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ناسی آقای دکتر پگاه مصلح عضو ھیئت علمی ، بخش دیدگاه رو بھ شما تقدیم می کنیم با کارشدوستان گرامی: ناصر قوام پور: دهگوین
 .پژوھشگاه علوم انسانی و مطالعات فرھنگی نظریھ پردازی سیاسی ازپژوھشکدۀ 

  .کھ این فرصت رو بھ ما دادید کرم از اینو درود بر شما آقای دکتر، متشسالم : گوینده

  .با سالم بھ شما و شنوندگان  گرامی رایو فرھنگ خواھش می کنم،: دکتر پگاه مصلح

ً آقای دکتر مصلح ، بفرمایید کھ اسا: گوینده   ؟پژوھش چیست سا

ھیم، می شود گفت پی جویش، یا پی جویی چیزی است و اگر بخواھیم تعریفی از پژوھش ارائھ بدھمان ، پژوھش: دکتر مصلح
مسائل ھای طبیعی یا فھم و یافتن پاسخ و راه حل برای  پدیده ی روشمند، ھدفدار و منظم برای تبیین و تحلیل ھا ی از جویشمجموعھ ا

ً  .ستانسانی اجامعۀ  عد کھ بُ رود  کار میھ پژوھش در کنار تحقیق و گاه مترادف با آن ب البتھ باید توجھ داشت کھ در فرھنگ ما غالبا
ً  از درافتادن بھ محدودۀو پژوھش را را در امر پژوھش بھتر نشان می دھد  حقیقت جویی طور  ھمان .فنی می رھاند تنگ کنش صرفا

  .است مواجھ می شویم کھ گویای ھمین نکتھتحقیق و محقق  کھ در ادبیات ما ھم بیشتر با واژۀ

  بفرمایید این پژوھش کھ فرمودید چھ انواعی دارد؟ ممنون، آقای دکتر مصلح حاال ممکن استخیلی : گوینده

پدیده ھا  ای بامواجھھ برای مثال بر اساس این کھ چھ گونھ . باید از منظرھای متفاوتی دربارۀ انواع پژوھش بحث کنیم: دکتر مصلح
پژوھش و روشی کھ مناسب آن حیطھ باشد بخواھیم  اگر بستھ بھ حیطۀ. ری خواھیم داشتتحلیلی یا تفسی ،پژوھش توصیفی داشتھ باشیم

 ،کار می رودھ ھای طبیعی ب بحث بکنیم، پژوھش تارخی داریم، پژوھش تجربی یا آزمایشی کھ بیشتر برای پدیدهانواع پژوھش از 
ً رود پیش میا آمار و پرسش نامھ و مصاحبھ کھ ببرای علوم اجتماعی  ھای پیمایشی پژوھش در حوزۀ  ، و آینده پژوھی کھ اخیرا
در امری  روز وجود دارند و چگونھ  آیندۀ یک جامعھ رالفھ ھایی امکھ چھ مؤ بھ آینده است و این شود و نگاھش مطرح می پژوھش
  . یا بھ طور کلی رقم می زنندخاص 

ھای بنیادین  پژوھشبا توجھ بھ ھدف پژوھش، برای مثال  .در نظر بگیریمرا نیم انواع پژوھش اما می تونیز ش از نظر ھدف پژوھ
ن شناخت و دانش انسانی انجام می بنیادی بنیادین برای پاسخگویی بھ مسائل پژوھش. تفکیک می کنندھای کاربردی  از پژوھش را

بھ ھر حال با این دستھ بندی ھا و با توجھ بھ . اربردی برای یافتن راه حل مشکالت زندگی عملی بھ کار می رودپژوھش ک گیرد اما
  .انواع پژوھش را مطرح کردرویکردھایی کھ داریم می شود 

ً : گوینده  ی ھم بھ این روشا بعالی اشارهجنا اعی کھ فرمودید یک روشی دارد کھ باید انجام بشود، ممکن استنوااز این  ھر کدام طبعا
  ھا بفرمایید؟

ً : دکتر مصلح م در آن بھ کار ببریم بھ پژوھش کمی و کیفی تقسیم می خواھی این نظر کھ چھ روشیاز ش بھ طور کلی پژوھ. بلھ، قطعا
 برای مثال رویکرد. ندنھا ھم تغییر می ک روش کھ رویکرد ما بھ پژوھش می تواند متفاوت باشد و با توجھ بھ این می شود

 روش ددھ را بھ منظور یافتن احکام اثبات شده یا خالی از ارزشگذاری و ھنجارھا انجام میپژوھش کھ  پوزیتیویستی و اثبات گرا
باید مبتنی بر و  ارزشگذاری وجود ندارد پژوھش خالی از ھایی را بھ کار میبرد و رویکرد تفسیرگرا یا مفاھمھ ای کھ معتقد است

مانند ھرمنوتیک بازیابی معنا در متون یا  ی گوناگون ھرمنوتیکی بھره می گیرد؛از روشھا باشدا ھتفسیر امور و فھم پدیده 
ھای دیگر مانند روش سمانتیک یا معنا  ھا ھم ترکیب پذیر با روش ، کھ خود این روشرمنوتیک انتقادی یا ھرمنوتیک دیالکتیکیھ

در آنھا برای کھ  ھایی اعمال می شود محاسبھ گری و آزمایش شامل آمارگیری وی کمی ھا ن طرف ھم روشاز آ. شناختی ھستند
  .ھ کار می رود و شناختھ شده ترندعدد و رقم بتبیین یک پدیده 



زمانی یک تحقیق یا پژوھش  رسد بھ رویکرد در پژوھش، بھ نظر می دحاال اشاره ای فرمودیآقای دکتر خیلی تشکر می کنم،  :گوینده
اصوال خواستم ببینم کھ رویکرد پژوھشی از طرف ذی نفعان، می می تواند موفق باشد کھ در واقع نگاه محققانھ بھ آن شده باشد 

  .موشما بفرمایید ممنون می ش ف را؟ این توصیستچیاصال ید باشد؟ یعنی رویکرد پژوھشی چگونھ  رویکردی با

ن طور کھ رویکرد بھ پژوھش ھما". رویکرد پژوھشی بھ موضوع"داریم و دیگری  "رویکرد بھ پژوھش" ما یک: دکتر پگاه مصلح
برای مثال، . دبھ دست آور کنیم کھ با پژوھش چھ چیزی می شودپژوھش را چگونھ می بینیم و فکر می  است کھ ما اشاره کردم این

کھ پژوھشگر از ابتدا می  یافتن احکام اثبات شده است و اعتقاد دارد در پی ھمنن طور کھ اشاره کردم، اثبات گرایی یا پوزیتیویسم
در اکنون ھر چند  .ھا را کنار بگذارد کھ ارزش ی از ارزشگذاری ھا و ھنجارھا انجام دھد، بنابراین تالش می کندپژوھش خال تواند

یش مقدور است می کوشد آنھا را  کنار خیلی امکان پذیر نیست ولی دست کم تا حدی کھ برااین کار مشخص شده کھ  ل دیگرعم
از طرف دیگر . ھای ھنجاری باشد ید خالی از ارزشگذاردھ نتیجھ ای کھ بھ ما می می توانداست کھ پژوھش  بگذارد و مدعی این

کھ پژوھش برای فھمیدن است و ھر گونھ پژوھشی از ھمان ابتدا وقتی  کندگونھ نگاه می  رویکرد تفسیری یعنی رویکردی کھ این
ھای متفاوتی را ھم اعمال می  و روش ھای خودش را مطرح می کند در واقع دارد پدیده ھا را تفسیر می کند، متفاوت است فرض

یک موضوع در نظر می گیرد ی اما رویکرد پژوھشی بھ موضوع یا رھیافتی کھ پژوھش برا .این رویکرد ما بھ پژوھش است. کند
ھیابی یا رھیافت فلسفی بھ یک ، راامعھ شناختی بھ یک موضوع وارد بشوداز راھیابی ج یک پژوھش می تواند. متفاوت است

ست کھ ھای دیگری کھ بستگی بھ موضوع دارد و بستھ بھ این ا ، و رھیافتموضوع داشتھ باشد، رھیافت مردم شناختی داشتھ باشد
  .بھ موضوع پژوھش می نگردنھ پژوھشگر چگو

ستم بفرمایید کھ این ، می خواال جایگاه تفکر و اندیشھ در ھمۀ موارد جایگاه واال و مھمی استآقای دکتر مصلح، بھ ھر ح: گوینده
  وھش کجاست؟جایگاه در پژ

جوی و  جستنباید صرفا  ه وبلھ، با توجھ بھ این کھ پژوھش امروزه در نظام دانشگاھی یک مفھوم عام و فراگیر شد: دکتر مصلح
در بسیاری از توجھ بھ این نکتھ بسیار ضروری است کھ تفکر ع آوری عدد و رقم انگاشتھ بشود، بررسی کمی و جممیدانی برای 

تفکر روشمند،  ،البتھ منظور .ترین مصادیق پژوھش است کھ کمتر مورد توجھ واقع می شود از برجستھ ترین و مھمرشتھ ھای علمی 
سفانھ در بسیاری از مراکز علمی امروز متأ. آن حوزۀ علمی مطرح انددر کھ است ھایی  ھدفدار برای پاسخگویی بھ پرسش منظم و

کھ دست کم تا مدتی  ،را کنند و اندیشھ ورزی و تفکر ی یا مشاھده پذیر تلقی میکھ پژوھش را ھمچون کاری کلیشھ ا شاھد این ھستیم
بھ منزلۀ پژوھش در نظر نمی  دارد، ھم شود و ضمنا قواعد خاص خودش را نمیپذیر یت مل کار رؤنمود بیرونی ندارد و از ابتدا شا

ت آموزشی و دیگری فعالیت  تفکیک شده، یکی فعالی شگاھی امروز دو فعالیت از یکدیگرنید کھ در نظام دناما اگر توجھ ک. گیرند
ھ ب .معنای عام کلمھ در نظر گرفتھ بشود اساسی از پژوھش بھ ، بنابراین تفکر و اندیشھ ورزی باید بھ عنوان یک بخشپژوھشی

از تفکر و تعمق حاصل  درک کردن، موضوعی راکھ بخش اصلی طرح پژوھشی است یعنی مسئلھ ساز بودن  لھ، طرح مسئعالوه
کر ژرف و دراز مدت پاسخ بدھد، بھ ویژه در حوزۀ علوم انسانی، زادۀ تف پرسشھا کھ بھ فرضیھ مناسب برای اینیافتن و  می شود

  .است

، در پژوھش کدام یک ق داردھایتان، این پرسش مطرح می شود کھ مسئلھ با موضوع فر در بین صحبتآقای دکتر مصلح : گوینده
  لھ یا موضوع؟مطرح است، مسئ

بھ طور مثال با ید ببین. موضوع کجاست لھ ساز، اما باید دید کھ وجھ مسئشود بھ طور عام گفتھ می "موضوع" ،ببینید: دکتر مصلح
اما اگر بھ وجوه . کنیمزیست برای ما موضوعی است کھ می توانیم راجع بھ آن فکر موضوع محیط زیست روبرو ھستیم، یعنی محیط 

ین موضوعیت داشتن بنابرا .کجا مشکل داریم و چگونھ باید آن را حل کنیمنمی توانیم بفھمیم کھ توجھ نشود،  لھ ساز محیط زیستمسئ
نگریست، اما پیدا کردن وجوه مسئلھ ساز آن از زوایای مختلف  شود بھ آن فکر کرد و بھ آن کھ می ک امر عام استچیزی، ی

 ورد بحث و تامل قرار می گیرندکھ مرا موضوعاتی وجوه مسالھ ساز کھ  کار پژوھشگر بھ این برمی گردد. موضوع اھمیت دارد
  .ددھا کار پژوھشی انجام درک و اولویت بندی کند و برای پاسخگویی بھ آنھ

  .رسد کھ پرسش می تواند ماھیت اصلی یک پژوھش باشد بھ نظر می: گوینده

ً  بلھ: دکتر مصلح طرح  کھ یکی از آنھا پرسش اصلی شود یچند پرسش زاده ممسئلھ ساز بودن، اھمیت اساسی دارد و از مسئلھ . دقیقا
  .می رود نھاطرح بھ سمت پاسخگویی بھ آکھ  ھای فرعی دیگری ھم وجود دارد پژوھشی است و پرسش



اال در ھر ، حاست کار و حل مشکالت و معضالتآقای دکتر مصلح، گفتھ شده کھ پژوھش تالشی برای پیدا کردن بھترین راھ: یندهگو
  ست؟ای طرح پژوھشی چیگی ھموردی، بفرمایید کھ ویژ

رار است در آن انجام بگیرد کھ پژوھش قو آن حوزۀ علمی  د مشخصات کلی طرحدر تنظیم یک طرح پژوھشی، ابتدا بای: دکتر مصلح
، باره پژوھش و عنوان طرح داده می شود کھ بھ صورت چکیدۀ طرح تحقیق درمی آیدتوضیح مختصری در ، پس از آنشودبیان 
بعد،  در مرحلۀ .است لھھمین تبیین مسئ یار مھمی از پژوھشبخش بس کھ ھمان طور کھ گفتم ،سئلۀ تحقیق تبیین می شودم سپس

فرضیۀ طرح در ادامھ . سوق داده اند، طرح می شوند بھ تحقیق برای پاسخگویی ی کھ برای پژوھشگر مطرحند و او راھای پرسش
ترین مفاھیمی کھ در  ن برخی از مھمپس از آ. دپاسخ بدھ ھا پرسش ھ بھ آن مسئلھ وک ین فرضیھ باید بھ گونھ ای طرح شودا .می آید

، از دنوش شامل ھدف اصلی و اھداف فرعی بیان می ،اھداف تحقیقسپس . دنوش تعریف می دتفاده قرار می گیرنپژوھش مورد اس
، سپس نوع تحقیق و روش دنو، نتایج مورد انتظار طرح برشمرده می ششود مطالبی گفتھ میاین طرح پژوھشی  ضرورت انجام

  .یمصحبت کرد آن دربارۀشود کھ ما پیشتر  اجرای پژوھش مطرح می

  .، اشاره داشتیدبلھ فرمودید: گوینده

گیرد و  می ن چارچوب انجامدر آچارچوب نظری کھ پژوھش  .ظ زمانی و مکانی ھم باید معین بشودقلمرو تحقیق بھ لحا: دکتر مصلح
این پژوھش انجام شده  شود و مختصری ھم از پیشینۀ تحقیق و کارھایی کھ تا کنون در زمینۀ تبیین می متکی بر مفروضات آن است

  .است کھ باید برای پژوھش تنظیم بشود طرحیاین خالصھ ای از . شود گفتھ می

ی در زمینھ ھای توسعھ و پیشرفت در ھر کشور اما آقای دکتر مصلح، می دانیم کھ الزمۀ. سپاس گزارمبسیار عالی، خیلی : گوینده
  ؟د کھ در نظام دانشگاھی کشور ما پژوھش چھ جایگاھی داردی، بفرمایمختلف قطعا تحقیق، مطالعۀ بسیار و پژوھش است

مواجھ . ھشیاست، یکی آموزشی و دیگری پژو هجدا کرددو کارکرد را کھ پیشتر اشاره کردم، نظام دانشگاھی  چنان: دکتر مصلح
کھ امروز بھ  ھا ین دانشپیش فراھم آمده، گاه این موضوع را از نظر مخفی می کند کھ ھمۀ ابودن دانشجویان امروز با دانش از 

بھ این . دنه ایک کار پژوھشی بود ابتدا ثمرۀ ،دنوھا یا مراکز علمی و فنی آموزش داده می ش در دانشگاه منزلۀ علم پذیرفتھ شده اند و
انسانی بھ عنوان دانش وارد جامعھ  ھا ن جویشمنظم و ھدفدار انجام شده و ثمرۀ آجوھای روشمند و و  از جست معنا کھ مجموعھ ای

در  دنھو بخوا ددانش پیشین نباشن د مصرف کنندۀ محضنھواد کھ اگر بخبنابراین  اھل دانش باید ھمواره توجھ داشتھ باشن .ه استشد
روبرو ھستیم عدم تناسب  اما مشکلی کھ ما با آن. دپردازند ناگزیر باید بھ پژوھش و تحقیق پدید آوردن دانش نوین سھمی داشتھ باشن

و حجم  شود ھا بھ کار آموزشی اختصاص داده می حجم بزرگی از فعالیتیعنی . ستدانشگاھی ما نظامو پژوھشی در وزشی بخش آم
خری ایجاد شده، یعنی برای مثال یک با آن مواجھیم این است کھ تقدم و تأ مشکل دیگری کھ ، عالوهھ ب. وھشیکمتری بھ کار پژ

 و بھ کار آموزشی می پردازد ھ شاید تمام دوران کارشناسی او را دربر بگیرد،ک ،مدت زیادی شود میدانشگاه دانشجو وقتی وارد 
ً بایداست کھ د و گاه باور ھم بر این نھانتقال می دبھ او  دانش موجود را ا فقط دانش موجود انتقال داده بشود و پس از آن ابتد اساسا

ھای پژوھشی در او  و انگیزه انھوھشگرزند و ذھنیت پژصدمھ می بھ دانشجو این . شود بھ صورت کمرنگی مطرح میتازه پژوھش 
شکل  و شخصیت پژوھشگر، محقق و متفکر را ابتدا در کنار کار آموزش مطرح بشودن ذھنیت پژوھشی باید از ھما. می آیدبار ن
ابتدا  اندیشھ ورزانھ ازو  صورتی کھ آموزِش پژوھش محور و تفکر محورھ ب بنابراین در این نظام آموزشی، باید بازبینی بشود .دبدھ

  .وارد نظام دانشگاھی ما بشود

؟ مثال شناخت روشنتر ھاست یا نتایج دیگری ھم دارد عرض کنم کھ آقای دکتر مصلح آیا پژوھش فقط برای پیدا کردن راه حل: گوینده
  از مفاھیم و آنچھ در پیرامون ماست؟

 ھا نیست، بر خالف آنچھ بیشتر مورد تمرکز قرار گرفتھ، یک فقط پیدا کردن راه حلبلھ، بخش مھمی از پژوھش : دکتر مصلح
 کھ آنچھ تا کنون عادی و درست و بھ ھنجار شناختھ می ھم پژوھش ممکن است فقط طرح مسائل جدید باشد، بھ گونھ ایدستاورد م

احب نظران ھ پژوھشگران و صو تازه توج تھ بشودنسشود یا شناختھ می شده در نتیجۀ یک کار پژوھشی مسئلھ ساز و مشکل آفرین دا
ظری کھ ، مفاھیم و مبانی ناشاره کردید" مفاھیم"یا ھمان طور کھ شما ھم بھ . دمناسب بیابن یش راه حلو برا دیگر بھ آن جلب شود

یشان ابرد یا باید بازبینی بشوند و تعاریف دیگری پاسخگو نیستنرسد کھ  بھ نظر می پیشتر برای موضوعی پذیرفتھ شده اند، و اکنون
  .ھای جدیدی رو بھ ھمراه داشتھ باشندو دستاورد ھای پژوھشی باشند موضوع طرح انندخود اینھا می توارائھ بشود، 
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گفت و گو می کنم با آقای دکتر پگاه مصلح عضو ھیأت علمی پژوھشکدۀ نظریھ پردازی سیاسی از پژوھشگاه علوم انسانی و : گوینده
  فرھنگی مطالعات

  آقای دکتر، مؤسسات پژوھشی چیست؟ این مؤسسات چھ تأثیری در پیشرفت علم می توانند داشتھ باشند؟: گوینده

گاھی ما از فرھنگ پژوھش یا ارتقای فرھنگ پژوھش سخن می گوییم کھ بھ این معناست کھ باید تحقیق و پژوھش را بھ : دکتر مصلح
م و جا بیندازیم بھ طوری کھ شخصیت پژوھشگرو تحقیق کننده، بخش مھمی از شخصیت منزلۀ امر مھمی در فرھنگ خودمان بنشانی

فرھنگی ما باشد؛ در مورد مؤسسات وقتی صحبت می کنیم، از یک منظر این بحث مد نظر ما است کھ چگونھ در آن مؤسسات 
نسبت فرھنگ و پژوھش بھ طور  اما یک وقت صحبت از. آموزشی یا فرھنگی، شخصیت پژوھشگر و تحقیق کننده را شکل بدھیم

یکی از این دیدگاه کھ فرھنگ یک جامعھ چھ بستری برای . نسبت فرھنگ و پژوھش را می شود از دو دیدگاه نگریست. کلی است
  پژوھش فراھم می آورد و دیگری این کھ پژوھش فرھنگی چگونھ پژوھشی است و چھ تأثیری بر فرھنگ دارد؟

کھ فرھنگ یک جامعھ بھ واسطۀ زبانی بودنش بیشتر از آنچھ در نگاه نخست بھ نظر می رسد بر ھر  از دیدگاه اول باید توجھ داشت
بھ این معنی کھ از ابتدا ذھنیت پژوھشگر تحت تأثیر فرھنگ زبانی جامعۀ خودش . گونھ پژوھش در آن جامعۀ خاص تأثیر می گذارد

ن پیرامون خویش چھ اموری را مسئلھ ساز تشخیص بدھد، با چھ این کھ پژوھشگر در مواجھھ با واقعیت ھای جھا. شکل می گیرد
پرسش ھایی از پیش در فرھنگش برخورد کرده باشد و در آن فرھنگ امکان چھ نوع پرسشگری را پیش روی خود مشاھده کند، ھمھ 

ردن یک طرح ھمین طور فرضیھ ھایی کھ در ذھن پژوھشگر برای پیش ب. را می شود بخشی از بستر فرھنگی پژوھش دانست
این کھ چھ روشھا و چھ ابزارھایی را مجاز بدانیم  . پژوھشی شکل می گیرد مستقیما با فرھنگی کھ در آن قرار گرفتھ است پیوند دارد

و در اختیار داشتھ باشیم ھم بھ ھمین نحو بھ فرھنگ مربوط است و بھ طور کلی ُبعد اخالقی پژوھش، کھ در بسیاری از پژوھشھا چھ 
بنابراین نسبت فرھنگ با . طبیعی و چھ در علوم انسانی، از اھمیت باالیی برخوردار است، کامال وابستھ بھ فرھنگ استدر علوم 

پژوھش بھ این منحصر نمی شود کھ در یک فرھنگ خاص چقدر بھ پژوھش و پژوھشگر بھا داده می شود، یا انگیزه ھای پژوھشی 
ً بھ جای خود در بررسی نسبت فرھنگ و پژوھش  بھ چھ میزان در آن فرھنگ تقویت یا تضعیف می شود کھ البتھ این موارد ھم قطعا

  .اھمیت بھ سزایی دارند

اما از دیدگاه دوم، نسبت فرھنگ و پژوھش بھ این موضوع معطوف می شود کھ پژوھش فرھنگی چگونھ پژوھشی است و چھ تأثیری 
گ برای پژوھش مواجھیم، این جا با تأثیری کھ پژوھش فرھنگی بر در کلیت فرھنگ جامعھ دارد؟ یعنی آن جا با بسترسازی فرھن

در این جا با پژوھش ھایی مواجھیم کھ با رھیافت ھای جامعھ شناسانھ، مردم شناسانھ، . کلیت فرھنگ جامعھ بر جا می گذارد
می پردازند، و در عین این  روانشناسی اجتماعی و رھیافت ھایی از این دست، بھ بررسی مؤلفھ ھای تشکیل دھندۀ یک فرھنگ خاص

کھ خود برخاستھ از ھمان فرھنگ و بھ آن وابستھ اند، نتیجھ ای کھ از آنھا حاصل می شود در مجموع و در دراز مدت بر ساخت آن 
یعنی بھ بیان دیگر، در ھمان حال کھ مشغول شناخت عناصر فرھنگی ھستند، با روشن کردن مسائل و . فرھنگ تأثیر می گذارد

بنابراین، . ، نقاط قوت و ضعف، و ریشھ یابی وضع موجود در آن فرھنگ بر آیندۀ  فرھنگی آن جامعھ تأثیر می گذارندمعضالت
  .بحث فرھنگِ پژوھش و ارتقاء آن، و بحث نسبت فرھنگ و پژوھش، ھمان طور کھ گفتم، اندک تفاوتی دارند

مل است، بفرمایید کھ چھ نسبتی بین فرھنگ پژوھش و اقتصاد وجود اما آقای دکتر، امسال سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و ع: گوینده
  دارد؟

ھنگامی کھ پژوھش با . بھ طور کلی بین اقتصاد و اقتصاد مقاومتی با پژوھش ارتباط  بسیار جدی و عمیقی وجود دارد: دکتر مصلح
ً با اقتصاد مقاومتی کھ جنبۀ  فرھنگی بسیار جدی تر . ی دارد، پیوندھای مھم تری ھم برقرار می کنداقتصاد رابطھ داشتھ باشد قطعا

یک محور امکانات و محدودیت . وقتی از اقتصاد و پژوھش سخن گفتھ می شود، بھ نظر من الزم است سھ محور را از ھم جدا کنیم
صاد و تأثیر این اما محور سوم کھ کمتر مورد توجھ واقع می شود باز بھ نسبت فرھنگ و اقت. ھا، محور دیگر، اقتضاھا و نیازھاست

  .نسبت بر پژوھش بازمی گردد

دربارۀ امکانات و محدودیت ھا بسیار سخن گفتھ می شود بھ طوری کھ اولین موضوعی کھ در بحث از رابطۀ اقتصاد و پژوھش 
سھم تحقیق و پژوھش از . مطرح می شود ھمان امکانات و محدودیت ھای اقتصادی برای حوزۀ پژوھش و زندگی پژوھشگر است

  .رآمد ناخالص ملی و بودجھ ساالنھ و مباحثی از این دست کھ البتھ اھمیت آنھا آشکار استد



محور دیگر کھ اقتضاھا و نیازھاست، بھ این امر بازمی گردد کھ اقتصاد خرد و کالن در یک کشور چھ اقتضاھای پژوھشی پدید   
صادی و نظام بانکی آن، بستھ بھ وضعیتی کھ دارد پژوھش برای مثال، اقتصاد کالن یک کشور شامل جھت گیری کلی اقت. می آورد

بحث . در سطح خرد ھم طرحھای پژوھشی خاصی برای پیشبرد طرحھای اقتصادی کوچک الزامیست. ھای خاصی را می طلبد
و قطعا رابطۀ صنعت و دانشگاه کھ امروزه بیشتر مطرح می شود در واقع بھ ھمین محور از رابطۀ اقتصاد و پژوھش بازمی گردد 

ھر گونھ توسعۀ صنعتی اقتصادی بھ ویژه اگر بنا باشد اتکای یک جامعھ بھ خارجیان را کمتر کند نیازمند پژوھش ھای متعدد و خالق 
  . است

. اما محور سوم، یعنی نسبت فرھنگ و اقتصاد و بازتابش در پژوھش، ھم جنبۀ فلسفی دارد وھم  جنبۀ مردم شناختی یا بوم شناسانھ
ی بحث مربوط بھ این موضوع است کھ اساسا با چھ نظریھ ای عناصر شکل دھندۀ یک جامعھ و تقدم و تأخر یا تعیین جنبۀ فلسف

از این منظر اگر توجھ کنیم، خود این کھ در یک جامعھ نقش اقتصاد در شکل دھی نظام اجتماعی . کنندگی آنھا توضیح داده می شوند
اما پژوھش ھا نیز محصول ھمان نظام سیاسی اجتماعی اند، یعنی رابطۀ کامال . ھش داردو سیاسی آن جامعھ چگونھ است نیاز بھ پژو

ً . دوسویھ ای دارند تئوری ھای متفاوت جامعھ شناسی کھ نسبت اقتصاد و عناصر اجتماعی را بھ طور متفاوتی توضیح می دھند قطعا
ی و مردم شناسانھ، این کھ فرھنگ اقتصادی مردم یک جامعھ اما از جنبۀ بوم شناس. پژوھش ھای متفاوتی را ھم در پی خواھند داشت

نگرش ھا یا چھ مؤلفھ ھای سرزمینِی خاصی شکل گرفتھ اند و این چھ تأثیری در وضع معیشت آن جامعھ دارد، خود  تحت تأثیر چھ 
بطھ اش با پژوھش ھم اگر از این منظر توجھ کنیم بحث اقتصاد مقاومتی و را. موضوع پژوھش ھای بسیاری را فراھم می آورد

نگاه مردم یک سرزمین بھ اھمیت تولید، چگونگی مصرف، ارزش گذاری بر موضوع خودکفایی یا وابستگی بھ . اھمیت پیدا می کند
دیگران، ھمھ بھ نسبت فرھنگ و اقتصاد بازمی گردد کھ شکل گیری طرح ھای پژوھشی و ھمچنین امکانات و محدودیت ھای عملی 

  .أثیر قرار می دھدپژوھش ھا را تحت ت

  


