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وى، تحصيالت . شمسى متولّد شد١٢٩٩پسر عباسقلى خان قزوينى در سال ;  فريدون آدميت

كالس پنجم را به اتمام رسانده، سه ماه بعد در ١٣١٨ابتدايى را محصل دارالفنون بود و در سال 

پس از آن به دانشكده حقوق و علوم سياسى ; توسطه را پشت سر گذاشتآزمون نهايى، مدرسه م

پايان نامه اش را درباره زندگى و اقدام هاى سياسى .  فارغ التحصيل شد١٣٢١راه يافته، در سال 

ميرزا تقى خان اميركبير نوشت كه دو سال بعد با عنوان اميركبير و ايران با مقدمه استادش 

 .دمحمود محمود به چاپ رسي
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به استخدام وزارت امور ١٣١٩آدميت در حالى كه دانشجوى دانشكده حقوق بود، در سال 

 برخى از.  بر عهده گرفتپهلوی هادر آن وزارت خانه در دوران خارجه درآمد و سمت هايى را 

دبير دوم سفارت ايران در لندن، معاونت اداره اطّالعات و مطبوعات، : اين سمت ها عبارتند از

معاونت اداره كارگزينى، دبير اول نمايندگى دائم ايران در سازمان ملل متّحد، رايزن سفارت ايران 

حد، در سازمان ملل، نماينده ايران در كميسيون وابسته شوراى اقتصادى و اجتماعى ملل متّ

نماينده ايران در كميسيون حقوقى تعريف تعرض، مخبر كميسيون امور حقوقى در مجمع عمومى 

نهم، نماينده در كنفرانس ممالك آسيايى و افريقايى در باندونگ، مدير كلّ سياسى وزارت خارجه، 

ان در مشاور عالى وزارت امور خارجه، معاون وزارت امور خارجه، سفير ايران در الهه، سفير اير

.مسكو، سفير ايران در فيليپين، سفير ايران در هند  

آدميت در كنار مأموريت ادارى، وارد دانشكده علوم سياسى، اقتصاد لندن شده و بعد از پنج 

ميالدى به درجه دكترى ١٩٤١سال تحصيل در رشته تاريخ سياسى و فلسفه سياسى در سال 

  .دست يافت

م وارد تحقيق و پژوهش در عرصه تاريخ تفكّر معاصر وى با درخواست بازنشستگى زود هنگا

مى شود و فعاليت هاى علمى خود را در زمينه منورالفكران و مشروطه متمركز مى سازد و در 

 .اين زمينه، مقاالت و كتاب هاى متعددى را منتشر مى سازد

هاى ميرزا آقاخان وى به نگارش كتاب هايى مانند انديشه هاى ميرزا فتحعلى آخوندزاده، انديشه 

"    خشم ١٣٤٩انتشار كتاب انديشه هاى ميرزا فتحعلى آخوندزاده در سال  . پرداخت... كرمانى و 

يكى از مقامات .  را در پى داشت و ساواك بر آن شد كه كتاب مذكور را جمع آورى كند "��ن �"

 :ساواك در اين خصوص چنين اظهار نظر مى كند
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به هر (ؤول مملكتى براى رفع ناراحتى از جامعه بزرگ روحانيت اگر از طرف مقامات مس...

اقدام نشود، جوانان متعصّب مذهبى امكان دارد روزى به صورت هاى ) صورت مقدور است

 .خطرناكى عكس العمل نشان دهند

 :چنين آمده است )انديشه هاى آخوندزاده (در گزارش ساواك درباره جمع آورى كتاب يادشده

گ و هنر با توجه به نظر بازرسان خود مبنى بر اين كه مطالب اين كتاب با وزارت فرهن...

آن كه در زمينه شرح احوال ميرزا فتحعلى تهيه و تدوين شده، معهذا مطالب بسيارى از آن 

هى مخصوصاً سنده آن به طور كلّى با اديان المخالف و مغاير با اصول اسالم بوده و نوي

ان آن اهانت زيادى روا داشته و با در نظر گرفتن اين كه كتاب دين مقدس اسالم و بنيانگذار

انديشه هاى ميرزا فتحعلى آخونذزاده، قبل از اعالم نظر آن وزارتخانه به ثبت رسيده و 

 با كتابخانه ملّى مكاتبه تا در صورت ارائه مجدد براى ٢٣/٦/٤٩انتشار يافته، در تاريخ 

مراتب در كميسيون مورخ . ى شودتجديد چاپ، از صدور شماره ثبت خوددار

متشكّله در وزارت اطّالعات توسط وزير اطّالعات مطرح و تصميم گرفته شد ٢١/٧/٤٩

  .نسبت به جمع آورى آن از طريق مقتضى اقدام گردد

در پى جمع آورى كتاب نامبرده از سوى ساواك، شاه شخصاً به وزارت اطّالعات و وزارت 

 كه با چه جرأتى كتابى را كه از شخص علياحضرت شهبانو جايزه فرهنگ و هنر، اظهار مى دارد

دريافت كرده است، توقيف كرده و دستور جمع آورى آن را داده ايد؟ در نامه رئيس دفتر 

 : مخصوص شاه به وزارت فرهنگ و هنر اين گونه آمده است

ه هاى ميرزا انديش«ذات مبارك ملوكانه امر و مقرر فرمودند فوراً اجازه انتشار كتاب 

نوشته فريدون آدميت كه از طرف علياحضرت شهبانوى ايران به » فتحعلى آخوندزاده
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در اجراى اوامر مطاع مبارك خواهشمند است . اعطاى جايزه مفتخر شده است، صادر گردد

 .نتيجه اقدام را گزارش فرمايند تا به شرف عرض برسد

 مخصوص شاه، اين يادداشت را براى وزارت فرهنگ و هنر به پيوست نامه محرمانه دفتر

 : شهربانى و رونوشت آن را براى ساواك فرستاده است

دفتر مخصوص ٥٠/ ١٢/ ٢٨م مورخه / ٣٨٠ـ٤با ارسال رونوشت نامه محرمانه شماره 

شاهنشاهى درباره كتاب انديشه هاى ميرزا فتحعلى آخوندزاده كه طبق مفاد آيين نامه ثبت 

 به ثبت رسيده، ليكن ٢٠/٤/٤٩ مورخ ٣٨٤بخانه ملّى بشماره و انتشار كتاب از طرف كتا

انتشار آن متوقّف گرديده است، خواهشمند است دستور فرماييد از هر اقدام فورى كه در 

اجراى اوامر مطاع ذات مبارك شاهانه معمول مى دارند، وزارت فرهنگ و هنر را نيز مطّلع 

 جهت ٢٨/١٢/٥٠م مورخ / ٣٨٠ـ٤ه رونوشت به انضمام رونوشت نامه محرمان. سازند

 .اطّالع به سازمان اطّالعات و امنيت كشور ارسال مى شود

 . در پى اين نامه، ساواك طى گزارشى مفصّل، از رفع توقيف كتاب نامبرده خبر مى دهد
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 آثار فريدون آدميت

 ;انديشه ترقى و حكومت قانون در عصر سپهساالر. ١

 ;ايدئولوژى نهضت مشروطيت ايران. ٢

 ;اميركبير و ايران. ٣

 ;شورش بر امتيازنامه رژى. ٤

 ;فكر دموكراسى اجتماعى در نهضت مشروطيت ايران. ٥

 ;فكر آزادى و مقدمه نهضت مشروطيت ايران. ٦

 ; هاى ميرزا فتحعلى آخوندزادهانديشه. ٧

 ;انديشه هاى طالبوف. ٨

 ;انديشه هاى ميرزا آقاخان كرمانى. ٩

 ;مجموعه مقاالت تاريخى. ١٠

 ;آشفتگى در فكر تاريخى. ١١

 ;افكار سياسى و اجتماعى اقتصادى در آثار منتشر نشده دوران قاجار. ١٢

 ;عقايد و آراى شيخ فضل اهللا نورى. ١٣

 ; نگارى در ايرانانحطاط تاريخ. ١٤

 ... .و

 :آدميت، از منظر خود، در تحقيقاتش، سه هدف را دنبال مى كند
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 نخست اين كه مى كوشد مقام حقيقى انديشه گران ايران را از زمان مشروطيت بازشناسد و 

; تأثير هر يك را در تحول فكرى جديد و تكوين ايدئولوژى نهضت ملّى مشروطيت به دست دهد

ريخى و تكنيك تاريخ نگارى نو در ايران را ترقّى دهد و سوم اين كه نوآموزان بدانند دوم، تفكّر تا

 در اين مرز و بوم، هميشه مردمى هوشمند و آزاده خو وجود داشته اند كه صاحب انديشه بلند

  .بوده و به پستى تن در نداده اند

آن شيوه آزموده در «در نوشته ها و كتاب هاى تاريخى، ) به گفته خود(روش تحقيق آدميت 

پژوهش هاى تاريخ كه از ديدگاه متفكّران تاريخ و صاحب نظران دانش سياسى و اجتماعى، ممتاز 

كه مى توان از آن با عنوان تاريخ نگارى تحليلى ـ انتقادى نام » شمرده شده و مورد اعتبار است

سويه هاى مشخّصى نوشته هاى آدميت در تاريخ افكار اجتماعى و سياسى معاصر ايران . برد

 :دارد كه مهم ترين آن ها عبارتند از

 بررسى انديشه هاى متفكران اجتماعى. ١

، پرداخته و »به شخصيت فردى و تأثير آن در عقايد و آراى نويسندگان اجتماعى«آدميت 

تحول اين افكار را در گذشت «وى . آنان را بررسى كرده است» نگرش كلّى و سرچشمه افكار«

را مورد توجه ويژه قرار داده » صّه، رابطه افكار با مسائل اجتماعى و سياسى زمانهزمان و خا

گزينش و پردازش شخصيت هاى مورد بحث در اين نوشته ها، تا حدودى ريشه هاى فكرى . است

  .و دغدغه هاى نويسنده را مشخّص مى كند

 شناساندن شيوه تفكّر كلّى متفكّران. ٢

 كلّى از رگه هاى مشترك عقايد متفكّران و نويسندگان اجتماعى را تركيبى«آدميت مى كوشد تا 

آنان كه ترجمان جريان هاى فكرى جديد بودند و به طرد ابهام هاى ذهنى و تاريك ; به دست دهد

كه انديشه ها در عين اين كه آفريده ذهن آدمى هستند، «تأكيد وى بر اين است . »انديشى برخاستند
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عامل تبدل افكار در سرتاسر جوامع مشرق زمين، تماس با مغرب بوده گرچه . زاده جامعه اند

، تحول جامعه ها تحت تأثير همان )انديشه هاى جديد از درون خود جامعه ها برنخاست(است 

 .»افكار، انكارناپذير است

 شناسايى تحول فكر سياسى درون نظام كهن. ٣

 : نويسدوى در مقدمه كتاب انديشه هاى طالبوف تبريزى مى 

نظامى كه تحت ; سير تحول فكر سياسى را درون نظام حاكم شناساندم: در جهت سوم

تأثير فشار حوادث، شكست هاى نظامى و سياسى، ناتوانى اقتصادى در برابر تعرض و 

; سلطه مغرب زمين، گرفتار بحران گشت و هستى اش از درون مورد تهديد قرار گرفت

دولت و حتّى عامالن محافظه كار آن نيك جلوه مى كند و بحرانى كه در نوشته هاى اهل 

 .بخش بسيار مهمى از مدونات انتقاد اجتماعى و سياسى را مى سازند

 تبيين تعارض تعقّل اجتماعى جديد با بنيادهاى سياسى كهن. ٤

همان اندازه به تحليل نظرى از فلسفه سياسى مشروطگى پرداختم كه : در جهت چهارم

 تعقّل اجتماعى جديد را با بنيادهاى سياسى كهن، در جامعه متحول باز خواستم تعارض

پس از غور و بررسى همه آن جهات . اما كار مورخ فلسفى به اين جا پايان نمى يابد; نمايم

; مختلف، بايد تركيب منسجمى از مجموع آن عقايد و آرا و جريان هاى فكرى به دست بدهد

  .داگر از اصل انسجام پذير باشن

 بررسى و تحليل جريان هاى غيردينى در ايران. ٥

غالب نوشته هاى آدميت در زمينه انديشه غير دينى، از سرى نوشته هاى دست اول است، كه 

 .مطالب تازه و جديدى را با ادبياتى به نسبت خوب عنوان كرده است
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او تحليلى و به طور قلمداد مى كند، نوشته هاى » فيلسوف تاريخ«از آن جا كه آدميت، خود را 

رآمد جلوه او مى كوشد در اين تحليل و انتقاد، انديشه دينى را در جامعه، ناكا. كلّى انتقادى است

هرچند آدميت به طور شفّاف در مباحث خود به تفكيك ميان انديشه هاى دينى و غيردينى . دهد

نپرداخته است، با گزينش افراد و گروه هاى سكوالر و نقد جدى جبهه مقابل در انديشه و عملكرد، 

 هايى كه بيرون از اين رو، وى با پرداختن به انجمن; اين تفكيك را در خالل مباحث خود مى پذيرد

 .از ايران، ساماندهى و اداره مى شدند، اين سويه را دنبال مى كند

آدميت با تاريخ نگارى انتقادى خود، هر آن چه را كه بر سنّت ها مبتنى است، مورد نقد قرار مى 

وى حركت هاى مذهبى به رهبرى روحانيان را حركت هاى ارتجاعى مى داند كه دوام نمى . دهد

 .آن كه قواعد آن بر اساس قوانين موضوعه بشرى موجود در جهان پايه گذارى شوديابد، مگر 

 : آدميت مى نويسد

فلسفه آزادى به عنوان عالى ترين مظاهر مدنيت فكرى و عقلى مغرب زمين به دنبال تمدن 

نهضت . مادى اروپا در دنيا انتشار يافت و تخم نهضت هاى ملّى را در كشورها پراكند

  .ايران نيز در اين جريان عمومى تاريخ ظهور كردمشروطيت 

 : وى با مد نظر قرار دادن فلسفه هاى سياسى رايج در مشروطه معتقد است

در مركز تعقّل اجتماعى اين زمان، دموكراسى سياسى قرار دارد كه نيرومندترين عناصر 

 و آراى ايدئولوژى حكومت مشروطه خواهى را مى سازد و حاكم بر هيأت مجموع عقايد

در حاشيه راست آن، مفهوم مشروطگى طبقه روحانى قرار گرفته و روى آن . سياسى است

گر چه رشته ; اما قوه شريعت آن را مى هراساند و از مركز مى گريزاند; به دموكراسى است

در حاشيه چپ آن، فكر دموكراسى اجتماعى . پيوندش با حركت ملّى به كلّى از هم نمى گسلد

مايد كه در تشكّل حركت مشروطيت و ايدئولوژى آن نفوذى نداشت و پس از جلوه مى ن
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باالخره در راست افراطى، نظريه مطلقيت و همچنين عقيده . تأسيس حكومت ملّى ظاهر گشت

مشروطيت مشروعه وجود دارند كه در عين تمايز با هم مؤتلفند و هر كدام به وجهى با 

     ....فسلفه دموكراسى تعارض ذاتى دارند

ه اين ترتيب، تشخيص موضع آدميت درباره روش هاى سياسى مذكور، چندان مشكل نيست، ب

از اين رو در بيش تر تحليل هاى خود، ; او را مى توان مدافع تمام عيار دموكراسى سياسى ناميد

حتّى در روشن ترين وقايع تاريخى مانند جريان تحريم تنباكو معتقد است كه روحانيان مخالف 

هى نبودند و ى شيرازى، در صدد تأسيس حكومت التيازات به خارجيان، حتّى ميرزاواگذارى ام

 .منطق اعتراض آنان صرفاً سياسى و ضد ماهيت استعمارى آن امتيازات بود

، و »دنياى مدنيت معاصر«يعنى از ; ما فكر دموكراسى را از غرب گرفته ايم: آدميت معتقد است

) فرانسه، انگليس و امريكا( كه اين نظام در وطن اصلى اش زمانى كار دموكراسى را آغاز كرديم

    . در معرض انتقادهاى فراوانى قرار گرفته بود

آدميت در كتاب فكر دموكراسى اجتماعى در نهضت مشروطيت ايران با بررسى ابعاد 

دموكراسى اجتماعى، مى كوشد به نوعى بنيانگذار تفكّر ليبرال در تاريخ نگارى معاصر باشد كه 

ى هاى وى درباره تاريخ لبتّه تا حدودى نيز به ايفاى نقش تاريخى خود موفّق شده، و تك نگارا

 .وران معاصر ايران، گواه اين مطلب استفكر انديش

ِ  طبقه متوسطِ  شهرنشين معرفى، و  وى نهضت مشروطه را از نوع جنبش هاى آزدى خواه

 :دعناصر سازنده نهضت را در اين گروه ها خالصه مى كن

 ;روشنفكرانِ  اصالح طلب و انقالبى. الف

 ;بازرگانان ترقى خواه. ب

  روحانيان روشن بين. ج
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نماينده تعقّل سياسى «مى داند كه » درس خوانده جديدى«آدميت در اين تقسيم، روشنفكر را 

بازرگانان را به دليل هوشيارى «. است» غربى و مروج نظام پارلمانى و تغيير اصول سياست

 : مى بيند و درباره روحانيان مى نويسد»  كه داشتند، در پى به دست آوردن پايگاه تازه اىسياسى

روحانيون تحت تأثير، تلقين و نفوذ اجتماعى روشنفكرانِ  آزدى خواه بودند و علّت گرايش 

  .ِ روحانيون به مشروطه نيز همين نفوذ و تلقين آنان بود

 بودند كه اين طيف از جامعه را به صحنه آوردند و به واقع اين روشنفكران و آزادى خواهان

 .باعث تحرك اجتماعى آنان شدند

تحوالتى كه از نظر وى به تدريج به مطرح شدن انديشه دموكراسى اجتماعى ميان مردم انجاميد، 

 :عبارتند از

 ;گسترش فعاليت هاى اجتماعى در سايه آزادى هاى به دست آمده از جنبش. 

 ;جتماعى از شهرها به روستاهاسرايت تحرك ا. 

  .نفوذ افكار سوسيال دموكرات، به وسيله عناصر مجاهد و اجتماعيان به پهنه سياست. 

وى، پايه هاى اين تفكّر را در موارد . است» اصالت جمع«در نگاه آدميت، منشأ تفكّر اجتماعى، 

 :ذيل مى داند

 ;تأمين عدالت اجتماعى. 

 ;هاى اجتماعىاز ميان برداشتن نابرابرى . 

 ;تضمين مساوات اقتصادى. 

 .اجتماعى ساختِن قدرت اقتصادى و سياست. 
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انديشه دموكراسى اجتماعى براى نخستين بار از اروپا و روسيه وارد ايران : آدميت معتقد است

وى، از ميان نويسندگان سياسى به دو نفر اشاره مى كند كه در اين انتقال نقش بسزايى . شد

. ٢; غرب متأثّر بود» سوسياليسم«يرزاآقاخان كرمانى كه به طور مستقيم از افكار م. ١: داشتند

ميرزاعبدالرحيم طالبوف تبريزى كه سال ها در قفقاز بود و با جنبش هاى آزادى خواه و آراى 

  .آشنايى داشت» سوسيال دموكرات«نويسندگان 

 : از نظر آدميت

واه، با عقايد سوسيال دموكرات مغرب گروه هاى روشنفكر و مجامع مترقّى و آزادى خ

بدون . زمين بيگانه نبوده اند و دنبال تأسيس مشروطه پارلمانى و دموكراسى سياسى بودند

ترديد در ميان آن ها هيأت هايى بودند كه افرادش از جريانات سوسياليسم غربى آگاهى 

سيال دموكراسى داشتند و حتّى بعضى از آن ها درس خوانده اروپا و ناظر جنبش هاى سو

  . مغرب زمين بودند

عامل مهم تبليغ اين افكار، كميته ايرانى اجتماعيون بادكوبه، وابسته به فرقه سوسيال دموكرات 

است و نخستين جمعيت هاى اجتماعيون ايران نيز روىِ  گرده تأسيسات حزب سوسيال دموكرات 

  .ميالدى بوده است١٩٠٥سال تأسيس اين كميته . ريخته شد

دميت نقش انقالب روسيه را در تنوير افكار مردم و آزادى خواهان ايران، بى تأثير ندانسته، آ

  .را متأثّر از انقالب روسيه ذكر مى كند» اجتماعيون عاميون ايرانى«تشكيل كميته 

وى مباحثى مانند حكومت ملّى، موجوديت مجلس الى االبد، اجزاى عمده حقوق اساسى كه در 

 گنجانده شده است، مانند آزادى قلم، بيان، مجامع سياسى و آزادى هاى قانون اساسى هم

شخصى، مساوات، حق رأى عمومى، انتخابات منظّم و آزاد و انتخاب هيأت وزيران به وسيله 

  .مجلس را از عناصر مهم دموكراسى مى داند
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ركت هاى آدميت از زمره روشنفكرانى است كه حركت هاى مذهبى به رهبرى روحانيان را ح

ارتجاعى مى داند كه دوام نمى يابند، مگر آن كه قواعد آن براساس قوانين موضوعه بشرى 

وى، بر اساس همين نگرش در جريان رژى و قيام . موجود در جهان امروز پايه گذارى شود

تنباكو بر اين باور است كه عالمان شريعت در ايجاد و تكوين حركت مردم سهمى نداشتند و به هر 

 .ير در اثر بازى حوادث به ماجرا كشيده شدندتقد

از نظر آدميت، علّت فاعلى جنبش تنباكو، اعتراض صنفى بازرگانان و كسبه بود و آنان بودند كه 

   . عالمان را ناخواسته وارد ماجرا كردند

در نگاه آدميت به مشروطه، اصالت با تحوالت مغرب زمين است و اين ايران است كه بايد به 

اقتباس و كپى كردن آن تحوالت پيش رود كه در اين روند، نقش روشنفكران غرب گرا سمت 

چرا كه به ; بدين سبب، طبقه روحانيان بايد دنباله رو آنان باشند; غيرقابل انكار جلوه مى كند

 . عقيده وى، روحانيان از انديشه هاى جديد بهره اى نبرده بودند

  .مى متضاد و پارادكسيكال استمشروطه اسالمى در نگاه آدميت، مفهو

 : او در خصوص شيخ فضل اهللا مى نويسد

در برابر موقع شناسى بهبهانى، غلط انديشى و كج تابى شيخ فضل اهللا در اين بود كه مى 

 . پنداشت با افراشتن لواى مشروطيت مشروعه بتواند پيشوايى روحانى را به دست آورد

 :نويسدوى در مورد مشروطه خواهى بهبهانى مى 

زيركى بهبهانى در اين بود كه به همه احوال، خود را با حركت مشروطه خواهى دمساز 

گرچه انگيزه باطنى اش رياست فائقه روحانى بود، نه تأسيس حكومت مشروطه ; مى ساخت

حقيقت اين كه سيد بهبهانى، در . ... ملى، و خود داعيه چنين رياستى را در سر مى پروراند
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رترى شيخ فضل اهللا آگاه بود، رضا نداد كه او در رياست شرعى و قدرت دل به قوت و ب

 سياسى و جالل آخوندى، شريك وى گردد، 

 : و در تحليلى كلّى تر در مورد اختالف ميان روحانيان اظهار مى دارد

در جدالى كه بر سر مشروطيت اسالمى در گرفت، مهم تر از جنبه نظرى و مسلكى اش، 

و مفهوم مشروطه اسالمى، زاده چنين رقابت ... بى روحانى مطرح بود قضيه نبرد قدرت طل

  .و خودپرستى مالّيى بود

�دا����: ار��ل از � ���  
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