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  زندگي و  انديشه فريدون آدمیت 

  

  تقي صوفي نیاركي

  

فريدون آدمیت در زمرة آن دسته از نويسندگاني بود كه در ترويج ادبیات و تفكر مدرنیسم سكوالر سھم 

او پس از ايفاي چندين نقش اجرائي كوچك و بزرگ در حكومت پھلوي به ويژه به . به سزائي داشت

سازمان ملل و برخي از كشورھا، سرانجام ترجیح داد تا در كار تحقیق و عنوان سفیر و ديپلمات ايران در 

خان و نیز  تأثیر میرزا ملكم ھاي خود را كه تحت تألیف تاريخ معاصر ايران متمركز شود و آراء و انديشه

  .خان قزويني بود، از طريق آثار مكتوب علمي اشاعه دھد پدرش عباسقلي

آن دانشكدة علوم سیاسي و اقتصاد لندن  اسي تھران و بعد ازاو كه در دانشكدة حقوق و علوم سی

اي مطابق اسلوب رايج در كالجھاي اروپائي به كندوكاو  تحصیل كرده و درجة دكترا گرفته بود، به شیوه

ھم از انتخاب موضوعات مطالعاتي و نگارشي او . تاريخ معاصر و به ويژه تاريخ مشروطیت ايران پرداخت

توان فھمید كه به دنبال ايدة دموكراسي اجتماعي به مفھوم  ھايش مي اق نوشتهو ھم از سبك و سی

مھري قرار داده  ديده مورد بي غربي آن بوده و ھر جريان و شخصیت تاريخي را كه معارض با آن مي

از سوي ديگر او باعث انتشار آثار و مطالبي از افرادي چون آخوندزاده، طالبوف و میرزا آقاخان . است

محتواي كامالً ضدديني مطالب . ني شد كه تا قبل از آن امكان و جرأت انتشار آن وجود نداشتكرما

مذكور به قدري جسورانه و گستاخانه بود كه حتي اينك كه توسط آدمیت و در قالب نقل قول منتشر 

 آوري برخي از آثار او شده بود، موجب ھراس دستگاه اطالعاتي رژيم پھلوي گشت و اقدام به جمع

اما سرانجام آثار او در جامعه راه يافت و در جايگاه منابع تاريخي و به عنوان متون ايدئولوژيك رژيم . كردند

اي كه پیش روي شما گرامیان است به زندگي، افكار و آثار  مقاله. قرار گرفت! احترام و تفقّدپھلوي مورد 

  .او پرداخته است

  

  

و رسوم در گستره زمان است؛ بیان واقعیات آن نیاز اي از افكار، عقايد و آداب  تاريخ آمیزه

پرداختن به مقطعي از تاريخ بدون درك و شناخت . به واقع نگري و روشن بیني دارد

واقعیات حاكم بر آن، كاري به دور از شیوه تحقیق و پرداختن به يك واقعیت و تحلیل آن 

ل تاريخ صد ساله ايران از تحلی. باشد اي كم اثر مي ھمراه با دخالت حب و بغضھا، شیوه

اين روشھا به دور نمانده است و اين خط در منابع تاريخ نگاري معاصر ايران قابل 

در اين فضاي مشوش و مه آلود تاريخ نگاري، شناخت و تفكیك . مشاھده است

  . باشد برداريھا، امري دشوار و در عین حال الزم و ضروري مي ھا و گرته واقعیتھا از بافته

ن آدمیت، يكي از نويسندگاني است كه در عرصه تاريخ معاصر كتابھاي متعددي فريدو

شیوه تاريخ نگاري، انديشه سیاسي و تحلیل آدمیت از نھضتھاي معاصر . نگاشته است

در اين نوشتار . توان از آن به راحتي گذر كرد به ويژه مشروطیت، از نكاتي است كه نمي

  .صورت مختصر مورد بررسي قرار گیرد كوشش شده است برخي از اين فضاھا به
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  زندگي فريدون آدمیت

وي در ايام تحصیالت ابتدايي  ١.ش متولد شد. ١٢٩٩فريدون آدمیت؛ پسر عباسقلي خان قزويني در سال 

حصِل دارالفنون بود و در سال  ْ ش كالس پنجم را به اتمام رسانده و سه ماه بعد در آزمون نھايي .١٣١٨م

پس از آن به دانشكده حقوق و علوم سیاسي راه يافته و در سال . ردمدرسه متوسطه شركت ك

اش را درباره زندگي و اقدامات سیاسي میرزا تقي خان امیر كبیر  پايان نامه. ش فارغ التحصیل شد.١٣٢١

. با مقدمه استادش محمود محمود به چاپ رسید» امیركبیر و ايران«نوشت كه دو سال بعد با عنوان

شمسي به استخدام وزارت امور خارجه ١٣١٩ه دانشجوي دانشكده حقوق بود، در سال آدمیت در حالیك

درآمد و سمتھايي را در آن وزارتخانه در ايام حكومت رضاخان و نیز در دوران سلطنت محمدرضا شاه 

دبیر دوم سفارت ايران در لندن، معاونت اداره : برخي از اين سمتھا عبارت بودند از. برعھده گرفت

ات و مطبوعات، معاونت اداره كارگزيني، دبیر اول نمايندگي دائمي ايران در سازمان ملل متحد، اطالع

رايزن سفارت ايران در سازمان ملل، نماينده ايران در كمیسیون وابسته به شوراي اقتصادي و اجتماعي 

خبر كمیسیون امور حقوقي ْ در مجمع  ملل متحد، نماينده ايران در كمیسیون حقوقي تعريف تعرض، م

عمومي نھم، نماينده ايران در كنفرانس ممالك آسیائي و آفريقائي در باندونگ، مدير كل سیاسي وزارت 

خارجه، مشاور عالي وزارت امور خارجه، معاون وزارت امور خارجه، سفیر ايران در الھه، سفیر ايران در 

در كنار  انجام ماموريت اداري در  آدمیت. مسكو، سفیر ايران در فیلیپین و نھايتا سفیر ايران در ھند

بريتانیا، وارد دانشكده علوم سیاسي و اقتصاد لندن شد و پس از پنج سال تحصیل در رشته تاريخ و 

   ٢.م به درجه دكتري دست يافت.١٩٤١فلسفه سیاسي در سال 

وي با درخواست بازنشستگي زود ھنگام به عرصه تحقیق و پژوھش در تاريخ معاصر وارد شد و 

عالیتھاي علمي خود را در زمینه بررسي منورالفكران و نھضت مشروطه متمركز ساخت و در اين زمینه ف

  .مقاالت و كتابھاي متعددي را نیز منتشر كرد

ھنگامي . بي ترديد فريدون آدمیت در طول زندگي خود، ھمواره مورد حمايت دستگاه حاكمه پھلوي بود

 …«:ش منصوب شد، شاه در استوارنامه او چنین آورد.١٣٤٢ كه به عنوان سفیر ايران در ھند در سال

دانیم يكي از مامورين شايسته و مورد اعتماد خود را به سمت سفیر كبیر و نماينده فوق العاده  الزم مي

   ٣»…در آن كشور تعیین نمايیم

ھاي  انديشه«،»آخوندزادهھاي میرزا فتحعلي  انديشه«وي در انجام فعالیتھايش به نگارش كتابھايي مانند

پرداخت و آنچه را كه نامبردگان برضد اسالم، امامان معصوم شیعه، علماي  …و» میرزا آقاخان كرماني

انتشار . اسالم و اعتقادات ديني مسلمانان نوشته بودند و جرات پخش آن را نداشتند، منتشر ساخت

موجب خشم علما و جوانان مسلمان ش .١٣٤٩در سال » میرزا فتحعلي آخوندزاده«ھاي كتاب انديشه

دار شدن احساسات  به ھمین دلیل ساواك بر آن شد كه كتاب مذكور را براي پیشگیري از جريحه. گرديد

اگر از طرف  …«:كند يكي از مقامات ساواك در اين خصوص چنین اظھار نظر مي. آوري نمايد مردم جمع

اقدام  -به ھر صورت مقدور است -زرگ روحانیتمقامات مسؤول مملكتي براي رفع ناراحتي از جامعه ب

در » .العمل نشان دھند نشود، جوانان متعصب مذھبي امكان دارد روزي به صورتھاي خطرناكي عكس

چنین آمده  -انديشه ھاي آخوندزاده - ادامه گزارش ساواك نسبت به جمع آوري كتاب ياد شده 

ود مبني بر اين كه مطالب اين كتاب با آنكه در وزارت فرھنگ و ھنر با توجه به نظر بازرسان خ…«:است

زمینه شرح احوال میرزا فتحعلي تھیه و تدوين شده، معھذا مطالب بسیاري از آن مخالف و مغاير با اصول 

اسالم بوده و نويسنده آن به طور كلي به اديان الھي مخصوصا دين مقدس اسالم و بنیانگذاران آن اھانت 



نھ  گاھي / ٢٣زما شھ ن گاري و اندی تاریخ ن ندگي،  بھ ز نھ  منتقدا
 نیاركي/ سیاسي فریدون آدمیت

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣

ھاي میرزا فتحعلي آخوندزاده، قبل از اعالم نظر  نظر گرفتن اين كه كتاب انديشه زيادي روا داشته، و با در

، با كتابخانه ملي مكاتبه تا در صورت ارائه  ٢٣/٦/٤٩آن وزارتخانه به ثبت رسیده و انتشار يافته در تاريخ

 ٢١/٧/٤٩مراتب در كمیسیون مورخ . مجدد براي تجديد چاپ، از صدور شماره ثبت خودداري شود

آوري آن از  متشكله در وزارت اطالعات توسط وزير اطالعات مطرح و تصمیم گرفته شد نسبت به جمع

  ٤».طريق مقتضي اقدام گردد

آوري كتاب نامبرده از سوي ساواك، شاه شخصا به وزارت اطالعات و ھمچنین وزارت فرھنگ  در پي جمع

كه از دست علیا حضرت شھبانو جايزه دريافت اي كتابي را  دارد كه با چه جرات و اجازه و ھنر، اظھار مي

ايد؟ در نامه رئیس دفتر مخصوص شاه به وزارت  آوري آن را داده كرده است، توقیف كرده و دستور جمع

ذات مبارك ملوكانه امر و مقرر فرمودند فورا اجازه انتشار كتاب «:فرھنگ و ھنر اينگونه آمده است

وشته فريدون آدمیت كه از طرف علیاحضرت شھبانوي ايران به ھاي میرزا فتحعلي آخوندزاده ن انديشه

در اجراي اوامر مطاع مبارك خواھشمند است نتیجه اقدام را . اعطاي جايزه مفتخر شده است، صادر گردد

وزارت فرھنگ و ھنر به پیوست نامه محرمانه دفتر مخصوص » .گزارش فرمايند تا به شرف عرض برسد

با ارسال رونوشت نامه «:ھرباني و رونوشت آن را براي ساواك فرستاده استشاه، اين يادداشت را به ش

ھاي میرزا  دفتر مخصوص شاھنشاھي درباره كتاب انديشه ٢٨/١٢/٥٠م مورخه/ ٤- ٣٨٠محرمانه شماره

 ٢٨٤فتحعلي آخوندزاده كه طبق مفاد آئین نامه ثبت و انتشار كتاب از طرف كتابخانه ملي به شماره

ثبت رسیده، لیكن انتشار آن متوقف گرديده است، خواھشمند است دستور فرمايید از به  ٢٠/٤/٤٩مورخ

دارند، وزارت فرھنگ و ھنر را نیز  ھر اقدام فوري كه در اجراي اوامر مطاع ذات مبارك شاھانه معمول مي

جھت اطالع به سازمان  ٢٨/١٢/٥٠م مورخ -٣٨٠/٤رونوشت به انضمام رونوشت محرمانه . مطلع سازند

در پي ارسال اين نامه، ساواك طي يك گزارش مفصل خبر از » .شود طالعات و امنیت كشور ارسال ميا

با اين وجود فريدون آدمیت، مامور مورد . دھد ھاي میرزا فتحعلي آخوندزاده مي رفع توقیف كتاب انديشه

اي  سالمي چھرهاعتماد شاه، با وجود مقامات بیست و چھارگانه در دولت استبدادي، مقارن انقالب ا

پس از به رسمیت . گیرد به خود مي» نويسندگان آزاد انديش«مترقي و انقالبي اما الحادي در كانون

شناخته شدن كانون فوق از سوي دولت موقت، پیشنھادي در ده ماده از سوي اعضاي آن به دولت ارائه 

سیاسي ورعايت اعالمیه حقوق  گردد كه اجراي قانون اساسي، آزادي انتخابات، مطبوعات، زندانیان  مي

شود تا در راه تحقق اين  ھا دعوت مي در پايان نیز از عموم ملت، افراد و گروه. باشد بشر از اھم آنھا مي

  ٥!ھا با امضا كنندگان بیانیه ھم صدا شوند  خواسته

  آثار فريدون آدمیت

  :باشند عبارتند از ايران مي مھمترين آثار فريدون آدمیت كه تقريبا تمام آنھا در حوزه تاريخ معاصر

امیركبیر و  - ٣ايدئولوژي نھضت مشروطیت ايران  -٢انديشه ترقي و حكومت قانون در عصر سپھساالر  -١

فكر آزادي  -٦فكر دموكراسي اجتماعي در نھضت مشروطیت ايران  - ٥رژي  شورش بر امتیازنامه -٤ايران 

 - ٩ھاي طالبوف  انديشه - ٨ھاي میرزا فتحعلي آخوند زاده  انديشه - ٧و مقدمه نھضت مشروطیت ايران 

افكار  -١٢آشفتگي در فكر تاريخي  -١١مجموعه مقاالت تاريخي  -١٠ھاي میرزا آقاخان كرماني  انديشه

عقايد و آراء شیخ فضل هللا نوري  -١٣اعي اقتصادي در آثار منتشر نشده دوران قاجار سیاسي و اجتم

  .انحطاط تاريخ نگاري در ايران -١٤

  آدمیت و تاريخ نگاري معاصر
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كوشد مقام  كند؛ نخست اين كه مي آدمیت از منظر خود در تحقیقاتش، سه ھدف اصلي را دنبال مي

ن مشروطیت باز شناسد و تاثیر ھر يك را در تحول فكري جديد و ورزان ايران را از زما حقیقي انديشه

دوم؛ تفكر تاريخي و تكنیك تاريخ نگاري نو در . تكوين ايدئولوژي نھضت ملي مشروطیت مشخص نمايند

ايران را ترقي دھد و سوم اينكه نوآموزان بدانند در اين مرز و بوم ھمیشه مردمي ھوشمند و آزادخو 

احب انديشه بلند بوده و به پستي تن در نداده، از حطام دني دنیوي دست اند كه ص وجود داشته

  .شستند و روحشان را به اربابان خودسر و ناپرھیز نفروختند

آن شیوه آزموده در پژوھشھاي «ھا و كتابھاي تاريخي در نوشته -به گفته خود -روش تحقیق آدمیت

ن دانش سیاسي و اجتماعي، ممتاز شمرده نظرا تاريخي است كه از ديدگاه متفكران تاريخ و صاحب

ھاي  نوشته. انتقادي نام برد -نگاري تحلیلي توان از آن به عنوان تاريخ كه مي ٦»شده و مورد اعتبار است

ھاي مشخصي دارد كه مھمترين آنھا  آدمیت در تاريخ افكار اجتماعي و سیاسي معاصر ايران جنبه

  : عبارتند از

   :اجتماعيھاي متفكران  بررسي انديشه -١

آدمیت به شخصیت فردي و تاثیر آن در عقايد و آراي نويسندگان اجتماعي پرداخته و نگرش كلي و 

تحول اين افكار را در گذشت زمان و خاصه، رابطه افكار «وي. سرچشمه افكار آنان را بررسي كرده است

نش و پردازش گزي. را مورد توجه ويژه قرار داده است ٧»با مسائل اجتماعي و سیاسي زمانه

ھاي نويسنده را   ھاي فكري و دغدغه ھا، تا حدودي ريشه شخصیتھاي مورد بحث در اين نوشته

ھاي  از شگردھاي آدمیت اين است كه در بررسي و تحلیل زندگي و انديشه. كند مشخص مي

ب نوين و روشنفكران غربگراي مطرح ايران، به احیا و ترويج مجدد افكار انحرافي آنان با تلفیق و تركی

البته سبك آدمیت در تك نگاريھاي تاريخي، ھرچند . اي موفق، پرداخته است ماھرانه خويش و با شیوه

ھاي موجود تاريخ نگاري  داراي ايرادھاي فراواني مي باشد، اما بايد پذيرفت كه تا حدودي از مرز كلیشه

  .عبور كرده است

   :شناساندن شیوه تفكر كلي متفكران -٢

ھاي مشترك عقايد متفكران و نويسندگان  تركیبي كلي از رگه«خودش سعي دارد تاآدمیت به گفته 

اجتماعي را به دست دھد؛ آنان كه ترجمان جريانھاي فكري جديد بودند و به طرد ابھامات ذھني و 

ھا در عین اينكه آفريده ذھن آدمي  انديشه«تاكید وي بر اين است كه » .تاريك انديشي برخاستند

گرچه عامل تبادل افكار در سرتاسر جوامع مشرق زمین، تماس با . باشند جامعه مي ھستند، زاده

ھا تحت  ، اما تحول جامعه)ھاي جديد از درون اين جوامع برنخاسته اند يعني انديشه(مغرب بوده است

  » .تاثیر ھمان افكار، انكارناپذير است

   :شناسايي تحول فكر سیاسي درون نظام كھن -٣

سیر تحول فكر سیاسي را درون نظام «:نويسد ھاي طالبوف تبريزي مي انديشه وي در مقدمه كتاب

حاكم شناساندم؛ نظامي كه تحت تاثیر فشار حوادث، شكستھاي نظامي و سیاسي، ناتواني 

اش از درون مورد تھديد قرار  اقتصادي در برابر تعرض و سلطه مغرب زمین، گرفتار بحران گشت و ھستي

كند و بخش  ھاي اھل دولت و حتي عامالن محافظه كار آن نیك جلوه مي وشتهگرفت؛ بحراني كه در ن

  ».سازد بسیار مھمي از مدونات انتقاد اجتماعي و سیاسي را مي

   :تبیین تعارض تعلق اجتماعي جديد با بنیادھاي سیاسي كھن -٤
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خواستم گري پرداختم كه  ھمان اندازه به تحلیل نظري از فلسفه سیاسي مشروطه: در جھت چھارم«

تعارض تعلق اجتماعي جديد را با بنیادھاي سیاسي كھن، در جامعه متحول باز نمايم، اما كار مورخ 

پس از غور و بررسي ھمه آن جھات مختلف، بايد تركیب منسجمي از . يابد فلسفي به اينجا پايان نمي

  ٨».ر باشندمجموع آن عقايد و آرا و جريانھاي فكري به دست بدھد، اگر از اصل انسجام پذي

  : بررسي و تحلیل جريانھاي غیر ديني در ايران -٥

. باشند ھاي دست اول مي ھاي غیر ديني، از سري نوشته ھاي آدمیت در زمینه انديشه غالب نوشته

از آنجاكه . وي عموما مطالب تازه و جديدي را در اين مورد با ادبیاتي نسبتا خوب عنوان كرده است

او . باشند  ھاي او تحلیلي و نوعا انتقادي مي كند، نوشته قلمداد مي ٩»فیلسوف تاريخ«آدمیت خود را

ھرچند آدمیت به طور . كوشد در اين تحلیل و انتقاد، انديشه ديني را در جامعه، ناكارآمد جلوه دھد مي

ھاي ديني و غیر ديني نپرداخته است، ولي با گزينش  شفاف در مباحث خود به تفكیك میان انديشه

ھاي سكوالر و نقد جدي جبھه مقابل در انديشه و عملكرد، اين تفكیك را در خالل مباحث  وهافراد و گر

شدند،  از اين رو، وي با پرداختن به انجمنھايي كه بیرون از ايران، ساماندھي و اداره مي. پذيرد خود مي

ل كتابھاي خود به ھايي كه آدمیت در خال بي شك جريانھا، انجمنھا و كمیته. كند اين رويه را دنبال مي

آنھا پرداخته است، از جمله تاثیرگذاران در جناح سكوالر مشروطه به شمار مي آيند كه عمده انحراف و 

از  -به ھر دلیل -ھنگامي كه علما. ھا در اين نھضت به وجود آمد انحطاط مشروطه نیز از ناحیه اين گروه

غیر ديني ھستند كه نبض انقالب را به  شوند، اين انجمنھا و گروھاي رھبري مشروطه كنار زده مي

ترديد موثرترين گروه  بي. كنند دست گرفته و آن را در مدت زمان كوتاھي به ديكتاتوري رضاخان تبديل مي

نگاري  آدمیت با تاريخ. اند در روي كار آمدن رضاخان در داخل ايران، گردانندگان سكوالر مشروطه بوده

وي حركتھاي مذھبي به . دھد ي بر سنتھا است مورد نقد قرار ميانتقادي خود، ھر آنچه را كه مبتن

يابد؛ مگر آنكه قواعد آن بر اساس قوانین  داند كه دوام نمي رھبري روحانیون را، حركتھايي ارتجاعي مي

  .گذاري شود موضوعه بشري موجود در جھان، پايه

  رھیافتي بر انديشه سیاسي فريدون آدمیت: ج 

نخست از طريق گزينشھايي كه : ديشه سیاسي فريدون آدمیت را بررسي نمودتوان ان از دو راه مي

ھاي معاصر تاريخ ايران، افكار  آدمیت از تمام رويدادھا و انديشه. آدمیت به آن مبادرت ورزيده است

پیشتازان فكري سكوالر نھضت مشروطه را برگزيده است و اين نشان دھنده نوعي ھمگرايي وي با 

ِ صرفِ متفكران آن دوره مي بینش غیر ديني و معموال ھر مورخي در انتخاب مطالب . باشد خردگرايي

ھا بر نظر او  گیرد و اين مولفه مورد مطالعه خود، تحت تاثیر عاليق، اعتقادات و ارزشھاي خويش قرار مي

   ١٠.گذارد در مورد اھمیت مطالب اثر مي

نظرھاي وي در متن آثار تاريخي او ممكن  دومین راه بررسي انديشه سیاسي آدمیت با مطالعه اظھار

وي معتقد . كند كه مشرق زمین بايد دنباله رو غرب باشد آدمیت بر اين انديشه تكیه مي. خواھد بود

است تفكرات دموكراتیك مغرب زمین، امري است كه مشرقیان بايد از آن پیروي كنند و در اين توصیه 

به نظر آدمیت، . بیند اقتصادي، سیاسي و اخالقي نمي ھاي متفاوت اجتماعي، ھیچ تمايزي بین حوزه

سازد و از اين رو بايد از آن  ترين مظاھر و متعلقات مدنیت انساني را مي بنیادھاي مدني غرب، ارزنده

در پیوند با اين مساله، آدمیت كساني را كه شعار بازگشت به خويشتن را مطرح  ١١.اقتباس نمود

» استبداد آسیايي«كند كه شرق، چیزي جز طاعون قرار داده و تاكید ميكنند، شديدا مورد انتقاد  مي

ندارد و ھرچه در قلمروي حكمتٍ سیاسي عقلي و مترقي است، حاصل انديشه و تجربه مغرب زمین 
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مگر آن مرد غربي، مغز خر خورده كه بر تعقّل اجتماعي خويش كه از فرھنگ دوھزار و پانصد «.باشد مي

تا به دموكراتیسم و سوسیالیسم امروزه اش رسیده، يكباره خط بطالن بكشد ساله اش سیراب گشته 

و به خاطر دوستداران ھنر بدويت و شیفتگان موسیقي جنون آمیز جاز به سیاست عصر توحش 

  ١٢».آفريقايي يا آسیايي روي آورد

ديدگاه اشاره ھاي متعددي بیان شده است كه به دو  در ارتباط با نحوه تعامل با دنیاي غرب، ديدگاه

اي با نفي ھويت ملي و تاريخي شرقیان، معتقد ھستند بايد دنیاي شرق را در ذيل  عده: كنیم مي

كند و ما راھي جز  تمدن غرب ديد و اصوال تاريخ تحوالت ما در ذيل تمدن و تحوالت غرب معني پیدا مي

تاريكي است و خروج از اين  در نظر اين افراد، گذشته و حال ما در. اقتباس و تقلید از غرب نداريم

رسد اين عقیده ھرچند در گذشته  به نظر مي. ظلمت، به میزان نزديكي ما به غرب بستگي دارد

زيرا محققین غربي نیز به اين مطلب اعتراف . طرفداراني داشته، اكنون سستي آن آشكار گشته است

شده است و رشد علمي  ميدار تمدن محسوب  دارند كه روزگاري اين مشرق زمین بوده كه طاليه

باشد كه برخي از اين منابع  غربیان، تا حدود زيادي مديون منابع در طول تاريخ علمي مسلمانان مي

  . توسط غربیان به تاراج برده شده است

اما براستي چرا پس از آن شكوفايي در علم، امروزه شاھد ركود و انحطاط ھستیم، اين سوالي است 

ر پي جواب آن نبوده اند؛ بلكه آنان سعي دارند عقب ماندگي كنوني جوامع كه آدمیت و ھمفكرانش د

به عبارت ديگر، . اسالمي و آسیايي را بزرگ كنند تا مجوز تقلید و اقتباس از غرب را به دست آورند

كند و بدون توجه به ھويت ملي و تاريخي ايران، ردايي غربي  آدمیت، در چرايي اين انحطاط درنگ نمي

البته روشن است وقتي كه ما خود را ذيل تمدن و فرھنگ غرب بدانیم، . دوزد ھر ايراني مي به قامت

گروھي ديگر معتقدند كه با دنیاي جديدي كه غربیھا به راه  ١٣.ناگزير از تقلید و اقتباس خواھیم بود

عده به خاطر از نظر اين . انداخته اند، باالخره بايد مواجه شد و نسبت به آن موضع خود را مشخص كرد

سیاسي در جھت  -ھاي جامع و كاملي دين اسالم براي زندگي اجتماعي اصالت تفكرات ديني و برنامه

اگر اجزاء دين اسالم را با ھم تركیب . اھداف عالیه انساني، مسلمانان بايد، دينشان را محور قرار دھند

د و بدين ترتیب نسبت ما با عالم كنیم و به صورت يك كل ببینیم، اين كل، در مقابل غرب خواھد ايستا

  . غربي معین شده و ديگر ذيل تمدن غرب نخواھیم بود

توان نتیجه گرفت كه الگوي توسعه از نگاه آدمیت يك الگوي غربي  با توجه به مطالبي كه گفته شد، مي

. باشد كه اين نگرش خصوصا در فلسفه سیاسي آدمیت به شكل بارزي، نمايان است و سكوالر مي

: دھد قوام و ثبات حكومت ملي، منوط به سه شرط است یح آنكه سیر تاريخ دموكراسي نشان ميتوض

نخست انفصال و تفكیك قدرت دولت از قدرت روحاني به صورت مطلق؛ اين امر با اصالح دين آغاز گرديد 

ن درھم فر ْ د ْ و ريخت، و با ترقیات مادي و پیشرفتھاي علمي كه تصورات ما بعدالطبیعه را در سیاست م

دوم، به وجود آمدن طبقه متوسط مردم؛ اين امر با انقالبھاي تجاري و صنعتي و آثار عمیق . تكمیل شد

داري كه در به وجود آوردن طبقه متوسط و از بین رفتن اشرافیت به جاي گذاشت، تحقق يافت و  و دامنه

اري مردم به حقوق سوم، ھوشی. طبقه متوسط به عنوان حافظ ستون حكومت دموكراسي ظھور كرد

فردي و انتباه اجتماعي افراد نسبت به مسولیت مدني و سیاسي و آمادگي آنھا در دفاع از حقوق 

  . ھركجا اين سه شرط اصلي جمع نگرديد، در آن ديار اصول دموكراسي رونقي نیافت. خود

ھر مدنیت فكري و ترين مظا فلسفه آزادي به عنوان عالي«: نويسد آدمیت نیز با توجه به اين اصول مي

عقلي مغرب زمین به دنبال تمدن مادي اروپا در دنیا انتشار يافت و تخم نھضتھاي ملي را در كشورھا 
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آدمیت با مد نظر قرار دادن  ١٤».نھضت مشروطیت ايران نیز در اين جريانِ عمومي تاريخ ظھور كرد. پراكند

عقل اجتماعي اين زمان دموكراسي در مركز ت«: ھاي سیاسي رايج در مشروطه، معتقد است فلسفه

خواھي را مي سازد و حاكم بر  سیاسي قرار دارد كه نیرومندترين عناصر ايدئولوژي حكومت مشروطه

در حاشیه راست آن مفھوم مشروطگي، طبقه روحاني . ھیات مجموع عقايد و آراي سیاسي است

ھراساند و از مركز مي گريزاند،   قرار گرفته و روي آن به دموكراسي است، اما قوه شريعت آن را مي

در حاشیه چپ آن فكر، دموكراسي . گسلد گرچه رشته پیوندش با حركت ملي به كلي از ھم نمي

نمايد كه در تشكّل حركت مشروطیت و ايدئولوژي آن نفوذي نداشت و پس از  اجتماعي جلوه مي

و ھمچنین عقیده  باالخره در راست افراطي، نظريه مطلقیت. تاسیس حكومت ملي ظاھر گشت

مشروطیت مشروعه وجود دارند كه در عین تمايز با ھم موتلفند و ھركدام به وجھي با فلسفه 

   ١٥».دموكراسي تعارض ذاتي دارند

به اين ترتیب تشخیص موضع آدمیت نسبت به روشھاي سیاسي مذكور چندان مشكل نیست و او را 

از اين روي در اكثر تحلیلھاي خود حتي در . توان مدافع تمام عیار دموكراسي سیاسي نامید مي

ترين وقايع تاريخي مانند جريان تحريم تنباكو معتقد است كه روحانیونِ مخالف واگذاري امتیازات  روشن

در صدد تاسیس حكومت الھي نبودند و منطق اعتراض آنان صرفا  -حتي میرزاي شیرازي -به خارجیان

  .ازات بودسیاسي و برعلیه ماھیت استعماري آن امتی

  فكر دموكراسي اجتماعي از نگاه آدمیت

و زماني كار » دنیاي مدنیت معاصر«ايم؛ يعني از آدمیت معتقد است فكر دموكراسي را از غرب گرفته

در معرض  -فرانسه، انگلیس و آمريكا -دموكراسي را آغاز كرديم كه اين سیستم در وطن اصلیش

  ١٦.كند تقدين دموكراسي را به دو گروه تقسیم ميوي من. انتقادھاي فراواني قرار گرفته بود

نقاداني كه با اصول دموكراسي سر دشمني دارند؛ مانند كمونیستھا كه مدعي دروغین بودن آئین  -١

  .باشند دموكراسي ھستند و فاشیستھا كه قائل به ناتواني دموكراسي مي

ن معنا اعتراف دارند كه اين منتقدين به اي. كساني كه خواھان و دوستار دموكراسي ھستند  -٢

   ١٧.دچار گشته است» حالت بحراني و ضعف«دموكراسي تنھا به

با بررسي ابعاد دموكراسي  ١٨»فكر دموكراسي اجتماعي در نھضت مشروطیت ايران«آدمیت در كتاب

تا حدودي نیز موفق به . كوشد به نوعي بنیانگذار تفكر لیبرال در تاريخ نگاري معاصر باشد اجتماعي، مي

وران معاصر ايران، گواه اين  ايفاي نقش خود گرديده است و تك نگاريھاي وي درباره تاريخ فكر انديشه

آدمیت نھضت مشروطه را از نوع جنبشھاي آزادي خواه طبقه متوسط شھرنشین . باشد مطلب مي

طلب و  روشنفكران اصالح -الف: كند ھا خالصه مي معرفي كرده و عناصر سازنده نھضت را در اين گروه

  ١٩.روحانیون روشن بین –ج  -بازرگانان ترقي خواه -ب -انقالبي

نماينده تعقل سیاسي غربي و «داند، كه مي» درس خوانده جديدي«آدمیت در اين تقسیم، روشنفكر را

بارزگانان را به دلیل ھوشیاري سیاسي كه . باشد مي» مروج نظام پارلماني و تغییر اصول سیاست

روحانیون تحت تاثیر، «: نويسد بیند و درباره روحانیون مي اي مي آوردن پايگاه تازه داشتند، در پي بدست

تلقین و نفوذ اجتماعي روشنفكران آزادي خواه بودند و علت گرايش روحانیون به مشروطه نیز ھمین 

ا به به واقع اين روشنفكران و آزادي خواھان بودند كه اين طیف از جامعه ر ٢٠.نفوذ و تلقین آنان بود

ھاي فراواني كه در عصر  آدمیت با وجود رساله» .صحنه آورده و باعث تحرك اجتماعي آنان گرديدند

و » تنبیه االمه و تنزيه المله«مشروطه از طرف روحانیون به نگارش درآمده است، فقط به دو كتاب
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اشاره  به عنوان قدمھايي كه براي توجیه شرعي مشروطیت برداشته شد،» اصول عمده مشروطیت«

  ٢١.كند مي

شود كه فكر  وي قبل از آنكه به چگونگي ورود انديشه دموكراسي به ايران بپردازد، متذكر مي

دموكراسي در ابتداي نھضت، درمیان اقشار مختلف مردم نفوذي نداشت؛ بلكه با پیشرفت حركت ملي 

مد و منجر به نفوذ و اعالم مشروطیت و تاسیس مجلس، زمینه تحول فكري و سیاسي تازه اي فراھم آ

  . آن در مردم گرديد

تحوالتي كه از نظر وي به تدريج منجر به مطرح شدن انديشه دموكراسي اجتماعي در میان مردم 

 - ٢گسترش فعالیتھاي اجتماعي در سايه آزاديھاي به دست آمده از جنبش  - ١: گرديد، عبارتند از

دموكرات توسط عناصر مجاھد و  -كار سوسیالنفوذ اف -٣سرايت تحرك اجتماعي از شھرھا به روستاھا 

  ٢٢.اجتماعیون به پھنه سیاست

وي، پايه ھاي اين تفكر را در موارد ذيل . باشد مي» اصالت جمع«در نگاه آدمیت، منشاء تفكر اجتماعي،

تضمین مساوات  -٣از میان برداشتن نابرابريھاي اجتماعي  -٢تامین عدالت اجتماعي  - ١: داند مي

ھرچند آدمیت در چگونگي ورود افكار . اجتماعي ساختن قدرت اقتصاد و سیاست -٤اقتصادي 

ھا و چگونگي  كند، ولي در ارزيابي آن انديشه دموكراسي اجتماعي به ايران مطالبي را عنوان مي

آورد و به علل ناكارآمدي و پیاده نشدن  تعامالت آن با جامعه سنتي ايران، ھیچ سخني به میان نمي

اما بايد دانست كه از مھمترين علل شكست و نافرجامي اين افكار در . كند ران اشاره نميآنھا در اي

به عبارت ديگر اين افكار به ھیچ وجه در . ھاي ملي و ديني مردم بود ايران، عدم سازگاري آنھا با آموزه

  .شد تا مردم در پذيرش و علما در تايید آن اقدام كنند كشور ايران بومي جلوه داده نمي

فريدون آدمیت معتقد است انديشه دموكراسي اجتماعي براي اولین بار از اروپا و روسیه وارد ايران 

: كند كه در اين انتقال نقش بسزايي داشتند وي از میان نويسندگان سیاسي به دو نفر اشاره مي. شد

رزا عبدالرحیم می -٢غرب متاثر بود » سوسیالیسم«میرزا آقاخان كرماني، كه مستقیما از افكار -١

سوسیال «طالبوف تبريزي، كه سالھا در قفقاز بود و نسبت به جنبشھاي آزادي خواه و آراي نويسندگان

خواه داخل  ھاي روشنفكر و مجامع مترقي و آزادي گروه«: از نظر آدمیت ٢٣.آشنايي داشت» دموكرات

یس مشروطه پارلماني و و قصد تاس  دموكرات مغرب زمین بیگانه نبوده - كشور، با عقايد سوسیال

بدون ترديد در میان آنھا افرادي بودند كه از جريانات سوسیالیسم . اند دموكراسي سیاسي را داشته

غربي آگاھي داشتند و حتي بعضي از آنھا درس خوانده اروپا و ناظر جنبشھاي سوسیال دموكراسي 

   ٢٤».مغرب زمین بودند

دموكرات  -اجتماعیون بادكوبه، وابسته به فرقه سوسیال عامل مھم تبلیغ اين افكار، كمیته ايراني«

دموكرات ريخته  -باشد و اولین جمعیتھاي اجتماعیون ايران نیز روي گُرده تاسیسات حزب سوسیال مي

آدمیت نقش انقالب روسیه را در تنوير افكار مردم  ٢٥».م بوده است.١٩٠٥سال تاسیس اين كمیته . شد

را متاثر از انقالب » اجتماعیون عامیون ايراني«اثیر ندانسته، تشكیل كمیتهت و آزادي خواھان ايران، بي

وي مباحثي مانند حكومت ملي، موجوديت مجلس الي االبد، اجزاي عمده  ٢٦.كند روسیه ذكر مي

حقوق اساسي مانند آزادي قلم، بیان، مجامع سیاسي و آزاديھاي شخصي، مساوات، حق راي 

د و انتخاب ھیات وزيران توسط مجلس را از عناصر مھم دموكراسي عمومي، انتخابات منظم و آزا

  ٢٧.داند مي

  آدمیت و جنبش تنباكو
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آدمیت از زمره روشنفكراني است كه حركتھاي مذھبي به رھبري روحانیون را حركتھاي ارتجاعي 

امروز يابند مگر آنكه قواعد آن براساس قوانین موضوعه بشري موجود در جھان  داند كه دوام نمي مي

وي، بر اساس ھمین نگرش در جريان رژي و قیام تنباكو بر اين باور است كه علماي . گذاري شود پايه

شريعت در ايجاد و تكوين حركت مردم سھمي نداشتند و به ھر تقدير در اثر بازي حوادث به اين ماجرا 

ن و كسبه بود و آنان از نظر آدمیت، علت فاعلي جنبش تنباكو، اعتراض صنفي بازرگانا. كشیده شدند

برھمین اساس فلسفه جنبش تنباكو از ديدگاه او . بودند كه علما را ناخواسته وارد ماجرا نمودند

تامل در ابعاد نھضت تنباكو ما را به حقايقي رھنمون مي سازد  ٢٨.سیاسي محض بوده است -اقتصادي

  :گرداند كه ادعاي آدمیت و ھمفكرانش را مخدوش مي

و بازرگانان، گرچه در جنبش سھم مھمي داشتند، لیكن قادر به سازماندھي نھضتي صنف تجار  -الف

توانستند  در واقع تجار، بازرگانان و كسبه فقط مي. اجتماعي و سیاسي به ابعاد جنبش تنباكو، نبودند

در چارچوب طرحي كلي و فراگیر جايي داشته باشند؛ طرحي كه اھداف آن از اغراض سیاسي و 

آن طرح، حفظ . گرفت رفت و كل حیات اجتماعي ايران را در برمي ، بسي فراتر مياقتصادي صرف

  .گرفتند تمامیت ارضي و اعتقادي مردم بود كه علما به طور سنتي در راس آن قرار مي

عناصر به اصطالح روشنفكر، در خیزش تنباكو نه تنھا ھیچ سھمي نداشتند بلكه فاقد قدرت  -ب

اساسا با مطالعه كاركرد اين طیف در تاريخ . سازماندھي اين امر بودنداجتماعي الزم جھت  -سیاسي

معاصر، مي بینیم در موارد زيادي واگذاري امتیازات اقتصادي به بیگانگان، توسط اين افراد و عناصر ديوان 

  . ساالر مانند سپھساالر صورت گرفته است

امتیازات به بیگانه و اھداف اين حركت به خیزش تنباكو، نمادي از مخالفت علما و مردم با واگذاري  -ج

رفت تمامیت ارضي ايران اسالمي با عقد  از آنجا كه بیم آن مي. تر از الغاي قرارداد رژي بود مراتب وسیع

قراردادھاي استعماري از بین رود، مرجعیت شیعه، براي نخستین بار، حركتي را آغاز كرد كه در تحوالت 

   ٢٩.فتار سیاسي فقیھان شیعه به وجود آوردبعدي، تاثیراتي بنیادين در ر

  تحلیلي كپي گونه درباره انقالب مشروطه

اند  برخي بر اين عقیده. ھاي متعددي ابراز شده است در بررسي چرايي انقالب مشروطیت ايران، نظريه

اقتصادي و اجتماعي در آن مقطع در بسیاري از نقاط جھان آغاز گشته بود و  -كه جنبشھاي سیاسي

از منظر  ٣٠.توانست در انزوا بماند ران با توجه به موقعیت جغرافیايي و سیاسي و اقتصادي خود نمياي

رو گرفته بود، ايران  اين عده، چون اروپا نظامھاي فئودالي را پشت سرگذاشته و نظام صنعتي را پیش

كشید  سیايي خود دست مينیز از اين تاريخ محتوم جدا نبود و ناگزير بايد ھرچه زودتر از نظام فئودالي آ

دھي و تعیین سر فصلھاي تحلیل در  جھت ٣١.گشت و به سوي ارزشھاي نو پیش رفته و صنعتي مي

اين الگوگیري با اھدافي مانند، مرعوبیت به نظام بورژوازي مغرب زمین و بدانديشي و بدبیني نسبت به 

فراواني داشت و براندازي آن از  ھرچند كه نظام حاكم نقاط ضعف و كاستیھاي. نظام حاكم ھمراه است

ترين اھداف مشترك عنصر ديني و غیر ديني بود اما تفكر جناح سكوالر در جنبه اثباتي، با انديشه  مھم

جبھه ديني در طرح جايگزين اين نظام، به دنبال حكومت مطلوب در عصر . ديني ھمخواني نداشت

در مقابل كساني كه در انقالب . آل بود غیبت با توجه به عدم دسترسي به حكومت آرماني و ايده

ھا  مشروطیت ايران به دنبال تقلید از مغرب زمین بودند، در طرح جايگزين بدون توجه به نیازھا، خواسته

ھا، نھايتا سرآغاز  و مباني فكري مردم، طرحي اقتباسي از غرب را مد نظر داشتند و ھمین خواسته

در نگاه آدمیت به مشروطه، اصالت با تحوالت مغرب . گرديد  جدايي و تمايز اين دو جريان در مشروطه
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زمین است و ايران بايد به سمت اقتباس و كپي نمودن آن تحوالت پیش رود كه در اين روند نقش 

رو آنان  بايست دنباله در اين روند طبقه روحانیت مي. كند روشنفكران غربگرا غیر قابل انكار جلوه مي

در اين خصوص نكات . ھاي جديد نبرده است اي از انديشه دمیت، روحانیت بھرهباشند چراكه به عقیده آ

  :ذيل قابل ذكر است

نگاھي تاريخي به تحوالت قبل از مشروطه و سرآغاز آن، نفي ادعاي آدمیت و ھمفكران وي را در  - الف 

ستبداد خواھي، نفي سلطه بیگانه و ا نھضت تحريم تنباكو كه گام اول در تحول. خواھد داشت پي

دھد نھضت مشروطه نیز در اھداف و  آيد، نمونه كاملي است كه نشان مي ستیزي به شمار مي

آرمانھاي خود بدون توجه به دنیاي غرب، قدم در ايجاد تحول و اصالحات گذاشت كه البته در میانه راه به 

  . انحراف كشیده شد

ي است كه باعث شده آدمیت در خواھي انديشه شیعي، امر عدم درك روح اصالح طلبي و تحول -ب

با فرض اينكه تحوالت دنیاي غرب بر . فضايي بیگانه از اصالح طلبي مذھبي و شیعي نظريه پردازي كند

ايران تاثیر مستقیم داشته باشد، به اين نكته بايد توجه كرد كه میزان تاثیرپذيري مشروطه ايران از 

اجتماعي ايران قبل از مشروطه،  - وضاع سیاسيانقالب مشروطه مغرب زمین تا چه حدي بوده است؟ ا

گرفته است، تا چه اندازه با ادعاھاي آدمیت  نسبت به پذيرش افكاري كه در مغرب زمین شكل مي

داد تا  تطبیق دارد؟ به عبارت ديگر، شرايط اجتماعي ايران، به چه میزان به روشنفكران غربگرا اجازه مي

  ار اقدام كنند؟در میان مردم به تبلیغ و نشر آن افك

ّجین  توان گفت كه میان خواسته رسد با توجه به فضاي بحث، مي به نظر مي ھا، نیازھا و ادعاھاي مرو

گیري وجود داشت؛ شكافي كه با تئوريھاي غیربومي در اين  غربگرايي و مردم ايران، شكاف چشم

ه در ايران در نظر گرفته آنچه میان مردم و رھبران انقالب مشروط. توان آن را پر كرد سرزمین نمي

ھاي اولیه مردم و  در بررسي خواسته. شد تنھا رفع ظلم و ستم از ناحیه سلطنت و حكام بود مي

خورد كه ھیچ نوع تاثیرپذيري از انقالبھاي ديگر نقاط جھان در آن  رھبران نھضت، مواردي به چشم مي

شود كه  بند به شاه ارسال مي ھايي در ھشت در تحصن حضرت عبدالعظیم، خواسته. شود ديده نمي

بناي عدالتخانه  -١: عبارت بودند از -بنا به نقل ناظم االسالم كرماني -دو خواسته مھم رھبران و مردم

كه در ھر بلدي از بالد ايران يك عدالتخانه برپا شود كه به عرايض و تظلمات رعیت رسیدگي و به طور 

در پي اوج  ٣٢.م درباره آحاد افراد بدون مالحظه از احدياجراي قانون اسال -٢عدل و مساوات رفتار كند 

ھاي آنان از سوي حكومت، مھاجرت كبري  گرفتن اعتراضھاي مردم و علما و ترتیب اثر ندادن به خواسته

اي روشنفكر  بعد از مھاجرت طالب و علما به شھر قم، پايتخت براي فعالیت عده. شود ريزي مي پايه

رھبران نھضت در تھران، مردم را به سفارت بريتانیا ھدايت كرده و خواسته  آماده گرديد كه در نبود

اصلي مردم كه تاسیس عدالتخانه و اجراي عدل بود، به يكباره جاي خود را به شعار وارداتي و غیر 

بدين ترتیب میدان براي طراحان يك سناريوي غیربومي تغییر پیدا كرده و نخستین . شفاف مشروطه داد

به ھر حال آنچه مورد خواست و نظر مردم ايران بود، با . در بدنه نھضت ريشه دواند انحرافھا

از . ھاي صحنه گردانان منورالفكر مشروطه كه به دنبال تقلید از غرب بودند، كامال تفاوت داشت خواسته

سوي ديگر، مردم و روحانیت كه در نھضت تحريم تنباكو، تعامل دين و سیاست را در عرصه جامعه 

مردم بار ديگر با تكیه بر اجتھاد . تجربه كرده بودند، با ھمان تجربه گام در نھضت عدالتخانه نھادند

. شیعه، در عرصه اجتماع به میدان آمدند تا در كنار آنان به نقش اصالحي علماي شیعه عینیت بخشند

نصه ظھور نرسیده اين تفكر، حاصل اجتھاد شیعه در گذر زمان بوده است كه علیرغم تالش آنان به م
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رفت كه با تكیه بر پايگاه ديني به اين تفكر جامه عمل بپوشاند؛ ولي بنا به  بود و نھضت مشروطه مي

بندي  در يك جمع. داليلي چون نفوذ بیگانگان و وازدگي روشنفكران غربگرا نتوانست به پیروزي برسد

ردي و اجتماعي جزء مھمترين ھاي ف توان گفت در نھضت عدالتخانه، احیاي دين در عرصه كلي مي

اھداف رھبران ديني بوده است، اما در مشروطه مغرب زمین، نفي دين و مذھب و رھايي از آن جزء 

  .باشند اولین و مھمترين اركان آن مي

  روحانیت و مشروطه 

   :جايگاه اجتماعي روحانیت -الف

 …« :نويسد ت شیعه در ايران ميمولف تاريخ انقالب مشروطیت ايران، درباره جايگاه اجتماعي روحانی

عقد و نكاح را روحانیون اجراء  …كلیه امور جامعه در دست روحانیون بود، معامالت به طور كلي و جزئي،

شد، حق امام و خمس كه در حقیقت پرداخت مالیات بود به  كردند، ارث به وسیله آنان تقسیم مي مي

رفتار مشكالت و مسائلي نشود كه حل آن به وسیله و كمتر فردي بود كه در روز، گ …شد آنھا داده مي

در نتیجه ھرگاه دستگاه روحانیت در تھران برچیده  …استعالم و استغثا از روحانیون میسر نگردد

  ٣٣».شد شد، زندگي اجتماعي كه روي معامالت بود از ھم پاشیده مي مي

روحانیت، آن موقع خیلي «: نويسد ميزاده مولف كتاب قیام آذربايجان در انقالب مشروطه نیز  طاھر كريم

در محیط روحانیت، براي اعمال زور مامورين دولت حتي براي استبداد شخص شاه نیز . رونق داشت

در منزل علما  …شد روحانیت تنھا پناھگاه ستمديدگان و ملجا مظلومان محسوب مي. مجالي نبود

اگر از آزادي اثري بود، به يقین آنجا  خالصه در دوران استبداد،. جستند نشستند و تحصن مي بست مي

   ٣٤».بود

مالھا بین محرومین و فرودستان، طرفداران «: شود ادوارد پوالرك در سفرنامه خود چنین يادآور مي

توان منكر شد كه  نمي …توانند قیام برپا كنند ترسند؛ زيرا مي بسیاري دارند، اما دولتیان از مالھا مي

  ٣٥».كند اي محدود و تعديل مي كه استبداد و ظلم زورگويان را تا اندازهاي است  ترس از آنھا وسیله

گويند،  علماي روحاني و پیشوايان مذھبي كه عموما آنھا را مجتھد مي«:نويسد مادام دياالفوا نیز مي

اين اشخاص محترم از گرفتن . ھمیشه در نزد ايرانیان يك مقام و منزلت بسیار عالي داشته و دارند

رسند؛ بلكه آراي عمومي  مواجب دولتي امتناع دارند و از طرف دولت ھم به اين مقام نميحقوق يا 

ً در انتخاب آنھا به اين مقام دخالت دارد كار اين طبقه روحاني منحصر است به تعالیم مذھبي و . متحدا

اع عدالتي و ستمكاري حكام و مامورين دولتي نسبت به مومنین دف اخالق و در موقع لزوم از بي

  ٣٦».كنند مي

توان ادعا كرد روحانیون كه در متن جريانات و حوادث بوده و ھمواره مأوا و ملجأ  با اين وجود چگونه مي

مردم بودند، در حركت عظیمي مانند عدالتخواھي، دنباله روي روشنفكراني باشند كه ھیچ نسبتي با 

  . ھاي آنان نداشتند مردم و خواسته

   :صحیح مشروطیتنقش علما در تاسیس و ت -ب

مردمي به رھبري علما بود كه با ھدف نجات ايران از دست اندازيھاي  - حركت مشروطه نھضتي ديني

بیگانگان و استبداد قاجاريه و برپايي عدالت و رفع موانع پیشرفت كشور آغاز شد و با حمايت مردم به 

مراجع در صف رھبري نھضت قرار  اين واقعیت را بايد پذيرفت كه اگر در مشروطه علما و. پیروزي رسید

حادثه مشروطه متكي به حضور مردم بود و مردم . داد گرفتند، چنین حركت مردمي اساسا رخ نمي نمي

با . توانست به میدان آورده و به آنان شور و استقامت بخشد را ھم جز علما ھیچ عامل ديگري نمي
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غیر ديني در بدنه نھضت نفوذ كرده بودند، با  ھاي اي كه از ابتدا با انگیزه صدور فرمان مشروطیت عده

آشكار نمودن مقاصد خود، درصدد ترويج غربگرايي و حذف دين برآمدند و در اين مسیر نیز تا حدودي به 

علماي شیعه كه در تاسیس مشروطیت نقش اساسي داشتند به منظور . اھداف خود دست يافتند

آغازگر اين جريان، شیخ فضل هللا نوري بود كه . رفتندتصحیح مشروطیت، به تدريج به مصاف غربگرايان 

ضمن درك نیات سوء غربگرايان، از نزديك تالش آنان جھت انحراف نھضت مشروطیت را مشاھده 

خواھي نظیر آيات عظام  آشكارتر شدن مواضع ضدديني و ملي افراطیون، علماي مشروطه. كرد مي

عبدهللا بھبھاني را مجبور به اتخاذ موضع در مقابل آنان آخوند خراساني، مالعبدهللا مازندراني و سید 

اگر مرحوم نائیني كتاب تنبیه االمه را به نگارش درآورد، ھدفي . كرد تا به اصالح مشروطیت اقدام كنند

ھنگامي كه مشروطه از مسیر اصلي خود خارج شد آن . جز تبیین نظر اسالم درباره مشروطه نداشت

اين اقدام نیز در جھت جلوگیري از . آوري كند ھاي كتاب تنبیه االمه را جمع مرحوم تالش كرد تا نسخه

  . بود  سوء استفاده افراطیون موجود در حركت مشروطه

بعد از آنكه حركت . مشروطه اسالمي در نگاه آدمیت، مفھومي متضاد و پارادوكسیكال است

ي خود را به مشروطه داد، اين عدالتخواھي مردم به رھبري علما، با تحصن در سفارت انگلیس، جا

ھاي به حق مردم و علما و آنچه در سفارت و در السنه بعضي  توھم به واقع ايجاد شد كه میان خواسته

اي در پي بازسازي و تصحیح آن  گردد، تفاوتھاي بنیاديني وجود دارد؛ لذا عده از روشنفكران مطرح مي

بتوانند در بنیانھاي نظري مشروطه، اسالمیت را داخل برآمدند و قید مشروعه را به آن اضافه كردند تا 

. ھاي مجلس، از نفوذ عناصر افراطي بكاھند كرده و تا حدودي با پیشنھاد نظارت مجتھدان بر مصوبه

اي ديگر نیز با قبول اين واقعیت كه مشروطه بايد اسالمي باشد، با استخدام آن مفھوم تالش  عده

ھاي مھمي  بینیم با نوشتن رساله از اين رو مي. الب آن عینیت بخشندھاي اسالمي را در ق كردند آموزه

بنابراين، بايد ديد كه كدام مشروطه . گامي مھم در اين جھت برداشتند» تنبیه االمه و تنزيه المله«مانند

رو آن بودند، نه تنھا ھیچ  ھا مدعي و دنباله زاده اي كه تقي مشروطه. با اسالم سرناسازگاري دارد

اي را كه علما در  اما مشروطه. پرداخت ري با اسالم نداشت، بلكه به مخالفتي آشكار با آن ميسازگا

 )ره(شد؛ ھمانگونه كه امام خمیني پي آن بودند، با تكیه برمباني ديني بايد بازسازي مي

به ھر حال، آدمیت تفاوتي میان علماي . را استخدام و ماھیت آن را متحول ساختند» جمھوري«مفھوم

او با قضاوت غیر محققانه . دھد بیند و ھر دو گروه را مورد حمله قرار مي خالف و موافق مشروطه نميم

تابي  انديشي و كج در برابر موقع شناسي بھبھاني، غلط«: نويسد در خصوص شیخ فضل هللا نوري مي

شوايي پنداشت با افراشتن لواي مشروطیت مشروعه بتواند پی شیخ فضل هللا در اين بود كه مي

زيركي «: نويسد وي حتي در مورد مشروطه خواھي مرحوم بھبھاني مي ٣٧».روحاني را به دست آورد

گرچه . ساخت خواھي دمساز مي بھبھاني در اين بود كه به ھمه احوال، خود را با حركت مشروطه

ن اش رياست فائقه روحاني بود، نه تاسیس حكومت مشروطه ملي و خود داعیه چنی انگیزه باطني

حقیقت اين كه سید بھبھاني، در دل به قوت و برتري شیخ فضل هللا  …پروراند رياستي را در سر مي

 ٣٨».آگاه بود، رضا نداد كه او در رياست شرعي و قدرت سیاسي و جالل آخوندي شريك وي گردد

سر در جدالي كه بر «: نويسد تر در مورد اختالف میان روحانیت مي فريدون آدمیت در تحلیل كلي

اش، قضیه نبرد قدرت طلبي روحانیت  مشروطیت اسالمي در گرفت، مھمتر از جنبه نظري و مسلكي

  ٣٩».و مفھوم مشروطه اسالمي، زاده چنین رقابت و خودپرستي ماليي بود …مطرح بود

  آدمیت و تحريف در رھبرشناسي نھضت مشروطه -ج
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شت، عنصر ترقي خواه تربیت تنھا گروھي كه تصور روشني از مشروطیت دا«:آدمیت مدعي است

وي روشنفكران را درس خوانده جديد كه نماينده  ٤٠».يافته معتقد به حكومت دموكراسي غربي بود

و در ادامه علت  ٤١كند تعقل سیاسي غربي و مروج نظام پارلماني اصول سیاست بودند معرفي مي

ِ آزاديخواه وي با اين عبارات  ٤٢.داند مي گرايش روحانیون به مشروطه را تلقین و نفوذ روشنفكران

. ھا معرفي كند كوشد تا روشنفكري و تجدد را موسس و موجد انقالب مشروطه در تمام زمینه مي

، میرزا فتحعلي آخوندزاده، میرزا )ناظم الدوله(ھايي ھمچون، میرزا ملكم خان آدمیت با پرداختن به چھره

ن مطلب كه تنھا اين عده به دموكراسي اجتماعي آقاخان كرماني، میرزا عبدالرحیم طالبوف و بیان اي

كوشد تا روشنفكران را در جايگاه رھبري تثبیت كرده و نھضت مشروطه را برگرفته از آثار  آشنا بودند، مي

در اين كه روشنفكران، در بسیاري از  ٤٣.و افكار سوسیالیسم و دموكراسي غربي ارزيابي نمايد

ي نیست؛ ولي به ھر حال آنھا نه زبان مردم را براي حركت و ھاي نھضت حضور داشتند، ترديد صحنه

دانستند و نه اصوال قادر بودند دراعتقادات مردم نفوذ كنند؛ چنانچه فضاي كامال  بسیج عمومي مي

  ٤٤.مذھبي و شعارھاي اسالمي در مشروطه خود حكايت از ناكارآمدي طیف روشنفكر دارد

ست روشنفكران بود، بايد محیط فكري و سیاسي صدر مشروطه اگر به واقع، رھبري و نبض انقالب در د

توان گفت جو به نفع روشنفكران رقم خورد؛ اما در  ھرچند در مقاطعي مي. بود نیز متاثر از ايشان مي

بنابراين اگر بخواھیم اين موضع . رھبري روحانیت كامال نمود داشت - قبل از نوشتن قانون اساسي -ابتدا

  .بنامیم» رھبر شناسي نھضت مشروطه«دھیم بايد آن را تحريف در را مورد ترديد قرار

  جايگاه محاكم شرع در زمان قاجاريه -د

محاكم عرف يا ديوانخانه عدلیه، مجمعي تحت سلطه و سیطره شاه بود و مبناي حقوقي آنرا غالبا 

ظ و حراست فلسفه وجودي آن حف«ھرچند كه. داد ھا و آراء جمعي از حكّام دولت تشكیل مي خواسته

اما در عمل به داليل گوناگون، از آن جمله عدم اتكا و استناد  …از حقوق مردم در برابر زورمندان بود 

عدلیه به قانوني مدون وثابت و نیز به دلیل آنكه دست اندركاران اين نھاد از میان شبكه قدرت مسلط 

جھت پیشبرد مطامع زورمندان  شدند، در مجموع بافتي استبدادي داشت و چه بسا ابزاري تعیین مي

  ٤٥».گشت شكن مي قانون

بنیان . در مقابل اين محاكم، محاكمي نیز بودند كه زمام آنھا مستقیما در دست فقیھان متنفذ بود

و  )ع(حقوقي محاكم شرعي و مبناي قانوني احكام صادره از سوي مجتھدان، كتاب و سنت معصومین

   ٤٦.تر فقه مدون شیعه بود به تعبیري روشن

اين تمايز تا قبل از مشروطیت در كشور ما وجود داشت و جايگاه روحانیت و علما در آن روشن و 

دانستند كه محاكم شرع، ضامن اصلي حفظ حقوق آنان  اي كه عموم مردم مي مشخص بود؛ به گونه

و برگشت كوشد اين نقش تاريخي علما را زير سوال برده و در رفت  آدمیت در آثار خود مي. باشند مي

بین روشنفكران و روحانیت، به اين نتیجه برسد كه اين طبقه نه تنھا خود فرسنگھا از جامعه عقب بودند 

وي در پايان، تصدي محاكم شرعي توسط . اند بلكه باعث انحطاط و عقب ماندگي كشور نیز شده

  !كند ايانه ذكر ميامري خودپرستانه و دنیاگر -كند كه از آن به رياست شرعیه ياد مي -روحانیت را

  ھا پي نوشت

بعد از انحالل فراموشخانه و مجمع آدمیت اين بار دست پشت پرده میرزا ملكم، از آستین  -١

ق .١٣٥٨ق متولد و در سال .١٢٧٨او در سال . عباسقلي خان قزويني معروف به آدمیت سر در آورد

يي با ملكم، در زمره ق وارد جرگه سیاسي شد و با آشنا.١٣٠٣عباسقلي خان در سال . درگذشت
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براي . وي جامع آدمیت را با ھمان اصول فكري و مرامنامه ملكم به وجود آورد. مريدان او قرار گرفت

اسماعیل رائین، انجمنھاي سري در انقالب مشروطیت؛ عبدالھادي : اطالع بیشتر رجوع كنید به

  .حائري، تاريخ جنبشھا و تكاپوھاي فراماسونگري در كشورھاي اسالمي

  ١١علي اصغر حقدار، فريدون آدمیت و تاريخ مدرنیته در عصر مشروطیت، تھران، نشر كوير، ص -٢

  ١١، ص١٣٧٠خرداد، شماره اول، سال ١٥مجله  -٣

  ٦و٧ھمان، صص -٤

  ٩ھمان، ص -٥

  ٨، ص١٣٥١، تھران، خوارزمي، )عصر سپھساالر(فريدون آدمیت، انديشه ترقي و حكومت قانون -٦

نگاري در ايران معاصر، ج اول، تھران، بنیاد تاريخ انقالب  ابوالفضل شكوري، جريان شناسي تاريخ  -٧

  ٤٤٨، ص١٣٧١اسالمي، 

  ، مقدمه١٣٦٣فريدون آدمیت، انديشه ھاي طالبوف تبريزي، جلد دوم، تھران، نشر نھاوند،  -٨

  ھمان -٩

، ١٣٧٢سیمین فصیحي، جريانھاي اصلي تاريخ نگاري در دوره پھلوي، مشھد، نشر نوند،  -١٠

  ٢٨٣- ٢٨٤صص

، به نقل از جريانھاي اصلي تاريخ ١٥يدون آدمیت، انديشه ھاي میرزا آقاخان كرماني، مقدمه، صفر -١١

  ٢٨٣نگاري در دوره پھلوي، ھمان، ص

  ٧فريدون آدمیت، آشفتگي در فكر تاريخي، ص -١٢

د بايد به اين نكته اشاره كرد كه تقلید يا اقتباس اگر با تصرف و از روي تعقل و خردورزي باشد، شاي -١٣

  .محملي داشته باشد، اما سخن در اقتباسي است كه بدون ھیچگونه محدوديتي صورت گیرد

  ١٩-٢٠، ص١٣٤٠فريدون آدمیت، فكر آزادي و مقدمه نھضت مشروطیت، تھران، سخن،  -١٤

  ١٩٤، ص٢٥٣٥، تھران، پیام، ١فريدون آدمیت، ايدئولوژي نھضت مشروطیت ايران، ج -١٥

راسي اجتماعي در نھضت مشروطیت ايران، جلد دوم، تھران، پیام، فريدون آدمیت، فكر دموك -١٦

  ١٦٩، ص٢٥٣٥

  ١٧٠ھمان، ص -١٧

در بخش اول به فكر دموكراسي اجتماعي، : اين كتاب از دو بخش عمده تشكیل شده است -١٨

رسول «مسائل دموكراسي و ترقي فكر دموكراسي اجتماعي پرداخته و در بخش دوم به افكار و آثار 

بخش اول اين كتاب را به صورت مبسوط . ه عنوان شاخصي موثر از اين تفكر اشاره شده استب» زاده

  .نیز مي توان مطالعه نمود» ايدئولوژي نھضت مشروطیت ايران«در كتاب 

  ٣فريدون آدمیت، فكر دموكراسي اجتماعي در نھضت مشروطیت ايران، ھمان، ص -١٩

  ٤ھمان، ص -٢٠

، آدمیت حتي ٤سي اجتماعي در نھضت مشروطیت ايران، ھمان، صفريدون آدمیت، فكر دموكرا -٢١

  .چه كسي بوده است» اصول عمده مشروطیت«مشخص نمي كند كه نويسنده رساله 

  ٥ھمان، ص -٢٢

  ٦ھمان، ص -٢٣

  ١١ھمان، ص -٢٤

  ١٢ھمان، ص -٢٥
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  ٣٩ھمان، ص -٢٦

  ٤٥ھمان، ص -٢٧

  ١٣٦، ص ١٣٦٠شارات پیام، فريدون آدمیت، شورش بر امتیاز نامه رژي، تھران، انت -٢٨

اگر در جنبش تنباكو، فلسفه . جنبش تنباكو را مي توان درآمدي بر جنبش مشروطه دانست -٢٩

در مشروطه اين خالء را ) علما(سیاسي مكتوب خاصي حكمراني نمي كرد، رھبران راستین مشروطه

د انديشه سیاسي در اين دوره با نگارش رسائل، كتابھا و اعالمیه ھا پر كردند كه اين امر حكايت از رش

حسین آباديان، انديشه ديني و جنبش ضد : جھت آگاھي بیشتر از جنبش تنباكو رجوع كنید به. دارد

  .رژي در ايران و حسن كرباليي اصفھاني، تاريخ دخانیه يا تاريخ تحريم تنباكو

جلد سوم، تھران،  عبدالھادي حائري، تشیع و مشروطیت در ايران و نقش ايرانیان مقیم عراق، -٣٠

  ١٥، ص١٣٨١امیركبیر، 

  ٢٥و٢٦ھمان، صص -٣١

  ٣٥٨، ص١٣٧٦ناظم االسالم كرماني، تاريخ بیداري ايرانیان، بخش اول، تھران، نشر پیكان،  -٣٢

  ٣٥٩، ص١٣٦٣، تھران، علمي، ١مھدي ملك زاده، تاريخ انقالب مشروطیت ايران، ج -٣٣

  ٤٠٨در انقالب مشروطیت ايران، تھران، اقبال، بي تا، صكريم طاھرزاده بھزاد، قیام آذربايجان  -٣٤

كیكاووس جھانداري، تھران، : ، ترجمه»ايران و ايرانیان«ادوارد ياكوب پوالك، سفرنامه پوالك،  -٣٥

  ٢٢٥، ص١٣٦٨خوارزمي، 

  ٥٩ھمان، ص -٣٦

  ٤٣٠فريدون آدمیت، ايدئولوژي نھضت مشروطیت ايران، ھمان، ص -٣٧

  ھمان  -٣٨

  ٤٢٩و٤٣٠صھمان، ص -٣٩

  ٢٢٨ھمان، ص -٤٠

  ٣فريدون آدمیت، فكر دموكراسي اجتماعي در نھضت مشروطیت ايران، ھمان، ص -٤١

  ٤ھمان، ص -٤٢

  و ديگر كتابھاي نويسنده ٦-١١ھمان، ص: رجوع كنید به -٤٣

موسي نجفي، انديشه ديني و سكوالريسم در حوزه معرفت سیاسي و غربشناسي، جلد سوم،  -٤٤

  ٩٤، ص١٣٧٧علوم انساني و مطالعات فرھنگي، تھران، پژوھشگاه

، كارنامه شیخ فضل هللا نوري، پرسشھا و پاسخھا، جلد اول، تھران، عبرت، )منذر(علي ابوالحسني -٤٥

  ٣٠، ص١٣٨٠

  ھمان -٤٦

  

 


