
  محمدرضا نیکفر

  ها تاریخ مفهوم

  
هـای   معناشناسـی تـاریخی مفهـوم    کـار آن کـه   "هـا  تاریخ مفهـوم "بر  است این نوشته درآمدی

نـه  آنهـا  . هـای بنیـادی اسـت    بـر روی مفهـوم  " ها تاریخ مفهوم"تمرکز . است اجتماعی-سیاسی

خود ایجـادگر  بلکه  کنند، ثبت  هایی را در جهان چیزهایی و جریان به سادگی که اند هایی مفهوم

  .سازند آنها جهان. هایند جریان ی اندازنده راه به، یندچیزها و ساختارها

نزدیـک  " هـا  تـاریخ مفهـوم  "کنیم تا بـه درک   زیر از متن فرهنگ ایرانی حرکت می ی در نوشته

، کـه زادگـاه آن جهـان    "هـا  تاریخ مفهـوم " ی نظریه ی شویم، پس از آن اندکی بر روی تاریخچه

سـپس  . دهـیم  شناسی آن به دست می ای از روش کنیم و طرح ساده زبان است، مکث می آلمانی

. گیـریم توانیم ب ای می چه بهره "ها تاریخ مفهوم"نگریم که از  گردیم و درمی دوباره به ایران بازمی

   .شود طرح می در ایران ها نوشتن تاریخ مفهوم ی درباره در پایان پیشنهادی

  

ایـن   ،هـای فلسـفی در عربـی و فارسـی     تاریخ مفهوم ی نظیرش در باره بررسی کم سهیل محسن افنان، در

کند، به همان ترتیب کـه در   فلسفه، زبان را دوباره طراحی می«: کند نقل می ۱وایتهد آلفرد نورثجمله را از

ه در نظر خود افنان این اسـت کـ  اما  ۲».شوند از قبل موجود، دوباره طراحی می ]های[یک علم طبیعی ابزار

زبان را نه فیلسوفان، بلکـه مترجمـان انجـام     ی طراحی دوباره ،گیری فرهنگ عقالنی اسالمی شکل ی دوره

نجـا در  تنها اینجا و آ آنان. شده بوداز پیش طراحی  ی روبرو شدند که تا حدیفیلسوفان با زبان خوِد .دادند

کـه   − افنان این است کـه فیلسـوفان  برداشت کلی . ای را پیش گذاشتند های تازه آن دست بردند و مفهوم

داشـتند، امـا    شـده توسـط مترجمـان را خـوش نمـی      زبان وضع − شود می تمسهرودی خ هب شان ی  سلسله

بایست به آنچه  دانستند و می خودشان یونانی و سریانی نمی. جز استفاده از آن زباندیدند  نمیای هم  چاره

  .موجود بود، بسازند

میانجی عملی بویژه  بی ی های دارای فایده متن ی امیه با ترجمه ر زمان بنیمترجمان، که کارشان را د

ای از متنهای فلسفی را به عربی   پزشکی آغاز کردند و در زمان عباسیان مجموعه کیمیاگری و ی حوزهدر 

ه در این خط ،بدون کار آنان .ریختند یپ اسالم فرهنگی ی در خطهرا  بنای عقالنیت آموزشیبرگرداندند، 

هایی که  برخی واژه .های دیگر ، ریاضیات و دانشنجوم ،گرفت و به احتمال بسیار نه پزشکی نه فلسفه پا می

 های ها با نشستن در متن آن واژه. فکر یونانی به کار گرفتند، تبار دینی داشتند دِنآنان برای برگردان

 متِن. خاستگاه خویش افکندند  ر متنپرتو معکوسی ب و با این بار معنایی تازهفلسفی بار دیگری یافتند 

  .از نو تفسیر شد ،خاستگاه
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شود  معنا چندالیه می .نشاند گیرد و الیه روی الیه می پرتوافکنی معکوس دوباره و چندباره صورت می

. را در نظر گیریم" عقل"یا " علم" های واژهبرای مثال . کند و با چندالیه شدن، آغاز خود را پنهان می

یا پیشتر  فهمیم علم و عقل می امروز از، بدان معنایی که "عقلی"است، نه " علمی"ین آنها نه معنای آغاز

با  رویاروییکه  − "ترجمه" ی دوره آنها در. توانستیم با خواندن افالطون و ارسطو از آنها بفهمیم می

قل یونانی را بیان تا علم و ع شوند های فلسفی به کار گرفته می متن ی در ترجمه − های دیگر است جهان

در آغاز بدون جهانی یابند، متفاوت با معنایشان در جهانی بدون متن،  با این کار معنای دیگری می. کنند

علم در معنای عقل و را نباید فراموش کرد که  نکته و این. با یک کتاب تنها رونما شدهکتاب و سپس 

جایی که متنی . زبان روی زبان است کاِر علم،. هستندکاربست متن روی متن فرآورد و فرآیند شان،  اخص

نشیند و معنایی  بدوی، در گفتار پیشرفته می ی ، واژهباری. دنعلم معنایی بدوی دارعقل و وجود ندارد، 

تفسیری . یابند خوانند و از آن درک دیگری می با آن معنای پیشرفته متن آغازین را می. یابد پیشرفته می

خوانند، آن را به  حال وقتی متن فلسفی را می. کند ای پیدا می واژه معنای تازه ،شود که در آن نوشته می

 آن را رونیست و د بکرروند که دیگر  با این فهم دوباره به سراغ متن آغازین می. فهمند ای دیگر می گونه

ن و از معکوس یعنی از این به آ(یا معناآفرینی معکوس  این پرتوافکنی. گرفته استتفسیری  ی یک هاله

 جنبشبا ورود به عصر جدید . دیگری آغاز شود ی رسد تا دوره می تعادلنوعی به   دورهیک در  )آن به این

. دیگر متن خام آغازین وجود ندارد رسیم، به عصر جدید که می .وار این بار زلزلهشود،  ای آغاز می دوباره

  .استانعطاف یک جهان تفسیری چندالیه  عآن تابانعطاف معنایی حد متنی پرورده دربرابر خود داریم که 

های دیگر و  دستورمند شد، از راه برخورد با زبان از راه ترجمه زبان. زبان را دگرگون کرد ،ترجمه

و  شود آنچه فرهنگ اسالمی نامیده می .یونانی است دستوِر- زبان که جفِت ،بویژه آشنایی با منطق یونانی

از راه گشودگی آن به سمت   اول شکوفایی زبانی ی ، در درجهدشو در آن سازندگی وبارآوری دیده می

های ایرانی و عبرانی و  یعنی فرهنگ ،همنشینهای  بدون گشودگی به سمت فرهنگ. های تازه است جهان

. خویش به فرهنگی جهانی فرارویدبدوی  ی توشهآن توانست با  نمیرمی، این فرهنگ -سورانی و یونانی

با . به یک جریان تاریخی تعلق دارندهر دو  ،اند همبسته دگی و غنای زبانیتأسیس امپراتوری و گشو

در  توان بازگفت، مگر اینکه توان تاریخ امپراتوری را بازگفت و تاریخ امپراتوری را نمی نوشتن تاریخ زبان می

یز ان یعنی گشودگی آن برای فتح معناهای تازه نببه افتتاح ز ،های دیگر پیوستگی با فتح سرزمین

  .ای پایداری تاریخی بیشتری نشان دهد، بایستی بیشتر به زبان آن توجه کرد هر چه امپراتوری. پرداخت

تر از پیش، انقالبی  گردد، نهضتی بسیار پردامنه ترجمه برپا می ی با عصر جدید، یک نهضت تازه

دید مختص فرهنگ یا در عصر ج" نهضت ترجمه. "همزمان ویرانگر و سازنده ،برآشوبنده، زیر و رو کننده

انی که ترجمه وجهی بهیچ فرهنگی نیست که عصر جدیدش با نوعی انقالب ز. های معینی نیست فرهنگ

گیرند و  همه می. مطلق نیست ی مطلق یا گیرنده ی هیچ فرهنگی دهنده. از آن است، همراه نباشد

  .دهند می
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ی نداشت، چون ترجمه کردن فرهنگ اسالمی برای عصر جدید آمادگ. عصر جدید، عصر ترجمه است

دانستند و سالطین اسالم در دربارشان  نیاز از ترجمه می علمای اسالم خود را بی. را فراموش کرده بود

  ۳.ال جهان را برای آنان بازگویندکسانی را نداشتند که احو

  

  عصر جدیدزبان در 

  

هـا چنـان دگرگـون     برخی زبـان  .شتاب عصر جدید را نداشته است ،ای در زبان در تاریخ هیچ تحول عمده

های بـاز مانـده از دوران پیشـتر بایسـتی زحمتـی کشـید، همتـای زحمـت          اند که برای خواندن متن شده

  .آموختن زبانی بیگانه

های  ها و حّتا حرف صفت ،ها، قیدها ها، فعل اسم: شوند اجزای زبان در عصر جدید متحول می ی همه

آب آب ". آب: "گیریم را در نظر می" معروف"نویسان قدیم  نامه ای ساده و به اصطالح لغت کلمه. اضافه

متعلق به دو عصر مختلف را  ی نامه کافی است، دو واژه. نیستقدیم است، در عین حال آب دیگر آن آب 

برهان  در" آب" نخسِت توضیِح. اند، با هم مقایسه کنیم هایی را که از آب به دست داده توصیفبرداریم و 

در  "آب" فرهنگ سخندر » .چهار عنصر باشد ی معروف است که یکی از جمله«: ستچنین ا قاطع

گراد منجمد  سانتی ی مزه که در صفر درجه بو، و بی رنگ، بی مایعی بی«: نخست این معنا را دارد ی درجه

 "آب"این دو  ».کند حل می دجوشد و بسیاری از مواد را در خو گراد می سانتی ی شود و در صد درجه می

کنیم، باز تفاوت  که مقایسه می نامه دهخدا لغترا با  فرهنگ سخنتعریف . به دو جهان مختلف تعلق دارند

مزه و بوی که   مایعی شفاف بی«: چنین است" آب" ی درباره دهخدانخستین توضیح . بینیم بارزی می

ماست و بعربی آن را ماء و آن یکی از چهار عنصر قد. حیوان از آن آشامد و نبات بدان تازگی و تری گیرد

شناسانه  بینی آن، هنوز غایت جهان. گیرد قرار می برهانو  سخنمیان  دهخداتوضیح » .و بالل خوانند

  .شود اش شناخته می کنندگی آب، به آشامیده شدن و تر و تازه: است

، کرده است هایی که زبان پیشتر آنها را ثبت می ها و واکنش کنش. عصر جدید عصر افعال است

شود  هایی مواجه می افزون فعل محدود بوده و در نتیجه هر زبانی با ورود به عصر جدید با مشکل کثرت روز

زبانی که در جعل فعل واماند و از آن اکراه . زبان باید برای آنها فعل داشته باشد. که باید به بیان درآیند

سازی را  وجود این جبر زمان به این زبان فعلبا . هاست فارسی از این گونه زبان. شود داشته باشد، الکن می

، "انتقاد کرد"، "انقالب کرد"، "تظاهرات کرد" ،"رأی گرفت"توان  میهم در این زبان . تحمیل کرده است

عبادی -در آیین سیاسی" ،"مطبوعاتی کرد ی مصاحبه"، "اعتراف تلویزیونی گرفت" ،"بازجویی پس داد"

، "گاز داد"، "ترمز گرفت"، "فیلتر کرد" ،"جوش داد" ،"صافکاری کرد" ،"نماز جمعه شرکت کرد و شعارداد

خودکشی " ،"دچار دپرسیون شد" ،"چت کرد"، "زد اس ام سا"، "مسافرکشی کرد"، "چراغ سبز نشان داد"

                                                      
  :ستدر این باره، کتاب زیر، بویژه فصل سوم آن بسیار آگاهاننده ا   ۳
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 یها و روان و زیبا نیستند، اما به هر حال فعل کوتاه ،های فعلی این ترکیب ."خیالش شد بی"یا اینکه  "کرد

  .آورند را به بیان درمی زمانه

ما ناچاریم  امروزبرای توضیح جهان . اند اضافه نیز با ورود به عصر جدید متحول شده های حّتا حرف

در . بینیم های گذشته نمی چیزهایی بار کنیم که نظیر آن را در متن" با"و " به"، "از"هایی چون  روی واژه

در شود، چون نیازی وجود دارد که ذهن  تفاده میفعل مجهول بیشتر از گذشته اس از های جدید متن

یا بر  ای جعل  اضافه های این امر باعث شده است که حرف. آن ی کننده نه متوجه کار شودنخست  ی درجه

و " از سوی"، "از طرف"، "ی به وسیله"، "به توسط" .کنندای تحمیل  معناهای تازه قدیم های فحر

های کهن به ندرت به چیزی در این ردیف  در متن. هستندهای جدید  همانندهای آنها خاص متن

  .خوریم برمی

 )یا هر زبان دیگر( غلوی در کار نیست اگر ادعا کنیم، با نوشتن تاریخ حروف اضافه در زبان فارسی

توان با تحلیل  کنیم اگر بگوییم تنها می و باز غلو نمی. توان گذار این زبان به عصر جدید را بازنمود می

را " از"گیریم و  ها را می ای از متن مجموعه. این تحول را به نمایش گذاشت ،"از"واژکی چون  هایکارکرد

های جدید  همانندهای آنها در متن و "به"و " از"دهیم که  با مقایسه نشان می. کنیم در آنها تحلیل می

  .اند آنها پرمعناتر شده .تر هستند هایی بس پیچیده بیانگر رابطه

و " ساغر"و " ساقی"هایی چون  مثال از واژه برایتوانیم  ما دیگر نمی. اند از دست رفته برخی معناها

توانیم، اما  توانیم، می که نمینه این. کرده است افظ استفاده میآن گونه استفاده کنیم، که ح" دیر مغان"

چنین " وانهپر"اسدی طوسی  فرس لغتدر . باید فضایی تصنعی بیافرینیم و از جهان خود کنده شویم

در توضیح آن  فرهنگ سخندر » .آن پرنده بود که خویشتن را بر چراغ یا بر شمع افکند«: معنا شده است

میان این » .های رنگارنگ های پهن پوشیده از پولک ای با بدن کشیده و باریک، و بال حشره«: آمده است

  :آن گفته است ی در باره حکیم شفاییه ست کنیای  اخیر آن پروانه ی"پروانه. "فرق بسیار است "پروانه"دو

  که خون ناحق پروانه شمع را یدید«
  .»دچندان امان نداد که شب را سحر کن

  

  "ها تاریخ مفهوم"معنای 

  

تـوان   مـی . گیـرد  ای وجود دارد که با ورود به عصر جدید درمی  های مختلفی برای تبیین انقالب زبانی شیوه

توان کل زبـان   گفتارها در یک زبان را پی گرفت، می دگرگونیتوان  ، مییدپژوهها را  میان زبان  بستان-بده

  . شوند های بیانی آن متحول می را بررسی کرد و دید که چگونه گنجواژه، دستور و سبک

ها در جریان تکامل  مفهوم ی طبعًا همه. های خاصی است تمرکز جستن روی مفهوم ،راه بررسییک 

پژوهش بایستی محدود باشد و  ی و چون حوزه .شوند جدید متحول می بویژه با ورود به عصر ،زبان

های موردی ممکن  پژوهش ی گسترده همچون کل زبان را بایستی بر پایه ی یک حوزه ی نظردهی درباره

های خاصی از  مفهومبهتر است  ،ها را پیش گیریم بررسی تاریخ مفهوم ی خواهیم شیوهبساخت، اگر 

چگونه  کاوش کنیمتوانیم به عنوان نمونه نجوم را در نظر گیریم و  می. کنیمخاصی را بررسی  ی حوزه
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زمین، : کنیم نجوم را فهرست می ای پایههای  مفهوم نخست. اند های آن در عصر جدید متحول شده مفهوم

نجوم  ی نمای حوزه های سنخ ای از متن مجموعه. آسمان، ستاره، خورشید، صورت فلکی و همانندهای اینها

برداشتهای محوری هر یک از آنها از این  سپسدهیم و  کنیم، به آنها نظمی تاریخی می ا ردیف میر

 ما برای. ها را بنویسیم مفهوم از توانیم تاریخ هر یک می اکنون. کنیم های اصلی نجوم را استخراج می مفهوم

ها پی  سی خود متناز برر. شوند ها چگونه دگرگون می مهم آن است که با عصر جدید معنای مفهوم

تألیف شده به ( "فلک السعاده"شاید بتوان . ایرانی را کی بدانیم" نجوم"جدید در  عصر آغاز بریم که می

رئیس ) م ۱۸۸۰−۱۸۱۹/ ق  ۱۲۹۸-۱۲۳۴(خان اعتضادالدوله  قلی اثر علی )م ۱۸۶۱/ ق  ۱۲۷۷سال 

 این خطهد در نگاه به فلک در دارالفنون و نخستین وزیر علوم در ایران را شاخص ورود به عصر جدی

ها را تا  تحول مفهوم .در این کتاب با نگاهی نو میان دانش و خرافه فرق گذاشته شده است زیرادانست، 

های استانداردی یابند، دنبال  زمانی که ثبات پیدا کنند و به پیروی از علم استاندارد نجوم، تعریف

بینی سنتی به مدرن، بلکه  گذار از جهان ی در ایران در دورهکار، نه تاریخ عمومی نجوم  ی نتیجه. کنیم می

ها به آن تاریخ عمومی  این گزارش .ای آن است های پایه مفهوم ی های تاریخی درباره ای از گزارش مجموعه

 باال بردِنگری  مهم این گزارش ی یک نتیجه. سازند های بیشتر را هموار می های پژوهش دهند و راه می ژرفا

  .هاست و دقت در خواندن متن حساسیت

. خود لفظ طبیب یک موضوع اصلی بررسی است. پیش بریم طب ی توانیم در حوزه  همین کار را می

زمان  در. ق ۱۲۶۷سال  عطف در معنای این عنوان قراری است که در ی در آغاز عصر جدید، نقطه

تصدیق طبابت، . بگیرند" بابتتصدیق ط"که طبیبان  در این مورد ، قرارصدارت امیرکبیر گذاشته شد

  . شود طبیب از ناطبیب می ی سرانجام جداکننده

توان تحول فکر را در عصر جدید  در آنها به خوبی میهایی هستند که  نجوم و پزشکی هر دو از حوزه

هاست، حّتا  جهانی پدیده- یعنی نگرشی که به دنبال توضیح این ،در این دو حوزه نگرش سکوالر. پی گرفت

هایی جدی مواجه  با مانعهایی با پویش اجتماعی و فرهنگی ُکند و به شکل مؤکدی سنتی،  امعهدر ج

 ، بار سیاسی آشکاراز نظر دانش اجتماعی تاریخ پزشکی ی جذابیت ویژه .افتد شود و نسبتا ساده جا می نمی

مان مطرح طب در عصر جدید به عنوان یک رژیم یعنی شیوه و ساز. های اساسی آن است برخی مفهوم

این رژیم سیاسی تعریف  ها نیز دیگر در بیماری. تصدیق طبابت، عملکرد بارز رژیم طب است. است

کوبی رژیم  آبلهبا . است" کوبی آبله"یک مفهوم اساسی که شاخص این تغییر است، مفهوم . شوند می

ی پزشکی، بلکه یک نه یک مفهوم عاد" کوبی آبله. "شود آغاز می ایرانی بهداشت همگانی در عصر جدید

چنین آمده . ق.ه ۱۲۶۷رمضان  ۲۴به تاریخ " وقایع اتفاقیه" ۲۵ ی در شماره. مهم اجتماعی است ی حادثه

  :است

کوبی اطفال آنجا بود بعد از ورودش مردم را  اند که میرزاحسن که مأمور آبله در روزنامه یزد نوشته«

های سابق نوشته شده در اول  ی دیگر که در روزنامهآنها نیز مانند اهل بعضی شهرها[.] اخبار کرده است 

آبله ] ،[نواب میرزا محمد صادق یزدی که اطفال خود را داده است [.] اند  از این معنی زیاد وحشت داشته



  ۶

کوبند و زود خوب  آورند و آبله می بعد از آن سایر مردم نیز مطمئن شده اطفال خود را می[.] اند  کوبیده

  ۴».شوند می

مدرنیت نجوم . های اجتماعی رو کرد یک رژیم مدرن، بایستی به دانش همچونفهمیدن طب، برای 

شناسی نو شاخص جهانی نو است که  های اجتماعی واکاوید، زیرا کیهان مدرن هم را بایستی در دانش

  .ای است معرف اصلی آن ساختار اجتماعی و فرهنگ تازه

  

  دانش اجتماعی

  

 یهـا  آن رشـته  ی هـای اجتمـاعی، مجموعـه    منظور از دانـش  در اینجا. کنیم های اجتماعی رو می  به دانش

ها به لحاظ شیوه و موضـوع، اجتمـاع را    ای از گونه ای یا در آمیزه به گونهای است که هر یک  پژوهانه-دانش

هایی معمول  های اجتماعی را با رشته که دانش گذاریم این تعریف را بدان جهت پیش می. کنند بررسی می

دانش اجتمـاعی  . گردد، یکی نگیریم شده برمی بندی اداری عادت شان به یک تقسیم ر دانشگاه، که تقسیمد

فلسـفه اسـت در آن نقـش فراگیـر      همچـون : دانشی ترکیبـی اسـت  − یگانه  علمی ی عنواِن یک پهنه به− 

را شـامل   "ناب"شناسی است، اگر فرهنگ را چنان وسیع در نظر گیریم که هم فکر  اش، و فرهنگ باستانی

ی هـا  گروهـی از رشـته   –عنـواِن یـک مجموعـه     بـه − های اجتماعی  دانش. هم هر عمل اجتماعی را ،شود

در عـین   هستند که هر یک به دیگری وابسـته اسـت،   جامعه یا فرهنگ در آن معنای وسیعش ی پژوهنده

  .شود مشخص می ای که به یک موضوع دارد، هویت هر یک با توجه ویژه .اینکه هویت خود را دارد

. شود شناسی همچون دانشی اجتماعی در نظر گرفته می-فارسی ،عنواِن نمونه به ،با چنین رویکردی

. اند که هر دو کردارهایی تاریخی و اجتماعینویسی است - گویی و فارسی-، فارسی فارسی برای این دانش

کار، متفاوت است با آن چیزی  ی ها شناسی در این معنا هم به لحاظ جامعیت موضوع و هم شیوه-فارسی

یک ایدئولوژی است، زیرا بازنمای  "ادبیات فارسی"آن درس . شود که زیر عنوان ادبیات فارسی تدریس می

 شاعران ی ای از محفوظات درباره تصویری سفارشی از فرهنگ است و حاصل آن در بهترین حالت مجموعه

  .هاست ها و لغت کتاب و و ادیبان

دار واکاوی  توانیم انتظار داشته باشیم که عهده دارای رویکرد تاریخی و اجتماعی می شناسِی-از فارسی

. ای از یک مفهوم در سخن پزشکی ذکر شد باشد که در باال به عنوان نمونه" آبله" ی گفتار و نوشتار درباره

که به  شناسی خواهد بود؛ بخش اصلی کار اما تحقیقی است شناسی و متن فصلی از این پژوهش، واژه

شناسی تاریخی و  جامعه ی ها درباره رساند و به سهم خود از دیگر پژوهش شناسی تاریخی بهره می جامعه

  .گیرد شناسی شناخت، بهره می محدودتر جامعه ی نیز رشته

عمل مبتال شدن، عمل دیگران را مبتال کردن، عمل : هاست ای از عمل ، تاریخ مجموعه"آبله"تاریخ 

طرح " کوبی آبله"جایی از این تاریخ، . پرستاری کردن، عمل مردن، عمل دفن شدنطبابت کردن، عمل 

                                                      
: ، تهرانتحوالت فرهنگی ایران در دورٔه قاجاریه و مدرسٔه دارالفنون ،هاشمیان) ایرج(دکتر احمد : به نقل از   ۴

 .و بعد ۱۱۰، ص ۱۳۷۹مؤسسٔه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب، 
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" کوبیده"چرا و چگونه مردم گذاشتند  را گرفته است؟" کوبندگی"کیست؟ از کجا شأن " کوبنده. "شود می

شوند؟ آیا مقاومت کردند؟ مراجع سنتی چه مقاومتی نشان دادند؟ آن چه قدرتی بود که سنت را پس زد؟ 

" کوبیده"ها  کوبی چه نمودی داشت؟ نخست کدام قشرها، کدام شهرها و ناحیه آبلهبعیض جنسی در ت

ای برای آن پیشبرد آن ایجاد شد؟ آن مؤسسه چه  کوبی هنجارگذار شد؟ چه مؤسسه شدند؟ چگونه آبله

 ید، چیست؟عصر جد ی عنواِن یک پدیده ای یافت؟ جایگاه آن در تاریخ بوروکراسی ایرانی به بوروکراسی

چه " کوبی آبله"آن پس از  ی شود، بویژه نوشتن درباره چگونه متحول می" آبله" ی تاریخ نوشتن درباره

ها و  مفهوم ی شود؟ زنجیره های دیگری همردیف می در نوشتار با چه مفهوم" کوبی آبله"کند؟  تغییری می

  هایی با هم دارند؟ ه تفاوتهای مربوط به آبله، پیش و پس از پزشکی جدید چ ها در متن گزاره

گروهی از . های دیگر نیازمندیم ای از مفهوم به مجموعه" آبله"هنگام کاوش و بازگویِی تاریخ مفهوم 

آیند، و گروهی از آنها  آنها پزشکی محض هستند، بدین معنا که عمدتا در گفتار پزشکی به کار می

از آن جمله است خود لفظ . هم وجود داردهای میانی  گروهی از مفهوم. های اجتماعی هستند مفهوم

کارشناسی،  شناسی، تن زیست(ساز پزشکی  های ممکن آن را در چارچوب دانشتوان  مینپزشکی، که 

  .کند ای را مشخص می این مفهوم، بار اجتماعی دارد، یعنی حرفه زیراد، تعریف کر) شیمی و غیره

 ی کننده معنا که معناهای آنهاست که تعیین ای به این هستند، پایه  ای پایه ها مفهومبرخی از 

آنها  ،جهانی معنایی. اند ساز  های جهان ای مفهوم های پایه مفهوم .های دیگر هستند چارچوب معنایی مفهوم

  .های بنیادین جهانی معنایی هستند سازد و آنها از سازه را می

  

  ساز های تجربه ای، مفهوم های پایه ها، مفهوم ابرمفهوم

  

در عربـی  " نهضت ترجمه"ی  ه های فلسفی در دور متن ی ای است غیرقرآنی که از راه ترجمه ، واژه"ممفهو"

از آن . را گرفتـه اسـت  " چم"و " مینو"هایی چون  و جای واژهرواج یافته و از عربی به فارسی راه پیدا کرده 

معنـای آن  ، هـن هـای ک  ندر مت. است شده های فلسفی و منطقی عمدتا در بحث داللت استفاده می در متن

در نوسان است میان محتوای فهم یعنی آنچه به فهم درآمده و هر لفـظ معنامنـدی کـه معنـایی کلـی را      

آن واژه یـا  در هـای جدیـد اروپـایی،     از یونانی باستان و التین گرفته تا زبان ،های دیگر نیز در زبان .برساند

های منطقی،  جنبهکنیم، معمواًل  یمبرداشت " مفهوم"آن از  اینک رسانند که ما یمهایی که معنایی را  واژه

در فارسـی  " مفهـوم "ابهامی هم کـه   ۵.اند و از این نظر ابهام دارند شناسانه درهم رفته اسانه و هستینروانش

                                                      
  :هدر این مورد بنگرید، ب   ۵

  :در" معنی"و نیز " مفهوم"  

  ،۱۹۷۳، بیروت المعجم الفلسفیجمیل صلیبا،   

  Begriff در:  
Joachim Ritter, Karlfried Gründer und Gottfried Gabriel (Hrsg.), Historisches Wörterbuch der 
Philosophie, Basel 1971-2007 

      Concepts در:  
 Edward Craig (ed.): Routledge Encyclopedia of Philosophy, London/New York 1998. 
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محمـدعلی   .های اروپـایی برآیـد   متناظرهای خود در زبان ی از پس ترجمه دارد، اجازه داده است به خوبی

بــا ایــن . نهــاده اســت notionو  idée ،concept، مفهــوم را در برابــر "حکمــت در اروپــاســیر "فروغــی، در 

  .شود در زبان فارسی آغاز می" مفهوم"جدید رونق  ی برابرگذاری، دوره

دوبار (!) ، مفهومی »"مفهوم"مفهوم «در عبارِت . سخن رفت" مفهوم"در گزارش مختصر باال از مفهوم 

کند،  شود، یکی بررسی می است، یکی ناظر بر آن است، یکی بررسی مییکی موضوع . به کار رفته است

ها به  ابرمفهوم. نامند های دیگر را ابرمفهوم هم می مفهوم ناظر بر مفهوم .یکی بررسیده است، یکی بررسنده

ای که درباال  تکه. کند های دیگر گزارش می زبان ی ابرزبان، زبانی است که درباره. ابرزبان تعلق دارند

هایش  مشابه و آن ی نقل شد، زبان است و آن زبانی که درباره" وقایع اتفاقیه"از " کوبی آبله"درمورد 

  .کند، ابرزبان گزارش کند، در نسبتش با زبانی که شرح واقعه می

آید که در بررسی یک متن به مفهومی نیاز داشته باشیم که عین آن در آن متن و  بسیار پیش می

مثاًل ممکن است در بررسی تاریخ آبله، در جایی به مفهومی از . ار برده نشده باشدهای مشابه به ک متن

های جدید است که  ما در متن. سیاست نیاز داشته باشیم که ناظر بر اموری چون بهداشت و درمان باشد

یابیم،  های قدیم نمی هرچند چنین چیزی را در متن. خوریم برمی" سیاست بهداشتی"به اصطالحی چون 

بدیهی است که . استفاده کنیم اصطالح در موردهایی ناگزیریم از آنی آنها  دهی درباره در هنگام گزارش

شاه قاجار  در زمان ناصرالدین" سیاست بهداشتی" ی استفاده بایستی سنجیده باشد، چنانکه اگر درباره

  .کنیم ناظر استفاده می نویسیم، الزم است در نظر داشته باشیم که از این مفهوم به عنوان مفهومی می

کند، پنداری که ما در جایی باالتر  زبان امروز نسبت به زبان دیروز در مقام ابرزبان عمل می

هر چقدر هم که به متنی کهن ارج . تر است نگریم که پست ای می ایم و از فراز یک قله به گذشته ایستاده

 .تفسیر کردن، غلبه کردن است. ایم چیرهه بر آن ، باز این ماییم کسر فرود آوریمبگذاریم و در برابر آن 

به این اعتبار  ،آن در زیر مفهومی دیگر استمعنای یا بخشی از  تفسیر یک مفهوم، گنجاندن کل معنا

در نهایت متن محصور . های آن است ها و گزاره تفسیر متن، محصور کردن واژه. است مفهوممحصور کردن 

در چنگ . خودش را دارد" زرنگی"کار هم البته بازی و  کهنه متن کهِن. گردیم ما بر آن چیره می. شود می

و در  درآوردخود  ی را زیر سلطه آن شاید بکوشدشود و چون به فهم امروز درآمد،  زبان امروز گرفتار می

توان به طور قطعی گفت که هرچه ابرمفهوم است، از زبان  بر این قرار نمی. این کار موفقیتی حاصل کند

اما از کدام دیروز؟ از  .امروز رسانده باشد ی شاید از دیروز آمده و خود را به نوعی به قله. آید وزین میامر

ای یگانه و یکدست؛ و این خود چیز غریبی است که  ها داریم، نه گذشته، نه گذشته کدام گذشته؟ گذشته

امروز، . هایی است کتاب را فصلدانه است و آن  یک-زنیم که انگار کتابی یکی از گذشته آن گونه حرف می

خود را داشته است و به همین سان پریروز و پار و  ی خود را دارد؛ دیروز، کتاب گذشته ی کتاب گذشته

  .پیرار

اند و جوان  پیر بوده ؛اند هایی وجود دارند که به نحو جالب و بارزی گذر زمان را در خود انباشته مفهوم

را در نظر  یمفهوم خاص. و تعجب نباید کرد اگر باز جوانی از سر گیرند اند و باز ممکن است پیر شوند شده

ها، مثاًل آنسان که در  نامه در خدای .ساسانی، مفهومی چند الیه است ی در پایان دورهایران . ایران: گیریم

ناسب با معمواًل مت(تاریخی  ی  پیشاتاریخی و چندین الیه ی اند، ایران از یک الیه شاهنامه بازتاب یافته

نشیند و بعد  می" دو قرن سکوت" ی الیه ،ها بر روی آن الیه. تشکیل شده است) تغییر دودمان حاکم
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سرانجام . آن ایران ملی است ی رسیم که مشخصه شوند تا به عصر جدید می های دیگر بر هم سوار می الیه

  .دکش رسد و بر روی ایران ملی، لعابی اسالمی می انقالب اسالمی از راه می

معناهای . وجه اصلی چیرگی این ابرزبان، چیرگی معناشناختی آن است. زبان امروز، ابرزبان است

از درک عصر ناسیونالیسم عزیمت . پوشند گرانه روی معناهای پیشین را می ها، تحمیل امروزین مفهوم

مطابق با برداشت را " ایران"خوانیم، مفهوم  ایران را می ی کنیم و آن هنگام که متنی کهن درباره می

برای . شود شود؛ متن تحریف می متن، از معنای آغازین خود دور می. فهمیم ناسیونالیستی از آن می

ها  های تاریخی مفهوم برای این منظور الزم است الیه. خودداری از تحریف، بایستی متن را با مراقبت خواند

  .را بازشناخت

هفته در نمعنایی  ی  در وضعیتی ممکن است یک الیه. ستگر و متجاوز نی معنای امروزین، تحمیل تنها

هایی  نمونهدر . بیفشاند  مذاب اعماق زمین سرباز کند و آتش ی تودهزیر معنای رایج یک مفهوم، همچون 

معمواًل معنای کهنه با گرایشی جدید ترکیب . فشانی معنایی مواجه هستیم با این نوع آتش بنیادگرایی از

چیزی که پدیداری از آن را  ،کند فشانی را ممکن می آمیختگی است که جهش آتش شود و درست این می

این . جویی نو از جمله به صورت ترکیب ایمان و تکنیک قدرت دینی و سلطه ی ترکیب ارادهبینیم در  می

اصطالحی از ارنست بلوخ، از لک، با استفاده نوع درآمیختگی شکلی از آن چیزی است که راینهارت کوِز

  :نویسد کوزلک می .نامندش می »ها مزمانی ناهمزمانه«

مند باشد، ممکن است بازی  تواند معنایی مکانی در بر داشته باشد، یعنی الیه می" تاریخ"بیان اینکه «

توانیم بهره  کند، می ساز، که مفهوم زمان را متکثر می مکان ی ولی ما از این استعاره. با کلمات تلقی شود

های زمانی مختلف که  خود، به سطح ی شناسانه همچون سرمشق زمین" های زمانی هالی"عنوان . بریم

 .کند اند، اما با وجود این همزمان موجود و تأثیرگذار اند، اشاره می های مختلفی داشته گاه آغازدیرندهای و 

توان  یم" انیزم های الیه"ترین پدیدارهای تاریخی است و  ها، که یکی از آگهاننده از همزمانی ناهمزمان

  ۶».ادراک مشترکی داشت

قرار " راَب"گیرد که نسبت به موضوع خود در موضع   صورت می های معنایی در گفتاری تشخیص الیه

 ،جو است شدنی حقیقت تا جایی که انتقادی و در هر گام و هر لحظه به شکلی کنترل ،گفتار علمی .دارد

آن، دریافت این نکته است  ی برانگیزاننده و آگاهینتقادی شرط نگرش ااما . جو تفاوت دارد با گفتار سلطه

ای یا  تکهای از حقیقت ممکن است به راحتی به  که میان علم و شبه علم مرز آشکاری وجود ندارد و تکه

  .ایدئولوژی سراپا دروغ نیست .دروغ پیوند خوردای  ملغمه

مثاًل مفهوم . سلطه به کار رود یک مفهوم ممکن است هم به کار بیان حقیقت آید، هم در گفتمان

در اما کند،  حقیقتی را بیان می نقد اقتصاد سیاسی،اقتصادشناسی مارکسیستی به عنوان در " طبقه"

اکثریت نزدیک به اتفاق  .یک دستگاه حزبی ی ایدئولوژی مارکسیستی مفهومی است در خدمت سلطه

  .کند یی به کلی تازه وضع نمیها دانش اجتماعی معمواًل مفهوم. اند ها این گونه م مفهو

در زبان موضوع بررسی باشد و هم در زبان عنصری از آنجایی که یک مفهوم ممکن است هم  ،پس

. زنیم را مثال می" طبقه"باز هم . کاوشگر آن، این امکان وجود دارد که در دو معنا مفهومی بنیادی باشد

                                                      
6  Reinhart Koselleck, Zeitschichten. Studien zur Historik, Frankfurt/M 2003, S. 9. 
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ان سیاسی نیز در دورانی به مفهومی اساسی این مفهوم در دانش اجتماعی مفهومی بنیادی است، در زب

های اساسی سیاسی حضور دارد، راهنماست و هر جا طرح  گردد، اساسی از این نظر که در گزاره تبدیل می

  .کشد ها را به دنبال خود می ها و گزاره فضاساز است و گروهی از مفهومشود، 

ای خاص در زبان سیاسی اهمیت  دورهمفهومی باصطالح علمی نباشد، اما در این نیز ممکن است که 

مفهوم . ، فضا بسازد، شاخص گرایشی عمده باشد، به ستیزی مهم اشاره داشته باشد، برانگیزاننده باشدیابد

اجتماعی انقالب اسالمی را بنویسیم، - سیاسی ی نامه اگر بخواهیم، واژه. این چنین است" مستضعف"

  .اص دهیممبسوطی را به این قلم اختص ی بایستی مقاله

این مفهوم فقط . هستند ۷"ساز تجربه"کوزلک به قول هایی است که  از آن دسته مفهوم" مستضعف"

نگاه یک دستگاه های  یکی از دریچه ،کند خیزد، بلکه خود تحریک می ای برنمی به شکلی منفعالنه از تجربه

  .گیرد هایی صورت می به اسم آن تجربه شود و  عقیدتی به جهان می

  

  "مفهوم بنیادی"مفهوم  تدقیق

  

دهد، یا بیان  منظور از تاریخ یا آن چیزی است که رخ داده و رخ می. است تاریخی یمفهوم بنیادی، مفهوم

کننده  منطق عمل شکه یکی از معناهای رایجای انتزاعی است  ایدهمنظور از آن و همچنین  ،رخدادهاست

از جمله اینکه جایگاهی در تـاریخ   ،تعددی داردهم معناهای م" تاریخی"صفت . در پس سیر رویدادهاست

  . کند میمشخص با پیش و پس   را به لحاظ تأثیر و اهمیت و شکل و کیفیت رابطه

. معنایی کلی و عمومی است ی مفهوم، رساننده. ای مفهوم نیست است، اما هر واژه  هر مفهومی واژه

کند و  های یک عصر بیان می تجربه ی ر زمینهمعنایی را ب ی مفهوم تاریخی، مفهومی است که یک همتافته

یکبار برای . های تاریخی چند پهلو هستند مفهوم .ها اشاره دارد ای از تجربه به وجود افقی برای همتافته

" کیفر"در مورد مفهوم " تبارشناسی اخالق"این موضوع را در نیچه  .توان آنها را تعریف کرد همیشه نمی

  :این گونه بازنمایانده است

به راستی هرگز نه یک ) برای مثال، در اروپای امروز(در وضع بسیار اخیرتر فرهنگ " کیفر"مفهوم «

کیفر در کّل، یعنی تاریخ  ِی تاریِخ گذشته: بوده است" معناها"معنا داشته است که همنهادي کامل از

شود که به سختی از هم  اي یگانگی ُبلوریده می های گوناگون، سرانجام در گونه کاربرد آن برای بسي هدف

  ».ناپذیر شمرد چون و با تأکید تعریف- و-چند باید آن را بی ست، چندان که می گشودنی و واکافتنی

  :کنند ها را نقل می مدام آن "ها تاریخ مفهوم"نویسد که در بحث  زیر را می ی  نیچه در ادامه، دو جمله

فراهم آمده باشد، تن به ] در گذر زمان[ اییهای معن هر مفهومی که در آن فرایندي کامل از نشانه«

  ۸».پذیر است تنها آن چیز که تاریخی نداشته باشد تعریف. دهد تعریف نمی

                                                      
۷   Erfahrungsstiftend / Erfahrungsstifter .ساز بنگرید به های تجربه در مورد مفهوم:  

 Reinhart Koselleck, Begriffsgeschichten. Studien zur Semantik und Pragmatik der politischen 
und sozialen Sprache, Frankfurt/M 2006, S. 338. 

 .۱۰۰. ، ص۱۳۷۷آگه، : داریوش آشوری، تهران ی ، ترجمهتبارشناسی اخالقفریدریش ویلهلم نیچه،    ۸
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در بررسی تاریخ . معنای آن، تاریخ آن است. گیریم که مفهومی تاریخی است را در نظر می" دولت"

توانیم در میان  ر عین حال نمید. عزیمت کنیم" دولت"ایران روا نیست از تعریفی حاضر و آماده از 

د، آن درکها با رگذا درک خود را از دولت پیش می ها از متن هر کدام. های مختلف سرگردان بمانیم متن

ناقضی درونی دستخوش تخود نیز ای بسا  متنهر . های مختلف باشند سازند، بویژه اگر از دوره هم نمی

تاریخ را : انتقادی تاریخ به دو نکته توجه داشته باشیم ی عنوان پژوهنده ها بایستی بهافزون بر این. است

امکان که ایم  فروکاستههای کسانی  ها فروکاست، که اگر چنین کنیم آن را به نوشته توان به متن نمی

خطر بوده که  بختی را داشته یا تا آن حد برای قدرتمندان کم هایشان آن نیک اند و نوشته نوشتن داشته

آنها ممکن است از سر بدنیتی : هاست دیگر پوشیدگی متن ی نکته. د و به دست ما برسندزمان را درنوردن

ما . مشکل بزرگ دیگر در این رابطه، مشکل تفسیر درست آنهاست. نیتی دروغ بگویند یا حّتا خوش

ن ای بفهمیم که خوانندگا گونه هر متن را آندر همان حال که فهم انتقادی خودمان را داریم، کوشیم  می

  .توانیم مطمئن باشیم گاه نمی اند؛ در این مورد اما هیچ فهمیدهآن نخستین 

پذیر  ها و برای تفسیر انتقادی کنترل بر این قرار، برای پرهیز از سرگردانی، برای فریب نخوردن از متن

 دوره چهچیست یا در هر  در ایران" دولت"ای راهنما نیاز داریم، مثاًل در این مورد که  آنها، به نظریه

راهنما با  ی ای نظریه مفهوم دولت به عنوان مفهومی نظری، یعنی به عنوان مفهوم پایه. دارد  هایی مشخصه

پیشتر به این موضوع بدین صورت پرداختیم که . های موضوع بررسی یکی نیست مفهوم دولت در متن

از " دولت". آن زبان ی کننده سیمیان زبان و ابرزبان، میان زبان موضوع و زبان برر یمفرق تحلیلی گذاشت

  . هایی است که هم به زبان تعلق دارند هم به ابرزبان آن دسته مفهوم

ها اسم  بندی اسم دسته نابرکه ب ای های پایه مفهومآن گروه از در مورد قضیه بر همین قرار است 

با نظر به محور زمان − ها و آیند، اما با مفهوم خواندن آنها، به واقعیت چند پهلو بودن آن خاص به شمار می

معنای آن در تاریخیت . هاست جزو این گروه از مفهوم ،، برای مثال"اسالم. "کنیم تاریخیت آنها توجه می− 

  .آن است

ای دارد و آینده، افقی گشوده  باز است، با نظر به این که هر چیز آینده. تاریخ، هم بسته است، هم باز

از  ،هایی ، تاریخ بازی است، یعنی شاید مورخان آینده با اشاره به نمونهدر ایران" دولت"پس تاریخ . است

باشد، چون ممکن " باز"تاریخ با نظر به گذشته هم ممکن است . مستبد خواندن کلیت آن خودداری کنند

 ما اما خود .ای را از نو باز کند بسته ی های کهنه پرونده است یافتن مدرکی تازه یا تفسیری تازه از مدرک

و بر  ،هایی از آن محدود به زمان ماست وجودی تاریخی داریم، قضاوت انتقادی خودمان را داریم که جنبه

ای را ببندیم و  ما حق داریم هر زمان پرونده. توانیم کار مورخ و مفسر آینده را انجام دهیم این قرار نمی

  .ای را بگشاییم ندیم، تا فصل تازهباید فصلی از کتاب را بب. روی آن بنویسیم، تا کنون چنین بوده است

 .شوند نمیبندی  و دستهفهرست " طرفانه بی"ها  مفهوم. پژوهش اجتماعی بدون انگیزه و داوری نیست

ها تا  بندی مفهوم در دسته. تفکر ما نیست ی تأثیر از پایه اینکه چه مفهومی را مفهوم پایه تلقی کنیم، بی

  های یک دوره، ای از متن با استناد به مجموعه. پیش رفت) کتیوابژ" (عینی"توان با معیارهای  حدی می

این . کشیدنی هستند پذیر، بیرون های اصلی به صورتی توجیه تواند آماری هم باشد، مفهوم استنادی که می

گیرد؟ چه  وجیه و توضیح در نزد چه مرجعی صورت تموجه است : پرسش اما همیشه مطرح است که

های بسیاری صورت گرفته  شدنی است؟ در این مورد بحث پژوهش، خود توجیهمرجعی برای توجیه یک 
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انتقادی،  خردورز طرفداران گفتمان. ها انتقادی باشد اند که نگاه به مرجع که دست کم این فایده را داشته

 ی اتو آپل هستند، مرجع توجیه پژوهش را جامعه-آنان یورگن هابرماس و کارل ی های برجسته که از چهره

شود و تنها به استدالل قویتر گردن  ای که تسلیم زر و زور نمی دهند، جامعه آل پژوهشگران قرار می ایده

نوشتن تاریخ . روشنگری است ی آل به لحاظ تاریخی برخاسته از سنت خردورزانه این ایده .گذارد می

شوند، با تشخیص  می ها تشخیص داده های تاریخی مفهوم الیه. ها خود فعالیتی روشنگرانه است مفهوم

نوشتن تاریخ  ی آزادی فهم، انگیزه. گردد شود، فهم آزاد می شوند، مفهوم روشن می دادنشان برچیده می

ی فضا را یها فهم آزادی را کور کردند، چه مفهوم هایی چه مفهوم. گذار است سنجه  آزادی،. هاست مفهوم

خواهانه است و از این رو با  ای آزادی ، پروژه"ها تاریخ مفهوم" روشن کردند و رهنمون تالش آزادی شدند؟

  .نمایی هستند، فرقی اساسی دارد هایی که از اسباب پزدهی و خودبزرگ نویسی المعارف دایرة

تر  رود که برخی از آنها اساسی ها پیش می ای از مفهوم گفتار سیاسی و اجتماعی هر عصری با مجموعه

. تر است های بنیادی ها و گرایش ها، ساختارها، پدیده جریاناز برخی دیگرند، آنهایی که مصداقشان 

ن چنی. اند گفتارهای پیشین ی کننده های آن مفهوم جذابیت گفتار عصر جدید در این است که مفهوم

عصر میانه حّتا از برخی نظرها و در برخی . میان گفتار عصر میانه با گفتار عصر کهن برقرار نیست ینسبت

توانیم با قطعیت چنین  در مورد اروپا می. فقیرتر از گفتار عصر پیشین خود است ،ریهای مهم بش فرهنگ

از دوران باستان . پردازی تواناتر از دوران بعدی هستند های کالسیک چین و هند، در مفهوم دوران .بگوییم

شود،  می ای در مورد کشور و کشورداری به دوران بعدی منتقل های کالسه فرهنگی ایران، مفهوم ی خطه

آید و اقوامی که  یری که در دین مردم پدید مییهای بعدی به دلیل تغ اما قدرت الگوسازی آن برای دوران

شوند، کمتر از آنی است که بتوانیم آن را  گذارند و باعث انحطاط تمدنی می می زمین- تازانه پا به ایران ترک

در مقایسه با همعصران هندی و  ،پردازی هوممانده از آن دوران، در مف های باقی متن. کالسیک بنامیم

   .کنند توان جلوه می کم ،چینی و یونانی و التینی خود

 با بازنماییتوان بازنمایاند  این پویش را می. اند های بنیادین عصر جدید در پویشی مداوم مفهوم

است و در آن ابرمفهوم نقش عنواِن ابرمفهوم برقرار  ای که میان مفهوم به عنوان مفهوم و مفهوم به    رابطه

. شود این مفهوم مدام در گفتار روزمره به کار برده می. را در نظر گیریم" آزادی. "کند ایفا می را گر اصالح

با این پرسش  "آیا این آزادی است؟: "پرسد دهد، آنجایی که مثاًل می ابرگفتار ارجاع میاین گفتار مدام به 

واقعیتی که چنین نامی  شود، منتقد می آزادی" این"ی واال، منتقد یعنی آزادی در معنای ،آزادی" آن"

به "، "این هم شد شهر؟"، "آخر این دولت است؟: "شود گیرد، مدام انتقاد می مدام مقایسه صورت می. دارد

های پیشین با این حد پرسش روبرو  در دوره". ؟...آخر این چه دینی است که"، "گویند امنیت؟ این می

  .زننده ریشه های عصر جدید هم بسیارند، هم رادیکال، یعنی به پرسش .شویم نمی

نوع و جنس و کال جزئی و  ،توان گفت که در گفتار عصر جدید میان فرد و نوع بر همین روال می

پیشتر پرسش از پی دین اسالم، پرسش از پی اسالم بود، اینک اما بحث دین به طور . افتد کلی شکاف می

در معنای سنتی آن  شناسی تفاوتی اساسی با علم دین شناسی در چارچوب دین اسالم .شود کلی مطرح می

  .شناس نیست اسالم" عالم دین"نیست، و " عالم دین"شناس در معنای جدید علمی خود  اسالم. دارد
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  در آلمان" ها مفهوم تاریخ" ی چهتاریخ

  

عصـر جدیـد تصـور     هـای  ا از مفهـوم بسا مستلزم آن است که مـ  چههای کهن نیز  های متن تحلیل مفهوم

آن . بـه کـار رفتـه اسـت    " دولـت "ای چـون   خوانیم کـه در آن واژه  متن کهنی را می. روشنی داشته باشیم

را بیان کند، مفهومی است کـه در  " دولت"مفهومی که نوع . شود به عنوان نوعی از دولت تلقی می" دولت"

ردازی که در گذشته در مورد دولت به عنوان دولـت  پ کارهای نظری مفهوم. عصر جدید پرداخته شده است

و از سـطح    ارسطو، خود در عصر جدید موضوع کاوش نظری قرار گرفتـه " سیاست"برای مثال ، انجام شده

. همتا در تاریخ فرهنـگ انسـانی اسـت    عصر جدید، گسستی بی .اند انتقال داده شدهموضوع ابرزبان به زبان 

هرمنوتیکی برقرار میان خود با آنها را درک کنیم و به  ی بایستی فاصله های کهن، برای فهم درست مفهوم

در نوشتن تاریخ . این منظور بایستی بر دگرگونی بنیادینی که عصر جدید در فهم ایجاد کرده، آگاهی یابیم

  .های عصر جدید است ها، الویت با مفهوم مفهوم

افزون بر این در هر . جدید یکسان نیست ، چرخشگاه آغاز عصرهای زبانی و فرهنگی مختلف در حوزه

پردازی  ای در مفهوم کننده ای بایستی جداگانه تعیین کرد که کدام دوره از عصر جدید نقش تعیین حوزه

  .است  داشته

شناسی تاریخ  همتایی در طرح و تکامل و کاربست نظریه و روش ک، که سهم بیِلراینهارت کوِز

 ی و به طور مشخص صد سالهگذار از قرن هجدهم به قرن نوزدهم  ی ورهد ،ها دارد، در مورد آلمان مفهوم

فرهنگ تاریخی زبان −  های بنیادین تاریخ مفهوم"جلدی  شتکتاب ه. داند را مهم می ۱۸۵۰تا  ۱۷۵۰

های  سرپرستی او و دو مورخ دیگر با مشارکت جمعی از دانشمندان رشته، که به ۹"اجتماعی-سیاسی

به  ۱۸گذار از قرن تاریخی  ی منتشر شده، بر روی دوره ۱۹۹۷تا  ۱۹۷۲سالهای  انمی مختلف علوم انسانی

صفحه،  ۹۰۹۰این کتاب در . داردپیش و پس آن نیز توجه  ی که به دورهضمن این ،متمرکز است ۱۹قرن 

 لت،اند دو که از آن جمله ،نماید بازمیصفحه  ۶۰تا  ۲۰هایی با حجم  در مقالهمفهوم بنیادی را  ۱۲۰تاریخ 

، ملتپیشرفت، سکوالریزاسیون، عصر جدید، ایدئولوژی، ، حزب، آزادی کراسی،ودمسلطنت، جمهوری، 

  .خود تاریخ و طبعًا انقالب قانون اساسی، نیاز، طبقه، کمونیسم،

اجتماعی در فرانسه -های بنیادی سیاسی دست اندر انتشار فرهنگی حاوی مفهوم دانشمندان آلمانی

های تاریخی  در کانون پژوهش ۱۰.اند متمرکز شده ۱۸۲۰تا  ۱۶۸۰ی سالهای هستند که در آن بر رو

کاوشگران تاریخ زبان سیاسی در  .گذار از رژیم کهنه به رژیم نو قرار دارد ی میشل فوکو نیز دوره ی پرآوازه

ی کننده برا ی تعیین کارشان به مکتب کمبریج شهرت یافته است، دوره ی انگلستان بویژه کسانی که شیوه

  ۱۱.گیرند مفهوم پردازی در این کشور را از آغاز قرن شانزدهم تا آغاز قرن نوزدهم در نظر می

                                                      
9  Werner Conze, Otto Brunner, Reinhart Koselleck (Hrsg.), Geschichtliche Grundbegriffe - 

Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache. (Sonderausgabe) 8 Bde. Stuttgart 2004. 
10  R. Reichardt, E. Schmitt (Hrsg.), Handbuch politisch-sozialer Grundbegriffe in Frankreich 

1680-1820, München 1985ff. 
11  Cf. Jörn Leonhard, "Grundbegriffe und Sattelzeiten", in: Rebekka Habermas (Hrsg.): 

Interkultureller Transfer und nationaler Eigensinn: Europäische und anglo-amerikanische 
Positionen der Kulturwissenschaften, Göttingen 2004, S. 84.  
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شود، از این نظر نیز  اجتماعی به عصر جدید می- های سیاسی ای که در نوشتن تاریخ مفهوم  توجه ویژه

تاریخ "اله آنچه در این مق .محصول عصر جدید است خود نویسی که این نوع تاریخکند  موجه جلوه می

هگل آن را رود  تصور میکه  ۱۲است Begriffsgeschichteشود، برگردان ترم آلمانی  خوانده می" ها مفهوم

  .داند ورز می ها را شکلی از تاریخ تأمل تاریخش تاریخ مفهوم ی هگل در فلسفه .باشدوضع کرده 

آلمانی باعث پیشرفت  اندیشی تاریخی. تاریخی است ی آلمانی در قرن نوزدهم، اندیشه ی اندیشه

تالش  های یکی از ثمره های ایرانی خود زبان شناسی تاریخی زبان. شود شناسی تاریخی می زبان

دارای سنت قوی  ی فلسفه تأثیرهای متقابل چهار جریانبا در قرن بیستم، . شناسان آلمانی است زبان

شناسی و تاریخ اجتماعی و اقتصادی و  جامعهشناسی تاریخ،  نویسی و اندیشه بر روش اندیشی، تاریخ تاریخی

" ها تاریخ مفهوم" ی پژوهشی ویژه ی ، ایده و شوق ایجاد حوزهتاریخی )سمانتیک( معناشناسی سرانجام

در . در آلمان اصطالحی جاافتاده است در اوایل قرن بیستم" ها تاریخ مفهوم"اصطالح  .شود برانگیخته می

اوایل منتشر شده و در  ۱۹۱۰ ی اوایل دهه، که در سه جلد در ۱۳نرمایوتفریتس تألیف  فلسفه ی نامه واژه

مایوتنر در اولین . به کار رفته است" ها تاریخ مفهوم"بار اصطالح  ۹به چاپ دوم رسیده،  ۱۹۲۰ دهه

: نویسد ، بالفاصله به دنبال آن می)۱۳. ، ص۱ .ج، ۲. چ(کند  موردی که از این اصطالح استفاده می

امروزین از آن را  ی تاریخ یک واژه را بهتر بشناسد، ظرایف استفاده ی شده راموشهرکس رخدادهای ف«

، از پیشروان نقد )۱۹۲۳-۱۸۴۹(فریتس مایوتنر  ».ای است حقیقی هر واژه ی تاریخ، سنجه. فهمد بهتر می

کند و کال به  یکه در بیان ایجاد اخالل م ،ها واژه  به خاطر دگردیسیداند  الزم میاو نقد زبان را  .زبان است

  .خاطر نقشی که زبان در تحریف واقعیت دارد

های اصلی نقد زبان  بازگشت به آغاز یک مفهوم، اصطالح یا شکل بیان و پی گرفتن تاریخ آن از مایه

 ی گئورگ گادامر نیز انگیزه-و در هرمنوتیک هانس هایدگرمارتین  ی در نقد مابعدالطبیعه به شیوه. است

" پژوهشی آلمان ی جامعه"ای در  گادامر مدتی رئیس کمیسیون دولتی. آفرین است بازنمود آغاز، نقش

(DFG)  های این کمیسیون بیشتر به تاریخ  در پروژه. ها بود پرداختن به تاریخ مفهومبود که موضوع کارش

ین ا .است ۱۴"تاریخی فلسفه ی نامه واژه"در این زمینه  کاری کارستان. پرداختند های فلسفی می مفهوم

مفهوم  ۱۳۷۰ تاریخی شرح ی دربرگیرندهانتشار یافته و ) ها بعالوه جلدی حاوی نمایه(جلد  ۱۲نامه در  واژه

  .اند عظیم را فراهم آورده ی متخصص این مجموعه ۱۵۰۰ .فلسفی است

. بوده است ۱۵"ها آرشیو تاریخ مفهوم" ی انتشار مجله" تاریخی فلسفه ی نامه واژه"درآمد کار روی  پیش

بنیان  ۱۹۵۵در سسال  ها تاریخ مفهوم برانگیزنندگان مهم کار رویاز  ۱۶ن مجله را اریش روتهکرای

نشریه همچنان . تاریخی را فراهم آورد ی نامه او بر آن بود که از راه این سالنامه مواد یک واژه. گذاشت

                                                      
" مفهوم"توانیم بگوییم، ولی ممکن است در این ترکیب،  میهم " تاریخ مفهوم"، "ها تاریخ مفهوم"به جای    ۱۲

 Histoire desو به فرانسه " تاریخ المفاهیم"را به عربی  Begriffsgeschichte. عنوان صفت درک شود به

concepts اند های زیر برگردانده به انگلیسی آن را به صورت. اند گفته:  
 History of concept, history of concepts, conceptual history, history of meaning. 
13  Fritz Mauthner, Wörterbuch der Philosophie, 3 Bde., 1. A: 1910-11, 2. A: 1922-23. 
14  Joachim Ritter , Karlfried Gründer und Gottfried Gabriel (Hrsg.), Historisches Wörterbuch der 

Philosophie, Basel bzw. Darmstadt. 1971–2007. 
15  Archiv für Begriffsgeschichte. 
16  Erich Rothacker (1888-1965). 
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 تاریخی فلسفه ی نامه هواژ ی کننده و به نوعی تکمیل) در هامبورگ" ماینر"در انتشارات (شود  منتشر می

  .است

جلدی  کتاب هشتدوم قرن بیستم پیش بردند،  ی ها در نیمه بزرگ دیگری که آلمانی ی پروژه

های راینهارت کوزلک  این کتاب تجسم ایده. که پیشتر به آن اشاره شداست " های بنیادین تاریخ مفهوم"

-۱۹۲۳(راینهارت کوزلک  .شناسند او می را به نام" ها تاریخ مفهوم"است و کوزلک کسی است که اکنون 

های تاریخ، فلسفه، حقوق  او در رشته. اخیر است ی آلمان در دوره آور پراعتبار و نام یکی از مورخان) ۲۰۰۶

های  در دانشگاه و درس خواند) انگلستان(و بریستول ) آلمان(های هایدلبرگ  شناسی در دانشگاه و جامعه

 .ر بریستول، هایدلبرگ، بوخوم، بیلفلد، توکیو، شیکاگو و نیویورکمختلفی تدریس کرد، از جمله د

هستند یا این که تاریخ مفهومی را تشریح  "ها تاریخ مفهوم" ی های او عمدتا یا در مورد نظریه نوشته

کار است، از آن دسته از  ای در مجموع محافظه او یک لیبرال استخواندار است، فرهیخته .کنند می

های واالی فرهنگی  اگر نخبگان کشور از ارزشند ا که بر این گمان است آلمانی نیت وشخ کاران محافظه

 ی این جمله" اگِر" .توانست آن بال را بر سر آلمان و جهان بیاورد هیتلر نمی ی کردند، دارودسته دفاع می

و اریش روتهکر، " تاریخی فلسفه ی نامه واژه" ی یوآخیم ریتر، مدیر اصلی پروژه. دالنه است شرطی، ساده

آمدند، از آن دانشگاهیانی بودند که  ، که از سنت فرهیختگی آلمانی می"ها آرشیو تاریخ مفهوم"گذار  بنیان

پس از جنگ هم توضیح خاصی . ها درآمدند نازی سلکتا هیتلر به قدرت رسید، در برابر او وادادند و به 

و به عنوان فرهنگی،  اند ن هم در بروز آن سهم داشتهای رخ داده و آنا  انگار نه انگار که فاجعه. نداشتند

موشکافی تاریخی و آشنایی . گیریم درس مهمی می ،از این نکته. اند فرق فرهنگ و ضد فرهنگ را درنیافته

آن به کار بریم و  یدرستبا قضاوت ها را  کنند که مفهوم ها به خودی خود تضمین نمی با تاریخ مفهوم

  .و مقصودها را درست تشخیص دهیم معناهاهنگام که باید، 

  

  ها و روش تاریخ مفهوم  نظریه ی مختصری درباره

  

نه ساشنا شناسی زبان از کجا آمده، کاری ریشه قانون به لحاظ دیرینه ی جو شویم که برای مثال واژه اگر پی

از  قـانون  .گوینـد  مـی  ۱۷نواژشناسـی شناسی یـا بُ  ها را ریشه دانش پردازنده به اشتقاق تاریخی واژه. ایم کرده

آید که در زبان روزمـره بـه    یم κανών (kanon) از :استیونانی آن  ی ریشه ،است عربی به فارسی راه یافته

 مـا  لولـه اسـت و  بـه شـکل   نی،  .است  آمده مستقیم می  اند که به کار کشیدن خط گفته راستی می خیزران

 kannaکنـیم کـه بـه     کانـال اسـتفاده مـی    لفـظ وار از  ای یـا لولـه    امروزه برای مشخص کردن مجرایی لوله

در زبان ما قنات است، که ابتدا نیزه و چـوب   kannaشکلی از حضور . تبار استهم kanonگردد که با  برمی

اند  نکه قانون و قنات همریشهخالصه ای. داده و بعد بیشتر در معنای کاریز به کار رفته است دستی معنا می

: ، آرامـی qanae: عبـری (انـد   های سامی گرفته از زبانرا اصل لغت یونانیان خود . آیند و هر دو از یونانی می

qanjaآشوری-، بابلی :qanu.(  

                                                      
  .etymologyبرای ) فرهنگ علوم انسانیدر (های داریوش آشوری  هر دو برابرگذاشته   ۱۷
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ای برای کشیدن خط راست و سنجش راستی خط    قانون در یونانی معنایی استعاری یافته و از وسیله

از یونانی به عربی وارد زبان عربی " نهضت ترجمه"در همین معنا، در . تبدیل شده است  هسنجه و قاعدبه 

در  .طب استو فنون، ، دستور زبان و از میان علوم  منطق عمدتا کاربست آن در آغاز ی حوزه. شود می

ر کهن در آثا ۱۸.دانش است-های یک هنر قاعده ی است که به معنای مجموعه" قانون صناعی"طب، قانون، 

اند، نه  دین و فقه، دارای حکم. خوریم برنمی" قانون اسالمی" یا کاًل" قانون فقهی"به اصطالحی چون 

از . شناسی است که از لفظ قانون چگونه و در کجا استفاده شده، فراتر از ریشه بارهدر این   بحث. قانون

های مختلف استفاده  ها و دوره وزهشناسی که درگذریم و به موضوع استفاده از مفهوم و شرح ح بحث زبان

-نگاه ما، به جامعه است، یعنی ما زبان سیاسی .ایم گذاشته ها از آن بپردازیم، پا در قلمرو تاریخ مفهوم

شناسی تاریخی است، در عین اینکه  شناسی و سیاست کنیم جامعه کاری که می. کاویم اجتماعی را می

  .اسی تاریخی استتر معناشن بیانی مشخص شناسی است، به زبان

تاریخ " ی ای نظریه های پایه شناسی تاریخی از بحث میان معناشناسی تاریخی و جامعه ی رابطه

تاریخ " یا "معناشناسی−شناسی جامعه" به سخنی دیگر( "معنا-جامعه"کوزلک دوگانگی . است" ها مفهوم

او . در یک یگانگی نظرورزی کندرا حفظ کرده و نکوشیده است برای رفع آن  )"ها تاریخ مفهوم –اجتماعی 

تمایل من به این «: نویسد کوزلک می .داند نمی واکاستنیرا به هم یا به چیزی سوم " معنا"و " جامعه"

به محتوای زبان و آنچه : انگیز ببینم میان تاریخ زبان با تاریخ امور واقع را پرسش ی است که رابطه

محتوای : و درست برعکس. آنی است که در تاریخ واقعی استدرآمدنی است همواره کمتر یا بیشتر از  بیان

نویسی مدام بایستی  به همین دلیل تاریخ. آید تاریخ همواره کمتر یا بیشتر از آنی است که به بیان درمی

  ۱۹».کار خود را از سرگیرد و تاریخ گذشته را از نو بنویسد

پس از  ی دورهبه زبان در افراطی  هید اصالت ادهد و ب تقلیل نمی" گفتمان"کوزلک، تاریخ را به 

نشانگر  ،مرزهای زبان من« ویتگنشتاین در این باره که سخن او از. کند ، همراهی نمی"چرخش زبانی"

مرزهای جهان  ،مرزهای زبان من" کند که گویا تی را نمیآلیس ایدهاین برداشت  ۲۰».اند مرزهای جهان من

کند، اما  نیاز نمی ه پیش برده شود، ما را از بررسی جهان بیبررسی زبان، زیر هر عنوانی ک ۲۱."من هستند

این از آن . ای به زبان داد، تا این حد که گفت زبان، جهان خود را دارد در بررسی جهان باید جای ویژه

به لحاظ «. روست که زبان عالوه بر این که معطوف به جهان است به خود نیز معطوف است

                                                      
و بباید دانست که قانون صناعی در معالجت امراض آن بود که اول اجناس امراض بدانند، پس اسباب و «   ۱۸

آن بشناسند، پس به معالجٔه آن مشغول شوند؛ و امراض انحرافات امزجه باشد از اعتدال، و معالجات عالمات 

، ۱۳۵۶خوارزمی، : ، تهراناخالق ناصریخواجه نصیرالدین طوسی، (» .آن رد آن با اعتدال به حیلت صناعی

  )۱۶۸. ص
19  Reinhart Koselleck, Zeitschichte, a.a.O., S. 14f. 

: سلطانی، تهران الدین ادیب میرشمس ی ، در اینجا به نقل از ترجمه۵.۶ ی گزاره،فلسفی–طقیمن ی رساله   ۲۰

  .۸۹. ، ص۱۳۷۱انتشارات امیرکبیر 

  :آلیستی از سخن ویتگنشتاین، بنگرید به و برداشت ایده (linguistic turn)" چرخش زبانی" ی درباره   ۲۱

هشتم و نهم،  ی ، شماره)اصفهان(مهراوه  ی هنام ، در فصل"زنیم وقتی که حرف می"محمدرضا نیکفر، 

  .۳۲-۱۱. ، ص۱۳۸۷بهار و تابستان 
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دهد، و  هم به یک پیوستگی رخدادی خارج از زبان ارجاع می: دوگانه دارد کارکردیشناسی، زبان  شناخت

زبان بر این قرار، به لحاظ تاریخی، همواره خودنگر . شود به خودش معطوف می –با این کارش  –هم 

  ۲۲».است

ما بیشتر با حرف . به دهان دیگران است عمدتًا ها بلکه در جامعه، ما چشممان نه دوخته به واقعیت

آورد و پشت حرف، گاه هیچ چیزی جز حرف  حرف حرف می. سوی حرف واقعیت آنار داریم تا سروک

با دار در مقایسه  حرف مایه ،در تاریخ. گوییم ای از واقعیت را حرف مفت می بدون اتکا به مایه حرِف. نیست

بزرگی از بخش . رود از طرف دیگر اگر حرف مفت نزنیم، فرهنگ از دست می ۲۳.بسی نادر استحرف مفت 

ترین  شعرهای حافظ، که از پرمایه. اند مایه های بی شوند، حرف های واالی آن می فرهنگ، که شامل جلوه

لزومًا آن  ی گزارش دربارهاما . مایه باشد ممکن است سخنی یکسر بی. اند اند، از این مقوله حرفها به فارسی

های مختلفی  سخن به شکل. مایه باشد کمممکن است  خود این گزارش ی گزارشی درباره. مایه نیست بی

خودنگرانه است، چون سخنی  یگزارش ،خوانیدش اینک می ای که هم نوشته. تواند خودنگر باشد می

نویسد،  ها را می کوزلک، خود تاریخ مفهوم. های کوزلک نوشته ی ای است درباره سخن است، نوشته ی درباره

در این میان معلوم . بسی حرفهاست ی نوان حرف، فشردهحرف است و مفهوم به ع ی یعنی حرفش درباره

 ی زنیم درباره گویا فقط حرف می. رسیم سوی زبان می نیست که ما کی، کجا و چگونه به واقعیتی آن

  .حرف

اگر زبان، تنها به واقعیت معطوف . کند خودنگری زبان است که چیزی چون ایدئولوژی را ممکن می

زند، به هر  کسی حرفی می. آمدند های ایدئولوژیک پدید نمی شد، نظام بود و حرف روی حرف سوار نمی

 ی الیه. شود شود و تفسیر خود تفسیر می کنند، تفسیر نقل می یابد، حرف او را تفسیر می دلیلی اهمیت می

یک  .توان فهمید که اصل داستان چه بوده است دیگر به سختی می. شود زبانی چیده می ی زبانی روی الیه

سازی است و نکوهیده است؛ ولی بخش بزرگی از فرهنگ، مگر چیزی جز  چهل کالغ کردن شایعه کالغ

مانع توانیم  میانتقادی همواره این دلخوشی را داشته که  ی یک کالغ چهل کالغ کردن است؟ اندیشه

ل ماجرا های ایدئولوژیک شویم، اگر ته و توی داستان آن کالغ اول را درآوریم و بگوییم، ک سازی شایعه

توان گفت که  های بسیار خوبی در این زمینه نوشته شده و می نوشته. چگونه آغاز شده و ادامه یافته است

این نشان . اند آنان تأثیر اندکی به جا گذاشتهولی . اند های بزرگ را آشکار کرده راز اسطوره ،روشنگران

" شایعات"ای معتقدند که  عده. کل استدهد که تخریب بناهایی که از زبان درست شده، تا چه حد مش می

ها را  دیگری جای آن "شایعات"توان خنثی کرد؛ باید منتظر ماند تا  بزرگ فرهنگی و تاریخی را نمی

  .دنبگیر

                                                      
22  Reinhart Koselleck, Begriffsgeschichten. Studien zur Semantik der politischen und sozialen 

Sprache, Frankfurt/M 2006, S. 21. 
خواندنی درباب انباشته بودن فرهنگ از  ای این اثر هری فرانکفورت، فیلسوف معاصر آمریکایی نوشته   ۲۳

  :فضوالت است
 Harry G. Frankfurt, On Bullshit, Princeton UP 2005. 
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کنیم، یا باید چشم و گوش و دهان دربندیم، یعنی نبینیم و  "سازی شایعه"به سهم خود اگر نخواهیم 

یک شکل نقد زبان آن . دست به انتقاد بزنیمروشنگری باشیم و  ی شهنشنویم و نگوییم، یا اینکه در اندی

گو بودنش، و به  ای را واکاویم و آن را بسنجیم، به لحاظ تهی بودنش، هرزه پردازی دوره است که سخن

هایی را برانگیخته  اش، اینکه حرف خود عمل بوده، مانع از کارهایی شده و نابکاری عملی ی لحاظ مایه

گری پیش رویم که  شانیم نقد را متوجه یک دوران تاریخی کنیم و با آن درکی از سنجتو می. است

تعیین خاستگاه، روش و مرزهای چیزی نقادی عصر روشنگری است و نقد را همچون  ی فلسفه ی برپایه

   ۲۴.فهمد می

این نوع پرداز  ولی کوزلک، نظریه. تواند نوعی نقد زبان باشد به همین معنا می "ها تاریخ مفهوم"

های خود او برای تعبیرهای نقادانه  بحث. کند عزیمت نمینقادی  ازخود  ی نویسی، در معرفی نظریه تاریخ

ها عملی نقادانه است و این تشخیص، شرط الزم  های زمانی مفهوم تشخیص الیه. از آنها مستعدند

حاصل تعبیر انتقادی . براندازنده پیش رود ،ای است که بخواهد در برابر یک ایدئولوژی گری سنجش

  .شود های آن می های ایدئولوژیک مفهوم کوزلک، نقد زبان برای بازنمودن الیه ی نظریه

مکتب "های خویشاوندی چون تحلیل فوکویی گفتمان یا تاریخ زبان سیاسی در  ها و روش در نظریه

ای در  های گزاره زنجیره و ها گزاره ،موضوع بررسی )آن در پی خواهد آمد ی که توضیحی درباره" (کمبریج

، جنسی و همانندهای اینها هویت و های قضایی، پزشکی زبان- آنچه به عنوان پارهدر  یا است زبان سیاسی

طور  هب ،های اصلی یک دوران تمرکز بر مفهوم" ها تاریخ مفهوم"در رویکرد . منطق گسترش خویش را دارند

های دیگر در عمق معنایی آنها، چندپهلویی  سه با واژهها در مقای امتیاز مفهوم. مشخص دوران جدید است

  .ای است که در آنها نهفته است آنها و در انرژی

این . گیریم را در نظر می" طبقه"مفهوم : ها، شاید این مثال گویا باشد در مورد انرژی نهفته در مفهوم

مارکسیسم در این کلمه . رددیگری سپ ی ای نیست که به سادگی بتوان جای آن را به واژه مفهوم، واژه

تواند سامان  مفهوم می .دهد ای گنجانده که تا در متنی بنشیند، کلیت آن را زیر تأثیر خود قرار می انرژی

یک متن را به هم زند و آن را سرنگون کند، چون خواننده ممکن است برنهد که متن به روح طبقاتی 

سرنوشت متن تابع سرنوشت برداشت از . ادار استمفهوم طبقه خیانت کرده، یا برعکس، سخت به آن وف

شاید گفته شود که این مفهوم بسیار ایدئولوژیک است و انرژی ایدئولوژیک آن است . شود این مفهوم می

  .شود که مانع آزادی ذهن می

ای چون این  گوییم؟ به احتمال بسیار در عصر جدید، هیچ کلمه چه می" آزادی"خود مفهوم  ی درباره

کند، ابتدا توسط متجددان؛ اما  در جامعه رواج پیدا می. این کلمه به راستی ویرانگر است. نرژی نداردکلمه ا

همچشمی یا حتا این تصور که درک درست از آزادی -و-گرایان نیز به دلیل چشم رسد که سنت زمانی می

ه کند، به تدریج اختیار خود استفاد" آزادی"گفتاری که از  .کنند را آنان دارند، شروع به استفاده از آن می

های  شود، مفهوم نیست؛ آزادی گام به گام بر آن چیره می" آزاد"آن گفتار  ،دهد؛ دیگر را از دست می

ای آغاز  رساند تا گفتار تازه رسد که گفتار را به پایان می کند، و زمانی می زند یا قلب می اصیلش را پس می

آزادی را . ادی مقاومت شود و صالی بازگشت به بنیادها داده شودآید که در برابر آز بسیار پیش می. شود

                                                      
24  Cf. Kant, Refl. 4466. 
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البته از این . به متن برساند ،گذارند، اما این مفهوم باز حضور دارد، تا خود را از کنار، از حاشیه کنار می

. شمار همراه است گردهای بی پیشروی بسی کند است و با عقب. بینی بیجا رسید تصویر نبایستی به خوش

نهفته در مفهوم آزادی نسبت  ی توانیم به کارمایه ای که آن را می ، پیشرویجود این، حرکت وجود داردبا و

   .دهیم

وقتی در مورد آن از وجود یک انرژی درونی . شود تصور مشابهی داشت نیز می" قانون"از مفهوم 

ار خود مفهوم گوییم، منظورمان این است که برای مثال اگر یک حکومت خودکامه در گفت سخن می

های دیگر ثابت  عامل ی است، با فرض اینکه همه" حکومت قانون"را وارد کند و مدعی شود که " قانون"

دانیم که  البته می. زده گردد یا خود بحران زا شود مانند، بایستی انتظار داشت که آن ادعا روزی بحران

در " قانون"لفظی چون . کند زده نمی حرانب اند و تنها این ادعا حکومتی را های دیگر بیکار ننشسته عامل

همه در برابر قانون " ،"باید به قانون احترام گذاشت"(نشیند  ای خاصی می های گزاره ها و زنجیره گزاره

های خاصی را پس   ، مفهوم...) "پارلمان"، "تقسیم قوا"(های خاصی همگرایی دارد  ، با مفهوم...)" اند برابر

 –های عصر جدید  گذاری و رویدادهای مثبتی را به لحاظ ارزش...) " نظمی بی"، "حکومت مطلقه"(زند  می
دار شدن مفهوم  اینها باعث انرژی ی همه...). های دموکراتیک، دستاوردهای تجدد انقالب(آورد  به یاد می

  .شوند می" قانون"

اربردهای آغازین واژه شناسی آن آشنا شدیم و به ک کاویم؟ پیشتر با ریشه چنین مفهومی را چگونه می

  :هستندها مطرح  برای ما اکنون این پرسش. اشاره کردیم

به " حکومت قانون"بار شد که آن را در ترکیبی چون " قانون" ی ای بر واژه از کی معنای تازه ⎯

ز به اعتبار آتشی که در درک سنتی وس جهان− ز تبدیل کرد؟ اس ز جهانوس یک مفهوم جهان

  .ساز به اعتبار نویدی که به سامانی نیکتر داد ماعی انداخت و جهاناز حکومت و سامان اجت

 اش استقبال شد؟ متجددانه چه شد که از مفهوم در این معنادهی ⎯
  ؟ه استای از آن استقبال شد در چه محیط اجتماعی ⎯

  ؟ه استو احیانًا کی دوباره باال گرفت هکی رواج آن کاستی گرفت ⎯

؟ انرژی ه است؟ کاربست آن تا چه حد تعهدآور بودته اسای به جا گذاشت چه تأثیر عملی ⎯

  ؟ه استداشت هاییدرونی آن چه افت و خیز

  ؟ه استهایی همنشین بود ها بیشتر با چه مفهوم در متن ⎯

به لحاظ معنا داشته که با آن  از گذشته هایی های فرهنگی و مفهوم سنت هچه ربطی ب ⎯

  هایی دارند؟ مشابهت

تا چه حد مدیون   های دیگر چیست؟ مفهوم نای آن در فرهنگفرق معنای آن در نزد ما با مع ⎯

  ترجمه است؟ آیا غنا و رشد معنایی آن به ترجمه وابسته است؟

هایی همساز و با چه  هایی گرفته است؟ با چه صفت مفهوم در طول تاریخ خود چه صفت ⎯

  هایی ناهمساز بوده است؟ صفت

آغاز معنایش یگانه بوده، احیانا کی، چگونه و معنایی یگانه داشته و دارد؟ اگر در  ،آیا مفهوم ⎯

  چرا دومعنا یا چندمعنا شده است؟

  .دنکن هایی پیدا می مورد به مورد تفاوت ها طبعًا پرسش. نیست کاملها  فهرست این پرسش
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. ای دارند ها اهمیت ویژه های باال دو پرسش آخر برای نشان دادن پویش معنایی مفهوم از میان پرسش

توان  نمایند که چگونه می توان یکی تلقی کرد، به خوبی بازمی اند و آنها را می ش که همبستهاین دو پرس

در ها  پرسش که این افقیاز آن . ها ای کرد فراتر از ثبت تحول ایده نویسی تاریخ" ها تاریخ مفهوم"زیر عنوان 

هایی که پس از  جویی ارهدر متن چ: کنیم میارائه را  ی مختصرینماگشایند،  می" قانون"مورد مفهوم 

کند و  رواج پیدا می" قانون"شود، مفهوم  ماندگی آغاز می شکست در جنگ با روس و ادراک ناتوانی و عقب

و " نظم"های همنشین آن  مفهوم ،در آغاز. افتد میاجتماعی جا -به تدریج به عنوان یک ترم سیاسی

بدون " قانون"نه، یعنی در آغاز " انون اسالمیق"شود، اما  نیز مطرح می" قانون اسالم. "هستند" نظام"

شود، در اولین بازخوانی   عزیمت می" قانون"بدون تفریق و تبعیضی به نام  از مفهوِم. شود جدایش دیده می

در تقابل نیست با شود  تصور میشود که  اختراع می" قانون شرع اسالم"چیزی به نام  ،سنت به کمک آن

 آن بر این که مضمون )به جز تا حدی آخوندزاده( فکر نو در ایران، کسی از پیشروان ."قانون"مفهوم 

های آغازین، اسالم به صورت صفت تبعیضی درنیامده است  در متن. کند چیزی است یکسر نو، تأکید نمی

قانون در آغاز نماد نظم است و نظم ناظر بر امنیت و . قانون اسالمی را از قانون غیر اسالمی جدا کندتا 

های پایدار گفتمان قانون در ایران این است که با گفتمان  از ضعف. ن و امور خزانه و مالیات استقشو

بنابر دریافت آغازین از " قانون. "گیرد گفتمان قانون، بر گفتمان آزادی پیشی می. آزادی یکی نبوده است

برای بهبود  شود رجال می امید" قانون" .پیوند سنت و تجدد باشد، آزادی نه ی حلقه سته استتوان میآن 

نهد که راه  هایش در فرنگ برمی ها و شنیده با تأثیرگیری از ملکم و دیده مستشارالدوله. اوضاع مملکتی

مبتنی بر این  یک کلمه ی در عنوان رساله" یک" ۲۵.قانون ی کلمه: است" یک کلمه"نجات مملکت در 

را  آنهابیند، اما  میان قانون و شرع را میتفاوت  مستشارالدوله .درک است که قانون در ذات خود یکی است

ذات اسالم، که . او معتقد است که قانون ذات واحدی دارد. رساند باوری دوگانه به وحدت می از راه یک ذات

این دو ذات از نظر . کند های تاریخی را رفع می ها و جدایش شود، پراکندگی خوانده می" روح اسالم"

آخوندزاده  .بوده است" روح االسالم" یک کلمه ی عنوان دیگر رساله. اینتی ندارندبا هم مب مستشارالدوله

با این تذکر هنوز تا حد جدابینی قانون  تذکردهنده. دهد که قانون و شرع یکی نیستند به او تذکر می

صورت جا نیفتاده و اسالم به " قانون اسالمی"رود، چون هنوز ترم  اسالمی از قانون غیراسالمی پیش نمی

ولی . دهد خود را نشان می به زودی تقابل. کشد این امر چندان طول نمی. صفت تبعیضی درنیامده است

. است که قانون یک کلمه است و آن یک کلمه با روح اسالم تقابل ندارد اینخط قالب بر جنبش مشروطه 

گرایان هم ترم  سنت. شود خواهان تثبیت می به عنوان صفت تبعیضی در گفتمان مشروعه "یاسالم"

را به " قانون اسالمی"و " قانون شرعی"هایی چون  ای ترم پذیرند و بدون مشکل فکری جدی را می" قانون"

دیگر دو . گیرد اولین جدایش مهم در مفهوم قانون صورت می" قانون اسالمی"با جا افتادن . برند کار می

. انگیزاند جدایش بعدی را جنبش چپ برمی .قانون داریم، قانونی که دینی است، قانونی که دینی نیست

گذارد میان قانونی که به نفع  او فرق می. بینیم تقریر روشن تفریق چپ را در دفاعیات تقی ارانی می

                                                      
  :بنگرید به" قانون"مهم در گفتمان  ی در مورد این رساله   ۲۵

مبانی نظریٔه : ۲بخش  ،۲.تأملی دربارٔه ایران، ج( حکومت قانون در ایران ی نظریه: سیدجواد طباطبایی

 .به بعد ۱۹۷. ، ص۱۳۸۶انتشارات ستوده، : ، تبریز)خواهی مشروطه
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گذاری را بر متن یک وضعیت تازه، وضعیتی متفاوت با  او این فرق .هاست و قانونی که به ضرر آنهاست توده

 آرمان ی جامعه نظم برقرار شده بود، جامعه قانون داشت و حال برپایهدر . مشروطیت، انجام داد ی دوره

چپ . این تاختن را خود این نظم میسر کرده بود. شد یک نظم و قانون بهتر به نظم موجود تاخته می

چپ آزادی را پذیرفت، . فاصله گرفت" قانون"دیالکتیکی را درنیافت و یکسر از گفتمان  ی ایران، این رابطه

ادبیات ضد اخیر در ایران  ی ساله ۷۰ مند کیفیت ادبیات. را نه، و آزادی را در برابر قانون گذاشتقانون 

ها  توده. مضمون اصلی این ادبیات شورش در برابر نظم فعلی به امید برقراری نظمی بهتر است. قانون است

  .شوند تا زمانی قانون خودشان را داشته باشند به شکستن قانون فراخوانده می

غیر  –اسالمی "تاریخ معاصر ایران بازنمودنی است از راه بازنمایی دو جدایش  های مهمی از فصل

در جدایش این دو میان  ی تا زمان انقالب اسالمی زاویه ".ها علیه توده –ها  به نفع توده"و " اسالمی

صور اینهمانی آنها پا ت ی ها برپایه برخی جریان. آید و نظم مستقر چندان به چشم نمیقانون برخورد به 

های ناشی از  سرگردانیولی شود،  ائتالف تا حدی درهم شکسته می ،۱۳۵۷پس از انقالب  .گیرند می

  .بارزی دارد ی ماند که در پوپولیسم و در برخورد به این پدیده جلوه آمیزی آنها به جا می درهم

و  شد" یک کلمه"ی احیای ای برا کوشش دوباره عصر جمهوری اسالمی "طلبی اصالح" ی در دوره

بازگشت به . اینکه این کلمه را باید پاس داشت و تبعیت از قانون بر تبعیت از هر ارزش دیگری مقدم است

در میان روشنفکران سکوالر نیز . و تصور یگانگی روح قانون و روح دین، شکست خورد" یک کلمه"

از فکر آنان نیز چندان استقبالی . ج داده شودگرایی روا مدنی، نوعی قانون ی کوشش شد از راه بحث جامعه

کدام . کند ای را نمایندگی نمی اند، اما قانون، ارزش عمده قانونی شاکی نظمی و بی همه از دست بی. نشد

جدایش مهم دیگری  .زده است گفتمان قانون بحران. کند قانون؟ این پرسش مفهوم قانون را چندشقه می

قانون بر دو گونه  .ی حقوق زنان است ، جدایش برپایهدر حال ژرفایابی است که در این مفهوم بروز کرده و

  .علیه زن –به نفع زن : است

روشن کرده باشد که این نکته را شاید ای که از تاریخ مفهوم قانون به دست داده شد،  طرح شتابزده

در . برای آن تعریف کنیمای را  هنوز این مفهوم ثبات معنایی نیافته است، تا حدی که بتوانیم چارچوبه

توانیم  در مورد هر چیزی می. اجتماعی همین داوری صادق است- های بنیادین سیاسی مفهوم اکثرمورد 

. در نظر گیریم و آن را، آنچنانکه پیشتر گفتیم، در برابر یک معنای داده شده بگذاریم" حقیقی"مفهومی 

 ی جملهتوانیم چنین کنیم، اما فرق است میان  میدارای موازین جاافتاده نیز  ی های پیشرفته در جامعه

در " ...) این مجلس حقیقی نیست"، "این دولت حقیقی نیست" ("این آزادی حقیقی نیست" ی کنندهانکار

؛ توان معنایی را به چالش کشید پویش معنایی در همه جا وجود دارد و در همه جا می. آنجا و در اینجا

  .جود ندارددر همه جا بحران معنایی و ولی

ما را با پردازیم،  ها، که در پایان نوشته اندکی به آنها می ثباتی مفهوم و بحران بی بحران معناشناختی

را پیش بریم، کار را بایستی " ها تاریخ مفهوم" ی د که اگر بخواهیم در ایران پروژهنکن این مشکل مواجه می

، اند ای مشابه آن را پیش برده این پروژه یا برنامه در هر جایی که. ای متمرکز کنیم زمانی ی روی چه دوره

معنایابی  زماندار بودن آن،  یا در صورت پیشینه(تکوین مفهوم  ی موضوع پژوهش را دوره ی دوره

دوران مشروطیت، به طور  ی ما از آستانه. اند و تثبیت چارچوب عمومی معنای آن قرار داده) جدیدش

آیا  .آغازیم درآمد آن می پیش ی با نگاهی به دوره و خان امیرکبیر مشخص از زمان اصالحات میرزاتقی



  ۲۲

ها  میانجی ما با حرف ولی این کار به دلیل تماس بی. ای نداریم بایستی تا به امروز پیش آییم؟ ظاهرا چاره

  .خودش را دارد ی های ویژه مشکل ،ها و عمل

گزارش از آنها را برای بررسی  ی ه نحوهدانیم چه گفتارهایی را و چ ها این است که نمی یکی از مشکل

های مختلف ناروشن  وزن سنخ. هستند) تیپیک(نما  هنوز روشن نیست که چه گفتارهایی سنخ. برگزینیم

  .رود هر کس با ظن خود پیش می. است

  

  های دیگر پیوند و تفاوت با روش

  

بایـد بـه   . نمـا باشـد   خمحـدود و سـن   ، صخمشـ باید  شناختی است که موضوع کار این یک اصل مهم روش

که مستندهای برگزیـده بـرای فصـلی از پـژوهش بـه راسـتی        حاصل باشدیقین این شدنی  صورتی کنترل

-بـا روش انتقـادی   .انـد  های تاریخی بندی ها متناسب با دوره بندی فصل. دهند مسائل آن فصل را بازتاب می

سـنجیده   مشخص شده و ارزش آنها) ارهاگفتارها و کرد ی های مرجع، گزارش درباره متن(سندها  ،تاریخی

در هـر  . شود که مفهوم مورد نظر ما در آنهـا چـه معنـایی دارد    سندها تحلیل شده و گزارش می .شوند می

گزارش دوره که فراهم شـد، بـه   . دهیم های مطرح شده در باال پاسخ می هایی نظیر پرسش مورد به پرسش

. تعیین حدود دوره را طبعا باید مستدل کنـیم . رویم ال پیش میبا ی پردازیم و باز به شیوه بعدی می ی دوره

وار فراهم آید که حرکت  گذاشتن تصویرهای هر دوره پشت سر یکدیگر است تا گزارشی فیلم ،سرانجام کار

هـا، تصـویری از    زمـان -هم  از ترکیب تصویرهای .رسیم نگاری می نگاری به عمق از سطح. معنا را نشان دهد

  ۲۶.شود می حاصلزمانی -در

بدون اتکا . سنجیم کنیم و ارزش آنها را می مشخص می انتقادی-گفتیم که سندها را با روش تاریخی

توان پیش  ای را نمی ست، هیچ پژوهش تاریخیا روشننمایی آنها  به سندهایی که سندیت و ارزش و سنخ

" تاریخی"روش، . استانتقادی -یخینخست متکی به روش تار ی ها در درجه نوشتن تاریخ مفهوم. برد

تاریخش فهمید، به گذارد، که هر سندی تاریخی دارد و آن را بایستی با نظر  است، چون مبنا را بر این می

آمادگی مفروض علمی برای پذیر و  ای کنترل است، چون بر سندیت سند به شیوه" انتقادی"و روش 

  . کند کار، حکم می ی انتقاد مستدل به شیوه پذیرش

از نظر کوزلک تاریخ اجتماعی . ها مستلزم رجوع مداوم به تاریخ اجتماعی است یخ مفهومنوشتن تار

رد یا در رخداد و محیط ها رجوع کند، چون هر مفهومی که به کار َب نیز بایستی مدام به تاریخ مفهوم

ی خود به جاباید وهشش به کار برده شود و توجه آن را برانگیزد، تاریخی دارد که ژاجتماعی موضوع پ

  .ستا ها تاریخ مفهوم ،جای اختصاصی این بررسی. بررسی شود

شود، نه از این جهت  انتقادی که بر آن می. بدیل هیچ نظریه یا روش دیگری نیست" ها تاریخ مفهوم"

مهمترین انتقاد مطرح آن است که با وجود . آید است که رقیبی دارد که بهتر از پس مدعای مشترک برمی

 ی نیازی به رشته ،های زبانی ها، تاریخ سیاسی، تاریخ اقتصادی و پژوهش تاریخ اندیشه تاریخ اجتماعی،

                                                      
  ).داریوش آشوری فرهنگ علوم انسانی( diachrony: زمانی-، درsynchrony: زمانی-هم   ۲۶
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یا از . توان پیشاپیش تعیین کرد نیاز را نمی ،ولی در این مورد .نیست" ها تاریخ مفهوم"عنوان  خاصی به

  ۲۷.ه شودتابع آن است که کار چگونه پیش برد این امر طبعًا. شود شود، یا نمی پژوهش استقبال می

  با رویکردهای پژوهشی خویشاوند آن چیست؟" ها تاریخ مفهوم"فرق 

شود  مثال گزارشی تاریخی به دست داده می. ها موضوع کارند های سیاسی، اندیشه در تاریخ اندیشه

شود، اما  هایی چون عدالت، طبقه و استثمار هم بیان می در آن تا حدی تاریخ مفهوم. سوسیالیسم ی درباره

شود که برای توضیح  به عنوان مفهوم موضوع کار نیست، یعنی تاریخ آن تا حدی توضیح داده می مفهوم

  .تاریخ جنبش سوسیالیستی الزم است

شوند، بعید نیست به اثری بربخوریم با  های گذاشته می در میان آثاری که در ردیف تاریخ اندیشه

های دانشگاهی  انبوهی از رساله". رکسو ما خلدون ارسطو، ابندر نزد  دولتمفهوم "عنوانی چون 

خلدون و مارکس در گفتمان همسانی  پرسش این است که مگر ارسطو، ابن .هایی این گونه دارند عنوان

برای آنکه با هم مقایسه . اند که بتوانیم کاربست مفهومی را نزد آنان با یکدیگر مقایسه کنیم شرکت داشته

به سخن دیگر آنان باید از . استفراتاریخی پنداری ، زبانی که شوند باید به زبان دیگری ترجمه شوند

آیا چنین . کنار هم بنشینند) در واقع امروزی(تاریخ برکنده شوند، تا بتوانند در یک مجلس فراتاریخی 

شوند و معنای اصلی خود را از دست  چیزی ممکن است؟ آیا با آن ترجمه شدن و آن برکندن، تحریف نمی

و جان  ۲۹آور آن کوئنتین اسکینر ، که دو آموزگار نام۲۸"ها ب کمبریجی تاریخ اندیشهمکت"دهند؟  نمی

کار  ی ها تحولی در حوزه سنتی نگارش تاریخ ایده ی شیوه بهبا انتقادهایی از این دست هستند،  ۳۰پوکاک

تحول  گیرد و با برگرداندن ها در نظر می شأن مستقلی برای تاریخ اندیشه ،این مکتب .خود پدید آورد

و اسکینر در  پوکاک. اندیشه مخالف است ی گرایانه به حوزه اندیشه به تحول اجتماعی یعنی نگاه واکاست

کنند و اختیار گفتمان را به دست خود  ورز جدا می عین حال با پساساختارگرایان، که اندیشه را از اندیشه

آنان آمیختگی قدرت و زبان را . اند کنند، مخالف اختیار می دهند و آن را بر این قرار بی گفتمان می

 ی آنان با تأثیر گرفتن از نظریه. دانند چهره و با هویتی مجهول نمی پذیرند، ولی مرکزهای قدرت را بی می

بر  نریاسک .گیرند گر در نظر می بینند و نویسنده را به عنوان کنش کنشی زبان، حرف را نوعی عمل می

در کانون توجه . کند یم یرا بازخوان پردازان هینظر یها نوشته نیدوره مع کیدر  یاسیزبان س کیمتن 

دوره  کی یاسیزبان س یسوسور برا یشناس از زبان یریرگیاو با تأث. قرار دارد یاسیخود زبان س پوکاک

                                                      
 کتاب به. در آلمان است و هم حاوی انتقادهایی به آن" ها تاریخ مفهوم"کتاب زیر هم حاوی شرحی از تاریخ    ۲۷

  :قلم کسی است که خود در متن کار بوده است
Hans Ulrich Gumbrecht, Dimensionen und Grenzen der Begriffsgeschichte, Paderborn 2006. 
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۲۹   Quentin Skinner .یاسیس یاه شهیبه اند. است دیدر آغاز عصر جد یاسیس یها شهیاند خیتخصص او تار 

یکی دیگر  دیدر عصر جد یمفهوم آزاد. دولت ی هیبه مسائل مربوط به نظر ژهیپرداخته است، بو زیمعاصر ن

  .های اخیرش به آن پرداخته است ها و نوشته از مسائلی است که او در کالس

۳۰   John Greville Agard Pocock  .دیعصر جدو زبان حقوق در  یحقوق یها دهیدرباره ا یمؤثر یاو کارها 

 (The Machiavellian Moment) دیآغاز عصر جد یاسیس ی شهیکتاب او درباره اند. انتشار داده است

استاد خواندن  نوانبه ع پوکاک. انگلستان است خیاو تار یکار ی حوزه کی. است افتهیوار  سرمشق یگاهیجا

 .آن شهرت دارد شیدایپ یخیمتن در متن تار
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ها،  ها، گزاره سبک ها، از مفهوم یا که شامل مجموعه ردیگ یدر نظر م یثابت بندی ستخوانو ا ربنایز

و  دارد یبرم مجموعه نیاز ا یزیچ یا سندهیهر نو. پرداخت و عرضه و استدالل است یها وهیها و ش موضوع

 یگروه اجتماع ی شده یتر زبان نهاد مشخص یانیدوره و به ب ی شده یزبان نهاد. زند یحرف خود را م

 انیب. سازد یحال آن را محدود م نیدر ع کند، یدوره را ممکن م یآور خاص زبان یا در دوره ینیمع

  .موجود است یانیب یها امکان از یا در چارچوب مجموعه یمتحقق کردن عمل ،یعمل

شود،  نسبت به تالشی که در مکتب کمبریج برای نگاشتن تاریخ زبان سیاسی می" ها تاریخ مفهوم"

اجتماعی - های بنیادین سیاسی توجه آن به مفهوم. محدودتری برای خود در نظر گرفته است ی وظیفه

. به بستر زبانی آنها توجه داشتتوان نوشت، مگر این که  ها را نمی لی بدیهی است که تاریخ مفهومو. است

با مکتب کمبریج این همنظری وجود دارد که هر متنی را باید در متن زمانه خواند و اینکه زبان و به طور 

  .اند آفرین و در عین حال محدودکننده های آن امکان مشخص مفهوم

اعمال قدرت و منطق گسترش یک گفتار  ،گیری قدرت ی آفرینی، محدودکنندگی، نحوه ن اینکه امکا

ها به  برای کسی که به تاریخ مفهوم هایی از آن دست که بویژه میشل فوکو برانگیخته، چیست، بعنی بحث

. جذاب هستندتاریخ مفهوم معینی بررسی هنگام  نه به صورتی کلی، بلکه درپردازد،  کوزلک می ی شیوه

طبیعی است که تاریخ هر . هایی مشخص است هایی محدود با نتیجه معطوف به پژوهش" ها تاریخ مفهوم"

  .بهتر از پیش هر بار بازنوشت و محتمال پیاپیتوان  مفهومی را می

  

  های ایرانی مفهوم ی ی دربارههایفکر

  

معمـواًل  . انـد  درن راه نیافتههای فلسفی و اجتماعی مدرن از راه بحث و دقت نظری ویژه به فارسی م مفهوم

هـای   ایـن واژه . یابد ای می تازه ی ای کهن تحریک شده و معنا شود یا واژه اصطالحی وضع می ،از راه ترجمه

هـای   "مـتن "هایند که اسـاس   شوند و این خوانند، درهم بافته می یا از نو تحرک یافته، همدیگر را فرامی نو

های کهنه هم در تور بافته از ایـن   واژه. کنند کت آنها را تعیین میگفتاری و نوشتاری امروزین و منطق حر

هـا و   ریزنـد، اگـر واژه   چـه بسـا فرومـی    کننـد،  را مـی   "سنت"هایی که تبلیغ  نوشته. افتند های تازه می واژه

برند  ین معناست که در فراموشی تاریخی به سر میداین ب. کنیم را از آنها حذف می" غیرسنتی"های  گزاره

" صـنایع دسـتیِ  "آنها از قماش . اند ی آن ای امروزی است که چیزهایی از گذشته آویزه شان سازه"سنت" و

چسب و پـیچ و پالسـتیکش را کـه حـذف کنـی،      : شوند ها عرضه می هستند که به توریست ای گویا سنتی

  .ریزد می صنعت به هم 

ناپذیر است و  چیزی که اجتناب آمیزی واژگان کهنه و نو نیست، انتقاد از درهم ،مضمون این سخن

انتقاد از ، داردسستی آگاهی تاریخی رو به انتقاد . شود تداوم و پویش فرهنگ ناممکن می ،اگر نباشد

توانند همدیگر را خنثا  ند، میا دار هایش انرژی مفهوم ،توجهی به این است که زبان تاریخمند است بی

توسنی نیست که  زبان. پاره سازند ما را پاره یتاب کنند و آگاهتوانند ما را به این سو و آن سو پر کنند، می

  .که سواری دهد باشدهر کجایی که بخواهی راهبرش باشی و او آماده 
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پرسیدنی است . گوششان پر است گوشمان پر است و. رود رسد که دیگر توسن پیش نمی جایی می

آیا حس . کی از زبان داشته استرا ساخته، چه در "پر بودن گوش"تصویر کالمی نخستین کسی که 

تأثیری به جا ها پر شوند،  نکرده زبان دیگر بردی ندارد، و حّتا اگر فضا را چنان پر کند که گوش

حرف همدیگر را . ای ندارد دیگر گفت و شنید فایده کنیم حس میگذارد؟ این حالتی است که  نمی

که مبادا طرف منظور  یم، اما مدام دچار شکیمفهم می ؛گیریم فهمیم و جدی نمی می اینکه فهمیم، یا نمی

ای این وضع قاعده شد و سخن  اگر در جامعه. خواهد سر ما کاله بگذاردبدیگری در سر داشته باشد، مبادا 

  .بر آن جامعه بحران معناشناختی حاکم استدرآمد، » به کردار بازی«ی سی فردو به گفته

ز ینده نیظاهرًا خوِد گو. ندارند یروشن یفهومها معنام. است بحران در همرسانش یبحران معناشناخت

در جایی . است یگریار دیاز ظنِّ خود  یسکهر . د و فردا آن رایگو ین را مید؛ امروز ایگو یداند چه م ینم

. ، جای امیدواری است"این که نشد الف: "اگر پاسخ بشنوند". الف"گویند  دهند و می را نشان می" ب"

ِی فرِد "ِت"خوبی، و آن دیگری بگوید چه  ِی"ِپ"د چه یوگکف زنند و یکی ب ست کهبزرگ وقتی ا بحران

بحران  !"زشتی جوه، چه "، "اینکه نشد ث: "سان یاوه گویند اعالیی، یا در مقام طعنه و انتقاد به همین

ان جه. ز دادیه با واگشت به آن بتوان راست و دروغ را از هم تمکاست  ینبود واگشتگاه یمعناشناخت

م، اما یزن یبا هم حرف م. میم، اما به دو جهان مختلف تعلق دارینار همکما در . رود یاز دست م کمشتر

جاد یحرف ُمفت زدن ا یبرا یان نامحدودکن امر امیا. شود یزبان فاسد م. میفهم یگر را نمیدیکحرف 

رد، اما کواست نخواهد از تو بازخ یسکخواهد بگو؛  یهر چه دلت م. ات نداردیمال یچ حرفیه. ندک یم

  .نندکزند و از تو بازخواست یبر سرت بر یه صدها مدعکان وجود دارد کن امیهمهنگام ا

زمانی یک ای دارد؟  فایدهآیا این کار در این میان زبان چه تقصیری دارد؟ چرا زبان را نقد کنیم؟ 

عنوان فصل آخرش  ۳۱".!یداررا به حل خودش بگذ انزبانت"شناس ساختارگرا کتابی نوشت با عنوان  زبان

ها  این کتاب پرآوازه همانی است که در این عنوان ی خالصه". زبان شما مشکلی ندارد: "هم چنین بود

انتقاد از زبان بردارید، چون زبان جریان  ی کند که دست از کار بیهوده توصیه می  نویسنده. آمده است

ر این باید رفت و سامان اجتماعی را درست بناب .طبیعی خودش را دارد و اختیارش دست کسی نیست

چنین است؟ مگر برای درست کردن سامان اجتماعی نباید زبان را آیا . شود زبان خودش درست می ؛کرد

  را؟ بی سر و سامانکدام زبان را؟ زبان  ولی به کار برد؟

اگر هست به کاربر  یریتقص رند،یتقص یها خود ب که واژه شود یدر برابر انتقاد از زبان، معموال گفته م

است که نه  نینظر بر ا«: پرآوازه در نقد زبان آمده است یکتاب پیشگفتاردر  باره نیدر ا. گردد یآنها برم

انتقاد  قتیدر حق م،یبر یم شیپ" نقد زبان"کالم بد، بلکه متکلم بد وجود دارد و آنچه ما به عنوان 

ها را  است که زبان و واژه نیباشد؛ مسئله اما ا درست ریسخن اخ نیممکن است ا. است یاخالق یاجتماع

 نیب آنچه با مفهوم ساده و کوته. در نظر گرفت شود، یکه از آنها م یا سوءاستفاده زیاستفاده و ن یورا دینبا

چند سال بعد، آن . برد یو با خود م کند یرا برم هاآن یمعناها وها  واژه شود، یمشخص م" سوءاستفاده"

ها راه  نامه به واژه یاصل یبه عنوان معنا شود، یاز سوءاستفاده خوانده م یحتا ناش ایغلط  نکیکه ا ییمعنا

                                                      
31  Robert A. Hall Jr., Leave your Language alone! New York 1950. 
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و  شود یم لیکالم تبد ریمتکلم به تقص ریتقص رایباشند، ز توانند یو نم ستند،ین ریتقص یکلمات ب... ابدی یم

  ۳۲».ندینش یدر سرشت آن م

احیانا رسیدن از تقصیر کالم به تقصیر متکلم نقد تا حد کشف تقصیر کالم و  "ها تاریخ مفهوم"کار 

بحران . تواند به بحران رشد نظر داشته باشد تا به بحران معناشناختی بیشتر می" ها تاریخ مفهوم" .نیست

آنچه نگاه مثبت را . توان از بحران زبان فارسی در عصر جدید داشت تلقی مثبتی است که میآن رشد، 

هایی که  مفهوم ،اخیر بر غنای زبان افزوده شده ی است که در صد سالهکند، دیدن این موضوع  موجه می

اگر بحران . اند ها پر معنا شده اند؛ مفهوم ظرفیت بیان مسائل اجتماعی را داشته باشند، فزونی گرفته

معناشناختی وجود نداشت، شاید گامهای کیفی برای حل بحران برداشته شده بود، و شاید هرج و مرج 

توانست نوعی آزادگی  با بحران معناشناختی درآمیزد، می غیر قابل تشخیصی اینکه به صورتی رشد، به جا

بحران، . گری همواره با هرج و مرج همراه است آفرینش .شورانگیز را در زبان نهادینه کندو سرکشی 

. بهره برد تواند از بحران معناشناختی برای خودآگاهی بیشتر آنجایی که به راستی بحران رشد باشد، می

  .شود خودآگاهی از نقد حاصل می

باری که  ،تواند بخشی از بار نقد را بر دوش گیرد پردازد، اما می به تقصیرها نمی" ها تاریخ مفهوم"

پیرو اجراست و در  چند و چون آن اندازه و ارزشمندی آن بیهوده است، زیرا ی داوری پیشاپیش درباره

تاریخ "کار است و اینکه  ی داوری پیشاپیش ناظر بر ایده .داوری کرد مورد اجرا بایستی پس از پایان کار

تواند  می" ها مفهوم تاریخ"پیشتر گفته شد که . به عنوان ایده تا چه حد نقد زبان تلقی تواند شد" ها م مفهو

راه آنها را های بنیادین را آشکار سازد و از این  های معنایی مفهوم تواند الیه نوعی نقد زبان باشد، زیرا می

های  های معنایی معمواًل آشکار سازی الیه آشکار کردن الیه. بهتر در معرض نقد ایدئولوژیک قرار دهد

توجه . شود معناشناسی تاریخی دانسته می" ها تاریخ مفهوم"هاست و به همین جهت است که  زمانی مفهوم

هی خود برای نقد زبان، زبانی که اینک آگاهی تاریخی است و این آگا ی کننده های زمانی، تقویت به الیه

  .هاست، امری ضروری است نظیر همزمانی ناهمزمان مظهر کم

اجتماعی ما همچنان در حال شدن هستند، ناچاریم برای -های سیاسی پیشتر گفتیم چون مفهوم

ماس حاضر مشکل است، چون با آن در ت ی هنوشتن تاریخ دور. نگارش تاریخ آنها تا زمان حال پیش آییم

و هم  دکن مینامشخص مشکل دیگر، بحران معناشناختی است که هم موضوع را . میانجی هستیم بی

پس مشکل، ناتوانی در . گیریم از بحران تأثیر می نیز خود ماسازد، زیرا  تشخیص موضوع را مشکل می

که بازتابی  ای آگاهی ،آگاهی بازتابی انتقادی بر این مشکل دوگانه. هایی نامشخص است تشخیص موضوع

آگاهی بازتابی در  ی و توصیهحاصل . شاید تا حدی از مشکل بکاهد ،است چون آگاهی بر آگاهی است

  .عمل، نوشتن و خط زدن و دوباره نوشتن است

های  توانیم بر پروژه اجتماعی در ایران را می-های بنیادین سیاسی کالن نوشتن تاریخ مفهوم ی پروژه

 ی مجموعه. های عصر مشروطیت است ضروری خرد، نوشتن تاریخ مفهوم ی یک پروژه. رد متکی کنیمُخ

. مشروطیت را فراهم آورده است ی نامه صورت گرفته، امکان نوشتن مفهوم عرصههایی که در این  پژوهش

                                                      
32  Dolf Sternberger, Vorbemerkung zur Ausgabe 1967 von: Dolf Sternberger, Gerhard Storz, 

Wilhelm E. Süskind, Aus dem Wörterbuch des Unmenschen, München 1970, S. 9f. 
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رود توافقی عمومی در میان پژوهندگان انتقادی  انتقادی انجام شده و تصور می-بخشی از پژوهش تاریخی

های تا کنون صورت گرفته را که  پژوهش. هایی را بایستی اساس قرار داد اشد که چه متنوجود داشته ب

برقرار ها، میان آنها توافقی عمومی در این مورد  اختالف ی بینیم که با وجود همه کنار هم بگذاریم، می

رد و مشروطیت را آغاز ک ی توان پروژه پس می. های کلیدی عصر مشروطیت چه هستند که مفهوماست 

ای که در مورد مشروطیت وجود دارد، این است که ما  مشکل عمده. بدون مشکل بزرگی به پایان رساند

از طرف دیگر توجه  .فهمیدیم بهتر های انقالب اول را انقالب دوم ایران مسائل و گرایش ی پس از تجربه

بنابر این یک پرتوافکنی . وداخیر به انقالب اول شد، به خاطر فهم انقالب دوم ب ی ای که در دوره ویژه

ها صورت گرفته که  آمیزی افق نوعی به اصطالح گادامر، درهم. هرمنوتیکی میان این دو انقالب برقرار است

آن  ی توانیم از انقالب مشروطیت فاصله بگیریم و کتاب تام و تمامی درباره چنان بارز است که نمی

اهی بازتابی انتقادی نام نهادیم، سفارش به نوشتن و تصحیح آنچه بر آن آگ ی در اینجا نیز توصیه. بنویسیم

  .کردن و دوباره نوشتن است

به  بزرگیکمک  ،ای های دوره نامه ای دیگر از واژه عصر مشروطیت مجموعه ی نامه عالوه بر مفهوم

به  جمهوری اسالمی خود ی رهدو. کند ها و طبعا فهم بحران معناشناختی می یخ مفهومرکالن تا ی پروژه

های ثابت  ها و عبارت ها، عنوان عظیمی از مفهوم ی مجموعه هدر این دور. قطور خاصی نیاز دارد ی نامه واژه

برای پژوهندگان زبان و جامعه  این دوره. بندی و تحلیل شوند دستهاند که بایستی ثبت و  رواج یافته

  .انگیز است حیرت

کالن را  ی های اجتماعی نیز کار پروژه گروههای سیاسی و  های اختصاصی جریان نامه وجود واژه

 ی نامه ، واژهحوزویانمتون سیاسی  ی نامه زنان، واژه ی نامه چپ، واژه ی نامه واژه. کنند تسهیل می

  .ها هستند نامه های مهم این دسته از واژه های ملی از عنوان جریان ی نامه بازاریان و طبعا واژههای  اعالمیه

 ی همبسته همگن و کمابیش ی یک جرگه ۱۳۵۰ ی تا اواخر دهه ۱۳۲۰ ی  دهه رسد که از به نظر می

ای که نقش مهمی  این جرگه نیز باید بود، جرگه ی نامه واژه ی به فکر تهیه. روشنفکری در ایران وجود دارد

 نوشتن کاًل. سازی این جریان درآمیخته با اشتغال آن به ترجمه است مفهوم. سازی داشته است در مفهوم

توانیم بگوییم که ما  بی هیچ غلوی می. ها در ایران، پرداختن به تاریخ ترجمه نیز هست تاریخ مفهوم

اند، که در  نهضت اول ترجمه تولید شده ی مان را مدیون ترجمه هستیم، بخشی در دوره های اصلی مفهوم

  .ابتدای این نوشته از آن یاد شد، بخشی در نهضت ترجمه در عصر جدید

تواند به ترجمه ادای دین کند، آن هم به این صورت که این آگاهی را رواج  ها می ریخ مفهومنوشتن تا

ها  در ترجمه. ها را در نظر گرفت ها تاریخ دارند و در ترجمه نیز بایستی تاریخ مفهوم دهد که مفهوم

مواردی  درتوان مانع این ضایعه شد،  نمیبه طور کلی . رود های مفهومی از دست می تاریخیت متن

بجا به خوانندگان تذکر آگاهی داشت و  ضایعهتوان بر  دست کم می توان تالش و سلیقه به خرج داد و می

هایی که در آن به  کند و مفهوم های مفهومی بایستی با تاریخ متنی که ترجمه می مترجم متن. الزم را داد

  .اند، آشنایی داشته باشد کار رفته



  ۲۸

ای تلقی شود که داریوش آشوری به آن  تواند جزئی از آن پروژه می" ها تاریخ مفهوم"پرداختن به 

چابکی و کارآیی پیدا  و و هدفش این است که در جهان باز مدرن، زبان باز شود ۳۳نام نهاده »زبان باز«

 −های دستوری و ساختاری  نبایست- آنهایند بایست ی که از جمله−  های تاریخی خود کند و از کمپلکس

کند که پویایی  های دیگر و زبان خودی، کمک می ها با جلب توجه به پویش زبان تاریخ مفهوم .رهایی یابد

  .جویی کنیم برای پشتیبانی از آن چارهو  سیمبه عنوان واقعیت برشنازبانی را 

 ،کند ها را باز می های درونی، زوال، تغییر، تولید و تکثیر مفهوم پویایی، شکاف" ها تاریخ مفهوم" 

ها چه بسا  مفهوم. کند گذارد و به خالص شدن از دست تاریخ کمک می عناها را به نمایش میتالطم م

آنسان  دتوان می" ها تاریخ مفهوم. "شود سحرشان باطل شاید کنند، تاریخشان را که بنویسیم،  مسحور می

سبکبار شدن با  دهد سبکبار شویم و با که نیچه گفته است، برای زندگی مفید باشد، زیرا به ما امکان می

  . است" دانش شاد"یک " ها تاریخ مفهوم" .آسودگی و شادابی قدم برداریم

***  

کالن، کار را  ی های خرد، چه در مورد پروژه پیش برد؟ چه در مورد پروژه شود برنامه را چگونه می

را تعیین کنند و  ها هنجارها و تکلیف ،از کاردانانجمعی الزم است . ای تخصصی آغاز کرد توان با نشریه می

و بلندنظر پسند  مشکلالزم است ناشر یا ناشرانی صبور، و طبعًا . داشته باشند علمی نظارت اموربر پیشبرد 

شده مدون  شوند، با نظم تعیین ها بازبینی می مقاالت نشریه. برنامه را اداره کنند و به مقصود رسانند

  . توان پایانی در نظر نگرفت کالن می ی برای پروژه. آیند شوند و به صورت کتاب در می می

  

  ۱۳۸۸فروردین 
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