بررسی جایگاه مؤسسة مطالعات و تحقیقات اجتماعی
به کوشش :علیاکبر علیاکبری بایگی
مقدمه
از آنجا که تصمیمگیریهای سیاسی در سرنوشت هر کشور نقش جدی ایفا میکند و تصمیمهای
نادرست ،مشکالت عدیدهای به وجود میآورد که گاه هزینة آن برای کشور بسیار گزاف است از
این رو بر دولتمردان است که تیمهای مشورتی قوی تشکیل دهند و برای مسائل کالن کشور
از آرا و نظریات آنها استفاده نمایند .یکی از راههای رسیدن به این هدف آن است که پژوهش در
مراکز سیاسی نهادینه شود و مسائل و مشکالت مبتالبه دولت در مراکز پژوهشی یادشده به بحث
گذاشته شده و دیدگاههای مختلف مطرح گردد .این مسئله از آن رو اهمیت دارد که بسیاری از
بحرانها و مشکالت سیاسی ریشهدار است .حل این قبیل مسائل بدون ریشهیابی آن متعذر است
و دشوار .تا سابقة یک موضوع در دست نباشد و اطالعات مربوط به سابقة آن گردآوری نشود
تصمیمگیری دربارة آن کمتر قرین موفقیت خواهد شد .در این قبیل پژوهشها معلوم میشود که
دولتمردان پیشین برای رفع بحران چه راههایی را رفتهاند و علت به نتیجه رسیدن یا نرسیدن آنها
چه بوده است .همچنین در هنگام پژوهش راههای رفته معلوم میگردد و نتیجة آن نیز عیان
میشود .این امر سبب می گردد راه رفته دوباره تکرار نشود چرا که به قول حافظ «مَن جَرّبَ
المُجَرّب حَلّت بِهالنِدامَه» هرکس آزموده را بیازماید سرزنش او روا و شایسته است.
نکتة دیگری که در این قبیل موارد توجه به آن ضرورت دارد ،این است که دولتمردان باید توجه
داشته باشند نهادهای پژوهشی و مشورتی باید حقیقت مطلب را مد نظر داشته و صحت و سقم
هر چیز را معلوم دارند .نه این که این نهادها ابزاری شوند که آرا و دیدگاههای یک نفر را تأیید
کرده و بر آن پوششی از زرورق بپوشانند .در نتیجه پیش از هر نکته باید به پژوهشگران این حوزه
یادآوری شود که نقش آنها مشورتی است نه این که تأییدکنندة یک دیدگاه خاص باشند و به آرا
و نظریات دیگر توجه ننمایند یا از کنار آن به آسانی رد شوند.
در قرآن کریم به مشورت تأکید بسیار شده است .حتی پیامبر اسالم که با منبع وحی ارتباط
داشت با همان وحی الهی موظف شده بود با مسلمانان مشورت کند آنها را در تصمیمگیریها
شرکت دهد و آنگاه که حقیقت مطلب را دریافت به آن عمل نماید .عالوه بر آن در احادیث و
روایات اسالمی نیز به امر مشورت توجه بسیار شده است و کسانی که تنها به اتکای تصمیم
شخصی حرکت میکنند سرزنش شدهاند.

در ایران پیش از انقالب اسالمی مراکزی با این رویکرد تأسیس شده بود که البته انگشتشمار
بودند .در این مراکز عدهای از صاحبنظران گرد هم میآمدند و در خصوص مسائل مبتالبه کشور
سخن میگفتند مقاله و کتاب مینوشتند و تحقیق مینمودند .آنگاه نتیجة کار و تالش آنها در
مجموعهای مدون میشد خالصه میگردید و حاق مطلب به سمع و نظر تصمیمگیران سیاسی
میرسید .مشکلی که بسیاری از این مراکز با آن مواجه میشدند غلتیدن آنها به تعریف و تجمید
از عملکرد دولت و شاه بود و کمکم به جایی رسیدند که وجود این نهادها تنها محلی برای ارتزاق
افراد شده و کاری در خور ارائه نمیشد .علت آن هم این بود که این نهادها به مرور ایام دریافتند
کاالیشان خریداری ندارد و بویژه گاه از سوی دولتمردان به دشمنی متهم میشدند .از این رو آنها
سالمت را در این دیدند که به جای این که مشورت بدهند ،مهر تأیید و تأکید بر رفتار و گفتار
دولتمردان بزنند .چنین بود که از مسیر خود دور افتاده و نقض غرض پیش آمد .در نتیجه
واقعیتهای جامعه از نظر دولتمردان دور ماند و ناگاه با امواج خروشان انقالب اسالمی مردم
روبرو گشتند .این در حالی است که اگر چنین نهادهایی دربارة مسائل و مشکالت مبتالبه جامعه
مطالعه کرده و حقیقت مطلب را به سمع و نظر دولتمردان برسانند و راههای گذر از مشکالت را
نیز نشان دهند شاید سرنوشت نظام سیاسی دستخوش تغییر آنی نشود.
مؤسسة مطالعات و تحقیقات اجتماعی
در دورة پهلوی دوم مراکز پژوهشی خاصی برای ارائة نظریات مشورتی در این خصوص
بنیانگذاری شد .یکی از این مراکز مؤسسة مطالعات و تحقیقات اجتماعی بود .ریاست این مؤسسه
به احسان نراقی واگذار شد .نراقی استاد جامعهشناسی دانشگاه تهران بود .وی عدهای از
پژوهشگران را به کار دعوت نمود و در خصوص بعضی مسائل کلی با آنها به مشورت نشست.
این مؤسسه در طول حیات خود به ارائة تحقیقاتی در زمینة مسائل مختلف مربوط به ایران
پرداخت و آثار خود را در قالب ویژهنامه ،گزارش ،مقاله ،مجله و کتاب ارائه کرد.
مؤسسه با توجه به بهره گیری از تحقیقات و پژوهشهای افرادی چون دکتر غالمحسین صدیقی،
وزیر کشور دولت محمد مصدق ،حسن حبیب ،جالل آل احمد ،ناصر تکمیل همایون ،حسن آیت
و  ...از جایگاه جدیتری نسبت به دیگر مراکز پژوهشی برخوردار بود.
اهداف و وظایف مؤسسه

در یکی از مکاتبات رئیس این مؤسسه در خصوص وضعیت ایجاد ،اهداف و برنامههای مؤسسة
مذکور آمده است« :مؤسسة مطالعات و تحقیقات اجتماعی که در سال تحصیلی  83-83در
دانشکدة ادبیات ایجاد گردید با استقبال طبقة تحصیلکرده روبرو گشت و در دورة تخصصی (فوق
لیسانس) آن بیش از  066نفر ثبت نام کرده و با عالقمندی در کالسهای درس و گروههای
تحقیق که به وسیلة استادان دانشگاه و دانشمندان خارجی (انگلیسی ،امریکایی [و] فرانسوی) که
با استفاده از برنامة فولبرایت و یونسکو و کمکهای فنی فرانسه به ایران آمدهاند اداره میگردد
شرکت مینمایند .مؤسسه تاکنون تحقیق و بررسی مسائل مختلف اجتماعی ایران را با برنامة
آموزشی خود توأم نموده و در بسیاری از موارد با وزارتخانهها و بنگاههای دولتی و سازمان برنامه
و شرکت ملی نفت ایران همکاری نزدیک داشته است( ».سند شمارة )1
در ادامة همین سند در خصوص برنامههای آیندة این مؤسسه آمده است:
« از آنجا که قسمت مهم تحقیقات این مؤسسه از قبیل بررسی اجتماعی راجع به شهر تهران و
مسائل مربوط به اسکان عشایر و تأثیرات مکانیزاسیون و غیره مربوط به کار سازمانهای دولتی
است از این جهت دانشگاه انتظار دارد بذل توجه فرموده با تأمین اعتبارات کافی وسائلی فراهم
نماید تا مؤسسة مذکور بتواند به کارهای علمی و تحقیقی توسعه دهد و در تألیف و ترجمة کتب
سودمند و تشکیل سمینارها و اعزام گروههای تحقیقی به شهرستانها توفیق حاصل کند».
(همان)
احسان نراقی ،مدیر این مؤسسه عقیده داشت مؤسسة مذکور در اشاعة علوم اجتماعی و راهنمایی
جوانان برای کمک به توسعة کشور سهم بزرگی داشته است( .همان)
از همین رو هنگام درخواست بودجه صریحاً به این نکته اشاره میکرد که برای رسیدن به اهداف
مؤسسه باید به آن کمک شود« :با توجه به این که مؤسسه شروع به بررسیها و تحقیقات
دامنهداری در زمینههای اقتصادی و اجتماعی کرده است و تحقق یافتن کامل این بررسیها
مستلزم داشتن حداقل امکانات مادی است( »....سند شمارة )2/1
پژوهشگران این مؤسسه برای انجام تحقیقات خود به مراکز مختلف کشور اعم از شهرها،
روستاها ،بیابانها و جنگلها سفر میکردند و سازمانهای دولتی هر استان نیز با آنها همکاری
مینمودند( .سند شمارة  )8آنها سپس دستاوردهای خود را طی گزارشهایی به نخستوزیری
ارائه میکردند که نمونههای بسیاری از آن در آرشیو مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری
موجود است .از جملة این گزارشها میتوان به موضوع تحقیقات عمران منطقهای اشاره کرد که
هدف آن بررسی مسائل عمومی و نظری مربوط به ناهماهنگی اقتصادی و ضرورت خاص عمران
ناحیهای در چهارچوب یک نقشة عام توسعة اقتصادی است( .شمارة بازیابی)77334 .

همچنین از طرحهای دیگری که این مؤسسه اجرا میکرد طرح پژوهشی مربوط به نخبگان
کشوری و منشأ اجتماعی آنان و نقش و تأثیر آنها در تحوالت اجتماعی ایران بود .به عنوان یکی
از این نمونهها میتوان به کتاب «نمایندگان مجلس شورای ملی در بیست و یک دورة
قانونگذاری» و «نخست وزیران و وزرای ایران و تحول وزارت از آغاز تا به امروز» نوشتة خانم
زهرا شجیعی است( .سند شمارة  5و ضمایم آن)
طرح دیگری که اعضای این مؤسسه موظف به اجرای آن بودند «جمعآوری اطالعات مورد نیاز
طرح آیندة دوردست» بود( .سند شمارة )7
بیشتر برنامههای مؤسسة مطالعات و تحقیقات اجتماعی مربوط به آیندهپژوهشی بود .از این رو
اقدام به برگزاری سمینارهایی در این حوزه مینمود که از جملة آنها میتوان به سمینار «جهان
سوم در سال دو هزار» اشاره کرد( .سند شمارة )0
به هر روی مؤسسة مطالعات و تحقیقات علوم اجتماعی جایگاهی در حاکمیت یافت اما چنان که
باید و شاید نتوانست اهداف خود را دنبال کند .تنها در اواخر سلطنت محمدرضاشاه پهلوی بود که
احسان نراقی برای نجات شاه به دربار فراخوانده شد اما دیگر کار از کار گذشته بود و رژیم در
سراشیبی سقوط قرار داشت.
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پژوهش به روایت اسناد

