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  خاطراتِ  خانه ی زندگان:همنشين بهار 

  ) کتاب و مقاله درمورد زندان٨٥٠(

    

   

٩  
  :با اين نوشته ها 

  فريدون آدميت: ويکی پديا 

  مرگ فريدون آدميت و سكوت تاريخ در ذهن فراموشكار ايراني

   مرگ دوباره مورخ، حکايت فريدون آدميت و آدميت ما انسان ها: پيام جهانگيري 

  ]گفت و گو با فريدون آدميت [ : عبداهللا شهبازی 

.  

.  

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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 http://fa.wikipedia.org  

  فريدون آدميت
  .پديا، دانشنامٔه آزاد از ويکي

. درگذشته استبه تازگيپردازد که  اين نوشتار به شخصي مي
.ها نظير علت مرگ يا شرايط آن ممکن است به سرعت تغيير کند بنابراين برخي داده

نگار معاصر ايران و نويسنده آثار  ، تاريخ)ش. ه١٣٨٧- ش   ه١٢٩٩ (فريدون آدميت
نگاري به  روش او در تاريخ.  بود بسياري درباره مشروطيت و روشنفکران مشروطه

  ]١[.  انتقادي است-نگاري تحليلي  ه خود، تاريخگفت
  نامه زندگي

خان اميرکبير ميرزا تقي  نوشت که دو سال اش را درباره زندگي و اقدامات سياسي  نامه وي پايان
.  به چاپ رسيد ]٣[ محمودمحمودبا مقدمه استادش » اميرکبير و ايران«بعد با عنوان 

  

  سوابق 

وزارت امور  شمسي١٣١٩آدميت در دوران دانشجويي دانشکده حقوق، در سال  به استخدام 
دبير دوم سفارت ايران در لندن، : ملههايي از ج خانه مسئوليت وي در اين وزارت.  درآمدخارجه

معاونت اداره اطالعات و مطبوعات، معاونت اداره کارگزيني، دبير اول نمايندگي دائمي ايران در 
ماينده ايران در کميسيون وابسته به ، رايزن سفارت ايران در سازمان ملل، نسازمان ملل متحد

شوراي اقتصادي و اجتماعي ملل متحد، نماينده ايران در کميسيون حقوقي تعريف تعرض، مخبر 
کميسيون امور حقوقي در مجمع عمومي نهم، نماينده ايران در کنفرانس ممالک آسيايي و 

، مدير کل سياسي وزارت خارجه، مشاور عالي وزارت امور خارجه، معاون باندونگآفريقايي در 
 و نهايتًا وزارت امور خارجه، سفير ايران در الهه، سفير ايران در مسکو، سفير ايران در فيليپين

بريتانيا، وارد  آدميت در کنار انجام مأموريت اداري در .  بود دانشکدٔه علوم هندسفير ايران در 
 رشته تاريخ و فلسفه سياسي در  شد و پس از پنج سال تحصيل درسياسي و اقتصاد لندن

.  به درجه دکتري دست يافت ]۴[ ميالدي١٩۴١سال 
  

]۵[. ترين سفير ايران در سازمان ملل معرفي شد  به عنوان جوان١٣٣٠آدميت در سال 
  

  بيماري 

http://fa.wikipedia.org/wiki/?????:Gnome_globe_current_event.svg�
http://fa.wikipedia.org/
http://fa.wikipedia.org/
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%AF_%D8%AF%D8%B1_%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B8
http://fa.wikipedia.org/wiki/??????_?????#cite_note-0#cite_note-0
http://fa.wikipedia.org/wiki/??????_?????#cite_note-0#cite_note-0
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%AA%D9%82%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1_%D9%88_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/??????_?????#cite_note-2#cite_note-2
http://fa.wikipedia.org/wiki/??????_?????#cite_note-2#cite_note-2
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B3%DB%B1%DB%B9_%D8%B4%D9%85%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%DA%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87%D9%94_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D9%88_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87%D9%94_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D9%88_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B9%DB%B4%DB%B1_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/??????_?????#cite_note-3#cite_note-3
http://fa.wikipedia.org/wiki/??????_?????#cite_note-3#cite_note-3
http://fa.wikipedia.org/wiki/??????_?????#cite_note-4#cite_note-4
http://fa.wikipedia.org/wiki/??????_?????#cite_note-4#cite_note-4
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 سالگي، به دليل عارضه ٨٧آدميت در سن . ]۶[برد   رنج ميآمفيزموي براي مدتي از بيماري 
  . در گذشتتهران در ١٣٨٧  فروردين١٠ و در ]٨[]٧[ بيمارستان بستري شد گوارشي در

  انتقادات
برخي از نيروهاي غيرمذهبي ايران به . آدميت مخالفاني از طيف مذهبي و غيرمذهبي دارد

ها هم به خاطر توجه او به   و برخي از مذهبيخاطر توجه او به نقش روحانيون در مشروطه
هاي مذهبي چون  همچنين برخي از اقليت. نيروهاي غير مذهبي و روشنفکران غيرمذهبي

ها به دليل مواضع  چپ منتقد او هستند و برخي از بهاءاهللاهاي او درباره  بهاييان به خاطر ديدگاه
]٩[. او، به او انتقاد دارند

  

 را در زمره پيامبران بهاءاهللا را به دليل اينکه آرامش دوستدار، وي عبداهللا شهبازيبه ادعاي 
که خواند  آورد، شارالتاني مي  ميمحمد و زرتشت، عيسي، موسيبزرگ الهي از جمله 

]١٠[. خواهد مردم را تحميق کند مي
  

کند  اظهار مي» نگاري و انديشه سياسي آدميت نگاهي منتقدانه به زندگي، تاريخ«نيارکي در 
.  بودپهلويرد حمايت دستگاه حاکمه فريدون آدميت در طول زندگي خود، همواره مو: که

 منصوب شد، شاه در استوارنامه او ١٣۴٢هنگامي که به عنوان سفير ايران در هند در سال 
دانيم يکي از مأمورين شايسته و مورد اعتماد خود را به سمت  الزم مي...«: چنين آورد

]١١[. »...العاده در آن کشور تعيين نماييم يرکبير و نماينده فوقسف
  

هاي دسته اول  هاي غير ديني، از سري نوشته هاي آدميت در را زمينه انديشه وي غالب نوشته
وي معتقد است .  ديني را در جامعه ناکارآمد جلوه دهد کوشد انديشه ها ميداند که در آن مي

هاي معاصر تاريخ ايران، افکار پيشتازان فکري سکوالر نهضت  آدميت از تمام رويدادها و انديشه
دهنده نوعي همگرايي وي با بينش غيرديني و خردگرايي  است و اين نشان مشروطه را برگزيده

]١٢[. باشد  ميصرف متفکران آن دوره
  

  مرگ
فريدون آدميت بر اثر شدت يافتن بيماري گوارشي و تنفسي که مدتها به آن ابتال داشت از چند 

 ١٣٨٧ سال فروردينازظهر دهم هفته قبل از مرگ در بيمارستان تهران کلينيک بستري بود و بعد
]١۴[]١٣[.در همين بيمارستان درگذشت

  

  آثار
  ش  ه١٢٩٠(تا استبداد صغير )  ش  ه١٢۶٩ (جنبش تنباکوآثار آدميت دوره زماني ميان  (

   ]١۵[. شود را شامل مي
   انتشارات خوارزمي ١٣۵۴، ايران و ير کبيرام ،    
   ام ، انتشارات پي١٣۵۵، نهضت مشروطيت ايرانفکر دموکراسي اجتماعي در  
  نهضت مشروطيت ايرانفکر آزادي و مقدمه   
  ،انتشارات روشنگران ايدئولوژي نهضت مشروطيت ايران   
 اهللا نوري عقائد و آراء شيخ فضل   
  آشفتگي در فکر تاريخي   
 دوران قاجار  اقتصادی در آثار منتشر نشدهافکار سياسی و اجتماعی    
  نگاري در ايران انحطاط تاريخ   
 شورش بر امتيازنامه رژی   
  ميرزا آقاخان کرمانيهاي  انديشه   
   انتشارات خوارزمي ١٣۴٩، ميرزا فتحعلي آخوندزادههاي  انديشه ،  
  انتشارات دماوند ١٣۶٣، طالبوف تبريزيهاي  انديشه ،  

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/??????_?????#cite_note-5#cite_note-5
http://fa.wikipedia.org/wiki/??????_?????#cite_note-6#cite_note-6
http://fa.wikipedia.org/wiki/??????_?????#cite_note-7#cite_note-7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B0_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/??????_?????#cite_note-8#cite_note-8
http://fa.wikipedia.org/wiki/??????_?????#cite_note-8#cite_note-8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B4%D9%87%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4_%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/??????_?????#cite_note-9#cite_note-9
http://fa.wikipedia.org/wiki/??????_?????#cite_note-9#cite_note-9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/??????_?????#cite_note-10#cite_note-10
http://fa.wikipedia.org/wiki/??????_?????#cite_note-10#cite_note-10
http://fa.wikipedia.org/wiki/??????_?????#cite_note-11#cite_note-11
http://fa.wikipedia.org/wiki/??????_?????#cite_note-11#cite_note-11
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/??????_?????#cite_note-12#cite_note-12
http://fa.wikipedia.org/wiki/??????_?????#cite_note-13#cite_note-13
http://fa.wikipedia.org/wiki/??????_?????#cite_note-13#cite_note-13
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4_%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/??????_?????#cite_note-14#cite_note-14
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%A2%D9%82%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D9%81%D8%AA%D8%AD%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A2%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%81_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C
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 انتشارات خوارزمی رقی و حکومت قانونانديشه ت ،  
   نهضت مشروطيت ايرانفکر دموکراسي اجتماعي در      
    نهضت مشروطيت ايرانايدئولوژي   

   

  

http://www.aghazadeh.blogfa.com  

  ريدون آدميت و سكوت تاريخ در ذهن فراموشكار ايرانيمرگ ف

درچنين جامعه اي مرگ آسي آه تاريخ را دست مايه زندگي .جامعه اي آه حافظه تاريخي ندارد نياز به مورخ ندارد
 بايد مورد واآاووي  در گذشت فريدون آدميت در چنين فضايي.خود قرار داده است اتفاق مهمي تلقي نمي شود

بي ترديد آدميت در . نوشتن در باره مورد او و هر آنچه انجام داده است مشكلي از مخاطب حل نمي آند.قرار بگيرد
دهه چهل و پنجاه چهره شناخته تری بود و بسياري از آنهايي آه اهل مطالعه بودند او را مي شناختند ولي سكوت 

  .طوالني مدتش اين چهره معروف را تبديل به يك فرد گمنام آرد

خبرگزاري هاي داخلي و چند وبالگ نويس در باره او به صورت اجمالي نوشتندو باز خواهند ، هاي بيرون مرزيرسانه
بي .به صورت ناگهاني بسياري در خواهند يافت ما مورخ مهمي داشتيم آه اصال نامش را هم نمي دانستند.نوشت

اين حقيقت نشان مي دهد .خواهند يافتترديد اگر آسي همت آند و آتابهاي آدميت را تجديد چاپ آند تيراژي 
مرگ توري است آه از طريق آن مي توانيم در اقيانو س متالطم زندگي ماهي بزرگ شهرت را صيد آنيم ولي 

  .ماهي مرده تنها به درد يك ضيافت گذرا مي خورد

ست چرا  پرسش اپاسخ به اين پرسش مهم اسيت ولي مهمتر از آن اين،چرا آدميت سكوت آرد و انزوا را بر گزيد 
وقتي اين سكوت تداوم مي يابد ناچاريم مرتب در حلقه بسته دور خود بچرخيم و . تاريخ در ذهن ما سكوت مي آند
ماندگاري استبداد حتي در روابط ميان فردي و توسعه نيافتگي ساختاري نشان آن .حتي يك گام به جلو بر نداريم

تگان هراز گاهي چون ستاره اي در ظلمت تاريخ مي نخبگان و فرهيخ. است آه تجارب بر هم انباشت نمي شود
درخشند و جهان را روشن تر مي آنند ولي بعد ظلمت اين روشنايي را پس مي زند و همه چيز در نا آگاهي منحل 

  .مي شود

علم و سياست داشتند امروز در گمنامي مي زيند ،ادبيات ،بسياري از نامها آه در دهه هاي گذشته شهرت در هنر
امروز آنهايي آه در اوج توجه عموم قرار دارند بر اثر هر اتفاقي . شان در رسد و آساني به يادشان بياورند تا مرگ

بسياري آه در دوران اصالحات در شكل گيري تحوالت نامي داشتند از ياد . آافيست سكوت آنند تا از يادها بروند
ميزان به ياد . رجيح مي دهد به يادشان نياورندها رفتند و نسل جوان آنها رانمي شناسند و ميان سالها هم ت

آنهايي آه دهه ها مي پائيد تنها نامشان مي مانند و آمتر . سپاري در ايران به زحمت به ده سال مي رسد
داليلي آه هيچكس حال و حوصله پرداختن . اين فراموشي داليل مختلف دارد . آثارشان مورد مداقه قرار مي گيرد

هر نسلي چون تجارب گذشتگان را از ياد مي برد محكوم به فراموش شدن در آينده نه چندان دور . به آن را ندارند
  .با اين تقدير است آه سرنوشتي بهتر از آن آه داريم نخواهيم داشت.است

     

   مرگ دوباره مورخ، حکايت فريدون آدميت و آدميت ما انسان ها

  يادداشتي از پيام جهانگيري

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.aghazadeh.blogfa.com/
http://www.aghazadeh.blogfa.com/
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دومين مرگ، مرگ . يکي از اتفاق هاي دردآورِ  ديگِر فرهنگيِ  ما، دو بار مردن انسان هاي بزرگ اين سرزمين است

 سرنوشتر اتفاقي ناخوشايند است اما آن را به عنوان طبيعي است که سراغ هر فردي مي آيد و هرچند بسيا
محتوم تمامي موجودات باور کرده ايم و با آن کنار آمده ايم؛ اما اولي، اتفاقي که ناخوشايندتر از مرگ طبيعيست، 

 آدم هاي بزرگ رقم مي    مرگيست که طبيعِت ما انسان ها باعث ايجاد آن مي شود و اين مرِگ غيرطبيعي را براي
  .دزن

تسليت ) که اغلب هم از اهالي فرهنگ و ادب هستند(ديروز وقتي خبر درگذشت دکتر فريدون آدميت را به دوستان 
  ؟!مي گفتم، بعضي ها با تعجب از من مي پرسيدند که خدايش بيامرزد ولي اصًال مگر اين آقا زنده بوده 

پرسش بسيار ساده . ه ظاهر ساده داداعتراف مي کنم که نمي دانستم چه پاسخي بايد در جواب اين سوال ب
خوب که . به سوال که کمي انديشيدم، به عمق يک فاجعۀ فرهنگي پي بردم. بود، اما پاسخش بسيار دشوار

بيانديشيم به سواالت سادۀ از اين دست که در زندگيِ  هر روزه مان برايمان امري روزمره شده است زياد برمي 
  .ذريمخوريم و ساده از کنار آن ها مي گ

شب که سايت هاي خبري و فرهنگي داخل کشور را براي پيدا کردن جزئيات بيشتر از خبر درگذشت تأثربرانگيز 
حتي (دکتر آدميت دنبال مي نمودم، با کمال حيرت مشاهده نمودم که تقريبًا هيچ سايت رسميِ  خبري، 

انگار خبر مرگ استاِد مسلم تاريخ . ده بودند، اين خبر دردآور را بازتاب ندا)خبرگزاري هاي دانشجويي و دانشگاهي
معاصر ايران در هياهوي گستردۀ نکوهش فيلم ساخته شدۀ نمايندۀ مجلس هلند در مورد پيامبر اسالم گم شده 

  .بود

اصًال ما آدميت . يادم آمد که استاد فريدون آدميت را ما آدم هاي قدرناشناس، سال هاست که به خاک سپرده ايم
   .سال هاست که از ياد برده و با آن وداع کرده ايمخويش را نيز 

 سال انتظار براي اجازۀ نشر کتاب هاي تاريخيِ  ارزشمند يک استاد، که به واقع هر سطر اين کتب ٣٠يادم آمد که 
تاريخي که بايد به آن .  سال خود يک تاريخ است٣٠. به مثابه يک سند گرانقدر تاريخيست، زمان کمي نيست

قش آن را در فراموشيِ  يک ملت از هويت، اصالت و آدميت خويش، و از دوري جستنِ  از مردان و زنان پرداخت و ن
  .بزرگ و نامي، به پژوهش نشست

  باري،

آدميان در زندگي کوتاه خويش با . حکايت فريدون آدميت و آدميت ما انسان ها، حکايتي تلخ و پايان ناپذير است
  ... رند، بر صفحۀ تاريخ حک شده و جاودانه مي مانندنقشي که از خود در تاريخ مي گذا

او که پايه گذار نگاهي جديد به دانش تاريخنگاري و آن . و در اين ميان، سهم فريدون آدميت بيش از يک مورخ است
همانا استفاده از ابزار روش شناسانۀ علمي بود، خود جزئي از تاريخ معاصر ايران است که نقش شگرفي را از خود 

  . اين تاريخ بر جاي گزارده استدر

  يادش گرامي باد،

  ٢۵۶٧فروردين ماه  11

www.savepasargad.com  

  

http://www.shahbazi.org  

  ]گفت و گو با فريدون آدميت [ 

  عبداهللا شهبازی

بيني و نگرش  هايي که در جهان به او عالقمندم نه به دليل تفاوت. هاست که از دکتر فريدون آدميت بي خبرم مدت
عالوه، او را انساني آزاده و  به. هاي تاريخي هاي عجيب در داوري مشابهاتتاريخي با او دارم بلکه به دليل برخي 

http://www.savepasargad.com/
http://www.savepasargad.com/
http://www.shahbazi.org/
http://www.shahbazi.org/
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در اين باره داليلي دارم که . دانم نظير مي طبعي کم بااخالق و داراي مناعت
رتبه وزارت خارجه بود ولي، به دليل  آدميت کارمند عالي. کنم فعًال بيان نمي

اسداهللا علم در رأس آن بيان صريح عقايدش و مخالفت با گروه قدرتي که 
و متأسفانه، پس از انقالب حقوق . اش کردند قرار داشت، بازنشسته

اي بود  علت اصلي بازنشستگي او نامه. بازنشستگي او را نيز قطع کردند
ها پيش متن اين  سال. که در مخالفت با جدايي بحرين از ايران ارسال کرد

معاصر ايران يافتم و کپي آن نامه را در مرکز اسناد مؤسسه مطالعات تاريخ 
  . خوشحال و ممنون شد. را برايش بردم

هاي اخير چند  در ماه. گذرد چند سالي از آخرين ديدارم با فريدون آدميت مي
در . آدميت به بيماري آنفيزين مبتالست. بار تلفن کردم و کسي جواب نداد

ا دچار دهد و انسان ر اين بيماري ريه حالت اسفنجي خود را از دست مي
  .نگران سالمتي او بوده و هستم. کند تنگي شديد تنفس مي

 ١٤يادداشتي ديدم که در آن ديدار پنجشنبه . هايم نگاه کردم به يادداشت
دين و دولت در انديشه «قبًال مقاله . ام  با آدميت را ثبت کرده١٣٧٤دي 

طالعهرا به او داده بودم براي م) هاي آرامش دوستدار نقد ديدگاه(» سياسي
  : آدميت گفت. سخن گفت و از مقاله فوق شروع کرد که با عالقه آن را خوانده بود

در اين ديدار آدميت يک ساعت و نيم . 

سازند، مثل کسروي، نثر  اصوًال کساني که دين. نثر آرامش دوستدار، برخالف نوشته شما، نثر چندان زيبايي نيست

  : آدميت به زيرنويس خود در کتاب اميرکبير و ايران ارجاع داد درباره حسن باليوزي و گفت

باليوزي شخصًا مرد خوبي بود ولي از مريدان سفت و سخت بهاءاهللا بود و در کتاب خود بهاء را در رديف زرتشت و 

برخالف نظر دوستدار تفکر عقلي در تاريخ ايران «: ام و افزود تر عليه او ننوشته آدميت شماتت کرد که چرا صريح

محمود خود تفکر عقلي . هاي هيوم را داد و با تفکر عقلي آشنا شدم حمود محمود به من کتابنوجوان بودم که م

 و من نيز همين ديدگاه انتقادي را در مقدمه  لساعه نيستا درباره يونان نظر شما صحيح است، هيچ چيز خلق

  : ا براي من خواند و افزودآدميت مقدمه ر

ها در بابل نبود مفهوم  اتميسم متعلق به مکتب اليايي نبود، به سومر و بابل تعلق داشت و اگر دمکريتوس سال

و تنها . تمدن اسالمي نيز چنين بود. شوند ا روي هم انباشته ميه تمدن. بنابر اين تفکر عقلي اختراع يونان نيست

کسي . او مغلطه کرده است. کند ست و از نثر خاص خود استفاده ميساز ا دوستدار نيز درواقع دين. خاصي دارند
آورد  گويد بهاءاهللا در زمره پيامبران بزرگ است و نام او را در کنار موسي و عيسي و زرتشت و محمد مي که مي
. خواهد مردم را تحميق کند تواند ادعا کند که من نماينده تفکر عقلي هستم؛ شارالتاني است که مي نمي
  . خويي است ابراين، خود دوستدار مصداق بارز دينبن

تفکر آرامش دوستدار نيز از اين سنخ .  مطرح کرد و من عليه او مطلبي نوشتمبودا و موسي و عيسي و محمد
کند که خود را نماينده  چنين آدمي غلط مي. ولي باليوزي نگفت که من نماينده تفکر عقلي هستم. تفکر است

واند و اين از خواهد خود را منحصرًا نماينده تفکر عقلي بخ زرنگي دوستدار در اين است که مي. اصالت عقل بخواند
  . خيزد يا از ناداني او خودپرستي او برمي

  : آدميت سابقه آشنايي خود را با تفکر عقلي و انتقادي بيان کرد و گفت» .هماره بوده است

تواند تمدن بشري را  مدنيت يک اندام واحد است و هيچ قومي نمي«ايد که  نوشته. جّدي داشت و فرد بزرگي بود
من در آغاز کتاب ميرزا . اين حرف بابا افضل کاشاني است. اين تعبير بسيار خوبي است» .ملک طلق خود بداند

عجيب «: يحيي مهدوي به من گفت. »دانش يعني روشنايي«آقاخان اين جمله بابا افضل کاشاني را آوردم که 
  » کني؟ من اين کتاب را تصحيح کردم و به اين جمله توجه نکردم، تو اين جمالت را چگونه پيدا مي. است

فريدون آدميت، تاريخ فکر از سومر تا : کتاب فوق منتشر شده است. [ام کتاب تاريخ فکر، که زير چاپ است، آورده
  .] صفحه٢٥٨، وزيري، ١٣٧٥انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، چاپ اّول، : يونان و روم، تهران

متفکرين . فيثاغورت يوناني نبود. کسي که نثر يوناني را خلق کرد يک فنيقي بود. کرد اتميسم را کشف نمي
مثًال، لويي گارنه در کتاب . دانستند برخاستند که تفکر يوناني را معجزه مياروپايي نيز بودند که عليه اين نظر 

انديشه سياسي يونان چيزي . بافي است تصور ما از انديشه سياسي يونان خيال«: گويد يونانيان بدون معجزه مي
  » .نبود جز بيان نظري يک پيکار سياسي کثيف

اساس تمدن جديد اروپايي يکي . ها به دست اروپا بيفتند يک اتفاق تاريخي سبب شد که سرنوشت همه تمدن
 تأثير فرهنگ و تمدن چين بر Legacy of Chinaدر کتاب . وجود آمد نما بود و ديگري چاپ که هر دو در چين به قطب
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بنابراين، برخورد دوستدار، که تفکر عقلي در تاريخ ايران را منکر . اين غلط است که منطق عقلي در ايران رشد نکرد

 در لندن خريدم ١٩٤٨اين کتاب بورکهارت است که من در سال . ايد شما از دزدي دوستدار از بورکهارت صحبت کرده

  : گفت. ضا شاه کشيده شدبحث به تجددگرايي عصر ر

به مقاله محمد قزويني به مناسبت مرگ تيمورتاش . ايدئولوگ تجدد رضاخاني نه مجله کاوه بلکه تيمورتاش بود

 

  

در زمان ژول سزار در . در دوران باستان، مهرپرستي تا اسکاتلند گسترش يافت. مدن جديد شرح داده شده استت
  .هاي مهرپرستان موجود بود سرحد اسکاتلند مجسمه

آثار . کند اند که آثارشان حکايت از اصالت عقل مي در دوران معاصر نيز کساني بوده. شارالتانيسم استشود،  مي
من الئيک هستم ولي بايد بگويم که ملحد نيستم و به چيزهايي به سبک خود اعتقاد دارم، . خود من چنين است

کند تا  دوستدار همه را نفي مي. داع کردم، و با امثال بهاءاهللا، و»خوئي دين«ها پيش، در نوجواني، با  ولي سال
  . پايگاه خود، بهائيت، را بزرگ جلوه دهد

خط آدميت تاريخ و مکان خريد در صفحه اّول آن به . به کتاب در قفسه کتابخانه دکتر آدميت نگاه کردم. [و خواندم
فردوسي مانند کانت صحبت «او تعبير . دزدي دوستدار منحصر به اين نيست.]  در لندن ذکر شده بود١٩٤٨
را از من گرفته ولي ذکر » عالمه داشتيم و بس«او تعبير . را از محمود صناعي دزديده و ارجاع نداده است» کند مي

  .نکرده است

نفوذ تيمورتاش در محافل فرهنگي در حّدي بود که کسروي چاپ اّول کتاب شهرياران گمنام را به او . مراجعه کنيد
تيمورتاش يک محفل . گرفت به دستور تيمورتاش بود از دولت ايران ميپولي که قزويني هرساله . تقديم کرد

او سابقه انقالبي نيز داشت و رهبر جناح جوانان در دفاع از مجلس در زمان محمدعلي شاه . پروري داشت دانش
: ها بود و شاه چنان به او عالقه داشت که در مجلس گفت تيمورتاش همچنين واسطه رضاشاه با روس. بود

در . اين مطلب را مخبرالسلطنه در خاطرات و خطرات نقل کرده است. هاي من است هاي تيمورتاش حرف حرف
. آمده که تيمورتاش وزير دارايي شد و من در روزنامه شفق از او تمجيد کردم) پنجاه و پنج(خاطرات دشتي 

کت کسي هم هست؟ دشتي اند مگر غير از من در اين ممل اعليحضرت فرموده: الملک مرا خواست و گفت شکوه
از همان وقت رضاشاه باطنًا از تيمورتاش ناراضي بود، زيرا قدرت زياد کسب کرده بود و لذا براي من عجيب : گويد مي

حتي اعزام محصل به . بنابراين، ستون روشنفکري ديکتاتوري رضاخان تيمورتاش بود. نبود که تيمورتاش را کشت
  .کرد ها شخص تيمورتاش در مراسم اعزام شرکت مي ل در بقيه سالخارج نيز کار او بود و جز سال اّو
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