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ری ژپوهش  گروه سیاست   یگذا
 

 

 اشاره:
ایشان در زمان وزارت دکتر معین،   دکتر رضا منصوری در حال حاضر مسئول رصدخانه ملی ایران است.

 وزارت علوم را برعهده داشت. مدتی نیز به عنوان مسئول سیاستگذاری پژوهش در وازرتپژوهشی معاونت 

مهر  22ای که در  علوم مشغول به فعالیت بود. در مصاحبه

سال جهاد اقتصادی با ایشان انجام دادیم، به پرسش از 

گذاری، عموماً و  چیستی، چرایی و چگونگی سیاست

پرداختیم. جناب منصوری با سیاستگذاری پژوهش خصوصاً 

ای وصف ناپذیر به سواالت ما پاسخ  استقبال گرم و حوصله

 فرمائید.  گفتند. در ذیل مشروح این مصاحبه را مشاهده می

 

  با تشکر از حضرتعالی که وقت گرانقدر خود را در اختیار ما قرار دادید. واقع امر این است که ما

استاندارد سازی »گروه تازه تاسیس با عناوین در معاونت پژوهش حوزه علمیه قم، دو 

داریم. در این فرصت خدمت حضرتعالی رسیدیم تا با « گذاری پژوهش سیاست»و « پژوهش

گذاری پژوهش از تجربیات و معلوماتتان در  توجه به تجربه و سابقه شما در قسمت سیاست

 گذاری پژوهش  بهره ببریم.  عرصه سیاست

 بحث در ایران ماین  که ای است، به این معنا پیچیده قدم گذاشتید که حیطۀای  در حیطه عرض کنم شما

ای در ایران ندارد. پیشینه تحقیقات به دوران پهلوی  خیلی کم سابقه است، یعنی بخش نظری آن پیشینه

و خیلی کم کار  استگردد، اما مباحث مطالعات نظری در حیطه پژوهش در ایران خیلی نوپا  اول برمی

 و طبیعی است که در حوزه نیز کار آنچنانی در این زمینه صورت نپذیرفته باشد.  شده است
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توان با این سؤال شروع کرد که پژوهش در حوزه به چه معناست و تلقی  در مورد محیط حوزه می

حوزویان از پژوهش چیست؟ یعنی نقطه شروع باید از دیدگاه حوزویان نسبت به پژوهش و با تعریف 

بنده متوجه هستم که تعریف هر چیزی به این آسانی نیست و پس از تعریف است که پژوهش باشد. 

توان به مراحل بعدی پرداخت. توافق بر سر تعریف نیز مهم  شود و می ها حاصل می ها معلوم و توافق افق

است. چون مثالً تلقی بنده به عنوان یک دانشگاهی از مقوله پژوهش با تلقی یک حوزوی شاید تفاوت 

اشته باشد. وقتی تعریف پژوهش مشخص شد و بر روی آن توافق د

باید چه کاری در این حیطه انجام  توان گفتحاصل شد در گام بعد 

شود و اصالً این کارها به چه معناست؟ مثالً استاندارد سازی، 

سیاستگذاری و نیازسنجی پژوهشی و مسائلی از این قبیل یعنی چه؟ 

ها و  های مدرن که در  دانشگاه هشپژوهش حوزوی چه فرقی با پژو

 گیرد، دارد؟  مراکز تحقیقاتی انجام می

 دارد. در مورد ها یک سری پیچیدگی خاص خودش را  حوزه

توان گفت که معموالً مقوله  وضعیت پژوهش در حوزه می

پژوهش در داخل نظام آموزشی دیده شده است. دیدگاهها در 

مورد پژوهش حوزوی نیز متعدد است. برخی بر این باورند که اقدام به پژوهش مثالً در عرصه 

برخی دیگر معتقدند قبل از نظری، امکان ندارد.  فقه قبل از رسیدن به درجه اجتهاد و صاحب

دار شد. اگر  های خرد عهده توان به پژوهش پرداخت و پژوهش رسیدن به مرحله اجتهاد نیز می

پژوهش را  گاه اول صحیح خواهد بود؛ اما اگرپژوهش را به معنای تولید دانش بدانیم، یقیناً دید

تر وجود  ای سطوح پایینای دیگر و با مصادیق دیگری تعریف کنیم، امکان پژوهش بر به گونه

ای مانند جامعه شناسی،  تهخواهد داشت. البته در خصوص علوم حوزوی و علوم دینی بین رش

ای همچون  غالب تجربی دارند، امکان پژوهش در این عرصه وجود دارد؛ اما در عرصه چون

پذیر عرصه فقه، ما نیازمند اجتهاد هستیم و پژوهش قبل از وصول به مرحله اجتهاد امکان 

 نیست. 

ای قدم  ا در حیطهشم

 گذاشتید که حیطۀ

ای است، به این  پیچیده

بحث در ایران ماین  که معنا

خیلی کم سابقه است، 

یعنی بخش نظری آن 

 ای در ایران ندارد. پیشینه
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  اگر کسی بیاید و نظریات مختلف علمای اعصار مختلف در مورد یک

گردد یا  بندی کند، آیا این کار در حوزه پژوهش تلقی می آوری و دسته مسئله را جمع

 این کار اسم دیگری دارد؟ 

 رسد چنین کاری پژوهش فقهی نباشد؛ چون در پژوهش  به نظر می

د اهتمام است.  البته این نگاه فقهی، غالباً نظریه پردازی و تولید حکم مور

سنتی حوزه به پژوهش است، اما امروزه، خصوصاً از نظر معاونت پژوهش، 

 گیرد.  تحقیقی مانند تحقیق مورد اشاره، عنوان پژوهش به خود می

  پس در خود حوزه یک نگاه سنتی به پژوهش وجود دارد و یک نگاه

 تر است.  تر و گسترده وسیع امروزی و جدید که دامنه آن نسبت به دیدگاه سنتی

  گذاری پژوهش در  گروه سیاستدر طول شش ماهی که از شروع کار

با  .ای در این رابطه نداریم گذرد و هنوز ما تجربه معاونت پژوهش می

اولین بحث راجع به برای ما پیش آمده است. سؤاالتی  ، قاعدتاًایم مطالعاتی که تاکنون داشته

عریف آن است. ما به یک تعریف واحد از سیاستگذاری دست پیدا گذاری، مربوط به ت سیاست

آید. سوال این  مترادف میو گاهی اوقات با شناخت مشکالت  ریزی گاهی اوقات با برنامهنکردیم. 

 گذاری وجود دارد یا خیر؟  است که آیا تعریف واحد و مشخصی از سیاست

  ،ا که نقطه شروع ن. به این معستا گذاری سیاستآن مواردی که شما گفتید تنها بخشی از البته بله

ای  خواهد برای مقولهب و مسئله است اما مترداف با آن نیست. هر گاه انسان  اری شناخت مشکلسیاستگذ

شناسائی  آن را باید نیازها و مشکالت ، ابتداسیاست گذاری کند ،طور مثال برای آینده فرزند خود، به 

نیاز بخشی  بنابراین شناختشود.  ریزی می یدن به هدف برنامهبرای رس است که پس از آنکند؛ 

حتی با  ؛هست ولی مترادف آن نیستمورد نیاز گذاری  تازمجموعه اطالعاتی است که در سیاس

شود  نگاه کنید، به اینها پرداخته می یمدیریتجدی یک کتاب شما به اگر  یست.ریزی هم مترادف ن برنامه

 و ؟ریزی جایش کجاست سیاست و راهبرد و برنامه ؟کجاستژن یا همان چشم انداز جایش که مثالً وی

 ؟ چه سلسله مراتبی دارند

 اند.  بوده و غالباً با هم خلط شده مه ریزی شبیه به برنامه در خیلی از موارد سیاست گذاری و 

 موقعیت این دو را برای ما بیان فرمایید.

در مورد محیط حوزه 
توان با این سؤال  می

شروع کرد که پژوهش 
در حوزه به چه معناست 
و تلقی حوزویان از 
پژوهش چیست؟ یعنی 
نقطه شروع باید از 
دیدگاه حوزویان نسبت 
به پژوهش و با تعریف 

 پژوهش باشد.
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  و کتبی که در  ها اینگونه مباحث به نوشتهیک نکته مهم این است که در

 !حتی به نوشته های خود منتوان اعتماد و استناد کرد،  ران هست نمییا

این  در متفنن هستیم واین کار و در این رشته  ما همه دردر ایران چون 

اصطالحات و واژگانی از این قبیل،  .است احتمال گمراهی زیاد هااستناد

شکل و در خارج از ایران  که بعضی از اینها تازه در سی سال اخیر تند هسواژگان مهم مدیریتی 

 و ای متون ترجمهپس شما هم در کار خود از این  .ایم اند و ما هنوز درست اینها را درک نکرده گرفته

اند و در جای خود  که اینها درست ترجمه نشده استفاده نکنید تا جایی که ممکن است اصطالحاتاین 

باید به متون  ،استفاده کنیداز این واژگان و اصطالحات خواهید  اگر می .اند ار برده نشدهکه بدرست 

بنای ای کار بکنید،  . و متوجه باشید که اگر بر اساس متون ترجمهآن مراجعه کنید و زبان اصلی اصلی

راه دومی که پیش پای شما هست مراجعه به اساتید فن . این یک راه است. ریزد شما فرو می یتولید

  . استاد کار بلدی باشد، اساتیدی که رشته تخصصی آنها همین استیعنی است. 

 کنید؟ تعریف کنید چه تعریفی می اگر بخواهید در یک جمله سیاست گذاری را 

 خواهم  می را کارها گوئید که این کنید و می شما برای وصول به یک هدف، چندین راه را تعیین می

مشی کلی برای رسیدن به یک  یک خطمثل در واقع خواهم این کار را انجام دهم.  میاین روش  هب بکنم،

ظریفی  رد و سیاست تفاوتبهچون بین را ولی باید توجه داشت که این راهبرد نیست.هدف است. 

 آید.  و در واقع سیاست بعد از راهبرد می وجود دارد.

 ها نسبت به راهبرد یک جایگاه باالدستی دارد، آیا این درست است؟  رسد که سیاست به نظر می 

 راهبرد را در اول  ،مدیریت راهبردی . در نه راهبرد اول است و بعد سیاست و بعد هم راهکار است

 .شود ین مییتع هاها راهکار سیاست کنند و بعد برای اجرای ن مییتعیرا ها  د و بعد سیاستنکن تعین می

های اجرایی را  برنامهها، د و قبل از راهکارندازنا ای می ها و راهکارها، فاصله البته گاهی حتی بین سیاست

 دهند.  قرار می

 

 

 های اجرایی نیستند؟  های اجرایی همان سیاست آیا این برنامه 

 نقطه شروع سیاستگذاری شناخت مشکل و مسئله است اما مترداف با آن نیست.
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 گویند  های اجرایی می مین برنامهبرخی به ه یعنی چی!دانم  نمی منسیاست اجرائی لغتی است که  ،هن

گذاری داریم برای یک هدفی  گویند سیاست اجرایی. ما سیاست سیاست اجرایی. برخی نیز به برنامه می

 کشورخواهد  می 4141مثالً اینکه ایران در سال ایم.  برایش تعیین نموده که تعیین کردیم و راهبرد نیز 

گویند دستیابی به جایگاه اول منطقه  ای می است. عده اندازاول علمی منطقه باشد، این تعیین چشم 

سیاست ماست! در حالی که این درست نیست. این مورد حتی راهبرد نیز نیست. بلکه این چشم انداز 

 است. 

 ما در ل بزنم و شما بفرمائید که سیاست است یا راهبرد: مثالً تر شدن بحث مثا بنده برای روشن

این تنش زدایی راهبرد است یا ،خوهایم تنش زدایی بکنیم و بین المللی می هروابط منطق

 سیاست؟ 

 خواهیم در روابط بین الملل به  این مورد سیاست است. راهبرد یک مرحله باالتر از این است. مثالً ما می

شود راهبرد. در ادامه اقدامی  ه توی منطقه کشورها را جذب خودمان بکنیم. این میاین هدف برسیم ک

شود سیاست نام دارد. یعنی ما برای جذب کشورهای منطقه،  که برای وصول به این راهبرد تدبیر می

تاه راهبرد بلند مدت است مثالً ده ساله یا بیشتر. اما سیاست به این معنا کونیازمند تنش زدایی هستیم. 

مدت بوده و قابل تغییر  هست. یعنی در شرایط فعلی تنش زدایی سیاست ماست و شاید مثالً در دوسال 

 آینده و در آن شرایط نیازمند سیاست تنش زایی باشیم. 

 یعنی  ؛ین راهبرد بگذاریمیما اسم گروه خودمان را تعبه این معناست، پس باید  اگر راهبرد

گذاری قبل از راهبردگذاری است، اما با آنچه شما  این بود که سیاستچیزی که در ذهن ما بود 

 فرمودید، ظاهراً تعیین راهبرد در اولویت قرار دارد. در این مورد بیشتر توضیح بفرمائید. 

 االن متاسفانه اینجا نمونه کار ندارم، اما آن زمان که در وزارت  نم

 که در آنجاتدوین کردیم برای پژوهش کشور،  سند  چندعلوم بودیم 

ایم که چیست و  ایم و گفته به تفکیک همه اینها را به طور مفصل آورده

جایش کجاست. ما در آنجا این واژگان علمی مدیریتی را به کار 

و برای هر کدام مثالی زدیم و و ...(  راهکار  ،سیاست ،راهبرد) ایم  برده

خواهیم این کار را بکنیم؟ چطور این کار را بکنیم و...  چرا میاینکه 

البته یک برنامه دراز مدتی نیز بود که اینها را چگونه پیگیری بکنیم؟ 

ما یک سری واژگان داریم، 

مثل چشم انداز، راهبرد و 

سیاست و... که اگر شما 

سطح موضوع را عوض 

هم عوض  کنید، جای اینها با

خواهد شد. به این معنی که 

مثالً چیزی در یک سطح 

راهبرد بود، ولی در سطح 

جدید همان راهبرد سیاست 

تلقی شود و همچنین در 

 دیگر موارد.
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سال به سال عوض نشود.  ها سیاست، اما سال به سال عوض کنیدرا است راهکارها  ممکنشما مثالً 

ال به سال عوض شود. ما یک سری واژگان یعنی یک سیاستی که برای هدف خاصی داریم، شاید س

که اگر شما سطح موضوع را عوض کنید، جای اینها با هم داریم، مثل چشم انداز، راهبرد و سیاست و... 

عوض خواهد شد. به این معنی که مثالً چیزی در یک سطح راهبرد بود، ولی در سطح جدید همان 

که چیست و سطح  بستگی به موضوع داردیعنی  راهبرد سیاست تلقی شود و همچنین در دیگر موارد.

، خوب برای ایران به لحاظ علمی رشد کندهدف این است که  با توجه به این نکته، مثالً آن چیست؟

ی ما شود اتخاذ کرد. مثالً یکی از راهبردها ی متفاوتی میاشود کرد. راهبرده این امر کارهای زیادی می

بیائیم کنیم. مثالً  های مختلفی اتخاذ می ای این راهبرد ما سیاستهاست. بر نوشتاری کردن نتایج پژوهش

به مقاله بین المللی نوشتن جایزه بدهیم. این یک سیاست است برای آن راهبرد. بعد ما این سیاست را 

و با کسب اطالعاتی پیرامون آن، سال به سال با توجه به شرایط، سیاستمان را  کنیم،  طی مدتی پایش می

برای تشویق مقاالت که کنیم. خود این سیاست چندین راهکار اجرایی خواهد داشت. مثالً  عوض می

گیریم  به دست آمده، میهای اطالعاتی که طی پایش  هایمان را از فایل سیاست ما بود، ما اول میائیم داده

کنیم. این فرمول همان  کنیم و یک فرمول  درست می را با این اطالعات تلفیق می پارامتر تأثیر گذاریو 

، به فالن شخص چه تشویق مقاالتراهکار اجرایی ماست که مثالً بر اساس آن برای دستیابی به سیاست 

   مقدار و به چه طریقی پول بدهیم.  

 ت فرمودید اولی راهبرد است و دومی سیاستدر بحث نوشتاری کردن پژوهش و تشویق مقاال 

یعنی اگر در مثال فوق ما  چه اتفاقی می افتد؟اینها را با هم عوض کنیم، عنواین حاال اگر  است، 

 افتد؟  به تشویق مقاالت بگوئیم راهبرد و به نوشاری کردن مقاالت بگوئیم، سیاست چه اتفاقی می

  تواند فرآیند معمول  دهید. این تعریف عملیاتی شما، نمی می انجاماین یک تعربف عملیاتی است که شما

را به هم بزند. یعنی معمول این است که اول راهبرد اتخاذ شود و بعد سیاست بیاید. مثالً اگر شما جای 

ست، عنوان خمیر او به آنچه خمیر است عنوان نان اطالق کنید و به آنچه نان نان و خمیر را عوض 

شود؟ مسلماً خیر. اینجا نیز بحث  ر واقع هم این اتفاق می افتد و ماهیت آنها عوض میاطالق کنید، آیا د

اگر هم شما جای عناوین را عوض کنید، باز هم آن حقیقت اصلی به جای خود باقی اینگونه است. 

ند فرایاین کنید. مراحلی که برای  ریزی می تر که شما برای رسیدن به آن برنامه است. یعنی یک چیز کلی

 اند از این قرار است:  گفته
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  ما در بخش سیاستگذاری در واقع به دنبال تعیین و براساس فرمایش حضرتعالی، با این حساب

 . هستیمراهبرد 

  .بله همین طور است 

  یتی، ابتدا باید یک چشم انداز داشته باشیم. با این هر نوع مدیرو برای مدیریت دانش و پژوهش

و تدوین نقشه  در عرصه سیاستگذاری دمجاز به ورو ما قبل از داشتن چشم انداز، یعنی حساب 

 خواهیم بود؟ ن جامع

 که علوم مدرن به نحوی در علوم  به این نتیجه برسد حوزه ،آموزشقسمت مثال اگر در  بله، ببینید

این یک چشم انداز است ولی برای اینکه این اتفاق تا حوزه خودش را مدرن کند،  حوزوی جذب شود

راهبرد داشته باشیم و برای هر راهبرد یک سیاست در  دستهدر پنجاه سال آینده اتفاق بیفتد ما باید یک 

  .نظر بگیریم

  سیاستگذاری برای سازمان با سیاستگذاری برای یک مقوله انتزاعی مانند علم و پژوهش آیا

به عبارت دیگر سیاستگذاری برای بخش سخت افزاری با سیاستگذاری  کند یا خیر؟ تی میاوتف

 برای بخش نرم افزاری تفاوتی می کند یا خیر؟ 

 اینجا ما سه سال پیش یک ببینید االن اینجا یک پژوهشکده نجوم است. ؛ بله قطعا

کنیم  اریم و در مورد آن بحث میگذ سیاست تنظیم کردیم که سال به سال یک سمینار می

های ساالنه،  ولی اصل برنامه ده ساله است. در طی این بحث کنیم. و آنها را تعدیل می

اما شود.  کند، ولی آن سیاست ما به این راحتی عوض نمی برنامه های ما تغییر فروانی می

 اینجا یک سازمان است.هر سه چهار سال یک بار شاید سیاست ما تعدیل و یا تغییر یابد. 

کند.  ولی ما یه مقوله انتزاعی داریم مانند علم و یا پژوهش. در اینجا بحث خیلی فرق می

   راهکار   سیاست راهبرد انداز  چشم

مدیریت خود 

حوزه و مدیریت 

علم و پژوهش در 

حوزه از هم 

متفاوتند اما در 

عین حال با هم 

 مرتبط هستند. 
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به این معنا آن وقت   مدیریت این دو با هم متفاوت است.شود، اما نحوه  اینها مدیریت می یهر دو

مثالً فرض کنید شما سر داستان راهبردهای پژوهش در حوزه با مراجع شود.  متفاوت میکامالً حث ما ب

همه هم این را درک کرده و تبدیل به یک فرهنگ شده است. از طرف دیگر  به یک توافقی رسیدید.

ید مدیریت گوید من حوزه را به عنوان یک نهاد و سازمان با آید و می شورای عالی و مدیریت حوزه می

آن وقت  (.اید )که با مراجع به توافق رسیده هایی که در همان سند نوشته شده کنم،  در جهت همان نکته

های موجود در  کند که اینها غیر از سیاست های مدیریتی اتخاذ می یتی و سیاستری مدیاآید راهکاره می

مثالً اید.(  ست. )یعنی غیر از آن چیزی که در توافق با مرجع به آن رسیدههریزی راهبردی شما  برنامه

 گوید برای رسیدن به آن اهداف سند، من باید بیایم فالن کار را بکنم.  فرض کنید می

  ،ها و راهکارها در سطوح مختلف نیست؟  همان جابجایی راهبردها و سیاستآیا این فرموده شما  

 رسد که برای تحول در  مثالً مدیریت حوزه به این نتیجه میها شاید از این جنس باشد،  مقوله ینه، بعض

است نچه اینجا به عنوان سیآنهاد حوزه، باید نوع جذب طلبه را تغییر دهد. ممکن است شما بگوئید 

ن است ممکن است که اینجور بشود، اما الزم نیست چون ممکباشد.   است، در آن سند جزو راهکارها

هش در حوزه از هم واینجوری نشود. بنابراین این دو،یعنی مدیریت خود حوزه و مدیریت علم و پژ

 متفاوتند اما در عین حال با هم مرتبط هستند. 

  چیست ؟در ربط این دو 

  حوزه جذب کنیم، خوب اولین بحث اگر ما بخواهیم علوم مدرن را در  در اول بحث گفته شد،همین که

و کسانی نیز  را تدریس کند ما این را چطوری جذب کنیم؟ باید کسی این دروس مدرناین است که 

یا نه؟ مثالً بیاید و مصوب کنند که قبل از ورود  گذارد ها تاثیر می و اینکه آیا در طلبه اینها را یاد بگیرند.

ر صورتی این مطلب دطالب دوسال باید علوم مدرن را تعلیم ببینند. از آن طرف  یدر دروس تخصص

امکان پذیر است که یک چشم انداز برای تحول حوزه در نظر بگیریم و بعد چگونگی تحول در حوزه 

. االن اینجا ارتباط این دو حوزه )بخش این سیاست ها و راهبردها باید پا به پای هم پیش بروند و

  سخت افزاری و نرم افزاری( کامالً مشهود است. 

 ه خرد و کالن می شود؟آیا بحث سیاست گذاری تقسیم ب 

  این نوع تقسیم اصلی و منابع  در کتب  متداول است، اما بندهدر بخش اداری ما در ایران این واژگان

گاهی به یک راهبرد احث و واژگان است. باین نوع مباحث ناشی از خلط م به نظر منام. بندی را ندیده
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خرد وشاید به راهکار بگویند سیاست می گویند سیاست های کالن و به سیاست می گویند سیاست 

یک بحث لغوی است و ریشه اساسی ندارد مثل بحث الفاظ ؛  . اینخرد واینها همه مخلوط شده است

 .استناد کردبه آنچه در عرف علم مدیریت مرسوم است، باید 

  به ما معرفی نمائید ؟در این زمینه چند منبع موثق 

  تی که برای شما می کتاب معماری علم در ایران و مقاالهمان مقاالت خودم را که عرض کردم مثل

زبان این اسناد را باید از  زیاد است.در اینترنت های بین المللی هم در این مورد  فرستم. اسناد سازمان

توان اعتماد کرد، چون اغلب مترجمین نه به  اما به ترجمه آنها نمی گرفت و استفاده کرد، اصلی خودش

  و نه به این علم مسلطند تا بتوانند درست و صحیح معانی را برسانند.زبان اصلی مسلطند 

 گذاری مدل بومی و غیر بومی داریم؟  در عرصه سیاستما آیا 

 ممکن است سیاست بومی و غیر بومی گذاری یک روش است و بومی و غیر بومی ندارد.  نه، سیاست

ت و یک روش کاری است سیاستگذاری مال آدماهس. داشته باشیم ولی سیاست گذاری این طور نیست

کنند. شاید  داف خود از آن استفاده میاهکه برای رسیدن به  است که انسان برای زندگی به آن نیازمند

تی نمی کند. مثالً اوهای مختلف با هم متفاوت باشند، اما سیاستگذاری تف گذاری های سیاست سیاست

ت در وت باشد، اما این تفااوعلمیه قم متفگذاری حوزه  شاید سیاستگذاری حوزه علمیه مشهد با سیاست

گذاری روش است و روند آن مشخص و یکی  چون سیاستهاست نه در خود سیاستگذاری.  سیاست

 است. 

 فرایند؟گذاری یک روش است یا سیاست 

  برای مدیریت است.یک روش علمی سیاستگذاری 

  در  تعیین روش تاثیر نگذاشته است؟ در بحث مدل، آیا مثالً مبانی پوزیتیویستی 

گاهی به یک راهبرد می گویند سیاست های کالن و به سیاست می گویند 
سیاست خرد وشاید به راهکار بگویند سیاست خرد واینها همه مخلوط شده 

باید است. این یک بحث لغوی است و ریشه اساسی ندارد مثل بحث الفاظ ؛ 
 به آنچه در عرف علم مدیریت مرسوم است، استناد کرد.
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 بگوئیم فلسفه یک روش تفکر استفرض کنید، مثال خود روش نه؛ ولی در  ،در پیاده کردن روش بله، 

، باشد پوزیتیویستفیلسوف  شود بگوئیم ولی می که پوزیتیویستی نیست،ولی فلسفه به خودی خود 

اینجا هم این روش د. این امکان دارد. ته باشو چیز دیگری را هم قبول نداشیعنی اینجوری فکر بکند، 

 ،دیگر ممکن است عوض شود و بهتر شود و این بومی نیست مدتیبرای مدیریت یک روش است که 

گذاری  اش بومی است. خالصه اینکه روش خنثی است. سیاست انداز و سیاست همه اما راهبرد و چشم

انداز، سیاست،  اما راهبرد، چشمغیر بومی ندارد. نیز یک روش است. قابل ارتقاء است اما مدل بومی و 

 راهکار و... باید بومی باشد. 

ام، برخالف  در مورد مفهوم علم مدرن نوشته خنثی بودن روش، بحثی است بنده در سالهای اخیر

بسیاری از بزرگان دارند که علم مدرن سکوالر است، این حرف خیلی بی معناست، اتفاقاً که  یتصور

ا بعد از نیوتن کامالً خنثی است و کاری کامالً خنثی است. علم قبل از نیوتن خنثی نیست، امعلم مدرن 

تواند سکوالر باشد. دانشمند و عالم شاید سکوالر یا الهی باشد، اما علم  به این کارها ندارد و اصالٌ نمی

 است نه نفس علم.  بینید، مربوط به دانشمند آنچه از مفاهیم و مبانی سکوالر میخیر، چنین نیست. 

  آیا سیاستگذاری پژوهش با سیاستگذاری از نظر تعریف تفاوتی دارند یا خیر؟ 

 آید،  ، منتهی وقتی در کنار چیز دیگری میاست گذاری در همه جا به یک معنا سیاستتفاوتی ندارد،  نه

فهم مسئله پرداخت. باید با تعریف بخش دوم گزاره، به آید،  مثالً در کنار علم و فناوری یا پژوهش می

گذاری مشخص است، پژوهش را نیز باید   مثالً درباره عنوان سیاستگذاری پژوهش، تعریف سیاست

در مورد تعریف پژوهش گفتنی  تعریف کنیم و سپس به فهم سیاستگذاری پژوهش همت بگماریم.

ایم. تعریفی که بشود در عرف  هنوز به تعریف دقیق و متقنی از پژوهش دست نیافته در ایران است که ما

تواند ادعا کند فالن مقدار از بودجه ما در  اداری از آن استفاده کرد و به همین خاطر است که دولت نمی

ده است! چون تعریف مشخص از آن وجود ندارد. در مورد تعریف نیز گفتنی بخش پژوهش صرف ش

شما در حیطه تعریف پژوهش محتاج تعریف عملیاتی . استما یک تعریف عملیاتی  منظور هاست ک

. پژوهش کاربردی غیر از پژوهش بنیادی هستید. پژوهش تقسیمات مختلفی دارد مانند بنیادی، کاربردی

ه ای که ارائ است. پژوهش بنیادی نیز دارای اقسامی است مانند راهبردی و تجربی. با تعریف عملیاتی

 آیند.  خواهیم داد، تمام این اقسام جزو پژوهش به حساب می

  در یک جمله برای ما تعریف کنید. سیاست گذاری پژوهش را 
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  چشم انداز و باید پژوهش را بشناسیم اول به شرطی کهشود،  اتخاذ میهر سیاستی که برای پژوهش ،

ش می گویند. مثالً آن زمان یاست پژوهاین را س ؛برای آن سیاست  تا راهبرد آن را تعریف کرده باشیم،

مقوله تقسیم کرده بودیم و برای هر کدام از این مقوالت  47ما در وزارت علوم پژوهش را به 

بنابراین از دید من سیاست پژوهش با سیاست بازار تفاوتی های بخصوصی اتخاذ کرده بودیم.  سیاست

شوند و تفاوت اینها در مقوله است که یکی برای بازار  اینها سیاستگذاری نامیده می یکند  و هر دو نمی

 ماهیتاً با هم تفاوتی ندارند.  اما است و دیگری برای مقوله پژوهش.

 ؟ آیا مسئله مهمتری هست که ما باید به آن بپردازیم هدف و ضرورت سیاست گذاری چیست

 انداز؟  مثالً چشم

 پس اول باید چشم انداز  هستید. در ضرورت آن شکی نیست.گذاری  ند سیاستبله شما حتماً نیازم

لی به این معنا نیست، تا چشم انداز به معانی اصطالحی آن را و . ، این هم درست استداشته باشید

؛ گاهی تصور ضمنی از چشم انداز کافی است، اما چه بهتر تعیین نکردیم، اقدام به سیاستگذاری نکنیم

باید ابتدا  ،وقتی اول نیاز به تحول دارد ،دهد وقتی یک نهاد کاری انجام میببینید   ده باشد.که تصریح ش

پس چون این هدف را  ،مدیریت استعناصر اینها همان  ؛د و راهبرد و سیاستنچشم انداز تعین ک

  .داریم هم چشم انداز الزم است و هم سیاست گذاری

 

 پس باید اول چشم  ،مگر چشم انداز مقدمه اولیه سیاست گذاری نیست

 انداز تعین شود ؟ 

  شما را  این خودش نیاز اساسی است،تحول اس کردید شما احسوقتی مثالً بله

چشم و در اول کار در اینجا  .شود بعد راهکار تعین می و برد میچشم انداز  به سمت

بعد از مدتی  ،دهیم انجام میکاری ، بلکه برای راه افتادن ا وسعت زیاد الزم نیستانداز ب

حاال باید یک چشم انداز بزرگتری داشت و این طور  ،که تا حدودی کاری انجام شد

نیست که چشم انداز و سیاست گذاری و راهبرد و ... در یک خط از یک به بعد شماره 

  .این روش غلط است ،گوییم که به آن خطی می گذاری کنیم

  بدهید؟ارائه سابقه مختصری از سیاست گذاری میتوانید  

هر سیاستی که برای 

شود،  میپژوهش اتخاذ 

منتها اول باید پژوهش 

را بشناسیم تا برای آن 

سیاست بنویسیم و بعد  

برای سیاست باید یک 

راهبرد و یک چشم 

انداز داشته باشیم، این 

را سیاست پژوهش 

 گویند. می
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  هشهای کشور بود که قبل از انقالب تشکیل شده بود اما پژوهش یک شورای علمی پژودر حیطه

داد. سیاستگذاری به این معنا بعد از انقالب شروع  هایی به افراد می گرد و فقط پژوهانه سیاستگذاری نمی

 شده است. 

 ؟کجاستپژوهش در کشور  االن نهاد سیاست گذاری علم و 

  مسئول سیاستگذاری علم و پژوهش است که )عتف(  ، تحقیقات و فناوریعلومعالی طبق قانون شورای

شود. البته هر از چند گاهی یک سری جلساتی دارند، اما مستمر پیگیر  متأسفانه جلسات اینها تشکیل نمی

نیستند. در دوران آقای خاتمی یک جلسه تشکیل شد که بنده نیز حضور داشتم و در دوران آقای 

ه االن برخی از کمیسیونهای آن جلساتی تالبه است. هنوز در این مورد اقدامی نشد ،احمدی نژاد هم

های  مفید از دوره های تجربه عبرت از نگرفتندارند، اما علی االصول تعطیل است. علت این امر هم 

ای از دو دوره قبل، که اوائل انقالب تشکیل شده  قبل است. به عبارت دیگر در دوره جدید هیچ تجربه

کارهای فروانی انجام شد که اگر از  04تا  96ها استفاده نشد. از سال  بوده، کسب نشد و از آن تجربه

 شد اما متاسفانه استفاده نشد.  شد خیلی خوب می های آن دوران استفاده می تجربه

 دسترسی به منابع آنها امکان پذیرهست؟ 

  است. بله، مقدار زیادی در مرکز تحقیقات سیاست گذاری علمی هست که به آنجا منتقل شده    

  هستیم ای ما یک مجموعهای داریدف بفرمائید.  تکملهگذاری  روش یا فرایند سیاستاگر در مورد 

به عنوان گروه  .های پژوهشی را برای اسناد باال دستی بدهیم خواهیم پیشنهاد سیاست که می

های  تا به سند پیشنهادی سیاست ای برسیم به چه نقطه ای شروع کنیم و کارشناسی از چه نقطه

 پژوهشی حوزه دست پیدا کنیم؟ 

 استفاده کنید را در حوزه  های متقن ، متون اصلی با زبان اصلی و یا ترجمهکنم اگر بتوانید من توصیه می 

. با این کار به افراد آموزش خواهید داد. کنند فکر می زمینهببینید که دیگران چطور در این و پخش کنید. 

نهاد من فرهنگ سازی برای این مسئله در حوزه است. در مورد اسناد موجود در کشور و در برخی پیش

خیلی کم به این سلسله مراتب مدیریتی و  توان استناد کرد چون در آنها های باالدستی نظام، نمی سازمان

هستید که باید  برای فرهنگ سازی این مقوله شما نیازمند متون اصلیشده است. واژگان مدیریتی توجه 

 به آنها مراجعه کنید و دیگران را نیز براساس آن آموزش دهید تا این فکر در حوزه نهادینه شود. 

  به نظر شما قدمهای بعدی که ما باید برداریم، چیست؟ 
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 توانم  ام، نمی ببینید چون من با فضای حوزه و مشکالت آن آشنا نیستم و برخورد چندانی هم نداشته

بکنم. باید کسی در این مورد حرف بزند که با فضا و مشکالت حوزه آشنایی داشته باشد و اظهار نظری 

دهم شاید به درد شما بخورد. شما  اما پیشنهاداتی کلی ارائه میر بپردازد. ظبا توجه به اینها به اظهار ن

کنید،  هایی در این مورد در مجالت حوزه چاپ برای فرهنگ سازی نیاز مند این هستید که مقاله

اند، مقاله بفرستند، همایش برگزار کنید و کارهایی از  فراخوان بزیند تا کسانی که در این مورد کار کرده

نویسد و خوب  ها را ببینید که چه کسی خوب می کند تا واکنش این کار به شما کمک میاین دست. 

 .ای است این کار کار خیلی پیچیده ،فهمد می

  ؟برای سال آینده یک سند سیاست گذاری داشته باشیمتوانیم  میبه نظر شما ما  

  در حوزه و نه بیرون حوزه؛ چون در  نهشود  چون جدی گرفته نمی ،خیلی زود استبرای این کار

گیرند تا چه  کنند و جدی نمی اند باز هم مسخره می دانشگاه که به حساب خودشان این همه کار کرده

. پیشنهاد من این است که در مورد همین چیستی و انجام می شوددارد  رسد به حوزه که  تازه این کار

ضرورت سندهای از این دست نیز بحث کنید و مقدمات بحث عمومی بر سر آن را آماده کنید تا 

  دیگران بیایند حرف بزنند و کار بکنند. 

 یم شده این مورد تنظاسنادی را در که در وزارت علوم تشریف داشتید،  آیا در دوره جناب عالی

 است؟ 

  بله، اسنادی در این مورد تا مدتی قبل در وبگاه وزارت علوم موجود بود، و االن اگر در وبگاه نباشد هم

توانید از آنها  در اسناد بایگانی شده در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور موجود است و شما می

 ایم.  نها سیاست تعیین کردهاستفاده کنید. ما برای تک تک اینها سند تهیه کردیم و در مورد آ

  با شناختی که نسبت به حوزه دارید وضعیت سیاست پژوهش را در حوزه با دیدگاه خودتان

 بینید؟ چطور می

 .ای ه های خودمان را با حوزه حوزهاگر  در این مورد دو دیدگاه دارم

و اصالً  خیلی وضع خوبی داردمناطق دیگر جهان اسالم مقایسه کنیم، 

ولی اگر مقایسه کنیم با آنچه که بالقوه امکان دارد  .قابل مقایسه نیست

ببینید من چند سال پیش رفتم بازدید واتیکان  خلی عقب هستیم.

گوری که جزو واتیکان است و مسیونر و مبلغ تربیت  دانشگاه گری

های خودمان  اگر حوزه 

های مناطق  را با حوزه

دیگر جهان اسالم مقایسه 

کنیم، خیلی وضع خوبی 

دارد و اصالً قابل مقایسه 

نیست. ولی اگر مقایسه 

یم با آنچه که بالقوه کن

امکان دارد خلی عقب 

 هستیم.
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کنید در کتابخانه این مرکز چند تا مجله برای مطالعه مبلغین گذاشته بودند؟! فقط  کند. شما فکر می می

شان ببینند و مطالعه کنند و  ینهای مختلف گذاشته بودند تا مبلغ عنوان مجله مختلف در رشته 4044

گوئیم واتیکان عقب است. اگر ما حوزه خودمان را با آن مقایسه کنیم، به  اطالع داشته باشند. تازه ما می

عقب ماندگی حوزه خود پی خواهیم برد. حوزه نسبت به اینها عقب است اما نسبت به حوزهاهی منطقه 

نقطه و جایگاه اصیل و حقیقی خویش هنوز راه زیاد  فته است. برای رسیدن بهرجهان اسالم، نه پیش

 دارد. 

  :ونقشه  ی،طرح  داریم به نام نقشه جامع راه تولید دانش دیناالن چندتا ما سؤال آخر اینکه

  ؟ این سه مورد نسبت شان باهم چگونه است ؛نقشه جامع پژوهش دانش علمی حوزه و

  دیگر در بطن آن هستیکی آن نقشه جامع علمی که انجام شود دو مورد . 

  تدوین نقشه جامع جزو وظایف معاونت پژوهش است یا خیر؟ 

  .البته نقشه جامع علمی از جنس پژوهش است و طبیعتا جزو مأموریتها معاونت پژوهش خواهد بود

بحث سر این است که مدیریت آن با معاونت است و شاید در بخشهایی مربوط به کسان دیگری باشد، 

 ن با حوزه است. اما مدیریت آ

  اول کدام یک  آید نسبت به نقشه جامع علمی ؟ نقشه جامع پژوهش یک نقشه خرد بحساب میآیا

 باید تدوین شود

 شما اول باید نقشه جامع علمی را تا وقتی علم دینی و حوزوی تعریف نشود پژوهش معنی ندارد .

 تدوین کنید و بعد به نقشه جامع پژوهش بپردازید. 

 ممنون از فرصتی که در اختیار ما گذاردید. 

 


