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  دو نگاه متفاوت به فريدون آدميت

  نگار فكر آزادي يا سفير مورد اعتماد محمدرضا شاه؟ تاريخ

اي  دارد که با چه جرأت و اجازه يآوري اين کتاب از سوي ساواک، شاه به وزارت فرهنگ و هنر، اظهار م در پي جمع
ذات مبارک ملوکانه امر و مقرر فرمودند فورا اجازه انتشار کتاب «:ايد؟ دفتر شاه نوشت آوري آن را داده دستور جمع

هاي ميرزا فتحعلي آخوندزاده نوشته فريدون آدميت که از طرف علياحضرت شهبانوي ايران به اعطاي جايزه  انديشه
  ».در شوداست، صا مفتخر شده

   ١۴٧٩١:  تعداد بازديد١٣٨٧ فروردين ١٨ - ١٨:۵۵:  تاريخ انتشار٨۶٢١: آد خبر

در پي درگذشت دآتر فريدون آدميت، استاد برجسته تاريخ معاصر و نويسنده مشهور تاريخ مشروطه و روشنفكري، 
هاي آدميت با   شباهت«ام استاد تاريخ دانشگاه تهران در يادداشتي انتقادي با ن االسالم رسول جعفريان،  حجت

  .به نقطه نظرات و آثار آدميت پرداخت» آسروي و فرديد

 نقد  رو شد و از جمله يك دانشجو دآتراي تاريخ در انگلستان، هاي گوناگوني روبه البته اين يادداشت با واآنش
  . جعفريان بر آدميت را به شدت مورد انتقاد قرار داد

همه وقت چه در مطالعه و چه در مباحثه به لزوم مطالعه آثار شما : ود نوشتاحسان عبده تبريزي در اين نقد خ
اجتماعي، به خصوص روحانيت عصر   ـ  کردم و کماکان نيز شما را در حوزه مطالعات تاريخي واقف و به آن اشاره مي

غانم، اين است که تابم و از آن در ف  دانم، اما آنچه را برنمي صفوي، در زمره محققان برجسته دوره معاصر مي
کند، در داوري نهايي درباره انديشمندي  محققي چون شما که همواره در آثارش بر سند، عليت و منطق تکيه مي

 پيروي   و تعارضات سياسي خود اجتماعي ـ  هاي برخاسته از پايگاه صنفي  که از جناح فکري مخالف بوده، از غريزه
بخش اعظم . ، به نفي ايدئولوژيک و شخصيتي آن مرحوم پرداخته استکرده و به جاي انتقاد علمي و روشمندانه

باري به هر «نوشته شما بر مبناي همين روش نامهربانانه و احساسي است و تنها در چند سطر، آن هم به صورت 
  .هاي ايشان صحه گذاشتيد بر نوآوري» جهت

به تجليل از شخصيت » نگار فكر آزادي تاريخ«نام اي با  نامه چهار صفحه نگاران در يك ويژه همزمان امروز روزنامه
  .آدميت پرداختند

، »غفلت آدميت از دمكراسي«، »آدميت يكي زندگي فكري«، »پناه در وطن بي«نامه مطالبي با نام  در اين ويژه
  .شود ديده مي» آشفتگي در فكر تاريخي«و »  آدميت همه زير سايه«

  .»گفت مجيز آسي را نمي«: ه استهاي سابق درباره او گفت يكي از ديپلمات

يك «دانسته، ناصر تكميل همايون او را » فرزند خلف تجدد ايراني«عباس ميالني، نويسنده معماي هويدا، او را 
  .دانسته و ماشاءاهللا آجوداني، پژوهشگر مقيم انگليس از نگاه گزينشي آدميت سخن گفته است» شخصيت ملي

 ١٣٧٠هايي از زندگي دآتر آدميت را به نقل از مجله پانزده خرداد سال   بخش،»تابناك«همزمان يكي از بينندگان 
. ش متولد شد .١٢٩٩فريدون آدميت، فرزند عباسقلي خان قزويني در سال : ش اول فرستاده آه در آن آمده است

نده و سه ماه  ش کالس پنجم را به اتمام رسا١٣١٨وي در ايام تحصيالت ابتدايي ْمحِصل دارالفنون بود و در سال 
پس از آن به دانشکده حقوق و علوم سياسي راه يافته و در . بعد در آزمون نهايي مدرسه متوسطه شرکت کرد

اش را درباره زندگي و اقدامات سياسي ميرزا تقي خان امير کبير  پايان نامه. ش فارغ التحصيل شد .١٣٢١سال 
  . قدمه استادش محمود محمود به چاپ رسيدبا م» اميرکبير و ايران«نوشت که دو سال بعد با نام 

دبير دوم سفارت ايران در لندن، معاونت اداره اطالعات و مطبوعات، معاونت : ها عبارت بودند از سبرخي از اين سمت
اداره کارگزيني، دبير اول نمايندگي دايمي ايران در سازمان ملل متحد، رايزن سفارت ايران در سازمان ملل، نماينده 

در کميسيون وابسته به شوراي اقتصادي و اجتماعي ملل متحد، نماينده ايران در کميسيون حقوقي تعريف ايران 
تعرض، ْمخبر کميسيون امور حقوقي در مجمع عمومي نهم، نماينده ايران در کنفرانس ممالک آسيايي و آفريقايي 
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ه، معاون وزارت امور خارجه، سفير ايران در باندونگ، مدير کل سياسي وزارت خارجه، مشاور عالي وزارت امور خارج
  .در الهه، سفير ايران در مسکو، سفير ايران در فيليپين و نهايتا سفير ايران در هند

آدميت در کنار انجام مأموريت اداري در بريتانيا، وارد دانشکده علوم سياسي و اقتصاد لندن شد و پس از پنج سال 
  .م به درجه دکترا دست يافت١٩٤١ر سال تحصيل در رشته تاريخ و فلسفه سياسي د

هاي علمي  وي با درخواست بازنشستگي زودهنگام به عرصه تحقيق و پژوهش در تاريخ معاصر وارد شد و فعاليت
هاي متعددي  خود را در زمينه بررسي روشنفکران و نهضت مشروطه متمرکز ساخت و در اين زمينه، مقاالت و کتاب

  .نيز منتشر کرد

«… :ش منصوب شد، شاه در استوارنامه او چنين آورد .١٣٤٢که به عنوان سفير ايران در هند در سال وي هنگامي 
دانيم يکي از مأمورين شايسته و مورد اعتماد خود را به سمت سفير کبير و نماينده فوق العاده در آن  الزم مي

  .…»کشور تعيين نماييم

هاي ميرزا  انديشه«، »هاي ميرزا فتحعلي آخوندزاده انديشه«نند هايي ما هايش به نگارش کتاب وي در انجام فعاليت
پرداخت و آنچه را که نامبردگان ضد اسالم، امامان معصوم شيعه، علماي اسالم و اعتقادات … و» آقاخان کرماني

ميرزا «هاي انتشار کتاب انديشه. ديني مسلمانان نوشته بودند و جرأت پخش آن را نداشتند، منتشر ساخت
ش موجب خشم علما و جوانان مسلمان شد و به همين دليل ساواک بر آن .١٣٤٩در سال » لي آخوندزادهفتحع

  .آوري آند دار شدن احساسات مردم جمع شد که اين کتاب را براي پيشگيري از جريحه

رفع اگر از طرف مقامات مسئول مملکتي براي «… : کند يکي از مقامات ساواک در اين باره چنين اظهارنظر مي
ـ به هر صورت مقدور است ـ اقدام نشود، جوانان متعصب مذهبي امکان دارد روزي  ناراحتي از جامعه بزرگ روحانيت

  » .العمل نشان دهند هاي خطرناکي عکس به صورت

وزارت «… : هاي آخوندزاده ـ چنين آمده است آوري کتاب ياد شده ـ انديشه در ادامه گزارش ساواک نسبت به جمع
که در زمينه شرح احوال ميرزا   هنر با توجه به نظر بازرسان خود مبني بر اين که مطالب اين کتاب با آنفرهنگ و

هذا مطالب بسياري از آن مخالف و مغاير با اصول اسالم بوده و نويسنده آن به طور  فتحعلي تهيه و تدوين شده، مع
 اهانت زيادي روا داشته، و با در نظر گرفتن اين که کلي به اديان الهي مخصوصا دين مقدس اسالم و بنيانگذاران آن

هاي ميرزا فتحعلي آخوندزاده، قبل از اعالم نظر آن وزارتخانه به ثبت رسيده و انتشار يافته در تاريخ  کتاب انديشه
.  با کتابخانه ملي مکاتبه تا در صورت ارايه مجدد براي تجديد چاپ، از صدور شماره ثبت خودداري شود٢١/٧/٤٩

متشکله در وزارت اطالعات توسط وزير اطالعات مطرح و تصميم گرفته شد ٢١/٧/٤٩مراتب در کميسيون مورخ 
  ».آوري آن از طريق مقتضي اقدام گردد نسبت به جمع

آوري اين کتاب از سوي ساواک، شاه شخصا به سازمان اطالعات و امنيت و همچنين وزارت فرهنگ و  در پي جمع
اي کتابي را که از دست عليا حضرت شهبانو جايزه دريافت کرده است،  ه با چه جرأت و اجازهدارد ک هنر، اظهار مي

ايد؟ در نامه رئيس دفتر مخصوص شاه به وزارت فرهنگ و هنر اين گونه  آوري آن را داده توقيف کرده و دستور جمع
هاي ميرزا فتحعلي آخوندزاده  انديشهذات مبارک ملوکانه امر و مقرر فرمودند فورا اجازه انتشار کتاب «: آمده است

در . نوشته فريدون آدميت که از طرف علياحضرت شهبانوي ايران به اعطاي جايزه مفتخر شده است، صادر شود
  » .اجراي اوامر مطاع مبارک خواهشمند است نتيجه اقدام را گزارش فرمايند تا به شرف عرض برسد

دفتر مخصوص شاه، اين يادداشت را به شهرباني و رونوشت آن را وزارت فرهنگ و هنر به پيوست نامه محرمانه 
 دفتر ٢٨/١٢/٥٠م مورخه / ٣٨٠ ـ ٤با ارسال رونوشت نامه محرمانه شماره «: براي ساواک فرستاده است

نامه ثبت و انتشار کتاب  هاي ميرزا فتحعلي آخوندزاده که طبق مفاد آيين مخصوص شاهنشاهي درباره کتاب انديشه
 به ثبت رسيده، ليکن انتشار آن متوقف شده است، ٢٠/٤/٤٩ مورخ ٢٤٨کتابخانه ملي به شماره از طرف 

دارند،  خواهشمند است دستور فرماييد از هر اقدام فوري که در اجراي اوامر مطاع ذات مبارک شاهانه معمول مي
 جهت ٢٨/١٢/٥٠م مورخ / ٤/٣٨٠رونوشت به انضمام رونوشت محرمانه . وزارت فرهنگ و هنر را نيز مطلع سازند

در پي ارسال اين نامه، ساواک در يک گزارش مفصل » .شود اطالع به سازمان اطالعات و امنيت کشور ارسال مي
  . دهد هاي ميرزا فتحعلي آخوندزاده مي خبر از رفع توقيف کتاب انديشه

پس از به . آيد زادانديش درميهمزمان با پيروزي انقالب اسالمي، فريدون آدميت به عضويت آانون نويسندگان آ
رسميت شناخته شدن کانون فوق از سوي دولت موقت، پيشنهادي در ده ماده از سوي اعضاي آن به دولت داده 

شود که اجراي قانون اساسي، آزادي انتخابات، مطبوعات، زندانيان سياسي و رعايت اعالميه حقوق بشر از  مي
  .اهم آنهاست
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  کسروي، آدميت و جعفريان

  احسان عبده تبريزي

   ٨۶٣٩:  تعداد بازديد١٣٨٧ فروردين ١٨ - ١٨:٢١:  تاريخ انتشار٨۶١٣: آد خبر

   جامه کس سيه و دلق خود ازرق نکنيم      ما نگوييم بد و ميل به ناحق نکنيم

   سر حق با ورق شعبده ملحق نکنيم          رقم مغلطه بر دفتر دانش نزنيم

   جعفريان به بهانه درگذشت شادروان فريدون آدميتدر پاسخ به نوشته استاد رسول 

  استاد گرامي، جناب جعفريان

  با عرض سالم

مندان به ايشان اندوهگين کرد و افسوس از  بسياري ديگر از عالقهخبر درگذشت فريدون آدميت، من را نيز همچون 
 جهت نوشتن مطلبي درباره ايشان اي با وجود اين، در من انگيزه. آن که هرگز فرصتي براي ديدار ايشان نداشتم

نبود، چرا که هنوز يک پايم در دانشگاه است و پاي ديگرم در کتابخانه، دستم در نوشتن کند و مطلب براي مطالعه 
شناختند و آگاهي ايشان درباره روحيات و  دانستم بزرگاني هستند که او را از نزديک و شخصًا مي مي . فراوان

ر بيشتر از مني است که در اعتقادات آن مرحوم، بسيا
ام و آدميت را تنها با  فرداي پيروزي انقالب به دنيا آمده

  .شناسم آثارش مي

، انگيزه »تابناک«اما مالحظه نوشته شما در سايت 
بايد بگويم که . زدن در من ايجاد کرد کافي را براي قلم 

رشته و موضوع پژوهشم، من را نيازمند به رجوع به 
 و شناخت من از شما نيز به مانند کند آثار شما مي

همه وقت . هايتان بود شناختم از آدميت از روي نوشته
چه در مطالعه و چه در مباحثه به لزوم مطالعه آثار 

کردم و کماکان نيز شما  شما واقف و به آن اشاره مي
اجتماعي، به خصوص   ـ  را در حوزه مطالعات تاريخي

 برجسته دوره روحانيت عصر صفوي، در زمره محققان
تابم و از آن در   دانم، اما آنچه را برنمي معاصر مي

کند، در داوري نهايي  فغانم، اين است که محققي چون شما که همواره در آثارش بر سند، عليت و منطق تکيه مي
و تعارضات   اجتماعي ـ  هاي برخاسته از پايگاه صنفي  درباره انديشمندي که از جناح فکري مخالف بوده، از غريزه

 پيروي کرده و به جاي انتقاد علمي و روشمندانه، به نفي ايدئولوژيک و شخصيتي آن مرحوم پرداخته  سياسي خود
  .است

بخش اعظم نوشته شما بر مبناي همين روش نامهربانانه و احساسي است و تنها در چند سطر، آن هم به صورت 
يد، اما در همان چند سطر به نکته بسيار مهم و صحيحي هاي ايشان صحه گذاشت بر نوآوري» باري به هر جهت«

  :ايد اشاره کرده

کسروي و آدميت، فرزند مشروطه از . هايي است که به تناسب زمان برداشته شده است ها، گام همه اين تالش«
 پس از شده دوره رضاشاه و عصري بودند که آنان تربيت . توجه نوع غربي آن بودند و به مشروطه بومي و ديني بي

کرد؛ بنابراين، طبيعي بود که اين گونه بينديشند و  زدايي از فرهنگ ايراني حرکت مي مشروطه در راستاي دين
   «.بنويسند

توان به جرأت ادعا کرد  مي. نهايت ظريف است و متأسفانه، هنوز و به خصوص در ايران عموميت دارد اين نکته بي
 ناخودآگاهانه تا کمتر خودآگاهانه، اسير عواملي همچون تفکر غالب که اکثريت مطلق محققان و متفکران، بيشتر

  .عصر خود و تعصبات ذهني خويشند و در کمال تأسف، خود شما نيز به اين عارضه مبتالييد

کوشند که از گروه و طبقه اجتماعي و مسلک  فهم و غريزي است که اکثريت افراد مي اين عادتي بسيار قابل
هاي  داوري هاي فکري و پيش زمينه بخش اعظم پيش.  و آن را بر حق و متعالي نشان دهندسياسي خود دفاع کرده

تأثير خاستگاه اجتماعي و تعليمات خانوادگي ايشان و يا ناشي از تجربيات فردي در دوران  اخالقي افراد يا تحت 
وي و آدميت از دو نسل متفاوت ابتدا يادآور شوم که کسر. اي از هر دو کودکي و جواني است و البته شايد آميخته
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بود، حال آن که » هاي عصر رضاشاه بچه«بودند؛ آدميت اندکي پيش از کودتاي رضاخان به دنيا آمد و به قولي از 
هاي برخاسته از آن را با گوشت و پوست  کسروي در آغاز جنبش مشروطه شانزده ساله بود و مشروطه و چالش

شويد که مخالفت وي با  مراجعه کنيد، متوجه مي» زندگاني من«کتاب اگر به خاطرات او در . خود لمس کرد
روحانيت، ناشي از تجارب شخصي وي در دوران پرتالطم مشروطيت در آذربايجان بود و اين که از قضاي روزگار در 
محاصره انبوهي از روحانيون مخالف مشروطه بود که به شکرانه اشغال تبريز توسط قشون روس و اعدام 

  .فرستادند  خواهان به دست ايشان، نامه سپاس براي تزار روس ميآزادي

هاي سياسي، به علت ماهيت عاطفي، احساسي و گاه مادي خود، متمايل به ايجاد  تأمالت اجتماعي و گرايش
داوري و  طرفانه و منصفانه را به شدت تضعيف و ذهن را به پيش تعصب در افرادند؛ تعصبي که توان قضاوت بي

اين خطري است که براي تمام اهالي اين کره خاکي وجود دارد و محققان و . دهد ناپذيري سوق مي انعطاف
در اين که آيا کسروي و آدميت از اين دام به سالمت جستند، . پذيرند شدت در برابر آن آسيب ورزان نيز به  انديشه

زدني در اين  د، چرا که با قطعيتي مثالمان جاي شک و ترديد فراواني وجود دارد، اما درباره شما شکي باقي نمي
ايد و چنان  تمام حواس شما متمرکز بر خصومت اين دو با صنفي است که شما نيز از آن برآمده. ايد وادي فرو رفته
وار ايشان  ايد که به جاي چالش فکرِي نظريات اين دو به شيوه تحليلي و انتقادي، به نفي ايدئولوژيک غضبناک بوده

  .پردازيد مي

بسياري از مدعيان روشنفکري، فصل اول بينوايان ويکتور هوگو را که مربوط به اعمال و تأمالت اسقف نيکوکار است، 
حکايت به آنجا رسيد که اسقف پس از جدال سخت دروني تصميم گرفت . اند سرسري بررسي آرده و از آن گذشته

 انحالل سلطنت رأي داد و به انهدام قدرت کش، کسي که به به ديدار کنوانسيونل در حال مرگ رود؛ يک شاه
اسقف و کنواسيونل درگير بحث شدند و در ميانه آن، زماني که اسقف بر لزوم رحم و شفقت . کليسا کمر بست

پافشاري و به قساوت بيمارگونه انقالبيون اعتراض کرد، کنوانسيونل به تندي به حقوق و مزاياي باالي اسقفي، 
سلکانش، تمام  صي او اشاره کرد، ناآگاه از اين که اين اسقف برخالف بسياري از همسفره رنگين و کالسکه شخ

برايم توضيح دهيد که «: اسقف نيازي به افشاي اين فضيلت نديد و تنها پرسيد. اين مزايا را به فقرا واگذار کرده بود
که  ل نيستند، اينکند که رحم و شفقت از فضاي چطور حقوق گزاف، کالسکه و سفره رنگين من ثابت مي

   «.دوستي وظيفه نيست و اين که خشونت انقالبي غيرقابل تحمل نبود نوع

ما مشغول بحث ... . من را ببخشيد، از حد ادب خارج شدم و بداخالقي کردم«: کنوانسيونل با فروتني پاسخ داد
و موقعيت شما، به من برتري ثروت . درباره عقايد من هستيم و من بايد به شما بر اساس برهان و دليل جواب دهم

  «.متأسفم. داد که از آن سوءاستفاده کردم

خواهم توضيح دهيد که چطور حمالت بعدي کسروي به تشيع و تأمالت الييک و به قول شما الحادي  از شما مي
 اند؟ نامهرباني شما به حدي است که آدميت، برهان قاطعي است جهت نفي هر آنچه آنان درباره مشروطه نوشته

گرايي و اعتقاد آدميت  ملي. نيز عموميت داديد» اميرکبير و ايران«ترين اثر آدميت  نفي ايدئولوژيک خود را به برجسته
شود، کما  به جدايي دين از سياست، الزامًا به معني دشمني او با روحانيت و تحريف تاريخ به نفع اين عقيده نمي

شود؛ مطلبي که همواره مايه مشاجره  ت به نفع روحانيت نميبودن شما لزومًا موجب قلب حقيق اين که روحاني
  .سلکانم بوده و اميدوارم همچنان قادر به دفاع از شما باشم من با برخي از هم

اشاره گذراي شما به تشابه شادروان آدميت با مرحوم احمد فرديد، موردي بود که در آن از نامهرباني هم فراتر 
مند به تاريخ فکري و فرهنگي  لقًا فيلسوف نبود و به گفته خودتان محققي بود عالقهبگذريم که آدميت مط. ايد رفته

   .پژوه مشروطه، در حالي که فرديد فيلسوفي بود عرفان

توانم هزار و يک دليل  آشنايي اينجانب با فلسفه اندک و با افکار احمد فرديد بسيار کمتر است، با وجود اين، مي
دهند که فرديد به  اکثريت معاصران شهادت مي. لطفي است ت با فرديد نهايت بيبياورم که چرا مقايسه آدمي
آفرين است، چرا که مريد و مرادي از نوع  مند بود، همين از نظر شخصي براي من مشکل داشتن مريد بسيار عالقه

که جوهره اصلي دانم  فکري و فلسفي ـ و نه نوع روحي و عرفاني ـ را در تضاد مطلق با شيوه تفکر انتقادي مي
شدت از اين رابطه گريزان بود و  دانم، آدميت به  تا آنجا که مي. طرفانه و علمي است فلسفه و روش تحقيق بي

گاه در عمر خود دست به قلم نشد و  جداي از اين، فرديد هيچ. کرد گوشه انزواي خود را حسودانه پاسداري مي
هاي وي درباره مشروطيت را به روي  ن ايشان برخي از سخنرانيتنها مدتي قبل مريدا. اثري از خود باقي نگذاشت

هايي بود، مايه سردرد و  گويي ها يافتم، پراکنده آنچه از آن سخنراني. کاغذ برده و به عنوان مقاله منتشر کردند
نهايت  گويي، حال آن که آدميت در بيش از ده جلد آثار خود به جزييات خود را بي سرشار از لفاظي، مغلطه و کلي

   .گويي بري بوده است حساس نشان داده و از تلقين و کلي

  .داشت ام، در سخن گفتن بسيار وزين بود و عفت کالم را همواره نگاه مي تا آنجا که از اشخاص ثالث شنيده

ورزي نکردم و سعي  در اين نوشته غرض! استاد گرامي جناب جعفريان. سخن طوالني شد و مطلب همچنان فراوان
بر حسب اتفاق با نظر شما درباره . دارم که عقايد شادروان آدميت را عاري از خطا و متعالي نشان دهمهم ن

اسناد وزارت خارجه انگليس و . خواهان در عمارت قلهک موافقم نشيني مشروطه دخالت انگليس در قضيه بست
ت است، اما از سوي ديگر، با ادعاي زاده به حد کافي گوياي اين دخال االسالم و تقي خاطرات افرادي همچون ناظم
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چيني سياسي  تغييرات اجتماعي با دسيسه. مخالفم» مشروطيت از ديگ پلوي سفارت انگليس درآمد«آن که 
ها پي  توان به عوامل و عناصر مؤثر در آن وار مي شوند و تنها با تحقيق نظام گيرند، اما خلق نمي تأثير قرار مي تحت
ه بتوانم توان تفکر انتقادي و قضاوت خود را در برابر مداخالت خودآگاه و ناخودآگاه ناشي از انگيزه من آن است ک. برد

   .موقعيت اجتماعي و تمايالت سياسي خويش بيمه کنم و ديگران را نيز به اين کار وادارم

اشيم، هر چه بيشتر بر تعصبات سياسي خود آگاه ب«: باره هميشه روشنگرانه است سخن جورج اورول در اين 
  .آن که اصول اخالقي و فکري خود را به پاي آن بريزيم ورزي کنيم، بي توانيم بيشتر سياست مي

                              به اميد ديدار و استفاده از محضر شما

      احسان عبده تبريزي، دانشجوي دآتراي تاريخ، دانشگاه دورهام انگلستان

     ١٣٨٧فروردين  17

  :اخبار مرتبط

  تشابه آدميت با فرديد و آسروي 

  :نظرات آاربران

یک سئول هم دارم که آیا همان ایراد کلی که به آقای جعفریان گرفته اید . از توضيحات آقای عبده تبریزی متشکرم ▪
ولی ... نظرتان را بنویسيد، انتقاد کنيد، پيشنهاد کنيد، طرفداری کنيد و . به خودتان هم وارد نيست؟ آیا نمی شد

شما نوشته اید که . خود را نگاه دارید" وار نفي ايدئولوژيک"در مورد نيت افراد از نوشتن هایشان، و بقول خودتان 
این ".  پيروي کرده است  و تعارضات سياسي خود اجتماعي ـ  هاي برخاسته از پايگاه صنفي  از غريزه"آقای جعفریان 

  !يداریدهمان چيزی نيست که شما دیگران را از آن برحذر م

من آه هرچه از صدر تا ذيل مطلب گشتم به غير از بدگويي ▪ .هر کجای دنيا که هستيد خداوند یار و نگهدارتان باد
تنها نظر تاريخي آه . به نويسنده قبلي و احمد فرديد آه ظاهرا او هم مثل ادميت درگذشته است، چيزي نيافتم

خواهان در عمارت قلهک و تاييد نظر جعفريان   مشروطهنشيني داده شده، تاييد دخالت انگليس در قضيه بست
در ضمن جعفريان هم صرفا گفته بود مرحوم ادميت طرفدار پروپاقرص تجدد است و ايا طرفداران او اين امر را . است

زي از آقاي عبده تبري. آن را سه بار خواندم و از آن لذت بردم. نقد بسيار آامل و عالمانه اي بود▪ انكار مي آنند؟
هر گروهی که به قدرتی دست می یابد . به خدا دیگر از اینهمه تعصب ورزی و جعل تاریخ خسته شدیم▪ .متشكرم

ما تاب تحمل افکار مخالف را . این دليل اصلی عقب ماندگی ماست. ، تمام گروههای دیگر را از اساس نفی ميکند
نگاهی گذرا .  همه کس غير از خودمان را نفی ميکنيمنداریم و خدا نياورد روزی را که به قدرتی برسيم، همه چيز و

" بيماری جعل" ما دچار . به کتابهای تاریخی که در مدارسمان تدریس ميشود ، عمق این فاجعه را نشان ميدهد
قلمي بسيار روان و مستدل از . پاسخ بسيار خوبي بود▪ .هستيم و جعل تاریخ هم نشانه ای از این بيماری است

  باسالم▪ .دست مريزاد. يك محقق جوان

ازسايت تابناك بخاطر فراهم آوردن چنين فضاي خوب و علمي متشكرم و نيز قلم زيبا، متين واز همه مهمتر مودبانه 
نويسنده جوان جاي سپاس و آفرين دارد به اميد تالش مجدانه همه ما براي يافتن حقايق به دوراز هرگونه تعصب 

يان در برخی امور خبری مشمئز کننده که متاسفانه گله های دوستانه دوستان برخالف غرض ورز های تابناک▪ .آور
را سانسور کرده و هيچ انتقادی را بر نمی تابد، این نوشتار در حقيقت از موارد اطالع رسانی مطلوب است و محل 

ی مقال گرفتار تعصبات تضارب آراء و انظار در اين ديالوگ به خوبی ديده می شود ، اما جناب عبده خود نيز در البال
صنفی غير صريح گرديده اند که البته اين گونه سخن گفتن ، سخن گفن در مجال دانشورزی نيست و در حقيقت 

  . نامهربانی ايشان در مورد استاد جعفريان اندکی متبلور است

کر از سايت محترم با سالم و تش▪ از خدای بزرگ می خواهيم ايشان را در زمره دانشمندان حقيقت محور قرار دهد
  تابناک براي ايجاد مجال گفتگو، 

تحليل استاد جعفريان به عنوان محقق تاريخي شنيدني است و بديهي است هر تحليل به نقد نيازي دارد تا 
از طرف ديگر جاي خوشحالي است که فرزند استاد حسين عبده . خوانندگان از اين بين بتوانند به قضاوت بنشينند

در عين حال محققين و . ي را از پدر به ارث برده و گام در مسير نقد تحليل تاريخي گذارده استتبريزي فرهيختگ
. متنقدين ما بايد آنچه را که مجادله احسن است بياموزند و اين ميسور نيست جز با تمرين و ديالوگهايي چنين

 ساير نظرات باطل، او را براي خويشتنداري و احترام و نداشتن اطمينان مطلق از اينکه نظر فرد درست است و
اميدوارم پس از اين نيز شاهد تحليلها و نقدها و ديالوگهاي علمي و به دور از غرور علمي و . تکامل آماده ميسازد

  .خودبرتربيني علمي باشيم
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  نگاري و انديشة سياسي فريدون آدميت  نگاهي منتقدانه به زندگي، تاريخ 

  تقي صوفي نيارآي 

بيني  نگري و روشن اي از افكار، عقايد و آداب و رسوم در گستره زمان است و بيان واقعيات آن به واقع تاريخ، آميزه
اريخ بدون درك و شناخت واقعيات حاآم بر آن، آاري به دور از شيوة تحقيق و پرداختن به مقطعي از ت. نياز دارد

ساله ايران  تحليل تاريخ صد. اي آم اثر است ها، شيوه پرداختن به واقعيت و تحليل آن، همراه با دخالت حّب و بغض
ها و  ها از بافته نگاري، شناخت و تفكيك واقعيت  ها به دور نمانده، و اين خط در منابع تاريخ از اين روش

  .ها، امري دشوار و در عين حال ضرورت دارد برداري گرته

ي  شيوه. هاي متعددي نگاشته است ي تاريخ معاصر آتاب يكي از نويسندگاني است آه در عرصه فريدون آدميت،
آه هاي معاصر به ويژه مشروطيت، از نكاتي است  ي سياسي و تحليل آدميت از نهضت نگاري، انديشه تاريخ
در اين نوشتار آوشش شده است برخي از اين فضاها به صورت مختصر بررسي . توان از آن به راحتي گذشت نمي
  .شود

   

   نگاهي گذرا به زندگاني فريدون آدميت الف ـ

 شمسي متولد شد، وي، تحصيالت ابتدايي را ١٢٩٩در سال ) ١(خان قزويني  فريدون آدميت؛ پسر عباسقلي
ي   آالس پنجم را به اتمام رسانده، سه ماه بعد در آزمون نهايي، مدرسه١٣١٨ و در سال محصل دارالفنون بود

 ١٣٢١متوسطه را پشت سرگذاشت؛ پس از آن به دانشكده حقوق و علوم سياسي راه يافته، در سال 
شت آه دو سال خان اميرآبير نو هاي سياسي ميرزا تقي ي زندگي و اقدام اش را درباره نامه پايان. التحصيل شد فارغ

  .اي استادش محمود محمود به چاپ رسيد آبير و ايران با مقدمه بعد با عنوان امير

 به استخدام وزارت امور خارجه درآمد و ١٣١٩آدميت در حالي آه دانشجوي دانشكده حقوق بود، در سال 
برخي از . ه بر عهده گرفترضا شا هايي را در آن وزارت خانه در دوران رضاخان و نيز در دوران سلطنت محمد سمت

دبير دوم سفارت ايران در لندن، معاونت اداره اطالعات و مطبوعات، معاونت اداره آارگزيني، : ها عبارتند از اين سمت
ي ايران در  دبير اول نمايندگي دائم ايران در سازمان ملل متحد، رايزن سفارت ايران در سازمان ملل، نماينده

اقتصادي و اجتماعي ملل متحد، نمايندة ايران در آميسيون حقوقي تعريف تعرض، ي شوراي  آميسيون وابسته
مخبر آميسيون امور حقوقي در مجمع عمومي نهم، نماينده در آنفرانس ممالك آسيايي و آفريقايي در باندونگ، 

ان در در الهه، آل سياسي وزارت خارجه، مشاور عالي وزارت امورخارجه، معاون وزارت امور خارجه، سفير اير مدير
  .سفير ايران در مسكو، سفير ايران در فيليپين، سفير ايران در هند

ي علوم سياسي، اقتصاد لندن شده و بعد از پنج سال تحصيل در  آدميت در آنار مأموريت اداري، وارد دانشكده
  )٢. ( ميالدي به درجه دآتري دست يافت١٩٤١ي سياسي در سال  ي تاريخ سياسي و فلسفه رشته

شود و  ي تاريخ تفكر معاصر مي وي با درخواست بازنشستگي زودهنگام وارد تحقيق و پژوهش در عرصه
هاي  سازد و در اين زمينه، مقاالت و آتاب متمرآز مي ي منورالفكران و مشروطه  هاي علمي خود را در زمينه فعاليت

  .سازد متعددي را منتشر مي

هنگامي آه در جايگاه سفير ايران در هند در سال . ت دستگاه حاآمه بود مورد حماي فريدون آدميت در طول زندگي،
  : منصوب شد، شاه در استوارنامه او چنين آورد١٣٤٢

العاده در آن  ي فوق ه آبير و نمايند دانيم يكي از مأمورين شايسته و مورد اعتماد خودرا به سمت سفير الزم مي
  )٣.... (آشور تعيين نماييم
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.... هاي ميرزاآقاخان آرماني و  زاده، انديشه هاي ميرزا فتحعلي آخوند هايي مانند انديشه بوي به نگارش آتا
پرداخت و آن چه را نامبردگان ضداسالم، امامان معصوم، عالمان اسالم و اعتقادات ديني مسلمانان نوشته بودند و 

 ١٣٤٩زاده در سال  حعلي آخوندهاي ميرزا فت انتشار آتاب انديشه. جرأت پخش آن را نداشتند، منتشر ساخت
دار  خشم عالمان وجوانان مسلمان را در پي داشت و ساواك بر آن شد آه آتاب مذآور را براي پيشگيري از جريحه

  :آند يكي از مقامات ساواك در اين خصوص چنين اظهار نظر مي. آوري آند شدن احساسات مردم جمع

) به هر صورت مقدور است( ي بزرگ روحانيت  ع ناراحتي از جامعهاگر از طرف مقامات مسؤول مملكتي براي رف... 
  .العمل نشان دهند هاي خطرناآي عكس اقدام نشود، جوانان متعصب مذهبي امكان دارد روزي به صورت

  :چنين آمده است] زاده هاي آخوند انديشه[آوري آتاب ياد شده  ي جمع در گزارش ساواك درباره

توجه به نظر بازرسان خود مبني بر اين آه مطالب اين آتاب با آن آه در زمينه شرح احوال وزارت فرهنگ و هنر با ... 
ي آن  ميرزا فتحعلي تهيه و تدوين شده، معهذا مطالب بسياري از آن مخالف و مغاير با اصول اسالم بوده و نويسنده

 زيادي روا داشته و با در نظر گرفتن به طور آلي با اديان الهي مخصوصًا دين مقدس اسالم و بنيانگذاران آن اهانت
زاده، قبل از اعالم نظر آن وزارتخانه به ثبت رسيده و انتشار يافته، در  هاي ميرزا فتحعلي آخوند اين آه آتاب انديشه

ي ملي مكاتبه تا در صورت ارائه مجدد براي تجديد چاپ، از صدور شماره ثبت خودداري   با آتابخانه٢٣/٦/٤٩تاريخ 
 متشكله در وزارت اطالعات توسط وزير اطالعات مطرح و تصميم گرفته ٢١/٧/٤٩تب در آميسيون مورخه مرا. شود

  )٤. (آوري آن از طريق مقتضي اقدام گردد شد نسبت به جمع

آوري آتاب نامبرده از سوي ساواك، شاه شخصًا به وزارت اطالعات و وزارت فرهنگ و هنر، اظهار  در پي جمع
رأتي آتابي را آه از شخص ُعليا حضرت شهبانو جايزه دريافت آرده است، توقيف آرده و دستور دارد آه با چه ج مي
  :گونه آمده است ي رئيس دفتر مخصوص شاه به وزارت فرهنگ و هنر اين ايد؟ در نامه آوري آن را داده جمع

نوشتة » زاده ا فتحعلي آخوندهاي ميرز انديشه«ذات مبارك ملوآانه امر و مقرر فرمودند فورًا اجازه انتشار آتاب 
در اجراي . آدميت آه از طرف عليا حضرت شهبانوي ايران به اعطاي جايره مفتخر شده است، صادر گردد فريدون 

  .ي اقدام را گزارش فرمايند تا به شرف عرض برسد اوامر مطالع مبارك خواهشمند است نتيجه

صوص شاه، اين يادداشت را براي شهرباني و رونوشت آن ي محرمانه دفتر مخ وزارت فرهنگ و هنر به پيوست نامه
  :را براي ساواك فرستاده است

ي   دفتر مخصوص شاهنشاهي درباره٢٨/١٢/٥٠م مورخه  / ٣٨٠ ـ ٤ي محرمانه شماره  با ارسال رونوشت نامه
ي ملي به  ف آتابخانهي ثبت و انتشار آتاب از طر نامه زاده آه طبق مفاد آيين هاي ميرزا فتحعلي آخوند آتاب انديشه

 به ثبت رسيده، ليكن انتشار آن متوقف گرديده است، خواهشمند است دستور ٢٠/٤/٤٩ مورخ ٣٨٤شمارةي 
دارند، وزارت فرهنگ و هنر را نيز  فرماييد از هر اقدام فوري آه در اجراي اوامر مطاع ذات مبارك شاهانه معمول مي

 جهت اطالع به ٢٨/١٢/٥٠م مورخه  / ٣٨٠ ـ ٤ي  ي محرمانه رونوشت به انضمام رونوشت نامه. مطلع سازند
  .شود سازمان اطالعات و امنيت آشور ارسال مي

  . دهد در پي اين نامه، ساواك طي گزارش مفصل، از رفع توقيف آتاب نامبرده خبر مي

 انقالب اسالمي،  مقارن هاي بيست و چهار گانه در دولت استبدادي، اين مأمور مورد اعتماد شاه، با وجود مقام
بعد از به رسميت . گيرد به خود مي» انديش نويسندگان آزاد«اما الحادي در آانون  اي مترقي و انقالبي،  چهره

گردد آه اجراي قانون اساسي، آزادي  شناخته شدن آانون از سوي دولت، پيشنهادي در ده ماده به دولت ارائه مي
در پايان از عموم ملت، افراد . ها است ترين آن  ي حقوق بشر از مهم ميهانتخابات، مطبوعات، زندانيان سياسي و اعال

  )٥.(صدا شوند آنندگان بيانيه هم ها با امضا شود تا در راه تحقق اين خواسته ها دعوت مي و گروه

  آثار فريدون آدميت

  ي ترقي و حكومت قانون در عصر سپهساالر؛  ـ انديشه١

  ن؛ ـ ايدئولوژي نهضت مشروطيت ايرا٢

   ـ اميرآبير و ايران؛٣

  ي رژي؛  ـ شورش بر امتيازنامه٤

   ـ فكر دموآراسي اجتماعي در نهضت مشروطيت ايران؛٥



 

 ٣ ويژه نامهء فريدون آدميت       

  ي نهضت مشروطيت ايران؛  ـ فكر آزادي و مقدمه٦

  زاده؛ هاي ميرزا فتحعلي آخوند  ـ انديشه٧

  هاي طالبوف؛  ـ انديشه٨

  هاي ميرزا آقاخان آرماني؛  ـ انديشه٩

  ه مقاالت تاريخي؛ ـ مجموع١٠

   ـ آشفتگي در فكر تاريخي؛١١

  ي دوران قاجار؛ ـ افكار سياسي و اجتماعي اقتصادي در آثار منتشر نشده ١٢

  اهللا نوري؛ فضل  ـ عقايد و آراي شيخ١٣

   نگاري در ايران؛  ـ انحطاط تاريخ١٤

  ... .و 

  نگاري معاصر ب ـ آدميت و تاريخ

آوشد مقام حقيقي  نخست اين آه مي: آند ه هدف را دنبال ميآدميت، از منظر خود، درتحقيقاتش، س
گران ايران را از زمان مشروطيت بازشناسد و تأثير هر يك را در تحول فكري جديد و تكوين ايدئولوژي نهضت  انديشه

  نگاري نو در ايران را ترقي دهد و سوم اين آه ملي مشروطيت به دست دهد؛ دوم، تفكر تاريخي و تكنيك تاريخ
ي بلند بوده  اند آه صاحب انديشه خو وجود داشته نوآموزان بدانند در اين مرز و بوم، هميشه مردمي هوشمند وآزاده

از حطام دني دنيايي دست شستند و روحشان را به اربابان خودسر و ناپرهيز . اند و به پستي تن در نداده
  .نفروختند

هاي تاريخ  ي آزموده در پژوهش آن شيوه«هاي تاريخي،  و آتابها  در نوشته) ي خود به گفته( روش تحقيق آدميت 
نظران دانش سياسي و اجتماعي، ممتاز شمرده شده و مورد اعتبار  آه از ديدگاه متفكران تاريخ و صاحب] است[

ار هاي آدميت در تاريخ افك نوشته. انتقادي نام برد نگاري تحليلي ـ  توان از آن با عنوان تاريخ آه مي) ٦(» است
   :ها عبارتند از ترين آن هاي مشخصي دارد آه مهم اجتماعي و سياسي معاصر ايران سويه

  هاي متفكران اجتماعي  ـ بررسي انديشه١

نگرش آلي و سرچشمة «، پرداخته و »به شخصيت فردي و تأثير آن در عقايد و آراي نويسندگان اجتماعي«آدميت 
ي افكار با مسائل   اين افكار را در گذشت زمان و خاصه، رابطهتحول«وي . آنان را بررسي آرده است » افكار

هاي مورد بحث در اين  گزينش و پردازش شخصيت. را مورد توجه ويژه قرار داده است» اجتماعي و سياسي زمانه
از شگردهاي آدميت اين است . آند هاي نويسنده را مشخص مي هاي فكري و دغدغه ها، تا حدودي ريشه نوشته
هاي روشنفكران غربگراي مطرح ايران، به احيا و ترويج مجدد افكار انحرافي  ررسي و تحليل زندگي و انديشهآه در ب

البته سبك آدميت در ) ٧(اي موفق، پرداخته است؛  آنان با تلفيق و ترآيب نو و ماهرانة خويش و با شيوه
نگاري عبور آرده  هاي موجود تاريخ رز آليشههاي تاريخي، هر چند ايرادهاي فراواني دارد، تا حدودي از م نگاري تك

   .است

   ـ شناساندن شيوه تفكر آلي متفكران٢

هاي مشترك عقايد متفكران و نويسندگان اجتماعي را به دست دهد؛  ترآيبي آلي از رگه«آوشيد تا  آدميت مي
تأآيد وي بر » .شي برخاستند اندي هاي ذهني و تاريك هاي فكري جديد بودند و به طرد ابهام آنان آه ترجمان جريان

گرچه عامل تبدل افكار در . اند ها در عين اين آه آفريدة ذهن آدمي هستند، زادة جامعه انديشه«اين است آه 
، )ها برنخاست هاي جديد از درون خود جامعه انديشه(سرتاسر جوامع مشرق زمين، تماس با مغرب بوده است 

   .»نكارناپذير استها تحت تأثير همان افكار، ا تحول جامعه

   ـ شناسايي تحول فكر سياسي درون نظام آهن٣

  :نويسد هاي طالبوف تبريزي مي ي آتاب انديشه وي در مقدمه
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سير تحول فكر سياسي را درون نظام حاآم شناساندم؛ نظامي آه تحت تأثير فشار حوادث، : در جهت سوم
 و سلطةي مغرب زمين، گرفتار بحران گشت و هاي نظامي و سياسي، ناتواني اقتصادي در برابر تعرض شكست
  آار آن نيك هاي اهل دولت و حتي عامالن محافظه اش از درون مورد تهديد قرار گرفت؛ بحراني آه در نوشته هستي
  .سازند آند و بخش بسيار مهمي از مدونات انتقاد اجتماعي و سياسي را مي جلوه مي

  ادهاي سياسي آهن ـ تبيين تعارض تعقل اجتماعي جديد با بني٤

ي سياسي مشروطگي پرداختم آه خواستم تعارض تعقل  همان اندازه به تحليل نظري از فلسفه: در جهت چهارم
اجتماعي جديد را با بنيادهاي سياسي آهن، در جامعة متحول باز نمايم؛ اما آار مورخ فلسفي به اين جا پايان 

هاي  آرا و جريان  بايد ترآيب منسجمي از مجموع آن عقايد و پس از غور و بررسي همة آن جهات مختلف،. يابد نمي
  )٨.(پذير باشند فكري به دست بدهد؛ اگر از اصل انسجام

  ديني در ايران هاي غير  ـ بررسي و تحليل جريان٥

هاي دست اول است آه، مطالب تازه و  ديني، از سري نوشته غير ي انديشه  هاي آدميت در زمينه غالب نوشته
  .ا با ادبياتي به نسبت خوب عنوان آرده استجديدي ر

هاي او تحليلي و به طور آلي انتقادي   آند، نوشته قلمداد مي) ٩(» فيلسوف تاريخ«از آن جا آه آدميت، خود را 
هر چند آدميت به طور . ي ديني را در جامعه، ناآارآمد جلوه دهد آوشد در اين تحليل و انتقاد، انديشه او مي. است

هاي  ديني نپرداخته است، با گزينش افراد و گروه هاي ديني و غير مباحث خود به تفكيك ميان انديشهشفاف در 
پذيرد؛ از اين رو، وي  ي مقابل در انديشه و عملكرد، اين تفكيك را در خالل مباحث خود مي سكوالر و نقد جدي جبهه

  .آند شدند، اين سويه را دنبال مي  ميهايي آه بيرون از ايران، ساماندهي و اداره با پرداختن به انجمن

ها پرداخته است، از جمله  هاي خود به آن هايي آه آدميت در خالل آتاب ها و آميته ها و انجمن شك جريان بي
ي اين  ي انحراف و انحطاط مشروطه نيز از ناحيه آيند آه عمده تأثيرگذاران در جناح سكوالر مشروطه به شمار مي

شوند، اين  از رهبري مشروطه آنار زده مي) به هر دليل(هنگامي آه عالمان . مد ديد آها در مشروطه پ گروه
ديني هستند آه نبض انقالب را به دست گرفته، آن را در مدت آوتاهي به ديكتاتوري  هاي غير ها و گروه انجمن

ايران، از گردانندگان اي آه عمدة مؤثران در روي آار آمدن رضاخان در داخل  آنند؛ به گونه رضاخان تبديل مي
  .اند مشروطه با گرايش سكوالر بوده

وي حرآت . دهد ها مبتني است، مورد نقد قرار مي نگاري انتقادي خود، هر آن چه را آه بر سنت آدميت با تاريخ
ن آن آه قواعد آن براساس قواني يابد، مگر  داند آه دوام نمي هاي ارتجاعي مي مذهبي به رهبري روحانيان را حرآت
  .گذاري شود موضوعه بشري موجود در جهان پايه

  ي سياسي فريدون آدميت ج ـ رهيافتي بر انديشه

  :ي سياسي آدميت را بررسي آرد توان انديشه از دو طريق مي

هاي معاصر  وي از تمام رويدادها و انديشه.  هايي آه آدميت به آن مبادرت ورزيده است نخست از طريق گزينش
ي نوعي همگرايي وي با  ر پيشروان فكري سكوالر نهضت مشروطه را برگزيده و اين نشان دهندهتاريخ ايران، افكا

خواهي و خردگرايي صرف متفكران آن دوره است؛ زيرا هر مورخي در انتخاب مطالب مورد  ديني، آزادي بينش غير
ها بر نظر او در مورد اهميت  فهگيرد و اين مؤل هاي خويش قرار مي مطالعه خود، تحت تأثير عاليق، معتقدات و ارزش

  )١٠. (گذارد مطالب اثر مي

آند آه مشرق زمين بايد  آدميت بر اين انديشه آلي تكيه مي: دوم از طريق اظهارنظرهاي وي در متن آثار تاريخي
وي معتقد است تفكرات دموآراتيك مغرب زمين، امري است آه مشرقيان بايد از آن پيروي . دنباله رو غرب باشد

به نظر . بيند هاي متفاوت اجتماعي، اقتصادي، سياسي و اخالقي نمي ند و در اين توصيه، هيچ تمايزي بين حوزهآن
سازد و از اين رو بايد از آن اقتباس  ترين مظاهر و متعلقات مدنيت انساني را مي  ارزنده وي، بنيادهاي مدني غرب،

آنند، به شدت انتقاد  ه شعار بازگشت به خويش را مطرح مياز آساني آ در پيوند با اين مسأله، آدميت،) ١١. (آرد
ندارد و هر چه در قلمرو حكمت سياسي عقلي، » استبداد آسيايي«آند آه شرق، چيزي جز طاعون  و تأآيد مي

شود، حاصل انديشه و تجربة مغرب زمين است بدون اين آه هيچ آس ادعاي آمال آن را  مترقي شمرده مي
  .خالي از آاستي بداندداشته باشد و آن را 

اش، سيراب  ساله حال مگر آن مرد غربي مغز خرخورده آه بر تعقل اجتماعي خويش آه از فرهنگ دو هزار و پانصد
اش رسيده، يكباره خط بطالن بكشد و به خاطر دوستداران هنر  گشته تا به دموآراتيسم و سوسياليسم امروزه

  )١٢. (ه سياست عصر توحي افريقايي يا آسيايي روي آوردآميز جاز، ب ن بدويت و شيفتگان موسيقي جنو
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  :آنيم هاي متعددي بيان شده است آه به دو ديدگاه اشاره مي ي چگونگي تعامل با دنياي غرب، ديدگاه درباره

اي با نفي هويت ملي و تاريخي شرقيان، معتقد هستند بايد دنياي شرق را ذيل تمدن غرب ديد و اصوًال تاريخ  عده
در نظر اين افراد، .يابد و ما راهي جز اقتباس و تقليد از غرب نداريم ت ما ذيل تمدن و تحوالت غرب معنا ميتحوال

رسد  به نظر مي. گذشته و حال ما درتاريكي است و خروج از اين ظلمت، به ميزان نزديكي ما به غرب بستگي دارد
كار شده؛ زيرا محققان غربي نيز به اين مطلب اين نظريه، اگر در گذشته طرفداراني داشته، اآنونسستي آن آش

دار تمدن و شكوفايي فكر بوده، و رشد علمي غربيان، تا حدودي مديون  اعتراق دارند آه روزي مشرق زمين، طاليه
  .منابع علمي مسلمانان است آه برخي از اين منابع را غربيان به تاراج بردند

ه شاهده رآود و انحطاط هستيم، سؤالي است آه آدميت و اين آه چرا بعد از آن شكوفايي در علم، امروز
ماندگي امروزه جوامع اسالمي و آسيايي را بزرگ  آوشند عقب اند؛ بلكه آنان مي  ر پي جواب آن نبودههمفكرانش د

آند و بدون  به عبارت ديگر، آدميت، در چرايي اين انحطاط درنگ نمي. آنند تا مجوز تقليد و اقتباس از غرب باشد
دوزد؛ البته روشن است وقتي آه ما خود را  اي به قامت هر ايراني مي توجه به هويت ملي و تاريخي ايران، نسخه

  )١٣. (ذيل تمدن و فرهنگ غرب بدانيم و ببينيم، ناگزير از تقليد و اقتباس خواهيم بود

اند، سرانجام بايد مواجه شد و بايد موضع خود را  ها به راه انداخته گروهي ديگر معتقدند آه با عالم جديد آه غربي
از نظر اين گروه به سبب اصالت تفكرات ديني و اين آه دين اسالم . ص بيان آنيمي اين عالم، به طور مشخ درباره
بايد مسلمانان،  هاي جامع و آاملي براي زندگي اجتماعي ـ سياسي در جهت اهداف عالي انسان دارد،  برنامه

ببينيم، اين آل، در اگر اجزا و جزييات دين اسالم را با هم ترآيب آنيم و به صورت آل . دينشان را محور قراردهند
  .مقابل آل غربي خواهد بود، و نسبت ما با عالم غربي فرق خواهد آرد و ديگر ذيل تمدن غرب نخواهيم بود

گرفت آه الگوي توسعه از نگاه آدميت، الگوي غربي و سكوالر است  توان نتيجه باتوجه به مطالبي آه گفته شد مي
توضيح آن آه سير تاريخ . شود اي بارز، نمايان مي ه گونهي سياسي وي ب آه اين نگرش به ويژه در فلسفه

  :دهد قوام و ثبات حكومت ملي، منوط به سه شرط است دموآراسي نشان مي

اين امر با اصالح دين آغاز، و با ترقيات مادي و : يكي انفصال و تفكيك قدرت دولت از قدرت روحاني به صورت مطلق
  .يعه را در سياست ُمُدن، در هم فرو ريخت، تكميل شدهاي علمي آه تطورات مابعدالطب پيشرفت

داري آه در  هاي تجاري و صنعتي و آثار عميق و دامنه اين امر با انقالب:  متوسط مردم دوم، پديد آمدن طبقه
ي متوسط به صورت حافظ  آوردن طبقه متوسط و از بين رفتن اشرافيت به جاي گذاشت، تحقق يافت و طبقه پديد

  .دموآراسي ظهور آردستون حكومت 

ها در  حقوق فردي و توجه اجتماعي آنان به مسؤوليت مدني و سياسي و آمادگي آن سوم، هوشياري مردم درباره
  .دفاع از حقوق خود، هر آجا اين سه شرط اصلي جمع نشد، در آن ديار اصول دمكراسي رونقي نيافت

  :نويسد آدميت نيز با توجه به اين اصول مي

ترين مظاهر مدنيت فكري و عقلي مغرب زمين به دنبال تمدن مادي اروپا در دنيا   به عنوان عاليي آزادي فلسفه
نهضت مشروطيت ايران نيز در اين جريان عمومي تاريخ . هاي ملي را در آشورها پراآند انتشار يافت و تخم نهضت

  )١٤.(ظهور آرد

  :تهاي رايج در مشروطه معتقد اس وي با مد نظر قراردادن فلسفه

ترين عناصر ايدئولوژي حكومت  در مرآز تعقل اجتماعي اين زمان، دموآراسي سياسي قرار دارد آه نيرومند
 مفهوم  ي راست آن، در حاشيه. سازد و حاآم بر هيأت مجموع عقايد و آراي سياسي است خواهي را مي مشروطه

هراساند و از مرآز  ة شريعت آن را ميمشروطگي طبقة روحاني قرار گرفته و روي آن به دموآراسي است؛ اما قو
در حاشيه چپ آن، فكر دموآراسي . گسلد ي پيوندش با حرآت ملي به آلي از هم نمي گريزاند؛ گرچه رشته مي

نمايد آه در تشكل حرآت مشروطيت و ايدئولوژي آن نفوذي نداشت و پس از تأسيس حكومت  اجتماعي جلوه مي
مشروطيت مشروعه وجود دارند آه  اطي، نظريه مطلقيت و همچنين عقيدهباالخره در راست افر. ملي ظاهر گشت

  )١٥. (در عين تمايز با هم مؤتلفند و هر آدام به وجهي با فلسفة دموآراسي تعارض ذاتي دارند

توان  هاي سياسي مذآور، چندان مشكل نيست، او را مي ي روش آدميت درباره به اين ترتيب، تشخيص موضع 
ترين وقايع تاريخي   خود، حتي در روشن هاي تر تحليل  دموآراسي سياسي ناميد؛ از اين رو در بيشمدافع تمام عيار

مانند جريان تحريم تنباآو معتقد است آه روحانيان مخالف واگذاري امتيازات به خارجيان، حتي ميرزاي شيرازي، 
  .ماهيت استعماري آن امتيازات بوددرصدد تأسيس حكومت الهي نبودند و منطق اعتراض آنان صرفًا سياسي و ضد 

   ـ فكر دموآراسي اجتماعي از نگاه آدميت١
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و زماني آار دموآراسي » دنياي مدنيت معاصر«ايم؛يعني از  ما فكر دموآراسي را از غرب گرفته: آدميت معتقد است
ي فراواني قرار گرفته در معرض انتقادها) فرانسه، انگليس و امريكا(اش  را آغاز آرديم آه اين نظام در وطن اصلي

  :آند وي منتقدان دموآراسي را به دو گروه تقسيم مي) ١٦. (بود

ها آه ادعاي دروغين بودن آيين دموآراسي    ـ نقاداني آه با اصول دموآراسي سردشمني دارند؛ مانند آمونيست١
  .ها آه به ناتواني دموآراسي قائل هستند را دارند و فاشيست

به حالت «اين منتقدان به اين معنا اعتراف دارند آه دموآراسي . دموآراسي هستند ـ آساني آه دوستدار ٢
  )١٧. (دچار شده است» بحراني و ضعف

با بررسي ابعاد دموآراسي اجتماعي، ) ١٨(آدميت در آتاب فكر دموآراسي اجتماعي در نهضت مشروطيت ايران 
عاصر باشد آه البته تا حدودي نيز به ايفاي نقش تاريخي نگاري م آوشد به نوعي بنيانگذار تفكر ليبرال در تاريخ مي

  .وران معاصر ايران، گواه اين مطلب است هاي وي دربارة تاريخ فكر انديشه نگاري خود موفق شده، و تك

خواه طبقه متوسط شهرنشين معرفي، و عناصر سازنده نهضت را  هاي آزادي وي نهضت مشروطه را از نوع جنبش
  :آند صه ميها خال در اين گروه

  طلب و انقالبي؛ الف ـ روشنفكران اصالح

  خواه؛ ب ـ بازرگانان ترقي

  )١٩. (بين ج ـ روحانيان روشن

ي تعقل سياسي غربي و مروج  نماينده«داند آه   مي» خوانده جديدي درس«آدميت در اين تقسيم، روشنفكر را 
يل هوشياري سياسي آه داشتند، در پي به بازرگانان را به دل«. است» نظام پارلماني و تغيير اصول سياست

  : نويسد بيند و درباره روحانيون مي مي» اي  دست آوردن پايگاه تازه

خواه بودند و علت گرايش روحانيون به مشروطه نيز  روحانيون تحت تأثير، تلقين و نفوذ اجتماعي روشنفكران آزادي
  )٢٠. (همين نفوذ و تلقين آنان بود

خواهان بودند آه اين طيف از جامعه را به صحنه آوردند و باعث تحرك اجتماعي آنان  ان و آزاديبه واقع اين روشنفكر
  .شدند

هاي فراواني آه در عصر مشروطه از طرف روحانيان به نگارش درآمده است، فقط به دو آتاب  آدميت با وجود رساله
هايي آه براي  ي مشروطيت به صورت گام  عمدهي مرحوم ميرزاي نائيني، و اصول المله، نوشته االمه و تنزيه تنبيه

  )٢١. (آند برداشته شد، اشاره مي» توجيه شرعي مشروطيت«

شود آه فكر دموآراسي در  ي دموآراسي به ايران بپردازد، يادآور مي وي پيش از آن آه به چگونگي ورود انديشه
ت حرآت ملي و اعالم مشروطيت و ابتداي نهضت، ميان اقشار گوناگون مردم نفوذي نداشت؛ بلكه با پيشرف

  .اي فراهم آمد و به نفوذ آن در مردم انجاميد ي تحول فكري و سياسي تازه تأسيس مجلس، زمينه

  :ي دموآراسي اجتماعي ميان مردم انجاميد، عبارتند از تحوالتي آه از نظر وي به تدريج به مطرح شدن انديشه

  هاي به دست آمده از جنبش؛ ديي آزا هاي اجتماعي در سايه  ـ گسترش فعاليت١

   ـ سرايت تحرك اجتماعي از شهرها به روستاها؛٢

  )٢٢. (ي عناصر مجاهد و اجتماعيان به پهنة سياست  ـ نفوذ افكار سوسيال دموآرات، به وسيله٣

  :داند هاي اين تفكر را در موارد ذيل مي وي پايه. است» اصالت جمع«در نگاه آدميت، منشأ تفكر اجتماعي 

  ـ تأمين عدالت اجتماعي؛ ١

  هاي اجتماعي؛  ـ از ميان برداشتن نابرابري٢

   ـ تضمين مساوات اقتصادي؛٣
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  . ـ اجتماعي ساختن قدرت اقتصادي و سياست٤

ها  آند، در ارزيابي آن انديشه هر چند او در چگونگي ورود افكار دموآراسي اجتماعي به ايران مطالبي را عنوان مي
آورد او به علل ناآارآمدي و اجرا نشدن  با جامعة سنتي ايران، هيچ سخني به ميان نميو چگونگي تعامالت آن 

ها با  ترين علل شكست و نافرجامي اين افكار در ايران، عدم سازگاري آن از مهم. آند ها در ايران اشاره نمي آن
شد  ايران، بومي جلوه داده نميبه عبارت ديگر، اين افكار به هيچ وجه درآشور . هاي ملي و ديني مردم بود آموزه

  .شد تا مردم در پذيرش آن و عالمان در تأييد آن احتياط آنند آه همين امر باعث مي

وي، از ميان . ي دموآراسي اجتماعي براي نخستين بار از اروپا و روسيه وارد ايران شد انديشه: آدميت معتقد است
 ـ ميرزا آقاخان آرماني آه ١. ن انتقال نقش بسزايي داشتندآند آه در اي نويسندگان سياسي به دو نفر اشاره مي

ها در قفقاز   ـ ميرزا عبدالرحيم طالبوف تبريزي آه سال٢غرب متأثر بود؛ » سوسياليسم«به طور مستقيم از افكار 
  :از نظر آدميت) ٢٣. (آشنايي داشت» سوسيال دموآرات«خواه وآراي نويسندگان  هاي آزادي بود و با جنبش

اند و دنبال  خواه، با عقايد سوسيال دموآرات مغرب زمين بيگانه نبوده آزادي هاي روشنفكر و مجامع مترقي و  گروه
هايي بودند آه افرادش  ها هيأت آن بدون ترديد در ميان . ي پارلماني و دموآراسي سياسي بودند  تأسيس مشروطه

هاي  ي اروپا و ناظر جنبش ها درس خوانده آن از جريانات سوسياليسم غربي آگاهي داشتند و حتي بعضي از 
  )٢٤. (سوسيال دموآراسي مغرب زمين بودند

ي سوسيال دموآرات است و  ي ايراني اجتماعيون بادآوبه، وابسته به فرقه عامل مهم تبليغ اين افكار، آميته
سال . ه شدي تأسيسات حزب سوسيال دموآرات ريخت هاي اجتماعيون ايران نيز روي گرده نخستين جمعيت

  )٢٥. ( ميالدي بوده است١٩٠٥تأسيس اين آميته 

ي  تأثير ندانسته، تشكيل آميته خواهان ايران، بي آزادي آدميت نقش انقالب روسيه را در تنوير افكار مردم و 
  )٢٦. (آند را متأثر از انقالب روسيه ذآر مي» اجتماعيون عاميون ايراني«:

ي حقوق اساسي آه در قانون اساسي  االبد، اجزاي عمده ت مجلس اليوي مباحثي مانند حكومت ملي، موجودي
هاي شخصي، مساوات، حق رأي  هم گنجانده شده است، مانند آزادي قلم، بيان، مجامع سياسي و آزادي

. داند ي مجلس را از عناصر مهم دموآراسي مي عمومي، انتخابات منظم و آزاد و انتخابات هيأت وزيران به وسيله
)٢٧(  

  ـ آدميت و جنبش تنباآو ٢

داند آه  هاي ارتجاعي مي هاي مذهبي به رهبري روحانيان را حرآت ي روشنفكراني است آه حرآت آدميت از زمره
وي، . گذاري شود ي بشري موجود در جهان امروز پايه آن براساس قوانين موضوعه يابند، مگر آن آه قواعد   دوام نمي

 قيام تنباآو بر اين باور است آه عالمان شريعت در ايجاد و تكوين حرآت براساس همين نگرش در جريان رژي و
  .مردم سهمي نداشتند و به هر تقدير در اثر بازي حوادث به ماجرا آشيده شدند

از نظر آدميت، علت فاعلي جنبش تنباآو، اعتراض صنفي بازرگانان و آسبه بود و آنان بودند آه عالمان را ناخواسته 
  . بوده است) ٢٩(»اقتصادي ـ سياسي محض«ي جنبش تنباآو از ديدگاه او،  پس فلسفه) ٢٨(دند؛ وارد ماجرا آر

  :سازد سازد آه ادعاي آدميت و همفكرانش را مخدوش مي تأمل در ابعاد نهضت تنباآو ما را به حقايقي رهنمون مي

نهضتي اجتماعي وسياسي الف ـ صنف تاجران و بازرگان، گرچه در جنبش سهم مهمي داشتند، به سازماندهي 
توانستند در چارچوب طرح آلي و  در واقع تاجران، بازرگانان و آسبه فقط مي. به ابعاد جنبش تنباآو قادر نبودند

رفت و آل  فراگير جايي داشته باشند؛ طرحي آه اهداف آن از اغراض سياسي و اقتصادي صرف، بسي فراتر مي
ن طرح، حفظ تماميت ارضي و اعتقادي مردم بود آه عالمان به طور سنتي آ. گرفت حيات اجتماعي ايران را در بر مي

  .گرفتند در رأس آن قرار مي

بلكه فاقد قدرت سياسي ـ  عناصر به اصطالح روشنفكر، در خيزش تنباآو نه تنها هيچ سهمي نداشتند،. ب 
بينيم در موارد بسياري، واگذاري  ي آارآرد اين طيف در تاريخ معاصر، مي بامطالعه. اجتماعي براي اين امر بودند

  .ساالري مانند سپهساالر صورت گرفته است ي اين افراد و عناصر ديوان امتيازات اقتصادي به بيگانگان، به وسيله

ج ـ خيزش تنباآو، نمادي از مخالفت عالمان و مردم با واگذاري امتيازات به بيگانه و اهداف حرآت به مراتب 
رفت تماميت ارضي ايران اسالمي با عقد قراردادهاي  آن مي از آن جا آه بيم . داد رژي بودتر از الغاي قرار گسترده

استعماري از بين رود، مرجعيت شيعه، براي نخستين بار، رفتاري را آغاز آرد آه در تحوالت بعدي، تحوالتي بنيادين 
  )٣٠. (در رفتار سياسي فقيهان شيعه پديد آورد
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  ي انقالب مشروطه هگونه دربار  ـ تحليلي آپي٣

  :اند برخي بر اين عقيده. هاي متعددي ابراز شده است در بررسي چرايي انقالب مشروطيت ايران، نظريه

هاي سياسي ـ اقتصادي و اجتماعي در بسياري از نقاط جهان آغاز گشته بود و ايران با چنان موقع  جنبش
  )٣١.(ماندتوانست در انزوا ب جغرافيايي و سياسي و اقتصادي خود نمي

رو گرفته بود، ايران نيز چون از  سر گذاشته و نظام صنعتي را پيش هاي فئودالي را پشت ها، چون اروپا نظام از ديد آن
آشيد و به سوي  اين تاريخ محتوم جدا نبود، ناگزير بايد هر چه زودتر از نظام فئودالي شكل آسيايي خود دست مي

هاي تحليل در اين الگوگيري با اهدافي  دهي و تعيين سرفصل جهت) ٣٢(. شد هاي نو پيش رفته، صنعتي مي ارزش
  .مانند مرعوبيت به نظام بورژوازي و مغرب زمين و بدانديشي و بدبيني به نظام حاآم همراه است

ترين اهداف مشترك عنصر ديني  هاي فراواني داشت و براندازي آن از مهم هرچند نظام حاآم نقاط ضعف و آاستي
ي ديني در طرح  جبهه. ي ديني همخواني نداشت ي اثباتي، با انديشه ني بود، تفكر جناح سكوالر در جنبهدي و غير

 به دنبال حكومت مطلوب در عصر غيبت با توجه به عدم دستيابي به حكومت آرماني بودند؛ ولي  جايگزين اين نظام،
دند، طرح جايگزين، بدون توجه به نيازها، آساني آه در انقالب مشروطيت ايران در پي تقليد از مغرب زمين بو

ها، سرآغاز جدايي و  ها و مباني فكري مردم، به دنبال طرحي اقتباسي از غرب بودند و همين خواسته خواسته
  .تمايز اين دو جريان در مشروطه شد

قتباس و آپي در نگاه آدميت به مشروطه، اصالت با تحوالت مغرب زمين است و اين ايران است آه بايد به سمت ا
آند؛ بدين سبب، طبقه  قابل انكار جلوه مي گرا غير ب آردن آن تحوالت پيش رود آه در اين روند، نقش روشنفكران غر

  .نبرده بودند اي  هاي جديد بهره ي وي، روحانيان از انديشه رو آنان باشند؛ چرا آه به عقيده روحانيون بايد دنباله

  :در اين خصوص نكاتي قابل ذآر است

الف ـ نگاهي تاريخي به تحوالت پيش از مشروطه و سرآغاز آن، نفي ادعاي آدميت و همفكران وي را در پي خواهد 
آيد،  ستيزي به شمار مي نهضت تحريم تنباآو آه گام اول در تحول خواهي، نفي سلطه بيگانه و استبداد. داشت

هاي خود بدون توجه به دنياي غرب، در   آرماندهد نهضت مشروطه نيز در اهداف و نمونه آاملي است آه نشان مي
  .ايجاد تحول و اصالحات گام گذاشت آه البته در ميانه راه به انحراف آشيده شد

ي شيعي، امري است آه باعث شده آدميت در فضايي  خواهي انديشه طلبي و تحول ب ـ عدم درك روح اصالح
  .پردازي آند طلبي مذهبي و شيعي نظريه بيگانه از اصالح

با فرض اين آه تحوالت دنياي غرب بر ايران تأثير مستقيم داشته باشد، به اين نكته بايد توجه آرد آه ميزان 
اوضاع سياسي ـ اجتماعي . ي مغرب زمين تا چه حدي بوده است پذيري مشروطه ايران از انقالب مشروطه تأثير

گرفته است، تا چه اندازه با ادعاهاي   شكل ميي پذيرش افكاري آه در مغرب زمين ايران قبل از مشروطه، درباره
داد تا ميان  به عبارت ديگر، شرايط اجتماعي ايران، به چه ميزان به روشنفكران غربگرا، اجازه مي. آدميت تطبيق دارد

  .مردم به تبليغ و نشر آن افكار اقدام آنند

 نيازها و ادعاهاي مروجان غربگرا و مردم ها، توان گفت آه ميان خواسته رسد با توجه به فضاي بحث مي به نظر مي
  .توان آن را پرآرد بومي در اين سرزمين نمي ايران، شكاف چشمگيري وجود داشت؛ شكافي آه با نظريه غير

ي سلطنت و حاآمان بود؛ به  آن چه ميان مردم و رهبران انقالب مشروطه در ايران مطرح بوده، رفع ستم از ناحيه
پذيري از  خورد آه هيچ نوع تأثير اي اوليه مردم و رهبران نهضت، مواردي به چشم ميه اي آه در خواسته گونه

بند به شاه  هايي در هشت در تحصن حضرت عبدالعظيم، خواسته. شود هاي ديگر نقاط جهان در آن ديده نمي انقالب
  : عبارت بودند از)االسالم آرماني بنا به نقل ناظم( ي مهم رهبران و مردم  شود آه دو خواسته ارسال مي

خانه برپا شود آه به عرايض و تظلمات رعيت   ـ بناي عدالتخانه در ايران آه در هر بلدي از بالد ايران يك عدالت١
ي آحاد افراد بدون مالحظه از   ـ اجراي قانون اسالم درباره٢رسيدگي شود و به طور عدل و مساوات رفتار آنند؛ 

  )٣٣. (احدي

هاي آنان از سوي حكوت، مهاجرت آبرا   هاي مردم و عالمان و ترتيب اثر ندادن به خواسته ضدر پي اوج گرفتن اعترا
اي روشنفكر آماده  بعد از مهاجرت طالب و عالمان به شهر قم، پايتخت براي فعاليت عده. شود ريزي مي پايه
ي اصلي  زمان آه خواستهشود آه در نبود رهبران نهضت در تهران، مردم را به سفارت هدايت آرده و تا آن  مي

دهد و به  مردم تأسيس عدالتخانه و اجراي عدل بود، يكباره جاي خود را به شعار وارداتي و غيرشفاف مشروطه مي
ها در بدنة نهضت ريشه  يابد، و نخستين انحراف بومي تغيير مي تدريج، ميدان براي طراحان اين سناريوي غير
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گردانان منورالفكر مشروطه  هاي صحنه  و نظر مردم ايران بود، با خواستهبه هر حال، آن چه مورد خواست. آند مي
  .آه به دنبال تقليد از غرب بودند، آامًال تفاوت داشت

از سوي ديگر، مردم و روحانيان آه در نهضت تحريم تنباآو، تعامل دين و سياست را در عرصة جامعه تجربه آرده 
ي اجتماع  مردم، بار ديگر، با تكيه بر اجتهاد شيعه، در عرصه. تخانه نهادندبودند، با همان تجربه، گام در نهضت عدال

اين تفكر، حاصل اجتهاد شيعه در . به ميدان آمدند تا در آنار آنان به نقش اصالحي عالمان شيعه عينيت بخشند
 آه با تكيه بر رفت ي ظهور نرسيده بود، و نهضت مشروطه مي گذر زمان بوده است آه به رغم تالش آنان به منصه

پايگاه ديني به اين تفكر جامة عمل بپوشاند؛ ولي به عللي چون نفوذ بيگانگان، و وازدگي روشنفكران غرب زده 
هاي فردي و  در نهضت عدالتخانه، احياي دين در عرصه: توان گفت گيري مي نتوانست به پيروزي برسد و در نتيجه

ي مغرب زمين، نفي دين و مذهب  رفته؛ اما در مشروطه ه شمار ميترين اهداف رهبران ديني ب اجتماعي، جزو مهم
  .ها بوده است ترين خواسته و رهايي از آن، جزو نخستين و مهم

   ـ روحانيان و مشروطه٤

   ـ جايگاه اجتماعي روحانيان٤ ـ ١

  :دنويس ي جايگاه اجتماعي روحانيان شيعه در ايران مي مؤلف تاريخ انقالب مشروطيت ايران، درباره

عقد و نكاح را روحانيون اجراء ... معامالت به طور آلي و جزئي، . آليه امور جامعه در دست روحانيون بود... 
ها داده  حق امام و خمس آه در حقيقت پرداخت ماليات بود، به آن. شد ارث به وسيله آنان تقسيم مي. آردند مي
ي استعالم و   و مسائلي نشود آه حل آن به وسيلهتر فردي بود آه در روز، گرفتار مشكالت و آم... شد،  مي

شد، زندگي اجتماعي آه  ؛ در نتيجه هرگاه دستگاه روحانيت در تهران برچيده مي...استفتا از روحانيون ميسر بود
  )٣٤. (شد روي معامالت بود از هم پاشيده مي

  :يسدنو آذربايجان در انقالب مشروطه نيز مي زاده، مؤلف آتاب قيام  طاهر آريم

در محيط روحانيت براي اعمال زور مأمورين دولت حتي براي استبداد شخص . روحانيت، آن موقع خيلي رونق داشت
در منزل علما بست ... شد روحانيت تنها پناهگاه ستمديدگان و ملجأ مظلومان محسوب مي. شاه، مجالي نبود

  )٣٥. (جا بود آزادي اثري بود، به يقين آنخالصه در دوران استبداد، اگر از . جستند نشستند و تحصن مي مي

  :شود ادوارد پوالك در سفرنامه خود يادآور مي

توانند قيام برپا  ترسند؛ زيرا مي  مالها بين محرومين و فرودستان، طرفداران بسياري دارند؛ اما دولتيان از مالها مي
اي محدود و  د و ظلم زورگويان را تا اندازهاي است آه استبدا ها وسيله توان منكر شد آه ترس از آن نمي... آنند

  )٣٦. (آند تعديل مي

  :نويسد مادام دياالفوآ نيز مي

گويند، هميشه در نزد ايرانيان يك مقام و منزلت  ها را مجتهد مي ُعلماي روحاني و پيشوايان مذهبي آه عمومًا آن
ب دولتي امتناع دارند و از طرف دولت هم اين اشخاص محترم از گرفتن حقوق يا مواج. بسيار عالي داشته و دارند

ي روحاني  آار اين طبقه. ها به اين مقام دخالت دارد رسند؛ بلكه آراي عمومي متحدًا در انتخاب آن به اين مقام نمي
عدالتي و ستمكاري حكام و مأمورين دولتي نسبت  منحصر است به تعاليم مذهبي و اخالق و در موقع لزوم از بي

  )٣٧. (آنند ع ميبه مؤمنين دفا

ها و حوادث و همواره مأوا و ملجأ مردم بودند، در   جريان توان ادعا آرد آه روحانيان آه در متن با وجود اين، چگونه مي
هاي آنان  روي روشنفكراني باشند آه هيچ نسبتي با مردم و خواسته خواهي، دنباله حرآت عظيمي مانند عدالت

  .نداشتند

  تأسيس و تصحيح مشروطيت ـ نقش عالمان در ٤ ـ ٢

اندازهاي بيگانگان و  مردمي به رهبري عالمان بود آه به هدف نجات ايران از دست مشروطيت، نهضتي ديني ـ 
اين . استبداد قاجاريه و برپايي عدالت و رفع موانع پيشرفت آشور آغاز شد و با حمايت مردم به پيروزي رسيد

گرفتند، چنين نهضت   ، عالمان و مراجع در صف رهبري نهضت قرار نميواقعيت را بايد پذيرفت آه اگر در مشروطه
حادثه مشروطه، به حضور مردم متكي بود و مردم را هم جز عالمان هيچ عامل ديگري . داد مردمي اصًال رخ نمي

  . توانست به ميدان بياورد و به آنان شور و استقامت بخشد نمي
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ديني در بدنة نهضت نفوذ آرده بودند، با آشكار  هاي غير تدا با انگيزهاي آه از اب با صدور فرمان مشروطيت، عده
ساختن مقاصد خود، درصدد ترويج غربگرايي و حذف دين برآمدند و در اين مسير تا حدودي نيز به اهداف خود نزديك 

ج به  به تدري عالمان شيعه آه در تأسيس مشروطيت نقش اساسي داشتند، به منظور تصحيح مشروطيت،. شدند
اهللا نوري بودآه ضمن درك نيات سوء غربگرايان، از نزديك  آغازگر اين جريان، شيخ فضل. مصاف غربگرايان رفتند

آشكارتر شدن مواضع ضد ديني و ملي افراطيون، عالمان . شاهد تالش آنان براي انحراف نهضت مشروطيت بود
عبداهللا بهبهاني را به اتخاذ موضع در  ازندراني و سيدمالعبداهللا م خواهي نظير آيات عظام آخوند خراساني،  مشروطه

االمه را به نگارش در  اگر مرحوم نائيني آتاب تنبيه. مقابل آنان واداشت آه به منظور اصالح مشروطيت صورت گرفت
بيند مشروطه از  آورد، هدفي جز تبيين نظر اسالم دربارة مشروطه ندارد؛ به همين جهت هنگامي آه مي مي

االمه را جمع آند آه اين اقدام نيز در جهت  هاي آتاب تنبيه آوشد نسخه لي خود خارج شده است، ميمسير اص
  .خواهي بود جلوگيري از سوءاستفاده افراطيون در مشروطه

بعد . اين مطلب از يك ديدگاه صحيح است. آدميت، مفهومي متضاد و پارادآسيكال است مشروطه اسالمي در نگاه 
خواهي مردم به رهبري عالمان، با تحصن در سفارت انگليس، جاي خود را به مشروطه داد،  التاز آن آه حرآت عد

هاي بحق مردم و عالمان و آن چه در سفارت و در السنة بعضي از  اين توهم به واقع ايجاد شد آه ميان خواسته
ي بازسازي و تصحيح آن برآمدند اي در پ هاي بنياديني وجود دارد؛ بدين لحاظ عده شود، تفاوت روشنفكران مطرح مي

هاي نظري مشروطه، اسالميت را داخل آنند و تا حدودي با  و قيد مشروعه را به آن افزودند تا بتوانند در بنيان
  .هاي مجلس، از نفوذ عناصر افراطي بكاهند پيشنهاد نظارت مجتهدان بر مصوبه

هاي   با استخدام آن مفهوم آوشيدند آموزه ي باشد،اي ديگر نيز با قبول اين واقعيت آه مشروطه بايد اسالم عده
 االمه و  هاي مهمي مانند تنبيه بينيم با نوشتن رساله اسالمي را در قالب آن عينيت ببخشند؛ از اين رو مي

. المله گامي مهم در اين جهت برداشتند؛ بنابراين، بايد ديد آه آدام مشروطه با اسالم سرناسازگاري دارد تنزيه
رو آن بودند، نه تنها به هيچ وجه با اسالم سازگار نبود، بلكه در مخالفتي  ها مدعي و دنباله زاده  آه تقي اي مشروطه

شد؛  با تكيه بر مباني ديني بايد بازسازي مي اي آه عالمان در پي آن بودند، آشكار با آن قرار داشت؛ اما مشروطه
  . را استخدام و ماهيت آن را متحول ساخت»جمهوري«مفهوم ) سره قدس(گونه آه امام خميني  همان

بيند و هر دو گروه را مورد حمله قرار  به هر حال، آدميت تفاوتي ميان عالمان مخالف و موافق مشروطه نمي
  :نويسد مي) عالم برجسته مخالف(اهللا  فضل محققانه در خصوص شيخ او با داوري غير. دهد مي

پنداشت با افزايش لواي  اهللا در اين بود آه مي فضل تابي شيخ ي و آجانديش شناسي بهبهاني، غلط در برابر موقع
  )٣٨. (مشروطيت مشروعه بتواند پيشوايي روحاني را به دست آورد

  :نويسد خواهي مرحوم بهبهاني مي وي حتي در مورد مشروطه

ي  ت؛ گرچه انگيزهساخ خواهي دمساز مي زيرآي بهبهاني در اين بود آه به همة احوال، خود را با حرآت مشروطه
ي چنين رياستي را در سر  ي ملي، و خود داعيه اش رياست فائقه روحاني بود، نه تأسيس حكومت مشروطه باطني
اهللا آگاه بود، رضا نداد آه او در رياست  حقيقت اين آه سيد بهبهاني، در دل به قوت و برتري شيخ فضل... پروراند مي

  )٣٩. (ريك وي گرددش شرعي و قدرت سياسي و جالل آخوندي،

  :دارد تر در مورد اختالف ميان روحانيان اظهار مي و در تحليل آلي

طلبي  ي نبرد قدرت اش، قضيه ي نظري و مسلكي تر از جنبه گرفت، مهم در جدالي آه بر سر مشروطيت اسالمي در
  )٤٠.( بودي چنين رقابت و خودپرستي ماليي ي اسالمي، زاده و مفهوم مشروطه... روحاني مطرح بود

  شناسي نهضت مشروطه  ـ آدميت و تحريف در رهبر٤ ـ ٣

  :آدميت مدعي است

ي معتقد به حكومت دموآراسي  خواه تربيت يافته تنها گروهي آه تصور روشني از مشروطيت داشت، عنصر ترقي
  )٤١. (غربي بود

ام پارلماني و تغيير اصول ي تعلق سياسي غربي و مروج نظ ي جديد آه نماينده وي روشنفكران را درس خوانده
و در ادامه، علت گرايش روحانيان به مشروطه را تلقين و نفوذ روشنفكران ) ٤٢(آند، سياست بودند، معرفي مي

آوشد تا روشنفكري و تجدد را مؤسس و موجد انقالب مشروطه در  وي با اين عبارات مي) ٤٣. (داند خواه مي آزادي
  .ها معرفي آند تمام زمينه

زاده، ميرزاآقاخان  ، ميرزا فتحعلي آخوند)الدوله ناظم(خان  هايي همچون ميرزا ملكم ا پرداختن به چهرهآدميت ب
آوشد  ها به دموآراسي اجتماعي آشنا بودند، مي آرماني، ميرزا عبدالرحيم طالبوف و بيان اين مطلب آه فقط اين
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رفته از آثار و افكار سوسياليسم و دموآراسي تا روشنفكران را در جايگاه رهبري تثبيت، و نهضت مشروطه را برگ
  )٤٤. (غربي ارزيابي آند

ها نه  هاي نهضت حضور داشتند، ترديدي نيست؛ ولي به هر حال، آن در اين آه روشنفكران، در بسياري از صحنه
نند؛ چنان آه دانستند و نه اصوًال قادر بودند در اعتقادات مردم نفوذ آ زبان مردم را براي حرآت و بسيج عمومي مي

  )٤٥. (فضاي آامًال مذهبي، و شعارهاي اسالمي در مشروطه، خود از ناآارآمدي طيف روشنفكر حكايت دارد

اگر به واقع، رهبري و نبض انقالب در دست روشنفكران بود، بايد محيط فكري و سياسي صدر مشروطه نيز از 
پيش از نوشتن (نفع روشنفكران رقم خورد، در ابتدا توان گفت جو به  هر چند در مقاطعي مي. بود ايشان متأثر مي
آن را  رهبري روحانيان بود آه نمود داشت؛ پس اگر بخواهيم اين موضع را تحريف بنمايم، بايد ) قانون اساسي

  .ناميد» شناسي نهضت مشروطه رهبر«تحريف در 

   ـ جايگاه محاآم شرع در زمان قاجاريه٤ ـ ٤

شاه قرار داشت و مبناي حقوقي آن،  ليه، مجمعي بود آه تحت سلطه و سيطرهي عد محاآم عرف يا ديوان خانه
فلسفه وجودي آن، حفظ و حراست از حقوق «ها، و آراي جمعي از حاآمان دولت بود و هر چند آه   اغلب خواسته

يه به قانوني مدون و ، اما در عمل به داليل گوناگون، از آن جمله عدم اتكا و استناد عدل...مردم در برابر زورمندان بود
شدند، در مجموع بافتي   اندرآاران اين نهاد از ميان شبكه قدرت مسلط، تعيين مي ثابت و نيز به دليل آن آه دست

  )٤٦(» .گشت شكن مي استبدادي داشت و چه بسا ابزاري جهت پيشبرد مطامع زورمندان قانون

  .ه طور مستقيم در دست فقيهان متنفذ بودها ب  آن در مقابل اين محاآم، محاآمي نيز بودند آه زمام

و به ) ع(بنيان حقوقي محاآم شرع ومبناي قانوني احكام صادره از سوي مجتهدان، آتاب و سنت معصومين 
  )٤٧.(تر فقه مدّون شيعه بود تعبيري روشن

ن و مشخص بود؛ اين تمايز تا پيش از مشروطيت در آشور ما پذيرفته شده و جايگاه روحانيان و عالمان در آن روش
  .اي آه براي عموم مردم آشكار بود آه محاآم شرع، ضامن اصلي حفظ حقوق مردم هستند به گونه

او سعي دارد در رفت و برگشت بين . آوشد اين نقش تاريخي عالمان را مورد سؤال قرار دهد آدميت در آثار خود مي
نها خود فرسنگ ها از جامعه عقب بودند، بلكه باعث روشنفكران و روحانيان، به اين نتيجه برسد آه اين طبقه نه ت

رياست «وي تصدي محاآم شرعي به وسيله روحانيان را آه از آن به . اند  ماندگي آشور نيز شده انحطاط و عقب
  .داند و دنياگرايي مي» خودپرستانه«آند، امري   ياد مي» شرعيه

 فريدون آدميت توانست در برخي نويسندگان تاريخ معاصر هاي هر چند آثار و انديشه: بندي مقاله بايد گفت در جمع
هاي آدميت از  نگاري و افكار او سوق دهد، اما بيگانگي انديشه ايران، تأثيرگذار بوده و آنها را به تحسين نوع تاريخ

 سه هاي ايران و تحميلي بودن الگوها و ساختارهاي غربي بر جامعة شيعي ايران، با حوادثي آه در دو ـ واقعيت
  .دهه اخير در اين آشور اتفاق افتاد، آشكار شد

  :ها نوشت پي

 ـ بعد از انحالل فراموشخانه و مجمع آدميت ميرزا ملكم خان، اين بار دست پشت پردة ميرزا ملكم از آستين ١
 قمري ١٣٥٨ قمري متولد و در سال ١٢٧٨او در سال . سردرآورد» خان قزويني معروف به آدميت عباسقلي«

 قمري وارد جرگة سياسي شد و با آشنايي با ملكم، در زمرة مريدان او ١٣٠٣خان در سال  عباسقلي. درگذشت
اسماعيل : ك.تر، ر براي اطالع بيش. وي جامع آدميت را با همان اصول فكري و مرامنامة ملكم پديد آورد. قرار گرفت

تاريخ : ري در ايران؛ عبدالهادي حائري،رائين، انجمنهاي سري انقالب مشروطيت؛ همو، فراموشخانه و فراماسون
  .ها و تكاپوهاي فراماسونگري در آشورهاي اسالمي جنبش

  .١١ اصغر حقدار، فريدون آدميت و تاريخ مدرنيته در عصر مشروطيت، ص   ـ علي٢

  .١١ خرداد، ش اول، ص ١٥ ـ مجله ٣

  .٧ و ٦ ـ همان، ص ٤

  .٩همان، ص   ـ ٥

  .٨، ص )عصر سپهساالر( و حكومت قانون آدميت، انديشه ترقي  ـ فريدون ٦
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  .٤٤٨نگاري در ايران معاصر، ص  شناسي تاريخ جريان:  ـ ابوالفضل شكوري٧

  .هاي طالبوف تبريزي، مقدمه انديشه:  ـ فريدون آدميت٨

  . ـ همان٩

  .٢٨٤ و ٢٨٣نگاري در دوره پهلوي، ص  جريانهاي اصلي تاريخ:  ـ سيمين فصيحي١٠

نگاري  هاي اصلي تاريخ هاي ميرزا آقاخان آرماني، مقدمه، ص پانزده؛ به نقل از جريان نديشها:  ـ فريدون آدميت١١
  .٢٨٣در دوره پهلوي، ص 

  .؛ به نقل از همان٧ ـ همو، آشفتگي در فكر تاريخي، ص ١٢

 داشته  ـ بايد به اين نكته اشاره آرد آه تقليد يا اقتباس اگر با تصرف و از روي خردورزي باشد، شايد محملي١٣
  .گونه محدوديتي صورت گيرد باشد؛ اما سخن در اقتباسي است آه بدون هيچ

  .٢٠ و ١٩ ـ همو، فكر آزادي و مقدمه نهضت مشروطيت، ص ١٤

  .١٩٤، ص ١ ـ همو، ايدئولوژي نهضت مشروطيت ايران، ج ١٥

  .١٦٩ ـ همو، فكر دموآراسي اجتماعي در نهضت مشروطيت ايران، ص ١٦

  .١٧٠ ـ همان، ص ١٧

در بخش اول به فكر دموآراسي اجتماعي و مسائل :  ـ اين آتاب از دو بخش عمده تشكيل شده است١٨
در جايگاه » زاده رسول«دموآراسي، و ترقي فكر دموآراسي اجتماعي پرداخته و در بخش دوم به افكار و آثار 

ايدئولوژي نهضت «تر در آتاب  بخش اول اين آتاب را به صورت مبسوط. شاخص مؤثر از اين تفكر اشاره شده است
  .توان مطالعه آرد مي» مشروطيت ايران

  .٣ ـ همو، فكر دمكراسي اجتماعي در نهضت مشروطيت ايران، ص ١٩

  .٤ ـ همان، ص ٢٠

آندآه نويسنده  آدميت حتي مشخص نمي. ٤ ـ همو، فكردموآراسي اجتماعي در نهضت مشروطيت ايران، ص ٢١
  .ي بوده استرساله اصول عمده مشروطيت چه آس

  .٥ ـ همان، ص ٢٢

  .٦ ـ همان، ص ٢٣

  .١١ ـ همان، ص ٢٤

  .١٢ ـ همان، ص ٢٥

  .٣٩ ـ همان، ص ٢٦

  .٤٥ ـ همان، ص ٢٧

  .١٣٦نامه رژي، ص   ـ فريدون آدميت، شورش بر امتياز٢٨

  .٣٥ ـ همو، ايدئولوژي نهضت مشروطيت ايران، ص ٢٩

ي سياسي مكتوب  اگر در جنبش تنباآو، فلسفه. طه دانستتوان درآمدي بر جنبش مشرو  ـ جنبش تنباآو را مي٣٠
ها و  در مشروطه اين خالء را با نگارش رسائل، آتاب) عالمان(آرد، رهبران راستين مشروطه  خاصي حكمراني نمي

جهت آگاهي بيشتر از جنبش . ها پرآردند آه اين امر حكايت از رشد انديشه سياسي در اين دوره دارد اعالميه
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تاريخ دخانيه يا : رژي در ايران؛ حسن آرباليي اصفهاني حسين آباديان، انديشه ديني و جنبش ضد: ك. رتنباآو، 
  .تاريخ تحريم تنباآو

  .١٥تشيع و مشروطيت در ايران و نقش ايرانيان مقيم عراق، ص :  ـ عبدالهادي حائري٣١

  .٢٦ و ٢٥ ـ همان، ص ٣٢

  .٣٥٨يان، بخش اول، ص االسالم آرماني تاريخ بيداري ايران  ـ ناظم٣٣

  .٣٥٩، ص ١زاده، تاريخ انقالب مشروطيت ايران، ج  ملك  ـ مهدي٣٤

  .٤٠٨قيام آذربايجان در انقالب مشروطيت ايران، ص : زاده، بهزاد  طاهر  ـ آريم٣٥

  .٢٢٥، ص »ايران و ايرانيان«سفرنامه پوالك، :  ـ ادوارد ياآوب پوالك٣٦

  .٥٩ ـ همان، ص ٣٧

  .٤٣٠ايدئولوژي نهضت مشروطيت ايران، ص : يت ـ فريدون آدم٣٨

  .٤٣٠ ـ همان، ص ٣٩

  .٤٣٠ و ٤٢٩ ـ همان، ص ٤٠

  .٢٢٨ ـ همان، ص ٤١

  .٣ ـ فريدون آدميت، فكر دمكراسي اجتماعي در نهضت مشروطيت ايران، ص ٤٢

  .٤ ـ همان، ص ٤٣

  .هاي نويسنده  و ديگر آتاب١١ ـ ٦همان، ص : ك.  ـ ر٤٤

  .٩٤ه ديني و سكوالريسم در حوزه معرفت سياسي و غربشناسي، ص انديش:  ـ موسي نجفي٤٥

  .٣٠ها، ص  ها و پاسخ اهللا نوري، پرسش آارنامه شيخ فضل): منذر( ـ علي ابوالحسني ٤٦

  . ـ همان٤٧

  آتابنامه

  . ش١٣٧٦آباديان، حسين، انديشه ديني و جنبش رژي در ايران، تهران، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران،  . ١

  . ش١٣٥١، تهران، خوارزمي، )عصر سپهساالر(آدميت، فريدون، انديشه ترقي و قانون و حكومت قانون . ٢

  . ش١٣٦٣هاي طالبوف تبريزي، دوم، تهران، نهاوند،  ــــــــ ، انديشه. ٣

  .٢٥٣٥ــــــــ ، ايدئولوژي نهضت مشروطيت ايران، تهران، پيام، . ٤

  . ش١٣٦٠رژي، تهران، انتشارات پيام، ــــــــ ، شورش بر امتيازنامه . ٥

  . ش١٣٤٠ــــــــ ، فكر آزادي و مقدمه نهضت مشروطيت، تهران، سخن، . ٦

  .ش٢٥٣٥ــــــــ ، فكر دموآراسي اجتماعي در نهضت مشروطيت ايران، دوم، تهران، پيام، . ٧

  . ش١٣٨٠ اول، تهران، عبرت، ها، ها و پاسخ اهللا نوري، پرسش ، علي، آارنامه شيخ فضل)منذر(ابوالحسني  . ٨
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اصفهاني آرباليي، حسن، تاريخ دخانيه، يا تاريخ وقايع تحريم تنباآو، به آوشش رسول جعفريان، قم، الهادي، . ٩
  . ش١٣٧٧

ها و تكاپوهاي فراماسونگري در آشورهاي اسالمي، مشهد، انتشارات آستان  حائري، عبدالهادي، تاريخ جنبش. ١٠
  . ش١٣٦٨قدس، 

  . ش١٣٨١ـــــ ، تشيع و مشروطيت و نقش ايرانيان مقيم عراق، سوم، تهران، اميرآبير، ـــ. ١١

اصغر، فريدون آدميت و تاريخ مدرنيته در عصر مشروطيت، تهران، آوير،  حقدار، علي. ١٢
  . ش١٣٨٢

هاي سري درانقالب مشروطيت ايران، دوم، تهران،  رائين، اسماعيل، انجمن. ١٣
  . ش١٣٥٥جاويدان، 

  . ش١٣٥٧آبير،   ــــــــ ، فراموشخانه و فراماسونري در ايران، تهران، امير. ١٤

نگاري در ايران معاصر، اول، تهران، بنياد  شناسي تاريخ شكوري، ابوالفضل، جريان. ١٥
  . ش١٣٧١انقالب اسالمي ايران،  تاريخ

ران، اقبال، طاهرزاده بهزاد، آريم، قيام آذربايجان در انقالب مشروطيت ايران، ته. ١٦
  .تا بي

  . ش١٣٧٢نگاري در دورة پهلوي، مشهد، نشر نوند،  هاي اصلي تاريخ فصيحي، سيمين، جريان. ١٧

  . ش١٣٧٦االسالم، تاريخ بيداري ايرانيان، بخش اول، تهران، پيكان،  آرماني، ناظم. ١٨

  . ش١٣٧٠ خرداد، شماره اول، ١٥مجله . ١٩

 ١٣٧٩ر ايران، آتاب چهارم، دوم، تهران، مؤسسه فرهنگي منادي تربيت، پور، محمد، سير تفكر معاصر د مدد. ٢٠
  .ش

  . ش١٣٦٣زاده، مهدي، تاريخ انقالب مشروطيت ايران، دوم، تهران، علمي،  ملك. ٢١

نجفي، موسي، انديشه ديني و سكوالريسم در حوزه معرفت سياسي و غربشناسي، سوم، تهران، . ٢٢
  . ش١٣٧٧فرهنگي مرآز نشر دانشگاهي، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات 

 ١٣٦٨، ترجمه آيكاووس جهانداري، تهران، خوارزمي، »ايران و ايرانيان«ياآوب پوالك، ادوارد، سفرنامه پوالك، . ٢٣
  .ش

نگاري مشروطيت، مرآز انتشارات مؤسسه آموزشي و  شناسي تاريخ ، آتاب چهارم، جريان»آموزه«به نقل از 
  ) ره(پژوهشي امام خميني 
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  تفريدون آدميت و تاريخ مدرنيته درعصر مشروطي

او در آغاز .  شمسي و فارغ التحصيل حقوق و دآتراي تاريخ و فلسفه سياسي است١٢٩٩متولد » فريدون آدميت«
سپس به معاونت اداره امور حقوقي وزارت امور . فعاليت سياسي اش سمت دبير سفارت ايران در لندن را داشت

زمان ملل متحد و سپس وزيرمختاري در  به مأموريت نمايندگي ايران در سا١٣٣٠خارجه منصوب شد اما در سال 
مديرآلي سياسي با مقام سفيرآبيري، سفارت آبراي ايران در الهه و سفير آبيري در دهلي نو . آنجا تعيين شد
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 ٣ ويژه نامهء فريدون آدميت       

درخارج از آشور بود آه با بازگشت به ايران و برگزيده شدن به سمت » آدميت«ديگر سمت هاي اداري و اجرايي 
  .پايان يافت ١٣۴۴مشاور عالي سياسي در سال 

تمامي وقت خود را صرف مطالعه و تحقيق در عصر مشروطيت آرد و با روش تحقيق ١٣۴۴از سال » فريدون آدميت«
علمي و تاريخ نگاري انتقادي، ايده ها و جريانات آن دوران را به موضوع مطالعه خود تبديل نمود؛ آدميت در طي 

رگذارترين منورالفكران عصر مشروطه و مهمترين حوادث بيش از بيست سال فعاليت قلمي و تحقيقاتي تأثي
 عنوان آتاب و مقاله تأليف و متنشر آرده ٢۵سياسي ـ اجتماعي دوران آغازين تاريخ ايران مدرن را در بيش از 

  .است

پرسش فلسفي از چيستي مشروطه و آاوش تاريخي از انديشه ها و افكار مدرن هاي آالسيك ايراني، دو محور 
است آه با پيروي از اصول تاريخ نگاري علمي و مدرن شرايط مواجهه اوليه ايران زمين » آدميت«تحقيقات اصلي در 

  .را با مدرنيته، در متون تحقيقي و عالمانه به ثبت رسانده است

امروز چه درايران و چه بيرون از ايران، نام آدميت سرلوحه همه نوشته هايي است آه درباره تاريخ فكر و حرآت 
او در بازپرداخت انديشه ها و جريانات عصر مشروطيت آه منجر به پايان دوره . روطه خواهي منتشر شده اندمش

تاريخ نهضت مشروطيت «: اي از تاريخ ايران و شروع دوران جديد در ذ هن و آنش ايرانيان شده است، مي نويسد
د سياسي و مدني جديد آه در حقيقت يكي تاريخ بيداري افكار و نشر عقاي: ايران شامل دو مبحث اصلي است

مقدمه هوشياري ملي و نهضت آزادي است، ديگر شرح انقالب مشروطه از زمان تحصيل فرمان مشروطيت تا قيام 
دوره زماني » فريدون آدميت«مجموعه نوشته ها و تحقيقات » .ملي آه به خلع محمدعليشاه از سلطنت انجاميد

تماعي ـ سياسي از جنبش تنباآو تا استبداد صغير را شامل مي شوند؛ تحليل تقريبًا پنجاه ساله دگرگوني هاي اج
و گزارش انديشه هاي مترقي و متجدد روشنفكران اوليه ايراني در تحكيم و پي ريزي نهادهاي مدني و ساختارهاي 

نگ با روسيه تا سياسي مدرن، بخش ديگر تأليفات آدميت را دربرمي گيرند؛ اين دوره را با پيش زمينه هاي آن در ج
  .ناميد» دوران آالسيك فرهنگ مدرن ايران«تغيير سلطنت مي توان 

ايدئولوژي «و » آنشگران سياسي مدرن«و » مدرن آالسيك ايراني«در آتاب حاضر، پيش از اين آه از ايده هاي 
 آدميت و نگره بر پايه آثار و تأليفات فريدون آدميت سخن گفته شود، روش تاريخ نگاري» نهضت مشروطيت ايران

  .تحليلي او به عصر مشروطيت بازگفته مي شود

  علي اصغر حقدار ـ انتشارات آوير 

  

http://shopping.ketab.com  

  

  فريدون آدميت و تاريخ مدرنيته در عصر مشروطيت : عنوان 

  حقدار، علی اصغر : نويسنده /مولف

  کوير: ناشر 

http://shopping.ketab.com/
http://shopping.ketab.com/

