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١.  
پذيرد متنى جديد  رفته مى بخشى از جامعۀ فرهنگى ايران هم رفته

 زيادى حسب حال مربوط به تاريخ قديم آه در برابر داريم در واقع تا حد
 “.يكسره تاريخ معاصر است”بـِنـِِدتـّو آروچه گفت تاريخ   .امروز ماست

شايد بد نباشد قدرى تخفيف بدهيم و بگوييم بازتاب طرز فكر ماست در  
  .وقايع روزگار پيش، يا انعكاس آن وقايع است در چشم ناظر معاصر

  
ى اين خطر را در زورگنجاندنِ  گذشته در قالب فكر امروز از يك سو، به

پى دارد آه ناخواسته نتيجه بگيريم فكر، مستقل از اوضاع و احوال، 
ما آه قضاوت دربارۀ رفتار ديروز شخص خودمان با  . ازلى و ابدى است

دانيم مشكل بتوانيم آدمهاى سابق و  چهارچوب امروز را منصفانه نمى
 انسان  از سوى ديگر، .اسبق را روى ترازويى آخرين مدل وزن آنيم

وقتى ادعايى  . نداند) داند داند آه مى و مى(داند  تواند آنچه را مى نمى
دانيم نتيجۀ عملى آن  خوانيم و مى شده در زمانهاى پيش را مى مطرح

ديدن اين دو آسان نيست؛ ناممكن هم نيست،  حرف چه بود، جداگانه
  .دادن به فريب نياز دارد اما به قدرى خودفريبى و تن

  
آردن بخشى از خوانندگان ايرانى به  سانى آه طرز نگاهيكى از آ

آدميت روش،   .گذشته را تا حد زيادى تغيير دادند فريدون آدميت بود
نويسى ايران آرد و با اين اسلوب نوين به  لحن و نثرى جديد وارد تاريخ

 .درآى تازه از تاريخ آشورش در قرنهای نوزدهم و ابتداى بيستم رسيد
پيوندى ميان آگاهى امروز ما و آگاهى از طرز فكر اين درك شامل  

  .انسانهاى روزگار گذشته است
   

در روش او، شخصيتهاى تاريخى به دو دسته خوب و بد تقسيم 
شوند، آه خوبها نماينده طرز فكر امروز ما و بدها مخالف آن  نمى
از برخورد خشن  . اند نّيت خير دارند همۀ آدمها مدعى بوده  .باشند
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اند؛  ، يا در واقع منافع متضاد، آتشى به پا شده و آسانى سوختهنيتها
برخوردها همچنان در   . اند آسانى هم به آباب مطلوب خويش رسيده

اصطالح خوبها و  جنگى مغلوبه ادامه دارد و چنين نيست آه تكليف به
  .بدها يكسره شده باشد و همه رفته باشند پى آارشان

  
وظيفۀ ما در برابر تاريخ اين است آه آن را تنها ”به نظر اسكار وايلد، 

پنج قرن پيش از صدور اين جملۀ رندانه، رشيدالّدين “ .دوباره بنويسيم
اى آه طبيب و مشاور غازان  آورده اللَّه همدانى، يهودىِ  اسالم فضل

خان، حكمران مغول ايران، بود به فرمان ولينعمتش تاريخی جامع 
رشيدالّدين  .شده فراهم آرد لك شناختهدربرگيرندۀ تمام مردمان و مما

براى تاريخ چيْن دو محقق چينى به ايران آورد، براى تاريخ هنْد زاهدى 
بودايى از آشمير احضار شد و مشاور او در مطالب مربوط به اروپا يكى 

 .از سفراى پاپ بود
 

  
 با آن همه دقت و خالتواري  جامعدر جهان تا آن زمان آتابى به شيوۀ يگانۀ 

با اين همه، در عصر صفويه با ورود    .زحمت و تحقيق تدوين نشده بود
گستردۀ اطالعات از غرب، آهنه شده بود و در قرن هجدهم، با رسيدن 

نكته  . نتايج تحقيقات مورخان عصر روشنگرى به استانبول، عتيقه بود
ه نبود؛ نوع نگاه اللَّ تنها در تغييرهاى جهان پس از عصر رشيدالدين فضل

آن تحقيقات از جمله سبب شد   . به گذشته اساسًا عوض شده بود
هاى  مردم ايران امروزى بدانند تاريخ واقعى اين سرزمين غير از افسانه

  .جمشيد جم است
  

نكته اين نيست آه تًاليفات احمد آسروى و فريدون آدميت چه وقت 
آه التواريخ  جامعخالف آهنه و منسوخ خواهد شد؛ اين است آه اينها، بر

اند،  چند قرن مرجع اهل نظر بود، تاآنون حتى وسيعًا خوانده نشده
دانند تاريخ را دوباره  درست به همين سبب آه بسيارى وظيفه خود مى

ناظرانى از ملتهاى ديگر هنگام پرداختن به  . باره بنويسند باره و ده و سه
ن تاريخ مورد توافق اين آشور عنوا اند چيزى به زمينۀ تحوالت ايران نوشته

  .در قرنهاى نوزدهم و بيستم وجود ندارد
  

مثًال دربارۀ نادرشاه افشار   . در مورد قرنهاى پيشتر هم وجود ندارد
منابعى معتبر نوشتۀ خارجيان در دست است اما ايرانيها از او شناختى 
چندان بيش از حمله به هند و چپو دهلی و الماسهاى مشهور و تخت 

 صفويه ِ بحث دربارۀ سياست نادر در ادامۀ آشورسازى  .وس ندارندطاو
اش براى گنجاندن شيعۀ جعفرى  به طرح متهورانه . بينهايت دشوار است

رسيم، ادامۀ بررسى چنان خطرناك  در رديف چهار مذهب اسالم آه مى
 “.هم قلم بشكست و هم آاغذ دريد”شود آه  می

 

 
  

٢.  
 آدميت در چرخيدن بر فراز و ميان دو دنياى عرفى مهارت و دقت و انصاف
 .انگيز است بردن از پيامدهاى آن، شگفت به و دينى، و البته جان
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فراموش نكنيم نخستين توقيف آتابش را نه در جمهورى اسالمى، بلكه  
 هاى ميرزافتحعلى آخوندزاده انديشه  . تجربه آرد١٣٤٠در انتهاى دهۀ 

، ١٣٤٩ نسخه در تير ٣٣٠٠ى خوارزمى در اندآى پس از انتشار از سو
ها و افكار مردى است آه پدرش  موضوع آتاْب نوشته . توقيف شد

تبريزى و آدخداى قصبۀ خامنه در نزديكی آن شهر، جّدش رشتى و 
 به دنيا آمد و پس از جداشدن ١٨١٢در سال   .اى بود مادرش مراغه

 ١٨٧٨يافت و در سال ، در تفليس پرورش ١٨٢٠قفقاز از ايران اواخر دهۀ 
  .در همان شهر درگذشت

  
اگر در   .توان حامل بصيرت عصر روشنگرى دانست ميرزافتحعلى را مى

هفده شهر قفقاز بتوان تسكينى متصّور بود آه اندآى درد ِ  مقابل باختن
شكست را در دل برخى وطنخواهان آاهش دهد، اين است آه آدمهايى 

غرافيايى و روحى با وطن چنين هوشمند در عين حفظ نزديكى ج
  .توانستند دور از فضاى مردۀ ايران بياموزند، آزادانه فكر آنند و بنويسند

  
هاى  هاى فكر ميرزافتحعلى، جنبه ها و اليه آدميت با بررسى ريشه

هايش، تصويرى از انسان ايرانى   بخشهايى از نوشته بينى او و ارائۀ جهان
در ميان ”(دهد  ثى به دست مىِ جديد و رهاشده از بند فكرهاى مورو

همۀ نويسندگان سياسى دنياى اسالمى در آن دوره تنها ميرزافتحعلى 
شناسيم آه تناقض فلسفۀ غربى و شريعت را آشكارا اعالم  را مى
ِ  نظريه  ). “.آرد هاى  ها و نظرات ميرزافتحعلى در حيطه در بازبينى

  .دمان مختلف، از برخورد انتقادى به آراى او غافل نمى
  

ما ”(آند  آشد و رد مى گاه فرض او و گاه نتيجه بحثش را به پرسش مى
در اين باره آه تغيير الفبا شرط “ آه از اصل آن شرط را قبول نداريم،
زبانى  جايی آه ميرزا به شيرين). حتمى و الزم اخذ تمدن امروزى است

دهد محتاط باشد  توسل جسته است آدميت به خواننده هشدار مى
 ذهن ميرزافتحعلى و عين شيوۀ خاص اوست آه  ن آن ساختۀعنوا”(

نشين را با مسلمانان متعصب هندوستان   هيوم گوشه]ديويد[بيچاره 
هايى آورده آه هيوم  گالويز ساخته، حرفهاى خودش را زده و برخى نكته

اى در بررسى زندگى و  از نظر پرداخت، چنين شيوه ). “.نگفته است
در ايران سابقه نداشت و اقتباس بهترين سبك افكار و عقايد يك فرد 

   .نويسى و بررسى انتقادى آثار در غرب بود  زندگينامه

  
اما  . همانند به چاپ دوم نرسيد آن آتاب ارزشمند دربارۀ متفكر آم

محدوديت شمار خوانندگان را نبايد فقط به گردن سانسور و فشار 
پسند  گرا بود و خواص ميت نخبهآد . تهديدآميز اصحاب ديانت انداخت

دهد و خواننده ندرتًا احساس  مى“ ما”به خودش عنوان   .نوشت مى
آنند سپاسگزار  آند مؤلف از پول و وقتى آه افراد صرف آتابش مى مى
 و چاپ هاى طالبوف تبريزى انديشهبه گفتۀ سيما آوبان، ناشر   .است
سنده جز خودش آند نوي خواننده احساس مى”، مقاالت تاريخىدوم 
  “.آورد آس را داخل آدم به حساب نمى هيچ
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الى  اند البه فرهنگ جامعه، جنگلى است انبوه آه در آن آثار واال گياهانى
عايداِت آثار پرفروْش چرخ صنعت نشر را  . درختان تنومند و زير سايۀ آنها

هايى آه براى چنين  ها و آتابفروشى چرخاند و به برآت چاپخانه مى
يابند آثارى   به وجود آمده است ناشرانى استطاعت مىآثارى
محيط حرف از  اگر بتوان به سياق زيست  .پسند منتشر آنند خواص
پسند، تاريخى، داستانى، ادبى، فلسفى،  محيط زد، متون عامه فرهنگ

  .اند اى طبيعى در هم تنيده آيلويى و غيره در چرخه
  

تۀ عالى و مزخرف تقسيم آتاب هم، مانند هر آاالى ديگرى، به دو دس
آيفيت آتاب درجاتى دارد به گستردگى استعداد مؤلفان و  . شود نمى

   .فهم لزومًا به معنى بد يا غلط نيست متن آسان . سليقۀ خوانندگان
تواند بيان ساده عقايد مؤلفان معتبر براى آسانى باشد  چنين متنى مى

 زندگى روزمره آه مجالى محدود براى پرداختن به بيرون از محدوده
  . دارند

  
پسند حاوى  خروارها آتاب عامه: در غرب هم اوضاع بر همين منوال بوده

خاطره و وقايع تاريخى و اسرار مگوى مشاهير در خطهاى توليْد 
رسد و  شود، به چاپ مى بندى و گاه با عجله رونويسى مى سرهم

درصدى آوچك، و در عين حال شمارى  . شود مدتى بعد فراموش مى
بسيارى از   .مانند توجه، از اين توليدات چاپى حرفى تازه دارند و مى قابل

اند آه بى آسب اجازه از  نويسندگان اين درصد آوچك همانهايى
 .زنند بزرگترها حرف مى

   
اى آه صبح سر صف با تعليمى به  فريدون آدميت، مثل فرمانده

اجازه حرف  اد نبايد بىزند تا نسق بگيرد، معتقد است افر اش مى چكمه
اين حرف پاك ياوه است آه منابع و مآخذ ما براى مطالعه تاريخ ”: بزنند

در پاسخ به اين نظر آه آسى   “ .نهضت مشروطه چندان زياد نيستند
به جاى نيست ـــ خطاى (“ چندان زياد نيستند”بگويد دو خروار منابع 

توان از  تيم، مىداش و خوب بود ده خروار مالط مى) انشايىِ  آدميت
مدعى پرسيد آيا تمام آن دو خروار را واقعًا حّالجى آرد و چيزى باقى 

نه ’زياد و آم، بخصوص با قيد مضاعِف  . گيرد نماند، يا ژست الكى مى
اى است اعتبارى دربارۀ درجات، نه حكم به تمايز  اظهارسليقه‘ چندان،
با آوبيدن : برد آار مىرا چندمنظوره به “  پاك ياوه”آدميت اتهام . انواع

نامعلوم، ميخ مرجعيت خويش در زمينۀ تاريخ مشروطيت “ چيزنويسان”
  .آند را محكم مى

  
عنوان ژنرال چهارستاره و  سلسله مراتب فرضى اگر هم از خود او، به

اش  تلقى  . تر برسد هاى پائين عمدةالتجار، آغاز شود الجرم بايد به رده
 فاقد ِ اف قاجار است آه در اشاره به مردماز افراْد يادآور طرز فكر اشر

دربارۀ مؤلفى  ‘ . حوضى يك مشت آب’گفتند  القاب و عناوين مى
: و دربارۀ يكى ديگر“ پردازى بود او يكى از پادوهاى تاريخ”: نويسد مى

اين هم از افاضات ”و “ دهد خانم معلمى آه گويا درس تاريخ مى”
 ظريف شعور ِ رك آن معانىد.... دهد معلمى است آه درس تاريخ مى
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امان  و در ادامۀ حمالت بى“ خواهد آه او ندارد تاريخى و سياسى مى
اين خانم معلْم رومان ”: دهد اش خويشتندارى به خرج نمى شخصى

نويسى همان اندازه  اما در داستان.... فرمايد هم مرقوم مى]  رمان[=
بهره از صداقت  پردازى بيمايه و حتى بى استعداد است آه در تاريخ بى

همچون اغلب ... آمريكايى ... رسالۀ خانم ”: و يك قربانى ديگر  “.علمى
آلوده به اغراض يهوديگرى  . مايه است هاى او سطحى و آم نوشته

  “.است، و امانت علمى هم ندارد
  

دهند چنان جمالتى  در خارجه ويراستاران بنگاه نشر معموًال اجازه نمى
تعقيب در دادگاه است، و حتى افراد به چاپ برسد زيرا قابل 

در اين مملكت  . زنند غيرديپلمات در برابر همگان اين جورى حرف نمى
روند،  آند، همه سيخكى توى شكم حريف مى چون وضع فرق مى

حمله به منش و عادات شخصی و حتی به قيافه و آبا و اجداد افراْد 
ى و فحواى شود و آمتر آسى اهل بيان ضمن آامًال عادی تلقی می

توان اشخاص را متهم به حمل اغراضى  آالم است، خيلی راحت مى
اش  دست و بلكه اهانت مورد عالقه اتهام دم . مربوط به دينشان آرد

در اين رشته تحصيالت ”بود، يعنى آسانى آه “ چيزنويسان”
گرچه مالحظۀ موقعيت آنهايى را هم آه چنين “ دانشگاهى نداشتند،
رفتند و از پس   فردا صبح بايد سر آالس مىتحصيالتى داشتند و

  .آرد آمدند نمى دانشجو بر مى
  

" داده آلنل عصاقورت"اصطالح ”: نويسد  مىتاريخ فكر  در پانويس
)Blimp ( عنوان تحقيرآميز و خاص سرهنگان انگليسى در مستعمرات

ترى هم در فارسى دارد آه با  اين لفظ در آن ترآيْب تعبير دقيق  .است
از مواردى است آه متواضعانه از ضمير   “.خواند گارش من نمىروش ن

درهرحال، اگر در ذّم   .آند ى هميشگى، استفاده مى“ما”مفرد، و نه 
مدرسان حّى و حاضر دانشگاه و هموطنان و خارجيانى آه آتاب تأليف 

آننده را به آار برد، چرا با  توان آن عبارات خفيف اند مى آرده
 فرنگى رودربايستى آنيم و صريحًا نگوييم چى متوفاى مستعمره
شـَم، قرمپف، پفيوز يا  يعنى آميزقـَشم‘ آلنل بليمپ’اصطالح 
 برمامگوزيد؟

   
آيد، آًال فاخر و  نثرش، جز در جاهايى آه پاى رقيبان به ميان مى

تعداد مواردى آه خط تيره را نابجا يا  . نقص نيست وار است اما بى خطابه
استعمال مكرر فعل   .رسد برد به پاى موارد صحيح مى ه آار مىناالزم ب

دهد آه، شايد به سبب دلمشغولى  خبر از اين مى“ باشد مى”منسوخ 
آرد اين  با متون قديمى، آامًال در جريان ادبيات جديد نبود و احساس نمى

فعل به متن معاصر و اعتبار ادبى نويسندۀ آن نزد خوانندۀ امروزى چه 
باز شايد به همين سبب به جاى خزانۀ اسناد . زند مىاى  لطمه
رود، يا در  اى آه براى حمام به آار مى واژه“ خزينۀ اسناد،”نوشت  مى

  .رفت زيرا سالهاست ديگر وجود ندارد واقع به آار مى
  

جواب دقيق ”: اللفظى هاى تحت ها و ترجمه دان بيانى گاه شبيه نثر عربى
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 نظرى را آه در ميان چيزنويسان گرداند دو اين مسأله باطل مى
آن خوش خيالى ”؛ “مغز اين الفاظ ناواقع بى”؛ “ غيرمتخصص ما رايج است

عكس سند در ”خوشخيالى بود، بدون ضمير اشاره؛ : به جاى“ بود،
: پز  نيم جملۀ ـ  صرف افعال و جاى صفات را در اين عبارت“ . تصرف ماست

“ بيات عرب شناخته شدهدانشمند و مجتهد مولوى استاد متبحر اد”
ميرزا على مولوى، دانشمند و مجتهد، را : توان چنين سامان داد مى

  . شناختند استاد متبحر ادبيات عرب مى
  
 درصد اشتباه تايپى است اما ٤٩به احتمال “ بنيانگزاران”و “ آارگذاران”
آمتر ... او ... هاى  نوشته”: ى صددرصد غلط و زائد و مخّل اين جمله“ را”
 ِ ـ دستورى  همان خطاى انشايى“ تازه و مهمى را در بر داردكتۀ تاريخیِ  ن

معاصر “ چيزنويسان”فاحشى است آه زبان راديوـ تلويزيون، مطبوعات و 
اينكه فرد پا به خيابان نگذارد مصونيتش به  . ايران را به گند آشيده

  .آند امراض واگيردار را تضمين نمى
  

   

  

 

 

 

٣.  
اثرى در اندازۀ :  منتشر آرد١٣٦٠ را ابتداى دهۀ تاريخىآشفتگى در فكر 

اين جزوه آه   . و به همان اندازه قابل بحث و نقد“  چيزنويسان”آارهاى 
: تازد پردازد، يا در واقع مى ترين اثر اوست عمدتًا به سه نفر مى فهم همه

  .احمد، احمد فرديد و مهدى بازرگان جالل آل
  

 اظهارنظرهاى شخصى فتحعلى آخوندزادههاى ميرزا انديشه  پيشتر در
ترين پانويس آن، بيش از نصف  طوالنى . خودش را هم فراموش نكرده بود

صفحه، يورشى بود به حسين نصر و بساط عرفون آه در آن سالها، هم 
بازى در غرب و هم شايد براى آندآردن گرايش  با الهام از ُمد هيپى

هيچ ... عرفان شرقى ”: انداختند جوانان به مارآسيسم، در ايران راه می
نما يكى از  آن مراآز عرفان.... زمينيان را دارو نبوده است گاه درد مشرق

و الى “ چيان اروپايى و آمريكايى است ابزارهاى پيشرفت آار مستعمره
در معرفى يك ايرانى ترقيخواه قرن نوزدهم آه عمًال قادر نبود آنچه   . آخر

 متفكران عصر روشنگرِى قرون پيش از آن را از طريق روسى و ترآى از
هايى بيجاست و به  آموخته بود به هموطنانش برساند، چنين منبررفتن

  .ماند مقاالت واردۀ جرايد مى
  

انتقادى، چنانچه در استدالل شخصيت مورد بحث،  ـ  در زندگينامۀ تحليلى
لى اش خل بينى بر پايۀ معلومات موجود در زمان او، تناقضى يا در جهان

اما  . باشد البته بايد به خواننده تذآر داد و موضوع را تا حد الزم شكافت
آرد و مؤلف هم مثل  رجزخوانى در اين باره آه او هم مثل مؤلف فكر مى

بعيد  . آند بهتر است از نسخۀ نهايى دستنوشته حذف شود او فكر مى
عش بود حتى هما ناطق آه نزد آدميت وزن و احترام داشت بتواند قان

  .آند آوتاه بيايد، تا چه رسد به ديگران
  

آه خود را ... افاضات معلم آورذهن فلسفه ” با آشفتگى  در جزوۀ
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گفت  آند آه مى شروع مى“ دانست متخصص فلسفۀ آلمانى مى
احمد فرديد، مدرس دانشگاه  “ .مشروطيت دفع فاسد به افسد است”

تر از  هايى مضحك تهران، آوك ساز را چند پرده عوض آرده بود و نغمه
با رهاآردن  “ .از قياسش خنده آمد خلق را”نواخت آه  هميشه مى

اى آه به تبليغ براى نظام شاهنشاهى و تأييد  پرستانه شطحيات شرق
نگاه آنيد ( ناگهان روى قطار پريد ٥٨وضع موجود تعبير شده بود، در سال 

، به مخالفت با اساس فكر مشروطيت پرداخت و )اين فصل ١١به صفحۀ 
 يك ٥٦َعَلـَم و آتل يهودستيزى هوا آرد ــــ حرفهايى آه در سال 

مانند  . اش را جرئت نداشت در تلويزيون يا سر آالس بزند آلمه
رمضان دآانهايى آه صبحها حليم، ظهرها آباب آوبيده و عصرهاى ماه 

پزند، بنا به گردش فصول و مظنـّۀ ايام جنس بيرون  آش رشته مى
 .داد مى

  
مورد “  چيزنويسان”فرديد حتى ذيل   . گرفت اش مى آدميت زيادى جدى

گيرها بود و   از طايفۀ معرآه .گنجيد زيرا چيزى ننوشت تحقير او نمى
. از نوجوانى به جوانى جاذبه داشتاش براى شنوندگانى در گذار  حّرافى

سالگى  توان گفت آسى آه در هجده اى مشهور، مى گرفتن طعنه با وام 
احمد و فرديد و شريعتى اشك در چشمش  از شنيدن حرفهاى امثال آل

جمع نشود عاطفه ندارد؛ بيست سال بعد اگر همچنان اشك در 
اد در در همين لحظه به احتمال زي . چشمش جمع شود عقل ندارد

آانالى تلويزيونى، عرفانچى و فيلسوفى مانند طوطىِ  آوآى همان 
  .دهد حرفها را تحويل مى

  
در سنينى آه بدِن شكوفاى انسان پر از ترشح آدِرنالين است، مجلس 

دار از قبيل  و قافيههايى وزن مانترا ناشى از تكرار  سماع و جذبۀ
خودآگاهى، خداآگاهى، آنچنان آه  آگاهى،  يا دل(الترّجى  مّجى اّجى

با باالرفتن سن،   . گذارد بر فرد تأثيرى عاطفى مى) گرفت فرديد َدم مى
وقتى حالش جا بيايد، ممكن است از خودش بپرسد اين حرفها يعنى 

  .چه
  

او واقعًا و جدًا  . ى نداشتدانىِ  فرديد مورد ابراز ترديد آدميت در فلسفه
داد اين بود آه حال و  ابتكارى آه به خرج مى . بافت فلسفۀ آلمانى مى

هواى آن مباحث را از نژاد ژرمن و مسيحيت و فرهنگ غرب به 
آرد و نويد نابودى دشمنان بدنژاد و  هاى ايرانى دوبله مى ونشان نام

انند مترجمانى داد، م خو، و احياى شكوه و عظمت ديرين مى اهريمن
ايرانى آه روزگارى اسم شخصيت داستان را از مرى به گلنار تغيير 

 

http://www.mghaed.com/books/Diaries/Future.PDF
http://en.wikipedia.org/wiki/Mantra
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  . فهم شود دادند تا قّصه همه مى
  

ای  گفتند هر حرف اينها بايد با جمله زمانی، در طعنه به امثال فرديد، می
شروع “ برگ آـُن دآتر سفت”يا “ هايم آـُن پُرفسور شـُـل”قصار از  شديدًا 

ِ  اقتباس از ياوه. َبرد ب خوابشان نمیشود وگرنه ش های  در مكتب
سرآمد بود ) آه بخشی از صادرات فلسفیِ  آلمان است(بينهايت غامض 

  .اما تنها نبود
   

خودستايی غمگنانۀ : گشت پيشينۀ نسخۀ اصلی به قرن نوزدهم بر می
اند  پرست عهد بوق را دائر بر اينكه دستهايی نگذاشته های ميهن  آلمانی
رازترين ملت جهان چنان آه شايد و بايد در پهنۀ گيتی بدرخشد، با سرف

نام اينگيليس و قوم يهود، به خورد تغيير تغيير برخی نامها اما نه 
. داد بينی می اطالع و دچار خودآم خور و بلندپرواز اما آم آدمهايی غّصه

شد معنی  راسته و فيلۀ حرفش، تا آن حد آه از سيالب شّر و ورها می 
ستخراج آرد، تكرار مطالب تبليغاتی حزب نازی بود منهای بحث نژاد ا

  .خالص آه در جايی مانند ايران حرف مهملی است
   

فرسايش، فردى عامى و نمايندۀ  هاى طاقت پرانى فرديد، با تمام غلنبه
 به اين نكته بر آشفتگى  در انتهاى بحث جزوۀ   .طرز فكر عوام بود

  دارِ  مورد عالقۀ  گراف باال يك خشاب واژۀ فلفلدر ضمن، در پارا(گرديم  مى
 ).آدميت شليك شد

  
هاى  نظر رفت نوشته بين اهل ، از جمله متونى آه زير ذره١٣٥٧پس از 

به او در زمان حياتش هم ايراد گرفته بودند آه   . احمد بود آل
رتر اعتبا بافد و براى نتيجۀ مورد نظر، يعنى هرچه بی ريسمان مى آسمان

  .آورد وغريب در مى شدن رژيم و وضع موجود، از خودش حرفهاى عجيب
احمد َهَرس شده است،  نقد آدميت آوبنده بود اما، امروز آه تصوير آل

  .رسد نظر نمى بديع به
  

نظرى از ) در خدمت و خيانت روشنفكران(احمد  داريوش همايون را آه آل
ن نظر، پيرامون توجه  آ  .نامد مى“ مشرب فاشيست”او نقل آرده است 

اعتنايى به دهقانان، اين است   به زمينداران و بى١٢٨٥قانون اساسى 
شامل هيچ تغيير اجتماعى نيست، تا چه رسد به انقالب ”آه 

شده  اى نقل احمد نيازى نبود آدميت جمله براى حمله به آل  “ .اجتماعى
بقاياى رژيم گرفتن از  را چوب آند و آف پاى او بزند، مگر به نيت فاصله

. شاه در روزگاری پرخطر آه حيات و ممات افراد به مويى بند بود
گرفتِن بحث همايون با سياست آن رژيم نه دقيق است و نه  معادل 

  .منصفانه
  

: تواند از خود آدميت نقل شده باشد درهرحال، آن نظر خيلى راحت مى
به ]  اول[فرض مالكيت دهقان نسبت به زمين زير آشت در مجلس ”

ناپذير  بنياد دارايى را هنوز خلل... افسون مالكيت .... ميان نيامد
دوم، مزاج سياسى مجلس تاب دگرگونى نظام ارباب و   . شمرد مى
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در مسائل اساسى ”؛ مجلس اول “آورد رعيت را در احوال زمانه نمى
چون تعديل مالكيت زمين زير آشت، يا افزايش سهم دهقانان از محصول 

پرداز فرقه دموآرات ايران  ؛ ستايش حرف نظريه“ز پيش نبردزمين، آارى ا
: “زاده ترين قطعات رسالۀ محمدامين رسول يكى از درخشان”عنوان  به
خانى هرگز قابل ائتالف  مشروطيت با موجوديت فئوداليزم و خان”

بحران سياسى از حالت تعرض جمعى و ”؛ در جنبش مشروطه “ نيست
به مجموع اين احوال عنوان انقالب   .آشوب و ازدحام شهرها نگذشت

  “.انقالْب مفهوم اجتماعى و سياسِى ديگرى دارد . توان داد نمى
  

حساسيت آدميت به اين است آه آسى، حتى با تكرار عين بحث خود 
اآنون، پس   . ای دست آم بگيرد او در باب فئوداليسم، مشروطيت را ذّره

آه با (احمد   از جالل آلسويه گيرىِ  آوبنده و همه از چند دهه خرده
خوارانۀ برادرش در مباحثى بزرگتر از آاليبـر او تشديد  مداخله ميراث

بودن قانون اساسى  منصفانه بايد اذعان آرد انتقاد از آهنه) شد مى
احمد، به بيان صادق هدايت، از خشتكش در نياورد؛ اعتقادى   را آل١٢٨٥

 .بود فراگير و زبانزد خواص جامعه

  
در ايران تصورى وجود دارد آه مداخلۀ صغير و آبير در موضوعى فنى 
مانند قانون اساسى نشانۀ رشد ملت است و وقتى عالم و جاهل 
شكايت از جفاى اغيار را تكرار آنند و آسى نپرسد يعنى چه، نشان 

دهد آحاد ملت درك سياسى دارند و اين مرز و بوم اهورايى پدر جّد  مى
مقدمه وارد معقوالت  اند بى  جايى آه افراد ياد گرفتهخارجه است ــــ

سالها گفتند و نوشتند قانون اساسى ايران از قانون اساسى  . نشوند
تلويحًا يعنى حق ما را خوردند و نگذاشتند ترقى  . بلژيك اقتباس شده

توانيم، مانند نفت و فرش و شعر  آنيم و به جهانيان نشان بدهيم مى
به بيان سوپردولوآس   .  قانون اساسى هم باشيمعرفانى، صادرآنندۀ

امروزى، مدرنيتۀ واقعى از ما دريغ شد و سرمان را به مدرنيزاسيون و 
  .مدرنيفيكاسيون و جنس بدلى گرم آردند

  
 و ابتداى ١٣٥٧اواخر   . اين اوهام به نتايجى يكسره خالف انتظار انجاميد

دوين قانونى ، اهل نظر خواستار تشكيل مجلس مؤسسان براى ت٥٨
اساسى برآمده از ژرفاى دل و جان ملت شدند آه ثابت آند ايران حتى 

گر قانون اساسى در جهان نباشد، يكى از پايگاههاى  اگر اولين تدوين
پرسى تأييد  آنچه ابتدا قرار بود طى همه .  چنين مهارتى استِ اصلى

 آنچه   .شود برداشتى از قانون اساسى جمهورى پنجم فرانسه بود
نشين   اى مجوس عمًال طبخ شد استقرار خالفت قريش بود در مستعمره

بودن را از  االصل قانون اساسى جمهورى اسالمى، ايرانی و ايرانى(
  ).داند شرايط مقام رهبرى نمى

  
در زمينۀ دفاع آدميت از اصالت قانون اساسى مشروطه در برابر حمالت 

قانون اساسى غير از : تتوان اجماًال گف بودنش، مى رايج به اقتباسى
انشانويسى است و بيشتر از جنس معمارى است تا نقاشى ــــ 

شناسى و مقاومت مصالح به جايى  تسلط بر هندسه و فيزيك و خاك بى
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وقتى به جاى امثال منتسكيو و تامس جفرسن، سيد  . رسد نمى
آه از قضا (محمود طالقانى و شيخ حسينعلى منتظرى را بنشانيم 

اى  ، يعنى به جاى آشيدن طرحى فنى براى خانه)اند شريف انسانهانى
آه قرار است ساخته شود، فقط آاشانۀ دلخواه شامل گرماى بخارى و 
  .دشك نرم را توصيف آنيم و تكليف ساآنان خانه را به خدا بگذاريم

  
. دوم، استفاده از صفات نو و آهنه در توصيف قانون اساسى بيجاست

ين منشور حقوق و آزاديها در جهان، پس از تر َمگنا آارتا، قديمى 
بريتانيا و   معۀهشتصد سال همچنان اساس ِاعماِل قدرت سياسى در جا

حتى مستعمرات پيشين آن است و هر نسلى فكر خود را در آن 
سالۀ آمريكا همچنان محكم  بازتابانده، و قانون اساسى دويست و پنجاه

 .درز است و بى

   
به اين “ شد آهنه بود، اين متن حتى وقتى ترجمه مى”احمد،  نظر آل
ماند آه نوازنده بگويد ساز آهنه را قبول ندارد و ساز آآبند  می
 ١٨٣١آمدۀ سال  اگر در اجراى مفاد قانون اساسى قوام  .خواهد مى

اى جان من، خطا  ِنـه”بلژيك مشكل داشتيم و داريم، يعنى نوازنده 
آه همواره به مهارت خويش در  حكايت فردى است   “.جاست اين

الفيد و وقتى سوار اسب شد و اسب زمينش زد،  سوارآارى مى
  .اين اسب مصرف شد، يكى ديگر بياوريد: برخاست و گفت

  
ـ  سوم، آدميت به قانون اساسى مشروطيت تا حد زيادى ناموسى

: دار است قانون اساسى مانند سند منگوله. آند عاطفى برخورد مى
اما چنانچه مدعى مالكيْت عمًال   . ى در اثبات حقوق مالكحاوى توضيحات

. آيد خلع يد و قهرًا اخراج شود، از اين دفترچه آرامتى بر نمى
آننده اگر قدرت و تفنگ داشته باشد براى استفاده از ملِك مورد  تصاحب

مناقشه نيازى به دفترچه ندارد؛ اگر هم واقعًا الزم باشد، يكى فراهم 
  .آند مى

  
درك و   شيدايى آدميت نسبت به قانون اساسى محبوبش قابل شور و

در خور احترام است اما او فكر حقير رايج در جامعۀ روحًا بيمار ايران را 
گذاشتند به  اين قانون اساسى اگر خوب بود ِآى مى: شناخت خوب مى

جا صادر  خورد آه داخل ديگ پلو به اين ايران بيايد؛ پس البد به درد نمى
انگيز سالها  اين طرز فكر رقت  .خواهد وگرنه آسى خير ما را نمىآردند 

شد، تا  در آوچه و بازار و آتاب و مقاله و حتى آالس درس تكرار مى
خوشبختانه از شّر قانون اساسى دورانداختنىِ  وارداتی راحت شديم و 
  .خودمان يك فقره نوشتيم و به دنيا نشان داديم چندَمرده ّحالجيم

  
همچنان آه آدميت نشان : ديگر را هم از نظر دور نداريم  دو نكتۀ

دهد، صد سال پيش، معدودی از اهل شريعت با برخی ظواهر  می
 عمومی و توسل  مشروطه موافق بودند اما دخالت عامه، اتكا به آرای

به جمهور مردم در امر قانونگذاری با اساس فكر شيعی ناسازگار است 
   به او اندرز دادند فكر جمهوری١٣٠٣نوروز سردار سپه وقتی مـَراجع در (
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  ).را از سر به در آند، بزرگوارانه رضايت داد آه شاه شود
  

دوم، مردم ايران در سالهای حكومت پهلوی به اين نتيجه رسيدند آه 
گيرند پس البد واقعًا جدی  را اگر شاهها جدی نمی قانون اساسی 

ت به همان بلژيك عودت ده و مرجوعی بهتر اسنيست و مثل آاالی واَز
آننده و  زمين به طور سنتی با فكر تساوی حكومت اين سر  . داده شود
ها به مشروطيت را نه  شونده بيگانه است، اما بزرگترين ضربه حكومت

عنوان مستبدهای  مخالفان علنی آن، بلكه پدر و پسر زدند آه، به
آنند، نه  میزند و بقيه گوش  ترقيخواه، اعتقاد داشتند يك نفر نی می

  .اينكه مثل بازار مسگرها همه با هم سر و صدا آنند
  

برای آاستن از هراس عميق ــــ و قابل درك ــــ نهاد ديانت از 
حلی در يك جملۀ  دموآراسی و ميل قدرتمندان ايرانی به سرآوبی، راه

 .عنوان معجون سر آشيد وجود ندارد قصار آه بتوان در آب حل آرد و به 
در جهت بهبود باشد، برای درك فضای فكر  قرار بر تغيير تدريجی اما اگر  

 در ايران قرن بيستم و حالجیِ  دو نكتۀ بسيار مهم باال،  سياسی
 .آدميت دارای ضرورت اساسی است های  خواندن نوشته

  
بازرگان هم تاريخ را  . َآند دميت سپس پوست از آلۀ مهدى بازرگان مىآ

شكست خودش از حريفانى آه پيشتر : ديد  معاصر مىتصويرى از وقايع
خيال آرده بود پيرو او هستند اما خيلى زود متوجه شد خودشان را 

دانند؛ و تجديدمطلع آينه و خصومت ديرينش با حزب  آارفرماى او مى
  .توده

  
بحث آدميت اين است آه مهندْس افكارش را در قالب وقايع تاريخى به 

خودش را اميرآبير و حزب جمهورى اسالمى را : دهد خورد مخاطبان مى
دهد حكم  و نشان مى . بيند آه از او پشتيبانى نكردند روحانيونى مى

ها هميشه مانع مبارزه ملت ايران عليه استيالى  چپى”تاريخى بازرگان، 
گويانه است آه معنايى ندارد زيرا چپ يعنى  چنان آلى“ خارجى بودند،

  .دربرگيرنده گرايشهايى گوناگونبخشى بزرگ از طيف سياسى و 
  

مصدق :  در پانويس صفحۀ آخر آن استآشفتگى  ترين نكتۀ جزوۀ آوبنده
) آموزش و پرورش آنونى(وقتى بازرگان را براى پست وزارت فرهنگ 
خورد و اولين اقدامش اين  پيشنهاد آردند گفت به درد اين آار نمى

اى آامًال واقعى آه  نكته  . ها آند اى خواهد بود آه چادر سر دخترمدرسه
توانست به اين روايت افزوده باشد انتخاب رندانۀ مصدق  آدميت مى

است آه بازرگان را به رياست سازمان آب تهران گماشت تا هم در 
فعال باشد و هم مؤمنان را ) ترموديناميك(زمينۀ درسى آه خوانده بود 

يش از چند ده وجب قانع آند آب لوله از مصاديق آـُر است زيرا منبع آن ب
  .طول و عرض و عمق دارد

  
اين متن بيش از هر آتاب ديگر آدميت خوانندۀ بالقوه دارد، به اين سبب 
  ِ آه حاوى مضامينى از نظر زمانى نزديك به عصر حاضر، و نقد ديد
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معاصرانگارانۀ افرادى است آه دربارۀ آنها با حرارت و گاه عصبانيت بحث 
آه آماج تحقير “ نويسان غيرمتخصص ماچيز”مشخصۀ آثار : آند مى

 .آدميت بودند
 

  
در ايران،   . پسند تنها نبود اما در تحقير متونِ  آمتر سنگين و بيشتر عامه

پسند  برخالف جوامع غربى، منظور از آتاب پرفروش، آثار خواص
نويسندگان معتبرى است آه اعتبار آنها از سوى جمع آوچك خواص 

در واقعيت ملموس و عددى، تيراژ خاطرات معشوقۀ   .تأييد شده باشد
الممالك در باب فوايد حرّيت، مانند  شاه در قياس با مكاتبات فالن افهم

اى ــــ شايد جز فريدون آدميت،   هر خواننده .فيل است در مقابل فنجان
 آتاب خاطرات را بيدرنگ در يك ضرب از سر  گوييم شايد ــــ با احتياط مى

. توان توّرق آرد بلعد، اما رساله در فوايد حرّيت را بعدها نيز مى تا ته مى
بودنش آمتر از  آننده مشكل بتوان گفت آتاب اول فقط به سبب سرگرم 

  .دومى ارزش تاريخى دارد
  

ِ  آدميت،  هر سه شخصيت مورد بحث اين نوشتۀ استثنائًا عامه فهم
احمد و  هم آل ). غيبت على شريعتى آمى عجيب است(گرا بودند  عوام

گرفتند، چند جملۀ  هم فرديد خرافات سياسى رايج در ميان عوام را مى
درگلو  آردند و به مخاطب بغض قصار و فاآت مربوط و نامربوط سر هم مى

: آند دادند درست فكر مى درچشم ِِ اهل دانشگاه اطمينان مى و اشك
 الجرم اين نفت ايران نقطۀ ثقل دنيا، فرهنگ ايران مايۀ حسد آل غرب، و

  .هاى دشمنان است سرزمين آماج توطئه
  

لى به  ديد اما تا آن حد لى ننه مى بازرگان هم تاريخ را نوعى قصۀ آلثوم
آوشيد اسالم به روايت دانشكدۀ فنى را  گذاشت و مى الالى عوام نمى

شكستی غمبار خورد و در  . جانشين اسالم به روايت بازارـ حوزه آند
شده بود دين شايد بتواند براى آخرت بشر مفيد دهۀ آخر عمر معتقد 

 .باشد

 

 
  

 آه پيشتر بدان اشاره شد، آشفتگى در ادامۀ نخستين نكته دربارۀ جزوۀ 
گيرى از بنيانگذاران مشروطه به گناه حفظ نظام  بيفزاييم آه خرده

زميندارى ايران بيش از پنجاه   نظام بزرگ  .زميندارى چندان بجا نيست
 برچيده شد، و تحقق اين برنامه با اسباب و امكانهاى مالىِ  سال بعد

اين توّقع آه مجالس اول و دوم   .درازا آشيد قرن بعد، يك دهه به نيم
بينانه، آه  بتوانند پنجاه سال تاريخ را جلو بيندازند نه تنها غيرواقع

تكليفى، و سپس در هنگامۀ ورود  در آن آشوب و بى  .نامنصفانه است
زدن به  ى خارجى به خاك ايران طى جنگ جهانى اول، دستقشونها

دادن به اشرافيت زمينداْر  اقدامى مانند برچيدن بساط فئوداليسم و پايان
رضاشاه هم نه تنها دست به نظام موجود ايران نزد، . نمود وخيال مى خواب

  .وپا آند اش دست بلكه آوشيد در همان نظام جايى براى خود و خانواده
  

ـ  ـــ در واقع يعنى آب ــــ همچنان از مهمترين مقوالت اقتصادىزمين ـ
بردارى  عنوان بهره تملك اراضى ظاهرًا باير، ثبت به: اجتماعى ايران است
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عنوان زمين شهرى، و تفكيك و فروش  آشاورزى، تغيير آاربرى، ثبت به
اى زيرجلى از سوى  سازى به شيوه قطعات براى توسعۀ شهرها و شهرك

ِ  پرقدرتى آه اصطالحًا زمينباندها خوار خوانده  ى ثروتمند پيداوپنهان
  .شوند و طرز آارشان براى عامـّۀ مردم مبهم است مى

  
 با معافيت آشت و زرع از ماليات، مسئله چندهزارسالۀ ١٣٤٠از دهۀ 

آشاورزى تقريبًا حل شد و اهميت آن عمدتًا از نظر اشتغال است زيرا 
امروز مالكيت زمين    .واند همه چيز را وارد آندت دولت با عايدات نفت مى

شهرى اهميت زمين زراعىِ  همراه با نيروى آار رايگانِ  دهات قديم را 
  .دارد

  
طرزى هم  توان گفت مجد و عظمت نياآانمان به آم در دو مورد مى دست
اول، هخامنشيان با   .آموز و هم مضحك احيا شده است عبرت

آوردند؛ امروز در مستعمرات سابق  وت گرد میخاآسارآردن اقوام ديگر ثر
  .آنيم تا ثناگو و ُدور و بری به استخدام در بياوريم ديگران ثروت خرج می

دوم، در آن زمان منابع توليد در اختيار حكومت، و مردْم بردگانى بودند آه 
آشيدند؛ امروز سرچشمۀ جوشان درآمد در  شان مى تسمه از گـُرده

اند آه توليدآردن يا  ردم يك مشت نانخور و زينب زيادىاختيار حكومت، و م
 السويه است نكردن، و بود و نبودشان على

  

 

. 
آدميت با ميرزا فتحعلی، و نهايتًا ابن سينا، همعقيده است آه خداوند 

دهد و نه  نه به طرز فكر و رفتار بندگانش در آرۀ زمين اهميتی می
ی خوشامد اين و آن به حال تعليق قوانين طبيعتِ  آفريدۀ خودش را برا

  .آورد در می
  

آند  اما قدرت اجتماعى نهاد دين را مستقل از بحث الهيات بررسى مى
از سيد محمد  . داند سنجش مى جهانى و قابل و آن را موضوعى اين
... ما مشروطيت را آه خودمان نديده بوديم ”: آند طباطبائى نقل مى

 آه ممالك مشروطه را ديده به ما ولى آنچه شنيده بوديم و آنهايى
ما هم شوقى   . گفتند مشروطيت موجب امنيت و آبادى مملكت است

و عشقى حاصل نموده تا ترتيب مشروطيت را در اين مملكت برقرار 
اما “ مجتهد آزاديخواه،” آدميت، با احترامات فائقه نسبت به  “.نموديم

خالف آنچه آن مجتهد ”: آند تعارف و مجامله، آن ادعا را تعديل مى بى
بلكه ... ضمير گفته، ترتيب مشروطيت را روحانيان برقرار نكردند  روشن

ادعاى ماليان و مالزادگان و  . در حد خود سهم معينى داشتند
  “.نويسان در اين قضيه اعتبارى ندارد تاريخ

  
“ مطالعات ما”و در مقابل “  چيزنويسان”را در رديف “ نويسان تاريخ”عنوان 
َبرد و بر اين عقيده است آه فكر مشروطه را روشنفكران و  ر مىبه آا

. متجددان در افكندند و برخى اهل شريعت را نيز با خود همراه آردند
 وگرنه  برخى نيز وقتى قطار را در ُشرف حرآت ديدند روى آن پريدند، 

فكر دخالت عامـّۀ مردم در قانونگذارى از طريق ريختن آراى مخفى در 
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  .اهمخوان با شريعت و بلكه اسباب تزلزل در ارآان آن استصندوْق ن
  

برخى منتقدان آدميت توجه او به تأثير فكر و نقش اشخاص در تحوالت 
ِ  تقدم شرايط بر فكر،  اجتماعى را حمل بر نخبه محورى، در مقابل

اما او به واقع معتقد به حضور فكر آدم مناسب در لحظۀ  . اند آرده
عنوان فتواى ميرزا حسن  متنى به .  استمناسب در جاى مناسب

خواست و عادت   . داند شيرازى در تحريم استعمال تنباآو را موهوم مى
شود فردی مناسبِ  شغل مرجعيت دينی  و وجوهات خاليق سبب می

آن گاه، مريدان حق خود  . توجه از نفوذ اجتماعی برسد ای قابل به درجه
اند استفاده آنند  دش سهم داشتهدانند از قدرت و نفوذی آه در ايجا می

 مـُهرشده، و چه بدون آن و فقط  و آارشان را پيش ببرند ـــــ چه با فتوای
آدميت جوانب قضيه را، به بيان خودش،  . با شايعۀ دهن به دهن

دهد با باالگرفتن موج اعتراض بازرگانان  آند و نشان مى غوررسى مى
 حسن از نجف به ناصرالدين شاه ايران به امتياز انحصار دخانيات، ميرزا

 .تلگرام زد آه شرعًا حق چنين آارى ندارد

  
زد تا به سياحت فرنگ و زنان آن  له مى شاه براى پول هنگفت و مفت له

شاه  . اما اصحاب ديانت هم آارنامۀ درخشانى نداشتند  .ديار برود
هنوز آن فقرۀ جهاديۀ ”: آشد سوابقشان را با عتاب و تحقير به رخ مى

شاه بيچاره را واداشته  علماى آربال و نجف آه آمدند طهران و فتحعلى
با دولت روسيه به جنگ و جدال انداخته از نظرها دور نشده است و 

آشد از نتيجۀ همان نصايح علماى آن  هرچه دولت ايران تا به حال مى
  “.ستوقت آربال و نجف است و حاال يقينًا تجديد آن الزم ني

  
الضرب را معتبر  تخمين امين . ماند آدميت از جوانب قضيه غافل نمى

اقًال دويست هزار نفر مشغول زراعت و خريد و فروش و ”شمرد آه  مى
افزايد آمپانى جديدالتأسيس  اما مى“ تجارت توتون و تنباآو بودند

 خواست با بازرگانان معامله آند، بلكه مأمورانى در اصفهان گمارده نمى”
آاران داد و ستد بنمايند و توتون و تنباآو را ارزان  بود آه مستقيمًا با توتون

) الضرب از جمله حاج محمدحسن امين(داران معتبر  اما سرمايه . بخرند
انديشيدند آه دست آن آمپانى را در معامالت داخلى بايد بريد؛  حاال مى

قضيۀ برهم ”: يردگ و نتيجه مى“ .بلكه فقط با تجار طرف داد و ستد باشد
عنوان عامل  بر نفوذ دستگاه روحانى به... خوردن انحصارنامۀ دخانيات 

اما اين مرجعيِت روحانْى ذاتى نبود؛   .سياسى در برابر قدرت دولت افزود
  “.از عوارض ورشكستگى معنوى قدرت سياسى بود

  
ل اى مفص الدين اسدآبادى نامه گذارد آه سيدجمال اين را نيز ناگفته نمى

پس از آنكه ”به ميرزا حسن شيرازى نوشت و “ خطابى و جدلى”و 
قضيۀ انحصارنامه دخانيات باال گرفت ـــ و پاى ميرزاى شيرازى 

ياناخواه به ميان آشيده شد ـــ در پيامى آه او به شاه فرستاد به  خواه
و آدميت بيدرنگ “ همان مضمون استعمار اقتصادى بيگانگان تكيه آرد

  “.ما نه اينكه مقالۀ سيد او را به اقدام برانگيخته باشدا”افزايد  مى
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دانند بد نيست اين بخش  آسانى آه نگاه آدميت را فكرگرا و فردگرا مى
پسندند مقايسه آنند آه آدام واقعًا  را با هر متن مشابهى آه مى

ها ناظر به منش صاحب قلم و دربارۀ  پيشداورى  . گراتر است اجتماع
حتى اگر دسترسى انحصارى به اسناد   .  اوستدامنۀ فعاليت پدر

ايران، شائبۀ اطالع پدرش از نقشۀ ترور اتابك، و  دربستۀ وزارت خارجۀ 
تأمل باشد، آًال از  خان قابل بازى خود او هنگام قضاوت دربارۀ ملكم پارتى

راه صحيح ترقى، نه   . آاهد اهميت اين حجم از آثار فريدون آدميت نمى
ان از سكو به سبك ايرانى، بلكه اذعان به ارزش آار آشيدن ديگر پائين

 .آنها و سپس ارائۀ آارهاى بهترى است
 

  
تر و حتى متفاوت در ترسيم نقشۀ فكر ترقى  اميد در آينده متونى آامل

تا   . هاى آخر قرن نوزدهم نوشته شود بر پسزمينۀ شرايط ايران در دهه
 بهترين است و يحتمل پس از آن نيز در هاى آدميت آن زمان، نوشته
اينها هم مانند هر متن ديگرى در  . ها خواهد ماند  شمار بهترين

گيرى آه آدميت چيزهايى  ويراستارى قابل تكميل و بهبودند اما اين خرده
هايى بغايت حياتى توجه  را به عمد از قلم انداخته يا نخواسته به جنبه

ه بسيارى از ما در ته فكرمان متن تاريخى خيزد آ آند از اين تلقى بر مى
وار  عربى دانيم آه بايد ابن را حاوى نوعى اسم اعظم و اسرار خـَفى مى

به شيوۀ َجفر رمزگشايى شود تا دستورالعمل امروز و آينده و همۀ 
  .زمانها باشد

  
طرز فكر رايج در ميان مردم يك جامعه امكان دارد به نتايجی بينجامد آه 

فكر  . جبر تاريخی است توان گفت يكسره نتيجۀ  ارد نمیدر تمام مو
هايی تازه و توجيهاتی  زاييدۀ شرايط است اما، پس از استقرار، ريشه

آند آه به هيچ جا و هيچ چيز ارتباط واقعی ندارد و  گاه مهمل پيدا می
  .توان روانشناسی اجتماعی گذاشت نام آن را تنها می

  
 موافق بود آه هر عصری دارای روحيه، يا توان با هگل تا اين اندازه می

اما تاريخ، برخالف   .  از نظر روانشناسیِ  اجتماعی است روحيۀ غالبی
آند؛ قابل تكرار هم نيست  نظر او، به سويى مشخص حرآت نمى

امروز در جامعۀ ). آسانی ترديد دارند حرف از تكرارپذيری را او زده باشد(
 به نظر برخى روشنفكران به تاريخ ١٩٠٠ايران آرا و عقايدى آه در سال 

توان نتيجه گرفت يك بار ديگر عينًا  اما نمى  . پيوست احيا شده است مى
آلود ما بيدار  بخت خواب”و به گفته حافظ، ( گذر خواهيم آرد ١٩٠٦از 

و چون تصويرى آه آدميت، يا هر مؤلف ديگرى، به ) “خواهد شد مگر
واهيم افتاد زيرا نقشۀ راه دهد نقص دارد پس به دردسر خ دست مى

  .آامل نيست
  

اينكه آـِی و چگونه،  . در آينده هم عقايدى در شرايطى جا خواهد افتاد
عدد در  شدن دهها تك به گفتۀ اهل رياضيات، همگشتى است آه از جابه

تعداد نتايِج ممكن، نسبت به مجال ده و : آيد يك عدد بزرگ به دست مى
 .نهايت استپنجاه و صد سالۀ عمر ما، بي
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فكر سياسى در جامعۀ ايران آًال به سه شاخۀ چپ، ملى و دينى 
دينداران به سه نـِحلۀ نوانديش، نيمدارانديش و  . شود تقسيم مى

شعباتى  ها و خرده شوند و هر يك را شعبه ناپذير تقسيم مى درمان
اى و چپ  همين طور چپ سنتى و سوسياليست ولرم و ضدتوده . است
گراى پالسيده و  رو و چِپ بريده و ميهندوست و ملى فلى و چپ تكمح

گرا و ياغى و  گرا و ناراضى قوم طلب باستان خواه و سلطنت مشروطه
 به هفتاد و دو شايد  .گريز و مخالف مزمن تفاوت و مرام طلب و بى جدايی

  .زند نرسد اما به هفتاد سر مى
  

مقاله و آتاب و مصاحبه و در حالى آه با وجود اين همه خبر و نظر و 
گذرد توافقى وجود ندارد، نوشتن متنى  اآنون مى منبع، دربارۀ آنچه هم

دربارۀ مثًال ميرزا آقاخان آرمانى آه اين همه خط و خطوط را راضى آند 
همه انتظار دارند آسى آه   . آن چنان متنى خدا هم نافريد. محال است

.  امروز آنها را زده باشدصد و دوازده سال پيش آشته شد دقيقًا حرف
ها از جانب مردگان حرف بزنند يك داستان است و حرف  ه اينكه زند 

  . ديگر ها گذاشتن داستانی گان را در دهن مرده زند
  

هر گرايشى در ايران به دليلى از موجودى چموش به نام تاريخ ناراضى 
بعد آنند از جايى به بيراهه رفت، و در نوبت  است چون همه خيال مى

رفتن تاريخ  توان مانع بيراهه با شناخت آافى از مفاهيم و موقعيتها مى
آنند اگر اشتباهات والدين  شد، همچنان آه برخى پدر و مادرها فكر مى

  .هاى بهترى بزرگ خواهند آرد خودشان را تكرار نكنند بچه
  

آردند اما تاريخ الآردار بازى  حلواى نذرىِ  مدرنيته و دموآراسى خير مى
در آورد، اين ملت را قال گذاشت و سهمى درخور به ما نرسيد، و آن 

و  . مرّوت براى رساندن هداياى آريسمس به خانۀ ما سر نزد بابانوئِل بى
آنند بيست و پنج صدم نمره آم آوردند  مثل محصلهايی آه ادعا می

 نه مدرنيزاسيون(وگرنه قبولِ  قبول بودند، به ما هم اگر در نمرۀ مدرنيته 
ارفاق شده بود حاال مثل خارجه بوديم، مشخصًا يعنی همپای ) قالبی

  .آلمان آه پسرعمویمان است و از آرمان به ژرمان رفت و آدم شد
  

قائل به حقيقتى تاريخى وراى وقايعيم اما قائل به تشخيص حق از امتياز 
امروز اگر ايران از جهاتی به برخى آشورهاى آمريكاى جنوبى  . نيستيم
های ديوار به ديوارش در افغانستان و   شبيه است تا به عموزادهبيشتر

عراق، عمدتًا نتيجه تأثير فرهنگ غرب و درآمد نفت است وگرنه همچنان 
هستيم زيرا فكر به شكل جامعه و  فهميديم در چه شرايطی  حتی نمی

دور باد نفوس بد، اما با افزايش  . آيد جامعه به شكل سرزمين در می
هايى  هش شديد صادرات نفت ايران، و واردآمدن ضربهجمعيت و آا

شديد از سوى مسلمانان خاورميانه و شمال آفريقا به تمدن غرب، ايران، 
اگر هم زمانی پيشرفتی آرده باشد، خيلى راحت به سطح ملتهاى 

   .پيرامونش بر خواهد گشت
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 را اسبق اين مملكت فالن و بهمان مطلب گويند روشنفكرهای  می
البد چنان مفهومی هنوز در اين جامعه وجود نداشت يا از   . فهميدند نمی

طبيعت   . شدند  بايد ملتفت می خارجه نرسيده بود وگرنه اهل نظر قاعدتًا
پيشاپيش وجود دارد و بايد آن را آشف آرد و فهميد اما در جامعه 

دهد، فكر بر جامعه اثر   به فكر شكل می شود، شرايطی ايجاد می
هرآس حق دارد تاريخ مورد نظر  . يابد گذارد و تأثير و تأثر ادامه می یم

عنوان اساس و جوهر و  شدن به آلمات به خودش را بنويسد اما آويزان
  . تا فعاليت مفيدِ  فكری غايت هستی، بيشتر مشغوليات و بندبازی است

  
از چيزبودنِ  زبان آه  بحثهاى خودساختۀ يكسره انتزاعىِ  قائل به همه

محافل فلسفى فرانسه به آالسهاى نقد ادبى دانشگاههاى آمريكا راه 
شناسى و  يافت و به ايران رسيد، سالهاست بر قفسۀ آتابهاى جامعه

های  اند اين پرگويى به صرافت افتاده . آند روانشناسى ما سنگينى مى
اگر قرار بر اصالحات باشد،  . پسامدرن را به حيطۀ تاريخ هم بكشانند 

  . يخ هم اصالح بايد گرددتار
  

تازگى، حرف از اين است آه ايران مثل خارجه نشد و پروژۀ مدرنيته 
شكوفا نگشت زيرا آدمهاى اين مملكت زبان همديگر را درست درك 

تاآنون مدعى بوديم خارجه موظف است زبان واالى ملت  . آردند نمى
اند مسترد  بردهايران را بفهمد و مدرنيته و دموآراسى ما را آه به سرقت 

فهميديم و جامعه را  گويند خودمان هم زبان خودمان را نمى حاال مى  . دارد
  .گرفتيم تخته اشتباه مى با اجتماع، ملت را با مردم، و آزادى را با شلنگ

  
چيزى  . بينيم برآيند بـُردارهاى اجتماعى و قابليت ما همين بود آه مى

 برابر تاريخ حقيقى و راستين، وجود نما يا تاريخ آاذب، در عنوان تاريخ به
شود تبليغات   می خواننده آه اين سالها سرهم متونی پرتيراژ اما آم(ندارد 

از تاريخدان هم براى تغيير   ). سياسی و خودگويی و خودخندی است
ِ  شكل دلخواه به آينده آرامتى ساخته نيست   .گذشته يا دادن

  
يد، شايد بهتر باشد آدميت را هم از پلوغىِ  بازار افكار و عقا در اين شلوغ
اسرائيلى معاف بداريم، بحث خردمندانه و نوشتۀ گيرايش  ايرادهاى بنى

را، تا زمانى آه آارهاى بهترى نوشته شود، متن روايی و آتاب بالينى 
 آه در جلد دوم، مشروطيت ايران ايدئولوژی نهضت  بخصوص(فرض آنيم 

و ) رسد ر ادبیِ  پرآششی می، به حد اثمجلس اول و بحران آزادی 
  .الى سطور آن بخواند بگذاريم هرآس هرچه دوست دارد در البه

  
زنند آه   وقايع قرن نوزدهم ايران حرف می آسانی با چنان حرارتی دربارۀ

دهۀ وقايع مثًال وقتی دربارۀ  . دانند همين اواخر چه اتفاقاتی افتاد انگار می
متنی مستقل در دست ت و عملياتی نظامی آه جريان داش١٣٦٠

الدوله دقيقًا در  خان ناظم نيست، چقدر اهميت دارد آه عقايد ميرزا ملكم
تا چه حد دگرگون شد؟ شايد نوعی عادت به دلمشغولی و چه سنی 

عنوان  انتها، در برابر فكر زندگان به  عنوان مخازن بی است با فكر مردگان به
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  .ذّرۀ ناچيز
  

آند آدميت، يا  اشته باشيم، تفاوت چندانى نمىاى د براى آينده، اگر آينده
آتاب به همان اندازه بازتاب فكر  . هرآس ديگری، چه نوشت يا ننوشت

در حالى آه آسى به خيابان مستوفى . يك عصر است آه سازندۀ آن
رفت در به رويش باز  رفت تا بپرسد چه بايد آرد، اگر هم مى نمى
دهندۀ  به همان اندازه نجاتهای آدميت  شد، توقع دارند نوشته نمى

  .اللَّه ولى هاى شاه نعمت سرگشتگان ِِ وادى حيرت باشد آه سروده
  

   

  

 

۵ . 
 گفت وقتى گارسن آافه نادرى هم آتاب جمعه   در دفتر١٣٥٨سال 
 را خوانده است، چطور امكان دارد از اميرآبير و ايران  گويد آتاب مى

ِ  مربوط    .به سالها پيش باشدهمان تيراژ دو سه هزارتايى
  

در   . از يك سو، اعتبار اثر و احترام اهل نظر غير از پولسازبودن است
فروش، يعنى همواره  گويند ماليم آلمان به آتابهايى مانند آثار آدميت مى

آند و نه پس  رود؛ نه دخل آتابفروش را پر مى به آهستگى فروش مى
قعيت ديگر اين است آه وا . شود افتد و فراموش مى از مدتى از ُمد مى

حتى همين مجموعه آثار هم در بسيارى جوامع جهان براى گذران 
  .آند محترمانۀ مؤلف آفايت مى

  
  تأليف  پاآت حاوى حق١٣٦٠نويسد اوايل دهۀ  يكى از ناشران او مى

در همان سالها، آه   . آنكه باز آند پس داد را بىمقاالت تاريخى  
اش از وزارت  ت حقوق بازنشستگىهمسايه بوديم، يك بار گذرا گف

 آشفتگی در فكر تاريخی گمانم اشخاص از (اند  خارجه را قطع آرده
اش را برقرار   گويا مستمرى١٣٧٧در سال   ). عصبانی شده بودندبسيار 
. تعجبى ندارد آه در سالهاى اخير باز قطع آرده باشند. آردند

رئيس اسبق دبيرستان البرز، هم در آخرين مصاحبۀ  ، مجتهدىمحمدعلى  
. اش را قطع آرد اش گفت جمهوری اسالمی حقوق بازنشستگى زندگى

هموطنانی از شرح تنگدستى آدمهايى از قبيل ميرزاده عشقى و  
يت احساس اندوه و قمرالملوك وزيرى و آمبودهاى مالىِ  صادق هدا

آردن مستمرى بازنشستگى افراد سالمند،  قطع. آنند شرمسارى مى
آن هم به دستور يك مشت وزير و مديرآل و نه حكم دادگاه صالح به 

وقتى  . موجب قانون، حتى از اين هم بيشتر اسباب شرمندگى است
  .آار براى خدا باشد البد همه چيز مجاز است

  
 ١٣٥٧ايی آه دريافت آرد مربوط به پيش از ه ظاهرًا آخرين حق تأليف

بعيد است   . برای آتابهايی بود آه بعدها اجازۀ تجديد چاپ نيافت
، با او تسويه اميرآبير و ايرانترين آتابش،  خوارزمى، ناشر پرفروش

درهرحال، توجه جوانان  . اش بپردازد  به ورثه حساب آرده باشد يا چيزی
برای ( تسلی باشد   شايد مايۀاهل آتاب به او جلب شده است و

الزحمۀ  رود، گرچه حق  مجموعۀ آثارش باالتر می آه بهاى فتوآپى) آی؟
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دولت و  . اند از او دريغ شد اى آه براى آارگر روزمزد مقرر داشته پايه
اسالمی بايد به سبب چنين خباثت و دنائتى در ـ  ملت نيرنگستان آريايی

 .ازه شرمنده باشنداند گير به يك ورز گوشه حق انديشه

 
  

 نوشته اسنوبيسمپرسند متنى آه پيرامون  نگارنده وقتى خوانندگانى مى
اش نگاه  گويد خيلى راحت به نويسنده دربارۀ چه جور آدمى است، مى

واند به آسانى آه فريدون آدميت را از نزديك ت حاال مى . آنند
  .شناختند بگويد او را به خاطر بياورند مى

  
اى و آراوات و  وشلوار سرمه در سالهايى آه همسايه بوديم گاه با آت

چند بار هم در  . آمد دست به خواربارفروشى محل مى سطل ماست به
يك بار  . فتمجاتى داشت به ديدنش ر اتاق آارش آه حال و هوايى اداره

آه به ناهار دعوتش آردم، خواهشى آرد به اين مضمون آه جمع 
در آن زمان آه نسل ما  . مهماناْن آوچك و عارى از افراد متفرقه باشد

آرد آراوات به تاريخ پيوسته است و از درگيرشدن در هر جر و  خيال مى
جربه بعدها به ت . داد وخو بوى نا مى آرد، اين خلق بحثى استقبال مى

شدن با  دريافتم طرز سلوك او عاقالنه است و در بحث بيهوده و قاطى
  .افراد متفرقه نبايد افراط آرد

  
شايد نخستين و آخرين  . خطاب آردم“  اومانيته. سينيور ف”يك بار او را 

اى از  شد اما همراه سايرين خنديد و نشانه بار بود با او مزاح مى
برخى ” .فهم بود مزاحى خواصناخشنودى بروز نداد، شايد چون 
اش را آه  مورخـّان مورد عالقه“ چيزنويسان اروپايى و آمريكايى،

گرفت اما خودش زياد در سبكروحى و روحيۀ  انگليسى بودند در بر نمى
 .مطايبۀ رايج در ميان اهل قلم آن جزيره شريك نبود

 

 
  

گليسى آتاب  ان  در شناسنامۀهاى ميرزافتحعلى انديشه   عنوان فرعى
  :عينًا از اين قرار است

 a contribution to the history of the iranian liberal ideasآمكى به فهم تاريخ :  يعنى
آدميت از اين هم آه برخى منتقدانش به او  . آراى آزادانديشانه در ايران

درهرحال،  . نمود عنوان مورخ فكرمحوِر بورژوازى داده بودند ناخشنود نمى
ارنده در عين اعتقاد به تأثير مستقيم نيروهاى مادى در تحوالت نگ

تاريخى، ميل دارد از خواندن روايات آدميت دربارۀ نقشى آه طرز فكر 
اگر اختيار   . آند لذت ببرد مناسب نخبگان در زمان و مكان مناسب ايفا مى

آرد براى  داشت، با بهبود امال و انشاى همان عنوان فرعى، پيشنهاد مى
ِ  ناشاد و خلقش گريز، و ايجاد تمايز با چيزنويسان  ادى روح مؤلف

  :آاالنعام، روى سنگ گورش بنويسند نويسان و عوام  غيرمتخصص و تاريخ

http://www.mghaed.com/books/Diaries/Snobbery.PDF
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ص:    دراعظم معزول
   فرشاد قربانپور

   ) گزارشی از ديدار با فريدون آدميت(
   

تا جايی که مقام و منزلتی دراين راستا . بدون شک مهمترين تاريخ نگار معاصر ايران است"فريدون آدميت"دکتر 
چ تاريخنگار و در اين راستا همين بس که هي. يافته که به او فقاهت و واليتی در تاريخ معاصر را اعطا کرده است
 ٨٧ در تهران متولد شد،در ١٢٩٩او که در سال .تاريخ پژوهی بی نياز از خواندن و بررسی آثار فريدون آدميت نيست

  .سالگی هنوز در تهران زندگی می کند و به دور از تمام هياهوها
  .او کمتر با کسی روبرو می شود و عموما هيچکس را به حضور نمی پذيرد

دکتر فريدون آدميت را از نزديک ديدم و با او دست دادم، دستم را . را ديدم پائيز سال گذشته بوداولين بار که او 
خنده اش پيروز مندانه بود بدون . فشرد و با دست ديگرش در حالی که عصايی نيز داشت به پشتم زد و خنديد

  .شک
او من و دوستی را که همراهم . ه بودمشوق زيادی برای ديدار با او داشتم و برای اين کار هم بسيار وقت گذاشت

ميز بزرگی در آن قرار داشت و چوبی و اليه ای از گرد . بود به طبقه ی دوم منزلش دعوت کرد و به اتاق کارش رفتيم
  ".ميبينی؟ اين ميز يک صدراعظم معزول است: "رو به ما کرد و گفت. و خاک نيز بر آن نشسته بود

نشستيم و بيش از دو ساعت .  به راستی که هنوز يک صدراعظم می نمود.صدراعظم معزول به خودش می گفت
  .اما از خودش چيزی نگفت.با هم حرف زديم و بيشتر درباره ی مشروطه و نهضت قانون خواهی و بيداری ايران

ق ١٢٧٨پدرش عباسقلی خان قزوينی معروف به آدميت بود که در سال .  تهران است١٢٩٩فريدون آدميت متولد 
ق وارد جرگه سياسی شد و با آشنايی با .١٣٠٣عباسقلی خان در سال . ق درگذشت١٣۵٨د و در سال متول

وی پس از آن بود که جامع آدميت را با همان اصول فکری و مرامنامه ملکم به . ملکم، در زمره مريدان او قرار گرفت
  .وجود آورد

  دانش آموز دارالفنون
دبيرستانی که امير کبير پايه گذاری کرده بود و اين چه . دارالفنون گذراندفريدون آدميت تحصيالت مقدماتی را در 

دو ماه پيش از امتحان نهايی دبيرستان ، . تصادف عجيبی بود که پايان نامه اش را هم در مورد امير کبير نوشت
تحصيالت ، دوست ديرين پدرش که به ادامه ) حکيم الملک(پدرش عباسقلی خان درگذشت،اما ابراهيم حکيمی 

  . دانشگاهی فريدون آدميت عالقه داشت، کارش را دنبال کرد وپيش برد
بود که فريدون " جالل همايی"استادان آن روز دارالفنون نيز همه بی نظير بودند و ماندگار و يک تن از اين استادان 

  .آدميت او را بهترين استادش خوانده است
نام برده ويادش را گرامی "محمد صديق حضرت"ستاد ديگرش به نامهمچنين فريدون آدميت در گفت و گوی ما از ا

  .داشت
 شمسی از ١٣٢١فريدون آدميت پس از پايان دبيرستان به دانشکده ی حقوق و علوم سياسی راه يافته و در سال 

  .آن جا فارغ التحصيل شد
 با ١٣٢٣ر نوشت که در سال و همانطور که گفتم پايان نامه اش را درباره ی زندگی و اقدامات سياسی اميرکبي

  .به چاپ رسيد" محمود محمود"با مقدمه ی استادش "اميرکبير و ايران "عنوان 
می رفت " فردوس"در آن دوران فريدون آدميت افسر نظام وظيفه بود و عصرها بعد از دانشکده افسری ، به کافه 

آنها اغلب تفکرات چپی .  گرد هم می آمدندکه در آن زمان صادق هدايت وديگر دوستانش در آنجا حلقه ای داشته و
وقتی در اين گردهمايی های دوستانه دو انديشمند . داشتند و فريدون آدميت خود را با اين مسائل درگير نمی کرد

استاد تاريخ وعقايد اقتصادی در دانشکده (مهم ايران آن عصر، يعنی صادق هدايت و دکتر حسن شهيد نورايی 
را پسنديدند،آدميت را تشويق کردند،تا به اتمام آن کتاب پرداخته و تالشش را )  کبير و ايرانامير(آن کتاب) حقوق 

http://shahrvandemroz.blogfa.com/


 

 ٧ امهء فريدون آدميتويژه ن       

امير «صادق هدايت که بسيار سخت پسند بود وهيچ اثری را بدون گوشه وکنايه باقی نمی گذاشت، . بيشتر کند
  .را ستود وخواندنش را به همه دوستانش توصيه کرد» کبير و ايران

  
  تآدميت ديپلما

 به استخدام وزارت امور خارجه ١٣١٩آدميت، همچنين در حالی که دانشجوی دانشکده ی حقوق بود، در سال 
.  به دبير دومی سفارت ايران در لندن منصوب شد١٣٢٣درآمد و درنخستين تجربه ی ديپلماتيک خود در ديماه سال 

سرانجام در سال . ياسی و اقتصاد لندن شدو در همانجا به تحصيالت خود ادامه داده و وارد دانشکده ی علوم س
  .را از همين دانشگاه اخذ کرد" تاريخ سياسی و فلسفه ی سياسی" دکترای ١٩۴٩

آقای آدميت در تحقيق تاريخ :"در آن زمان رئيس دانشکده ی علوم سياسی و اقتصاد لندن در مورد آدميت گفته بود
عالوه بر پشتکار و مهارت فنی، نمودار بصيرت و تفکر تاريخی روابط ديپلماسی تهران در دوره اوايل سده نوزدهم، 

آرشيوهای وزارت امور خارجه انگلستان، وزارت «همچنين در دوره های ديگر تاريخ ديپلماسی . استثنايی است
بدان مراتب، آقای آدميت در تاريخ روابط . هندوستان ومنابع خطی کتابخانه موزه بريتانيا تحقيق کرده است

ی ايران در سده نوزدهم دانش استثنايی کسب کرده است و يقين دارم که می تواند تأثير بزرگی در تحول ديپلماس
  ".تحقيقات تاريخی در ايران داشته باشد انتظار دارم در آينده آثار مهمی به وجود بياورد

 وزارت امور خارجه  به معاونت اداره اطالعات و مطبوعات١٣٢٨فريدون آدميت پس از بازگشت به تهران در سال 
 به عنوان رايزن نمايندگی ١٣٣٠ومعاونت اداره کارگزينی آن منصوب شد،اما زياد طول نکشيد چرا که وی در سال 
اين ماموريت فريدون آدميت تا سال . ايران در سازمان ملل متحد و سپس وزير مختاری در اياالت متحده منصوب شد

  . ادامه داشت١٣٣٨
 و در همان زمان ١٩۵۵ديپلماتيک به تحقيق و پژوهش تاريخی هم می پرداخت در سال آدميت که در حين کار 

تحقيق در تاريخ ديپلماسی : جزيره بحرين"را با عنوان " اميرکبير و ايران"حضور در ايالت متحده دومين اثر خود پس از
  . به زبان انگليسی در نيويورک منتشر کرد" و حقوق بين الملل
فعاليت های .  در سازمان ملل بسيار زياد بود و با دبيران کل اين سازمان روابط نزديکی داشتنفوذ فريدون آدميت

فريدون آدميت از جمله شرکت در چندين کنفرانس و انجام وظيفه در مقام داور بين الملل در ديوان دائمی حکميت 
 شمسی يعنی دو ١٣۵٩ تا سال الهه در هلند از فعاليت های ديگر فريدون آدميت در طی ماموريت خود بود که

  .سال پس از انقالب ايران به طول کشيد

  سفارت هند
منصوب " دهلی نو"به سمت سفير کبير ايران در ١٣۴٢اما فريدون آدميت پس از بازگشت از اياالت متحده در سال 

  .شد
اشت و در اولين ديدار نخست وزير اين کشور د" جواهر لعل نهرو"آدميت در دهلی نو ارتباط بسيار دوستانه ای با 

  .از تهران نيز همراه او به تهران آمد و تمام طول سفر در جنوب ايران را نيز همراه نهرو بود"نهرو"
وقتی به دهلی رفتم :" اما در مورد يکی از آنها می گويد.آدميت خاطرات زيادی از زمان سفارت در دهلی نو دارد

و اين افرادی که در هند زياد پيدا می شوند حضور ... ض، مارگير ومتوجه شدم در سفارت ايران تعداد زيادی مرتا
من متوجه شدم در ديگر سفارتخانه هم چنين افرادی . دارند و همه هم از سفارت ايران پولی دريافت می کنند

  ".من همه ی آنها را از سفارات اخراج کرده و ديگر پولی به آنها ندادم.حضور دارند
اين آخرين ماموريت و يا . ی نو بازگشت و به سمت مشاور عالی سياسی منصوب شد از دهل١٣۴۴او در سال 

کار خود را در دولت به "تقاضای بازنشستگی دارم"آدميت با سه کلمه ی . مسووليت دولتی دکتر فريدون آدميت بود
  . پايان رسانيد و يکسره به تحقيق و تاليف پرداخت

الزم … :"ير ايران در هند منصوب شد، شاه در استوارنامه او نوشت به عنوان سف١٣۴٢اما هنگامی که در سال 
دانيم يکی از مامورين شايسته و مورد اعتماد خود را به سمت سفير کبير و نماينده فوق العاده در آن کشور  می

  . اما کمی بعد مطرود شد که همين امر موجب استعفای او شد).نقل از ماهنامه ی زمانه..".(تعيين نماييم
ای بود که در مخالفت با  در آن زمان گفته می شد علت اصلی بازنشستگی اوفشار زياد وارده بر او به خاطر نامه

  . جدايی بحرين از ايران ارسال کرد
نماينده ايران در کميسيون وابسته به شورای : برخی از سمت هايی ديگری که دکتر آدميت داشت عبارتند از

 نماينده ايران در کميسيون حقوقی تعريف تعرض، مخبر کميسيون امور حقوقی در اقتصادی و اجتماعی ملل متحد،
مجمع عمومی نهم، نماينده ايران در کنفرانس ممالک آسيائی و آفريقائی در باندونگ، مدير کل سياسی وزارت 

ان در مسکو، خارجه، مشاور عالی وزارت امور خارجه، معاون وزارت امور خارجه، سفير ايران در الهه، سفير اير
  .سفير ايران در فيليپين 
  . تمامی وقت خود را صرف مطالعه و تحقيق در عصر مشروطيت کرد١٣۴۴فريدون آدميت از سال 

  
  آغاز سختی های سخت

هرچند فريدون آدميت اساسا کارش را مسووليتی ديپلماتيک آغاز می کند اما هرگز چهره ای صرفا سياسی به 
  .ای سياسی به خود می گيرد جود در ابتدای انقالب اسالمی چهرهاما او با اين و.خود نگرفت

سياسی از اين منظر که در قالب تشکلی فرهنگی که جمعی از نويسندگان تشکيل داده بودند، پيشنهادی در ده 
ماده به دولت ارائه می کنند که اجرای قانون اساسی، آزادی انتخابات، آزادی مطبوعات، آزادی زندانيان سياسی 

بعد ها در جريان فشارهايی که برگروههای سياسی و . رعايت اعالميه حقوق بشر برخی از مفاد آن بودو
از جمله بهانه هايی که در برخی .دانشگاهی وارد شد فريدون آدميت نيز در امان نمانده و تحت فشار قرار گرفت

ب به همين بهانه ها حقوق بازنشستگی پس از انقال. جلسات به او ايراد می گرفتند امضای زير همان بيانيه بود
فريدون آدميت چندان . اش را نيز قطع کردند تا جايی که برخی مواقع در فشار اقتصادی سختی بسر می برد
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تمايلی به باز يادآوری آن خاطرات ندارد و تنها با نيشی گزنده از آن دوران ياد می کند و در حالی که چشمش را به 
او کسی بود . خنده ای که بيشر ازآن صدای فرياد و اعتراض به گوش می رسد. ی خنددمکانی ديگر دوخته است،م

او حتی تمايلی برای به خاطر . آزاد انديشی مرام او بود. که هرگز نخواست سياسی باشد و سياسی زندگی کند
  .آوردن برخی جلسات با برخی از مسوولين امنيتی ندارد

. می پرسيدم چرا که او به اندازه ی کافی حرف و سخن برای گفتن داشتمن در حضور فريدون آدميت کمتر سوال 
يکبار از او پريسدم؛اينکه می گويند شما از مريدان و طرفداران ميرزا . از اين رو بيش از چند سوال از او نپرسيدم
ی به اما من به هيچ وجه اعتقاد.پدرم به ملکم احترام می گذاشت:"ملکم خان بوديد،درست است؟پاسخ داد
جواب جالبی داده بود به ".بنده فريدون آدميت هستم،مستقل الراس. احترامی که پدرم به او می گذاشت ندارم

  .من
سالهای سال پيش از :" در مورد تفکرات او هم پرسيدم و اينکه آيا به کلی عقل گراست و ليبرال؟که گفت

.  هيوم را داد و از آنجا با تفکر عقلی آشنا شدمهای اين،وقتی که نوجوان بودم استادم محمود محمود به من کتاب
  ".محمود بسيار فرد بزرگی بود

  مخالفين آدميت
چرا که معتقدند فريدون آدميت بيهوده تمام نوشته های بابی و .بهايی ها از صريح ترين مخالفان آدميت هستند

  . بهايی را مورد نقد قرار داده و نوشته های بهااهللا را خرافات می خواند
من فردی الئيک هستم اما اين به معنای ملحد :" اما آدميت در پاسخ پرسشی در باره ی مسائل شرعی گفت

از اين رو آدم بی اعتقادی .من به يک سری از چيزها اعتقاد دارم. الحاد معنا و مفهوم ديگری دارد.بودن من نيست
 اثر پژوهش با مسائلی از جمله امثال بهاهللا من خيلی جوان بودم که بر. هم نيستم اما به سبک خودم اعتقاد دارم

  ". آشنا شدم و خيلی زود با همه ی آنها وداع کردم
دکترهما ناطق ، مورخ شناخته شده ايرانی که مدتی را نيز در پاريس استاد دانشگاه سوربن بود در مورد فريدون 

درميان هرقوم وقبيله ای واز هر . اختمهدايت بزرگوارترين انسانی بود که درميان هموطنانم شن:" آدميت می گويد
  ".رده ای

همه چيز را به شکل دقيق و رشک برانگيزی به خاطر .آدميت که حرف می زند از همه چيز می گويد جز خودش
روزی . آقا اين حرف امروز و ديروز نيست:" او وقتی به ناکامی های تاريخی در ايران اشاره می کند می گويد.دارد

هر روز يک نفر می آيد و يک چيز .ا حسين خان گفته بود؛مملکت شما مملکت بوالهوسان هستبيسمارک به ميرز
  ".می گويد

افسوس در چشمانش هم موج می .آدميت به سخنانش دراين ناکامی ها ادامه داده و با افسوس حرف می زند
فير ايران در لندن متن ميرزا حسين خان س:"آدميت می گويد.او با ناکامی های سرزمين من بيشتر آشناست.زند

متن را برای ناصرالدين شاه می . اوليه ی قراردادی را با انگليسی ها تنظيم می کند تا هرات دوباره به ايران بازگردد
آن هم .ناصرالدين شاه از طريق ميرزا صادق استخاره می کند و بد می آيد،قرار داد هم منتفی می شود. فرستند

  ".رار بود دوباره هرات را مطلقا زير حکومت ايران برگرداندچه قراردادی؟ قراردادی که ق

  دو کتاب بر زمين مانده دارم
کتابی ميخواستم بنويسم در مورد : "می گويد. هنوز چيزهايی بر زمين مانده دارد. او هنوز غم تاريخ را می خورد

با آماده اند،فقط نياز به تنظيم تاريخ ديپلماسی در ايران و نيز جلد بعدی تاريخ فکر،همه ی نوشته ها هم تقري
او از اينکه ديگر نمی تواند بنويسد و من .هم من و هم او.خيلی افسوس می خورم". اما نمی توانم،نمی توانم.دارد

اما آدميت ديگر خسته .چرا که نانوشته می دانم شاهکاری خواهد شد. از اينکه از خواندن چنين کتابی محرومم
  .ه برای حرف زدنحتی خست. خسته ی خسته.است

در آن . ميرزا يعقوب، پدر ميرزا ملکم خان پس از رفتن به عثمانی برای ناصرالدين شاه کتابچه ای نوشت: "می گويد
کارش در درون تعرض به مال . بلکه يک سلطنت بی معنی بود. در ايران هيچگاه دولت نبوده است: نوشته شده بود

  ".ت تعرض به خارجی بودو جان مردم و در خارج،اگر قدرتی می داش
توضيحاتش را . همان سوال را پرسيدم که می خواست. گل از گلش شکفته است. از علت مشروطه می پرسم

حتی امير کبير به ميرزا يعقوب نوشته بود؛در خيال ...آنها دنبال کنستيتيسيون بودند:"اما يک نکته. مفصل داد
از اين رو بدانيد که فکر ... بودم، که به من مجالی ندادندکنستيتيسيون بودم،روسای تو مخالف بودند، مترصد

بسياری گمان می کنند مشروطه از ديگ پلوی ...کنستيتيسيون يعنی خواهان حکومت بر پايه ی اصول بودن
  ".پشت مشروطه فکر و زمينه بود.....اينها کتاب نخوانده اند که چنين تفکری دارند. سفارت انگليس بوجود آمده

  ه تاريخ را درک نمی کنندمورخانی ک
مورخانی که روح تاريخ و زمان را : "او در جلد اول کتاب ايدئولوژی نهضت مشروطيت ايران در همين رابطه نوشته بود

درک نمی کنند ، می کوشند هر واقعه ای را به صورتی کج و کوله درآورند ، مگر در قالب ايدئولوژی ورشکسته 
  ". خويش بگنجانند 

جهد بايد کرد تا در ايران سلطنت : "ريدون آدميت از ليوان آبش کمی می نوشد و ادامه می دهداما اکنون ف
اين سرآمد نوشته ی .مشروطه محدوده و پارلمان ملی،انتظام دستگاه دولت و استقالل دستگاه قضا انشا شود

  ".يک مشروطه خواه و بهترين جمله ی کتابش است
هزاران بار افتخار می کنم که اين . به حضور پذيرفته بسيار خوشحالمهمين که مرا . او خيلی پير شده است

سوال بسيار . اما ما هنوز هستيم. او با هزار کلمه ی ناگفته به ما می فهماند که برويد.سعادت نصيبم شده است
ر ميز تحرير با ما خداحافظی می کند و بار ديگ. ما هم رفتيم. نمی توان ماند. است و حرف بی نهايت،اما بايد رفت
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بزرگش را نشان می دهد که چندين دهه عمر دارد و به گمانم بسياری از کتابهايش را روی آن نوشته است و می 
  ".  آغوش گرفته است غبار پيری او را در. می بينيد ميز صدر اعظم معزول را؟ مثل من شده است: "گويد
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  گفتگو با علی اصغرحقدار

. و محققان جواني هستيد که تا همين اواخر با فريدون آدميت مصاحبت داشتيد ـ آقاي حقدار شما از معدود افراد ١
عالوه بر اين وي و انديشه هايش موضوع نخستين تک نگاري از مجموعه آثار شما بنام انديشه هاي ايراني است و 

ر چيز و در مقدمه اين بنابر اين اجازه دهيد پيش از ه. مي دانيم که ايشان نزد شما از مقام ارجمندي برخوردار بودند
 و  چرا شما براي ورود به بحث انديشه هاي ايراني. گفتگو درگذشت فريدون آدميت را به شما تسليت بگوئيم

  بررسي آرا و نظرات انديشمندان تاريخ معاصر مقدم بر همه فريدون آدميت را برگزيديد؟

 استوانه هاي فرهنگ مدرن ايراني بودند و  من هم پيشاپيش درگذشت دآتر فريدون آدميت را آه به حق يكي از-ج
نمادي مجسم و عيني از افرادي بودند آه تن به پستي ندادند، از حطام دنيوي دست شستند و روحشان را به 
اربابان خودسر و نادان و ناپرهيزگار نفروختند، به شما و ديگر همكاران تالش تسليت مي گويم؛ تأليف من راجع به 

 بيش از هر انگيزه اي، - آه به واقع نخستين گام در گشودن گفتگو با ايشان بود–آتر آدميت آرا و انديشه هاي د
 بينشي است آه من و نسل من و حتي نسل پيش از من در شناخت تاريخ انديشه و جنبش -اداي دين علمي

تاريخ نگاري مدرن در مشروطيت به دآتر آدميت دارند؛ بي ترديد شما هم با من موافقيد که دکتر آدميت بنيانگذار 
همچنانکه بنيادهاي تاريخ . تحليل و بررسي سرآغازهاي مواجهه فرهنگ ايران و مدرنيته در دوران مشروطيت است

در واقع نوشته هاي . انديشه را ايشان در فرهنگ ايراني وارد کرده و راهگشاي تاليفات و تحقيقات بعدي شده اند
ک مشروطه پژوهي و انديشه شناسي تاريخي متجددان و مدرنهاي اوليه دکتر آدميت اکنون ديگر به متون کالسي

ايران زمين تبديل شده است و هر محقق و تحليلگري که راجع به انديشه هاي دوران معاصر تاريخ ايران و رويداد 
 بزند، – چه از ديدگاه رد و انکار يا از ديدگاه اثبات و تائيد –سرنوشت ساز مشروطيت دست به تحقيق يا تاليف 

نيازمند مطالعه و مراجعه به کتابهاي دکتر آدميت است؛ دکتر آدميت شخصيتي است که بيش از پنجاه سال از عمر 
خود را صرف تحقيق و بررسي جريانات فرهنگي و سياسي مشروطيت کرده است؛ اين مسئله را هم نبايد از ياد 

واهان است که توانسته جنبش مشروطيت و ايده برد که دکتر آدميت تنها بازمانده ي بالفصل نسل مشروطه خ
هاي آن را با استفاده از تاريخ نگاري مدرن، بر اساس معتبرين آثار و اسناد آن دوره، تدوين و تحقيق کنند و شاهد 

  . يکصد سالگي مشروطيت باشند

  د؟ ـ چرا و به چه اعتباري شما بر اين نظريد که تاريخنگاري مشروطيت با آدميت آغاز مي شو٢

 تاريخ نويسي مشروطيت همزمان با برپايي و استقرار نخستين نتايج مشروطيت به وجود آمد؛ اما آن چيزي آه -ج
تأليفات و نوشته هاي دآتر آدميت را در صدر مشروطه پژوهي قرار مي دهد، روشمندي و استفاده از شيوه تاريخ 

 و قرائت تاريخ به سبك علمي بنيان گذاشتند؛ نگاري است آه ايشان بر پايه آموخته هاي خود از فلسفه مدرن
روشي آه بالكل از شيوه سنتي وقايع نگاري سنتي و ثبت صرف حوادث و رويدادها مي گذرد و به علل و عوامل 

نه در تاريخ نويسي احمد . آنها مي پردازد؛ اين شيوه را ما نه در تاريخ نگاري ناظم االسالم آرماني مي بينيم
توبات محمد مهدي شريف آاشاني و يا هر آسي آه دستي در نوشتن تاريخ مشروطيت ايران آسروي و نه در مك

بنابراين استفاده از روش مدرن در تاريخ نگاري است آه نوشته هاي دآتر آدميت را در صدر تحقيقات . داشته است
روطه پژوهي نوين قرار مي مشروطه پژوهي قرار مي دهد و ايشان را در جايگاه بنيان گذار تاريخ نگاري مدرن و مش

  .دهد

 ـ در جائي گفته ايد؛ جاي تأسف است؛ از زماني که تأليفات ايشان به چاپ رسيده اين آثار دچار يک بي توجهي ٣
دهه هاي درازي اين بي توجهي به طول انجاميد که پيامدهاي . مستمر مختص جامعه فرهنگي ما شده است

ر آدميت، آميخته و مرتبط با بي توجهي به مشروطيت و انديشه و آرمانها آيا اين بي توجهي به آثا. سنگيني داشت
  و دستاوردهايش نبود؟
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بي توجهي به خيزش مشروطيت آه برهه اي نوين از تاريخ آشورمان را تشكيل مي دهد، به تاريخ نگار آن .  بله-ج
 هايش مورد نقد و بررسي قرار هم سرايت داده شد و از زماني که تاليفات ايشان به چاپ رسيده، آرا و نوشته

نام » فاجعه ايراني«نگرفته و آن حالت بي توجهي دائمي که در سراسر فرهنگ ايران استمرار دارد، و من از آن به 
 هم به مشروطيت و هم –علت اصلي اين بي توجهي . مي برم، شامل تاليفات و تحقيقات ايشان نيز شده است

 سيطره فكر و تاريخ نويسي رسمي از يكسو است و چپگرايي در -ي خواهي به دآتر آدميت و يا هر انديشه ترق
به خاطر دارم مرحوم دآتر آدميت در جلساتي آه با هم داشتيم، به . تحليل وقايع تاريخي مشروطيت از سوي ديگر

تگرايان آرات خود را تاريخ نويس انديشه هاي مدرن و مشروطيت مي خواند و اين براي عده اي از چپگرايان و سن
آه در توهم شكست مشروطيت با هم پيوندي محكم بسته اند و در از ميان برداشتن مشروطيت وجه اشتراك 

از سويي آدميت با تحليل بنيان هاي فرهنگي و سياسي مشروطيت و نتايج حاصله از آن . دارند، گران مي آمد
 پيشروي در اهداف معوق مانده اش است، با نهضت آه به واقع پروژه اي ناتمام و انقالبي شايسته قرائت نوين و

مصادره به مطلوب اهداف و آرمانهاي مشروطيت از طرف دستگاههاي حكومتي و نشان دادن چهره اي ناقص و 
همين بي توجهي به انقالب ناتمام مشروطيت و مشروطه پژوهي بود آه . آشفته از آن هم به مقابله مي پرداخت

ر يكصد سال گذشته براي سياست و فرهنگ ايران زمين تدارك ديد و آج راهه اي را فاجعه اي به دنبال فاجعه اي د
براي جامعه ايراني به ارمغان آورد آه حل آن بدون بازگشت به اهداف و برنامه هاي مشروطيت و به تعبير آشناي 

  .محقق و مدرن انديشي واال، مشروطه نويني را ايجاد خواهد آرد

ن برخورد جامعه فکري و فرهنگي نسبت به تاريخ مشروطه و سهل انگاري در درک  ـ خود ايشان نسبت به اي٤
اهميت آن در سرنوشت ايران چگونه مي انديشيدند؟ براي ما قابل تصور است که چنين شخصيتي مي بايست 

  .بسيار تلخکام بوده باشد

هر رويدادي و انديشه اي آه مربوط به  تمامي آثار و تأليفات بر جاي مانده از ايشان داللت بر اين دارند آه به -ج
مشروطيت مي شد، نظر ايشان بر نماياندن و ثبت واقعيت آنها دور مي زد و از اين طريق به مواجهه با چپگرايي و 

با اينكه از بد روزگار نسبت به مشروطيت و نوشته هاي خويش به تعبير شما تلخكام بودند و . سنتگرايي مي رفتند
پذيرفته بودند، بواسطه آموخته هاي بنياني خويش از مكتب ليبرال دموآراسي، با اينكه از انزواي تحميلي را 

نامرادي هاي زمانه دل خور بودند، اما هيچ وقت واقعگرايي خوش بينانه خود را در درك ودريافت صحيح و واقعي 
اقعيات آن بسر مي برند و در مشروطيت زير پاي نگذاشتند و بر خالف آناني آه هميشه در حالت قهر از جامعه و و

واقع نق زدن را به جاي نقادي قالب مي آنند، ايشان با اهتمامي آه نزديك به پنجاه سال از عمرشان را شامل 
  . مي شود، به تحليل روشمند مشروطيت و معرفي عقالني اهداف و بنيادهاي آن پرداختند

ش مشروطه چگونه به نظرش مي آمد؟ آيا روزنه هائي از  ـ رويکرد جديد و گسترده دهه هاي اخير به تاريخ و جنب٥
 را در جامعه ايراني مي ديد  اميدواري مبني بر درک اهميت اين تاريخ توسط نسلهاي جديدتر محققان و تاريخنگاران

  و اصالت و جديتي براي تالشها و کارهائي که روي تاريخ مشروطيت صورت مي گيرد، قائل بود؟ 

و مرحوم دآتر آدميت در نوشته هايش هم به آن پرداخته بودند، ايشان سير تاريخ بشري را رو  همانطور آه گفتم -ج
به ترقي و آزاديخواهي مي دانست و بر اين دانسته خود در تمامي ساليان عمرش و در تمامي نوشته هايشان 

تياط آنها را بر اساس روشمندي پايدار بود؛ بنابراين از رويكردهاي جديد در مشروطه پژوهي استقبال مي آرد و با اح
و پايبندي به اصول مدرن تاريخ نگاري، به ديده تحسين مي نگريست و هيچ گاه از بروز آفتهاي تازه در اين راه و يا 

  .فعال شدن آفتهاي گذشته در اشكال تازه اش در تاريخ نگاري مشروطه، غافل نبودند

يسته بود در ارج گزاري مقام آدميت بسيار تأخير داشت و  ـ هرچند جامعه فکري و فرهنگي ما آن گونه که شا٦
  هنوز هم دارد، اما آيا براي ايشان دگرگوني هاي اخير و استقبال درخور توجه به آثار شان آشکار شده بود؟

 دآتر آدميت بر اين باور بودند آه دوران عالمگي گذشته و به دفعات در صحبتهايي آه باهم داشتيم، به اين نكته -ج
من آارم را آرده ام و آنچه در توان داشتم در نوشته هايم آورده ام، بقيه آارها را بايد نسل «شاره مي آردند آه ا

به واقع منش آدميت، آزاد انديشي بود و ترقي خواهي و ايشان در اين راه بر مخالفت خواني » .جديد ادامه دهند
به ياد دارم هر زمان آه آار تازه اي منتشر مي . مي آردند تره هم خورد ن– به تعبير خودشان –ها و بي توجهي ها 

آار خودت را بكن و : آردم و با خوشحالي به نزد مرحوم دآتر آدميت مي بردم، هميشه اين سفارش را داشت آه
روزگاري آارت اگر اهميتي داشته باشد، بر اهل فن روشن . به تشويق و تنبيه پيرامون توجهي نداشته باشد

  . خواهد شد
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