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  خبرگزاری ايرانويچ 

http://iranvich.org  

   دميت در حوزه تاريخ و فلسفه سياسياهميت فريدون آ

  آرش رحماني

فريدون آدميت از معدود شخصيت هاي تاريخ نگار صد سال اخير مي باشد آه با درك درست اصول تاريخ نويسي و 
با آشنايي آامل با فلسفه تاريخ به روشن شدن نكات مبهم ولي بسيار موثر در تاريخ معاصر ايران آمك شاياني 

از مرحوم شادروان احمدآسروي او بدون شك بهترين آثار را در مورد تاريخ مشروطه ايران و از آن بعد .نموده است 
مهمتر داليل شكل گيري آن و مباني فكري آه با تاثير گذاري خود منجر به اين اتفاق بسيار مهم تاريخ معاصر ايران 

در آتاب امير آبير و ايران و ..رزشمند هستندآتابهاي او هر آدام از نظر هاي متفاوتي بسيار ا. شدند پرداخته است
اشتباهات . خود با بررسي زواياي مهمي از زندگي اميرآبير او را با تمام نقاط قوت و ضعف به تصوير آشيده است 

 او را به خوبي براي خواننده بازگو مي آند و البته خدمات بسيار زياد و ارزنده او را به ايران بازگو مي آند و اين همان
او بدون پيش .نقطه قوت اوست آه درآمال دقت به صورت علمي تمام نكات را براي خواننده خود بازگو مي نمايد

 تاريخ را به تصوير مي آشيدند با مسائل بر خورد مي   مغرضانه ذهن هاي عجيب و غريب برخي از روشنفكران آه
. فيات ذهني خود را آه بر واقعيت تحميل ننمود هيچگاه چون علي شريعتي با تاريخ ايران برخورد ننمود، آش.نمود

اما همه اين موارد .آافي است ايدئولوژي مشروطيت او را با اشتباهات مكرر آل احمد در غربزدگي مقايسه نماييد
بررسي انديشه هاي فتحعلي آخوند زاده هر چند به صورت نقد انديشه . بدون شجاعت امكان پذير نبوده است 

 عمق اندیشه نسل اول روشنفكران تاريخ معاصر ايران را جامعه نشان داد  نوشته و چاپ شد اما آخوند زاده  هاي
 سال هنوز آتابهايش مجوز چاپ نيافته مهمترين ١٢٠نوشته های آخوند زاده آه پس از گذشت نزديك به .

ز نوشته هاي او بسياري از روشنفكران سکوالر والئيك ا. انديشمند حوزه فلسفه سياسي زمان مشروطيت است 
او بود آه بار . مدد جستند تا بتوانند با استدالل هاي محكمي در مقابل مذهبيون و روشنفكران مذهبي بايستند 

 خوانش  و آنهم در زماني آه متحجرانه ترين. ديگر آخوندزاده و طالبوف تبريزي و آرماني را براي ايرانيان زنده آرد
لي شريعتي و جالل آل احمد بيان مي گرديد و همان شد آه به دستور دربار تاريخ از طرف روشنفكران ديني چون ع

و .  روشنفكران مذهبي درباري جلوي چاپ مجدد آثار به راستي درخشان اين بزرگمرد گرفته شد  و فشار البته
 حتي  و  بيان البته براي نويسنده و محقق اجازه چاپ ندادن چون انداختن ماهي در خشكي است چگونه بود آه

او به مانند شادروان .نقد انديشه هاي آخوندزاده براي بسياري از به اصطالح روشنفكران مذهبي قابل تحمل نبود 
احمد آسروي آن گاه آه قلم در دست مي گرفت تمام عاليق و دلبستگي هاي خود را به افراد به آناري مي نهاد 

آن گاه آه در وزارت امور خارجه .يقت بوده است ننوشت و با ديد نقد گونه خود چيزي جزء آنچه مي پنداشت آه حق
بود چون هر سرباز دلير ايران زمين به دفاع از حقوق ايرانيان بر خواست و هزينه آن را در جريان جدايي بحرين از 

پس از انقالب در حق او بدترين آار ممكن را نمودند حقوق بازنشستگي آه حق مسلم هر .ايران پرداخت 
ست آه در زمان آار از او آم گرديده تا در زمان بعد از آار به او پرداخت گردد را قطع آردند تا شايد او را بازنشسته ا

از تالش و تحقيق منصرف آنند و البته و صد البته آه نمي دانستند او با اين تهديد ها و فشار ها هيچگاه از اين آار 
از نوشته هايش بر مي آيد آه بدون . وشنفكر ملي سكوالر بودارزشمند جاودانه دست بر نمي دارد او نمونه آامل ر

نه به دنبال پيشگويي هاي آنچناني چون . شك با فلسفه و همچنين فلسفه تاريخ آشنايي آامل داشته است 
 بيرون مي آشيد فقط چونان ناظر بي   ديالکتيك مارآسيتها بود و نه چون هگل هر چه مي خواست از تاريخ و

شديد .  بيان حقيقت و بازشناسي گذشته افتخار آفرين روشنفكران نسل اول و دوم ايران داشت  سعي در طرفي
سالها جلوتر از ديگران . او خطر و آفت روشنفكري نسل سوم را آه شريعتي و آل احمد به بيش مي بردند مي ديد 

او چه غريبانه زيست .  ايرانيان بودو به همين دليل در پي بازگرداندن و شناساندن بزرگان روشنفكري اصيل ايران به
و البته چون بسياري ديگر آه عشق به ايران آنها را از لحظه اي آوشش در راه اعتالي اين آب و خاك غافل . و مرد 

  .  يادش گرامي باد هر چند آه آثارش او را جاودانه نگاه خواهد داشت  .ننمود در تنهايي حقيقت زيست و جان داد 

١٨/١/١٣٨٧  
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  سال انتظار براي چاپ آتابي از فريدون آدميت  ٣٠

  ١٣٨٦ مهر ١١ - ٢٠٠٧ اکتبر ٠٣شنبه  چهار

  سال انتظار براي چاپ آتابي از فريدون آدميت  ٣٠

از اول هفته دو آتاب از فريدون آدميت بر پيشخوان آتابفروشي هاي ايران ديده مي شود آه يكي از آن ها درست 
  . سال انتظار به چاپ رسيده است٣٠پس از 

دو آتابي " نون عصر سپهساالرانديشه ترقي و حكومت قا"و " اميرآبير و ايران" 
است آه پس از سال ها منتشر مي شود و نام فريدون آدميت را بر روي جلد 

  .دارد

ي آار آمدن اصالح طلبان،  آه با رو١٣٧٨
فضاي فرهنگي اندآي بازتر شده بود، 

ين آه در دوره از آن پس امكان انتشار نيافت تا ا
جديد فعاليت هاي نشر خوارزمي، مرحوم علي رضا حيدري مدير اين 

  .مانده است

نمونه هايي از آثار اوست آه برخي از "  در ايرانطاط تاريخ نگاري
  . موضوع هاي مطرح شده در اين آتاب ها براي اولين بار توسط او مطرح شده اند

مالك و معيار باشند، 
  .مفاهيم مورد نظر بوده اند و مفاهيم از خالل رويدادهاي سياسي مورد بررسي قرار گرفته اند

در آنار هم، آاري در خور توجه " انديشه ترقي و حكومت قانون عصر سپهساالر"و " اميرآبير و ايران"آتاب و 
  .است

آه تا آغاز انقالب " امير آبير و ايران"
 بار تجديد چاپ شده بود، در ۵اسالمي 

 نيز منتشر شد ١٣۶٢ و ١٣۶١سال هاي 
و پس از آن امكان انتشار نيافت تا سال 

انديشه ترقي و حكومت قانون عصر "اما 
حتي در آن دوره نيز امكان " سپهساالر
  .نشر نيافت

 و ١٣۵١نخستين بار در سال " انديشه ترقي و حكومت قانون عصر سپهساالر"
 منتشر شد و ١٣۵۶سپس 

نشرتوانست رضات وزارت ارشاد را براي چاپ اين آتاب بگيرد و آن را راهي 
چاپخانه آند، اما خود پيش از اين آه آتاب را بر پيشخوان آتابفروشي ها 

  .ببيند، زندگي را بدرود گفت

ر تهران فريدون آدميت آه اآنون د
ايران است و آتاب هايش هنوز پس

او در آثارش اگر چه روش تحليلي 
  . ايرانيان معرفي شده اند

او محقق و نويسنده اي پيگير بود 
  . سال از تاريخ ايران آرد۵٠

  .درا شامل مي شو)  ش١٢٩٠(تا استبداد صغير )  ش١٢۶٩(تنباآو آثار او دوره زماني ميان جنبش 

فكر آزادي و مقدمه "، "فكر دموآراسي اجتماعي در نهضت مشروطيت ايران"، "ايدئولوژي نهضت مشروطه ايران"
انديشه هاي ميرزا "، "انديشه هاي طلبوف"، "انديشه هاي ميرزا فتحعلي آخوند زاده"، "نهضت مشروطيت ايران

انح"و " آشفتگي در فكر تاريخي"، "آقاخان آرماني

آه با سماجت سال هاي بسياري از عمرش را صرف روشن آردن زواياي تاريك 

ي اولين بار از سوي او به را برگزيده است، اما برخي از وقايع و چهره ها نيز برا

سال هاي پيري را مي گذراند و انزوا گزيده است، برجسته ترين مورخ دوره جديد 
 از گذشت سال هاي زياد از سال تاليف و انتشارشان بي بديل 

يكي از مهم ترين آتاب هاي فريدون آدميت است آه در آن عصر " انديشه ترقي و حكومت قانون عصر سپهساالر"
يوه معمول آتاب هاي ديگر آدميت، اين آتاب تنها وقايع نگاري آن سپهساالر مورد بررسي قرار مي گيرد، اما به ش

دوران نيست، بلكه اثري تحليلي و انتقادي است و در آن بيش از اين آه رويدادهاي سياسي 

انتشار د
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اگر عباس ميرزا شاهزاده ناآام را نخستين اصالح طلب درون حكومتي در دوره قاجار بدانيم، بعد از او اميرآبير مهم 
  .ترين و شايد بزرگ ترين اصالح طلب آن دوره است

مات اصالح طلبانه او اگر چه بري از خطا و حتي خودخواهي هاي انساني نبود، اما آن قدر مهم بود آه اقدا
  .شاهزادگان و درباريان را چندان نگران آرد آه آمر به قتل او بستند

قتل اميرآبير، به توقف اصالحات درون حكومتي انجاميد و زمينه را براي 
و سال ها آسي جسارت سخن استبداد ناصرالدين شاهي فراهم آرد 

گفتن از اصالح امور را نزد ناصرالدين شاه نداشت تا نوبت به سهساالر 
  .رسيد

ميرزا حسين خان سپهساالر پس از اميرآبير مهم ترين اصالح طلب درون 
حكومت است آه در سال هاي آوتاه نخست وزيزي اش توانست اصالحاتي 

  .را به انجام برساند

ان آنيم آه فريدون آدميت در اين آتاب چنان آه در آتاب با اين همه نبايد گم
به زندگي و انديشه و اقدامات امير پرداخته، به زندگي و " اميرآبير و ايران"

  .انديشه و اقدامات سپسهاالر پرداخته باشد

   

سپسهاالر با اين آه يكي از اصالح طلبان مهم دوره قاجار است آه براي 
آهن را به عنوان يكي نشانه هاي ترقي مطرح نخستين بار بحث احداث راه 

آرد و شاه را راضي آرد تا به سفر فرنگ برود تا راه و رسم حكومت داري 
  .جديدي را بياموزد، اما موضوع اصلي آتاب آدميت نيست

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

اين دو آتاب در آنار هم دو مقطع مهم از تاريخ جديد ايران را بررسي مي آند آه نتايج آن براي ايرانيان مي تواند 
  .بسيار عبرت آموز باشد

 خوشبختانه آه" اميرآبير و ايران"آتابي است در ادامه " انديشه ترقي و حكومت قانون عصر سپهساالر"در واقع 
  .اآنون هر دو آتاب با هم در دسترس است

   

   فريدون آدميت به تاريخ پيوست

   خبرگزاري مهر

 ١۵اري ايران و مورخ برجسته مشروطيت ايران، بعد از تحمل يک دوره بيماري، ساعت فريدون آدميت، پدر تاريخ نگ
   . سالگي درگذشت٨٧در بيمارستان تهران کلينيک و در سن )  فروردين١٠(ديروز 

.  در رشته حقوق و علوم سياسي فارغ التحصيل شد١٣٢١وي در سال .  شمسي در تهران بود١٢٩٩آدميت متولد 
اميرکبير و ايران؛ پاورقي از تاريخ "باره زندگي و اقدامات سياسي ميرزا تقي خان اميرکبير و با عنوان پايان نامه او در

 به استخدام وزارت امور خارجه درآمد ١٣١٩آدميت در حالي که دانشجوي دانشکده حقوق بود در سال . بود" ايران
   .تا ضمن کار، تحصيالت خود را در خارج از کشور تکميل کند

وي در کنار .  فعاليت اجرايي نخستين تجربه خود را در سمت دبير سفارت ايران در لندن پشت سر گذاشتاو در
ماموريت اداري، وارد دانشکده علوم سيالسي و اقتصاد لندن شد و بعد از پنج سال تحصيل در رشته تاريخ 

 در مأموريت ١٣٣٠ال آدميت سپس در س.  به درجه دکتري دست يافت١٩۴١سياسي و فلسفه سياسي در سال 
 ١٣٣٨اين ماموريت تا سال . نمايندگي ايران در سازمان ملل متحد و سپس وزير مختاري در همان جا تعيين شد
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تحقيق در تاريخ ديپلماسي و : جزاير بحرين"دومين اثر خود را با عنوان ) ١٩۵۵(ادامه داشت و وي در اين سالها 
   .يورک منتشر کردبه زبان انگليسي در نيو" حقوق بين الملل

شرکت در چندين کنفرانس و انجام وظيفه در مقام داور بين الملل در ديوان دائمي حکميت الهه از فعاليتهاي ديگر 
   . شمسي به طول کشيد١٣۵٩فريدون آدميت در طي ماموريت خود بود که تا سال 

 ٢٠مشروطيت کرد و در طي بيش از  تمام وقت خود را صرف مطالعه و تحقيق در عصر ١٣۴۴فريدون آدميت از سال 
سال فعاليت، منورالفکران عصر مشروطه و مهم ترين حوادث سياسي اجتماعي دوران آغازين تاريخ ايران مدرن را 

   . عنوان کتاب و مقاله تاليف و منتشر کرد٢۵در بيش از 

 مدرن، محور عمده آثار شناخت جنبش مشروطيت و شرايط اجتماعي و فرهنگي ايران در سرآغاز آشنايي با دنياي
پرسش فلسفي از چيستي مشروطه و کاوش تاريخي از انديشه ها و افکار مدرنهاي ايران دو محور . او بوده است

اصلي در تحقيقات آدميت است که با پيروي از اصول تاريخ نگاري علمي و مدرن، شرايط مواجهه اوليه ايران را با 
   .ه استمدرنيته در متون تحقيقي به ثبت رساند

انديشه هاي ميرزا فتحعلي "، "انديشه هاي ميرزا آقاخان کرماني"، "فکر آزادي و مقدمه نهضت مشروطيت"
فکر دموکراسي اجتماعي در نهضت "، "انديشه ترقي و حکومت قانون"، "انديشه هاي طالبوف تبريزي"، "آخوندزاده

   .از جمله آثار آدميت است" ير و ايراناميرکب"و " ايدئولوژي نهضت مشروطيت ايران"، "مشروطيت ايران

   :باشند عبارتند از مهمترين آثار فريدون آدميت آه تقريبا تمام آنها در حوزه تاريخ معاصر ايران مي:ماهنامه زمانه 

 -۴ اميرآبير و ايران -٣ ايدئولوژي نهضت مشروطيت ايران -٢انديشه ترقي و حكومت قانون در عصر سپهساالر  -١
 فكر آزادي و مقدمه نهضت -۶ فكر دموآراسي اجتماعي در نهضت مشروطيت ايران -۵تيازنامه رژي شورش بر ام

هاي ميرزا آقاخان   انديشه-٩هاي طالبوف   انديشه-٨هاي ميرزا فتحعلي آخوند زاده   انديشه-٧مشروطيت ايران 
ي و اجتماعي اقتصادي در آثار  افكار سياس-١٢ آشفتگي در فكر تاريخي -١١ مجموعه مقاالت تاريخي -١٠آرماني 

   . انحطاط تاريخ نگاري در ايران-١۴ عقايد و آراء شيخ فضل اهللا نوري -١٣منتشر نشده دوران قاجار 

   آدميت و تاريخ نگاري معاصر●

آوشد مقام حقيقي  آند؛ نخست اين آه مي آدميت از منظر خود در تحقيقاتش، سه هدف اصلي را دنبال مي
ن را از زمان مشروطيت باز شناسد و تاثير هر يك را در تحول فكري جديد و تكوين ايدئولوژي نهضت ورزان ايرا انديشه

دوم؛ تفكر تاريخي و تكنيك تاريخ نگاري نو در ايران را ترقي دهد و سوم اينكه . ملي مشروطيت مشخص نمايند
اند آه صاحب انديشه بلند بوده و  تهنوآموزان بدانند در اين مرز و بوم هميشه مردمي هوشمند و آزادخو وجود داش

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

آن شيوه آزموده در پژوهشهاي تاريخي است «ها و آتابهاي تاريخي  در نوشته- به گفته خود-روش تحقيق آدميت
 ۶»نظران دانش سياسي و اجتماعي، ممتاز شمرده شده و مورد اعتبار است  و صاحبآه از ديدگاه متفكران تاريخ

هاي آدميت در تاريخ افكار اجتماعي و  نوشته.  انتقادي نام برد-نگاري تحليلي توان از آن به عنوان تاريخ آه مي
   :هاي مشخصي دارد آه مهمترين آنها عبارتند از سياسي معاصر ايران جنبه

  :هاي متفكران اجتماعي بررسي انديشه▪

آدميت به شخصيت فردي و تاثير آن در عقايد و آراي نويسندگان اجتماعي پرداخته و نگرش آلي و سرچشمه افكار 
تحول اين افكار را در گذشت زمان و خاصه، رابطه افكار با مسائل اجتماعي و «وي. آنان را بررسي آرده است

ها، تا  گزينش و پردازش شخصيتهاي مورد بحث در اين نوشته. ده استرا مورد توجه ويژه قرار دا» سياسي زمانه
از شگردهاي آدميت اين است آه در بررسي . آند هاي نويسنده را مشخص مي  هاي فكري و دغدغه حدودي ريشه

لفيق و هاي روشنفكران غربگراي مطرح ايران، به احيا و ترويج مجدد افكار انحرافي آنان با ت و تحليل زندگي و انديشه
البته سبك آدميت در تك نگاريهاي تاريخي، . اي موفق، پرداخته است ترآيب نوين و ماهرانه خويش و با شيوه

هاي موجود تاريخ نگاري عبور  هرچند داراي ايرادهاي فراواني مي باشد، اما بايد پذيرفت آه تا حدودي از مرز آليشه
   .آرده است

   :شناساندن شيوه تفكر آلي متفكران▪

هاي مشترك عقايد متفكران و نويسندگان اجتماعي را به  ترآيبي آلي از رگه«دميت به گفته خودش سعي دارد تاآ
» .دست دهد؛ آنان آه ترجمان جريانهاي فكري جديد بودند و به طرد ابهامات ذهني و تاريك انديشي برخاستند

گرچه عامل . باشند ي هستند، زاده جامعه ميها در عين اينكه آفريده ذهن آدم انديشه«تاآيد وي بر اين است آه 
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هاي جديد از درون اين جوامع  يعني انديشه(تبادل افكار در سرتاسر جوامع مشرق زمين، تماس با مغرب بوده است
   «.ها تحت تاثير همان افكار، انكارناپذير است ، اما تحول جامعه)برنخاسته اند

   :شناسايي تحول فكر سياسي درون نظام آهن▪

سير تحول فكر سياسي را درون نظام حاآم «:نويسد هاي طالبوف تبريزي مي  در مقدمه آتاب انديشهوي
شناساندم؛ نظامي آه تحت تاثير فشار حوادث، شكستهاي نظامي و سياسي، ناتواني اقتصادي در برابر تعرض و 

هاي  بحراني آه در نوشتهاش از درون مورد تهديد قرار گرفت؛  سلطه مغرب زمين، گرفتار بحران گشت و هستي
آند و بخش بسيار مهمي از مدونات انتقاد اجتماعي و  اهل دولت و حتي عامالن محافظه آار آن نيك جلوه مي

   «.سازد سياسي را مي

   :تبيين تعارض تعلق اجتماعي جديد با بنيادهاي سياسي آهن▪

گري پرداختم آه خواستم تعارض تعلق  همان اندازه به تحليل نظري از فلسفه سياسي مشروطه: در جهت چهارم»
اجتماعي جديد را با بنيادهاي سياسي آهن، در جامعه متحول باز نمايم، اما آار مورخ فلسفي به اينجا پايان 

پس از غور و بررسي همه آن جهات مختلف، بايد ترآيب منسجمي از مجموع آن عقايد و آرا و جريانهاي . يابد نمي
   «.ز اصل انسجام پذير باشندفكري به دست بدهد، اگر ا

   :بررسي و تحليل جريانهاي غير ديني در ايران▪

وي عموما . باشند هاي دست اول مي هاي غير ديني، از سري نوشته هاي آدميت در زمينه انديشه غالب نوشته
فيلسوف « رااز آنجاآه آدميت خود. مطالب تازه و جديدي را در اين مورد با ادبياتي نسبتا خوب عنوان آرده است

آوشد در اين تحليل و انتقاد،  او مي. باشند  هاي او تحليلي و نوعا انتقادي مي آند، نوشته قلمداد مي» تاريخ
هرچند آدميت به طور شفاف در مباحث خود به تفكيك ميان . انديشه ديني را در جامعه، ناآارآمد جلوه دهد

هاي سكوالر و نقد جدي جبهه مقابل در  گزينش افراد و گروههاي ديني و غير ديني نپرداخته است، ولي با  انديشه
از اين رو، وي با پرداختن به انجمنهايي آه بيرون از . پذيرد انديشه و عملكرد، اين تفكيك را در خالل مباحث خود مي

 آه آدميت هايي بي شك جريانها، انجمنها و آميته. آند شدند، اين رويه را دنبال مي ايران، ساماندهي و اداره مي
در خالل آتابهاي خود به آنها پرداخته است، از جمله تاثيرگذاران در جناح سكوالر مشروطه به شمار مي آيند آه 

 به هر -هنگامي آه علما. ها در اين نهضت به وجود آمد عمده انحراف و انحطاط مشروطه نيز از ناحيه اين گروه
انجمنها و گروهاي غير ديني هستند آه نبض انقالب را به دست شوند، اين   از رهبري مشروطه آنار زده مي-دليل

ترديد موثرترين گروه در روي آار آمدن  بي. آنند گرفته و آن را در مدت زمان آوتاهي به ديكتاتوري رضاخان تبديل مي
 آنچه را آه نگاري انتقادي خود، هر آدميت با تاريخ. اند رضاخان در داخل ايران، گردانندگان سكوالر مشروطه بوده

وي حرآتهاي مذهبي به رهبري روحانيون را، حرآتهايي ارتجاعي . دهد مبتني بر سنتها است مورد نقد قرار مي
   .گذاري شود يابد؛ مگر آنكه قواعد آن بر اساس قوانين موضوعه بشري موجود در جهان، پايه داند آه دوام نمي مي

   رهيافتي بر انديشه سياسي فريدون آدميت: ج

نخست از طريق گزينشهايي آه آدميت به آن : توان انديشه سياسي فريدون آدميت را بررسي نمود دو راه مياز 
هاي معاصر تاريخ ايران، افكار پيشتازان فكري سكوالر نهضت  آدميت از تمام رويدادها و انديشه. مبادرت ورزيده است

ا بينش غير ديني و خردگرايي صرِف متفكران آن مشروطه را برگزيده است و اين نشان دهنده نوعي همگرايي وي ب
معموال هر مورخي در انتخاب مطالب مورد مطالعه خود، تحت تاثير عاليق، اعتقادات و ارزشهاي . باشد دوره مي

   .گذارد ها بر نظر او در مورد اهميت مطالب اثر مي گيرد و اين مولفه خويش قرار مي

. ا مطالعه اظهار نظرهاي وي در متن آثار تاريخي او ممكن خواهد بوددومين راه بررسي انديشه سياسي آدميت ب
وي معتقد است تفكرات دموآراتيك . آند آه مشرق زمين بايد دنباله رو غرب باشد آدميت بر اين انديشه تكيه مي

تفاوت هاي م مغرب زمين، امري است آه مشرقيان بايد از آن پيروي آنند و در اين توصيه هيچ تمايزي بين حوزه
ترين مظاهر و  به نظر آدميت، بنيادهاي مدني غرب، ارزنده. بيند اجتماعي، اقتصادي، سياسي و اخالقي نمي

در پيوند با اين مساله، آدميت آساني را . سازد و از اين رو بايد از آن اقتباس نمود متعلقات مدنيت انساني را مي
آند آه شرق، چيزي جز  مورد انتقاد قرار داده و تاآيد ميآنند، شديدا  آه شعار بازگشت به خويشتن را مطرح مي

ندارد و هرچه در قلمروي حكمٍت سياسي عقلي و مترقي است، حاصل انديشه و » استبداد آسيايي«طاعون 
مگر آن مرد غربي، مغز خر خورده آه بر تعّقل اجتماعي خويش آه از فرهنگ دوهزار «. باشد تجربه مغرب زمين مي

اش سيراب گشته تا به دموآراتيسم و سوسياليسم امروزه اش رسيده، يكباره خط بطالن بكشد و و پانصد ساله 
به خاطر دوستداران هنر بدويت و شيفتگان موسيقي جنون آميز جاز به سياست عصر توحش آفريقايي يا آسيايي 

   «.روي آورد
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: آنيم است آه به دو ديدگاه اشاره ميهاي متعددي بيان شده  در ارتباط با نحوه تعامل با دنياي غرب، ديدگاه
اي با نفي هويت ملي و تاريخي شرقيان، معتقد هستند بايد دنياي شرق را در ذيل تمدن غرب ديد و اصوال  عده

در . آند و ما راهي جز اقتباس و تقليد از غرب نداريم تاريخ تحوالت ما در ذيل تمدن و تحوالت غرب معني پيدا مي
. ه و حال ما در تاريكي است و خروج از اين ظلمت، به ميزان نزديكي ما به غرب بستگي داردنظر اين افراد، گذشت

زيرا . رسد اين عقيده هرچند در گذشته طرفداراني داشته، اآنون سستي آن آشكار گشته است به نظر مي
ر تمدن محسوب دا محققين غربي نيز به اين مطلب اعتراف دارند آه روزگاري اين مشرق زمين بوده آه طاليه

باشد آه  شده است و رشد علمي غربيان، تا حدود زيادي مديون منابع در طول تاريخ علمي مسلمانان مي مي
  .برخي از اين منابع توسط غربيان به تاراج برده شده است
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را نيز )  بود  بر ضد امير، پيشگام  در توطئه  آه سفارتي (  انگليس  سفارت  واتسون، عضو مهم  رابرت  داوري بد نيست
   :در مورد امير بشنويم

   خان جديد است، ميرزا تقي  تاريخ  ثبت  نامشان  آه  ايران  و زمامداران  زمين رق اخير مش  رجال  همه در ميان« 
  به. گشت  او مي  در پي  با چراغ روز روشن]  و مشهور يوناني  وارسته حكيم [  ديوجانس. همتا است  بي اميرنظام

   ١.»  بود ديبزرگوار مر. بشمار آيد»  مخلوقات اشرف «  عنوان  به  آه حقيقت، سزاوار است

   نكوهيده  آند و تمايالت  را فراهم  مردم  مادي  نيكبختي  شد آه  بر آن  خان ميرزا تقي«: نويسد  امير مي همو درباره 
 و آردار  يافت، در اخالق  استمرار مي  تدابيرش  عاليتر داشت؛ هرآينه  هم  از آن  وزير، هدفي اين.  را مهار گرداند آنان

    ٢.» پذيرفت  مي دار تحقق  و ريشه  اساسي ري تغيي ايرانيان

 -------------  

  :ها نوشت پي

   .٣  ، ص١٣٥٥   آدميت، خوارزمي امير آبير و ايران، فريدون. ١

   .٣١٨  امير آبير و ايران، ص. ٢

  

.) روحانيان هيچ گونه اطالعى از مفهوم و اساس مشروطه نداشتند( به زعم فرنگى مآبان و غرب زدگان وطنى
نه , فكر آزادى و اصول مشروطه گرى و نظام دموآراسى: (سخن گوى اين جماعت چنين مى گويد, فريدون آدميت

. ايه نظر حاآميت مردم بنا گرديده بوددمشروطيت بر پ, از شريعت نشات مى گرفتند و نه نوآورى هاى ماليان بودند
   ٦)چنين فلسفه سياسى با بنياد احكام شرعى منزل اليتغير ربانى تعارض داشت 

برآنند آه مرحوم نائينى بيش تر انديشه , حتى آن هايى آه صبغهء دينى نيز دارند, عده اى از روشنفكران غرب گرا
وام گرفته است و , مصلح مسلمان سورى, دالرحمن آواآبىسياسى خود را از آتاب طبايع االستبداد تاليف عب

از آتاب آواآبى اخذ و اقتباس نموده , بيش تر اصطالحاتى را آه در توصيف حكومت رژيم استبداد به آار برده است
  . است
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به عقيدهء ما نائينى در : نويسنده فراموسونى با غرض ورزى خاصى اين مطلب را بازگو مى آند, فريدون آدميت
مستقيما از ترجمه طبايع , تحليلى آه از استبداد سياسى و استبداد دينى و استبداد جمعى به دست مى دهد

االستبداد عبدالرحمن آواآبى متاثر است آه او خود نيز از آتاب درجبارى اثر معتبر وتيور يوالفيرى نويسندهء 
  ١٠ايتاليايى بهرهء فراوان گرفته است

  .٢٢٧ص) بى تا, انتشارات پيام, تهران(ژى نهضت مشروطيت ايران ايدئولو, فريدون آدميت . ٦

  .٢٣٠ص, همان, فريدون آدميت . ١٠
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از نظر او، دو مسلك بهائيت و ازليت، . ويژه نسبت به بهائيان، به شدت منفى است ديدگاه دآتر فريدون آدميت، به
هستند آه طي تاريخ، با استعمار روس و انگليس در پيوند بوده و ” مذهب سياسى“آه از بابيت انشعاب شده، دو 

  .اند اشتهها بهره د از لطف و حمايت آن

و ) هواداران ميرزا حسينعلى بهاء(وى با اشاره به درگيرى و اختالف بين پيروان باب، و تفرقه آنان به دو گروه بهائى 
ق بهاءاللَّه و اتباعش را به .١٢٨۵در اوايل سال “: ، خاطرنشان ساخته است)مريدان ميرزا يحيى صبح ازل(ازلى 

ميرزا . قبرس، آه در آن موقع جزء امپراتورى عثمانى بود، فرستادندعكا، و صبح ازل و اصحابش را به جزيره 
آند و خود  خطاب مى” االرضين اللَّه فى ظل“نويسد و در آن، شاه را  شاه مى حسينعلى آاغذى از ادرنه به ناصرالدين

عين اين (ن بازگردد آند آه اجازه داده شود به ايرا خواند و اين پيشواى مذهبى التجا و انابت مى مى” عبد ذليل“را 
فعًال در “: نويسد آرزن نيز از صبح ازل ياد آرده مى). باشد هاى بزرگ اروپا موجود مى نامه فعًال در يكى از آتابخانه

  ”.باشد و دولت انگليس يك مقّررى درباره او و اتباعش برقرار نموده است جزيره قبرس مى

ها نيز ميرزا حسينعلى و بالنتيجه  گرم، و روس يت انگليس پشتبه حما) بابيان(گردد، ازليان  آه مالحظه مى چنان
هاى  از آتاب[” نقطه الكاف“بهائيان را زير حمايت گرفته بودند و به همين جهت است آه ادوارد براون به طبع 

ه و نمايد، دست يازيد آه جانشينى صبح ازل را ثابت آرده و مقام ميرزا حسينعلى را غصبى مى]  تاريخى آهن بابيه
ها را حمايت نموده، غم  يك مقدمه پر آب و تابى بر آن نوشته آه اگر درست در آن دقت شود، از يك دست، بابى

  .دارد خورد و از دست ديگر، بهائيان را تحقير آرده پرده از روى مقام غصبى آنان برمى آنان را مى

بيند اين مرد دانشمند  آند مى ن را مطالعه مىتأليف ادوارد براو” يك سال در ميان ايرانيان“انسان وقتى آه آتاب 
انگليسى چگونه با عبا و ردا و تسبيح و سجاده در ايران مسافرت آرده و در يزد و آرمان به ترياك آشيدن نيز 

وقت از بابيگرى  جا و همه آند و محور صحبت او در همه مشغول شده و بيشتر مصاحبت خود را با مردم عوام مى
فهمد اين افسر آزموده انگليسى چقدر در نشر عقايد بابيگرى آوشيده و چه خدمت بزرگى   مىباشد، آن وقت مى

  .به دولت خود آرده است

، ١٩٠٧به همين جهت والنتين چيرول، مخبر معروف روزنامه تايمز، آه از جمله آسانى بود آه در مورد پيمان نحس 
چند مسئله سياسى “يا ” مسئله شرق وسطى“ود خارجه انگليس با وى مشورت آرد، در آتاب معتبر خ وزارت

وى آاپيتان تومانسكى را از مبارزترين . آند ها معرفى مى ، بهائيان را جاسوس روس”راجع به دفاع هندوستان
ها و اقدام در انتشار آثار  نمايد، و حتى اشاعه بابيگرى را نتيجه عالقه روس مأموران و عامالن آن دولت قلمداد مى

ما هم با . آند آه تومانسكى در اين راه به دولت متبوع خود خدمت آرد اين مورخ معتبر اضافه مى. ددان آنان مى
هاى رسمى در اشاعه اين مذهب  دانيم آه مأموريت همين سنخ استدالل، ادوارد براون انگليسى را از آسانى مى

  .ها مساعى زيادى به خرج داده ه آنها و نوشتن مقاالت متعدد دربار سياسى داشته است و با انتشار آثار بابي

ها مؤثر گرديد و سقوط حكومت تزار به عمر حمايت آنان از بهائيان  المللِى گذشته در سرنوشت بابي  جنگ بين
  ]٧[”.ها افتاد و بهائيان را به سوى خود آشيدند از آن طرف سرزمين فلسطين به دست انگليس. خاتمه بخشيد

، قسمت اول، ١٣٢٣انتشارات بنگاه آذر، تهران : ان، با مقدمه محمود محمود، چاپ اولاميرآبير و اير: ك.ر  ــ  ]٧[
آدميت . ٢٠٧-٢٠٨، صص ١٣٣۴مؤسسه مطبوعاتى اميرآبير، تهران : متن آامل، چاپ دوم: ؛ همان٢۵۶-٢۵٨صص 

تلخيص گفتار فوق را ) ۴۵٧، ص ١٣۵۵چاپ شرآت سهامى انتشارات خوارزمى، تهران (در چاپ پنجم اين آتاب 
به عباس ) حاآم انگليسى حيفا(آرده و با اشاره به ماجراى اعطاء لقب ِسر و نشان دولتى از سوى لرد آللنبى 

از آن پس عنصر بهائى چون عنصر جهود، به عنوان يكى از عوامل پيشرفت سياست انگليس در “: افزايد افندى، مى
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اند، و همان ميراث سياست انگليس به آمريكائيان  قه پيوستهطرفه اينكه از جهودان نيز آسانى به آن فر. ايران درآمد
  .است” نيز رسيده
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  سازي و گسترش دانش   پيشگامان آموزش عبدالرحيم تبريزي، پيشگام ساده-

    |فريدون آدميت : نويسنده | ١٢/٨/١٣٨۴: تاريخ ارسال| ها  حذف تصاوير و رنگ

خاب  ي سر ور در محله ي متوسط پيشه در خانواده)قمري١٢۵٠-١٣٢٩(ميرزا عبدالرحيم تبريزي، مشهور به طالبوف،
مراد نيز همين حرفه را  خود تصريح دارد آه پدرش استاد ابوطالب نجار بود و پدربزرگش استاد علي. تبريز به دنيا آمد

به قرار معلوم عبدالرحيم در شانزده سالگي به . را بر خود نهاده است» نجارزاده«جا نام  به همين سبب يك. داشت
 اما اين آه همراه آه رفت و چه آسي از او سرپرستي ١.داختتلفيس رفت و به تحصيل مقدمات دانش جديد پر

دانيم در اين زمان مراودات بين آذربايجان و شهرهاي قفقاز برقرار بود، اهل  ولي مي. آرده است، نمي دانيم مي
ر آسب و آار و بازرگانان به آنجا رفت و آمد داشتند، آارگران ساده براي مهاجرت موسمي و يا هميشگي به آن ديا

البد يكي از همشهريان . گشتند، جماعت مهاجران ايراني آم نبودند، مدرسه و انجمن و روزنامه داشتند روانه مي
  . به هر حال، او خود از همان اقليت مهاجر بود. اهل حرفه بر او سر پرستي داشت

ها در تمرخان شوره، مقر بعد. هاي جديد درس خواند و پيشرفت آرد ميرزا عبدالرحيم آه با استعداد بود در مدرسه
اش در قفقاز فراهم  هاي اقتصادي خصوصي آه زمينه به مقاطه آاري و ساير فعاليت. حكومت داغستان، اقامت گزيد

در . باره آگاهي زيادي نداريم، ولي مي دانيم آه از مكنت نسبي و زندگي مرفه برخوردار گشت در اين. بود، پرداخت
همچون بسيار (در مورد او . ي متوسط بود، به جايگاه باالي آن طبقه ارتقاء يافت قهي پايين طب واقع، او آه از رده

چنان آه بهتر خواهيم شناخت، او ترجمان فكر . آننده نظرگاه سياسي او نيست اش توجيه موقع طبقاتي)موارد ديگر
  . دموآراسي اجتماعي است؛گرايش به راديكاليسم سياسي نيز در تفكر او مشهود است

گاه علم را رها  هيچ. ي تحرك فرهنگي و سياسي قفقاز بار آمده بود وف آه ذوق وقريحه فكري داشت و در دورهطالب
ي خوبي اندوخت و  در دانش و فرهنگ سياسي جديد مايه. آرد نكرد، هميشه درك مسئوليت اجتماعي مي

ي آثارش را از حدود پنجاه وپنج  مهگفتني است ه. از آن پس به آار نگارش دست برد. ي مفصلي ترتيب داد آتابخانه
سراي او . . ي عمرش را به ترجمه و نگارش و نشر آثارش گذراند بيست و چند سال بقيه. سالگي به بعد نوشت

وزيران و آارگذاران دولت ايران آه از باد آوبه مي گذشتند، سراغش مي . انجمن اهل دانش و فكر و سياست بود
  . ه نگاري داشترفتند، و با برخي از آنان نام

از ياري دادن به هموطنان تنگدست سرگردان آه در . او آزاد منش و گشاده دست بود، بيدار دل و با فضيلت اخالقي
  . ي قفقاز آم نبودند، دريغ نداشت خطه

در خارج «: به توجيه خودش. هاي اجتماعي رويهم رفته دلير بود و در انتقادهايش گاه خويشتن دار در بيان انديشه
او آه از گزند روزگار ايمن بود، شايد مي توانست . ٢»بودم ترس و واهمه نمي آردم، قدري بي پرده گفتم و نوشتم

ي  و از طبقه» ايراني و ايراني نژاد«خود را . گاه از بحث و انتقاد باز نايستاده است هميشه صريح باشد؛ گرچه هيچ
در ايران مالك نيستم، وظيفه خور نمي باشم، حامل «: به وارستگي خويش مي باليدآه. ٣فقرا معرفي مي آند
در اين صورت از تهمت متملقي و توبيخ مقرضي باك . ام، استدعا و تمنايي از احدي ننموده ام امتياز و لقب نبوده

  . ي احترام به او مي نگريستند با وجود اين، مقام اجتماعي ارجمندي يافت؛ خودي و بيگانه به ديده. ۴»ندارم

آه آتاب هيئت  چنان(ي نوشته هاي اروپايي ي ترجمه انش او در علوم طبيعي تْاليف روسي است به عالوهمنبع د
ي اول به آثار  در دانش اجتماعي و سياسي، در درجه). فالماريون فرانسوي را از زبان روسي به فارسي در آورد

. ها نام برده است سم و رسم از آني هيجدهم و نوزدهم توجه دارد و به ا متفكران فرانسوي و انگليسي سده
طالبوف . گران اروپايي به زبان روسي ترجمه گشته، نشر يافته بودند ترين آثار نويسندگان و انديشه دانيم مهم مي
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با زبان و ادبيات وسيع ترآي بزرگ شده بود، اما آتابي به زبان ترآي از او . زبان و ادبيات غني روسي را آموخته بود
نثر فارسي او . اي در مكتب يا مدرسه فرا گرفته بود  زبان فارسي را مثل هر آذربايجاني درس خوانده.سراغ نداريم

هايي را به جا بياورد آه  ها و حديث دانست آه عبارت اين اندازه زبان عربي مي.دار است طور معمول ساده و زبان به
 آار برده است، آمتر فرانسوي وبيشتر به هاي خود اصطالحات خارجي به در مجموع نوشته. فراوان آورده است

  . تلفظ روسي

  آثار طالبوف 

  قمري ١٣١٠ي سپهري،اسالمبول  نخبه

   ١٣١١-١٢ي طالبي، دو جلد، اسالمبول  آتاب احمد يا سفينه

   ١٣١١ي فيزيك يا حكمت طبيعيه، اسالمبول، ترجمه

   ١٣١١، اسالمبول)از فالماريون(ي هيئت جديد ترجمه

   ١٣١٢ي مارآوس قيصر روم، اسالمبول هي پند نام ترجمه

   ١٣٢٣مسالك المحسنين، قاهره 

   ١٣٢۴مسائل الحيات، تفليس 

   ١٣٢۵ايضاحات در خصوص آزادي،تهران 

   ١٣٢٩سياست طالبي،تهران 

اي هم بنويسيد آه موضوعش بي ارتباط با اعتراض بر وآالت   يا نمايشنامه»تياتر«چنانكه خواهد آمد بر آن بود آه 
  . ۵فارسي شمرده اند» اشعار پلوتيكي«شعر سياسي هم سروده و آنها را نخستين. او نبودمجلس 

ي خود به چاپ رسيد مگر ايضاحات در خصوص آزادي و  ي آثار طالبوف نخستين بار در بيرون از ايران و به هزينه همه
. ۶ دومي پس از مرگشسياست طالبي آه در عصر مشروطه و آزادي در تهران منتشر گشت، يكي در حيات او و

: هاي گوناگون ثبت گشته خانوادگي نويسنده، در آثارش به صورت اي است آه شهرت يابه اصطالح نام هم نكته اين
اسم او ). تر است دو رقم اول به سياق فارسي صحيح.(»طالب اوف نجار زاده«و » طالبوف» «ي تبريزي زاده طالبوف«

ي  ي اصل چهارنامه  نسخه. آمده است» اوف حاجي مال عبدالرحيم آقا طالب«در خبر رسمي انجمن انتخابات تبريز به
  . امضا آرده است» عبدالرحيم«ايم فقط خصوصي او را آه ما ديده

از آم . بعد براي درمان چشم رهسپار اروپا شد.  به تهران آمد و به سفر عتبات و حج رفت١٣١٧طالبوف در سال 
تبريز به نمايندگي مجلس شوراي ملي انتخاب شد آه از آن صحبت خواهيم  از ١٣٢۴در . سويي چشم رنج مي برد

  . در گذشت١٣٢٩در . داشت

  نظري بر آثار طالبوف 

به صورت گفت و شنود خيالي ميان . هاي فلسفي و انتقاد اجتماعي است مسالك المحسنين حاوي انديشه
ي جغرافياي  اداره« از سوي ١٣٢٠ه در اين گرو. نويسنده، دو مهندس، طبيب و معلم شيمي نگاشته شده است

اند آه  مغز آورده در خالل پر حرفي فراوان، سخنان انديشيده و با. اند ي آوه دماوند رفته به قلعه» موهومي مظفري
  . ي نظر مترقي نويسنده است روشنگر وجهه

هاي  ي اول از قانون هرسال. ترين آثار اوست در تفكر سياسي، مسائل الحيات، و ايضاحات در خصوص آزادي مهم
براي . ي پيشرفت و تحول ژاپن سخن مي راند ي مدني به عالوه طبيعي حيات، حقوق آزادي انسان، تكامل جامعه

در نگارش . ي قانون اساسي ژاپن در تاسيس حكومت ملي مشروطه نيز نقل شده است عبرت خوانندگان ترجمه
آه به زبان روسي ترجمه (ي جان استوارت ميل نوشته» ديدر آزا«ي مشهور  ايضاحات در خصوص آزادي به رساله

طالبوف روشن بين مسائل سياسي و شرايط قوام نظام مشروطيت ايران را در مورد نقد و . توجه داشته) شده بود
  . اي دارد هاي انديشيده جويي ، آغاز تاسيس مجلس ملي نوشته و نكته١٣٢۴ي  را در ذيحجه آن. است بحث قرار داده

» احمد «٧.يا گفتار و به صورت سئوال و جواب نوشته است» صحبت«و دو احمد را در دو جلد شامل بيست آتاب 
ي روسو الهام گرفته، و خواسته  نوشته» ميل«و تصريح دارد آه در نگارش آن از . فرزند خيالي نويسنده است
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هاي علمي، به زبان  ي آخرين پژوهش اصول علوم طبيعي را بر پايه. »احمد مشرقي و اميل مغربي را تطبيق نمايد«
هاي شيرين افزوده   و قصه٨ضمن آن مطالب تاريخي و اجتماعي سودمندي را آورده. ساده و روشن بيان مي آند

ي آن است آه دانشمندان براي  پيشرفت علوم و فنون جديد نتيجه: ي آن گويد در مقدمه. آه دلپذير نوآموزان باشد
و شاگرداني آه سخنان «  را باز آرده و فراخناي سئوال و جواب را وسعت داده بودندميدان مناقشه«شاگردان خود 

 چه به خوبي دانسته شده آه -استاد را از روي براهين و داليل رد مي آنند، بيشتر مورد آفرين واقع مي شدند
 نويسنده از راه ملت رو از اين. »نخستين سبب ترقي معارف و حكميات، آزادي افكار و افتتاح باب سئواالت است«

خواهي به نگارش آن آتاب دست برد تا راه سئوال و جواب به روي مبتديان باز و ذهن آنان روشن گردد، و براي 
  . آموختن علوم عالي آماده شوند

خواست ترقي و نشر داد، و تاثير زياد  طالبوف مبتكر ساده آردن دانش جديد نبود، اما اين فن را آه ذوق خاص مي
ي  پيش از او ميرزا آاظم خان معلم طبيعيات مدرسه. دادند هاي جديد تبريز درس مي  آتاب احمد را در مدرسه.نهاد

را به فارسي در » نسوان با فاظل فرانسه«ي يكي از  نوشته» ي طبيعي و هيئت صحبت ساده«دارالفنون آتاب 
آورده، و ) دو فرزند واقعي خود(حمد و محمودسئوال را از زبان ا. منتشر داد) ١٢٩٣-٩٧(آورد، و در روزنامه علمي 

» چون حوادث عالم اجازه نداد آه آن روزنامه امتداد يابد«اما با تعطيل آن نشريه . جواب را به نام خويش داده است
دور نيست آه طالبوف از .  چون احمد جوان مرگ شد، پدرش هم دنبال آن را نگرفت٩.آن آتاب هم ناتمام ماند

  . ه آگاهي داشته استموضوع آن ترجم

عنواني است آه طالبوف بر آن » پندنامه«در واقع . ي مارآوس قيصر روم از متن روسي ترجمه شده است پند نامه
هاي  نهاده، شايد به اين سبب آه مفهوم اندرز نامه در فرهنگ پيشينيان شناخته گرديده و بخشي از نوشته

. است» متفكرات«عنوان درست پند نامه . اند دان قابلي نبودهسازد، گرچه چيز چن ي ما را مي اجتماعي گذشته
اش را به صورت يادداشت  هاي اخالقي و فلسفي انديشه)ميالدي١٢١-١٨٠(مارآوس اورليوس قيصر و حكيم رواقي 

.  بود، فيلسوف رواقي آه روزگاري برده بود١٠نگاشه، امپراتور بزرگواري آه افكارش از همه نزديك تر به اپيكتتوس
  . قيصر براي حقوق آزادي بردگان به اصالح نظام قضايي روم بر آمد، گرچه چندان آامياب نگشت

جا  از آن: آند ي آن آتاب آه به مظفرالدين ميرزاي وليعهد اهدا نمود، چنين بيان مي اش را در ترجمه طالبوف انگيزه
ي آن  به ترجمه»  به بزرگان ملت خودخدمت«براي » روحي ديگر همراه است«آه سخنان فرمانروايان دانشمند را 

به عالوه نويسندگاني آه به . »شايد ارباب بصيرت از آن عبارات عبرتي گيرند يا خبرتي فزايند«همت گماشت 
اند تاثير و قوت  هاي دقيق توجه داشتند، هميشه آفتار خود را منسوب به شهر ياران يا ساير بزرگان ساخته نكته

ي خود خون ترديد و فساد، و  در عروق جسم ملي تبعه«توانست  ني چون مارآوس ميعقايد مردا. بيشتري بخشد
در آن » .حسد و تملق را متحرك نمايد يا روح استقامت تامه و محبت عامه، اعتبار آامل و آزادي مطلق را احياء بكند

نها احدي قدرت تكلم ي آ ي بعضي حاالت و خيمه تحديد حقوق غير مشروعه سالطين بلكه از تسويه«زمان آه از 
آن قيصر فيلسوف در نشر داد و برابري و درستي قول و نيكو آرداري و قانون تمدن اثري به يادگار گذاشت » نداشت

  . آه امروز بايد سر مشق و ميزان عمل مدعيان تمدن و انسانيت گردد

 خارجه به جهت ضيق آلمات ي باغ منطقيت زبان فارسي از السنه«ي تحت الفظ  چون ترجمه: ي طالبوف به عقيده
« به حد امكان : از اينرو در اين ترجمه دو منظور عمده مرعي گرديده است» و فقدان اآثر لغات اشكاالت زياد دارد

ي افكار خود اوست و  هايي آه مترجم در حاشيه افزوده بيان آننده نكته جويي. آن» حكمت«و ديگر » حالوت آالم 
مندتر  اگر متن يكي از آثار سياسي جديد را ترجمه آرده بود، فايده. آميز است  تفننآن ترجمه آاري. در خور توجه 

  . بود

ي اول از سياست استعماري روس و انگليس  در مقاله. نوشته و شامل دو مقاله است١٣٢٠سياست طالبي را در 
اما به درستي تميز داده آه . تخالي از اشتباه تاريخي نيس. راند ي آنان سخن مي هاي روزمره در ايران و دوز و آلك

. اند و هميشه دشمن استقالل و ترقي ايران شان هميشه متجاوز بوده اين دو دولت همسايه به خصلت استعماري
هاي ساير نويسندگان ماست آه دانش تخصصي  اشاراتي هم به تحول سياست بين الملل دارد و آن در حد نوشته

هاي نويسنده در  اي است آه بر اوضاع عمومي ايران؛ تكرار گفته  انتقاد نامهي دوم مقاله. اند در اين رشته نداشته
  . ستايد آبير را مي امير خان از ميان از ميان دولتمداران گذشته تنها ميرزا تقي. ديگر آثار اوست

 هاي او در نوشته. گفتيم طالبوف از مروجان معارف جديد و از پيشروان ساده آردن دانش و فن طبيعي است
ي سياست  ي اجتماعي و سياسي در سطح خيلي برتري قرار دارند؛ داراي تفكر فلسفي تحليلي و نماينده فلسفه

. جويد در گفتارهاي سياسي اغلب به آراي متفكران جديد استناد مي. عقلي است، افق فكري وسيع و روشن دارد
ونگذاري انگليس، باآل مورخ فلسفي بنتام متفكر اجتماعي و اصالحگر قان: برد خاصه از اين آسان نام مي

جملگي از متفكراني بودند آه عليه آليسا و تاريك . انگليسي، ولتر و روسو ورنان از نامداران دانش و فكر فرانسوي
آراي . از فيلسوفان آلماني به عقيده آانت و نيچه توجه دارد. انديشي قرون و سطايي به روشنگري برخاستند

از . هايش به نام آنان تصريح نرفته است شناخته، گرچه در نوشته ليست را هم مينويسندگان نامدار سوسيا
به آخوند زاده و . خان ياد آرده است نويسندگان ايراني از ميرزا حبيب اصفهاني، جالل الدين ميرزا و ملكم

 زبان شخص سوم در بيان عقايد خويش اغلب از. ي مستقيم دارد آبادي، بدون ذآر نام اشاره اسد الدين سيدجمال
  . نموده است» ميرزا عبدالرحيم مرحوم«اگر خواسته از خود نام ببرد ذآري از . گويد سخن مي
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  طالبوف در جامعه 

ها گرفته تا  آثار او را از نوآموزان مدرسه. شناختند و تاثير زياد بخشيده بود ي اجتماعي مي طالبوف را طبقات گسترده
خواندند و  طلب مي ناگون، تا اهل دولت و واعظان و خطيبان مشروطههاي گو ي متوسط از رده مردم طبقه

آه در شهر » ي مشروطيت اصول عمده«يا » ي انصافيه رساله«آاشاني در  بهرهگرفتند، تا آنجا آه مالعبدالرسول
بوف هاي طال طبيعي است آه نوشته. از او به نيكي نام برده است ) ١٣٢٨(ي آاشان به چاپ رسانيده  دور افتاده
ناصرالدين شاه آتاب احمد را به حاج ميرزا آشتياني مجتهد : ي خودش به گفته. انگيخت هايي نيز بر مي اعتراض

  : معتبر دادو گفت

خطي نيز فرستاده  شاه به وزارت امور خارجه دست. »ي ايران را تمسخر آرده است ببين اين آافر بي دين همه«
آه در اينگونه موردها، نه   راستش اين١١.»خواست به من بكنند ه چه ميدانم و نتوانستم بدانم آ نمي«بود، اما 

. گفتني است آه نظر وليعهد مخالف راي پدرش بود. آدام در پي آزار طالبوف نبودند دولت ونه آن مجتهد هيچ
الدوله  و به ناظم» نمود فرمود، تشويق مي تمجيد مي«خط فرستاد،  ي احمد چند دست مظفرالدين ميرزا به نويسنده

 در سلطنت مظفرالدين شاه طالبوف به تهران آمد، ١٢.»نويسد است، خوب مي پرست طالبوف وطن«: گفته بود
خواهان گرانمايه و  ي آزادي او پايگاه اجتماعي معتبر داشت، در جرگه. حضور شاه رفت و مورد عنايت قرار گرفت

  . نامدار بود

ترين وآال  او سالخورده. گي مجلس ملي ماجرايي در پي داشت ينددر زندگي اجتماعي طالبوف، انتخاب او به نما
تفصيل صحيح آن داستان . ي بال فصل مشروطيت آه به وآالت انتخاب گرديد ي اجتماعي از دوره بود و تنها نويسنده

ي  و نمايندهد. ي بازرگانان به وآالت تبريز برگزيده شد طالبوف به اآثريت پنجاه و چهار راي از جانب طبقه: اين است
محمدآقا حريري و ميرزا آقا : اعالم داشت» محقق و مشخص «ديگر بازرگانان را نيز هيات نظارت انتخابات ، به طور 

 طالبوف وآالت را با خرسندي پذيرفت، پذيرش خويش را به انجمن انتخابات تلگرافي اطالع داد، اعتبار ١٣.فرشي
جواب قبولي از جانبشان دريافت «: ر خبر رسمي انجمن نظارت آمدهد. نامه به نام او صادر گشت، و فرستاده شد

 انجمن بار ديگر نيز همين مطلب را به طور رسمي تاييد ١۴.به تهران خواهد آمد) ١٣٢۵(و در پانزدهم صفر » شد
. شود سر موعد راهي پايتخت مي:  طالبوف خود نيز در تلگراف ششم محرم به مجلس ملي اعالم آرد آه١۵.آرد
ي  بنابر شرحي مجتهد ميرزا فضلعلي آقا نماينده. »ي سفر را ديده بودم اسباب را چيده تهيه«ي خودش   گفتهبه

المجاهدين آقا سيد جمال نيز از روي تقيه  عون« باره در محفل يكي از علما مورد ايراد قرار گرفت،  يك: تبريز نگاشته
آتابي آه يكسال است در «و انتقاد وارد آوردند، و باالخره ، در تبريز نيز برخي بر ا»سكوت به معني اضافه فرمود

). اشاره اش به مسالك المحسنين است(١۶.»انتشار است يكدفعه به امر شهزاده آامران ميرزا از آتب ضاله شد
به ميرزا . اين قضيه بيش از حد بر طالبوف گران آمد. آامران ميرزاي هزار فن حريف، حاال عابد و مسلمان شد

استدعا دارم آه در اين باب به هيچ نوع سوال و جواب در ... از سفر طهران صرف نظر آردم«: ي آقا نوشتفضلعل
آنم تا خداوند ناصر و معين وآال گردد و  از دور تماشا مي. مجلس يا در خارج نفرمايند و اختالفي به ميان نياورند

   ١٧.»ي استبداد بر آنده شود ريشه

ي سفر ديده بودم، حاجي  چند روز قبل از فسخ عزيمت آه اسباب را چيده تهيه«: افزايد جا مي طالبوف همان
آرد و  آه شخص عالم و تاجر بي احتياج است و هميشه از اول احداث مساله، سفر بنده را ممانعت مي...آخوند

 اقوال اولي خود ها بسته و آتب ريخته و پاشيده، همان باز از ديدن صندوق. ديد، خيلي زود آمد پيش من صالح نمي
؟ استخاره راه داد و »صالح است بروم به اين سفر يا نه«باالخره استخاره آرديم آه . »آردم را اصرار و تكرار مي

و بعد از سه چهار روز اين اخبار از طهران و تبريز . حاجي آخوند از ممانعت خود استغفار نمود«. بسيار خوب آمد
  . »گمراه چه خواهد آرد[ مدعي ... ] اسالم و قرآن باحاالمننتظرم ببينم آه حقيقت . رسيد

شناخت به اين سهولت آتب  بنده را درست مي«اگر مدعي :همين اندازه گفت. طالبوف به دفاع از خويش بر نيامد
به اسم اسالميت از احباب استدعاي «به هر حال . »اين فقره براي او تاريخي شد. گفت حقه را ضاله و زنادقه نمي

آه ... تياتري خواهم نوشت«اما . گذراندم مي» از سوراخ سوزن«داشتم ويرا » ميل مدافعه«اگر . »ام مودهسكوت ن
اي هم به مجتهد طباطبايي فرستاده آه از   نامه١٨. »اسباب تفريح گردد...صد سالها در محفل ادبا با ذآر خير

  . مضمون آن آگاهي نداريم

تنها مجتهد مشروطه خواه ميرزا فضلعلي . وآالي آذربايجان شكوه آردگروه » بي مهري«در عين حال، طالبوف از 
لطف «: طالبوف در سپاس او نوشت. ي نداي وطن و اسالميه منتشر نمود آقا به دفاع او آمد و شرحي در دو روزنامه

طالبوف  به حقيقت ١٩.»ايد ي خاآسار با آن همه مشغله و زيادي آار بذل نموده و مرحمتي است آه به اين بنده
اي همتي به خرج ندادند آه حضور ويرا به جد  زود وا داد،نمايندگان آذربايجان هم به طور آلي و به هر مالحظه

آه در ميان  آما اين. ورنه حل قضيه بسيار آسان بود و از اصل مساله جدي نبود. بخواهند و مجلس نيز نامصمم ماند
تري بودند و مجلس و علما  هاي سخت اني مورد انتقاد و اتهامنمايندگان مجلس و اعضاي انجمن ايالتي تبريز آس

  . نسبت به آنان آما بيش شكيبا

مگر ميرزا فضلعلي آقا آه به شهامت از او (اي رفتار خود طالبوف و زود رنجي او، سستي همشهريانش به هر انگيزه
در هر حال، طالبوف وآيل . تي مجلس در خور ايراد اس تر بي تصميمي هيات مديره و از همه مهم) دفاع آرد

بر آن اعتراض فردي در محفل خصوصي، . ي رسمي معتبر به نامش صادر گشته بود منتخب قانوني بود و اعتبار نامه
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حتي در مورد (طور رسمي اعالم نمي داشت  تا وقتي آه مجلس راي خود رابه. هيچ اثر حقوقي مترتب نبود
سازد هر  الجرم، اسناد معتبر ما باطل مي. دگي مجلس ملي باقي بودطالبوف در مقام نماين) استعفاي از وآالت

طالبوف نمايندگي مجلس ملي را از اصل نپذيرفت يا اينكه سالخوردگي و : آه روايت مغاير ديگري را از جمله اين
صادق (آه روايت دوم را دو تن از نمايندگان تبريز  شگفت اين. تاري چشم او علت نيامدنش به مجلس گشت

را  اند آه بيمگان به حقيقت قضيه بينا بودند و در پرهيز از حقيقت آن آورده)ستشارالدوله و حسن تقي زادهم
  . اند اند يا حقيقتي را ناتمام گفته اند، همچون بسيار موردهاي ديگر آه واقعيتي را تحريف نموده ساخته

اش از  اش تحقق يافته بود، سر خوردگي يرينهاما طالبوف آه با تغيير نظام مطلقه به مشروطگي يكي از آرزوهاي د
مذاآرات مجلس . اش به آار مجلس و مشروطيت نداشت حاضر نبودن در مجلس تاثيري در شوق و بستگي معنوي

ي  اي به ميرزا فضلعلي آقا و امام جمعه اش را در هر قضيه آرد و عقيده و حوادث سياسي را به دقت دنبال مي
دور هستم اگر بخواهم حرفي بزنم پانزده روز ...توان حالي شد از جرايد چيزي نمي «:جا گفت يك. نوشت خوبي مي

تا تمام شدن قانون اساسي، هر پوست فصول مطروحه را به من اگر مرقوم «اما . »شود آشد و موقع ضايع مي مي
.  اساسي سخن راندآل افراد جامعه در قانون» تساوي حقوق« همانجا از اصل ٢٠.»دهم نماييد با تلغرام جواب مي

همين اوان بود آه با وجود سالخوردگي وآم نوري چشم، آخرين رساله ارزشمندش را در آزادي و در ارتباط با 
  . سياست مشروطيت نگاشت
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  . ١٧٩، ص ١٣۴١ي يغما، تيرماه  مجلهي طالبوف،  نامه

  . ٢٣ايضاحات در خصوص آزادي، ص 

  . ٢المحسنين، ص  مسالك

  . هاست ايم به مأخذ چاپ اول آن آن چه از آثار طالبوف نقل آرده

  .  به طبع رسيد١٣٢٩االسالم شيرازي، تاجر و وآيل فارس در  سياست طالبي به آوشش حاج سيد ابراهيم ثقه

، ٢، ج ١٠١، ص ١ج (  نوشته است ١٣١٢ و جلد دوم را در ١٣٠٧رد آه جلد اول آتاب احمد را در طالبوف تصريح دا
  ). ٧۴ص 

ي   ها، در مفهوم قانون و وطن و ثروت و حكومت مشروطه  قانون      ي انساني، در آغاز تمدن، تشكيل جامعه: از جمله 
ماري و عيد ملي نوروز، آاهش جمعيت ايران، ترقي ش  الفباي فارسي، گاه هاي ايران، دشواري خانه اروپا، مكتب

  . ژاپن، ابطال آيمياگري

ي اول به ترجمه ميرزا آاظم خان و نيمه ديگر به ترجمه  ي طبيعي و هيئت، نيمه مقدمه آتاب چرادر صحبت ساده
ر روزنامه نيمه اول آه د.  قمري١٣١٨ميرزا محمد علي خان فروغي و نگارش ميرزا محمد خان ذآاءالملك، تهران 

ي مخترعان جديد  در جواب اسن پرسش آه چرا همه. ي دوم يك جا منتشر شد علمي انتشار يافته بود؛ با نيمه
ها  ما بيچاره" ي آشف و اختراع نداريم  اين نيست آه ما قوه: شنويم ، مي" اسم نبرديد از ايراني" فرنگي هستند و 

ه برطرف شود خدمت به علوم و انسانيت خواهيم آرد، به شرط ها آ مانع... ايم هايي براي پيشرفت داشته مانع
  ". وگرنه هميشه به همين حال خواهيم ماند... اند ما هم تحصيل آنيم آه اول آن چه تا به حال ديگران فهميده اين

Epictetus   

  . ٩-١٠ايضاحات در خصوص آزادي، ص 

  . ١٠ايضاحات در خصوص آزادي، ص 

ي تجار همين سه نفر بودند، و بنابر مأخذ قانوني بيش  هاي طبقه نماينده. ١٣٢۴ي  عده ذيق٧ي ملي، تبريز،  جريده
وآيل " زاده به عنوان  نام محمد تقي" مختصر تاريخ مجلس ملي" ي  اين آه در رساله. توانست باشد از اين نمي

 ذيقعده ٧ي ماي،  جريده( ها بود بنابر خبر رسمي انجمن انتخابات او وآيل صنف. ذآر گشته اشتباه است" تجار
١٣٢۴ .(  

  . ١٣٢۴ شوال ٢٢ي ملي، تبريز،  جريده



 

 ٤ ويژه نامهء فريدون آدميت       

  . ١٣٢۴ ذيقعده ٢٩ي ملي، تبريز،  جريده

  . ١٣٢۵االول  ي طالبوف به او، اول ربيع نامه) خطي( ي اسناد ميرزا فضلعلي آقا مجموعه

  . همان مأخذ

  . ١٣٢۵ثاني ال ي طالبوف به او، ربيع ي اسناد ميرزا فضلعلي آقا، نامه مجموعه

  . ١٣٢۵االول ي طالبوف به ميرزا فضلعلي آقا، اول ربيع همان مأخذ، نامه

  . ١٣٢۵االول   جمادي٢١ي طالبوف به او،  اسناد ميرزا فضلعلي آقا، نامه

ي فريدون آدميت مراجعه  نوشته" ها طالبوف تبريزي انديشه" هاي طالبوف به آتاب  تر از انديشه براي آگاهي بيش
  . اين مقاله نيز از همين آتاب برداشت شده استآنيد آه 

  ي نويسنده  درباره

   خورشيدي در تهران به دنيا آمد و دآتراي خود را در تاريخ روابط سياسي و حقوق بين١٢٩٩فريدون آدميت در سال 
هايي در تاريخ  نگاران علمي ايران است و پژوهش ترين تاريخ ايشان يكي از برجسته. الملل از انگلستان دريافت آرد

هاي فكري حرآت مشروطه  هاي مطرح در تاريخ معاصر ايران و ريشه هاي اجتماعي و سياسي و شخصيت گرايش
ي نهضت مشروطه،  ها طالبوف تبريزي ، جزاير بحرين، فكر آزادي و مقدمه اميرآبير ايران، انديشه. داشته است

ايشان، مدتي از آارگزاران سياسي . آثار وي استهاي تاريخي، از  آشفتگي در فكر تاريخي و مجموعه مقاله
  . حكومت پهلوي بود، اما به دليل مخالفت با جداسازي بحرين از ايران از آار بر آنار شد

  : نشانى مطلب در وبگاه 

http://www.jazirehdanesh.com/find.php?item=6.113.386.fa   

  ساختار آموزشی آتاب احمد

  

ل آه پايه اش از علماى طراز او. متفكر مشروطيت مشروعه شيخ فضل اهللا نورى بود: فريدون آدميت نوشته است
  )١٠. (را در اجتهاد اسالمى برتر از طباطبايى و بهبهانى شناخته اند

  .٤٢٩ ايدئولوژى نهضت مشروطيت، فريدون آدميت، ص -١٠

   

   

http://www.mosleheshargh.com  

 نفوذ   آه شناسيم  نمي  اسدآبادي الدين  را جز سيدجمال  مشرق هيچكس گران  انديشه  همه  در ميان-         -
  )٢. ( باشد  گسترده الطاِرق تا جاوه  از جبل آالمش

سيد با .   داشت  سهمي  اسدآبادي الدين سيدجمال (   مشروطيت  به منتهي )   اعتراض ح رو  در برانگيختن-         -
   درجات  هند به  و جامعه مسلمانان  اسالمي  آشورهاي  فكر و سياست  در تاريخ اش  چند جانبه شخصيت
   دين  اصالح ود، داعي ب  آالسيك  جديد بود، نقاد حكمت  و علم  اخذ دانش  او مروج  است  تأثير گذارده مختلف

   افكار و آارنامه گرچه.   جديد عربي  ناسيوناليسم  بود و از سازندگان  پيكار با استعمار غربي بود، هاتف

http://www.jazirehdanesh.com/find.php?a=6.117.208.fa
http://www.jazirehdanesh.com/find.php?a=6.117.208.fa
http://www.mosleheshargh.com/
http://www.mosleheshargh.com/


 

 ٤ ويژه نامهء فريدون آدميت       

 در مصر و هند او را  شاگردانش.   داشت  مغناطيسي او خود شخصيت.  ندارد  درستي  انضباط اش سياسي
،   آزادي  آيين  و مبلغ  و سوسياليست  فرانسوي  آزادانديشان  نوع از  را آزادانديشي در هند وي. پرستيدند مي

 جلوه   سيد نه  و سياسي  فكري  مقام هاي  از جنبه  هيچكدام شناختند اما در ايران  مي  و مساوات برادري
ه ١٣٠٧( آمد  ان اير  به  و صدراعظم  شاه  دعوت  به  آه  اآنون  هر حال به.  نهاد  تأثير ژرفي  نمود و نه درخشاني

 و  ، قانون ، آزادي او خواستار اصالح.  راند  سخن پرده  بي  مردم  احوال  و پريشاني  حكمراني در انتقاد روش) 
 از   خاصه  مردمي  در دل آالمش.   داشت  وش  آتش آرد، بياني  سحر مي  در سخنوري سيد آه.  بود عدالت

   راندند و بر وي  او را از ايران  و سرانجام  يافت دل  مريد شوريده وهي مؤثر افتاد گر  و طلبه طبقه تاجر و آاسب
  )٣... ( روا داشتند ستم

  .٢ ، ص١٣٥٧،   پيام ، انتشارات  آرماني  ميرزا آقاخان هاي ، انديشه  آدميت فريدون. ٢

  .٣٢ ، ص١٣٣٥،   پيام ، انتشارات  ايران  مشروطيت  نهضت ، ايدئولوژي  آدميت فريدون. ٣

  

نمايد  هاي ميرزا فتحعلي آخوندزاده، تفکر انتقادي وي را چنين درج مي در کتاب انديشه) پژوهشگر  (  فريدون آدميت
 :  

اين قاعده در يوروپا متداول است و فوايد عظيمه در :  گويد مي"  فن انتقاد "ضيح به مقوله نقد يا آخوندزاده در تو« 
 شخصي ديگر در مطالب تصنيفش ايرادت  ، کند مثال وقتي که شخصي کتابي را تصنيف مي. ضمن آن مندرج 

هر چه گفته آيد به طريق نويسد به شرطي که حرف دل آزار و خالف ادب نسبت به مصنف در ميان نباشد و  مي
بعد از . گويد  مصنف به او جواب مي. نامند  اين عمل را قرتيقا ، به اصطالح فرانسه کريتيک ، مي. ظرافت گفته شود

نتيجه اين . پندارد کند يا قول ايراد کننده را مرجح مي شود ، يا جواب مصنف را تصديق مي  آن شخص ثالث پيدا مي
رساند و از جميع  ه نظم و نثر و انشاء و تصنيف در زبان طايفه يوروپا سالست را هم ميعمل اين است که رفته رفت

( »...يابند  مصنفان و شاعران از تکليفات و لوازمات خود استحضار کلي مي. گردد  قصورات به قدر امکان مبرا مي
. تهران  . ١٣۵٧. چاپ اول .  پيام انتشارات.چاپ اول " . انديشه هاي ميرزا فتحعلي آخوند زاده . " فريدون آدميت 

   ) .٢۴٣ -٢۴۴ص

  


