اندیشـــه

iran-newspaper

سال بیستوسوم شماره  6499شنبه  30اردیبهشت 1396

editorial@iran-newspaper.com

15

نقد و تحلیل «محمد علی فروغی» به روایت رضا داوری اردکانی

فاضل غیرفیلسوف

ما اهل فلسفه ،فلسفه اروپایی را از یک «سیاستمدار» و البته «سیاستمدار بافضل» آموختهایم و هنوز هم
فلسفه را از طریق سیاست میآموزیم.

عکس Tavaana.org :

در ســـالهای اخیـــر از محمدعلـــی
فروغی بســـیار گفتهاند و ایـــن گفتنها نه
بیمناسبت بوده اســـت و نه زائد؛ چراکه
فروغـــی از مؤثرتریـــن شـــخصیتهای
سیاســـی و فرهنگی دوران مشروطیت تا
ســـال  ۱۳۲۱است .انتشـــار یادداشتهای
«کنفرانس صلح پاریس» او ،بهانهای شد
تا دیگر بار از فروغی بگویم.
فروغی سیاســـتمدار بـــود و از خاندان
فضل و سیاست برخاسته بود؛ یعنی پدر
و جـــدش در زمره فضالیـــی بودند که در
کار سیاســـت به تدبیر امور هـــم دخالتی
داشـــتند .همچنیـــن خانـــدان فروغـــی و
بعضـــی خاندانهای دیگـــر از مؤثرترین

افراد در اخذ علم و کســـب علم در ایران
و تجـــدد غربی بودند .از ایـــن رو ،میتوان
گفت که اگرچه فروغی یک سیاســـتمدار
بود اما چیـــزی بیش از یک سیاســـتمدار
داشت .او دهها کتاب در فلسفه ،فیزیک،
اقتصاد و ...نوشته است .من هم بعضی
از آنهـــا را خوانـــدهام ،اما اگر بپرســـند که
فروغی را در کدام اثرش بیشتر شناختهام،
تهای روزانه
یگویم «یادداش 
یدرنگ م 
ب 
پاریس».
وقتی «یادداشتهای روزانه پاریس»
را خوانـــدم ،دیـــدم فروغـــی بیشـــتر مرد
سیاســـت اســـت و کمتر فرصـــت دارد به
کتابخانه ،کتاب و کتابفروشـــی برود .البته

اهل تئاتر و کنســـرت و اپرا بـــود و بعضی
از شـــبها بـــه تماشـــای تئاتـــر میرفت.
همچنین اهل معاشـــرت و گفتوگوهای
دوســـتانه بـــوده اســـت .اینها چـــه معنی
میدهد؟ به لبـــاس برازنده و غذای لذیذ
توجه داشتن و از لذت مساعدت دوستان
بهـــره بردن ،نه فقط عیب نیســـت ،بلکه
برای مرد سیاست ضروری است .اصناف
و طبقـــات مـــردم ،هر یک شـــیو ه زندگی
خـــاص دارند .چنانچـــه زندگی اهل علم
و دانشـــمندان با زندگی سیاســـتمداران و
گذران این هر دو گروه با رسم شیوه زندگی
فیلسوفانمتفاوتاست.
شـــاید از بحث من اینگونه برداشـــت

شود ک ه شأن و مقام علمی فروغی ،بویژه
تقدم او در نوشتن مقاالت ،کتب فلسفی
و علمی را بیاهمیت دانستهام .میدانیم
که فروغی  ۸۱سال پیش کتابهای خوبی
درباره تاریخ و فلســـفه نوشـــته اســـت که
هنوز تنها کتاب تاریخ فلسفهای است که
ایرانیان تألیف کردهاند .طی این  ۸۰سال
کتابهای تاریخ فلســـفه زیـــادی ترجمه
شـــده اســـت .اما فلســـف ه خواندههای ما
سعی و کوششی در نوشتن تاریخ فلسفه
حتی تاریخ فلسفه اسالمی نکردهاند.
امـــا با ایـــن حـــال ،معتقـــدم زندگی
فروغـــی ،زندگـــی فیلســـوفانه نبـــوده
اســـت .او یک سیاســـتمدار بـــود و زندگی
سیاستمدارانه داشـــت و البته در همه کار
و سیاســـت هم اعتدال را رعایت میکرد.
فروغـــی مـــردی صریحالهجـــه اســـت و
موافقتهای خـــود را بـــه صراحت بیان
میکـــرد ،امـــا هرگز با اشـــخاص یـــا افراد
بیهـــوده درنمیافتـــاد .او هـــم ظرافـــت
دیپلماتیک داشـــت و هـــم ظرافتهای
دیپلماتیک را به خوبی درک میکرد.
اگر بحث من را بیانگر ضمیر او بدانیم،
باید گفـــت که «فروغی اول» سیاســـت را
خوب میفهمید بیآنکـــه چندان در بند
فلســـفهها و ایدئولوژیها باشد« .فروغی
دوم» وضع کشور را بسیار آشفته میدید
و در عین حال چنانکه از سخنرانی او برای
«کنفرانس صلـــح» برمیآیـــد ،خواهان
تجدید عظمت ایران بود.
«فروغـــی ســـوم» بـــا بـــه کار بـــردن
تعابیری همچون امپریالیســـم روسی در
نوشتههایش از «خرد پیشبین» خود در
سیاست خبر میدهد.

«فروغی چهارم» مرد سیاست است و
از اینکه با سیاستمداران مصاحبت دارد،
راضی به نظر میرسد .در «یادداشتهای
چ اشـــارهای به هیچ
روزانـــه پاریـــس» هی 
مسأله فلسفی نمیکند و بیشتر از رهگذر
سیاست به جهان خارج میاندیشد.
فروغی گرچه بخشـــی از آثار افالطون
و کتاب «شـــفاء» بوعلی و ...و حتی «ســـیر
حکمت» را نوشته است ،اما تا اواخر عمر
کاری به فلسفه نداشت و فلسفه نخوانده
است .آغازکنندگان بحث درس فلسفه در
ایران «فاضالن غیرفیلســـوف» بودهاند و
این وضع از همان ابتدا چارچوب فلسفه
کلی ما را تعیین کرده است.
«فروغی پنجم» به همان نســـبت که
در سیاســـت بصیـــرت داشـــت ،در مورد
اشخاص و سیاستمداران با انصاف حکم
میکـــرد تا آنجا که کســـانی را کـــه به آنها
بیاعتقاد بود ،منزوی و مالمت نکرد.
«فروغـــی ششـــم» بیعیب نیســـت،
من هـــم در ایـــن گفتار قصد ســـتایش او
را نـــدارم و در مقام تأیید شـــیوه زندگی و
رفتار سیاسیاش نیستم .فروغی و امثال
معـــدود او ،راهگشـــایان تجددمآبـــی ما
بودند .آنها جزئـــی از تاریخ معاصر ایران
هســـتند .ممکن است کســـانی آنها را به
خیانـــت متهم کنند و آنهـــا را از تاریخ و از
کتابهای رسمی مدارس حذف کنند اما
فروغی شخصیتی است که هنوز فراموش
نشده است.
میخواهم بگویم فروغـــی نه تنها در
زمره کســـانی اســـت که در مبانـــی تاریخ
تجددمآبی ما اثر و ســـهم داشـــته است،
بلکه از مظاهر تجددمآبی ایران است.

ëëاگربپرسندکهفروغیرادرکداماثرشبیشترشناختهام،بیدرنگمیگویم
«یادداشتهایروزانهپاریس»

ëëمانهمیتوانیمازفروغیپیرویکنیمونهفروغیرااسوهمیدانیم.امابااین
حال میان ما و فروغی نسبتی هست که نمیتوان آن را انکار کرد .او از مظاهر
یک دوره پنجاه سـ ــاله تاریخ معاصر ما است و 35سـ ــال در سیاست کشور
نفوذدائمداشتهاست.اودرزمرهمؤثرترینمنورالفکرهایایرانیاستکهدر
ترویجتجددووضعسستبنیادتجددمآبیکوشیدهاست.

نیمنگاه

 ëëمعتقدمزندگیفروغی،زندگیفیلسوفانهنبودهاست.اویکسیاستمدار
بودوزندگیسیاسـ ــتمدارانهداشتوالبتهدرهمهکاروسیاستهماعتدال
رارعایتمیکرد.فروغیهمظرافتدیپلماتیکداشتوهمظرافتهایدیپلماتیکرابهخوبیدرکمیکرد.

 ëëفروغی گرچه بخشـ ــی از آثار افالطون و کتاب «شـ ــفاء» بوعلی و ...و حتی «سـ ــیر حکمت» را نوشته است ،اما تا
اواخر عمر کاری به فلسـ ــفه نداشت و فلسفه نخوانده اسـ ــت .آغازکنندگان بحث درس فلسفه در ایران «فاضالن
غیرفیلسوف»بودهاندواینوضعازهمانابتداچارچوبفلسفهکلیماراتعیینکردهاست.
 ëëفروغیوامثالمعدوداو،راهگشایانتجددمآبیمابودند.آنهاجزئیازتاریخمعاصرایرانهستند.ممکناست
کسانی آنها را به خیانت متهم کنند و آنها را از تاریخ و از کتابهای رسمی مدارس حذف کنند اما فروغی شخصیتی
استکههنوزفراموشنشدهاست.

نکته دیگـــر این اســـت کـــه فروغی از
درک و فهم سیاست و فهم کارها و خروج
از بنبســـتها در رتبه باالتر قرار داشـــته
است .او شـــاید پایبندیها و انضباطهای
اخالقـــی دکتر مصدق را نداشـــته اســـت
و چندان به اروپایی شـــدن عالقه داشـــته
اســـت کـــه بـــه «دشـــواری راه آن» و بـــه
«فراهـــم آوردن شـــرایط طـــی آن» کمتر
میاندیشیده است و حتی صالح کشور را
در سازش با سیاستهای غالب میدید.
او اســـتعمار امپریالیزم را میشناخت اما
به نظرمیرســـد که میخواســـت به قول
خـــودش مســـائل کشـــور را در ســـازش با
قدرتهای مستولی تأمین کند.

حال این ســـؤال به ذهن میرســـد که
چرا به جای اینکـــه اکنون به وضع زندگی
و وضع خـــود نظر کنیم ،بـــه فروغی فکر
میکنیم؟ مگر فروغی اســـوه اســـت؟ نه،
ما نه میتوانیـــم از فروغی پیـــروی کنیم
و نه فروغی را اســـوه میدانیـــم .اما با این
حال میان ما و فروغی نســـبتی هست که
نمیتـــوان آن را انـــکار کـــرد .او از مظاهر
یک دوره پنجاه ســـاله تاریـــخ معاصر ما
اســـت و  35ســـال در سیاست کشور نفوذ
دائم داشـــته اســـت .او در زمره مؤثرترین
منورالفکرهای ایرانی اســـت که در ترویج
تجدد و وضع سســـتبنیاد تجـــدد مآبی
کوشیده اســـت .بویژه ما اهل فلسفه باید

همواره در نظر داشـــته باشیم که فلسفه
اروپایـــی را از یـــک «سیاســـتمدار» و البته
«سیاســـتمدار بافضـــل» آموختهایـــم و
هنـــوز هـــم فلســـفه را از طریق سیاســـت
میآموزیم .گمان میکنم اگر به این معنا
تذکـــر پیدا کنیم قـــدری بهتـــر میتوانیم
جایگاه خود را بازشناسیم.

*مکتوب حاضر متن ویرایش و تلخیصشده
«ایران»ازسخنرانیدکتررضاداوریاردکانی،رئیس
فرهنگســـتان علوم اســـت که 26اردیبهشت ماه،
در نشست «مواجهه فرهنگ ایرانی با تجدد ،نقد و
تحلیل محمدعلی فروغی و مسائل تجدد ایرانی»
درمحـــلپژوهشـــگاهعلومانســـانیومطالعـــات
فرهنگیارائهشد.

