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بستن قلم مناسب چاپ بدون تصاوير

محافظه كاري فروغي

روزنامه دنیاي اقتصاد، شماره 4051, دوشنبه يكم خرداد ماه 1396 ، صفحه 30    

    دنیاي اقتصاد: روز سه شنبه 26 ارديبھشت ماه گروه فرھنگ ايراني پژوھشكده فرھنگ معاصر نشستي با
موضوع «مواجھه فرھنگ ايراني با تجدد» در محل پژوھشگاه علوم انساني و مطالعات فرھنگي برگزار كرد كه
در تجدد  با  فروغي  محمدعلي  مواجھه  با  رابطه  در  خود  ھاي  ديدگاه  بیان  به  پژوھشگران  و  استادان  آن  طي 
ايران پرداختند. دكتر حسین مصباحیان از جمله سخنرانان اين نشست بود. مصباحیان استاد فلسفه دانشگاه
تھران است و دكتراي خود را از دانشگاه تورنتو اخذ كرده است. وي پايان نامه اش را زيرنظر ديتر میسگلد از
فیلسوفان معاصر و شاگرد گادامر در ھمان دانشگاه نوشته است. فلسفه معاصر غرب، فلسفه جديد در ايران
و مناسبات سنت و تجدد از موضوعات مورد عالقه و پژوھش مصباحیان بوده است. وي در اين سخنراني ابعاد
مختلفي را كه در قلب آن مي توان از مواجھه فروغي با تجدد سخن گفت مورد واكاوي قرار داده است. آنچه

در ادامه مي آيد مشروح سخنان اين استاد فلسفه در نشست مذكور است.
    «زماني كه به مواجھه انديشمندان ايراني با تجدد اشاره مي كنیم، بايد پرسید ما ازچه نوع مواجھه اي
صحبت مي كنیم. مدرنیته، مدرنیزاسیون و تجدد با يكديگر تفاوت ماھوي دارند و نبايد آنھا را يكجا به كار برد.
ھگل قول  از  تاريخي  لحظه  چند  كه  است  ھابرماس  اثر  مدرنیته»  فلسفي  باره «گفتمان  اين  در  كتاب  بھترين 
براي مدرنیته تعريف مي كند و چند بنیاد فلسفي براي مدرنیته مي آورد. در مورد لحظه تاريخي بايد گفت كه
عصر مدرن به لحاظ تاريخي تقريبا از 1800 شروع مي شود اما حوالي سال 1500 حوادثي رخ مي دھد نظیر
كشف دنیاي جديد توسط كريستف كلمب، رنسانس و رفرماسیون قرن 16 كه اين سه جريان منجر به ايجاد
عصر مدرن يا دنیاي مدرن شد. ويژگي دوم مدرنیته به لحاظ تاريخي اين است كه مدرنیته متضمن و دربردارنده
آينده است. يعني مدرنیته برخالف تاريخ آن كه گفته مي شود كلمه مدرنوس اولین بار در دوره مسیحیت به
متضمن كلمه  جديد  معناي  به  مدرنیته  اما  داشتند  كفرآمیز  گذشته  با  را  خود  فعل  تفكیك  قصد  و  رفته  كار 

دربرداشتن آينده است و از ديگر ويژگي ھاي آن «خودتعريف گري» است.
    ھگل صراحت دارد كه مدرنیته تعاريف ھنجاري و اصول و مباني فلسفي خود را از دوره ھاي قبلي به ھیچ
وجه وام نمي گیرد. بنابراين وقتي ما از مدرنیته و خصايل تاريخي آن سخن مي گويیم اين چند عامل را بايد در
نظر داشته باشیم اما به لحاظ فلسفي باز ھم ھابرماس با اتكا به كتاب پديدارشناسي روح ھگل معتقد است
ھگل نخستین فیلسوف كاشف مدرنیته به لحاظ فلسفي است. قبل از او كانت و دكارت بودند اما ھگل جمله
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اي دارد كه نقطه رھنمون او به مدرنیته است و آن جمله مي گويد: «ابلھانه است اگر فكر كنیم كه فیلسوف
مي تواند از زمانه خودش فراتر برود.» ھابرماس معتقد است ھگل نخستین كسي بود كه زمانه خود را ديد تا
اين حد كه ما ھگل را بدون انقالب كبیر فرانسه و حوادث پیرامون آن نمي توانیم تحلیل كنیم. ھگل در آنجا پي

برد كه دوره تغییر كرده و به خندقي اشاره كرد كه يك دوره تاريخي را از دوره ديگر جدا مي كند.
مدرنیته فلسفي  بنیاد  بنابراين  كرده،  تعريف   subjectivity فلسفي  بنیاد  با  را  جديد  دوره  اين  اسم      
subjectivity شد. اين subjectivity خودش متضمن چھار مفھوم كلیدي است: يكي فردگرايي، دوم حق نقد،
سوم اراده عمل خودگردان و چھارم خود فلسفه ايده آلیستي كه از آن خارج مي شود و بعد ما عكس العمل
آن را در قالب بنیان گذاري جامعه شناسي شناخت توسط ماركس و وارونه كردن ديالكتیك ھگل مي بینیم.
اين امر نتايج و برآمدھايي ھم دارد كه از آن جمله مي توان به زندگي ديني، اخالق، جامعه و ھنر اشاره كرد.
ھابرماس بنیاد سیاسي مدرنیته را سیادت انسان ھا بر سرنوشت خود و پیدايش دولت لیبرال، حقوق بشر و
تمام چیزھايي كه تامین كننده حقوق سیاسي بشر است، مي داند. در بعد اجتماعي-اقتصادي نیز پیشرفت
تكنولوژي و پیشرفت اقتصاد و انديشه ترقي است. بنابراين اگر ما مدرنیته را به عنوان يك مثلث در نظر بگیريم،
بر ھا  انسان  سیادت  يا  سیاسي  وجه  ديگر  ضلع  يك  است،   subjectivity فلسفي  بنیاد  آن  پايیني  ضلع 
عبارت به  است.  تكنولوژي  و  پیشرفت  انديشه  خواھي،  ترقي  ھم  ديگر  بعد  يك  و  است  خودشان  سرنوشت 

ديگر ياسپرس معتقد است كه ما خصائل فلسفي مدرنیته را در چھار نكته مي توانیم خالصه كنیم.
    يكي غلبه علوم تجربي، سلطه آزادي فرد، ورود مردم به صحنه تاريخ و ديگري ھمه شمول شدن امور. اگر
ما تمام اين منظومه را در كنار ھم قرار دھیم و قصد داشته باشیم به صورت پداگوژيك مدرنیته را خالصه كنیم
فردگرايي  ،(Rationalism) گرايي  عقل  يعني  كلي  مساله  سه  به  باشد  داشته  بر  در  را  اينھا  ھمه  كه 
(individualism) و ھمه شمول گرايي (universalisation) مي رسیم. بنابراين وقتي ما از مواجھه يك متفكر با
مدرنیته سخن مي گويیم بايد ببینیم چه نوع مواجھه اي صورت گرفته است. عقل از طريق نقد فوكويي جنون
فلسفه در  فردگرايي  است.  گرفته  قرار  جدي  نقد  مورد  ذھنیتش  به  انسان  شدن  فروكاسته  و  عقالنیت  به 
سیاسي با توفندگي بزرگي به نام من و ما مواجه شده، يعني مساله اساسي جامعه بشري «مني» است
ھمه از  كه  كسي  نیست.  بیش  توھمي  كه  ھم  گرايي  شمول  ھمه  و  بگیرد  قرار  با «ما»  ارتباط  در  بايد  كه 
شمول گرايي سخن مي گويد احیا كننده نوعي تفكر امپراتوري است. بنابراين زماني كه ما از مدرنیته سخن

مي گويیم بايد ببینیم مواجھه يك انديشمند با اين سه پايه اصلي مدرنیته چگونه بوده است.
نگرفته صورت  مواجھه  اين  آثارش  از  يك  ھیچ  در  بینیم.  نمي  اي  مواجھه  كمترين  ما  فروغي  دكتر  آقاي  در      
است. مدرنیزاسیون كه خودش داراي دو معني است. يكي تعمیق دستاوردھاي فكري، سیاسي و اجتماعي
پیشرفت، تكنولوژي،  ما  يعني  غیرغربي؛  جوامع  به  تعمیم  ھمین  دوم  غربي،  جوامع  خود  داخل  در  غرب  خود 
اصیل و  تكنیكي  ي  معنا  و  ببريم  كشورھا  ديگر  به  و  كرده  شمول  ھمه  را  و...  حق  سیاسي،  ھاي  داده 
مدرنیزاسیون را مشمول قوانین خود كنیم. به اين معنا ھم فروغي ھیچ مواجھه اي با مدرنیته نداشته به جز با
مدرنیته بخش دوم؛ يعني تعمیم دستاوردھاي مدرنیته غربي به كشورھايي نظیر ايران، اما در مورد تجدد اين
دايره و  مدرنیته  به  ربطي  تواند  نمي  من  عقیده  به  و  است  بازسازي  و  نوسازي  كردن،  جديد  معناي  به  واژه 
مفھومي اين لغت داشته باشد. در ايران ھم اين واژه از قرن نوزدھم وارد ادبیات تاريخي ايراني مي شود و به
مي مطرح  ملي  ھويت  و  زمانه  به  توجه  با  نوآوري  و  تغییر  به  اشتیاق  و  نوسازي  و  نھضت  رنسانس،  معناي 

شود.
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و گذاريم  مي  مدرنیته  را  آن  نام  ما  كه  چیزي  با  دروني  و  ماھوي  ربط  تجدد  كلمه  كه  بینیم  مي  بنابراين      
خیاباني محمد  شیخ  اينكه  كما  ندارد.  شده،  فرآورده  يك  به  تبديل  كه  است  ھا  غربي  سنت  تجدد  محصول 
عنوان «تجدد» را براي ھفته نامه انقالبي خود انتخاب مي كند، بدون اينكه اين تجدد كمترين ربطي به مدرنیته
داشته باشد يا ارگان فرقه دموكرات و ھوادار سردار سپه، «تجدد» نام دارد و نقطه مقابل مجله شیخ محمد
خیاباني است. بنابراين در صحبت از تجدد بیشتر معناي اصطالحي آن مد نظر است. كسروي نیز واژه تجدد را

ساختگي مي داند و نوانديشي را به جاي آن پیشنھاد مي كند.
    به اين معنا اگر بخواھیم ببینیم چه مواجھه اي با تجدد صورت گرفته بايد گفت كه تجدد يك فرآيند و مدرنیته
يك فرآورده است. غربي ھا از طريق تجدد سنت خود كه دو پايه يوناني و مسیحي دارد به چیزي كه نام آن را
مدرنیته گذاشته اند دست يافته اند و مدرنیته يك فرآورده است كه در ھمه حوزه ھا ادعاي ھمه شمولي ھم
دارد. اما اين تجدد سنت در جامعه ملي ما صورت نگرفته؛ اگرچه تاريخ دارد و مورخان ما معتقدند كه به معناي
مالك را  اين  ما  اگر  و  ايم  كرده  شروع  تصوف  و  عطار  االولیا  تذكره  بیھقي،  تاريخ  از  را  تجدد  سنت،  بازسازي 
بگیريم سابقه بیشتري در نگاه كردن به سنت فكري و انديشه اي خود داريم. در قرن 10، 11 و 12 میالدي
كساني مثل فردوسي، ابن سینا، خیام و بیھقي به قول مجتبي مینوي درخشان ترين دوره تاريخي ايران را
رقم زدند. بنابراين زماني كه پرسش در مورد تجدد ھم مطرح است، باز ھم فروغي ھیچ مواجھه اي با تجدد
نداشت. بنابراين پرسش كنوني ما اين است كه مدرنیته به عنوان يك مفھوم، مدرنیزاسیون به عنوان دو نوع

فرآيند مختلف و تجدد به عنوان فرآيندي كه در مقابل سنت فروغي چه مواجھه اي كرده است.
    او با مدرنیته و بحران ھاي آن ھیچ گونه مواجھه اي نداشته است. در كتاب سیر حكمت اگر نظر كنیم اصال
بارقه ھاي فكري و دعوت به فكر حتي وجود ندارد و مي گويد در اين كتاب در مقام رد و قبول و انتقاد تحقیقات
فیلسوفان نیستم و متقدم تر آن است كه ابناء نوع ما از عقايد فلسفي اروپايیان آگاه شوند. بنابراين يك رويكرد
خنثي و ترويجي دارد كه در جاي خود البته حائز اھمیت است. در مقدمه بلند حكمت سقراط و در جايي كه
مواجھه كمترين  دھد  مي  توضیح  را  علوم  و  فلسفه  شدن  دنیوي  روند  و  باستان  يونان  تاريخ  از  اي  خالصه 
بنیاد ما  اينكه  (يعني  اي  مواجھه  چنین  و  رود  نمي  انتظار  حوزه  اين  در  فروغي  از  البته  بینیم.  نمي  انتقادي 
فلسفي مدرنیته و تعارضات آن را نقد كنیم) در ايران اصال كم صورت گرفته است. زماني كه آثار فروغي را مي
بینیم بر حفظ و توسعه و ترقي زبان و ادبیات فارسي تاكید دارد و بحث نوسازي و وادار كردن سنت به اينكه
حرف جديد بزند در رويكردھايش نیست. كلیات سعدي، زبده حافظ، خیام و منتخب شاھنامه را كه مشاھده
كنید، ھیچ رويكرد انتقادي، خواندن و تفسیر آنھا به گونه اي كه حرف جديدي براي روزگار ما داشته باشند،

كمترين مواجھه اي نبوده است.
    مقاالت فروغي كه شامل 42 مقاله در دو جلد منتشر شده، با آنكه فرھنگ ايران را مانند اسالمي ندوشن
بر چھار پايه يعني شاھنامه، مثنوي، كلیات سعدي و ديوان حافظ مي داند، باز ھم آنھا را دست نخورده باقي
مي گذارد. شاھنامه را به نصف تبديل مي كند كه راحت تر خوانده شود و رواج بھتري پیدا كند و حداكثر مزيت
آن اين است كه جوري انتخاب كرده كه شاھنامه صدمه نبیند. پرداختن به موضوعات بي خطر خصوصا در دوره
آخر از ديگر ويژگي ھاي كار اوست. مثال موزه چیست؟ براي چیست؟ مردم شناسي چیست؟ فرھنگستان
چیست؟ و ديگر موضوعات خنثي كه ھرگونه بگويیم ھیچ خطري ندارد؛ حتي در يك يادداشتي كه من انتظار
داشتم در آنجا حداقل مواجھه اي صورت گیرد، يادداشت «چرا ايران را بايد دوست داشت؟». اگر كسي ايران
را دوست دارد قاعدتا بايد متوجه زوال تمدني آن باشد و بداند كه ايران در شرايط فعلي جھاني ھیچ حرفي
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از اكنون  ما  بزند.  حرف  كه  كند  وادار  را  ايران  فرھنگ  بايد  دارد  دوست  را  ايران  كه  كسي  و  ندارد  گفتن  براي 
خودمان مي پرسیم كه چه حرفي براي جھان داريم و چه مشاركتي در حوزه ھاي مختلف كرديم؟ وقتي ما
ناقد لیبرالیسم، كاپیتالیسم و سوبژكتیويته ھستیم در ازاي آن چه داريم؟ چه گفت وگوي تمدني و فرھنگي

مي تواند شكل بگیرد؟
و فرھنگ  سنت،  خواندن  به  دعوت  بايد  است  كشور  اين  نگران  و  دارد  دوست  را  ايران  كه  كسي  بنابراين      
مدرنیته ما  نیست.  بیش  توھمي  انفرادي  صبغه  به  مدرنیته  اكنون  و  بگیرد  شكل  مدرنیته  تا  كند  سنت  تجدد 
غربي كه براي ھمه جھان باشد اصال نداريم و مدرنیته آلماني ھم با مدرنیته فرانسوي متفاوت است. در اين
حوزه ھم تنھا فروغي بر حب وطن تاكید دارد. مواجھه فروغي با نوع دوم مدرنیزاسیون است كه ھمان تعمیم
دستاوردھاي فكري، سیاسي و اقتصادي غرب به كشورھاي ديگر است. مثال در تاسیس لژ فراماسونري در
را آن  محمود  محمود  و  رائین  اسماعیل  جمله  از  افراد  از  بسیاري  اينكه  رغم  به  روايت  بھترين  در  سال 1326 
و كنفرانس  راه  از  آزادي  فلسفه  شرح  دنبال  به  كه  است  آن  او  اعالمي  ھدف  دانند،  مي  استعمار  پناھگاه 
مقاالت مشروع و تمرين آزادانديشي است. فروغي نوعي ستايش علم و پیشرفت علم را دنبال مي كند. در
خوبي میانه  او  با  مصدق  آنكه  با  و  ندارد  وجود  ترديدي  شخصي  لحاظ  به  خودش  بودن  لیبرال  و  آزادمنشي 
شود، مي  خارج  صحنه  از  و  شود  مي  خلع  رضاشاه  كه  زماني  است.  كرده  كمك  او  به  مواردي  در  نداشته، 
بدون كه  يابند  مي  فرصت  مطبوعات  گذارد،  مي  آزاد  را  مذھبي  مراسم  كند،  مي  آزاد  را  سیاسي  زندانیان 
لحاظ به  كه  بینیم  مي  بنابراين  كند.  مي  واگذار  زنان  به  نیز  را  حجابي  بي  يا  حجاب  و  كنند  فعالیت  سانسور 

فردي و عقیدتي ركن سیاسي مدرنیته با او در رفتارش وحدت پیدا كرده است.
    انتشار كتبي چون حقوق اساسي، آداب مشروطیت دول كه در بندي از آن مي آورد: «ھمه افراد اختیار
دارند كه آزاد باشند و كاري را كه مايلند انجام دھند مشروط به اينكه صدمه اي به ديگران وارد نشود» از جمله
نشانه ھاي آزادانديشي اوست اما ھمین ھم با يك مالحظه ھمراه است و آن محافظه كاري افراطي توام با
ترس فروغي در برخورد با رضا شاه است. ما در ھمان دوره مثال تیمورتاش را ھم داريم ولي فروغي به شدت
محافظه كارتر است. يكي از وزراي مختاري كه در سال 1310 با شاه جلسه اي داشته و از فروغي به عنوان
مترجم دعوت مي شود، در مورد فروغي مي نويسد: «فروغي از آن دست مردان ترسويي است كه ھمواره
سعي دارد از بیان ھرآنچه ناخوشايند شاھشان باشد خودداري كند.» و بعد مي گويد من اصال مطمئن نیستم
باشد.» شاه  خوشامد  كه  است  گفته  اي  گونه  به  يا  كرده  ترجمه  شاه  براي  درست  را  من  ھاي  حرف  كه 
بنابراين قصد دارم بگويم كه فروغي زماني وارد صحنه سیاسي كشور مي شود كه جامعه يك دوره عقب مي
نشیند. ما قبل از آن مشروطیت را داشتیم، غیر از يك دوره كوتاه استبداد صغیر كه آزادي به نحو نسبي آن
مستقر شده اما در دوره رضاشاه بازگشت مطلق به استبداد را شاھد ھستیم و يكي از كارگزاران اصلي آن

ھم خود فروغي است.
من است.  فروغي  محمدعلي  برادر  فروغي  ابوالحسن  شخص  كنم  اشاره  آن  به  مايلم  كه  ديگري  نكته      
زماني كه آثار فروغي را مطالعه كردم ابوالحسن فروغي را شناختم و در حوزه سیاست ابوالحسن فروغي را
سالم تر از محمدعلي مي دانم. محسن فروغي پسر محمدعلي نقل مي كند كه «با وجود احترام فوق العاده
اي كه ابوالحسن براي برادرش قائل بود با صداي لرزان و عصباني پرسید: داداش شما ھم در به وجود آوردن
اين اوضاع خفقان آور مقصريد و زيربناي اين ساختمان جھنمي را شما و چند نفر ديگر بنا كرده ايد.» اين اشاره
در حوزه سیاست و اما در حوزه فكر ھم من تنھا يكي از مقاالت او يعني«مطالعه فلسفي قرآن» را اشاره مي
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كنم كه در نقطه مقابل محمدعلي فروغي قرار دارد و برخالف محمدعلي كه در سال ھاي آخر خود كارھاي
فكري را كمتر دنبال مي كند، برادرش سال ھاي آخر را به تحقیق و تفحص و يك نوع غور و بررسي علمي مي
درون از  نكات  استخراج  به  و  دارد  انفسي  سیر  يك  گويي  كنید  مطالعه  كه  را  ابوالحسن  اثر  كتاب  اين  گذراند. 
سنت فلسفي خودمان مي پردازد. از آنجا كه تاريخ عمدتا سراغ مشاھیر مي رود و افراد ديگر در حاشیه مانده

اند، در اين قرن شايد وقت آن باشد كه سراغ اين افراد حاشیه اي برويم.»
    
    
    
    
    
     

اين مطلب و عناوين مرتبط با آن را در  نشاني زير ببینید:

 http://www.magiran.com/npview.asp?ID=3563720

 بانک اطالعات نشریات کشور صرفا وظیفه اطالع رسانی را براي خود قائل است. مسئولیت اخبار و نوشته ها بر عهده نویسندگان و منبع نقل خبر یا مطلب
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