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  آدميت فريدون

 فارغ ـ دارالفنون مدرسه در تحصيل ـ ١٢٩٩ ـ تهران متولد آدميت فريدون دآتر
 و تاريخ دآتراى درجه اخذ ـ ١٣٢١ سياسى علوم و حقوق دانشكده التحصيل
 ترين جدى از را آدميت فريدون ١٩۴١ لندن دانشگاه از سياسى فلسفه
 اين زا او ومقام قدر اما .شناسند مى ايران در علمى نگارى تاريخ هاى چهره
 هستند، آشناتر حدعادى از رشته اين با آه نگارانى تاريخ .است فراتر بسى

 حتى و دانند مى اعتنا خور در هايى انديشه با سياسى فيلسوفى را او
 ومقاله آتاب هر .شمرند مى برتر مورخ آدميت مقام رااز زمينه اين در او مقام
 و داشته را ناپذير هخدش و ثابت مآخذ يك اعتبار شد، منتشر او از آه اى

 ترقى انديشه و فارسى زبان معاصر، تاريخ براى است فخرى او، آثار مجموعه
 عليرضا سيد :است يافته اختصاص او به امروز مهرگان .امروز ايران در خواهى

 و سياسى ـ فرهنگى اى خانواده در آدميت فريدون تولد :نقى على مير
 ، دارالفنون مدرسه آموزى دانش رهدو در .است بوده اندوزى دانش به معتقد
 نهايى امتحان عهده از نيز بعد ماه شش و گذراند را متوسطه پنجم آالس
 متوسطه، دوم دوره در آه بود نادر بسيار زمان آن در .برآمد متوسطه مدرسه
 حقيقتًا آه اين مگر برود، آالس دو يكساله اصطالح به بتواند محصلى
 نظام جديت و صعوبت آه امروز سالخوردگان از افرادمعدودى .باشد درخشان

 از پيش ماه دو .گواهند سخن اين بر دارند، خاطر به را قديم آموزشى هاى
 خيال از بود ممكن بسا چه و درگذشت پدرش متوسطه، نهايى امتحان
 ، (الملك حكيم) حكيمى ابراهيم ترغيب به اما .گردد منصرف نهايى امتحانات
 جوان آدميت فريدون دانشگاهى تحصيالت ادامه به آه پدرش ديرين دوست

 از آه بود همايى جالل عالمه دارالفنون، در استادش بهترين .برد پيش از و آرد دنبال را آارش داشت، عالقه
 التحصيل فارغ بعد سال سه و رفت سياسى علوم و حقوق دانشكده به دبيرستان از .اندوخت مايه او عالى آموزش
 فارغ از بعد سال دو آه نوشت اميرآبير خان ميرزاتقى سياسى زندگى درباره را خود شگاهىدان نامه پايان .شد

 «وايران اميرآبير» معروف آتاب صورت به (١٢۶٠ ـ ١٣۴۴) محمود محمود استادش مقدمه با ، ١٣٢٣ در التحصيلى،
 به ١٣١٩ سال از دوم، جهانى جنگ زده بحران ايران سالهاى جدى و جوان دانشجوى آدميت، فريدون .شد منتشر
 اروپا در دانشگاهى عالى تحصيالت هدف با خواند؛ مى درس وهم آرد مى آار هم .درآمد خارجه امور وزارت خدمت

 ژانويه) ١٣٢٣ دى در او مأموريت اولين .آرد مى فراهم برايش وزارتخانه در رسمى خدمت را فرصت اين آه آمريكا، يا
 و تحصيل براى لندن، در ، ايران سفارت در مأموريت پنجساله دوران .بود لندن در ايران سفارت ساده دبيرى (١٩۴۵
 حرف به و خواند؛ سياسى فلسفه و سياسى تاريخ اقتصادلندن، و سياسى علوم دانشكده در .بود بارآور او تحقيق
 .نگذاشت وقعى «برود شرقيه السنه مدرسه به تحصيالت ادامه براى» بود آرده توصيه آه دانشمندان از يكى
 علوم» خودش آميز آنايه تعبير به و نديد؛ خود طبع باب را اوريانتاليسم و اى خاورميانه وتحقيقات شناسى شرق
 تاريخ واستاد آآادمى رئيس وگزارش گرفت دآترى درجه لندن دانشگاه از .ساخت مى بهتر او مزاج به« غربيه غريبه
 در تهران ديپلماسى روابط تاريخ تحقيق در آدميت آقاى» :بود او شاندرخ آينده گواه وبستر، چارلز الملل، بين روابط
 در همچنين .است استثنايى تاريخى تفكر و بصيرت نمودار فنى، ومهارت پشتكار بر عالوه نوزدهم، سده اوايل دوره
 آتابخانه خطى ومنابع هندوستان وزارت انگلستان، خارجه امور وزارت آرشيوهاى» ديپلماسى تاريخ ديگر هاى دوره
 دانش نوزدهم سده در ايران ديپلماسى روابط تاريخ در آدميت آقاى مراتب، بدان.است آرده تحقيق بريتانيا موزه

 باشد داشته ايران در تاريخى تحقيقات تحول در بزرگى تأثير تواند مى آه دارم يقين و است آرده آسب استثنايى
 تعبير] « وجدى آراسته بسيار جوان آن" تحصيلى نامه پايان رساله | .دبياور وجود به مهمى آثار آينده در دارم انتظار
 با و نوشت مقدمه آن بر محمود محمود استاد بعدها، آه بود آتابى پايه [آدميت فريدون از محمود محمود :استاد
 حادثه اثر ينا دوم، جهانى جنگ سالهاى زده بحران ايران فرهنگى برهوت در .رسيد چاپ به «ايرا و اميرآبير» نام
 دوران آن در.است نكاسته آن اعتبار و رونق از سالخوردگى سال پنجاه آه است اى حادثه هم هنوز و بود اى

 صادق آه رفت مى فردوس آافه به ، افسرى دانشكده از بعد عصرها و بود وظيفه نظام افسر آدميت فريدون
 نورايى شهيد حسن دآتر و هدايت عصر، آن يرانا مهم انديشمند دو .داشتند پاتوق آنجا در ودوستانش هدايت

 هدايت .آردند تشويق فراوان را آدميت و پسنديدند را آتاب آن ( حقوق دانشكده در اقتصادى وعقايد تاريخ استاد)
 ستود را «ايران و آبير امير» گذاشت، نمى باقى وآنايه گوشه بدون را اثرى وهيچ بود پسند سخت بسيار آه

 اقتصادشناسان از يكى اثر ، هايى قطعه ترجمه نيز نورايى شهيد آرد؛ توصيه دوستانش همه به را وخواندنش
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 مبحث در «وايران آبير امير» دوم جلد براى آه سپرد آدميت به (استعمارى اقتصاد از انتقاد مبحث در) آلمان نامدار
 مورخ ، ناطق و آند؛ مى ياد قلبى احترام با نورايى وشهيد هدايت از هميشه آدميت، .گيرد بهره آن از اقتصاد،
 بود انسانى بزرگوارترين هدايت» :گويد مى او قول از (بازنشسته فعًال و پاريس ساآن) ايرانى ومعتبر شده شناخته

 ١٣٢٨ درسال ، تهران به بازگشت بعداز| .«اى رده هر واز اى وقبيله هرقوم درميان .شناختم هموطنانم درميان آه
 همان در . رفت متحد ملل سازمان در ايران نمايندگى در مأموريت به سال، يك وبعداز دش حقوقى امور معاون

 به آه بعد سال هشت تا تاريخ آن از .درگذشتند پاريس در روز يك فاصله به نورايى وشهيد هدايت آه روزهايى
 سازمان اداره رياست سمت در خواه بود؛ متحد ملل سازمان آار در رسيد، نمايندگى همان در وزيرمختارى مقام
 ١٣٣۴، سال در .متحد ملل عمومى مجمع وحقوق سياسى هاى آميسيون در نمايندگى به خواه ، الملل بين هاى
 منتشر نيويورك ودر نوشت انگليسى زبان به را «الملل بين وحقوق ديپلماسى تاريخ در تحقيق : جزايربحرين» آتاب
 . باندونگ در وآفريقايى آسيايى آشورهاى آنفرانس در ملهازج : داشت شرآت هم ديگر درآنفرانسهاى .آرد

 خود رسمى خدمت دوران ارزشمندترين را ساله نه هشت دوران آن «فكرى ورزش لحاظ» از خود قول به آدميت،
 خواند مى متحد، ملل سازمان در اش آارنامه آه سبب بدين شايد .دارد عاطفى دلبستگى بدان وحتى خواند مى
 را الملل بين داور مقام (١٣٣٨ ـ ١٣۵٩) سال بيست حدود آمابيش او ، ضمن در .او جهانشمول بلند تفكر شيوه با
 بازگشت بعداز آدميت دآتر . بازنشستگى بعداز سال پانزده حدود يعنى داشت؛ «الهه » حكميت دائمى ديوان در
 سفارت به بعد وسال يدرس ١٣٣٩ درسال سفيرآبيرى مقام به سياسى مديرآل سمت با متحد ملل سازمان از

 وزيرى نخست زمان) .رفت نو دهلى به سفيرآبيرى سمت به ( ١٣۴٢) بعد دوسال .رفت الهه در ايران آبراى
 ، هنگام دراين آدميت .شد برگزيده سياسى عالى مشاور عنوان به هندوستان، از ودربازگشت (نهرو لعل جواهر
 يك و ناگاه» را ديوانى خدمت دفتر بودآه خويش ادارى آار براى ىوپختگ وآارآمدى توانايى اوج در و ساله وپنج چهل
 از مشاجره بدون تقاضا اين اگرچه و « دارم بازنشستگى تقاضاى» اى آلمه سه معروف نامه يك در .بست «باره
 دمتخ به سره يك پس، آن از و آرد را خود آار ايرانى نامدار مورخ قاطعيت و صراحت ، نشد پذيرفته وقت وزير طرف
 جهان تهران، .فكرتاريخى در آشفتگى ـ١ .رسيد در آه بيمارى و رنجورى گاه به تا برآمد، عقل ودرس فكر نشر

 آثار در اقتصادى و سياسى و اجتماعى افكار ـ٢ .ص٢٠٢ ، ١٣۶٠ انديشه،
 ١٣۵۶، آگاه، تهران، (ناطق هما همكارى با ) قاجار دوران نشده منتشر
 .(محمود محمود مقدمه با ) ايران تاريخ از ورقى يا ايران و اميرآبير ـ٣ .ص۵٨٢

 ١٣۴٨، خوارزمى، تهران، .ايران و اميرآبير ـ۴ .ص٢٧١ ، ١٣٢٣ آذر، بنگاه تهران،
 خوارزمى، تهران، .سپهساالر عصر قانون حكومت و ترقى انديشه ـ۵ .ص٧٧۶
 ، ١٣۶٣ دماوند، تهران، .تبريزى طالبوف هاى انديشه -۶ .ص۵١۴ ١٣۵١،

 ، ١٣۴۶ طهورى تهران، .آرمانى ميرزاآقاخان هاى انديشه ـ٧ .ص١٠١
 خوارزمى، تهران، .آخوندزاده فتحعلى ميرزا هاى انديشه ـ٨ .ص٢٩٢+٢٠

 پيام، تهران، .(اول جلد) مشروطيت نهضت ايدئولوژى ـ٩ .ص٢٨٩ ، ١٣۴٩
 و اول مجلس :(دوم جلد) مشروطيت نهضت ايدئولوژى ـ١٠ .ص۴٨٧ ، ١٣۵۵
 تا سومر از) فكر تاريخ ـ١١ .ص۴١٠ ، ١٣٧٠ روشنگران، تهران، .آزادى بحران
 رژى نامه امتياز بر شورش ـ١٢ .ص٢۵٨ ١٣٧۵، روشنگران، تهران،.(روم و يونان
 .مشروطيت نهضت مقدمه و آزادى فكر ـ١٣ .ص١۵١ ، ١٣۶٠ پيام، تهران،
 نهضت در اجتماعى دمكراسى فكر ـ١۴ .ص٣٣٩ ، ١٣۶٠ سخن، تهران،

ن،تهرا .تاريخى مقاالت ـ١۵ .ص٢٩١ ١٣۶٣، پيام، تهران، .اناير مشروطيت
   .ص١۴٢ ١٣۵٢، شبگير

   فهرست 

   مستقل شهرهاي و شهري تمدن  سومري جامعه

   شهر عمومي مجمع نخستين و سياسي نظام

   سياسي نظريه و توسيون ابتكارآنستي ، ومدنيت نشرفرهنگ طبيعي گرايش : نظري هاي انديشه

   خطي مشروطيت

   توسيون آنستي نفوذ و آرت گفرهن

   « ايوني » : واژه صغير آسياي آرانه خودمختاردر شهرهاي توسيون آنستي قانون و آارتاژ جمهوري

   تاريخي زمينه

   « تيراني » تقابل در توسيون آنستي

  ...و انديشي روشن و عقلي جنبش
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  درگذشت آدميت فريدون

  .درگذشت تهران در سالگي 87 سن در ايراني برجسته پژوهشگر و مورخ آدميت، فريدون

 در پيش هفته چند از داشت ابتال آن به مدتها که تنفسي و گوارشي بيماري يافتن دتش اثر بر آدميت فريدون
   .درگذشت بيمارستان همين در (فروردين دهم) امروز بعدازظهر و بود بستري کلينيک تهران بيمارستان

 مهمترين که ددار شهرت ايران در مشروطيت عصر و نوگرايي دوران تاريخ روي پژوهش دليل به عمدتًا آدميت فريدون
 کرماني،انديشه آقاخان ميرزا هاي مشروطيت،انديشه نهضت مقدمه و آزادي فکر :از عبارتند زمينه اين در او آثار
 دموکراسي فکر قانون، حکومت و ترقي تبريزي،انديشه طالبوف هاي آخوندزاده،انديشه فتحعلي ميرزا هاي

   .ايران و اميرکبير و ايران طيتمشرو نهضت ايران،ايدئولوژي مشروطيت نهضت در اجتماعي

 و تجدد پيشاهنگان از الدوله، ناظم خان ملکم ميرزا مريدان از قزوني، خان عباسقلي ميرزا آدمت، فردون پدر
   .بود ايران در نوگرايي

  تاريخ پژوهشگر آجوداني، ماشاءاهللا با گفتگو

 ميرزا انپيرو و همفکران ديگر از جمعي با همراه قزوني خان عباسقلي ميرزا
 قرن اوائل در پرنفوذ انجمني که گذاشت پايه را "آدميت جامع" خان، ملکم
 قاجار شاه محمدعلي حتي وقت، رجال از زيادي شمار و بود ايران در بيستم
   .بودند آن عضو

 و کرد تحصيل ايران مدرن مدرسه نخستين دارالفنون، در آدمت فردون
 به ايران معاصر ادباي بزرگترين از که داشت همايي جالل همچون استاداني

   .رود مي شمار

 همزمان و داد ادامه تهران دانشگاه حقوق دانشکده در را خود تحصيالت وي
 پس درآمد، خارجه امور وزارت استخدام به سالگي بيست سن در تحصيل با
 تحصيالت همزمان، و شد اعزام لندن در ايران سفارت به التحصيلي فارغ از

 تا (اي اس ال) لندن دانشگاه سياسي علوم و اقتصاد کدهدانش در را خود
   .داد ادامه سياست فلسفه و تاريخ رشته در دکتري مدرک کسب

 و اطالعات اداره معاون خورشيدي، 1328 سال در تهران به بازگشت از پس
 سال در و شد امورخارجه وزارت کارگزيني اداره معاون سپس و مطبوعات

 شد اعزام متحد ملل سازمان به ايران نمايندگي هيئت عضو عنوان به 1330
   .رفت پيش وزيرمختار رتبه تا آنجا، در خود مأموريت سال هشت طي که

 نهرو، لعل جواهر سفارتش، دوران در و بود 1342 سال در هند در ايران سفارت مقام تصدي او، بعدي مهم مأموريت
   .کرد همراهي راناي به اش رسمي سفر نخستين در را هند وقت وزير نخست

 پنجاه دهه سالهاي در سرانجام و شد امورخارجه وزير مشاور هند، در اش دوساله سفارت دوران پايان از پس
 بازنشسته نوشت، ايران جانب از آن پذيرش و بحرين استقالل اعالم به اعتراض در اي نامه آنکه از پس خورشيدي

   .شد

 قرارداشت، بريتانيا الحمايه تحت بحرين که ملل سازمان در ايران يندگينما هيئت در عضويت زمان در آدميت فريدون
   .بود نوشته حقوقي و ديپلماتيک اسناد روايت به بحرين درباره انگليسي زبان به کتابي

  .کرد تأليف و پژوهش صرف را خود وقت تمام بازنشستگي از پس وي

 قانون اجراي خواهان اي ماده ده اي بيانيه صدور با که بود نويسندگاني جمله از آدميت فريدون انقالب، از پس
 مي گفته که شدند بشر حقوق اعالمه ورعات ساسي زندانان آزادي مطبوعات، آزادي انتخابات، آزادي اساسي،

   .شد قطع 1359 سال از امورخارجه وزارت از او بازنشستگي حقوق دليل، همين به شود
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  احمدي الياس

   نگار روزنامه

   نشين خانه مورخ يت؛آدم فريدون

 و فکري هاي بحث صحنه به بازگشتن براي نه اما داد، پايان نشيني خانه به باالخره ها سال از پس آدميت فريدون
   .بيمارستان به رفتن براي بلکه تاريخي،

   

 و تاس گزيده خلوت نيز بيمارستان در اما است، شده بستري بيمارستان در بيماري خاطر به پيش روز دو از او
 مي سعي نيز آنها و پذيرد نمي را کسي دوستانش و نزديکان از تن چند جز و برود عيادتش به کسي ندارد خوش
 و بيمارستان مسئوالن که چنان و است بخش رضايت او حال همه، اين با نکنند، اعالم را بيمارستان نام کنند

   .شد خواهد مرخص بيمارستان از زودي به گويند مي دوستانش

   

 از دهه سه به نزديک گذشت عليرغم که است ايران در پژوهش هاي چهره ترين برجسته از يکي آدميت ريدونف
 عليرغم هايش پژوهش و است مشروطه حوزه در ايراني مورخ ترين برجسته هنوز اش، اختياري نشيني خانه

 و مقاله نوشتن .اند نگرفته نگيکه رنگ و بوده حوزه اين آثار ترين جدي هنوز انتشارشان، از بسياري زمان گذشت
   .است ناممکن تقريبا او آثار به ارجاع بدون مشروطه، درباره جدي کتاب

 بر عالوه کند، مي متمايز ايراني مورخان ديگر از را آدميت فريدون چه آن
 تاريخنگاري روش تاريخي، وقايع از ها تاريکي و ها ابهام اي پاره زدودن
 با اي زمينه و موضوع هر در هايش کتاب در که اين بر عالوه او .اوست
 از پيش ها آن از برخي که دهد مي اولي دست اطالعات اسناد، به مراجعه

 هم کنار آگاهي و دقت با اطالعات اين و اند نيامده تاريخي هاي کتاب در آن
   .پردازد مي نيز وقايع تحليل به نشينند، مي

 – تحليلي ذکر اما است، مشروطه هدور انتقادي و تحليلي تاريخ نوعي او آثار
 انديشه تاريخ او، .کند نمي کفايت آدميت هاي کتاب توصيف براي انتقادي

 ها بندي تقسيم در توان نمي را او آثار و است نوشته را ايران از دوره يک
 تاريخ فلسفه به گاه که ناميد انديشه تاريخ بايد بلکه ناميد، تاريخي آثار صرفا
   .دشو مي نزديک نيز

 زمينه اين در کمي بسيار هاي کتاب که گرفت پيش در را شيوه اين زماني او
 نه و نظري هاي ارزش لحاظ به نه نيز ها کتاب آن و بود شده منتشر ايران در
 اما کنند، ساماندهي را جرياني بتوانند که نبودند حدي در حجم لحاظ به

 مشروطه، مثل يهاي بحث که زماني در هم آن آدميت، هاي کتاب انتشار
 مشروطه به توجه از موجي توانست کرد، نمي جذب چندان را مخاطبان

   .بگذارد تاثير تاريخي دوره اين به مربوط هاي پژوهش بر و کرده ايجاد

 به او توجه خاطر به ايران غيرمذهبي نيروهاي از برخي .دارد ها طيف همه از مخالفاني آدميت فريدون همه اين با 
 و مذهبي غير نيروهاي به او توجه خاطر به هم مذهبيون از برخي و دارند نقد او آثار به مشروطه در روحانيون نقش

   .غيرمذهبي روشنفکران

 ها چپ از برخي و هستند او منتقد بهاءاهللا درباره او هاي ديدگاه خاطر به بهاييان مثل مذهبي هاي اقليت از برخي
 بر علمي و جدي نقد آثارش، انتشار از دهه سه گذشت با هنوز همه اين با دارند، انتقاد او به او، مواضع دليل به
 شيوه بر هايي نقد آن در که است شده منتشر آثاري اخير هاي سال در اگرچه است، نشده منتشر او آثار

   .است شده مطرح آدميت تاريخنگاري

 .است داشته آدميت آثار به انتقادي هايي اشاره اخير هاي سال در که است کساني از يکي آجوداني اهللا ماشاء
 که برد مي نام ملت مفهوم از گويد، مي سخن مفاهيم تحول و زباني تجربه از وقتي " ايراني مشروطه" کتاب در او
 داده معني تغيير کشور يک مردم معني به سپس و است رفته مي کار به دين اهل معني به مشروطه دوره در

 معناي در نيز مشروطه دوره در ملت و است شده گرفته ناديده معنايي تحول اين يتآدم آثار از برخي در اما است،
   .است شده تحوالت و سخنان برخي از نادرست هاي دريافت باعث و رفته کار به آن مدرن
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 وزارت کارمند عنوان به را خود کاري فعاليت گذارد، مي سر پشت را سالگي ٨٧ سن اکنون که آدميت فريدون
 از پس او .کرد فعاليت رتبه عالي ديپلمات يک عنوان به پهلوي محمدرضا دوره در و کرد آغاز رضاخان دوره در خارجه
 به اتفاق اين است شده گفته منابع از برخي در که گرفت کناره خارجه وزارت از خارجه وزارت در فعاليت ها سال
   .است گرفته صورت ايران از بحرين شدن جدا با مخالفت خاطر

 هاي فعاليت به آن از پس پرداخت، مي پژوهش و تحقيق به نيز ديپلماتيک هاي فعاليت حين در که تآدمي
   .گيرند مي قرار استقبال مورد و شوند مي چاپ تجديد هنوز که کرد منتشر بسياري آثار و افزود اش پژوهشي

 ايدئولوژى" ، "سپهساالر عصر در قانون حکومت و ترقى انديشه" هاي کتاب به توان مي آدميت فريدون آثار از
  .کرد اشاره "ايران مشروطيت نهضت در اجتماعى دموکراسى فکر" و "ايران و اميرکبير" ، "ايران مشروطيت نهضت
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    درگذشت ايران مشروطيت نگاري تاريخ پدر

 در 10/1/1387 شنبه بعدازظهر 3 ساعت در سرانجام و شد متولد تهران در 1299 اسد اول در آدميت فريدون دآتر
    .گذشت در کلينيک تهران بيمارستان

 متولد تهران در 1299 اسد اول در آدميت فريدون دآتر _فرهنگي راثمي گروه _ فرهنگي ميراث خبرگزاري
   .گذشت در کلينبک تهران بيمارستان در 10/1/1387 شنبه بعدازظهر 3 ساعت در شدوسرانجام

 در .بخواند آالس دو ساله يك توانست متوسطه دوره در بعد .بود دارالفنون مدرسه نمونه اموختگان دانش از او
 فارغ 1321 خرداد در و رفت سياسي علوم و حقوق دانشكده به دبيرستان از .داد دست از را شپدر دوران همين

 آه يافت اختصاص اميرآبير خان تقي ميرزا سياسي زندگي بررسي به آدميت دانشگاهي نامه پايان .شد التحصيل
 سال 63 از پس هنوز ابآت اين شد؛ منتشر تهران در 1323 سال در محمود محمود استادش مقدمه با بعد سال دو
 از پس توانسته آه است تاريخي آتابهاي نوادر از و است مانده يگانه او عصر و اميرآبير شناخت در انتشارش از

   .نوشت سالگي 21 در را آتاب اين آدميت اينكه مهمتر همه از و بماند باقي مرجع و معتبر تاليفش از دهه شش

 در او اداري ماموريت نخستين و درآمد خارجه وزارت خدمت به بود حقوق دانشكده دانشجوي آه دوراني در آدميت
 و سياسي علوم دانشكده در لندن در ساله پنج ماموريت دوران در .بود لندن در ايران سفارت در دبيري 1323 سال
 پس .آرد دريافت را خود دآتراي 1941 دسامبر در سرانجام و خواند سياسي فلسفه و سياسي تاريخ لندن، اقتصاد

 دوران در رفت، متحد ملل سازمان در ايران نمايندگي در ماموريت به 1330 فروردين در ايران به بازگشت از
 انگليسي به را الملل بين حقوق و ديپلماسي تاريخ در تحقيق :بحرين جزاير آتاب متحد ملل سازمان در ماموريتش
   .آرد منتشر نيويورك در و نوشت

 .شد هندوستان در ايران سفير بعد سال دو و الهه در ايران سفير 1339 ماه مهر در ملل زمانسا از بازگشت از پس
  .داشت را الهه دادگاه «حكميت دائمي ديوان » در المللي بين داور  سالي 20 آدميت دآتر ها فعاليت اين آنار در

 را محققي هيچ امروز .است آميخته او صخا هاي ويژگي و نوآوري با ايران در نگاري تاريخ عرصه در آدميت دآتر ناِم
  .نباشد آدميت آثار محتاج و آند آار مشروطيت زمينه در بخواهد آه آنيم نمي پيدا

  .است شده چاپ تجديد آثارش همه از بيش و دارد خاصي جايگاه «ايران و اميرآبير » آتاب آدميت دآتر آثار ميان از

 مي دقيقا آن مضامين با آتاب عنوان است؛ مدرن نويسي تاريخ در سيسيا بيوگرافي يك نمونه «ايران و اميرآبير »
 تاريخ نظرگاه از و است گرفته قرار تحقيق و سنجش مورد تاريخ آل در دولتمدار يك شخصيت آه معني بدين خواند

 رشپرو عوامل آدميت دآتر آتاب اين در .گشايد مي مدرن نگاري تاريخ در اي تازه فصل نگارش، سبك در تحليلي
 در را فكري تحول .دهد مي دست به را او شناختي روان هاي رگه و خان تقي ميرزا سياسي و فردي شخصيت
 تقي ميرزا نظم» و حكومت روش .پردازد مي او زمامداري دوران آارنامه به و نمايد مي باز غربي تمدن برخورد
 .گيرد دربرمي را جديد فرهنگ و نشدا نشر و مالي و اقتصادي و سياسي اصالحات نظامي، تاسيسات ،«خاني

  .روزگاران به ماند مي آه است اثري ايران و اميرآبير
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 در آدميت دآتر آزادمنشي » :آورم مي اينجا در ناطق هما از نقل به را او اجتماعي و فردي سلوك از نمونه دو
 رسمي فعال شغل زا آه بود سالگي 42 در فقط .اوست علمي آزادمنشي و راي استقالل قرينه رسمي خدمت
 تقاضاي »:نوشت خارجه وزارت به (بيشتر نه ، آمتر نه ) اي آلمه سه نامه يك در سپس و فراچيد دامن

 آانون دبيران هيات از گيريش آناره او رفتار نمونه ديگر .شد المثل ضرب او جمله اين ، «دارم بازنشستگي
 آانون يك عنوان به را آانون آن دوم بار براي و آمدند هم گرد نو از نويسندگان جماعت 1357 در .است نويسندگان

 انتخاب .بود همه احترام و تاييد مورد آه پذيرفت آدميت را عمومي جلسه نخستين رياست .انداختند راه به صنفي
 توانست مي آه برود پيش صنفيش مسئوليت جهت در آنكه جاي به آانون اما شد انجام هم دبيران هيئت اعضاي
 نه حضرات اين اغلب » :گفت مي آدميت .گشت اي فرقه برخوردهاي ازجمله گوناگون درگيريهاي عرصه اشدب مفيد
 آانون از آدميت لذا «دمكراسي قواعد به نه آانون، صنفي خصلت به نه دارند، اعتقاد عقيده آزادي و قلم آزادي به

  ».بازنگشت هرگز و گرفت آناره

  دهباشي علي                                                                                                
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  فريدون آدميت درگذشت 

فريدون آدميت مورخ و محقق تاريخ مشروطه ايران بعد از تحمل يک دوره کسالت و بستري شدن ناشي از بيماري 
  .گوارشي امروز درگذشت

ها بيمار بود و  تفريدون آدميت مد: "علي دهباشي سردبير نشريه بخارا با اعالم اين خبر در گفتگو با زمانه گفت
  ." سال داشت٨٧امروز بعد از ظهر در حالي در بيمارستان تهران کلينيک درگذشت که 

  گفتگو با علي دهباشي
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   آدميت فريدون دکتر ايراني پژوهشگر و يشمنداند ياد به و ياد با

   (آلمان) اروپا – ايران ملي جبهه عمومي روابط

 از يکي ايران ، وي درگذشت با .درگذشت سالگي ٨٧ سن در آدميت فريدون دکتر ١٣٨٧ ماه فروردين دهم شنبه
 به تهران در ١٢٩٩ سال در نيقزوي خان عباسقلي فرزند آدميت فريدون دکتر .داد دست از را خود بزرگ تاريخدانان

 علوم دانشکده در آن از بعد و تهران دانشگاه سياسي علوم و حقوق رشته در سالگي ٢٢ در وي .آمد دنيا
 اشنامه پايان در توان مي را تاريخ به وي عالقمندي .شد التحصيل فارغ دکترا درجه اخذ با لندن اقتصاد و سياسي

 زمان گذر در ...و رسوم و آداب و عقايد افکار، از ايآميزه تاريخ که کنيم قبول اگر .نمود مشاهده اميرکبير مورد در
 شيوه محتاج آن تحليل و رويداها و واقعيات وارزيابي تحقيق .است بيني روشن و نگري واقع به نياز آن بيان ، است
 از ها واقعيت وتفکيک شناخت در و جخار نگاري تاريخ آلود مه فضاي از بتوانند فردا ومحققان عالقمندان که است اي

 شيوه با که است نويسندگاني از يکي آدميت، دکتر .برند بهره -باشدمي ضروري اما دشوار امري که - هابافته
 اجتماعي – سياسي نهضتهاي از تحليل و سياسي انديشه در ، صحيح و مدرن ارزيابي و تحقيق و نگاري تاريخ
 .باشدمي دوره آن متفکران ويژه خردگرايي بينش با بيشتر که کند مي اشاره اتينک به مشروطيت، ويژه به معاصر
 را وي ايران، تاريخ معاصر هايانديشه و رويدادها تفسير و شرح و مشروطه نهضت فکري پيشتازان افکار در تحقيق

 از آدميت فريدون دکتر .ودنم مشاهده و ارزيابي را معاصر نهضت زواياي تمام که کرد تبديل تاريخداني و پژوهشگر به
 "... : ميشود گفته که اين با داشت سزائي به سهم ايران در مدرنيته تفکر و ادبيات ترويج در که بود نويسندگاني

 آثار طريق از بود، قزويني خان عباسقلي پدرش نيز و خان ملکم ميرزا تأثير تحت که را خود هايانديشه و آراء آدميت
 مشروطيت عصر در تحقيق و مطالعه صرف را خود وقت تمام١٣۴۴   سال از ايشان . "....داد اشاعه علمي مکتوب
 بيش در را ايران معاصر ايران تاريخ آغازين دوران اجتماعي سياسي حوادث ترين مهم ، سال٢٠ از بيش طي و کرد

http://www.zamahang.com/podcast/2008/20080329_Azadeh_Asadi_Ali_Dehbashi.mp3�
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 بنيان جايگاه در نگاري تاريخ رنمد روش از استفاده با آدميت دکتر .کرد منتشر و تاليف مقاله و کتاب عنوان٢۵   از
   .شاد روانش و گرام يادش .دارد قرار ايران مدرن نگاري تاريخ گذار

   (آلمان) اروپا – ايران ملي جبهه عمومي روابط

   :از عبارتند آدميت دکترفريدون آثار مهمترين

 -۴ ايران و اميرکبير -٣ نايرا مشروطيت نهضت ايدئولوژي -٢ سپهساالر عصر در قانون حکومت و ترقي انديشه -١
 نهضت مقدمه و آزادي فکر -۶ ايران مشروطيت نهضت در اجتماعي دموکراسي فکر -۵ رژي امتيازنامه بر شورش

 آقاخان ميرزا هايانديشه -٩ طالبوف هايانديشه -٨ زاده آخوند فتحعلي ميرزا هايانديشه -٧ ايران مشروطيت
 آثار در اقتصادي اجتماعي و سياسي افکار -١٢ تاريخي فکر در آشفتگي -١١ تاريخي مقاالت مجموعه -١٠ کرماني
  .ايران در نگاري تاريخ انحطاط -١۴ نوري اهللا فضل شيخ آراء و عقايد -١٣ قاجار دوران نشده منتشر

    

  شد سپرده خاكبه آدميت فريدون پيكر

 در خانوادگي، مقبره در بيمارستان از تشييع از س÷ امروز ظهر پژوهتاريخ آدميت، فريدون پيكر :آنالين جم جام
   .شد سپرده خاكبه (س) زهرا بهشت

 و خواند مشيري فريدون از را شعري ، بخارا نشريه مسوول مدير ، دهباشي علي مراسم اين در ايسنا، گزارش به
   .آرد مرور را آدميت هايفعاليت و آثار ارزش و زندگي

 در تنفسي، و گوارشي بيماري از ناشي عوارض دليلبه سالگي، 87 سن در گذشته روز عصر آدميت فريدون
 پژوهشگران، نويسندگان، از جمعي حضور با و بيمارستان از امروز صبح و درگذشت کلينيکتهران بيمارستان
   .شد تشييع ايران، آتاب خانه تاريخ نشريه مسووالن و آتاب خانه از يانماينده

   .دارد شهرت ايران در مشروطيت عصر و نوگرايي دوران تاريخ يدرباره پژوهش خاطربه بيشتر آدميت

 بود، ساله20 آه وقتي «ايران و اميرآبير» عنوان با را خود اثر اولين تهران، در 1299 سال متولد آدميت فريدون
 از سپس .رفت سياسي علوم و حقوق دانشكده به تحصيل يادامه براي و آرد تحصيل دارالفنون در .آرد منتشر
 1330 سال در هرچند .شد ديپلماسي روابط تاريخ دآتراي دريافت به موفق لندن سياسي علوم و اقتصاد دانشگاه

 دليلبه ، پژوهتاريخ  شهبازي عبداهللا گفتهبه اما شد، معرفي ملل سازمان در ايران رسفي ترينجوان عنوانبه
 و شد بازنشسته موعد از زودتر ايران، از بحرين جدايي با مخالفت در اينامه انتشار و وقت دولت مواضع با مخالفت

   .پرداخت تاريخي هايزمينه در آثاري انتشار به تنها آن از پس

 در انگليسي زبان به 1955 سال در او ينوشته «المللبين حقوق و ديپلماسي تاريخ در تحقيق ن؛بحري» آتاب
 آخرين نيز «آزادي بحران و اول مجلس» عنوان با «مشروطيت نهضت ايدئولوژي» آتاب دوم جلد .شد منتشر نيويورك
   .است شده منتشر ايران در پيش دهه يك او از آه است اثري

 فتحعلي ميرزا هايانديشه کرماني، آقاخان ميرزا هايانديشه مشروطيت، نهضت مقدمه و ديآزا فکر البته
 نهضت در اجتماعي دموکراسي فکر قانون، حکومت و ترقي انديشه تبريزي، تالبوف هايانديشه آخوندزاده،
  .روندمي شماربه وي آثار ديگر ازجمله ايران و اميرکبير و ايران مشروطيت نهضت ايدئولوژي ايران، مشروطيت

   

  

http://www.forough.net  

http://www.forough.net/
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  آدميت با وداع

  تسبيحی صالح

 تاريخ ماندگاری خاصه و است ايران در مدرن نگاریتاريخ بزرگ تعبيری به او .درگذشت ميتآد فريدون گیتازه به
  .اوست احترام و خاطر به نوشته اين.اوست مديون مشروطه

 تا رفت ما کهن ینگارانهتاريخشبه متون سراغ به بايد !ندارد تاريخ اصال است، ننوشته را اشتاريخ که کشوری
  .است داشته ما یغبارگرفته تاريخ بر بادی کجا تا «آدميت» ثالام توجه و تالش فهميد

  شد؟ متأثر او فقدان از و داد سر را اشسوگ بايد چرا و کرد؟می چه بود؟ که او اما .درگذشت آدميت فريدون

 از عبور با و کردند خويش واالی هایانديشه فدای را شدن شناخته نام و شهرت که بود گانینويسنده نماد او
  .پرداختند تاريخ در تأمل و انزوا به روزمره، تمايالت

 امين دکتر» از توانمی کرد، اشاره گزيده، را انزوا در زيستن اما زنده، چند هر ديگر هايینمونه به بشود که آن برای
 آن «ضویمرت دکتر» و اندکرده بازخوانی و تصحيح «العباد مرصاد» چونهم را بسياری عرفانی کهن متون که«رياحی
 تا برسد فرا شانمرگ جشن تا شد منتظر و برد نام او «حافظ مکتب» درخشان کتاب و شناسحافظ مردبزرگ

 درج تلخ و ريز خبری و بکشند دست گلزار محمدرضا و دايی علی به روزه هر توجه از لختی ها،سايت و مطبوعات
  !الباقی هو :که بگذرند و کنند

 یاشاره با ،«آزادی بحران و اول مجلس» خود مندارزش کتاب در آدميت فريدون
 در آغاز همان از مجلس کاربری تغيير و ما کشور در پارلمانی نظام مشکالت به مستقيم
 تاريخی تأويل با و گيردمی کمک فکری ابزاری عنوان به «هرمنوتيک» از ايران،
 که است يرانو بستپای که دهدمی نشان ظرافت به ايران، دموکراتيک هایبحران
  .کندمی ويران را خانه

 مکرر شکل به خود تاريخی الگوهای بازسازی حال در مدام و ندارد حافظه که قومی
  .گذاشت نخواهد جلو به گامی هرگز است،

 گرفته قرار خود از پس گاننويسنده استناد مورد بسيار «آدميت» متون منظر اين از
 ديگران و «ايران در انحطاط تئوری» بر نیمب خود طرح در «طباطبايی سيدجواد» .است
 منبعی و تزلزل بدون مالکی عنوان به را «آدميت» هاینوشته معاصر، تاريخ بررسی در

 بيرون گذشته کتب الیالبه از را واقعيات است آرده تالش نويسنده هاآن در که محکم
  .اندداده قرار اتکا مورد بکشد،

 هایريشه مکاتبات و مشروطيت دوران اسناد تر،تمام هرچه دقتی به «ايران در اجتماعی دموکراسی فکر» در او
  .است کرده بررسی داریامانت نهايت در (تبريز در زادهتقی و اوغلی عمو خان حيدر چونهم) را مشروطه

  !بودند نيامده وجود به ما تاريخ طول تمام در چرا هاآدميت امثال که دريغ راستی به

 کار آغاز و شاه مظفرالدين سلطنت پايانی دوران و نخستين مجلس دوران نوپای آزادی هب جايی در آدميت
 ميان جنگ در خشونت و قهر که اعتقاد اين با و گيردمی بررسی مالک را صغير استبداد از پيش شاه، محمدعلی

 اول مجلس و آزادی یدوره در تندرو هایانقالبی رفتار خشونت و قهر نقد به است، ناپذيراجتناب استبداد و آزادی
 در کهن استبداد گاهدست و مطلقه دولت اگر دوره آن ايران در" :نويسدمی درستی به و اعتراض سر از و پردازدمی
  ".نداشت وجود حالتی چنين اما کرد،می فرق کلی به قضيه ماهيت بود کار

 و پابرجاست هنوز که دهدمی نشان را بزرگی تاريخی معضل شده، انجام او توسط که خشونت نقد که بينيممی
  .است کرده تبديل طلبیجنگ جنون به گاه ايرانی نزد را قهر به تمايل

 ما که نتايجی شد،می فراگير خواهانمشروطه نزد انقالبی طلبیخشونت به راجع نقد ميزان اين اگر رودمی گمان
  .بودمی ترلیمتعا بسيار گرفتيممی انقالبی کردهایروی از مانتاريخ در

  .يابدمی امتداد و آوردمی خون که است خون اين که زيرا

 در آمده دست به آزادی ميزان و کندمی نقد خواهانمشروطه جانب از را مشروطيت ميانی دوران خشونت آدميت
  .داندمی زيادی و زايد و موردبی امری را خشونت اين نتيجه در .دهدمی قرار توجه مورد را زمان آن
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 اسرافيل صور یروزنامه در که اعالنی به اشاره با بود نشسته ثمر به کجاها تا آزادی دهد نشان که آن برای آدميت
 گاهدست و گرفت تعلق ملی مجلس به حاکميت پارلمانی یمشروطه ايجاد با" :نويسدمی چنين شد، چاپ

 شدند شناخته رسميت به (تظاهرات و اسیسي اجتماعات و قلم و بيان آزادی) آزادی حقوق .بود گردش در مجلس
 نه اما کردند، منتشر روزنامه در را دولت رئيس کشتن اعالن که رسيد جاآن به آزادی .کردند پيدا عملی روقلم و

  ".يافت انتشار آن نام به اعالن آن که انجمنی نه گشتند نويسروزنامه معترض

 ميرزا هایانديشه» انتشار و بررسی به فکران،روشن ریتکرا هایگرفتاری دريافتن برای 1349 در «آدميت»
  .پرداخت خواه،مشروطه مهم و تبعيدی فکرروشن ،«آخوندزاده علیفتح

 خود گانآينده برخالف و گرفت پيش در سازنده شکلی به را او نقد ،«آخوندزاده» متون نقل بر عالوه کتاب اين در او
 ما تاريخ کار به چهآن تفکيک طرح (راندندمی چوب به را خويش آيندناخوش چيز هر که احمدآل جالل چونهم)

 و احواالت شرح و نويسیتذکره و نگرفت پا چندان متأسفانه که سياقی و سنت .انداخت در ناسره، از آيد،می
  .کند کنريشه که نتوانست را حضرات حاالت

 و نقد و انتقادها و هانامه آن اشارزنده کتاب در دميتآ" :نويسدمی «ايرانی یمشروطه» کتاب در آجودانی ماشااهللا
 با را ما تواندمی ما، ديدگاه از هاآن مجدد طرح و بررسی و نقد .است داده قرار بررسی مورد دقت به را نظرها
  ".کند آشنا مشروطيت نهضت بزرگ مشکل با حقيقت در دوره، آن فکرانروشن اساسی مشکل

 آن یانديشه روشن هایجنبه به يافتن دست و زوايد تراشيدن و سازیپاک آدميت، تاريخی تحليل حقيقت، در
  .گيردمی بر در را هاانديشه آن در تکاملی و تکوينی سيری نتيجه در و جامعه بر هاآن تأثيرات گان،نويسنده

  .ستتاريخی حرکتی خود اين و

 :است آرده نقد «الدوله مستشار» از را او ادانتق و است زده «نقد نقد» به دست آخوندزاده نقد در آدميت
 او بينش و دانش که ستانتقادهايی (الدوله مستشار کتاب) «کلمه يک» بر علیفتح ميرزا یسنجيده انتقادهای"
 باز شريعت به هاجويینکته آن اما است، منعکس نيز او پروتستانيسم یفلسفه در و .سازدمی نمايان را

 یاعالميه از عينا کهبل نبود، دينی احکام یپرداخته رساله آن ینويسنده عقايد .«مهکل يک» به نه گشتمی
 و و عامه مقبول را خود طرح کهآن برای فقط .بود شده گرفته فرانسه 1791 اساسی قانون و 1789 بشر حقوق
 گواه خود گفتار صدق بر را یاحاديث و آيات است، آورده را فرنگی انقالب اصول نگويند و گرداند استبدادی دولت اهل
 قانون بر ناجوری هایوصله اغلب روايات و آيات اين که است اين دانست وارد توانمی آن بر که انتقادی .بود آورده

  ".بودند فرانسه اساسی

 واسطهبی را آن و برويم فرو انديشه به که بايد است، نوشته ديگری چهآن خواندن با که آموزدمی ما به آدميت
  .است نشده موجود چنانهم ما تاريخی فرهنگ در که ساده غايت به يینکته .نپذيريم

 و تاريخی محلی، شرايط انگاشتن ناديده و امور یپينه وصله که دهدمی نشان نيز را مغفول ینکته اين نيز و
  .کشاندمی بستبن به را کشور يک تاريخ اندازه چه تا جغرافيايی

 نوشتن چيز هر از بيش اشنويسیتاريخ که آورد رو تحليل به و انداخت تاريخ به نظر یکشور و زبان در آدميت
  .کردمی روايت را آنان عدل و دربارها یکنندهخيره نور و رنگ و .بود آنان فتوحات شرح و شاهان یتذکره

 مرور با ن،شادرخشان نثر از گذشته «جوينی گشایجهان» يا و «طبری» ،«بيهقی» چون هايیتاريخ در
 داریمملکت در او آيين و رانحکم احوال شرح مفهوم به را تاريخ که ايممواجه دربار هایبنويس ميرزا یدارانهجانب
 فتح آن در که است پردازانهداستان و آميزاغراق برخوردی مانتاريخ با ما غالب برخورد نيز روزام حتا .اندداده تقليل
  .شودمی تلقی ملی افتخارات عنوان به ممالک رديگ مردمان کشتار و زمين

 را راه خود اين و .اندشده پيچيده راز و رمز و قداست از يیهاله در هاتذکره اين مدد به ايران تاريخی هایشخصيت
  .است بسته تيز و تند و روشنگرانه نقد بر

 مورد و کرده تکه تکه اندبوده زمان جنس زا که را آن جوارح و اعضا و کشيده تشريح ميز روی را معاصر تاريخ آدميت
  .است داده قرار تأمل

 ميرزا که دورانی .است بررسيده دقت به را مشروطيت -پيشا دوران ،«قانون حکومت و ترقی یانديشه» در او
 تمدن و علم تکاملی روند و فرنگ فرهنگ با را شاه ناصرالدين تا نمود را هاتالش نخستين سپهساالر، خان حسين
  .سازد آشنا آن مدرن

 از پس، آن از گاننويسنده تمام که شد زياد قدرآن نويسیتاريخ به نياز مشروطه، عهد در نوين یانديشه گرفتن پا با
  .بردند کشور تاريخ آتش بر دستی نزديک، يا دور
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 عنوان به تاريخ، از تحليلی و جامع تحقيقی آرد تالش و آمد ميانه به زبان و زمينه همين در نيز، آدميت فريدون
  .دهد دست به خويش، ملت یحافظه

 طرفی مشروطيت دوران فکرانروشن از نوشتن و زدن دريا به دل طرف، يک او زحمات تمام گفت جرأت به توانمی
 ناکام تمرين نماد کهبل اند،زنده هنوز که اندداشته مخالفانی تنها نه خواهمشروطه گاننويسنده که زيرا .ديگر
  .هستند ايران تاريخ عقالنی تفکر و وکراسیدم

 گراغربی چونهم) هانارسايی يیپاره از گذشته که زد دست کسانی شناسايی و بازخوانی نقد، به آدميت
 هاايرانی برای عمال ،(شد او به راجع احمدآل چون گانینويسنده شدن راهگم موجب ملکم،که ميرزا خواندن

  .بودند مانده ناشناخته

 تنها نه که است داده نشان خويش هاینوشته ديگر و شد آورده مثال طور به که زادهآخوند یرساله در او
 از ترمهم و خود مملک شناختیجامعه اصول به راجع کهبل است داشته اروپايی تمدن به راجع جامع اطالعاتی

  .است داشته زيادی بسيار آگاهی شيعی فقه و مذهب همه

 به بتوان که ساخت داالنی آن از و آورد در ما سر پشت در حائل ديواری حالت از را تاريخ که بود او امثال بلند همت
  .پرداخت تماشا به و شد وارد آن

  .دارد عهده به فکرروشن يک که باشد تالشی اصلی ینتيجه و وظيفه ترينمهم کار اين شايد

 مرده نفس اين بزرگ خالی جای تا است الزم تن هزار ندچ تن، چند چنين هايیانسان مرگ با انديشممی خود با و
  کند؟ پر را

  زنجان 

  تاريخ و فرهنگ شهر زنجان

http://zanjancity.blogfa.com 

 ابراهيم زنجانی

  

   "چهارم مجمع" معماي

 با ديگر کس هر از بيش پدرش اسناد به دسترسي دليل به که آدميت، خان عباسقلي پسر آدميت، فريدون
 مجمع نخست، مجمع :کندمي معرفي مجمع چهار از مرکب را جامع سازمان دارد، آشنايي آدميت جامع تشکيالت
 که بود اسکندري ميرزا سليمان حقون انجمن ديگر مجمع .شدمي اداره خان عباسقلي خود توسط که بود آدميت

 فريدون .بود پاقاپوق آن مقر و کردمي اداره غالمرضا ميرزا حاج را سوم مجمع شد، جدا جامع از 1325 اواخر در
 زادهتقي از آدميت جامع عضو مجلس نمايندگان فهرست در او «.شناسيمنمي را چهارم مجمع» :نويسدمي آدميت

   .است جامع در او عضويت منکر  و بردنمي منا

 واقع، در .کندمي سکوت آن درباره داليلي به ولي شناسدمي خوب را «چهارم مجمع» آدميت فريدون من، گمان به
 و رسوايي و آدميت جامع انحالل و فروپاشي به کار سرانجام که بود «چهارم مجمع» اين انگيز فتنه نقش دليل به

 به آن ميراث و گرفت قرار واقعه اين عاملين از عميق نفرتي پايه در امر اين .کشيد خان قليعباس شوم فرجام
 غيرعادي و شديد ايکينه خود آثار در آدميت فريدون که است دليل اين به .يافت انتقال خان عباسقلي پسران
 موضوع، با ارتباطبي گاه موارد، اريبسي در و داردمي ابراز او سياسي و فکري وارثان و حاميان و زادهتقي به نسبت

 پسر) زادهملک مهدي و آباديدولت يحيي چون ،«چهارم مجمع» اين به وابستگان مقابل، در و تازد؛مي ايشان به
 آدميت، فريدون مثال، براي .خوانندمي «شارالتان» و «بازحقه» را آدميت خان عباسقلي ديگران، و (المتکلمينملک
 اخالقي تقيد و داده دست از را اشديني تقيد» که نامدمي «حقيقتيبي آخوند» را زادهتقي مود،مح محمود قول از



 

  ١ ويژه نامهء فريدون آدميت       

 ميرزا خواند؛مي «سياسي دالل» و «انگليس سفارت با مرتبط» را آباديدولت يحيي است؛ «نگرفته را جايش هم
 او، اقتدار اوج در علم، سداهللا امير به داند؛مي «انگليس سفارت خبررسان و عامل» را خراساني نجات محمد
   :نويسدمي همه از ترمهم و تازدمي

 که سازدمي آشکار آنان ايادي و کسان اين پليد اعمال دفتر ...است پرستيبيگانه دستگاه يکپارچه بهائي فرقه
  .باشند بيگانگان گوش به حلقه غالمان زمره در جملگي

 عمق با که جديد، محققين برخي براي که است آدميت فريدون الئيک فکري دستگاه در غيرعادي رويکردي اين
 در اشبرجسته جايگاه رغمبه آدميت، دليل اين به و نيست درک قابل ندارند، آشنايي آن ميراث و تاريخي حوادث

   .است گرفته قرار انتقاد مورد گاه ايران، جديد تاريخنگاري بنيانگذاري

 با است مغاير اين و دارد حضور «سيدزاده» نامبه شخصيتي قالب در نيز، زادهتقي حسن سيد استبداد، شراره در
   زنجاني، نوشتهبه .است منکر جامع در را او عضويت که آدميت فريدون نظر

 ملل و دول پولتيک و سياسي ترتيبات و جديده علوم و فنون از و آراسته هنر و علم انوار به است جواني [سيدزاده]
 و وقار نهايت با جواني آن در .حميده اخالق و فضايل و عالي هوش صاحب متعارف فوق هايآدم زا ...دارد خبر زياد

 باالتر را جوان اين نموديم نشريات از صحبت قدري ...دارد حقيقي صداقت و رفاقت آراسته، عقل و عفت و سنگيني
 ترقي و وطن تمدن عاشق و [تشارالدوله؟مس خان صادق ميرزا] زادهخان و [تبريزي؟ آقا ابراهيم ميرزا] زادهشيخ از

  .نداشت منظور را چيزي خط اين جز جواني شور و حرف مقوله از و .ديدم خود مملکت
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  آزاديخواه ايراندوستي ، آدميت دآتر ياد زنده

    برومند بهروز

 آدميت فريدون نمودندواستاددآتر مهرباني ، دهباشي علي سرور ام گرامي دوست1382سال ماه فروردين 26 روز 
   .گردند رخاط آسوده ايشان تاازتندرستي آوردند من نزد را

 بخوبي و.بيمانندبود ايشان وتوان آرامش .بودند گذارده سر پشت را زندگي بهار 82 زمان آن در فرهيخته استاد
   . باشد مي استاد خود از بيشتر عزيز دهباشي نگراني بودآه روشن

 باره هرچنددر انديشم نمي وحال گذشته در او اجتماعي جايگاه و پيشه و آار بيماربه بررسي هنگام هيچگاه من
 مي ايشان تندرستي باره در آه پرسشي با همزمان . بگيرم پي را خود پيشين روش نتوانستم فرهيخته استاد
 آه بيادآوردم و گذشت ديدگانم برابر از بودند آرده ايران فرهنگ و تاريخ و ايرانزمين براي ايشان آه خدمتهايي آردم،
 رفته ياد از هاي گوشه نمودن روشن اش نگراني تنها ، سال 60 درازاي در نشسته من برابر در آه اي ارزنده انسان
 امير بار نخستين . اند آوشيده آباد و آزاد ايراني سرفرازي براي گذشته در آه است بوده آساني هاي آوشش

 اين آوشيدم مي چند هر آمد مي بيادم ايشان از ديگر آتابي پرسشي هر با شناختم ايشان هاي نوشته با را آبير
   ؟ نه يا دارند فراموشي آيا آه بپرسم ايشان از نخواستم . شد نمي باز بزنم هاراآنار آوري ياد

 آردني باور برايم ؟ اند نوشته چه گذشته در دارند ياد به ببينم تا پرسيدم ايشان از آرماني خان آقا ميرزا باره در
 خردورزي زمينه در اي تازه هاي آگاهي بودم آموخته ايشان آتاب از آنچه از گذشته آه شدم شادمان بسيار و نبود
 با آه است روزگاري اندازه همان به استاد ياد چگونگي دريافتم آه آردند بازگو من به آرماني خان آقا ميرزا

 ما نبود آارسودمند اين اگر بسا چه . نوشتند را آرماني خان آقا ميرزا ارزشمند آتاب ستودني و ارزنده آوششي
 را خود جان آساني آه دريابم اگر دارد افكندگي سر بسيار من براي . نداشتيم بياد هم را آرماني خان آقا زامير نام
 اگر آه بردم پي بيشتر روز آن در . نشناسم را بماند آباد و آزاد ايراني تا اند داده دست از را خود سر و اند نموده فدا
 مانند بي استادي هاي آوشش وامدار ام شده آشنا ديگران و زاده دآخون آرماني، خان آقا ميرزا چون آساني نام با

 آه دانستيم نمي ما آردند نمي آوشش گذشتگي خود از با ايشان اگر .باشد مي آدميت فريدون دآتر چون
   . داشتيم نمي سربلندي راه در تالش براي نبز سرمشقي و اند آرده ها جانفشاني چه ما پيشينيان

 آه من ،و نبود ها درآليه پيامدآزاري ايشان بيماري ، آوردند من نزد را استاد بار 6 دهباشي رورس سال 5 درازاي در
 خودم دهباشي مانند آوشيدم ميخواستم، آمك همكاران ديگر از بود نمي آار در آليه هنگاميكه،بيماري درگذشته
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 به تن استاد آه بود آن در آار سختي . اهمبك استاد شاگردان نگراني از بتوانم تا ببرم همكاران ديگر نزد را ايشان
 روز دو از چنداني دلخوشي استاد آه دريافتم من و دادند نمي بيماري ريشه شدن روشن براي ما پيشنهادهاي

 ،ريشه اآنون و گذشته ناخوشايند رويدادهاي آه بردم پي زمان گذشت با.ندارند آنوني زمان در زيستن بيشتر
 دادن نشان براي بحرين رفتن دست از هنگام به را خود آار نيز1350دهه در آه مانگونهه.باشد مي ايشان آزارهاي
 تاريخ درازاي در ناگوار رويدادهاي آه گفت ميتوان بدرستي و ، نمودند رها ميهن مام از بحرين جدائي از خود خشم

   . بود زده آسيب را فرهيخته استاد تندرستي ،

 از خوبي نشانه آدميت دآتر آه داد نشان من به ايشان هاي پاسخ و نمودم فتگوگ ايشان با باره اين در يكبار من
 گذشته اندآه آزاده دانشمندي و توانا اي نويسنده تنها نه و. ميباشند “ مباد من تن نباشد ايران چو” : سروده نماد
 آار ميهن زيان به و ارندند سازگاري ايشان هاي انديشه با آه دستگاهائي با داند مي درست آنچه براي نوشتن از

 ازخودگذشتگي اين.نمايد نمي سازش به وادار را ايشان نيز مادي بزرگ هاي نمايدومقام نمي همكاري آنند مي
 گفته به آه است آن ايشان از ايرانيان ستايش هاي نشانه از يكي.ماند خواهد و است بوده روشن همگان بر ها

 استاد به بود ياد به را خود عكس مصدق محمد دآتر ياد زنده يرانا ملت گذشته در پيشواي ايشان همسرگرامي
   . اند آرده هديه آدميت دآتر

 ناميدن عرب با ايرانيان ما شناسايي و فرهنگ به ها عرب آه هائي ازآسيب را خود نگراني ديدار آخرين در
 بهره استاد دانش از خواستم نآ پي در و گذاردم ميان در ايشان با بيروني و پورسينا و رازي چون دانشمنداني

 بيشتربه ها عرب از رهگذر اين در ايرانيان از بسياري گفتند اندوه همراه بياني با استاد آه بود آور درد ، بگيرم
   . نمايند مي زده عرب ايرانيان آه است هائي ويرانگري است دهنده آزار آنچه و اند رسانيده آسيب ايران فرهنگ

 . باشد بوده بيماريزا استاد براي است رفته زمين ايران در دانش و فرهنگ بر آنچه زياد اندوه آه هستم آن نگران من
   .نمودند پرداخت ايران سربلندي براي آه بود بهايي نيز ايشان بيماري استاد، جانفرساي هاي آوشش از گذشته

 لوله آه هنگامي:اند خوانده فرا را من بارچگونه آخرين بگويم بدنيست گفتم بيادداشتم ازاستاد آنچه آه اآنون
 . “برومند” نوشتند آن روي و خواستند آاغذ و مداد خود فداآار همسر از بگويند سخن نميگذاشت تنفسي راههاي

 آساني از يكي نمودندو مي نگهداري ستايش خور در آوششي با استاد از شناسان گوهر آه بگويم بايد پايان در
 نيمه و نيمروز بامداد، ، ها زمان همه در دوستان ديگر با آه باشد مي گرامي شيدهبا علي ، ستود را بايداو آه

 ناز به جانت و تن آه” گفت ايشان به بايد نمايد ياوري و همراهي را استاد آه ميكوشيد نگراني با شب هاي
  .“ مباد نيازمند طبيبان

   خورشيدي 20/1/1387
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