت   .رساند  ست نمیا اجتماعی بحا از مضامین تاریخی جا این در کهآن را 

چه، از ایرن لررت    ؛نیست resurgenceمعادل دقیق « تدویت مجدد»گریز ترجمه شود.    به کانون
 هرا  وفرادارِ    درعروا، بازخاسرتن و بازبرآمردن معرادل     .آیرد  برنمری « قرو  »لزوماً برآمدنی 

resurgence ۀاسررت. ترجمرر tendencies  وقترری در مباحررا اجتمرراعی « هررا  گررروه»بررهsociety 
د بایر  جرا  این را در tendencyبرند، درست نیست.   کار می انجمن( را در همین معنا به ،)جامعه

را  figurationقدرت. متررجم   ۀگان از هستزاد شاهگریزِ   ها  کانون  به گرایش برگرداند؛ گرایش
رونرد  در ترجمره.     از عرد ِ یر   سرت  ا ا   نشرانه تنها اشتباه بلکه  برگردانده که نه« حلده»به 
، figurationگیرنرد و نره     انجمرن( مری   ، وجرگره  ،)دایرره  circleرا معمو ً معرادل برا   « حلده»

از  صردتی  معنرا  رقیرب   به جا این در competing  شدن متمدن فرایندمخصوصاً در مباحثی از 
 درست نیست.« رقابت»آن به  ۀترجم ست وها  گان و درواقع روابط بین آنزاد شاه

The Last Stages of the Free Competitive Struggle and Establishment of the Final 

Monopoly of the Victor; 

 ؛مبارزات رقابتی آزاد و انحصار ق عی برا  فرد پیروز ۀترجمه: آخرین مرحل
 . : مراحل آخر زورآزمایی آزادِ رقبا و برقرار  انحصار قدرت نهاییِ فاتحنهاد پیش ۀترجم

 ۀدر ترجمر  دقتری  بیبه فارسی ترجمه نشده است. دقت یا  stagesتوضیح: صورت جمع 
؛ چره، ممکرن اسرت آوردنِ    سازد بار می زیانچنین موارد  جزئی از ترجمه کار  سودمند یا 

صورتِ جمع یا مدرد اسمی ع ف به مباحثی مهم در س ورِ پیش صورت گرفته باشد. بهترر  
آورد؛ یعنی ترا قبرل از انحصرار قردرت در دسرت      « زورآزمایی»را بعد از « آزاد»است صدت 

. اسرت  فراهم بروده د نگار فضایی از برا  زدوخورا ،گرد متخاصمین منع و پی درنتیجهفاتح و 
شرده   نهراد  پریش « مبرارزات رقرابتی آزاد  »جرا    ترکیب زورآزمایی آزادِ رقبا به ،به همین دلیل
دانریم    که درست نیست؛ چه، نمری  است برگردانده« ق عی»را به  establishmentاست. مترجم 

را از قلرمِ ترجمره    finalیرا نره. متررجم صردت     ست ا ق عیآیا برقرار  انحصار قدرت فاتح 
این صردت را   establishmentعنوان معادلی برا   به« ق عی»انداخته یا شاید در انتخاب صدت 

 نظر داشته است. در« مکنیه»هم 
The Power Balance within the Unit of Rule: Its Significance for the Central 

Authority-The Formation of the “Royal Mechanism”;  
قدرت در درون واحد حاکمیتی. اهمیت آن برا  قدرت مرکرز .   ۀترجمه: توزیع و موازن

 ؛«سازوکارها  پادشاهی»گیر    شکل
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روایری: اهمیرت آن بررا  قردرت       ِ قدرت در واحرد فرمران  تراز هم : نهاد پیش ۀترجم
 .«سازوکارها  پادشاهی»بند   صورتر   مرکز 

درست نیست؛ معادل این لررت در فارسری   « توزیع و موازنه»به  balance ۀترجمتوضیح: 
 balanceیرا   power balance. ستا بند  جمع ، تعادل، و در موارد  تراز همتراز، ترازمند ، 

of power  چونbalance of terror (و تراز هم )وحشت ِ balance of trade    ترراز بازرگرانی( و(
balance of payment ۀ ِ قدرت ترجمره شرود. ترجمر   تراز همها( بهتر است به   )تراز پرداخت 

within  ۀترجمر  .اضرافه اسرت  « درون»یرا  « در»درست نیست؛ یکی از ایرن دو  « در درون»به 
rule  ۀفارسری گمران بره ترجمر     ۀترجمر  ۀدرسرت نیسرت و احتمرا ً خواننرد    « حاکمیتی»به 

governmental  یاgovernorship برد. درضمن، حکومتی یرا کشروردارانه صرورت درسرتِ      می
)نیررز، دورانِ روایری   فرمران معرادل برا    جررا ایرن  در rule. سرت ا فارسری در زبران  « حراکمیتی »

 ،روایری   )قرانون  rule of lawران(،   روا، حکرم   )فرمران  rulerبرا   راه هرم روایری( اسرت و    فرمران 
 متن اصلی کتاب آمده است.   روا( در  فرمان ۀ)طبد ruling classحکومت قانون( و 

On the Sociogenesis of the Monopoly of Taxation; 

 ؛ها  ترجمه: تکوین جامعو  انحصار مالیات
 .بند   پیداییِ انحصار مالیات   : جامعهنهاد پیش ۀترجم

گذشرته، متررجم    sociogenensisدربرابرر  « تکوین جرامعو  »توضیح: از ترکیب نامأنوس 
taxation برره  ،گزارانره اشراره دارد    برره فعالیرت معمرو ً حکرومتیِ مالیررات    جرا  ایرن  کره در  ،را

 که درست نیست. است صورت جمع، برگردانده ، آن هم به«ها مالیات»
Synopsis: Towards a Theory of Civilising Processes; 

 ؛تمدن ۀبند : طرا ی  نظری  ترجمه: جمع
 .شدن  ها  متمدنفرایند ۀدربارا     : چکیده: نظریهنهاد پیش ۀترجم

، مجمرل در زبران فارسری و عربری چکیرده، فشررده، خالصره،        synopsisتوضیح: معادل 
 ، ومثرلِ اعلری   ،)مظهرر  epitomeمعنرا برا     و تلخیص است و در زبان انگلیسری، هرم   ،مُلَخَّص
)خالصرره،  abstractرئرروس م الررب(،  ،)طرررا کلرری outline)خالصرره(،  summaryتجلرری(، 
متررجم   ۀزیراده آزاد اسرت. رویر   « بنرد    جمرع »)چکیده، فشرده( معرادل   digestو  ،چکیده(

دقیق عبارات متنری کالسری  دور اسرت، ترجمره برحسرب محتروا و        ۀفارسی، که از ترجم
ا  چنرین آزاد و رهرا از     منظور است و نه عین عبارات و اص الحات. گدتن ندارد که ترجمه

توانرد پایره و     روند ِ برابرها  فارسی بگذریم، نمری   حتی اگر از عد  ی قید متنی کالسی ، 
ها  کالسی  هرکدا  زبانی ویرژه دارنرد. برا ایرن       فکر ِ نویسنده را منتدل کند. نویسنده ۀمای
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و  ترراز  هرم و گیردنز همره    ،الیراس، آدورنرو، بوردیرو   المثرل   فری نوِ از ترجمه، زبان فارسیِ 
دردسرسراز   ۀدر ترجمه بره فارسری از آن حرروف اضراف     towardsآید.   از آب درمیشکل  ی 

 for theبرابر برا عبرارت    towards جا این . دراست این حرف گذشته ۀاست  مترجم از ترجم

purpose of توان این حرف اضرافه را تعبیرر     می که خاطرِ، و برا ِ است  منظورِ، به  معنا  به و به
. سرت ا شردن  متمردن  فرایند ۀم لوب دربار ا   نظریهور کرد. منظ« م لوبِ چیز  یا کسی»به 

که هرچه الیراس در   ترجمه نکرده است، غافل از این و آن را را جا انداخته processesمترجم 
 است.  « فرایند»این کتاب گدته همه از 

The Social Constraint towards Self-Constraint; 

 ؛ها  اجتماعی تا خودالزامی  ترجمه: از الزا 
 .اجتماعی تا خودبازدارندگی ۀ : از بازدارندنهاد پیش ۀترجم

در صرورت   socialمحردودیت( بعرد از صردت     و )محظور، قید، constraintتوضیح: اسم 
جاکه این اسم بعد از صدت اجتماعی )جمعی( آمرده آن   مترجم احتما ً ازآن .است مدرد آمده

برر آن وجره بیرونریِ    « الرزا  . »اسرت  برگردانده «ها  الزا »نظر گرفته و به  را در حالت جمع در
و اجبار د لرت دارد؛ بهترر اسرت وقتری منظرور قیرد و محظرورِ         تفشار و قید و محدودی

آن را بره خودبازدارنردگی    ،اسرت شرده   درونری  درونی یا وفق مباحا الیاس قید و اجبار 
شردن   متمردن  فراینددر بحا از  self-constraintمناسب  ۀترتیب، ترجم  این  ترجمه کرد. به
 ست.  ا  خودبازدارندگی

Spread of the Pressure for Foresight and Self-Constraint; 

 ؛نگر  و خودالزامی  ترجمه: گسترش و بسط الزا  به آینده
 .نگر  و خودبازدارندگی   : گسترش فشار از برا  پیشنهاد پیش ۀترجم

، «الرزا  »بره   pressure ۀحشرو اسرت. ترجمر    «گسرترش »بعرد از  « بسرط »توضیح: آوردن 
عرد ِ   ۀ، نشران  کررده ترجمره  « خرودالزامی »را هم به  self-constraintکه در همان س ر  درحالی

دیگرر مُصرررا برر     جا این pressureآمد،  که چنانتوجه به از لدظ گذشته مضامین کتاب است. 
برر   self-constraintترکیرب   در constraintو فشرار بیرونری د لرت دارد و     یتقید و محردود 
   خودبازدارندگی.

Diminishing Contrasts, Increasing Varieties; 

 ؛ترجمه: تدلیل تضادها، گسترش و تنوِ میدان عمل
 .ها، افزایش امکانات   : کاهش دشمنینهاد پیش ۀترجم
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و وفق مباحرا ایرن بخرش از کتراب      oppositions جا این در contrastsتوضیح: منظور از 
ِ »را به  increase. مترجم هاست دشمنی را بره   varietiesو  اسرت  برگردانرده « گسترش و تنرو

ا    به امکانات و برقرار  نظمی مدارنره  varieties ۀرسد، با ترجم  مینظر  به«. تنوِ میدان عمل»
 را نداریم.   گردانیِ مترجم  بین دو معادل کاهش و افزایش دیگر مشکل عبارت

The Courtization of the Warriors; 

 ؛یان )فارسان(جو جنگشدن   ترجمه: دربار 
 .یانجو جنگ : تأدیبِ نهاد پیش ۀترجم

در دو معنا  دربار )نیز، درباریران( و   courtبا  شدن  متمدن فرایندتوضیح: مترجم انگلیسیِ 
وفق مضامین کتاب، با گسرترش آداب  ا  دوگانه کرده است.   ادب )نیز، تربیت، نزاکت( باز 

حضور اشراف در جامعه و سرایت نراگزیر ادب دربرار ِ    ۀواس  به، (court etiquetteدربار  )
یران بره دربرار و تعلریم     جو جنرگ ها یا ورود   ها  با یی جامعه و برعد دیگر  یه  ایشان به  یه

خودبازدارنردگی آن   ۀو طبق رویر  آموزند  یان نیز آداب میجو ر جنگ  ا  از آدابِ حضور  پاره
ترتیرب، متررجم انگلیسری برا اسرتداده از امکران         ایرن   بندند. به  کار می را بهشده  درونیآدابِ 
گدتره اسرت و در     زمران حامرل دو معنرا  پریش     که هرم  ساخته را courtizationساز    ترکیب

 توان آن را به تأدیب برگرداند.  ترجمه به فارسی تنها می
The Muting of Drives: Psychologization and Rationalization; 

 ؛کردن  ی و عدالنییگرا  شناسی  ترجمه: تعدیل سوائق، روان
 .گر   گر  و من دی  ها:  هنیت   : تحولِ رانهنهاد پیش ۀترجم

 طرور  چهکه  ؛ اینستا شناختی زیست«ِ جهش»یا « اِبدال»معنا   به جا این در muteتوضیح: 
خودبازدارنردگی، چرون    فراینرد آن طری   از بعدها با کنترل، چه به دلیل الزا  بیرونی و چه   رانه
ترتیرب،    ایرن   . بره کنند میرفتارکردن عمل  خِردپذیرگر  و خردمندانه فرایند)محرکِ( « ۀران»

 psychologyباید آن را به تحول یا اِبدال برگردانرد.   و درست نیست« تعدیل»به  mute ۀترجم
بره  اشرتباه   بره معنا  روان و  هنیت نیز آمده و مترجم فارسی آن را  به« شناسی  روان»بر عالوه 

« شناسری  روان»ترجمه کرده است؛ ترکیبی نامرأنوس کره معلرو  نیسرت     « ییگرا  شناسی  روان»
شدن جرا  دارد  متررجم     متمدن فرایند( افراد حین psychogenesisپیداییِ )  روان فرایندکجا  

کره درسرت نیسرت؛ ایرن اصر الا       اسرت  برابرر گرفتره   rationalizationرا با « دنکر عدالنی»
توجیره،   ،آور  دلیرل ، گرر   من دری ، گرر   عدلری را باید بره  شناختی  جامعه فلسدیتخصصیِ 

 و ایجادِ توازن ترجمه کرد.   ،ساز  به



 422   پور( هادی قلیو  )حميد عباداللهی چنذانق شدن فرایند متمدنمعرفی و نقد کتاب 

Increasing Constraints on the Upper Class: Increasing Pressure from Below; 
سرمت برا  و    بره  پرایین برا  قشر برترر. تشردید فشرار قشرر      تر بیشترجمه: محدودیت 

 ؛بالندگی آن
 .پایینبا )تر(: فشار فزاینده از  ۀها بر طبد   : افزایش بازدارندهنهاد پیش ۀترجم

ار ِ ذکند و در ایرن بازگر    گردانی می  فوراً عبارت ،یابد  چه سخت می توضیح: مترجم هرآن
سرت،  ا شرناختی  چه اص الا و تِر  فلسدی و جامعره  انگلیسی به فارسی هرآنمتن تخصصیِ 

بره   جرا  ایرن در  ،برگردانرده « هرا   الرزا  »را کره قربالً بره     constraintsرود. متررجم    هردر مری   به
 class ۀصورت جمعِ این لرت هم توجهی نکررده اسرت. ترجمر     به و برگردانده« محدودیت»
را بره   stateو  classجرا    درست نیست. متررجم جابره   شناختی جامعهآن هم در متنی « قشر»به 
را  stratificationرا باید به قشررها و   strataبرگردانده است. گدتن ندارد که « طبدات»و « قشر»

 ۀدر مرتن و زمینر   ر  state، طبدره و  classدرسرت   ۀترجمر  کره  چنران بند  ترجمه کرد؛   به  یه
( و کشرور و  governmentمرلّاک و دولرت و حکومرت )   الیاسشناختیِ  جامعه تاریخیمباحا 

سمت برا    به»درست نیست. معلو  نیست عبارت « پایینقشر »به  below ۀایالت است. ترجم
 کدا  بخش از جمله و به چه دلیل استب ۀترجم« و بالندگی آن

 

 گيری . نتيجه3

ممکرن نیسرت.    مجرال چهارصرد صردحه ترجمره در ایرن     ا ِ  مدابلهکه بررسی ست ا بدیهی
مدراهیم و اصر الحات کلیرد ِ مرتن      ۀجاکه در توان برود، بره بررسری ترجمر     رو، تاآن ازاین

هرا  ترجمره هرم      در سرایر بخرش   چره  آن ا  از  پرداختیم. درنتیجه، اگر این بررسی را مظنره 
بره زبران فارسری کررد.      شردن   متمدن فرایند ۀگاه باید فکر  به حال ترجم آید بگیریم، آن می

 ۀهایی، بلکه تحدیدراً درسرت در هرر صردحه از ترجمر       گیر   هرچند، نه بر سبیل چنین نتیجه
ا  خوب و منظم خوانرد و بره متررجم آفررین گدرت. متررجم در آن         توان ترجمه  فارسی می

ن سرپرد  ا  که برا گروش    ا  معنامحور پرداخته موفق بوده است؛ ترجمه  ها که به ترجمه  بخش
نروعی   ؛دنر ما  ها از کلیت متن و به فارسی درآوردنِ مدهو  کلیِ متن غافل نمی  به آهنگِ جمله

 دیالکتی ِ کل و جزء در ترجمه.
 ۀروند ِ ترجمه، نحرو   معیارهایی چون ی  ۀبرپای شدن  متمدن فرایندفارسی  ۀبار ، ترجم

ش متررجم در ترجمره   شناسی، قواعد صور  و کیدیت چرا ، نیرز رو    گزینی و اص الا  واژه
سرنگ برا    ا  هم  دادن ترجمه دست درمجموِ، تالش مترجم برا  به. ایراد اساسی پرشمار دارد
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این نوشته برشرمردیم   ۀاز خ اها  ترجمه در محدود چه آن اثر  کالسی  موفق نبوده است.
دارد.  نیراز  دوبراره  ۀدهد کره ترجمره بره برازبینی و ویررایش و در مروارد  ترجمر         نشان می

سرادگی برگرزار    متنی کالسی ، موضوعی نیست که به ۀروند  ترجمه، آن هم در ترجم ی 
ا  بره    شناسری نسرخه    ترین اثر یکری از برتررین ا هران جامعره      خواهیم از بزر   . اگر میشود

برا رفرع    راه هرم فعلی نیاز بره برازنگر ِ جرد  دارد. امیردواریم      ۀفارسی داشته باشیم، ترجم
نوشرت، پیوسرت،     جلد اول، دیباچه، پی شدن  متمدن فرایند ۀمه و ویرایشِ دوبارخ اها  ترج
ا  کامرل از ایرن کترابِ      ها  کتاب هم به فارسی ترجمه شود ترا شراهد ترجمره     و یادداشت

 کتابستان باشیم.
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