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انديشه ترقي و «تاريخ نگاري فراماسون ها نگاهي به تجديد چاپ آتاب : سعيد متين 
  » حكومت قانون عصر سپهساالر

  بازنگري در تاريخ نگاري مشروطهلزوم ) : منذر(علي ابوالحسني 

  فريدون آدميت

  فريدون آدميت؛ مشروطه و تاريخ نگاري جديد

  فريدون آدميت درگذشت

  رفت " بخارا"فريدون آدميت به 

٨  
  :با اين نوشته ها 

.  

گی، آثار، در مقام؛ در نقد از نوشته ها و زنده گی  نوشته هائی در بارهء زنده
  .. رساندن ها و تمسخرها و تکفيرها "عرش" اش و درتمجيدها، در به

١٠٢ 
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انديشه ترقي و حكومت «تاريخ نگاري فراماسون ها نگاهي به تجديد چاپ آتاب 
  » قانون عصر سپهساالر

  سعيد متين

بود آه اولين لژ اين تشكيالت » آدميت«بنيانگذار مجمع فراماسونري فريدون آدميت فرزند عباسقلي قزويني، 
او يكي از اصلي ترين اعضاي فراماسونري در ايران بود آه مامور . جهاني صهيونيستي در ايران محسوب مي شود

شد تا يكي از اهداف مهم اين فرقه استعماري را در تاريخ سازي و سره تراشي جهت باستاني گرايي و نفي 
  .مات تاريخي اسالم به ايران، عملي سازدخد

انديشه « افراط فريدون آدميت در نشر افكار ضد اسالمي و الحادي تا بدان حد بود آه در دوران طاغوت، آتاب    
 توسط ساواك ١٣٤٩براي پيشگيري از واآنش قهرآميز توده هاي مسلمان، در سال » هاي ميرزا فتحعلي آخوند زاده

 خريد و فروش آن صادر گرديد آه البته پس از چندي با دستور مستقيم شاه و نامه دفتر توقيف و دستور منع
» فريدون آدميت«از همين رو ) ١٠. (مخصوص وي، رفع توقيف شده و حتي از سوي فرح، جايزه نيز دريافت نمود

ير درآورد تا انديشه را به رشته تحر» ميرزا حسين خان سپهساالر«زندگي و دوران فعاليت فراماسونرهايي مانند 
  . هاي تحريفگرانه و غيرحقيقي استعماري را در ميان مردم مسلمان به خصوص نسل جوان رسوخ دهد

بود آه براي » ميرزا حسين خان سپهساالر« نسل جواني آه نمي داند و در هيچ آتابي نخوانده است، همين    
در نخستين سفر ناصرالدين شاه (» حاديه جهاني اسرائيليات«نخستين بار در تاريخ معاصر ايران، بوسيله ارتباط با 

، پاي صهيونيست ها را رسما به صحنه آموزش و پرورش ايران باز آرد و ) هجري قمري١٢٩٠قاجار به اروپا به سال 
  . را در ايران به وجود آورد» آليانس«مدارس صهيونيستي تحت عنوان 

به نقل از بولتن سمستر » تاريخ جامع يهوديان ايران«يران در آتاب از سران صهيونيسم جهاني در ا» حبيب لوي «   
آدولف « درباره آن سفر ناصرالدين شاه و صدراعظمش ميرزا حسين خان سپهساالر به فرانسه و ديدار با ١٨٧٣اول 
  : دو درخواست وي مبني بر امتيازاتي براي يهوديان ايران مي نويس) رئيس اتحاديه جهاني اسرائيلي(» آرميو

اين : را نشان داده و به زبان فرانسه فرمودند) ميرزاحسين خان سپهساالر(شاه با دست خود، صدراعظم ...  «   
او به قدري دوست يهوديان است تا به . نخست وزير حامي يهوديان است و اين آار را مانند آار خودش مي داند

  )١١.!!(..اندازه اي آه مسلمانان آينه نسبت به وي پيدا آرده اند

... «: در مورد ميرزا حسين خان سپهساالر اين گونه اظهار نظر مي نمايد» بي بي سي« وب سايت فارسي    
ميرزا حسين خان سپهساالر پس از امير آبير مهم ترين اصالح طلب درون حكومت است آه در سال هاي آوتاه 

يكي از اصالح طلبان مهم دوره قاجار است .. .سپهساالر. نخست وزيري اش توانست اصالحاتي را به انجام برساند
آه براي نخستين بار بحث احداث راه آهن را به عنوان يكي از نشانه هاي ترقي مطرح آرد و شاه را راضي آرد تا 

  )١٢(»...به سفر فرنگ برود تا راه و رسم حكومت داري جديدي را بياموزد

  : راجع به سپهساالر چنين آمده است» د خاتميمحم«تاليف » فراماسونري در ايران« اما در آتاب    

و ملقب به مشيرالدوله همراه با سه برادرش ) ١٣(» دالك زاده«معروف به » ميرزا حسين خان سپهساالر  «   
، او در ترآيه عثماني به عضويت فراماسونري درآمد و رسما لباس آنان را )١٤(»حقيقتا چهار شيطان مجسم بودند«

همو بود آه امتياز رويتر را براي ارباب خود آسب آرد و اين .  غالمي انگلستان را به گوش آويختدر بر آرد و حلقه
شوق و «: طراح سياست انگليس در خاورميانه گفت» لرد آرزن«عمل چنان شادي دولت انگلستان را برانگخيت آه 

وقت تا اين درجه باالنرفته بود شعف ايران براي دوستي با انگليس و صميميت و وفاداري نسبت به اين دولت هيچ
  )١٥!(»آه در زمان صدارت ميرزا حسين خان سپهساالر باالگرفت
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  :  راوينسون انگليسي هم درباره او مي نويسد   

در برنامه ميرزا حسين خان صدراعظم آه براي احياي مملكت ايران طرح شده بود، مخصوصا اين نظر را ...  «   
  ».منافع انگلستان توام آندداشت آه منافع ايران را با 

 به موجب امتياز رويتر، خطوط راه آهن، ترامواي شهري، استفاده از تمامي معادن، احداث مجاري آب زراعي،    
تاسيس بانك در سراسر آشور، حق لوله آشي گاز، احداث خيابان هاي پايتخت، سدسازي، ايجاد خطوط پستي و 

ق انحصار تمامي آارهاي عام المنفعه به مدت هفتاد سال توسط اين تلگرافي، تاسيس آارخانه هاي صنعتي و ح
قبل از سپهساالر بيگانگان سنگ امتيازات متعددي را به سينه مي . استاد فراماسونري به انگلستان بخشيده شد

 اما وقتي سپهساالر فراماسون آن خيانت بزرگ را آشكار ساخت، روس«زدند، ولي چندان موفقيتي حاصل نكردند، 
ها و ساير خارجيان توانستند به اتكاي اجازه نامه رويتر، امتيازات بيشماري تقاضا آنند و به دست آورند و زنجير 

  ).١٦(»اسارت را به گردن ملت ايران مستحكم تر سازند

او آه در .  انگلستان در مدت ده سالي آه سپهساالر بر ايران حكم مي راند، هر چه خواست به دست آورد   
همواره حامي و پشتيبان وي بود و تجارب فراماسونري خود در لژ . شخانه ميرزاملكم خان هم عوضيت داشتفرامو

  . را در اختيار ملكم مي گذاشت» گرانداوريان فرانسه«

آه خانقاه او مجمع فراماسون ) ١٧(بود » حاجي ميرزا صفا« سپهساالر در دوران اقامتش در استامبول از مريدان    
ميرزا حسين خان مشيرالدوله آه خود را از مريدان خاص حاجي ميرزاصفا مي دانست، «. ر مي آمدها به شما

عالوه بر مراوده اي آه در درون لژهاي فراماسونري با وزراء و درباريان عثماني پيدا آرده بود، در خانقاه حاجي ميرزا 
 و از آنها براي پيشرفت آارهاي صفا با آساني آه هميشه در امور دولتي شرآت داشتند، دوست شده بود

  ). ١٨(»سفارت استفاده مي آرد

حاجي ميرزا صفا از اقطاب فراماسونري عثماني بود و همه ماسون هاي عثماني سر بر « ناگفته نماند آه    
بدون شك و ترديد هيچ صدراعظمي در دوران قاجار به اندازه ميرزا حسين خان سپهساالر ) ١٩(» .آستان او داشتند

... «: رتكب خيانت به ايران و ايراني نگرديده است، اما با اين وجود شاه نابخرد قاجار در نامه اي به او مي نويسدم
انشاءاهللا چنانچه مكرر هم نوشته و وعده دادم . از خدمات شما آنقدر راضي و خشنود هستيم آه به وصف نمي آيد

  )٢٠! (»... فرمودبودم تالفي خدمات شما با التفات هاي گوناگون خواهيم

 حال چگونه است آه شرح حال اين فراماسونر معروف و عامل سياست هاي بيگانه در تاريخ معاصر ايران با    
نگارش فراماسونر مشهورتري، بدون هيچگونه شرح و تفصيل روشنگرانه اي و با همان سبك و سياق دوران طاغوت 

اسالمي اعالم شده و در نظام جمهوري اسالمي، به چاپ مي در ايامي آه اوج تهاجم فرهنگي غرب عليه انقالب 
  رسد؟ آيا در اين باب وزارت ارشاد پاسخگو است؟

از قضا چاپ مجدد اين .  سوءتفاهم نشود، بحث بر سر عدم انتشار اين گونه آثار و نوشته هاي استعماري نيست   
حليل روشنگرانه و افشاگرانه مي تواند براي دسته از نوشته هاي تاريخي فراماسون ها، همراه نقد و بررسي و ت

عالقمندان تاريخ و به خصوص نسل جوان در زمينه آشنايي با توطئه هاي ديرين استعمارگران و محافل داخلي 
اما متاسفانه ادامه همان روش هاي قديمي امپرياليسم در زمينه تحميق فرهنگي ملل . شان، راهگشا باشد

  . از هر توطئه و طرح و نقشه نظامي يا اقتصادي به نظر مي رسدجهان سوم، به نظر خطرناآتر 

   همان١٢٩ صفحه -١٠    

 - تهران- آتابفروشي يهودا بروخيم- حبيب لوي- جلد سوم تاريخ جامع يهوديان ايران٧٠٨ و ٧٠٧ صفحه هاي -١١    
  ١٣٣٩چاپ اول، 

   پيشين- الياس احمدي- » سال انتظار براي چاپ آتابي از فريدون آدميت٣٠« مقاله -١٢    

  ٥٩ ص - خان ملك ساساني- جلد اول از آتاب سياستگران دوره قاجاريه-١٣    

  ٢١٢ ص - مسعود ميرزا ظل السلطان- تاريخ مسعودي-١٤    

  ٥٢ ص - ابراهيم تيموري- عصر بي خبري -١٥    

 چاپ پنجم، - انتشارات اميرآبير-ين اسماعيل راي- جلد اول فراموشخانه و فراماسونري در ايران٤٣٠ صفحه -١٦    
١٣٥٧   
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آه در تهران درگذشت و در صفائيه ) ١٢٩١-١٢١٢( رضاقلي خان سواد آوهي معروف به حاجي ميرزا صفا -١٧    
  . شهرري دفن گرديد

  ١٣٥٧ چاپ چهارم، - تهران- انتشارات اميرآبير- جلد اول فراموشخانه و فراماسونري در ايران٤٣٣ صفحه -١٨    

  ٤٣٢ ص - همان-١٩    

   پيشين-٩ ص - عصر بي خبري-٢٠    

   

  لزوم بازنگري در تاريخ نگاري مشروطه

  )منذر(علي ابوالحسني 

آسروي، با ديگر نويسنده رده اول تاريخ مشروطه، ميرزا يحيي دولت آبادي، نيز سرگراني نشان مي دهد و او را 
  ) ١٧٧. (مي شمارد) خالي بند(فردي سودجو و دروغگو 

به عنوان مثال، تقي زاده نسبت به آثار . چالش مورخان مشروطه با يكديگر، به آنچه گفتيم محدود نمي شود
تاريخي مخبرالسلطنه هدايت نيز نظر خوشي ابراز نمي دارد و اظهارات هدايت راجع به نقش محمدعلي شاه در 

خاص خوش نّيت بود ولي نوشته هاي او مرحوم هدايت بالشك از اش«: قتل امين السلطان را رد آرده و مي نويسد
  ) ١٧٨. (». . . پر از اشتباهات است

  انگيزه هاي نفساني در بدگويي مورخان مشروطه از يكديگر ¤ 

از اين » برخي«قوّيا به نظر مي رسد آه . بدگويي ها و حمالت مورخان مشروطه را نسبت به يكديگر ديديم
حبّ  و بغضهاي شخصي يا «، بلكه ناشي از »دفاع از حقيقت«نگيزه ، نه به ا)آنها» همه«و نه البته (» حمالت
في المثل، بدگويي فريدون آدميت از ملكزاده مي تواند ريشه در درگيري . ميان افراد يادشده بوده است» جناحي

ميت ، و نيز هتاآي و بدگويي ملكزاده از پدر آد)عباسقلي خان آدميت و ملك المتكلمين(شديد ميان پدران آن دو 
» مرموز«باشد آه عباسقلي را فردي » جامع آدميت«عباسقلي خان، رئيس انجمن ماسوني يا شبه ماسوني (

شمرده و به همدستي با محمدعلي شاه و توطئه جهت براندازي مشروطه متهم ساخته است و انجمن وي 
چنانكه ) ١٧٩. ( آرده استقلمداد» دامي براي پول به دست آوردن و آسب شهرت و اهميت«را نيز ) جامع آدميت(

باند تقي زاده در صدر مشروطيت به ) و بعضًا ناجوانمردانه(باز به نظر مي رسد هجمه سياسي و تبليغاتي شديد 
آه به انزواي شديد عباسقلي و (وي » جامع آدميت«و انجمن ) پدر فريدون آدميت(عباسقلي خان آدميت 

آه گاه از (به تقي زاده ) فرزند عباسقلي(خصمانه فريدون آدميت ، در حمالت تند و )فروپاشي انجمن وي انجاميد
  ) ١٨٠. (بي تأثير نبوده است) حّد اعتدال و انصاف بيرون مي رود

برخورد تند . همين انگيزه هاي نفساني، در مورد حمالت ملكزاده به ناظم االسالم آرماني نيز مي تواند جاري باشد
ناشي از اين باشد آه مندرجات تاريخ بيداري ) م به عنوان جزئي از علت تاّمهدست آ(ملكزاده با آرماني مي تواند 

) آه ملكزاده و پدرش، همبسته آنان بوده اند(دست برخي از رهبران جناح تندرو را ) نوشته ناظم االسالم(ايرانيان 
دين واعظ اصفهاني نظير اظهارات ناظم االسالم پيرامون ترس شديد و ما فوق تصور سيد جمال ال. روآرده است

و اقدام او به تحصيل پنهاني دروس ) ١٨١(از عين الدوله و نيز ترياآي بودن سيد جمال) همكار ملك المتكلمين(
پس از ختم پيروزمندانه مهاجرت صغراي سيدين طباطبايي و بهبهاني به حضرت (حوزوي نزد ناظم االسالم 

  عبدالعظيم 

پوشيده نيست آه اين گونه اظهارات توسط ناظم االسالم، ) ١٨٢. (يبه انگيزه آسب رياست دين) عليه السالم
نقاب از چهره يكي از رهبران مهمّ  جناح تندرو مشروطيت برافكنده و ضعف شديد وي را از حيث ديني و اخالقي 

 از رهبران جناح» اسطوره سازي«آه در پي (برمال مي سازد، و اين چيزي نيست آه خوشايند فردي چون ملكزاده 
باشد، لذا است آه مي بينيم، ملكزاده در تاريخ خود، متعرض اين گونه اظهارات ناظم االسالم شده ) يادشده است

  . پرداخته است) آه مي تواند بعضًا درست باشد(و براي لوث آردن حرف وي، شديدًا به بازگويي سخناني بر ضّد او 

ديگر چه بوده است، يك نكته مسّلم به نظر مي رسد و صرف نظر از اينكه انگيزه مورخان مشروطه در حمله به يك
آن، وجود آاستيها و ناراستيها در آّليت تواريخ مشروطه است آه طبعًا برخورد نّقادانه با اين تواريخ و پااليش جّدي 

  . مندرجات آنها را، طلب مي آند

  : بخش سوم
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  مكتب تاريخ نگاري مشروطيت؛ 

  ات -ها و آف-تي-آاس

   پااليش تاريخ مشروطيت ضرورت نقد و¤ 

  طرفّيت مورخان با رجال صاحب نقش در مشروطه ¤ 

  توطئه پنداري افراطي در تحليل عملكردها و رويدادها ¤ 

  هتاآي به مخالفان و منتقدان ¤ 

  بزرگنمايي درباره اشخاص، جناحها و جريانها، و فروآاستن از نقش و مقام ديگر اشخاص و جناحها و جريانها ¤ 

  سي از دست يكديگر و عدم نقّادي مسموعات و منقوالت رونوي¤ 

  عدم توازن در ارائه اخبار و اطالعات ¤ 

  تقسيم بندي آليشه اي افراد و گروهها به مشروطه خواه و مستبد ¤ 

  تسامح در به آارگيري الفاظ و تعابير ¤ 

  ! طلسم تحريف در تاريخ مشروطه، تدريجًا مي شكند¤ 

  يخ مشروطيت ضرورت نقد و پااليش تار

برخي، همچون پرتاب سنگي در آب، موجي گذرا پديد آورده : حوادث تاريخي، به لحاظ آثار و پيامدها، بر دو گونه اند
و آرام مي گيرند، و برخي ديگر، چونان عبور گلوله برفي از سينه سپيد آوهستان، تبديل به بهمني آوبنده شده و 

تاريخ ايران است » بهمن گونه«حادثه مشروطيت، از جمله حوادث . ردندهمه چيز را در زير گامهاي خويش درمي نو
آه، تأثيري عميق و ماندگار بر روند سياست و فرهنگ رسمي آشورمان در يكصد سال اخير برجاي نهاده است، و 

شنايي به همين لحاظ هم، بسياري از انديشمندان، آاوش در باره ريشه ها و پيامدهاي اين رويداد شگرف را براي آ
  . با پيشينه فرهنگ و سياست آشورمان، و عبرت گيري از آن در جهت تعالي وضعيت آنوني، توصيه مي آنند

جنبش مشروطيت، در تاريخ معاصر ايران، به راستي جنبشي اثرگذار و تاريخ ساز است، و در اهميت و ضرورت 
ه، اما، نبايد به هيچ رو از آن غفلت آرد آن است نكته اي آ. پرداختن به اين رويداد بزرگ، هر چه گوييم آم گفته ايم

به طرفين درگير آن » مستقيم«نداشته ايم و حتي دسترسي » حضور«آه، ما خود در متن رويدادهاي مشروطه، 
 به علت گذشت يك قرن از طلوع مشروطه و مرگ تمامي صحنه گردانان حوادث -ماجرا و شنيدن حرفهاي آنان نيز 

موّرخان عصر » زاويه ديد«و » روزن نگاه«در چنين وضعيتي چاره نداريم جز آنكه از . مقدور نيست براي ما -آن دوران 
حبّ  » رنگين «واقعيات تاريخي نوعًا در جام » زالل «طبعًا از آنجا آه . مشروطيت به حوادث دوران مشروطه بنگريم

و ايدئولوژيك وي، به رنگ ديگر جلوه مي و بغضهاي فردي و گروهي و نژادي و طبقاتي موّرخ، و گرايشهاي مرامي 
گذشته از غور در اسناد و مدارك مكتوب دست (آند، براي دستيابي دقيق و همه جانبه به واقعيات تاريخ، بايستي 

با گزارش و تحليل تاريخ نگاران، آامًال نقادانه برخورد آنيم و از تأمل در مواضع فكري و سياسي و نيز ) اول تاريخي
ت و تقواي آنان در نقل و انعكاس حوادث تاريخ، و باالخره سنجش صحت و سقم گفته هاي ايشان از ميزان صداق

طريق انطباق با مفاد اسناد و مدارك دست اول، چراغي برافروزيم آه در پرتو آن، مسّلمات تاريخ را از مشهورات بي 
 شخصي و جناحي باز شناسيم و پيرايه بنياد، مجعوالت مغرضانه و اظهارات يكسويه و ناشي از تصفيه حساب هاي

  . ها و پندارها را از چهره حقيقت بزداييم

خاّصه دوران بحث (تاريخ معاصر آشورمان » واقع بينانه«نكته فوق، شرط الزم براي هر گونه بازخواني و بازنگري 
ن مي دهد آه در فرجام جو و واقع گراي تاريخ امكا»است و رعايت دقيق اين امر، به پژوهنده حق) انگيز مشروطيت

را از حقيقت قضايا و واقعيت رويدادهاي تاريخ مشروطه ) يا صحيحترين درك(پژوهش و تحقيق خويش، درك صحيحي 
  . داشته باشند

توقع ما به طور طبيعي از تاريخ نگاران مشروطه آن است آه اوًال اطالعاتشان راجع به ماجراهايي آه نقل و نسبت 
در معني، راجع به آنچه آه مي نويسند و داوري . مي آنند آامل و نيز خالي از اعوجاج باشدبه آن تحليل و داوري 

مي آنند، علم و آگاهي آافي داشته و اگر جنبه هايي از ماجرا بر خود آنان مخفي است صادقانه خواننده را در 
دث و رويدادهاي تاريخي را صادقانه و ثانيًا حوا. جريان بگذارند و تاريخ را از شايعات سست و اثبات نشده پر نسازند
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بي طرفانه گزارش و تحليل آنند و حبّ  و بغضهاي شخصي يا گروهي خويش نسبت به رقبا و مخالفان خود را در 
  . ثالثًا همه ابعاد و زواياي ماجرا را بيان داشته و ناقص و گزينشي عمل نكنند. اظهارات خود دخالت ندهند

د مندرجات آن با موازين علمي و تحقيقي، اما، نشان مي دهد آه توقع مزبور به هيچ بررسي تواريخ مشروطه، و نق
قاضي است، و مع األسف » بي طرفي «، »منصفانه«في المثل شرط اول هر قضاوت . وجه برآورده نشده است

ي خود را با مورخان مشهور مشروطه، نوعًا فاقد اين خصلت اساسي بوده و پژوهنده تاريخ، در آثار آنان، جاي جا
از اين (نسبت به حاج شيخ فضل اهللا و همفكران وي روبرو مي بيند » خصومت آشكار«بلكه » يكسويه نگري«

به گزارش و » اعتماد آور آورانه«اين امر، طبعًا و منطقًا راه را بر ). مقوله، در صفحات آينده سخن خواهيم گفت
اضع فكري و سياسي علماي آن روزگار مي بندد و تحليل مورخان مزبور درباره حوادث عصر مشروطه و مو

 پيش از -پژوهشگران را وامي دارد آه با اقوال و آرأ اين جماعت، محتاطانه و نّقادانه برخورد آنند و اظهارات آنها را 
  .  نپذيرند-سنجش آنها با مفاد اسناد و مدارك معتبر و دست اّول تاريخي 

 جناحي مورخان با رجال و شخصيتهاي صاحب نقش و تأثيرگذار در شخصي و) جانبداري يا ضّديت (طرفّيت 
در تبيين و تحليل حوادث و عملكرد اشخاص؛ هّتاآي، ) آن هم به صورت افراطي) (١٨٣(مشروطيت؛ توطئه پنداري

به جناح منتقد مشروطه؛ بزرگنمايي در انعكاس ) اثبات نشده(دشنام گويي و اطالق نسبتها و برچسبهاي زشت 
 برخي از اشخاص، جناحها و جريانات، و متقابًال فروآاستن از نقش و جايگاه واقعي اشخاص، جناحها و فعاليت

جريانهاي ديگر؛ رونويسي مورخان از نوشته يكديگر، و عدم برخورد نقّادانه با مسموعات و منقوالت؛ عدم توازن در 
واه و مستبد، و غفلت يا تغافل از خطوط موازي ارائه اطالعات و اخبار؛ تقسيم بندي آليشه اي افراد به مشروطه خ

و » مردم«نظير استعمال لفظ فراگير (با اين دو در عصر مشروطه؛ و باالخره تسامح در به آارگيري الفاظ و تعابير 
، نمونه اي از آاستيها و ناراستيهاي موجود در آار مورخان ) از جامعه- گاه اندك شمار -در مورد بخشي » ملت«

  . ي باشد آه بررسي و شرح آن، موضوع گفتار بعدي ما استمشروطه م

  جانبداري يا ضّديت مورخان با رجال صاحب نقش در مشروطه ¤ 

از ناظم االسالم و يحيي دولت آبادي گرفته تا ملكزاده و (پوشيده نيست آه نسل اول تاريخ نگاران مشروطيت 
 را فراهم آورده، نوعًا به يكي از جناحهاي درگير در تاريخ آه آراي و اقوال آنان، خوراك اصلي مورخان بعدي) آسروي

عمدتًا (تعلق خاطر داشته و متقابًال مخالف و خصم جناحهاي ديگر ) و عمدتًا به جناح تندرو و سكوالر(مشروطه 
 بوده اند؛ و زالل تاريخ مشروطيت، از اين عالقه ها و عنادها، و) جناح مشروعه خواه به رهبري شيخ فضل اهللا

  . دوستيها و دشمنيها، رنگ گرفته است

  : نمونه وار، به مواضع فكري و سياسي برخي از مورخان مشروطه اشاره مي آنيم

وي از مخالفان و دشمنان سرسخت فكري و سياسي شيخ فضل اهللا نوري است و در .  ناظم االسالم آرماني١.
او در روزنامه اش . چهره وي بازنايستاده استتاريخ خود از هيچ آوششي براي لكه دار ساختن و مشّوه ساختن 

مقاالت تند و گزنده اي بر ضد اعتقادات رايج تشيع درج مي آرد، به گونه اي آه وقتي نسخه اي از » آوآب دّري«
داده شد، وي از توهينات آن به ائمه اطهار عليهم ) پيشواي معروف مشروطه(آن به دست آيه اهللا طباطبايي 

شيخ نوري، به همين علت، ناظم االسالم را تكفير آرده و او نيز ) ١٨٤. (گرديد و به گريه افتادالسالم سخت متأثر 
  ) ١٨٥. (از اين امر بسيار ناراحت بود

پدرش، ميرزا هادي دولت آبادي، . او نيز، در آنچه گفتيم، تفاوتي باناظم االسالم ندارد.  ميرزا يحيي دولت آبادي٢.
) ١٨٧(بوده و از سوي علماي اصفهان تكفير و مجبور به ترك آن شهر شده بود) ١٨٦(جانشين ميرزا يحيي صبح ازل

  ) ١٨٨. (و خود نيز روي اين سابقه، متهم به بابيت بود

از (ميرزا يحيي با روحانيت شيعه شديدًا سر ناسازگاري داشته و در خاطرات خود چهره هاي برجسته اين گروه 
فرو آوفته ! »روحاني نما«را به عناوين مختلف و نوعًا تحت عنوان ) ١٨٩)(عالمه مجلسي گرفته تا شهيد مدّرس

از دست نمي دهد ) ١٩١)(ع(و نيز شعائر حسيني ) ١٩٠(در خاطراتش، هيچ فرصتي را براي تقبيح روحانيت. است
 خوشحال است آه در اثر آودتاي رضا خاني، نفوذ) ١٩٢. (و صريحًا معتقد به جدايي سياست از روحانيت است

روحانيت به صفر مي رسد و آرزو مي آند آه فاتحه روحانيت خوانده شده و اسالم با مقتضيات عصر حاضر، تطبيق 
افزون بر اين، طرفدار آزادي بانوان و رفع حجاب و تغيير خط بوده و شعري در مدح آشف حجاب ) ١٩٣. (داده شود

  ) ١٩٤. (رضا خاني دارد

تيرگي مناسبات او با شيخ فضل اهللا پيشاپيش قابل حدس و پيش ! شعشعبا آن سابقه خانوادگي و اين عقايد م
در مدت اقامت طهران، همه وقت با خانواده ما آدورت . . . حاج شيخ فضل اهللا«: خود مي گويد. بيني است

وي نسبت به شيخ، ) ١٩٦. (»سالها در مجالس خصوصي نسبت به خانواده ما بدگو بوده است«و ) ١٩٥(»داشته
  ) ١٩٧. ( شديدًا منفي داشته و در آتابش آرارًا به بدگويي از وي پرداخته استديدگاهي
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است آه از پيشوايان جناح تندرو مشروطه، و دشمنان » ملك المتكلمين«او فرزند .  سناتور مهدي ملكزاده٣.
مهدي (خود و اين دشمني را به صورت ميراثي ماندگار نزد فرزند ) ١٩٨(سرسخت شيخ فضل اهللا به شمار مي رفت

از ملك المتكلمين، و سّيئات فكري و اخالقي و سياسي وي، و دشمني شديدش با . باقي گذارده بود) ملكزاده
مفصًال » !اتهام زنندگان، خود متهم اند«: ، بخش»آالبد شكافي چند شايعه درباره شيخ فضل اهللا نوري«شيخ، در 

  . سخن گفته ايم

و ) ١٩٩(بختيهاي ايران و دورافتادن ايرانيان از قافله تمدن مي شماردملكزاده، روحانيت شيعه را سرچشمه بد
آه در ) ٢٠١(او عضو حزب دمكرات است) ٢٠٠. (حوادث فجيعي چون انقراض صفويه را به پاي آنان مي نويسد
تفكيك «اداره مي شد و ) تقي زاده دوران جواني(مشروطه دوم توسط عناصر افراطي و سكوالر نظير تقي زاده 

ملكزاده از ديكتاتوري رضا » متملقانه«ثناگويي ) ٢٠٢. (، يكي از اصول مرامنامه آن بود»مل سياست از روحانيتآا
، به نحوي آشكار، )٢٠٤(در مجلس سنا با پيشواي سياسي نهضت ملي» جاه طلبانه اش«و دشمني ) ٢٠٣(خاني

 در نگارش تاريخ نيز جانب امانت را -دميت  به گفته فريدون آ-چنانكه . نشان مي دهد» تقواي سياسي«او را فاقد 
  ) ٢٠٥. (نگاه نداشته است

با شيخ فضل اهللا نوري به شدت مخالف بوده، وي را عنصري رشوه ) ملك المتكلمين: به تبع پدرش(ملكزاده 
آه شيخ با تمام توان، پرچم آن را بر دوش (معرفي مي آند و مشروطه مشروعه را ) ٢٠٧!(و روس فيل) ٢٠٦(گير
  ) ٢٠٨. (در برابر مشروطه مي شمارد! بزرگترين واآنش دستگاه استبداد) ي آشيدم

مخالفان و : و در واقع(با مخالفان و حتي منتقدان مشروطه ) شخصي يا حزبي و جناحي(اين طرفّيت و ضّديت 
شاهده مي را، به شيوه هاي گوناگون، در تاريخ مشروطه آسروي و ديگران نيز م) منتقدان جناح تندرو مشروطه

  . آنيم

مالحظه اين مطلب، پژوهشگر حقيقت را ملزم مي سازد آه در نقل اقوال و استناد به آراي مورخان مشروطيت، 
دقيقًا مراقب جانبداري ها و نان قرض دادن هاي اين مورخان به دوستان و هم جبهه گان خويش، و متقابًال غرض 

ن با جناح مقابل و مخالف باشد و از افتادن در دام آنها پرهيز ورزي ها و بدگويي هاي مستقيم و غير مستقيم آنا
راه پرهيز از اين دام نيز، به آارگيري موازين علمي در نقد اين متون، و سنجش مندرجات آنها با مفاد اسناد و . آند

  . مدارك معتبر تاريخي است

انتقاد از غرض ورزي پاره اي از مورخان لطف اهللا آجداني، از تحليلگران معاصر و تيزبين مشروطه، ضمن بحثي در 
  : ، نكته نغزي مي آورد آه شاهدي بر بحث ما است)٢٠٩(مشروطه نسبت به حاج شيخ فضل اهللا نوري

در لزوم درست انديشي درباره گرايشهاي فكري و سياسي منابع، و ضرورت اجتناب از تن دادن به تأثيرات سوء 
يكي هرچه بيشتر به واقعيتهاي تاريخي آن گونه آه بوده اند، نه آن ي نزدجهت گيري هاي جانبدارانه، در تالش برا

گونه آه مي خواهيم باشد، نمي توان از رويارويي با اين واقعيت روي برتافت آه غالب نويسندگان منابع تاريخ عصر 
و دلبستگي بر پايه اين تمايالت . مشروطيت، با دلبستگي و تعلق فراوان به مباني مشروطه گري در ايران بودند

هاي خواه ناخواه جانبدارانه بود آه در نزد اين دسته از مورخان با تعريفي آه از مفهوم مشروطيت همسنگ با 
آزادي، عدالت و ترقي در اختيار داشتند، بديهي و طبيعي به نظر مي آمد آه همه مفاهيم، شخصيتها و جريانهاي 

را يكسره مخالف آزادي، عدالت و ترقي قلمداد آنند و در فكري و سياسي مخالف با تفكر و مواضع مشروطه طلبي 
برخاسته از همين مطلق انگاري هاي البته جانبدارانه بود آه بسياري از عناصر . صف استبداد و ارتجاع قرار دهند

واپس گرا و سودجو، صرفًا به سبب تظاهر به مشروطه خواهي، در صف آزادي خواهان قرار گرفتند و مورد ستايش 
  . ع شدندواق

بنا بر اين به خطا نرفته ايم هرگاه در برخوردي انتقادي با منابع، نقش اثرگذار تمايالت و جهت گيري هاي جانبدارانه 
. فكري و سياسي اين دسته از مورخان و نويسندگان را بر داوريهاي آنان درباره شيخ فضل اهللا نوري ناچيز نشماريم

شيخ «:  و آدورت شخصي خود نسبت به شيخ فضل اهللا نوشته استاينكه يحيي دولت آبادي در تصريح بغض
نوري سالها در مجالس خصوصي نسبت به خانواده ما بدگو بوده است و مي داند من رنجش قلبي از او 

، نمونه روشني از اختالفات شخصي بعضي از مورخان با شيخ فضل اهللا نوري و پيامدهاي سوء آن را در )٢١٠(»دارم
  . . . رباره شيخ فضل اهللا به دست مي دهدداوري آنان د

 براي مكتب تاريخ نگاري مشروطه برخواهيم شمرد، عمدتًا ريشه در همين - در ادامه اين مقال -آسيبها و آفاتي آه 
طرفّيت و ذي نفع بودن شخصي يا حزبي و جناحي مورخان نسبت به موضوع گزارشها و تحليلهاي : واقعيت دارد

  . خويش

   ٥٩٦.مشروطه ايران، ص  تاريخ -١٧٧

   ٦٣٦.ك، زندگي طوفاني؛ خاطرات سيد حسن تقي زاده، به آوشش ايرج افشار، ص .  ر-١٧٨
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   ٦١٢.- ٣/٦١١ تاريخ انقالب مشروطيت ايران، -١٧٩

   ٢٣.، ص١٠، ش ٢زمانه، سال : ، عبداهللا شهبازي، مندرج در. . . ك، زندگي و زمانه شيخ ابراهيم زنجاني.  ر-١٨٠

و «سيد جمال واعظ » حال وحشت  «٣٦٢.، ٣٤٢-٣٤١، ٣٣٦-٣٣٥/ ٢ ك، تاريخ بيداري ايرانيان، بخش اول، . ر-١٨١
. ر. از عين الدوله را مجداالسالم آرماني نيز در نامه به ناظم االسالم در مشروطه اول تأييد مي آند» آسان ايشان

   ٤٤٠/.٢: ك، همان

   ٣٦٩/.٢ تاريخ بيداري ايرانيان، بخش اول، -١٨٢

٣٨١- .Conspiracy   

   ١١٦.-١١٥ك، خانه، بر دامنه آتشفشان، از راقم اين سطور، صص .  براي شرح ماجرا ر-١٨٤

   ١٧٠.-٤/١٦٩ تاريخ بيداري ايرانيان، بخش دوم، -١٨٥

  .  صبح ازل، پيشواي ازليان و وصيّ  ميرزا علي محمد باب مشهور بوده است-١٨٦

؛ شرح حال ٤٩؛ رجال عصر مشروطيت، سيد ابوالحسن علوي، ص ٢٩١  تاريخ مشروطه ايران، آسروي، ص-١٨٧
؛ لحظه اي و ٢٩-٢٨؛ تاريخ بيداري ايران، حببب اهللا مختاري، صص ٢٩١-٢٨٩ /٦ و ٤/٤٣٧رجال ايران، بامداد، 

   ٣٠٧.-٣٠٦سخني با سيد محمدعلي جمالزاده، صص 

؛ خاطرات ٣٤٢-٣٤١ و ٣٠٥ اصفهاني، ص ؛ تاريخ اصفهان و ري، جابري٥٢٨ خاطرات احتشام السلطنه، ص ١٨٨
به حاجي ميرزا يحيي . . . آقا سيد محمد طباطبايي«:  به گفته احتشام السلطنه١٦.-١٥عبداهللا بهرامي، صص 

بودن حاجي ميرزا يحيي » بابي و ازلي» مطلقًا اعتقاد نداشت، سهل است، به داليلي آه مهمترين آن، شهرت 
زا يحيي را بپذيرد و در هيچ يك از مجالس هم اجازه حضور او را نمي داد و بود، ابدًا نمي خواست حاجي مير

   ). ٥٢٨خاطرات احتشام السلطنه، ص (» سيد بابي است: بالصراحه مي گفت آه

، ميرزا حسن )٣٢٤ و ٣٩-١/٣٨: همان(، آقا نجفي اصفهاني )١/٣٩حيات يحيي، ( همچون عالمه مجلسي -١٨٩
  ). ٢٦٨/ ٤ و ٣٢٣-٣٢١: همان(و شهيد مدّرس ) ١/٣٣٩: همان(سيد آاظم يزدي ، آقا )١/١٣٥: همان(آشتياني 

   ٣٤٦/.١:  همان-١٩٠

   ٣٥٠/.١:  همان-١٩١

   ١٠٧/.٢ و ١٣٧-١/١٣٦:  و نيز٣/١٤٧:  همان-١٩٢

   ٢٩٣.-٢٩٢ و ٢٨٨ -٤/٢٨٧:  همان-١٩٣

؛ ٤٣٥ -٤٣٢ و ٤٢١-٤١٩، ٣٠٢، ١٧٩-١٧٨، ١٧٠-٤/١٦٨ و ٢٥٣، ٢٣٠-٢٢٩، ١٧٤، ٣/١٦٢ك، حيات يحيي، .  ر-١٩٤
   ٣١٧.-٢/٣١٦يادگار عمر، دآتر عيسي صديق، 

   ٨٢/.٢ حيات يحيي، -١٩٥

به علتهايي آه از پيش ذآر « به گفته دولت آبادي، عالوه بر شيخ، طباطبايي و بهبهاني نيز ١٠٦/.٢:  همان-١٩٦
  ). ٢/١١٠: همان(بوده اند » بي مهر«با وي » شده

   ١٣٥/.١: نك، هما.  براي نمونه ر-١٩٧

   ٤٧٩/.٣ك، تاريخ انقالب مشروطيت ايران، ملكزاده، .  ر-١٩٨

   ٦٧.- ١/٦٦:  همان-١٩٩

   ٧٥/ .١:  همان-٢٠٠
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   ٦٣. پارلمان ايران، بهرام بهناد، ص -٢٠١

؛ اوراق تازه ياب و نقش تقي زاده، به آوشش ايرج افشار، ٢٩ يادنامه تقي زاده، به اهتمام حبيب يغمايي، ص -٢٠٢
؛ مرامنامه و نظامنامه هاي احزاب سياسي ايران در دومين دوره مجلس شوراي ملي، ٣٦٠ و ٣٥٢ و نيز ص ٣٦٥ص 

» شيخ ابراهيم زنجاني؛ زمان، زندگي، خاطرات« در آتاب ٤٦.-٤٤به آوشش منصوره اتحاديه، ص پانزده و نيز صص 
  . به تفصيل در باره افكار و مواضع ضد اسالمي اين حزب سخن گفته ايم

در بلواي جمهوري خواهي رضاخاني، در مجلسي آه در حضور سردار سپه :  به نوشته مخبر السلطنه-٢٠٣
ملكزاده وارد شد، نطق مفّصلي ايراد آرد و پايش را از سلطنت باالتر گذارد و مقام نبّوت براي «تشكيل شده بود 

  ). ٣٦٥خاطرات و خطرات، ص ! (»سردار سپه قائل شد

 ١٥، ١٧مجله خاطرات وحيد، ش : رسا تويسرآاني، آه خود از متحصنين بوده است، مندرج درك، روايت پا.  ر-٢٠٤
 تويسرآاني اقدام دآتر مصدق به بستن مجلس سنا را ناشي ٧٧.-٧٦ ش، صص ١٣٥٢ فروردين ١٥ - ١٣٥١اسفند 

  ). ٧٧ص : همان(از مخالفت ملكزاده و يارانش در مجلس سنا با وي مي داند 

 نهضت مشروطيت ايران، فريدون آدميت،  ايدئولوژي-٢٠٥
٤٠٣.-٢/٤٠٢   

   ٣٣٦/.٢ تاريخ انقالب مشروطيت ايران، -٢٠٦

   ٤٨٤.-٣/٤٨٣: همان- ٢٠٧

   ٤٧٧/.٣:  همان-٢٠٨

   ١٣٣.-١٣٢ك، علما و انقالب مشروطيت ايران، صص .  ر-٢٠٩

   ١٠٦/.٢ حيات يحيي، -٢١٠
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  فريدون آدميت
  

اي  سال خانه نشيني و انزوا بر٣٠فريدون آدميت بعد از . گاهي فقط مرگ مي تواند آدم را چهره اول روزنامه ها کند
هميشه از خانه بيرون آمد و مثل هميشه مرده او عزيزتر از زنده اش بود و براي گفتن از سجايايش همه از هم 

کتاب هاي آدميت در . به عنوان بزرگ ترين تاريخ نگار ايراني روي در خاک کشيد١٣٨٧در سال . پيشي مي گيريم
 روند و هر تحقيق علمي بدون ارجاع به آنها اثري زمينه تاريخ مشروطه جامع ترين و کامل ترين آثار به شمار مي

ايدئولوژي نهضت مشروطه ايران، فکر دموکراسي اجتماعي در نهضت مشروطيت ايران، فکر آزادي و .معيوب است
مقدمه نهضت مشروطيت ايران، انديشه هاي ميرزا فتحعلي خان آخوندزاده، انديشه هاي طالبوف، انديشه هاي 

فريدون . آشفتگي در فکر تاريخي و انحطاط تاريخ نگاري در ايران تنها نمونه هايي از آثار اوستميرزا آقاخان کرماني،
برخي از غيرمذهبي ها .آدميت مانند هر فردي که در جهان هستي داراي خاصيتي است مخالفان متعددي نيز دارد

 او به روشنفکران غيرمذهبي در به دليل توجه او به نقش روحانيون در مشروطه، بعضي از مذهبيون به خاطر توجه
اين در . مشروطه، و شماري از بهايي ها به خاطر ديدگاه هاي آدميت درباره بهاءاهللا منتقد او به شمار مي روند

بعد از انقالب فريدون آدميت در ميزگردهاي کتاب .صورتي است که از انتقادات چپ ها بر او فاکتور گرفته باشيم
بعد از مدتي او که انديشه تاسيس يک .  حامي نقش روشنفکران در انقالب بودجمعه شاملو شرکت مي کرد و

 سال ٣٠حزب را نيز در سر مي پروراند خانه نشيني را بر همه چيز ترجيح داد و نهايتًا در سال گذشته بعد از 
يني اش پايان ، براي هميشه به خانه نش١٣٨٧ فروردين ١٠توانست خبر تجديد چاپ دو کتاب خود را بشنود، او در 

  .داد
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  فريدون آدميت؛ مشروطه و تاريخ نگاري جديد

او يکي از .  سالگي در بيمارستان درگذشت٨٧سن فريدون آدميت، پژوهشگر تاريخ معاصر ايران، روز شنبه در  
  .مورخان برجسته تاريخ مشروطه به شمار مي رفت

برخي از آثار او عبارتند . تاريخ معاصر ايران به ويژه دوران قاجار و مشروطه نقطه تمرکز کارهاي فريدون آدميت بود 
دمه نهضت مشروطيت فکر دموکراسي اجتماعي در نهضت مشروطيت ايران، فکر آزادي و مق: از

ايران، انديشه هاي ميرزا فتحعلي آخوند زاده، انديشه هاي طالبوف، انديشه هاي ميرزا آقاخان 
کرماني، مجموعه مقاالت تاريخي، آشفتگي در فکر تاريخي، افکار سياسي واجتماعي اقتصادي در 

  .تاريخ نگاري در ايرانآثار منتشر نشده دوران قاجار، عقايد و آراء شيخ فضل اهللا نوري و انحطاط 

صاحب نظران تاريخ معاصر ايران فريدون آدميت را يکي از چهره هاي شاخصي مي داند که تاثير بسياري بر تاريخ 
   :نگاري معاصر گذاشته است

   فلسفه آگاهي

ديو فردا مي محمد توکلي طرقي، استاد تاريخ دانشگاه تورنتو، درباره جايگاه آقاي آدميت در تاريخ نگاري معاصر به را
دکتر فريدون آدميت يکي از از اولين مورخان جديد در ايران است که به جاي وقايع نگاري به علت شناسي «:گويد

  »مي پردازد و در نگارش به فلسفه تاريخ توجه دارد

فلسفه تاريخي که بنيان کارهاي دکتر آدميت را تشکيل مي دهد، به نظر من ديدگاهي «:آقاي توکلي مي افزايد
هگلي است که معتقد است جوامع انساني به تدريج به سوي آزادي و توانمندي شهروندان خود حرکت کرده و 
حکومت هاي استبدادي کم کم به حکومت مردم بر مردم مي انجامند و انقالب مشروطه در ايران رويکردي است 

  »که به شکلي حکومت مردم بر مردم را در بر دارد

آنچه در تاريخ نگاري هاي فريدون ادميت اهميت دارد، حکومت قانون و حکومت «:ي کنددکتر محمد توکلي اضافه م
مردم بر مردم است و به همين دليل انقالب مشروطه به شکلي مظهر حکومت مردم بر مردم در تاريخ جديد ايران 

  »است

مندي شهروندان عالقه مند کساني که به حکومت مردم بر مردم و توان«:اين استاد تاريخ دانشگاه تورنتو مي گويد
هستند بي شک توجه اشان به کار هاي آقاي آدميت جلب خواهد شد، چرا که وي فلسفه حکومت مردم بر مردم 

  »را از طريق تاريخ نگاري انقالب مشروطه نوشته است

قد فلسفه تاريخي که بنيان کارهاي دکتر آدميت را تشکيل مي دهد، به نظر من ديدگاهي هگلي است که معت«
 حکومت هاي استبدادي   است جوامع انساني به تدريج به سوي آزادي و توانمندي شهروندان خود حرکت کرده و

کم کم به حکومت مردم بر مردم مي انجامند و انقالب مشروطه در ايران رويکردي است که به شکلي حکومت 
   .»مردم بر مردم را در بر دارد

  محمد توکلي

دکتر آدميت از چهره هاي ممتاز تاريخ نگاري ايران است، «:اي ادميت از غرب مي گويدآقاي توکلي درباره فهم آق
ولي اين که ايشان تاريخ بشريت را به تاريخ شرق و غرب تقسيم کرده شکي نيست، يعني به شکلي ايشان 

مشروطه اشاعه حکومت مردم بر مردم را برخاسته از تمدن اروپا مي داند که کم کم به ايران رسيده و در انقالب 
  »پيدا کرده است

اين نگرش درست نيست همان طور که ايده آل کردن معرفت شرقي چندان در خور توجه «:محمد توکلي مي افزايد
  .»علمي نيست، اين که فرض کنيم که حکومت قانون از اروپا برخاسته است، نيز درست نيست

   تاريخ نگاري علمي

فريدون آدميت در تاريخ «:و گو با راديو فردا درباره آثار فريدون آدميت مي گويددکتر ماشاءاهللا آجوداني نيز در گفت  
او نخستين کسي بود که به صورت مدون، و اصولي مبتي بر روش شناسي . نگار معاصر ايران نقش مهمي دارد

 سياسي در ايران جديد علمي کار تاريخ نگاري در ايران را آغاز کرد و از همه مهم تر اين که او آغاز گر تحليل انديشه
  »بعد از احمد کسروي او تنها کسي که مي شود در اين حوزه از او حرف زد. بود 
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ماشاءاهللا اجوداني تصريح مي کند که آقاي ادميت سعي داشت تا در نوشته هاي خود، نسبت به مورخان قبل از 
  » تصوير جامع تري نسبت فضاي دوران قاجار و مشروطه ارائه دهد  خودش،

انديشه هاي ميرزا فتحعلي آخوند زاده، انديشه اي آجوداني با اشاره به آثاري از فريدون آدميت همچون؛ آق
اين تک نگاري انديشه ها، در نوع خود سر «:، مي گويدهاي طالبوف، انديشه هاي ميرزا آقاخان کرماني

ي کرد در آثار خود فضاي به همين جهت سع. مشق تازه اي براي بررسي انديشه هاي متفکران آن دوران بود
  .»عدالت خواهي در فرهنگ مشروطه را نشان دهد

اما با همه اهميت کار فريدون آدميت، کار هاي او خالي از «:  دکتر ماشاءاهللا آجوداني مي گويد در همين حال،
  »اشکال و نقد نيست

 تبديل مي شوند، آن  ت و اتوريته ايدر ايران بعد از مداتي که آدم در زمينه اي به قدر« :آقاي اجوداني مي افزايد
متاسفانه اين پديده دامن گير برجسته ترين مورخ . وقت به اعمال نظر شخصي در کار هاي تحقيقي اقدام مي کنند

  .»ما، يعني فريدون آدميت نيز شده بود

  . اندبه گفته آقاي آجوداني کساني که فريدون آدميت را نقد کرده اند به نوعي وام دار او نيز بوده

 شيوه  با اين که فريدون آدميت، به جز مدت کوتاهي در دانشگاه تدريس نکرد، اما«: ماشاءاهللا اجوداني مي گويد
  .»تاريخ نگاري او و بحث هاي او همه بنياد هاي تاريخ نگاري در دانشگاه هاي ما را تحت تاثير قرار داده بود

 شيوه تاريخ نگاري او و بحث هاي او  نشگاه تدريس نکرد، امابا اين که فريدون آدميت، به جز مدت کوتاهي در دا»
   .»همه بنياد هاي تاريخ نگاري در دانشگاه هاي ما را تحت تاثير قرار داده بود

  ماشاءاهللا اجوداني

بازنگري انتقادي کارهاي فريدون آدميت، بخشي از بازنگري تاريخ تحوالت سياسي ايران «:آقاي آجوداني مي افزايد
  »است

   گفتن حقيقت به قدرت 

آقاي آدميت يکي از « :در همين زمينه، عباس ميالني، استاد علوم سياسي دانشگاه استنفورد، به راديو فردا گفت
  »برجسته ترين مورخين تاريخ معاصر به شمار خواهد رفت

تاريخ مشروطيت بعد از کسروي هيچ کس به اندازه فريدون آدميت در روشن کردن زواياي «به گفته عباس ميالني، 
  » ارزشمند ارائه نکرده است ايران کارهاي

همانطور که کساني با ديدگاه هاي آقاي کسروي مخالف هستند، منتقداني نيز وجود : آقاي ميالني مي افزايد
  .»دارند که با نگاه آقاي آدميت به تحوالت ايران، غرب و مسئله تجدد موافق نيستند

، »آقاي آدميت يکي از شخصيت هاي برجسته روشنفکري معاصر ايران است «آقاي ميالني با اشاره به اين که
 و گفتن حقيقت  يکي ديگر از جنبه هاي شخصيت آقاي آدميت بيان عقايد خود و تسليم نشدن در برابر زور«:گفت

    .»به قدرت بود

از آزادي، در معناي متعارف آن،  مضمون مهم اکثر آثار فريدون آدميت دفاع  به گفته آقاي ميالني با اشاره به اين که
فريدون آدميت در برخي آثار خود که بر سبيل نقد نوشته از اين مضمون به طور ضمني دفاع کرده است «:بود، گفت

به ويژه جزوه اي که پس از انقالب منتشر شد و در آن نظرات علي شريعتي، جالل ال احمد و مهدي بازرگان را با .
  .» به نقد کشيده است يشجاعت و صراحت شگفت انگيز

بنابر اين هم سلوکش به عنوان يک انسان و يک روشنفکر ماندگار است و هم «:اين استاد دانشگاه مي افزايد
  »اثارش به عنوان يکي از برجسته ترين مجموع آثار درباره تاريخ معاصر ايران ماندگار خواهد ماند

  فريدون آدميت درگذشت

 سالگي در بيمارستان ٨٧، در سن ١٣٨٧ فروردين ماه ١٠معاصر ايران، روز شنبه فريدون آدميت، پژوهشگر تاريخ 
  ..درگذشت» تهران کلينيک«
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در اين سال ها در منزل او، در محله يوسف .  تا زمان مرگ خانه نشين بود١٣۵٧او از زمان انقالب اسالمي در سال 
  .يسندگان باز بودآباد تهران تنها به روي تعداد معدودي از روزنامه نگاران و نو

حقوق بازنشستگي فريدون آدميت از وزارت امور خارجه ايران، در آغاز انقالب و به نقلي، در پي امضاي نامه اي 
  .اعتراضي نسبت به سياست هاي جمهوري اسالمي، قطع شد

 آن دوران فريدون آدميت بخش اعظم عمر خود را صرف تحقيق در باره تاريخ انديشه مشروطه و معرفي انديشمندان
  .کرد

آقاي آدميت يکي « :در همين زمينه، عباس ميالني، استاد علوم سياسي دانشگاه استنفورد، به راديو فردا گفت 
  .»از برجسته ترين مورخين تاريخ معاصر به شمار خواهد رفت

يخ مشروطيت بعد از کسروي هيچ کس به اندازه فريدون آدميت در روشن کردن زواياي تار«به گفته عباس ميالني، 
  .»ايران کار با ارزش ارائه نکرده است

کار «:عباس ميالني همچنين با اشاره به نقد هاي موجود نسبت به ديدگاه آقاي آدميت درباره تجدد وغرب مي گويد
  .»هاي ايشان به غايت آموزنده است

حقوق و «ه کارشناسي او در رشته ، در حقيقت پايان نامه دور»امير کبير و ايران«اولين اثر فريدون آدميت با عنوان 
  .دانشگاه تهران بود» علوم سياسي

بعد از کسروي هيچ کس به اندازه فريدون آدميت در روشن کردن زواياي تاريخ مشروطيت ايران کار با ارزش ارائه «
  . »نکرده است

  عباس ميالني

که اولين تحقيق جامع در تاريخ ايران اين کتاب .  سال داشت نوشت٢١، زماني که تنها ١٣٢١او اين اثر را در سال 
به شيوه تاريخ نويسي غربي است منبعي معتبر و تحسين شده درباره زندگي و زعامت اميرکبير و دوران تاريخي 

  .زندگي اوست

 سال از آخرين تاريخ چاپش، دوباره مجوز چاپ ٣٠اين کتاب، زمستان سال گذشته، ناباورانه پس از گذشت حدود 
  .نتشارات خوارزمي تجديد چاپ شدگرفت و توسط ا

  از جامع آدميت تا تقاضاي بازنشستگي 

فريدون آدميت، فرزند ميرزا عباسقلي خان قزويني از نزديکان ميرزا ملکم خان ناظم الدوله و از پيشگامان انديشه نو 
  . در ايران بود

را بنيان نهاد تا » جامع آدميت«ن بيستم پدر فريدون آدميت، همراه با جمعي از همفکران ميرزا ملکم خان، در آغاز قر
بعد ها با وجود آنکه اين انجمن برچيده شد اما نام آدميت برخاندان . به اين وسيله انديشه نو را در ايران ترويج کند

  .عباسقلي خان قزويني ماند و به فريدون آدميت رسيد

وق و علوم سياسي دانشگاه تهران، در  از دانشکده حق١٣٢١ متولد شد و در سال ١٢٩٩فريدون آدميت در سال 
 فارغ التحصيل شد و براي ادامه تحصيل  حالي که دو سال از تاريخ استخدامش در وزارت امور خارجه مي گذشت،

  .به لندن رفت

 با درجه دکتري در رشته تاريخ و فلسفه به ايران بازگشت و تا زمان بازنشستگي به سمت هاي ١٣٢٨او در سال 
مسئوليت هاي آدميت از دبير دوم سفارت ايران در لندن در زمان دانشجويي .  دولت منصوب شدعالي سياسي در

آغاز مي شود او پس از انجام وظيفه در سمت هايي چون دبير اول نمايندگي دائمي ايران در سازمان ملل متحد، 
 الهه به عنوان سفير ايران در رايزن سفارت ايران در سازمان ملل، مدير کل سياسي وزارت خارجه و سفير ايران در

  . کشورهاي مسکو و فيليپين و هند منصوب شد

پس از پايان دوران سفارت دوساله اش در هند، مشاور وزير امورخارجه شد و سرانجام در آغاز دهه پنجاه، پس از 
تقاضاي «اعتراض به سياست شاه ايران در قبال بحرين و پذيرش استقالل آن، با نوشته نامه سه کلمه اي 

به کار دولتي خاتمه داد و به طور شبانه روزي مشغول تحقيق و تاليف در باره تاريخ مشروطه » بازنشستگي دارم
  .ايران شد
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يکي از ويژگي هاي آثار فريدون آدميت، دسترسي او به 
منابع خطي و بسيار مهم زمان مشروطه است که بخشي 

بخشي را از آن در کتابخانه شخصي پدر او وجود داشته و 
  .هم خود تهيه کرده است

در زمان محمد رضا شاه پهلوي، از آنجا که آثار فريدون آدميت 
بدون توجه به تقدس روحانيون عالي رتبه مذهب تشيع نزد 
برخي اقشار جامعه نوشته شده بود، انتشار برخي آثارش با 

  .دشواري صورت گرفت

 که در آن شورش بر امتيازنامه رژي  از جمله کتاب 
باورهاي معمول در باره نقش روحانيون در جنبش تنباکو را با 

  .انتشار مدارک مستند زير سوال مي برد

، »ميرزا فتحعلي آخوند زاده«فريدون آدميت همچنين در سه کتاب، در حالي به تفصيل به معرفي انديشه هاي 
ست که سخن گفتن از انديشه هاي و نقش آنان در جنبش مشروطه پرداخته ا» ميرزا آقاخان کرماني«و » طالبوف«

  .اين افراد در آن زمان خوشايند برخي گروه هاي مذهبي نبود

انديشه ترقي و حکومت قانون در عصر سپهساالر، نام ديگر کتاب آدميت است که زمستان گذشته در ايران مجوز 
  .تجديد چاپ گرفت

طيت ايران، فکر آزادي و مقدمه نهضت مشروطيت فکر دموکراسي اجتماعي در نهضت مشرو: آثار ديگر او عبارتند از 
ايران، انديشه هاي ميرزا فتحعلي آخوند زاده، انديشه هاي طالبوف، انديشه هاي ميرزا آقاخان کرماني، مجموعه 
مقاالت تاريخي، آشفتگي در فکر تاريخي، افکار سياسي واجتماعي اقتصادي در آثار منتشر نشده دوران قاجار، 

  .خ فضل اهللا نوري و انحطاط تاريخ نگاري در ايرانعقايد و آراء شي

کتاب هاي آدميت، به جر دو کتابي که اخيرا تجديد چاپ شد، جزو کتاب هاي ناياب است و عالقه مندان به آثار او 
   . بايد در دست دوم فروشي هاي ميدان انقالب تهران به دنبال نسخه ها افست يا چاپ قديم آثار آدميت بگردند
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 رفت " بخارا"فريدون آدميت به 

اين شماره خود را به مناسبت مرگ فريدون آدميت به بررسي اين " بخارا"ماهنامه : انيوز خبرگزاري ايسک-تهران 
   . چهره اختصاص داده است 

علي دهباشي هفده "ايسکانيوز"به گزارش روز جمعه گروه فرهنگي هنري باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران 
به مناسبت هفتاد سالگي دکتر آدميت منتشر سال پيش ، در دوران سردبيري خود در مجلة کلک ، جشن نامه اي 

  . کرد که در واقع تنها مرجع دربارة آثار و زندگي سياسي و پژوهشي آدميت به شمار مي رود

در اين شماره بخارا . دهباشي اين بار به مناسبت درگذشت دکتر آدميت ويژه نامه اي را در بخارا تدارک ديده است 
يخ نگاري آدميت ـ فلسفه سياسي از ديدگاه آدميت ـ روابط علمي آدميت با تار: قرار است به مباحثي همچون 

محمود محمود ـ آدميت و مشروطه ـ نقد آدميت از مورخان مشروطيت ـ بررسي دوران سفارت هند ، الهه و 
ي ـ سازمان ملل ـ آدميت و ماجراي بحرين ـ آدميت و بحران تاريخ نگاري در ايران ـ آدميت و آشفتگي فکر تاريخ

  . بپردازد ... پاسخ آدميت به مدعيان و 

از .  مقاله و اظهار نظر درباره وجوه گوناگون زندگي سياسي و پژوهشي آدميت است ۴۶ويژه نامه بخارا شامل 
هما ناطق ، جواد طباطبائي ، عباس : نويسندگاني که در ويژه نامه دکتر آدميت با دهباشي کردند مي توان از 

ار ، سيما کوبان ، ماشاءاهللا آجوداني، سيمين فصيحي ، محمود کتيرايي ، محمد گلبن ، جان ميالني ، اصغر حقد
گرني ، ترانه مسکوب ، محمد توکلي ترقي ، حميد اکبري ، مسعود بهنود ، شفق سعد ، رضا براهني ، فرشته 

 قائد ، فريدون زند فر ، نورايي ، کاظم کردواني ، هوشنگ ماهرويان ، حجت اهللا اصيل ، فرشاد قربانپور ، محمد
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حميد اشرف ، ناصر تکميل همايون ، اسماعيل نوري عالء ، باقر پرهام ، رحيم رئيس نيا ، يان ريشار ، فخرالدين 
عظيمي ، ناصر خادم آدم ، احسان نراقي ، باقر مؤمني، هرميداس باوند ، عبدالرضا هوشنگ مهدوي ، رسول 

  . رد ياد ک... جعفريان ، ا حسان جعفري ، و 

در بخشي ديگر از ويژه نامة بخارا دو گفتگوي منتشر نشده با دکتر آدميت به همراه آخرين نوشته ها و نامه هاي 
 ۵٧۶ويژه نامه دکتر آدميت در . وي را مي خوانيم و عکس هاي منتشر نشده اي نيز از او به چاپ خواهد رسيد 

    ١٢٠./صفحه آخرين مراحل فني چاپ را مي گذراند

  

   

  


