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       ی ایرانفروغی در آسمان کم ستاره
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درآمدی برای پرداختن بیشتر به محمدعلی فروغی، ذکاءالملک این نوشتار پیشهدف   .1
اس، شنادیبِ زبان است که این اینبر نگارنده متن است. گمان ش( 1221-1321دوم )

مورد غفلت بوده و  ی ایراناز سوی جامعه شدت بهمورخ و دولتمردِ دیپلمات،  فیلسوفِ
را در ترازوی  ویخواهد دستاوردهای همچنین می ت واس دالیل این غفلتپی در 

 بگذارد و بسنجد. 2نهادگرایی

، ایرج 3قلمان همچون حبیب یغماییکارهای فروغی از سوی بسیاری از صاحبگرچه 
مورد تمجید قرار و ...  7نژاد، موسی غنی6داریوش آشوری ،2، رامین جهانبگلو1افشار

، اما انددریغی کردههای بیو این بزرگان در شناساندن این چهره، تالش گرفته است
 هاالشت ها سبب شده که برآیند اینع آن رسانههای سیاسی و به تبپشتیبانی جریانعدم

  کم در حد چند عبارت بشناسند. ی مردم، فروغی را دستچندان نباشد که عامه

                                                           
1. Edith Wharton (1862-1937)  

2. institutionalism 
    صفحه  جلد اول، به کوشش محسن باقرزاده، تهران: توس، ،مقاالت فروغی(. 1337فروغی، محمدعلی ) .3 

1. 

 هرمز همایون پور، تهران: و  ، به اهتمام ایرج افشارنامه ذکاء الملکسیاست(. 1339فروغی، محمدعلی) .1 
 کتاب روشن

 .اب، ترجمه: حسین فراستخواه، به نقل از تارنگار آفتفروغی و بنیاد لیبرالیسم ایرانی .جهانبگلو، رامین .2

 .2212 ،گو با سایت رادیو زمانهوگفت ،له زبان آنئعلوم انسانی در ایران و مس .آشوری،داریوش .6 

شهریور  11شنبه ، روزنامه دنیای اقتصاد، محمدعلی فروغی در عرصه سیاست و اقتصاد .غنی نژاد، موسی . 7
 .1332شهریور 
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د انقالب تهران از رهگذران بپرسی کار دشواری نیست. اگر در خیابان اثبات این گمنامی
را از  فراوانیربط و همراه با مکث شناسند؟ جمالتی بیآیا محمدعلی فروغی را می

دوست، این نام را ای از مردم شعرخوان جامعه خواهید شنید. شاید هم عدهجمعیت کتاب
ممکن هم شاید او را به عنوان نخست  حالتروی جلد آثار سعدی دیده باشند. در بهترین 

ی بشناسند. همین! باور کنید این میانگین شناختی است که عامه شاهرضادوران  وزیر
المثل اگر این پرسش را در مورد دکتر مردم ایران از محمدعلی فروغی دارند. اما فی

-سخاین عبارات کمترین پا ،الملک بپرسیدخان، امیرکبیر یا کمالکوچک مصدق، میرزا

یس های گیالن یا تأسبارزه در جنگلکردن صنعت نفت، مشنوید: ملیهایی است که می
 دست.دارالفنون، نقاش چیره

گرایی و از پشت ی چپچیز را از دریچهی بیست، همهدههی ایران از حوالی جامعه
است. به عنوان نمونه شاملو به سعدی و اری کرده ذگعینک سوسیالیسم دیده و ارزش

ها که نکرده و دکتر مهریچه بی فردوسی به جرم خدمت و ثناگویی اشراف و شاهان
ای طورهچه تندیس اس« سوسیالیست خداپرست»شریعتی از ابوذر غفاری به عنوان یک 

د، بنابراین ی تاریخی ندارنبسیار گفته شده که ایرانیان حافظه همچنین است. که نساخته
ورد در م رسدسازان در این دیار، چندان غریب نیست، اما به نظر مینشدن حق تاریخادا

های تاریخ ترین شخصیتفروغی داستان قدری رازآلودتر است و ایرانیان یکی از دیدنی
 اند.معاصرشان را اساساً ندیده

های اخیر در مورد فروغی شاهد تولید محتوا در دو جریان فکری متمایز البته در سال
های رویکردایم: نخست در نشریات تخصصی تاریخ و سیاست که متمایل به بوده
رخی و یا در قالب بازخوانی ب به شکل مستقیم ،سازانِ فکریهستند. این جریان رومیانه

  ازی هایتوان به شمارهبه عنوان نمونه می، اندهای تاریخی به فروغی پرداختهاز پرونده
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های جدید جریان ،اشاره کرد. دوم 1نامهو سیاست 3پویا، اندیشه2، مهرنامه1بخارا
دانند و در همه امور سیاسی و الغیب و الشهاده میپردازانشان خود را عالمکه نظریه

ند، اهای اخیر احساس تکلیف کردهتاریخی و معنوی، بالفطره کارشناس هستند و در سال
ی این ملک جز به خباثت و تا با تولید محتواهای رنگارنگ، از بزرگان زنده و مرده

دینی، نام نبرند. برای بازبینی تولیدات فکری این بزرگواران، کافی فروشی و بیوطن
اه خواهید گفیلم بپردازید. آن یجووجستهای اینترنتی در مورد فروغی به است در سایت

 دانست سخن از چه کسانی است؟

ه نظر اما ب ،ان در قرون اخیر را یافتایرانی« خواهیتحوّل»شاید با قطعیّت نتوان مبدأ   .2
 کامی ایرانیان پس اززمین را منشأ آن دانست. تلخرسد بتوان رویارویی با مغربمی

هان داران جافزایش مراودات سیاسی و تجاری با طالیه ؛های با روسیهشکست در جنگ
 یاقامت تحصیلی ایرانیان در انگلستان، فرانسه و حتی روسیه خبر از فاصله ؛مدرن

داد. رخوت و ناکارآمدی نهادهای موجود، ای بین جهان ما و آنها میکنندهغافلگیر
های تاریخی باشند. کردن قبای سنتی نوداشت، در اندیشهمیدردمندان را وا

الدین خان سپهساالر، سیدجمال، میرزاحسینمقام فراهانی، امیرکبیرمیرزا، قائمعباس
ف، ای، آدمیّت، طالبوالعابدین مراغهزاده، زینخان، آخوندنائینی، ملکماسدآبادی، میرزای

این  چههنگان ِاین جریان برشمرد. اگرتوان از پیشاها را میها و ذکاءالملکمشیرالدوله
ی مشترک آنها با همه توان از یک قماش فکری دانست، اما مخرجهمه را نمی

ای جانان، عدههای کمّی و کیفی دستاوردهایشان، آرمان تحوّل بود. از این آتشتفاوت
ازگشت ای هم چاره را در باندیشیدند که باید از نوک پا تا فرق سر، فرنگی شد و نحلهمی

وان نی دین را به عبه مبادی فرهنگ و هویت تاریخی و دینی دیدند و کوشیدند تا جامه
د و این ها بپیراینها و بدعتیگانه عامل نجات و پیشرفت امت اسالم، از دستبرد تحریف

                                                           
 .1396، آذر و دی 121شماره  .1

 .1391، مرداد 13شماره  2.

 .1396، خرداد 31شماره  .3

 .1396، شهریور 7شماره  .1
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را تنها راه درست، برای ورود به جهان جدید دیدند. گروهی هم میان مسجدِ ما و 
های جهان جدید را در بستر تاریخ ی راهی بودند تا ارزشجووجستی فرنگ، در میخانه

توان در نوای ویولن کلنل کنند. تجلی این نگاه سوم را می سازیو فرهنگ ما بومی
عر پیشاوری و شخان محجوبی و قیصرنامه ادیب خان وزیری، پیانوی مرتضیعلینقی

 میرزا دید.مادر ایرج

انقالب مشروطه را شاید بتوان برآیند اجماع نخبگان ایران روی همین آرمان تحوّل   .3
بگی را تجرزدگی، ناپختگی و بیه، هیجان، شتابدانست. وقتی به این تمنای مؤمنان

های متمادی های پیاپی نسلافتادنها و فروگرفتنبیفزاییم، حاصل معجونی ناگوار از اوج
ای از سرِ درد: یک قوم نکوشیده ی پاسخ، که شِکوهجووجستاست و پرسشی نه در 

 . ... رسیدند به مقصد، یک قوم دویدند و به مقصد نرسیدند

در دو دوران در نوسان بوده است: دورانی  اغلبی گذشته ی ایران در چند سدهجامعه
دانند و از فرط شور و هیجان که مردم خود را در یک قدمی رسیدن به آرمان خود می

شان رضایت دهد در نطفه خفه با غلظت و شدت هر صدایی را که به کمتر از آرمان
انزوا  آیند به الکِمی تِ ناشی از تندروی بازکنند و دیگر زمانی که از یک شکسمی
کامی، از هر شوند و از شدتِ تلخرهای حقیقی و مجازی پناهنده میخزند و به مخدمی

گردان هستند. آنچه همواره در این کشاکش، قربانی عید تغییر و اصالحی نومید و روی
این  .با این صفات استهایی گرایی و شخصیتروی، عملو عزای ایرانیان بوده، میانه

 دهستن اهل تعامل و مذاکره ؛آورندنمیبازی در قهرمان ؛رجزخوان و هوچی نیستند افراد
شان کسب محبوبیت، بزرگترین غایت ؛حرارتهای پرخروش و خطابهوجوش نه اهل
دانند. با این و خود را سخنگوی بالمنازع مردم نمی ؛شهوت شهرت ندارند ؛نیست

ی کار، عملهنوازیم: خائن، سازشان چه کردیم؟ آنها را با چه القابی میشمارانگشت
بصیرت، وابسته، دارای افکار التقاطی و ... آنها را به خاصیت، بیظلم، عامل بیگانه، بی

کار، چندان دشوار نیست: بینی حاصلِکنیم. پیشکنج انزوای تاریخی رهنمون می
ازتولید های بعد و بها در نسلنیافتن این ویژگیشدنشدن و در نتیجه رفراموشی و دیده
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سوی آن نیاز عوام به قهرمان است و در سوی دیگر آن ی شومی که یکچرخه
 زدگی رجال سیاسی. عوام

ایی هایش به تنهفروغی به راستی یک شخصیت ذوالفنون است که هر وجه از هنروری  .1
ورد کند و شگفتا که جمع اینها در مشدن کفایت میبرای کسب باالترین سطح از نامی

وده میل و اراده نبنشدن، چندان بیاو چنین نکرده است. شخصیت او نیز در این دیده
ذاتی  طبعیهای او گواه سلوک فروتنانه، متانت علمی و بلندها و نوشتهاست. گفته

دست های اخیر بهکه هر دو در سال 1پاسخ به دکتر مصدقو  نامهوصیتاوست. متن 
د که او دهمنتشر شده، نشان مینامه ذکاءالملک سیاستآمده و در بخش پایانی کتاب 

رغم کسب باالترین مشاغل سیاسی، دل در گرو این مناصب نداشته است. انسانی علی
سالگی  22در سن  1321ی نخست وزیری در که چندی قبل از رسیدن به اولین دوره

ده ی جوانی طی شاینک دوره» گوید: و در آن می کندنامه میمبادرت به نوشتن وصیت
گردد و در دنیا رود و ابواب تمتع و تنعم به رویم مسدود میو قوایم رو به انحطاط می

دیگر هیچ توقع و انتظار و امید و آرزویی ندارم جز اینکه شما را مردان الیق و هنرمند 
دلبستگی چندانی به جاه و مقام و رسد به نظر نمی، ...« و با شرف و آبرومند ببینم

  شهرت داشته باشد.

تنوع ابعاد دستاوردهای فروغی در تمام عمرش گسترده است و به جز یک دوره کوتاه 
که از عالم سیاست دور نگه داشته شده، در تمام عمر مناصب سیاسی،  1322تا  1311از 

 های رنگارنگ اوساحتو کارهای ادبی و فرهنگی را با هم داشته است. به بیان دیگر 
 تقدّم و تأخّر زمانی ندارند. بنابراین اساساً ما با چند فروغی روبرو هستیم:

 الف( فروغی مؤلف و مترجم

ی فرهنگ است. او یک ادیب، بودن او در عرصهیکی از وجوه فروغی، صاحب اثر
یک  رنگار و به عبارت بهتشناس، مؤلف، مترجم، مصحح ادبی، فیلسوف، روزنامهزبان

سازی بسیاری از واژگان حقوقی و فلسفی و ی علوم انسانی است. ابداع و معادلعالمه
                                                           

 .237 – 322 فحاتص ،نامهسیاست .1
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« حقوق»اند، از جمله کارهای اوست. به عنوان نمونه واژه علمی که امروز کامالً رایج شده
 1های اوست.به معنای علم قوانین از واژه گزینی

در بررسی تألیفات او با آثاری روبرو هستیم که برخی از آنها تا زمان ما کمتر بدیلی 
ها و مهترج .آیین سخنوریو  ؛سیر حکمت در اروپا ؛تصحیح کلیات سعدیاست: یافته 

 اصولهای علمی جدید هستند: هایی که دروازه ورود به مفاهیم جدید و راستهگردآوری
 .مختصر تاریخ ایران ؛ وی مختصر از علم فیزیکدوره ؛دولآداب مشروطیت  ؛ثروت ملل

 ویژه محصلین مدرسه علوملین آن روز، بهی محصبسیاری از این آثار، حسب نیاز جامعه
دار بود، گردآوری شده سیاسی که خود او تدریس، معاونت و در ادامه ریاست آن را عهده

های تابلیف کتا ترجمه و تأی ابتدایی است. بنابراین از تدوین اولین کتب درسی دوره
 شود.نیاز محصلین مدارس عالی در کارنامه او دیده میموردِ

همچنین او در جوانی دستیار پدر خود، محمدحسین فروغی )ذکاءالملک اول( در 
-بود و بعدها هم در زمان تصدی -ی غیردولتی ایراننخستین روزنامه - تربیت یروزنامه

عد از های بنویسی برای مطبوعات را ترک نکرد. حتی تا دههکار مقالهاش، های سیاسی
اپ چ تعلیم و تربیتو  یغماهای مختلف در مطبوعاتی چون مرگش مقاالت او به مناسبت

 شد. می

 گوید: می چراغ و آینهبادکتر شفیعی کدکنی در مقدمه کتاب 

الشعرای ملک ،محمدعلی فروغیزبان فارسی و فرهنگ ایرانی نگهبانانی از نوع روزگاری 
معین و خانلری داشت. اینان گنجوران  ،فروزانفر ،نفیسی ،دهخدا ،عباس اقبال ،بهار

ی این زبان و فرهنگ بودند. بسیاری از کسانی که امروز خود را گذشته و معماران آینده
 اپها و مقاالتی که به نام خود چشمارند از خواندن کتابجانشینان این بزرگان می

                                                           
، تاریخچه حقوق، خالصه سخنرانی فروغی 1312، دی ماه 12مجله تعلیم و تربیت، سال ششم، شماره  .1

 .در دانشکده حقوق و علوم سیاسی
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عاجزند. آزمون این کار، اگر مصالح سیاسی اجازه دهد، کار دشواری نخواهد  ،اندکرده
 1«بود.

نظر بنگریم خواهیم دید که از هشت نام ذکر شده به غیر از فروغی، در همین اظهار اگر
ال ی ادبی و فرهنگی، یا اشتغآوران مورد اشاره، جز مشغولیت در یک یا چند جنبهغالب نام
اسی یا های سینداشتند یا صرفاً در مقاطع کوتاهی از زندگی، مختصر ناپرهیزیدیگری 

روغی اند. با این حال نام فاند، ولی بعد به مأمن خود در عالم فرهنگ بازگشتهحزبی داشته
سازان ایران معاصر بیان المدت سیاسی بر صدر فرهنگبا وجود مناصب خطیر و طویل

 شده است.

 فروغی دولتمردب( 

عیار است که از جهت تعدد عناوین و ی دیگر یک رجل سیاسی تماموجهفروغی در 
این ه ترین مناصب او بای از مهمقیاس نیست. پارههای سیاسی، کسی با او قابلجایگاه

رییس مجلس  ؛ی دوم و سوم(ی تهران در مجلس شورای ملی )دورهنماینده شرح است:
 ؛سالگی( 39ی سوم در سن رییس مجلس )دوره نایب ؛سالگی( 31ی دوم در سن )دوره

 ؛سرپرست وزارت یا وزیر عدلیه )سه دوره( ؛دوره( 1وزیر مالیه ) ؛سفیر کبیر ایران در ترکیه
ریاست دیوان تمییز  ؛دوره( 1) وزیر جنگ ؛دوره( 2سرپرست وزارت یا وزیر خارجه )

 های بیندر کنفرانسی ایران نماینده ؛وزیری )سه دوره(نخست ؛)دیوان عالی کشور(
شمسی  1323ی ملل. او همچنین در سال ت نمایندگی ایران در جامعهریاست هیئ ؛المللی
شد،  برگزیده ملل یجامعهبه ریاست  ،ملل یجامعهدهمین اجالس مجمع عمومی و در 

ست نیافته المللی دتوان گفت که هیچ ایرانی به چنین مقام بینباره به روشنی میدر این
 است. 

 ساز او، در تشکیل مجلس مؤسسان و اصالحسوای این عناوین متعدد، نباید نقش تاریخ
چند اصل متمم قانون اساسی برای انتقال حکومت از قاجار به پهلوی، و همچنین 
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که مانع از  1322ساز او با متفقین در زمان اشغال ایران در شهریور ی سرنوشتمذاکره
-ایران شد را از نظر دور داشت. ضمن اینکه اگر دستاوردهای تاریخی و غیرتجزیه 

نگی های فرهسیس دانشگاه تهران و فعالیتمثل تأانکار دوران سلطنت رضاشاه قابل
های مفاخر ایران و... ی فردوسی و ساخت آرامگاهسیس فرهنگستان علوم، هزارهمثل تأ

یعنی دومین و  1311تا  1312مل آن در بخش قابل تأرا در نظر بگیریم، 
عمالً حکومت  1322الوزرایی اوست و بعد از آن تا شهریور ترین دوره ریاستالمدتطویل

شاه هیچ دستاورد ملموسی نداشت. البته در این دوران رضاشاه از رجال ناموری چون رضا
های و سال اکبرخان داور که در به سلطنت رسیدن او نقش داشتندتیمورتاش و علی

 آغازین سلطنتش را مدیریت کردند، کسی را باقی نگذاشته بود. 

 های فرهنگیار سازمانذگفروغی بنیانج( 

وجه ملموس دیگر فروغی گویا تلفیقی از این دو جهان است. به عبارت بهتر او یک 
گذار است که با استفاده توأمان از جایگاه سیاسی و تسلط علمی خود، مؤسس بنیان

انجمن  و ،فرهنگستان زبان و ادب فارسی، دبیرخانه مجلس شورای ملیهایی نظیر انارگ
شان تا روزگار ما، نشان های فرهنگی که امتداد حیاتشود. سازمانمی آثار و مفاخر ملی

 های نمادین دارد. از ضرورت وجودیِ آنها در پاسداشت سرمایه

ا در سراسر ایران ب ایرانشهرساخت مدارسی با نام های فروغی یکی دیگر از فعالیت
 2گدار و با استفاده از هنر معماران ناموری چون آندره 1اصغر حکمتهمراهی مرحوم علی

دبیرستان ایرانشهر یزد تا زمان  است. از جمله در تهران، یزد و کرمان 3و ماکسیم سیرو
 نونگذرد همواره کانگارش این متن پابرجاست و طی هشتاد سالی که از تأسیس آن می
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 ی فروغی، مجالی بیشحال این بخش از کارنامههربهتولید نخبگان آن دیار بوده است. 
 کند. از این طلب می

 ار ذفروغی قانونگد( 

ار است. در ذمتمایز از سایر وجوه بر شمرده، او یک قانونگاما در چهارمین وجه کامالً 
کار  اغلبی حقوق مقاالت و اظهارنظرهای متعددی در خصوص نقش فروغی در عرصه

که او صورتی، فرو کاسته شده است. درآداب مشروطیت دولی کتاب او، تا سطح ترجمه
ی که شالوده 1خصوصیکم پنج قانون مهم حقوق در تدوین، نگارش و ویرایشِ دست

 های زیادی شدهداشته و متحمل مرارت« مدخلیّت تام»گیری نظام قضایی بوده شکل
جمله قانون مدنی ایران که تا زمان نگارش این متن جاری است و سخنی هم از ،است

رغم کهنگیِ الفاظ و با وجود تمام آید. این قانون علیبرای نوکردن آن به میان نمی
ه و ساختاری اجتماعی و اقتصادی که از زمان تصویب آخرین بخش این تحوالت گسترد

ترین منبع حقوق سال پیش( در جامعه ایران به وجود آمده، کماکان فربه 33قانون )
ان زمان مورّخغفلت همشدت موردِوجه فروغی بهسفانه اینولی متأ خصوصی ایران است.

ن مجال کوشیده شده به این بخش، قدری و حقوقدانان قرار گرفته است، بنابراین در ای
 .بیشتر پرداخته شود

نویسی و نوسازی نهاد قضا را در تاریخ ترین دوره در ادوار مختلف قانونچه درخشاناگر
ی تغییر دهد که شالودهنشان میمهمی دانند، اما اسناد ی پهلوی اول میایران، دوره

سال قبل از تغییر سلطنت  11ایی، حدود دستگاه قضا و مقدمات تدوین قوانین مدنی و جز
جوی وریزی شده بود. در جستاز قاجار به پهلوی، توسط افرادی از جمله فروغی پی

     قمیرسیم: سیدمحمد فاطمیها میکنندگان قانون مدنی ایران به این نامتدوین
   االشرافصدرمحسن ،ش( 1222-1327سیدنصراهلل تقوی ) ،ش( 1321-1221)
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مصطفی عدل  ،ش( 1263-1323) عصار ش(، محمدکاظم 1311-1222)
که مرحوم سیدمحمد فاطمی قمی و سیدنصراهلل  ،ش( 1261-1329]منصورالسلطنه[ )

لی که مرغم سهم قابل تأاند. علیتقوی بیشترین سهم را در تدوین این قوانین داشته
 تادن قانون محاکم وی منابع، نگارش و مدیریت سیاسی به جریان اففروغی در تهیه

قانون مدنی داشته، نه در اسناد تاریخی و نه در منابع حقوقی ذکری از فروغی نیست. در 
 مل است: اسناد زیر قابل تأاین خصوص مرور 

در جمع دانشجویان حقوق دانشگاه  1312ماه ای از سخنرانی فروغی در دیچکیده
 1علوم سیاسی:تهران با عنوان تاریخچه حقوق در دانشکده حقوق و 

خواستند از دست بدهند ... و دانستند و نمیحکومت واقعی را علمای دین حق خود می
رفت یا مجبور شد یا حکومت از دست آنها بیرون میاگر عدلیه صحیح درست می

شدند با قید به نظامات و اصولی حکومت کنند آن هم منافی با صرفه و مصالح آنها می
بهانه این بود ] که[ با وجود قانون شرع، قانون دیگر محل احتیاج بود... ]برای مخالفت[ 

باالخره مرحوم  ... توان نامیدو جایز هم نیست و حتی ] آن[چیز دیگر را قانون نمی
ی اخیر که وزیر عدلیه شد تدبیری اندیشید و در مجلس عنوان کرد که عدلیه مشیرالدوله

 از کمیسیون گذشت قانون تشکیالت عدلیه... اول قانونی که  محتاج به قوانینی است
رحوم را م ی آن... دوم قانونی که گذشت قانون اصول محاکمات حقوقی بود که تهیه بود

ه بود اما رسمیت نیافت ،مشیرالدوله دیده و زحمت گذراندنش را از کمیسیون کشیده بود
ن وزیر شمسی ( نوبت اولی که م 1292سال پیش ) 22قمری یعنی  1332تا اول سال 

چیزی نگذشت ]که[  ... عدلیه شدم آن قانون را رسمیت دادم و حکم به اجرای آن دادم
اهلل تقوی و دو سه نفر دیگر کمیسیونی مشیر الدوله و آقای حاجی سید نصربا مرحوم 

معهذا ... آن را هم به  ... تشکیل داده به تهیه قانون اصول محاکمات جزایی پرداختیم
]اما این قوانین[ مربوط به اساس محاکم عدلیه  ... به جریان انداختیمعنوان قانون موقتی 

.. . کند و حقوق اصلی مردم را بر یکدیگرو عملیات آنهاست و فقط محاکم را تنظیم می
اگر  ... ولی یابدنماید و این اصول به قوانین مدنی و جزایی استقرار میمشخص نمی
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شد که ای برپا میمدنی را بلند کنیم هنگامه خواستیم نغمه قانون مجازات و قانونمی
کنند... این بود که این قسمت را محرمانه شروع در مقابل قانون شرع قانون وضع می

کردیم و به اتفاق آقای تقوی و آقای فاطمی مشغول شدیم در حالی که اطمینان نداشتیم 
ری و خداوند یا وقت به ثمر برسد و به موقع عمل بیایدکشیم هیچکه زحمتی که می

کرد و تا مقداری از این کار صورت گرفت ... پهلوی طلوع کرد و ورق به کلی برگشت 
هم اساس عدلیه از نو ریخته شد و هم قوانین، تکمیل و تجدید شد و آنچه ما پنهانی و 

خواستیم درست کنیم علنی و آشکار صورت گرفت و قوانینی تنظیم با هزار احتیاط می
ید در دانشگاه تنها تعلیم علوم نبا ... شودر دست دارید و به شما تعلیم میشد که امروز د

 ... اوضاع دنیا و زندگانی بشر دائماً در تغییر و بلکه تکمیل علوم هم باید بشود ،بشود
توان معتقد شد که قانون تحول است و قوانین هم همین حالت را دارند و هیچ وقت نمی

 است.عیب ونقص موجود کامل و بی

نگاشته شده باشد در پاسخ به  1322القاعده باید در اواخر ای که علییافتهدر نامه تازه
ی کاپیتوالسیون نسبت به اتهامات دکتر مصدق به فروغی در خصوص پذیرش اعاده

  1:خوانیمروسیه می

]مصدق[ خیانتکاری مرا به دو فقره عنوان کرده است؛ یکی اینکه مراسله به سفارت  
انت که اگر حقیقت داشت البته خی ... امنوشته و اعاده کاپیتوالسیون را قبول کرده روس

بلکه اند. ]... اما ... به کلی دروغ است. ]حتی آنها[ هیچ وقت چنین تقاضایی نکرده بود
به دیگران  ... نسبت : چون کاپیتوالسیون نسبت به ما لغو شده است میل داریم[اندگفته

ام همین الغای کاپیتوالسیون از جمله مسائلی که من در آن کار کردههم ملغا شود، و 
. یکی از وسایل حصول این مقصود اصالح و تکمیل قوانین است و من با اینکه .. است

ی که قوانین بیشترگویم که در تدوین رسم ندارم خودنمایی کنم، اینک به ناچار می
ت ت یافته و چه نیافته، شرکت و مدخلیّتاکنون برای عدلیه تهیه شده، چه آنها که رسمی

ام، و اگر عیب و نقصی در آنها باشد از آن است که قوانین بشری از عیب و تامه داشته
کنند. معذلک همین نقص ناگزیر است؛ خاصه برای مردمی که به کار تازه شروع می
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می ارای مقاقوانین موجود را اگر حسن جریان بدهند و محاکم عدلیه را محترم بشمارند، د
  خواهد شد که دولت ایران بتواند کاپیتوالسیون را الغا کند و به دول خارجه بقبوالند.

شمسی و درخواست اعطای  1322شاه در چهارم اردیبهشت ی فروغی به رضانامه
-ترچهمستند به دف ،رصع به پاس زحمات تدوین قانون مدنی به جناب فاطمیمُرعصای سَ

  1:و دیگر نوشتار و خاطرات مرحوم فاطمی ی خاطرات مرحوم فاطمی

رت توأمان به صوسیس پهلوی و تدوین قانون مدنی تدا به روزشمار حوادث مرتبط با تأاب
 نگاهی بیاندازیم.

 انقراض قاجاریه تصویب شد.  1321آبان  9در 

 سلطنت به پهلوی منتقل شد. 1321آذر  21در 

سوگند خورد وظایف پادشاهی را رضاخان در مجلس شورای ملی  1321آذر  21در 
 دار و بر تخت مرمر نشست.عهده

 م انجام گرفت.در تاالر سال شاهرضاگذاری جمراسم تا 1322اردیبهشت  1در 

به خواست فروغی از کار فاطمی در تدوین قانون مدنی با اعطای  1322 اردیبهشت 1در 
 عصای مرصع تقدیر شد. 

 کار کرد.قانون مدنی منصوب و شروع بهت تدوین هیئ 1326ماه دی 12در 

ماده به تصویب مجلس  922جلد اول قانون مدنی مشتمل بر  1327اردیبهشت  13در 
 شورای ملی رسید. 
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جلد دوم و سوم قانون مدنی در حقوق اشخاص و  1311آبان  3تا  1313بهمن  6از 
ماده  1322مدنی با ماده دیگر به تصویب رسید و قانون  332ادله اثبات دعوا مشتمل بر 

 کامل شد.

 :شاهرضای فروغی به هایی از متن نامهاینک بخش

خاطر مهر مظاهر ملوکانه را به سوابق زحمات گرانبهایی که جناب مستطاب 
تدوین قانون د محمد قمی )فاطمی( در این راه )الفضالء و الفقها آقای آمیرزا سیعمده

ماده  1122ای مشتمل بر معزی الیه مجموعهسازد و ... متذکر می مدنی( متحمل شده
 که الحق سزاوار تقدیر و تحسین ذات اندبا کمک چاکر راجع به قوانین مدنی ترتیب داده

رود ... و متمم آن هم مشغول در دست مطالعه است و امید می اقدس شهریاری است
 دنی ازکه به زودی حاضر و تقدیم مجلس شورای ملی گردد. تهیه و تدوین قانون م

ها وقت و زحمت دانشمندان معروف را کارهای مشکلی است که در ممالک اروپا سال
صرف خود نموده در اینجا ... هم امر بسیار صعب و مشکلی بوده که آقای آمیرزا سید 
محمد به خوبی از عهده بر آمدند و جا دارد که از طرف قرین اشرف ملوکانه که در این 

دیر از زحمات ایشان و تشویق اهل فضل و هنر یک عصای موقع جشن تاجگزاری با تق
سر مرصع مرحمت و اعطا گردد. این است که جسارتاً فرمانی را برای توشیح مبارک 

 تقدیم سریر عظما می نماید.

 رصع:مُراین هم متن فرمان دریافت عصای سَ

ایی بهپاس خدمت و تشویق اهل دانش و فضل و نظر و نظر بخدمات خدمات گرانهبنظر
محمد قمی عضو دیوان عالی تمیز که جناب مستطاب عمده الفضال و الفقها میرزا سید

دولت تدارک آن عالقه گرفته بود بهه در تهیه و انشاء قانون مدنی که اراده ما ب
خان فروغی میرزا محمدعلی اند بر حسب پیشنهاد جناب اشرفشاهنشاهی نموده

 اییم.فرمعطای یک قبضه سرعصای مرصع قرین اعزاز میالیه را به االوزرا، مشاررئیس

 1322اردیبهشت 1
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های مرحوم فاطمی، او با لحنی حاکی از گالیه به تغییر جای دیگری از یادداشت
 )ویرایش( در متن قوانینی که او نوشته اشاره شده است:

برای مطالعه در قانون مدنی دعوت شدم. و این قانون مدنی همان  1326دهم بهمن 
 1.فی الجمله تغییر پیدا کرداست که من سابقاً ترتیب داده بودم و 

  2:از استاد جالل همایی نیز نقل شده است که

شدن از فقه، ترجمه را به نظر مرحوم قانون مدنی طفل نابالغ فقه است که پس از ترجمه
الملک رساندند و آن مرحوم در نثر آن اصالحاتی را به عمل آورد محمدعلی فروغی ذکاء

 در آمد. ،صورتی که تصویب شدو به

 کند:کم ما را به چنین نتایجی رهنمون میمرور موارد فوق دست 

 های ها و فعالیتموضوع تجدید ساختار نهاد قضاوت و تدوین قوانین جدید از دغدغه
مدنی، بسیار قبل از  شمسی بوده و تدوین قانون 1311تا  1292 جدی فروغی از

 است. های آخر دوره قاجار صورت گرفتهو در سال 1326تدوین در تگیری هیئشکل

 ر وارِ قانون مدنی، اثتوان پذیرفت که نثر منشیانه و موجز و سعدیبه سختی می
 اند. قلم کسانی باشد که عمری را بیشتر با متون فقهی مأنوس بوده

 ر قوانین ی قانون مدنی با سایبندی، انشاء و مقابلهتوان پذیرفت فصلبه سختی می
های مدنی موجود، از جمله قانون مدنی فرانسه، مصر و عثمانی، که در یادداشت

رد قابل تأملی که در قانون مدنی سابقه فقهی ندارند مرحوم فاطمی ذکر شده، و موا
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الملل خصوصی، کار شخص یا اشخاصی باشد که مثل موارد مرتبط با حقوق بین
 دانند. زبان خارجی نمی

  گیری قانون هر جا که سخن از شکل 1322و هم در نامه  1312هم در سخنرانی
ده است و این عمل را است، فروغی بالفاصله به وجود نقص در قانون اشاره کر

بینیم او توان از باب فروتنی ارزیابی کرد و نه استخفاف کار دیگران. چنانچه میمی
رد و این گذابرای پاسداشت کار فاطمی کوشیده و تالشش را به معرض ستایش می

 مورد اشاره او در تدوین قوانین است. « تاممدخلیّت»ی واضحی از داشتن خود نشانه

نشده از تاریخ تدوین قوانین مکتوب ایران، ضرورت بخش بیانواکاوی این 
 .های تاریخ و حقوق قرار بگیردنامهتواند موضوع پایانانکاری دارد. و خود میغیرقابل

های یک نظام استبدادی، مخالفین فروغی او را به اتهاماتی از جمله تحکیم پایه  .2
...  ودن وبدینی، یهودیافراطی، بیزدگی، ناسیونالیسم عضویت در فراماسونری، غرب

اند. اما نه این قلم وظیفه دفاع از فروغی را بر عهده دارد و نه او به حکم انسان نواخته
ت را سقم این اتهاماوبودن از خطا و اشتباه مصون است. شاید بتوان پرداختن به صحت

فروغی  توان ازاما نمی تری وانهاد،ی این نوشتار به مجال گستردهمثل سایر موارد فشرده
 رد.سکوت اختیار ک فراماسونریولو به اختصار سخن گفت ولی در مورد نسبت او با 

ن بوده که این القاب و عناوی بیداری ایرانیانژ دار لُشده که او استاداعظم و چراغگفته
خان از پدر او میرزامحمدحسین فروغی و میرزاملکم 1باالترین مراتب ماسونی است.

ان تواین موضوع را به دلیل وجود استنادات متعدد نمی 2اند.های ایران بودهاولین ماسون
هاست ردی از آن های فروغی چنانچه معمول ماسونچه در آثار و نوشتهرد کرد، اگر

 شود. یافت نمی
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 گیری و در فرآیند عمل، از مقاصدپس از شکلجریان فکری و مکتب اعتقادی غالباً هر
نه چه اند. به عنوان نموگیرد. چنانچه ادیان نیز از این آفت مصون نبودهاولیه فاصله می

ای تواند تصوف افتخارآمیز خراسان در قرون دوم تا چهارم هجری را با متصوفهکسی می
برای  بیلد؟! بر همین سَنالید، از یک جنس بدانکه حافظ در قرن هشتم از جورشان می

توان فراماسونری که با شعارهای آزادی، برادری و برابری آغاز شده، در ادوار مختلف نمی
حکم واحدی صادر کرد. گو اینکه فراماسونری بنا به مقتضای ذات خود، مستنداتی برای 

 گذارد. اهل تحقیق باقی نمی
شوار ن اعضای این لژ بسیار دکردن اشتراکات فکری، یا اعتقادی یا سیاسی بیپیدا

است. همچنین ساده نیست بگوییم محفلی که این سطح از رجال نامور و نخبگان 
های اند، طرحهای گوناگون فکری و خادمان فرهنگ و هنر ایران عضو آن بودهجریان

در خان فروغی بر صکردند و میرزامحمدعلیسازی میشوم استعمار را علیه کشور پیاده
 شده از لندن است.نشسته و در حال توزیع فرامین مخابره شانمجلس

 های ممکن برای کسبخانه نداریم شاید یکی از راهحال که راهی به درون این تاریک
و قضاوت بیشتر را  1شناخت نسبی این باشد که نام دیگر اعضای این لژ را، مرور کنیم

 به مخاطبان بسپاریم: 
الضرب )تاجر و پدر امین حاج  ،وزیر و مؤسس لژ()نخستالملک خان حکیمابراهیم

خان اکبرعلی ،زاده )وزیر دارایی، سناتور و سیاستمدار(سیدحسن تقی ،برق ایران(
جمال الدین سید ،مشیرالدوله )میرزا حسن خان( ،دهخدا )صاحب لغت نامه دهخدا(

وی )حقوقدان که در سیدنصراهلل تق ،واعظ اصفهانی )پدر مرحوم محمدعلی جمالزاده(
 ،محمدعلی سیّاح )صاحب سفرنامه حاج سیّاح(حاج ،همین مقاله از او یاد شده است(

 ،شیخ ابراهیم زنجانی )فقیه(، سردار اسعد بختیاری دوم )پسر فاتح تهران(حاج
آسیدمحمد طباطبایی )روحانی مشروطه خواه  ،الممالک )میرزا حسین خان(مستوفی
شاهرخ )بانی کتابخانه مجلس و سناتور و نماینده زردشتیان  ارباب کیخسرو ،معروف(

                                                           
 .116-123فراموشخانه و فراماسونری در ایران صص  .1



 

 
  13 / (2توسعه ) مقاالتمجموعه 

ی ، میرزارضاالدوله )نخست وزیر(وثوق ،معیرالممالک )شاهزاده و سیاستمدار( ،تهران(
 ،الدوله )صفا علیشاه سیاستمدار و صوفی(ظهیر ،الملک نقاش()کمالغفاری 

فروغی دیپلمات و معلم  خان فروغی )برادرابوالحسنمیرزا ،السلطنه )احمدخان(قوام
  .قرآن(

 سخن پایانی 

گذرد، علمای آن از اقتصاد می« توسعهعلم»ای که از استقالل در طی حدود هفت دهه
نهادن در راه های آن، شروط گامو مؤلفه« توسعه»کاو در مفهوم وهمواره در پی کند

، تابع بودن ثابت توسعهیافتگی کشورها، اصول نیابی موانع و دالیل توسعهتوسعه، ریشه
 اند. و ... بوده 1ی سیاسیی اقتصادی نسبت به توسعهتوسعه

بسیار گفته شده که توسعه در جوامع گوناگون یک الگوی مشخص ندارد و مسیر توسعه 
سیم ترای متناسب با بسترهای تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی آن، قابلِدر هر جامعه

له از توان بدون دستیابی به یک سلسقصد توسعه، نمیاست. اما با توجه به یگانگی م
 ای را متصور بود.های جهانی، توسعهارزش

 د بازیعقوا»نوبل، نهاد را  یجایزه یاز نهادگرایان برجسته و برنده  2داگالس نورث
کند و نونهادگرایان اجتماعی، تغییرات نهادی را با نقش تاریخ و تعریف می« در جامعه

های اجتماعی به عنوان یکی از ارکان توسعه توضیح گیری سرمایهفرهنگ در شکل
 دهند. می

ها را سقفی بدانیم که بایست بر ستون نهاد« توسعه»حال اگر با نگاهی نهادگرایانه، 
د بندی و بازسازی کنیم، شایها را شناسایی، اولویتتونگذارده شود و بخواهیم این س

مرده که در ادامه بر ش ن و معرفی این چهار نهاد بنیادینداشتکمتر مخالفتی با اولویت
 شود، وجود داشته باشد:می
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ملت و حقوق متقابل اشخاص نسبت  - نخست: نهاد قانون شامل حقوق اساسی دولت
  .یکدیگربه 

شامل کلیه فرآیندهای رسمی آموزش فرزندان یک جامعه در تمام دوم: نهاد آموزش 
 .سطوح

 .ی مردمسوم: نهاد رسانه برای نشر آگاهی در راستای پاسبانی از حقوق مکتسبه 

چهارم: نهاد فرهنگ برای شناسایی، تقویت، پاسداشت و برکشیدن هویت فرهنگی و  
 محسن رنانی از آن به ه دکتری یک جامعه، در راستای خلق آنچتاریخیِ متمایزکننده

 1کند.تعبیر می« نمادینسرمایه های»

ی فروغی نگاه کنیم، داوری ما در خصوص این ی نهادگرایی به کارنامهاگر از دریچه
 دست روبرواینهایی ازناخواه با پرسشثیر قرار خواهد گرفت و خواه ده، تحت تأپدی

 خواهیم بود: 
نتج بنیانی نهادهای توسعه مدر تاریخ معاصر ایران، به نو آیا نتایج حضور و ظهور فروغی

 نشده است؟ 

اگر برای هریک از این ارکان چهارگانه، سه نشان افتخار تدارک ببینیم و بخواهیم آنها 
تن از بزرگترین مفاخر تاریخ معاصرمان بیاویزیم، آیا در هرکدام، فروغی را بر گردن سه

 نخواهد بود؟ها صاحب یکی از این نشان

پایه، شمار این ملک، کسی را سراغ داریم که تا بدینفرزانگانِ کم - آیا در میان دولتمرد
 هایِ کمّی و کیفی چنین بلندی برداشته باشد؟ در هر دو ساحت، گام
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 62ی گذشته، یعنی حدود سازان فکری ایران به فروغی در یک دههآیا اقبال جریان
 کم به همینورزی او دستاین نیست که سطح اندیشه سال پس از مرگ او حاکی از

 میزان، از عصر خود فراتر بوده است؟

ال به های رادیکی زمانی ناشی از استیالی انواع اندیشهآیا غفلت از فروغی در این بازه
ه هرچه شود کبینی نمیی ایران نیست؟ و آیا پیشگرایی بر نخبگان جامعهویژه چپ

 تر جلوه کند؟فروغتر شود، فروغی پرروی متمایلمیانهاین جامعه به ارزش 

 یشود که با احترامی فروتنانه به همههای باال سبب میپاسخ منصفانه به پرسش 
ی گذشته ایران، به احترام این مرد بایستیم و کاله از سر برداریم. خواهان چند سدهتحول

است  و عملگرایی فروتنانه فروغی یک تابلو نفیس از اخالق سیاسی، تالش فرهنگی
و بر دیوار اتاق  شودی تاریخ معاصر به درآید، غبارروبی که ضروری است از گنجه

 یستارهفروغی در آسمان کم»ی ایران آویخته شود. به راستی او فکرهای توسعه
 است. 1«ایران

 

                                                           
ام را در پرداختن به این عنوان، پیشنهاد استاد ارجمند جناب دکتر محسن رنانی است وقتی دغدغه. 1  

 فروغی با ایشان در میان گذاشتم.


