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 سخن پ�وهشگ�ه 

انســ�نی معطــ�ف بــه طــ�ح جــ�مع اعــت�ی عل�مکت�ب ح�ض� یکی از آث�ر ب�گ�فتــه از  
کش�ر که اکن�ن به محض� ارب پیش�فت   گ�دد.�ب مع�فت تق�یم میاست 

ژه کــه پی�سته و مسئلههمه�یی بهط�ح ج�مع اعت� مجم�عه پ�و مح�ر اســت 
پیشبــ� مبنــ�ی منشــ�ر پ�وهشــگ�ه در ســ�ل رهی�فــت گــ�فتن ه�ی اخیــ� مبنــی بــ� در

ب�دی ک�ر گ�فتــه و بــ� پ�یــ  انســ�نیســ�زی عل�مبــ�می و  خ�دجمعــی و تعــ�طی  ه� شــکل 
گــ�رگ�ه انجــ�م فــ�ز مط�لعــ�تی و  افکــ�ر خب�گــ�ن، نخســت طــی یــک ســ�ل و نــیم، از 

ین  ک�ده سپس وارد اج�ای ط�ح RFPت�و  ه� ش�ه است. عب�ر 
پ�یـــ  ــ�ن ب� کـ ــ�ح  ــن طـ ــ�ای ب�می ه� ایـ ــه بـ کـ گ�فـــت  ــق شـــکل  ــن منطـ ــ�زی و ایـ سـ

ب�دی یــ�ه مهــم به  ه� انس�نی �زم اســت ســه مق�لــ س�زی عل�مک�ر ک�و صــ�رت متمــ�ی� 
گی�د. ه� تلفیق ط�ح ه� ش�ن� و نه�یتً� از هم  ص�رت 

 (ک�رگ�وه مب�نی)   .انس�نی ج�ی� ارزی�بی و نق� ش�ن� ه�ی عل�م مب�نی و ریشه .  1
یخ ورود و استق�ار این رشــتهقلم�و و ف�این� شکل .  2 ه� در ایــ�ان گی�ی و سی� ت�ر

گ�دد یخ) .نظ� افکن�ه ش�د و نق�   (ک�رگ�وه ب�زشن�سی انتق�دی و ت�ر
ک�ربســت شــی�ه. 3 ایــ�ان در  ه� ه� بــ� ج�معــ هــ� و تع�مــل ایــن رشــتهآنه� و مظــ�ه� 
گی�د ه� چ�خ ی�بی و تحلیل ق�ار  ک�ربست) .ارز  (ک�رگ�وه 

گنجینــه کن�وک�وه�، اتصــ�ل یــ� عــ�م پی�نــ� آن بــ�  گ�رگ�ه این  ه�ی می�اثــی و از 
ز روشن می ه� ه� نسبت به نی�زه�ی ج�معتن�سب ی� تغ�ی� احتم�لی آن شــ�د. از ام�و

ه�ی ف�هنگ بــ�می و دینــی و بــ� پشــت�ان� ه� ب� تکیه ب� می�اثس�ی دیگ�، این ط�ح
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ی و به ی�یــ گبه�ه
ّ

گــ�ا و محصــ�ل ه� ب�ن�مــ  ه� صــ�رت شــبکاز مط�لعــ�ت جهــ�نی و ملــ
یک�د بینی�فته  �نه شکلیاف�اهم ای و بــ� مشــ�رکت محققــ�ن ت�انــ�ی رشــتهان� و ب� رو

ین ش�هپ�وهشگ�ه و ص�حب ی ت�و
ّ
 �.اننظ�ان س�آم� سطح مل

ه�ی انق�ب اســ�می مبنــی بــ� ه� یکی از آرم�نرود ب� انج�م این ط�حامی� می
و رهنم�ده�ی حض�ت ام�م خمینی و مق�م معظم رهب�ی در این   استق�ل فک�ی

یی ش�د. ط�حب�ره پی یکــ�د ایجــ�د ج� ه�ی اعت� ب�ای تحقق ه�ف ی�دشــ�ه بــ� رو
دمن�ی علــ�م انســ�نی را تــ� اث�بخشــی و ســ� ک�شــ� ، میپی�نــ� میــ�ن نظ�یــه و عمــل 

کش�ر مبنی ب� م�لفه  متعّین نم�ی�. گ�اییه�ی ب�میمعط�ف به پیش�فت 
هــ�یی از انســ�نی و مط�لعــ�ت ف�هنگــی در مســی� تحقــق بخشپ�وهشــگ�ه عل�م

یــ�اســن�د ب��دســتی و پی یــت و یی م�م�ر امنــ� و بــ� مســ�ع�ت ســ�زم�ن هیئت ه� جــ�
نخبگــ�نی علــ�م انســ�نی   ه� ب�ن�مه و ب�دجه، ط�ح اعت� را ب�ای استق�ار عینــی شــبک

رده است.  ک�ده و به اج�ا درآو  کش�ر ط�احی 
یج پس از انتش�ر مجل�ات ح�ض� در  پ�وهشگ�ه به فضل الهی در نظ� دارد به  ت�ر

هــ�ی  گ�ارش هــ� (از ط�یــق  ت ط�ح س�زی نش� محص�� زم�ن ب� متن�ع این م�حله و هم 
ــیه  ــ�دی، ت�صـ گ�ارش راهبـ ــی،  ــته ه�ی سی�سـ ــی، بسـ ــی ملـ ــ�ی علمـ ــ�م�ت  هـ ه�ی خـ

، ه�ی علمــی _ پ�وهشــی ای، جســت�ره�ی علمــی و فنــی، مق�لــه تخصصــی و مشــ�وره 
و...)  ه�ی علمـــیه�ی نخبگـــ�نی و ســـخن�انیان�یشـــیتخصصـــی، هم_  علمـــی

کت�به� را نی� بهم�بقی نت�یج پ�وهش  نش� س�زد. ه� آم�د ص�رت 
 یکی از ش�خص

ً
که میاص�� ت�فیق یک نه�د پ�وهشی،  ه� ت�ان� نش�نه�ی مهم 

ــه ــ�و عل�مبــ ی�ه در قلمــ ــ�ای ط�حو ــ�، اجــ ــ�نی ب�شــ ــ�خص، همانســ ــ�ی شــ ــ�ا، هــ گــ
ــئله ــه چ�لشمســــــ ــ�ظ� بــــــ ــ�ار در ع�صــــــــ من� و نــــــ ــ�عی و اث�گــــــ ــ�ی اجتمــــــ  ه� هــــــ
کن�نی در حقیقت  گ�اری سی�ست که بت�ان� در ش�ایط  پ�وهشی   ه� م�سسه�ست 
نسل چه�رم نه�ده�ی علمی وارد س�زد. تع�یف و اج�ای ط�ح اعت� به   ه� را به ج�گ



 11         سخن پ�وهشگ�ه

یـــــت روشـــــن همـــــین منظـــــ�ر در مســـــی� تحقـــــق قســـــمتی از چشـــــم ان�از و م�م�ر
ــ�رج در ب�ن�مـــ  ــگ�ه، منـ ــع ه� پ�وهشـ ــ�دی آن، به ه� ت�سـ ــم�ر میراهبـ ــ�ای شـ ــه بـ کـ ــ�  آیـ

یخ پ�وهشـــگ�ه ب�ن�مـــ  تع�یـــف و اجـــ�ا شـــ�ه اســـت و  ت�ســـعه ه� نخســـتین بـــ�ر در تـــ�ر
کت�ب رده�ی آن  انســ�نی هــ�ی اعــت�ی عل�مه�ی مجم�عه ط�حبخشی از دست�و

 است. 
ارتقــ�ی در ف�این� تع�یف و اج�ای ط�ح ج�مع اعت�، بــه لطــف الهــی، ف�صــت 

ی�ســـ�خت ت�انمن�ســـ�زیهـــ� و ط�ح کیفیـــت علمـــی یـــت ز ه� در پ�وهشـــگ�ه و تق�
ه� و بــه مــ�ازات اجــ�ای ایــن طــ�ح �لکــه طــی ایــن ســ دوچن�ان شــ�ه اســت، چن�ن

کثی�ی از اعضــ�ی محتــ�م هیئــت  ه� ک�ن، مش�رکت ب�لن�  علمی در اجــ�ای تع�اد 
و رشــ� بــیش از  دو ب�ابــ�یعلــم بــه رشــ� بــیش از    ه� ط�ح م�ک�ر و رسی�ن ت�لی� س�ان

ــنج ب�ابــــ�ی ــ�  پــ ــگ�هی و رشــ ــ�ن دانشــ ــِ� متــ ــ��ت و  ه� ف�اینــــ�نقــ ــ� مقــ ــ� و نشــ ت�لیــ
کیفیت پ�وهشی،  ن�مهانتش�ر فصلجست�ره�ی انتق�دی و   ش�ن سه ب�ن�هه�ی ب� 

المللــی بین ه� شــ�ن مکــ�ر در جشــن�ارنقــ� ســ�ل و ب�گ�ی�ه ه� ســ�ل پیــ�پی در جشــن�ار
ای پ�تــ�ل در صــع�د بــیش از چه�رصــ� پلــهملــی دیگــ�،  ه� هــ� جشــن�ارو ده فــ�رابی

انس�نی در سطح عل�م ه� نظ�ی ه� بن�ی جه�نی الکس�، ت�سیس قطب علمی، ارائرده
 ه� و تحقــق شــبک ســ�زی علــمت�ویجی ه� هــ�ی حــ�ز فع�لیت چشــمگی�و رشــ�  ملــی

کش�ر، ش�اه�ی نف�ه متشکل از است�دان ص�حب  ه�ارسهنخبگ�نی   نظ� از س�اس� 
 آی�.شم�ر میس�زی و ارتق�ی ت�انمن�ی بهاز این ظ�فیت

هــ�یی از بخش هــ� و آثــ�ر،هــ�ی ایــن مجم�عــه ط�حم�یت  ه� ب�یهی است ب� همــ 
کت�ب ــ� نقــ� ایــن  ک�ســتی نب�شــ�، یقینــً� اهــل نظــ� ب هــ� خــ�لی از خلــل و عــ�ری از 

هـــ�ی راهگشـــ�ی ایجـــ�بی خـــ�د پ�وهشـــگ�ه را بـــ�ای قـــ�ام و ن�صـــح�نه و راهنم�یی
ری بیشت� این آث�ر در چ�پم�یه  ه�ی بع�ی م�د خ�اهن� رس�ن�.و

یی مســّ�ت از پیتعــ�لی و ابــ�از در پ�ی�ن، ضمن سپ�سگ�اری بــه درگــ�ه حق جــ�
ونـــ� (ره) در منشـــ�ر ایشـــ�ن مبنـــی بـــ� ی�د دکتـــ� صـــ�دق آیینهاســـت�د زنـــ�ه ه� دغ�غـــ 
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یش ر می  ه� «اتص�ل به ر شــ�د ایــن مجم�عــه م�هــ�ن حم�یــت انطبــ�ق بــ� زمــ�ن» یــ�دآو
یــ�ان محتــ�م جنــ�ب دکتــ� ف�جی ز دانــ�، دکتــ� ف�هــ�دی و دکتــ� غ�مــی و اعضــ�ی و

ربــط ن�مه و ب�دجه و نم�ین�گ�ن محتــ�م ذیمحت�م هیئت محت�م امن� و س�زم�ن ب�
همکــ�ران طــ�ح جــ�مع اعــت�،   ه� ســ� و اهتمــ�م همــ مجلس شــ�رای اســ�می از یک

کمیتــ  علمــی طــ�ح اعــت�،   ه� ش�مل اعضــ�ی محتــ�م شــ�رای پ�وهشــی پ�وهشــگ�ه، 
یــ�ن محتــ�م ط�ح  ه� ج�نشین رئیس و رئــیس دبی�خ�نــ  هــ�، مــ�ی�ان طــ�ح اعــت�، مج�

ــ�ک�رگ�وه ــ�رای مش ک�رگ�وههــ�، ش ــ�ی محتــ�م  ران، اعض کلیــ و ــی و   ه� هــ�ی تخصص
ران ط�ح ه�ی پ�وهشی وک�رشن�ســ�ن از ســ�ی دیگــ� محقق�ن و ن�ظ�ان علمی و داو

ی�ه جنــ�ب آقــ�ی آن�ن ب�شیم؛ به  ه� رس� سپ�سگ�ار همنظ� میاست. ل�ا س�اوار به و
کمــ�لیزادهدکتــ� سی�محم�رضــ� امیــ�ی طه�انــی زاده، ، ســ�ک�ر خــ�نم دکتــ� طــ�ه�ه 

جن�ب آق�ی دکت� یحیی ف�زی، جن�ب آق�ی دکت� علی�ض� م�یــی تــ�انی، جنــ�ب 
ف�، جنــ�ب زاده، جنــ�ب آقــ�ی دکتــ� عبــ�ال�حمن حســنیآق�ی دکت� مه�ی معــین

شــن�س، جنــ�ب آقــ�ی دکتــ� حمیــ� تنکــ�بنی، جنــ�ب آقــ�ی مهنــ�س ف�امــ�ز حق
یــ�ر، جنــ�ب آقــ�ی دکتــ� عبــ�س خلجــی، جنــ�ب آقــ�ی دکتــ� ی�  آقــ�ی دکتــ� ف�هــ�د ز

زاده، جن�ب آقــ�ی دکتــ� عب�ا� قنب�ل�، جن�ب آق�ی دکت� سی�محم�رحیم رب�نی
پــ�ر، جنــ�ب آقــ�ی اله�ی، جن�ب آق�ی دکت� سی�محســن عل�یسی�سج�د علم

محمــ�علی مینــ�یی، جنــ�ب آقــ�ی به�نــگ ذوالفقــ�ری و تمــ�می اعضــ�ی محتــ�م 
ک�رشن�س�ن محت�م ط�ح. همچنین ب�ی� ا ران و  ز جنــ�ب ش�رای دبی�خ�نه و مش�و

گ�امـــی ایشـــ�ن در  ه� آقـــ�ی دکتـــ� یـــ�ا� رفیعـــی مـــ�ی� محتـــ�م نشـــ� و همـــ  همکـــ�ران 
ــ�ز انتشــــ�رات پ�وهشــــگ�ه تشــــک�  گ�چــــه ب�رگــــ�ن و مفــــ�خ� و اعضــــ�ی معــ کــــنم. ا

گ�ن و در م�احــــل مختلــــف علمی فــــ�اوان دیگــــ�ی در بخشهیئــــت گ�نــــ� هــــ�ی 
که ذک� ن�م این شخصــیت کــه بــیش از صــ م�درس�ن ب�دن�  � تــن را ه� و محققــ�ن، 

 ش�د، مت�سف�نه در این مج�ل ان�ک میس� نیست.ش�مل می
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پ�وهشــی و علمــی بت�انــ�   ه� رود بــه لطــف خ�اونــ� ایــن ح�کــت ف�خنــ� امی� می
یت اث�بخشی عل�م کشــ�ر، راهگشــ�ی ضمن تق� انس�نی و پی�ن� پ�وهش و اج�ا در 

ــ�داری بیشــت� از ظ�فیتبه�ه لــ�ات شــم�ر آیــ� و انتشــ�ر مجانســ�نی بههــ�ی عل�مب
گ�ارش گ�می در مسی� پیش�فت و ب�لنــ�گی ایــ�ان اســ�می بع�ی  ه�ی ط�ح اعت� 

 ب�ش�. 
 

 حسینعلی قب�دی 

 رئیس پ�وهشگ�ه عل�م انس�نی و مط�لع�ت ف�هنگی
 و

کش�ر رئیس ط�ح اعت�ی عل�م  انس�نی معط�ف به پیش�فت 
 
 





 پیشگفت�ر 

کــه در ق�لــب طــ�ح «  ــ�وهش هــ�یی اســت  کتــ�ب بخشــی از پ ــ�بی رابطــه ایــن  ی ارز
ین علــ�م انســ�نی در غــ�ب» از جملــه طــ�ح هــ�ی  ایجــ�بی قــ�رت و پیــ�ایش و تکــ�

در پ�وهشــــگ�ه علــــ�م انســــ�نی و  اعــــت�ی علــــ�م انســــ�نی معطــــ�ف بــــه پیشــــ�فت
کــه شــ�ایط  مط�لع�ت ف�هنگی انج�م ش�ه است. ه�ف اصــلی ایــن طــ�ح آن بــ�د 

کــ� ب�دی از ایــن تحقــق علــ�م انســ�نی در غــ�ب را نشــ�ن دهــ� و ســپس بــه عنــ�ان  ر
که آی� این ش�ایط در ج�معه ای�انی ف�اهم ب�ده است ی� نه.  پ�وهش  نش�ن ده� 

که به ه�ف اصلی ایــن طــ�ح یعنــی  کت�ب ح�ض� نتیجه پ�وهش ه�یی است 
ین علــ�م انســ�نی در غــ�ب مــی پــ�دازد. ایــن  رابطه ایج�بی ق�رت و پیــ�ایش و تکــ�

ن�س و فیلســ�ف مع�صــ� ج�معــه شــ   _  ط�ح در چه�رچ�ب نظ�ی آرای میشل ف�کــ�
در ب�ره رابطه ق�رت و دانش انج�م ش�. البته ادبی�ت پ�وهشی ف�اوانــی   _  ف�انس�ی

نظ�ی�ت ف�کــ� وجــ�د دارد امــ�  ت� ح�ودی در ج�معه م� درب�ره آراودر سطح جه�ن و  
کــه پــ�وهش پــیش  کن�، آن است  آنچه این اث� را از پ�وهشی ه�ی دیگ� متم�ی� می 

ک�ده است. رو م�ض�ع را از منظ�   فلسفه علم ب�رسی 
که فلسفه علم مجم�عه ای از مط�لعــ�ت فلســفی اســت  تص�ر رایج آن است 
که به شی�ه تحلیلی به ت� مل درب�ره عل�م طبیعی و ت� حــ�ی علــ�م اجتمــ�عی مــی 
ــ�ره ای نیــ� تتبعــ�ت فلســفی و  کــه ب�خــی فیلســ�ف�ن ق کــ�د  ــ� ت�جــه  ــ�دازد. امــ� ب�ی پ

ــ�ر ــه علــ�م ج�معــه شــن�ختی مهمــی در ایــن ب ــ�. ایــن مط�لعــ�ت فقــط ب ه داشــته ان
ی�ه علــ�م اجتمــ�عی را نیــ� در ب�دارنــ�.  طبیعی نمی پ�دازن� بلکه عل�م انســ�نی و بــ�
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ــ�د  ــه ای را بــــه خــ گ�نــ ــ�تی ج�ا ــیپلین مط�لعــ گ�چــــه ح�صــــل ایــــن تتبعــــ�ت دیســ
بینی تــ�م�ت فیلســ�ف�ن ایــن  اختص�ص ن�اده است ام� می ت�ان ب� ب�زس�زی و ب�ز

ــ�ار داد. در حـــ�زه، ایـــن ادبیـــ  ــ�ره ای » قـ �ت پ�وهشـــی را در ق�لـــب «فلســـفه علـــم قـ
س�له�ی اخی� ب�خی از پ�وهشگ�ان غ�بی این م�ض�ع را م�رد ت�جــه قــ�ار داده انــ� و 
آث�ر مع�ودی در این ب�ره ن�شته شــ�ه اســت. امــ� حتــی در میــ�ن ایــن آثــ�ر نیــ� نمــی 

که مف�هیم و م�ض�ع�ت م�رد من  ک�د  �قشــه در فلســفه ت�ان م�ض�ع�تی را مش�ه�ه 
علم تحلیلــی را از منظــ� فلســفه علــم قــ�ره ای ب�رســی نم�ینــ�. بلکــه علــی ا�غلــب 

کلی ق�ار می دهن�.  خ�د علم را م�رد ب�رسی ه�ی 
یکــی از م�ضــ�ع�ت مهــم در فلســفه علــم تحلیلــی مقهــ�م «مشــ�ه�ه» اســت. 
کـــه  اینکـــه «علـــم از مشـــ�ه�ه آغـــ�ز مـــی شـــ�د » از مهمتـــ�ین بحـــث هـــ�یی اســـت 

گ�ن در ایــن بــ�ره شــکل  من�قشــ�ت گ�نــ� ف�اوانــی حــ�ل آن رخ داده اســت و مک�تــب 
ــ�ح ــ�ی ط ــ�ه مج ــن رو ای ــت. از ای ــ�زه _  گ�فتــه اس ــ�تش در ح ــص و ت�لیف ــه تخص ک

که نقش«مش�ه�ه» را  _  فلسفه علم است گی�ی عل�م انس�نی در  این ب�د  در شکل 
 �ز منظ� فلسفه علم ق�ره ای م�رد ب�رسی ق�ار ده�. غ�ب 

کــه مــی تــ�ان ایــن مفهــ�م را در ب�خــی از مهمتــ�ین آثــ�رش بــه از جملــه افــ�ا دی 
گ�نــه  کــه آمــ�زه اصــلی او در ســه  گفــت  ک�ات دی� میشل ف�کــ� اســت. شــ�ی� بتــ�ان 

یخ جنـــــــ�ن کلینیـــــــک1تـــــــ�ر یخ تنبیـــــــه و مجـــــــ�زات2، ت�لـــــــ�  یخ  3، تـــــــ�ر و تـــــــ�ر
کــه4سکس�الیته  ب�رسی «مش�ه�ه» ی� به تعبی� او «نگ�ه» در پی�ایش عل�می است 

یکــه حقی  قت انس�ن به من�له س�ژه ت�انست به ابــ�ه دانــش علمــی بــ�ل شــ�د. بط�ر
یخی و می ژه ف�کــ� «تب�رشن�ســی ســ�ژه مــ�رن بــه من�لــه واقعیتــی تــ�ر گفــت پــ�و ت�ان 

 )164،ص1382ف�هنگی است».(میل�،
 

1. History of Madness in the Classical Age (1961) 
2. The Birth of the Clinic (1963) 
3. Discipline and Punish(1975) 
4. history of sexuality(1976) 
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 مش�ه�ه در فلسفه علم و نگ�ه ن�د ف�ک� 

ه� یکــی از  نظ�یــه هــ�ی علمــی و رابطــه آن بــ�  ب�رسی چگــ�نگی «مشــ�ه�ه» در پ�وهش 
ــم اســـت  ــم در فلســـفه علـ ــه .  1م�ضـــ�ع�ت و من�قشـــ�ت مهـ ــ� تج�بـ �ن  یـــ گ�ا طبـــق نظـ

ــ�ه�ه منطقــی،   ــق  ک �دن دســتگ�ه ع ک �ر کــ �ن  یــ نــ�ى م�ننــ� ج� ی در ف�ا   مش ــی محق �س
�فــت و آن را بــه  ی نــً� در ی ط مــ�دى و اجتمــ�عی را ع ی هــ�ى حســی، محــ شــ�د. انــ�ام مــی 

گــ�ارش مــی  گــ� یــ ننــ�. تنهــ� پــس از ا ک سلسله اعصــ�ب  ه شــخص بــه  کــ ارش اســت  ن 
�گ�ه، حــس قبــل از معنــ� تحقــق  یــ ن د یــ دهــ�. از ا ی مــی ی چه احس�س شــ�ه، معنــ� آن 

ب� ایــن اســ�س فیلســ�ف�ن  ان�.  ن� ج�اگ�نه ی �فتن معن�، دو ف�ا ی �دن و  ک �ب� و حس  ی می 
گ�اره  گ�ا  گ�اره علم تج�به  کننــ�.  هــ�ی نظــ�ی را از هــم تفکیــک می ه�ی مش�ه�تی و 
گ�اره   منطـــق اکتشـــ�ف�ت علمـــی کتـــ�ب    در پـــ�پ� بـــ� نقـــ� ایـــن آرا   کـــه  هـــ�ی  نشـــ�ن داد 
کــه بــه زبــ�ن عــ�م صــ�رتبن�ی شــ�ه و در  مشــ�ه�تی هســتی  ه�ی همگــ�نی هســتن� 

کلیت و پیچی�گی می ب�گی�ن�ه نظ�یه  رو  ب�شــن�. از ایــن ه�یی ب� درج�ت مختلف از 
) و  142،ص  1370ان�»(پ�پ�، هــــ� آبســــتن هــــ�ی مشــــ�ه�تی «همیشــــه از تئ�ری گ�اره 

گ�اره  گ�اره هم�اره ن�عی نظ�یه ب�  هــ�ی  ه�ی مش�ه�تی مق�م است. به عب�رت دیگــ� 
 مش�ه�تی ب�ی� به زب�ن ن�عی نظ�یه س�خته ش�ن�.  

کت�ب  ت�مس    1962در س�ل   از دوتــ�یی  ه�ی علمــیس�خت�ر انق�بک�هن در 
گشــــــت�لت و فلســــــفه  مشــــــ�ه�ه/نظ�یه ف�اتــــــ� رفــــــت. او متــــــ�ث� از روانشن�ســــــی 

یتگنشــت�ین ــه  و ک ــتگ�ه کــ ســت ی ی نکــ مشــ�ه�ه صــ�فً� ادرامتــ�خ� نشــ�ن داد  ه دس
نــ� هــم بــه یبشــخص مــی  یــکچــه  ه «آنکــ ن�، بل کعصبی دانشمن� آن را ثبت می

�ن را بــه یــ ه دکــ ن او ی شــ ینگ�د و هم به تج�به مفه�می بصــ�ى په ب�ان میک�ى  ی چ
ــت» ــته اس ى آم�ختــه، وابس ــ�ى یــ ا (Kuhn,1970,p113)و ــ�می بص ــه مفه ن تج�ب

 
ه�ی علمی وسیعت� از دیگ� ح�اس مـ�رد اسـتف�ده به سبب آنکه حس بین�یی در پ�وهش   البته.  ١

هـ� ش�د امـ� ایـن بحثبه ح�زه بین�یی منحص� می»  مش�ه�ه«گی�د، معم�� بحث درب�ره  ق�ار می
ک�درا می    .ت�ان به س�ی� ح�اس نی� اط�ق 
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ــ�رفی اســت ب�خ�اســت  ــنت علــم متع ــ�راداکــ ه از س ــه کم حــ�یه ح�صــل پ ــ� ج�مع م ب
گ�چــه مشــ�ه�ه، هــم بــه .�ه اســتیــ ه شــخص در آن آمــ�زش دکــ اى اســت علمــی

ــه مفهــ�می بصــ�ى نــ� (شــییبه شــخص مــیکــ چــه آن ــه تج�ب ِء خــ�رجی) و هــم ب
نــ� واحــ�ى یه ف�اکــ ســت بل ی ن دو جــ�ء نیــ ن او بســتگی دارد، امــ� مجمــ�ع ای شــ یپ

�ى مــ�دى در ی م اشــ ی نــ�ه مســتقیدو ع�مــل اســت. حــ�اس نم� نیــ ح�صــل تع�مــل ا
ــ�ن نیی�یـــ ط جغ�افی محـــ  ــتن�. آنی شـ ــ� ادراسـ ــه مـ ــی کچـ ــهی نـــ کمـ اى از م مجم�عـ
شــ�د �انی ح�صل مــیی �ت در م کن ادرایه اکست؛ بل ی عت نی ه�ى خ�م از طب داده

ــ�مل طب کـــ  ــ�ه�هی ه شـ ــت، مشـ ــ�ازهعـ ــ�ى انـ ــ�، اب�ارهـ ــی ی �ى و محـــ یـــ گگـ ط ف�هنگـ
چــه پــ�دازد. پــس آنگــ� در آن بــه مشــ�ه�ه مــیه مش�ه�هکاجتم�عی خ�صی است  

ــی مــیکــ  ــ�م ه اصــط�حً� مشــ�ه�ات خــ�لص تج�ب ــه نظ�ی ن هــ�ى م�جــ�د در هیــ م، ب
 .�ه است، بستگی داردیگ� در آن آم�زش ده ف�د مش�ه�هکاى ج�معه

ه در آن حس ب� معن� و معن� ب� حــس کن� واح�ى است  یف�ا  کادرااز این منظ�  
ه شــخص کــ صــ�رت  نیدهنــ�. بــ� طــ�ر هم�مــ�ن ُرخ مــیمتق�بــل دارنــ� و بــهارتب�ط  

نــ�. که به ب�خی از اه�اف او م�بــ�ط ب�شــ�، حــس مــیک�ى را ب�ون آنی ن�رت چبه
گ� کن میییء را تعفی، معنی شیکی مث�به ام�ى  ن وابستگی به ه�ف بهی هم ن�. ا

د. شخص ه�ف�ار ت�جه خ�اه� ب��ب�، ب�ان بیی ء خ�رجی نی را در شییف�د معن�
� مــ�نع او یــ �ده  ک  کمکه به او  کن�  کوج� میط را فع��نه جستی ی از محیه�جنبه

شــ�د. هــ� حســ�س مــیل، شــخص نســبت بــه آن جنبــهیــ ن دلی شــ�ن�. بــه همــ مــی
ت وابســته اســت. یــ شه بــه تمــ�م م�قعی هم ک� ادرایحس  یکع�وه ب� آن، معن�ى 

ن یــ ه اکــ شــ�د مــی  کشــن�ختی ادرا�ان روانیــ اى در م مث�بــه رابطــهء خ�رجی بــهشی
ــییـــ م  ــ�مل شـ ــ�ه و زم یء ب�ان شـ ــی پی ننـ ــه روانـ ــت �هیـــ چینـ ــ�اف و کـــ اى اسـ ه اهـ

 نن�. کنن�ه را هم�هنگ مییه�ى قبلی بتج�به
ه�یی از این دست چگ�نگی ت�ثی� مش�ه�ه امــ�ر طبیعــی را از اهــ�اف و بحث

ــه ــت شـــن�ختی، تج�بـ ــ�) از منظـــ� مع�فـ گ�(ف�عـــل شن�سـ ــ�ه�ه  ه�ی پیشـــین مشـ
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کــه کن�.  معن�شن�ختی، روانشن�ختی ی� ج�معه شن�ختی ب�رسی می در واقع آنچه 
ه�ی طبیعـــی هســـتن�، در ایـــن مک�تـــب ابـــ�ه مشـــ�ه�ه هســـتن� اشـــی� و پ�یـــ�ه

که م�ض�ع آنه� چی�ه�یی غی� از انس�ن می  ب�شن�. چی�ه�یی 
یخ رش� و تح�ل مع�فت تنه� اشی� طبیعــی ابــ�ه ف�عــل  که در ت�ر ک�د  ب�ی� ت�جه 
شن�س� نب�ده است بلکه خ�د انســ�ن نیــ� ابــ�ه خــ�د شــ�ه و مــ�رد مط�لعــه خــ�د قــ�ار 
گ�فتــه اســت و در علــ�م  گ�فتــه اســت. در پ�شــکی بــ�ن ابــ�ه ف�عــل شن�ســ� قــ�ار 

ک�داره�ی ف�دی و اجتم�عی او اب�ه پ�وهش خ�د انس�ن ش�ه 1انس�نی  ان�. روان، 
کــ�دن» و نقــش  کت�ب ب�رسی عمــل «مشــ�ه�ه  در ت�لیــ� دانــش  آنم�ض�ع این 

که ب� انس�ن م�تبط ان�. البته  ک�دن به ســه معنــ� در آثــ�ر ف�کــ� ه�یی است  مش�ه�ه 
و  »3مشــ�ه�ه بــه معنــ�ی «دیــ�ن،  2»ک�دنبک�ر رفته ان�: مش�ه�ه به معن�ی «رصــ� 

ک�دن کنش و رفت�ر اف�اد در ج�معــه »4مش�ه�ه به معن�ی «نگ�ه  . وقتی از مش�ه�ه 
ییم در واقــع اعمــ�ل آنــ�ن را در ج�معــه م�بــ�ر رصــ� مــی ای خــ�ص ســخن مــی  گــ�

. مش�ه�ه رفت�ر اف�اد محب�س در زن�ان، دانش آم�زان مشغ�ل بــه تحصــیل 5کنیم
در م�رسه، اف�اد بست�ی در بیم�رست�ن ی� تیم�رست�ن و اف�اد ق�نطینه ش�ه در یــک 

 شه�، نم�نه ه�یی از این ن�ع مش�ه�ه می ب�شن�.
. مــث� ه� هســتن� معنــ�ی دیــ�ن، بــه چشــم آمــ�ن پ�یــ�ه  منظ�ر از مشــ�ه�ه بــه

کــه بــه  وقتی پ�شک پیش�م�رن ب� بیم�ری م�اجه می ش� آنچه می دیــ� فــ�دی بــ�د 
یخــتن تعــ�دل اخ�طــش بیمــ�ر شــ�ه بــ�د در ح�لیکــه پ�شــک مــ�رن  دلیل به هــم ر

 
ک�د اینکه عل�م انس�نی به چه رشته ه�یی ا  .١ ط�ق مـی شـ�د خـ�د مـ�رد بحـث و  البته ب�ی� ت�جه 

من�قشــ�ت ف�اوانــی اســـت امــ� منظـــ�ر از ایــن علـــ�م انســ�نی در ایـــن آثــ�ر ف�کـــ� علــ�م اجتمـــ�عی و  
  .روانشن�ختی می ب�شن�  

2. observe(English), observer(French) 
3. see(English), voir(French) 
4. look(English), regard(Franch) 

که وقتی در    .5 ییم منظـ�ر  هم�نط�ر  گ� عل�م طبیعی از مش�ه�ه ح�کت م�ه در آسم�ن سخن می 
ک�ه سم�وی می ب�ش� ره معینی در  ک�دن ح�کت و رفت�ر ان در ط�ل دو  .رص� 
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کــ�رک�د یکــی از  کــه  کلینیــک بــ� بیمــ�ر م�اجــه مــی شــ�د فــ�دی را مــی بینــ�  وقتی در 
ک�لبــ�  ی بــ�نش مختــل شــ�ه اســت از ایــن رو خــ�د را در م�اجهــه بــ� تــ�دهان�ام هــ�

که دارای ض�یعه ای آسیب شن�ختی است. در یک ج�معه دینی  ف�دی می بین� 
کــه فــ�د از ســنت هــ�ی الهــی عــ�ول  پیش�م�رن پ�ی�ه ج�م وقتی به چشم مــی آیــ� 

کــه   ک�ده ب�ش� در ح�لیکه در ج�معه م�رن، مش�ه�ه ج�م یعنــی دیــ�ن پ�یــ�ه ای
  از هنج�ره�ی اجتم�ع خ�صی منح�ف ش�ه است.

فلسفه علم نیــ�  که از م�ض�ع�ت مهم و من�قشه آمی�_    این دو معن� از مش�ه�ه
ب�شــن� و ق�بــل ب�رســی مع�فــت متــ�ث� از همــه تجــ�رب پیشــین فــ�د می _ هســتن� 

 .می ب�شن� شن�ختی، روانشن�ختی و ج�معه شن�ختی 
ــ�رد ســـ  ــ�ه�ه �م،در مـ ــ�ی  1مشـ ــه معنـ ــ�دارای آرای  �هنگـــ بـ ــ�دن، میشـــل ف�کـ کـ

ای اســت. او بــ�ون انکــ�ر تــ�ثی� ع�امــل روانشــن�ختی، ج�معــه شــن�ختی و ب�جســته
گی�ی این ن�ع مش�ه�ه، ب� ت�ثی� ع�امل سی�سی ب� عمــل مع�فت شن�ختی ب� شکل

کی� می کــه ع�امــل سی�ســی نیــ� مش�ه�ه ت� گــ� منظــ�ر او فقــط ایــن بــ�د  کن�. البته ا
ــه شـــ  ــل ج�معـ ــ�ن ع�امـ ــ� میهمچـ ــ�ه�ه اثـ ــ� مشـ ــن�ختی بـ ــ� ن�ختی و روانشـ گ�ارنـ

کت�ب  ت�انستیم ردپ�ی چنین ت�ثی�ی را در ب�خی اش�رهمی ک�هن در  ســ�خت�ر ه�ی 
گســت�ش آن بــه نقــش ع�امــل سی�ســی نیــ�   انق�ب ه�ی علمی ی�فت و ب� تعمیم و 

کــه آنچــه ف�کــ� بــ� آن  کــ�د  کن�ر ع�امل دیگ� پ�داخت. ام� ب�ی� به این نکته ت�جه  در 
کی� می که چنین مش�ه�هت�  ای اس�س� فعلی سی�سی است.کن� این است 

یــ�ه کــه معنــ�ی و کــ�د  ای از سی�ســت مــ�رد نظــ� ف�کــ� اســت. از البته ب�ی� دقت 
ــط در نظ�م ــت را فق ــ� سی�س ــ� نب�ی ــ� او م ــ�ص نظ ــت خ ــک حک�م ــی ی ــ�ی سی�س ه

کنـــیم بلکـــه ب�یـــ� «سی�ســـت را نظـــ�م روابـــط قـــ�رت بفهمیم»(ف�کـــ�،  منحصـــ� 
گ� ب� چنین تعمیمی از معن�ی سی�ست هم�اه ب�شیم می140،ص1391 بینیم ) ا

که فقط ح�صل دانش نظ�ی خ�صی ب�ش� بلکــه  ک�دن فعلی نیست  که مش�ه�ه 
 

کلینیک استاز این پس وقتی واژه مش�ه�ه را بک�ر می.  ١  .ب�یم منظ�ر هم�ن واژه نگ�ه در ت�ل� 




