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Abstract  
“Conceptual history” is a relatively new theory and method which has been 
influenced by the tradition of continental philosophy and new historicism. 
This theory and method, with its critique of traditional historicism, puts 
emphasis on the “concept” and claims that by studying the creation, 
evolution and conception of concepts, one can represent ideological conflicts 
in a political structure. In the present paper, after defining conceptual 
history, attempt is made to address the role of this theory in continental 
philosophy by emphasizing the views of Reinhart Koselleck, the most 
renowned scholar in the field. In his seminal project on conceptual history, 
Koselleck explores the concept, its differences from the word, and how 
concepts influence political events. He believes that without concepts, 
neither society nor the political arena of action will exist. Moreover, to him 
every concept in the system of thought has anti-concepts that can overcome 
it by having a specific meaning. On this basis, Koselleck pits anti-concepts 
against concepts and speaks of a semantic battle that can justify and explain 
the efforts of political forces and groups to overcome a particular discourse. 
As a method, conceptual history also attempts to discover the meaning 
behind the accumulated layers of time. 
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Extended Abstract 
 
1. Introduction 
Conceptual history has been affected by continental philosophy and 
new historicism. It offers a critique of traditional historicism and, while 
assigning a special role to concepts, tries to represent ideological 
conflicts in a political structure by examining, creating and transforming 
them. In the present study attempt is made to analyze the role and 
status of this theory in continental philosophy, with a focus on the ideas 
of Reinhart Koselleck. He has closely studied the nature of the concept, 
how it is different from the word and how concepts affect political 
events. He believes that without concepts, society and the political 
domains of actions cannot exist and through them political conflicts and 
the hidden meaning in political, historical and literary texts can be 
understood in new ways. 
 
2. Theoretical Framework 
This article relies on the theory of history of concepts developed by 
Reinhart Koselleck, which focuses on the study and analysis of changes 
and transformations in social and political concepts over time and in 
relation to institutional and structural changes. This theory tries to 
understand politics through conceptual changes.  
  
3. Methodology 
In the present study the ideas of Reinhart Koselleck are adopted to 
examine how political and social concepts have changed throughout 
history. He believes that the history of concepts is methodologically 
independent and represents concepts and changes occurring in them in 
a linguistic form in their historical context. 
 
4. Findings 
The main idea of conceptual history is that concepts are the sum of 
historical experiences. One of the tasks of conceptual history is the 
analysis of the convergence, changes or differences in the relationship 
between a concept and the events occurring throughout history. 
Conceptual history tries to find out ‘where’, ‘when’, ‘for whom’, ‘why’ 
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and ‘how’ a specific concept has been developed. Therefore, this 
method can help us study literary, historical and political texts and 
reveal ideological disputes that have affected the perception and 
meaning of these texts. 
 
5. Conclusion 
Koselleck’s theory of conceptual history is important in that it shows 
that the study of concepts and their transformation throughout time 
and place in different contexts of each era can provide us with the 
means to examine political, social and cultural events. In this approach, 
the ambiguity of a concept suggests the presence of different signifiers 
that can only be understood through examining semantic conflicts over 
them in a specific context. Conceptual history, both as theory and 
methodology, can reveal hidden meanings in macro-narratives and 
structures, and provide us with a new narrative of hidden events in 
history. It can also be used as a new theoretical approach for reading 
literary, political, and historical texts. 
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 فهم معنای نوین از متنهای ایدئولوژیک و مفهومی؛ آشکارسازی نزاع تاریخ
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 چکیده
گرایی نووی  ای و تاریخقاره هثر از سنت فلسفأنسبت جدید است که متنظریه و روشی به« تاریخ مفهومی»
ای قائل بووهه و بور جایگاه و نقش ویژه« مفهوم»گرایی سنتی برای باشد. ای  نظریه و روش با نقد تاریخمی

تووان بوه بازنیوایی مناز واد ایودئولوریی هر یوی تحول و تطور مفاهیم میخلق،  ،مطالعه آن است که با
و به ایو  سوب   تاریخی، پرهازه،ار سیاسی پرهاخت. تاریخ مفهومی ازآنجاکه به سرگذشت تاریخ میساخت

کنود، بوه سیاسوت مورتب  های سیاسی آشکار میمیان نیروهای هخیل هر رقابترا که مناز اد گفتیانی 
ی بوا تأکیود بور آرای اقاره هشوه تا به جایگاه و نقش ای  نظریه هر فلسفشوه. هر ای  نوشتار، تالش میمی

فکوری خووه بوا  نووان  هکوزلی هر پرور نامدارتری  پژوهشگر ای  حوزه پرهاخته  شوه.راینهارد کوزلی، 
تاریخ مفاهیم، به چیستیِ مفهوم، تیایز آن با کلیه و چگونگی تأثیرگذاری مفاهیم بر رخوداههای سیاسوی 

های سیاسوی کونش، موجوهیوت هیچنی   رصه است. او بر ای  باور است بدون مفاهیم، جامعه وپرهاخته
هوا مفاهییی است که با غلبوه بور آن-اهنخواهند هاشت و معتقد است هر مفهوم هر نظام اندیشگانی هارای پ

سیاسوی را تببیوت کنود.  همفهوومی اندیشو هتواند واجد معنایی خاص باشد و حضوور خووه هر  رصومی
مخالف هم قرار هارند و هر مفهومی بوا اسوتناه  ههر جبه هایی کهاساس ای  ایده، جهان پُر است از جفتبر

-موی مفاهیم را هر مقابل مفاهیم قرار-شوه. بر هیی  مبنا کوزلی پاهو تعریف مفهوم مخالفش تعریف می

هوای سیاسوی بورای تواند توالش نیروهوا و گروهگوید که میهای معنایی سخ  میو از وجوه میدان ههد
کشوف  کوشود توا بوهمی نوان روش نیوز  ه و تبیی  نیاید. تاریخ مفهومی بهگفتیانی خاص را توجی هغلب

 نائل آید.  هر طیِ زمان شدههای انباشتهمعنای مفاهیم هر پسِ الیه
 .گرایی نوی راینهارد کوزلی، تاریخ مفهوم-پاه تاریخ مفهومی، مفهوم، واژگان کلیدی:
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 مقدمه -1

رسواخت ِ بخشوی بوه جهوانِ هسوتی اسوت. مفواهیم هر ب، ابزار ساختِ اندیشه و معنا1مفهوم

محووری ایفوا  هوا نقوشهاهن تعامول میوان آنرخ هچنوی  نحووجامعه، کنش و کنشوگر و هی

ای نیست. اگر  لوم یا حذف مفاهیم اتفاق ساهه گیری، گسترش، نفوذرو شکلکنند؛ ازای می

های بنیواهی  و ای خواص هر پوی طورر پرسوشگونوهطورکلی و  لومِ سیاسوت بهانسانی به

 نووان  و سرگذشوتِ آن بوه« مفهووم»گوییِ هقیق و  لیی باشد، بوه نواگزیر بایود بوه پاسخ

ای وجوه هاره شدهمحوری بپرهازه. برای هر مفهوم معنا و کاربره متعارف و پذیرفتهای لهأمس

اسواس موقوت، اتفواقی و مشوروو بووهه و بر مند،شوه مفاهیم زمانیند، موقعیتکه سب  می

منطق تفاود و جابجایی  یل کننود. بور هیوی  اسواس، هیوواره تعریوف و بررسویِ تحوول 

 است. گران بوههصلی پژوهشهای امشغولیمفاهیم، یکی از هل

گرایی ای  اسوت کوه بوه شناسیِ ساختاری و نو تاریخهای اساسی زبانفرضیکی از پیش

صورد موداوم هر حوال تغییور و  های اجتیا ی، سیاسی و تاریخی بههیان ترتیبی که پدیده

غال  و معنیِ شوند. اما ازآنجاکه تفسیر ِ ها نیز متحول میراستا با آنول هستند، مفاهیم همتح

وجوه ساختارهای محکمِ زبوانی هیرتور و کُنودتر از رخوداهها و وقوای   هواسط یی مفهوم، به

ها نسبت به چگونگی وقوع و تأثیرگوذاریِ معوانی بور توان با بررسیِ آنکند، پس میمیتغییر 

بوه تحوالد سیاسی، اجتیوا ی و تواریخی  رویِ مفاهیم هر پیالبته هنباله رخداهها آگاه شد.

طرفوه اسوت و تحووالد تنهوا بور مفواهیم و معنای ای  نیسوت کوه جهوت تأثیرگوذاری یی

هایی از تاریخ، ساختارهای زبانی مؤثر است، بلکه افزون بر آن شاید بتوان مد ی شد هر برهه

شده بلکه اثرگذاری مفاهیم بر تحوالد تاریخی نیز صورد متقابل تعریف تنها به ای  رابطه نه

 همبابوومبال مفواهییی هیچوون آزاهی و برابوری، به نواناسوت. بووهو تأمول بووههتوجوه قابل

ا اند، بهای سیاسی بوههپرهازیسیاسی هر بط  نظریه همفاهییی که از هیرباز هر تاریخ اندیش

واجود معوانیِ  که هر هر موقعیت مکانی و زمانی، ها طبیعی استآن هتوجه به بافتارِ پدیدآورند

شوده ر آنها و تفسیرهای ارائهای  مفاهیم، معنای بارشده برسد نظر می بهاما متفاوتی باشند. 

است به بروز رخوداههای سیاسوی و اجتیوا ی منجور شووه. مبوال کالسویی ها توانستهاز آن

از سووی انقالبیوون، متفاوتی از آزاهی  معنای هرِ فرانسه است که با ارائباره، انقالبِ کبیهرای 

 سیاسی منجر شوه.  رخداه  ظیمبه وقوع یی تواسنت 

                                                           
1. Concept 
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ای از تووان مجیو وهسیاسوی می هبا توجه بوه برجسوتگی و اهییوت مفواهیم هر اندیشو

چگونوه معنوی  ؟نه به وجوه آمدندهایی از قبیل: مفاهیم چگوها را مطرر کره. پرسشپرسش

یاسی چگونه بر تحوالد س ؟چگونه به ایجاه یا انقراض ساختارها منجر شدند ؟ها تغییر کرهآن

وتحلیل ظواهر  نووان واحودهای ارزشویندِ تجزیوه چرا مفاهیم بوه ؟گذارنداثر گذاشته و می

گسسوت سواختارهای سیاسوی، اجتیوا ی و  و چگونه مفاهیم سیاسوی بوا توداوم  ؟شوندمی

مناز واد  همایونتوانود کُنوه و جامی ها،ای  پرسشگویی به پاسخ ؟شوهرتب  میفرهنگی  م

 یاسی را آشکار سازه.س هرونی هر یی نظام

هر ای  نوشتار پس از تعریف و بررسی چیستی تواریخ، مفهووم و تواریخ مفهوومی توالش 

آثوار کوزلوی پرهاختوه شووه.  هویژه از هریچوشوه تا به نظریه و روش تاریخ مفهوومی بوهمی

توانود تفسویری نووی  از تحووالد سیاسوی و گیری از نظریه و روش تاریخ مفهوومی میبهره

 اثر بگذاره. و متون به هست ههد که بر هرک و هریافت کنونی از تاریخ تاریخی 

 

 تاریخ مفهومی  نقطه آغاز گرایی نوین؛تاریخ -2

 آلیانی  هوار هها هیگی ترجییا تاریخ مفهوم ، تاریخ مفهومی(1)تاریخ مفاهیم

Begriffsgeschichte  باشد که هر زبان انگلیسی به می conceptual history وhistory of 

concept ها تری  برهاشت، بررسی سرگذشت مفهوماست. تاریخ مفاهیم هر ساههشده ترجیه

 است.شده تعریف« مفهوم»و « تاریخ» و متشکل از هو جزءِ

است. هر قرن چهارههم ای  کلیه بوه معنوای شده گرفته  historiaیونانی هاز وار« تاریخ»

 همشوترک وار هاسوت. شواید ریشون وقای  قلیوداه شودهارتباو وقای  و زنجیروار روایت کره

ها میوان است. هر زبان انگلیسی بورای موددشده از ای  هیی  معنا گرفته 2و هاستان 1تاریخ

است. اما هر اواخر هوران میانه ایو  کلیوه بوه  وب  و هاستان و تاریخ تیایزی وجوه نداشته

ها ، شرر نوشتاری پژوهشهش، هانشاست و هر معنای پژوگزارش وقای  گذشته اطالق شده

 Vide. Online etymologyاسووت )شووده هووا روایووت و توواریخ رویووداهها گرفتووهگزارش

dictionary) .هشود، اموا از سودهر زبان آلیانی تا قورن هیجوده از هیوی  واره اسوتفاهه می 

توس   3جایگزی  آن شد. اولی  بار تیایز میان تاریخ و گیشیشته  Gecshichteههیجدهم وار

                                                           
1. history 
2. story 
3. Geschichte 
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 نووان یوی  هانان آلیانی مطرر شد. مارتی  کالر برای نخستی  بار میان مسیحیت، بوهالهی

 مبابه یی امر اییانی تفاود قائل شود. بعودها بوارد و بولتیوان،و مسیح، به ،مو وع تاریخی

گذشوته  ه لیی و نقاهان هکه تاریخ مسیحیت مربوو به مطالعهرکدام از جهتی با تأکید بر این

هر ای  تیایزگوذاری، گیشیشوته  .(Ladd, 2004: 86) ، بر ای  جداسازی صحه گذاشتنداست

تحت تأثیر هِورهِر، »که پیوستگیِ تاریخ، روایت، هاستان و اسطوره هاللت هاره هرحالیهمبر به

 (.4: 1337)احیودی،  «اسوتمند و انتقاهی رویداههای گذشته هانسته شدهپژوهش نظام ،تاریخ

است: هر معنای نخست تاریخ به روند حواهث و رفته شده کار کلی هر هو معنا بهطورتاریخ به

هوا، گاهاشواره هاره و معنوای هوم، تواریخ بوه نظر ،اسوتوقای ، یعنی آنچه  یالً اتفاق افتواهه

گرهه. ایو  حواهث و وقای  موذکور بوازمی هشده هربارشده یا نوشتهها و ا تقاهاد بیانهیدگاه

کوره.  یواه« ارزیوابی همبابوتاریخ به»و « واقعه همبابتاریخ به»توان تحت  نوان میهو معنا را 

(Stanford, 1998: 6.)  

به معنای فرا چنگ آورهن و فهییدن است. با تحوول هر شوکل ایو   kap همفهوم از ریش

 به معنای بارهار و آبست  بوهن و یا تصور کورهن هر زبوان conciperآن  از و بعد -Conواره  

فشرهن معنا هر چیوزی  ،هر التی  به معنای خالصه، چکیده Conceptumالتی  رایج گشت. 

(. مفهووم، از Vide. Online etymology dictionaryتغییور شوکل هاه ) conceptبعدها بوه 

ای اسوت کوه فلسوفه را هنورِ انودازهاجزای اصلی اندیشوه و تفکور اسوت. اهییوت مفهووم به

ای کلوی مفهووم،  قیوده .(11: 1333)هلووز و گتواری، اند هانستهبخشی و ساخت مفاهیم صورد

شووه. مفهووم ای تنها یا  بارتی کوتواه بیوان میصورد واره چیزی است که معیوالً به ههربار

 ها هربوارهای از ایودهچیزی بیش از یی اسم خاص یا نام چیزی است. هر حقیقوت مجیو وه

کلی مطابقت هاشوته  ها مصاهیقی هستند که با ایدکه قابل انطباق بچیزی است و به هلیل این

اهیم ابزارهوایی هسوتند کوه هر حقیقت مفو .(5-4: 1376)هیووه،  آیندبه شیار می 1باشد، کلی

 صرف جهان خارج هوی  هکنیم. مشاهدوتحلیل میها تفکر، بحث، استدالل و تجزیهتوس  آن

معنایی را بر آن بارکنیم و ایو  کوار ههد، به  بارتی، برای هرک جهان باید هانشی به ما نیی

 .(جا)هیان ههیمرا از طریق ساخت  مفاهیم انجام می

هایی هیوراه اسوت. بورای ازآنجاکه هی  مفهومی بسی  نیست، تعریف آن نیز با هشواری

تووان ایجوابی می هتوان استفاهه کره. از جنبایجابی و سلبی می هاز هو جنب« مفهوم»تعریفِ 

                                                           
1. general 
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م ی هانست که با یکدیگر هارای ارتباو هسوتند. اجوزا هرون یوی مفهووئاجزا مفهوم را هارای

مهوم آن  هها میک  است خوه، مفهوم باشند یوا نباشوند. نکتوناپذیرند و هرکدام از آنتفکیی

بلکوه هیوواره از  ؛آینوداست که هر مفهوم هارای تاریخی است و مفواهیم از هوی  پدیود نیی

توان هر انحصاری نبوهن ارتباو مفاهیم  لت ای  امر را می شوند.هرون مفاهیم هیگر زاهه می

هیگر اجزای یی مفهوم منحصر به آن مفهوم نیسوتند، منشوع   بارد با یکدیگر هانست. به

توان مود ی شود اغلو  شوند. بر هیی  مبنا میسوی مفاهیم هیگر کشیده می شوند و بهمی

 مفاهیم انتزا ی و مبهم هستند.  

تری  اسوت. واره، کوچویشوده نیست، اما از وارگان تشکیل 1، مفهوم، وارهسلبی هاز جنب

و  2معنایی، بدون تاریخ و بدون ابهام است. از سوی هیگر مفهوم، سوازه واحد جیله، فاقد جزءِ

تووان نیست، اما میکو  اسوت بوه سوازه یوا گفتیوان تبودیل شووه. سوازه را می 3یا گفتیان

 گیورهنظر انتزاع هر جایگاهی باالتر از مفهوم قرار می که از ای از مفاهیم تعریف کرهمجیو ه

تواند بوا بسته از مفاهیم است که میای همگفتیان نیز مجیو ه (.42: 1377، و هیگوران )شومیکر

مهم آن اسوت  هتاریخی اثرگذار باشد. نکت ههای گوناگون، بر آگاهیِ یی هوربندی هالمفصل

منظور قسیتی از یی گفتیان و سازه اسوت کوه از واج و  گوییمکه وقتی از مفهوم سخ  می

 نوان  حال تنها بهتر و هارای بار مفهومی بیشتر است و هر ی  ییق تر،واره و کلیه گسترهه

 تواند هر نظر گرفته شوه. ای مینطفه یی گفتیان یا سازه اندیشه

کوه نگواه ایو  نظریوه بوه  با توجه به تعاریف تاریخ و مفهوم باید به ای  نکته توجه نیوه

هوای تووان از نظرگاههیگر، بوه تواریخ می باردباشد. بوههای سنتی میتاریخ فراتر از هیدگاه

هوای گونواگونی از تووان تعریفهای جدید میمتفاوتی نگریست و با توجه به گسترش نظریه

نگواری تیوایز ریخبایست میوان هو نووع تاآن ارائه هاه. هر ای  تعاریف متفاود از یکدیگر، می

 گرایی نوی .قائل شد. تاریخ به معنای سنتی و تاریخ

مبابه رهیافتی بدیل بوه تفسویر موت  ظهوور به 1371گرایی نوی  که هر اوایل ههه تاریخ

 زیرا تاریخ توس  افراهی نوشته ؛کند که کل تاریخ واجد کیفیتی ذهنی استکره، تصریح می

اسوت. ها از تاریخ تأثیر گذاشتهشان هر تفسیر آنشخصیهای ذهنی و است که جانبداریشده

گرایی قدییی تاریخ مکتوب تصوویری هقیوق از رخوداههای واقعوی اسوت و چنوی  هر تاریخ
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طرفانوه هسوت بوه پنداره که مورخان قاهرند راج  به هر هوره تاریخی بیهیدگاهی مسلم می

. یکوی (243: 1373)برسلر، ان کنند طورقط  بینگارش بزنند و حقیقت مربوو به آن هوره را به

هوا یوا های تاریخی سنتی اتخاذ مو   هرست و واقعی هر خصووص فاکوتتری  گزارهاز مهم

وثاقت متون تاریخی ایو   هنگاران هر مواجهه با پرسش هرباراست. نوتاریخرخداههای هرآمده

بواق بوا واقعیوت کشند که اساساً هی  متنی بور متنوی هیگور از منظور انطگزاره را پیش می

های مسل   صر خووه هسوتند و بخشوی از متون پیچیده هر ایدئولوری هارجحیت نداره. هی

متوون  صور  هکنند. از ایو  منظور هیومناز اد هرون گفتیانی هیان  صر را نیایندگی می

را هارنود. متوون تواریخی، اهبوی،  هوای تواریخی و سیاسویگزاره قابلیت مطالعه و اسوتخراج

ها و غیره از آن جیله هستند. ای  متون هیچون سایر متوون ها، زندگینامهفرنامهسهاستانی، 

توانود بورای کشوف و می (Wolf, 1993: 284-287)هیگر  ییقاً زمان و مکان پرورهه هستند 

 های پنهان معنا مورهاستفاهه قرار گیرند. آشکارسازی الیه

منجیود، مبابه اموری غیربه تاریخ به تقاهگرایی نوی ، ا طور خالصه هسته اصلی تاریخ به

نظر طرفداران ای  برهاشوت  پذیر است. ازیکسان برای افراه مختلف و مناقشهنشده و غیرتیام

طوور ناخوهآگواه هر تبیوی   اساس گفتیانی که بههی  تاریخی یگانه نیست. بلکه بر از تاریخ،

گرایی تاریخ(. 136: 1373)رابرتز،  شوه. تاریخ فرزند روایت استگذاره متفاود میمت  تأثیر می

منودی متوون منود نگریسوت. تاریختاریخای نوی  بر ای  باور است که تاریخ را باید به شویوه

)آثار نوشتاری( هر شرای  اجتیا ی، فرهنگی و اقتصاهی خاصی  بیانگر آن است که نوشتارها

گرهنود. هر مقابول شوند، و از برخی جهاد نیوز توسو  شورای  موذکور تعیوی  میخلق می

هوا ای از بازنیاییمبابه مجیو وهتوان بهمندی تاریخ بیانگر آن است که تاریخ را تنها میمت 

 شویاری قورار هارنودهوای بیتلقی نیوه که هر معرض بازاندیشی، بازسرایی و تفسیر و تأویل

آید، نوه ارگرا برمیهای پساساختنو که از هرون نظریهگراییرویکره تاریخ(. 521: 1376)نوذری، 

نشاند و نه مبل رویکره سواختارگرا موت  را جودا از مانند رویکره سنتی مؤلف را بر صدر می

خووه  هبیند؛ بلکه مؤلف و اثر هم برآیند فضای گفتیان فرهنگی و ایودئولوریی هورمؤلف می

وأمان، ههند؛ یعنی مؤلف و اثر تهستند و هم بخشی از فرایند آن گفتیان مسل  را شکل می

تووان تواریخ گواه اسوت کوه میانود. از ایو  نظرای از تاریخای از گفتیان و هرنهایت، پارهپاره

گرایی بررسی کره. تاریخ مفهومی نیز با نقد تاریخ سونتی و نگواه مفهومی را هر ذیل نو تاریخ

زی معنای های ایدئولوریی به آشکارساسازی نزاعکوشد تا با برجستهشیارانه به تاریخ میگاه
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مفاهیم یاری رساند. یکی از مزایای تاریخ مفهومی نسبت به تاریخ به معنای سونتیِ آن ایو  

منظوور جسوتجو  و  یابی مفاهیم نیست بلکه خوانودن موت  بوهاست که تنها به هنبال ریشه

 ,palonen) کنودشوده را تشوویق میمغفوول واق  یوا ،نشدههای تاریخی بیانکشف گسست

منظور آشکارسازی گفتیان فرهنگوی  ر هیی  اساس مفهوم از هرون تاریخ و بهب .(10 :2013

و ایدئولوریی و تحول آن به سب  نشان هاهن  یلکره ای  گفتیان مورهتوجه و بررسی قورار 

 گیره. می

 نووان  به تاریخ به 1ایقاره ههر ذیل  نوان فلسف تاریخ مفهومی هر سنت آلیانی اندیشه،

 نوان  تواند بهتاریخ می هی از رخداهها، ساختارها و روندها جایی که فلسفیی فرایند تفسیر

رغم کوشد تا  لیمی 2کند. ای  رویکره فراتاریخیابزار تفسیر به خدمت گرفته شوه، نگاه می

ها هر رویداهها، ساختارها و روندهای تاریخی الگویی را به نیایش نظییوجوه ناهیسانی و بی

فاهه از آن بتوان به تفسیر تاریخ پرهاخت. اموا تواریخ مفهوومی تنهوا یکوی از گذاره که با است

 ای است. قاره ههای موجوه هر فلسفبرهاشت

های هرمنوتیی و گفتیان جایگاه ای و رویکرههای تفسیرگرای، نظریهقاره ههر ذیل فلسف

( به معنای hodad, 1986: 215 نوان هانش، هنر یا ف  تفسیر ) ای هارند. هرمنوتیی بهویژه

 بوه Ross)هاهن اسوت فهم کرهن و شررکرهن، روش  و قابلزبان خوه ترجیهتفسیرکرهن، به 

هاند، به هنبال از تری  وظیفه خوه را تأویل میهرمنوتیی که مهم. (471: 1377مکاریی، نقل از 

تأویول  متنوی از  صور گذشوته را ،کننودهوقتوی تأویول»تاریخی است.  هفاصل برهاشت میان

گویود؛ او ههد یا زمان حال را مطلقاً تورک نییکند او ای  کار را با ذهنی خالی انجام نییمی

هیالکتیکی افق خوهش را با افق اثور اهبوی بورای  هکند و هر مواجهآن را با خوهش حیل می

ر ها تاریخ بوه معنوای تفسوینظر هرمنوتیست از. (266: 1331)پالیر، « کندفهم آن استفاهه می

تواریخ کشوف  ههای معناهار رفتار انسانی است. هر ای  رویکره هدف از مطالعاقداماد و شیوه

وجوی معنوا بوه ارتباطاد معنایی و تعامل نیاهی  اقداماد انسانی است. هرمنوتیی هر جست

گواه آنوان آها و هیچنی  اقداماد و ا یوال اراهی و ناخوههنبال کشف نیاد و ذهنیاد انسان

یی  تأکید بر نیواد و ذهنیواد کنشوگران هر کشوف معنوا اسوت کوه از تواریخ است و هر ه

ها هرمنوتیووی بیشووتر شوووه. هیچنووی  برهاشووت از زبووان هر نظریووهمفهووومی متیووایز می
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گواه هسوتی اسوت. پدیدارشناسانه است که مطابق با آن زبان ابزار ارتباو نیست بلکوه تجلی

تووان بوه کنوه و هریچه تحول مفهوومی میبرخالف نظریه تاریخ مفهومی که معتقد است از 

واقعیت اجتیا ی نزهیی شد، هرمنوتیی با اصالت بخشی به حقیقوت معتقود اسوت تأویول، 

هرمنوتیکی و نه شناسوایی  هیابد تجربهدف نهایی فهم است. بر هیی  مبنا آنچه اهییت می

. (277 :)هیانست  نوان چیزی ایستا و تصویری بیرون از هر زمان و زمانه ا مفهومی صرف به

هوای هرمنوتیوی و تفسویری متیوایز اما آن چیزی که روش تاریخ مفهومی را از سوایر روش

کند پاسخگویی به ای  پرسش است که آیا تاریخ مفاهیم بوه هنبوال معنوای موت  اسوت. می

یابود هرروش تواریخ ازآنجاکه معنای مفاهیم معیوالً بر مبنای زمان بعد از خووهش نظوم می

کنندگی معنای گذشته بر معنای امروزی  مفواهیم، بیشوتر از کشوف معنوای عیی مفهومی ت

 باشد. به  بارد ساهه، یی نگاه تاریخی و فرایندی بوه مقولوه مفواهیم نوهآنها مورهتوجه می

 ههد. ها را نیز نشان میتنها معنای آنها بلکه چگونگی تغییر و تحول آن

هایی است که شباهت زیواهی بوه تواریخ نظریه هنیز هر زمر (2)گفتیانهای تحلیل نظریه

 هسخ  گفت ِ ما هربار هشیو»گفتیان ازآنجاکه معتقد است رویکرههای نظری مفهومی هاره. 

ههد بلکوه نقشوی فعوال ها را به شکلی خنبی بازتاب نییها و رواب  اجتیا ی، آنانِ هویتجه

بوه تواریخ مفهوومی نزهیوی ، (17 :1373)یورگنس  و فیلیوپس،  «ها و تغییرشان هارههر ایجاه آن

تحلیل مناسوباد قودرد  و گفتیان، تجزیه هایرویکرههای مختلف هر نظریه شوه. هدفمی

های هنجاری که از منظر آن بتوان ای  رابطوه را نقود کوره، بندی هیدگاههر جامعه و صورد

گیری مفواهیم طور خالصه گفتیان بر نقش ساختارها هر شکلبه .(13 :)هیان استشده  نوان

 هکند. هم گفتیان و هم تواریخ مفهوومی هربوارهای معنایی تأکید میها به نشانهو تبدیل نام

شناسی ساختارگرا ایستاهه و هر ارتباو بوا واقعیوت اجتیوا ی متوأثر از های زبانزبان بر شانه

ا گفتیوان  امول تحوول تواریخی ر هباشند. با ای  تفواود کوه هر نظریوپساساختارگرایی می

های شناور و تحول گفتیانی سنجید و از منظر تواریخ مفهوومی توان از طریق حضور هالمی

شوناختی نهوای پیشازباتحوول مفهوومی و تأکیود بور پاهمفواهیم و تقابل های  امر از هریچو

گفتیان به ساختارهای کوالن چوه هر موت  و  هافزون بر ای  نظری هرک و هریافت است.قابل

که تاریخ مفهومی هر سطحی خره و هر قال  مفهووم هرصورتی کند،میچه هر حاشیه تأکید 

تنهوا  برگشت نظری نه و شوه. از هگرسو تاریخ مفهومی هر یی رفتبه ساختارها نزهیی می



 73   9311پاییز و زمستان ، دوم هدور، پنجمسال  /نقد و نظریه ادبی  ... های ایدئولوژیک ومفهومی؛ آشکارسازی نزاع تاریخ

 

هوا را نیوز گرفته بور ابژهها بلکه هیچنی  توأثیر مفواهیم شوکلها و نشانهتأثیر ساختار بر نام

 ههد.مطیح نظر قرار می

تووان اشوتراک و افتوراق تواریخ مفهوومی بوا هرمنوتیوی و گفتیوان را ول زیر میهر جد

 مشاهده نیوه:

 

 

 

هووووووودف  

 تحلیل

رابطووه بووا واقعیووت  رابطه با زبان   واحد تحلیل

 اجتیا ی

 امووول تغییووور و 

 تحول تاریخی

فهم، کشف  هرمنوتیی

 معنا

مووووت  بووووه 

 معنای  ام

متووووووووأثر از 

پدیدارشناسووی،  

برهاشوووووووتی 

هستی شناسانه 

زبووان، زبووان از 

به ظهوور  هنحو

 رسیدن هستی

اصووووالت فهووووم 

تاریخی و حقیقوت 

هر برابوور واقعیووت 

 اجتیا ی

 تجربه هرمنوتیکی

نقووووووووود  گفتیان

مناسوووباد 

 قدرد

هووووای گزاره

معنووووایی هر 

 یی گفتیان

متووووووووأثر از 

شناسووووی زبان

سووووووواختگرا، 

هلبخووووواهی و 

تصاهفی بووهن 

هال و  هرابطوووو

 مدلول

متووووووووووووأثر از 

پساسوواختارگرایی، 

ق زبوووان از طریووو

 یابد.بازتاب می

 های شناورهال

توووووواریخ 

 مفهومی

کشووووووف 

معنووووووای 

مفهوووووم و 

کشووووووف 

مناسوووباد 

قوووودرد از 

 ههریچوووووو

 مفاهیم

متووووووووأثر از  مفهوم

شناسووووی زبان

سووووووواختگرا، 

هلبخووووواهی و 

تصاهفی بووهن 

هال و  هرابطوووو

 مدلول

متووووووووووووأثر از 

پساسوواختارگرایی، 

ز طریوووق زبوووان و 

ویژه تأکیوود بوور بووه

تحوووول مفهوووومی 

 یابد. بازتاب می

های تقابل

 شناختیپیشازبان
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 های ایدئولوژیکای برای آشکار ساختن نزاعتاریخ مفاهیم؛ نظریه -3

، مطالعوه و بررسوی هوومی، تواریخ مف«مفهووم»و « تواریخ»با هرنظرگرفت  معنوا و پیشوینه 

بوا تحووالد  چگونگیِ تغییر و تحول مفاهیم سیاسی و اجتیا ی هر گذر زموان  و هر ارتبواو

و تواریخ  1تاریخ ایوده هشدبرخی از متفکران تاریخ مفاهیم را آلیانی هاهی و ساختاری است.ن

اند کوه و آن را گرایش جدیدی هر میان رویکرههوای تفسویری هانسوته هانسته 2روشنفکری

 :Palonen, 2008پرهازی سیاسی به شویار روه ) نوان ابزاری خاص برای تئوری تواند بهمی

کورهن تغییورادِ هر ای  گرایش جدید هدف، فهم سیاست از طریوق هنبوال. هر حقیقت (79

تنهوا هر طوول زموان تغییور  مفهومی است. ای  امر مبتنی بر ای  ایده است که مفواهیم نوه

جهوانی کوه  هاندازهای تغییرپذیر هربواررشته چشمتوانند چیزی جز ییپذیرند، بلکه نییمی

نظریوه (. 236: 1333)اسوکینر، از آن هاریم، فراهم آورنود بریم و هستی خوه را می سرهر آن به

گیوره و اگرچوه سواخته و تاریخ مفاهیم هر هرون رویکرههوای تفهیوی و تفسویری قورار می

 هسته نظریاد را هر آن موره شناسایی قرارهاه: توان هوشده و هیگ  نیست، اما میپرهاخته

مفهووم و  های  نظریواد، پرسوش از رابطونخست تاریخ مفاهیم؛ تیایز میان تئوری و  یل. هر 

هوا، توالش بورای گسوترش، کوشد از راه پیگیری قل  و تحوول مفهوم یلِ سیاسی است که می

فورض اصولی ایو  ها، پیشها را نشان ههد. هر حقیقوت هر ایو  نظریوهسرکوب و طره ایدئولوری

هوا را یواری یاسوی، آنیدن به اهوداف بوازیگران سهای مختلفی برای رساست که مفاهیم به شیوه

اهیم، هودف اصولی بازیگران سیاسی و اجتیوا ی از مفو هاستفاه هکنند. کشف و استخراج نحومی

 تاریخ مفاهیم است کوه از ایو  نظریوه بوه هپرهازان اولیاتو برونر، یکی از نظریه ای  نظریاد است.

و تأکید بر استیرار تواریخی مدرن از یکدیگر  نوان یی ابزار، برای ایجاه پیوند تاریخ مدرن و پیش

میوان  نگوارانراطوی و قواطعی را کوه تاریختیایز اف 3زمی  و قدرداست. او هر کتاب استفاهه کرهه

نقود  تواریخ مفواهیم بوه هوی با نظری کرهه بوهند، مورهانتقاه قرارهاه.قبل و بعد قرن نوزههم ایجاه 

است یی جابجایی میوان نظوم هاهه هم رخلیبرالیسم پرهاخته و معتقد بوه اتفاقی که هر قرن نوزه

 او اسوتفاهه از تواریخ مفواهیم بوه هجای مناسباد پیشی  است. هر حقیقوت پورورنوی  لیبرالی به

 اسوتاست که به بورروازی لیبرال انجامیده 4راهیکال از هولت قانونی هکاران نوان ابزار نقد محافظه

                                                           
1. history of Idea 
2. intellectual history 
3. Land and Lordship 
4. constitutional state/ rechtsstaat 
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(Melton, 1996: 22الوه بر برونر، فوکو و  .) هتوانود هر زمورویژه تبارشناسیِ تاریخی او نیز میبه 

هوا هر ای  نظریاد قرار بگیره. تبارشناسیِ تاریخی فوکو تأکید بر رواب  معرفت و پیودایش گفتیان

تالقیِ  قدرد و هانش است که هر آن هدف از تعقی ِ خاسوتگاه، رسویدن بوه ماهیوت چیزهوا یوا 

 رغم لوی .(77: 1371)هووی،  آمده نیست تاریخ پیش جستجو برای یافت  شکل راکدی که هر طول

ای  مشابهت، تاریخ مفاهیم با تبارشناسی سراسر متفاود اسوت. هر تبارشناسوی بور پراکنودگی و 

شوه. فوکو هر آثار خوه با تأکید بور سواختارها و گسستِ تاریخی و بر ساختارها و نهاهها تأکید می

انود، بور ایو  پراکنودگی لت( به حاشیه رفتهمسل  )هو نهاههایی که هر طی تاریخ توس  نهاههای

اسوت کوه  حوالی ورزه. ایو  هرهای مسل  تأکیود مویقدرد و نقش ای  نهاهها هر ایجاه گفتیان

توجیوه،  هنتیجو تحوول و هگرگوونی مفواهیم کوه هر هتاریخ مفاهیم بیش از  یلِ سیاسوی، نحوو

اسوت را مورهتوجوه اسی صورد پذیرفتوهیا سرکوب یی ایدئولوری از سوی بازیگرانِ سی گسترش

 ههد. قرار می

تنیودگی هوم، تاریخ مفاهیم؛ کشف معنای مفاهیم. هر ای  هسته نظریواد بوا تأکیود بور هرهم

هوا را فهییود، پرهاختوه باید مفاهیم را مطالعه کره توا آنتاریخ و مفهوم، به ای  پرسش که چگونه 

هیزمانی و تحلیل هرزموانی  ی مفهوم از طریق تحلیلشوه. هر ای  نظریاد تیام ابعاهِ معنای یمی

پرهازان بزرگوی تووان از نظریوهمیوان میهرای گیوره. مشخص مورهبررسی قرار می هزمینهر یی 

؛ (125: 1336)اشوییت، ، با بررسی مفهووم لویاتوان هر کتواب مقودس  بوری کارل اشییتچون هی

-167: 1331)آگوامب ،  1توپیکوات و یاسوسزیسوت ،هوموساکر، امر مقدس با مفاهیم جورجوآگامب 

یواه  (5: 1365)اسوکینر،  2فضویلتزاهی و آمفاهیم  هشناسانبررسی مفهوم کوئینتی  اسکینر و (172

   کره. 

راینهوارد کوزلوی  ،خوورههنام او گره تری  متفکر تاریخ مفاهیم که ای  نظریه بامهم هیهای با

به چیستیِ مفهوم، نقطوه تیوایز آن بوا  3ریخ مفاهیمفکری خوه با  نوان تا هکوزلی هر پرور است.

اسوت. او بور ایو  بواور اسوت کلیه و چگونگی تأثیرگذاریِ مفاهیم بر رخداههای سیاسی پرهاخته

های سیاسووی کوونش، موجوهیووت نخواهنوود هاشووت بوودون مفوواهیم، جامعووه و هیچنووی   رصووه

(Koselleck, 1982: 410). هی و امور اجتیوا ی بوه  رصوامور سیاسو کاهشالبته او به هنبال فرو 

توواریخ مفوواهیم افووزون بوور اطال وواد »مفوواهیم انتزا ووی و مجووره نیسووت، بلکووه او معتقوود اسووت 

                                                           
1. topica 
2. virtue 

3. conceptual history 
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های تواریخی، اجتیوا ی و سیاسوی کوه معنوابخشِ ایو  بایست بر هاههشناسانه و مجره، میزبان

پرهاخته کورهه  و آن را ساخته ای که کوزلی(. نظریهIbid: 414« )مفاهیم هستند، نیز متکی باشد

ههود کوه او چگونوه بوا نشوان می ،اسوتاساس روشِ آن به بررسی مفاهیم اساسوی پرهاختوهو بر

هووای مختلووف بووه برهاشووت ِخوووه جهتووی هاه کووه متووأثر از تجووارب شخصووی، پووذیرش گفتیان

له او را أ(؛ و هیوی  مسوOlsen, 2012: 3باشد )های اجتیا ی و البته  وامل سیاسی میمحدوهیت

اغلو   هایشناسانه، تالشسازه. کوزلی با نقدِمطالعادِ صرف زباننگاران صرف متیایز مییخاز تار

معنای یی کلیوه را »هاند که مفاهیم را گویای ای  نکته می نتیجه برای تعریفره مناقشه و بیمو

« تووان تفسویر کورهشوده تعیوی  کوره، اموا مفواهیم را تنهوا میطور هقیق بوا تعریف شوه بهمی

(Koselleck, 1972: 23او معتقد است برای انجام پروره .) هایی مبتنی بر تاریخ مفهوومی هو مووره

نگواری را باید هر نظر گرفت. نخست اجتناب از هرنظرگرفت  مفاهیم بدون بافتوار و هیگوری تاریخ

چیوزی کوه یوی آن(. از نظور او Koselleck, 1989: 309) معنانظر گرفت  هر سیاسی وقای  بدون 

اجتیا ی که آن کلیوه بوه آن اشواره  -کند ای  است که بافتار سیاسیلیه را به مفهوم تبدیل میک

. اگرچوه کوزلوی است( قابل هرک و هریافت باشدهاره، از طریق هیان کلیه، )که حاال مفهوم شده

هیوه رویکوره نظوریِ او توان یی متفکر سیستیاتیی یا قطعی هرنظر گرفوت؛ بوا ای را هرگز نیی

 :Gilbert, 2019) بووهه اسوت «تیوواقع»و « هامفهوم خیتار»تفکر هرباره های جدید روش اءِمنش

63).   

سوسووری قائول بوه هو نووع تحلیول  تبعیوت از نظوام سواختارگرای رویکره نظری کوزلی به

توان بررسی کوره: زمانی و هرزمانی است. سوسور بر ای  باور بوه زبان )النگو( را از هو طریق میهم

پورهازه مشوخص می هشناسوی هیزموان بوه بررسوی زبوان هر یوی هورزمان و هر زموان. زبانهی

: 1331 )کنووبالخ،شناسی هر زمان بررسی زبان هر مودتی طووالنی اسوت که مو وع زبانهرصورتی

زمانی بوه بررسوی ای  هو نوع تحلیل هر زبانشناسی پس از سوسور نیز اهامه یافت. تحلیل هر .(311

نو ی تحولِ خطوی یکوی مفهووم، وروه، تحوول و  پرهازه. بهمفاهیم منفره می خاستگاه و تحوالد

هیگور   بوارد زموانی، تحلیول بافتوار یوا بوهگیره. اما تحلیول همتببیت معنایی آن را هر نظر می

و  شووندموی رتب شوند و با هیگر مفاهیم موهای معنایی است که مفاهیم هر آن پدیدار میمیدان

یابند. کوزلی معتقد است تحلیلی که تنها بور یکوی از هو مبتنوی باشود، نواقص و معنایی ویژه می

طوور خواص معتقود اسوت هور مفهووم هر نظوام  (. او بوهAndersen, 1997: 241مایه اسوت )بی

د و بتوانود تواند واجد معنایی خاص باشها میمفاهییی است که با غلبه بر آن-اهاندیشگانی هارای پ
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کوزلوی متوأثر از  هسیاسوی را تببیوت کنود. ایو  ایود همفهوومی اندیشو هحضور خووه هر  رصو

هایی کوه هر است. هر ای  منطق جهان پُر است از جفت 1ساختارگرایان و منطق تضاههای هوگانه

شووه. بور مخالف هم قرار هارند و هر مفهومی با استناه و تعریف مفهوم مخالفش تعریف می هجبه

خ  های معنایی سومفاهیم را هر مقابل مفاهیم قرار هاهه و از وجوه میدان-یی  مبنا کوزلی پاهه

 بارشده بر مفاهیم مدنظر قرار بگیره.  تواند هر معنایگوید که میمی

ای هیگر از مفاهیم، تحت  نوان مفواهیم متقوارن و  الوه بر مفهوم و پاهمفهوم، کوزلی از گونه

گوذاریِ آن هر نام« خووه»ه. از نظر او مفهوم متقارن، مفهومی است که اگرچوه برنام می 2نامتقارن

شناسد. هر هور صوورد ایو  آن را برای خوه به رسییت می« هیگری»ثر است، اما ؤم« هیگری»بر 

شوه. اما هر مفاهیمِ نامتقارن معنوای تحقیرآمیوزی طرف به رسییت شناخته می هو نام از سوی هر

تواند برای خوه به رسوییت بشناسود. از نظور کوزلوی هر آن را نیی« گریهی»جاری می شوه که 

اسوت کوه او سوه هنیای تاریخی اصطالحاد نامتقارن، نابرابر و متناقضِ بسیار زیاهی بوه کوار رفتوه

انسوان یوا »و « پرسوتانمسویحیان و بت»، «هوا و بربرهواهلنی»ها؛ یعنوی: تضواه بوی  مدل  از آن

هوای اسوت. کوزلوی ایو  تقابل( را موره بررسوی قورار هاههKKosellec, 212 :1995) 3«غیرانسان

سواختاری پاهمفواهیم  هتواریخی و جنبو هارتباو میان تاریخ و مفهوم، جنبو هتاریخی را از سه جنب

نامتقوارنی، تجربیواد و  -پواهمفهومی یوا متقوارن -مفهووم هاست. از نظر او هر هوگانوبررسی کرهه

ه از یوی سواختار مشوخص برخوورهار اسوت. از نظرگواه کوزلوی، انتظاراد خاص خووه را هاره کو

هوا وجووه هاره. نه ایو  تناقضکه هر کُباشد  ست که هر تاریخِ ساختارِ معناییتکرار اچیزی قابلآن

یوی سواختار هر شووند اموا تنهوا  تواننود تکورارزمانی می ههیی  مبنا اگرچه کلیاد هر هر هور بر

کوزلی وقتی از ای  سواختار  ه(. به  قیدIbid: 216) بازتولید شوه توانداه است که میمبتنی بر تض

فوره خووه و بافوت منحصوربه أآید که مفهوم از مبدشوه ای  امکان به وجوه میمعنایی پرسش می

ای از خوه جدا شوه و از لحاظ تاریخی قابل انتقوال شووه. ایو  تغییور مجیو وه 4انضیامی و  ینی

آوره که میک  است معانی قدییی را محو کنود و یوا وجوه می را به انتظاراد و فضای جدید تجربه

 غنا ببخشد. 

                                                           
1. Binary Opposition 
2. Symmetrisch und Asymmetrisch 
3. Mensch und unmensch / Übermwnsch und untermensch 
4. Konkreten kontext 
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هانود ، آن را به معنای انتساب چیزها به افوراهی می1پاهمفاهیم نامتقارن کرهنکوزلی با  نوان

طرفه و منح  اسوت شدد ییبه، 2نیستند و از طریق یی مفهوم هوهویی« گروه ما»که متعلق به 

راند. به باور کوزلی، هر اینجا چیزی شوبیه بناهوای منفی می معنایی کامالً هیی حوز ها را بهکه آن

نظوامِ  .(Koselleck, 2005: 126حوال سواکت ) ههد؛ هیان اندازه آشکار و هر  وی تاریخی رخ می

رغم اگرچه توس  کوزلی بورای نخسوتی  بوار ارائوه شودند؛  لویها کید بر ای  هوگانهأمفاهیم و ت

 .  (Junge, 2011: 9) اندندرد توسعه یافتههای بسیار، تاکنون بههر پژوهشاستفاهه 

کوزلی با هر نظر گرفت  هو سطح تحلیل هرزمانی؛ که به بررسوی خاسوتگاه، توداوم و تحوول 

زموانی؛ کوه تواریخِ سواختاری رونودها، بوا تأکیود بور پرهازه و سطح تحلیول هممفاهیم منفره می

یوا  3ههد، از سطحی پیشوازبانیهای معنایی را هر هستور کار قرار میجایی میدانبرساخت  و جابه

 بندیشناختی مقودم بور مفصولشازبانکند. به ا تقاه کوزلی ای  سطح پینیز یاه می 4فرا تاریخی

شوناختی ای زبانگونوه هی  اجتیاع انسانی فعالی نیست که خووه را بوه»تاریخی مفاهیم است و 

 هکند یی فوره هر  رصوگفتاری خاص معی  می هایی تسل  بر یی شیوتعی  نبخشد. هرواق  توان

تحتِ تأثیر هایودگر از چندگونوه  او .(Koselleck, 1989: 652« )جتیاع چه موقعیتی هاشته باشدا

  بیورون، تولود پایی ، قبل  بعد، هرون  کند که هوست  هشی ، باال شاختی یاه میتقابل پیشازبان

 های معنایی اثرگذار باشد. تواند بر میدانیهاست و متری  آنمرگ مهم

ابزارهوا و  همنزلو جهان و بیشتر بوه ههایی هربارگزاره همنزل ها، مفاهیم کیتر بههر ای  بررسی

انداز، از ایو  چشوم .(233: 1333)اسوکینر،  شوهافزارهایی برای مشاجراد ایدئولوریی تلقی میجنگ

 زبوانی بوههای میوانْهای هاللوت و هیووار کورهن گسسوتهپرکرهن حفر تاریخ مفاهیم، به هنظری

پورهازه. شویارانه نییاهمنظور تسهیل هرگذر تاریخ و وحدد بخشیدن به زبوان هر بسوتر زموان گ

 منظوور های اصلی هر اثرگوذاری و تغییور مفواهیم بوهمکانیسم بلکه هدف مهم آن آشکارساخت 

لی مفاهیم هر فرایند تاریخی هچار تبودیل و تغییور غال  است. به باور کوز هتوجیه و تبیی  اندیش

هوا بوه ها، ارجاعهوا، نشوانه ناصر گوناگون هیچوون نام ت ای  تغییر را باید هر وجوهشوند.  لمی

کول مفهووم  هر مفاهیم هانست که هرگاه هرکدام از ای   ناصر هر جهت متفاوتی تغییر کند؛ 5ابژه

  .(Koselleck, 1972: 235) کندتغییر می
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 تاریخ مفاهیم؛ روشی برای فهم معنای تاریخ -4

تأکید بر معنا و اهییت آن هر رویکره تفسیری، هر برابر رویکره پوزیتیویسوتی و رویکوره انتقواهی 

سیاسوت  همفهوم کلیدی است. رویکره تفسیری هر مطالعو 1«فهم»قرار هاره. هر رویکره تفسیری، 

ای متفاود از سوایر مو وو اد موره القوه گونها را باید بههگذاره که رفتار انسانمبنا را بر آن می

کنند، هسوتخوش احساسواد و  واطوف زیرا آنان از هر  یلی قصد و نیتی را هنبال می ؛هرک کره

تفسویری  هههند و بر پایکنند و آن را هر صورد لزوم تغییر میشوند، با طرر و نقشه  یل میمی

. هر تفسویرگرایی بور (43: 1331)اموامی،کننود رنود،  یول میهای جامعه هاکه از هنجارها و ارزش

شوه و بور هیوی  اسواس تأکید می( 131: 1377)لیتل، « هگرگون شوندگی فرهنگی معانی انسانی»

هوای کیفوی رسوالت خووه را هر فهوم معوانی، های کیفی مالزمت هاره. ازآنجاکه پژوهشبا روش

بیند، زیسوت جهوان سازه، میه هنیای اجتیا ی را میها، نیاهها، و هر آنچمفاهیم، تعاریف، تیبیل

انود و مودام تفسویر و ای که آنان هر بوی  خووه خلوق کرههمعانی هتوان بر پایها را تنها میانسان

 (.47 :1331)امامی،  ههند، هرک کرهکنند و به ا یال و کرهار خویش نسبت میبازتفسیر می

بورهه  کوار های انسانی ساخته، بازسوازی و بوهتعاملهای اجتیا ی هر فرآیند ازآنجاکه واقعیت

اند و شوند، برای کشف معنای مفاهیم که هر گذار تاریخی خوه هچار تغییور و هگرگوونی شودهمی

اند، گذاشوته رفته، جاهای زمانِ ازهستبخشی از معنای خوه را هر اِزای هریافت معانی تازه هر الیه

می را ابتودا وشوه تواریخ مفهواگرچه گفته می خواهند گرفت. های کیفی مورهاستفاهه قراررهیافت

بایسوت آن را محودوه بوه اما هر معنوای روشوی می ؛است هگل، هر معنای موسعی استفاهه کرهه

روشی خواص و ویوژه  روش تاریخ مفهومی .(Meier, 1971: 807هر آلیان کره ) 71و  1351 ههه

گرایی شده نیست. ای  روش که هر بستر تواریخهای مرسوم چندان شناختهاست که هر بی  روش

گیوره و کوزلوی نیوز هر مقالوه خووه از آن شناسی تاریخی قرار میجدید قرار هاره هر ذیل جامعه

شناسوانه یوی کند. به باور کوزلی تاریخ مفاهیم از منظر روشیاه می 2ذیل  نوان تاریخ اجتیا ی

شناسوانه کوه هر را هر یوی محتووای زبوان مستقل تحقیق است که یی مفهوم و تغییراتش هحوز

ایو  روش هر ابتودا از  .(Koselleck, 1979: 417) ههودبازتواب می اسوت راهاهه بستر تاریخی رخ

 مفاهیم از یی بافتار به بافتار هیگر آغاز شد و یی روش خواص بورای نقود منواب  ههقتانانتقال بی

 سوتقیییویژه ارتبواو مو اجتیوا ی و بوهشناسی اصطالحاد مربوو به  ناصر سیاسی ریشه بوه؛
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بوه باورکوزلوی،  .(Ibid: 414) و اجتیوا ی وجووه هاره سیاسوی که میان ساختار با مفواهیماست 

شناسووی و فیولولوووری توواریخی، هووایی از توواریخ فلسووفی، وارهروش توواریخ مفهووومی بوور حوزه

 .  (Ibid: 409طورکلی رویکرههای تفسیری استوار است )شناسی و بهنشانه

را مورهتوجوه قورار  «state» بوه «estates»تاریخ اجتیا ی چگونگی تبودیل  هکوزلی هر مقال

تووان صورفاً هر چورخش وارگوانی و هرواقو  است. او معتقد است تبدیل و تحول هولت را نییهاهه

تر از آن تغییور و تحوول هر جامعوه و رابطوه ایو  هو بلکه مهم ؛شناسی آن مورهتوجه قرارهاهریشه

وقووف نسوبت بوه مشوکالد  او بوا .(Ibid: 411نهاه با یکدیگر هر فرایند تاریخی بسیار مهم است )

 ای هرکننودهشده کیوی تعیی مفاهیمِ به خدمت گرفته»روش تاریخ مفهومی بر ای  باور است که 

مبال ن نواکند. بوهپاسخ به سؤاالد تاریخ اجتیا ی که فراتر از هرک و فهم امروز ما است، ارائه می

ناگزیر از توجه به مفاهییی هیچوون طبقوه و شوهروندان هسوتیم یوا وقتوی از  estatesبرای فهم 

ههود ایو  شوهروندان بوا ؛ بررسی تاریخ مفهوومی آن نشوان میشوهصحبت می «شهروند»مفهوم 

ای از هر ایو  هوران مفهووم هولوت هر سوایه آنچه هر قانون مدنی پروس بعدها آمد متفاود اسوت.

 رف  کوه از خووه کلیوه گرفتوهسیاسی، اقتصاهی، حقوقی و اجتیا ی و یی ابهوام غیرقابول معانی

شناسانه تواریخ مفهوومی بور آن به  بارد بهتر از منظر روش .(Ibid: 412) «است پنهان استشده

های مفهوومی است تا مناز اد سیاسی و اجتیا ی گذشته را تفسویر کنود، بگشواید و محودوهیت

کننوده هاره، نقوش تعیی  1شناختی میان کاربران زبانیی  لحاظ که هرک متقابل زبانامروز ما، از ا

کنود و اینکوه چگونوه جا که تاریخ مفاهیم بر ساختار یوی مفهووم اشواره میاز آنرا مشخص کند. 

مهوم کسوانی  (، هر نتیجوه نقوشLauzière, 2010: 384) هانیم؟هانیم، مویچیوزی را کوه مویآن

گونوه، تواریخ کننود. از منظوری روشتر مفهووم اسوتفاهه می بارد هقیوق ن و بهکه از زباشوه می

باید تاریخ و کاربرههای مفاهیم اساسی را بودانیم توا بتووانیم  ماکید هاره که أمفاهیم بر ای  نکته ت

جووا کووه مفوواهیم، هر گذشووته و حووال هرک کنوویم. از آن روابوو  سیاسووی فرهنگووی واجتیووا ی را

سیاسی هستند، استفاهه از مفاهیم خاص به جای هیگوران بوه خووهی خووه موا    هههندتشکیل

 .(Jordheim & Neumann, 2011: 153) سیاسی خواهد بوه

سوازی مفهوم هایی کوه قوبالًیافتوه»تووان نوشوت کوه از نظر کوزلی تاریخ را تنها زموانی می

 :Koselleck, 1995) «یرنودهای واقعی موره پرسش قرار بگاند، با توجه به هرگیرشدن با یافتهشده

های روش تواریخ مفهوومی ایو  اسوت کوه تنهوا تری  محدوهیت. به باور کوزلی یکی از مهم(214

                                                           
1. Agents 
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هوای جفت هتووان نشوان هاه. او هربوارهای مفهوومی و سواختارهای معنوایی را میبخشی از توالی

ا هر طوی تواریخ تحوت ساختار معنایی هلنی  بربر بارها و باره»مفهومی هر طی تاریخ معتقد است: 

هوایی از ایو  تضواه و هوگوانگی کوافر بخش مسویحی  هاست و هر هوگانوهای هیگر ظاهر شدهنام

هوای هقوایق تناقض هغیرانسوان، هیو مفهومی، انسوان  سازیخری  هوگانهآاست. اما گنجانده شده

چنوان آن« غیرانسانانسان  »مفهومی  ه(. از نظر کوزلی هوگانIbid: 217) «استقبلی را هر برگرفته

  آریوایی» هرسد بتوان غیریتی را مستبنا کره. او هر ای  رابطوه بوه هوگانو ام است که به نظر نیی

کند که چگونه یی نام، آریایی، که تا پویش از آن یوی نوام هر هوران نازیسم اشاره می« غیرآریایی

ه و تبدیل یوه یوی ابرانسوانی ها قرار گرفترفت هر مرکز مناز هشیار می خنبی از لحاظ سیاسی به

 .(Ibid: 257-258) رهن غیرآریایی بوهبشد که هدفش از بی 

هوا بوه صوورد تری  انتقاهاد به روش تاریخ مفهومی، گورهآوری و تو ویح مفهومیکی از مهم

می باره معتقد است حتوی اگور روش تواریخ مفهوولغتی است. کوزلی هر ای شناسانه و فرهنگواره

سوازی کیوی شووه و بوه مفهومجا که بوه سویت حوال هودایت میلغت باشد از آنفرهنگ هگونبه

. او (Koselleck, 1972: 3)هوای جدیود مورتب  اسوت هم به هنیوای مودرن و پژوهش کند، بازمی

شووند، ال که ای  مفاهیم چگونه به افزایش آگواهی زبوانی منجور میؤپاسخ به ای  س چنی  هرهی

معاصور هوای توانود بوه افوزایش آگاهیست هر تجربیاد گذشته میگوید: مفاهیم از طریقِ گسمی

 :Ibid) شووهزهایی سیاسوی منجور میسازی تاریخی به ابهامشفاف کیی کند و ای  خوه از طریق

3).   

تاریخ مفهومی ای  است که مفاهیم، تجیعواد تجربیواد تواریخی  روش اصلی ههر حقیقت اید

 هههنودتوانود نشوانواجی به یی شکل بواقی بیانود، می هستند. حتی اگر مفهومی از نظر آوایی و

های متفاود باشد و ای  هیوان چیوزی اسوت کوه تواریخ های متفاود کاربرانِ آن هر هورانتجربه

هیوی  اسواس یکوی از  . بور(Jordheim & Neumann, 2011: 156)کنود مفهومی را جذاب موی

تالف هر رابطووه بووی  مفهوووم و وظووایف اصوولی توواریخ مفهووومی تحلیوول هیگرایووی، تغییوور یووا اخوو

. تواریخ مفهوومی هر (Koselleck, 2003: 59)اسوت هایی است که هر طوول تواریخ رخ هاههواقعیت

بوورای »، «زمانچوه»، «کجووا»پورهازه کوه ایوو  مفواهیم از اول بوه طوورر ایو  پرسووش می ههرجو

کوشوند غلو  میاگرچه بازیگران سیاسوی ا ؟«چگونه»اند و ه شدهئارا« چه هدف»و با « کسانیچه

و البتوه غنوای آن « مفهووم»ه ابهوام هرله بوأمعنای خوه را از مفاهیم مسل  سازند، اموا ایو  مسو
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شووه توا بتووان بوه له سب  میأای  مس .(Jaeger & Knöbl & Schneider, 2015: 100) افزایدمی

 توجه نیوه. « حال شدن هر» هروش تاریخ مفهومی، به  نوان یی پروس

های سیاسوی و اجتیوا ی تأکیود زمانی بر فرآیندی بوهن واقعیت ه، بیش از هرامروزجاکه ازآن

جویی و پیگیوریِ هر پی ن باور هاره؛آگونه که کوزلی نیز به ، هیان(334: 1335)کوالینگووه،  شوهمی

کوه یوی مفهووم چوه هسوت بوه  نوان روند وجوه هاره. هانست  ای  معنای یی مفهوم چیزی به

کوه یوی مفهووم چوه هسوت نیوز است. هرک ایناست که آن مفهوم چه شدهمعنای هانست  ای  

  اسوت. اینجاسوت کوه پوای تواریخ و منوابشودهمستلزم هرک ای  است که چگونه بوه آن تبدیل

 آید. آن به میان می تاریخی و هرنتیجه تحلیل محتوای

توری  همکوه مرا زهایوی  نوان واحد تحلیل هر ایو  پوژوهش، روش زمینوه اهییت مفهوم به

 .(palonen, 1997: 43) سوازهتئوری تاریخ مفاهیم کوزلی است،  روری می هشناساناه ای روش

هوا از یوی تبواهل مفواهیم، افوراه، باورهوا و فرهنگ هزهایوی، روشوی اسوت کوه هر هنگاموزمینه

 گیره. هر حقیقت مفاهیم ازجاکنده شوده،مکانی به بستری هیگر مورهاستفاهه قرار می-بسترزمانی

زهایی یوا توان نام آن را بافتوارتند که میگرفت  هر مکانِ جدید نیازمند مکانیسیی هسبرای ریشه

تنهوا بور مفواهیم،  بایسوت نوهای  روش، محقق می منظور اجرایی نیوهن زهایی گذاشت. بهزمینه

وآمود هر به رفتحال، باید نسبت مفهوم نیز تأکید کنند. باای  هبلکه بر افراه، زمینه و بافتار پذیرند

کوه پوژوهش بوه  (Chun-chieh, 2013: 8)گرایی هقت الزم را بوه  یول آوره مت  گرایی و زمی 

)کوالینگووه، « چس  و قیچی» همبابگرایی متهم نشوه. هر حقیقت تاریخ، بهگرایی و یاگزینشتقلیل

 به آن اشاره کره. توان تری  محدوهیتِ ای  روش می نوان مهم ای است که بهلهأمس (154: 1331

اسوتفاهه از آن  هبرهه اما بوه تو ویح آن و نحوو زهایی نامکه کوزلی از روش زمینهم اینرغ لی

اسوت و شوده ای  مفهوم از اهبیاد وام گرفته»است. آن چیزی که روش  است، آن است نپرهاخته

« شوووهشناسووی اطووالق میبووه منتووزع سوواخت ِ مفهوووم، از طریووق جداسووازی از محووی  و ریشه

(Nimmer, 2011: 231) بر هیی  اساس، با استفاهه از ای  روش، مفواهیم مودنظر جودا از بسوتر .

شوده از بافتوارِ جدیود خووه و هر حقیقوت اتییولووری آنوان تاریخی، سیاسی و اجتیا ی و منتزع

کامل طورتووان بوهشناسوانه نییریشوه واهد گرفت. روش  است که هر بررسیمورهبررسی قرار خ

ای منفره و یکه توجوه شووه.  نوان پدیده واره به شوه تا بر خوهش میار را حذف نیوه؛ اما تالبافت

پرهازه؛ بلکوه زهایی تنها به جداسازی یی مفهوم از کانتکس خوه نییباید توجه نیوه روش زمینه

ان و کنود. هر ایو  گوام، جایگواه  روشونفکرآن مفهوم هر بافتار جدید نیز توجوه می«ِ جایابی»به 
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نود بسویار مهوم هارکسانی که مسئولیت حیل و البته آشناسازی و آشنازهایی مفاهیم را بور  هده

سوتراتژی تحلیلوی یی مفهوم از یی بستر به بسوتر هیگوری اسوت. ا است. چراکه او حامل انتقال

شووه: تواریخی بور آن مبتنوی اسوت، متجلوی می گیری ای  هو پرسش، کوه روشکوزلی هر پی

پوذیر شوه و بدی  سب  فضای الزم را برای امکانمعنا چگونه هر مفاهیم فشرهه مینخست اینکه 

م ظواهر که مفاهیم چگونه هر ارتبواو بوا پاهمفواهیسازه؟ و هیگر اینعنایی فراهم میشدن جدال م

 آورند. معنایی را به وجوه می شوند و بدی  شکل میدانمی

ه مفاهیم معناهار و به  بارتی آبست  کو تخاببایست با انها میای  پرسش برای پاسخگویی به

هوا پیراموون آن هگرفتشوکل اسوت، بوه مناز وادشوده هوا فشورهههر طی زمان معانیِ زیاهی هر آن

های گفتیانی و ایدئولوریی چگونوه بوه تغییور مفهووم منجور پرهاخت و توجه نیوه که ای  جدال

 هاند بوه نحووی کالموی ظاهرشودههاجودال هنتیجو اند. سپس با بررسوی پاهمفواهیم کوه هرشده

های معنوایی اسوت کوه از میوان معناهوای های معنایی پرهاخت. هر ای  میدانگیری میدانشکل

ها معناهار تلقی شده و آن معنوا بورای آن تواند هاشته باشد، برخی از آنمیمتفاوتی که یی مفهوم 

بررسوی تواریخ  هوان از هریچوترسد از طریق چنی  بررسی میشوند. به نظر میمفهوم تببیت می

 اندازی هقیق، تاریخی و معتبر از تحوالد سیاسی و اجتیا ی به هست آوره. مفهومی، چشم

 

 گیرینتیجه -7

نظر کوشود تواریخ را ازنقطوهگرایی میای و هر بستر نوو تواریخقاره هتاریخ مفهومی هر سنت فلسف

ای زنجیوره هش هر یی مفهوم که هر چنبرههد و بر آن است از هل کنکامفهوم مورهتوجه قرار می

تواریخ مفهوومی کوه هر فراینود  هاز مفاهیم هیگر گرفتار است روایتی تازه از تاریخ ارائه کند. نظری

است، بیش از هر اندیشویندی بوا نوام کوزلوی وپرهاخته شدهسنتِ آلیانی اندیشه هر غرب ساخته

تاریخ مفهومی مبواهرد ورزیوده بلکوه بوا طورر  هتنها به پرهازش نظریاست. کوزلی نهیافته پیوند

مفهووم نیوز  هروشی موسوم به هیی  نام، به بررسی تاریخ تحوالد سیاسوی و اجتیوا ی از هریچو

ههود مفواهیم، و بررسوی تحوولِ آن از است. کار سترگ کوزلی ای  است کوه نشوان میپرهاخته

توانود معنایی خاصِ هر هوران، میهای ها هر میدانهای زمانی و جاگیریِ آنهر الیه طریق کنکاش

تر رخداههای سیاسی و اجتیا ی و اجتیا ی باشود. هر ایو  رویکوره نظرگاهی برای بررسی هقیق

های معنوایی ر بررسوی جودالهای متفاوتی است که تنها هبوهگیِ یی مفهوم، هاللت بر هالمبهم

. تواریخِ مفهوومی چوه هر قالو  یافتقبول هر آن بافتار هسوتتوان به معنای قابلآن می پیرامون
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هوای سواختارها و روایت تواند پرهه از معانی خره و مکنون هر پوسابه روش، میمبنظریه و چه به

 نووان رویکورهِ نظوریِ  و بوه کالن برهاره و روایتی تازه از امور ناهیده و مغفول هر تاریخ ارائه کند

 تفاهه قرار گیره. بدیعی هر خوانش متون اهبی، سیاسی و تاریخی موره اس

 

 نوشتپی
شوه و منظور از ایو  تاریخِ مفهومی استفاهه می ههر ای  نوشتار، از میان برابرنهاههای موجوه از وار -1

 تاریخِ یی مفهوم. باشد و نه صرفاًواره اسم خاص آن می

 یانتقواه بر مناز وه، یمبتن ینظر یکرههای(، روdiscourse theoryگفتیان ) یهاهیمنظور از نظر -2
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