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  خاطراتِ  خانه ی زندگان:همنشين بهار 

  ) کتاب و مقاله درمورد زندان٨٥٠(

٢  
  :با اين نوشته ها 

  مورخ مرگ

  فريدون آدميت ياد بيدار

  آدميت فريدون: آشفته  رضا

  آدميت فريدون دکتر يدرباره

  ايران مدرن تاريخنگاری پدر آدميت،

  آدميت فريدون دآتر ياد به: نراقي  احسان

  داريم می گرامی را آدميت يدونفر ياد

  ي آانون نويسندگان ايران بيانيه

؛ در نقد از نوشته ها و زنده  گی، آثار، در مقام نوشته هائی در بارهء زنده
  ... يرهارساندن ها و تمسخرها و تکف "عرش" گی اش و درتمجيدها، در به
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http://www.iwae.org  

  ي آانون نويسندگان ايران بيانيه

  ياد فريدون آدميت به مناسبت درگذشت زنده

هاي  و ايران، انديشهي اميرآبير  نگار برجسته و پديدآورنده فريدون آدميت، عضو ديرين آانون نويسندگان ايران، تاريخ
هاي ميرزا آقاخان آرماني و بسياري آثار ارزنده ديگر، در  ميرزا فتحعلي آخوندزاده، آشفتگي در فكر تاريخي، انديشه

  .ماه امسال درگذشت دهم فروردين

هاي سرآوفته و  دانان شجاع و آگاهي چون احمد آسروي بود و در معرفي چهره ي تاريخ آدميت از سالله
در روزگاري آه گزمگان فرهنگي جز . آوشش فراوان به آار برد... ي چون آخوندزاده و آقاخان آرماني ودگرانديش

هاي او حكم نسيمي تازه داشت  شناسند، نوشته  يي براي خود نمي جعل و قلب و تحريف تاريخ معاصر ما وظيفه
  .يادش گرامي باد. نگاري ايران وزيدن گرفت ي تاريخ آه بر هواي خفه

  ن نويسندگان ايرانآانو

  

http://www.asgharagha.com  

  فريدون آدميت ياد بيدار

 (1387-1299)        

  بيانيه جمعی از نويسندگان و شاعران و فعاالن سياسی در خارج از کشور

  ١٣٨٧فروردين / ٢٠٠٨آوريل  

 در يکي از بيمارستانهاي تهران، در ساعات نخستين بامداد روز  اي بر بستر بيماري فريدون آدميت پس از چند هفته
  .هاي يکتا و درخشان خود را از دست داد ره درگذشت و با درگذشت او، فرهنگ ايران يکي از چه دهم فروردين

تاريخ " پژوهش تاريخي آدميت در پيوندگاه  .آدميت از جملهء نخستين بنيانگزاران تاريخنويسي علمي در ايران بود
آنچه به ... تفکر تاريخي عنصر اصلي تاريخنويسي جديد است " .گيرد شکل مي" سياسي و فلسفهء سياسي

پژوهش تاريخي آدميت، ".  و شناخت جريان تاريخ است دست يافتن به گذشتهء زنده... ،دهد تاريخ روح و معنا مي
   . است "از مظاهر پديدهء آزادانديشي و انتقاد عقالني " ،"تاريخنويسي جديد"به مثابه دستاورد 

" اسيتحقيق من در تاريخ افکار اجتماعي و سي" که  نويسد  دربارهء زمينهء اصلي پژوهشهاي خود مي آدميت
چند " اين تحقيق  ".شود  ايدئولوژي مشروطيت تمام مي شود و با که از قرن گذشته آغاز مي"جديد در ايران است 
هاي متفکران اجتماعي به طور اخص، شناخت شيوهء تفکر کلي  بررسي انديشه: جهت مشخص دارد

 توجه  ".خواهي  فکري مشروطههاي انديشان و نوآوران افکار، تحول فکر سياسي درون نظام کهن و ريشه روشن
ترجمان جريانهاي فکري جديد "بود که " عقايد متفکران و نويسندگان اجتماعي"آدميت درين زمينه، از جمله به 

" ، اين چنين "هاي مشرق زمين در سرتاسر جامعه". "انديشي برخاستند بودند و به طرد ابهامات ذهني و تاريک
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هاي جديد از  انديشه"بودند و اينهمه با اينکه "  تحول جامعه"عوامل مؤثر بر از " متفکران و نويسندگان اجتماعي
هاي مشرق زمين تماس با مغرب  عامل تبدل افکار در سرتاسر جامعه"چرا که " ها برنخاست جامعه] اين... [درون

   ."زمين بوده است

وي . ز کارنامهء علمي پايدار آدميت بودنوشتن دربارهء علم تاريخ و روش تحقيق در تاريخ زمينهءء پراهميت ديگري ا
هاي   اين نوشته .در ميان ايشان را بنماياند" آشفتگي فکر تاريخي"هايي از معاصران هم همت کرد تا  به نقد نوشته

 راهنما و دست   همچون کند تا سالها شناخت تاريخ و نقد تاريخي بحث مي آدميت که از اصول تاريخنويسي و روش
  .پژوهندگان علوم اجتماعي را به کار خواهد آمدافزار کارسازي 

 روشنائيهاي تازه و ديگري بر تاريخ دوران معاصر  هاي آدميت، دستاورد عمري بلند در پرسش و پژوهش، نوشته 
 در ايران در دوران جديد و معاصر نوشت و  ايران انداخت، هم در آنچه دربارهء تحول انديشة سياسي و اجتماعي

 بر دقت علمي و نقد عقلي تکيه  پژوهش تاريخي آدميت.  تحليل اين يا آن برهة تاريخ ايران پرداختهم آنجا که به
ها و پرداختن  در نوشتن دقيق بود و در گزيدن واژه.  استوار است  معتبر و نشناخته دارد و بر انبوهي اسناد و مدارک

با جسارت . زد دانست سر باز نمي نچه درست مي هرگز از گفتن آ .عبارات طريق اضافه و گزافه و افراط نمي رفت
 و آنچه نوشت، شوق خواندن تاريخ و پرداختن به تاريخ و انديشيدن دربارهء  .نوشت انديشيد و به صراحت مي مي

     . در ميان بسياران و خاصه جوانان برانگيخت ها را گذشته و گذشته

:  يکي دانست پردازي ريخ را با داستانسرايي و افسانه و نه تا  نه به پيمودن راههاي رفته بسنده کرد آدميت
. تاريخ، دانش انديشيدن در چرائي رويدادهاي زمانهاي گذشته است". تاريخنويسي غير از فن نقالي است"

 بي  .اند يافته" جريان " ،"توالي"يي که در پي و در کنار هم به "معلولها"اي از  انديشيدن دربارهء سلسله و مجموعه
 واقعات و حادثات را روشن  "جريان" باشد که همواره و در همه حال، چند و چون چگونگي  العللي هم علتآنکه 
تواند فهم و درک رويدادها را ممکن کند و پژوهش تاريخي را از خصلت  تنها خرد و خردانديشي است که مي. کند

  .پژوهشهاي علمي برخوردار گرداند

 و  ها نبود، شرح آن صفحات که نوشت تاريخ گذشته. صر تاريخي ما غافل نبودتاريخ آدميت از مسائل و ضروريات ع
هاي تاريخ آدميت، زمانهء ما و مسائل و ضروريات آن  ها و واژه از البالي صفحات و جمله. روايت زمانهء ما هم بود

 ضرورت آزادي، ضرورت دموکراسي اجتماعي،: گيرد شود و در ذهن نقش مي است که در برابر ديدگان پديدار مي
 و تحکيم استقالل و حاکميت ملي، ضرورت تجدد و ترقيخواهي، ضرورت  ضرورت طرد سيطرهء قدرتهاي بيگانه

. انگاري پرستي و خرافه انديشي و تحجر، ضرورت خردگرائي و خردمداري و طرد کهنه آزادانديشي و طرد خشک
   .هاي آدميت صريح و روشن است و بي مجامله و محابا گزينه

شناخت و بهره گيري از  آدميت، زمانهء معاصر را زمانهء اعتالء و تفوق و چيرگي فرهنگ و تمدن غرب مي
در . به پيش رود" تقليد کورکورانه" گيري تا مرزهاي  آنکه در اين بهره دانست بي دستاوردهاي اين تمدن را ضرور مي

جويي و  نه سيطره. خواهي بود و روشنگري، آدميت نفس تجدد"غرب"و " شرق"و " جديد " و" قديم"بحث ميان 
" و نه " غرب زده " نه  ماند ـ آدميت، را از ياد مي برد و نه از ضرورت طرد و دفع آن غافل مي" غرب"طلبي  سلطه

     .بلکه آگاه به ضرورتهاي زمانه" غرب ستيز

 را منکوب   جمود سرکوب و جهل و ظلم و ستم و  بين که  آزادانديشي روشن. آدميت شهروند بيداردل زمانهء ما بود
 آدميت دوران پاياني زندگي را در  . بهروزي و بهزيستي مردمان زيست با سوداي. خواست و مطرود و زدوده مي

عزلتي ناخواسته و تحميلي سپري کرد در حصاري ساخته و پرداختهء حاکمان و متشرعان و برافراخته از لعن و 
آوردند و نه اين سخن او  پناهان نه پيام آزادانديشانهء او را تاب مي  و شريعتانديشان خشک. طعن و تهمت و نفرين

به طبع و .  در ياري جستن از خرد و خردمندي و تبري از خرافه و وهم و نامعقوالت است  مصلحت کار مردمان راکه
دوران . واستندخ  فرو رفته در خاموشي و فراموشي و نيستي مي دادند و او را هايش رخصت نمي نشر نوشته

    .پاياني زندگي آدميت، در تبعيد و در درون مرزها گذشت

انديشي و نوستيزي،   در برابر خرافه، کهنه.  بود آدميت تداوم سنت عرف زيستي و عرف انديشي در فرهنگ ما
جدد و  آدميت، حقانيت ت  .گذاري پرتوان شکني بيهراس بود و در بزرگداشت خرد و دانش و تجددخواهي، سنت سنت

چراغ راهي براي همهء نسلها، همواره، از ديروز تا : قلم او روشنائي بود. در قلم او روشنائي بود. روشنگري بود
  .هميشه

 کاظم ايزدي ـ رضا براهني ـ   بهمن اميني ـ پور ـ نعمت آزرم ميرزازاده ـ مهدي استعدادي شاد ـ سيروس آرين
اصغر  اکدامن ـ محمد جاللي سحر ـ فرشيد جمالي ـ علي ناصر پ  سهراب بهداد ـ شهرنوش پارسي پور ـ

سيدجوادي ـ سروش حبيبي ـ حسن حسام ـ محسن حسام ـ تراب حقشناس ـ منصور خاکسار ـ نسيم  حاج
 جليل دوستخواه ـ   آبادي ـ  مهدي خانبابا تهراني ـ هادي خرسندي ـ اسماعيل خويي ـ حسين دولت  ـ خاکسار

وي ـ سعيد رهنما ـ ناصر زراعتي ـ حماد شيباني ـ علي شيرازي ـ بتول عزيزپور ـ آنا نژاد ـ علي رض ناصر رحماني
 علي   شهرام قنبري ـ داريوش کارگر ـ هوشنگ کشاورز صدر ـ سيما کوبان ـ مهناز متين ـ عنايت ـ محمود عنايت ـ

 بهروز معظمي ـ عباس متين دفتري ـ مريم متين دفتري ـ هدايت متين دفتري ـ اردشير محصص ـ رضا مرزبان ـ
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    ابراهيم مکي ـ باقر مؤمني ـ ناصر مهاجر ـ شيدا نبوي ـ فرهاد نعماني ـ مجيد نفيسي ـ معيري ـ هايدهء مغيثي ـ
  .بهمن نيرومند ـ محسن يلفاني

   

  تيرداد 
  http://www.tirdadbonakdar.blogfa.com    وبالگ شخصی تيرداد بنکدار

   

  ياد فريدون آدميت را گرامی می داريم

فريدون آدميت روزگارش در پی زيست سرافرازانه اجتماعی ، سياسی و 

او شنبه دهم . بود و در پيکار با تاريکی ها گذشت فرهنگی ملت ايران 

  . سالگی چشم از جهان فرو بست ٨٧ در سن ١٣٨٧فروردين ماه 

فريدون آدميت از نخستين تاريخ نگاران نوين ايران است که به جای وقايع 

نگاری به علت شناسی می پردازد و در نگارش خود به فلسفه تاريخ نظر 

  .دارد 

 فلسفه ای باور دارد که جوامع انسانی به آرامی به سوی آزادی و او با توجه به چنين

توانمندی شهروندان خود حرکت می کنند و حکومت های استبدادی در اين روند به ناچار 

  .جای خود را به حکومت مردم ساالر می دهند 

يی او مشروطه را نشانه وارد شدن ملت ايران در چنين روندی ارزيابی می کندکه نتيجه نها

 زمينه ساز عدالت خواهی در فرهنگ  آن به حکومت قانون و مردم ساالری می انجامد و آنرا

  .کهن و واالی ايران می داند 

او نخستين کسی بود که به صورت مدون و اصولی روش شناسی علمی را در تاريخ نگاری 

ست که در همانند احمد کسروی او تنها کسی ا.مبتنی بر تحليل انديشه سياسی بکار برد 

او انديشه های روشنفکران دينی را همسو با تحقق آزادی .اين حوزه به روشنگری پرداخت 

 کسان  سياسی اين گونه نمی ديد و در همين رابطه ترديدهايی در مورد درستی بينش 

ابراز داشته که نمونه آن به نقد کشيدن ديدگاههای اشخاصی چون علی شريعتی و جالل آل 

  .که ديگر روشنفکران شهامت و شجاعت بروز آنرا نداشتند کاری .احمد بود

او يک روشن انديش ماندگار و آثارش از برجسته ترين نوشتارها درباره تاريخ ايران کنونی 

ما آثار چاپ شده او را خدمتی بزرگ به فرهنگ ايران می دانيم و ياد او را همواره . می باشد 

  . گرامی ميداريم
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 بانو دکتر لقا اردالن ـ بانو فرشيد افشارـ  س عباس امير انتظام ـاديب برومند ـ مهند   

دکترداودهرميداس باوند ـ مهندس مرتضی بديعی ـ دکتر جهانشاه برومند ـ تيرداد بنکدارـ 

 سرهنگ بازنشسته نصراهللا -بانو گيتی پورفاضل ـابولحسن پازوکی-دکتر چنگيز پهلوان

مهندس حميدرضا -می ـ دکتر علی حاج قاسمعلی عيسی خان حات توکلی ـ بيژن جانفشان ـ

آرش رحمانی ـ دکتر علی رشيدی ـ دکتر محسن  - جمال درودی  -خادم ـ دکتر پرويز دبيری 

 بانو توران -مهندس اشکان رضوی ـ مهندس کورش زعيم ـدکتر احمد ساعی-رهامی

 بازنشسته  دکتر محسن فرشاد ـ سرلشکر شهرياری ـ مهندس مجيد ضيايی ـ پيمان عارف ـ

 هرمز - حسن قديانی ـ دکترباقر قديری اصلی ـدکتر عليقلی محمودی بختياری ناصر فربدـ

مميزی ـ دکتر مهدی مويدزاده ـ دکتر حسين موسويان ـ دکتر محمد ملکی ـ مهندس محمدرضا 

 دکترعلی اکبر نقی پور ـ  مسيبيان ـ مهندس علی اکبر معين فرـ بانو پريچهر مبشری ـ

  . مهندس حبيب يکيتا-نيمآوری ـدکتر عبدالرضا هوشنگ مهدویابوالفضل 

   

   http://www.ois-iran.com  

  

     

  آدميت، پدر تاريخنگاری مدرن ايران
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مؤسسهء تحقيقات (مصاحبه ي فرشاد قربانپور با خسرو شاکري استاد بازنشستهء تاريخ  
  ) عالي علوم اجتماعي، پاريس

by C Chaqueri  

٢١-Apr-2008   

  دکتر فريدون آدميت مورخ را چگونه ارزيابي مي کنيد و ويژگي تاريخ نگاري آدميت را چه مي دانيد؟

 آدميت نخستين مورخ دوران معاصر ايران است که با شيوه هاي مدرن تاريخنگاري به تاريخ انقالب مشروطيت ---
بودند، از جمله احمد کسروي که به بازسازي رويدادهاي پيش ازو کسان ديگري نيز به اين تاريخ پرداخته . پرداخت

تفاوت کار . انجام داده بود) Edward Browne(مشروطيت پرداخته بود، کم و بيش در همان مايه اي که ادوارد برآون 
تاريخ کسروي با کار برآون اين بود که وي، با استفاده از اسناد بيشتري، جزئيات مهمتر و دقيقتري را در بازسازي آن 

با اينکه از نظر . وي از منابع زيادي، از جمله به زبان هاي روسي و ارمني، استفاده کرد. مورد استفاده قرار داد
محتوا کمترين خرده اي مي توان به گرفت، اشکال تاريخنگاری او اين است که نمي توان منابع وي را مورد بررسي 

او منابع خود را به دقت براي استفاده ي اعقاب حرفه اي خود جاي تأسف است که . کرد) check(قرارداد يا کيش 
  . به دست نداده است

همين جا بايد افزود که در دوران رضا خان، که مشروطيت جز در نام تعطيل شده بود، امکان نگارش تاريخ 
يدي از همين رو، وي انتشار آن کتاب را در نخستين دهه ي سده ي چهاردهم خورش. مشروطيت وجود نداشت

البته او بعد . آغازيد، که در دمشق منتشر مي شد) العرفان(طي يک سلسله مقاالت در مجله ي روشنفکران عرب 
اين اشاره را به . ها توانست در اواخر زمان رضا شاه برخي تکه هاي آن را در ايران در مجله ي پيمان منتشر سازد

ي نخستين مورخ معاصر ايران است که به سبک مدرن کسروي ازين نظر مي کنم که تأکيد ورزم که آدميت براست
البته بوده اند ديگر کساني که همزمان يا پس از آدميت کارهايي را در مورد مشروطيت . به کار تاريخ پرداخته است

منتشر ساخته اند، اما کار هاي آنان، که برخي اوقات با ) غالبٌا اسناد و به نحوي پراکنده و غير سيستماتيک(
  . سياسي رسمي صورت مي گرفت، با کارهاي آدميت قابل مقايسه نيستنداهداف 

آدميت نخستين . آثار آدميت نشانه از يک نظم فکري، شيوه ي علمي، و دقت و سنجش حرفه اي برخوردار است
چون بسياری که “اهللا بختکي ” ايراني ای است که تاريخنگاري و تاريخشناسي را با آموزش حرفه اي آموخت، و نه

در عين حال، او تنها مورخ عصر خود است که از ارثيه تاريخنگاري مورخاني پروسواس چون . نام مورخ گرفته اند
اين همه به . او تداوم تاريخنگاري علمِي سنتي و پيوند آن با تاريخنگاري مدرن است. بيهقي بي بهره نمانده است

هيچ مورخي کاري کامل و بي نقص تحويل نمي دهد، . رداين معنا نيست که نمي توان بر او خرده گرفت يا انتقاد ک
همچون ديگر رشته هاي علمي و فني، در تاريخ هم بايد . بيشتر ازين رو که دِر امکانات کامل به روي او بسته است

 کرد، يا به عبارت درست تر، ترفيع» تکميل«با پژوهش هاي تازه و نوآوري هاي مُتديک کار پيشينيان را فراتر ُبرد، 
  . بخشيد

اما کم نبوده اند کساني که به نام تاريخنگاري با دستچين کردن فاکت هايي از تاريخ و اليي زدن مطالب و مواضع 
. به نظر من، اين خرده يا آن ايراد به آدميت نقد جدي بر کارهاي او نيست. نوشته اند» تاريخ«ايدئولوژيک خود 

ستيابي به منابع تاريخ مشروطيت و تحليل علمي و اِشراف به نو کسي مي تواند آدميت نقد کند که در تحقيق و د
من چنين کسي را نمي شناسم، حتي در . ازو فراتر رفته، او را ِدپاسه کرده، باشد) مُتديک(آوري هاي شيوه اي 

 خود را آدميت تنها کسي است که زندگي. ميان ايرانيان يا انيرانيان که در خارج از ايران به مشروطيت پرداخته اند
وقف تاريخنگاري مشروطيت کرده است؛ حتي مي شود گفت که شغل ديپلماتيک او کمتر براي او اهميت داشته 
است تا تعهدش به تاريخ مشروطيت، اگرچه مي توان مطمئن بود که وي، چون يک فرد با وجدان، در انجام امور 

  . شغل خويش هم احساس مسؤوليت کرده است

  ي جدي به آثار آدميت وارد شده است؟ چرا تاآنون آمتر نقد-
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کسي تا کنون نتوانسته است در :  فکر مي کنم پاسخ اين پرسش را داده باشم، ولي تکرار آن بي ضرر است---
هنوز کسي پيدا نشده است که همانند او يک عمر را مصروف کار تاريخ . پژوهش و تحليل مشروطيت ازو فراتر رود

 را که درجايي ديگر گفته ام تکرار مي کنم که شناخت مشروطيت نياز به يک تيم اين نکته. مشروطيت کرده باشد
دارد، که با بي نظري و بي طرفي همه ي اسناد و مدارک ) به معنای مارکسی آن، چند رشته ای(متخصص تاريخ 

 که ما در در غرب اين امر کار يک مؤسسه است،. را جمع آوري کنند و به بازسازي و تحليل مشروطيت بپردازند
  . ايران نداشته ايم

نظر .  آدميت در بسياري از آثارش تنها عامل قطعي عقب ماندگي در ايران را استبداد ديوانيان و ظلم آنان مي داند-
  شما در اين باره چيست؟

 نظر  نمي توان آن را– البته اين خود يک دريافت از نوشته هاي اوست – اگر نظر آدميت براستي اين بوده باشد ---
هنوز مورخان غربي دست اندر کار . تعيين کرد» قطعي«دقيقي دانست، چه در تاريخ نمي توان هيچ عاملی را 

آيا مي توان گفت اين يا آن عامل . تعيين عوامل پديد آمدن سرمايه دراي در اروپا هستند و به نتيجه اي نرسيده اند
اکتبر در روسيه بيشتر مؤثر بودند؟ هرکسي مي ) يا کودتاي(ب در پديد آوردن انقالب فرانسه يا انقالب فوريه و انقال

بزند، اما متأسفانه تاريخ با رياضيات يا ) speculation(تواند در اين يا آن مورد با تکيه به پژوهش حدسي متنفع 
ه آيا مي توان گفت ک. فيزيک قابل مقايسه نيست که به دقت علمي بتوان وزن مخصوص هر عاملي را تعيين کرد

بردن يک شطرنج باز از رقيبش به علت اين يا آن حرکت است؟ چون حرکت هاي بيشماري در شطرنج و ترکيبات آن 
در تاريخ عوامل به . هست حرکت قطعي اي که پيروزي يک رقيب را بر ديگري ميسر مي سازد نمي توان تعيين کرد

   گاه از يک وزير مؤثرترافتد؟ آيا يک پياده نمی تواند. مراتب بيشتر از مهره های شطرنج هستند

   به نظر شما، کدام اثر آدميت مهم تر است؟-

 از ديد من، همه ي آثار او حائز اهميت هستند، چون وي با يک برنامه ي فکري منظم به اين کارها پرداخته ---
 براي شناخت او است، و آن ها را نمي توان از يکديگر جداساخت، حتي اميرکبير او که، به نظر من، در آمدي است

فكر : برعکس، مي توانم بگويم که کدام اثر او اهميت ديگر آثار او را ندارد. از فرآيند کوشش براي نوسازي ايران
اين اثر متکي به پژوهش گسترده نيست و، لذا، تصويري که از . دموآراسي اجتماعي در نهضت مشروطيت ايران

شايد علت اين امر عدم دسترسي وي .  هاي آن ناقص اندسوسيال دموکراسي به دست مي دهد و نتيجه گيري
بخاطر دارم که پس از انقالب، هنگامي که پس از سال ها . به منابعي بوده باشد که در آن زمان شناخته نبودند

تبعيد به ايران باز گشتم و مشتاقانه به دين او رفتم، او ديدن مجموعه اي از اسناد سوسيال دمکراسي را که به 
  . وی بر اساس آرشيوهاي غربي و روسي منتشر کرده بودم خوشنود شد و گفت آن را با عالقه خواهد خواندفرانس

   آدميت در آثارش به چه مسئله اي به شكل بارز توجه داشت؟-

 برخالف کسروي که به باز سازي جريان رويداد هاي مشروطيت پرداخته است، دلمشغولي اصلي آدميت ---
آخرين اثر او در باره ي مجلس اول تقنينيه از طرح . ديشه دموکراسي و آزادي در ايران استپيدايش و انکشاف ان

نخست او فراتر مي رود، اما،به نظر من، موفقيت آن کمتر از کارهاي پيشين اوست، شايد بخاطر اينکه دسترسي 
ت کامل اين کتاب نيست، چون از ديد من، اين کمبود تنها دليل عدم موفقي. الزم را به همه ي اسناد نداشته است

از جنبش اجتماعي دارد و به جنبش توده اي که تکيه گاه اصلي نخبگان است توجه ) Elitist(او يک ديد نخبگاني 
» افراطي«که طي آن به انجمن هاي انقالبي مي پردازد و آن ها را ) بخش پنجم(آن بخش ازين اثر . الزم را ندارد

موفقيت مشروطيت را در مبارزه با محمد علي شاه نمي توان .  سرچشمه مي گيردمي خواند ازين ديد نخبگاني او
بدون انجمن هاي انقالبي، بويژه انجمن تبريز، و مقاومتي که دو انجمن تبريز و رشت با کمک ياران انقالبي قفقازي 

 نوشته ام و در اينجا تکرار در اين مورد به تفصيل در کتابم در مورد سوسيال دموکراسي. به راه انداختند، متصور بود
     .نمي کنم

   شما چه انتقادي به تاريخ نويسي و آثار آدميت وارد مي آنيد؟-

) يا ايده آل( ايرادي که مي توانم به آدميت يا هر تاريخنگاری و تاريخشناسي دارم اين است که در حد مطلوب ---
ارزيابي آن ها، و تشخيص و تحليل ارتباِط داده ها و نمي تواند خود را از همه ي پيشداوري ها در انتخاب منابع و 

البته در ميان ايرانيان معاصر آدميت، به خاطر وجدان حرفه اي اّش از نادر . تعيين وزن مخصوص آن ها رها سازد
از ديد من او يک تاريخنگار و تاريخشناس . کساني است که در اين کار به موفقيتي نسبي دست مي يابد

  .ران معاصر است و کمتر کسي مي تواند در زمينه ي کار او با وی همطراز شوداستثنائي در اي

   ١٣٨٦شهروند امروز، چهارم آذر 
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  خرد، در رثای فريدون آدميت مرگ چنين خواجه نه کاری است 

  ١٣٨٧ فروردین ١٦جمعه، 

  مسعود بهنود

نسل امروز . نسل امروز بداند، اين آگاهی ها که امروز دارد، يا ندارد اما می تواند داشته باشد، از کجا آمده است
دارد حاصل خوب است بداند تصويری که از گذشته خود و تاريخ خود دارد، اصال شناسنامه واقعی و نه تخيلی که 

  . فريدون آدميت.  در گذشت تالش های بی دريغ معدود کسانی بوده است که آخرينشان همين مرد که

ملت ها را به حرکت هائی که می کنند، به برخوردهائی که با روزگار داشته و دارند، چه در زمينه هائی که خود 
شان در گشودن گره های ذهنی بشر، به می سازند، يا در بستری که ديگران آماده می کنند، به پيشقدمی 

پيشگامی شان در ساخت وسايل و کشف راه های تازه انديشه، به چراغی که پيش پای نسل ها می افزوند، به 
نقشی که در تمدن بشری ايفا می کنند، به تصميم های درستی که در لحظات خطير می گيرند، و سرانجام به 

 خيزند، ساخته می شوند، آوازه می گيرند، و موجب افتخار کسانی می انسان های بزرگی که از ميانشان برمی
و اين مجموعه داد و ستد، می . شوند که در آن سرزمين بعدها متولد خواهند شد و به آن زبان سخن خواهند گفت

  . ورنه هر گل و لجنی، لولو و مرجان نشود. شود تاريخ هر ملت

ه ای از آسيا را که سر به زير ترين مردم جماهير سوسياليستی بودند ورگرنه ديده ايد ساکنان غمزده گوشه گمشد
و صدای آخشان به گوش کسی نرسيد، اينک مجسمه ای در ميدان بزرگ ساخته اند و دنيا را به تماشا خوانده اند 

گوشه مهجوری، در گوشه ای ديگر از اروپا، باز .که مائيم که از پادشاهان باج گرفتيم، چرا که چنگيز مغول از ما بود
و تا بدانی که تا چه اندازه . تا بدانی که هر قوم و هر دسته ای را به افتخار نيازست. مدعی اسکندری شده اند

  . که شده اند. می توان با نوازش گوش موجودات افتخار طلب، بر دوششان سوار شد 

 انديشه و حرکت، تاريخ را گم کرديم و دل ما ايرانيان، در سده های خالء، نه فقط خالء قدرت و جنگاوری، بلکه خالء
اين . بسته مرده ريگ هائی شديم که بر آنان هم دقيق نشده بوديم و اصالتشان و تعلقشان به ما محرز نبود

 – تالشی نبايد کرد چو هر کس که دندان دهد نان دهد –بيماری مهلک شلختگی و قضا قدری اين نيز بگذرد
قهرمانان ما شدند .  و غزالی نگرفتيم بلکه آن جا بود که عادت تفکر از ما دور شدخطرش آن نبود که تيری نفکنديم

يا موجودات افسانه ای برساخته ذهن و ذوق های هنرمندانه، که تاريخشان پنداشتيم و يا مترسک هائی که 
. رت شدگان داشتندارتفاع قامتشان به اندازه فريادهائی بود که می کشيدند و يا گشاده دستی بود که از خزانه غا

  . تا شاعران و مداحان به نامشان سکه ادب بزنند

اگر امروزه روز، بخشی از ما شهامت می کند و اين می نويسد که خالئق مبادا به الالئی اين افسانه ها به خواب 
ز شناسند و رويد، از آن روست که کسانی کوشيده اند تا تاريخ بی دروغ اين کشور را از ميان انبوه افسانه ها با

 الالئی کورش و داريوش با افسانه هائی –چه تلخ کالمی است اين که بدانيم الالئی قرون دور . بيرون کشند
 چنان خوابمان کرد که از قهرمانان واقعی سال های نزديک –پيرامون آن ها که هر چه دورترند، بزرگ تر جلوه کنند 

  . تر غافل مانديم

 راه آهن و کشتی های بحرپيمای بزرگ و در نتيجه گسترش رفت و آمدهای در نيمه قرن نوزدهم، که ساخت
 با خبر کرده بود، ايران در – انقالب عليه استبداد –انسانی، آدم ها را از حادثه ای که در فرانسه رخ داده بود 

 گرچه - بود به محروسه ای که شمشير آقامحمدخان قاجار تعيين کرده. موقعيتی به بدی پانصدسال قبل خود نبود
 و در اثر فراوانی تخم و ترکه جانشين -بعد او با فشار روس ها هفده شهر ماوراء قفقازش از دست رفت

اروپائی ها سفارت مقيم در تهران برپا . آقامحمدخان، مملکتی شکل گرفته و نخ هايش به بک مرکز متصل شده بود
مان حساس، دو مرد بزرگ به هم خوردند، تراژدی همين در اين ز. اين می توانست شروع پرواز باشد. داشته بودند

  . گونه ساخته می شود

تراژدی برخورد ناصرالدين شاه و اميرنظام، اگر کسی مانند شکسپير وجود می داشت، کم نبود از همه تراژدی 
د بود، اميرنظام بزرگ بود و از اهالی روزگار خو. هائی که شکسپير از دل تاريخ جزيره زادگاهش بيرون کشيد

به زودی زود اين بخت يافت که قاجارهای عاقل او را معلم شاه آينده کردند، پسر . نماسيده بود در قرون ماضی
اميرنظام اين بچه را نه فقط ساخت که از . جوانی که می بايد در موقعی چنان حساس حکم براند بر سرزمين ايران

ران و عمويان مدعی را در روز موعود از دم تيغ گذراند تا مگر همه براد. ميان دسيسه های رقيبان فاميلی هم گذراند
اما چنين . شاگرد خود را بر تخت بنشاند و با ميلی که به پيشرفت در دلش کاشته بود سرنوشت ايران را تغيير دهد

ه ميان نشد، مناسبت قبيله ای رشد نکرده، در جامعه استبداد زده، دخالت های متمدنان اروپائی که به يارگيری ب
 –آن شاگرد، معلم خود را . مناسبات قبيله ای آمده بودند، همه و همه چنان کرد که در نهايت ظلم به ايرانيان شد

به اصرار مادر احساساتی شده بی فکر و خدعه –که به پاداش خدماتش تنها خواهر شاه را هم به او داده بودند 
ستانش شتک زد که با وجود پنجاه سال کوشش برای و خونی بر د. سفارت فخيمه حيله گر عزل کرد و کشت
  . اميرنظامی کردن نظام، تاريخ با او يکدله نشد



 

 ٢ ويژه نامهء فريدون آدميت          

اين درسی است . اميرکبير به دست شاگردش کشته شد اما آرمان هايش کشته نشد و در دل همان شاگرد ماند
ه بود، شد اولين پادشاه ايران که ناصرالدين شاه به همان نهالی که اميرکبير در دلش کاشت. که بايد گرفت از تاريخ

نهادهای مدرن مانند دولت، پست، بيمه، بانک، استخراج معادن، . جهان را ديد. به طور رسمی به جهان سفر کرد
 تا پيش از آن خزانه مال شاه بود و با مرگ –. بازرگانی خارجی، بودجه نويسی، تشکيل خزانه ای برای کشور آورد

اين اول بار بود بر اثر آن چه اميرکبير گفته و شاگردش پذيرفته . کشمکش در می گرفتوی ميان مدعيان، بر سرش 
  . بود، اين خزانه ماندگار شد و به ارث نرسيد، تا بعد در زمان رضاشاه که شد پشتوانه اسکناس و هنوز هست

چرا چون . پاک شداما چندان که اميرکبير در حمام فين کاشان رگش گشوده شد، اسمش انگار از صفحه روزگار 
. متملقان نقاشی های امير را سوزاندند و عکس هائی که از وی گرفته شده بود نيست. قاجار سلطنت داشت

حتی وقتی که يازده سال بعد از مرگ . و هيچ کس نام از وی نبرد. می گويند در موزه ای در مسکو يکی هست
چه مردم چنان آزاد شدند که برای قاتل ناصرالدين شاه گر. ناصرالدين شاه، انقالب مشروطيت شد، زبان ها باز شد

حتی کسی . مراسم بزرگداشت گرفتند، اما در جائی ثبت نيست که نامی و يادی از اميرکبير برده شده باشد
که ازادی خواهان دشنامش دادند دختر دردکشيده اميرکبير، اولين مصلح ] مادر شاه وقت[نگفت آن ام الخاقان 

در نامه های . نام و ياد اميرکبير فقط در دل همان کس زنده بود که فرمان قتلش را داد. ان استبزرگ تاريخ اير
ناصرالدين شاه هست که تا زنده بود حسرت نظم اميرنظامی می خورد و ديگر از بستگان امير در فراهان کسی 

به باورم . ن دست تراژدی ها بسيار داردکه تاريخ از اي. نمانده بود که به تهران نياورد و قدر ندهد و بر صدر ننشاند
هملتی و يا شاه . اين تراژدی از تراژدی بد پرداخته شده رستم و سهراب بيش تر به جان تراژدی نزديک است

  . آرتوری به ذهن می رسد

سلسله ای می شوند که پيوند دارند، منقطع . باری ملت ها را تجربه ای که از گذشته شان ميگيرند می سازد
تا صدسال بعد، زمانی که ملت نياز به . اما از تاريخ ايران، کسی به بزرگی اميرکبير پاک شد.  تاريخشاننيست

گم بود و ماند تا جوانی که آزادی خواهی را از پدرش آموخته و . قهرمانان واقعی داشت، نام بزرگش مفقود بود
اين جوان در دارالفنون درس خوانده بود که . زدشرح بزرگی امير را در نهانخانه ها شنيده بود دامن همتی به کمر 

يادگار امير بود گرچه افتتاحش به او نرسيد، پس وقتی در وزارت خارجه استخدام شد و راهی لندن و همزمان در 
کتاب اميرکبير و ايران . مدرسه معتبر علوم سياسی و اقتصاد لندن نام نوشت، برای تز دکترای خود همان را برگزيد

به اين کتاب مردم ايران، قهرمان بزرگ تاريخشان .  جوان، دکتر فريدون آدميت، شصت سال قبل چاپ شدنوشته آن
و اين نخست بار بود که قهرمانی از تاريخ . را نه افسانه گونه، بلکه بر اساس سند و تحقيقات علمی شناختند

اين خدمت از دکتر . دها سر باز می زدايران، نه از ميان شعر و منظومه و افسانه پردازی ها، بلکه از ميان سن
  . همان که دو روز پيش در بيمارستان تهران کلينيک تهران درگذشت. فريدون آدميت سر زد

 که تلخ بايد گفت که تا بعد انقالب شش چاپ شد، و از آن زمان به محاق توقف رفت تا –گرچه اميرکبير و ايران 
اما بی اشاره به کارهای وی شناخت ايرانيان از مشروطيت کامل  بزرگ ترين اثر آدميت است، –نزديک سی سال 

مرد بزرگ بعد از اميرکبير و ايران متوجه همه آن تحولی شد که بعد از اميررخ داد، پس زمينه جنبش . نيست
خود را اما مرد کار . مشروطيت را تنها آدميت بود که باز کرد، چنان باز که برخی از بازماندگان مشروطه تاب نياوردند

  . آن چه نوشته در سرفصل تحقيقات تاريخی و تتبعات علمی تاريخ ايران جا می گيرد. کرد

بيست و چند سال گذشته را پير و دردمند در . سخت گير بود، شاگردی نساخت، معتقد به مراد و مريد بازی نبود
به کمتر . به قلعه اش راه داشتندنادر کسانی مانند علی دهباشی . طبقه دوم همان خانه ساده يوسف آباد گذراند
به مقاله ای که عليه سامانه های حقوقی و قانونی جمهوری . کسی اعتماد داشت جنان که به دهباشی

در همه اين . اما بر دامن کبريائی اش گردی ننشست. اسالمی نوشته بود حقوق بازنشستگی اش را قطع کردند
. به طرز باورنکردنی اين دشمنی را از ياد نمی بردند. بودندسال ها تندروها، به طرز خطرناکی با وی دشمن 

  . سرنوشتش بود که مانند مقتدايش اميرکبير، با استبداد درگير باشد

کارها بايد کرد تا نسل آينده بداند، آن ها که قهرمانان بزرگ ملت را چنان که هستند به آن ها نشان می دهند و 
چنان که . فريدون آدميت اين مرد مغرور و ديررام معامله نمی کرد. نيستمی شناسانند، کارشان کم از قهرمانی 

در مخالفت با استقالل بحرين نامه ها نوشت که موجب شد از مقامات عالی که در زمان پادشاهی داشت معزول 
شود، و پس از نظام پادشاهی هم نامه ها نوشت در تطبيق نداشتن قانون اساسی جمهوری اسالمی با 

  . اما در عين حال همه مغروری، افتادگی علمی داشت. ی و با خواست يک صد ساله مردم ايراندموکراس

روزی در خانه اش، چون از اهميت و ارزش اميرکبير و ايران می گفتم، که به باورم بيش از تاريخ مشروطيت کسروی 
ت، گفت نه، روزگار عوض شده بود و ميراث خوار استعمار دکتر مهدی بهار بر روشنی فکر ايرانيان اثر گذاشته اس
  . شايد هم بهتر. اگر من هم نمی کردم، بزودی چنين کاری به ذهن ديگری می زد و می نوشت

اما بهتر و دقيق تر و راهنما تر از آن چه آدميت در باب ريشه های اصالح طلب، تفکر مدرن، جنبش مشروطه و زمينه 
  نامش بزرگ باد. های آن نوشته، نوشته ای در زبان فارسی نيست
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  به ياد دآتر فريدون آدميت

  ] ٢٠٠٨٫٠٤٫٠٢ [١٣٨٧ فروردين ١٤هارشنبه  چ-احسان نراقي 

فراوانش در  تقدير چنين بود آه مرگ ناگهاني فريدون آدميت عزيز، همسر مهربان و به غايت باوفاي او و دوستداران 
گوناگون در آشور در  هاي  هر چند ناسپاسي. ايران و در سراسر دنيا را در اين نوروز، در غم و اندوه فراوان فرو برد

دانند آه آثار  دانستند و مي دوست قدر خدمات علمي او را  او روا داشتند ولي در عوض هزاران مردمان ايرانبارة 
   . گرانبهاي اين متفكر استثنائي و پربار هميشه موجب تسلي خاطر آنان خواهد بود

ر نخستين د. فريدون آدميت پس از ختم تحصيالتش در علوم سياسي به استخدام وزارت امور خارجه درآمد
اش را راجع به مسائل سياسي، حقوقي و سوابق  مأموريتش عازم انگلستان شد و در حين خدمت رساله دآتري 
دوران آه  در آن .  در نيويورك به چاپ رسيد١٩٥٥اين رساله در تاريخ . تاريخي بحرين در دانشگاه لندن به پايان رساند 

راجع به اين  ت نبود، اين تأليف بهترين سند حقانيت ادعاي ايران هنوز مسئلة بحرين چندان مورد توجه اولياي دول
   .جزيره و نشانة ايران دوستي او بود

استثنائي  تا آن زمان خدمات . »اميرآبير و ايران«اولين تأليفي آه او در ايران منتشر آرد آتاب باارزشي بود در بارة 
همسن من،  من به ياد دارم جوانان . م شناخته شده نبودپرست و باتدبير، براي عمو اميرآبير، اين صدراعظم وطن

وجودشان  رساندند، عشق به ايران زمين در   سال، وقتي مطالعة اين آتاب را به آخر مي١٩ و ١٨يعني حدود 
   .شد ور مي شعله

عجيبي  تأليف ديگر او در بارة خدمات و اصالحات ميرزا حسين خان مشيرالدوله سپهساالر بود آه در آن با دقت 
به . داده است ابداعات اداري و آشوري او را در ايران آه حتي خواص هم با آن آشنائي نداشتند،به نحو بارزي شرح 

اين دو کتاب با اين  ياد دارم در مجلسي آه آدميت حضور داشت يكي از دوستان از او سئوال آرد علت اصلي تأليف 
منظور اين دو مرد  خواستم براي هموطنانم روشن آنم که  مي: شرح و بسط فراوان چه بوده است؟ او پاسخ داد
عمومي را در يك رژيم صد در  ها قبل از انقالب مشروطه، افكار  بزرگ از اين خدمات وسيع اين بوده است آه سال

 در فكر ملت ايران حتي بطور ناخودآگاه عصر ما بدانند قيام  صد استبدادي با قانون و اجراي آن آشنا آنند تا مردم هم
   .و ذهن آنها هميشه حضور داشته است

اول و  مجلس «، »فكر دموآراسي اجتماعي در نهضت مشروطيت ايران«هاي متعددي در باره  به غير از اين، آتاب
ايدئولوژي نهضت «  ، »انديشه ترقي و حكومت قانون«، »فكر آزادي و مقدمة نهضت مشروطيت«، »بحران آزادي

   .وي منتشر شده است فات ديگر و تعداد زيادي مقاالت در بارة دموآراسي و آزادي از و تألي» مشروطيت ايران

وي  در حقيقت نقش . آرد ها در هيات نمايندگي ايران در مجمع عمومي سازمان ملل متحد شرآت مي آدميت سال
سوي  سپس از او . بيشتر جنبه آارشناسي و بررسي مسائل و تهيه گزارشات براي هيات نمايندگي ايران بود

 به ١٣٤٤ تا ١٣٤٢  هاي  شد و در سال به سفارت در الهه منصوب ١٣٤٢-١٣٤٠هاي  وزارت امور خارجه ايران در سال
دوران سفارتش در هند را  اي از  دانم خاطره مناسبت نمي در اينجا بي. عنوان سفير در آشور هند انجام وظيفه آرد

آشور، رادا آريشنا براي بازديد از  گفت در دوران سفارتش در هند، دولت ايران از رئيس جمهور آن  او مي. نقل آنم
روز ماقبل آخر اين سفر . جمهور هند بود در اين سفر دآتر آدميت همراه رئيس . مي بعمل آوردايران دعوت رس

در بازگشت، در هواپيما از آدميت . آند سفر مي جمشيد به آن ديار  رئيس جمهور هند براي بازديد از اصفهان و تخت
ه محض نشستن هواپيما در فرودگاه ب. او بدهد خواهد آه در صورت امكان ترتيب يك ديدار با شاه را براي  مي

   . دهند مهرآباد، آدميت و عالء ترتيب مالقات فوري با شاه را مي

رياست  ها پس از آن در ضيافتي آه در آاخ  ماه. گردد پس از اين مالقات رئيس جمهور هند به آشور خود بازمي
رئيس تشريفات بنا  داشت، به محض ورود، جمهوري هند برقرار بود و آدميت نيز به عنوان سفير در آن ضيافت دعوت 

در . نشاند آنار خود مي آند و رئيس جمهور او را در  بر درخواست رئيس جمهور، آدميت را به ميز وي هدايت مي
دانم نسبت به آزادي و  مي من ميخواهم رازي را براي شما آه : گويد ضمن صرف غذا، رادا آريشنا به آدميت مي

از من خواسته بود آه هر آنچه  در ديدار اولم پس از ورود به ايران، شاه . داريد، افشا آنمدموآراسي عالقة خاصي 
آخرين مالقاتي آه شما و عالء براي من با  در . در اين مسافرت به نظرم رسيد، قبل از ترك ايران صراحتًا به او بگويم

براي من مظهر عظمت تمدن آشور ايران   شاه ترتيب داديد، به ايشان گفتم آه ديدار بناهاي تاريخي آشور شما
آه به نظر من در اين سفر مهم آمد، مطلبي آه  لذا با توجه به اين آثار بنا بر تقاضاي شما در مورد اظهار آنچه . بود

اش آن است آه شخص  بارور شدن اين تمدن الزمه توجه مرا به خود جلب آرده اين است آه بقاي اين وضع و 
ايد قانون اساسي پايه  همچنان آه خود گفته. توجه آنند آه اساس و بنيان نظام آنوني است اعليحضرت به آنچه 
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شما را از هر گزند داخلي و خارجي مصون خواهد  حكومت است لذا من معتقدم رعايت آامل قانون اساسي 
   .داشت

توان گفت  مبالغه مي بي. اي در بارة روش تحقيق دآتر آدميت و اما چند آلمه
برد آه علماي معروف تاريخ به آار برده و  مي آتر آدميت روشي را به آار آه د
مثًال در . بود اي  روش او روش شناخت واقعيات بدون هيچ مالحظه. برند مي

تحليل و تحقيق در بارة مشروطيت، رهبران و سياستمداران مشروطه و 
پرستي و  وطنرا ـ چه روحاني و چه غيرروحاني ـ اگر  هاي اول پس از آن  دوره

پروا آنها را ستايش  بي رعايت اصول علمي و اخالقي مورد نظر آنان بود، 
الملك، مصدق و مدرس را آه به تقوي و درستي آنها  آرد، مثًال مؤتمن مي

آردند  اما در مورد آساني آه رعايت اخالقيات را نمي. ستود مي اعتقاد داشت 
اين . مورد نكوهش قرار مي داد شدند با شجاعت تمام  و انحرافاتي مرتكب مي

برد و چه بسا از استادان علوم سياسي  روش را آدميت در همة موارد بكار مي
   .هاي امروزي ما هم در اين امور وسواس و دقت بيشتري داشت دانشگاه 

اولين بار . براي فريدون آدميت، اصول علمي و اخالقي بسيار حائز اهميت بود
وزارت خارجه او را نزد يكي از استادان جوان تاريخ  ز آه من بعد از بازنشستگي ا

من : هستيد؟ جواب داد حين بحث ديدم، از او پرسيدم االن مشغول چه آاري 
دادم  تا آارشناس و آارمند بودم به راحتي و آزادانه تحقيقات خود را انجام مي

در به درجه سفارت رسيدم و به من لقب سفير اعليحضرت را دادند  اما وقتي 
حد به او   غروري بي١٣٤٢بود و همه هم ميدانند آه شاه پس از خرداد  بعضي از امور سر و آارم مستقيمًا با شاه 

چندين جلسه صحبت با او نااميد شدم، اين بود آه تصميم گرفتم از  به همين علت من بعد از . دست داده بود
   .نم تا بتوانم براحتي به تحقيقاتم ادامه بدهمتقاضاي بازنشستگي آ خدمت در وزارت خارجه خود را خالص و 

اميدوارم  . ها باز بود آرد و درب خانة وي همواره بر آن پژوهان جوان بسيار با تواضع و محبت رفتار مي آدميت با دانش

   

   

   .مورخان جوان ما راه وي را دنبال آنند

SMALL LIFE  
w.smallife.com   ایرانيان بزرگترین سایت

  مرگ مورخ

به خصوص وقتي آه . خبر نگهدارد  را داشته آه آدم را بي- و گاه حسن– تعطيالت نوروزي هميشه اين عيب  

از نسل قديم و بيهقي . نگاري ايران بدانيم آنم دور از انصاف نباشد اگر آدميت را يكي از نقاط عطف تاريخ  فكر مي 

http://ww  

گفتني از سفر زياد است و به وقتش خواهم . آسي چون من در سفري طوالني باشد به شمال و جنوب آشور
خبري و الزماني نشستم پاي اينترنت، خبري آوتاه و ناگوار عيدم  از چندين روز و شب بيگفت؛ اما ديشب آه بعد 

  .»فريدون آدميت درگذشت«: را گرفت

ست آه با آن دقت و وسواس خاص خودش تاريخ را نگاشته، و تازه آن تر فقط آسروي ا آه بگذريم، در نسل مدرن
نگاري  ي تاريخ اما آدميت شايد آغازآننده. هم باز بيشترش روايت آردن تاريخ است و گاه قضاوتي چاشني شده

 تاريخي ي فكري و مباني فلسفي رويدادهاي در روزگار ما گويا نگاه به پيشينه.  بوده است ورزانه انتقادي و انديشه
انجام داد و )  شمسي١٣۴٠ي  دهه(ها پيش از اين  در برخي محافل مد شده، اما نظير چنين آاري را آدميت سال

ها پيرامون جنبش  گذرد، انبوه آتب و مقاالت و سخنراني هر روز آه مي. به حق هم با بهترين وجهي از عهده برآمد
انديشي بيشتري مشروطيت را بررسي  خواهد با عمق و ژرفشوند، اما براي آسي آه ب مشروطه توليد و ارائه مي

هاي مهم و جدي مرحوم آدميت نيز از امهات  االسالم و آسروي، خواندن پژوهش آند، در آنار مخبرالسلطنه و ناظم
هاي نوين انجام شده، مثل آارهاي ماشاءاهللا آجوداني يا سيد جواد  خودتان ببينيد آه حتي پژوهش. امور است
هاي فريدون آدميت  هايي بر پژوهش نويسي ي يا همايون آاتوزيان، باز در آثيري از موارد مانند حاشيهطباطباي
  .اند بوده
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ي حقوق و  در دارالفنون تحصيل آرد و بعد به دانشكده.  شمسي در تهران به دنيا آمد١٢٩٩فريدون آدميت در سال  
اش بعدها با عنوان  نامه پايان. التحصيل شود  آنجا فارغ از١٣٢١علوم سياسي دانشگاه تهران راه يافت تا در سال 

در حين تحصيل به آار در وزارت امور خارجه مشغول گرديد و . چاپ و مورد استقبال قرار گرفت» اميرآبير و ايران«
ي علوم سياسي و  در همان زمان در دانشكده. پس از فراغت از تحصيل، به عنوان دبير سفارت ايران به لندن رفت

. ي سياسي دست يافت ي تاريخ و فلسفه ي دآترا در رشته به درجه.  م١٩۴١اقتصاد لندن ثبت نام آرد و در سال 
شان نمايندگي دولت ايران در سازمان ملل  هاي ديپلماتيك مختلفي را تجربه آرد آه شايد مهمترين پس از آن پست

ز شغل دولتي استعفا آرد و حدود بيست سال هاي تحقيقاتي ا  به قصد انجام فعاليت١٣۴۴در سال . بوده است
 جلد ٢۵ي سياسي جهان پرداخت آه حاصلش بيش از  تمام به پژوهش و مطالعه در تاريخ ايران و نيز تاريخ انديشه

ي  ، فكر آزادي و مقدمه)١٣۶٢ -خوارزمي(اميرآبير و ايران : مهمترين آثار به جا مانده از آدميت عبارتند از. آتاب بود
، ايدئولوژي )١٣٧٠ -روشنگران و مطالعات زنان(، مجلس اول و بحران آزادي )١٣۴٠ -سخن(روطيت نهضت مش

، )١٣۵۴ -پيام(، فكر دموآراسي اجتماعي در نهضت مشروطيت ايران )١٣۵۵ -پيام(نهضت مشروطيت ايران 
در سن ) ١٣٨٧(مسال مرحوم دآتر فريدون آدميت دهم فروردين ا). ١٣۴۶ -پيام(هاي ميرزاآقاخان آرماني  انديشه

  . سالگي درگذشت٨٧

ي شهروند امروز چندي  نامه شايد اگر هفته.  با اين اوصاف، فريدون آدميت اواخر عمرش را در انزوا و گمنامي گذراند 
آرديم آه فريدون آدميت البد سالياني است   تصور مي-مثل خود من–ها  آرد، خيلي  را منتشر نمي پيش آن مصاحبه

  ... آنيم اي است آه با بزرگان و فرهيختگانمان مي دانم اين چه معامله نمي. آه درگذشته

   وز شمار خرد، هزاران بيش             از شمار دو چشم، يك تن آم                                                  
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  فريدون آدميت مورخ بيداري

  سيروس علي نژاد 

سال هاي خود را تباه نکرده اند و چنان پربار زيسته اند که عمر درازشان . نوشتن دربارۀ بعضي ها دشوار است
.  سبک زندگي خاص و اسلوبي متمايز داشته اند بجز جد و جهد و دود چراغ خوردن مدام،. کوتاه به نظر مي آيد

  .وشه گيري و زيستن در انزوا از مناعتي برخوردارند که نمي گذارد سرشان به آسمان فرو بيايدآنها ضمن گ

در عرصۀ تاريخ . فريدون آدميت که روز شنبه دهم فروردين در هشتاد و هفت سالگي درگذشت يکي از آنها بود
 حوادث و رويدادها به شناخت به جاي تلنبار کردن سلسلۀ. نويسي معاصر هيچ نامي به اندازه نام او معتبر نيست

و کشف علل آنها همت مي گماشت، به تبيين و تحليل آنها مي پرداخت و تاريخ نويسي را از شکل مرسوم تا 
ايده هاي تجدد را از ميان انبوه واقعيات و از ال به الي اسناد و . سطح نوشتن دربارۀ انديشه و فکر ارتقا مي داد

  .ون مي کشيد و تحويل آيندگان مي دادمدارک مدفون در بايگاني ها بير

بيداري افکار ايرانيان را ثمرۀ آشنايي با تمدن . سروکارش با دنياي مدرن بود؛ از وقتي که کاروان معرفت به اروپا رفت
به ثبت و ضبط افکار نو و ايده هاي مترقي و سرگذشت انديشه . غربي و از نتايج تماس ايران و اروپا مي دانست

  .داخت که آبشخور فکري و يا مرام سياسي شان اروپايي شدن بودوراني مي پر

از روشنفکراني بود که جايگزيني طبقه متوسط با اشرافيت قديم را اساس پيدايي دمکراسي تلقي مي کرد و 
  .تفکيک دين از سياست را شرط اساسي ورود به جهان دمکراسي مي دانست

ما تاريخ نگاري او از نوع تاريخ نگاري سياسي و از جنس علمي هرچند خود جز چندي در دنياي سياست گام نزد ا
به نوشتن دربارۀ مباحثي همت مي گماشت که مي توانست سياست را به راهي دراندازد که راه . آن بود

  .پيشرفت و ترقي از آن مي گذشت

هيچگاه اهل چنين طرز فکري با سياست هاي جاري سي سال آخر عمرش سازگار نبود و به ناچار او را که 
  .خودنمايي و معلومات فروشي نبود منزوي تر مي کرد

موضوع نوشته هاي او دورۀ دگرگوني هاي بزرگ تاريخ ايران، انديشۀ ترقي، و انديشه ورزاني بود که نوگرايي ايران 
نبال مي از اين رو تاريخ فکر را در خالل تک نگاري هايي درباره روشنگران و سياستگراني د.وامدار کوشش آنهاست

  . کرد که به سياست ملي توجه داشتند
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از ميان روشنگران به ميرزا فتحعلي آخوند زاده، ميرزا ملکم خان، ميرزا آقاخان کرماني و طالبوف تبريزي پرداخت و از 
بين سياستمردان به قائم مقام و ميرزا تقي خان اميرکبيرو ميرزا حسين خان سپهساالر و ميرزا يوسف خان 

  .آه هر دو گروه تمام تالش خود را در تجدد و نوگرايي ايران به کار گرفتند. لهمستشارالدو

بود و ناسيوناليسم هسته " انديشه ساز فلسفه ناسيوناليسم"به ميرزا فتحعلي آخوند زاده مى پرداخت چون 
  .اصلي تجددي قرار گرفت که ايران را به لوني ديگر مي خواست

منادي اخذ دانش و بنيادهاي مدني "بود، و " گترين انديشه گر ناسيوناليسمبزر"به ميرزا آقاخان کرماني چون 
اروپايي، نقاد استعمارگري، هاتف مذهب انسان دوستي، نماينده نحله اجتماعي و متفکر انقالبي پيش از 

  ."مشروطي

بود کار مورخ به  معتقد  به ميرزا تقي خان اميرکبير و ميرزا حسين سپهساالر و ديگر سياستگران مي پرداخت چون
ايدئولوژي ها چون به مرحلۀ عمل برسند معموال بلکه هميشه از اصول اوليه خود "نگارش وقايع پايان نمي گيرد، 

يکي انفعال اجتماع در برخورد با آنها و : در اين امر دو عامل اصلي موثرند. انحراف مي پذيرند و تغيير بستر مي دهند
  . هايي که او بدانها مي پرداخت هوس هاي آدمي جاي چنداني نداشتو در شخصيت." ديگر هوس هاي آدمي

ترديدي نيست که در تاريخ نگاري مشروطه نام فريدون آدميت مانند نام احمد کسروي خواهد درخشيد چون هرچه 
کسروي در شناخت سلسله رويدادهاي مشروطه جد و جهد کرد و مدرک و سند به دست داد، فريدون آدميت به 

  .از همين رو، تمام تجدد ايراني با همه ابعادش در آثار او انعکاس يافته است. ير انديشه پرداختبررسى س

امروز که به آدميت فکر مي کنيم مي بينيم بدون نوشته هاي او از نوانديشي و نوانديشان پيش از مشروطه اين 
ي نمي برديم، و بين آنان و ديگراني همه شناخت به دست نمي آورديم، به اهميت آنان در ورود به دنياي معاصر پ

  .که گاهي به اين سو و گاهي به آن سو مي غلتيدند تفاوت نمي گذاشتيم

آدميت به تاريخ نويسي ايران شکل علمي داد، به آن آبرو بخشيد، آن را از انحطاطي که دچارش بود بيرون آورد، و 
  .رگه ها و جريان هاي فکري دوران ساز را دنبال کنندبه نسل هاي بعد از خود آموخت که چگونه به تاريخ بنگرند و 

  کتاب شناسي فريدون آدميت

   ١٣٦٢ امير کبير و ايران، تهران، انتشارات خوارزمي -١

  ١٣٤٠ فکر آزادي و مقدمه نهضت مشروطيت، تهران، انتشارات سخن، -٢

   ١٣٤٤،  ١٥ برخورد عقايد و تکامل پارلماني در مجلس اول، تهران، مجله سخن، سال -٣

   ١٣٤٤ ، ١٥ سرنوشت قائم مقام، تهران، مجله سخن، سال -٤

  ١٣٤٤، ١٥مجله سخن، سال )  به ميرزا آقاخان نوري ١٢٦٩ محرم ١٢مورخ (  يک نامه تاريخي -٥

   ١٣٤٥ ، ١٩ سه مکتوب ميرزا فتحعلي، سه مکتوب و صد خطابه ميرزا آقاخان، مجله يغما، سال -٦

   ١٣٤٦ن کرماني، تهران، انتشارات پيام،  انديشه هاي ميرزا آقاخا-٧

   ١٣٤٦ انديشه هاي ميرزا طالبوف تبريزي، تهران، انتشارات پيام، -٨

   ١٣٤٦ ، ١٧ انحطاط تاريخ نگاري در ايران، تهران، مجله سخن، سال -٩

   ١٣٤٩ انديشه هاي ميرزا فتحعلي آخوند زاده، تهران، انتشارات خوارزمي -١٠

   ١٣٥١ عصر سپهساالر، تهران، انتشارات خوارزمي، –مت قانون  انديشه ترقي و حکو-١١

   ١٣٥٢ مقاالت تاريخي، تهران انتشارات دماوند، -١٢

   ١٣٥٤ فکر دمکراسي اجتماعي در نهضت مشروطيت ايران، تهران، انتشارات پيام، -١٣

   ١٣٥٥ ايدئولوژي نهضت مشروطيت ايران، تهران، انتشارات پيام -١٤
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 ، با هما ١٣٥٦ي و سياسي و اقتصادي در آثار منتشر نشده دوران قاجار، تهران، انتشارات آگاه،  افکار اجتماع-١٥
  . ناطق

   ١٣٥٩ ، ٣١ عقايد و آراى شيخ فضل اهللا نوري، تهران، کتاب جمعه، شماره -١٦

   ١٣٦٠ آشفتگي در فکر تاريخي، تهران، انتشارات مجله جهان انديشه، -١٧

   ١٣٧٠رژي، تهران، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان،  شورش بر امتياز نامه -١٨

   ١٣٧٠ مجلس اول و بحران آزادي، تهران، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، -١٩

  ١٣٧٥ تاريخ فکر از سومر تا يونان و روم، تهران، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان،-٢٠
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   ١٣٨٧/٠١/١١  ي دکتر فريدون آدميت درباره

من . ام ي مرگ دکتر فريدون آدميت چيزي ننوشته که درباره دوستي برايم يادداشتي گذاشته و گله کرده بود از اين 
روطه مربوط  و صاحب سبک تاريخ مش هاي روزانه چند خبر و گزارش را که به اين مورخ برچسته  امروز در بخش لينک

 حاال هم براي اجابت  .تري بنويسم اش مطلب مفصل کردم سر فرصت بتوانم درباره شد قرار دادم و فکر مي مي
    .کنم درخواست آن دوست عزيز چند سطري را قلمي مي

. آيد يشمار م ترين و تأثير گذارترين مورخان معاصر ايران به  ترديدي نيست که دکتر فريدون آدميت يکي از برجسته  
هاي خود را بزنند و نتايج خود را  کنند و در صددند حرف برخي در سخن گفتن از او از اين حقيقت چشم پوشي مي

هاي  ي آدميت که من امروز آن را مطالعه و در قسمت پيوند اي با عنوان زندگي و انديشه از جمله در مقاله. بگيرند
هاي خاص خود پرداخته بود که ربطي به  ي زندگي آدميت به داوري روزانه قرارش دادم، ضمن دادن اطالعاتي درباره

  .تاريخ و تاريخنگاري نداشت و عمدتًا نگاهي سياسي بود

ها به   آدميت فردي سياسي بود؛ در دستگاه ديپلماسي ايران مناصب مهمي را به دست آورده بود، ولي اين     
هم نيست که او با دربار پهلوي چه مناسباتي داشت و از چه براي من م. ي او به عنوان مورخ ارتباطي ندارد حرفه

ي اين چيزها اهميت دارد، ولي  البته براي اهل سياست حتمًا همه. هايي از اين دست کسي جايزه گرفت و حرف
هاي علمي مربوط به تاريخ مشروطه مهم  براي من اهميت علمي او در تاريخنگاري ايران و جايگاهش در پژوهش

  .است و بس

ويژه آنان که دل با مطالعات تاريخ قاجار و مشروطه  نسل جوان امروز، به.  گفتم که آدميت مورخ اثرگذاري است   
رود و بسياري حتي در زبان و بيان  اين اثر پذيري گاه در حد شيفتگي نيز پيش مي. اند دارند از او اثر بسياري پذيرفته

ويژه زماني  به. هاي تاريخي به همين وضع دچار شدم  آغاز کار پژوهش من هم زماني در  .شوند رو او مي نيز دنباله
نوشتم چنان زير نفوذ فکر و زبان و بيان آدميت در کتاب شورش بر امتياز  اي مي ي جنبش تنباکو مقاله که درباره

 خود آدميت پرهيز ها البته دريافتم که حرف اساسي  بعد. هاي او ام شد تکرار حرف  گرفتم که مقاله ي رژي قرار نامه
  . ها و استفاده از منطق تعقل تاريخي است از شيفتگي

ي ميرزا فضلعلي   زماني در يکي از آثار آدميت، احتماًال ايدئولوژي نهضت مشروطيت ايران، مطلبي را خواندم درباره  
برايم . آورم يي آن را م شايد نطق او بود که آدميت نوشته بود نطق مفصلي است و من خالصه. آقاي تبريزي

آنچه آدميت . ها رفتم و اصل مطلب را يافتم تفصيل ماجرا اهميت داشت و براي يافتن اصل نطق به سراغ روزنامه
تر بود و من در نيافتم که چنين وانمود کرده بود که نطق فضلعلي آقاي تبريزي  نوشته بود از اصل نطق اندکي مفصل

  !را خالصه کرده است
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او زماني که از انحطاط تاريخنگاري . هاي تاريخنگاري ايران در تأکيد بر تاريخنگاري عقلي است  آدميت يکي از قله  
کار گيري عقل را از منظاهر آن  راند، در افتادن مورخان در گرداب نقل و تکرار و تقليد و پرهيز از به ايران سخن مي

تواند خود  گاريي مدرن است و مورخي که نميتعقل تاريخي از نظر آدميت اساس تاريخن. آورد انحطاط به شمار مي
  .تواند به دنياي جديد قدم گذارد ي تکرار و تقليد خارج کند نمي  را از ورطه

ي ترقي و حکومت  در انديشه. هاي تاريخي آدميت است  دو مفهوم کانوني در نوشته  دمکراسي و پشرفت   
 از  پردازد و دوران او را يکي  حسين خان سپهساالر ميقانون عصر سپهساالر او به بررسي اصالحات دوران ميرزا

مراحل تاريخي در گرايش ايران به سوي نوخواهي و 
 از نقد روحانيت  در اين چارچوب، او. داند نوگرايي مي

اي چون مال علي کني  ويژه چهره منتقد سپهساالر به
  .پروايي ندارد

کرده ي ياد شده اشاره  ي مقاله گونه که نويسنده  همان  
او نقش مدهب و نيروهاي . است، آدميت يک مورخ سکوالر

. دهد مذهبي را بسيار منتقدانه مورد بررسي قرار مي
 اين گرايش سکوالر در مباحث تاريخي او نمودي  البته

نظر  آشکار دارد و يکي از راه هاي رسيدن به دموکراسي از
  . او همين تفکر سکوالر است

 

ش مطالعات تاريخي و روشن  در هرحال، آدميت در گستر  
کردن شيوه و روش درست تاريخنگاري و همچنين کند و 
کاو در مسائل اساسي تاريخ قاجار و عصر مشروطه 

زبان . سهمي اساسي دارد و نبايد ناديده گرفته شود
صريح و قاطع آدميت در نقد تاريخي قدرت و استحکام و 

يران در نسلي از مورخان ا. همچنين اثرگذاري بسياري دارد
گرايش به سوي نگاه تاريخي منتقدانه وامدار آدميتند و از 

  . اين نکته به سادگي نبايد چشم پوشيد

بي       ي دکتر فريدون آدميت سه مطلب را از خبرگزاري  درباره
تواند  اين سه مطلب مي. کنم بي سي نقل مي

هاي اين مورخ برجسته را  هايي از زندگي و انديشه گوشه
  :روشن کند

 آدميت از دو روز پيش به خاطر بيماري در بيمارستان   
بستري شده بود، اما در بيمارستان نيز خلوت گزيده و 

ها نيز سعي  خوش نداشت کسي به عيادتش برود و جز چند تن از نزديکان و دوستانش کسي را نمي پذيرفت و آن
  . کردند نام بيمارستان را اعالم نکنند مي

رغم گذشت نزديک به سه دهه  هاي پژوهش در ايران است که علي ترين چهره کي از برجسته فريدون آدميت ي    
رغم  هايش علي از خانه نشيني اختياري اش، هنوز برجسته ترين مورخ ايراني در حوزه مشروطه است و پژوهش

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

آن چه فريدون آدميت را از ديگر مورخان ايراني متمايز مي کند، عالوه بر زدودن پاره اي ابهام ها و تاريکي ها از وقايع 
اي با مراجعه به اسناد،  ش در هر موضوع و زمينههاي او عالوه بر اين که در کتاب. تاريخي، روش تاريخنگاري اوست

اند و اين اطالعات با دقت و  هاي تاريخي نيامده ها پيش از آن در کتاب دهد که برخي از آن اطالعات دست اولي مي
  . پردازد نشينند، به تحليل وقايع نيز مي آگاهي کنار هم مي

هاي   انتقادي براي توصيف کتاب–طه است، اما ذکر تحليلي ي مشرو  آثار او نوعي تاريخ تحليلي و انتقادي دوره   
ها  توان در تقسيم بندي ي يک دوره از ايران را نوشته است و آثار او را نمي او، تاريخ انديشه. آدميت کفايت نمي کند

و زماني اين ا. شود صرفا آثار تاريخي ناميد، بلکه بايد تاريخ انديشه ناميد که گاه به فلسفه تاريخ نيز نزديک مي
ها نيز نه به لحاظ  هاي بسيار کمي در اين زمينه در ايران منتشر شده بود و آن کتاب شيوه را در پيش گرفت که کتاب

ارزش هاي نظري و نه به لحاظ حجم در حدي نبودند که بتوانند جرياني را ساماندهي کنند، اما انتشار کتاب هاي 
کرد، توانست موجي از توجه   مشروطه، مخاطبان را چندان جذب نميآدميت، آن هم در زماني که بحث هايي مثل

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

برخي از نيروهاي غيرمذهبي ايران به خاطر توجه او به . با اين همه فريدون آدميت مخالفاني از همه طيف ها دارد
روطه به آثار او نقد دارند و برخي از مذهبيون هم به خاطر توجه او به نيروهاي غير مذهبي و نقش روحانيون در مش
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هاي او درباره بهاءاهللا منتقد او  هاي مذهبي مثل بهاييان به خاطر ديدگاه برخي از اقليت. روشنفکران غيرمذهبي
همه هنوز با گذشت سه دهه از انتشار ها به دليل مواضع او، به او انتقاد دارند، با اين  هستند و برخي از چپ

هاي اخير آثاري منتشر شده است که در  آثارش، نقد جدي و علمي بر آثار او منتشر نشده است، اگرچه در سال
  . ي تاريخنگاري آدميت مطرح شده است آن نقدهايي بر شيوه

. قادي به آثار آدميت داشته استهاي اخير اشاره هايي انت  ماشاء اهللا آجوداني يکي از کساني است که در سال  
برد که  وقتي از تجربه زباني و تحول مفاهيم سخن مي گويد، از مفهوم ملت نام مي" مشروطه ايراني "او در کتاب 

رفته است و سپس به معني مردم يک کشور تغيير معني داده  ي مشروطه به معني اهل دين به کار مي در دوره
ت اين تحول معنايي ناديده گرفته شده است و ملت در دوره مشروطه نيز در معناي است، اما در برخي از آثار آدمي

  . هاي نادرست از برخي سخنان و تحوالت شده است مدرن آن به کار رفته و باعث دريافت

 سالگي را پشت سر مي گذاشت، فعاليت کاري خود را به عنوان کارمند وزارت خارجه ٨٧ فريدون آدميت که سن   
او پس از . ي رضاخان آغاز کرد و در دوره محمدرضا پهلوي به عنوان يک ديپلمات عالي رتبه فعاليت کرد در دوره
ها فعاليت در وزارت خارجه از وزارت خارجه کناره گرفت که در برخي از منابع گفته شده است اين اتفاق به  سال

  . خاطر مخالفت با جدا شدن بحرين از ايران صورت گرفته است

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

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

  :دومين مطلب را هم بخوانيد

ر ها به آن ابتال داشت از چند هفته پيش د  فريدون آدميت بر اثر شدت يافتن بيماري گوارشي و تنفسي که مدت  
  . بيمارستان تهران کلينيک بستري بود و بعدازظهر روز دهم فروردين در آن بيمارستان درگذشت

 پدر فريدون آدميت، ميرزا عباسقلي خان قزويني، از مريدان ميرزا ملکم خان ناظم الدوله، از پيشاهنگان تجدد و   
ديگر همفکران و پيروان ميرزا ملکم خان، ميرزا عباسقلي خان قزويني همراه با جمعي از . نوگرايي در ايران بود

را پايه گذاشت که انجمني پرنفوذ در اوائل قرن بيستم در ايران بود و شمار زيادي از رجال وقت، " جامع آدميت"
  . حتي محمدعلي شاه قاجار عضو آن بودند

چون جالل همايي داشت ي مدرن ايران تحصيل کرد و استاداني هم  فريدون آدميت در دارالفنون، نخستين مدرسه  
وي تحصيالت خود را در دانشکده حقوق دانشگاه تهران ادامه . رود ترين ادباي معاصر ايران به شمار مي که از بزرگ
زمان با تحصيل در سن بيست سالگي به استخدام وزارت امور خارجه درآمد، پس از فارغ التحصيلي به  داد و هم

ي اقتصاد و علوم سياسي دانشگاه لندن  زمان، تحصيالت خود را در دانشکده  سفارت ايران در لندن اعزام شد و هم
پس از بازگشت به تهران در . ي تاريخ و فلسفه سياست ادامه داد تا کسب مدرک دکتري در رشته) ال اس اي(

ه شد ي کارگزيني وزارت امورخارج ي اطالعات و مطبوعات و سپس معاون اداره  خورشيدي، معاون اداره١٣٢٨سال 
 به عنوان عضو هيئت نمايندگي ايران به سازمان ملل متحد اعزام شد که طي هشت سال ١٣٣٠و در سال 

  . مأموريت خود در آنجا، تا رتبه وزيرمختار پيش رفت

 بود و در دوران سفارتش، جواهر لعل ١٣٤٢ مأموريت مهم بعدي او، تصدي مقام سفارت ايران در هند در سال   
پس از پايان دوران سفارت .  وقت هند را در نخستين سفر رسمي اش به ايران همراهي کردنهرو، نخست وزير

ي پنجاه خورشيدي پس از آنکه  هاي دهه اش در هند، مشاور وزير امورخارجه شد و سرانجام در سال دوساله
فريدون آدميت در . اي در اعتراض به اعالم استقالل بحرين و پذيرش آن از جانب ايران نوشت، بازنشسته شد نامه

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

قالب، فريدون آدميت از جمله پس از ان. وي پس از بازنشستگي تمام وقت خود را صرف پژوهش و تأليف کرد  
اي خواهان اجراي قانون اساسي، آزادي انتخابات، آزادي مطبوعات،  اي ده ماده نويسندگاني بود که با صدور بيانيه

آزادي زندانيان سياسي ورعايت اعالميه حقوق بشر شدند که گفته مي شود به همين دليل، حقوق بازنشستگي 
  .  قطع شد١٣٥٩او از وزارت امورخارجه از سال 

ي آقاي الياس احمدي است با عنوان سي سال انتظار براي چاپ کتابي از فريدون  سومين مطلب نيز نوشته
  :آدميت
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ها درست پس از  شود که يکي از آن هاي ايران ديده مي روزها دو کتاب از فريدون آدميت بر پيشخوان کتابفروشي اين
دو " انديشه ترقي و حکومت قانون عصر سپهساالر"و " ر و ايراناميرکبي. "  سال انتظار به چاپ رسيده است٣٠

  .کتابي است که پس از سال ها منتشر مي شود و نام فريدون آدميت را بر روي جلد دارد

 نيز منتشر ١٣۶٢ و ١٣۶١ بار تجديد چاپ شده بود، در سال هاي ۵که تا آغاز انقالب اسالمي " امير کبير و ايران"
 که با روي کار آمدن اصالح طلبان، فضاي فرهنگي اندکي بازتر ١٣٧٨کان انتشار نيافت تا سال شد اما پس از آن ام

  .حتي در آن دوره نيز امکان نشر نيافت" انديشه ترقي و حکومت قانون عصر سپهساالر"شده بود، اما 

شد و از آن منتشر  ١٣۵۶ و سپس ١٣۵١نخستين بار در سال " انديشه ترقي و حکومت قانون عصر سپهساالر"
پس امکان انتشار نيافت تا اين که در دوره جديد فعاليت هاي نشر خوارزمي، مرحوم علي رضا حيدري مدير اين 
نشر توانست رضايت وزارت ارشاد را براي چاپ اين کتاب بگيرد و آن را راهي چاپخانه کند، اما خود پيش از اين که 

  .ي را بدرود گفتکتاب را بر پيشخوان کتابفروشي ها ببيند، زندگ

ريدون آدميت که اکنون در تهران، سال هاي پيري را مي گذراند و انزوا گزيده است، برجسته ترين مورخ دوره جديد 
ايران است و کتاب هايش هنوز پس از گذشت سال هاي زياد اززمان تاليف و انتشارشان بي بديل مانده 

  ) شده است مقاله پيش از درگذشت آدميت نوشته.(است

ها نيز براي اولين بار از سوي او به   او در آثارش اگر چه روش تحليلي را برگزيده است، اما برخي از وقايع و چهره  
هاي بسياري از عمرش را صرف  او محقق و نويسنده اي پيگير است که با سماجت سال. ايرانيان معرفي شده اند

تا )  ش١٢۶٩(آثار او دوره زماني ميان جنبش تنباکو . است سال از تاريخ ايران کرده ۵٠روشن کردن زواياي تاريک 
  .را شامل مي شود)  ش١٢٩٠(استبداد صغير 

فکر آزادي و مقدمه "، "فکر دموکراسي اجتماعي در نهضت مشروطيت ايران"، "ايدئولوژي نهضت مشروطه ايران"
انديشه هاي ميرزا "، "ي طالبوفانديشه ها"، "انديشه هاي ميرزا فتحعلي آخوند زاده"، "نهضت مشروطيت ايران

برخي از . نمونه هايي از آثار اوست" انحطاط تاريخ نگاري در ايران"و " آشفتگي در فکر تاريخي"، "آقاخان کرماني
  . اند ها براي اولين بار توسط او مطرح شده موضوع هاي مطرح شده در اين کتاب

هاي فريدون آدميت است که در آن عصر   ترين کتابيکي از مهم" انديشه ترقي و حکومت قانون عصر سپهساالر"
هاي ديگر آدميت، اين کتاب تنها وقايع نگاري آن دوران  سپهساالر مورد بررسي قرار گرفته، اما به شيوه معمول کتاب

نيست، بلکه اثري تحليلي و انتقادي است و در آن بيش از اين که رويدادهاي سياسي مالک و معيار باشند، 
  .اند ورد نظر بوده اند و مفاهيم از خالل رويدادهاي سياسي مورد بررسي قرار گرفتهم" مفاهيم"

در کنار هم، کاري در خور توجه " انديشه ترقي و حکومت قانون عصر سپهساالر"و " اميرکبير و ايران"انتشار دو کتاب 
  .است

  اصالحات در قاجار

ون حکومتي در دوره قاجار بدانيم، بعد از او اميرکبير اگر عباس ميرزا شاهزاده ناکام را نخستين اصالح طلب در
اقدامات اصالح طلبانه او اگر چه بري از خطا و حتي . ترين اصالح طلب آن دوره است ترين و شايد بزرگ مهم

هاي انساني نبود، اما آن قدر مهم بود که شاهزادگان و درباريان را چندان نگران کرد که کمر به قتل او  خودخواهي
قتل اميرکبير، به توقف اصالحات درون حکومتي انجاميد و زمينه را براي استبداد ناصرالدين شاهي فراهم . ندبست

  .ها کسي جسارت سخن گفتن از اصالح امور را نزد ناصرالدين شاه نداشت تا نوبت به سپهساالر رسيد کرد و سال

هاي کوتاه  درون حکومت است که در سالترين اصالح طلب  ميرزا حسين خان سپهساالر پس از اميرکبير مهم
با اين همه نبايد گمان کنيم که فريدون آدميت در اين . اش توانست اصالحاتي را به انجام برساند نخست وزيري

به زندگي و انديشه و اقدامات امير پرداخته، به زندگي و انديشه و " اميرکبير و ايران"کتاب چنان که در کتاب 
سپسهاالر با اين که يکي از اصالح طلبان مهم دوره قاجار است که براي . داخته باشداقدامات سپسهاالر پر

هاي ترقي مطرح کرد و شاه را راضي کرد تا به سفر  نخستين بار بحث احداث راه آهن را به عنوان يکي از نشانه
در اين کتاب عصر . يستفرنگ برود تا راه و رسم حکومت داري جديدي را بياموزد، اما موضوع اصلي کتاب آدميت ن

سپسهاالر مورد توجه است، هر چند نقش او در برخي از پيشرفت هاي اين دوره غير قابل انکار است و آدميت نيز 
  . به آن ها اشاره مي کند

اين دو کتاب در کنار هم دو مقطع مهم از تاريخ معاصر ايران را بررسي مي کند که نتايج آن براي ايرانيان مي تواند 
اميرکبير و "کتابي است در ادامه " انديشه ترقي و حکومت قانون عصر سپهساالر"در واقع . ر عبرت آموز باشدبسيا
   .که خوشبختانه اکنون هر دو کتاب با هم در دسترس است" ايران

   



 

 ٢ ويژه نامهء فريدون آدميت          

  اثر 

  دفتری ويژه فرهنگ و نقد فرهنگ 

http://asar.name  

   فريدون آدميت

  رضا آشفته

اآنون در بيمارستان است و  آدميت هم.اند هايي است آه بر بيهودگي دنيا غلبه آرده فريدون آدميت از آن دست آدم
نگاري علمي ايرانيان ستودني است  آار اين درخت تناور تاريخ. گذارند دوره نقاهت پس از جراحي را پشت سر مي

العاده  دهد آه پس از عمل جراحيكه دقايق فوق نويد را ميعلي دهباشي به دوستداران فريدون آدميت اين .
  . اش در راه است  گذشت ، اآنون بهبوديICUحساسي در بخش 

ليسانس و  اين مورخ خوشنام و منطقي تاآنون مرجع معتبري براي بسياري از دانشجويان در مقاطع ليسانس، فوق
 سالگي موفق به نوشتن ٢٢آدميت در . خ مشروطيت پرداختتوان به تاري  بدون ديدن آثارش نمي دآتري بوده و اصال

درخشد و بهترين آتابي است آه درباره شخصيت  اي مي شود آه هنوز هم مثل ستاره مي> اميرآبير و ايران<
عمق و  مندي از ماخذ مستند و معتبر، اين شاهكار تاريخي به دليل بهره. راستين اميرآبير تاآنون نوشته شده است

اگر بخواهيم دليل ماندگاري و .  دهه در بين اهل پژوهش و تاريخ دوام پيدا آرده است٥طالب بيش از گستردگي م
نظير و نثر يگانه به عنوان مختصات اين  اعتبار آثار دآتر آدميت را به اختصار بدانيم، بايد به دقت علمي، وسواس بي

هاي ميرزا آقاخان آرماني، انديشه ترقي و  يشههاي ماندگاري همچون اند اين مختصات در آتاب. آثار اشاره شود
به روشني ... حكومت قانون، ايدئولوژي نهضت مشروطيت، فكر دموآراسي در نهضت مشروطيت ايران، تاريخ فكر و

با اين همه خدمات شايسته علمي و فرهنگي آه اين نويسنده ايراني ارائه آرده، متاسفانه تاآنون . شود ديده مي
 را بگيريد، اين ١٣٧٦ دي ٩٤اگر سراغ ماهنامه آلك شماره . رو شده است جليل درخور توجهي روبهفقط يك بار با ت

ت و مطالبي درباره  اي است آه به سردبيري علي دهباشي منتشر شده و در آن مقاال شماره آخرين شماره
 آنيم چون در اين صورت اش آوتاهي مقام آدميت فراتر از آن است آه بخواهيم درباره. فريدون آدميت آمده است

آافي است به مطالب هما ناطق، جان . هايش گرفته است ايم، نه او آه برگ برنده را در دست قافيه را ما باخته
نامه آدميت مراجعه آنيم تا از زواياي گوناگون با اين  يي، محمود آتيرايي و ديگران در اين ويژه گرني، آريستف باال

اين مجله تنها منبعي است آه در حال . راستين و حقيقي بيشتر آشنا شويمشخصيت شامخ و چهره ماندگار 
شود آه ارزش آار دهباشي هم  آيد و همين باعث مي حاضر به معرفي آثار اين مورخ براي اهل تحقيق به آار مي

  . مضاعف جلوه آند

اند، تشكر  قبت غافل نبودهاي از درمان و مرا علي دهباشي دوست دارد از پزشكان معالج فريدون آدميت آه لحظه
هاي حساس  ش چشمگيري را در اين روزها و شب دآتر سهيل فدايي، دآتر بهروز برومند و دآتر انواري تال. آند

آنيم آه در دوران  درباره اهميت آدميت به سخن چارلز وبستر، پروفسور دانشگاه لندن، قناعت مي. اند سپري آرده
تواند تاثير بزرگي در تحول تحقيقات  يقين دارم آه فريدون آدميت مي: نويسد  مياش دانشجويي اين بزرگمرد، درباره

  .تاريخي در ايران داشته باشد و انتظار دارم آه در آينده آثار بسيار مهمي به وجود آورد
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