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یان در  فریدون آدمیت شناخته شده ترین مورخان ایرانی دھه ھای اخیر است کــه در بـاره تحـوالت اندیشـه ایران
عه ایــران تـا زمـان انقــالب مشـروطیت ،  تاریخ معاصر و خصوصا در باب سیر تغییرات سیاسـی و مـذھبی در جام

لی ، . کتاب ھایی چند تحریر کرده است بیر منتشــر گشـت ، بـه توا از زمانی که رساله دکترای او در بـاره امیرک
یت در تحلیــل تـاریخ ایـران صـورتی  فات آدم آثارش از مراجع بی چون و چرای تاریخ واقع شـد و از آن جـا کـه تألی

 . علمی داشت و برای نخستین بار نیز بود که ارائه می شد ، مقبولیت ھمگانی را شامل حال خود کرد
در واقع در روستای ایران که اکثر مردمان و مورخانش نابینا بودند و ھیچ کس از بازی فوتبــال تـاریخ چـیزی نمــی 
دانست ، آدمیت ناگھان در مقام مارادونایی ظاھر شد که به ھر طرف شوت کرد ، ھمه کس آن را گل پنداشـت 
که آدمیـت بـه  و این در حالی بود که به اعتقاد من ، دروازه فوتبال تاریخ روشنفکری در ایران ، اصال جـایی نبـود 

اینک که دست و بال ما بازتر شده ، چشم ھایمان بینایی خـود را ! ھمگان گفته بود که به آن سمت شوت کنند
ھم سـوار مــی  به دست آورده ، سوادمان بیشتر گشته ، به مراجع اصلی رجوع می کنیم ، تــوپ روی پــای مــا 
مدا در  شود و زمین بازی و اجزایش را نیز به درستی می شناسیم ، می بینیم که شوت ھای آدمیت اکثرا و ع

 . اوت بوده است
فریدون آدمیت از کوری و بی توجھی اھل تـاریخ و مردمـی کــه : می خواھم حرف آخر را ھمین اول بزنم و بگویم

کامال آگاھانــه راه تـاریخ نویسـی مشـروطه را زد و  تعلقات تاریخی داشتند ، سوء استفاده نمـود و بـه خوبــی و 
. گاھی چنان پرت و پالھایی به خورد ایرانیان داد که تجزیه و تحلیلش کار یکی دو صفحه و یکی دو کتاب نیست

نباید فراموش کنیم کسی که آگاھانه قدم در راه کج می نھد و ھوشمندانه تمام قوای خود را برای کج نمایی ، 
به کار می گیرد ، به ھیچ وجه نمی تواند آدم صادقی باشد و کسی که صـادق .... پنھان کاری ، دروغ پردازی و 

 .نیست ، دیگر مردمان نباید به سخنان او تکیه و توجه کنند
حتی به این حد کتاب ھایش مرجع و مأخذ اھل نظــر اسـت . آدمیت مورد توجه بسیاری بوده و ھنوز ھست  اما

مـا بایـد صـبر کنیـم تـا : مـی گفــت 1378که کسی ھمچون مرحوم محمد مددپور که در سمینار مشروطه سال 
ھایی در بـاب ! امام زمان بیاید و بگوید که مشروطه اتفاق خوبی بوده یا نه تاب  یت ک ، وقتی بر خـالف نظـر آدم

، مھم ترین مراجعش کتاب ھای خود آدمیت بود و از این جالب تر این که مثال از ) 1(نوشت! تخطئه سیر اندیشه
به  نظرات فریدون آدمیت استفاده کرد و نقشی کامال بر عکـس آن چـه او نشـان داده بـود ، از آقاخـان کرمـانی 

تأسف بارتر آن که آن مرحوم نمی دانست آن نقشی کـه آدمیـت از آقاخـان کرمـانی بــر کاغـذ زده . تصویر کشید
 . است ، نقشی کج و چپ اندر قیچی است

این که ھنوز کسی پیدا می شود که در جمھوری اسالمی به خود جرأت مـی دھـد ، کتـابی مـی نویســد و بـه 
ند می نمایـد کـه حـق تـاریخ نگـاری او را ادا ک ، ) 2(تشریح و توضیح آثار آدمیت می پــردازد و در مقدمـه سـعی 

نشانی وثیق از این موضوع دارد که آدمیت ھنوز در تاریخ نگاری روشنفکری ، مقام مرجعیت و فقاھت دارد و اگر 
بایکوت بوده ، اما سخنش کماکان در میان مورخان جایگیر ) در زمان حکومت فقھا ( سال  30چه او در این حدود 

 .و متمکن است
یکی آنان که سوابق تاریخی خانواده شان : به سادگی می توان فھمید که تأثیر گرفتگان از آدمیت دو دسته اند

مشابه سوابق خانوادگی آدمیت است ، ھمچون خودش می اندیشند و ھدفمند در پی مثله و رنگ کردن تاریخ 
مه ھـای  یه را ندارنـد و از لق و مورخان برآمده اند و دسته ای دیگر که حال و مجال رجوع بـه اسـناد اصـلی و اول
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ند یده ا تـاریخ نویسـی . جویده شده آدمیت تغذیه می کنند و گمان می برنــد کـه کــاری کـرده انـد و چـیزی فھم
تا ھـزاران صـفحه و کتـاب در وارونـه کـردن حقیقــت  60علمی ایران  سال گرفتار و تحت تأثیر این دو دسته بـوده 

نی  40دیگر بگذریم که . تاریخی ایران و خصوصا انقالب مشروطیت بنویسند سال پیش از آن نیز تاریخ نگاری ایرا
 !ھمان منت را بر گردن دارد) در حالت غیر علمی خود ( 

می دانم که داعیه ام داعیه بزرگی است و بسیاری از مورخان را خوش نخواھد آمد و آنان را فورا بر آن واخواھد 
یش از آن چـه . داشت تا مرا به خودپسندی و غرور متھم کنند اما در ھمین آغاز باید بگویم بزرگـی داعیـه مـن ب

برای آن . منوط به علم و دانش من باشد ، به حضیضی بستگی دارد که تاریخ نویسی ایرانی در آن افتاده است
که بتوانم موقف و موضع تاریخ نویسی ایرانی را نشان دھم ، ھیچ کاری بھتر و الزم تر از آن نیست کـه یکـی از 

یان آن چـه کـه متفـق . ارکان آن را تجزیه و تحلیل کنم و نقدی بر نوشته ھای ستون اصلی اش بیاورم در ایـن م
 .القول مورخان ایرانی است ، مھم ترین و شاید بزرگترین رکن ، فریدون آدمیت باشد

در ابتدا ھدفمندی فریدون آدمیت را در تاریخ نگاری شرح دھم تا بتـوانم پـس از آن ، برای چنین کاری الزم است 
در ایــن صـورت اسـت . ذھن خواننده این نوشتار را به درستی شواھدی که خواھم آورد رھنمون و معترف سازم

ھد فھمیــد کـه چـه پروسـه  که خواننده این نوشتار ، اگر ھر یک از آثار فریدون آدمیت را دوباره مطالعه کند ، خوا
اندیشیده شده ای در تلو تاریخ نگاری ھایش نھفته است و خواھد دانست که دلیل به کار گـیری آن روش ھـا و 

 .استدالالت چه چیز بوده است
خالصةالکالم این است که آدمیت در کار تاریخ نگاری ، در پی حذف نام بھاءهللا و بھاییان از داسـتان روشـنفکری 

ین نھفتـه . خصومت او با آیین بھایی و بھاییان من کل حیث ذاتـی اسـت. ایرانی است تمـام تـالش آدمیـت بـر ا
که دیگـر ، روش ھـای فحـش و  است که نام بھاییان را به بدی ببرد و ریشه آیین بھایی را از بیخ بزند و از آن جا 
ین  می را بــرای ا ناسزا در زمانی که او می نگاشت در میان فرھیختگان جایی نداشت ، او روشی به ظـاھر عل

 .کار انتخاب کرد و آن روش ، تحلیل تاریخ معاصر بود به نحوی که بھاییان ضرر کنند
اما جای یک سؤال اساسی و اصلی در ذھن باقی می ماند که آدمیت چرا باید چنین ھدفی را برگزیده باشــد؟ 
یران تنھـا دو  که در ا ست  برای یافتن پاسخ ، اندکی فکر کردن ھم کافی است ، زیرا به خوبی واضح و آشکار ا

گه ازلیـان: طایفه بوده اند که خصومت ذاتی با بھاءهللا و بھاییان داشته اند ھیـچ کــس . گـروه اسـالمگرایان و جر
ھاءهللا و یـا نســخ  یه وحیـانی ب نمی تواند مدعی شود که آدمیت از زمره اسالمگرایانی بـوده کـه بـه خـاطر داع

نوشته ھای آدمیت نشان می دھد که او ھیچ گونــه سـازش و رفـاقتی بـا اسـالم ، . اسالم با او بد شده است
یا این که حداقل باور کنیـم نســبت ھـای ( پس منطقا او باید در جرگه ازلیان باشد . علما و مردم مسلمان ندارد

مام مـواد ). خانوادگی او به گونه ای است که او را مجبور کرده تا از منظر ازلیان به تاریخ بنگرد و بنگـارد  اتفاقـا ت
ھدفمند و روشمندی که او در نوشته ھایش به کار برده ، سخن مرا تأیید می کند و گر نه چه دلیلی دارد که او 

 :چنین بی منطق و بی رحمانه بر بھاییان بتازد و ازلیان را بر آنان رجحان دھد؟
مطالعه مجموع کارنامه سیاسی و اجتماعی ازلیان و بھاییان ایـن نتیجـه را بــه دسـت " 

یان برخـی عناصـر ناسیونالیسـت و ایـران دوسـت وجـود : می دھد در میــان بابیـان و ازل
در میان بھاییـان . داشته اند و بعضی از آنان حتی به نھضت مشروطیت خدمت کرده اند

برعکس دسـتگاه بھـایی پیوسـتگی خاصــی بــا سیاسـت . چنین افرادی را سراغ نداریم
ھای مختلف خارجی داشته و این کیفیـت بـا گرویـدن عنصـر یھـودی بـه آن گـروه حـدت 

مرام و مقصد آنان رواج بی وطنی است و راه و رسم آنان سرسپردگی بـه . گرفته است
ند ، مـا او را نیـک نمـی  سیاست ھای اجنبی و ھـر کـس غالمـی بیگانگـان را پیشـه ک

رأی ما در این باره مبتنی است بر شواھد عینی و آن چه برای ما معتبر است . شماریم
ھمان شواھد عینی است و گر نه قسمت بیشتر آن چه سید بـاب گفتــه و سراسـر آن 
چه در الواح میرزا حسین علی و عباس افندی آمده ، خرمن خرافـات بشـری را سـنگین 

 )3".(تر کرده است و در عالم فکر به مفت نمی ارزند 
خواننده متن فوق نباید تصور کند که آدمیت با گفتن یک طعنه به سید باب ھویت الئیک خـود را نشـان داده و یـا 

ندارد بـه اعتقــاد دیگـران . اعتقاد حقیقی اش را به رخ کشیده است و خصوصـا از ( ھیچ الئیک و سکوالری حق 
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کردن ھویــت خـود در . حمله کند) جنبه نوع اعتقاد آنان  که بـرای مخفـی  به اعتقاد من او ھمانند تمام ازلیانی 
تاریخ معاصر به سید باب طعنه زده و یا حتی ناسزا گفته اند ، با این کار ، تنھا کمی ھویت خـود را پنھـان کــرده 

تقیه و ناسزاگویی به ادیان و مذاھب در پروسه عملیات سیاسی و اجتماعی ازلیان بوده است و مـن در . است
که . این نوشتار به آن اشاراتی خواھم کرد ھر چه باشد آدمیت در ازلیگری باالتر از ھــادی دولـت آبـادی نیسـت 

فحش به سید باب و ازل داد و نه تنھا کماکان جانشین ازل باقی ماند ، بلکه پسرش ھم به توالی جانشین ازل 
 :تنھا با بررسی معنا و مدلول نوشتار باال و دیگر نوشته ھا ، می توان ھویت آدمیت را به خوبی نشان داد! شد

سید بـاب و " قسمت بیشتر"آدمیت مدعی است که      .1  آثـار بھـاءهللا و عبدالبھـا" سراسـر"نوشته ھای 
 این بدان معنا است که اگر در نوشته ھای رھبران آیین بھایی ھیچ حرف حساب و سخن. خرافات است

به آن  درست نمی توان به دست آورد ، اما بخشی از نوشته ھای سید باب خرافات نیست و می تــوان 
 آیا کدام بخش از آثار سید باب مورد نظر آدمیت است؟ او ھیچ گاه جوابی به این سؤال نـداده. توجه کرد

که  ، اما حداقل پاسخی که می توان بر اساس اسالم ستیزی آدمیت به ایـن پرسـش داد ، ایــن اسـت 
عه ایرانـی بـه وجـود آورد و آن فھـم در رفتـار اجتماعـی  سید باب با داعیه نسخ اسـالم ، فھمـی در جام
 ازلیان منعکس شد و باعث شد تـا آنـان بـرای پیشـرفت ایـران فعالیـت کننـد و در انقـالب مشـروطه ھـم

 .طبیعتا نقش داشته باشند
 این جواب حداقل و آن سخن آدمیت ، معلوم می سازند که آیین بابی که آیینی ناقص بود ، بـه ھمـت     .2

 ازلیان به جایی رسید که توانست خود را از قید خرافات برھاند و تا جـایی پیـش بـرود کـه در مھـم تریـن
 اما بھاییان که ادامه دھنده بخش. اتفاق سیاسی دوران قاجار نقش ھای اصلی و اساسی را بازی کند

 خرافات آیین باب بودند ، توسط بھاءهللا و عبدالبھا بر خرافات سید باب افزودند و ھمان قسمت کم مثبت
 به عبارت دیگر در بیان آدمیت آیین ازلی ھم از بین برنده تفکر دینـی. آیین سید باب را ھم نابود ساختند

ست و بـه ھمیـن  آیین بابی است و ھم سعی در تبدیل آن به یک حرکت سیاسی و غیر دینی داشته ا
 ! دلیل فریدون آدمیت طرفدار آن واقع گردیده است

فزوده انـد ، بلکـه آب بـه آسـیاب     .3  شواھد عینی مشخص می سازند که بھاییان نه تنھا به بار خرافات ا
می بــرای اجنـبی ، سـعی کـرده انــد بـی وطـنی بـه ایرانیـان ته و بـا جاسوسـی و غال  بیگانگان نیز ریخ

 . بیاموزند
سخن راندن از ارتباط بھاییان با بیگانگان و جاسوسی برای آنان ، چنان عمل سخیف و بی مغزی است کــه ایـن 

ھای اخـیر بـه خوبـی بـی . کار حتی دیگر برای شستن مغز فرزندان نابالغ دبستان نیز کارایی ندارد تـاریخ دھــه 
مایه و مغرضانه بودن این سخن را نشان داده اند و خواننده بصیر خود می تواند از ھمین یک نکته کوچک بفھمد 

 .که فریدون آدمیت در حال پروراندن چه نوعی از تاریخ بوده است
قا ھمیـن  ما زمانی می فھمیم که این نوشته ھا حرف دل و دغدغه آدمیت است که بـدانیم سـخنان او بــه دقی

یران ) و البته با انشایی لطیف تر به نفع ازلیان و بسیار تندتر علیه بھاییان ( شکل و روش  ، در کتاب امیرکبیر و ا
مون شـویم کــه نظـر آدمیــت در مقایسـه )  4.(نیز قبال آمده است بنابراین ما چاره ای نداریم که به این نکته رھن

 .ازلیان و بھاییان و نقش آنان در وقایع و رویدادھای تاریخ معاصر ، کامال ازلی مآبانه و ضد بھایی است
بدون شک اگر فریدون آدمیت این نوشتار را بخواند ، فورا در مقام پنھان کاری برآمده و اعالم خواھد کرد که تورج 

ھایم بـر ) فریدون آدمیت ( امینی کذاب ، مفتری و خیالباف است و من  ھمیشه شخصـی الئیــک بـوده و حـرف 
لی السـویه . اساس شواھد تاریخی بیان شده است شخاص ع اما او باید بداند که بــرای آدم الئیـک ، اعتقـاد ا

ھان  است و رجحان یکی بر دیگری آن ھم بدون ذکر شواھد تاریخی و صرفا از روی افترا ، نشان از دلبستگی پن
عجب آن که شواھد دیگر از نوشته ھای خود آدمیت نشـان مـی دھـد کـه او بـا . به آیین رجحان داده شده دارد

 .موضوع بھاییان و آثار رھبران بھایی کامال مغرضانه برخورد کرده است
یک شاھد که مرا کفایت و غرض ورزی آدمیت را نیز برمال می کند ، آن چیزی است کـه در کتـاب اندیشـه ھــای 

. بـه دسـت مـی آوریـم) تألیف مشترک آدمیت و ھما ناطق ( اقتصادی و سیاسی منتشر نشده در دوران قاجار 
ّه"در آن جا فریدون آدمیت بدون این که بداند رساله ای به نام  یف و " مدنی از عبدالبھا را تشریح می کند ، به تعر

تاب ،  تمجید از آن پرداخته و موادی از درون آن را در اختیار خواننده گذاشته و در پایان نیز با نقل جمالتی از آن ک
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بدون شک ھر خواننده خوش ذوقی با دانستن ایـن ) 5.(اعالم کرده که نویسنده رساله حامل پیام بدیعی است
که فریـدون  موضوع ، فورا از خود خواھد پرسید که اگر نوشته ھای عبدالبھا سراسر خرافـات اســت ، پـس ایـن 

از رساله مدنیه به نیکی یاد کرده ، معلوم می شود که او ھمه نوشـته ) اگر تصور کنیم حتی ندانسته ( آدمیت 
ھای عبدالبھا را نخوانده و کسی که تمام نوشته ھای عبدالبھا را نخوانده ، چگونه به خود اجازه مـی دھـد کـه 

 ! در باره ھمه آثار او اظھار نظر کند ، آن ھم به صورت منفی ، چنان مطمئن و غرض آلوده؟
گترین محقـق تــاریخ معاصـر  که بـه عنــوان بزر یدون آدمیــت  این داستان حتی معلوم می کنــد کـه متأسـفانه فر

، مطلقا به بھاییان رجوع نکـرده ) اگر تحقیقی ھم کرده باشد ( شناخته شده ، برای تحقیق در باره آیین بھایی 
چه اگر او واقعا می خواست بفھمد که نسبت بھاییان با جریان ھای روشنفکری در ایران منفی یا مثبــت ! است

بوده ، باید از بھاییان درخواست کتاب می کرد و اگر این کار را کرده بود ، به یقین نخستین کتابی که بھاییــان در 
 . کف او می نھادند ، ھمان رساله مدنیه بود که او به تمجید از آن پرداخته است

ندرج در نوشـته  یت بــه مفـاد م دشمنی آدمیت با بھاییان و خصوصا با بھاءهللا بسیار ذاتی تر از آن است که آدم
آیا آدمیت واقعا تمام نوشته ھای بھاءهللا را خوانده و به این نتیجه رسیده که . ھای آیین بھایی توجه کرده باشد

نده و . سراسر آنھا خرافات بوده است؟ جواب این سؤال از دو جنبه ، کامال منفی است او نه آثـار بھـاءهللا را خوا
یه مـن بسـیار فـراوان اســت و دیگـر از تفصـیل ایـن موضــوع بایـد . نه اصال خواسته است که بخواند شـواھد داع

: گذشت که در دوره ای که ناصرالدین شاه بر ایران حکومت می کرد ، اگر تعالیم و پیشنھادات بھــاءهللا ھمچـون
تساوی حقوق اجتماعی مردان و زنان ، نفی مرجعیت روحـانی و ایجـاد تشـکیالت انتخـابی درون دیـنی و بـرون 
دینی ، نفی حکم نجاست پیروان ادیان سایره و تأکید به معاشرت با آنان ، لزوم زبان و خط بین المللی ، تعدیـل 
معیشت اقتصادی ، صلح عمومی و جھان بدون جنگ ، شورای حکومت بین المللی ، ارتش بین المللی ، ادغام 

خرافات بود ، چه سـخن قابــل تـأملی نــه فقـط در ایــران ..... حکومت مشروطه و جمھوری برای اداره کشورھا و 
توان آورد ،  زمان قاجار که حتی دوره پھلوی گفته شده است؟ تنھا بھانه ای که به خوشبینانه ترین شکل مـی 
این است که فریدون آدمیت از مطالعه مستقیم آثار رھبران بھایی بی بھره بوده و در این صورت ، آن اظھار نظـر 

 ! سخیف و بی مأخذ به چه معنا می تواند باشد؟
ید ، مـی  1789وقتی آدمیت در باره اعالمیه حقوق بشر در سال  و تصویب آن در پارلمان فرانسه سخن مــی گو

 :نویسد
تـأثیرش . به رغم ھمه انتقادھا از مھم ترین اسناد تـاریخ مـدنیت اسـت 1789اعالمیه " 

در ھمه حرکت ھای ضد دولت مطلقه و نھضت ھــای آزادی . انقالبی و جھان شمول بود
قوق زن و مـرد . و استقالل سده نوزدھم ، تأثیر مستقیم گذارد اثرش در اعالم برابری ح

 )6".(و ھمچنین در الغای بنیاد کھن بردگی ، انکار ناپذیر است 
حتی اگر نخواھیم بپذیریم که بھاءهللا بدون برخورد و آشنایی با قوانین فرانسه ، تمام نکـات مثبــت ایــن منشـور 
انسانی و حقوقی را در دوره ناصری پیشنھاد کرد ، باز نمی توانیم منکر آن بشویم که آدمیت در برخورد بـا آییـن 

بش حقوقـی فرانسـه ھــم تـأثیر گرفتـه بـود ، . بھایی تعصب بی معنی به خرج داده است ھایی از جن اگر آیین ب
پس چـرا آدمیــت تمـام آییـن  مالت فــوق آورده ،  یت در ج حداقل می بایست مشمول تمجیدی می شد که آدم
گر چـه ظـاھرا رنگـی  ین بھـایی  بھایی را خرافات می خواند؟ به سادگی می توان فھمیـد کـه مخالفـت او بـا آی
علمی و پر طمطراق دارد ، اما از منطق علمی و حقیقت تاریخی بـه دور مانـده و حکایـت از کینــه ای عمیـق در 

 . سینه او می کند ، کینه ای که از پدر به ارث برده است
مثال بایـد پـای کسـانی . پر واضح است که در این صورت ، برای حذف بھاءهللا و بایکوت بھاییان باید کارھایی کرد

آدمیت بـر ھمیـن اسـاس چھـره ھــایی چـون ملکـم خـان ارمـنی کــه . دیگر را در روشنفکری ایرانی به میان آورد
بال  کارنامه اجتماعی اش چندان خوش رنگ نیست ، سید جمال الدین اسدآبادی بی دین و خودخواه که بـه دن
موقعیت و منافع شخصی اش بود ، میرزا آقاخان کرمانی ازلی که تنھا بلد بود مبارزه کند و متناقض بر ھم ببافـد 
ھنرش وراجـی در  ، طالبوف که حتی برای کارھای معمولی اش استخاره می کرد ، آخوند زاده بی منطـق کــه 

ئوری .... باب تغییر الفبـا بـود و  ھا گــاھی منتقـدان خوبـی بودنـد و از داشـتن ت ھا و تن و ھمــه کسـانی را کـه تن
که ھمـه  یران بھـره بـرد  ساختاری به کلی بی بھره ، برکشید و چنان وسیع و گسترده از تمام مواد موجود در ا
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این کاری است که آدمیت وجھه ھمت خویش قرار داد و در دوره خود که بھاییــان ھیچگـاه . اذھان را تسخیر کرد
دشمنی ذاتی بـا بھــاءهللا کـه در . مجال سخنوری و ایجاد مطبوعات نداشتند ، به خوبی نیز از پس این کار برآمد

تربیت خانواده آدمیت به وجود آمد ، او را بر آن داشت تا داستان روشنفکری ایرانی را مثله کند و قسمت عمــده 
 . آن را نیز با ھمان پرده پوشی ھای آگاھانه ، در دامان ازلیان بگذارد و نسبت دینی را نیز از آن ازلیان بزداید

ست  در این که ازلیان در به ثمر رساندن مشروطه نیم بند آن ھم از نوع ایرانی اش ، نقش داشته اند شکی نی
و نه تنھا مقاالت من در این باب منتشر شده ، بلکه من خود از نخستین کسـانی ھسـتم کـه ایـن بحـث را بــی 

یت متفــاوت . پرده و بدون پنھان کاری مطرح ساخته ام اما روش و نتیجه مـن کـامال بـا روش و نتیجـه وارونـه آدم
من مجامله و پرده پوشی تاریخی را روا نمی دارم و شاید در مواردی ننوشتن را بر نوشتن ترجیح دھم ، . است

. اما زمانی که می نگارم ، با حقیقت بازی نمی کنم و آن چه را که حقیقت می پندارم بر صفحه کاغذ مـی آورم
اما آدمیت و امثال او که در ایران و خارج از ایران بسیارند ، با حقیقت بازی کرده و می کنند و آن را به نحـوی کـه 

ین . خود می خواھند یا سود بیشتری در پی دارد ، ارائه می نمایند تاریخ ھا و تحلیل ھایی که توده ای ھـا در ا
پر واضح است که در این نوع نگاشـتن . سال نوشته اند ، بھترین شاھدی است که داعیه مرا اثبات می کند 60

ست.... ھا پرده پوشی ، غرض ورزی ، کتمـان حقیقـت ، وارونـه نویسـی و  صلی کـار ا بـه قـول خـود . از ابــزار ا
 :آدمیت

مورخانی که روح تاریخ و زمـان را درک نمـی کننــد ، مـی کوشـند ھـر واقعــه ای را بـه " 
 )7"!(صورتی کج و کوله درآورند ، مگر در قالب ایدئولوژی ورشکسته خویش بگنجانند 

اندیشه ھـای مـیرزا "بر ھمین اساس است که من برای اثبات دعاوی خود ، در این نوشتار نیم نگاھی به کتاب 
می اندازم تا نشان دھم که قالب ایدئولوژی ورشکسته آدمیت چیست و ھویت تاریخ نگـاری او " آقاخان کرمانی

صورت اسـت کــه شـاید . چه پیوندی ازھم ناگسستنی با جامعه ازلی دوره قاجار و پھلوی داشته است در ایـن 
بتوان با تالش روزافزون و طاقت فرسا ، تاریخ نگاری ایرانـی را از چـاه ویلــی کــه امثـال آدمیــت فـراھم سـاخته و 

بــا روشــی کــه شــرحش را مــی آورم ، مورخــانی ایــن چنیــن . حقیقــت را بــه دورن آن انداختــه انــد ، بــیرون آورد
تن دیگـران  توانستند سالھای سال در بازار یک جانبه تاریخ نویسی ایران ، آثار خود را عرضه کنند و از سـخن گف

 . جلوگیری نمایند ، تو گویی که دیگر ھیچ کاالیی در بین نبوده است
آدمیت در کتاب اندیشـه ھــای مـیرزا آقاخـان در صــدد آن اسـت کــه رنـگ و بـوی آقاخـان را در تـاریخ روشـنفکری 

ّ خود را گذاشته تا با به فراز آوردن آقاخان ، ھویتی بی بـدیل بـه او . جاودانه کند ّ و غم بنابراین تمام سعی و ھم
جمالت او در مقدمه آن کتاب معلوم می کند که خواننده باید در پی آشنایی و رفاقت دائم بـا چـه کسـی . بدھد
 :باشد

. میرزا آقاخان کرمانی از نادره ھای زمـان خـود بـود و در سـیر افکـار مقــام بزرگــی دارد" 
از پیشروان حکمت جدیـد در ایـران [...] خودش مھجور مانده و مقامش ناشناخته است 

ماع و فلسـفه مـدنیت را عنــوان کـرد [...] است  [...] اولین کسی است کـه علـم االجت
گاری  ھای تـاریخ ن تواناتریـن [...] بنیانگذار فلسـفه تـاریخ ایـران اسـت و ویرانگـر سـنت 

بزرگترین اندیشه گر ناسیونالیسم اسـت ، [...] نویسنده اجتماعی سده گذشته است 
منادی اخذ دانش و بنیادھای مدنی اروپایی ، نقاد استعمارگری ، ھاتف مـذھب انسـان 

 )8".(دوستی ، نماینده نحله اجتماعی و متفکر انقالبی پیش از مشروطیت ھموست 
اما ما اکثرا می دانیم که آقاخان کرمانی ازلی بود و این سؤال برای ما پیش مـی آیـد کـه چگونـه آدمیـت چنیـن 

ازلی بگذارد؟ میرزا عبدالحسین بردسیری کرمانی که به واسطه اسـم / اوصافی را می تواند در دامان یک بابی
مستعارش در روزنامه اختر ، به آقاخان کرمانی مشھور شده است ، در آیین و تفکر ازلی پرورش یافت و سپس 

و پدرش ، مال جعفر ، از زمره صنادید ازلیه کرمـان بـه ( ھمراه با شیخ احمد روحی که از دیگر ازلیان کرمانی بود 
مانی ھجـرت . ق1300در اوایل دھه ) شمار می رفت  از خیر کشور ایران گذشـتند و بـه پایتخـت امـپراطوری عث

چنان که خود آدمیت نیز نوشته ، آن دو یار شـفیق پـس از یکـی دو مـاه توقــف در اسـتانبول ، بـه قــبرس . کردند
 )9.(شتافتند و دو دختر یحیی ازل را به حباله نکاح خود درآوردند

می توان گفت که اگر آن دو دوست کرمانی در اعتقاد ازلی محکم و استوار نبودند و سابقه ای محکـم در روابـط 
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خود با رھبر ازلیان نداشتند ، یحیی ازل به ھیچ وجه دو دختر خود را به آنان نکاح نمـی نمـود و حـتی مـی تـوان 
این شبھه را به وجود آورد که آن دو نفر اصوال برای ازدواج با دختران ازل از ایران خارج شدند و از طریق استانبول 
نه آن  بود ، چگو باطی ن گر آنـان را بـا ازل آشـنایی و ارت به قبرس رفتند تا بتوانند به مراد خود برسند و گر نــه ، ا

 ازدواج بدین سرعت انجام گرفت؟
زمانی که آدمیت تصمیم گرفت تا در اثر تلقینات خانوادگی با آیین بھایی خصومت بورزد و با تــاریخ نگـاری اش آن 
که در آن  مود  را حذف نماید و یا به حاشیه براند ، مھره ھا و موضوعات خاصی را برای نگارش تاریخی انتخـاب ن

کتـاب مزبـور  1345مقدماتی چیده شد و بـاالخره در سـال . میان ، آقاخان کرمانی بھترین و گزیده ترین مھره بود
اما ازلی بودن آقاخان چنان واضح و رو بود که ھیچ کس نمـی توانسـت نسـبت او را بـا . به بازار نشر وارد گشت

یت ایـن بـود . آیین ازلی منکر شود پس چه کار می شد کرد که باالخره آقاخان مطرح گردد؟ تنھا چاره بـرای آدم
 :از او دین زدایی کند" روش تقیه"که برای آقاخان مراحل اعتقادی بتراشد و با 

شیفتگی به تاریخ ایران باستان ، بستگی به آیین زردشت ، عالقه به حکمت و عرفان " 
 به اصول کیش باب ، ھمــه زاده محیــط گرایش اولیه اش، عصیان علیه تعصب روحانی و 

 )10".(پرورش اصلی و عکس العملش بود در برخورد با اجتماع 
شی خـود را از دسـت "  لی بـوده ، آزاد اندی در ھمان مرحله نخستین که به اصـطالح از

از ھیچ کس کورکورانــه پـیروی نمـی کنـد ، . نداده و استقالل فکرش را حفظ کرده است
فقط در مطالعه و تحلیل تطبیقی نحله ھای مختلف دیـنی ، فلسـفه بیـان را مترقـی تـر 

باری آن چه مربوط به بحث ما می باشد تحول اساسی است که در افکـار . می شمارد
ید . دینی میرزا آقاخان رخ داد در این مرحله ذھنش را از ھر قیـدی آزاد سـاخت مگـر از ق

دیدیم که ھمه مذاھب را بر اساس برھان فلسفی و حکمت تعقلـی مـورد نقـد و . عقل
 )11". (سنجش قرار داد و ھر گونه اعتقادی را از دم تیغ عقل گذرانید 

حتی آدمیت برای این که پروسه دین زدایی اش به خوبی جواب بدھد ، وقتی می خواست در ابتدای سـخن از 
.(اعقاب آقاخان بگوید ، تأکید و کوشش زیادی ترتیب داد که اسالف آقاخان را از متصوفه اھل حــق معرفــی کنـد

دلیل این کار نیز واضح است ، آدمیت در صدد بود بعدا بر اساس سلسله مطالـب خودبافتـه ، چنیـن وارونـه ) 12
 : گویی را پیشه نماید

. سال اقامت میرزا آقاخان در عثمانی ، دوره جدید تحول فکری او است 10مدت قریب " 
ته فرھنـگ فارسـی و اسـالمی بـود ، امـا  می اش صـرفا پرداخ پیش از آن شخصیت عل

عات وسـیع داشــت گرایـش . زمینه تحول ذھنی او آماده چـون در منطـق و حکمـت مطال
ته ، وارث آزاد  فکری او عقلی بود و چون در خانواده عرفان و میان اھل تصوف پرورش یاف

بابیگری [...] فکری  مود روحـانی گردیـده بــود ، زمـانی بـه  و چون عقاید تشیع گرفتار ج
گرایید که به یک معنی عصیانی بود علیه سختگیری و تعصـب ؛ ھـر چنــد بعـدا مشـتی 

 )13".(خرافات بر توده خرافات افزود 
بیایید با ھم متن ھای آدمیت را بکاویم ، زیرا به وضوح در این متون می توان بازی با کلمات و مھم تر از آن بــازی 

 .با حقیقت را مشاھده کرد
. آن چیزی که تحول فکری آقاخان را دامن زد و باعث شد تا به فرھنگ پیشینیان پشت کند ، آیین بابی بـود: اوال

گذار  شه انـد ، در ایــن زمینـه اثـر  دلیل آن که ، اگر فلسفه و عرفان که دو نوع متنافر و نامتجـانس در تـاریخ اندی
بودند ، بسیاری دیگر نیز باید پیش از ظھور آیین بابی پی به پوچ بودن فرھنـگ اجتمـاعی مـی بردنـد و فعالیتــی 

اما چه شد که خیل متفکران ایرانی که آدمیت از آنان نام می برد ، ھمــه پـس از ظھـور سـید . صورت می دادند
صول و یــا خـوردن یـک  قه و ا ھای ف کالس درس  باب به وجود آمدند و ناگھان با گذراندن مدت زمـانی کوتــاه در 

 چایی با اھل تصوف ، دانستند که ایراد کار کجا است؟ 
جالب تر از این ، مطالبی است که آدمیت پس از این متن می نویسد و به نقل از مقاله ای که آقای محمد خان 

، می آورد که میرزا آقاخان پیش ار رفتن به استانبول در مشھد با شیخ الرییس مالقات نمـود و )14(بھادر نوشته
 : با او در باب عقاید دینی و فلسفی بحث کرد
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میرزا آقاخان قرآن را قسمی تفسیر و آیات را بیان می نمود گویی از اصحاب نبی بـوده " 
سنت را بـه سـان متبحـری . و تفسیر را از حضرت امیرمؤمنان فرا گرفته است احادیث و 
مـذاھب شـیعه را بــه نوعـی بیــان مـی . سنی یا امام شافعی و ابوحنیفه توضیح کردی

نمود که از تالمذه حضرت صادق بوده ، مذاھب فرق شیعی و بابی و دیگران را به سـان 
". (واضعین اصلی آنھا می دانست و بسط سخن در نکات و مشـکالت آنھـا مـی نمــود 

15( 
عجب ، یعنی آدمیت نفھمید که بھادر ازلی و شیخ الرییس بھایی فریاد می زنند که آقاخان در ظل فھمی که از 
آیین بابی به دست آورده بود ، قرآن را بھتر از مسلمانان و آیین بابی را ھمچون واضع آن می فھمید و بیان مـی 

 ! کرد
یان بنویسـد ، پـس چنـان کـه : ثانیا ھد جملــه ای ھـم علیــه بھای آدمیت در آبی که گل آلود کرده است می خوا

اگر منظور آدمیـت از ! خواندیم ، چاره ای ندارد که بنویسد آیین بابی در ادامه خود به خرافات اضافه نموده است
نه از دل  که چگو فع کنــد  ناقض را ر این جمله تبدیل آیین بابی به آییــن بھـایی نیسـت ، پـس بایـد بتوانـد ایـن ت

یدانی شـد کـه  25سال درست کرد ،  6خرافاتی که سید باب طی  سال بعد ، آقاخان کرمـانی چنـان پھلــوان م
بابی و بھــایی بحـث و ) که خودش عالم نحریری بود ( توانست با شیخ الرییس  بر سر مذاھب و خصوصـا آییـن 

 !بسازد؟" مانند نھنگ ، امواج ادله و براھین را مغلوب آرا و معلومات خود"مذاکره کند و به قول شیخ الرییس 
ــاقض ، غــرض ورزی و ســیاھکاری اســت و مبنــای ایــن  کتــاب اندیشــه ھــای مــیرزا آقاخــان کرمــانی ، کتــاب تن

خواننده این نوشتار ممکـن . سیاھکاری نیز تجاھل و وارونه گویی در اعتقاد دینی و رفتار اجتماعی آقاخان است
است با توجه به آن اظھاری که آدمیت در تغییر اعتقاد آقاخان به دست داد ، از تعجب انگشت خـود را بگـزد اگـر 
بداند که در ھمین کتاب اندیشه ھای آقاخان ، نامه ای از مشارالیه به شوھر خواھرش درج شـده کـه در تاریــخ 

تحریـر شـده ) حدودا چند ماه پیش از آن که دستگیر شوند و به طرابوزان فرستاده شـوند  ( 1312جمادی االول 
در آن نامه آقاخان به صراحت به شوھر خواھرش می گوید که دو کتاب ھشت بھشت و حکمت نظری را . است

بـه ) 16!(تألیف شده ، بگیرد و به دقت مالحظه نماید ، زیرا مطالب نافعه در آنھا بسـیار اسـت" امر جدید"که در 
یت / عبارت دیگر آقاخان در روزھای پایانی عمرش ، ھنوز در پی اثبات آیین بابی ازلی بود و به عبارت بھـتر ، آدم

برای خالصی خودش از دست ارتباط وثیق آقاخان با آیین ازلی ، یک تئوری من درآوردی به خورد تاریخ ایران داده 
که متأسفانه به دلیل ناآشنایی و نادانی عموم ایرانیان از تاریخ آیین ھای بابی و بھایی ، مورد قبول مورخان نیز 

 . قرار گرفته است
اما نباید گول بخوریم ، دین زدایی از آقاخان به دلیل مخالفت آدمیت با آیین ازلی نیست ، بلکه چنان که در آغـاز 

آدمیـت در خـانواده ای . بحث آوردم ، او مدافع تمام عیار ازلیانی است که در تاریخ معاصر نقــش بـازی کـرده انـد
شته باشـد ، امـا  ازلی بزرگ شده است و اگر تصور کنیم که خودش ھم ھیچ اعتقادی به آیین بابی یا ازلی ندا

دفاع کند و چگونه در ایران با این وضعی ) عباس قلی خان ( ظاھرا خود را موظف دانسته است از ھویت پدرش 
دین زدایی از پـدر و دار و ! که بر فرھنگ ایرانی حاکم است ، کسی می تواند بگوید که پدر من ازلی بوده است

ھر چـه دل  یت بـردارد و  دسته جامع آدمیت و فعاالن ازلی می تواند این بار سنگین را از دوش تاریخ نگـاری آدم
مانند آن چه که یحیی دولــت ( به اعتقاد من حتی اگر او ھدفش پنھان کردن حقیقت بود .  تنگش خواست بگوید

که او در ) کردند .... آبادی ، مجد االسالم ، مھدی ملک زاده و  ، تاریخ نگاری ایرانی چنان ضربه ای نمـی خـورد 
 .صدد وارونه گویی از حقیقت برآمده است

ید از ایـن تصـور دفـاع مـی کـرد آن . نکته در این است که آدمیت تصوری از آیین بابی و ازلی حاصل کرده بود و با
شان دادم کـه او ظھـور آییــن بـابی را  تصور چه بود؟ در ابتدای نوشتار با ارائه شاھدی از نوشـته ھـای آدمیــت ن
ندارد ، امـا در  اتفاق مثبت می داند ، اما ادامه اش را که به آیین بھایی رسیده روا نمی شمارد و خرافات می پ

آیا ازلیان چه پروسه ای را طـی کــرده بودنـد . عین حال به صراحت از روند فکری و فعالیت ازلیان تمجید می کند
 :که او این گونه در صدد برآمده است تا داستان سرایی نماید؟ با ھم مرور کنیم

 از یک طرف مبارزه با وضع و فرھنگ اسالمی و از طرف دیگر مبارزه با آییــن بھــایی مھـم تـرین کارھـا و     .1
 .اھداف ازلیان بود
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 .آنان در ظاھر به آیین بابی پشت کردند تا بتوانند مبارزه کنند     .2
یت اسـالمی و     .3 نگ و موقع  برای مبارزه با اسالم گاھی به تاریخ اسالم حمله کردنـد و زمـانی بـه فرھ

 حتی گاھی در نقش ملحدان ، علیه دین نیز نگاشتند و در ظاھر نشان دادند که عقلگرا یا پـیرو فلسـفه
 .مادی ھستند

 برای مبارزه با بھاییان ھم اسالم نمایی کردند و ھم علیه دین نگاشتند و حتی مواقعی الزم شـد کـه     .4
 علیه آیین بابی نیز بنویسند تا بھاییان که به عنوان بابی معروف بودند ، مورد حمله واقع شـده و منکـوب

 .شوند
ھایی پــی  این چنین مجموعه متناقضی است که آدمیت طابق النعل آقاخان برای مبارزه با آیین ھای اسـالم و ب
گرفته و برای دفاع از ھویت خانوادگی و به خاطر آن که بتواند ملغمه ھـای خـود را بقبوالنـد ، دسـت بـه تحلیـل 

 ! تاریخ زده است
مورخان ازلی که دوره قاجار را پر کرده بودند و اکثرا در لباس علما می زیستند ، به سبک خـود تـاریخ نوشـتند و 
ّ خـود را بــر تغییــر  طبیعتا اسالم نمایی نیز از لوازم کارشان بود ، اما باید توجه کنیم که آن روحـانی نمایـان ، ھـم

... چھره اسالم نھادند و با ارائه تفسیرھای جدید از اسالم و با استفاده از کلمات عدل ، عدالتخانه ، مشورت و 
باس روحانیــت اسـالم . ، راھی برای ایجاد حکومت پارلمانی در میان صنف علمـا گشـودند مه در ل امـا ازلیـان ھ

نبودند ، بلکه اشخاص کالھی آن طایفه نیز روش ھای خود را داشتند که مھم ترین آن روش ھا ، گفتن سخنان 
در واقع حرکتی که پس از دھه ھـای . ضد دینی از طرفی و از طرف دیگر دین زدایی از شخصیت ھای مطرح بود

طوالنی ، امروز به تمایل به سکوالریسم در جامعه ایرانی منجر شده ، حاصل فعالیت روشـن اندیشـان کالھـی 
 .ازلی دوره قاجار و پھلوی است

عت"در این پروسه است که آدمیت باید آقاخان را پیرو  طی فصـلی کــه در " فلسفه مادی و اصـالت طبی بکنـد و 
کتاب اندیشه ھای میرزا آقاخان به این موضوع اختصاص داده ، ھزاران جمله بی ربـط و بــا ربـط را از میـان کتـاب 
ھای آقاخان پیدا کرده و به ھم بچسباند تا نشان دھد که آقاخان کرمانی اگر ھم ازلی بود ، اما آزاد اندیش بـود 

نخسـتین مـدلول ایـن سـخن آن . و باالخره ھم در آخرین مرحله اعتقادی ، خود را از قید دین و مذھب رھــا کـرد
قط  است که ازلیگری در دامان خود می تواند افراد آزاد اندیش بپرورد که بتوانند قید دین را بزنند و این خاصیت ف

 !در آیین ازلی است و نه آیین بھایی که سراسر خرافات است
ضیح اعتقـادات آقاخـان در فصـل  نابع آدمیـت در تحلیـل و تو صالت "نکته باریکتر ز مو این که م فلسـفه مـادی و ا

ھشـت "، " حکمـت نظـری"، " تکوین و تشــریع: "کتابی است که آقاخان در استانبول نوشته است 5، " طبیعت
ازلی و دو / و جالب آن که سه کتاب نخست در اثبات و تشریح آیین بابی" سه مکتوب"و " صدخطابه"، " بھشت

کتـاب ھــایی در نقــد ) با توصیفاتی که آدمیت ارائه نموده و من خود متأسفانه اصل آنھا را ندیده ام ( کتاب دیگر 
که . دین و فرھنگ دینی من کل حیث است با این وصف اولین تناقضی که دامان آدمیت را می گیرد ایـن اسـت 

ید آییـن  80او چگونه می تواند و به خود اجازه می دھد که  درصد مطالب خود را از سه کتابی کــه آقاخـان در تأی
سفه مـادی بــوده اسـت و از ایـن ! بابی نوشته استفاده کند تا نشان بدھد که آقاخان پیرو اصـالت طبیعـت و فل

عجیب تر آن که آدمیت چنان که آوردم ، برای آقاخان مراحل اعتقادی تراشیده است ، بنابراین اگر به فرض غلـط 
ھم ، تصور نماییم که آقاخان در اواخر عمرش بی دین شد ، باید آخرین نوشته ھای آقاخان مـورد اسـتفاده قـرار 

 ! بگیرد و نه ملغمه ای چون آش درھم جوش و از ھر گوشه ای سخنی
به فرض آن که سیستم حرکت و مبارزه آقاخان را در نوشتن مطالب ضد دین نفھمیم و قبول کنیم کــه او زمانــی 
از دین برگشته است ، آیا مضحک نخواھد بود اگر بدانیم که بنا به نوشته شیخ محمود افضـل الملــک کرمـانی ، 

و در این صـورت ) 17!(او یک ماه قبل از انتقالش به طرابوزان به تکمیل کتاب ھشت بھشت مشغول بوده است؟
لی بـود ،  اگر بخواھیم بی دین شدن آقاخان را ھم به این داستان اضافه نماییم ، باید بپذیریم که آقاخـان اول از

بات تئــوری ! بعد بی دین شد و سپس دوباره ازلی گشت یدون آدمیــت بـرای اث جای تعجب این جا است کـه فر
خودساخته اش اصال کاری به این ھمه تناقض نداشت و باید از ال به الی کتاب ھای آقاخان جمالتی را پیدا می 
نمود ، حرفش را جنبه علمی می داد و وانمود می کرد که نگاھی به ھمــه آثـار آقاخـان داشـته و او را مـن کـل 

 !حیث سنجیده است
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قتی مـی . تازه وقتی دقیق بشویم می فھمیم که آدمیت کلک ھای علمی دیگری ھم زده است مثال آقاخـان و
که او دیـن را نفـی مـی کنـد ، بلکـه بایـد  گوید ھمه چیز باید با عقل سنجیده شود ، این بدان معنا نخواھد بود 
بدانیم که او با گفتن این نوع جمالت در پی اثبات این نکته است که آیین بابی کامال مطابق بـا فطـرت بشــری و 

مود می . حقیقت اشیاء ، به ظھور پیوسته و می توان حقانیت آن را با استدالالت عقلی ثابـت ن بـه ھیـچ روی ن
توان از جمله ھایی که آدمیت سر و ته آن را زده و زورچپان تئوری اش کرده ، به حقیقت اعتقاد آقاخان پی برد ، 
بر صــفحه کاغـذ  ین بـابی چـه  مگر آن که خواننده مثال کتاب ھشت را دست بگیرد و خود ببیند کـه او در بـاره آی

 :آورده است

و این شریعت پاک را خصایصی چند است که آن را از دیگر شرایع ممتاز می دارد و بر ھمه تفضیل و ترجیح  
چھارم از خصایص [...] نخست از خصایص این که احکام این شریعت بالذات الزم و ملزوم اشیاء است : می دھد

این که این شریعت ھمه را از نقطه مبادی شروع می کند و از مقدمات و اسباب اولیه و علل ذاتیه بر مطالب و 
ھمه علوم نظریه و عملیه در طی اعمال این [...] نتایج وارد می شود و ھر چیزی را از مبدء اصالح می کند 

احکام آن فیلسوفانه و منطقی است که ھر [...] شریعت مندرج است و در این جا علم و عمل عین یکدیگرند 
".(صاحب وجدان مستقیم ، فورا اذعان می کند چه در واقع این احکام را عین فلسفه و نقطه حکمت می بیند 

18( 

و در صورت دانستن موضع و نحوه عملکرد آقاخان آیا مضحک نخواھد بود اگر بدانیم که آدمیت با نقل جمالتـی از 
ھمـه جـا "، بگویـد کـه وجھـه نظـر آقاخـان ) که در اثبات و تشریح آیین بابی نوشته شــده ( کتاب حکمت نظری 

 ) 19"!(مادی است
گر در کتـاب  حتی می توانم بگویم مورخان ایرانی خود را به کوچه علی چپ زده و یا نفھمیــده انـد کــه آقاخـان ا
ھای صد خطابه و سه مکتوب به دین حمله کرده اسـت ، بـه ایـن خـاطر بـوده کـه ذھـن مسـلمانان متعصـب را 
طابق بــا عقـل و منطـق نیسـت و بـاالخره جامعــه اسـالمی را دچـار  مشوش کند ، به آنھا بگوید که آیینشـان م

بارزه آقاخـان را بــدانیم و . شکاف نماید درک این عمل تنھا در زمانی به دست می آید که ساز و کـار حرکــت و م
آقاخان بر اساس ذھنیت مخاطبش سخن می گفت و تمام ھدفش این بود که مبارزه کند و پر واضح . بشناسیم

ست له . است در سیستمی که مبارزه کردن ھدف باشد ، تناقض نخستین پلـه ا ین حم آن جـایی کــه او بـه د
.... کرده ، الزم بوده است تا با مخاطب آن گونه برخورد شود و جایی دیگر که او به بھاییان ، استعمار ، قاجـار و 

 .و حتی بابیان تاخته ، الزامی برای مبارزه او بوده و ھیچ منطق تئوریک در پشت آن قرار نداشته است
به بــاد  بان عربـی را  مثال آقاخان یکی از کارھایی که برای مبارزه با اسالم به ذھنش می رسـید ایـن بـود کـه ز

بزرگ کنـد آیـا منطقــا . انتقاد بگیرد ، ناسیونالیزم ایرانی را برکشد و تاریخ پیش از اسالم را به طرز بـی معنـایی 
تمام این پروسه نبایست به این ختم می شد که در زندگی آقاخان زبان پارسی سره به جـای زبـان عربـی قــد 
علم می کرد و جایگزین می شد؟ آقاخان در حرف ھایی که می زد اگر واقعا صادق می بود ، منطقـی ایـن بــود 

که حـداقل ، نوعــی ( که در این راه عربی را از زندگی خود حذف کرده و ھمانند شاگرد خلفش ، احمد کسروی 
امـا آقاخـان نمـی توانسـت . عربی را به کناری می نھـاد) از صداقت را در کارنامه اجتماعی اش می توان یافت 

ین  یا آی چنین کند ، چون اوال مبارزه می کرد تا فقط اسالم را خراب کند و اصال دغدغه اش زبان عربی نبـود و ثان
 .  ازلی خودش نیز پیوندی ناگسستنی با زبان عربی داشت/ بابی

حاال فریدون آدمیت به این تناقض نمی تواند جواب بگوید که آیا چگونـه مـی تـوان بـا بـزرگ کــردن تــاریخ پیـش از 
شت  تاب ھ تدای ک ناقض رفتـار نمــود و مثــال در ھمــان اب اسالم ، با زبان اسالم مبارزه کرد ولی در عین حال مت

 : بھشت با انشایی مغلق ، چنین مطالبی نوشت که چند کلمه فارسی به زور در آن بتوان تشخیص داد؟
یه کـه خداونـد سـبحانه مـدار "  شریعت بیان ترتیب منظم و مقرری است در حوادث کون

ترقی عالم اجسام را بر آن نھاده و آدمی را به سـعادت جاویــد و کمـال حقیقـی و نجـاح 
زیرا که به طرزی بدیع از عالم ابداع به عرصه اختراع نازل شده . اصلی رھبری می نماید

و منتقل می کند عالم اجسام و اکوان را ار افق غلظت و کثافت ماده به صـقع جوھریـت 
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و لطافت صرفه و تبدیل می کنـد ارض ھیولیـات را بـه عرصــه مجـردات و اجسـام دنیویـه 
 ) 20[...] ".(عرضیه را به ارواح جوھریه اخرویه 

در این جا است که اگر بخواھیم بفھمیم آدمیت چگونه وارونه گویی کرده و تناقضات آقاخان را پنھان نموده ، باید 
 :برویم و ببینیم در کتاب اندیشه ھای آقاخان ، چه گزینشی از کتاب سه مکتوب در این باره آمده است

با و ] در اندیشه ھای آقاخان [ موضوع بسیار مھمی را "  نگفتیم و آن مسـأله خـط و الف
زمانی خط پارسی در کمال روشنی با حروف مقطع و از چپ بـه راســت : تعلیمات است

مه ای بـه حـرف و  نوشته می شد و اعراب نیز جزو کلمات بود و جای اشتباه حرف و کل
با قبول الفبای عربی حروف مقطـع فارسـی مبـدل بـه حـروف چسـبیده . کلمه دیگر نبود

بعالوه زبان ساده و شـیرین [...] شد ، اعراب را برداشتند و به زیر و زبر حروف گذاشتند 
پھلوی با استیالی زبان عربی مھجور ماند و در عوض ، لغت ھای غلیظ و غلنبه و عبارت 

معیـار و مایـه افتخـار و شــھرت نویسـندگان ایـن . ھای معما و لغز تازی جای آن را گرفت
شد که سطری از نوشته ھای آنان را ھیچ محققی بدون زحمت و قرینه خارجی نفھمد 

بنیادھای مـدنی و . میرزا آقاخان در سرتاسر گفتارش به احوال زمان خود توجه دارد[...] 
قد اسـت  مأنوسات ذھنی اجتماع را یکسره کھنه و فاسد و مفسد مـی شناسـد ؛ معت

ویرانگری است زیرک و توانا و خـودش . باید آنھا را برانداخت و شالوده ای نو برپا ساخت
 ) 21".(می داند چه می خواھد 

بـا : بزرگ ساختن آقاخان کرمانی برای تاریخ معاصر ایران به این دلیل است که آدمیت نیز می خواھد مبارزه کند
شته و دارنـد و . مسلمانان و با بھاییان بنابراین برای این کار در جامعه ایران که مسلمانان حکم اکثریت قـاطع دا

اگر آقاخان برای رسیدن به این ھــدف ، . بھاییان نیز در حال مطرح شدن بودند ، باید روش ھایی به کار می رفت
متناقض بر ھم می بافت ؛ آدمیت برای رسیدن به آن ھدف ، باید تناقضات آقاخان را کتمان می کرد و چنــان کـه 

شاھدی . آوردم بھترین راه گزینش تک جمالت از البه الی متونی بود که آقاخان اصال به قصد دیگری می نوشت
به دست می دھم و سخن را به پایان می برم که اگر بخواھم دانه به دانه مغالطات و وارونه گویی ھای آدمیت 

 . را عرضه کنم ، باید چند جلد کتاب بنگارم
آدمیت زمانی که می خواست به زور آقاخان را فارغ از دین بسازد و او را عقلگرا و علمگـرا جلـوه دھــد ، مثـال در 

 :باره اظھارات آقاخان و ارتباط آنھا با نظرات داروین از کتاب ھشت بھشت چنین شاھد آورد
له فاصـل "  ّل انـواع اسـت و در مرح پیدایش و خلقت آدمی نیز مشمول ھمان قانون تبــد

ماموت و اصناف اوران اوتــان و یـام یـام بین جانوران و انسان انواعی شناخته شده مانند 
بنـابراین نــه تنھـا مـی تـوان انسـان را . که دو نوع از بوزینه قریب به افق انسان ھسـتند

 )22[...] ".(نوعی از حیوان شمرد بلکه باید گفت 
فوق ، مربـوط بـه  اما وقتی به کتاب ھشت بھشت رجوع می کنیم ، می بینیم که جمله انتخاب شـده در متــن 
تئوری داروین نیست و موضوع بحث آقاخان اصال چیز دیگری است و ھیچ گونه ارتباطی با آن چـه کـه آدمیـت در 

سی صـداقتی در کــارش . پی نشان دادن آن است ؛ ندارد تو خود حدیث مفصل بخوان از ایـن مجمـل کــه اگــر ک
 : باشد ، چنان بی پروا قصه بر ھم نمی بافد و تحلیل ھای من درآوردی درست نمی کند

ستغرق شـود کـه " [...]  بعبارة اخری ھر فردی از افراد آن مدینه چنان در عالم توحید م
ھیأت حاضره خود را فدای ھیأت سایره خواھنـد و امـور جزییــه شخصـیه را در راه منافــع 
نوعیه کلیة فدا کند تا مقام جزئیت به کلیت و شخصیت به نوعیت مبدل آیـد و قـوت ھــر 

در این صورت آن مدینه فاضله افالطونیه کـه مطلــوب . فرد مساوی تمام قوای افراد شود
افئده عالیه مشتاقین و مقصود نفوس و الھه عشاق الھی است ، تشکیل یابد و حسن 
معنی اتحاد و اتفاق از ابده بدیھیات و اولیاتی است که ھمه حیوانات این معنی را حس 
یوان کـه در میـان آنھـا  فه از ح نموده و پی به محاسن و منافع اتفاق برده انـد و ھــر طای
نوع آن حیــوان  ته ،  ین ایشـان تکـون یاف صمت و مخالفـت در ب شیطان داخل شد ، مخا
منقرض شد یا قریب به انقراض رسید مانند ماموت و طوایف اوران اوتان و یام یـام کـه دو 
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_________________________________________________________________________________________ 

    History Site of Mirhadi hoseini 

       

که  طایفه از بوزینه قریب به افق انسان اند و ھم چنین حال در بنی نــوع انسـان ، آنـان 
معنی اتحاد و مودت را درک نکرده و بقای خود را در فنای دیگری مـی پنـدارد ، آن چنـان 

 )23[...] ".(نامردم را نسناس و دیو باید گفتن 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مددپور ، محمد ؛ سیر تفکر معاصر در ایران ؛ کتاب پنجم ؛ مؤسسه فرھنگی منادی تربیت ؛ چـاپ 1.
  1379دوم ؛ تابستان 

حقدار ، علی اصغر ؛ فریدون آدمیت و تاریخ مدرنیته در عصـر مشـروطیت ؛ انتشـارات کویـر ؛ چـاپ 2.
  1383دوم ؛ 

یام ؛ چـاپ دوم ؛ 3. ؛ ص  1357آدمیت ، فریدون ؛ اندیشه ھـای مـیرزا آقاخـان کرمـانی ؛ انتشـارات پ
146  

شاھنشـاھی ؛ ص  2535آدمیت ، فریدون ؛ امیرکبیر و ایران ؛ انتشارات خوارزمـی ؛ چـاپ پنجـم ؛ 4.
457  

صادی در آثــار منتشـر نشـده دوران 5. فریدون آدمیت و ھما ناطق ، افکار اجتماعی ـ سیاسـی ــ اقت
  114، ص  1356قاجار ، نشر آگاه ، 

لس اول و بحـران آزادی ؛ 6. آدمیت ، فریدون ؛ ایــدئولوژی نھضـت مشـروطیت ایـران ؛ جلـد دوم ؛ مج
  371انتشارات روشنگران ؛ بی تا ؛ ص 

لد اول ؛ انتشـارات روشـنگران ؛ بـی تــا ؛ 7. آدمیت ، فریدون ؛ ایدئولوژی نھضت مشروطیت ایران ؛ ج
  470ص

  2و  1آدمیت ، اندیشه ھای میرزا آقاخان ، ص 8.

  18ھمان جا ، ص 9.

  15ھمان جا ، ص 10.

  147و  146ھمان جا ، ص 11.

  9ھمان جا ، ص 12.

  24ھمان جا ، ص 13.

که اصــال بھــایی بـود ولـی در 14. بھادر ازلی بود و سخنش را از قول ابوالحسن میرزای شیخ الرییس 
میان ازلیان تاب می خورد ، در ضمیمه کتاب ھفتاد و دو ملت تألیف آقاخان که در برلن چاپ نمود ، 

  .آورده است
  25آدمیت ، اندیشه ھای میرزا آقاخان ، ص 15.
  300ھمان جا ، ص 16.
  ، ص ی bayanic.comھشت بھشت ، نسخه پی دی اف در سایت 17.
  16تا  3ھمان جا ، ص 18.
  122آدمیت ، اندیشه ھای میرزا آقاخان ، ص 19.
  1ھشت بھشت ، ص 20.
  210و  209آدمیت ، اندیشه ھای میرزا آقاخان ، ص 21.
  97ھمان جا ، ص 22.
  80ھشت بھشت ، ص 23.
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