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   فريدون آدميت و بهاييان

  تورج اميني

  ١٣٨٥ آذر ٤

 ايرانيان در تاريخ فريدون آدميت شناخته شده ترين مورخان ايراني دهه هاي اخير است که در باره تحوالت انديشه
معاصر و خصوصا در باب سير تغييرات سياسي و مذهبي در جامعه ايران تا زمان انقالب مشروطيت ، کتاب هايي 

از زماني که رساله دکتراي او در باره اميرکبير منتشر گشت ، به توالي ، آثارش از مراجع بي . چند تحرير کرده است
ا که تأليفات آدميت در تحليل تاريخ ايران صورتي علمي داشت و براي چون و چراي تاريخ واقع شد و از آن ج

  . نخستين بار نيز بود که ارائه مي شد ، مقبوليت همگاني را شامل حال خود کرد

در واقع در روستاي ايران که اکثر مردمان و مورخانش نابينا بودند و هيچ کس از بازي فوتبال تاريخ چيزي نمي 
ن در مقام مارادونايي ظاهر شد که به هر طرف شوت کرد ، همه کس آن را گل پنداشت و دانست ، آدميت ناگها

اين در حالي بود که به اعتقاد من ، دروازه فوتبال تاريخ روشنفکري در ايران ، اصال جايي نبود که آدميت به همگان 
مان بينايي خود را به دست اينک که دست و بال ما بازتر شده ، چشم هاي! گفته بود که به آن سمت شوت کنند

آورده ، سوادمان بيشتر گشته ، به مراجع اصلي رجوع مي کنيم ، توپ روي پاي ما هم سوار مي شود و زمين 
  . بازي و اجزايش را نيز به درستي مي شناسيم ، مي بينيم که شوت هاي آدميت اکثرا و عمدا در اوت بوده است

فريدون آدميت از کوري و بي توجهي اهل تاريخ و مردمي که : گويممي خواهم حرف آخر را همين اول بزنم و ب
تعلقات تاريخي داشتند ، سوء استفاده نمود و به خوبي و کامال آگاهانه راه تاريخ نويسي مشروطه را زد و گاهي 

بايد ن. چنان پرت و پالهايي به خورد ايرانيان داد که تجزيه و تحليلش کار يکي دو صفحه و يکي دو کتاب نيست
فراموش کنيم کسي که آگاهانه قدم در راه کج مي نهد و هوشمندانه تمام قواي خود را براي کج نمايي ، پنهان 

به کار مي گيرد ، به هيچ وجه نمي تواند آدم صادقي باشد و کسي که صادق نيست ، .... کاري ، دروغ پردازي و 
   .ديگر مردمان نبايد به سخنان او تکيه و توجه کنند

حتي به اين حد کتاب هايش مرجع و مأخذ اهل نظر است که .  آدميت مورد توجه بسياري بوده و هنوز هست  اما
ما بايد صبر کنيم تا امام زمان :  مي گفت١٣٧٨کسي همچون مرحوم محمد مددپور که در سمينار مشروطه سال 

ميت کتاب هايي در باب تخطئه سير ، وقتي بر خالف نظر آد! بيايد و بگويد که مشروطه اتفاق خوبي بوده يا نه
، مهم ترين مراجعش کتاب هاي خود آدميت بود و از اين جالب تر اين که مثال از نظرات فريدون ) ١(نوشت! انديشه

تأسف . آدميت استفاده کرد و نقشي کامال بر عکس آن چه او نشان داده بود ، از آقاخان کرماني به تصوير کشيد
ي دانست آن نقشي که آدميت از آقاخان کرماني بر کاغذ زده است ، نقشي کج و چپ بارتر آن که آن مرحوم نم

  . اندر قيچي است

اين که هنوز کسي پيدا مي شود که در جمهوري اسالمي به خود جرأت مي دهد ، کتابي مي نويسد و به تشريح 
، نشاني وثيق از ) ٢(و را ادا کندو توضيح آثار آدميت مي پردازد و در مقدمه سعي مي نمايد که حق تاريخ نگاري ا

اين موضوع دارد که آدميت هنوز در تاريخ نگاري روشنفکري ، مقام مرجعيت و فقاهت دارد و اگر چه او در اين حدود 
  .بايکوت بوده ، اما سخنش کماکان در ميان مورخان جايگير و متمکن است) در زمان حکومت فقها (  سال ٣٠

http://lab.negah.org/
http://negah.org/
https://www.newnegah.org/images/stories/pdffiles/teaching.pdf
https://www.newnegah.org/images/stories/pdffiles/anna.pdf
https://www.newnegah.org/images/stories/pdffiles/anna.pdf
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يکي آنان که سوابق تاريخي خانواده شان : ه تأثير گرفتگان از آدميت دو دسته اندبه سادگي مي توان فهميد ک 
مشابه سوابق خانوادگي آدميت است ، همچون خودش مي انديشند و هدفمند در پي مثله و رنگ کردن تاريخ و 

ز لقمه هاي جويده مورخان برآمده اند و دسته اي ديگر که حال و مجال رجوع به اسناد اصلي و اوليه را ندارند و ا
 ٦٠تاريخ نويسي علمي ايران . شده آدميت تغذيه مي کنند و گمان مي برند که کاري کرده اند و چيزي فهميده اند

سال گرفتار و تحت تأثير اين دو دسته بوده تا هزاران صفحه و کتاب در وارونه کردن حقيقت تاريخي ايران و خصوصا 
در حالت غير علمي خود (  سال پيش از آن نيز تاريخ نگاري ايراني ٤٠م که ديگر بگذري. انقالب مشروطيت بنويسند

   !همان منت را بر گردن دارد) 

مي دانم که داعيه ام داعيه بزرگي است و بسياري از مورخان را خوش نخواهد آمد و آنان را فورا بر آن واخواهد 
ز بايد بگويم بزرگي داعيه من بيش از آن چه منوط اما در همين آغا. داشت تا مرا به خودپسندي و غرور متهم کنند

براي آن که بتوانم . به علم و دانش من باشد ، به حضيضي بستگي دارد که تاريخ نويسي ايراني در آن افتاده است
موقف و موضع تاريخ نويسي ايراني را نشان دهم ، هيچ کاري بهتر و الزم تر از آن نيست که يکي از ارکان آن را 

در اين ميان آن چه که متفق القول مورخان . و تحليل کنم و نقدي بر نوشته هاي ستون اصلي اش بياورمتجزيه 
   .ايراني است ، مهم ترين و شايد بزرگترين رکن ، فريدون آدميت باشد

 ذهن براي چنين کاري الزم است در ابتدا هدفمندي فريدون آدميت را در تاريخ نگاري شرح دهم تا بتوانم پس از آن ،
در اين صورت است که خواننده . خواننده اين نوشتار را به درستي شواهدي که خواهم آورد رهنمون و معترف سازم

اين نوشتار ، اگر هر يک از آثار فريدون آدميت را دوباره مطالعه کند ، خواهد فهميد که چه پروسه انديشيده شده 
نست که دليل به کار گيري آن روش ها و استدالالت چه چيز اي در تلو تاريخ نگاري هايش نهفته است و خواهد دا

   .بوده است

خالصةالکالم اين است که آدميت در کار تاريخ نگاري ، در پي حذف نام بهاءاهللا و بهاييان از داستان روشنفکري 
فته است که تمام تالش آدميت بر اين نه. خصومت او با آيين بهايي و بهاييان من کل حيث ذاتي است. ايراني است

نام بهاييان را به بدي ببرد و ريشه آيين بهايي را از بيخ بزند و از آن جا که ديگر ، روش هاي فحش و ناسزا در زماني 
که او مي نگاشت در ميان فرهيختگان جايي نداشت ، او روشي به ظاهر علمي را براي اين کار انتخاب کرد و آن 

   .که بهاييان ضرر کنندروش ، تحليل تاريخ معاصر بود به نحوي 

اما جاي يک سؤال اساسي و اصلي در ذهن باقي مي ماند که آدميت چرا بايد چنين هدفي را برگزيده باشد؟ براي 
يافتن پاسخ ، اندکي فکر کردن هم کافي است ، زيرا به خوبي واضح و آشکار است که در ايران تنها دو طايفه بوده 

هيچ کس نمي تواند مدعي . گروه اسالمگرايان و جرگه ازليان: بهاييان داشته انداند که خصومت ذاتي با بهاءاهللا و 
. شود که آدميت از زمره اسالمگراياني بوده که به خاطر داعيه وحياني بهاءاهللا و يا نسخ اسالم با او بد شده است

پس . م مسلمان نداردنوشته هاي آدميت نشان مي دهد که او هيچ گونه سازش و رفاقتي با اسالم ، علما و مرد
يا اين که حداقل باور کنيم نسبت هاي خانوادگي او به گونه اي است که او را ( منطقا او بايد در جرگه ازليان باشد 

اتفاقا تمام مواد هدفمند و روشمندي که او در نوشته هايش ). مجبور کرده تا از منظر ازليان به تاريخ بنگرد و بنگارد 
ا تأييد مي کند و گر نه چه دليلي دارد که او چنين بي منطق و بي رحمانه بر بهاييان بتازد و به کار برده ، سخن مر

  :ازليان را بر آنان رجحان دهد؟

در ميان بابيان و : مطالعه مجموع کارنامه سياسي و اجتماعي ازليان و بهاييان اين نتيجه را به دست مي دهد" 
دوست وجود داشته اند و بعضي از آنان حتي به نهضت مشروطيت ازليان برخي عناصر ناسيوناليست و ايران 

برعکس دستگاه بهايي پيوستگي خاصي با . در ميان بهاييان چنين افرادي را سراغ نداريم. خدمت کرده اند
مرام و . سياست هاي مختلف خارجي داشته و اين کيفيت با گرويدن عنصر يهودي به آن گروه حدت گرفته است

ج بي وطني است و راه و رسم آنان سرسپردگي به سياست هاي اجنبي و هر کس غالمي مقصد آنان روا
رأي ما در اين باره مبتني است بر شواهد عيني و آن چه براي . بيگانگان را پيشه کند ، ما او را نيک نمي شماريم

آن چه در الواح ما معتبر است همان شواهد عيني است و گر نه قسمت بيشتر آن چه سيد باب گفته و سراسر 
ميرزا حسين علي و عباس افندي آمده ، خرمن خرافات بشري را سنگين تر کرده است و در عالم فکر به مفت 

  ) ٣".(نمي ارزند 

خواننده متن فوق نبايد تصور کند که آدميت با گفتن يک طعنه به سيد باب هويت الئيک خود را نشان داده و يا 
و خصوصا از جنبه ( هيچ الئيک و سکوالري حق ندارد به اعتقاد ديگران .  استاعتقاد حقيقي اش را به رخ کشيده

به اعتقاد من او همانند تمام ازلياني که براي مخفي کردن هويت خود در تاريخ معاصر . حمله کند) نوع اعتقاد آنان 
تقيه و . پنهان کرده استبه سيد باب طعنه زده و يا حتي ناسزا گفته اند ، با اين کار ، تنها کمي هويت خود را 

ناسزاگويي به اديان و مذاهب در پروسه عمليات سياسي و اجتماعي ازليان بوده است و من در اين نوشتار به آن 
هر چه باشد آدميت در ازليگري باالتر از هادي دولت آبادي نيست که فحش به سيد باب و . اشاراتي خواهم کرد

تنها با بررسي معنا !  باقي ماند ، بلکه پسرش هم به توالي جانشين ازل شدازل داد و نه تنها کماکان جانشين ازل
   :و مدلول نوشتار باال و ديگر نوشته ها ، مي توان هويت آدميت را به خوبي نشان داد

آثار بهاءاهللا و عبدالبها خرافات " سراسر"نوشته هاي سيد باب و " قسمت بيشتر" آدميت مدعي است که     .١
دان معنا است که اگر در نوشته هاي رهبران آيين بهايي هيچ حرف حساب و سخن درست نمي توان اين ب. است
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آيا کدام بخش از . به دست آورد ، اما بخشي از نوشته هاي سيد باب خرافات نيست و مي توان به آن توجه کرد
حداقل پاسخي که مي توان بر آثار سيد باب مورد نظر آدميت است؟ او هيچ گاه جوابي به اين سؤال نداده ، اما 

اساس اسالم ستيزي آدميت به اين پرسش داد ، اين است که سيد باب با داعيه نسخ اسالم ، فهمي در جامعه 
ايراني به وجود آورد و آن فهم در رفتار اجتماعي ازليان منعکس شد و باعث شد تا آنان براي پيشرفت ايران فعاليت 

   .عتا نقش داشته باشندکنند و در انقالب مشروطه هم طبي

 اين جواب حداقل و آن سخن آدميت ، معلوم مي سازند که آيين بابي که آييني ناقص بود ، به همت ازليان به     .٢
جايي رسيد که توانست خود را از قيد خرافات برهاند و تا جايي پيش برود که در مهم ترين اتفاق سياسي دوران 

اما بهاييان که ادامه دهنده بخش خرافات آيين باب بودند ، توسط . بازي کندقاجار نقش هاي اصلي و اساسي را 
به . بهاءاهللا و عبدالبها بر خرافات سيد باب افزودند و همان قسمت کم مثبت آيين سيد باب را هم نابود ساختند

در تبديل آن به يک عبارت ديگر در بيان آدميت آيين ازلي هم از بين برنده تفکر ديني آيين بابي است و هم سعي 
  ! حرکت سياسي و غير ديني داشته است و به همين دليل فريدون آدميت طرفدار آن واقع گرديده است

 شواهد عيني مشخص مي سازند که بهاييان نه تنها به بار خرافات افزوده اند ، بلکه آب به آسياب بيگانگان     .٣
  .  کرده اند بي وطني به ايرانيان بياموزندنيز ريخته و با جاسوسي و غالمي براي اجنبي ، سعي

سخن راندن از ارتباط بهاييان با بيگانگان و جاسوسي براي آنان ، چنان عمل سخيف و بي مغزي است که اين کار 
تاريخ دهه هاي اخير به خوبي بي مايه و . حتي ديگر براي شستن مغز فرزندان نابالغ دبستان نيز کارايي ندارد

ن سخن را نشان داده اند و خواننده بصير خود مي تواند از همين يک نکته کوچک بفهمد که فريدون مغرضانه بودن اي
   .آدميت در حال پروراندن چه نوعي از تاريخ بوده است

ما زماني مي فهميم که اين نوشته ها حرف دل و دغدغه آدميت است که بدانيم سخنان او به دقيقا همين شکل 
، در کتاب اميرکبير و ايران نيز قبال ) ايي لطيف تر به نفع ازليان و بسيار تندتر عليه بهاييان و البته با انش( و روش 

 بنابراين ما چاره اي نداريم که به اين نکته رهنمون شويم که نظر آدميت در مقايسه ازليان و بهاييان  )٤.(آمده است
   .مآبانه و ضد بهايي استو نقش آنان در وقايع و رويدادهاي تاريخ معاصر ، کامال ازلي 

بدون شک اگر فريدون آدميت اين نوشتار را بخواند ، فورا در مقام پنهان کاري برآمده و اعالم خواهد کرد که تورج 
هميشه شخصي الئيک بوده و حرف هايم بر اساس ) فريدون آدميت ( اميني کذاب ، مفتري و خيالباف است و من 

او بايد بداند که براي آدم الئيک ، اعتقاد اشخاص علي السويه است و رجحان اما . شواهد تاريخي بيان شده است
يکي بر ديگري آن هم بدون ذکر شواهد تاريخي و صرفا از روي افترا ، نشان از دلبستگي پنهان به آيين رجحان داده 

هاييان و آثار عجب آن که شواهد ديگر از نوشته هاي خود آدميت نشان مي دهد که او با موضوع ب. شده دارد
   .رهبران بهايي کامال مغرضانه برخورد کرده است

يک شاهد که مرا کفايت و غرض ورزي آدميت را نيز برمال مي کند ، آن چيزي است که در کتاب انديشه هاي 
در آن . به دست مي آوريم) تأليف مشترک آدميت و هما ناطق ( اقتصادي و سياسي منتشر نشده در دوران قاجار 

از عبدالبها را تشريح مي کند ، به تعريف و تمجيد از " مدنيه"يدون آدميت بدون اين که بداند رساله اي به نام جا فر
آن پرداخته و موادي از درون آن را در اختيار خواننده گذاشته و در پايان نيز با نقل جمالتي از آن کتاب ، اعالم کرده 

دون شک هر خواننده خوش ذوقي با دانستن اين موضوع ، فورا از ب) ٥.(که نويسنده رساله حامل پيام بديعي است
اگر تصور کنيم ( خود خواهد پرسيد که اگر نوشته هاي عبدالبها سراسر خرافات است ، پس اين که فريدون آدميت 

ه و از رساله مدنيه به نيکي ياد کرده ، معلوم مي شود که او همه نوشته هاي عبدالبها را نخواند) حتي ندانسته 
کسي که تمام نوشته هاي عبدالبها را نخوانده ، چگونه به خود اجازه مي دهد که در باره همه آثار او اظهار نظر 

  ! کند ، آن هم به صورت منفي ، چنان مطمئن و غرض آلوده؟

ه اين داستان حتي معلوم مي کند که متأسفانه فريدون آدميت که به عنوان بزرگترين محقق تاريخ معاصر شناخت
چه ! ، مطلقا به بهاييان رجوع نکرده است) اگر تحقيقي هم کرده باشد ( شده ، براي تحقيق در باره آيين بهايي 

اگر او واقعا مي خواست بفهمد که نسبت بهاييان با جريان هاي روشنفکري در ايران منفي يا مثبت بوده ، بايد از 
 بود ، به يقين نخستين کتابي که بهاييان در کف او مي نهادند بهاييان درخواست کتاب مي کرد و اگر اين کار را کرده

  . ، همان رساله مدنيه بود که او به تمجيد از آن پرداخته است

دشمني آدميت با بهاييان و خصوصا با بهاءاهللا بسيار ذاتي تر از آن است که آدميت به مفاد مندرج در نوشته هاي 
واقعا تمام نوشته هاي بهاءاهللا را خوانده و به اين نتيجه رسيده که سراسر آيا آدميت . آيين بهايي توجه کرده باشد

او نه آثار بهاءاهللا را خوانده و نه اصال . آنها خرافات بوده است؟ جواب اين سؤال از دو جنبه ، کامال منفي است
ايد گذشت که در شواهد داعيه من بسيار فراوان است و ديگر از تفصيل اين موضوع ب. خواسته است که بخواند

تساوي حقوق : دوره اي که ناصرالدين شاه بر ايران حکومت مي کرد ، اگر تعاليم و پيشنهادات بهاءاهللا همچون
اجتماعي مردان و زنان ، نفي مرجعيت روحاني و ايجاد تشکيالت انتخابي درون ديني و برون ديني ، نفي حکم 

 آنان ، لزوم زبان و خط بين المللي ، تعديل معيشت اقتصادي ، نجاست پيروان اديان سايره و تأکيد به معاشرت با
صلح عمومي و جهان بدون جنگ ، شوراي حکومت بين المللي ، ارتش بين المللي ، ادغام حکومت مشروطه و 

خرافات بود ، چه سخن قابل تأملي نه فقط در ايران زمان قاجار که حتي دوره ..... جمهوري براي اداره کشورها و 
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وي گفته شده است؟ تنها بهانه اي که به خوشبينانه ترين شکل مي توان آورد ، اين است که فريدون آدميت از پهل
مطالعه مستقيم آثار رهبران بهايي بي بهره بوده و در اين صورت ، آن اظهار نظر سخيف و بي مأخذ به چه معنا مي 

  ! تواند باشد؟

 و تصويب آن در پارلمان فرانسه سخن مي گويد ، مي ١٧٨٩ل وقتي آدميت در باره اعالميه حقوق بشر در سا
   :نويسد

. تأثيرش انقالبي و جهان شمول بود.  به رغم همه انتقادها از مهم ترين اسناد تاريخ مدنيت است١٧٨٩اعالميه " 
ش در اثر. در همه حرکت هاي ضد دولت مطلقه و نهضت هاي آزادي و استقالل سده نوزدهم ، تأثير مستقيم گذارد

   )٦".(اعالم برابري حقوق زن و مرد و همچنين در الغاي بنياد کهن بردگي ، انکار ناپذير است 

حتي اگر نخواهيم بپذيريم که بهاءاهللا بدون برخورد و آشنايي با قوانين فرانسه ، تمام نکات مثبت اين منشور 
کر آن بشويم که آدميت در برخورد با آيين انساني و حقوقي را در دوره ناصري پيشنهاد کرد ، باز نمي توانيم من

اگر آيين بهايي از جنبش حقوقي فرانسه هم تأثير گرفته بود ، حداقل . بهايي تعصب بي معني به خرج داده است
مي بايست مشمول تمجيدي مي شد که آدميت در جمالت فوق آورده ، پس چرا آدميت تمام آيين بهايي را 

 توان فهميد که مخالفت او با آيين بهايي گر چه ظاهرا رنگي علمي و پر خرافات مي خواند؟ به سادگي مي
طمطراق دارد ، اما از منطق علمي و حقيقت تاريخي به دور مانده و حکايت از کينه اي عميق در سينه او مي کند 

  . ، کينه اي که از پدر به ارث برده است

مثال بايد پاي کساني ديگر . يکوت بهاييان بايد کارهايي کردپر واضح است که در اين صورت ، براي حذف بهاءاهللا و با
آدميت بر همين اساس چهره هايي چون ملکم خان ارمني که کارنامه . را در روشنفکري ايراني به ميان آورد

اجتماعي اش چندان خوش رنگ نيست ، سيد جمال الدين اسدآبادي بي دين و خودخواه که به دنبال موقعيت و 
اش بود ، ميرزا آقاخان کرماني ازلي که تنها بلد بود مبارزه کند و متناقض بر هم ببافد ، طالبوف که منافع شخصي 

حتي براي کارهاي معمولي اش استخاره مي کرد ، آخوند زاده بي منطق که هنرش وراجي در باب تغيير الفبا بود و 
از داشتن تئوري ساختاري به کلي بي بهره ، و همه کساني را که تنها و تنها گاهي منتقدان خوبي بودند و .... 

اين کاري . برکشيد و چنان وسيع و گسترده از تمام مواد موجود در ايران بهره برد که همه اذهان را تسخير کرد
است که آدميت وجهه همت خويش قرار داد و در دوره خود که بهاييان هيچگاه مجال سخنوري و ايجاد مطبوعات 

دشمني ذاتي با بهاءاهللا که در تربيت خانواده آدميت به وجود آمد ، او . يز از پس اين کار برآمدنداشتند ، به خوبي ن
را بر آن داشت تا داستان روشنفکري ايراني را مثله کند و قسمت عمده آن را نيز با همان پرده پوشي هاي آگاهانه 

  . د، در دامان ازليان بگذارد و نسبت ديني را نيز از آن ازليان بزداي

در اين که ازليان در به ثمر رساندن مشروطه نيم بند آن هم از نوع ايراني اش ، نقش داشته اند شکي نيست و نه 
تنها مقاالت من در اين باب منتشر شده ، بلکه من خود از نخستين کساني هستم که اين بحث را بي پرده و بدون 

من مجامله و .  با روش و نتيجه وارونه آدميت متفاوت استاما روش و نتيجه من کامال. پنهان کاري مطرح ساخته ام
پرده پوشي تاريخي را روا نمي دارم و شايد در مواردي ننوشتن را بر نوشتن ترجيح دهم ، اما زماني که مي نگارم 

در اما آدميت و امثال او که . ، با حقيقت بازي نمي کنم و آن چه را که حقيقت مي پندارم بر صفحه کاغذ مي آورم
ايران و خارج از ايران بسيارند ، با حقيقت بازي کرده و مي کنند و آن را به نحوي که خود مي خواهند يا سود 

 سال نوشته اند ، بهترين ٦٠تاريخ ها و تحليل هايي که توده اي ها در اين . بيشتري در پي دارد ، ارائه مي نمايند
ست که در اين نوع نگاشتن ها پرده پوشي ، غرض ورزي ، پر واضح ا. شاهدي است که داعيه مرا اثبات مي کند

  : به قول خود آدميت. از ابزار اصلي کار است.... کتمان حقيقت ، وارونه نويسي و 

مورخاني که روح تاريخ و زمان را درک نمي کنند ، مي کوشند هر واقعه اي را به صورتي کج و کوله درآورند ، مگر " 
   )٧"!( خويش بگنجانند در قالب ايدئولوژي ورشکسته

انديشه هاي ميرزا "بر همين اساس است که من براي اثبات دعاوي خود ، در اين نوشتار نيم نگاهي به کتاب 
مي اندازم تا نشان دهم که قالب ايدئولوژي ورشکسته آدميت چيست و هويت تاريخ نگاري او چه " آقاخان کرماني

در اين صورت است که شايد بتوان با .  قاجار و پهلوي داشته استپيوندي ازهم ناگسستني با جامعه ازلي دوره
تالش روزافزون و طاقت فرسا ، تاريخ نگاري ايراني را از چاه ويلي که امثال آدميت فراهم ساخته و حقيقت را به 

ي سال در با روشي که شرحش را مي آورم ، مورخاني اين چنين توانستند سالها. دورن آن انداخته اند ، بيرون آورد
بازار يک جانبه تاريخ نويسي ايران ، آثار خود را عرضه کنند و از سخن گفتن ديگران جلوگيري نمايند ، تو گويي که 

  . ديگر هيچ کااليي در بين نبوده است

آدميت در کتاب انديشه هاي ميرزا آقاخان در صدد آن است که رنگ و بوي آقاخان را در تاريخ روشنفکري جاودانه 
. بنابراين تمام سعي و هّم و غّم خود را گذاشته تا با به فراز آوردن آقاخان ، هويتي بي بديل به او بدهد. کند

   :جمالت او در مقدمه آن کتاب معلوم مي کند که خواننده بايد در پي آشنايي و رفاقت دائم با چه کسي باشد
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خودش مهجور مانده و مقامش . کار مقام بزرگي داردميرزا آقاخان کرماني از نادره هاي زمان خود بود و در سير اف" 
اولين کسي است که علم االجتماع و فلسفه [...] از پيشروان حکمت جديد در ايران است [...] ناشناخته است 

تواناترين نويسنده [...] بنيانگذار فلسفه تاريخ ايران است و ويرانگر سنت هاي تاريخ نگاري [...] مدنيت را عنوان کرد 
بزرگترين انديشه گر ناسيوناليسم است ، منادي اخذ دانش و بنيادهاي مدني [...] تماعي سده گذشته است اج

اروپايي ، نقاد استعمارگري ، هاتف مذهب انسان دوستي ، نماينده نحله اجتماعي و متفکر انقالبي پيش از 
  ) ٨".(مشروطيت هموست 

ود و اين سؤال براي ما پيش مي آيد که چگونه آدميت چنين اما ما اکثرا مي دانيم که آقاخان کرماني ازلي ب
ازلي بگذارد؟ ميرزا عبدالحسين بردسيري کرماني که به واسطه اسم / اوصافي را مي تواند در دامان يک بابي

مستعارش در روزنامه اختر ، به آقاخان کرماني مشهور شده است ، در آيين و تفکر ازلي پرورش يافت و سپس 
و پدرش ، مال جعفر ، از زمره صناديد ازليه کرمان به ( يخ احمد روحي که از ديگر ازليان کرماني بود همراه با ش

. از خير کشور ايران گذشتند و به پايتخت امپراطوري عثماني هجرت کردند. ق١٣٠٠در اوايل دهه ) شمار مي رفت 
توقف در استانبول ، به قبرس شتافتند و دو چنان که خود آدميت نيز نوشته ، آن دو يار شفيق پس از يکي دو ماه 

   )٩.(دختر يحيي ازل را به حباله نکاح خود درآوردند

مي توان گفت که اگر آن دو دوست کرماني در اعتقاد ازلي محکم و استوار نبودند و سابقه اي محکم در روابط خود 
ان نکاح نمي نمود و حتي مي توان اين شبهه با رهبر ازليان نداشتند ، يحيي ازل به هيچ وجه دو دختر خود را به آن

را به وجود آورد که آن دو نفر اصوال براي ازدواج با دختران ازل از ايران خارج شدند و از طريق استانبول به قبرس 
رفتند تا بتوانند به مراد خود برسند و گر نه ، اگر آنان را با ازل آشنايي و ارتباطي نبود ، چگونه آن ازدواج بدين 

  سرعت انجام گرفت؟

زماني که آدميت تصميم گرفت تا در اثر تلقينات خانوادگي با آيين بهايي خصومت بورزد و با تاريخ نگاري اش آن را 
حذف نمايد و يا به حاشيه براند ، مهره ها و موضوعات خاصي را براي نگارش تاريخي انتخاب نمود که در آن ميان ، 

 کتاب مزبور به بازار نشر ١٣٤٥مقدماتي چيده شد و باالخره در سال . رين مهره بودآقاخان کرماني بهترين و گزيده ت
واضح و رو بود که هيچ کس نمي توانست نسبت او را با آيين ازلي منکر اما ازلي بودن آقاخان چنان . وارد گشت

پس چه کار مي شد کرد که باالخره آقاخان مطرح گردد؟ تنها چاره براي آدميت اين بود که براي آقاخان . شود
   :از او دين زدايي کند" روش تقيه"مراحل اعتقادي بتراشد و با 

تگي به آيين زردشت ، عالقه به حکمت و عرفان ، عصيان عليه تعصب شيفتگي به تاريخ ايران باستان ، بس" 
روحاني و گرايش اوليه اش به اصول کيش باب ، همه زاده محيط پرورش اصلي و عکس العملش بود در برخورد با 

   )١٠".(اجتماع 

تقالل فکرش را حفظ در همان مرحله نخستين که به اصطالح ازلي بوده ، آزاد انديشي خود را از دست نداده و اس" 
از هيچ کس کورکورانه پيروي نمي کند ، فقط در مطالعه و تحليل تطبيقي نحله هاي مختلف ديني ، . کرده است

باري آن چه مربوط به بحث ما مي باشد تحول اساسي است که در افکار . فلسفه بيان را مترقي تر مي شمارد
ديديم که همه مذاهب .  از هر قيدي آزاد ساخت مگر از قيد عقلدر اين مرحله ذهنش را. ديني ميرزا آقاخان رخ داد

را بر اساس برهان فلسفي و حکمت تعقلي مورد نقد و سنجش قرار داد و هر گونه اعتقادي را از دم تيغ عقل 
   )١١". (گذرانيد 

خن از حتي آدميت براي اين که پروسه دين زدايي اش به خوبي جواب بدهد ، وقتي مي خواست در ابتداي س
) ١٢.(اعقاب آقاخان بگويد ، تأکيد و کوشش زيادي ترتيب داد که اسالف آقاخان را از متصوفه اهل حق معرفي کند

دليل اين کار نيز واضح است ، آدميت در صدد بود بعدا بر اساس سلسله مطالب خودبافته ، چنين وارونه گويي را 
  : پيشه نمايد

پيش از آن شخصيت علمي . ن در عثماني ، دوره جديد تحول فکري او است سال اقامت ميرزا آقاخا١٠مدت قريب " 
چون در منطق و حکمت . اش صرفا پرداخته فرهنگ فارسي و اسالمي بود ، اما زمينه تحول ذهني او آماده

مطالعات وسيع داشت گرايش فکري او عقلي بود و چون در خانواده عرفان و ميان اهل تصوف پرورش يافته ، وارث 
و چون عقايد تشيع گرفتار جمود روحاني گرديده بود ، زماني به بابيگري گراييد که به يک معني [...] اد فکري آز

   )١٣".(عصياني بود عليه سختگيري و تعصب ؛ هر چند بعدا مشتي خرافات بر توده خرافات افزود 

ان بازي با کلمات و مهم تر از آن بازي با بياييد با هم متن هاي آدميت را بکاويم ، زيرا به وضوح در اين متون مي تو
   .حقيقت را مشاهده کرد

. آن چيزي که تحول فکري آقاخان را دامن زد و باعث شد تا به فرهنگ پيشينيان پشت کند ، آيين بابي بود: اوال
 اثر گذار بودند ، دليل آن که ، اگر فلسفه و عرفان که دو نوع متنافر و نامتجانس در تاريخ انديشه اند ، در اين زمينه

بسياري ديگر نيز بايد پيش از ظهور آيين بابي پي به پوچ بودن فرهنگ اجتماعي مي بردند و فعاليتي صورت مي 
اما چه شد که خيل متفکران ايراني که آدميت از آنان نام مي برد ، همه پس از ظهور سيد باب به وجود . دادند
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اه در کالس درس هاي فقه و اصول و يا خوردن يک چايي با اهل تصوف ، آمدند و ناگهان با گذراندن مدت زماني کوت
  دانستند که ايراد کار کجا است؟ 

جالب تر از اين ، مطالبي است که آدميت پس از اين متن مي نويسد و به نقل از مقاله اي که آقاي محمد خان 
 در مشهد با شيخ الرييس مالقات نمود و با او ، مي آورد که ميرزا آقاخان پيش ار رفتن به استانبول)١٤(بهادر نوشته

  : در باب عقايد ديني و فلسفي بحث کرد

ميرزا آقاخان قرآن را قسمي تفسير و آيات را بيان مي نمود گويي از اصحاب نبي بوده و تفسير را از حضرت " 
. وحنيفه توضيح کردياحاديث و سنت را به سان متبحري سني يا امام شافعي و اب. اميرمؤمنان فرا گرفته است

مذاهب شيعه را به نوعي بيان مي نمود که از تالمذه حضرت صادق بوده ، مذاهب فرق شيعي و بابي و ديگران را 
  ) ١٥". (به سان واضعين اصلي آنها مي دانست و بسط سخن در نکات و مشکالت آنها مي نمود 

 فرياد مي زنند که آقاخان در ظل فهمي که از عجب ، يعني آدميت نفهميد که بهادر ازلي و شيخ الرييس بهايي
  ! آيين بابي به دست آورده بود ، قرآن را بهتر از مسلمانان و آيين بابي را همچون واضع آن مي فهميد و بيان مي کرد

آدميت در آبي که گل آلود کرده است مي خواهد جمله اي هم عليه بهاييان بنويسد ، پس چنان که خوانديم ، : ثانيا
اگر منظور آدميت از اين جمله ! ه اي ندارد که بنويسد آيين بابي در ادامه خود به خرافات اضافه نموده استچار

تبديل آيين بابي به آيين بهايي نيست ، پس بايد بتواند اين تناقض را رفع کند که چگونه از دل خرافاتي که سيد باب 
که ( ن پهلوان ميداني شد که توانست با شيخ الرييس  سال بعد ، آقاخان کرماني چنا٢٥ سال درست کرد ، ٦طي 

بر سر مذاهب و خصوصا آيين بابي و بهايي بحث و مذاکره کند و به قول شيخ الرييس ) خودش عالم نحريري بود 
  !بسازد؟" مانند نهنگ ، امواج ادله و براهين را مغلوب آرا و معلومات خود"

اب تناقض ، غرض ورزي و سياهکاري است و مبناي اين سياهکاري نيز کتاب انديشه هاي ميرزا آقاخان کرماني ، کت
خواننده اين نوشتار ممکن است با توجه به آن . تجاهل و وارونه گويي در اعتقاد ديني و رفتار اجتماعي آقاخان است

در همين کتاب اظهاري که آدميت در تغيير اعتقاد آقاخان به دست داد ، از تعجب انگشت خود را بگزد اگر بداند که 
حدودا  ( ١٣١٢انديشه هاي آقاخان ، نامه اي از مشاراليه به شوهر خواهرش درج شده که در تاريخ جمادي االول 

در آن نامه آقاخان به . تحرير شده است) چند ماه پيش از آن که دستگير شوند و به طرابوزان فرستاده شوند 
تأليف شده ، " امر جديد"هشت و حکمت نظري را که در صراحت به شوهر خواهرش مي گويد که دو کتاب هشت ب

به عبارت ديگر آقاخان در روزهاي پاياني ) ١٦!(بگيرد و به دقت مالحظه نمايد ، زيرا مطالب نافعه در آنها بسيار است
يق ازلي بود و به عبارت بهتر ، آدميت براي خالصي خودش از دست ارتباط وث/ عمرش ، هنوز در پي اثبات آيين بابي

آقاخان با آيين ازلي ، يک تئوري من درآوردي به خورد تاريخ ايران داده که متأسفانه به دليل ناآشنايي و ناداني 
  . عموم ايرانيان از تاريخ آيين هاي بابي و بهايي ، مورد قبول مورخان نيز قرار گرفته است

 با آيين ازلي نيست ، بلکه چنان که در آغاز اما نبايد گول بخوريم ، دين زدايي از آقاخان به دليل مخالفت آدميت
آدميت در خانواده اي ازلي . بحث آوردم ، او مدافع تمام عيار ازلياني است که در تاريخ معاصر نقش بازي کرده اند

بزرگ شده است و اگر تصور کنيم که خودش هم هيچ اعتقادي به آيين بابي يا ازلي نداشته باشد ، اما ظاهرا خود 
دفاع کند و چگونه در ايران با اين وضعي که بر فرهنگ ) عباس قلي خان ( دانسته است از هويت پدرش را موظف 

دين زدايي از پدر و دار و دسته جامع ! ايراني حاکم است ، کسي مي تواند بگويد که پدر من ازلي بوده است
يت بردارد و هر چه دل تنگش خواست آدميت و فعاالن ازلي مي تواند اين بار سنگين را از دوش تاريخ نگاري آدم

مانند آن چه که يحيي دولت آبادي ، مجد ( به اعتقاد من حتي اگر او هدفش پنهان کردن حقيقت بود . بگويد
، تاريخ نگاري ايراني چنان ضربه اي نمي خورد که او در صدد وارونه گويي ) کردند .... االسالم ، مهدي ملک زاده و 

   .از حقيقت برآمده است

آن تصور . نکته در اين است که آدميت تصوري از آيين بابي و ازلي حاصل کرده بود و بايد از اين تصور دفاع مي کرد
چه بود؟ در ابتداي نوشتار با ارائه شاهدي از نوشته هاي آدميت نشان دادم که او ظهور آيين بابي را اتفاق مثبت 

ده روا نمي شمارد و خرافات مي پندارد ، اما در عين حال به مي داند ، اما ادامه اش را که به آيين بهايي رسي
آيا ازليان چه پروسه اي را طي کرده بودند که او اين گونه در . صراحت از روند فکري و فعاليت ازليان تمجيد مي کند

   :صدد برآمده است تا داستان سرايي نمايد؟ با هم مرور کنيم

گ اسالمي و از طرف ديگر مبارزه با آيين بهايي مهم ترين کارها و اهداف  از يک طرف مبارزه با وضع و فرهن    .١
   .ازليان بود

   . آنان در ظاهر به آيين بابي پشت کردند تا بتوانند مبارزه کنند    .٢

 براي مبارزه با اسالم گاهي به تاريخ اسالم حمله کردند و زماني به فرهنگ و موقعيت اسالمي و حتي     .٣
   .ش ملحدان ، عليه دين نيز نگاشتند و در ظاهر نشان دادند که عقلگرا يا پيرو فلسفه مادي هستندگاهي در نق
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 براي مبارزه با بهاييان هم اسالم نمايي کردند و هم عليه دين نگاشتند و حتي مواقعي الزم شد که عليه     .٤
   .مورد حمله واقع شده و منکوب شوندآيين بابي نيز بنويسند تا بهاييان که به عنوان بابي معروف بودند ، 

اين چنين مجموعه متناقضي است که آدميت طابق النعل آقاخان براي مبارزه با آيين هاي اسالم و بهايي پي گرفته 
و براي دفاع از هويت خانوادگي و به خاطر آن که بتواند ملغمه هاي خود را بقبوالند ، دست به تحليل تاريخ زده 

  ! است

 که دوره قاجار را پر کرده بودند و اکثرا در لباس علما مي زيستند ، به سبک خود تاريخ نوشتند و مورخان ازلي
طبيعتا اسالم نمايي نيز از لوازم کارشان بود ، اما بايد توجه کنيم که آن روحاني نمايان ، هّم خود را بر تغيير چهره 

، راهي ... تفاده از کلمات عدل ، عدالتخانه ، مشورت و اسالم نهادند و با ارائه تفسيرهاي جديد از اسالم و با اس
اما ازليان همه در لباس روحانيت اسالم نبودند ، بلکه . براي ايجاد حکومت پارلماني در ميان صنف علما گشودند

اشخاص کالهي آن طايفه نيز روش هاي خود را داشتند که مهم ترين آن روش ها ، گفتن سخنان ضد ديني از 
در واقع حرکتي که پس از دهه هاي طوالني ، امروز .  طرف ديگر دين زدايي از شخصيت هاي مطرح بودطرفي و از

به تمايل به سکوالريسم در جامعه ايراني منجر شده ، حاصل فعاليت روشن انديشان کالهي ازلي دوره قاجار و 
   .پهلوي است

بکند و طي فصلي که در کتاب "  و اصالت طبيعتفلسفه مادي"در اين پروسه است که آدميت بايد آقاخان را پيرو 
انديشه هاي ميرزا آقاخان به اين موضوع اختصاص داده ، هزاران جمله بي ربط و با ربط را از ميان کتاب هاي آقاخان 
پيدا کرده و به هم بچسباند تا نشان دهد که آقاخان کرماني اگر هم ازلي بود ، اما آزاد انديش بود و باالخره هم در 

نخستين مدلول اين سخن آن است که ازليگري در . آخرين مرحله اعتقادي ، خود را از قيد دين و مذهب رها کرد
دامان خود مي تواند افراد آزاد انديش بپرورد که بتوانند قيد دين را بزنند و اين خاصيت فقط در آيين ازلي است و نه 

   !آيين بهايي که سراسر خرافات است

، " فلسفه مادي و اصالت طبيعت"و اين که منابع آدميت در تحليل و توضيح اعتقادات آقاخان در فصل نکته باريکتر ز م
، " هشت بهشت"، " حکمت نظري"، " تکوين و تشريع: " کتابي است که آقاخان در استانبول نوشته است٥
با (  ازلي و دو کتاب ديگر /و جالب آن که سه کتاب نخست در اثبات و تشريح آيين بابي" سه مکتوب"و " صدخطابه"

کتاب هايي در نقد دين و فرهنگ ديني ) توصيفاتي که آدميت ارائه نموده و من خود متأسفانه اصل آنها را نديده ام 
با اين وصف اولين تناقضي که دامان آدميت را مي گيرد اين است که او چگونه مي تواند و به . من کل حيث است

د مطالب خود را از سه کتابي که آقاخان در تأييد آيين بابي نوشته استفاده کند تا  درص٨٠خود اجازه مي دهد که 
و از اين عجيب تر آن که آدميت چنان که ! نشان بدهد که آقاخان پيرو اصالت طبيعت و فلسفه مادي بوده است

نماييم که آقاخان در آوردم ، براي آقاخان مراحل اعتقادي تراشيده است ، بنابراين اگر به فرض غلط هم ، تصور 
اواخر عمرش بي دين شد ، بايد آخرين نوشته هاي آقاخان مورد استفاده قرار بگيرد و نه ملغمه اي چون آش درهم 

  ! جوش و از هر گوشه اي سخني

به فرض آن که سيستم حرکت و مبارزه آقاخان را در نوشتن مطالب ضد دين نفهميم و قبول کنيم که او زماني از 
ه است ، آيا مضحک نخواهد بود اگر بدانيم که بنا به نوشته شيخ محمود افضل الملک کرماني ، او يک دين برگشت

و در اين صورت اگر ) ١٧!(ماه قبل از انتقالش به طرابوزان به تکميل کتاب هشت بهشت مشغول بوده است؟
م که آقاخان اول ازلي بود ، بعد بي بخواهيم بي دين شدن آقاخان را هم به اين داستان اضافه نماييم ، بايد بپذيري

جاي تعجب اين جا است که فريدون آدميت براي اثبات تئوري خودساخته اش ! دين شد و سپس دوباره ازلي گشت
اصال کاري به اين همه تناقض نداشت و بايد از ال به الي کتاب هاي آقاخان جمالتي را پيدا مي نمود ، حرفش را 

   ! مي کرد که نگاهي به همه آثار آقاخان داشته و او را من کل حيث سنجيده استجنبه علمي مي داد و وانمود

مثال آقاخان وقتي مي گويد . تازه وقتي دقيق بشويم مي فهميم که آدميت کلک هاي علمي ديگري هم زده است
 بايد بدانيم که او همه چيز بايد با عقل سنجيده شود ، اين بدان معنا نخواهد بود که او دين را نفي مي کند ، بلکه

با گفتن اين نوع جمالت در پي اثبات اين نکته است که آيين بابي کامال مطابق با فطرت بشري و حقيقت اشياء ، 
به هيچ روي نمي توان از جمله هايي که . به ظهور پيوسته و مي توان حقانيت آن را با استدالالت عقلي ثابت نمود

 تئوري اش کرده ، به حقيقت اعتقاد آقاخان پي برد ، مگر آن که خواننده مثال آدميت سر و ته آن را زده و زورچپان
  : کتاب هشت را دست بگيرد و خود ببيند که او در باره آيين بابي چه بر صفحه کاغذ آورده است

 و اين شريعت پاک را خصايصي چند است که آن را از ديگر شرايع ممتاز مي دارد و بر همه تفضيل و ترجيح مي" 
چهارم از خصايص اين که [...] نخست از خصايص اين که احکام اين شريعت بالذات الزم و ملزوم اشياء است : دهد

اين شريعت همه را از نقطه مبادي شروع مي کند و از مقدمات و اسباب اوليه و علل ذاتيه بر مطالب و نتايج وارد 
لوم نظريه و عمليه در طي اعمال اين شريعت مندرج همه ع[...] مي شود و هر چيزي را از مبدء اصالح مي کند 
احکام آن فيلسوفانه و منطقي است که هر صاحب وجدان [...] است و در اين جا علم و عمل عين يکديگرند 

   )١٨".(مستقيم ، فورا اذعان مي کند چه در واقع اين احکام را عين فلسفه و نقطه حکمت مي بيند 
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 عملکرد آقاخان آيا مضحک نخواهد بود اگر بدانيم که آدميت با نقل جمالتي از و در صورت دانستن موضع و نحوه
همه جا مادي "، بگويد که وجهه نظر آقاخان ) که در اثبات و تشريح آيين بابي نوشته شده ( کتاب حکمت نظري 

  ) ١٩"!(است

د که آقاخان اگر در کتاب هاي حتي مي توانم بگويم مورخان ايراني خود را به کوچه علي چپ زده و يا نفهميده ان
صد خطابه و سه مکتوب به دين حمله کرده است ، به اين خاطر بوده که ذهن مسلمانان متعصب را مشوش کند ، 

درک اين . به آنها بگويد که آيينشان مطابق با عقل و منطق نيست و باالخره جامعه اسالمي را دچار شکاف نمايد
آقاخان بر اساس .  که ساز و کار حرکت و مبارزه آقاخان را بدانيم و بشناسيمعمل تنها در زماني به دست مي آيد

ذهنيت مخاطبش سخن مي گفت و تمام هدفش اين بود که مبارزه کند و پر واضح است در سيستمي که مبارزه 
اطب آن آن جايي که او به دين حمله کرده ، الزم بوده است تا با مخ. کردن هدف باشد ، تناقض نخستين پله است

و حتي بابيان تاخته ، الزامي براي مبارزه او .... گونه برخورد شود و جايي ديگر که او به بهاييان ، استعمار ، قاجار و 
   .بوده و هيچ منطق تئوريک در پشت آن قرار نداشته است

بي را به باد انتقاد مثال آقاخان يکي از کارهايي که براي مبارزه با اسالم به ذهنش مي رسيد اين بود که زبان عر
آيا منطقا تمام اين . بگيرد ، ناسيوناليزم ايراني را برکشد و تاريخ پيش از اسالم را به طرز بي معنايي بزرگ کند

پروسه نبايست به اين ختم مي شد که در زندگي آقاخان زبان پارسي سره به جاي زبان عربي قد علم مي کرد و 
 که مي زد اگر واقعا صادق مي بود ، منطقي اين بود که در اين راه عربي جايگزين مي شد؟ آقاخان در حرف هايي

که حداقل ، نوعي از صداقت را در کارنامه ( را از زندگي خود حذف کرده و همانند شاگرد خلفش ، احمد کسروي 
وال مبارزه اما آقاخان نمي توانست چنين کند ، چون ا. عربي را به کناري مي نهاد) اجتماعي اش مي توان يافت 

ازلي خودش نيز پيوندي / مي کرد تا فقط اسالم را خراب کند و اصال دغدغه اش زبان عربي نبود و ثانيا آيين بابي
    .ناگسستني با زبان عربي داشت

حاال فريدون آدميت به اين تناقض نمي تواند جواب بگويد که آيا چگونه مي توان با بزرگ کردن تاريخ پيش از اسالم ، 
ان اسالم مبارزه کرد ولي در عين حال متناقض رفتار نمود و مثال در همان ابتداي کتاب هشت بهشت با با زب

  : انشايي مغلق ، چنين مطالبي نوشت که چند کلمه فارسي به زور در آن بتوان تشخيص داد؟

اجسام را بر آن شريعت بيان ترتيب منظم و مقرري است در حوادث کونيه که خداوند سبحانه مدار ترقي عالم " 
زيرا که به طرزي بديع از عالم . نهاده و آدمي را به سعادت جاويد و کمال حقيقي و نجاح اصلي رهبري مي نمايد

ابداع به عرصه اختراع نازل شده و منتقل مي کند عالم اجسام و اکوان را ار افق غلظت و کثافت ماده به صقع 
وليات را به عرصه مجردات و اجسام دنيويه عرضيه را به ارواح جوهريت و لطافت صرفه و تبديل مي کند ارض هي

  ) ٢٠[...] ".(جوهريه اخرويه 

در اين جا است که اگر بخواهيم بفهميم آدميت چگونه وارونه گويي کرده و تناقضات آقاخان را پنهان نموده ، بايد 
   :وب در اين باره آمده استبرويم و ببينيم در کتاب انديشه هاي آقاخان ، چه گزينشي از کتاب سه مکت

زماني خط : نگفتيم و آن مسأله خط و الفبا و تعليمات است] در انديشه هاي آقاخان [ موضوع بسيار مهمي را " 
پارسي در کمال روشني با حروف مقطع و از چپ به راست نوشته مي شد و اعراب نيز جزو کلمات بود و جاي 

با قبول الفباي عربي حروف مقطع فارسي مبدل به حروف . گر نبوداشتباه حرف و کلمه اي به حرف و کلمه دي
بعالوه زبان ساده و شيرين پهلوي با استيالي [...] چسبيده شد ، اعراب را برداشتند و به زير و زبر حروف گذاشتند 

معيار . رفتزبان عربي مهجور ماند و در عوض ، لغت هاي غليظ و غلنبه و عبارت هاي معما و لغز تازي جاي آن را گ
و مايه افتخار و شهرت نويسندگان اين شد که سطري از نوشته هاي آنان را هيچ محققي بدون زحمت و قرينه 

بنيادهاي مدني و مأنوسات . ميرزا آقاخان در سرتاسر گفتارش به احوال زمان خود توجه دارد[...] خارجي نفهمد 
؛ معتقد است بايد آنها را برانداخت و شالوده اي نو ذهني اجتماع را يکسره کهنه و فاسد و مفسد مي شناسد 

  ) ٢١".(ويرانگري است زيرک و توانا و خودش مي داند چه مي خواهد . برپا ساخت

با : بزرگ ساختن آقاخان کرماني براي تاريخ معاصر ايران به اين دليل است که آدميت نيز مي خواهد مبارزه کند
اي اين کار در جامعه ايران که مسلمانان حکم اکثريت قاطع داشته و دارند و بنابراين بر. مسلمانان و با بهاييان

اگر آقاخان براي رسيدن به اين هدف ، . بهاييان نيز در حال مطرح شدن بودند ، بايد روش هايي به کار مي رفت
د و چنان که متناقض بر هم مي بافت ؛ آدميت براي رسيدن به آن هدف ، بايد تناقضات آقاخان را کتمان مي کر
شاهدي به . آوردم بهترين راه گزينش تک جمالت از البه الي متوني بود که آقاخان اصال به قصد ديگري مي نوشت

دست مي دهم و سخن را به پايان مي برم که اگر بخواهم دانه به دانه مغالطات و وارونه گويي هاي آدميت را 
  . عرضه کنم ، بايد چند جلد کتاب بنگارم

اني که مي خواست به زور آقاخان را فارغ از دين بسازد و او را عقلگرا و علمگرا جلوه دهد ، مثال در باره آدميت زم
  : اظهارات آقاخان و ارتباط آنها با نظرات داروين از کتاب هشت بهشت چنين شاهد آورد



 

 ١١ ويژه نامهء فريدون آدميت       

جانوران و انسان انواعي پيدايش و خلقت آدمي نيز مشمول همان قانون تبّدل انواع است و در مرحله فاصل بين " 
بنابراين . شناخته شده مانند ماموت و اصناف اوران اوتان و يام يام که دو نوع از بوزينه قريب به افق انسان هستند

  ) ٢٢[...] ".(نه تنها مي توان انسان را نوعي از حيوان شمرد بلکه بايد گفت 

مله انتخاب شده در متن فوق ، مربوط به تئوري اما وقتي به کتاب هشت بهشت رجوع مي کنيم ، مي بينيم که ج
داروين نيست و موضوع بحث آقاخان اصال چيز ديگري است و هيچ گونه ارتباطي با آن چه که آدميت در پي نشان 

تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل که اگر کسي صداقتي در کارش باشد ، چنان بي . دادن آن است ؛ ندارد
  :  بافد و تحليل هاي من درآوردي درست نمي کندپروا قصه بر هم نمي

بعبارة اخري هر فردي از افراد آن مدينه چنان در عالم توحيد مستغرق شود که هيأت حاضره خود را فداي " [...] 
هيأت سايره خواهند و امور جزييه شخصيه را در راه منافع نوعيه کلية فدا کند تا مقام جزئيت به کليت و شخصيت 

در اين صورت آن مدينه فاضله افالطونيه که .  مبدل آيد و قوت هر فرد مساوي تمام قواي افراد شودبه نوعيت
مطلوب افئده عاليه مشتاقين و مقصود نفوس و الهه عشاق الهي است ، تشکيل يابد و حسن معني اتحاد و 

پي به محاسن و منافع اتفاق اتفاق از ابده بديهيات و اولياتي است که همه حيوانات اين معني را حس نموده و 
برده اند و هر طايفه از حيوان که در ميان آنها شيطان داخل شد ، مخاصمت و مخالفت در بين ايشان تکون يافته ، 
نوع آن حيوان منقرض شد يا قريب به انقراض رسيد مانند ماموت و طوايف اوران اوتان و يام يام که دو طايفه از 

اند و هم چنين حال در بني نوع انسان ، آنان که معني اتحاد و مودت را درک نکرده و بوزينه قريب به افق انسان 
   )٢٣[...] ".(بقاي خود را در فناي ديگري مي پندارد ، آن چنان نامردم را نسناس و ديو بايد گفتن 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مددپور ، محمد ؛ سير تفکر معاصر در ايران ؛ کتاب پنجم ؛ مؤسسه فرهنگي منادي تربيت ؛ چاپ دوم ؛ تابستان . ١
١٣٧٩   

   ١٣٨٣حقدار ، علي اصغر ؛ فريدون آدميت و تاريخ مدرنيته در عصر مشروطيت ؛ انتشارات کوير ؛ چاپ دوم ؛ . ٢

   ١٤٦ ؛ ص ١٣٥٧اخان کرماني ؛ انتشارات پيام ؛ چاپ دوم ؛ آدميت ، فريدون ؛ انديشه هاي ميرزا آق. ٣

   ٤٥٧ شاهنشاهي ؛ ص ٢٥٣٥آدميت ، فريدون ؛ اميرکبير و ايران ؛ انتشارات خوارزمي ؛ چاپ پنجم ؛ . ٤

فريدون آدميت و هما ناطق ، افکار اجتماعي ـ سياسي ـ اقتصادي در آثار منتشر نشده دوران قاجار ، نشر آگاه ، . ٥
   ١١٤، ص  ١٣٥٦

آدميت ، فريدون ؛ ايدئولوژي نهضت مشروطيت ايران ؛ جلد دوم ؛ مجلس اول و بحران آزادي ؛ انتشارات . ٦
   ٣٧١روشنگران ؛ بي تا ؛ ص 

   ٤٧٠آدميت ، فريدون ؛ ايدئولوژي نهضت مشروطيت ايران ؛ جلد اول ؛ انتشارات روشنگران ؛ بي تا ؛ ص. ٧

   ٢ و ١خان ، ص آدميت ، انديشه هاي ميرزا آقا. ٨

   ١٨همان جا ، ص . ٩

   ١٥همان جا ، ص . ١٠

   ١٤٧ و ١٤٦همان جا ، ص . ١١

   ٩همان جا ، ص . ١٢

   ٢٤همان جا ، ص . ١٣

بهادر ازلي بود و سخنش را از قول ابوالحسن ميرزاي شيخ الرييس که اصال بهايي بود ولي در ميان ازليان تاب . ١٤
  .دو ملت تأليف آقاخان که در برلن چاپ نمود ، آورده استمي خورد ، در ضميمه کتاب هفتاد و 

   ٢٥آدميت ، انديشه هاي ميرزا آقاخان ، ص . ١٥

   ٣٠٠همان جا ، ص . ١٦



 

 ١١ ويژه نامهء فريدون آدميت       

   ، ص يbayanic.comهشت بهشت ، نسخه پي دي اف در سايت . ١٧

  ١٦ تا ٣همان جا ، ص . ١٨

   ١٢٢آدميت ، انديشه هاي ميرزا آقاخان ، ص . ١٩

  ١ ص هشت بهشت ،. ٢٠

   ٢١٠ و ٢٠٩آدميت ، انديشه هاي ميرزا آقاخان ، ص . ٢١

  ٩٧همان جا ، ص . ٢٢

   ٨٠هشت بهشت ، ص . ٢٣

 

  


