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سمانه صادقي

محمدعلي فروغي در كنار رضاخان در دوران نخستوزيري

روزهاي�ي ك�ه ب�ر م�ا گذش�ت ،تداعيگر س�المرگ
محمدعل�ي فروغ�ي ،چه�ره ش�اخص فرهن�گ و
سياس�ت در دوره رضاخاني اس�ت .هم از اي�ن روي و
در خوان�ش زمان�ه و كارنام�ه وي ،ب�ا قاس�م تبريزي
توگو نشس�تهايم.
تحليلگر تاريخ معاصر ايران ،به گف 
امي�د آنك�ه عالقهمن�دان را مفي�د و مقب�ول آي�د.

بسياري شخص محمدعلي فروغي را يهوديتبار
و ازلي مسلك ميدانستند؛ مستندات اين امر
چيست؟
بس��ماهللالرحمنالرحيم .ما اطالعات مكت��وب دراينباره
نداريم ،اما بسياري گفتهاند خاندان فروغي از يهوديان بغداد
بودند كه به اصفهان آمده و در آنجا سكني گزيدهاند .مث ً
ال
احمد كسروي هم ميگويد كه اين خاندان يهودي هستند.
كسروي خاندان سعيد نفيس��ي و علياصغر حكمت را هم
يهوديتبار ميداند ،ولي ما به عنوان مورخ س��ندي از اين
مسئله نداريم .از طرفي مشهور است كه فروغي ازلي مسلك
بوده است ،ولي همچنان سندي از اين مسئله هم در دست
نيس��ت .البته پدر فروغي از دوستان صميمي و تحتتأثير
ميرزا ملكمخان مؤس��س فراموشخانه بود .در اين مطلب
ترديدي وجود ندارد؛ چراكه خود محمدعلي فروغي ميگويد
من و پدرم هر دو تحتتأثير ملكمخان بوديم.
در واقع در سالهاي  1280تا  ،1304ازليگري ،بهایيگري،
درويشيگري و فراماس��ونري محفل روشنفكري بودهاند.
ميخواهم بگويم اين نگاهي كه ما امروز به بهایيها و ازليها
بهعنوان عامل استعمار و ضددين و ضداسالم داريم ،رجال
و تحصيلكردگان آن دوره نداش��تند .چون اين افراد خود
شيفته يا وابسته به غرب بودند و اساساً دين برايشان مطرح
نبود .مث ً
ال علياصغر حكم��ت در خاطراتش ميگويد« :در
شيراز به محافل بهایيها رفتيم و كتاب جديدي از آقا آمده
بود  -منظ��ورش عبدالبهاء عباس افندي اس��ت  -و چقدر
مطالب عالياي داش��ت .من خيلي لذت بردم ».در همين
خاطرات دوس�� ه بار هم ميگويد« :من بهایي نش��دهام»...
تقيزاده هم سهبار همراه محمد قزويني با عبدالبهاء ديدار
ميكند .در تش��كيالت فراماس��ونري همه طيفي حضور
داش��تند؛ از بهایي گرفته ت��ا يهودي صهيونيس��ت ،ازلي،
درويش و مدعي مسلماني .مضافاً بر اينكه وقتي اينها به يك
تشكيالت فراماسونري وابسته بودند ،اصالت با تشكيالت
است .اگر بخواهم مثالي بزنم رفتارش��ان مثل حزب توده
اس��ت .اين حزب مدافع اتحاد جماهير ش��وروي اس��ت و
اعضايش براي ك.گ.ب جاسوسي ميكنند و ميگويند ما
عضو خانواده بزرگ سوسياليسم هستيم و بهشت موعود ما
مسكو و الگوي ما آنجاست .در مورد فراماسونها هم مسئله
همين بود ،بنابراین غير از اينكه محمدعلي فروغي ،رياست
لژماس��وني را بر عهده دارد با تمام اين طيفها همكاري و
همفكري ميكند.
چ�ه اطالع�ات و اس�نادي از ارتب�اط خانواده
محمدعلي فروغي با انگليسيها وجود دارد؟
پدربزرگ فروغ��ي محم��د ارباب تاج��ر ترياك ب��ود و از
هندوس��تان ترياك ميآورد .او  15س��ال در هندوستان با
انگليسيها و پارس��يان هند زندگيكرده است .درست در
دوراني است كه هندوستان مستعمره انگلستان بود .در آنجا
تحتتأثيرفرهنگومبانيانگليسيهاقرارگرفت،اماخودش
يك شخصيت علمي نبوده و بيشتر اهل تجارت بوده است،
ولي اهل مطالعه بوده و كتابهاي انگليس��ي زيادي كه در
انگلستان يا هند چاپ شده بود را با خودش به ايران و اصفهان
آورده اس��ت .اينكه در اصفهان چه وضعيتي براي خانواده
او پيش آمد كه پسرش محمدحس��ين ديگر نتوانست در
اصفهان بماند و به تهران مهاجرت كرد ،اطالعاتي نداريم ،ولي
شواهد نشان ميدهند كه زندگي در اصفهان براي او سخت
ميش��ود و به همين دليل به تهران ميآيد .محمدحسين
فروغي در تهران چندان به كار تجارت نميپردازد .او با ثروت
زيادي كه داشته به كار فرهنگي ميپردازد.
محمدحسين فروغي هم با انگليسيها ارتباط و
از طرف آنها مأموريتي داشت؟
اين را نميدانيم ،ولي در تهران شروع به كارهاي فرهنگي،
از قبيل ترجمه ميكند و بهخصوص با دربار مرتبط ميشود.
عالوه بر اي��ن او روزنامه «تربيت» را هم منتش��ر ميكند.
در اين دوره محمدعلي فروغي  19 ،18س��اله در ترجمه و
نوشتن مطالب به پدرش كمك ميكرد .هر چند بعد از فوت
او ،محمدعلي فروغي چند شمارهاي را منتشر و بعد هم مجله
را رهاكرد .فعاليت و جايگاه محمدحسين فروغي به جایي
ميرس��د كه در دربار موقعيت باالیي پيدا و «مدرسه علوم
سياسي» را تأس��يس ميكند .اين مدرسه ساخته جريان
انگليسي و جایي براي تربيت رجال سياسي بود .البته پس
از مدتي محمدعلي فروغي جاي پدر را بهعنوان رياس��ت
مدرس��ه ميگيرد .پس از فروغي هم براي مدتي علياكبر
دهخدا رياس��ت مدرسه علوم سياس��ي را به عهده داشت.
اين مدرسه در حقيقت جایي براي تربيت  -به تعبير امروز
نخبگان  -افراد غربگرا بود.
منظورتان از تربيت افراد غربگرا در اين مدرسه
چيست؟
يعني فارغالتحصيالن «مدرس��ه علوم سياسي» ،افرادي
شيفته ،شيدا و وابسته به غرب بودند ،بنابراین سياستمداراني
كه در امورخارجه يا پستهاي مهم و مختلف كشور مشغول
به كار ميشدند ،تحصيلكردگان اين مدرسه بودند .يكبار
بين شاگردان محمدعلي فروغي و او بحث ايران و انگلستان
پيش ميآيد .فروغي به آنها ميگويد امروز ميخواهم براي
شما تش��ريح كنم كه ايران چيس��ت و انگلستان كيست.
فروغي كتش را درميآورد و به جا لباس��ي آويزان ميكند
و از ش��اگردان ميپرسد« :االن آس��تينهاي كت من چه
كار ميتوانند بكنند؟» شاگردان جواب ميدهند« :هيچ».
فروغي ميپرسد« :خود اين كت چه ارزشي ميتواند داشته
باشد؟» ،باز شاگردان جواب ميدهند« :هيچ» .فروغي كت
را ميپوشد و دستش را از آستين ميآورد بيرون و ميپرسد:
«االن چي؟» شاگردان ميگويند« :االن همه كار ميتواند
بكند ».در اينجا فروغي ميگويد« :آن دستي كه ميتواند در
اين كت كار كند انگلستان است و آن كت هم ما هستيم».
يا مث ً
ال ولياهلل نص��ر روزي در كالس درس ميگويد« :اگر
ما بخواهيم ايران و انگلس��تان را مقايسه كنيم ،انگلستان
مثل يك استخر بزرگ است با ديوارههاي سيماني قوي كه
ميتواند هر مقدار آبي را در خود حفظ كند ،اما ما خزههایي
هس��تيم كه به آن ديوارهها ميچس��بيم .اگر آن ديوارهها
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امروز علت تبرئه رضاخان يا تعريف
از مزدوران�ي همچ�ون :فروغ�ي،
تقيزاده و ولياهلل نصر چيست؟ غير
از القاي اين موضوع است كه جامعه
ما به اين افراد نياز دارد؟ تكرار اينكه
رضاخان سردار ملي است و خدمات
زيادي ب�ه ايران كرده ،ب�ه چه دليل
است؟ غير از اين اس�ت كه بگويند
انگليس�يها در روي كار آوردن او،
كار خوبي كردهاند! بنابراین صحبت
درباره استعمار و وابستگانش ،نبش
قب�ر و صحبت از گذش�ته نيس�ت،
چون اس�تعمار امروز هم فعال است

توشنود با قاسم تبريزي
«خوانشي از نشو و نما و كارنامه محمدعلي فروغي» در گف 

فروغي مغضوب رضاخان نشد
از سياست به فرهنگ رفت!
نباشند ،ما هم نيستيم ».اين مدرسه حدود هفت ،هشت
سال قبل از انقالب مشروطه (1317ه .ق) تأسيس شد
و عدهاي از افرادي كه در آنجا تربيت ش��دند ،در جريان
مش��روطه مش��اركت داش��تند .فعاليت اين مدرسه تا
سال  1314ادامه داشت و پس از آن به دانشكده حقوق
دانشگاه تهران تبديل شد.
اسامي مدرسان اين مدرسه موجود است؟
يكي از مدرسين اين مدرسه اردشير جي است .ديگري
ابوالحسن فروغي ،برادر محمدعلي فروغي است كه او هم
فراماسون است .او كتابي به نام «اخالق» دارد كه تمام آن
ي نوشته شده و يك كلمه از اسالم
براساس انديشه غرب 
ن تقيزاده مدتي
در آن نيامده است .عالوه بر سيدحس 
هم ولياهلل نصر ،پدر دكتر حسين نصر كه از اعضاي «لژ
بيداري» بود در آن مدرسه تدريس ميكرد .كساني كه
با معلمهایي نظير اردشير جي تربيت شدند ،معلوم است
كه بعدها چه عملكردي در جامعه داشتند .از مدرسان آن
مدرسه همين پنج ،شش نفر را ميشناسيم ،ولي قطعاً
مدرس��ان ديگري هم بودهاند كه ما اطالع نداريم و بايد
دربارهشان تحقيق كرد.
شاگردان برجس�ته اين مدرسه چه كساني
هستند؟
بايد در تاريخ جستوجو كنيم و اس��امي شاگرداني را
كه در آنجا درس خواندند بيابي��م .عالوه بر اينكه كتب
درس��ياي كه در آن مدرس��ه تدريس ميشد هم بايد
مورد بررسي قرار بگيرد كه اين مسئله خود يك تحقيق
مفصل ميطلبد.
فروغي در دوران مشروطيت تا چه ميزان در
كارسازي براي جناح سكوالر نقش داشت؟
اين موضوع را باي��د در دو بخش مطرح كرد .يك بخش
مربوط به خود تشكيالت فراماسونري است .انگليسيها
در انتخاب جواس��يس يا عناصر خودش��ان هنري را به
كار ميبردن��د .آنها ابت��دا نخبگان خاص��ي را انتخاب
ميكردند كه بتواند عدهاي را مديريت كند .مث ً
ال ادوارد
ب��راون( )Edward Granville Browneوقتي به
ايران ميآيد ،مديريت فرهنگي افرادي چون تقيزاده،
محمدعلي جمالزاده ،محمد قزويني ،ابراهي م پورداوود،
محمدحسين كاظمزاده ايرانشهر و ...را بر عهده ميگيرد.
هر كدام از اين اشخاص هم در جاهاي مختلف ديگري
شروع به فعاليت و تربيت افراد ميكنند .مث ً
ال تقيزاده
تشكيالتي داشت .همينطور ولياهلل نصر ،سيدنصراهلل

بس�ياري گفتهاند خان�دان فروغي از
يهوديان بغداد بودند كه به اصفهان آمده
و در آنجا س�كني گزيدهاند .مث ً
ال احمد
كس�روي هم ميگويد كه اي�ن خاندان
يهودي هستند .كسروي خاندان سعيد
نفيس�ي و علياصغ�ر حكم�ت را هم
يهوديتبار ميداند .از طرفي مش�هور
است كه فروغي ازلي مسلك بوده است.
عالوه بر اين ،خود فروغي ميگويد :من و
پدرم هر دو تحتتأثير ملكمخان بوديم!

سادات اخوي .حتي ميرزاحسن وثوقالدوله هم بعد از
آن كه به فرهنگستان ميرود ،تشكيالت دارد .بنابراین
همانطور كه گفتم ريش��ه تمام اين مس��ائل را بايد در
تش��كيالت فراماس��ونري ديد كه ج��ذب و مديريت و
خطدهي ميكرد .بخش ديگر مربوط به دوراني ميشود
كه فروغي در مدرسه علوم سياسي تدريس ميكند .او
در اين مدرس��ه افرادي را پيدا و با انديشه سكوالر آشنا
و تربيت ميكرد .از طرف��ي فروغي با تصحي��ح ديوان
سعدي ،گلستان ،بوستان و حافظ سعي دارد در مجامع
فرهنگي وجهه مطلوبي پيداكند .مجتبي مينوي از ادبا
و فرهنگيان دهه  20كه مدتي هم است كارمند شبكه
بيبيسي شده از جمله تربيتشدگان فروغي است .او
ميگويد« :تمام دوران تحصيل و نشو و نماي ما با تأليفات
فروغيهاي پدر ،پسر و برادر سپري شد ».همانطور كه
سعيدي سيرجاني ميگفت« :نسل ما تربيت شده علي
دشتي و پرويز ناتل خانلري اس��ت ».البته ميدانيد كه
خود خانلري تربيت شده نسل فروغي است ،اگرچه يك
دوره چپگرایي هم دارد .بنابراین اين افراد با در دست
گرفتن جو عمومي و تربيت نسل جوان ،جامعه را مديريت
ميكردند .يك حركت خوشهاي گسترده و سازمان يافته.
فروغي همچنين براي ترويج افكارش كنگره بزرگداشتي
را براي فردوس��ي برگزار و در آنجا مط��رح ميكند كه
فردوسي ضدعرب و ضداس�لام و منادي شاهان ايران
بوده اس��ت .البته اين حركت باعث ش��د كه عدهاي از
خود فردوسي هم تنفر پيدا كنند .ميدانيد كه جريان
فردوسي بازي در دوره رضاخان تقابل با اسالم بود و امروز
ضرورت يك بررسي و تحليل جديد بدون اغراق درباره
فردوسي احساس ميشود كه بدون تأثيرپذيري از مراكز
شرقشناسي غرب و تحقيقات سلطنتطلبان باشد.
چرا برگزاري بزرگداشت براي فروغي منجر به
تنفر از فردوسي شد؟
چون اينگونه تلقي ش��د كه فردوس��ي مدافع شاهاني
چون داريوش و كوروش و رضاخان است! به قول جالل
آلاحم��د ،اينها طوري دم كودتاي س��وم اس��فند را به
داريوش و كوروش گره زدند كه  13قرن فرهنگ و تمدن
اسالمي در اين ميانه گم شد ،بنابراین از دوره مشروطه تا
سال  1299و سپس تا  1320كه بحث فروغي را مطرح
ميكنيم ،حجم توليد كتابهاي ايران باستان فوقالعاده
باالست .مطبوعات هم به همين شكل عمل ميكردند.
حتي اگر به س��اختمانهاي دوره رضاخان نگاه كنيد،

ميبينيد كه عموماً نشان تخت جمشيد يا فروهر را دارند.
ايران در برابر اسالم
ايران منهاي اسالم و ِ
در واقع هدف ِ
بود .حتي در اين مورد امريكایيهايي چون پروفسور پوپ
( )Arthur Upham Popeهم به كمكشان آمدند.
ما سندي پيدا كردهايم كه نشان ميدهد آرتور پوپ عضو
سازمان سيا ( )CIAهم بوده اس��ت .هر چند هميشه
شرقشناسان و ايرانشناسان از ابواب جمعي و فرهنگي
غرب بوده و هستند.
فروغي تا چه ميزان در بومي كردن انگارههاي
دموكراسي سكوالر در كشور ما نقش آفريده
است؟
اين مسئله دو بخش دارد .يك بخش مربوط به عملكرد
فرهنگي فروغي از دوره مشروطه تا پايان دوره رضاخان
اس��ت .ميدانيد كه اصل حركت از مش��روطه به بعد،
تجددگرایي و باستانگرایي است .اين مطلب را تقيزاده
در روزنام��ه «كاوه» هم مطرح ميكند .ب��ه اعتقاد من
فروغي در اين دوره با توجه به قدرت سياسي و فرهنگي
بااليي كه داش��ت حدود  70تا  80درص��د جامعه را به
س��مت سكوالريس��م س��اماندهي كرد .در اين دوران
عالوه بر اف��رادي چون محمود افش��ار ،محمد حجازي
(مطيعالدوله) ،علي شايگان ،علي دشتي ،زينالعابدين
رهنما و عبدالرحمان فرام��رزي ،مطبوعات هم در اين
جهتگيري جامعه تأثيرگذار بودند .اينها حتي «كانون
نشر افكار» درس��ت ميكنند و بين سالهاي  1317تا
 1320هزار جلسه سخنراني داش��تند .اين عدد اغراق
نيست ،بلكه از تاريخچه خود كانون نقل ميشود .رئيس
اين كانون احمد متين دفتري از وابستگان به انگلستان
است .فروغي پيشتر ،ابراهيم پورداوود كه به باند تقيزاده
وابسته و ساكن برلين بود را به هندوستان ميفرستد كه
با پارسيان هند ارتباط بگيرد .پس از آن هم براي ترويج
باستانگرايي در جامعه ،او را به انگلستان ميفرستد كه
دوره تاريخباستان ايران بگذراند .پورداوود سال 1314
به كشور بازميگردد و در دانش��گاه رشته تاريخباستان
را تأس��يس ميكند .از طرف ديگر فروغ��ي دوراني كه
رياست فرهنگس��تان را بر عهده داشت فقط واژهسازي
نميكرد ،بلكه خطمش��ي فرهنگي ايران را هم تعيين
ميكرد كه همان نفي اسالم است .ميدانيد كه استبداد
ضدديني از قبل از مشروطه آغاز شده بود ،ولي در دوره
رضاخان با قدرت نظامي همراه شد .يكي از نويسندگان
تحليل تاريخي جالبي كرده بود كه در دوره رضاخان ،قلم

و شمشير ،عليه اسالم و دين و سنت متحد شدند.
بخش ديگر هم مربوط به عملكرد انگلستان و غرب در
ايران ميشود .هدف آنها از ميان بردن قدرت اسالم
در اين مرز و بوم بود.
فروغي از چه دورهاي به لژ ماسوني متصل
ميشود؟
فروغي هيچوقت حاضر نش��د درباره فراماسونري
صحبتي كند .تقيزاده هم همينطور است .باشگاه
مهرگان در س��ال  1348جلس��هاي ميگذارد در
آنجا فردي به تقيزاده ميگوي��د« :آقاي تقيزاده!
ميگويند كه شما فراماسون هستيد ».تقيزاده در
جواب ميگويد« :من از اين جن و پريها چيزي سر
درنميآورم!» بعد از پيروزي انقالب مشروطه يعني
از س��ال « ،1286لژ بيداري» توسط انگليسيها در
ايران تأسيس ميشود .اين لژ از سوي انگلستان براي
مديريت فرهنگي ،اجتماعي و سياسي ايران آغاز به
كار كرد و فروغي رياستش را برعهده داشت .فروغي
در اين زمان حدودا ً 34يا  35سال سن داشته است.
اگرچه به صورت پنهان ،اردش��ي ر جي استاد اعظم
لژ است ،اما تا س��ال  1321رياس��ت با محمدعلي
فروغي است .پس از مرگ او پسرش محسن فروغي
رياست لژ را بر عهده گرفت .فعاليت اين لژ تا پيروزي
انقالب ادامه داشت ،ولي با پيروزي انقالب اسناد «لژ
بيداري» از منزل پسر فروغي كشف و در پنج جلد
كتاب توسط دفتر سوره مهر منتشر شد.
علل نزديكي فروغي به رضاخان با توجه به
خشونت ذاتي رفتار وي چه بود؟
اوالً فروغ��ي فاقد اعتق��ادات ديني ب��ود ،حتي در
خاطراتشنوشته« :نميدانم خدايي هست!» ثانياً
او غربگرا و غربزده اس��ت .ثالثاً او يك ماسون است.
رابعاً به دنبال قدرت ،رياست و شهرت است .خامسا
مأمور و معذور است.
نقش فروغي در احيای سازههاي فرهنگي
پيشا اسالمي چيست؟
آن مس��ئله را باي��د در برنام��ه شرقشناس��ي و
ايرانشناسي انگليس جس��توجو كرد .طرح ايران
باستان يعني نفي اسالم و فرهنگ و تمدن اسالمي.
عالمه شهيدمطهري در كتاب «خدمات متقابل ايران
و اسالم» بدان پرداخته است .جالل آلاحمد در كتاب
«غربزدگي» و «در خدمت و خيانت روشنفكران»
نيز در اين خصوص صحبت كرده است.
فروغيدرعينباستانگراييسعيميكرد
خود را معارض اسالم و مقدسات آن نشان
ندهد .علت اين امر چه بود؟
بله .فروغي عليه اسالم حرف نميزند ،ولي وقتي بحث
ايران باستان را مطرح ميكند و در تجليل از رضاخان
ميگويد« :تو وارث ملك كياني ،تو داريوش هستي،
تو نژاد پاك اصيل ايراني هستي ،تو فرزند ايراني»...
خوب ميتوانس��ت به رضاخان بگوي��د كه تو مثل
مالكاشتر هستي يا تو جزو سپاهيان بدر هستي .چرا
اينها را نميگويد؟ چون مروج باستانگرایي است.
فروغي در حقيقت كار ايجابي ميكرد .او عليه اسالم
ظاهرا ًحرفي نميزد ،ولي با چهره موجهي كه داشت
مبلغ غربگرایي و باستانگرایي بود .بر خالف ذبيح
بهروز يا ابراهيم پورداوود و ديگران كه عليه اس�لام
حرف ميزدند .فروغي واقعاً اگر آدم معتقدي بود بايد
 10صفحه راجع به واقعه مسجد گوهرشاد مينوشت،
ولي فقط در خاطرات خود نيم س��طر به اين واقعه
اشاره ميكند .البته ميگويند ترجمه نامه مالكاشتر
كه چاپ دهه  40است كار محمدعلي فروغي بوده.
من اين متن را دارم .حدود  50 ،40صفحه است .اوالً:
قلم اين ترجمه با قلم فروغي نميخواند .ثانياً :در هيچ
جایي از اين ترجمه نامي از فروغي برده نشده است.
عالوه بر اين فروغي حتي در جایي اشاره كرده كه من
نميدانم خدایي هست يا نيست ،بنابراین او ربطي به
اسالم و فرهنگ و تمدن اسالمي ندارد ،همچنان كه
پدر و برادرش نداشتند.
خشم گرفتن رضاخان به فروغي آيا واقع ًا
به دليل واقعه مس�جد گوهرش�اد بود يا
زمينههاي پيشين داشت؟
اين روايت ساختگي اس��ت كه رضاخان به واسطه
حمايت فروغ��ي از محمدولي خان اس��دي -نايب
التوليه آستان قدس رضوي كه پس از واقعه مسجد
گوهرش��اد به همراه گروهي از روحانيون دستگير
و تيرباران ش��د -به او خشم گرفت .اس��دي داماد
فروغي است كه رضاخان او را كشت .فروغي اگر به
رفتار رضاخان معترض بود ،چ��را در مورد قتلعام
گوهرشاد ،قتلعام عشاير ،شهادتآيتاهلل مدرس،
دستگيريها و زندانها چيزي نگفت؟ حتي در مورد
شاعراني چون ميرزاده عشقي و فرخي يزدي سكوت
كرد و هيچ حرفي ن��زد .مث ً
ال فروغي درب��اره واقعه
گوهرشاد در يادداشتهاي روزانهاش در نيم سطر
مينويسد« :در مشهد واقعهاي رخ داد و در مسجد
گوهرشاد چند نفر كشته شدند ».هيچ چيز ديگري
هم نميگويد .فروغي واقعاً اگ��ر مغضوب رضاخان
ش��ده بود كه رضاخان او را مث��ل خيليهاي ديگر،
از جمله تيمورت��اش ،داور ،صولتالدوله قش��قایي
و ش��هيدآيتاهلل مدرس كه از همه اينها باالتر بود،
نابود ميكرد ،اما فروغي در اين دوره منزوي نيست.
در متن فرهنگ جامعه كار ميكند و حضور پررنگ
دارد .به اصطالح خودشان جلس��اتي با محققين و
نويس��ندگان و ادبا دارد ،در «لژ بيداري» مش��غول
فعاليت اس��ت و ارتباطات همچنان برقرارند .عالوه
بر اينكه به دنبال تحقق برنامههاي انگليس و تربيت
نيرو و تحريف تاريخ است.
با اي�ن تفاصي�ل عل�ت كنار گذاش�تن
محمدعل�ي فروغي از مناصب سياس�ي
چيست؟
جريان انگليس��ي ب��راي تبرئه ك��ردن خيانتها و
جنايتهاي فروغ��ي چنين وانمود كرد ك��ه او را از
مناسب سياسي كنار گذاشتهاند ،اما در واقع اگر به
كارنامه فروغي در فاصله  1314تا  1320نگاه كنيد،
ميبينيد كه در بعضي س��الها  9 ،8كتاب منتشر

كرده كه تماماً در جهت اجراي سياستهاي انگليس
بوده است ،بنابراین استعمارشناسي بايد در جامعه
ما بهعنوان يك حركت علمي و فكري شروع بشود.
امروز علت تبرئه رضاخان يا تبرئه انگليس و عوامل
اس��تعمار و تعريف از مزدورانشان همچون فروغي،
تقيزاده ،ولياهلل نصر و يپرمخان ...به خاطر چيست؟
غير از القاي اين موضوع اس��ت كه جامعه ما به اين
افراد نياز دارد .تكرار اينكه رضاخان سردار ملي است
و خدمات زيادي به ايران كرده ،به چه خاطر است؟
غير از اين است كه بگويند انگليسيها در روي كار
آوردن او كار خوبي كردهاند ،بنابراین صحبت درباره
استعمار ،نبش قبر و صحبت از گذشته نيست ،چون
استعمار امروز هم فعال است.
تف�اوت عملك�رد فروغ�ي در مديريت
فرهنگس�تان زبان چه تفاوتي با كاركرد
فرهنگستان زبان و ادب فارسي در دوران
معاصر دارد؟
فرهنگستاني كه فروغي راهاندازي كرد و رياست آن
با ميرزاحس��نخان وثوقالدوله بود ،در حقيقت در
جهت اهداف اس��تعمار حركت ميكرد كه عبارت
بودند از-1 :حذف اصطالحات و واژههاي اس�لامي.
 -2ترويج مفاهيم سكوالر و س��اخت كلمات فاقد
محتوا .مث ً
ال در استفاده از كلمه تقوا ميشود مفهوم
تقوا را به فرد تفهيم كرد ،اما اگر آن را تبديل به واژه
بيمحتوایي كرديد ،چه چيزي از كار درميآيد؟ در
آن دوران به موازات فرهنگس��تان ،كسروي هم به
واژهسازيپرداخت و سعي كرد در مورد ريشه كلمات
از زبان پهلوي استفاده كند .يكسري را هم خودش
ميساخت كه مفاهيم اس�لامي نباشد .به اصطالح
خودش��ان از كلمات عربيزدایي ميكردند ،اما در
حال حاضر اصل را بر اين قرار دادهايم كه اصطالحات
علمي و سياسي و ...مثل ديپلماسي و تلويزيون را به
فارسي تبديل كنيم .براي بعضي از اصطالحاتي كه
فهم آنها براي جامعه مشكل است ،معاني را تبيين
ميكنيم و عين لغت را به كار نميبريم و با توضيح
درباره آن اصطالح ،به جامعه رشد علمي ميدهيم،
نه اينكه جلوي علم را بگيريم .در فرهنگستان ما ابعاد
مختلفي وجود دارند ،از جمل��ه تكنولوژي جديد،
پزشكي ،فلسفي ،سياس��ت خارجي و ....افرادي كه
اين اصطالح��ات و واژهها را ام��روزه معادلگذاري
ميكنند ،وابستگي فكري و سياسي به بيگانه ندارند.
هر چند دانشگاه تهران هشت سال قبل يك فرهنگ
اصطالحات از شاپور ريپورتر  -جاسوس انگلستان -
چاپ كرده بود.
محمدعل�ي فروغ�ي بهعن�وان ي�ك
سياستمدار چطور شخصيتي داشت؟
انسانها يك شخصيت حقيقي دارند ،يك شخصيت
حقوقي .در برخي از انس��انها ،اين دو ش��خصيت
با هم منطب��ق هس��تند و تح��والت اجتماعي بر
آنها اثر نميگ��ذارد .مثل آيتاهلل م��درس ،عالمه
سيدمحمدحس��ين طباطبایي ،عالمه محمدتقي
جعفري و امام خميني(ره).
برخي هم بر مبناي منافع ،موقعيت ،خاندان ،حب
فرزند ،حب زندگ��ي و عوامل ديگ��ري كه حتي با
شخصيت حقيقيشان معارض است ،عمل ميكنند.
فروغي از اين دس��ت افراد اس��ت .او يك شخصيت
ظاهري دارد كه اديب و فلسفهدان و مدرس است.
ممكن است كس��ي به فروغي توهين كند و او هيچ
واكنش��ي نش��ان ندهد و حتي بگويند عجب آدم
باسعهصدري اس��ت ،اما آيا فروغي در سياست هم
تحمل توهين را داشت؟ مرحوم آيتاهلل حاجشيخ
عبدالكريم حائري تلگرافي براي ش��اه ميفرس��تد
با اين مضمون كه «با توجه به اينكه مس��ئله كشف
حجاب خالف شرع مقدس و مذهب جعفري است،
موجب نگراني اينجانب و عموم مسلمانان شده است.
بهتر است كه از اين كار صرفنظر و نواميس اسالم را
رعايت كنيد ».اين تلگراف يك مرجع تقليد است ،اما
فروغي يك صفح هونيم عليه آيتاهلل شيخ عبدالكريم
مطلب مينويس��د ك��ه «چگونه جرئ��ت كردي به
اعليحضرت اين تلگ��راف را زدي؟ ميداني كه اگر
اعليحضرت بفهمد كه تو اين تلگراف را زدهاي با تو چه
كار ميكند؟» بعد هم با لحني توهينآميز از آيتاهلل
شيخعبدالكريم ميپرسد« :تو چگونه تحتتأثير عوام
و شايعات قرار گرفتي؟ مگر ميشود جلوي ترقي و
پيشرفت جامعه را گرفت؟ زود از حرفت برگرد .اگر
اعليحضرت بفهمد ،تو را نابود ميكند ».اگر بخواهيم
مقايسه كنيم ،اين نامه فروغي درست مثل مقالهاي
است كه در سال  56عليه امام خميني(ره) در روزنامه
اطالعات نوشتند .ببينيد فروغي با عاليترين مقام
مرجعي كه مؤس��س حوزه علميه اس��ت ،چگونه
برخوردميكند.اينكهترسيمميكنندكهمحمدعلي
فروغي آدم آزادمنشي بود ،اشتباه و حتي خيانت و
تحريف تاريخ اس��ت .همين آدم در خاطراتش در
مورد آيتاهلل شيخ عبدالكريم حائري در نيم سطر
مينويس��د« :جواب ش��يخعبدالكريم داده شد».
همين .نمينويسد كه چهها گفته است .شيوههاي
ماكياوليستي اينها در عمل بسيار عجيب است .البته
نامه شيخ عبدالكريم حائري جزء اسناد محرمانه بود.
نامهاي هم كه براي آيتاهلل شيخ عبدالكريم حائري
فرستاده شد ،محرمانه بود .اين نامهها بعد از انقالب
کشف و چاپ شدند.
پهلوي دوم به خاطر خدماتي كه فروغي به
او و پدرش كرده بود چه رفتاري با خانواده
وي داشت؟
با خانواده فروغي پس از مرگش رفتار خوبي ش��د.
پس��ر فروغي مهندس و از رجال بود و «لژ بيداري»
را در دهههاي  30و  40تا  50او اداره ميكرد .وقتي
كه علي اميني روي كار ميآيد ،چون امريكایي بود،
عناصر انگليسي را دستگير ميكند و از جمله پسر
فروغي را هم به زندان مياندازد .البته به ظاهر به جرم
اينكه از ساختمان مجلس س��نا دزدي كرده است،
ولي دليل اصلي اين نيست .البته پس از آن كه اميني
ميرود مهندس فروغي سفير ميشود.

