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  آشفتگي در فكر تاريخي

  احمد آريمي حكاك 

يكي از آخرين آثاري آه براي اولين بار از سوي دآتر فريدون آدميت منتشر شد آتاب آوچكي بود تحت عنوان  
ادات بسياري را برانگيخت و اين نوشته آدميت، انتق.  منتشر شد٥٧آه در دوران انقالب » آشفتگي در فكر تاريخي«
ترين نقدها بر اين آتاب آوچك يادداشت آوتاه دآتر  توجه ها نقد در اين رابطه نوشته شد اما يكي از بهترين و قابل ده

متن آامل نوشته دآتر . ، مدتي پس از انتشار آتاب آدميت نوشته شد٦٠احمد آريمي حكاك است آه در سال 
اي  از پاره«  صفحه، در انتقاد ٢٢اي است در  آشفتگي در فكر تاريخي جزوه. شود آريمي حكاك در ادامه آورده مي

گذرد، شورش بر  ، آه چند ماهي از انتشار آن مي»هاي نامضبوط و آراي مغشوش و اغتشاش فكر تاريخي نوشته
ات سامان امتيازنامه رژي تحليلي است مستند از حرآت سياسي آه توسط مردم ايران بر ضد امتيازنامه دخاني

  . يافت و به فرجامي پيروزمندانه رسيد

نويسنده هر دو نوشته، مورخ و محقق نامدار معاصر دآتر فريدون آدميت است آه آثار پيشين او چون اميرآبير و 
هاي ميرزافتحعلي آخوندزاده و انديشه ترقي و حكومت قانون، نه  هاي ميرزاآقاخان آرماني، انديشه ايران، انديشه

ي از ايرانيان را با گذشته خود آشنا آرده است بلكه روش تحقيق در آن گذشته و آموختن از آن، را نيز به تنها نسل
به ديگر سخن، آدميت در آثار گذشته خود نه تنها مورخ بلکه آموزگار تاريخ نيز بوده است و اين . ايشان آموخته است

  .ناسان بزرگ معاصر در ايران آرده استش نويسان و تاريخ خصيصه است آه او را وارث بالفصل تاريخ

اي پس از ساليان دراز آموزگاري،  در اين دو نوشته نيز، آدميت همواره آموزگار است، گيرم آموزگاري آه براي لحظه
آشفتگي در فكر تاريخي به ويژه اين خشم . سرانجام از دست اين همه شاگردان نابخرد، به خشم آمده باشد

اند هدف مالمت و عتاب نويسنده  باند و در آن روش استدالل آساني آه مورد انتقاد قرار گرفتهتا استادانه را باز مي
هاي تاريخي، مسخ  مثله آردن قضيه« داند از  نويسنده، آشفتگي در فكر تاريخي را ناشي مي. قرار گرفته است

تنگ مفروضات و معادالتي گنجاندن و در نهايت گذشته را در قالب ... آردن واقعيات تاريخ، تحريف حقايق تاريخي، 
احمد، مهدي بازرگان و در  و اين بيماري را اساسا در آساني همچون جالل آل). ١ص(» آه مغاير روح تاريخ باشد

در مورد نخست دو . نام و نشاني آه شايد در خور توجه نويسنده هم نبوده اند، پي گرفته است حاشيه، ديگران بي
و خيانت روشنفكران مجمال بررسي شده و يكي نوشته پريشان و سست زدگي و در خدمت  دفتر غرب

» زنبيل حاج فرهاد ميرزا معتمدالدوله«تر از  تر و نامربوط تشخيص داده شده و ديگري چيزي نامنسجم) ٨ص(اي مايه
  .توان در اين جمله يافت احمد مي و در آل قضاوت نويسنده را درباره جالل آل) همانجا(

عناصر سازنده هويت فرهنگي او و موثر در او، از نقطه اول تا آخر در جهتي نبود آه او بتواند اصالتا در واقع مجموع 
در قلمرو روشنگري و روشنفكري گام نهد، و چون خالي از داعيه هم نبود، به پرخاشگري و عناد با آن برخاست، 

. گشت  بر قلم شلخته اش روان ميگذشت، اش مي الجرم، هرچه بر ذهن آج و آوله. عنادي آه در نهادش بود
  .حرآت دانشي و ظلمت بي چيزي نيست، مگر ورزش آردن در بي) آذا(زدگي و آتاب روشنفكران  غرب

در خصوص فرد دوم، نگفته پيداست آه انتقادات نويسنده را ـ آه چون و چرايش به راستي درسي است در 
  .توان پذيرفت انديشي تاريخي ـ يكجا مي درست

نخست آنكه چگونه است آه در منطق تاريخي جامعه ما، آژانديشاني چنين پرورده : ر چند نكته استسخن بر س
اش از همان آغاز پيدا  مايگي زدگي آه آم  بحثي باز و آزاد درباره غرب١٣٤٠-٥٠هاي دهه  شوند؟ آيا اگر در سال مي

ساخت،  نمي» گاو مقدس«ز نويسنده آن گرفت و اگر اختناق شاهي، با دستگاه سانسور ابلهانه خود، ا بود درمي
بازان خرد و آالن اين  هاي آن آتاب شعارهاي سياست امروز پس از گذشت دو دهه و پس از آنكه بسياري از ياوه

ماند؟ حقيقت اين است آه جالل  آشور شده است، موردي براي عتاب و خطاب مورخي چون آدميت باقي مي
هاي ادبي داشت و در زير پوشش سبك   در نثرنويسي و خالقيتي در زمينهاحمد، به گمان اين قلم، استعدادي آل

اي را آه دور از حيطه عالقه و دانش او بود به جواناني آه تشنه هر  نشده نويسندگي خود مفاهيم سطحي و هضم
و در اين آار اما به گمان من قصد ا. آرد استداللي در برابر دستگاه ستمشاهي بودند، القا مي اي يا شبه نوع نوشته

هاي فكري در برابر نظام سياسي ـ اجتماعي آشور بود تا به انحراف  بيشتر آاربرد اين مفاهيم به مثابه حربه
هايي ميانمايه  زدگي و در خدمت و خيانت روشنفكران نوشته به ديگر سخن، غرب. آشاندن اذهان خالي و اثرپذير
 جدلي روشنگر و سازنده با هدف شناخت هويت فرهنگي مردم توانستند نقطه آغاز بودند آه در يك فضاي باز مي



 

 ٦ ويژه نامهء فريدون آدميت       

توان استدالل آرد آه در محيطي باز و آزاد در  حتي مي. ما باشند
بسا آه  رفته تصحيح و اي نهايت پويش فكري نويسنده نيز رفته

اي  شد، و امروز موردي براي خشم روشنفكر فرزانه ديگرگون مي
  . ماند چون آدميت باقي نمي

رد آن ديگري ـ و آن ديگران ـ بر آنچه آدميت گفته است چيزي در مو
توان افزود، جز آنكه نتيجه آنگونه بينش سياسي هنگامي آه  نمي

گردد آه گاه حتي  شود چنان درگير خطا مي به صحنه عمل وارد مي
  . توان به مثابه خيانت نيز از آردار او تعبير آرد مي

جا  ر عين خشم نيز همهسخن آخر اينكه دآتر فريدون آدميت د
هاي  دارد و با توسعه روشنفكرانه با گروه جانب انصاف را نگه مي
شود و همواره در قضاوت به دور از  رو مي گوناگون سياسي روبه

هاي سياسي به استدالل و  سازي هاي رنگارنگ و پرونده برچسب
خواندن آشفتگي در فكر تاريخي و شورش بر . پردازد تحليل مي

نويسي از  مه رژي درسي است در آشنايي با تاريخ و تاريخامتيازنا
يكسو و برخورد صادقانه و مستدل روشنفكري با قضاياي ريز و 

از سوي  گذرد، درشتي آه بر ديروز و امروز ميهن ما گذشته و مي
نوشته دوم را در فرصتي آينده بررسي خواهيم آرد و چشم . ديگر

  . ماندهاي ديگر استاد خواهيم انتظار نوشته

   

  يک شخصيت ملي بود

(   )ناصر تكميل همايون

  مجيد يوسفي 

نگاران و   وگو با دآتر ناصر تكميل همايون از تاريخ نگاري دآتر فريدون آدميت را در گفت بررسي آثار و سبك تاريخ 
اره به وگو تكميل همايون همو در اين گفت. عصر آدميت مورد بررسي قرار داديم تحليلگران مسائل تاريخي هم

. از نظر او آدميت يك شخصيت ملي و ناسيوناليست بود. پردازد نگاري و شيوه تحقيق آدميت مي ستايش از تاريخ
آنچه آه . داند نگار برجسته معاصر مي تكميل همايون نثر فاخر آدميت را نيز از جمله مصاديق برجستگي اين تاريخ

اي از انديشمندان او نوعي  به روايت و اعتقاد پاره. يت استبراي من مهم است اهميت آثار و نوع نگارش آقاي آدم
اي پس از او در ايران مرسوم  اي قابل مالحظه نگاري مدرني را در ايران رايج آرده آه پيش از او و حتي تا اندازه تاريخ

اريخي سخن اينان معتقدند آه آدميت از معدود مورخان ايراني در دو سده اخير است آه بدون سند ت. نبوده است
نگفته است پرسشي آه در اينجا مطرح است اين است آه تمايز آقاي آدميت با احمد آسروي، اقبال و آمي 

   نگاري در چيست؟ تر اسماعيل رضواني در نوع تاريخ نزديك

مقدمتا بايد عرض آنم درباره شخصيت سياسي، علمي و فرهنگي يا نبايد سخن گفت و بايد گذاشت تا زمان آن 
در واقع، در قضاوت افراد بايد اين . سد بعد لب به زبان گشود يا اگر صحبتي آرد بايد همه مسائل را بازگو کردفرا بر

من اين نكته را از استادم دآتر صديقي . ما نبايد تنها مسئله پول گرفتن را مد نظر داشته باشيم. بخش را نيز گفت
گاه با ايشان حشرو نشري نداشتم و تنها با  آدميت من هيچدر مورد . آنم آه اينگونه نيز باشم آموختم و سعي مي
موسسه «تنها يكي، دو بار ايشان در . من در محفلي نبودم آه ايشان هم در آن بوده باشند. آثار ايشان آشنا بودم

  .بودند» مطالعاتي و تحقيقات اجتماعي

   هاي ايشان را خوانديد؟ يك از آتاب آدام

اول آنكه ايشان . هاي ايشان سود بردم من تقريبا از همه آتاب. دون استثناء خواندمهاي ايشان را ب من همه آتاب
عضو يا . اش تعلقات شديد سياسي داشتند هم خودش و هم خانواده. هاي خانوادگي بودند تحت تاثير آموزش

ت و پدر ايشان در مهمتر از همه اينها اين بود آه آدمي. بودند » مجمع آدميت«يا » جامعه آدميت«دار گروه  عهده
به همين . آار بود دوم، ايشان عضو وزارت امور خارجه و يك ديپلمات آهنه. ارتباط دائم با مشروطه خواهان بودند

هنوز هم در دوره . دليل هم به اسناد و مدارآي دسترسي داشتند آه مورخان ديگر هرگز به آن دسترسي نيافتند
هاي زيادي در  اي دسترسي به مدارك و اسناد وزارت خارجه دشواريپس از انقالب و حاآميت جمهوري اسالمي بر

توانست به اسناد و مدارك آتابخانه  آار است و به دليل همان قدرتي آه هم وجود داشت ايشان به سهولت مي
   .ها هم دسترسي داشت ديگر هم دسترسي داشته باشد حتي به اسناد و مدارك خانواده
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ر جنابعالي بخواهيد به آرشيو خانوادگي مهدوي دست يابد اين امكان را نداريد اما خواهيد بگوييد آه اگ شما مي
   آدميت دسترسي داشت؟

بعد فقدان ابزار و . شد اما براي هر محققي اين امكان ميسر نمي. داد مرحوم اصغر آقاي مهدوي به من اجازه مي
. افزايد رد به اهميت و آوشش آقاي آدميت ميزيراآس، آپي و ديگر موا: وسايل امروزي جهت خواندن مدارك مانند

آرد و  بنابراين بايد خيلي شاآر و سپاسگزار آدميت باشيم آه ايشان با سختي آن اسناد و مدارك را پيدا مي
  .گذارد آند و چاپي در اختيار ما مي اما امروز وزارت خارجه اسناد را چاپ مي. نوشت مي

  بود؟آن زمان اين امكان براي مورخان ديگر ن

خواست آه محققي اينها را  دادند آلي گرد و غبار روي آن اسناد پوشيده بود آه خيلي زحمت مي اگر هم اجازه مي
شناسيم آه  از هم تفكيك آند و آدميت در چنين شرايطي به اين اسناد دست پيدا آرد و ما آمتر مورخي را مي

  .چنين موقعيتي داشته باشد

 خود را در خارج از آشور انجام داده بود آه چه تاريخ سياسي و چه فلسفه سوم اينكه آدميت تحصيل تاريخي
ايشان در اين مسير يك استحكام فكري و منطقي جديد علمي . تاريخي خود را در خارج از آشور به اتمام رساند

 آدميت رفته و آن حتي خيلي از استادان ما هم ندارند، ولي. پيدا آرده بود آه اين حالت را دانشجويان امروز ندارند
. هاي خارجي مسلط بود شايد نكته مهم ديگر اين بود آه آدميت به زبان. دست آورده بود را از مراآز علمي جهان به

براي ما واجب است آه براي فهم بيشتر به تاريخ معاصر بايد حتما انگليسي، روسي و حتي آلماني را بدانيم تا از 
م آار ما ناقص است و مرحوم آدميت در اين مورد برجسته بود و زبان خارجي اگر نداني. تاريخ معاصر مطلع شويم

از آرشيوهاي خارجي استفاده آند و مسئله ديگر . توانست از منابع خارجي استفاده آند دانست و مي خوب مي
  .اي تمام شده است و به اين مسئله عمل هم آرده است نويسد آه دوران عالمه اينكه خود آدميت مي

  اي چيست؟ رشان از عالمهمنظو

اقبال . هاي تاريخ معاصر عالقه نشان داده و آثاري دارند منظورشان اين است آه مثال عباس اقبال به خيلي از حوزه
درباره عبيد زاآاني هم نوشته و راجع به ايران ساساني، مغول و گنبد سلطانيه هم آثاري دارد اما آدميت روي يك 

. تحقيقات ايشان در مورد تاريخ معاصر قاجار ايران از اول قاجاريه به بعد بود.  انجام دادموضوع ماند و تتبعات زيادي
هاي ديگر هم پرداخته بيشتر براي آشف روابط آه در تاريخ قاجار مطرح بوده اين تحقيقات  اگر هم به مباحث دوره

ورد نظر را روشن آند ولي به دوران در واقع فقط براي تهيه مطالبي است آه بتواند اين دوره م. صورت گرفته است
مثال بيايد و آتابي درباره مزدك بنويسد يا آتابي درباره آقاخان نوري اين آار را نكرده . خيلي قديم رجوع نكرده است

خواسته اين دوره را بشكافد  حاال يك بحثي هم در رابطه با يونان و روم داشته آه بيشتر در آن تحقيقات مي. است
نگاري ايران ما  مسئله ديگري آه بايد بيان شود اين است آه اصوال تاريخ. اظ نوسازي و مدرنيسم بودآن هم از لح

مرحوم دآتر سيد جعفر . يك خاستگاه ادبي داشته است يعني از ادبيات شروع آرده به تاريخ معاصر رسيده است
 حاال آه دانشگاه تهران را ساختيم آردند آه آردند آه براي ايشان تعريف مي شهيدي يك روز براي من تعريف مي

دستور زبان را به ميرزا : گفتند اندرآاران وقت دانشگاه تهران مي دست. چه آساني بيايند در آن درس بدهند
شعر، بديع و . دهيم آقا سيد احمد اعصار درس بدهد دهيم درس بدهد، فلسفه را مي عبدالعظيم خان قريب مي

  . اما درس تاريخ را آه همه ما بلديمقافيه را هم فروزانفر درس بدهد،

  دادند؟ نگاري نمي اهميتي به تاريخ

توانند آموزش بدهند و و معتقد  آردند آه اين بخش را همه مي دانستند و گمان مي بله، تاريخ را يك علم مجزا نمي
اس اقبال و محمد مثال عب. شان ادبي بود هاي بنابراين بيشتر آنان خواسته. تواند مورخ شود بودند هر آسي مي

آردند يا مرحوم آسروي روحاني و طلبه بود و از آنجا به تاريخ رسيده  نشستند هزار بيت را تصحيح مي قزويني مي
توان فهميد آه آدميت با بقيه متمايز بود و  در اينجا مي. است اما آدميت خاستگاه اجتماعي و سياسي داشت

. آنم فه و تاريخ سياسي اين جمالت را از وي نقل و قول ميخصوصي داشت آه من در پيوند با فلس ويژگي به
آنند اما اگر جوهر  تاريخ سياسي و فلسفه سياسي را معموال جدا از هم مطالعه مي«: ايشان نوشته است

آار بستن قدرت تاريخ سياسي و فلسفه  فلسفه سياسي ماهيت و تنظيم قدرت باشد و جوهر تاريخ سياسي به
توانند  چنانچه ابهامات فلسفه سياسي را حوادث و اتفاقات سياسي مي. خورند  پيوند نميسياسي الزاما به هم
هاي سياسي بدون زمينه فكري آنها قابل درك و سنجش نيستند و اين به آلي با آن معني  روشن نمايند و حادثه

هاي آارش  اين يكي از ريشه» هاي ديگران متفاوت است آه بايد از تاريخ درس بگيريم تكرار مكررات است با آن حرف
   .است

آنيد  فكر مي. يعني خود مرحوم آدميت آمتر به فلسفه سياسي پرداخته و بيشتر به تاريخ سياسي پرداخته است
   يك بر ديگري رجحان داشته باشد؟ اي مانند ايران آدام آه براي يك جامعه

  .آنم آه هنوزتاريخ سياسي اهميت بيشتري داشته باشد من فكر مي
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  توان يافت؟  تاريخ نويسي آدميت بيشتر تابع چه مشرب فكري است؟ اين را در آثارش ميدر

حتي عقايد سوسيال . هاي بزرگ جهان آشنايي پيدا آرد آدميت آه از ايران رفت و تحصيل خارجي آرد با شخصيت
. نويسند وارونه ميدموآراتي پيدا آرد اما تحت تاثير مارآسيسم و همسايگان شمالي قرار نگرفت آه تاريخ را 

به همين دليل بيشتر . آوشش آدميت اين بود آه آنچه آه هست بيان آند. طلب نبود آدميت حتي سلطنت
مند  او خواسته است آه به مشروطيت عشق بورزد و عالقه. توانيم او را تاريخ نويس ملي و ايراني معرفي آنيم مي

ديدم آه به دآتر غالمحسين صديقي  من مي. اد داشتاي زي بود به نهضت ملي ايران و به دآتر مصدق توجه
   .گذاشت مند بود و به ايشان احترام مي عالقه

  دانم آه مشرب سياسي ايشان ناسيوناليسم باشد؟ بعيد مي

آنيم، بلكه به معني ملي بودن يعني نهضت ملي بودن آه  ناسيوناليسم نه به آن معني آه ما امروز از آن ياد مي
ابداع آرده بود؛ يعني به » ناسيوناليتاريسم«آه يك جامع شناس عربي مصري آن را به نام يك اصطالحي است 

يعني نژاد پرستي و زبان پرستي در آن . معني ناسيوناليسم به آن معني غلطي آه در ايران جا افتاده نبوده است
   . بود اعتقاد داشتاو به فرهنگ ايران و به مصدق و آارهايي آه او انجام داده. آنچنان غلظتي ندارد

  ها نزديك بود؟ مجموع آارهايي آه او آرده است بيشتر به جهت مشرب سياسي به سوسيال

توانند هم ملي و هم گريز به  ها هم مي ها نزديك بود ولي سوسيال دموآرات بله، صددرصد به سوسيال دموآرات
ملتي نديدم و خصلت ديگري آه من  وطني و بي من در آثار ايشان اما ادعاي بي. انترناسيونال گرايش داشته باشند

ايشان در مجالس و محافل علمي و دوستانه . جوشي و تنهايي بود خواهم خدمت شما عرض آنم آم از آدميت مي
خويي اهل تحقيق و تطبيق بودند و آثارشان  آوب و زرياب مرحوم زرين. آرد اين خيلي مهم است هرگز شرآت نمي

آند يا عباس اقبال اصال اهل حشر و نشر بود و براي خودش صفايي داشت و هميشه  هم داللت بر اين امر مي
وگو و بزم و نشست و برخاست همكاري و راهنمايي شاگردان و دوستان خود بود و در را به روي خود  اهل گفت

  .مند نبود اما آدميت از چنين صفاتي بهره. بستند نمي

سياري معتقدند آه احمد شاملو روشنفكر جهاني است اما در اي خيلي سال پيش نوشته بود آه ب نويسنده
اي از احمد شاملو   سال آخر زندگي خود آه به يك شهرت در داخل رسيد شما حتي يك نامه٤٠ الي ٣٠مجموع آن 

بينيد آه به يك انديشمند يا يك اديب يا يك شاعر جهاني نوشته باشد يا از آن سو به ايشان نوشته باشند و  نمي
 عنوان يك روشنفكر جهاني در آشور خود  اي به شود يك نويسنده شان اين است آه چطور مي ن ادعايايشا

در دنياي آنوني خيلي دشوار است . شناخته شود اما يك رفرنس هم در هيچ آتابي به اين نويسنده داده نشود
   آه يك مورخ بتواند بدون اين تعامالت آثار معتبري را ارائه دهد؟

. آمد آرد و سمينارها نمي مندي نمي داد آه تنها و غريب باشد و اظهار عالقه ت در آل ترجيح ميمرحوم آدمي
ندرت در آن شرآت  شدند ايشان به آرد و در محافلي آه انديشمندان در آن جمع مي مجالس دوستانه شرآت نمي

  .داشتند آردند و خود را به نوعي از اجتماع دور مي مي

ها  حتي يك مورخي گفته بود آه من سال. آند يشان اين حس تكبر و خودخواهي را تاييد مياقوال موثقي در مورد ا
خواست اما پس از قطع ارتباط در پاورقي  هايي مي اي مواقع از من مشاوره پيش با ايشان دوست بودم و در پاره

   .نخوانده استآرد گو اينكه هرگز من را نديده يا آثارم را  اي از من ياد مي گونه هايش به آتاب

شد آه اگر مخالفان او  القلوب نبوده است و همين باعث مي آم محبوب توان گفت آه ايشان دست در نتيجه مي
خواهم بگويم آه تا زماني آه همه اسناد و شواهد در  اما من مي. گفتند آمي هم به آن اضافه آنند چيزي مي

توانيم شخصيت و آثار  هاي خود حب و بغض داريم نمي در داوريمورد آدميت و آثار او موجود نيست و تا زماني آه ما 
   .آدميت را به تمامي قضاوت آنيم

چون در . ها بعضا صحيح است اند آه من اعتقاد دارم اين تفكيك هايي قائل پيرامون آثار آدميت هم بسياري به تفكيك
اي  دان به آنان نپرداخته است اما به پارههاي مهمي را از نظر دور داشته و چن نگاري مشروطه ايشان شخصيت تاريخ

   .دار بود دهد آه فعاليت ايشان يك فعاليت هدفمند و بسيار برنامه بسيار توجه آرده است، همين نشان مي

هاي  نگاري يك نوع تاليف بيشتر تك. ايشان چند نوع تاليف دارد. بندي آرد توان تقسيم تاليفات آقاي آدميت را مي
اولين مورد آن اثر اميرآبير و ايران . ن مورد چهار، پنج اثر وجود دارد آه گوياي همين امر استدر اي. سياسي است

با . آتاب اميرآبير و ايران بهترين اثر علمي و تاريخي درباره اميرآبير و شرايط اجتماعي و سياسي اوست. است
اي برخوردار است اما آتاب اميرآبير و  لعادها مرحوم عباس اقبال از اهميت فوق» خان اميرآبير ميرزا تقي«آنكه آتاب 

هايي است آه درباره اميرآبير فراهم شده است و هر آه درباره  تر از همه پژوهش تر و دقيق ايران آدميت آامل
اگر هم آدميت تنها همين اثر را به زيور . اميرآبير مطلب و اثري تدوين آرده به نوعي از اين آتاب بهره برده است

خان مشيرالدوله  دوم، آتاب ميرزا حسين. آرد در تاريخ ايران نام او با خلعت بود است و به آن اآتفا ميآر طبع مي
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گرايي  اين آتاب به ما شيوه آشنايي با قانون و قانون. بود» انديشه ترقي و حكومت قانون«تحت عنوان ) سپهساالر(
به نظرم اين آتاب آمي تندتر و با . ير را دارا نيستدهد اما به گمان من اين آتاب اهميت آتاب اميرآب را نشان مي

آاهد و آنچه  هايي نيز وجود دارد آه از اهميت آار او مي انداز ضمنا در اين آتاب دست. عجله نوشته شده است
اما . خان سپهساالر است تر از آتاب ميرزا حسين در آتاب اميرآبير خيلي قوي» تبويب مطالب«گويند  علما به آن مي

دار تاريخ  هاي پرمغز و ريشه الك به عنوان پژوهش درباره سپهساالر و به عنوان يك آتاب پژوهشي در رديف آتابمعذ
سوم، . خان سپهساالر فرهاد معتمد تقريبا قابل مقايسه نيست اين اثر با آتاب ميرزا حسين. معاصر ايران است

م به لحاظ پژوهش بسيار باارزش است اما هم خان آخوندزاده آه اين آتاب ه هاي ميرزا فتحعلي آتاب انديشه
   .خورد آه براي يك مورخ چندان زيبا نيست هايي در آن به چشم مي گويي دارد و هم جانبداري آم

هيچ بخشي از آتاب يادتان هست آه ايشان از آخوندزاده جانبداري آند؟ يا از نواقص آخوندزاده در گذشته 
  داري آرده باشد؟ خويشتن

شما در هيج جاي آتاب . آند اي به وابستگي آخوندازده به تزار نمي  مهم اين بود آه آدميت هيچ اشارهيكي از نكات
دانم آه آدميت از اين مسئله آگاهي نداشته است يا  من بعيد مي. بينيد از وابستگي آخوندزاده به حكومت تزار نمي

خواهد درباره اسالم   وقتي انديشمندي ميچون:گويد در ناآگاهي آخوندزاده به مسائل فرهنگ اسالمي سخن نمي
مرحوم آدميت بايد . اطالع است سخن بگويد حتما بايد انسان آگاه به امور باشد و آخوندزاده در اين زمينه واقعا آم

آخوندزاده در مباحث اسالمي يك عالم مرجع نيست اما با آمال تعجب . در آتاب، آخوندزاده را به خواننده آشنا آند
سپس . اش آنگونه آه آدميت نوشته اينچنين حق مطلب را ادا نكرده است  آه در اين آتاب آسي دربارهبينيم مي

اين آتاب انديشه و مبارزات ميرزا آقاخان آرماني و هم شيخ احمد روحي را بيان . ست آتاب ميرزا آقاخان آرماني
 و ستم محمدعلي ميرزا در اين آتاب آامال آنم و ظلم من مظلوميت ميرزا آقاخان را در اين آتاب پيدا مي. آند مي

آند بيشتر به آن مباحثي جوالن  نگاري ميرزا آقاخان آرماني ر ا مطرح مي ولي وقتي آدميت تاريخ. آشكار است
در نتيجه ميرزا آقاخان و . آند در همين آتاب بعضي از وقايع و رويدادها را طرح نمي. خواهد دهد آه دلش مي مي

ورزد نه   آدميت همان آخوندزاده و آرماني هستند آه ايشان آن را دوست دارد و بدان عشق ميفتحعلي آخوندزاده
آن آخوندزاده و آرماني واقعي و اين مصداق اين مثال است آه فردي بخواهد در مورد نادرشاه آتابي بنويسد و 

نادرشاه . مات منفي او را نبيندطلبي او معطوف آند و صفات و اقدا پرستي و استقالل عمدتا نگاه خود را بر ميهن
  .اي به ايران آرد اما اين همه اقدامات او نيست خدمات بسيار ارزنده

آنم آه يك نوع شيفتگي به آخوندزاده، تالبوف و سپهساالر در آثار آدميت به  من خود به شخصه احساس مي
من . يت در آثار او وجود نداردهاي ديگر تاريخ عصر مشروط خورد آه اين شيفتگي يا عالقه در شخصيت چشم مي

نوشت چه ادبيات و مخصوصا چه نوع تمايالتي از خود  خيلي تمايل داشتم بدانم آه اگر آدميت درباره ناصرالملك مي
هاي  به نظر من اينها هم شخصيت. آرد الدوله چگونه قضاوت مي الدوله يا امين طور درباره صنيع همين. داد نشان مي

   .اي در تاريخ معاصر ايران بودند مالحظه معتبر و قابل

تر پرداخته  هايي آه خودش نسبت به آنها سمپاتي دارد بيشتر و عميق آدميت نسبت به شخصيت. درست است
مثال در مورد تالبوف آن توجه و عمق را . ها هم وقتي بدان پرداخت، شدت و ضعف دارد اگرچه در مورد همان. است

به نظر من . ست خواهي نويسي آدميت آثار مشروطه و مشروطه اما نوع دوم تاريخ. دندارد آه در مورد آخوندزاده دار
فكر آزادي «اولين آتاب او . هيچ ترديدي در حد اعتال به اسناد و مدارك آدميت در بخش مشروطيت استفاده آرد بي

تم موفق به اخذ درجه ، البته به ياد دارم زماني آه به مطالعه اين آتاب پرداخ»و مقدمه نهضت مشروطيت ايران
. مانند هاي ديگر از ديد آدميت در سايه مي جناح. پردازد دآترا نشدم، ايشان در اين آتاب بيشتر يك جناح فكري مي

آرد و به  خواهي ايرانيان را تبيين و تفسير مي هاي اجتماعي مشروطه اما آتاب يك اثر علمي خوبي بود و ريشه
فكر دموآراسي اجتماعي و نهضت «دومين آتاب . نظير بود يك آتاب بيعقيده من اين آتاب در زمان خودش 

گويد،  اين آتاب در دو قسمت است؛ قسمت اول آن پيرامون دموآراسي اجتماعي سخن مي. »مشروطيت ايران
حرآت دهقاني، سياست مجلس اول ترقي فكر دموآراسي . دهد هاي اجتماعيون را مورد توجه قرار مي بعد فرقه

گويد و رسول زاده را به  زاده سخن مي در قسمت دوم اين آتاب، از رسول. دهد ا مورد تحليل قرار مياجتماعي ر
   .زاده مورد تامل است دهد، در اينجا رسول گر سوسيال دموآراسي ايران مورد بحث قرار مي عنوان سمبل انديشه

  هاي سوسيال دموآراسي او؟ به جهت ايده

   .سي نيست آه در مورد او تنها يك قول و روايت بوده باشدزاده يك شخصيت و فعال سيا رسول

در اين . جلد اول اين آتاب پيرامون شكست اصالحات است. سومين آتاب او ايدئولوژي نهضت مشروطيت است
تواند  شود آه از ديد آدميت اصالحات نمي خورد و معلوم مي هاي اميرآبير، سپهساالر، شكست مي بخش ايده

   .اي آرد تر و ريشه ايد يك آار عميقآارآمد باشد و ب

خواهي، فلسفه اجتماعي و سياسي عصر حكومت ملي، اينها مورد بحث قرار  بعد تشكل نهضت مشروطه
   .گيرد مي
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ست آه مجلس در تزلزل و  ست بحران آزادي در بخش دوم، مجلس اول و بحران آزادي آه از اعتالي مجلس ملي
ها از بهترين اسناد پنهاني استفاده  الب اين است آه در هر دو جلد اين آتابج. دهد تنزل را مورد توجه قرار مي

  .آرده است

  يعني چه نوع اسنادي؟

نوع . وجو و اهتمام قابل توجهي به آن دست يافته است ها آه ايشان با جست اسناد خانوادگي و اسناد آتابخانه
هاي  فعاليت. ما ناطق به ثمر رسانده استست آه ايشان با خانم ه سوم آارهاي آقاي آدميت مجموع آثاري
هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي عصر مشروطه و قبل از آن از داخل  مشترك اين دو عمدتا شامل انديشه

افكار اجتماعي، سياسي و اقتصادي در «نخستين اين آثار به عنوان . شد ها اقتباس مي ها و نامه ها، رساله آتابچه
من مقاالت آدميت را . اما نوع ديگر آارهاي آقاي آدميت، مقاالت ايشان است. بود» اجارآثار منتشر نشده دوران ق

مثال مقاله تنباآوي . دانم آه در پيرامون تاريخ ايران نوشته شده است يكي از مهمترين مقاالت سده اخير مي
   .ايشان يكي از بهترين مقاالت است

 آه در مسئله تحريم تنباآو اساسا فتوايي پيرامون تنباآو از سوي ام آه آدميت پيرامون تنباآو گفته است من شنيده
   .ميرزاي شيرازي صادر نشده است، تا چه اندازه اين سخن صحيح است

اما مسئله اين است آه آقاي مرحوم شيرازي . هاي افراد ديگر هم هست  حرف البته اين تنها حرف آدميت نيست،
التجار از خودش اين فتوا را گفته ولي واآنش آن در  شايد واقعا ملك. يرواقعا چنين سخني را ادا آرده است يا خ

فهمند  شود و مردم متن فتوا را مي وقتي آن فتوا صادر مي. اين يك مسئله مهم است. جامعه چه بوده است
دهند، به همين جهت جاي هيچ انكاري نيست آه در  شدت نسبت به استعمال تنباآو واآنش منفي نشان مي به
  .اند ن واقعه علما نقش پررنگي داشتهاي

  .اهللا نفي هم نكرده و سكوت هم آرده است مهمتر اين است آه آيت

اند موجود است اما  هايي آه آنها به ما داده اي آه وجود دارد اين است آه همه نامه در ماجراي تنباآو مسئله
هايي آه رونوشت از آنها گرفته  ضي از نامهتنها بع. هايي آه از اين طرف به عراق ارسال شده موجود نيست نامه

توانيم مدعي شويم آه  بنابراين ما حتي در ماجراي تنباآو هم نمي. شده و به آن سو ارسال شده موجود است
  .ست توجهي تحقيقات ما تمام است اما از اينكه آدميت به اين مسئله توجه آرده براي من نكته قابل

بسيار دقيق و مفصل .  در مجله سخن آار شده است١٣٤٦قاله نوشته در تاريخ م. نگاري دوم در مورد سير تاريخ
اي ديگر هم ايشان در همان زمان منتشر آرده بودند  يك مقاله. نويسي را در آن مقاله تشريح آرده است سير تاريخ

بردن قائم مقام ها در دستگاه محمدشاه قاجار براي از بين  عنوان مقاله دسيسه. آه عمدتا به صورت ترجمه است
اگر آدميت تنها . ست آه حدي برايش متصور نيست آنچنان اين مقاله زيبا، فصيح و در عين حال ملي. ست فراهاني

   .دانستم نوشت من به استناد همان مقاله ايشان را يك شخصيت ملي و وطن دوست مي همان مقاله را مي

نامه خودشان را به آدميت و آثار ايشان  لوم سياسي پايانآنم آه در آينده دانشجويان تاريخ يا ع من پيشنهاد مي
ست آه  هايي چون اين مباحث، جزء مقوله. اختصاص بدهند چون در اين مورد ايشان يكي از نوادر روزگار است

  .توان در يك مقاله يا يك مصاحبه آنها را بيان آرد نمي

   

  نگاري سنتي با مدرن  پيوند تاريخ

  *خسرو شاآري

هاي  توان گفت آه دآتر فريدون آدميت نخستين مورخ دوران معاصر ايران است که با شيوه ن به جرأت ميبه نظر م 
البته قبل از او آسان ديگري نيز به بررسي اين تاريخ . نگاري به بررسي تاريخ انقالب مشروطيت پرداخت مدرن تاريخ

 به بازسازي رويدادهاي مشروطيت پرداخته بود و توان به احمد کسروي اشاره آرد که پرداخته بودند آه از جمله مي
تفاوت کار کسروي با کار براون اين بود که . اي بود که ادوارد براون انجام داده بود  و بيش براساس همان مايه کم

اما . تري را در بازسازي آن تاريخ مورد استفاده قرار داد وي، با استفاده از اسناد بيشتري، جزئيات مهمتر و دقيق
جاي تاسف است که او . توان منابع وي را مورد بررسي قرارداده و چك آرد نگاري او اين است که نمي اشکال تاريخ

اين اشاره را به کسروي از اين نظر . اي خود به دست نداده است منابع خود را به دقت براي استفاده اعقاب حرفه
معاصر ايران است که به سبک مدرن به کار تاريخ پرداخته راستي نخستين مورخ  کنم تا تاکيد ورزم که آدميت به  مي
غالبا اسناد و به (اند ديگر کساني که همزمان يا پس از آدميت کارهايي را در مورد مشروطيت  البته بوده. است

هاي آنان که برخي اوقات با اهداف سياسي رسمي  اند، اما کار منتشر ساخته) نحوي پراکنده و غير سيستماتيک
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آثار آدميت نشان از يک نظم فکري، شيوه علمي و دقت . گرفت، با کارهاي آدميت قابل مقايسه نيستند ميصورت 
شناسي را با آموزش  نگاري و تاريخ اي است که تاريخ آدميت نخستين ايراني. اي برخوردار است و سنجش حرفه

نگاري مورخاني پروسواس چون بيهقي  ريخدر عين حال، او تنها مورخ عصر خود است که از ارثيه تا. اي آموخت حرفه
اين همه به اين معنا . نگاري مدرن است نگاري علمي سنتي و پيوند آن با تاريخ او تداوم تاريخ. بهره نمانده است بي

دهد، بيشتر از  نقص تحويل نمي هيچ مورخي کاري کامل و بي. نيست که نمي توان بر او خرده گرفت يا انتقاد کرد
هاي علمي و فني، در تاريخ هم بايد با  همچون ديگر رشته.  امکانات کامل به روي او بسته استرو که در اين

نگاري با  اند کساني که به نام تاريخ اما کم نبوده. يان را فراتر برد هاي متديک کار پيشين هاي تازه و نوآوري پژوهش
به نظر من، اين . اند نوشته» تاريخ«ولوژيک خود هايي از تاريخ و اليي زدن مطالب و مواضع ايدئ دستچين کردن فاکت

تواند از آدميت نقد کند که در تحقيق و  کسي مي. خرده يا آن ايراد به آدميت نقد جدي بر کارهاي او نيست
از او فراتر رفته، او را ) متديک(اي  هاي شيوه دستيابي به منابع تاريخ مشروطيت و تحليل علمي و اشراف به نوآوري

شناسم، حتي در ميان ايرانيان يا ايرانياني که در خارج از ايران به  من چنين کسي را نمي. ده، باشددپاسه کر
نگاري مشروطيت کرده است؛ حتي  آدميت تنها کسي است که زندگي خود را وقف تاريخ. اند مشروطيت پرداخته

به تاريخ مشروطيت، اگرچه شود گفت که شغل ديپلماتيک او کمتر براي او اهميت داشته است تا تعهدش  مي
توان مطمئن بود که وي، چون يک فرد با وجدان، در انجام امور شغل خويش هم احساس مسووليت کرده  مي
هنوز کسي پيدا . رو تا امروز کسي نتوانسته است در پژوهش و تحليل مشروطيت از آدميت عبور آند از اين. است

  . تاريخ مشروطيت کرده باشدنشده است که همانند او يک عمر را مصروف کار 

بنابراين از ديد من همه آنچه را آه از آدميت باقي مانده به عنوان نوشته و تحقيق در مورد تاريخ حائز اهميت 
هستند، چون وي با يک برنامه فکري منظم به اين کارها پرداخته 

توان از يکديگر جداساخت، حتي اميرکبير او که، به  است و آنها را نمي
من، در آمدي است براي شناخت او از فرآيند کوشش براي نظر 

توانم بگويم که کدام اثر او اهميت ديگر  برعکس، مي. نوسازي ايران
. فكر دموآراسي اجتماعي در نهضت مشروطيت ايران: آثار او را ندارد

اين اثر متکي به پژوهش گسترده نيست و لذا، تصويري که از 
هاي آن  گيري د و نتيجهده سوسيال دموکراسي به دست مي

شايد علت اين امر عدم دسترسي وي به منابعي بوده . اند ناقص
خاطر دارم که پس از انقالب،  به. باشد که در آن زمان شناخته نبودند

ها تبعيد به ايران بازگشتم و مشتاقانه به  هنگامي که پس از سال
راسي را اي از اسناد سوسيال دموآ دين او رفتم، او از ديدن مجموعه

که به فرانسوي بر اساس آرشيوهاي غربي و روسي منتشر کرده 
  .بودم خوشنود شد و گفت آن را با عالقه خواهد خواند

شناسي  نگاري و تاريخ از اين جهت ايرادي که به آدميت يا هر تاريخ
تواند خود را از همه  نمي) آل يا ايده(دارم اين است که در حد مطلوب 

خاب منابع و ارزيابي آنها و تشخيص و تحليل ارتباط ها در انت پيشداوري
البته در ميان ايرانيان . ها و تعيين وزن مخصوص آنها رها سازد داده

اش از نادر کساني است که  اي معاصر آدميت، به خاطر وجدان حرفه
از ديد من او يک . يابد در اين کار به موفقيتي نسبي دست مي

ايي در ايران معاصر است و کمتر کسي شناس استثن نگار و تاريخ تاريخ
  .تواند در زمينه کار او با وي همتراز شود مي

هاي مشروطيت  و اما برخالف کسروي که به بازسازي جريان رويداد
پرداخته است، دلمشغولي اصلي آدميت پيدايش و انکشاف انديشه 

رود، اما به نظر  يه از طرح نخست او فراتر ميآخرين اثر او درباره مجلس اول تقنين. دموکراسي و آزادي در ايران است
خاطر اينکه دسترسي الزم را به همه اسناد نداشته  من، موفقيت آن کمتر از کارهاي پيشين اوست، شايد به

از ) Elitist(گرا  از ديد من، اين کمبود تنها دليل عدم موفقيت کامل اين کتاب نيست، چون او يک ديد نخبه. است
آن بخش از اين اثر . گاه اصلي نخبگان است توجه الزم را ندارد اي که تکيه رد و به جنبش تودهجنبش اجتماعي دا

گراي او  خواند ازهمين ديد نخبه مي» افراطي«پردازد و آنها را  هاي انقالبي مي که طي آن به انجمن) بخش پنجم(
  هاي انقالبي، به ان بدون انجمنتو  شاه نمي موفقيت مشروطيت را در مبارزه با محمدعلي. گيرد سرچشمه مي

  . ويژه انجمن تبريز و مقاومتي که دو انجمن تبريز و رشت با کمک ياران انقالبي قفقازي به راه انداختند، متصور بود

  استاد بازنشسته تاريخ ازموسسه تحقيقات عالي علوم اجتماعي، پاريس *

  .آتر شاآري استوگوي آارگزاران با د اين متن بخشي ويرايش شده از گفت** 
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  نگار فكر آزادي تاريخ

  *محمد توآلي طرقي 

اگر خواهي آه نامت پس از مرگ از «: را با اين گفته امرسن آغاز آرد) ١٣٢٣(فريدون آدميت آتاب اميرآبير و ايران  
ت تاريخ آدمي» .اي از خود بگذار آه به خواندن بيرزد خاطرها نرود يا آاري آن آه شاينده نوشتن باشد يا نوشته

نويس انديشه ترقي، فكر آزادي، حكومت قانون و استقالل ملي بود و شناسايي تاريخي اين مفاهيم مهم مردم 
با اهميت روزافزون حقوق و قوانين . ساالري و تجدد سياسي در ايران بدون تامل در آثار ماندگارش ممكن نيست

تفكر «فريدون آدميت . ون آدميت يادماندني استشهروندي و حكومت مردم بر مردم در عرف و ادب سياسي، فريد
نه در خالء » «توالي حوادث«در اين نگرش تاريخي، . دانست مي» عنصر اصلي تاريخ نويسي جديد«را » تاريخي

هر حادثه تاريخي . يابند و نه اسرار آميزند، بلكه قانون منطقي ترّتب معلول حاآم بر سلسله حوادث است وقوع مي
نيازي هم به دراز «و » تاريخ نويسي غير از فن نقالي است«بدين سان، » .آورد  به دنبال ميحادثه ديگري را

خبرگي در شناخت «تاريخ نويسي . نيز ندارد» هاي مربوط و نامربوط بر روي هم نويسي و انباشتن انبوه يادداشت
اين اساس، آدميت باور داشت آه بر » .برداري از آن ضرورت دارد فهم و دانش و خبرگي در بهره«و » منابع تاريخ

خواه در (امروزه، معيار سنجش هر آار تحقيقي . شناسد عصر عالمگي سپري گشته و جهان جديد عالمه نمي«
اين است آه تا چه اندازه دانش و معرفت ما را ترقي داده و اثري بكر و معتبر ) علوم انساني خواه علوم طبيعي

  ».رود شمار مي به

تاريخ «: دانست بود آه مقصد تاريخ را همچون هگل آزادي و توانمندي انسان مي» آزادي انجام«ي آدميت تاريخ نگار
اي آه از تجارب عملي حكومت اقوام و ملل گرفته شده  مدنيت بشر اقسام مختلف حكومت را آزموده است نتيجه

 بنا نشده باشد به خودآامگي و ها به هر شكل و صورتي آه درآيند اگر پايه آنها بر آراء ملي اين است آه حكومت
رسد و استبداد هرگونه باشد چه فردي و چه دسته جمعي به  استبداد راي فردي يا استبداد اقليت محدود مي

: آدميت در ادامه اين نگرش تاريخ شناختي افزود). ١): فكر آزادي و مقدمه نهضت مشروطيت(انجامد  فساد مي
هاي ناشي از   عدالتي ل حكومت ملي از آن برخاست آه افراد به بيقيام آدمي در راه تحصل آزادي و تشكي«

هايي آه اجتماع بر آنها تحميل آرده بود  هاي خودسرانه و امتيازهاي طبقاتي پي برده عليه محروميت حكومت
از آغاز ايجاد سياست مدن خردمندان پي بردند آه طلب . عصيان آردند و خواستار حقوق اساسي خود گرديدند

تاريخ «خواهي را  ايشان سير آزادي). ٣(»دارد ات منشاء نيروي محرآي است آه اجتماع را به جنبش واميمساو
در خلع قدرت جباران و پيكار در تحصيل آزادي و مساوات و آوشش براي شرآت مردم در اداره هيات » «جهد بشر
مي را در راه آزادي از سرگذشت بشر اگر جهد آد«: برمبناي اين آزادي نگري آدميت باور داشت. دانست» اجتماع
ها و تبه  سازيم و مظاهر آزادي را از دايره علم و حكمت و هنر منتزع آنيم از تاريخ بشر فقط قصه جنايت جدا
» اشرف مخلوقات«در اين صورت اين جنس دوپا مخلوقي نيست آه در خور مقام . ماند هاي او باقي مي آاري
آدميت . فلسفه تاريخي آدميت را به شناسايي نهضت مشروطيت ايران واداشتبيش از هر چيز، اين ). ۴(» باشد

دانست آه عوامل سياسي و اقتصادي مختلفي به وجود » اي هم پيچيده پديده تاريخي به«نهضت مشروطيت را 
ورشكستگي و وازدگي نظام سياسي، : شناسيم در تشكيل اين حرآت تاريخي دو عامل اساسي را مي«: آوردند
دانيم، عاملي آه  خواهي مي نارسايي اصول حكمراني را مهمترين عوامل ذاتي نهضت مشروطه. بحران ماليديگر 

هاي اجتماعي و هشياري سياسي تازه و  آهنگي بر اثر آن حكومت نتوانست نظام سياست را در ارتباط با ناهم
ه برقرار بود و استمرار زماني آهنگي اجتماعي هميش آن ناهم. هاي ناشي از آن هشياري اصالح گرداند خواست

  ). ١۴٣ايديولوژي نهضت مشروطيت ايران، (» .داشت، اما اين هشياري سياسي تازه زاده تاريخ متحول بود

» عصر حكومت ملي«را حرآتي خودخوش و دوره انقالب مشروطيت را » خواهي حرآت ملي مشروطه«آدميت 
خواهي، همچون هر حرآت ملي ديگر، ذاتا  هدر سنجش تاريخي بگوييم نه فقط حرآت مشروط«: دانست
البته در اوضاع سياسي . اي باشد، بلكه متكي به قدرت اجنبي هم نبود توانست ساخته سياست دولت بيگانه نمي

خواهي بود، و هراس ازتعرض نظامي آن بر ضمير ناهشيار  زمانه آه دولت روس دشمن آين آلود هر نهضت آزادي
ت آامال معقول و موجه بود آه سران نهضت ملي به هر قدرت متقابل ديگري روي آورند اجتماعي ايران استيال داش

سران نهضت ملي در ... اين عين تدبير عملي بود. و آن عامل را در حد خود در تنظيم حرآت عمومي منظور دارند
داشتند،  خود ملحوظ ميعين اينكه به رقابت دو قدرت انگليس و روس بينا بودند، و اين عامل را در آرايش سياسي 

» گاه به سياست انگليس اعتماد زياد نداشتند و نسبت به سازشكاري ميان دو رقيب سخت حساس بودند هيچ
  ). ١٨٩ايديولوژي نهضت مشروطيت ايران، (

خواهي گاه به گزاف سخن  درباره حرآت مشروطه«: در بازنگري تاريخ نگاري مشروطه خواهي آدميت نوشت
دفع «اند آه مشروطگي  حتي گفته. اند اش برآمده اند؛ گاه به تخطئه قيقت و افسانه را به هم آميختهاند؛ گاه ح گفته

دانست و  اين از افاضات معلم آور ذهن فلسفه است آه خود را متخصص فلسفه آلماني مي. بود» فاسد به افسد
مجلس اول (» .مشرق زميني بودبدان معني است آه مشروطگي و دولت انتخابي حتي پليدتر از طاعون استبداد 

  ). ٢۴و بحران آزادي، 

در اين نگرش، . دانست» تغيير در منطق ترقي با آرمان آزادي و استقالل«خواهي را  آدميت اما نهضت مشروطه
عواملي . پذير است در جريان تاريخ مشروطگي دستگاه مكانيكي و خلق الساعه نيست، ارگانيك و تحول«
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در تضاد آن امكان . مشروطه را نيرو بخشد تا مشروطگي در تحول تكاملي رشد نمايدبايست آه بنيادهاي  مي
سير مشروطگي فقط . داشت عوامل ديگري آن را از حرآت باز دارند، و بر حيات پارلمان ملي ضربات مهلك وارد آيد

يخ ايراني انديشه آثار ماندگار آدميت تمامي به بررسي تار» .در متن تاريخ سياسي در خور غور و بررسي است
  . پردازد خواهي مي ترقي و فكر آزادي

  استاد دانشگاه تورنتو* 

   

  غفلت آدميت از دموآراسي

  فرشاد قربانپور 

  

اي بود آه با دآتر علي ميرسپاسي، استاد  هاي انديشه و روشنفكري ايران مسئله تاثير فريدون آدميت بر حوزه 
وي در اين مورد معتقد است آه بيش از هرچيز حوزه روشنفكري ايران . دانشگاه نيويورك، در ميان گذاشتيم

. زدني است طرفي دآتر آدميت مثال تحقيق و بيبه نظر او روش . تواند از روش تحقيق دآتر آدميت درس بگيرد مي
  به نظر شما ويژگي آارهاي فريدون آدميت در چيست؟

دو نكته مثبتي آه در مورد دآتر آدميت وجود دارد اين حقيقت است آه دآتر آدميت به شكل بسيار منحصر به فردي 
قيق انجام داد و از اين نظر آدميت جايگاهي اي و د طور بسيار حرفه مسئله مطالعه تاريخ انديشه جديد در ايران را به

نگاران ايران يا سياستمدار  نكته بسيار مهمي آه وجود دارد اين است آه بسياري از تاريخ. بسيار خاص در ايران دارد
يا از نويس و به مقدار زيادي از زاويه سياستمدار بودن يا از زاويه روزنامه نگار بودن  نگار يا داستان بودند يا روزنامه
نگاري  طور بسيار سنتي آار تاريخ اما آدميت به. بردند هاي ديگري آه داشتند آار تاريخ را پيش مي زاويه مشغله

دهد  بنابراين هر آسي آه آاري جدي انجام مي. شد انديشه را انجام داد و از اين جهت بايد مورد قدرداني واقع مي
تاآيد من هم بر همين مسئله .  است بايد اين نكته را ارزشمند بداندخارج از اينكه با نظرات آدميت موافق يا مخالف

رو  هايي روبه ها، اسناد و نوشته بسيار مهم است بدانيم آه ما امروز از طريق آارهاي آدميت با يكسري آتاب. است
 آلمه آدميت ما را به معناي وسيع. بار توسط او نوشته شدند تر براي اولين طور دقيق هستيم آه تا حدود زيادي يا به

  . با نحوه آمدن تفكر جديد به ايران و يكسري از متفكران دوره جديد آشنا آرده است

  هاي آدميت چيست؟ ها و تحليل بر نوشته» انديشه ترقي«تحليل شما از تسلط 

 يك پرسش اين است آه با وجودي آه آدميت نقش مهمي در بررسي تاريخ داشت آه تقريبا همه قبول دارند آه
هايي آه او نوشته بود تفكر جديد را در ايران   با يكسري آتاب٥٠ و ٤٠هاي دهه   ساله در سال٢٠اي  الاقل در دوره

در عصري آه . طور مشخص متفكراني آه امروزه شايد بتوان گفت متفكران سكوالر را در ايران معرفي آرد يا به
ست آه متفكران و روشنفكراني در ايران غلبه  ييها  سال٥٠ و ٤٠هاي  ويژه در سال آرد به آدميت زندگي مي

آدميت . آند ست آه آدميت بيان مي طور آلي تفكر آنها و ايدئولوژي و نظرشان مخالف مطالبي يابند آه به مي
ها به ايران و  ست بسيار مثبت و مشتاق و اميدوار به مسئله انديشه ترقي و مدرنيسم و آمدن اين انديشه محققي

او از متفكراني همچون . د سنت و مدرنيته است آه به نظر او پيروزي مدرنيته را به دنبال داردبه نوعي برخور
وجود آوردن تحول عظيمي آه اين تفكر و مدنيت و مدرنيت را به ايران  و به... خان، آرماني، آخوندزاده، تالبوف و ملكم
ست  هايي طور دقيق همان سال شود به ميهاي آدميت نوشته  ها آه آتاب نويسد، ولي در اين سال آورد مي مي

اصوال حوزه روشنفكري . ها به دنبال مسئله ديگري هستند ها و سخنراني احمد و ديگران با يكسري نوشته آه آل
ايران در آن دوره به نوعي هژموني ضدمشروطه و ضدروشنگري و ضدانديشه ترقي گرايش داشت و اين حوزه الاقل 

در اين زمينه منظورم . يابد گيرد و غلبه مي يت مطرح است و در همين فرم هم جا ميبه عنوان منقد انديشه آدم
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احمد، شريعتي و روشنفكران اپوزيسيون نيستند بلكه حتي در ميان روشنفكران رژيم سابق هم نوعي  تنها امثال آل
ن به عنوان يك نمونه مثال داريوش شايگا. شود بازنگري و نقد به اين پروژه اميدوار و مثبت مشروطه پيدا مي

  . شوند هاي فرديد و برخي از اطرافيان او هم در همين راستا تلقي مي بحث. تواند مطرح باشد مي

گوييم چقدر  آنيم و مي از اين جهت آه چرا ما همه از طرف ديگر از او ستايش مي. اين مسئله بسيار جالب است
له ما ايرانيان را با انديشه ترقي آشنا آرد و تفكر جديد در  سا٢٠آدميت در آن دوره . آارهاي آقاي آدميت مهم بود

ست آه هم در محيط روشنفكري و هم در  اي دوره)  شمسي٥٠ و ٤٠(ريزي آرد ولي ضمنا اين دوره  ايران را پايه
هاي سياسي و اجتماعي آال يك جنبش فكري اجتماعي عليه اين نوع تفكر  ها در محيطمحيط فرهنگي ايران و بعد
  . آيد وجود مي در مورد پروژه مشروطه به

  به نظر شما او از عهده اين آار خوب برآمده است؟. پردازد دانيد آه آدميت يك ديپلمات بود آه به آار تاريخ مي مي

دهد آار تاريخ انديشه است و به معنايي  از يك طرف آاري آه انجام مينكته حائز اهميت اين است آه دآتر آدميت 
طور  اي و به طور حرفه اما نكته جالبي آه وجود دارد اين است آه آدميت به.  ست در معناي خيلي آآادميك و سنتي

 ايران هم او حتي استاد تاريخ هيچ دانشگاهي در. مشخص به تحصيل يا تدريس تاريخ در دانشگاه تهران نپرداخت
گذار ايران بيرون  پرسش اينجاست آه به چه دليل متفكران و محققان مهم و تاثير. اين نكته بسيار مهم است. نبود

هايي را نداشتيم آه مثال از دانشگاه تهران بيرون بيايند و  چرا مثال ما تاريخدان. اي مربوط هستند از نهادهاي حرفه
ما معموال در حوزه علوم . اين نكته بسيار جالب است. اد به سرانجام برسانندشبيه آاري را آه آقاي آدميت انجام د

رو هستيم آه يا آساني هستند آه در دانشگاه خارج  اجتماعي و انساني البته به جز ادبيات با آساني روبه
اي خارج از دانشگاه  اند اما معموال در حوزه تحصيل آردند يا ايرانياني هستند آه در ايران آارهاي مهمي انجام داده

اي تحقيق و پژوهش و فكري  ها و نهادهاي حرفه دهنده ضعف عجيب سازمان اين نكته در واقع نشان. مشغول بودند
توان به عنوان مثال مطرح آرد آه  هايي است آه مي به نظر من آدميت يكي از نمونه. دهند در ايران را نشان مي

  . خارج از اين نهادها سامان دهدمجبور شد تمام آارها و تحقيقات خود را 

  نقد شما به آدميت چيست؟

توان  طور آلي مي به. هاي زيادي نوشت او آارهاي زيادي آرد و آتاب. انگاري شود البته در اين رابطه نبايد ساده
ن هاي جديدي را آه از غرب و روسيه يا استانبول از طريق متفكراني همچو گفت آه ايشان با اشتياق يكسري ايده

اما او مطرح شدن اين افكار . آند آيد را مطرح مي به ايران مي... خان، ميرزا آقاخان آرماني، تالبوف، آخوندزاده و ملكم
ها را دليل آمدن افكار جديد و تحول جامعه ما از يك جامعه سنتي خردگريز به يك جامعه  ها و اين آدم و اين ايده

فرض او اين است آه يك جامعه از طريق يكسري  اصطالح پيش  به.داند اي آه مدرن است مي خردمند و جامعه
جالب است آه به همين خاطر ايشان . يابد ست آه تحول مي ها و تحول و تغيير ارزشي و فرهنگي ها و ارزش ايده

 و به بعد، دوره پيش از مشروطه و خود ١٩وقتي پروسه تحول اجتماعي و سياسي ايران را در اواسط قرن 
دهد به بحث يكسري نظرات و افكار  آند عمدتا البته نه صددرصد تمام قضيه را تقليل مي ا بررسي ميمشروطيت ر

اي بود آه يك نوع  دهد آه بر اساس اين روايت تحولي شروع شد آه تحول ايده و از اين طريق روايتي به دست مي
گرايي و خردستيزي آه به نظر او  جنگ و جدال خرد و خردگرايي و علم و انديشه ترقي بود عليه سنت و خرافه

از . آيد آه ايران دچار تحول شده است ظاهرا با انقالب مشروطيت و مطرح شدن يكسري روشنفكران به نظر مي
قدر آه بايد و شايد جدي  شود گفت آه ايشان دو نكته را در رابطه با تحول يك جامعه به مدرنيته آن ديد من مي

اين دوگانگي سنت و خردگريزي و روايتي چنين آه از مدرنيته وجود دارد گرچه يك بحث اين است آه . گيرد نمي
روايتي است آه آمابيش از همان اواسط قرن نوزدهم در ايران غالب شد و هنوز هم غالب است اما اين روايت 

گر نگاه هاي مختلف ايشان هم ا در نوشته. خيلي روايت بااساسي نيست و همان چيزي نيست آه در اروپا رخ داد
مثال در . توان درك ديگري آه دقيق و تاريخي باشد در مورد تحول جوامع سنتي اروپا به مدرنيته ارائه داد آنيم نمي

وجود آمدن قوه قضائيه و نظام حقوقي جديد و آال نهادهاي مدني جديد آه براي تحول  مورد تاسيس مجلس و به
گيرد،  ر آن مدرنيته دموآراسي و حتي سكوالريسم شكل مياي آه د جامعه ايران از يك جامعه سنتي به جامعه

خصوص در رابطه با احزاب آارهايي آدميت انجام داده است اما به نظر من در اين مورد  گرچه در اينجا و آنجا به
همان درك غالبي آه در ايران وجود داشت مبني بر اينكه گمان . گيرد خصوص ايشان قضيه را خيلي جدي نمي به
آورند اين يك نوع تحول وسيع و عميق  آنند و به ايران مي هاي غربي را اقتباس مي  وقتي متفكران انديشهآند مي

به همين خاطر هم هست آه ايشان به نظر من الاقل تا . است آه انجام شده است، آدميت هم همان درك را دارد
ها و مسائلي را آه   بحث٥٠ و ٤٠هاي  الويژه در س  به٣٠هاي  دانيم معلوم نيست آه در اواخر سال جايي آه مي

 جامعه دچار يكسري مشكالت و ٥٠شود، آنطوري آه در نهايت در دهه  در حوزه فكري و فرهنگي ايران مطرح مي
البته جالب است آه ايشان . گرفت يا خير شود را دقيقا متوجه شده بود يا جدي مي بست مي در نهايت بن

البته . بودند نشد... با آساني آه منقد پروژه مشروطيت و انديشه ترقي ووگو هم  وقت وارد بحث و گفت هيچ
آه به شكلي نقد » آشفتگي فكر تاريخ در ايران«اي منتشر آرد به اسم  ايشان در دوره پس از انقالب جزوه

تاب آوچك ديده نكته جالبي آه در اين آ. البته انتشار آن بسيار دير صورت گرفت. بود... احمد، شريعتي، بازرگان و آل
آرد  آند بحث مي شود اين است آه ايشان هنوز با اصرار بر اينكه تاريخ بر اساس يكسري خردمندي عبور مي مي

گيرند؛ گويي آه اين مسئله  اين مسئله را ناديده مي... احمد، بازرگان، شريعتي و آه چرا آساني همچون آل
ت و ديگران به جاي اينكه به متن اجتماعي و سياسي ايران از اين رو به نظر من اگر آقاي آدمي. سوءتفاهم است

پرداختند و اين نكته را آه چه در غرب و چه در آشورهاي ديگر در جهان سوم و چه در ايران آن چيزي آه مهم  مي
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است ساختن و پرداختن نهادهاي مدرن و دموآراتيك هستند و ما به خاطر ضعف اين نهادهاست آه دچار مشكل 
شود و به يك شكلي تمام  آيد و بعدها در زمان رضاشاه همين مجلس تضعيف مي وجود مي  مثال مجلس بهايم؛ شده

آند اما  ادامه پيدا مي... گو اينكه در زمان پهلوي ايده ايران مدرن، ترقي، پيشرفت و. دهد قدرت خود را از دست مي
اما اين مسئله در روايتي آه . شوند نهادهايي آه پس از مشروطه ايجاد شده بودند به شكست آشانيده مي

  . آدميت از تاريخ مدرن ايران ارائه داد جاي نگرفت و عمال تاثيري هم نداشت

  روي آردند؟ نويسان بعدي ما هم از آدميت دنباله اما با اين وجود بسياري از تاريخ

تفكران امروز ايران هم به دنبال در دوره بعد از انقالب به ويژه در اين چند سال اخير شاهد هستيم آه يكسري از م
.  شروع شد ارائه دهند١٩اين رفتند آه به نوعي قرائت ديگري از مشروطه و پروژه تجدد ايران آه از اواسط قرن 

نگاه ... خان و هاي آساني همچون ملكم باز هم به ايده. اند طور دقيق بر همان سبك آدميت راه رفته البته به
هاي اجتماعي و  ها و بحث آند نهادها و سازمان فتن آن چيزي آه جامعه را متحول ميآنند و بدون در نظر گر مي

اما اينها به شكلي با مطرح آردن روايتي آه از طريق . گيرند سياسي آه در متن جامعه ايران هست را ناديده مي
تفكراني هستند آه نقد م... به ما رسيد معتقدند آه آساني مانند ملكم خان، آخوندزاده، آرماني و... آدميت و
اند  اينها به شكلي آمده. اند ها و تفكر سنتي را در ايران مطرح آردند و تفكر خردمند و مدرن اروپايي را آورده ارزش

اند آه روشنفكران دوره مشروطه تفكر مدرن غربي  آند گفته البته با اعتقاد به آن چيزهايي آه جامعه را متحول مي
اند مذهب را به عنوان مبنا تحول قرار داده و سنت را در نظر   اين افراد عمدتا از آنجا آه آمده.اند را به ايران آورده

خواهم بگويم آه محققان  من مي. آنند هاي روشنفكران را نيز دوباره مطرح مي هاي مدرنيته و ايده اند پايه گرفته
آنند آه  ايتي آه آدميت دارد به نوعي القا ميها و رو خواهند با قبول پيش فرض اند و به يك شكلي مي امروزه آمده

خان در واقع يك نوع آشفتگي  هايي مثل ملكم طور دقيق متوجه نبود آه در افكار آدم آدميت مشكلش اين بود آه به
هاي سنتي را در ايران متحول آنند و  خواهند و هنوز هم قصد دارند افكار و انديشه فكري وجود دارند و اينها مي

فهمي روشنفكران دوره مشروطيت است آه ما بعدها دچار  نگري و آج آنند آه به خاطر آشفته ري ميگي نتيجه
  . مشكالت بزرگي شديم

به نظر من مشكلي آه وجود دارد به يك نوعي البته خيلي آمتر آدميت از آن اجتناب آرد و اخيرا هم دوستان 
ما . ست  مدرنيته در ايران در واقع مشكل دموآراسيآنند اين است آه بحران و مشكل محقق ما از آن اجتناب مي

بينيم آه مشق دموآراسي ما با مشكالت بيشتري به نسبت بقيه  ايران را با هر آشور منطقه مقايسه آنيم مي
وجود آمد و حتي از نظر رشد اقتصادي و صنعت هم به  در ايران همزمان با ترآيه دولت مرآزي به. مواجه نبود

بحراني ... تري به نسبت آشورهايي از جمله ترآيه مواجه بود ن گفت آه ايران با مشكالت عظيمتوا وجه نمي هيچ
هايي همچون  دان وجود آمد اين بود آه يك نوع نظام مدرن استبدادي در ايران برقرار شد و اين روايتي آه تاريخ آه به

... نديشه ترقي، سكوالريسم علم و تكنولوژي ونهايت زياد و افراطي به ا دهند با تاآيد بي هم مي... آقاي آدميت و
آن چيزي آه باعث شد مدرنيته در اروپا، هند يا در . خورد بست مي ست آه هميشه به بن از مدرنيته روايتي

وجود آوردند يا دولت مرآزي و ارتش  آشورهاي ديگر آه همعصران ما هستند موفق شود اين نبود آه صنعت را به
وجود آوردند آه دموآراتيك هستند و نهادهايي را تشكيل دادند آه اين نهادها امكان   نظامي بهبلكه. وجود آوردند به

دهد و  به نظر من در روايتي آه آدميت از مشروطه مي. سازند مشارآت مردم را در سرنوشت خودشان مهيا مي
تاب ايشان را درباره ميرزا آقاخان مثال آ. طور آلي درآي آه از مدرنيته دارد تاآيد زيادي بر انديشه ترقي دارد به

هست اما ... هايي راجع به قانون و بينيم آه گرچه بحث خوانيم مي آرماني يا ميرزا فتحعلي آخوندزاده آه مي
. ست هاي اروپايي بينيم آه مسئله دموآراسي به نظر من اصلي نيست و مسئله اصلي ايده ترقي و انديشه مي

.  از محققان و روشنفكراني آه در دوره پهلوي در حكومت بودند هم مطرح بوداين مسئله البته از سوي بسياري
دانستند و به هر حال به يك نوعي در چارچوب يك  يعني آنها خودشان را روشنفكران مترقي، روشنگر و معاصر مي

ف ديگر يك دانست و از يك طر حكومت آه از يك طرف به هر حال سكوالر بود و اين را در بيان علم و مدنيت مي
در نتيجه به جاي پرداختن به اينكه ممكن است بحراني آه در جامعه وجود . سيستم ديكتاتوري بود قرار داشتند

روند و دنبال  احمد، شريعتي و ديگران مي دارد مسائل و معضالتي آه وجود دارد و دليل اينكه آساني مانند آل
اينها هميشه به نوعي . قي هستند ممكن است همين باشدروند و منقد انديشه تر هاي هويتي و ضدغربي مي راه

اين قضيه در . دانستند هاي فرهنگي سنتي را به اصطالح مسوول اين معضل و مشكل مي فرهنگ جامعه و ارزش
آنند  هايي هم آه برخي از روشنفكران امروز ايران هم مطرح مي در بحث. شود هاي آدميت هم مطرح مي خود آتاب
  . خورد چشم مي ين مسئله مثال در آتاب آدميت راجع به اميرآبير بها. شود ديده مي

آنند تا زماني آه با اعتقاد به اينكه يك  بحث من اين است آه آساني آه در رابطه با تاريخ مدرنيته در ايران آار مي
دهد به نظر   تحول ميخواهانه هاي سكوالر و ترقي آيد و از باال جامعه را از طريق آوردن انديشه ديكتاتور مسلح مي
  . خورد بست مي من اين پروژه به بن

  تواند از روش و آثار آدميت بگيرد، چيست؟ درسي آه روشنفكري ايران مي

اي  توانيم از آدميت بياموزيم اين است آه آقاي آدميت به آار خودش به عنوان يك آار حرفه چيزي آه ما همه مي
اين بسيار قابل ستايش است آدميت آه . اي نبود ي آدميت آار حاشيهيعني تاريخ نويسي برا. گذاشت احترام مي

يكي از . آند دهد و خود را وقف آار تحقيق تاريخي مي مقام خيلي باالي ديپلماتيك در زمان شاه داشت استعفا مي
صلي خود را آه و بسياري از ما آار ا... ها و روشنفكران و هايي آه ما در ايران داريم اين است آه تاريخدان دشواري
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آار تحقيق و نوشتن است به عنوان يك آار جدي و مرآزي و اصلي 
دهيم و در آنارش  آنيم و آارهاي ديگري نيز انجام مي تلقي نمي

نكته ديگر اينكه آقاي آدميت از . هم به آار تحقيق مشغول هستيم
هاي خودش را داشت  اي با وجود اينكه پيش فرض نظر اخالق حرفه

 آه يك روايت خاص خودش را داشت ولي به خاطر و با وجودي
رو شده و از  اي خيلي عادالنه با مسائل روبه رعايت اخالق حرفه
آرد پرهيز  هايي آه مطرح مي نهايت بحث سياسي آردن بي

مثال آدميت آارهاي مهمي . اين ويژگي را آسروي نداشت. آرد مي
هما ناطق از آه  را با همكاري خانم هما ناطق انجام داد در حالي

اما اين اختالف از نظر . نظر سياسي در خط فكري آدميت نبود
صدر را آه  اين نوع سعه. شد آدميت هيچ مشكلي تلقي نمي

شايد ما بتوانيم اين ويژگي را از . بينيم آدميت داشت ما آمتر مي
وگو و همدردي و  آدميت بياموزيم به ويژه امروز آه امكان گفت

روشنفكران مهم ايران آه ممكن است اختالفات آلي يا جزئي با يكديگر داشته باشند همكاري بين محققان و 
توانيم از آن  ست آه مي نمونه همكاري هما ناطق و فريدون آدميت نمونه بسيار قابل توجهي. غيرعملي شده است

  .درس بگيريم

   

  مديون آدميت هستم

  عبدالرضا هوشنگ مهدوي 

دانستم  مي. او را به استادي قبول داشتم.  فريدون آدميت را مالقات آردم سال قبل براي اولين بار٥٠من  
در آن زمان او مديرآل سياسي در وزارت امورخارجه بود و من در همين وزارتخانه يك آارمند ساده . پيشكسوت بود

دادم و يادداشت روزي به خودم جرأت . در آن زمان قصد داشتم درباره تاريخ ديپلماسي ايران آتابي بنويسم. بودم
در آنجا در . بردم گذاشتم و نزد وي رفتم هايي آه بايد براي امضا نزد آقاي آدميت مي طرح اوليه آتابم را الي پرونده

هاي من براي بيش از نيم ساعت من را در  آدميت پس از شنيدن صحبت. رابطه با اين آتاب با ايشان صحبت آردم
وي . گشاده از پيشنهاد من استقبال آرد او با روي. بم صحبت آرديماتاقش نگه داشته و مرتب در مورد آتا

من براي يك ماموريت ديپلماتيك . پس از آن محل ماموريت هر دوي ما تغيير آرد. هاي زيادي در آن روز آرد راهنمايي
د ايشان به هلند ها نزديك بود من چهاربار به نز در آنجا هم چون فاصله. به آلمان رفتم و ايشان هم به هلند رفتند

فرستادم  هاي آتابم را آه برايش مي طور مرتب يادداشت آدميت به. رفتم و او هم يك بار به آلمان و به منزل من آمد
 منتشر شد مديون ١٣٤٩من در مورد اين آتاب آه در نهايت در سال . داد هاي الزم را ارائه مي خواند و راهنمايي مي

تا جايي . قدم و استوار بود شدت ثابت يت ناسيوناليست بود و در عقايدش هم بهفريدون آدم. فريدون آدميت هستم
پس از . آند زند، آدميت او را از اتاقش اخراج مي آه وقتي مدير هلندي آنسرسيوم نفت با آدميت به تندي حرف مي

» گالبرايت«قاي جمهوري آمريكا آ آندي، رئيس اف در آن زمان جان. شود اين اتفاق، آدميت به هند منتقل مي
شوند و  آدميت و گالبرايت در دهلي با هم بسيار دوست مي. فرستد عنوان سفير به هند مي اقتصاددان معروف را به

مدتي پس از اين . آند در اين رهگذر آدميت با گالبرايت در مورد ايران و مسائل سياسي داخل آشور ايران دردل مي
او پس از بازگشت به آمريكا آتابي را در مورد . ز هند فراخوانده شدگالبرايت ا» آندي«مسئله و پس از ترور 

نويسد مبني بر اينكه  در اين آتاب دو صفحه هم در مورد روابطش با آدميت مي. آند خاطراتش در هند منتشر مي
ستند اي ه خب هميشه عده. سفير ايران در هند رژيم ايران را قبول ندارد و منتقد سيستم سياسي در ايران است

پس از اين به ماموريت هند آدميت پايان داده . اين آتاب براي تخريب آدميت تكثير شد. آه آاري جز چاپلوسي ندارند
هاي بسيار باارزشي  گيري آرد و در عوض آتاب او از وزارت خارجه آناره. شد و پس از اين بود آه بازنشسته شد

تي در ابتدا موافق انقالب بود و حتي درصدد تاسيس يك حزب او ح. ها بسيار زياد است در مورد او گفتني. نوشت
در . سوسيال دموآرات بود و آساني هم براي اين منظور جمع شده بودند اما تحوالت بعدي مانع از اين مسئله شد

  . هر حال امروز ما اين شخصيت علمي را از دست داديم و شادي روح او را خواستاريم

  يتمتن سخنراني در مراسم آدم* 

   

  گفت مجيز آسي را نمي

  مجيد يوسفي 
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ها قبل از خدمت در وزارت امور خارجه بازنشسته  هاي بسيار باسابقه ايران است آه سال مجيد مهران از ديپلمات 
ويژه در آتاب  ها، مقاالت مختلف و به  آن را در مصاحبه او پس از آن به آار مطالعه و تحقيق پرداخته که حاصل. شد

از آنجا آه فريدون آدميت نيز چند سالي را در خدمت وزارت امور خارجه بود درباره او و . ده استخاطراتش آور
آقاي آدميت يك شخصيت علمي . آيد وگو آرديم آه در پي مي رفتارش و آثاري آه نوشته است با مجيد مهران گفت

اين دو وجه از شخصيت از . م هستنگار ه يك ديپلمات وزارت خارجه آه از قضا تاريخ. و يك شخصيت سياسي دارند
پرسشم در ابتدا اين است آه . شود اي مي  تغيير آرده و با استعفا يا عزل تبديل به يك مورخ حرفه١٣٤٩هاي  سال

دانيد و تا چه اندازه آن را اخراج و استعفاي  گيري و استعفا صرف مي گيري آقاي آدميت را يك آناره تا چه اندازه آناره
  آنيد؟  تلقي مياجباري ايشان 

به دو دليل . ترين خبرهاي زندگي من بود در ابتدا عرض آنم آه وقتي خبر فوت ايشان را شنيدم اين خبر يكي از تلخ
هاي  اول آنكه ما ديپلماتي در حد و اندازه آقاي آدميت چه در رژيم گذشته و چه در سال. اين واقعه براي من تلخ بود
شدت به حوزه تاريخ سياسي ايران و نسبتا جهان  اي بود آه به پلمات ورزيدهآدميت دي. پس از انقالب نداشتيم

دآتري علوم . ايشان حداقل به دو زبان آگاهي آامل داشت و تحصيالت عاليه را طي آرده بود. تسلط داشت
همه آتاب من به شخصه به ياد ندارم آه ديپلماتي در ايران اين . سياسي و اقتصاد از دانشگاه لندن اخذ آرده بود

نگاري ايشان به نسبت ديگران اين بود آه آدميت تنها  خالصه اهميت تاريخ. منتشر آرده باشد و آدم مطلعي باشد
آدميت از . آنند نويسي مي بينيم آه فقط داستان آرد اما امروز بعضي از مورخين را مي با سند به تاريخ نگاه مي

پرداخت  همه مباحثي آه بدان مي. يك يادداشت ننوشتهيچ وقت بدون سند حتي . نويسي وحشت داشت رمان
گاه ايشان از وزارت خارجه اخراج نشد بلكه خواست  اين مقدمه را گفتم تا بگويم آه هيچ... توام با سند و مدرك بود

  . ايشان بود آه از اين شغل استعفا دهد

  داليل استعفا ايشان چه بود؟ 

از جمله آارهايي .  شاه تبديل به يك پادشاه ديكتاتور شده بود٣٢ مرداد ٢٨دانيد از بعد از ماجراي  همانطور آه مي
آه شاه بدان عالقه داشت اين بود آه عمال خود وزير خارجه بود و وزير خارجه واقعي يك منشي در وزارتخانه 

اموريت بنابراين در اين فضا هم م. توانست گل آند طبيعتا دآتر آدميت در چنين دستگاهي نمي. شد محسوب مي
» اسناد مالكيت ايران به مجمع الجزاير بحرين«اي پيرامون  هلند و هم ماموريت هند او ناتمام ماند و چون رساله

هايي  آم از او هم مشورت ديد آه در اين مباحث و تصميمات مهم سياسي دست نوشته بود اين حق را طبيعي مي
. يار جامع و عميق به مالكيت ايران اشاره شده بوداين رساله بخشي تاريخي داشت آه در آن بس. خواسته شود

بنابراين براي ايشان ناگوار بود آه شاه بدون مشورت با وزرا و سفرا و وزارت خارجه استقالل بحرين را به رسميت 
در واقع رفراندوم واقعي در بحرين . دانستند صوري و تشريفاتي بود پرسي آه همه مي بشناسد آه آن هم با همه

تنها يك نماينده از سازمان ملل آمد و به خواست انگليس اين استقالل . گيري حقيقي صورت نگرفت د و رايرخ ندا
آدميت از . آنند و ايران را دوست دارند ها زندگي مي دانيد آه هنوز هم در بحرين ايراني مي. براي بحرين حاصل شد

 مورد غضب شاه قرار گرفت و ايشان هم استعفا اين آار شاه خوشش نيامد و به او اعتراض آرد و طبيعي است آه
اما تعجب من از آن است آه چرا پس از انقالب ايشان مورد بي مهري قرار گرفت و در اين دولت حتي حقوق . داد

چون آدميت هم آدمي نبود آه اگر اشتباهي آرده عذرخواهي آند يا اينكه مجيز . بازنشستگي او هم پرداخت نشد
در صورتي آه حقوق بازنشستگي مبلغي . گرفت سفانه تا روز مرگ به هيچ وجه حقوقي نميمتا. آسي را بگويد
شود و متعلق به همان آارمند است آه در داخل صندوق وزارتخانه  ها از اصل حقوق آارمند آسر مي است آه سال

  . فهمم آنند من منطق آن را نمي متبوعه است اما چرا اين را قطع مي

   با ايشان داشتيد؟ شما هيچ حشر و نشري

چون من مامور وزارت خارجه در لندن بودم و ايشان مامور نيويورك . من سه، چهار بار بيشتر اين مرحوم را نديدم
  .بودند

  سمت ايشان در اين دوره چه بود؟ 

يكي از اشكاالت وزارت خارجه هم اين بود و هست آه . ايشان نفر دوم نمايندگي ايران در سازمان ملل بود
  . هاي ايشان آگاه بودم اما به شخصه از مطالعات و نوشته. خبر بودند ها از همديگر دور و از هم بي رمندان آن سالآا

  دانستيد يا يك مورخ؟  شما خودتان آدميت را بيشتر يك سياستمدار مي

ايشان خيلي . يابي آگاه نبود اگر حقيقت را بگويم ايشان از يك نظر سياستمدار خوبي نبود، چون به آيين دوست
ايشان . شود مذموم است اي مفيد باشد ولي وقتي به مرز تكبر نزديك مي اگرچه شايد غرور تا اندازه. متكبر بود

دوستان نزديكش آه در . خيلي آم جوش و خروش بود. آمتر آسي را قبول داشت چه در تاريخ و چه در ديپلماسي
آدميت گوشت تلخ بود و اين براي يك . رسيد دست هم نميآخر عمر با او حشر و نشر داشتند حتي به انگشتان 

ديپلماسي يك هنر است و شما بايد به دوستان خود اضافه آنيد، اما آنچه آه يادم . ديپلمات صفت مثبتي نيست
  . ها زياد شده بود است دشمنان ايشان طي اين سال
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آيفيت اين ارتباط . زاده بود  ايشان با تقيام ارتباط هايي آه در روابط اجتماعي ايشان من شنيده يكي از شائبه
  چگونه بود؟ 

زاده به ايشان اين  تقي. خواند سفير ايران در لندن بود زاده در زماني آه ايشان در دانشگاه لندن درس مي تقي
 record يا in the officeفرصت را داد آه بيشتر دوره تحصيل در لندن و در دانشگاه باشد يا در آرشيو وزارت خارجه

the officeها بيش از اينكه در آار خود حضور داشته باشد  آدميت در همه اين سال. آوري آند  تا اسناد الزمه را جمع
زاده بد  اما پس از پايان تحصيالت آدميت تا آخر عمر از تقي. هاي وزارت خارجه انگليس يا در دانشگاه بود در آتابخانه

زاده در حق آدميت خيلي کمک آرد اما آدميت پاسخ خوبي به  تقي. كردممن هنوز هم رمز آن را پيدا ن. گفت مي
آرد آه  زاده او را وادار مي گويند آه تقي مي. هيچ دليلي براي اين آار وجود نداشت. زاده نداد هاي تقي نيكي

  . هاي آدميت نيست ايي براي بدگويي آارهاي نوشتاري او را ماشين بزند اما اين هم دليل موجه

  ايد؟  اي از اين بدخلقي با ايشان داشته ن هيچ تجربهخودتا

گشتم وقتي به دهلي رسيدم پنج دقيقه  مي يك بار وقتي از ماموريت ژاپن بر. من يك برخورد خيلي آوتاه داشتم
شان از اتاق آارمندان فاصله زيادي دارد و اصوال  هاي در آنجا ديدم آه اتاق. وقت گرفتم آه بروم به مالقات ايشان

ها  ايشان نه از هندي. ايشان نفر دوم سفارتخانه ايران در دهلي بود. دهد سي را هم به اتاق خود راه نميآ
اما با همه اين . اي خيلي سرد برخورد آرد با من هم در همان ديدار چند دقيقه. آمد نه از همكارانش خوشش مي

. نگاري ايران بود ديپلماسي ايران و نيز تاريختوصيفاتي آه عرض آردم درگذشت ايشان يك ضايعه اسفناك در تاريخ 
من اعتقاد دارم آه طي يکصد سال اخير ما حتي پنج نفر در وزارت خارجه نداشتيم آه هم دپيلمات برجسته و هم 

  .مورخ علمي باشد

  ها آساني هم سطح ايشان بودند؟  طي اين سال

  . نگاري دانست تراز ايشان در حوزه تاريخشايد بشود عباس اقبال آشتياني را هم. من آسي را سراغ ندارم

  .مرحوم اقبال آه در وزارت خارجه نبود بلكه بيشتر يك دبير تاريخ و ادبيات بود

اقبال با . هاي خارجي دسترسي پيدا نكرد اقبال هرگز به آتابخانه. بله، البته اقبال هرگز امكانات آدميت را نداشت
آنم آه  من اشاره مي. اي را منتشر آند د توانست آارهاي قابل مالحظهاسناد و مدارآي آه در زمان او موجود بو

  .اين آتاب هم قلم شيوايي دارد و هم خيلي دقيق نوشته شد. فردي است به آتاب تاريخ مغول ايشان اثر منحصر

 نوشته  سالگي٢١را در سن » اميرآبير و ايران« ام اين است آه ايشان آتاب  پديده عجيبي آه من در آدميت ديده
انگيز است  خيلي شگفت.  سالگي منتشر ساخته است٢٧خان سپهساالر را در سن  حسين يا آتاب ميرزا. است

اي را در اثرش منتقل آند؟ ارزيابي شما اين  آه آدمي در اين سن و سال بخواهد چنين قلم شيوا و مفاهيم پخته
  است آه اين آتاب مستقال و به تنهايي نوشته شده است؟ 

مشيرالدوله . ها منشي جعفرخان مشيرالدوله بود و با ايشان همكاري داشت ميت، آقاعباسعلي آدميت سالپدر آد
البته . ها هم معتقد بودند آه پايه ماسون را او در ايران بنياد گذاشت بعضي. هم از سفراي ايران در استانبول بود

ت رجال مهمي آمد و شد داشتند و ناچارم آه از گروه طبعا در خانه آدمي. اقوال اينگونه است. دانم اين را يقين نمي
هم سخن به ميان آورم آه شايعاتي است آه مرحوم آدميت و پدر ايشان يك انجمني را به نام » جامعه آدميت«

اي اين قول را مردود  اما عده. ها بود جامعه آدميت تاسيس آرده بود و اين جامعه يك آپي از انجمن ماسون
به هر . شدت از ماسون بيزار بود مصدق به. استعفا داد آتر مصدق خودش عضو اين گروه بود و بعدا چون د. دانند مي

دآتر آدميت تحت تاثير اين . حال منظور من اين است آه پدر ايشان مشهور بود و با بزرگاني حشر و نشر داشت
زنم  حدس مي. شد  محسوب مياين محافل هم در زمان خودش يكي از محافل ناب سياسي ايران. نوع محافل بود

  . آه اين نوع اتفاقات در زندگي آدميت خيلي موثر بود

اي را در روزهاي آخر زندگي مرحوم عبدالحسين نوايي ترتيب داده بودم آه ايشان معتقد بود آه  من مصاحبه
تقاد داشت او اع. است» جامعه آدميت«هاي آدميت آه پيرامون مشروطيت نوشته شده به شدت تحت تاثير  آتاب

  ديد؟  حتي نقش پدرش را در اين مورد خيلي پر رنگ مي. آه آدميت همه تاريخ را نديده است

گويند هر سندي آه در منزل مشيرالدوله بود بعدها مورد استفاده  مي. چون آدميت خيلي سند داشت. بعيد نيست
  .  يكي دسترسي داشته باشدشناسم آه به چنين اسناد درجه من مورخي در ايران نمي. ايشان قرار گرفت

  دانند؟  اي از آثار ايشان را حاصل يك آار جمعي مي اقوالي هم هست آه پاره

 روشنفكر انتخاب ١٠اگر ما طي اين يكصدسال بخواهيم . اما آدميت مرد آزاده و آزادانديش بود. من اين را نشنيدم
هاي ملي  آدميت دغدغه. ده و تالبوف گرايش پيدا آنددر نتيجه ايشان به آخوندزا.  نفر بود١٠آنيم ايشان در راس آن 
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در . نوشت شد هرگز آن را نمي اگر از عمق و ذات يك ماجرا آگاه نمي. واقعا به دنبال حقيقت بود. و وطني داشت
حوزه آاري هم من ايمان دارم آه فريدون آدميت هرگز متملق شاه و دربار نبود و به همين جهت هم آن سيستم به 

  . خواست و آدميت چنين شخصيتي نداشت شاه چاپلوس و مجيزگو مي. ه فعاليت بيشتر نداداو اجاز

 با دستگاه پهلوي ٤٠هاي دهه  اي نشد با آنكه ايشان در سال در دوران پس از انقالب هم هرگز به ايشان توجه
  مشكل پيدا آرد اما اين امتيازي در اين دوره محسوب نشد؟ 

ستيزي آرده باشد  شايد در تحقيقات خود اشاراتي به دين. شان سر ستيز با دين نداشتدانم، اما اي من واقعا نمي
  .هايي ايجاد آرد نكاتي هست آه يك آدورت. گاه علنا مخالفتي با دين ابراز نكرد اما خودش هيچ

  اي براي مثال داريد؟  هيچ نكته

. تنباآو معتقد بود آه چنين فتوايي موجود نيستشيرازي نسبت به تحريم  اهللا ميرزاي مثال ايشان در مورد فتواي آيت
و » ايم ما چنين فتوايي را نديده« شاه گفته است  شاه را دارم آه ناصرالدين گويد آه من خط ناصرالدين ايشان مي
شيرازي تنباآو را تحريم  من هم در هيچ سندي نديدم اما وقتي آه اين شايعه پيچيد آه ميرزاي« : گويد آدميت مي

  ».شيرازي هم اين مسئله را نفي نكرد خود ميرزاي. سي نرفت اين فتوا را ببيندآرده آ

  شيرازي درباره تنباآو وجود دارد چيست؟  پس اين متني آه از ميرزاي

خواست  آدميت بعد از استعفا از وزارت خارجه دلسرد شده بود، حتي نمي. گويد من چنين سندي نديدم آدميت مي
آه خيلي زيبا » آشفتگي فكر تاريخي« اي بود به نام  آاري آه از اين مرحوم خواندم جزوهمن آخرين . آسي را ببيند

  .و قشنگ مسائل را بازگو آرده بود

  شما چه برداشتي از اين جزوه داريد؟

حتي يك بخش از . نويسي زمان حاضر بود آه غالبا بدون دقت و آمتر با منبع و ماخذ است ايراداتي در مورد تاريخ
جالل با آن قلم آشفته و «در بخشي از مقاله آورده آه . احمد زده است اي هم به جالل آل ك آنايهمقاله ي
آورد و از جمالت آوتاه آوتاه  پسنديد آه مبتدا و خبر را پس و پيش مي نگارش جالل را نمي در واقع » اش شلخته

  .آرد استفاده مي

   شده بود؟  »موضوع «احمد براي آدميت يك  آنيد آه چرا جالل آل تصور مي

خواست اين پرده را باال  به نظرم آدميت هم مي.  به صورتي عجيب يك الگو شده بود٥٠هاي  احمد در سال چون آل
  .فقط چند تا داستان نوشته است. احمد چندان نويسنده ارزشمندي نيست بزند آه آل

  http://shirva.blogspot.com  

  ! شناسي آدميت 

"  ." هاي پس از انقالب نداشتيم ما ديپلماتي در حد و اندازه آقاي آدميت چه در رژيم گذشته و چه در سال

شود مذموم  اي مفيد باشد ولي وقتي به مرز تكبر نزديك مي اگرچه شايد غرور تا اندازه. خيلي متكبر بودايشان "
دوستان . خيلي آم جوش و خروش بود. ايشان آمتر آسي را قبول داشت چه در تاريخ و چه در ديپلماسي. است

آدميت گوشت تلخ بود و . رسيد مينزديكش آه در آخر عمر با او حشر و نشر داشتند حتي به انگشتان دست هم ن
ديپلماسي يك هنر است و شما بايد به دوستان خود اضافه آنيد، اما . اين براي يك ديپلمات صفت مثبتي نيست

  ." ها زياد شده بود آنچه آه يادم است دشمنان ايشان طي اين سال

ي آمتر از دو  گفته آن هم به فاصله! نفرنفر در توصيف فقط يك  ي اول و پاراگراف دوم را فقط يك اگر بگويم آه جمله
ي آارگزاران   ي روزنامه آنيد؟اين جمالت را آقايي به نام مجيد مهران آه به گفته سه دقيقه چه حسي پيدا مي

. ي فريدون آدميت گفته اي درباره ي آتاب خاطراتش است، در مصاحبه باسابقه و نويسنده" بسيار"ديپلماتي 
  " اين آقا رو بخونمدوست دارم آتاب خاطرات"

http://shirva.blogspot.com/
http://shirva.blogspot.com/
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ي تاريخ ديپلماسي  تصورش را بكنيد آه آسي اين صحبت هاي آقاي مهران را معياري قرار بدهد براي قضاوت درباره
  !داند واي به حال بقيه ديپلمات ما متكبري است آه آداب معاشرت نمي"  ترين گنده"ايران؛ وقتي آه 

 *  

دهد آه آرام  ي مرحوم آدميت نشان مي ي امروز آارگزاران درباره اما گذشته از اين هنرمندي؛ بعضي مطالب شماره
ي مشهور محمد قائد عمل  شود، اي آاش بتوانيم به جمله آرام نوع رفتار ما با افراد مرده دارد به بلوغ نزديك مي

  ". ي انضباط بدهيم و بگذاريم آه استراحت آنند گان نمره به مرده. "آنيم

   

  

  به ياد دآتر فريدون آدميت 

  آريم قصيم 

   وز شمار ِخَرد هزاران بيش                  از شمار دو چشم يک تن کم

د چيزها، و نه بدانسته جز چيز روشن و پيدا، و نه بداننده جز ما به لفظ دانش نخواهيم جز روشني و پيدايي وجو«
و به بي دانشي نخواهيم مگر پنهاني و پوشيدگي وجود چيزها، و نه بنا . علت و سبب روشني و پيدايي چيزها

  . مگرپوشيده و پنهاندانسته 

جهان ... ما به جهان عقل جهان آگهي و بيداري و روشني و صفاي وجود خواهيم
و خرد جهان بيداري است که وجود هرحقيقت درخود به خرد روشن توان دانش 
  .»يافت

  مصنفات افضل الدين کاشاني

  »انديشه هاي طالبوف تبريزي«نقل درتارک کتاب

من طهمورث هستم، قراربود زنگ بزنم به شما و وضع فشار خونم … سالم دکتر،«
ردرد و فشار عصبي ظاهرًا که بد نيستم، البته گاهي س… بله،… اطالع دهم

اگر فرصت کرديد امشب، يا فردا شب سري بزنيد، خودتان چک …بله،…هست 
  ».شوم بفرمائيد، سپاسگزار مي

را 

مگراين که … رفتم خدمتشان طبق قرار و مداري که با هم داشتيم، پس فرداشب هر تماسي مي!  بود١دکترآدميت
  . شد وضعيت اورژانس مي

خاطر سالمت جسمي، بلکه بابت  نه به. نگران حالشان بودم. شدم  ميهميشه ازشنيدن صداي دکتر خوشحال
اللهيها و ديگر عمله اکره خميني بريزند  ترسيدم حزب مي. دار شده بودم يي که عهده وضع امنيت ايشان و وظيفه

  …روشنفکري ايران معاصر را با خود ببرند» يکه«منزلشان و اين مرِد 

که هنوز ايران بودم، و نيز بعدها، اغلب خطر ) ٦٣ الي ارديبهشت ٦٠خر تابستان اوا(درآن سه سال پرالتهاب و تنش 
هاي رذيالنه پادوهاي سياسي ـ مطبوعاتي خميني نسبت به ايشان در  خودم شاهد حمله. رفت چنان يورشي مي

اني ـ مثل علي هاي تازه به دوران رسيده، يا کس رجاله. شد ها شديد مي اين و آن روزنامه بودم و گاه اين َهجمه
… ـ که زير چتر خميني، پا به رکاب وزارت داشتند، با قلم اندازکردن سريالهاي مجعول تاريخي درکيهان و اکبرواليتي

  .پرداختند خود را مي» سهم امام«اهانت به تأليفات و شخصيت علمي دکترآدميت، 

يکي ازرفقا . ن وضع امنيت ايشان بوديمطي سالهاي بعد از بهارآزادي، در گروهي که فعاليت سياسي داشتم، نگرا
گفته بودند تلفنهاي تهديد . شد برد و جوياي وضع و حال مي نشريه را برايشان مي. با دکتر رابطه داشت

خواست  ولي دکتر نمي. شد ديدمشان همين خبرها تکرارمي بعدها که خودم مي… مشکالت ديگر و… شود آميزمي
  . دخانه عوض کند و به اصطالح مخفي شو
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ما براي زندگي دراختفا، درصورت لزوم جا به جا کردن و حتي فرار دادن رفقا و شخصيتهاي فرهنگي ـ سياسي به 
  . خطر افتاده امکاناتي سراغ داشتيم

 که به همت و ابتکار آقاي رجوي شوراي ملي مقاومت تأسيس شد، برخي از رفقاي آن زمان ٦٠تابستان سال 
پزشک بودن محمل . امه کسب اطالع از وضع دکترآدميت را من به عهده گرفتمآن وقت اد. عازم پاريس شدند

  .مناسبي براي رفت و آمد بود

يي در خيابان  طبقه هم کف ساختمان سه طبقه. دفعه اول طبق قرار قبلي به هيأت پزشک به منزل ايشان رفتم
بعدها . غيرازدکتر کسي آن جا باشدرسيد  به نظرنمي. االلباب کردم خودشان بازکردند سرساعت دق. يوسف آباد

من پيشتر دکتر را . درطبقه سوم آن خانه برادرشان سکونت داشتند. کردند دانستم که از مدتها قبل تنها زندگي مي
چون يک  مردي بلند باال، با لباس آراسته، متين و موقر، هم. شدم چند بار ديده بودم ولي از نزديک تازه آشنا مي

صورت با پيشاني صاف و بلند، چشماني باهوش و مهربان از پشت عينک سياه  خوش. گياستاد دانشگاه فرن
  . کرد شاخي، که چهره ايشان را کمي الغرمي

طور رابطه تقريبًا سه  اين… در اتاق پذيرايي ساده و پاکيزه شان، با لطف و صميميت خاص از من پذيرايي کردند و 
با آن که از . شديم تعارف وارد گفت و گو مي رفتم، بي راغ ايشان مياز آن به بعد هر وقت س. ساله ما شروع شد

رفتند، بسيار مستفيض  مصاحبت ايشان، که استادي يگانه در شناخت تاريخ سده گذشته و حال ايران به شمار مي
  نخست هر هفته يک بار و سپس٦٠پائيز و زمستان . کردم زياد وقتشان را نگيرم شدم، ولي اوايل سعي مي مي

بايست نامها و  براي تماسهاي تلفني طبعًا مي. زدم هاي بيشتر، با قرار قبلي، به ايشان سرمي با فاصله
گفتند چون اين اسم يکي از . را خودشان انتخاب کردند» طهمورث«اسم مستعار . داشتيم محملهايي مي

من روزي چند ساعت در مطبي آن سالها . تماس ما دو طرفه بود. ماند برادرانشان است، بهتر در خاطرشان مي
وضع فشارخون و «قرارشد به آن جا تلفن کنند و راجع به حال و روز و . کردم جنوب شهر تهران کار مي

. شان هم خيلي خوب نبود البته، وضع سالمتي جسمي. ـ يا آزار و اذيت رژيم ـ مرا درجريان بگذارند» سردردهاشان
با اين حال، کماکان . آورند د، مداوم روزي سه چهار ساعت بيشتر تاب نميتوانند طوالني کار کنن گفتند ديگرنمي مي

  . کردند روي تأليفات جديد کار مي

کردم دکتر از دلواپسي صميمانه و آميخته به احترام و وظيفه  احساس مي. رفته رفته، روابط ما صميمانه شد
  . ديد، خشنود بود شناسي که از نسل جوانتر سياسي نسبت به خود مي

کرد که هيچ، با  کرد، شکايتي نمي با آن که آشکارا در وضع سختي زندگي مي. يي داشت ايشان شخصيت وارسته
بحث کوتاه سياسي . روابط ما به تدريج گرمتر شد. خواست امداد رساند علو طبع و بزرگواري حتي اين جا و آن مي

رسيد به  وراي ملي مقاومت به دستم مييا حتي مطاليي که از ش» پيام آزادي«وقتي نشريه . کرديم هم مي
پرسيدند و نظر مرا نسبت به  يبيشتر از مسائل جاري مي. کردند جو مي و دادم، ضمن تشکر، پرس ايشان مي

من هم به نوبه خود از مسائل تاريخي که ابهام و … خواستند بدانند حرفهاي خميني و وقايع و رويدادهاي روز مي
راجع به طالبوف يا رسولزاده و سلطانزاده و برخي ديگر از قديمترين . کردم سار ميناآگاهي داشتم ازايشان استف

دکترآدميت رازدار و . داد پرسيدم و ايشان با روي خوش و حوصله جواب مي شخصيتهاي سياسي چپ ايران مي
کرد و  در گفت و شنود به طرف صحبت توجه داشت و با دقت به سخن وي گوش مي. خيلي وقت شناس بود

ازاين که در ايران اين قدر . کرد بسيار نکته سنج و موشکاف بود، گاه مزاح و مطايبه هم مي. داد حوصله به خرج مي
دکترکشاورز، ساعدي ، : شمرد نمود و نامهاي قديم و جديد را مي پردازند ابراز تعجب مي اطبا به سياست مي

  … هزارخاني و

از سر لطف وقت . ام کردم، اول ازهمه آن را بردم خدمت دکتررا تم» جباريت«  که ترجمه کتاب٦٢اواخر سال 
پيشنهاد کردند . مطلب و ترجمه را ستودند و آن را مفيد و مناسب زمانه دانستند. گذاشتند و آن را مطالعه کردند

ري بعد صحبت افتاد به اين که کدام ناش. تکميل کنم، که با ميل پذيرفتم» نقد و تحليل جباريت« نام آن را به 
من . کرد ـ به چاپ رساند يي را ـ که تداعي وضع هواداران و حاکميت خميني را مي شود چنين متن گزنده حاضرمي

ايشان با محبت خودشان پا پيش گذاشتند ناشري را سراغ کردند و چندي بعد مرا . شناختم کسي را نمي
  . ين کاررا داشتند و زحمت آن را قبول کردندفرستادند به دفتر انتشارات دماوند پيش خانم دکترکوبان، که شجاعت ا

آخرين بارکه خدمتشان . دکترآدميت درجريان بودند. شدم بايست از ايران خارج مي  مي٦٣متأسفانه دراوائل سال 
ايشان از سر لطف، دو نسخه از آخرين کتابهاي . ، مدتي دراز از هردري سخن گفتيم)٦٣ارديبهشت(رسيدم 

دارم، به رسم هديه  دانستند دوست مي را که مي) هاي طالبوف تبريزي ريخي و انديشهتشتت در فکر تا(خودشان 
لطف و محبت ايشان، ازطريق نامه هاي خانم کوبان ادامه . رويشان را بوسيدم و وداعشان گفتم. برايم امضا کردند

  . يافت

» طهمورث« ياد آن ديدارها با تمام آن روز به . چند روز پيش وقتي خبر فوت ايشان را شنيدم، سخت متأثر شدم
دلم گرفت . بزرگ ايراني را باز خواندم» مورخ فلسفي«کتاب طالبوف را جستم، يک بار ديگر مقدمه آموزنده آن . بودم

کتاب را بستم و گذاشتمش کنار قاب عکس پدر مرحومم روي قفسه کتابها که پشت سنگي خوش . که ديگرنيست
  . يادش به خير:  خوش روي صيقل سنگ نوشتهدوستي به خط. تراش جاي گرفته است
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  رسم نيك

رسم نيکي است که درسوگ درگذشت بزرگان فکر وفرهنگ ميهن خويش، به کوري چشم دشمنان واليت فقيهي 
به همين مناسبت از خوانندگان محترم اجازه انتخاب . يي از تأليفات ذيقيمت آنها را بازخوانيم ايران و ايراني، نوشته

  :مي گيرم

حقيق من درتاريخ افکاراجتماعي و سياسي قرن گذشته که درچند کتاب انتشار يافته و با ايدئولوژي نهضت ت«
  :شود، بر رويهم چند جهت مشخص دارد مشروطيت تمام مي

انديشان و نوآوران افکار؛  هاي متفکران اجتماعي به طور اخص؛ شناخت شيوه تفکرکلي روشن بررسي انديشه
  .هاي فکري حرکت مشروطه خواهي نظام کهن؛ و ريشهتحول فکرسياسي درون 

درجهت اول، به شخصيت فردي و تأثيرش در عقايد و آراي هر نويسندة اجتماعي، نگرش کلي و سرچشمه افکار او 
  . ام ، تحول آن در گذشت زمان، و خاصه به رابطه افکار با مسائل اجتماعي و سياسي زمانه توجه داده

هاي مشترک عقايد متفکران و نويسندگان اجتماعي را به دست  ه ترکيب کلي از رگهدر جهت دوم، سعي کردم ک
تأکيدم . دهم ، آنان که ترجمان جريانهاي فکري جديد بودند و به طرد ابهامات ذهني و تاريک انديشي برخاستند

 تبدل افکار گرچه عامل. براين بود که انديشه ها در عين اين که آفريدة ذهني آدمي است زادة جامعه است
ها تحت تأثير همان افکار انکار  اما تحول جامعه… هاي مشرق زمين تماس با مغرب بوده است درسرتاسر جامعه

  . ناپذير است

در جهت سوم، سير تحول فکرسياسي را درون نظام حاکم شناساندم، نظامي که تحت تأثير فشار حوادث، 
بر تعرض و سلطه مغرب زمين ـ گرفتاربحران گشت و شکستهاي نظامي و سياسي، ناتواني اقتصادي در برا

کار آن نيک  هاي اهل دولت و حتي عامالن محافظه بحراني که درنوشته. اش از درون مورد تهديد قرارگرفت هستي
  …کند جلوه مي

در جهت چهارم، همان اندازه به تحليل نظري از فلسفه سياسي مشروطگي پرداختم که خواستم تعارض تعقل 
اما کار مورخ فلسفي به اين جا پايان .  جديد را با بنيادهاي سياسي کهن، در جامعه متحول باز نمايماجتماعي

پس از غور و بررسي همه آن جهات مختلف، بايد ترکيب منسجمي از مجموع آن عقايد و آرا و جريانهاي . يابد نمي
  .» در وجه شرطي آوردماز اين رو آن را. فکري به دست بدهد، اگر از اصل انسجام پذير باشند

گوشي را . ، نوشته فريدون آدميت تلفن مطب زنگ زد»هاي طالبوف تبريزي انديشه« به نقل از مقدمه کتاب -
  : برداشتم

  پانويس

 سالگي درتهران بدرود ٨٧درسن ) ١٣٨٧( فروردين امسال ١٠ شمسي، در ١٢٩٩ دکتر فريدون آدميت متولد - ١
اميرکبير، بعدها يکي از پرفروش ترين : تز(التحصيل حقوق و علوم سياسي شد سالگي فارغ٢١وي در . حيات گفت
به ) پدرش قبًال فوت کرده بود(بايست براي امرار معاش کار کند  ، در همان دوره دانشجويي چون مي)کتابهاي وي

ايران به لندن  به مأموريت دبيري سفارت ١٣٢٣خدمت وزارت خارجه درآمد و پس از پايان تحصيل در ايران در سال 
پس از . همزمان در دانشكده علوم سياسي و اقتصاد لندن، تاريخ و فلسفه سياسي خواند و دآترا گرفت. رفت

 به ماموريت در نمايندگي ايران در سازمان ملل متحد رفت، در دوران مأموريتش آتاب ١٣٣٠بازگشت به ايران در 
در مهر . الملل را به انگليسي نوشت و در نيويورك منتشر آرد تحقيق در تاريخ ديپلماسي و حقوق بين: جزاير بحرين

 سالي کرسي ٢٠دآتر آدميت همزمان .  سفير ايران در الهه و دو سال بعد سفير ايران در هندوستان شد١٣٣٩
سالگي از خدمت دولتي با ذکر يک جمله ٤٢در . دادگاه الهه را داشت» ديوان دائمي حكميت«المللي در  داور بين
بعد يکسر به کار پژوهش تاريخ سده . »آقاي وزيرخارجه تقاضاي بازنشستگي دارم«: فا داد که شهرت يافتاستع

يکي از ويژگيهاي خاص آثار فريدون آدميت، دسترسي او به منابع خطي و . گذشته ايران و نگارش مشغول شد
داشته و بخشي را هم خود بسيار مهم زمان مشروطه است که بخشي از آن در کتابخانه شخصي پدر او وجود 

  . تهيه کرده است

  :آوريم اين جا مهمترين آنها را مي. کتاب٢٥فهرست آثار و تأليفات وي طوالني است، بيشتر از 

  ـ شورش بر امتيازنامه رژي

  ـ ميرزا فتحعلي آخوند زاده،

  ـ انديشه هاي طالبوف تبريزي
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  ـ ميرزا آقاخان کرماني 

  ر عصر سپهساالرـ انديشه ترقي و حکومت قانون د

  ـ فکر دموکراسي اجتماعي در نهضت مشروطيت ايران،

  ـ فکر آزادي و مقدمه نهضت مشروطيت ايران، 

  ـ مجموعه مقاالت تاريخي،

  ـ آشفتگي در فکر تاريخي،

  ،)با هما ناطق( ـ افکار سياسي واجتماعي اقتصادي در آثار منتشر نشده دوران قاجار

  رياهللا نو ـ عقايد و آرا شيخ فضل

  .ـ انحطاط تاريخ نگاري در ايران

آن .  ـ کتاب طالبوف دکترآدميت و برخي ديگر از کتابهاي آن زمان ايشان در همان انتشاراتي دماوند درآمده بود٢
کنترل بعد از چاپ صورت . شد کتاب را بدون جواز ارشاد چاپ کرد زمان اگر ناشري جرأتش را داشت، هنوز مي

  .گرفت مي

 از ايران رفتم، بنا به اطالعي که از خانم دکترکوبان دريافت کردم، گويا بعد از چاپ سوم و ٦٣هشت من اواخر ارديب
ريزند به چاپخانه مربوطه و همه موجودي کتاب را  پخش کتاب که آن را خوانده بودند، نوکران استبداد مي

  .بندند کنند و چندي بعد هم انتشاراتي دماوند را مي خميرمي

  ٩٠٢يه مجاهد شماره به نقل از نشر

  

    


