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 ھای محمدعلی فروغی و اندیشه  زندگی

ی فرھیخته و فرزانه در تھران بدنیا  در یک خانوادهھجری خورشیدی  ١٢۵۴محمدعلی فروغی درسال  -بھروز داودیان

پدر محمدعلی فروغی در عصر . معروف بود» فروغی«الملک بود که در شعر به  اسم پدر او محمدحسین ذکاء. آمد

ھم » تربیت«ی ادبی و اجتماعی و سیاسی به نام  نامه ناصری دارای مناصب دیوانی متفاوت بود و ھمزمان یک ھفته

تحصیالت . سالگی تحصیالت خود را شروع کرد ی خانوادگی از پنج محمدعلی فروغی با این پشتوانه. داد انتشار می

ی را در دارالفنون گذراند و به تحصیل فن پزشکی و داروسازی مشغول شد، اما بعد از چند سالی تحصیل، آن  متوسطه

ای که داشت  ر تداوم تحصیل فلسفه بنابرعالقهمحمدعلی فروغی د. رشته را رھا نمود و به فلسفه و ادبیات روی آورد

در مدرسه صدر محمدعلی فروغی به تکمیل . به تحصیل فلسفه مشاء بیش از مکاتب دیگر فلسفی عالقه نشان داد

ھا امکان دستیابی به آثار و نظریات فلیسوفان اروپائی  ھای فرانسه و انگلیسی مبادرت ورزید، و با یادگیری این زبان زبان

فروغی بعد از اتمام تحصیالت خود وارد خدمات دولتی شد و به استخدام وزارت انطباعات . ای خود تسھیل نمودرا بر

در کنار شغل دولتی، محمدعلی . درآمد و شغل مترجمی زبان فرانسه و انگلیسی را در آن وزارتخانه به عھده گرفت

بسیار عالقمند بود و از گذراندن وقت در میان  گویا فروغی به شغل معلمی. فروغی به حرفه معلمی ھم مشغول بود

ھم بود و در آن، » تربیت«محمدعلی فروغی در کنار پدرش گرداننده ھفته نامه . برد آموزان و دانشجویان لذت می دانش

  .نمود آثار ترجمه شده خود را چاپ می

در انتخابات دوره دوم . ر کردپس از صدور فرمان مشروطیت محمدعلی فروغی در قسمت دبیرخانه مجلس شروع به کا

مجلس که پس از استبداد صغیر و خلع محمدعلیشاه انجام گرفت از تھران به وکالت مجلس انتخاب شد و در سال 

گیری  بعد از مدتی محمدعلی فروغی از ریاست مجلس کناره. خورشیدی به ریاست مجلس شورای ملی رسید ١٢٨٩

پس از انحالل مجلس دوم . الملک، به کار خود ادامه داد خان موتمن میرزاحسینرئیس مجلس در کنار  کرد و در مقام نایب

ی سوم  در انتخابات مجلس دوره. السلطنه مقام وزارت عدلیه را به عھده گرفت محمدعلی فروغی در کابینه صمصام

بینه خود را به فروغی میرزاحسن پیرنیا وزارت عدلیه در کا ١٢٩٣در سال . دوباره به وکالت از طرف تھران انتخاب شد

. نمایندگی ایران به کنفرانس صلح پاریس رفت ھجری شمسی به عضویت در ھیئت ١٢٩٨فروغی در سال . واگذار نمود

. الملل اول بود، مطرح کند فروغی در آن کنفرانس سعی کرد دعاوی مالی و سیاسی ایران را که مولود جنگ بین

الملل اول پرداخت  نتایج مثبتی نگرفتند و خسارات سنگین ایران در جنگ بین فروغی و دیگر دستیاران او در آن کنفرانس

ھا و کارھای فرھنگی بسیاری را در فرانسه و آلمان  فروغی مدت دوسال در اروپا اقامت گزید و در این مدت تالش. نشد

پس . آلمان بود فرھنگی فرانسه و  ھای متعدد در مورد تاریخ و ادبیات ایران در محافل از جمله ایراد سخنرانی. انجام داد

  .الممالک وزیرخارجه کابینه شد در کابینه حسن مستوفی ١٣٠١از بازگشت در سال 

فروغی در دو  ١٣٠۴تا  ١٣٠٢الوزراء بود چھار کابینه تشکیل شد و از سال  در دورانی که سردارسپه رضاخان رئیس

  .ام وزیر مالیه را برعھده داشتکابینه آن پست وزارت خارجه و در دو کابینه دیگر آن مق

شمسی طرح نمایندگان مجلس مبنی برخلع قاجاریه و سپردن حکومت موقتی به رضاخان  ١٣٠۴در روز نھم آبان 

وزیر گردید و بعد از آن به تشکیل مجلس مؤسسان مبادرت  سردارسپه به تصویب رسید و فروغی در ھمان روز نخست

. ت را با اصالح چند اصل متمم قانون اساسی در خانواده پھلوی استوار نمودورزید و از جمله کسانی بود که سلطن

الوزرائی محمدعلی فروغی در  گیری از مقام رئیس بعد از کناره. ماه بود وزیر رضاشاه به مدت شش فروغی اولین نخست

ایران برای حل  به سمت سفیرکبیر ١٣٠۶در سال . ھائی را بر عھده گرفت ھای دیگر مدتی مسئولیت پست کابینه
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وی توانست دوستی و مودت دوکشور را تقویت نماید بطوری که . مسائل مرزی ایران و ترکیه، مامور رفع اختالفات شد

ملل  نمایندگی ایران در جامعه محمدعلی فروغی در مقام ریاست ھیئت. شاه ایران توسط آتاتورک به ترکیه دعوت شد

ملل به اتفاق آرای  داب مشروطیت آمده است پس از ورود به جامعهھم خدمت کرده است، بطوری که در کتاب آ

  .نمایندگان کشورھای جھان به ریاست جامعه برگزیده شد

شود؛  گفته می. در این مقام باقی ماند ١٣١۴وزیری رسید و تا آذر  فروغی برای بار دوم به مقام نخست ١٣١٢در سال 

ای بود که از محمدولی  ای بار دوم به دلیل شفاعت بدون اثر و نتیجهوزیری بر گیری فروغی از مقام نخست علت کناره

  .پسر محمدولی اسدی داماد فروغی بوده است. رضوی نزد رضاشاه نموده بود التولیه آستان قدس اسدی نایب

خود به ھای پراھمیتی از  گیری به کارھای فرھنگی پرداخت و در این دوره آثار و ترجمه محمدعلی فروغی بعد از کناره

قشون شوروی و انگلیس به ایران حمله کردند، رضاشاه فروغی را احضار نمود و  ١٣٢٠روز پنجم شھریور . جاگذاشت

فروغی در این دوره حساس تاریخی توانست وظیفه خود را به عنوان یک . وزیری را به وی سپرد مقام نخست

ھم سیاسی باالئی که داشت توانست مملکت را از او با درایت و ف. پرست به خوبی در قبال وطنش ایفاء کند وطن

فروغی استمرار سلطنت و به . خطرات بسیاری از جمله اشغال کامل کشور و تجزیه آن به دست متفقین حفظ نماید

محمدعلی فروغی پس از آخرین دوره . پادشاھی رسیدن ولیعھد محمدرضا پھلوی را در خدمت این امر مھم گرفت

دربار رفت و قرار بود که در مقام سفیرکبیر ایران در آمریکا به آنجا سفر کند ولی زندگی  وزیریش به وزارت نخست

بعدازظھر در اثر بیماری ممتد قلبی  ١۵ساعت  ١٣٢١آذر سال  ۶او در روز جمعه . پرارزشش به پایان راه رسیده بود

 .دبابویه در مقبره خانوادگی به خاک سپرده ش و در ابن. جھان را به دورد گفت

 توان اظھار نمود که فروغی در  ھای فروغی در یک قضاوت کلی می اندیشه در ارتباط با آثار و

به ادبیات سرزمین مادری و اھمیت انتقال علوم و ادبیات تمدن غرب به ایران  ارادت و عشق خود

. دانست بود، و ھر دوی آن حوزه فکری، فرھنگی را برای جامعه ایران ضروری می پیرو توازن

 برده بود که گذار از جامعه سنتی و بالطبع میراث ادبی و فرھنگی سنتی بدون فروغی پی شاید

  .مطالعه جدی در مورد آنھا و بازشکافتن آنھا از منظر آگاھی مدرن، میسر نخواھد بود

  اندیشه و آثار فروغی

برای اینکه بھتر به زیبائی آن پی . داند میاکبر سیاسی شخصیت فروغی را مانند یک تابلوی نقاشی گرانبھائی  علی

نویسند که وی از فنون ادب بھره کافی و  در وصف استعداد و قابلیت فروغی می. ببریم باید چند قدم به عقب برویم

  .ادیب، مورخ و دانشمند بود  شناس، خطیب، سنج، سخن سخن. نظیری بود نویسنده و منشی کم. حظی وافر داشت

ھای انگلیسی و فرانسه آشنائی کامل داشت کتابھای بسیاری  نھاد و چون به زبان ه ارج بسیار میفروغی به فن ترجم

اصول علم «توان از  از آثار بسیار مھم ترجمه که فروغی با تبحر خاص آنھا را ترجمه نمود، می. را به فارسی ترجمه نمود

فروغی در حوزه فلسفه ھم . دیم را نام بردتاریخ مختصر روم دولت ق«و » قدیمه مشرق تاریخ ملل«، »ملل ثروت

خالصه گفتار در روش «و » جامعه ملل«، »حکمت سقراط«شاھکارھای ترجمه و تالیف بسیار داشت و از مھمترین آنھا 

بعالوه فروغی به آثار تمدن … و» فن سماع طبیعی ابن سینا«، »سیر حکمت در اروپا«، اثر دکارت، »به کاربردن عقل

با وجود این . ھای بارز این عالقمندی ترجمه آثار بزرگان غرب است داد از نشانه غولی بسیار نشان میجدید غرب دلمش
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فروغی در زمینه ادب، . ھیچگاه از حوزه ادبیات کالسیک فارسی و شناساندن آن به جامعه ایران، قصوری انجام نداد

دوره تاریخ مختصر «، »تاریخ ساسانیان«. ر گذاشته استبیادگا ای را از خود  شعر و تاریخ ایران اثرات و کارھای ارزنده

در زمینه ادبیات . از اثرات با ارزش تاریخی ھستند که فروغی از خود به جای گذاشته است» تاریخ ایران قدیم«و » ایران

، »آئین سخنوری یا فن خطابه«، »زبده حافظ«، »بوستان سعدی«، »گلستان سعدی«فارسی فروغی اثراتی درباره 

کند که کلیات سعدی  یغمائی اشاره می. را نگاشته است» خالصه شاھنامه«و » رباعیات خیام«، »غزلیات سعدی«

  .ھاست ترین نسخه تردید از صحیح که با نظر فروغی چاپ شده بی

توان اظھار نمود که فروغی در ارادت و عشق خود به  ھای فروغی در یک قضاوت کلی می در ارتباط با آثار و اندیشه

ادبیات سرزمین مادری و اھمیت انتقال علوم و ادبیات تمدن غرب به ایران پیرو توازن بود، و ھر دوی آن حوزه فکری، 

برده بود که گذار از جامعه سنتی و بالطبع میراث  شاید فروغی پی. دانست فرھنگی را برای جامعه ایران ضروری می

 .و بازشکافتن آنھا از منظر آگاھی مدرن، میسر نخواھد بود ادبی و فرھنگی سنتی بدون مطالعه جدی در مورد آنھا

 در ایران و رفع تھدیدھای متعدد سیاسی که با آغاز روی کار  با مرکزیت یافتن قدرت سیاسی

بینی پیدا شدند که  در ایران شکل و قوام گرفت روشنفکران واقع آمدن سلسله پھلوی، رضاشاه،

ھا باقی  ی فکری روشنفکران مشروطه را که فقط در حد ایدهھا تا آرمان فرصت را مناسب یافتند

. عینی و عملی متحقق سازند؛ فروغی از اولین پیشگامان این دوره بود مانده بود، بصورت

دریافت عمیقی که از تمدن غرب داشت به خوبی به ضرورت وجود نھادھا  محمدعلی فروغی با

غی چون دیگر ھمفکران خود در آن دوران به بدون شک فرو… . پی برده بود برای توسعه جامعه،

نھاد، و خود به عنوان  تربیت برای دگرگونی آگاھی اجتماعی و فرھنگی ارج می اھمیت تعلیم و

به این واقعیت وقوف داشت که انتقال آگاھی جز از مجرای نھادھای مدرن  یک روشنفکر

 .نخواھد بود آموزشی، میسر

  فروغی و مھندسی اجتماعی

ھای تمدن  ھا و ایده ھایش معطوف به شناخت ارزش جریان روشنفکری ایران در دوره آگاھی خود نسبت به غرب تالش

ھایی نظیر آزادی، دولت ملی، قانون و عدالت در مرکز مباحثات این دوره از جنبش روشنفکری قرار  مولفه. مدرن بود

روشنفکران مشروطه بیش از آن که بتواند سرچشمه تغییرات ھای برگرفته از تمدن غرب از طرف  ھا و ارزش ایده. داشت

به زبانی دیگر . ھای سنتی باشد، موضوعی شد برای اعتبار بخشیدن به فرھنگ ایرانی و تحوالت بنیادین در اندیشه

تمدن جدید غرب راھی را بازگشایند تا اینکه بتوانند  ھای  روشنفکران عصر مشروطه سعی داشتند با توسل به ایده

  .اعتبار فرھنگ ایران را در تقابل با مقوله جاھلیت که از نظر آنھا ناشی از ورود فرھنگ اسالم به ایران بود، افزایش دھند

با مرکزیت یافتن قدرت سیاسی در ایران و رفع تھدیدھای متعدد سیاسی که با آغاز روی کار آمدن سلسله پھلوی، 

ھای فکری  بینی پیدا شدند که فرصت را مناسب یافتند تا آرمان واقع رضاشاه، در ایران شکل و قوام گرفت روشنفکران

ھا باقی مانده بود، بصورت عینی و عملی متحقق سازند؛ فروغی از اولین  روشنفکران مشروطه را که فقط در حد ایده

وجود نھادھا محمدعلی فروغی با دریافت عمیقی که از تمدن غرب داشت به خوبی به ضرورت . پیشگامان این دوره بود

ھایی که فروغی در مدرسه علوم سیاسی به شغل مترجمی مشغول  در آن سال. برای توسعه جامعه، پی برده بود
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ھای ترجمه شده خود او، از قیبل ثروت ملل و تاریخ ملل مشرق زمین و قرار  بود یکی از اولین کارھای او تصحیح کتاب

ون شک فروغی چون دیگر ھمفکران خود در آن دوران به اھمیت بد. دادن آنھا در برنامه درسی علوم سیاسی بود

نھاد، و خود به عنوان یک روشنفکر به این واقعیت  تعلیم و تربیت برای دگرگونی آگاھی اجتماعی و فرھنگی ارج می

  .وقوف داشت که انتقال آگاھی جز از مجرای نھادھای مدرن آموزشی، میسر نخواھد بود

دھی اداری  نکه وارد دستگاه دولتی سلسله پھلوی شود دارای تجربیاتی در زمینه سازمانمحمدعلی فروغی قبل از ای

در آن زمانی که فروغی به عنوان دبیر مجلس شورای ملی انتخاب شد یکی از اولین کارھایش بنیان نھادن . بود

در واقع او تشکیالتی را . دھی کرد او دبیرخانه مجلس را برحسب الگوی مجالس اروپائی سازمان. دبیرخانه مجلس بود

خورد و ثانیًا از نظم و ترتیب اداری، گردش کار، و ثبت  بوجود آورد که اوًال به درد احتیاجات ایران تازه مشروطه شده می

  .سخنان و تصمیمات نمایندگان مجلس، برخوردار بود

نظام قضائی شرعی بود که  یکی از دستاوردھای بزرگ جنبش روشنفکری عھد مشروطه زیر عالمت سئوال قراردادن

ایده عرفی کردن نظام قضائی ایران . آمد در ھر ده و برزنی به توسط روحانیون و مالیان رده پائین به مورد اجرا درمی

. گیری نھاد قضائی جنبه مادی پیدا نکرد ولی این ایده تا شکل. یکی از آرمانھای روشنفکران دوره اولیه مشروطه بود

ھایی در این جھت  اکبر داور گام که پیش از تحوالت عمیق و بنیادین در دادگستری به دست علی فروغی از کسانی بود

السطنه، مسئولیت وزارت عدلیه را به عھده گرفت قانون  الوزرا صمصام فروغی بعد از اینکه به اصرار رئیس. برداشت

اھمیت کارھایی که در آن . یه مجلس گذرانداصول محاکمات حقوقی را تھیه و تنظیم نمود و آن را از نظر کمیسیون عدل

 …. تر باشد ھا در حوزه قضائی انجام گرفت شاید امروز برای ما ملموس سال

 ،استوار » ناپذیری آشتی«، برالگوی ١٣٣٢بویژه از سالھای بعد از  فرھنگ غالب سیاسی در ایران

شوند که از ابتداء برکوس تعارض بکوبند، و  یا سیاستگر خوانده می کسانی سیاسی. شده است

اگر . ، تعریف نمایند(Other) «دیگری«ناپذیر با  سیاسی خود را در تفاوت آشتی در واقع جایگاه

بینی عمل  سیاسی برخالف این رفتار کند و در واقع بخواھد ارتباط حلقه واسط واقع جریان

 بسیاری از. شود ھا مواجه می ود آورد با انواع انگ و رنگو اندیشه سیاسی را بوج سیاسی

 ی عمل سیاسی محمدعلی فروغی و سایر مردان خوانیھا و نقدھایی که در مورد شیوه مخالف

و  پایگی خود را در عمل گیرد بی ھای بعد صورت می رضاشاھی و عمدتًا توسط روشنفکران دوره

  .اند تجربه تاریخی ما به اثبات رسانده

کسانی . استوار شده است» ناپذیری آشتی«، برالگوی ١٣٣٢فرھنگ غالب سیاسی در ایران، بویژه از سالھای بعد از 

شوند که از ابتداء برکوس تعارض بکوبند، و در واقع جایگاه سیاسی خود را در تفاوت  سیاسی یا سیاستگر خوانده می

ریان سیاسی برخالف این رفتار کند و در واقع بخواھد ارتباط اگر ج. ، تعریف نمایند)Other(» دیگری«ناپذیر با  آشتی

  .شود ھا مواجه می بینی عمل سیاسی و اندیشه سیاسی را بوجود آورد با انواع انگ و رنگ حلقه واسط واقع

ی عمل سیاسی محمدعلی فروغی و سایر مردان رضاشاھی و  خوانیھا و نقدھایی که در مورد شیوه بسیاری از مخالف

. اند پایگی خود را در عمل و تجربه تاریخی ما به اثبات رسانده گیرد بی ھای بعد صورت می توسط روشنفکران دوره عمدتًا

» فقط روبنایی«ربطی که گویا نھادسازی و مھندسی اجتماعی افرادی نظیر محمدعلی فروغی  از جمله سخنان بی
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از مردان سیاسی بیش از اینکه در خدمت مردم  دسته این«نیست، یا اینکه » شبه مدرنیسم«بوده، چیزی غیر از 

براستی از جایگاه امروز اگر . کند ، در عمل و از نگاه امروز ما دور از واقعیت جلوه می»اند باشند در خدمت ارباب خود بوده

 کارھای فروغی را در عرصه سیاست و تالش او را برای انطباق نھادھای مدرن با ساختار سیاست در ایران به محک

آزمایش روشنفکران دوره بعدی، بزنیم، چه کسی راه تجدد را در ایران صافتر کرده است؟ فروغی بعنوان یک مھندس 

گران این نھادھا که بطور نمونه دو نھاد دادگستری و آموزش و پرورش را دربست  بین و نھادساز یا ویران اجتماعی واقع

  اند؟ به شریعت سپرده

مورد ارزش کار مھندسی اجتماعی محمدعلی فروغی تدوین کنیم، آیا امروز به این  ھر مفھومی را که بخواھیم در

رسیم که نھادھای اجتماعی و سیاسی مدرن برای جامعه ایران کارکرد بھتری داشت تا تخریب آن نھادھا  نتیجه نمی

ای دارد که از  بستگی به نتیجه گرائی باز نمود؟ کار روشنفکر از منظر آگاھی مدرن که راه را برای مانور تمام عیار کھنه

از منظر . نتیجه ھرکار فکری بایستی معطوف به سعادت و خوشبختی اجتماعی باشد. شود کار فکری او حاصل می

پذیری مدنی و شرکت در امور اجتماع دارد و  تجدد، سعادت و خوشبختی شھروند اجتماع بستگی به درجه مسئولیت

ای که اصل شھروند اصًال بوجود نیامده بود و از  در جامعه. شود اجتماعی میسر نمیاین کار به غیر از کانال نھادھای 

گیری بود، نیاز به ایجاد نھادھای اجتماعی برای فعال کردن افراد برای  آغاز انقالب مشروطه در ایران تازه در حال شکل

  .بود ھای عاجل روشنفکری چون محمدعلی فروغی شرکت در امور اجتماعی خود از خواسته

 شود ای دارد که از کار فکری او حاصل می کار روشنفکر از منظر آگاھی مدرن بستگی به نتیجه .

از منظر تجدد، . نتیجه ھرکار فکری بایستی معطوف به سعادت و خوشبختی اجتماعی باشد

پذیری مدنی و شرکت در امور  سعادت و خوشبختی شھروند اجتماع بستگی به درجه مسئولیت

ای که اصل  در جامعه. شود دارد و این کار به غیر از کانال نھادھای اجتماعی میسر نمیاجتماع 

گیری بود، نیاز  شھروند اصًال بوجود نیامده بود و از آغاز انقالب مشروطه در ایران تازه در حال شکل

به ایجاد نھادھای اجتماعی برای فعال کردن افراد برای شرکت در امور اجتماعی خود از 

 .ھای عاجل روشنفکری چون محمدعلی فروغی بود ستهخوا

فروغی یکی از نادرترین «که . کند درستی اشاره می اصغر حقدار در پیشگفتار کتاب آداب مشروطیت دول به علی

وجه » .میان گفتمان فرھنگی و کنش سیاسی را در خود بوجود آوردروشنفکران با بصیرت ایرانی بود که حلقه ارتباط 

ھای متنوع  غالب گفتمان فرھنگی روشنفکران عصر مشروطه پروزنه کردن ھویت و فرھنگ ایرانی بود که بوسیله ایده

محمدعلی . کار آمدن سلسله پھلوی، پیدا نکرد ھا و ارزشھا زمینه عملی و مادی، الاقل تا روی این ایده. شد ابراز می

ھا و آرمان ھای مشروطه از حضور خود در صحنه سیاست، استفاده نمود و در راه  فروغی در راه تحقق بخشیدن آن ایده

  .ھای برجسته تاریخ روشنفکری ایران بود و ھست عینیت بخشیدن به نھادھای فرھنگی از چھره

او با این اقدام خود یکی از بزرگترین . ن بودیکی از آثار ارجمند فرھنگی محمدعلی فروغی تاسیس فرھنگستان ایرا

کنند که فروغی فرھنگستان را به قصد جلوگیری از اقدامات خودسرانه و  نقل می. خدمتھا را به زبان و ادبیات انجام داد

نکته بسیار . ھای دولتی نفوذ داشتند، ایجاد کرد آلود چند تن از معتقدان متعصب فارسی سره که در دستگاه شتاب

این شیوه . لب این است که فروغی از تندرویھای فرھنگی گریزان بود و راه تعادل فرھنگی را پیشه خود ساخته بودجا
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فرھنگی از این لحاظ اھمیت دارد و قابل ذکر است که کنشگران بعدی سیاست در ایران، شیوه و کنش سیاسی خود 

توان گفت که کنش  بطور مثال می. ندگی فرھنگینمودند تا ساز را بیشتر در راستای تخریب فرھنگی استفاده می

ھای سیاسی جریانات چپ در ایران مسبوق برگفتمان فرھنگی انقالبی بود تا ساختن و برپا کردن  سیاسی طیف

نھادھای اجتماعی، فرھنگی و سیاسی؛ آنگونه که مدنظر کوشندگان سیاسی و فرھنگی نظیر محمدعلی فروغی بود 

  .اسالم بود ـ  ُبعدی یعنی اسالم  گرایان بیشتر معطوف به مقوله فرھنگی تک المو یا اینکه کنش سیاسی اس

ریزی فرھنگستان ایران را از  یکی از نکات بسیار جالب در ارتباط با تاسیس فرھنگستان ایران این است که فروغی پی

ه فروغی چگونه از عناصر و این به نوبه خود دال براین واقعیت است ک. ھای اروپا، ریخت روی اساسنامه آکادمی

فروغی نه تنھا از . نمود تا به یک نوزایش فرھنگی از راستای زبان و ادبیات، کمک کند فرھنگی مدرن استفاده می

ھای فرھنگی و جا انداختن آنھا به عنوان  دیدگاه نھادسازی یک مھندس اجتماع بود بلکه از راستای تعریف پدیده

  .ار زبده و کاردان بودخاستگاه فرھنگی مردم ایران، بسی

 او با این اقدام . محمدعلی فروغی تاسیس فرھنگستان ایران بود یکی از آثار ارجمند فرھنگی

یکی از نکات بسیار جالب در ارتباط …. خدمتھا را به زبان و ادبیات انجام داد خود یکی از بزرگترین

تان ایران را از روی ریزی فرھنگس فرھنگستان ایران این است که فروغی پی با تاسیس

و این به نوبه خود دال براین واقعیت است که فروغی چگونه . ھای اروپا، ریخت آکادمی اساسنامه

ادبیات،  نمود تا به یک نوزایش فرھنگی از راستای زبان و عناصر فرھنگی مدرن استفاده می از

راستای تعریف  که ازفروغی نه تنھا از دیدگاه نھادسازی یک مھندس اجتماع بود بل. کمک کند

ایران، بسیار زبده و  ھای فرھنگی و جا انداختن آنھا به عنوان خاستگاه فرھنگی مردم پدیده

  .کاردان بود

محمدعلی فروغی با برگذاری جشن . بودبسیاری از ما ایرانیان دریافتمان از شاھنامه بسیار سطحی و در حد نقالی 

شناسان در اھمیت تعریف جایگاه فردوسی در  ھزاره فردوسی و تعریف جایگاه فردوسی در نزد مستشرقان و ایران

زمین، نقش بسزائی را ایفاء نموده است و تشکیل انجمن آثار ملی برای احیای فرھنگ ملی ایران در  فرھنگ ایران

گرا تمامی  فروغی به عنوان یک روشنفکر عمل. پاسداری از میراث فرھنگی بوده استجھت نھادینه کردن اھمیت 

دلمشغولیش این بود که عناصر از یاد رفته فرھنگی و یا فراموش شده فرھنگی را در قالب نھادھای جدید برای مردم 

ھمیت سیاسی ـ فرھنگی یکی از کارھای با ا. ایران تعریف کرده و لذا تداوم فرھنگی آن عناصر را تضمین نماید

محمدعلی فروغی برای نھادینه کردن یک فرھنگ سیاسی پارلمانی در ایران بررسی و معرفی این گونه از فرھنگ 

ھای پارلمانی در  فروغی در این اثر به نکات ریز و پیچیده دمکراسی. است» آداب مشروطیت دول«سیاسی در اثر 

جای بسی . دارد را در این کتاب به جامعه روشنفکری ایران عرضه می ھای کلیدی آن پردازد و مولفه مغرب زمین می

بارتر که ھنوز این اثر در حوزه  سال ھنوز نگاشته نشده است و از ھمه تاسف ٧٠تعجب است که معادل این اثر بعد از 

کردن یک گونه از  الذکر در پی نھادینه فروغی در اثر فوق. سیاستگران ایرانی نه به جد و نه به نقد گرفته شده است

توان ادعا  به جرأت می. باشد باشد که براساس و بنیان معرفت سیاسی نوین و تجدد، استوار می فرھنگ سیاسی می
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باشد که ضرورت  کرد که این اثر در تالش برای جاانداختن یک فرھنگ سیاسی متجددانه از آثار کالسیک سیاسی می

  .سیاسی سنتی از مبرمات استرجوع به آن حتی امروز برای پاالیش فرھنگ 

  محمدعلی فروغی در این دوران چون معماری توانست ھمراه با دیگران، نھادھای سیاسی و

ریزی کند و زمینه الزم را برای یک تحول  فرھنگی ایران را برطبق الگوی تمدن نوین غربی پی

ھای این دوره از  الشاما جای بسی تأسف است که ت. عظیم ساختاری در ایران آینده فراھم آورد

، »روشنفکر درباری«ترین مسخرات، مثل  روشنفکران نه تنھا به جد گرفته نشد بلکه مورد زننده

و پایان کار این بود که . ایران، قرار گرفت» شبه مدرنیسم«و خالصه پدران » گو روشنفکر قربان«

ھبی و روشنفکر دینی و مفھوم روشنفکری در ایران در دام معماھای غیرقابل حلی مثل ملی ـ مذ

 . طلب، افتاد اخیرًا روشنفکران اصالح

  پایان سخن

قصد ما در این مقال بررسی دوره ای از سنت روشنفکری ایران بود که تالش داشت جایگاه خود را با توجه به نقشش 

بینی و بصیرت و  دوره از روشنفکری ایران بیشتر متمایل به واقعویژگی این . در تحوالت عینی و عملی تعریف نماید

  .شکیبائی سیاسی بود

در ھمین راستا بود که محمدعلی فروغی با داشتن این ویژگیھای شخصیتی، علمی و فرھنگی توانست از جمله 

او . ا بازی نمایدریزی اساس و زیربنای ساختمان سیاسی و فرھنگی ایران، نقش پراھمیتی ر کسانی باشد که در پی

در این دوران چون معماری توانست ھمراه با دیگران نھادھای سیاسی و فرھنگی ایران را برطبق الگوی تمدن نوین 

اما جای بسی تأسف . ریزی کند و زمینه الزم را برای یک تحول عظیم ساختاری در ایران آینده فراھم آورد غربی پی

روشنفکر «ترین مسخرات، مثل  ان نه تنھا به جد گرفته نشد بلکه مورد زنندهھای این دوره از روشنفکر است که تالش

و پایان کار این بود که مفھوم . ایران، قرار گرفت» شبه مدرنیسم«و خالصه پدران » گو روشنفکر قربان«، »درباری

روشنفکران  روشنفکری در ایران در دام معماھای غیرقابل حلی مثل ملی ـ مذھبی و روشنفکر دینی و اخیرًا

  .طلب، افتاد اصالح

بازخوانی آثار روشنفکرانی چون محمدعلی فروغی، از این حیث قابل اھمیت است که دارای ویژگیھایی است که دوره 

ھای بومی و عرفانی ـ از آن  اول سنت روشنفکری ـ عصر مشروطه ـ و دوره آخر سنت روشنفکری ـ دوره ایدئولوژی

 .ھای بنیادین رویکرد به اصالحات اجتماعی و تحوالت گام بگام در جامعه بوده است ویژگی یکی از این. برخوردار نبودند

  الین تالش آن: منبع

  

  


