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 چكیده 
و تحقیقات این مقاله در پی بازشناسی بستر اجتماعی و سیاسیِ پیدایی مؤسسه مطالعات 

اجتماعی و بررسی مناسبات آن با ساختار قدرت و روشنفکران حوزه عمومی؛ و نیز بازفهمی 
علل شکوفایی و اُفول آن در دو دهۀ اول فعالیت، یعنی از زمان تأسیس تا زمان انقالب 
اسالمی است. این مؤسسه نخستین نهاد علوم اجتماعی در ایران است که یک ربع قرن پس 

های  انشگاه تهران به عنوان بازوی تحقیقاتی دولت پهلوی دوم برای پیشبرد برنامهاز تأسیس د
نوسازی کشور به صحنه آمد. جایگاه مؤسسه، همانند وضعیت علوم اجتماعی در ایران، در 
کانون مثلثی با سه رأس دانشگاه، قدرت سیاسی و حوزه عمومی قرار داشت؛ در نتیجه، نوع 

کرد. مؤسسه به رغم موقعیت  بود که فراز و فرودش را معین میمناسبات با این سه ساحت 
مردان و روشنفکران  ناسازوارش توانست در دهۀ اول فعالیت خوش بدرخشد و توجه دولت

ای به نام پژوهش اجتماعی به  ای که مقوله را به اهمیت علوم اجتماعی جلب کند به گونه
نقدانش تبدیل شد. امّا با دگرگونی تدریجی پوشانی منافع و عالئق رژیم و م کانونی برای هم

این مناسبات و تغییر رویکرد حکومت نسبت به مؤسسه، دوران اُفولش آغاز شد و از میانۀ 
شود تا سهم مؤسسه در تثبیت و گسترش  میدان به حاشیه رانده شد. در این مقاله تالش می

 علوم اجتماعی در ایران به بحث گذاشته شود.
لوم اجتماعی در ایران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، حوزۀ ع واژگان کلیدی:

 عمومی در ایران، احسان نراقی، پژوهش اجتماعی.
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 مقدمه

هیای دانشیگاهی در    شناسیی یکیی از پرفرفیدارترین رشیته     امروزه علوم اجتماعی و رشتۀ جامعه

یین موقعییت بیه مییزان     جامعه ماست که جمعیت زیادی از دانشجویان و استادان را در بر دارد. ا

ای دشوار بیه   های مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی است که در زمانه زیادی مرهون فعالیت

های نوسازی کشور پدید آمد. موقعیت موسسه،  عنوان بازوی تحقیقاتی دولت برای پیشبرد برنامه

س آن عبارت بودند همانند جایگاه علوم اجتماعی در ایران، در مرکز مثلثی قرار داشت که سه رأ

از دولت، حوزه عمومی و دانشگاه. دشواری تنظیم مناسبات متوازن با این سه سیاحت، میوقعیتی   

آورد که ادارۀ آن به آسانی ممکن نبود. مؤسسیه در دهیۀ اول فعالییت خیوش      پدید می 1ناسازوار

د بیراین، نیز   هیای اجتمیاعی جلیب کیرد. عیالوه      درخشید و توجه دولت را به اهمییت پیژوهش  

روشنفکران حوزه عمومی نیز اعتباری کسب کرد و در عمل به کانونی برای تالقی منافع رژییم و  

منتقدانش تبدیل شد. با این همه دولت مستعجل مؤسسه خیلی زود رو به اُفیول نهیاد و عیواملی    

مردان به این نهاد و مدیر آن سبب به حاشیه  های دولت و تغییر نگاه دولت همچون تغییر اولویت

های پژوهشی مؤسسه به روند تثبیت و گسترش علوم اجتمیاعی   راندنش شد. با این همه، فعالیت

ساز تأسیس نخستین دانشکده علوم اجتماعی در ایران شید. بررسیی    در ایران مدد رساند و زمینه

های اجتماعی و سیاسیِ تأسیس این مؤسسه، وضعیت ناسازوار آن و نقش احسان نراقی در  زمینه

های پیش از انقالب اسیالمی   ناسبات این نهاد پژوهشی با دولت و حوزه عمومی در سالتنظیم م

 گر زوایایی از سرگذشت علوم اجتماعی در ایران است. روشن

 علوم اجتماعی از کالس تا مؤسسه

ش تأسییس شید و پییش از آن علیوم      1337مؤسسه مطالعیات و تحقیقیات اجتمیاعی در آبیان     

ند عنوان درس دانشگاهی بود. پیدایی علیوم اجتمیاعی آکادمییک در    اجتماعی منحصر به ارائۀ چ

گییری از   ش( و بهیره  1313باید ذیل سیاست پهلوی اول در تأسیس دانشگاه تهیران    ایران را می

علوم و فنون جدید غربی برای پیشبرد برنامۀ نوسازی کشور تفسیر کرد. علوم اجتماعی آکادمیک 

                                                           
1 Paradoxical 



  
 
 
 
 
 

 11  ایران ...  موقعیت ناسازوار نخستین نهاد علوم اجتماعی در 
 

 

نقید  "بسیتۀ   دل "علیم اجتمیاعی  "می روبیرو بیود کیه بییش از     البته با رقیبی هم در حیوزه عمیو  

 .1بود "اجتماعی

از نخستین سال تأسیس دانشگاه تهران، مدرسی آلمانی به نام ویلهلم هاس دروس 

شناسی( را به کمک اسداهلل بیژن دستیار و   مردم "نژادشناسی"شناسی( و   جامعه "االجتماع علم"

هاس از ایران برای مدتی اسداهلل بیژن و سپس یحیی  . پس از خروج2کرد مترجمش ارائه می

دار تدریس این دروس شدند.  ش(، مدرس فلسفه دانشگاه تهران، عهده 1287-1379مهدوی  

به عنوان مدرس اصلی دروس علوم اجتماعی در  3ش( 1284-1370سپس غالمحسین صدیقی  

ش( وارد صحنه شد.  1324 از ش( و دانشکده ادبیات دانشگاه تهران  1319دانشسرای عالی  از 

تدریج بر شمار عناوین دروس مرتبط با علوم اجتماعی در  ش به 1330و  1320های  در دهه

کردۀ فرانسه یا  و مدرسانی جدید، اغلب تحصیل (Tavassoli, 1976: 14)دانشگاه افزوده شد 

نخستین سمینار ش  1336کشورهای فرانسوی زبان، به جمع استادان این رشته پیوستند. در سال 

و در همین  (Tavassoli, 1976: 14)در تهران برگزار شد  سازمان مللعلوم اجتماعی با همکاری 

سال رشتۀ علوم اجتماعی در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران دایر شد و نخستین دانشجویان 

ش(  1337سال بعد   علوم اجتماعی در مقطع لیسانس آغاز به تحصیل کردند. درست یک

 های اجتماعی تأسیس شد. مطالعات و تحقیقات اجتماعی با هدف انجام پژوهشمؤسسه 

ش از چه موقعیتی در دانشگاه و  1330پرسش این است که علوم اجتماعی در نیمۀ دوم دهۀ 

حوزه عمومی برخوردار بود و دیدگاه حکومت نسبت به آن چه بود که تأسیس چنین نهادی 

 برای پژوهش اجتماعی را ممکن کرد؟

                                                           
ای از مباحث علوم اجتماعی مدرن توسط روشنفکران ایرانی را در  چندین دهه پیش از تأسیس دانشگاه تهران پاره 1

 .2016فلوعی،  نشریات حوزه عمومی فرح شده بود. ن.ک.

آموختۀ دانشگاه مونیخ و مستشار وزارت معارف و برای مدتی رئیس موزه مردم شناسی  تأسیس  هاس دانش 2

های این کشور ادامه داد و  شناسی در دانشگاه ش( بود که بعدها به امریکا مهاجرت کرد و به مطالعات ایران 1316

 1328. هاس در سفر محمدرضا شاه پهلوی به امریکا  آذر ش کتابی نیز در مورد ایران تألیف کرد 1325در سال 

 .(Kamaly)ش( دیداری با او در دانشگاه کلمبیا داشت 

آموختۀ فرانسه  دورۀ تحصیل  صدیقی جزو دومین گروه دانشجویان اعزامی به فرنگ در دورۀ پسامشروفه و دانش 3

 ( را در برابر سوسیولوژی پیشنهاد کرد."تماعاالج علم" به جای  "شناسی جامعه"ش( بود. او واژۀ  1316-1308
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کارانه یعنی روایت پوزیتیویستیِ  ر این دوران در دانشگاه خوانشی راست و محافظهد

اش ثبات و پیشرفت جامعه بود؛  که دغدغۀ اصلی 1شد فرانسوی از علوم اجتماعی تدریس می

های سوسیالیستی  ای که مطلوب حکومت هم بود. امّا در حوزۀ عمومی تحت تأثیر اندیشه دغدغه

: 1394؛ بهنام، 176: 1376ی از علوم اجتماعی محبوبیت داشت  بهنام، رویکردی چپ و انتقاد

از فریق  2گرا به رغم وجود موانع قانونی (. روشنفکران چپ51-56: 1394؛ و ایزدی، 83-81

کوشیدند. هماوردی آشکار و پنهانی نیز بین این  های خود می در نشر دیدگاه3انتشار کتاب و مقاله

ش نخستین  1322لوم اجتماعی جریان داشت. در سال دو خوانش چپ و راست از ع

االجتماع، مقدمات و  جامعه شناسی یا علم"شناسی به زبان فارسی با عنوان  جامعه4نامۀ درس

به قلم یحیی مهدوی استاد فلسفه دانشگاه تهران، منتشر شد. این کتاب روایتی از  "اصول

. 5ء آگوست کنت و امیل دورکیم بودشناسی پوزیتیویستی فرانسوی با اقتباس از آرا جامعه

ش(، احمد قاسمی تهرانی عضو ارشد حزب توده، نخستین کتاب فارسی  1323سال بعد   یک

. کتاب قاسمی 6منتشر کرد "جامعه چیست؟"شناسی با رویکرد مارکسیستی را با عنوان  جامعه

که تاریخ تحوالت ( 135-140: 1389ای از سوسیولوژی و ایدئولوژی بود  آزاد ارمکی،  آمیزه

کرد.  جامعه بشری از نخستین دوران تا انقالب فرانسه را از منظر ماتریالیسم تاریخی روایت می

ش(، کتابچۀ  1325پرداز حزب توده هم دو سال بعد   ش( نظریه 1295-1368احسان فبری  

                                                           
آموختۀ فرانسه و مروج رویکردهای پوزیتیویستی بودند. این افراد را به  نسل اول استادان دانشگاه تهران اکثراً دانش 1

 .199: 1387نامیدند. ن.ک. بروجردی،  می "نسل آناتول فرانس"مزاح 

ش که  1310خرداد  22مصوب  "بر علیه امنیت و استقالل مملکتمجازات مُقدِمین قانون "موانعی قانونی مثل  2

کرد؛ یا قانون  ها را جرم تلقی می و یا عضویت در آن "مرام یا رویّۀ اشتراکی"های دارای  ها یا جمعیت تشکیل دسته

ن.ک. سایت اینترنتی مرکز  "قانون مجازات مُقدِمین ..."ش(. برای متن  1327ممنوعیت فعالیت حزب توده  

 های مجلس شورای اسالمی: پژوهش

 http://rc.majlis.ir/fa/law/show/92248 (1397دی  30 تاریخ دسترسی    

ش( و یا  1314تا  1312های انتشارش   نفر، در سال 53توان به مقاالت مجله دنیا، ارگان گروه  برای نمونه می 3

 .125-127: 1386ش( اشاره کرد. ن.ک. بهنام،  1320ا و جزوات منتشر شده توسط حزب توده  تأسیس ه کتاب
4 Textbook 

ای آزاد از منابع  های مهدوی در ایّام تحصیل در سوربن و در واقع ترجمه این کتاب بازنوشت یادداشت 5

 .1384ن کتاب ن.ک. گلچین، ، برای گزارشی در مورد ای1322شناسی فرانسوی است. ن.ک. مهدوی  جامعه

 .1332بارها تجدید چاپ شد. ن.ک. قاسمی تهرانی،  "شناسی جامعه"این کتاب بعدها با عنوان  6

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/92248
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/92248
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شناسی  هرا منتشر کرد و ضمن اشاره به تاریخچۀ و مفاهیم پایۀ جامع "جامعه و جامعه شناسی"

 .1شناس یاد کرد از مارکس به عنوان یک جامعه

 1330و  1320این جدال گفتمانی در بستری از تحوالت سیاسی ایران در دو دهۀ پرتالفم 

ش  شروع جنگ جهانی دوم و روی  1320ساله، از شهریور  12ش ادامه داشت. در یک دورۀ 

لت محمد مصدق(، به علت ش  کودتا علیه دو 1332کار آمدن محمدرضاشاه( تا مرداد 

کابینه( و گسترش فعالیت احزاب  31وزیر و  نخست 12ناپایداری وضعیت سیاسی کشور  

، مجادالت مکتوب میان فرفداران این دو خوانش چپ و راست از علوم اجتماعی در 2سیاسی

یافت. با عزل مصدق و محاکمه سران جبهۀ ملی و حزب توده  بازتاب می 3نشریات عمومی

ش( و تشدید کنترل بر جامعه،  1335صحنه تغییری اساسی کرد و با تأسیس ساواک   آرایش

امکان تداوم این مباحثات در حوزه عمومی از میان رفت. شاه در دوران پساکودتا سیاست 

 .4های مختلف سیاسی و اقتصادی و فرهنگی در پیش گرفت نزدیکی به امریکا را در عرصه

های نوسازی کشور را  کاری با دولت و حمایت از سیاستتعدادی از روشنفکران مسیر هم

های فرهنگی در  بودن فضای سیاسی، به فعالیت برگزیدند و روشنفکران منتقد، به علت بسته

(. ایدۀ تأسیس مؤسسه مطالعات و 43-44، 31-32: 1397آوردند  نبوی،  حوزه عمومی روی

 تحقیقات اجتماعی نیز در چنین فضایی مطرح شد.

 یده: پژوهش اجتماعی در خدمت نوسازیزایش ا

ش( در  1333-1336ش( رئیس وقت دانشگاه تهران  دورۀ ریاست  1288-1356منوچهر اقبال  

ش( دییدار   1305-1391ش سفری به اروپا داشت و در پیاریس بیا احسیان نراقیی       1335سال 

                                                           
 پذیر در پایگاه اینترنتی فبرستان: دسترس 1

http://www.tabarestan.info/m-karname/tabari-e/jamee-o-jmeeshenasi.pdf . 

 (1397آذر  20 تاریخ دسترسی، 

ها فعالیت داشت. ن.ک.  حزب در تهران و شهرستان 70ش( حدود  1330-1332در دورۀ نخست وزیری مصدق   2

 .11و  7: 1389زاد و دیگران،  قدسی

 .26-27: 1380زاده،  رسید. ن.ک. رجب عنوان 466ها در این دوره به  شمار مجالت و روزنامه 3

 .181-224: 1397برای نمونه ن.ک. آبراهامیان،  4

http://www.tabarestan.info/m-karname/tabari-e/jamee-o-jmeeshenasi.pdf
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مطرح شد و نراقی های اجتماعی  ای برای انجام پژوهش کرد. در این مالقات ایدۀ تأسیس مؤسسه

مؤسسیه  "نراقی که سابقۀ همکاری بیا یونسیکو و    .1موظف شد فرحی برای تحقق آن آماده کند

"شناختی فرانسه ملی مطالعات جمعیت
را داشت، پس از بازگشت به ایران موضوع را با سه تین   2

جیردی،   برو "سیه ییار دبسیتانی   "از استادان برجستۀ دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، معروف به 

شناسیی و   ( مطرح کرد. این سه تن عبارت بودند از غالمحسین صدیقی استاد جامعیه 204: 1387

اکبیر   االجتمیاع و علیی   رئیس گروه علوم اجتماعی، یحیی مهدوی استاد فلسفه و مؤلف کتاب علم

ش( رئیس وقت دانشکده. جلساتی برای بررسی جوانب موضیوع و تهییۀ    1274-1369سیاسی  

نامه مؤسسه تشکیل شد تا سرانجام و با تصویب شورای دانشگاه تهران، در آبیان   آئیناساسنامه و 

ای وابسته به دانشکده ادبییات   ش مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی به عنوان مؤسسه 1337

 (.57-58: 1394دانشگاه تهران آغاز به کار کرد  ایزدی، 

وگوی اقبال و نراقی در  اتر از گفتباید فر رسد که تأسیس این مؤسسه را می به نظر می

ش  1330پاریس دانست و شرایط امکان آن را در زمانه و زمینۀ اجتماعیِ ایران در نیمۀ دوم دهۀ 

ش چگونه بود که ایجاد  1330وجو کرد. باید پرسید که وضعیت ایران در نیمۀ دوم دهۀ  جست

 را ممکن کرد؟ 3چنین نهادی

                                                           
خورد. عطا آیتی  که ایدۀ اصلی تأسیس این مؤسسه از نراقی بوده یا اقبال، اختالفی در منابع به چشم می در این 1

(. خود 57: 1394نراقی را  ایزدی، (، و کاظم ایزدی 202: 1379داند  نراقی،  اقبال را پیشنهاددهندۀ این ایده می

ای در ایران بوده و با همین نیّت به  ش در اندیشۀ ایجاد چنین مؤسسه 1333گوید که از سال  نراقی در جایی می

و نراقی،  179-180: 1382است  نراقی،  شناختی مشغول به کار شده فرانسه رفته و در مؤسسه مطالعات جمعیت

ایدۀ مؤسسه متعلق به دکتر اقبال بود و فرح تأسیس آن متعلق "دارد که  اظهار می (، ولی در جایی دیگر26: 1379

 (.1389 نراقی،  "به بنده

2 INED م تحت نظارت آلفرد سوی  1945: تأسیسAlfred Sauvy  1990-1898  م( اقتصاددان و آماردان

 فرانسوی.

ش( مؤسس  1287-1385زاده   فی مصباحکه مدّتی پیش از مالقات اقبال و نراقی در پاریس، مصط جالب آن 3

روزنامه کیهان و مدرس دانشکده حقوق دانشگاه تهران، فرحی را برای تأسیس یک مؤسسه علوم اجتماعی وابسته 

بود که پس از ترجیح فرح نراقی از سوی  به دانشکده حقوق تسلیم منوچهر اقبال رئیس دانشگاه تهران کرده

 (.202-203، 1379نظر کرد.  نراقی  فمسئوالن دانشگاه از پیگیری آن صر
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المللیِ دورۀ جنگ سرد در اردوی امریکا  لحاظ معادالت بینهای پساکودتا، به  ایران در سال

قرار داشت و به دنبال رشد و توسعه اقتصادی بر اساس مدل غربی بود. امریکا در این دوران 

"اصل چهار ترومن"برای گسترش قدرت هژمون خود، از فریق سازوکارهایی مثل 
به  1

ین مروج نظریه مدرنیزاسیون به عنوان چن کرد و هم سوی خود مثل ایران کمک می کشورهای هم

های  یک مدل اقتصادی مناسب برای توسعه کشورهای جهان سوم بود. مدلی که بیشتر تکنوکرات

 پسندیدند. دولت پهلوی دوم آن را می

ریزی برای اقتصاد کشور که از دیرباز مطرح بود، در  به لحاظ داخلی نیز موضوع برنامه

(. سازمان برنامه و بودجه 599-618: 1381تر شد  زیاری،  یهای پساجنگ جهانی دوم جدّ سال

مدت عمرانی تأسیس شد  های میان دهی اقتصاد کشور از فریق تدوین برنامه با هدف سامان

ش(، ولی به علت فقدان نهادی پژوهشی در کشور برای ارائه مشاوره در زمینه  1327 

( دولت از برخی از نهادهای امریکایی 139-140: 1379ریزی اقتصادی و اجتماعی  نراقی،  برنامه

 .2گرفت کمک می

ای وجود  در آن روزگار نه تنها در دولت بلکه در نظام دانشگاهی نیز چنین نهاد پژوهشی

نداشت، چون اساساً پژوهش در دانشگاه فاقد منزلتی در خور بود. در سال تأسیس مؤسسه 

ی در ایران رو به گسترش بود و غیر از ش(، آموزش عال 1337مطالعات و تحقیقات اجتماعی  

                                                           
-1953وسومین رئیس جمهور ایاالت متحدّۀ امریکا   م( سی Harry S. Truman  1972-1884هری ترومن  1

م( و فراح سیاست خارجی امریکا در دوران پس از جنگ جهانی دوم بود. دکترین ترومن مبتنی بر چهار  1945

های مالی و فنی و نظامی در اختیار  امریکا کمک (Point Four Program)اصل بود که بر اساس اصل چهارم آن 

 شان به شوروی شود. ها به امریکا، مانع نزدیکی داد تا با افزایش وابستگی آن نیافته قرار می کشورهای توسعه

ر سال فی دو سفر به ایران د (Overseas Consultants Incorporated) "گروه مشاوران ماوراء بحار"برای مثال  2

م گزارشی حاوی پیشنهادهایی  1949ش/ 1328ش به بررسی وضعیت اقتصادی کشور پرداخت و در سال  1327

 Harvard) "گروه مشورتی هاروارد". (Seven Year Development Plan, 1949)اقتصادی به دولت ارائه کرد. 

Advisory Group) ش و اوایل دهۀ  1330ان در اواخر دهۀ نیز به دعوت سازمان برنامه و بودجه فی دو سفر به ایر

ساله اقتصادی رهنمودهایی به دولت ارائه داد. برای آشنایی با گزارش گروه  های پنج ش، در مورد تنظیم برنامه 1340

، میکائیل عظیمیریزی و توسعه در ایران،  . برنامه1394اول و دوم هاروارد در مورد ایران، ن.ک. بالدوین، جورج 

 گی، تهران: نشر نی.علی اعظم محمدبیریزی در ایران،  . برنامه1377تهران: نشر علم، و مک لئود، تاس اچ 

 

https://shahreketabonline.com/products/translator/میکائیل%20عظیمی/
http://nashreney.com/content/%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A8%DB%8C%DA%AF%DB%8C


 

 

 

 

 

  1398، شماره دو، پاییز و زمستان  26شناختی دوره مطالعات جامعه   16 
 

 

دانشگاه تهران، در شش شهر مهم کشور نیز دانشگاه دایر شده بود؛ ولی نظام دانشگاهی هنوز 

ای سنّتی و استادمحور بود و پژوهش در آن موقعیتی  هم به شیوه متمرکز بر امر تدریس، آن

تیجه نظام دانشگاهی پاسخگوی (. در ن344و  339، 334، 332: 1397ای داشت  مناشری،  حاشیه

شد  تمامی انتظارات دانشجویان نبود، آن هم دانشجویانی که روز به روز بر تعدادشان افزوده می

شدند. در واقع یکی از پیامدهای ناخواستۀ  تری وارد دانشگاه می و از خاستگاه اجتماعی پائین

( و ورود فرزندان فبقات 1353گسترش آموزش عالی تغییر ترکیب اجتماعی دانشجویان  کتبی 

(؛ چراکه در آن دوران کسب مدرک 381-382: 1397تر جامعه به دانشگاه بود  مناشری،  پائین

های در دسترسِ فبقات پائین برای ارتقاء منزلت اجتماعی بود  دانشگاهی جزء معدود امکان

ساکودتا (. از سوی دیگر در فضای بستۀ سیاسی دوران پ353و  241-251: 1397 مناشری، 

عالقۀ دانشجویان به مباحث علوم اجتماعی نیز افزایش یافته بود، زیرا پرداختن به علوم اجتماعی 

(؛ و در پاسخ به 201: 1379امکانی برای شناخت بهتر مسائل و مشکالت جامعه بود  نراقی، 

نظام (. با این همه، 1397همین عالقه بود که دورۀ لیسانس علوم اجتماعی دایر شد  صدیقی، 

دانشگاهی به علت فقدان سنّت پژوهشی نه تنها قادر به کمک به دولت نبود بلکه به خافر 

گویی همۀ مطالبات دانشجویان خود هم نبود و  های آکادمیک قادر به پاسخ محدودیت آزادی

 کرد. الجرم نگاهشان را متوجه حوزه عمومی می

شان  کاری دانشگاهیان و بیگانگی هدر آن سو، روشنفکران حوزه عمومی هم همواره از محافظ

(. مجادالت قلمی 229-230، 223: 1397کردند  مناشری،  با مسائل واقعی جامعه انتقاد می

که مباحث  1های پُرفرفدار نشریات عمومی آن دوره بود روشنفکران با دانشگاهیان یکی از بخش

 شد. ها در محافل اجتماعی بازگو می آن تا مدت

حقیقات اجتماعی در چنین فضایی از نیاز دولت به مشاوره پژوهشی و مؤسسه مطالعات و ت

ناتوانی نظام موجود دانشگاهی از پاسخ به این نیاز، و نیز در میانۀ جدال حوزه عمومی با دانشگاه 

ای که اساساً قرار بود  و اتهام دوری دانشگاهیان از مسائل جامعه بود که پا به عرصه نهاد. مؤسسه

                                                           
احمد در یادداشتی انتقادی در مورد کتاب  های بعد هم ادامه داشت. برای مثال شمس آل این مجادالت در دهه 1 

ش( با نثری گزنده استادان  1339تألیف جمشید بهنام و شاپور راسخ  چاپ اول  "شناسی ایران مقدمه بر جامعه"

 .1346احمد،  کند. ن.ک. آل اش می را متهم به ناآشنایی با جامعه ایران و مواریث فرهنگی دانشگاه
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های نوسازی کشور باشد، ولی توجه بسیاری از  دولت در پیشبرد برنامهبازوی پژوهشی 

 روشنفکران منتقد دولت را هم به خود جلب کرد.

 ساختار و کارکرد مؤسسه

شیناختی   مؤسسیه ملیی مطالعیات جمعییت    "مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی بیا الهیام از   

ش  1337دانشیگاه تهیران در آبیان     و به عنوان تشکیالتی وابسیته بیه دانشیکده ادبییات     "فرانسه

تأسیس شد و غالمحسین صدیقی به سمت رئیس و احسان نراقی بیه عنیوان میدیر آن منصیوب     

شدند. اهداف مؤسسه فبیق اساسینامۀ آن عبیارت بیود از: تلفییق ابعیاد نظیری و عملیی علیوم          

سیات و  اجتماعی، انجام تحقیقات اجتماعی مربوط به جامعه اییران، از جملیه بیه تقاضیای مؤس    

های بیرون از دانشگاه، و نیز تربیت پژوهشگر. بودجه مؤسسه هم از محل بودجه دانشگاه  سازمان

دهندۀ پژوهش بیه مؤسسیه    های دولتیِ سفارش عالوۀ منابع مالی دریافتی از سایر دستگاه تهران به

 زمیان در سیه عرصیۀ آمیوزش،     شد. بدین ترتیب مؤسسه فعالیت خود را به صورت هم تأمین می

 پژوهش و مشاوره آغاز کرد.

فعالیت اصلی آموزشی مؤسسه برگزاری دوره فوق لیسانس علوم اجتماعی برای دارندگان 

که ابتدا به صورت آزاد و بعدها از فریق آزمون ورودی وارد  1های مختلف بود لیسانسِ رشته

شناسی  جامعه تحت تأثیر سنّت(. فضای علمی مؤسسه 58-61: 1394شدند  ایزدی،  مؤسسه می

پوزیتیویستی فرانسوی بود و مدرسان آن اکثراً اعضای هیئت علمی دانشکده ادبیات دانشگاه 

 بودند. 3به همراه چند استاد خارجی 2تهران

                                                           
شد هنوز دانشجویان  ش در مؤسسه برگزار می 1337هنگامی که اولین دورۀ فوق لیسانس علوم اجتماعی در سال  1

 التحصیل نشده ش( فارغ 1336اولین دوره لیسانس علوم اجتماعی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران  ورودی سال 

 بودند. 

محمد کاردان، یحیی مهدوی، شاپور راسخ،  افرادی مثل غالمحسین صدیقی، احسان نراقی، جمشید بهنام، علی 2

قلی خواجه نوری، خداداد فرمانفرمائیان، ابوالقاسم قندهاریان، علی مدنی، محمدحسن گنجی،  محمود صناعی، عباس

 زاده و ایرج افشار. ین کاظمسعید نفیسی، هوشنگ نهاوندی، حس

شناس فرانسوی، کورت مارتین اقتصاددان انگلیسی و آرون آنتونوفسکی  یر بسینه مردم افرادی همچون پی 3

 شناس امریکایی. جامعه
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هایی روبرو بود. نخست فقدان یا کمبود  آموزش علوم اجتماعی در آن دوران با دشواری

شد  های خارجی بود که سبب می شجویان با زبانمنابع درسی به زبان فارسی و ناآشنایی اکثر دان

برداری  که شیوۀ غالب آموزش مبتنی بر ارائۀ مطالب توسط استاد در کالس و یادداشت

دانشجویان باشد. مشکل بعدی مربوط به جدید بودن مباحث علوم اجتماعی در جامعه علمی 

ات تخصصی یا وجود چندین های فارسی جاافتاده برای بسیاری از اصطالح ایران و فقدان معادل

های اجتماعی هم مشکالتی  معادل فارسی برای اصطالحی واحد بود. ناآشنایی مردم با پژوهش

نامه،  را برای انجام تحقیقات میدانی دانشجویان، مثالً در زمینۀ انجام مصاحبه یا پرکردن پرسش

ابع فارسی مورد نیاز (. مؤسسه تالش داشت با انتشار من58-59: 1394کرد  ایزدی،  فراهم می

کردن اصطالحات تخصصی این موانع را مرتفع سازد. استقبال از دورۀ  دست دانشجویان و یک

توانستند  تا حدّی که افراد غیردانشجو هم فبق ضوابطی می 1فوق لیسانس مؤسسه بسیار زیاد بود

ای بعد ه (. در سال77: 1398ها شرکت کنند  مختارپور،  به صورت مستمع آزاد در کالس

التحصیالن مؤسسه برای ادامه تحصیل عازم خارج شدند و پس از بازگشت به  تعدادی از فارغ

 .2جمع مدرسان علوم اجتماعی پیوستند

شناسی  شناسی شهری، جامعه مؤسسه همچنین دارای هشت گروه پژوهشی بود: جامعه

شناسی  ماعی، جامعهشناسی اجت شناسی، روان شناسی، مردم روستایی، مطالعات عشایری، جمعیت

شناسی تطبیقی. هر گروه شامل مدیر و چند عضو ثابت به اضافۀ تعدادی  سیاسی و جامعه

شدند و تعدادی  ها از میان استادان علوم اجتماعی انتخاب می پژوهشگر موقت بود. مدیران گروه

ها حضور داشتند. موضوعات پژوهشی بر اساس  از پژوهشگران خارجی هم در این گروه

شد. تحقیقات اجتماعی  های دولتی معین می سنجی خود مؤسسه یا درخواست سازمان لویتاو

های علمی روشمند در کشور بود که به صورت گروهی و در  مؤسسه جزء نخستین پژوهش

شد. جاذبه و تازگی این نوع از تحقیقات موجب شد که بسیاری از پژوهشگران  میدان انجام می

محقق با مؤسسه همکاری  70با مؤسسه ترغیب شوند. حدود  ایرانی و خارجی به همکاری

                                                           
نفر بود.  1200و  750، 400آمار دانشجویان دانشجویان فوق لیسانس در سه سال اول فعالیت مؤسسه به ترتیب  1

 .201: 1379ن.ک. نراقی، 

االمینی، مهدی امانی، باقر پرهام، خسرو خسروی، اسماعیل عجمی، داور  افرادی مثل احمد اشرف، محمود روح 2

 .233-235: 1379شیخاوندی، نادر افشارنادری و محمد میرزائی. ن.ک. نراقی، 
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 1356وقت، در سال  ( که این رقم، با احتساب همکاران پاره179-197: 1372داشتند  جهانبگلو، 

شده از فریق درج در نشریاتی مثل  های انجام نفر رسید. گزارش برخی از پژوهش 300ش به 

و  224: 1398یافت  مختارپور،  می نیز بازتاب میسخن، مسائل ایران و خواندنیها در حوزه عمو

، از پائیز "نامه علوم اجتماعی"(. نخستین نشریۀ تخصصی علوم اجتماعی نیز، با عنوان 274

 ش به اهتمام احمد اشرف توسط مؤسسه منتشر شد. 1347

های پژوهشی یا  های دولتی نیز در قالب انجام فرح ای مؤسسه برای دستگاه خدمات مشاوره

 .1شد های مشترک انجام می های آموزشی و همایش رگزاری دورهب

 زوج کلیدی صدیقی و نراقی

نظییر بیرای شیروع     زمان صدیقی و نراقی به عنوان رئیس و مدیر مؤسسه رخدادی بی حضور هم

های مؤسسه بود. صدیقی مایۀ اعتبار مؤسسه در حیوزه عمیومی و عامیل جلیب      درخشان فعالیت

همکاری با این نهاد جدید بود، و مدیریت نراقی در جیذب منیابع میالی و     استادان دانشگاه برای

های تحقیقاتی و نیز گردآوردن پژوهشگران داخلی و خارجی تأثیر زیادی داشت. بر اساس  پروژه

تقسیم کاری روشن، امور اجرایی و اداری و پژوهشی مؤسسه بر عهده نراقی بود و صدیقی فقط 

 پرداخت و نظارتی کلی هم بر امور پژوهشی داشت. به مسائل علمی و آموزشی می

شان در تثبیت و گسترش  حضور این زوجِ به لحاظ سیاسی نامتجانس در مؤسسه و نقش

آورد. صدیقی استادی برجسته و نامدار  علوم اجتماعی در ایران، وضعیتی ناسازوار را پدید می

کار ولی مورد اعتماد و فرف  ولی به لحاظ سیاسی مغضوب رژیم بود و نراقی استادی تازه

مشورت حکومت. صدیقی عالوه بر موقعیت دانشگاهی یکی از اعضای اصلی جبهه ملی و 

. در نقطۀ مقابل، نراقی استادی 2همکار دکتر مصدق بود که پس از کودتا دستگیر و زندانی شد

                                                           
تصادی و اجتماعی ش از مؤسسه درخواست کرد تا وضعیت اق 1342برای نمونه سازمان برنامه و بودجه در سال  1

روستاهای کشور را پس از اجرای اصالحات ارضی بررسی کند، که بخش تحقیقات روستایی مؤسسه ظرف چند 
ش در اختیار  1347تدریج تا سال  های آن را به سال پنج فرح پژوهشی کالن در این زمینه انجام داده و گزارش

 .190-193: 1379سازمان برنامه قرار داد. ن.ک. نراقی، 
صدیقی در کابینه مصدق ابتدا وزیر پست و تلگراف و تلفن و سپس وزیر کشور شد و پس از کودتای سال  2

ش محاکمه و به مدت نه ماه و نیم زندانی شد. در سالهای بعد هم چند بار دیگر دستگیر و زندانی شد  در  1332
کمی پیش از پیروزی انقالب  ش و 1357نوبت دستگیری(. صدیقی در سال  5سال زندان در  2مجموع حدود 
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غم اظهارات ر ای گسترده از دوستان در داخل و خارج بود که به جوان و پُرشور و دارای شبکه

ماند که  . بیشتر به فنز تاریخ می1اش، مورد اعتماد رژیم و جزء مشاوران حکومت بود انتقادی

نمایندگان اپوزیسیون و پوزیسیون در بزنگاهی مهم زیر چتر علوم اجتماعی دست همکاری به 

ود یکدیگر دهند تا این رشته علمی نوپا در ایران تثبیت شود. عالوه بر ترکیب مدیریتی، خ

مؤسسه هم در نظام اداری و اجرایی کشور موقعیتی ناسازوار داشت. در نظام بوروکراسی سابقه 

های  نداشت که یک مؤسسه پژوهشی وابسته به بودجۀ دولت، موضع انتقادی نسبت به سیاست

همزاد موسسه مطالعات و  2گی های اجرایی اتخاذ کند. گویی ناسازواره دولت یا عملکرد دستگاه

 گاه مؤسسه را تنها نگذاشت. ت اجتماعی بود، همزادی که هیچتحقیقا

 پژوهش اجتماعی، مُلتقای سه نیرو

-1348مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی آغازی درخشان داشیت و در دهیۀ اول فعالییت     

ای را انجام داد و جایگاه خود را تا حدود زیادی تثبیت کرد. امّا این  ش( تحقیقات گسترده 1337

انگیزی را هم به دنبال داشت که عبارت بود از جذب تعدادی  ها پیامد ناخواسته و شگفت تفعالی

های اجتماعی. حال پرسش ایین اسیت    ها در پژوهش از منتقدان و مخالفان دولت و مشارکت آن

که چگونه مؤسسه توانست تبدیل به کانونی برای تالقی منافع پوزیسییون و اپوزیسییون شیود و    

سیابقه نیازمنید بیازنگریِ     گرایی بی را جذب خود کند. فهم شرایط امکان این هم موافق و مخالف

 های پژوهشی دهۀ اول آن است. بستر اجتماعی پدیدآمدن مؤسسه و فعالیت

ش پا به صحنه گذاشت که جامعه ایران دستخوش  1330مؤسسه هنگامی در اواخر دهۀ 

ای را پدید آورده  های تازه غییراتی که مسئلههای نوسازی اقتصادی بود. ت تغییرات ناشی از برنامه

ای بود. فهم مسائل  های علمی تازه جویی برایشان نیازمند پژوهش بود که شناخت آنها و چاره

موضوعی بود که هم برای کارگزاران حکومت اهمیت داشت و هم مورد توجه جدید اجتماعی 

                                                                                                                                           
وزیری  اسالمی، به درخواست شاه چند بار با او مالقات کرد و در برابر پیشنهاد شاه برای قبول پست نخست

و سرگذشت و زندگینامه  35-6: 1370شروفی را مطرح کرد که مورد قبول شاه واقع نشد. ن.ک. تکمیل همایون، 
 .1397دکتر غالمحسین صدیقی، 

گیری انقالب  خویشاوندان و مشاوران فرح پهلوی و از نزدیکان دربار بود. وی نیز در دوران اوجنراقی از  1

 .1372هایی به او کرد. ن.ک. نراقی،  ش، هشت بار به دیدار شاه رفت و توصیه 1357اسالمی، از مهر تا دی 
2 Paradoxicality 
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ه عمومی بود. در نتیجه نگاه هر سه اهالی علوم اجتماعی دانشگاهی و نیز روشنفکران حوز

های اجتماعی در بارۀ جامعه ایران جلب شد.  ساحت به مؤسسه به عنوان کانون انجام پژوهش

پوشانی میان منافع و عالئق بازیگران سه میدان  موقعیت به ظاهر ناسازواری پدید آمد و نوعی هم

 دولت، آکادمی و حوزه عمومی پدید آمد.

های  یزی اقتصادی و اجتماعی نیازمند شناخت عینی و آماری از ویژگیر دولت برای برنامه

به شهری و روستایی و عشایری جامعه ایران بود، که این نیاز با شروع اصالحات موسوم 

 1ش 1340گانۀ انقالب سفید از ابتدای دهۀ  اصول ششتشدید شد. اجرای  "انقالب سفید"

اعی جدیدی در شهرها و روستاها شد که آثار آن های اجتم موجب تحوالتی عمیق و بروز مسئله

یکجانشینی عشایر، مهاجرت روستاییان به شهرها، هایی مثل  تا دهۀ بعد نیز ادامه یافت. مسئله

نشینی در افراف شهرهای بزرگ، افزایش فبقه متوسط شهری و تغییر ساخت  پیدایی حاشیه

ش تبدیل به یک  1340در دهۀ  انویژه در منافق شهری. در واقع جامعۀ ایر خانواده به

 .2آورد ای را پدید می بود، که اجرای هر فرحی مشکل تازه شده "آزمایشگاه تغییرات اجتماعی"

این فضا بهترین فرصت را برای مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی فراهم آورد تا با 

ه دستگاههای دولتی، های میدانی در مورد مسائل گوناگون جامعه و ارائۀ مشاوره ب انجام پژوهش

موقعیت خود را به عنوان یک نهاد پژوهشی معتبر تثبیت کند. نراقی با استفاده از روابط نزدیکی 

که با بسیاری از مقامات حکومتی داشت موفق شد که با جذب بودجه برای مؤسسه و اخذ 

یلی سریع های پژوهشی مؤسسه را خ های تحقیقاتی از دستگاههای دولتی، دامنۀ فعالیت پروژه

                                                           
اصل دیگر به آن افزوده شد.  13الهای بعد ش( شامل شش اصل بود ولی در س 1341. انقالب سفید در آغاز  1

ها،  برخی از مهمترین این اصول عبارت بودند از اصالحات ارضی و الغای رژیم ارباب رعیتی، فروش سهام کارخانه

های اجتماعی، توسعه  ها، تحصیالت رایگان و اجباری، پوشش همگانی بیمه کردن کارگران در سود کارخانه سهیم

 جاد سپاه دانش، سپاه بهداشت و سپاه ترویج و آبادانی.روستایی از فریق ای

های کشور باشد،  که مبتنی بر ارزیابی دقیق ظرفیت . تصمیم شاه به انجام برنامۀ اصالحات از باال، بیش از آن2

جانبۀ ایران با اتکاء به درآمدهای نفتی بود؛ که در عمل نیز به  تصمیمی سیاسی برای مدرن کردن سریع و همه

های  . شتاب تحوالت اجتماعی و اقتصادی در سال236-240: 1397دهایی ناخواسته منتهی شد. ن.ک. مناشری، پیام

های قبلی را به حالت تعلیق  ریزی های دولت پیشی گرفت و برنامه بینی ش به حدّی رسید که از پیش 1356تا  1346

 .324: 1397درآورد. ن.ک. مناشری، 
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وزیر و وزرای مهم کابینه چندین نوبت از مؤسسه بازدید  گسترش دهد. به دعوت او نخست

 (.402و  271، 70: 1398کردند  مختارپور، 

های کاربردی بود. نراقی اهمیت علوم  سو با نیاز دولت، انجام پژوهش اولویت مؤسسه، هم

گرایی  زمان از نوعی بومی ، ولی هم1ستدان اجتماعی را در کاربرد آن برای حل مسائل جامعه می

سازی علوم اجتماعیِ  (؛ یعنی تالش برای مناسب210-208: 1387کرد  بروجردی،  هم دفاع می

دانش غرب و "، به نحوی که جمع میان (9-10: 1348 نراقی، های جامعه ایران  غربی با ویژگی

 (.131و  202 :1379 نراقی، باشد  "بینش شرق

توانست خیلی  (63-64، 1398 بستانی و دیگران ه عنوان یک مدیر فرهنگی در واقع نراقی ب

های پژوهشی مؤسسه را گسترش دهد و اعتبار زیادی برای آن کسب کند؛ تا جایی  زود فعالیت

نامیدند  می "های نراقی بچه"شد و پژوهشگرانش را  "مؤسسۀ نراقی"به که مؤسسه معروف 

تالش داشت تا اش  المللی (. نراقی با توجه به روحیۀ بین306و  294: 1، ج 1392 تبرّائیان، 

. وی با 2های علمی و پژوهشی مؤسسه همگام با تحوالت علوم اجتماعی غربی پیش رود فعالیت

اش با پژوهشگران و مؤسسات خارجی، تعدادی از پژوهشگران  استفاده از ارتبافات گسترده

ین ضمن اعزام استادان و پژوهشگران . همچن3خارجی را به همکاری با مؤسسه دعوت کرد

                                                           
جتماع در یک جامعۀ در حال رشد ... ارائه پیشنهادات عملی است که دگرگونی نقش عالمِ ا"گفت:  نراقی می 1

باید بیش از مسائل نظری به مسائل عملی جامعه عنایت کند و ...  اجتماعی را تسهیل نماید. بنابراین عالِمِ اجتماع می

و تنظیم سیاست اجتماعی  حل نشان دهد و باید در تهیه نباید به بررسی و تحلیل مسائل اکتفا کند. او باید راه

 (.25: 1348 نراقی،  "مملکت مشارکت داشته باشد

های فارسی و  شناسی به زبان ش تهیۀ دو کتاب مقدماتی جامعه 1339م/ 1960برای نمونه یونسکو برای سال  2

با عنوان ش  1344انگلیسی را در دستور قرار داد. تألیف کتاب فارسی بر عهدۀ احسان نراقی نهاده شد که در سال 

م(  1920-1992منتشر شد. نگارش کتاب انگلیسی نیز به تامس برتون باتامور   "علوم اجتماعی و سیر تکوینی آن"

 1962در سال  "شناسی، راهنمای مسائل و ادبیات جامعه"شناسی دانشگاه لندن واگذار شد، که با عنوان  استاد جامعه

یدحسن منصور و سیدحسن حسینی کلجاهی به فارسی ش به دست س 1355ش منتشر شد که در سال  1341م/

 های جیبی منتشر شد. ترجمه و توسط انتشارات کتاب

 (Paul Vieille)توان به افراد زیر اشاره کرد: پل ویی  از جمله پژوهشگران خارجیِ همکار مؤسسه می 3

یر بسینه  فرانسوی، پیشناس  جمعیت (Jean-Claude Chastellain)شناس فرانسوی، ژان کلود شاستالن  جامعه

(Pierre Bessaignet) شناس فرانسوی، موریو اونو  مردم(Morio Ono)  پژوهشگر ژاپنی، آرون آنتونوفسکی
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های خارجی زمینه سفر بسیاری از دانشمندان غربی را به ایران برای حضور  مؤسسه به همایش

 .1های آموزشی فراهم کرد ها یا دوره در همایش

ای از تفاهم و تنش بود. فعالیت مؤسسه متکی به  با این همه، مناسبات مؤسسه و دولت آمیزه

های مؤسسه بود، ولی  پژوهشی دولت بود و دولت هم نیازمند پژوهش های بودجه و فرح

های  سو نبود. برای مثال مؤسسه بر خالف تکنوکرات های دو فرف در همۀ موارد هم دیدگاه

، به ابعاد و پیامدهای فرهنگی و اجتماعیِ 2دولت که فقط دغدغۀ رشد و توسعۀ اقتصادی داشتند

اشت و نظریۀ مدرنیزاسیون را الگوی مناسبی برای رشد های اقتصادی توجه د اجرای برنامه

(. نراقی در چنین مواردی که قادر به انتقاد 189-191: 1376دانست.  بهنام،  اقتصادی ایران نمی

توجه به  کرد که بی انتقاد می "ها ماساچوستی"های حاکم، یا تیم  مستقیم از شاه نبود، از تکنوکرات

(. از سوی دیگر، 208: 1387سازی ایران هستند  بروجردی،  درنشرایط واقعی کشور به دنبال م

تر از آن، نگران  اکثر مدیران دولتی هم با زبان و منطق پژوهشهای اجتماعی آشنا نبوده و مهم

های  هایِ عملکردشان بودند و لذا در مواردی نسبت به پذیرش نتایج پژوهش برمالشدن کاستی

 .3کردند مؤسسه مقاومت می

های اجتماعی برای روشنفکران حوزه عمومی هم جاذبه زیادی داشت و  وهشموضوع پژ

های مختلف فکری  سبب شد که فیف گسترده و متنوعی از پژوهشگرانِ غیردانشگاهی، با دیدگاه

و سیاسیِ چپ و راست و اسالمی به همکاری با مؤسسه روی آورند. معنای سیاسی استقبال این 

                                                                                                                                           
(Aaron Antonovski) شناس امریکایی، کورنلیس آپلند  جامعه(Cornelis Op’tLand)  پژوهشگر هلندی و کورت

 .407-395، 391-392، 231، 212-215، 118-232: 1379قی، اقتصاددان انگلیسی ن.ک. نرا (Kurt Martin)مارتین 

شناس فرانسوی، ژان استوتزل  شناس و انسان شناس فرانسوی، ژرژ باالندیه جامعه برای مثال هانری لِوفور جامعه 1

شناس فرانسوی، ژاک برک مستشرق فرانسوی و فردریک بارت  شناس فرانسوی، هانری مندراس جامعه جامعه

 .231و  46،: 1379های مختلف به ایران سفر کردند. ن.ک. نراقی،  روژی در مناسبتشناس ن انسان

ساز تحواّلت کیفی  یابی به رشد کمّی اقتصادی و افزایش درآمد ملی، زمینه مردان این بود که دست تصور عمومی دولت 2

 های اجتماعی خواهد انجامید. بریجامعه خواهد شد؛ امّا تجربه نشان داد که رشد نامتوازن اقتصادی به افزایش نابرا

خیز  برای مثال شرکت نفت گزارش نهایی پژوهش در مورد بررسی وضعیت اجتماعی اقتصادیِ منافق نفت 3

خوزستان را بایگانی کرد، یا وزارت صنایع به علت ناخشنودی از نتایج پژوهش در مورد اعطای وام به 

، 135-136: 1379خود به مؤسسه تعلل ورزید. ن.ک. نراقی،  ها در پرداخت بدهی تولیدکنندگان صنعتی، تا مدت

138-144. 
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سسه روشن بود. در فضای بستۀ دوران پساکودتا که دولت بر های مؤ جمع نامتجانس از پژوهش

های مردم و  های اجتماعی مؤسسه امکان تماس با توده ، پژوهش1بود کنترل فضای سیاسی افزوده

کارگیری  (. نراقی در به128-129: 1398کرد  مختارپور،  شناخت بهتر جامعه را فراهم می

دستی نسبتاً باز داشت، در نتیجه مؤسسه تبدیل  همکاران و پژوهشگران مؤسسه دیدی گسترده و

های فکری و سیاسی  گران حوزه عمومی، با گرایش به کانونی برای حضور فیف متنوعی از کنش

 .3شان حضور داشتند که تعدادی از فعاالن سیاسی مخالف رژیم هم در میان 2متفاوت شد

ین نهاد به مدت یک دهه تبدیل بار دیگر بروز کرد و ا گی مؤسسه یک بدین ترتیب ناسازواره

به کانون تالقی منافع آکادمی، دولت و حوزه عمومی شد و بازیگران این سه میدان را، به رغم 

های اجتماعی گرد هم آورد. همانند رابطۀ دشوار  تضادهایشان با یکدیگر، حول موضوع پژوهش

رابطۀ ساده و سرراستی  دولت با مؤسسه، برای فعاالن حوزه عمومی نیز همکاری با این مؤسسه

نبود، بلکه ترکیبی بود از هزینه و منفعت. در واقع این موقعیت ناسازوار مؤسسه بود که چنین 

 کرد. ای با دولت و حوزه عمومی را اقتضا می رابطۀ پیچیده

 مؤسسه و تعامل با قدرت

شدۀ میان  فمناسبات مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی با قدرت سیاسی، برخالف روابط تعری

دیگر اجزای دولت، در نوسانی از توافق و اختالف، دوری و نزدیکی و مهر و قهیر جرییان داشیت.    

                                                           
 ش( بود. 1335تأسیس ساواک نیز در همین دوران   1

های فکری و سیاسی متفاوت، اشاره کرد:  توان به افراد زیر، با وابستگی از جملۀ پژوهشگرانِ همکار مؤسسه می 2

بیب اهلل پیمان، جالل آل احمد، پرویز ورجاوند، ناصر تکمیل غالمعباس توسلی، حسن حبیبی، ابوالحسن بنی صدر، ح

همایون، کاظم ودیعی، هوشنگ نهاوندی، امیرهوشنگ کشاورز صدر، مصطفی رحیمی، ایرج افشار، باقر پرهام، مصطفی 

قر شعاعیان، غالمحسین ساعدی، منوچهر هزارخانی، ویدا حاجبی، کریم کشاورز، امیرپرویز پویان، اسماعیل خویی، با

 .234 -253: 1، ج 1392مؤمنی، احمد اشرف، داریوش آشوری، هما نافق و پروانه اسکندری. ن.ک. تبرّائیان، 

بار دستگیر و زندانی شد،  گرا، که به علت فعالیتهای سیاسی چندین اهلل پیمان، فعال سیاسی اسالم افرادی مثل حبیب 3

گرا که پس از قطع همکاری با مؤسسه زندگی  ن سیاسی چپیا امیرپرویز پویان و مصطفی شعاعیان، هر دو از فعاال

های مسلحانه با رژیم شاه کشته شدند. ویدا حاجبی فعال  مخفی را آغاز کردند و سرانجام هر دو در جریان درگیری

های بعد با مؤسسه همکاری  گرا و دوست دوران دانشجویی فرح پهلوی در پاریس هم که در سال سیاسی چپ

، نبوی، 353-354: 1379ش، زندانی شد. ن.ک. نراقی،  1357تا  1351و به مدّت شش سال، از  داشت، دستگیر

 .Bayatrizi 2013: 470؛ و 82: 1379
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مؤسسه به عنوان یک نهاد پژوهشی خواستار برخیورداری از اسیتقالل علمیی بیود ولیی بیه علیت        

هر توانست در نقیش اپوزیسییون ظیا    وابستگی به دانشگاه  دولت( در بیان مواضع انتقادی خود نمی

شید کیه    های پژوهشی دولتی، موجب میی  شود. وابستگی مؤسسه به بودجۀ دولت و نیازش به فرح

باشید. از سیوی    ها مالحظات سیاسی و بوروکراتیک را هیم در نظیر داشیته    در انتشار نتایج پژوهش

 ورجاونید،   "آژانس مشاورۀ دولت"دیگر تصور بیشتر مقامات دولتی از مؤسسه چیزی در حدّ یک 

هیای دولیت فعالییت کنید. ایین       ها و برنامیه  بایست در هماهنگی با سیاست ( بود که می395: 1372

موقعیت ناسازوار مؤسسه، یعنی دشواری جمع میان وابستگی بیه دولیت و حفیس اسیتقالل علمیی،      

سیمینار جهیان سیوم در سیال     "ش مؤسسیه   1345هایی را پدید آورد. برای مثال در سال  دشواری

شیناس فرانسیوی، ژوزوئیه     هیای سرشناسیی مثیل ژرژ باالندییه انسیان      چهره را با حضور "م 2000

دوکاسترو نویسندۀ برزیلی و ژاک برک مستشرق فرانسوی در تهران برگزار کیرد. انعکیاس مباحیث    

ها، به ویژه تاکید نراقی و دیگران بر این نکته که ایران هنیوز کشیوری    جنجالی این سمینار در رسانه

ییافتگی راه درازی در پییش دارد؛ موجیب     برای رسیدن بیه مرحلیۀ توسیعه   در حال توسعه است و 

ناخشنودی و اعتراض بسیاری از مقامات کشور و حتّی شخص شاه شد. شاه که، بیر خیالف فیرح،    

شناسیی   و نگاه چندان مسیاعدی هیم بیه جامعیه     1اعتماد بود اساساً نسبت به روشنفکران بدبین و بی

؛ این اظهارات را (Bayatrizi, 2013: 470)پنداشت  را یکی می نداشت و سوسیولوژی و سوسیالیسم

-491: 1379اش، مثل انقالب سفید تلقی کرد  نراقیی،   های اصالحی به معنای زیر سؤال بردن فرح

-1356ش و در اواییل صیدارتش  دورۀ صیدارت     1344(. در موردی دیگر، هویدا در سیال  489

بینی وضعیت ایران در بیست سیال آینیده    در مورد پیشش( به نراقی پیشنهاد انجام پژوهشی  1343

را کرد که مراحل مقدماتی آن هم انجام شد ولی ادامه نیافت چیون مؤسسیه در فضیای سیاسیی آن     

هیای   روزگار جسارت آن را نداشت که در مورد آیندۀ ایران مطالبی را فرح کند که مخالف دییدگاه 

 (.175-182: 1379راقی، رتبه باشد  ن بینانۀ شاه و مقامات عالی خوش

نگاه مقامات امنیتی به مؤسسه نیز جنبۀ دیگری از ماهیت ناسازوار این نهاد را آشکار 

سازد. ساواک مؤسسه را به علت حضور تعدادی از مخالفان سیاسی، پایگاه مخالفان و آشیانۀ  می

                                                           
ای استهزاءآمیز و با مکثی عامدانه  معروف است که شاه واژه فرانسوی انتلکتوئل  به معنای روشنفکر( را به شیوه 1

 .Matin-Asgari, 2018: 225-226کرد.  بر بخش اول آن تلفس می
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ه را کنترل های مؤسس ( و به همین دلیل فعالیت1370دانست  تکمیل همایون،  کمونیستها می

: 2017هایی داشت  مهاجر،  . ساواک در میان دانشجویان و همکاران مؤسسه خبرچین1کرد می

( و بعضاً در امور داخلی مؤسسه هم مداخله و اِعمال نظر 416: 1398؛ و مختارپور، 223

ش( به  1339-1343. البته در دوران ریاست حسن پاکروان بر ساواک  دوره ریاست 2کرد می

های پژوهشی  مختارپور، :  تی نراقی با او، مشکالت مؤسسه در زمینۀ اجرای فرحعلت دوس

 شد. تر حل و فصل می راحت 3های شخصی پژوهشگران مؤسسه ( یا گرفتاری137-136

های  البته حضور منتقدان رژیم در مؤسسه فراتر از ابتکار شخص نراقی بود. یکی از سیاست

های دولتی بود.  ها در دستگاه یاسی مخالف جذب آنرژیم پهلوی برای کنترل روشنفکران س

بر همین اساس  4حضور بسیاری از افراد سابقاً کمونیست در دولت و نهادهای فرهنگی آن دوره

. فرح پهلوی و رضا قطبی، پسردائی فرح و (Matin-Asgari, 2018: 195-198) قابل درک است

توان مؤسسه  ست بودند. از این منظر میرئیس تلویزیون ملی ایران، از حامیان اصلی این سیا

های اتصال رژیم شاه با مخالفانش دانست. روشن  مطالعات و تحقیقات اجتماعی را یکی از حلقه

است که چنین نهادی نیازمند مدیری همچون نراقی بود که هم مورد اعتماد حکومت و هم 

 .5دارای مقبولیت در حوزه عمومی باشد

                                                           
ساواک معموالً با احضار استادان مؤسسه  مثل مرتضی کُتُبی( یا پژوهشگران آن  مثل ویدا حاجبی( سواالتی در  1

بار به همراه نراقی از مؤسسه بازدید کردد. ن.ک. مختارپور،  کرد. پرویز ثابتی هم یک های پژوهشی می مورد فرح
وجوی امیرپرویز پویان که زندگی مخفی  ش و در جست 1350ن در سال . ساواک همچنی301و  135-134: 1398

بود، باقر پرهام معاون وقت مؤسسه را به همراه تیم پژوهشی اعزامی به منطقه  و مبارزه مسلحانه با رژیم را آغاز کرده
 .210-229: 2017زده شاهرود دستگیر و چند شب بازداشت کرد. ن.ک. مهاجر،  زلزله

واک با ادامه درج نام داریوش آشوری به عنوان سردبیر نامه علوم اجتماعی مخالفت کرد. ن.ک. برای مثال سا 2
 .1398آشوری، 

گرای مؤسسه،  صدر، دو تن از پژوهشگران ملی الخروج بودن حسن حبیبی و ابوالحسن بنی مثل حل مشکل ممنوع 3
 .104و  79: 1379که برای ادامۀ تحصیل عازم فرانسه بودند. ن.ک. نبوی، 

افرادی مثل محمود جعفریان  مدیرعامل رادیو و تلویزیون(، هوشنگ نهاوندی  رئیس دانشگاه تهران(، محمد  4
باهری  وزیر دادگستری(، منوچهر آزمون  وزیر کار و امور اجتماعی(، داریوش همایون  وزیر افالعات و 

( و پرویز نیکخواه، کوروش الشایی و جهانگردی(، فیروز شیروانلو  کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
 اهلل رضا  حزب رستاخیز(. عنایت

ش در ارزیابی خود از جامعه روشنفکری ایران، احسان نراقی را فردی  1342سفارت امریکا در تهران در سال  5
رژیم و مخالفانش میان  "ایجاد رابطه"و نقشِ  "کند هم با رژیم رابطه دارد و هم در خلوت از آن انتقاد می"داند که  می
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ای از فرصت و تهدید، هم برای دولت و هم  مؤسسه آمیزهدر مجموع، سرشت ناسازوار 

یابی  کرد. مؤسسه برای هر دو فرف منافعی در پی داشت ولی دست مخالفان سیاسی فراهم می

به این منافع مستلزم پرداخت میزانی از هزینه یا قبول حدّی از ریسک سیاسی بود. گویی 

نشده بین دو فرف، ادامۀ فعالیت  و اعالمهای اجتماعی، به مثابه توافقی موقت  موضوع پژوهش

 .(Bayatrizi, 2013: 471-472)کرد  پذیر می مخالفان رژیم را در این نهاد دولتی امکان

 خروج نراقی و افول مؤسسه

دوران شکوفایی دوازده سالۀ مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دولتی مستعجل بیود کیه بیا    

ش به پایان رسید. فیروز توفییق، میدیر جدیید مؤسسیه،      1348عزیمت نراقی به فرانسه در سال 

های پژوهشی از دولت بود و در نتیجیه   ای و شبکه ارتبافی نراقی برای اخذ فرح فاقد توان حرفه

ش( به لحاظ کمّیی و کیفیی اُفیت     1348-1351سالۀ مدیریتش   های مؤسسه در دورۀ سه فعالیت

کیه   تری داشت و آن ایین  موقعیت مؤسسه علت مهم(. امّا تنزّل 347-349: 1398کرد  مختارپور، 

ای  گونیه  تدریج از میان رفت، به های مؤسسه وجود داشت، به زمینۀ مساعدی که قبالً برای فعالیت

که با فرض ادامۀ حضور نراقی در مؤسسه هم، افول آن دور از انتظار نبود. تغییر دیدگاه حکومت 

 تأثیر نبود. اجتماعی در این زمینه بی هم نسبت به شخص نراقی و هم ضرورت تحقیقات

فلب  منش نراقی از جهتی متناظر با موقعیت ناسازوار مؤسسه بود، شخصیتی پُرتحرّک و جاه

گری با افراد  زد، از ارتباط با مقامات و البی هایش دست به هر کاری می که برای تحقق ایده

اره سعی داشت که از چارچوب ها. ولی همو ذینفوذ گرفته تا فضاسازی و مصاحبه با رسانه

مردان  شود. امّا دولت شناخته "منتقدی وفادار به رژیم"مصالح حکومتی خارج نشود و به عنوان 

داد، مثل  . برخی از اقدامات نراقی هم بهانه به دست مخالفانش می1در موردش اتفاق نظر نداشتند

                                                                                                                                           
برای انجام  "کانونی پویا"را بر عهده دارد. در همان گزارش از مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی به عنوان 

 .496و  153-154: 1380میالنی،  .ک.است. ن هایی مهم در بارۀ مسائل اجتماعی و اقتصادی ایران یاد شده پژوهش
-1348کروان رئیس ساواک، عالیخانی وزیر اقتصاد  دورۀ وزارت وزیر هویدا، پا برخی از مقامات مثل نخست 1

ش( و رؤسای سازمان برنامه و بودجه حامی نراقی بودند؛ گرچه که حدّ و حدود حمایتشان محدود به  1341
عواملی مثل افاعت از شاه و حفس منصب و منافع شخصی بود. ولی تعدادی از مقامات مثل نصیری رئیس ساواک 

ش( نسبت به نراقی بدبین  1346-1353( و ولیان وزیر اصالحات ارضی  دورۀ وزارت 1343-1357 دوره ریاست 
 هایش بودند. بوده و خواستار محدودکردن فعالیت
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نیافتگی  ( در مورد توسعهش 1345  "م 2000سمینار جهان سوم در سال "مباحث فرح شده در 

ایران که اعتراض شاه را برانگیخت. یا پژوهش نراقی برای یونسکو در مورد فرار مغزها و انتشار 

که یکی از  که حساسیت مقامات را برانگیخت تا جائی 1بخشی از نتایجش در نشریات داخلی

شور، فرار مغزها چه نظامیان پاسخ داد که با وجود مغز متفکری همچون شاهنشاه آریامهر در ک

نگری ایران از نراقی دلخور  هویدا هم به خافر ناتمام ماندن اجرای فرح آینده 2اهمیتی دارد؟

بود. از سوی دیگر خروج برخی از حامیان نراقی از کابینه نیز عرصه را بر او محدودتر کرد و 

اهلل نصیری،  عمت. ساواک نیز، پس از روی کارآمدن ن3پاسخ ماند هایش بی برخی از درخواست

تر شده و ضمن تشدید کنترل مؤسسه  نسبت به حضور مخالفان سیاسی در مؤسسه حساس

( و 135: 1398آورد  مختارپور،  هایی را برای نراقی پدید می بار گرفتاری هرچند یک

(. سرانجام هویدا با اعالم 162: 1382کرد  نراقی،  هایی علیه او برای شاه ارسال می گزارش

-272: 1398ی شاه از نراقی به او توصیه کرد که بهتر است از ایران برود  مختارپور، نارضایت

(. نراقی هم عازم فرانسه شد و مسئولیت بخش جوانان یونسکو را برعهده گرفت، تا این که 271

که روند اُفول  ؛ در حالی4ش، به ایران بازگشت 1354پس از گذشت پنج سال، یعنی در سال 

 بودند جای خالی او را پر کنند. شت و جانشینان نراقی در مؤسسه نتوانستهمؤسسه ادامه دا

شدن از اهمیت تحقیقات اجتماعی در  عامل دیگری که موجب اُفول مؤسسه شد کاسته

شد شاه، بی اعتنا به هشدارهای  دوران افزایش درآمدهای نفتی دولت بود، که سبب می

های  ( و بر اجرای فرح181و  174: 1379 نراقی، های قبلی را تغییر داده  برنامه 5کارشناسی

                                                           
مجله مسائل ایران منتشر  37ش در شماره  1345در شهریور  "مغزهای فرّار"گزارشی از این پژوهش با عنوان  1

 شد.
: 1379ستان ارتش در زمان محاکمه دکتر مصدق، در مجله خواندنیها. ن.ک. نراقی، یادداشت تیمسار آزموده، داد 2

175. 
برای نمونه قرار بود که مؤسسه به ساختمان نوسازی در خیابان امیرآباد شمالی  کارگر شمالی فعلی( منتقل شود  3

خوری نراقی را فراهم کرد. ولی این ساختمان به دانشکده جدیدالتأسیس اقتصاد دانشگاه تهران واگذار شد که دل
 .405-404: 1398ن.ک. مختارپور، 

ریزی علمی و آموزشی منصوب شد. ن.ک.  نراقی پس از بازگشت به ایران به ریاست مؤسسه تحقیقات و برنامه 4
 .346: 1، ج 1392تبرائیان، 

ان آن کمونیست هستند و کرد که کارشناس . شاه اساساً نظر مثبتی به سازمان برنامه و بودجه نداشت و تصور می5

 .168و  126: 1381خواهند همۀ مشکالت را به گردن او بیاندازند. ن.ک. الجوردی،  می
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. روشن است که در چنین وضعیتی ضرورت انجام پژوهش برای 1کالن اصرار ورزد

های پژوهشی مؤسسه اهمیت سابقش برای دولت را  شود و فعالیت ریزی بالموضوع می برنامه

 دهد. از دست می

ش( دوران افول آن آغاز  1337-1348های شکوفایی اولیّۀ مؤسسه   در نتیجه، پس از سال

ش و نیز از زمان الحاق به دانشکده علوم  1351تا  1348های  شد. مؤسسه در فاصلۀ سال

 ش( دورانی کم تحرک را پشت سر نهاد. 1351-1357اجتماعی تا پیروزی انقالب اسالمی  

 نتیجه

تأسییس نهیادی    ش اولیای دولت و دانشگاه در ایران در مورد ضیرورت  1330در نیمۀ دوم دهۀ 

ای  پژوهشی به توافق رسیدند که محصول آن مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی بود. مؤسسه

گی دست به گریبان بیود، ولیی در عمیل فراتیر از اهیداف و       جدید که همواره با نوعی ناسازواره

در گذارانش ظاهر شد و عالوه بر ارائه خیدمات پژوهشیی بیه دولیت،      انتظارات فراحان و بنیان

تثبیت موقعیت علوم اجتماعی در آکادمی ایرانی و ارتقیاء منزلیت ایین علیوم در حیوزه عمیومی       

های مؤسسیه، بیویژه در دهیۀ اول آن، سیبب شید کیه ضیرورت انجیام          ایفای نقش کرد. فعالیت

میردان تثبییت گیردد بیه نحیوی کیه در میذاکرات مقامیات بیه           های اجتماعی نزد دولت پژوهش

(. از سیوی دیگیر جیذب پژوهشیگرانِ     74-76: 1379ه شیود  نبیوی،   های مؤسسه اشار پژوهش

ها در نشیریات عمیومی، موجیب آشینایی بیشیتر       غیردانشگاهی در مؤسسه و نشر نتایج پژوهش

شناسیی   المللی نراقی سبب شد که دانش نوپیای جامعیه   جامعه با علوم اجتماعی شد. رویکرد بین

شناسان خیارجی   ان قرار گیرد. افزایش سفر جامعهدر ایران در پیوند با تحوالت این رشته در جه

به ایران و اعزام پژوهشگران مؤسسه به خارج و نیز ترجمۀ آثار جدید علوم اجتماعی به فارسیی  

                                                           
های بزرگ مثل انقالب سفید و خریدهای نظامی شخصاً و بدون مشورت با دیگران  شاه همیشه در مورد فرح 1

ای نفتی نیز بی اعتنا به نظر م و افزایش درآمده 1973ش/ 1352گرفت. پس از شوک نفتی سال  تصمیم می

ای مثل تولید برق اتمی و خرید هواپیمای مسافری مافوق صوت کنکورد را در  های بلندپروازانه کارشناسان، پروژه

ش( را برهم زد و پیامدهای متعددی  1356–1352پنجم  سالۀ  دستور کار قرار داد. این تصمیمات کالن برنامه پنج

 .157-164و  139-142، 115-121: 1381، مثل افزایش نرخ تورم به بار آورد. ن.ک. الجوردی
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هایی از این پیوند هستند. مشارکت  نمونه 1های مؤسسه در خارج و انتشار نتایج برخی از پژوهش

های مییدانی، زمینیۀ تأسییس     فرهنگ پژوهشمؤسسه در گسترش ادبیات علوم اجتماعی و بسط 

 ای مجزا برای علوم اجتماعی را هم فراهم کرد. دانشکده

اند. برخی نراقی  با این حال، هم موسسه و هم شخص نراقی آماج انتقادت فراوانی هم بوده

، یا وی را عامل رژیم در تأسیس مؤسسه برای 2اند چی دانسته مایه و تبلیغات را فردی کم

و حتی  (1392دن شور انقالبی و منحرف کردن اعتراضات سیاسی تلقی کرده  تبرائیان، فرونشان

. (Bayatrizi, 2013: 470)اند  کاری برای مقابله با مارکسیسم برشمرده شناسی را راه ترویج جامعه

ها را نسخۀ ناقصی از  های مؤسسه تردید کرده و آن برخی نیز در ارزش علمی پژوهش

های آماری و توصیفی بدون اتکاء به  یتیویستی فرانسوی، یعنی بررسیشناسی پوز جامعه

؛ و 205: 1378اند  آزاد ارمکی،  های انتقادی، دانسته رویکردهای مشخص نظری یا سویه

 (.110: 1393الدین،  تاج

رسد که برای ارزیابی کارنامۀ مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی به جای  امّا به نظر می

های شخصی نراقی الزم است به کارنامۀ این نهاد توجه کرد.  ائل فردی یا دیدگاهتمرکز بر خص

و  3پژوهش انجام داد 342مؤسسه در دورۀ فعالیت بیست سالۀ پیش از انقالب اسالمی، مجموعاً 

پژوهش به ادبیات  17کتاب و  4، یعنی به فور متوسط هر سال 4عنوان کتاب منتشر کرد 79

های مؤسسه ماهیت آماری و توصیفی دارد،  درست است که بیشتر پژوهشعلوم اجتماعی افزود. 

ترین ابزار  ای که نه آمارهای پایه، یعنی نخستین و مهم ولی پرسش این است که در جامعه

ریزی اقتصادی و اجتماعی، در دسترس بوده و نه شناخت تفصیلی و دقیقی از جامعه  برنامه

                                                           
 1970برای نمونه گزارش تحقیق مؤسسه در مورد قیمت اراضی شهری به زبان فرانسه در پاریس منتشر شد   1
ش( و نیز نتایج پژوهش مؤسسه در مورد ابعاد روانی اجتماعی باروری به زبان فرانسه و به صورت فصلی  1349م/

های  ش(. گزارش برخی از فعالیت 1354م/ 1975ایران در پاریس انتشار یافت   از کتاب دولت و فئودالیته در
 .261و  245، 157-158: 1379شد. ن.ک. نراقی،  پژوهشی مؤسسه نیز در مجالت یونسکو منتشر می

 پذیر در: ، دسترس"پامنبری در هیئت مصلح اجتماعی"برای نمونه، ن.ک. یادداشت محمد قائد با عنوان  2
 http://www.mghaed.com/essays/farewell/Death_of_a_compulsive_preacher.htm 

 (1397آذر  17 تاریخ دسترسی  

 پیوست. 1های مؤسسه ن.ک. جدول شماره  های پژوهش برای آشنایی با ویژگی 3

 پیوست. 2های منتشرشده توسط مؤسسه ن.ک. جدول شماره  های کتاب آشنایی با ویژگی برای 4

http://www.mghaed.com/essays/farewell/Death_of_a_compulsive_preacher.htm
http://www.mghaed.com/essays/farewell/Death_of_a_compulsive_preacher.htm


  
 
 
 
 
 

 31  ایران ...  موقعیت ناسازوار نخستین نهاد علوم اجتماعی در 
 

 

تر از گردآوری آمار و  حقیقات علمی نقطۀ آغازی مناسبوجود داشته؛ آیا برای شروع فرایند ت

های مؤسسه نیز  توصیف وضعیت موجود متصوّر است؟ در مورد صبغۀ پوزیتیویستی پژوهش

شناسی  باید توجه کرد که پارادایم حاکم بر علوم اجتماعی دانشگاهی در آن دوره جامعه

و پژوهشگران مؤسسه هم در همین  پوزیتیویستی فرانسوی بود. صدیقی و نراقی و اکثر مدرسان

بودن تحقیقات مؤسسه نیز باید توجه  بودن و غیرانتقادی پارادیم قرار داشتند. در بارۀ کاربردی

دهندۀ خدمات پژوهشی به دولت بود. دولت نیز به عنوان  داشت که مؤسسه نهادی دولتی و ارائه

ها بود.  جویی برای آن چاره های معین اجتماعی و کارفرمای پژوهش، خواستار شناخت مسئله

پردازی وجود  محورِ کاربردی مجال زیادی برای نظریه های مسئله در پژوهشروشن است که 

(. 110: 1393الدین،  های مؤسسه بود  تاج پرداز یکی از کاستی ندارد؛ هر چند که فقدان نظریه

سوی مؤسسه به دولت هم های انتقادی و ساختارشکنانه از  انتظار ارائۀ گزارش بر اینعالوه 

 .(Bayatrizi, 2013: 475-477)انتظاری نابجا و مخالف عُرف مناسبات بوروکراتیک است 

گذار مکتب فکری مشخصی در زمینۀ  البته مؤسسه مجال آن را نیافت و یا نتوانست که پایه

زمینۀ ویژه در  های مؤسسه به علوم اجتماعی در ایران باشد، با این حال، بسیاری از پژوهش

، مطالعات جمعیتی و تحقیقات روستایی و عشایری هنوز سرمشق پژوهشی محققان 1مونوگرافی

فروغ علوم اجتماعی دانشگاهی  . در واقع در اثر فعالیت مؤسسه بود که چراغ کم2اجتماعی است

ها و  ور شده و این رشته از حاشیۀ آکادمی بیرون آمده و دارای دپارتمان در ایران شعله

 هایی در سراسر کشور شد. هدانشکد

ش( و الحاق مؤسسه مطالعات و  1351با تأسیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران  

تحقیقات اجتماعی به آن، وظایف آموزشی مؤسسه به دانشکده واگذار شد و فعالیت مؤسسه 

 هایی محدود شد. از سوی دیگر تأسیس مؤسسات پژوهشی مشابه در منحصر به انجام پژوهش

                                                           
 نژاد، غالمحسین ساعدی و جالل آل احمد. های انجام شده توسط جواد صفی مثل پژوهش 1

توان به موارد زیر اشاره کرد: بررسی وضعیت باروری زنان در چهار  های برجسته مؤسسه می از جملۀ پژوهش 2

ش؛  1335-1370ش(؛ پیش بینی روند افزایش جمعیت تهران و ایران در دوره  1343وستایی و شهر تهران  منطقه ر

ارزیابی نتایج اصالحات ارضی در دهات ایالم، خراسان، آذربایجان، اراک و بندرعباس؛ تهیه شناسنامه و افلس 

تهران؛ بررسی خاستگاه اجتماعی  نشینی در ایالت منطقه کهگیلویه و بویراحمد؛ بررسی مسئله مسکن و حاشیه

 نمایندگان بیست و یک دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی و سناتورهای مجلس سنا و وزرای دولت.
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وفور درآمدهای نفتی و های دولتی انحصار پژوهشی مؤسسه را از میان برد؛  برخی از دستگاه

ریزی اجتماعی و اقتصادی را کم اهمیت کرد.  پژوهش برای برنامه "نیز"های شاهانه  بلندپروازی

موقعیت قبلی خود به عنوان بازیگر اصلیِ در نتیجه، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی 

میدان علوم اجتماعی را از دست داد و به حاشیۀ این میدان رانده شد. با این همه، علوم اجتماعی 

های مؤسسه، دست کم در دوران شکوفایی اولیه آن  دار فعالیت دانشگاهی در ایران همواره وام

علم "در حوزه عمومی به  "نقد اجتماعی"است. فرایند گسترش علوم اجتماعی در ایران، از 

 & Tehranian)عبور کرده  "پژوهش اجتماعی"گاهی به نام  در دانشگاه، از منزل "ماعیاجت

others, 1978: 180-181) .که مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی پیشگام آن بوده است 
 1جدول شماره 

 های انجام شده در مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی مطالعات و پژوهش

 ش( 1358تا پائیز  1337یّت پژوهشگر و زبان انتشار گزارش )از به تفكیک حوزۀ پژوهش، مل

 جمع درصد
 پژوهشگران زبان گزارش

 حوزه پژوهش
 ایرانی مشترک )ایرانی و خارجی( فارسی انگلیسی یا فرانسه

 شهری 66 26 66 26 92 27

 روستایی 62 5 64 3 67 20

 عشایری* 47 20 52 15 67 20

 شناسی جمعیت 50 9 45 14 59 17

 شناسی اجتماعی روان 35 - 35 - 35 10

 شناسی تطبیقی جامعه 5 13 9 9 18 5

 تعاون** 4 - 4 - 4 1

 جمع 269 73 275 67 342 100

 شد. ش در بخش روستایی مؤسسه انجام می 1345* مطالعات عشایری تا سال 

کتاب  17شد که آمار آن  شامل  ش( انجام می 1346** تحقیقات بخش تعاون قبالً در مؤسسه تعاون  تأسیس 

است. آمار جدول مربوط به دوره الحاق مؤسسه تعاون به دانشکده علوم  پژوهش( در جدول فوق نیامده 28و 

 ش به بعد( است. 1351اجتماعی  از 

فهرست تحقیقات و انتشارات "است:  های موجود در گزارش زیر تهیه شده توضیح: این جدول بر مبنای داده

شده، مؤسسه مطالعات و تحقیقات  ، جزوه تایپ"1358تا پائیز  1337العات و تحقیقات اجتماعی از سال مؤسسه مط

هایی به صورت  که جزوه مزبور حاوی اغالط تایپی، موارد تکراری و افزوده تا. با توجه به آن اجتماعی، بی

 یرد.باید با قید احتیاط مورد ارجاع قرار گ باشد، ارقام جدول می نویس می دست
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 2جدول شماره 

 های منتشرشده توسط مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی کتاب

 ش( 1358تا پائیز  1337)از  -تألیف یا ترجمه-به تفكیک موضوع و نحوۀ تهیه 

 درصد جمع ترجمه تألیف موضوع/نحوۀ تهیه

 19 15 9 6 ها، ...( ها حوزه ها نظریه شناسی  روش جامعه

 16 13 12 1 و توسعهریزی  اقتصاد، برنامه

 15 12 1 11 مونوگرافی

 14 11 6 5 تاریخ  ایران و جهان(

 13 10 6 4 شناسی مطالعات روستایی و عشایری و مردم

 8 7 2 5 شناسی جمعیت

 8 6 2 4 سیاست  ایران و جهان(

 4 3 2 1 شناسی اجتماعی روان

 3 2 - 2 ریاضیات و آمار

 100 79 40 39 جمع

فهرست "است:  های موجود در گزارش زیر تهیه شده دول بر مبنای دادهتوضیح: این ج

، "1358تا پائیز  1337تحقیقات و انتشارات مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی از سال 

که جزوه مزبور  تا. با توجه به آن شده، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، بی جزوه تایپ

باشد، ارقام جدول  نویس می هایی به صورت دست افزوده حاوی اغالط تایپی، موارد تکراری و

 باید با قید احتیاط مورد ارجاع قرار گیرد. می

 منابع

 محمدابرهیم فتاحی، تهران: نشر نی. تاریخ ایران مدرن،( 1397آبراهامیان، یرواند   -
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شناسی ایران، تألیف جمشید بهنام و شاپور  در بارۀ مقدمه بر جامعه( 1346احمد، شمس   آل -

 .1. آرش، دوره سوم، ش راسخ،
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 شناسان. جامعه
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 ، دو جلد، تهران: مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر.هلوی دومپ
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 .164دانشگاه تهران، ش 

 سخنرانی در  های شهر ما، عوامل پیدایش ناهنجاری و بیماری( 1397صدیقی، غالمحسین   -

ران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، شهریور نخستین سمینار بررسی مسائل اجتماعی شهر ته

 .127(، بخارا ش 1343

 .4، ش 30، ایران نامه، سال پیشاتاریخ جامعه شناسی در ایران( 2016فلوعی، وحید   -

 ، تهران: هنر پیشرو.جامعه شناسی( 1332قاسمی تهرانی، احمد   -
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، ش 1اجتماعی، دوره  نامه علوم، پژوهشی پیرامون ورود دانشجو به دانشگاه( 1353کتبی، مرتضی   -
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 تهران.

، محمدحسین بادامچی و عرفان مصلح، نظام آموزشی و ساختن ایران مدرن( 1397مناشری، دیوید   -

 تهران: نشر سینا.

 .4، ایران نامگ، سال اول، ش امیرپرویز پویان از چشم باقر پرهام( 2017مهاجر، ناصر   -

 تهران: نشر رنگین. االجتماع، مقدمات و اصول، جامعه شناسی یا علم (1332مهدوی، یحیی   -

 تهران: نشر اختران. ،امعمای هوید( 1380باس  میالنی، ع -
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 فشارکی. تهران: نشر شیرازه.

 ، سعید آذری. تهران: انتشارات رسا.شاه تا زندان اوین از کاخ( 1372نراقی، احسان   -
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، بخارا، (1284-1370سرگذشت و زندگینامه دکتر غالمحسین صدیقی )( 1397ناشناس  بی نا(   -

 .127ش 

 تهران: چاپخش.یادنامه استاد دکتر غالمحسین صدیقی، ( 1372ورجاوند، پرویز   -
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