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  چند نکته به بهانه درگذشت فريدون آدميت

آدم ها را در زمان حيات شان ارج نمی . می گويند ما ملتی مرده پرستيم؛ بدتر از آن ملتی مرده خوريم: نکته اول
ن از بزرگی شان، از دانش شان، از خدمات شا. نهيم ولی به محض اين که می ميرند به عرش اعال می بريم

مدام اين پرسش را مطرح می کنيم که چرا تا وقتی زنده بودند چنين در باره شان سخن نمی . سخن می گوييم
در باره . گمان نمی کنم که ما ايرانيان فقط چنين باشيم. گفتيم؛ چرا تا وقتی زنده بودند يادی از ايشان نمی کرديم

. انزوا زندگی می کنند، مردم ديگر کشورها نيز چنين اندبزرگانی که در گذشته کاری کرده اند و امروز در سکوت و 
مسائل روز فرصت را از . نمی توان از اهل فرهنگ انتظار داشت هر روز ياد از کسانی کنند که خبری از آن ها نيست

آن ها وظيفه . اين برای اهل فرهنگ اگر عيب نباشد برای مسئوالن فرهنگی البته عيب است. همه گرفته است
. اهل قلمی را که در سکوت و انزوا زندگی می کنند بزرگ دارند و به مناسبت های مختلف از آن ها ياد کننددارند 

  .زشت است مسئوالن مرده پرست و از آن بدتر مرده خور باشند

دست امثال دهباشی درد نکند که برای . سنت جشن نامه و ارج نامه نويسی سنت نيکويی ست: نکته دوم
ارج نامه "چه زيباست . ب مقاله جمع می کنند و تا زنده اند مجموعه ای به نام شان در می آَوَرندبزرگان علم و اد

. که با تالش آقای محسن باقرزاده مدير انتشارات توس بيرون آمده است و از ايرج افشار قدردانی کرده است" ايرج
ش از درگذشت سيد جعفر شهيدی که به همت آقای محمدخانی دوازده سال پي" نامه ی شهيدی"چه خوب است 

و  ١٣٧٠که به کوشش زنده ياد احمد تفضلی در سال " يکی قطره باران"چه لطيف است . منتشر شده است
اين کارها . مدتی پيش از فوت عباس زرياب خوئی در بزرگداشت کارهای علمی و فرهنگی ايشان چاپ شده است

 قدردانی از بزرگان علم و ادب با انتشار جشن نامه وجود پيش از انقالب نيز سنت. مختص بعد از انقالب نيست
باز به همت آقای باقرزاده و انتشارات توس جشن نامه ی محمد پروين گنابادی  ١٣۵٣داشته چنان که در سال 

کاش تعداد اين گونه جشن . بيرون آمد که ارمغانی بود برای هفتادمين سال تولد و پنجاهمين سال نويسندگی او
  .کاش به جای يادنامه و کارنامه و سوگنامه چنين دفاتری منتشر شود. و ارج نامه ها بيشتر شودنامه ها 

مدار و ديپلمات، و ديگری به عنوان عاِلم و اهل  يکی به عنوان سياست: فريدون آدميت دو مقام دارد: نکته سوم
ترديدی نيست که هر يک از اين . فکيک کرداين دو مقام را نه تنها برای ايشان، بل که برای سايرين نيز بايد ت. قلم

دو، بر ديگری تاثير می گذارد ولی نفی مقام علمی به خاطر مقام سياسی خطايی ست بس بزرگ که متاسفانه 
چون فريدون آدميت سفير مورد اعتماد شاه . از حکومت گرفته تا روشنفکر مخالف حکومت مرتکب آن می شويم

چون احسان طبری مورد اعتماد روس ! اميرکبير و سپهساالر را بايد دور انداختبوده است پس کتاب او در باره ی 
بر ايرانيکا بايد چشم بست به . ها بوده است پس کتاب برخی بررسی ها در باره جهان بينی ها را بايد دور انداخت

چه . بجنوردیخاطر احسان يارشاطر، و بر دائرةالمعارف بزرگ اسالمی بايد چشم بست به خاطر کاظم موسوی 
  .ابلهانه است اين ديدگاه، خواه از سوی افراد حکومت، خواه از سوی افراد مخالف حکومت

فکر می کنيد دويست سال بعد، کسانی که تاريخ امروز ايران را می خوانند، با اسم فريدون آدميت : نکته چهارم
ع به اين نويسنده و کتاب هايش و خدمتی که در آن سال، شايد بيشتر از امروز، راج. ناآشنا خواهند بود؟ قطعا خير

فکر می کنيد اسمی از کسانی که . با معرفی اميرکبير و سپهساالر به تاريخ ايرانيان کرده است سخن گفته شود
او و کتاب هايش را در حکومت اسالمی ممنوع کردند برده خواهد شد؟ امروز بعد از سی سال اثری از اين نام ها 

ارشاد در ابتدای انقالب چه کسی بود؟ بعد از او که آمد؟ بعد از او؟ و بعد از او؟ می بينيد؟ راستی وزير . نيست
و درست تر بگويم، از يادها رفته –ميرسليم ها از ياد می روند . اگر هم هست نام نيک نيست. اسم و اثری نيست

  .  ولی آدميت ها و طبری ها و يارشاطرها خواهند ماند-اند

اين روش، اين سبک، به اندازه . روش هم به وجود می آورد. نده تاريخ فقط تاريخ نمی نويسدنويس: نکته پنجم
روش امثال آدميت، روش امثال راوندی، روش امثال اتحاد، به . بيشتر هم ارزش دارد. محتوای نوشته ارزش دارد

 نيست؛ به خاطر سبک و خدمت اين نويسنده ها فقط به خاطر آفريده های نوشتاری شان. خواننده درس می دهد
  . روش نوينی هم هست که به کار می گيرند

آدميت، يک بخش از تاريخ فکر ايران را که زمينه ساز نهضت مشروطيت بود به روش علمی به ما : نکته ششم
آدميت اميرکبير را به روش علمی به . آدميت ميرزا فتحعلی آخوندزاده را به روش علمی به ما شناساند. شناساند

آدميت روش استناد به منابع درجه ی اول و کنار . آدميت روش علمی تاريخ نگاری را به ما شناساند.  شناساندما
اين ها را به ما شناساند تا امروز در آغاز قرن بيست . گذاشتن حدسيات و مآخذ غيرقابل اطمينان را به ما شناساند
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مثال بدانيم آيا می توان رفسنجانی و . يز مقايسه کنيمو يکم بدانيم چه کسی را با چه کسی و چه چيز را با چه چ
. کرباسچی را با اميرکبير مقايسه کرد و به آن ها لقب اميرکبير داد؟ يا اين که چنين قياسی لطيفه ای بيش نيست

آيا می توان دوران هشت ساله رياست جمهوری خاتمی و قانونگذاری مجلس ششم اصالح طلب اش را در دوران 
در دوران قاجار مقايسه کرد يا اين قياس هم " عصر ميرزا تقی خانی و يا عصر سپهساالری"ونی حتی با کن" مدرن"

  نتايج دردناکی به دنبال خواهد داشت؟ 

" انديشه ترقی و حکومت قانون عصر سپهساالر"، و "اميرکبير و ايران"بعد از سی سال دو جلد کتاب : نکته هفتم
مگر می شود (در اين کتاب ها صورت گرفته يا خير " حذف و تعديلی"ی دانم نم. اجازه ی انتشار گرفته است

از تک تک کلمات اين کتاب ها بوی دلپذير ترقی و . مهم هم نيست) حقايق عينی و تاريخی را حذف و تعديل کرد؟
ل هايی گلزاری ست برای طرفداران پيشرفت و دشمنان سکون که در آن قدم بزنند و از تماشای گ. تعقل می آيد

ممکن است اهل کتاب . ممکن است اهل تاريخ نباشيد. که پدراِن آينده نگرشان برای آن ها کاشته اند لذت ببرند
ولی توصيه من اين است که اين کتاب ها را تهيه کنيد و در کتاب خانه تان . های خشک و غيرداستانی نباشيد

آن روز به . يد گرفت و بر زمين نخواهيد گذاشتمطمئن هستم يک روز، آن ها را در دست خواه. داشته باشيد
  .ارزش کار فريدون آدميت پی خواهيد ُبرد و کوشش او را قدر خواهيد شناخت
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  بررسي مقايسه اي تاريخ نگاري فريدون آدميت و عبد الهادي حائري 

  محمد پزشكي 

  مقدمه

تاريخ نگاري . تاريخ نگاري سنتي و تاريخ نگاري جديد: نگارش تاريخ ايران را ميتوان به دو دوره عمده تقسيم کرد
تجدد غربي يک دوره هزار ساله تاريخ نگاري سنتي را پشت سر گذارد که روند درايران تا پيش از آشنايي ايرانيان با 

برخي از :  تاريخ نگاري ايران زمين جهشهاي بسيار مترقي داشت از سده سوم تا هشتم هجري. آن يکنواخت نبود
 به تجزيه و تحليل تاريخ نگاران در واقعه يابي و واقع بيني روش نقد علمي درستي را به کار ميبردند، برخي از آنان

هاي خود و نظريه پردازي گذاردند؛  هاي تاريخي گام درمسير تعميم يافته حوادث عالقه مند بودند و با نتيجه گيري
اما به رغم همه محاصن باال نقص عمده آن فقدان . دسته ديگري از آنان به موضوعات اجتماعي و اقتصادي پرداختند

هاي دانش و  از سده هشتم هجري به بعد تاريخ نگاري نيز مانند ديگر رشته. دهاي اصلي تاريخ بو آگاهي از جريان
هاي اوليه اسالم به تدريج به کندي و ايستايي  فن به پستي گراييد خالقيت و کنجکاوي علمي مسلمانان سده

 رايج هايي دراز، هرگونه گرايش به دانش و آزاد انديشي سرکوب شد و قشري گري به سکه گراييد و براي سده
درواقع اين امر خود يکي از مظاهر انحطاط عمومي بود که نظام تمدني اسالم را به تدريج فرا . عصر تبديل گشت

هاي تاريخي هيچ خبري نبود؛   ديگر ازسنجش تاريخي و نقد و ارزشيابي منابع و نتيجه گيري دراين دوران. گرفت
ها بيان   اجتماعي، و عدم فهم معناي واقعيتهاي حقايق بسياري از روي مصلحت انديشي، ترس و ناامني

هاي ميانه که غرق در  در مقابل اين وضعيت، اروپا ي سده. اين وضعيت تا سده سيزده هجري ادامه يافت. نگشت
جهالت بود رو به پيشرفت نهاد و با پتشرفت در علوم و فنون به تدريج در مسايل اجتماعي نيز گوي سبقت را از 

 درآستانه سده سيزده هجري در تاريخ نگاري ايران به تدريج نفوذ کرد و موجب پيدايش  طوري کهمسلمانان ربود به 
اين جريان جديد هر چند پيشرفتي بسيار کند و نامنظم و منقطع داشت اما موجب ورود . اي درآن گشت جريان تاره

ه جديد تاريخ نگاري ايران زمين اين نکته اما پيش از پرداختن به دور. جريان تاريخ نگاري ايراني به دوره جديد آن شد
را بايد متذکرشد که در اوايل قرن سيزده که هنوز روش تاريخ نويسي غربي نفوذي درايران نکرده بود درميان اديبان 
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يکي از تاريخ نويساني که به اين مهم توجه نمود ميرزا . تاريخ نگار توجهي به اصالح شيوه تاريخ نگاري پديد آمد 
  کند  متخلص به خاوري است که در مقدمه کتاب تاريخ ذوالقرنين بيان ميفضل اهللا

تاريخ . منظور از وقايع نگاري اطالع خاصه و عامه ازاوضاع مملکت است نه مقصود انشاء پردازي و اظهار فضيلت
الزم است که تاريخ نگار راهم . دولت بايد مختصر و با سالست و پر منفعت باشد نه مطول و پر بالغت و بي خاصيت

راست گفتاري پيشه کند و از نگارش اقوال کاذبه انديشه، نه وقايعي از دولت را سهل شمارد و کان لم يکن انگارد، 
نه تطويالت ال طايل که مورث کدورت و ماللت دل است بر صفحه نگارد؛ و وقايع نگاري را مايه جلب نفع نسازد، وبه 

اغراض نفساني را که . فرشته را ديو نخواند و ديو را فرشته نداند. دازد تعريفي که در خور پايه هر کس نيست نپر
  ]١[الزم ذات حيواني است به کنار گذارد و به راست گفتاري و درست نگاري قلم بردارد

اما بايد دانست که اين روند هرگز رويه فراگير و غالب نگشت و اصوال نوع زندگي، نوع پرورش ، حالت رواني، شيوه 
ازاين رو بود که . داد  حتي به گوينده اين سخن نيز اجازه تداوم و بالندگي آن را نمي و روابط طبقاتي سنتي،توليد 

  .تاريخ نگاري جديد ايران متاثر از جريانات فکري مغرب زمين گشت

ران با تمدن اي که از اوايل قرن سيزده درتاريخ نگاري به وجود آمد يکي از مظاهر برخورد اي به هر حال، جريان تازه
هاي چندي موجب نفوذ فرهنگ اروپايي و از جمله تاريخ نگاري جديد در جامعه ايران گشت  زمينه. مغرب زمين بود
  : که عبارتند از

  هاي ايران از روسيه و آگاهي از قدرت اروپا که پرسش از راز ترقي مغرب و انحطاط ايران را مطرح کرد  شکست

  ان خارجي مانند تاريخ مختصرايران نوشته مارخام ترجمه آثارتاريخي برخي از مورخ

  هاي باستاني که حقايق جديدي را درباره تاريخ ايران باز نمود  کشفيات تاريخي و خواندن سنگ نوشته

  تاسيس مدرسه دارالفنون که عامل مهمي در آشنايي با تاريخ اروپا گشت 

  ات تاريخي ملل فرنگ بود هاي ماموران ايران به اروپا که بعضا حاوي اطالع سفرنامه

هاي اروپاييان و نوشتجات ماموران خارجي که اطالعات گران بهايي از تاريخ و جغرافيا و احوال محلي  سياحت نامه
  ايران را دربردارد 

  اي از ادبيات تاريخي اروپا را به ما شناساند  هاي تاريخي که رشته تازه رمان

  خ نگاري جديد ايران داشت مجموع عوامل باال سه اثر مهم براي تاري

  اي گسترش داد  زمينه معرفت به تاريخ عمومي دنيا را وسعت داد و افق تفکر تاريخي را تااندازه

  موجب پيشرفت مفهوم فن تاريخ و سبک تحقيق و نگارش آن و عيب يابي تاريخ نگاري قديمي گشت 

  به پيدايي عالقه جديد و توجه ويژه به تاريخ ايران شد 

ل الدين اسدآبادي نخستين کسي است دردنياي جديد اسالمي است که تاريخ اسالم را درقالب واحد سيد جما
، مورخ و سياست " گيزو" تمدن وفرهنگ اسالمي عنوان کرد او شيخ محمد عبده را تشويق کرد بر ترجمه کتاب 

ه ميرزا آقا خان کرماني را به همو بود ک. مدار فرانسوي که نظرگاه اسدآبادي مقتبس از او بود ، تقريظي بنويسد
ميرزا فتحعلي آخوندزاده نيز از نخستين کساني است که در سال . نگارش تاريخ ايران به سبک جديد ترغيب کرد

به اين . برروضه الصفاي ناصري، به سنت تاريخ نگاري پيشين نقد زد" ايرادات"  با نگارش شرحي با عنوان ١٢٧٩
يران ايجاد شد که بعدها به وسيله ناظم االسالم کرماني، احمد کسروي، فريدون ترتيب سبکي از تاريخ نگاري درا

هر چند با گرايشات مختلف و ... آدميت، عبدالهادي حائري ، ماشاءاهللا آجوداني ، عباس ولي ، جواد طباطبائي و
يران است که خود دراين ميان توجه عمده نوشته حاضر بر تاريخ انديشه ا. گاه متعارض باليدن گرفت و رشد کرد

کانون توجه مقال حاضربه سبک تاريخ نگاري فريدون آدميت و . باشد اي از تاريخ نگاري معاصر ايران زمين مي شاخه
  . عبدالهادي حائري است که در ذيل بدان ميپردازيم

  ويژگي هاي تاريخ نگاري فريدون آدميت. ١  
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. باشد ت و مجموع آثار او د رواقع بيان اين تاريخ ميهاي جديد اجتماعي وسياسي ايران اس آدميت مورخ انديشه
اي از اين تاريخ را روايت کرده است هر چند که دراين روايت گري ديدگاهي  هاي خود گوشه او در هر يک از کتاب
  .کند خاص را پيگيري مي

  :داند او انگيزه اصلي خود درکاوش تاريخ افکار جديد ايران را دوامر مي. ١-١ 

) اعم از فارسي و فرنگي( هاي تاريخي مربوط به مشروطيت ق علمي در تاريخ نگاري انديشه درنوشتهفقدان تحقي
  هاي فکري آن جنبش غور کرده باشند  که در ريشه

هاي مختلف شرقي در چگونگي اخذ تمدن غربي به ويژه اقتباس بينادهاي مدني آن که به نظر او  تجربه جامعه
اين امر از آن جهت براي آدميت داراي اهميت است که . سازند مدنيت انساني را ميترين مظاهر و متعلقات  ارزنده

نشان دهد در چه شرايط اجتماعي برخي از ملل مشرق زمين دربرخوردبا تمدن اروپايي به راه ترقي افتادند و 
  ] ٢.[بعضي ديگر به بيراهه، و از قافله واماندند

نخست اين که منابع اصيل اين رشته تاريخ . داند دو مانع عمده همراه ميآدميت تحقيق درسير فکرايران را با . ٢-١ 
 بيشتر مورخان  منتشر نشده است از اين رو نويسندگان مواد و مصالح الزم را در اختيار ندارند و دوم آن که براي

   ]. ٣[مسايل تاريخ نگاري جديد و روش علمي آن اساسا مطرح نبوده است

گرهردو زاده   تاريخ انديشه از نظر آدميت متاثر از اين انگاره است که انديشه و انديشهتکنيک ويژه مطالعه. ٣-١
اجتماع هستند ولي به اين وجود انديشمند شخصيت فردي خاص خود رانيز دارد از اين رو تنها عامل مادي در 

انند محيط خانوادگي، باشد و درپرورش منش مورخ غير از جامعه عوامل ديگري م نگارش تاريخ انديشه موثر نمي
آدميت براساس انگاره باال براي ]٤.[باشد وضع زندگي، حالت رواني، هوش و استعداد شخصي مورخ نيز موثر مي

  : کند تاريخ نگاري جديد ايران سه مرحله ذيل را پيش بيني مي

  ال بيان شدها که دربا هاي آن مرحله نخست بررسي زندگي متفکران با توجه به عوامل موثر در انديشه* 

ها، و عناصر سازنده  ها براساس زمينه فرهنگ اجتماع، سرچشمه انديشه مرحله دوم نقد وتحليل انديشه* 
  فکري و تحول ذهني متفکران در گذشت زمان

  ] ٥[مرحله سوم بررسي تاثير فکر در اذهان ديگران و در اجتماع به طور کلي* 

نه انديشه پرور اجتماع را روشن کرده و افکار متفکران را جزء به رسالت مورخ از نظر آدميت اين است که زمي. ٤-١
مورخ به عقيده او همچنين موظف است . ها بسنجد هارا درپيدايي و تکوين ايدئولوژي جزء به دست دهد و تاثيرآن

 تاريخ باشد توجه مورخ همه جا بايد به روح. که عناصر مختلف ايدئولوژي را تجزيه کرده و نظام واحد آن را عرضه کند
ها به مرحله عمل برسند همواره از اصول اوليه  يابد زيرا در نظر او چون ايدئولوژي اما کار مورخ دراين جا پايان نمي

  .ها را دربرخورد با اجتماع و سياست بررسي کرد خود منحرف شده و تغييرعهد بايد رابطه آن اصول وايدئولوژي

هاي شخصي  ها و نظرگاه  جمله تاريخ انديشه به ناچار تحت تاثير سليقهبه عقيده آدميت نگارش تاريخ و از. ٥-١
گويد مورخ هنگامي  کند و مي آدميت تاريخ نگار را به هنرمند همانند مي. هاي اوست مورخ و نيز نوع ارزش گذاري

تاريخ نگار . ک کندتواند هنرمندانه به کار خود بپردازد که خود صاحب انديشه باشد تا بتواند ارزش انديشه را در مي
اي  ازاين رو تاثير شخصيت عقلي مورخ در تصنيف خود تا درجه. واقعي از نظر او معمار فکراست نه تنها مدرس آن 

بي شباهت به تاثير نويسنده دراثر هنري او نيست و اين همساني از نظر معنايي است که تاريخ نگار به تاليف خود 
انند دانش تجربي نيست که دانشمند تجربي به اصالح و فساد حقايق از سوي ديگر تاريخ نگاري م. دهد مي

. ها دخيلند گويد حکم درتاريخ نگاري الزم است و درآن حکم گذاري ارزش آدميت مي. علمي کاري نداشته باشد
، و گذاري درباره حقايق تاريخي طبقه بندي حقايق تاريخي به زشت وزيبا ، کاميابي و نامرادي   مقصود اواز ارزش

گويد کار مورخ با آدميان است و  او مي. ها از غيرآن است تفاوت گذاري ميان تجارب زشت وزيبا و کاميابي
ها  ها واندکي زيبايي است آدميت توجه نکردن به اين تجارب متفاوت و نفي ارزش سرگذشت آدمي پراز زشتي

  ]٦[زان است داند که خود سخت از آن گري درتاريخ نگاري را منتهي به نهيليسم مي

  :داند آدميت هدف خود از تاريخ نگاري انديشه را سه امر مهم مي. ٦-١

گران ايران زمين تا زمان مشروطيت و بيان تاثير هريک در تحوالت فکري  نخست بازنمايي مقام حقيقي انديشه
يخ نگاري انديشه و دومين هدف او از تاريخ نگاري انديشه ارتقاي تار. جديد و تکوين ايدئولوژي نهضت مشروطيت 

هاي جديد آن درايران است و سرانجام اين که به نوآموزان بفهماند که دراين سرزمين همواره مردمي  تکنيک
  ] ٧[اند هوشمند و آزاده و صاحب انديشه بلند بوده
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 اين دو ويژگي به کرات درسخنان آدميت براي شناسايي. روش تاريخ نگاري آدميت تحليلي وانتقادي است. ٧-١
مراد اواز تحليلي بودن روش تاريخ نگاري درمقدمه کتاب اميرکبير و ايران به . اند شيوه تاريخ نگاري او بيان شده
  گويد او دراين زمينه مي.روشني توضيح داده شده است 

 اي که مقدور يابي نهايت تقيد را دارم که هر قضيه تاريخي راتااندازه در واقعه. روش من تحليلي انتقادي است 
بوده است همه جانبه عرضه بدارم؛ حقيقتي را پوشيده نداشتم ازآن که کتمان حقيقت تاريخ عين تحريف تاريخ 

و مورخي که حقيقتي را دانسته باشد و نگويد يا ناتمام بگويد راست گفتار نيست، مسئوليت او چندان . است
نگفتم که مستند نباشد و سندي ندادم درسرتاسر کتاب سخني . کمتراز آن نيست که دروغ زني پيشه کرده باشد

معيار . نمايد ولي درتحليل تاريخ مختارم و استقالل راي دارم، آن جهتي از تفکر تاريخي مرا مي. که معتبرنباشد
هايي که مبناي عقلي دارند  ام، ارزش ها خو گرفته هايي است که اعتقاد دارم و با آن هاي تاريخي ارزش داوري

  ]٨[صرار ندارم که مورد پذيرش همگان باشدنه عاطفي، اما هيچ ا

دهد و ميرزا فتحعلي آخوند زاده را پيشرو  او در جاي ديگر مراد خود از انتقادي بودن تاريخ نگاريش را توضيح مي
درباره شخصيت ديگري، ميرزا آقا خان کرماني نيز او را نماينده . داند  واقعي انتقاد از سنت هاي تاريخ نويسي مي

  ]٩[شناساند هاي آن مي هاي تاريخ نويسي و ويران کردن پايه يه سنتطغيان عل

داند که درارتباط با   جديد سياسي و اجتماعي مي هاي آدميت مجموعه تاريخ نگاري خويش را تاريخ انديشه. ٨ -١
هاي فکري  اين مجموعه تحقيقي در ريشه. است١٢٩٧ -١٢٧٥سياست ترقي خواهي و کارنامه اصالحات از سال 

 درزمان ما است که در همه  هضت مشروطيت است که به نظر او بخشي از تحول فکري و اجتماعي مشرق زمينن
کشورهايي که بنيادهاي کهن اجتماعي شان . کشورهاي مشرق زمين مورد مطالعه و استقرا واقع شده است

 عات همچنان گسترش و تنوع ميبه نظر او دامنه اين گونه مطال. دربرخورد با فرهنگ ومدنيت غرب تطور يافته است
يابد و دراين عرصه تاريخ نگار و متفکر سياسي وجامعه شناس همگي در جست و جوي حقايق و يافتن مباني و 

  ]١٠[علل تحول تاريخي هستند

به عقيده او تاريخ جديد آسيا، تاريخ تسلط تمدن جديد . فلسفه تاريخ آدميت، تحول تک خطي تاريخ است. ٩-١
دراين تاريخ نگاري سخن ). خواه آن را عامل سازنده بدانيم يا ويرانگر( ر فرهنگ کهن مشرق است مغرب زمين ب

تاريخ تحول مغرب به عصر جديد که به تعبيري با تحول ذهني . هاي تاريخ است درشناخت يکي از عظيم ترين پديده
س درقوانين طبيعت و جهت اصلي آن دانش علمي يقيني واصالت عقل بود و موضوعش تجس. آن آغاز گشت

به نظر آدميت غايت اين تمدن زندگي نيکو داشتن بود يعني درتمدن جديد ذهن . کوشش آدمي در تسخير طبيعت
آدمي در جهت فلسفه عملي تغيير يافت و آن چه به عقل نادانستني آمد گفت و گويش بيهوده دانسته شد و آن 

ماراوهام خوانده شد وهر چه مخل زندگي آدمي شناخته چه عقل آن را نپذيرفت ناپذيرفتني تلقي گشت و درش
خالصه اين تمدن آن است که آدميزاد است و زندگي دنيايي او و گام به روشن سراي خرد نهادن و . شد نکوهيده

: تحول فکري و اجتماعي و اقتصادي و سياسي و اخالقي مغرب سربه سر از اين انگار ه سرچشمه گرفت . بس
ماع تغيير يافت و فلسفه زندگي تغيير کرد؛ وجهه خاطر انسان نسبت به جهان طبيعت دگرگون افق فکري هيات اجت

اي شناخته گرديد و کردار اجتماعي  هاي اخالقي تازه شد و دانش علمي دربهبود زندگي به کار بسته آمد؛ ارزش
  ]١١.[آدمي به بستر نويي اقتاد

قدم برچنان تحول ذهني کلي، با برخي مظاهر تمدن غربي کم درايران نيز مانند همه جوامع شرق بدون استثنا، م
به عقيده آدميت اين نبود مگر به ضرورت . ها همت گمارده شد  وبيش آشنايي پديد آمد و پديدد و به اخذ آن

دراين دوره دانش پيشينيان . هاي مدنيت بيگانه که صرف زاده نيازمندي آني بود تاريخي، يعني گرايش به آن جنبه
ها با آن  شد و قرن نخورده ماند، هنوز ترديدي دراساس آن چه حکمت نظري و طبيعي و رياضي خوانده ميدست 

چنين انگاشته شد که پيشرفت مغرب تنها درعلم طبيعي و صنعت است و . خو گرفته شده بود، عارض نگشت
ه آشنايي با فرهنگ جديد مغرب به نظر او اما همين ک. پيوستگي ميان آن با متعلقات مدنيت جديد تمييز داده نشد

رفته رفته بيشتر شد، برنفوذ مدنيت اروپا افزوده شد و ضرورت طبيعي پذيرش تمدن غربي را الزام آور ساخت و 
در کل بايد به نظر او اين دگرگوني ذهني دردوره تحول مهم تاريخي از عصر . اي پديد آمد مقدمه تحول ذهني تازه

دراين دوره نمودهاي عيني . کبير تا عصر سبک جديد سپهساالر به تدريج به وجود آمداصالحات ميرزا تقي خان امير 
اعتقاد به علم کالسيک درهم شکست ؛ در قلمرو فلسفه و علم و سياست مفاهيم جديد : اين تحول آشکارگشت 

ها گفته شد، درهمه جهات  غربي شناخته شد، دربطالن نظرات مدرسي ونفي سنت حکومت آشکارا سخن
گرش عقلي و تحققي صرف به چشم خورد، و به ويژه تاثير عقايد فلسفي دکارت و قوانين فيزيکي نيوتن و آراي ن

به نظر آدميت سير . سياسي عصر روشنگري و مشرب علمي اگوست کنت و اصول طبيعي داروين خيره کننده بود
آن توجه نگرديده ، از اين رو تاريخ تحول مزبور و ماهيت آن به درستي شناخته نشده است و به معناي اجتماعي 

 فکري و فلسفي پديدآمده بحث کند و همبستگي آن را با تعقل اجتماعي  بايد از زمينه تحول نگاري انديشه مي
دراين سير بايد همه جا به جريان تاريخ متحول توجه کرد و همواره عوامل پيش برنده وبازدارنده آن را . کنکاش نمايد

اي تاريخي است و از جهت  دهد که انديشه از جهتي پديده  او به اين نکته نيز توجه ميدراين جهت. شناخت 
  ]١٢. [ديگر سازنده آن

اي براي کل تاريخ ايران ارايه  آدميت به دوره بندي مطلق تاريخ اعتقادي ندارد از اين رو سير تاريخي عمومي. ١٠-١
دهد که به قول خودش مانند هر  ريخ ايران به دست مياي خاص از دوره جديد تا دهد اما درعوض دوره بندي نمي
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اما با کنار هم قرار دادن دوره هاي تاريخي که هر يک با . دوره بندي تاريخي ديگري نسبي واعتباري است 
آدميت درارتباط با دوره بندي جديد تاريخ . رسد خصوصيات متمايز خود، در مجموع به سير واحد تحول تاريخ ايران مي

  .دهد  يعني دوره بندي تحول ذهني ايراني پس از آشنايي با تمدن غرب چارچوب ذيل را ارايه ميايران ،

  آغاز اصالحات يا دوره عباس ميرزا. ١

  اصالحات عصر ميرزا تقي خان امير کبير که دوره اصالحات همه جانبه است . ٢

  شود دوره برزخ تاريخي که خود به سه دوره فرعي تقسيم مي. ٣

  )١٢٨٧   ١٢٦٨( رت هفت ساله درصدارت اعتمادالدوله نوري فت. ٣-١  

  ) ١٢٨٧   ١٢٧٥( ترقي خواهي سه ساله . ٣-٢ 

  )١٢٨٧   ١٢٧٨( بحران ده ساله . ٣-٣ 

  )عصرسپهساالر(تحرک تجدد خواهي و ترقي طلبي . ٤

  تکوين ايدئولوژي مشروطيت. ٥

شود و درپي هر خيزتاريخي مرحله سکون و پس  يها به چند مرحله تقسيم م به عقيده آدميت هريک از اين دوره
  ]١٣. [کند کند که حکايت از پيکار دونيروي متقابل اصالح طلبي و سنت گرايي مي روي بروز مي

کتابهاي فکرآزادي و مقدمه نهضت . آدميت مجموعه آثار خود را کوششي در جهت ترسيم تاريخ باال ميداند
هاي ميرزا فتحعلي آخوندزاده، فکر  اي ميرزا آقا خان کرماني، انديشهمشروطيت، انديشه هاي طالبوف، انديشه ه

اميرکبير وايران . پردازند دموکراسي اجتماعي درنهضت مشروطيت ايران آثاري هستندکه به بررسي دوره اول مي
 متکفل بررسي دوره دوم است؛ انديشه ترقي و حکومت قانون عصر سپهساالربه بررسي دوره سوم و چهارم مي

  .پردازد ردازد، ودرنهايت ايدئولوژي نهضت مشروطيت ايران به بررسي دوره پنجم ميپ

  ويژگي هاي تاريخ نگاري عبد الهادي حائري. ٢

اما زاويه ديد او به اين . عبد الهادي حائري نيز مانند فريدون آدميت به تاريخ جديد انديشه ايران عالقه مند است
   .تاريخ با رهيافت آدميت تفاوت دارد

 ١٣٤٠حائري بيان ميکند که عالقه او به بررسي تاريخ انديشه معاصر ايران به سال هاي آغازين دهه . ٢-١
اين دو رويه از نظر . خورشيدي برميگردد که نخستين بار با مساله دو رويه بودن تمدن بورژوازي غرب مواجه شد

او معتقد است که انديشمندان غربي .  تمدنرويه دانش و کارشناسي و رويه استعمارگري اين: حائري عبارتنداز
همواره خواهان نمايش رويه دانش غربي و اخفاي رويه استعماري آن هستند در حالي که به عقيده او شناخت 
کامل و شايسته تاريخ جديد ايران نيازمند شناخت هر دو رويه آن تمدن و درک سنتزشان درعصر جديد ايران 

  ]١٤.[است

هاي ملل ديگر کنجکاو و  هاي نخستين اسالم را مردماني آگاه و نسبت به دانش ان سده مسلمان حائري. ٢-٢
هاي فراواني  کند به عقيده اواين ويژگي آنان را در زمينه دانش و کارشناسي به کاميابي مشتاق معرفي مي

ري آموختند و دراين هاي بسيا درپرتوي اين روحيه مسلمانان از يونانيان، ايرانيان، وهنديان دانش. رهنمون کرد
از اين رهگذر بود که مسلمانان، دانش را به . روزگاران به عنوان پيشروان دانش درسراسر جهان شناخته شدند

جهان غرب عرضه کردند ، اما خالقيت و کنجکاوي علمي آغازين مسلمانان به تدريج دچار کندي شد و به ايستايي 
ل بروز کارزار سنگين ميان هواداران آزادانديشي مانند فيلسوفان و به نظر حائري نقطه آغازين اين تحو. گراييد

به نظر او سلجوقيان با اتخاذ سياست . گري مذهبي از ديگر سو بود صوفيان از يک سو و دلبستگان قشري
هاي گوناگون و آزادانديشي را سرکوب  همسازگري مسلمانان با تاسيس مدارس نظاميه هرگونه گرايش به دانش

ها تمام جهان اسالم را فرا  به اين ترتيب بود که انحطاط تدريجي تاريخي مسلمانان آغاز شد و طي سده. کردند
  ] ١٥.[گرفت

حائري معتقد است که دربرابر اين وضعيت تمدن غربي به تدريج با اتخاذ دانش از مسلمانان رو به پيشرفت . ٢-٣
هاي نو، گسترش  شافات جديد، پيدايش و گسترش دانشگذارد و با اوج گيري جنبش بورژازي دراروپا موفق به اکت

. داري، فراگيرشدن حوزه فعاليت و نفوذ طبقه نوپاي بورژوا در اروپاي غربي شد جامعه شهرنشيني و رشد سرمايه
هاي بيدارگر  هاي علمي و صنعتي و پزشکي، از سده هجده توليد کننده نوشته�تمدن غربي عالوه بر پيشرفت
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دراين سده بود که نوانديشي در . شود ماعي شد که در اصطالح به عصر روشنگري تعبير ميدرزمينه علوم اجت
 توصيف باال آينه تمام نماي تمدن جديد  اما به نظر حائري. زمينه تاريخ و سياست و حقوق طبيعي حاصل گشت 

ها در نماياندن چهره  هاي فراماسوني و نقش آن  ترسيم کامل اين تمدن، به تشکيل انجمن او براي. غرب نيست 
اي براي تسلط جهاني بورژوازي  به عقيده حائري دوانقالب امريکا و فرانسه وسيله. استعماري اين تمدن تاکيد دارد

حائري عامل گسترش تمدن سرمايه داري در جهان را به دو عامل . درسايه شعارهاي استقالل وآزادي شد
ص تاثير اين دو عامل در جهان اسالم به شواهدي تاريخي کاهد و درخصو داري فرو مي استعمارگري و برده

به عقيده او درتاريخ نگاري جديد توجه . کند ازدشمني ديرينه شرق و غرب و ستيزگري اروپاييان با اسالم اشاره مي
از نظر حائري نکته داراي اهميت آن است که . جدي به مساله برده داري و استواري تمدن غربي بر آن نشده است

هاي استعماري بورژوازي ايستادگي نکردند بلکه خود  گران عصر روشنگري اروپا به تنها دربرابر برنامه ديشهان
او دراين مورد به افرادي چون مالتوس، تاونزند، مونتسکيو، ديدرو، داالمبر، ولتر، آدام اسميت، . نيزمشوق آن بودند

لوه دادن تاريخ در مساله خودکامگي شرق از يک سو ، و به عقيده حائري واژ گون ج. کند گيبون، و هگل اشاره مي
واژگون نمايي تاريخ درمورد خودکامگي روشنفکري و شيوه برخورد اروپا با جهان اسالم از سوي ديگر مهمترين 

  ]١٦.[هاي تاريخ نگاري شرق شناسي است ويژگي

هاي سياسي،   است که جنبشاو معتقد. داند حائري تاريخ جديد ايران را وابسته به تمدن غرب مي. ٢-٤
اقتصادي، و اجتماعي دربسياري از نقاط جهان آغاز گشته بود و ايران با موقعيت جغرافيايي وسياسي و اقتصادي 

خواهي ، ملت گرايي، واستقالل جويي  از جمله اين تغييرات ايده مشروطه. توانست درانزوا بماند ويژه خود نمي
دهد که به واسطه انحطاط داخلي بشدت نيازمند رويه  يخ ايران زمين نشان ميگيري حوادث تار او با پي]١٧. [بود

ايرانيان از . کارشناسي تمدن غرب بود واين درحالي بود که نسبت به رويه ديگراين تمدن کامال رويگردان بودند
اين . دمند بودهاي اروپايي رويگردان بودند و سفرهاي ايرانيان درجهت شناخت تمدن اروپايي ناسو آموختن زبان

هاي ايرانيان از  غالبا برادشت. شدند ماموران بيشتر شيفته رويه کارشناسي غرب شده و دچار خودباختگي مي
هاي استعمارگر  هاي استعماري دولت هاي استعماري انگليس و فرانسه اشتباه بود و نسبت به سياست برنامه

 اشتباهي به وسيله حاکمان صفوي، افشاري، زندي، و هاي اروپايي در منطقه خليج فارس و اقيانوس هند واکنش
کند که تنها تعداد اندکي از انديشگران ايراني به طور درست و کامل توانستند  حائري بيان مي. قاجاري داده شد

اين امر از نظر حائري موجب شد که الزامات نوگرايي به وسيله ايرانيان . رويه استعماري تمدن غرب را بشناسند
 شناخته نشود و گاهي نسبت به پذيرش رويه کارشناسي غرب ، و يا طرد رويه استعماري آن ترديد شود بدرستي

نسبت سنجي اشتباه از خود و تجدد ، و هويت يابي نادرست خود در تاريخ جديد : که نتيجه هردو امر يکي است
  ]١٨. [ايران

يست که او تنها از بعد خارجي به مسايل تاريخي  به مساله دانش و استعمار غرب به معني آن ن توجه حائري. ٢-٥
به عنوان نمونه او درکتاب تشيع و مشروطيت عوامل مشروطيت ايرا ن را در دو دسته علل . نگرد ايران معاصر مي

هاي گسترده  به نظر او ازنظر خارجي انقالب مشروطيت ايران دنباله جنبش. کند خارجي و داخلي تقسيم مي
، ١٨٨٤ و ١٨٦٧انگلستان :  ميالدي است١٩اري از کشورهاي جهان درنيمه دوم سده مشروطه خواهي دربسي

، ١٩٠٨ و ١٨٧٦، ترکيه ١٨٧٥، فرانسه ١٨٧١،آلمان ١٨٦٩،اتريش و مجارستان ١٨٦٤،دانمارک ١٨٥٩ -١٨٧٠ايتاليا 
ذيرش جريان اين توالي نشان دهنده پ. ١٩١١ -١٩٠٥، چين ١٩٠٥، روسيه ١٨٨٩مصرو هندوستان به دفعات، ژاپون 

اما با وجوداين، . اي که مورد پذيرش نظريه مدرنيزاسيون است تک خطي توسعه در جهان معاصر است ، انگاره
داند و علل داخلي اين رويداد را  حائري مشروطه خواهي را همچنين زاييده نياز دروني جامعه ايراني نيز مي

اخشنودي علما و بازرگانان و بيشتر مردم کشور از مسايلي مانند حکومت استبدادي ، فساد کارکنان دولتي، ن
. برد پادشاهان قاجار، تهديد منافع طبقه متوسط به خصوص بازرگانان ملي به وسيله امتيازهاي بيگانگان را نام مي

رسد به جاي تبعيت از نظريه مدرنيزاسيون و پذيرش همه لوازم آن که در مورد آدميت  به اين ترتيب او به نظر مي
 است ، بيشتر پيروي نظر رهبران جنبش بازخيزي اسالمي است که علت العلل همه مصائب معاصر جوامع چنين

از اين رو حائري برخالف آدميت عامالن نوسازي و تحول را . دانند اسالمي از استبداد داخلي و استعمار خارجي مي
دهد، علما را تنها  ها نسبت مي اناي که آدميت بد داند و به خالف نقش منفي نه روشنفکران بلکه علما مي

داند که حتي روشنفکراني مانند آخوندزاده و سپهسالر و مستشارالدوله و مجد  وسيله اعالم افکار عمومي مي
و درست به دليل همين . توانستند بدون اتکاي به علما کاري از پيش ببرند الملک و ملکم خان و ديگران نمي
حائري در . رود  روز اختالف ميان شان ، مشروطيت نيز به تدريج روبه افول مياهميت رهبران مذهبي است که با ب

هاي خارجي واژه  جويي ريشه عالوه بر پي]١٩[هاي سياسي و اجتماعي از ديدگاه انديشه گران  کتاب آزادي
خ ايران پيش از يابي اين واژه در تاري آزادي در غرب و نحوه درک و انتقال آن به وسيله متفکران مسلمان ، به ريشه

  .پردازد اسالم مي

  نتيجه گيري . ٣

با توجه به نکاتي که ذيل مکتب نگاري هر يک از دو تاريخ پرداز معاصر ايران زمين، آدميت و حائري، گفته شد آشکار 
يد هاي مکتب نوسازي است و تعاليم حائري به ويژه با تاک گردد که نوع تاريخ نگاري آدميت بيشتر متاثر از آموزه مي

او بر جنبه هاي استعماري مغرب زمين نسبت به جوامع پيراموني ، متاثر از ديدگاه مکتب وابستگي است البته در 
مورد حائري براي ارايه کامل سيماي تاريخ نگاري او اين نکته را بايد افزود که ديدگاه حائري عالوه بر اين مکتب به 

ه تبع سيد جمال الدين اسدآبادي و محمد عبده و عبدالرحمن هاي فرعي آن نيز ب مساله داخلي استبداد و شاخه
به اين ترتيب او بيشتر از زاويه ديد اين بزرگان به . پردازد کواکبي و ميرزاي نائيبي و ديگر سران نهضت بازخيزي مي
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د به اما تحليل چرايي اين مطلب شاي. نگرد تا از ديدگاه مکتب وابستگي تاريخ معاصر جهان اسالم و ايران مي
ها اشاره کرده بود، آن جا که داليل انتخاب و ارزش گذاري تاريخي  گردد که پيش از اين آدميت بدان عواملي برمي

 شخصيت فردي ، محيط خانوادگي، وضع زندگي، حالت رواني، هوش و استعداد شخصي مورخ   را به عواملي مانند
  . کند منتسب مي
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  دکتر فريدون آدميت  سيري در آثار مورخ برجستهء انقالب مشروطه ايران، 

  حميد اکبري 

به مديريت خانم دکتر ستاره درخشش )) انمهرگ ((  در نشريه١٣٨٢اين مقاله نخستين بار در سال : يادداشت
 بنيانگذار اين نشريه وزين که سالها بصورت مرتب در شهر واشنگتن دي سي و بنام معلمان ايران  .منتشر شد

 در هنگام انتشار مجدد اين مقاله با    مايلم که .منتشر مي شد، شخصيت سرشناس، آقاي محمد درخشش بود
هاي خستگي ناپذير آقاي درخشش در راه استقرار دموکراسي در ايران را گرامي پاره اي تغييرات، ياد و کوشش 

  . بدارم

 پرسش اين  .در تاريخ تحوالت اجتماعي و سياسي ايران، انقالب مشروطيت برخوردار از جايگاه بزرگ بي همتاست
ث جلوه ابدي است که اهميت مشروطيت از کجا ناشي مي شود و چه معنايي در مشروطيت نهفته است که باع

 خيزش مردم  : کداميک از حوادث و آثار گوناگون مشروطيت رمز و راز ماندگاري آن به شمار مي روند آن خواهد بود؟
 استقرار دموکراسي نوپا در   صدور فرمان مشروطيت به وسيله مظفرالدين شاه؟ براي دستيابي به عدالتخانه؟
 تالش و تفوق  روشنفکر با متحجرين خشک انديش مذهبي؟ رويارويي انديشه وران  چارچوب حکومت مشروطه؟

 يورش محمد علي شاه به مجلس و پي آمدش، که به عزل او از پادشاهي منجر  آغازين در جدايي دين از حکومت؟
 مقاومت حماسي ستارخان و باقرخان در محله اميرخيز تبريز و سپس نبرد ملي آذربايجاني ها در کنار ايالت و  شد؟

 طرح لوايح مترقي براي   مشارکت زنان در انقالب مشروطيت؟ راي در هم شکستن استبداد صغير؟عشاير ب
    اصالحات اجتماعي و سياسي در دوره اول تقنينيه؟

روشن است که همه ي اين حوادث داراي اهميت به سزا و غيرقابل انکاري در شکل گيري و استقرار مشروطيت 
تاريخ معاصر و آينده ايران بي همتا مي سازد، شايد همانست که من بارها در  ولي آنچه مشروطيت را در  .بودند

 از نظر حقوق مردم،  :محضر استادم، امير هوشنگ کشاورز صدر، شنيده ام که آن را در اينجا نقل به معنا مي کنم
يت، مردم  پيش از مشروط .آسمان ايران در پشت مشروطيت، تاريک است و در پس از آن روشن و درخشان است

 از مشروطيت، مردم در معناي عام براي نخستين بار در تاريخ   پس  .ايران نه صاحب و نه آگاه به حقوق خود بودند
  .  حقوق مدون اجتماعي و سياسي خود شدند ايران به روال فزاينده اي آگاه و صاحب

قوق را در پي حوادثي مانند استبداد و اگر چه مردم ايران به تناوب و هر بار براي دوران طوالني، مالکيت اين ح
صغير، تغيير سلطنت به سلسله پهلوي به وسيله رضا خان و دوران استبداد کبير، کودتاي بيست و هشت مرداد و 

 و تشکيل حکومت ضد آزادي و ارتجاعي ماليان از دست دادند، ١٣٥٧ساله و سرانجام در پي انقالب ٢٥استبداد 
 سياسي، آگاهي داشتن به   را ياراي آن نبود که عليرغم ُافت و خيزهايليکن پس از مشروطيت ديگر کسي

  . مالکيت واقعي اين حقوق را از ذهن صاحبان هميشگي آن، يعني مردم ايران بزدايد

مشروطيت براي نخستين بار آگاهي ايرانيان نسبت به حقوق الينفک انساني، سياسي و اجتماعي شان را به 
ساند و نهال آن را در ذهن و فکر اجتماعي ملت کاشت و زان پس دايمًا در بستر منصه ظهور حافظه ي ملي ر

 و ١٢٩٩ تا ١٢٨٦ با استقرار و تداوم حکومت هاي مشروطه بين سال هاي  .تحوالت زمانه آبياري و تنومندش کرد
ها را در حافظۀ سپس جلوۀ درخشان آن در دوره حکومت دو سال و اندي دکتر مصدق، مردم ايران اين گنجينۀ گرانب

تاريخي خود، يعني در جايي امن و به دوراز دسترس ُعمال و داروغه هاي شاهنشاهان و حزب اللهي ها و 
 اما چه کساني پرچمدار مالزمت و توسعه بخشي اين گنجينه تاريخي  .بسيجي هاي ماليان، گرامي داشته اند

نجينه را از گزند حوادث و ويرانگري نظرات گذرا و  کدامين روشنفکران، متفکران و نويسندگان اين گ بوده اند؟
   کرده اند و همچنان در ذهن ما درخشنده اش داشته اند؟   متعصبانه حفظ

شمار اين افراد کم نيست و انگشت گذاردن روي تنها برخي از اشخاص کاري است کارستان که از عهده اين قلم 
براي من ميسر است، نام بردن از برخي دانشمندان و  ولي آنچه در حيطۀ شخصي   .به دست کوچک بيرون است

 پرورش و گسترش داده اند  اشخاصي است که ذهن مرا نسبت به مشروطيت و اهميت حوادث و جنبش فکري آن
و آنچه از مشروطيت پايدار و مفيد به حال امروز و فرداي ايران مي شناسم، به واسطه ي خدمات پر مايه و 

  . ارزشمند آنان است
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به قلم مورخ و متفکر ارزنده، )) تاريخ مشروطه ايران((تين آشنايي کالسيک من با مشروطيت، با خواندن کتاب نخس
ويژه در سيرحوادث )) سهشي(( او بود که با قلم شيوا و سرشار از ميهن دوستي مرا با  .احمد کسروي آغاز شد

 آشنايي با پندار  .ق براي بيشتر دانستن دادروزمره مشروطيت غرقه ساخت و در آخر تحويل ساحلي مملو از اشتيا
و کردار بزرگاني چون مشيرالدوله و مستوفي الممالک بود که مرا راهي شناختن بزرگان ديگر تاريخ مشروطيت 

 در اين راه بود که با مطالعه آثار بزرگاني مانند علي اکبر دهخدا، دانشمند برجستۀ زبان فارسي و کوشنده  .نمود
  . ي ناپذير راه مشروطيت و يحيي دولت آبادي بر توشه دانش خود افزودمسياسي و خستگ

اما در قضاوتي شخصي، بايستي اذعان دارم که دو تن بيش از ديگران اثري ژرف بر پهنه دانش و انديشه کماکان نا 
کتر هوشنگ  اين دو تن عبارتند از دکتر فريدون آدميت و د .کافي من در مسير يافتن گوهر مشروطيت داشته اند

 گفتار در باره ي استادم، آقاي کشاورز صدر را به هنگامي ديگر مي سپارم و در باقي اين نوشته نيل   .کشاورز صدر
  .  مي کنم و مختصري در باره ي اهميت آثار استاد دکتر آدميت به قلم مي آورم      به مقصود

 همچنين از روزگار شخصي ايشان در  .را نداشته امدکتر فريدون آدميت را هرگز نديده و افتخار آشنايي با ايشان 
 آنچه در باره مشروطيت از طريق او مي دانم، اساسًا بوسيله خواندن آثار   .پيش و پس از انقالب بطور کلي بيخبرم
بوط  قويًا الزم به تذکر است که آنچه در اينجا نوشته ام تنها مر  . شده اند  وي است که اکثرًا پيش از انقالب نوشته

  . به ادراک و برداشت فکري نگارنده از آثار دکتر آدميت است و چه بسا استاد با هيچکدام موافق نباشند

 در اوايل دهه شصت خورشيدي در آمريکا، با  . آشنايي پيدا کردم٥٧با آثار دکتر آدميت در تهران در پيش از انقالب 
، فراگيري ))انديشه هاي ميرزا آقاخان کرماني((و )) يزيانديشه هاي طالبوف تبر((خواندن کتاب هاي استاد مانند 
 شيوايي قلم و نگارش فارسي ممتاز دانشگاهي و در عين حال خواناي او مرا به  .منظم تر آثار استاد را آغاز کردم

 ، زمستاني را در))اميرکبير و ايران((، با خواندن کتاب ١٣٦٩ در سال  .شدت خواهان مطالعۀ آثار ديگر وي کرد
 در همان سالها، در امتداد  .شيکاگو با حرارت تفکر و تعقل متبلور در جمله به جمله اين اثر بزرگ سپري ساختم

انديشه ترقي و حکومت قانون، عصر ((سير خواسته ام براي بيشتر دانستن به ديگر کتاب هاي استاد چون 
ا خواننده اي غوطه ور در بحر مطالب پر  سپس دردهه هشتاد خورشيدي تا امروز، باره .رجوع کردم)) سپهساالر

  .بوده ام)) مجلس اول و بحران آزادي((و )) ايدئولوژي نهضت مشروطيت ايران((غناي دو شاهکار وي به نام هاي 
 خواندن ها و انديشيدن ها در       به استناد اين .را يافتم)) تاريخ فکر((اخيرًا نيز توفيق خواندن تازه ترين کتاب وي 

   ١.شته هاي استاد است که من استاد آدميت را آقاي تفکر و تعقل در تاريخ مشروطيت ايران مي ناممباب نو

  :اين تلقي بر اساس برداشت هاي زير است

 بي شک هيچ مورخ ديگري در حد و مانند او بصورت منظم و  .آدميت پرکارترين مورخ تحليلي مشروطيت است
تاريخ (( او بنيانگذار مکتب  .ران غور و تفحص و توليد نوشتاري نکرده استمدون در بارۀ اين واقعۀ بزرگ تاريخ اي

: مي نويسد)) مجلس اول و بحران آزادي(( در ديباچه کتاب  . مشروطيت است ))وقايع نگاري((در مقابل )) نگاري
 تلمبار کردن آنها  کار مورخ، گرد آوردن واقعيات از هر قبيل و .تفکر تاريخي عنصر اصلي تاريخ نويسي جديد است((

اما در بارۀ همه مباحث : (( در همان ديباچه مي نويسد .))به صورت خشکه استخوان، در موزه باستاني نيست
 اين بدان معنا  .اصلي تاريخ مشروطگي و مهمترين حوادث، به معتبرترين مواد و مدارک تاريخي دسترسي داريم

 مگر هرنکته جزيي يا همۀ جزييات به کار تاريخ مي  .شيمنيست که به تمامي جزييات وقايع آگاهي داشته با
  .))  تاريخ نويسي غير از فن نقالي است خورند؟

روش من تحليلي و انتقادي : ((، آدميت در بارۀ شيوۀ تاريخ نگاري خود مي نويسد))امير کبير و ايران((در پيشگفتار 
يخي را تا اندازه اي که مقدور بوده، همه جانبه عرضه  در واقعه يابي، نهايت تقيد را دارم که هر قضيۀ تار .است
 و مورخي که حقيقت را  . حقيقتي را پوشيده نداشتم، از آنکه، کتمان حقيقت تاريخ، عين تحريف تاريخ است .بدارم

 مسئوليت او چندان کمتر از آن نيست که دروغزني  .دانسته باشد و نگويد، يا ناتمام بگويد، راست گفتار نيست
 ولي در  . در سراسر کتاب سخني نگفتم که مستند نباشد، و سندي ندادم که معتبر نباشد .ه کرده باشدپيش

 معيار داوري هاي تاريخي،  . آن، جهتي از تفکر تاريخي مرا مي نمايد : و استقالل راي دارم تحليل تاريخ، مختارم
يي که مبناي عقلي دارند، نه عاطفي، اما هيچ ارزش هايي است که اعتقاد دارم و به آنها خو گرفته ام، ارزش ها

  .)) اصراري ندارم که مورد پذيرش همگان باشد

و دو هزار سِاله ي )) آموزنده((، در سخن ))تاريخ فکر((در کتاب اخيرش، )) تاريخ نگاري((تاييدي از اين طرز 
 دوستان و وطن خويش همدلي هر نيکمردي بايستي نسبت به (( :، در باب تاريخ نويسي، هويداست))پوليبيوس((

 اما چون پاي تاريخ نويسي به ميان مي آيد، بايستي آن  .داشته باشد، شريک عواطف و تألمات دوستان باشد
 همينطور از سرزنش سخت  .بستگي ها را کنار بگذارد و اگر حقيقت حکم مي کند، از ستودن دشمنان دريغ نورزد

  ))  کتاب اول . که خطا سزاوار انتقادي باشد آنگاه .نزديک ترين دوستان روي برنتابد

 اما اگر به مالحظات  .ما اهل قلم به دليل اينکه همه چيز را نمي دانيم، ناگزير از خطاهاي فراوان مصون نيستيم((
قرار )) سودمندي((وطن خويش يا براي خوشامد دوستان و يا به انگيزۀ جلب عنايت، معيار سنجش حقيقت را 

اهل سياست نخواهد ] کردار[ بي اعتبار کرده ايم که زيبنده تر از        پردازي روي آوريم، آثارمان رادهيم و به دروغ
  )) کتاب شانزدهم. بود
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 مي ورزد که وظيفه مورخ   ، دکتر آدميت بر اين نکته تاکيد))انديشه هاي ميرزا آقا خان کرماني((در پيشگفتار کتاب 
 او مي   .باشد)) صاحب انديشه(( راه تنها مورخي را موجه مي داند که معماري هنرمندانه فکر است و در اين

   .هم مشرب کساني نيستم که معتقدند مورخ بايد شخصيت خود را از سير افکار به کلي منتزع گرداند: ((نويسد
يک  به  .مورخ وقتي مي تواند هنرمندانه به کارش بپردازد که خود صاحب انديشه باشد تا قدر انديشه شناسد

 تأثير شخصيت عقلي مورخ در تصنيف خود تا درجه  .معني تاريخ نگار واقعي معمار فکر است نه تنها مدرس افکار
 و اين همساني از لحاظ معني و جاني است که تاريخ نويس  .اي بي شباهت به تأثير نويسنده در اثر هنري نيست

    .))به تأليف خود مي دهد

ت و توسعه انديشه براي استقرار آزادي و حاکميت ملي و قانونمند در چارچوب آثار دکتر آدميت به منظور شناخ
  .دموکراسي پارلماني در ايران است، يعني استقرار يک حکومت مشروطه اصيل و منطبق با نمونه هاي جهاني آن

 کار تحقيق در مرا دو انگيزۀ اصلي به ((  :مي نويسد)) انديشه هاي ميرزا آقا خان کرماني((در پيشگفتار کتاب 
يکي اينکه پيش ازاين هيچ تحقيق علمي در اين مقوله انتشار نيافته بود و : تاريخ افکار جديد در ايران ترغيب کرد

ديدم که در ريشه ) اعم از فارسي و فرنگي(اين نقص را در سراسر نوشته هاي مربوط به تاريخ نهضت مشروطيت 
زه دوم تجربۀ جامعه هاي مختلف مشرق بود در نحوۀ اخذ تمدن  انگي  .هاي فکري آن جنبش ملي غور نشده است

غربي خاصه اقتباس بنيادهاي مدني آن که به نظر من ارزنده ترين مظاهر و متعلقات مدنيت انساني را مي 
            .))سازند

حت کالم  نخست، صرا :دست کم سه ويژگي عمده و بهم پيوسته، تاريخ نگاري آدميت را ممتاز و نفيس مي سازد
 دو ديگر، عقل و تعقل را سنگ ترازوي نگرش ها و  .وي در قضاوت در بارۀ وقايع و شخصيت هاي تاريخي است

 سه ديگر، در شناخت، نقد و تأييد عنصر روشنفکري اصيل و دموکرات و در نفي   .تحليل هاي خود قرار مي دهد
ته عرضۀ داليل و شواهد مختصري در مورد اين  باقي اين نوش .متظاهران به روشنفکري، محکم و بي تعارف است

  .سه ويژگي است

   در قضاوت هاي تاريخي و شخصيت ها  صراحت کالم

 او در قضاوت تاريخي، ولو به مذ  .مميزه نخست تاريخ نگاري آدميت، صراحت کالم وي در قضاوت هاي تاريخي است
 در مطرح کردن مسايل و چارچوب هاي  .اني استاق خواننده خوش نيايد، عاري از تعارفات متداول در فرهنگ اير

 به  . مي پردازد و از حاشيه پردازي و بحث هاي جدلي مطلقًا خودداري مي ورزد  تاريخي، همواره به اصل مطلب
تاريخ جديد آسيا، تاريخ تسلط جديد مغرب : ((مي نويسد)) انديشه ترقي و حکومت قانون((عنوان نمونه در کتاب 
هن مشرق زمين، خواه آن را عامل سازنده بشمريم يا ويرانگر، در بحث کنوني ما فرقي نمي است بر فرهنگ ک

 در رويارويي با اين مطلب، خواننده فورًا پي  .)) سخن در شناخت يکي از عظيم ترين پديد ه هاي تاريخ است .کند
فرهنگ کهن مشرق ((آن بر مي برد که نويسنده اهل مجامله در بارۀ ماهيت غرب نيست و مي خواهد به تأثير 

     )).سازنده يا ويرانگر((بپردازد، خواه )) زمين

انديشه هاي ميرزا ((نمونه اي ديگر از شرافت آکادميک و صراحت قلمي دکتر آدميت را مي توان در پيشگفتار کتاب 
جمال الدين اسد آبادي،  در آنجا او با تجليل از انديشه وران ايراني با ذکر نام هاي سيد  .يافت)) آقاخان کرماني

از مطالعه تطبيقي و تحليل سير افکار : ((ملکم خان، ميرزا آقا خان کرماني و ميرزا فتحعلي آخوند زاده، مي نويسد
در قرن گذشته به اين نتيجه ) خاصه عثماني و شام و مصر و هندوستان و ژاپن(در ايران و ديگر جامعه هاي مشرق 

در قلمرو فکر مقامي کمتر از دانايان آن کشورها نداشته اند بلکه از بعضي جهات برتر رسيده ام که نوانديشان ايران 
اما در معني : (( آنگاه در صفحه بعد مي نويسد .))از آنها و در پاره اي رشته ها پيشرو خردمندان شرق بوده اند

فکر و معرفت جديد عرضه هيچکدام از متفکران مشرق در آن زمان متاعي به بازار : آنچه گفتيم اشتباه نشود
 جامعه هاي مشرق که چند قرن از جهان دانش و انديشه هاي نو دور افتاده  .نداشتند که تازه و بکربوده باشد

 آن هوشمندان از خرمن  . نمي توانستند انديشه گراني را پديد آورند که صاحب اصالت فکر باشند        بودند ذاتًا
 و اگر احوال سياسي و  .ودند و تنها مروج آن آموخته ها در کشورهاي خويش بودنددانش اروپايي بهره مند گرديده ب

اجتماعي وقت جامعه هاي شرقي و کيفيت زمان و مکان را در نظر نگيريم به ارزش مقامشان نمي توانيم پي 
تماعي ايرانيان در اين نمونه مي توان ديد که دکتر آدميت در عين ارج گذاردن به مقام دانش و بينش اج.)) ببريم

متفکر، بعنوان يک مورخ دانا و بنابر معيارهاي برگزيده اش، آنها را به صرف ايراني بودن برتر از همتايان خود در 
      .کشورهاي غربي نمي داند

مي )) حکومت قانون((انديشه ترقي و حکومت قانون، در باب ((در نمونه اي ديگر از نگارش موجز و پر نغز در کتاب 
حکومت قانون داللت دارد بر هيات مجموع قواعد و ... بود ] عصر سپهساالر[حکومت قانون حديث زمان : ((نويسد

ضوابطي که حاکم بر نظام اجتماع باشد، يعني حاکم بر روابط افراد با يکديگر، حاکم برروابط افراد با دولت و حاکم بر 
سي و باالخره حقوق اساسي، جملگي  حقوق خصوصي و عمومي، حقوق شخصي و سيا .خود دستگاه دولت

  .))  در فلسفه جديد، منشاء آن قواعد و ضوابط، اراده مردم شناخته گرديده است .مشمول آن مفهوم کلي هستند

 در اين  .همين گونه صراحت، در قضاوت هاي بدون تعارف آدميت در بارۀ شخصيت هاي تاريخي نيز مشهود است
چيره )) روح زمانه((و )) جريان تاريخي(( يکي   .عامل را در سير تاريخ موثر مي داندزمينه، دکتر آدميت رويهمرفته دو 
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 يکي از  )).زمانه((و )) جريان((بر آن، و ديگري نقش و کردار شخصيت هاي دوران به عنوان نمايندگان شاخص آن 
 کردار اين شخصيت معيارهاي اصلي آدميت در قضاوت شخصيت هاي تاريخي مبتني بر سنجيدن هماهنگي گفتار و

  . ها در امتداد دوران مختلف حيات سياسي و اجتماعي ايشان است

  : چند نمونه از قضاوت هاي دکتر آدميت در باره شخصيت ها را در زير مي آورم

به گفته )) اميرکبير و ايران((دکتر آدميت اميرکبير را اصالحگر و ميهن پرستي بزرگ مي شناسد ودر کتاب 
فرزانه (( ميرزا حسن خان مشيرالدوله سپهساالر را   .مي نامد)) استبداد منور((هيت حکومت او را ، ما))واتسون((
روح زمان را دريافت، با سير تاريخ خود را منطبق گردانيد، با جريان عصر خويش پيش رفت و با ((مي نامد که )) اي

  .)) ايدئولوژي ترقي به کار پرداخت

اعتبار شخصيت سياسي دکتر : ((در بارۀ دکتر مصدق اينگونه قضاوت مي کند)) يآشفتگي در فکر تاريخ((در مقاله 
محمد مصدق در دفاع از حقوق اساسي و نظام مشروطيت است، در تقابل با حکومت فردي و قدرت نامحدود 
سلطنت، در پيکار براي استقالل سياسي و اقتصادي مملکت است و مبارزه بر عليه سلطۀ سياسي و اقتصادي 

 موضع گيري سياسي اش آنگاه که در  . او فساد ناپذير بود، شياد و افسونگر و بي همه چيزنبود .انگانبيگ
 اين نيست که بر او يا کارنامۀ جبهۀ ملي  .اپوزيسيون بود و آنگاه که در قدرت سياسي مسئول بود، تغيير نيافت

هست که او نسبت به اصولي که يک عمر اما اين ... انتقاد وارد نباشد، اين خالف نقد و سنجش تاريخي است
  .دفاع از آزادي، دفاع از حقوق اساسي، دفاع از استقالل سياسي و اقتصادي، يک عمر وفادار ماند: اعالم مي کرد

  .)) به همين سبب، او در معني، از لغزشگاه قدرت سقوط نکرد، اعتبارش را هيچگاه در ارادۀ عام از دست نداد

او در زمرۀ : ((چنين مي نويسد)) انديشه هاي ميرزا آقا خان کرماني((ن کرماني در کتاب در بارۀ ميرزا آقا خا
 بلکه براي افراد خاصه  .هوشمنداني نبود که غرق انديشه هاي خويش باشند و در فانوس خيال خود بسر برند

 حاشيه نشين صنف متفکران و نويسندگان مسئوليت مدني قطعي مي شناخت، و نسبت به فرزانگان گوشه گير
  .))  اجتماعي وي کوشش و مبارزه است؛ پس گام به ميدان پيکار سياست نهاد  فکر .زبان طعنش باز است

فکر دموکراسي ((و بعنوان نمونه آخر، در باره محمد امين رسول زاده، متفکر و کوشنده سوسيال دموکرات در کتاب 
اده درس فلسفۀ سياسي خوانده، خاصه در اصول رسول ز: ((مي نويسد)) اجتماعي در نهضت مشروطيت ايران

انديشه گري است با مايه، با ذهني ... سوسياليسم و سير تحول اجتماعي مغرب زمين دانش او گسترده است
 به عالوه در فضيلت اخالقي از با فضيلت ترين مردان بود، در اصول عقايد خود  .فرهيخته، و فکري منظم و منطقي

 خواه – هميشه براي آزادي و حکومت ملي عليه استبداد سياسي و تسلط بيگانه نبرد کرد  .همواره استوار بماند
  .))  تسليم ارادۀ هيچ جباري نشد .استبداد تزاران باشد، خواه ديکتاتوري کمونيسم روسي

در جهت )) روح زمانه((در مجموع بايستي گفت که آدميت، آن اشخاصي را برجسته مي شمارد که نخست 
 دو ديگر اين اشخاص در گفتار و کردار خود  .و اصالحات را، نه فقط در ايران، بلکه در جهان در يافته بودندپيشرفت 

نسبت به حقوق مردم و حرکت به سوي استقرار و حفاظت از حکومت قانون و دموکراسي پارلماني، وفاداري و 
  . ک روشنفکران بودند و سوم، رهرو عقالنيت و متعلق به سل .ثبات قدم به خرج داده بودند

  تاکيد برعقالنيت و تفکر 

شايد از اين روست که . اعتقاد راسخ و خدشه ناپذير به اصالت عقل و تعقل زير بناي ديگر آثار آدميت است
، مطلقًا به اهميت کيفيت هاي ))از سومر تا يونان و روم: تاريخ فکر((جديدترين اثر منتشر شده استاد به نام 

کل : (( در مقدمۀ همان اثر مي نويسد .نيده، چون تفکر، تعقل و سير عقالني تاريخ، اختصاص داردمتشابه و درهم ت
بلکه دگرگوني در نگرش تاريخي ما، زادۀ علم است که ] شناخت حق تقدم تمدن سومر بر تمدن يونان[آن تحول 

 و فن و هنر نصيب انسان گشته  هر ترقي که در قلمرو فکر و دانش .درنگ ندارد و پايه اش بر انتقاد عقلي است
  .)) باشد، از به کار بستن همين روش بوده، که منطق آن حقيقت جويي و روشنگري است

ايدئولوژي (( در  . مي داند       دکتر آدميت مشروطيت را نيز محصول تفکر و تعقل روشنفکران ميهن دوست ايران
رويهم رفته ، ترقي خواهان و مدافعان ) شروطيتم(در نبرد قانون اساسي  (( :مي نويسد)) نهضت مشروطيت

در پاسخ به نويسنده اي به نام فرديد که )) آشفتگي در فکر تاريخي((در مقالۀ .)) سياست عقلي پيروز گشتند
اين خود نظرگاهي است و : ((قلمداد مي کند، مي نويسد)) بالکل و بالتمام غربزدۀ مضاعف((مشروطيت را 

 همچنانکه هستند افراد فاشيست مشربي که آزادي را زهر مهلک اجتماع، و  .زادنويسنده در انديشه اش آ
 ولي مشروطيت يعني حکومت عقالني با اصول، يعني  .دموکراسي را بدترين نظام هاي جهان مي شمارند

  .)) حکومت مسئول در تقابل با خودکامگي فردي و دولت نا مسئول

 تفکر و تعقل در عرصه روشنگري و کار اجتماعي و سياسي براي آدميت، مشروطيت حاصل تالش مستمراهل
در حالي که حرکت مشروطه خواهي در يک امتزاج  (( :مي نويسد)) مجلس اول و بحران آزادي(( در کتاب  .است

اجتماعي پديد آمد و گروه ها و رده هاي مختلف را جذب خود کرد، فکر حکومت انتخابي و دولت جديد و بنيادهاي 
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) با همۀ کاستي هايش(دستگاه مشروطه ... ابتکار گروه اقليت با دانش و فرهنگ و روشن انديش بودآن طبعًا 
 دوران ديکتاتوري در فطرت خود آييني و جباري و خود پرستي ديوانه وارش، ريشۀ  .مدرسۀ تربيت سياسي بود

  )) . فقط نوکر و قره نوکر پروراند .ابتکار فردي و استقالل فکر و راي را سوزاند

در آثار آدميت، رهروان مشروطيت عقالني در سير انديشه و کوشش اجتماعي خود، سنت هاي موهوم و برخاسته 
 صاحبان عقل اجتماعي و سياسي مشروطيت، به صرف استواري و ديرينه بودن سنت  .از خرافات را بر نمي تابند

  . ژ نمي سازندهاي خراب رايج در جامعه، بناي تفکر خود را سست يا معيوب و يا ک

در جايگاه عقالني مشروطيت دکتر آدميت، آنان که مي کوشند تا به پيروي از ماکياولي هر وسيله اي را براي 
دستيابي به هدف توجيه کنند واز اينرو با تکيه بر باورهاي ديرينۀ مردم به قدرت دست يابند و بساط خود کامگي 

 همچنين، آنانکه مي کوشند با استناد به همان  . مي شوند   ختهشنا)) شارالتاني((و )) شيادي((پهن کنند، به 
  . محسوب مي شوند)) شارالتان((و )) دروغگو((باورها، مردم را به بيراهۀ اجتماعي و سياسي ببرند، ايضًا 

ز ا: ((چنين است)) مجلس اول و بحران آزادي((گوشه اي از قضاوت آدميت در بارۀ اينگونه اشخاص به نقل از کتاب 
به اطالق، يک مرد سياسي هوشمند، حتي در حد ] ديکتاتوري پهلوي دوم[ردۀ کثير درس خواندگان دوران طوالني 

 اين جماعت، خواه درس خواندگان رشته هاي علوم انساني، و خواه آنانکه درس هندسه  .متوسط، برنخاست
رت و وکالت و سناتوري دست خوانده و به هوس سياست افتادند، به همۀ مناصب سياسي و اجتماعي، وزا

 در تجربۀ وطني ما، نظريه افالطوني هم،  . اما نه يک دولتمدار، نه يک متفکر، نه نشاني از حيثيت انساني .يافتند
 مثل برخي از  .که علم هندسه را، به دليل منطق روشن آن، پايۀ آموزش سياسي مي شناخت، باطل از کار در آمد

چنانکه مجلس و . دسه در خدمت سياست، عملۀ مزدور بودند، نه مردان بصير استوار اهل هن .ديگر تئوري هاي او
 بازيچۀ قدرت فردي، ديکتاتورها هم تميز نمي دهند که سرمايۀ  .دولت در رياست آنان به پست ترين رتبه تنزل يافت

 قوام جامعۀ مدني  . آيدسياسي جامعه را مردمان حقير و بيمقدار نمي سازند و از مردان خرد تصميم بزرگ بر نمي
  .))  نه دولت پنجروزۀ جباران .منوط به قوت بنيادهاي اجتماعي و سياسي آن است

    جانبداري از روشنفکران

در پرداختن به موضوع روشنفکران، به عنوان وجه تمايز ديگر آثار آدميت، نخست بايستي گفت که دکتر آدميت، 
  .، به صورت اخص، براي تشفي خاطرو وقت گذراني خواننده نمي نگاردتاريخ را به صورت اعم و در مورد مشروطيت

آينه اي که مي بايست با وارسي کژ انديشي ها و به منظور يافتن مسير . تاريخ براي وي، آينده تفکر او و ماست
 را آنگونه  آدميت مفهوم مشروطيت .درستي که از آزمون تاريخ ايران و جهان سربلند بيرون آمده باشد، صيقل بخورد

 او  . در اين امر، دکتر آدميت خود را بي طرف قلمداد نمي کند .که وي شناخته است، به خواننده منتقل مي کند
طرفدار روشنفکران است و مشروطيت را محصول ساليان دراز انديشيدن، تراوش عقلي و تالش هاي ايشان مي 

ري را مد نظر دارد و در ارايه نظراتش در اين امر دچار  در کتاب هايش، بي وقفه خمير مايۀ عنصر روشنفک .شناسد
  . نقصان يا تضاد نمي گردد

دکتر آدميت روشنفکر ايراني را محصول مشترک بخش وارستۀ فرهنگ ايران و جهان بيني متأثر از فرهنگ متمدن و 
تعمارگر خارجي  روشنفکر ايراني کسي است که نه در مقابل عناصر اس  .روي به پيش جهان امروزي مي شناسد

 نه  .وعوامل استبداد داخلي، بي شخصيت مي شود، و نه در مقابل سنت پرستان قدرت طلب، تسليم مي شود
 روشنفکر ايراني مداراي مردم و رعايت مناسبات انساني رايج   .جاسوس بيگانگان است و نه کارگزار کهنه پرستان

 و استبداد موجود  مان براي پايان بخشيدن به فساد، خرابيدر جامعه را مي کند و همزمان، درتدبير و تالشي بي ا
  . در جامعه است

   .او درارتباط با دوست و دشمن، اخالقي و مبادي آداب، و در بيان حقايق، صريح و بدون مالحظات شخصي است
دميت  دکتر آ  .روشنفکر مشروطه، برآمده از سطور کتاب هاي آدميت، متکي به انديشه ناشي از عقالنيت است

 در  .مي شناسد)) غير مشروطگي((با نمايندگان تفکر )) آشتي ناپذير((اصول اين روشنفکر مشروطه را در جدالي 
مخالفت ((مي نويسد که اختالف ميان موافقان و مخالفان مشروطگي، )) ايدئولوژي نهضت مشروطيت((کتاب 
  .اصالح نمي گرديد، بلکه آشتي ناپذير بود)) جهدو ساعت تو((نه فقط با : بلکه تعارض اصولي بود((نبود، )) لفظي

  .)) مگر اينکه يکي از حريفان تسليم شود

 رضا خان و يا وقايع بزرگ تاريخ ايران پس از ١٢٩٩براي خواننده هوشيار آثار دکتر آدميت، مشروطيت با کودتاي سال 
 گوناگوني که مشروطيت را رهبري  از اينروست که دکتر آدميت در خالل آثارش، عناصر .آن به پايان نمي رسد

کردند، يعني طبقۀ روشنفکر و همراهان ايشان، و آنانکه با مشروطيت دشمني داشتند، و نيز رگه هاي اصلي طرز 
 او همچنين روابط ميان اين عناصر و عوامل متحرکۀ ارتباطشان را  .تفکر اين عناصر را مورد شناسايي قرار مي دهد

 آنگاه ما را با کوله باري از تجربيات تاريخي و ابزار ماندني براي  .مرور و بررسي مي کنددر ابعاد تاريخي مربوط، 
تعقل و تدبير در باب مسايل کشور و جامعه مان، در رويارويي با واقعيات موجود، رهسپار پي گيري اهدافي مبتني 

     .بر عقالنيت براي نيل به نيکبختي و سربلندي ميهن مان مي سازد
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  .طيت دکتر آدميت، بدون هيچ تنزل شأن، ستارخان ها و باقر خان ها داراي اولويت ويژه و ممتازي نيستنددر مشرو
 السلطنه ها و سعدالدوله ها به عنوان نمايندگان متفکر حرکت اصالحات  در مقابل، صنيع الدوله ها، احتشام

دم در قضاوت اشخاص مبتني بر درجۀ  براي آدميت، حق تق .اجتماعي و سياسي مورد شناسايي قرار مي گيرند
 وجه نظر کلي آدميت  .عنصر روشنفکري ايشان و ميزان تأثير و تدبير آنها در راه روشنگري در ميان ايرانيان است

 نسبت به   در عين حال، در بررسي تاريخي  .روشنفکري است و نسبت به آن کوچکترين عدولي نشان نمي دهد
 آنجاييکه ايشان به  .کران، هرگز جانب اعتدال و درست بيني را رها نمي کندعملکرد مشروطه خواهان و روشنف

چنين بود تعالي  (( :مي نويسد)) ايدئولوژي نهضت مشروطيت(( در کتاب  .خطا رفته باشند، آن را بر مي شمارد
 از نمايندگان ترقي خيره کننده اي که مديون احتشام السطنه و چند تن ديگر: مجلس در نخستين آزمايش پارلماني
تاکيدي که بر جنبۀ روشنفکري آن اقليت مجلسيان مي رود، نه از اين بابت ... هوشمند و روشنفکر مجلس بود

است که در زمرۀ درس خواندگان و تربيت يافتگان جديد بودند، بلکه آنان به مسئوليت روشنفکري خويش هشيار 
  .))  ورنه، ما آنان را روشنفکر نمي شمرديم .ندبودند و در ايفاي مسئوليت اجتماعي خويش قصور نورزيد

اين نشانه اي بود از شکست  (( :در جايي نيز اشاره به شکست روشنفکران در دوران بعد از مشروطيت مي کند
نخبگان در ايفاي مسئوليت روشنفکري، نخبگاني که درس خوانده بودند، اما نه هميشه خدمتگزار روشنفکري 

  .)) بودند

 موکد و مکرر و خدشه ناپذير دکتر آدميت بر نقش و عنصر روشنفکري در تحول مشروطيت است که و اين تاکيد
نوشته هاي او را برجسته مي کند و خواندن آثارش را براي همـۀ ميهن دوستان و به ويژه جوانان انديشه ور، 

تاريخي خالي از ايراد در اينجا الزم مي دانم که به جسارت بگويم که هيچ اثر و قضاوت . ضرورت مي بخشد
     . ليکن ايراد در آثار استاد به غايت کم ديده مي شود .احتمالي نيست

 نوشته هاي وي  .ماحصل خواندن آثار دکتر آدميت، تزکيه نفس دانش خوانندۀ آزاد فکر در زمينه مشروطيت است
ن آثار دکتر آدميت، در معنا براي  معترفم که خواند .خوانندۀ متمايل به عقالنيت را به روشن بيني سوق مي دهد

بسيار  ((  بنابراين . به اقيانوس بيکران دانش و تفکر استاد  من به منزله سفري بوده است با زورق کوچک تواناييم
  .)) سفر بايد، تا پخته شود خامي

دکتر آدميت با  يکي در ميان گذاردن برداشت هاي خود از آثار  :اما دو مقصود انگيزۀ اصلي نگارش اين مقاله شد
 مي خواهم در ارتباط  . دو ديگر اداي سپاسگزاري به مورخي بزرگ .خوانندگان گرامي و به ويژه دانشجويان ايراني

به وي بگويم که جنبش فکري من و بسياري از ما را، )) تاريخ فکر((با پرسشي نغز از خود استاد درپيشگفتار کتاب 
 بگويم که بحث در عقالنيت ناشي از آثار شما، فارغ از آمدن ها و نيامدن آثار ژرف شما به حرکت در آورده است، و

  . هاي زمانه، براي ما همواره جاريست

استاد در بارۀ آنچه بر مشروطيت رفته )) انديشه ترقي و حکومت قانون((اين مقاله را با نقل قولي از آخر کتاب 
  - مي کنند، مسجد و مدرسه و خانۀ او را ياد مي آورند امروزه که مردم از سپهساالر ياد: ((است، خاتمه مي دهم

دستگاه عمارتي که با جنبش ملي مشروطيت مالزمت تاريخي يافت؛ مسجد وعظ و خطابه بود، مدرسه کانون 
 گاه سنگرگاه آزاديخواهان بود؛ گاه در   خانه اي که بر آن ماجراها گذشت؛-اجتماع ملي بود، خانۀ او خانۀ ملت شد 

 مشروطيت عيان شد؛ گاه در تيره شامي استبداد فرو رفت؛ گاه جلوگاه شور و اميد بود؛ گاه آماج تير روشنايي
  .)) بوم در آن خانه کرد .بر آن چيره شد] و غير قزاق[ قزاق  بيگانه شد؛

  گفت و گو با باقر مومني درباره آدميت

   راديو بين المللي فرانسه -ناصر اعتمادي 

 سالگي در اثر ابتالء به بيماري گوارشي و ٨٧دان معاصر ايران، بعد از ظهر روز شنبه، در سن فريدون آدميت، تاريخ 
  .تنفسي در تهران درگذشت

از ميان آثار . فريدون آدميت عمدتًا با آثار راهگشايش دربارۀ فکر تجدد و عصر مشروطيت در ايران، شهرت يافت 
، "انديشه هاي ميرزا فتحعلي آخوندزاده"، "هاي ميرزا آقا کرمانيانديشه "فريدون آدميت مي توان به عناويني نظير 

  و" امير کبير و ايران"، "، ايدئولوژي نهضت مشروطيت ايران"انديشه هاي ترقي و حکومت قانون"

  . دهها مقاله و پژوهش و کتاب ديگر اشاره کرد 

درسۀ مدرن ايران درس خواند و در سن در دارالفنون، نخستين م.  در تهران متولد شد١٢٩٩فريدون آدميت در سال 
سپس . بيست سالگي همزمان با تحصيل در دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران، به استخدام وزارت امور خارجه درآمد

 عضو هيئت نمايندگي ايران ١٣٣٠در سال . به لندن رفت و در رشتۀ تاريخ و فلسفۀ سياست، مدرک دکتري گرفت
 ١٣٤٢فريدون آدميت در سال .  انجام وظيفه تا درجۀ وزير مختار، پيش رفتدر سازمان ملل شد و طي هشت سال

  .سفير ايران در هند شد و در نخستين سفر رسمي جواهر لعل نهرو به تهران، او را همراهي کرد



 

 ٥ ويژه نامهء فريدون آدميت       

  : باقر مؤمني، نويسنده و تاريخ دان، در مورد جايگاه فريدون آدميت در تاريخ نويسي معاصر ايران چنين ميگويد 

  کنيدگوش 
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