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  چكيده

گيـرد كـه مخاطبـان آنهـا بـه       ي و ملي انجام ميئكارهاي پژوهشي در دو گسترة آكادميا     
ة مـردم              در ايـن مقالـه، از      . انـد   ترتيب گروه محدود دانـشگاهيان و جميعـت وسـيع عامـ

طي آن، داليـل ضـرورت      . يزي كارهاي پژوهشي در گسترة ملّي سخن رفته است        ر  برنامه
. ريزي و فوايد و مزاياي آن بيان و هـدف تحقيقـات الزمـة آن تعيـين شـده اسـت                     برنامه
ريزي تحقيقات در گسترة ملّي، از جهت ديگر، مستلزم آن دانسته شده كه سـوابق                 برنامه

ـ          ضـمناً بـر لـزوم بررسـي        . جـويي شـود     ه بهـره  و تجارب گذشته مطالعه و از آنهـا خالقان
فعاليتهاي تجددطلبان در جنبش مـشروطه و روشـنفكران در سـالهاي پـس از شـهريور                 

المعـارف در فرانـسة قـرن        ة در مقياس ملّي و همسويي فيلسوفان و اصـحاب دايـر           1320
هجدهم و متفكران روش در قرن نوزدهم در مقياس جهـاني تأكيـد و نيـز بـه تحـوالت                    

  . اجتماعي و سياسي و رشد تصاعدي دانش و فن در قرن حاضر توجه شده استشگرف
  

  ها كليدواژه
  .اي، ديرند برگسوني، نهضت روشنگري  قرن گاهنامه،ريزي، همسويي، قرن فكري برنامه

  
  ريزي در پژوهش ضرورت برنامه

 حقيقـات ت ريـزي  برنامـه  ضـرورت  «بـه نـام    اي  همقال در پژوهشي، كارهاي ريزي برنامه دربارة
مركـز نـشر    :  تهـران  ،3 مارهشـ  سوم، و بيست سال ،دانش نشر ، گيالني سميعياحمد  ( ،»ادبي

 در و ادبـي  تحقيقـات  محدودة در مسئله مقاله، آن در .به ميان آمد   سخن) 1389دانشگاهي،  
يعنـي   ديگـر،  اي گـستره  در راحال، در اين فـصلنامه موضـوع         .شد مطرح ئيآكادميا گسترة
 مطابقـت  تـري  وسـيع  بـرد  در مـا  جامعة فرهنگي سرنوشت با كه كنم  سي مي برر ملي، گسترة
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 مخاطبـان  ييآكادميـا  تحقيقات. است تر فراخ بس آن تأثير دامنة و تر حساس رو اين از ؛دارد
 ييـ آرا صـف  بـا  انـد؛  طـرف  بـي  و خنثـي  اعتبـاري  بـه  و دارند يسطح هم كمابيش و محدود
 هم اگر و ندارد وجود جدي موانع آنها راه سر بر ندارند؛ يآميز خشونت ييرويارو مخالفان
 نيـست  روشـن  و قطعي و محسوس آنها مدهاياپي زد؛ دور را آنها توان مي باشد داشته وجود

 در تحقيقـات  عوض، در. بگيرد جبهه آنها قبال دركه   بيند نمي نياز گروهي هيچ رو اين از و
 ؛اسـت  فـاحش  تفاوت داراي اهيآگ سطح لحاظ به و ي دارد نامحدود مخاطبان ملي گسترة

 و مخـالف  رو ايـن  از و اسـت  تهديدآميز جامعه از هاييهگرو براي و ملموس آنها مدهاياپي
 بـسا  چـه  روشـنگري  بـا  و است »روشنگر« تحقيقات اين. گيرند مي جبهه آنها قبال در موافق
 عـين  در دازد؛ان خطر به مانده عقب هاي جامعه در را آن به وابسته عناصر و حاكم طبقة منافع
 زندگي واقعيات از و اند  گرفته انس فريب و خرافات با كه جامعه از قشرهايي قةئذا به حال،

 واقعي اسباب و علل دربارة خواهند نمي؛ زيرا آنان    آيد نمي خوش اند رميده و گشته تلخكام
 نآ بـه  بيـشتر  و كننـد  حـس  را آنها تلخي نظري مباحث در و بشنوند سخني خود ناكاميهاي

 دلخـوش  واهـي،  اميـد  و افسانه و دروغ با هرچند ساحت، اين در كم دست كه دارند رغبت
 افكـار  بـا  مقابلـه  در آورنـد،  مـي  پديـد  سـهمگيني  فشار نيروي كه نيز آنان رو، اين از. باشند

 و بختـي  تيـره  مـسبب  كه شوند مي قدرتمنداني ياور و يار و سازند مي سكندري سد روشنگر
 ريـزي  برنامـه  كـه  اسـت  داري ريـشه  موانـع  چنـين  برابر در. اند گشته آنان بار فالكت زندگي

  .يابد مي ضرورت ملي گسترة در تحقيقات
 انجـام  آن هـدف  بـه  توجـه  بـا  بايـد  تحقيقات ريزي برنامه جمله از ريزي برنامه هر اما

 بـراي  تـازه  راههـاي  گـشودن  و دانـش  سطح بردن باال ييآكادميا تحقيقات در هدف. گيرد
 همـة  آگـاهي  سـطح  بـردن  بـاال  ملـي  گسترة در تحقيقات هدف اما. است علم كاروان مسير

 ميـان  فكـري  فاصـلة  و شـكاف  عمـق  كـاهش  و مانده عقب قشرهاي ويژه به جامعه قشرهاي
 و ديگـر،  سـوي  از خوردگـان،  فريـب  و ناآگاهان و سويي، از انديشان، روشن و فرهيختگان

  .آنهاست ميان مسال فكري روابط برقراري براي سازي زمينه
 و ضــرر بــي چــون و دارد تـام  غلبــة تحقيقــات ييآكادميـا  جنبــة كنــوني، شـرايط  در

در . رود مـي  پـيش  و خـزد  مـي  تعبيري، به و شود نمي علَم آن برابر در مانعي ،است» معصوم«
 نتـايج  كـه  شود مي ديده تحقيقي كمتر. است دانشگاهي امتياز كسب عموماً آن هدفواقع،  

 در تنها و نظري صرفاً جنبة عموماً مقاالت. گردد منتشر ملي مقياس در پيام يغتبل هدف با آن
 غالبـاً  ،شـود  مـي  داده جامعـه  ناآگـاه  قـشر  بـه  كـه  خـوراكي . دارد مخاطب ييآكادميا سطح
 همـان  در را قشر اين نتيجه، در دارد؛ ماليمت عامه قةئذا با كه توجيه اين با است پرور ابتذال
 ايـن  كنندگان عرضه و پديدآورندگان نيت و قصد بسا چه. دارد مي نگه نازل فرهنگي سطح
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 عناصـري  و خرافـات  و اوهام از سرشار خوراك اين. نباشد اين جز آنها حاميان يا خوراك
 وجبـي  نـيم  و دارد بـر  در را آن مكّـرر  ظـواهر  و زندگي بادروزِگي تنهادر نهايت    كه است
 در نيــز، پرهزينــه هــاي رســانه هــاي برنامــه. بــرد نمــي بــاال را مــردم اجتمــاعي آگــاهي ســطح
 قـشر  در ها رسانه اين هاي برنامه. مانند نمي معاف خوراكي چنين داشت عرضه از هايي، شاخه

 كـار  بـه  آن در هنـري  چـون  نيـز،  مانـده  عقـب  قـشرهاي  در د؛نندار مخاطبي جامعه فرهيختة
  .بماند خريدار بي شود يداپ آن خودِ جنس از رقيبي اگر و باشد آور مالل بسا چه رود، نمي

 و راههـا،  كـوره  هـا،  كجراهـه  پيمـودن  انحـراف،  از: دارد فـراوان  مزاياي ريزي برنامه
 جريان به و كند مي هدايت درست مجاري به را گوناگون جريانهاي دارد؛ مي باز كاريها ديم

 سـازد؛  مي رميس را امكانات از بهينه يِيجو بهره دهد؛ مي سوق پيوندد  مي مقصود به كه اصلي
 انديـشي  چاره آنها زدن دور يا موانع رفع براي دارد؛ مي مصون كاري دوباره و نيرو اتالف از

 جــاي كارگــشاتري و تــر منطقــي ارچوبهــچ در را تحقيقــات دهــد؛ مــي اجــازه را ســنجيده
 تكـرار  از پرهيـز  و تجـارب،  كـسب  آنها، نقد دستاوردها، ارزيابي و سنجش امكان دهد؛ مي

 مراكـز  فعاليـت  و تحقيقـاتي  دسـتگاه  اركـان  بناي براي شاغولي دهد؛ مي دست به را خطاها
  .آورد مي فراهم را مدت كمترين در هدف به نيل شرايط سخن، كوتاه است؛ پژوهشي

و  تحقيقــات بــراي اي تــازه مجــاري گــشايش مــستلزم ملــي گــسترة در ريــزي برنامــه
 بـه  ريـزي  برنامـه  در. است عامه قةئذا و طبع ماليم بياني و زباني به آنها نتايج عرضة همچنين
 بايـد . اسـت  معلـوم  و موجود سابقه از آگاهي آن الزمة رو، اين از ؛داشت توجه بايد خألها
 دست به تجاربي چه دارد، وجود ذخايري چه واست   شده كارهايي چه ملي گسترة در ديد

 راههـايي  چـه  و راختيـا  روشـهايي  چـه  مـشابه  جهـاتي  از يـا  مشابه احوال و اوضاع در آمده،
 منفـيِ  و مثبـت  هاي تجربه و دستاوردها و مشروطيت نهضت ما جامعة در. است شده پيموده
 مطالعاتي منبع 1350 و 1330 و 1320 سالهاي سياسي و اجتماعي فضاي همچنين آن حاصلِ
  .است مهمي

 ارزشـمندي  تجـارب  جهـان،  تمدن تاريخ و جهاني مقياس در ها، تجربه اين كنار در
 قـرون  جامعـة  از انتقـال  در. نيـستيم  نياز بي آنها از جويي بهره و آنها مطالعة از كه دارد وجود

 قـرن  سـه  در پيـشرفته  به مانده عقب كشورهاي تبديل در همچنينو   مدرن جامعة به وسطايي
 ضـروري  مـا  بـراي  آنهـا  از گيـري  بهره و آنها مطالعة كه دارد وجود پرارزشي تجارب اخير،
 مطالعـه ي  فرانسه خـوار   در روشنگري جنبش تجربة رسد مي نظر به وني،كن اوضاع در. است
 مـا  فرهنگـي  جامعـة . شـد  گرفتـه  الهـام  خالقانـه  نـوزدهم  قـرن  روسية در تجربه اين از. باشد
 سـرعت  بـا  انـد  توانـسته  كـه  كـشورهايي  تجـارب  از همچنينو   تجربه دو هر اين از تواند مي
  .كند استفاده كنند طي را پيشرفت راه نظيري كم
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 سـر  بـه  شـرايطي  در و يكم و بيست قرن در ما كه شود وارد اشكال اين است ممكن
 توجـه  بايـد  امـا . اسـت  متفاوت فرانسه هجدهم قرن در حاكم احوال و اوضاع با كه بريم مي

زمـان    هـم . نـدارد  مطابقـت  اي گاهنامـه  قـرن  با جوامع همة در و هماره فكري قرن كه داشت
 برخوردار از تحول كند يـا پرشـتاب و پيـشرفته در جهـان وجـود        هاي قرون وسطايي،    جامعه
 فرهنگـي  لحـاظ  بـه  و نيـستند  متجانس اجتماعي هاي اليه نيز، جوامع اين از يك هر دردارد  

 ارتبـاط  برقراري كه رسد اي اندازه به چون شكاف و فاصله اين .دارند فاصله هم از كمابيش
 چـون  آيـد؛  مـي  پديـد  غليـان  و بحـران  ،نگـردد  پذير امكان جامعه قشرهاي ميان فكري سالم
  .باشد داشته متعادلي و آرام زندگي سالم ارتباط اين برقراري بدون تواند نمي جامعه

 نظـر  از قـشرها  بـودن  نامتجـانس  لحـاظ  بـه  مـا،  امروزي جامعة كه نمايد مي همچنين
 آگاهي طحس ارتقاي راه سر بر كه موانعي و جامعه از وسيعي قشرهاي ماندگي عقب فكري،
پـذيرفتاري تحـول     بـراي  نظيـر  كـم  تـاريخي  موقعيـت  تـر،  مهـم  همـه  از و، دارد وجـود  آنها

 ايـن  از. باشـد  داشـته  روسـيه  نوزدهم قرن و فرانسه هجدهم قرن جامعة با گيرنظر  شباهتهايي  
 در روشـنگري  نهضت از محلّي و اجمالي هرچند تصويري فرصت، اين در كه بجاست رو،

  .شود ارائه فرانسه
 جنـبش  بـه  فـصلي  شـد،  منتـشر  فرانـسه  زبان براي 2007 سال به كه ادبياتي تاريخ در
 ايـن . است يافته اختصاص آن در المعارفةداير اصحاب نقش و هجدهم قرن در روشنگري

 در 1755 سـال  در كـه  اسـت  شـده  آغـاز  لـوور  موزة در نقاشي نمايشگاهي گزارش با فصل
  :است شده منتشر چنين 1ادبي مكالمة نشرية

 موفقيـت  و خودنمـايي  نمايـشگاه  ايـن  در بـار  نخـست  2گـروز  نـام  بـه  جواني نقاش
 بـراي  كـه  خـانواده  پـدر . بـود  فالندري هنري قةئذا ماية در او تابلوهاي. كرد كسب بزرگي
 نابينـايي  رفتـه؛  خـواب  بـه  كتـابش  روي كـه  كـودكي  خوانـد؛  مـي  3مقدس كتاب فرزندش
 كنـد  مـي  نـوازش  را زن ايـن  خدمتكارش كه  ليدرحا گرفته را زنش دست كه خورده فريب
  .واقعيت و شهوات بيانگر سادگي، و صفا از سرشار دلپذير، بس اويند از آثاري
 دينبـ  ديگـر  نقاشـي  كـار  با آن مقايسة و نقاش اين كار دربارة اظهارنظرهايي سپس

  :است آمده شرح
 عيـشت م هـاي  صـحنه  و مـردم  زندگي محيط از دارد حكايت فالندري هنري قةئذا
. بخـشد  دوام را تـاريخ  قهرمـانيِ  لحظـات  دارد وظيفه كه تاريخي نقاشي با تقابل در روزمره

 اي صـحنه  و خانوادگي؛ اي صحنه جدي؛ اي صحنه: درونمايه سه با متناظرند شده ياد اثر سه
                                                                                                                                        
1.  Correspondance Litte’raire 

2  .(Jean-Baptiste)Greuze،ام فرانسوي، پيرو استادان هلندي قرن هفدهم نقاش و رس.   
3.  La Sainte Bible 
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 بـراي  را اولـي  1ديدرو كه نيست عجب. پردگي بي و وقاحت به نزديك بسا چه سرانه سبك
 تنهـا  3فرزنـدش  با پدري شنود و گفت و خانواده پدر 2ةنويسند. باشد برگرفته بررسي و نقد
 او. گويـد  مـي  سخن 4گريم، دوستش، براي نقاشي نمايشگاههاي از كه است 1759 سال در
 اثـر  ايـن  آفريننـدة  و كند مي اشاره 5مقدس كتاب قرائت تابلوي به بار چند گزارش، اين در

 گـروز  از ديگـري  اثـر  قبال در. ستايد مي را او كار ارزش و او لياقت و شناساند مي را هنري
 آمـدن  گـرد  صـحنة  حاوي 6والدين به عشق نام به شد عرضه نمايشگاه در 1763 سال به كه

 بـه  گـروز  ايـن «: گويد مي و آورد برمي تحسين بانگ فلج پيرمردي گرد به خانواده اعضاي
 سـتايش  و عاطفي جو گروز، كارِ در ديدرو،...  »اويم خواهان كه است مردي همان راستي
 برگـزار  خـانوادگي  و دروني فضايي در مقدس كتاب قرائت...  پسندد مي را مردمي فضايل
 و لئامــت از حــاكي كــه نيــست هــم چيــزي آن در امــا نيــست پرتجمــل البتــه كــه شــود مــي

 ديگر فرزند شش است؛ بازي سرگرم خانواده فرزند ترين سال كم با سگي. باشد انگيز نفرت
. باشـد  باز جا نظرگير حجيمِ كتاب براي تا اند كرده خالي را آن كه اند آمده گرد ميزي دور
 ظـاهراً  نقـاش . دهـد  مـي  شـرح  و خواند مي پدر و تغاري ته مراقب و است بافتن مشغول مادر
 فـارغ  خوانـدنش  از را آنچـه  تـا  دارد برمـي  چـشم  از عينك پدر كه كرده شكار را اي لحظه
 سرمـشق  تعبيـر  آزاديِ در و شـود  مـي  خـود  خوانـدة  مالـك  سـان  بـدين  و دهـد  شرح گشته
 ديدروي كه دارد عجب اـآي...  رددـگ يـم ـ  زده رتــحي رانــپس و رانــدخت ـ   شـدانـفرزن

  ... باشد آمده شوق و شور به ديني متن قرائت صحنة اين مشاهدة با كافركيش
 پروتـستاني،  مـشرب  در يمنگـوي  اگـر  معـارض،  اثـري  «مقدس كتاب قرائت تابلوي

 اثر در. »رسد مي نظر به كاتوليكي حاكم مذهب با ناساز ارزشهايي حامل و احتجاجي الاقل
 انجيـل  مـادرش  و پـدر  بـراي  كشيـشي  8خـانواده،  تـابلوي  نـام  بـه  7لوپيسيه نيكال از ديگري

 كشيش اينجا، در. اوست مراقب مادر و كند مي بازي گربه با كودكي كه  درحالي خواند مي
 را نبـوغ  از نشاني فقدان ديدرو و است بازيافته را خدا و خلق ميان وساطتِ تحميليِ جايگاه

 فكـري  مـايگيِ  كـم  بـه  روح، بي و سرد هاي چهره اين به«: گويد مي و كند مي تخطئه آن در
 بـا  كـشيش  ايـن . كـرد  توجـه  بايـد  صحنه اين يكنواختيِ به و رفته كار به آنها تصوير در كه

                                                                                                                                        
1  .Diderot (Denis) ،ــاد هنــر، اديــب و نويــسنده مــشهور فرانــسوي   المعــارف ة دايــر نــويس، فيلــسوف، نقّ

  ) م1784ـ1713(
 .منظور از نويسنده، ديدرو است.  2

3.  Le pérw de famille (1785) & Entretien dùm pére avec Ses enfs (1773) 
4  .(Friedrich Melchior Von) Grimm) 1723وي بيـش از چهل سـال از عمـر .  اديـب آلمانـي،) م1807ـ

  . ديدرو و روسو دوستي داشت،خود را در پارسي گذراند؛ با ولتر
5.  La Lecture de la Bible  
6.  Piété filiale 

7  .Nicolas Lepicié ،) 1735نقاش فرانسوي،) م1784ـ .  
8.  Tablecm de famille 
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 هـستة  حيـث  بـه  را خـانواده  كـانون  گـروز . »اسـت  خاموش زبان به و گويد مي سخن دست
 نـسلي  از دانـش  تشكل از اي نمونه همچون فرزندان به پدر از انتقال محل و اجتماعي حيات

 مقدس كتاب قرائت تابلوي. دهد نمي نشان گونه آن آينده نويد زدنِ رقم براي ديگر نسل به
 نمونـة  مردم و شد منتشر مردم ميان در آن اي باسمه هاي نسخه اام خريد؛ توانگري متذوقِ را

 كـه  اسـت  متنـي  بيـشتر  مقـدس  كتـاب  اثر، اين در. گرفتند سراغ آن در را تقوا قرين دانشي
 افـرادي  دسـت  در شـده  چـاپ  اسـت  اي نوشـته  دهد، مي شرح فرزندانش براي را آن پدري
 البتـه  مـصور،  صـحنة  در. كننـد  مـي  دخـو  آنِ از را محتوايش و اند آموخته خواندن كه ساده
. آمـوزد  مـي  و كنـد  مـي  كـار  كـه  اسـت  ملّتـي  مثاليِ تصويرِ آن و دارد وجود تخيلي اي مايه

 و شـود  كـشيش  جانـشين  اسـت  آمـاده  كنـد  مـي  تحـسين  را نقاشـي  پـردة  ايـن  كه فيلسوفي
 ودبهبـ  را آنـان  دنيـوي  زنـدگي  كه بگذارد كشاورزان و صنعتگران دسترس در را كتابهايي
 از سـال  بيـست  ديدرو كه المعارفيةداير. كنند ياري را آنان واقعيت، بهتر فهم در و، بخشند
 يـاد  بـه . ...  باشـد ) الئيـك  (عِلمـاني  مقـدسِ  كتـاب  اين تواند مي 1كرد آن وقف را عمرش
 هايي نسخه و ابزارهايي بود مانده جا به كشتي غرق از آنچه در كروزوئه رابينسون كه داريم

 تـصرف  بـه  را نامـسكون  جزيـرة  تا كند مي ياري را شكسته كشتي ابزارها. يافت را لانجي از
 داده روي بــرايش كــه اي حادثــه دربــارة تــا كنــد مــي كمــك او بــه انجيــل و درآورد خــود

 خودســاماني و اســتقالل تمــرين و ورزش صــورت بــه انجيــل خوانــدن همچنــين. بينديــشد
  .آيد درمي

 سـازد،  مـي  مـصور  خـود  آثـار  در را خانوادگي هاي صحنه گروز كه اوان همان در
   خـانواده  اعـضاي  بـراي  را طبيعـت  اسـرار  پـدر  آنهـا  در كه سازد مي تابلو دو 2دِربي آو رايت

  مركـز  در كـه  گـشتند  مـصور  سـتارگان  منظومـة  يكـي،  در. دهـد  مـي  شـرح  جمعي براي يا
ــودار چراغــي آن ــيد نم ــنفس ديگــري، در و، اســت خورش ــب و ت ــوا تركي ــه ه ــايش ب    نم

 حيــات قــوانين و حيــات ديگــري در آن؛ قــوانين و جهــان يكــي در... اســت درآمــده
(Littre'rature française: dynamic & histoire, tome II, pp. 163-207).  

سوادي اسـت   آفت بييادآور براي فرزندان  كتاب مقدسدر تابلوي گروز، خواندن  
مچنين تفسير پدر دعوت به تفكّـر و         و ه  ؛آموزي  و در عين حال، فراخواني است براي دانش       

  .استقالل رأي است
 كه بـا نظـم بخـشيدن بـه مقـوالت، بـازنمودي تـازه از                 معتقدندانديشان    باري، روشن 

؛ از واقعيـت    )3مونتـسكيو (از واقعيت قوانين و حكومتهـا و خُلقيـات           :واقعيات به دست دهند   
                                                                                                                                        
1.  Encyclope’die ou Dictionnaire raisonne’ des sciences, des arts et des me’tiers (en 17 

volumes d’articles et 11 volumes de planches 
2  .Wright of Derby (Joseph)،1797ـ1734(ساز انگليسي   نقاش پرتره و منظره.(   
3  .Montesquieu (Barabn de la Bréde)،  ور فرانـسوي ـــي مـشه ـــ م اخالقـر و حكيـ ـوف، متفكـ ـ فيلـس 

  .)1755ـ1689(
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؛ از واقعيـت هنرهـا و       )1وفـون ب(هاي طبيعـي، سـتارگان، كانيهـا، گياهـان، و جـانوران               پديده
ند كه با عامة مـردم   هست، آنان در بند آن) و همتايان آنان2ديدرو و داالمبر  (ها و صنايع      حرفه

ل، مونتـسكيو، حتّـي در اثـري        امثـ بـراي   . به زباني خوشگوار و بياني مطبـوع سـخن بگوينـد          
ن گرايش دارد كـه     آه  آنكه از دقت علميِ بيان بكاهد، ب         بي 3،القوانين  روحسنگ چون    گران

بخشِ حيات اجتماعي و سياسـي را بـه زبـانِ در خـورِ هاضـمة                  عادات و رسوم و قوانينِ نسق     
وي در ايـن اثـر      . عامه بيان كند، انديشة تازه در خواننده پديد آورد و او را بـه تفكـر وادارد                

 كـه   خواهان آن اسـت   . كند   را حفظ مي   4هاي ايراني   نامهمايه، همان حالوت      جدي و سنگين  
دوست گردد و همان را خواستار شود كه در خداي خـود        خواننده با خواندن اين اثر عدالت     

 .گرفته است سراغ مي
المعـارف  ةداير. يمييِ معارف و دانشها   يتركيب و همسو  شاهد  در جنبش روشنگري،    

. آورد  متفكران و دانـشمندان برجـسته و آزادانـديش را در يـك خـانوادة معنـوي گـرد مـي                    
 با همة جدايي در زاوية ديد، در نگـاه تـازه بـه جهـان و جامعـه و در      6و روسو، 5ترديدرو، ول 

با تبعيـد و ممانعـت در نـشر         . اند؛ آماج تعقيب و آزارند      جهت و همگام    مخالفت با كليسا هم   
انـد، و از حمايـت قدرتمنـدان شـيفته بـر نهـضت فكـري فرانـسه                     گريبـان  بـه آثارشان دست   

تـاريخ  كليـسا، در قبـال      . برخوردارنـد ) ترين كبيـر در روسـيه     فردريك كبير در آلمان و كا     (
  .دهد كه در برابر آثار روسو و ولتر و ديدرو بوفون، همان حساسيت را نشان مي 7طبيعي

خوانـده  » منـورالفكر «يِ عناصري را كـه      يدر نگاهي به جنبش مشروطه، همين همسو      
در آن مقطـع    . آنان مشهود اسـت   هدفمندي فعاليتهاي تبليغي    . توان سراغ گرفت    شوند مي   مي

ــا  ــاريخ معاصــر، ســخنرانيهاي خبــري طباطب ــصنيفها و  ي، اشــعار ملــكيبحرانــيِ ت ــشعرا، ت ال
نويـسها و     الملـك، آثـار داسـتان       خوانيهاي عارف، افشاگريهاي عشقي، نقاشيهاي كمـال        ترانه

الل ـتقـ اس  دفـنويسها، مبارزات مسلحانة مجاهدين، همه و همه در خدمت يك ه       نمايشنامه
قلم و قدم، خامه و صوت و پنجـة هنـر، ذوق و             . ـ درآمده بود   و آزادي و حكومت مشروطه    

فكر، شور جوانان و تدبير پيران، مجلس و مطبوعات، شهري و روستايي، يكجانشين و ايـل،                

                                                                                                                                        
1  .Buffon (Georges Louis Leclerc, comte de)) 1707 دان و نويسندة مشهور فرانسوي  طبيعي،)1788ـ.  
2  .Alembert (Jean Le Rond d’)، 1783ـ1717 (رانسويدان، فيلسوف و نويسندة مشهور ف  رياضي(.  

3.  L'Esprit des lois (1748) 
4.  Lettres persanes (1721) 

5  .Voltaire (Francois Marie Marie Arouet)،1778 ـ1694 ( فيلسوف و نويسندة مشهور فرانسوي(.  
6  .J-J Rousseau ، 1778 ـ1712( فيلسوف و نويسندة مشهور فرانسوي، متولد ژنو.(  
7 . Histore naturelle L' 1804ـ1749( جلد 44 در(.  
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چنـين جـوي در     . مقـصد شـدند و كـاخ اسـتبداد را ويـران سـاختند               جهت و همراه و هـم       هم
يز، در جامعـة فرهنگـي و هنـري كـشور مـا پديـد آمـد كـه در آن،                      ن 1350 و   1330سالهاي  

زبـاني آنـان در    اي ظهور كردند و اوج همدلي و هـم  نويسندگان و شاعران نوانديش برجسته  
 هرچند تأثير شـگرف آن در       ؛گر شد كه در انستيتو گوته برگزار گرديد         شبهاي شعري جلوه  

انعكاسـي  هفتـة شـعرخواني     توان گفـت      يم. جريانهاي انقالبي آن زمان در سايه قرار گرفت       
جهاني يافت، در آن مقياس، نشان داد كه تجددطلبي دستگاه حـاكم چـه انـدازه نمايـشي و                   
تلقي قشر فرهيختة جامعه از آنچه مايه منفي است و حكومتي كه بـر اركـاني چـون مستـشاران                    

ار بوده چه سـست     افزارهاي پيشرفته، ساواك، آزار و شكنجه، و سانسور استو          امريكايي، جنگ 
  .مصرف گشته است و پوشالي است، و از همه خوارسازتر، براي اربابان خارجي خود نيز بي

البتّه، استفادة ما از اين تجارب ملّي و جهاني بايـد سـنجيده و بـه مقتـضاي اوضـاع و                     
جامعة امروز ما با جامعة عـصر قاجـار و حتـي عـصر پهلـوي                . احوال امروزي و خالقانه باشد    

تغيير نسبت جمعيـت روسـتايي و شـهري، كـاهش ميـزان ارتقـاي               . تراز نيست   و هم  سطح هم
 بخصوص نسل جوان آنهـا، افـزايش چـشمگير شـمار            ،سطح آگاهي كارگران و كشاورزان    

هــا و مراكــز تحقيقــاتي و  آمــوزان و دانــشجويان و دبــستانها و دبيرســتانها و دانــشكده دانــش
كتابها و نشريات و تنوع آنها، همه و همـه، از           فرهنگي، پيشرفت صنعت نشر و افزايش شمار        

امكانـات از حيـث نيـروي    . دهنـد  رشد تصاعدي و بهبود كيفي شئون معنوي جامعه خبر مـي  
اي تحـول عظيمـي       انسانيِ داراي مهارت فني و دانش علمي همچنين تجهيزات فني و رسـانه            

  .يافته است
 بـه فيلـسوفان و اصـحاب        انتقادهـاي اساسـي   . كنيم  ميندگي  ويكم ز   ما در قرن بيست   

توانيم رسم كنـيم،      بيني بيشتر مي    ايم؛ راه آينده را با روشن       سر گذاشته  المعارف را پشت  ةداير
ماندگي فكري در چه شرايطي  توانيم دريابيم كه عقب بگشاييم و بپيماييم؛ در پرتو دانش مي   

  .كُش آن چيست كند و آفت رشد مي
. شت زمان دههـا و صـدها برابـر شـده اسـت            بريم كه شتاب گذ     ما در قرني به سر مي     

دهـد؛    شبه رخ مـي    بايست پديد آيد يك     تحوالتي كه با نواخت و ريتم گذشته طي قرنها مي         
شوند؛ قـدرتهايي كـه       انگيزي به جامعة مدرن بدل مي       جوامع قرون وسطايي با شتاب شگفت     

دات ديرين مـدروس زيـر   پاشند؛ اعتقا  مي زماني فرو   اند به كوته    قرنها با ايستايي ماندگار شده    
 در مقيـاس    ، بلكـه   برگـسوني نـه در مقيـاس فـردي         ديرنـدِ گردنـد؛     بهمن حوادث مدفون مي   

هايي فكري و بينشي به وجود آورده كه دمادم با      يابد؛ فناوريِ جديد قبيله     جهاني مصداق مي  
  .اند هم در ارتباط
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ات بايـد انجـام   ريزي كارهاي پژوهشي در گسترة ملّي بـا توجـه بـه ايـن امكانـ         برنامه
كه اشاره  همچنان. ي ضرورت داردئگيرد و براي آن پيدايش سازماني جدا از مراكز آكادميا 

. ي با تحقيقات در گسترة ملّي از هر حيث متفاوت است          يرفت، تحقيقات در گسترة آكادميا    
سـازمان آن   . تحقيقات در گسترة ملي هدف، وسايل و معدات، و موانع خاص خـود را دارد              

نمونـة  . شود يد خودش خودجوش باشد؛ نطفة آن، به اقتضاي زمانه، به طور طبيعي بسته مي   با
ه كه طـي    ــو انديش   هنر ،در نشستهاي مشترك اهل ادب    توان    ميمينياتوري نزديك به آن را      

 ،تهـران ،  نامة فرهنگستان  40، ضميمه شماره    1386ـ شهريور   1385ور  ـشهري(ه  ـــزده جلس ــشان
تـوان سـراغ       در فرهنگـستان هنـر برگـزار شـد مـي           )1379 و ادب فارسـي،      فرهنگستان زبـان  

ي و ارباب فنون    ــ فرهنگ ـ  در اين نشستها، استادان دانشگاهها و محققان مراكز علمي        . گرفت
موسـيقي،  (هاي ادبي، علوم انساني، فلسفه و عرفان، علـوم ارتباطـات، هنـر                از جمله در رشته   

تـاكنون  . فعاالنـه شـركت داشـتند     ) خطّاطي، و ديگر صنايع   نقاشي و گرافيك، سينما، تئاتر،      
هاي متعدد علمي و ادبي و هنري         نظراني در رشته   اجتماعي در اين سطح و با شركت صاحب       

  .با اين تنوع آن هم طي نشستهايي به اين شمار در جامعة فرهنگي ما سابقه نداشته است
ال بردن سطح آگاهي علمـي      ريزي كارهاي پژوهشي در گستره ملّي با هدف با          برنامه

نظـر در اجتماعـاتي مـشابه انجـام      تواند بر اساس بحث و تبادل   و تلطيف ذوق هنري مردم مي     
ي يهاي متعدد و متنـوع علـوم و فنـون و همـسو              گيرد و موجبات نزديكي نوانديشان در رشته      

  .دآنان را در راه سوق جامعه به شاهراه پيشرفت و همپايي با ممالك راقيه فراهم آور
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