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 مقدمه

. تـاریخ نگــاری سـنتی و تـاریخ نگـاری جدیـد: توان به دو دوره عمده تقسیم کردنگارش تاریخ ایران را می
گاری سـنتی را  تاریخ نگاری درایران تا پیش از آشنایی ایرانیان با تجدد غربی یک دوره ھزار سـاله تـاریخ ن

بود تـاریخ نگـاری ایـران زمیــن   از سـده سـوم تـا ھشـتم ھجـری. پشت سر گذارد که رونـد آن یکنواخـت ن
ینی روش نقـد علمـی : ھای بسیار مترقی داشـتجھش یابی و واقـع ب برخـی از تـاریخ نگـاران در واقعـه 

ھـای گـیریبردند، برخی از آنان به تجزیه و تحلیل حوادث عالقه مند بودند و با نتیجـهدرستی را به کار می
پردازی گذاردنـد؛ دسـته دیگـری از آنـان بــه موضــوعات تاریخی گام درمسیر تعمیم یافته ھای خود و نظریه 

ھـای اما به رغم ھمه محاصن باال نقص عمـده آن فقـدان آگـاھی از جریـان. اجتماعی و اقتصادی پرداختند
شته.  اصلی تاریخ بود گر ر ند دی گاری نـیز مان فن بـه از سده ھشتم ھجری به بعد تـاریخ ن ھـای دانـش و 

ستایی پستی گرایید خالقیت و کنجکاوی علمی مسلمانان سده ھای اولیه اسالم به تدریج به کندی و ای
نش و آزاد اندیشـی سـرکوب شـد و قشـری گـری بـه گرایید و برای سده ھایی دراز، ھرگونه گرایش به دا

نی . سکه رایج عصر تبدیل گشت درواقع این امر خود یکی از مظـاھر انحطـاط عمومـی بـود کـه نظـام تمد
-دیگر ازسنجش تاریخی و نقد و ارزشیابی منابع و نتیجه گـیری  دراین دوران. اسالم را به تدریج فرا گرفت

ھای اجتماعی، و ھای تاریخی ھیچ خبری نبود؛ حقایق بسیاری از روی مصلحت اندیشی، ترس و ناامنی
فت. ھا بیان نگشتعدم فھم معنای واقعیت سیزده ھجـری ادامـه یا در مقابـل ایـن . این وضعیت تا سـده 

ھای میانه که غرق در جھالت بود رو به پیشرفت نھاد و با پتشرفت در علوم و فنون وضعیت، اروپا ی سده
درآسـتانه سـده سـیزده   به تدریج در مسایل اجتماعی نیز گوی سبقت را از مسلمانان ربود به طوری که

یدایش جریـان تـاره جب پ یان . ای درآن گشـتھجری در تاریخ نگاری ایران به تدریج نفوذ کـرد و مو ایـن جر
جدید ھر چند پیشرفتی بسیار کند و نامنظم و منقطع داشت اما موجب ورود جریان تاریخ نگاری ایرانی به 

شد . دوره جدید آن شد ید متذکر ته را با ین ایـن نک اما پیش از پرداختن به دوره جدید تاریخ نگاری ایران زم
یخ  یان ادیبـان تار بود درم که در اوایل قرن سیزده که ھنوز روش تاریخ نویسی غربی نفوذی درایران نکرده 

یکی از تـاریخ نویسـانی کـه بـه ایـن مھــم توجـه نمـود . نگار توجھی به اصالح شیوه تاریخ نگاری پدید آمد 
 کندمیرزا فضل هللا متخلص به خاوری است که در مقدمه کتاب تاریخ ذوالقرنین بیان می

منظور از وقایع نگاری اطالع خاصه و عامه ازاوضاع مملکت است نه مقصود انشاء پردازی 
پر . و اظھار فضیلت ست و پـر منفعـت باشـد نـه مطـول و  تاریخ دولت باید مختصر و با سال

گارش . بالغت و بی خاصیت تاریخ نگار راھم الزم است که راست گفتاری پیشه کنـد و از ن
اقوال کاذبه اندیشه، نه وقایعی از دولت را سھل شمارد و کان لم یکن انگارد، نـه تطـویالت 
ال طایل که مورث کدورت و ماللت دل است بر صفحه نگارد؛ و وقایع نگاری را مایه جلب نفع 

فرشته را دیـو نخوانـد و دیـو را . نسازد، وبه تعریفی که در خور پایه ھر کس نیست نپردازد 
ست . فرشته نداند به را گذارد و  نار  نی اسـت بـه ک که الزم ذات حیوا اغراض نفسانی را 

 ]1[گفتاری و درست نگاری قلم بردارد

ندگی، نـوع پـرورش ، حالـت  نوع ز صوال  شت و ا لب نگ اما باید دانست که این روند ھرگز رویه فراگیر و غا
ندگی آن را   روانی، شیوه تولید و روابط طبقاتی سنتی، حتی به گوینده این سـخن نـیز اجـازه تـداوم و بال

 .ازاین رو بود که تاریخ نگاری جدید ایران متاثر از جریانات فکری مغرب زمین گشت. دادنمی
ای که از اوایل قرن سیزده درتاریخ نگاری به وجود آمد یکی از مظاھر برخورد ایران با به ھر حال، جریان تازه
گاری جدیـد در زمینه. تمدن مغرب زمین بود تاریخ ن نگ اروپـایی و از جملـه  ھای چنـدی موجـب نفـوذ فرھ

 : جامعه ایران گشت که عبارتند از
ھای ایران از روسیه و آگاھی از قدرت اروپا که پرسش از راز ترقی مغرب و انحطـاط شکست
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  ایران را مطرح کرد
ترجمه آثارتاریخی برخی از مورخان خارجی مانند تاریخ مختصرایران نوشته مارخام  
یدی را دربـاره تاریـخ کشفیات تاریخی و خواندن سنگ نوشته قایق جد ھای باستانی کـه ح

  ایران باز نمود
تاسیس مدرسه دارالفنون که عامل مھمی در آشنایی با تاریخ اروپا گشت  
ھای ماموران ایران به اروپا که بعضا حاوی اطالعات تاریخی ملل فرنگ بودسفرنامه  
تاریخ و سیاحت نامه ھایی از  ھای اروپاییان و نوشتجات ماموران خارجی که اطالعات گـران ب

  جغرافیا و احوال محلی ایران را دربردارد
ای از ادبیات تاریخی اروپا را به ما شناساندھای تاریخی که رشته تازهرمان  

  
 مجموع عوامل باال سه اثر مھم برای تاریخ نگاری جدید ایران داشت 

ای گسـترش ا تااندازهزمینه معرفت به تاریخ عمومی دنیا را وسعت داد و افق تفکر تاریخی ر
  داد

 سبک تحقیـق و نگـارش آن و عیـب یـابی تـاریخ نگـاری موجب پیشرفت مفھوم فـن تـاریخ و 
  قدیمی گشت

به پیدایی عالقه جدید و توجه ویژه به تاریخ ایران شد  

سید جمال الدین اسدآبادی نخستین کسی است دردنیای جدیـد اسـالمی اسـت کـه تـاریخ اسـالم را 
تاب  مه ک بده را تشـویق کـرد بـر ترج مد ع " درقالب واحد تمدن وفرھنگ اسالمی عنوان کرد او شـیخ مح

ظی بنویسـد" گیزو ھمـو . ، مورخ و سیاست مدار فرانسوی که نظرگاه اسدآبادی مقتبــس از او بـود ، تقری
میرزا فتحعلـی آخونـدزاده . بود که میرزا آقا خان کرمانی را به نگارش تاریخ ایران به سبک جدید ترغیب کرد

یرادات" با نگـارش شـرحی بـا عنـوان  1279نیز از نخستین کسانی است که در سال  برروضـه الصـفای " ا
به این ترتیب سبکی از تاریخ نگــاری درایـران ایجـاد شـد کـه . ناصری، به سنت تاریخ نگاری پیشین نقد زد

بدالھادی حـائری ، ماشـاءهللا  یت، ع سروی، فریـدون آدم بعدھا به وسیله ناظم االسالم کرمانی، احمد ک
یدن گرفـت و ... آجودانی ، عباس ولی ، جواد طباطبائی و عارض بال ھر چند با گرایشـات مختلـف و گـاه مت

که خـود شـاخه. رشد کرد ای از تاریـخ دراین میان توجه عمده نوشته حاضر بر تاریخ اندیشـه ایـران اسـت 
سبک تـاریخ نگــاری فریـدون آدمیــت و . باشـدنگاری معاصـر ایـران زمیــن مـی کـانون توجـه مقـال حاضـربه 

 .عبدالھادی حائری است که در ذیل بدان میپردازیم
  
 ھای تاریخ نگاری فریدون آدمیتویژگی. 1  

ین تاریـخ آدمیت مورخ اندیشه ھای جدید اجتماعی وسیاسی ایران است و مجموع آثار او د رواقع بیــان ا
ند کـه درایـن ھای خود گوشهاو در ھر یک از کتاب. باشدمی ھر چ ای از ایــن تـاریخ را روایـت کـرده اسـت 

 .کندروایت گری دیدگاھی خاص را پیگیری می
 :دانداو انگیزه اصلی خود درکاوش تاریخ افکار جدید ایران را دوامر می. 1-1 

شروطیتفقدان تحقیق علمی در تاریخ نگاری اندیشه درنوشـته بوط بـه م تاریخی مر ھـای 
  ھای فکری آن جنبش غور کرده باشندکه در ریشه) اعم از فارسی و فرنگی( 

باس بینادھـای تجربه جامعه ھای مختلف شرقی در چگونگی اخذ تمـدن غربـی بـه ویـژه اقت
این امـر از . سازندترین مظاھر و متعلقات مدنیت انسانی را میمدنی آن که به نظر او ارزنده

خی از  آن جھت برای آدمیت دارای اھمیت است که نشان دھد در چه شـرایط اجتمــاعی بر
ملل مشرق زمین دربرخوردبا تمدن اروپایی به راه ترقی افتادند و بعضی دیگر به بیراھه، و از 

 ]2[.قافله واماندند
 

 

 

ین . داندآدمیت تحقیق درسیر فکرایران را با دو مانع عمده ھمراه می. 1-2   صیل ا نخست این که منابع ا
مواد و مصـالح الزم را در اختیـار ندارنـد و دوم آن کـه  رشته تاریخ منتشر نشده است از این رو نویسندگان 
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. ]3[بیشتر مورخان مسایل تاریخ نگاری جدید و روش علمی آن اساسا مطرح نبوده است  برای
 

  
-تکنیک ویژه مطالعه تاریخ اندیشه از نظر آدمیت متـاثر از ایـن انگــاره اسـت کـه اندیشـه و اندیشـه. 1-3

نیز دارد از ایـن رو  گرھردو زاده اجتماع ھستند ولی به این وجود اندیشمند شخصیت فـردی خـاص خـود را
مل تنھا عامل مادی در نگارش تاریخ اندیشه موثر نمـی غیر از جامعـه عوا مورخ  باشـد و درپـرورش منـش 

-دیگری مانند محیط خانوادگی، وضع زندگی، حالت روانی، ھوش و استعداد شخصی مورخ نیز موثـر مـی

: کندآدمیت براساس انگاره باال برای تاریخ نگاری جدید ایران سه مرحله ذیل را پیش بینی می]4[.باشد
 

یان ھـای آنمرحله نخست بررسی زندگی متفکران با توجه به عوامل موثر در اندیشـه*   ھـا کـه دربـاال ب
 شد
ھـا، و عناصـر ھا براساس زمینه فرھنـگ اجتمـاع، سرچشـمه اندیشـهمرحله دوم نقد وتحلیل اندیشه*  

 سازنده فکری و تحول ذھنی متفکران در گذشت زمان

 ]5[مرحله سوم بررسی تاثیر فکر در اذھان دیگران و در اجتماع به طور کلی* 

  
کران . 1-4 رسالت مورخ از نظر آدمیت این است که زمینه اندیشه پرور اجتماع را روشن کرده و افکار متف

یدایی و تکــوین ایـدئولوژیرا جزء به جزء به دست دھـد و تـاثیرآن یده او . ھا بسـنجدھـارا درپ مـورخ بـه عق
توجه مورخ . ھمچنین موظف است که عناصر مختلف ایدئولوژی را تجزیه کرده و نظام واحد آن را عرضه کند

به یابد زیرا در نظـر او چـون ایـدئولوژیھمه جا باید به روح تاریخ باشد اما کار مورخ دراین جا پایان نمی ھـا 
ھـا مرحله عمل برسند ھمواره از اصول اولیه خود منحرف شده و تغییرعھد باید رابطه آن اصول وایـدئولوژی

 .را دربرخورد با اجتماع و سیاست بررسی کرد
ھـای ھا و نظرگـاهبه عقیده آدمیت نگارش تاریخ و از جمله تاریخ اندیشه به ناچار تحت تاثیر سلیقه. 1-5

ند مـی. ھای اوستشخصی مورخ و نیز نوع ارزش گذاری میآدمیت تاریخ نگار را به ھنرمند ھمان ند و  -ک
صاحب اندیشـه باشـد تـا بتوانـد ارزشگوید مورخ ھنگامی می تواند ھنرمندانه به کار خود بپردازد که خود 

ازاین رو تاثیر شخصیت . تاریخ نگار واقعی از نظر او معمار فکراست نه تنھا مدرس آن . اندیشه را درک کند
ای بـی شـباھت بــه تــاثیر نویسـنده دراثـر ھــنری او نیســت و ایـن عقلـی مـورخ در تصـنیف خــود تـا درجـه

می خود  ند . دھـدھمسانی از نظر معنایی است که تاریخ نگار به تـالیف  گاری مان از سـوی دیگـر تـاریخ ن
قایق علمـی کـاری نداشـته باشـد آدمیـت . دانش تجربی نیست که دانشمند تجربی به اصالح و فساد ح

گذاری ارزشمی گاری الزم اسـت و درآن حکــم  ندگوید حکم درتاریخ ن گـذاری  مقصـود اواز ارزش. ھـا دخیل
گذاری  فاوت  شت وزیبـا ، کامیــابی و نـامرادی ، و ت درباره حقایق تاریخی طبقه بندی حقایق تاریخی به ز

شت او می. ھا از غیرآن استمیان تجارب زشت وزیبا و کامیابی ست و سرگذ یان ا کار مـورخ بـا آدم گوید 
جارب متفـاوت و نفـی ارزشآدمی پراز زشتی ین ت ھـا ھا واندکی زیبــایی اسـت آدمیـت توجـه نکـردن بـه ا

. ]6[داند که خود سخت از آن گریزان است درتاریخ نگاری را منتھی به نھیلیسم می
 

  
 :داندآدمیت ھدف خود از تاریخ نگاری اندیشه را سه امر مھم می. 1-6

گران ایران زمین تا زمان مشروطیت و بیان تاثیر ھریک در تحـوالت نخست بازنمایی مقام حقیقی اندیشه
دومین ھدف او از تـاریخ نگـاری اندیشـه ارتقـای تاریـخ . فکری جدید و تکوین ایدئولوژی نھضت مشروطیت 

که درایـن نگاری اندیشه و تکنیک ند  موزان بفھما که بـه نوآ ست و سـرانجام ایـن  ھای جدید آن درایـران ا

 ]7[اندسرزمین ھمواره مردمی ھوشمند و آزاده و صاحب اندیشه بلند بوده

  
یت بـرای . روش تاریخ نگاری آدمیت تحلیلی وانتقادی است. 1-7 این دو ویژگی بـه کـرات درسـخنان آدم

تاریخ نگـاری درمقدمـه کتـاب . اندشناسایی شیوه تاریخ نگاری او بیان شده مراد اواز تحلیلـی بـودن روش 
 گویداو دراین زمینه می.امیرکبیر و ایران به روشنی توضیح داده شده است 

خی در واقعه. روش من تحلیلی انتقادی است  ضیه تاری یابی نھایت تقید را دارم که ھر ق
شیده نداشـتم راتااندازه ای که مقدور بوده است ھمه جانبــه عرضـه بـدارم؛ حقیقـتی را پو

که حقیقـتی را دانسـته . ازآن که کتمان حقیقت تاریخ عین تحریف تـاریخ اسـت خی  و مور
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متراز آن نیسـت  باشد و نگوید یا ناتمام بگوید راست گفتار نیست، مسئولیت او چندان ک
کرده باشـد سخنی نگفتـم کـه مسـتند نباشـد و . که دروغ زنی پیشـه  درسرتاسـر کتـاب 

ستقالل رای دارم، آن جھتـی . سندی ندادم که معتبرنباشد ولی درتحلیل تاریخ مختارم و ا
ھایی است که اعتقـاد دارم و ھای تاریخی ارزشمعیار داوری. نمایداز تفکر تاریخی مرا می

ھایی که مبنای عقلی دارند نه عاطفی، اما ھیچ اصرار ندارم که ام، ارزشھا خو گرفتهبا آن

 ]8[مورد پذیرش ھمگان باشد

دھد و میرزا فتحعلی آخونـد زاده را او در جای دیگر مراد خود از انتقادی بودن تاریخ نگاریش را توضیح می
درباره شخصیت دیگری، میرزا آقا خان کرمانـی . داند پیشرو واقعی انتقاد از سنت ھای تاریخ نویسی می

 ]9[شناساندھای آن میھای تاریخ نویسی و ویران کردن پایهنیز او را نماینده طغیان علیه سنت

  
  
داند کـه جدید سیاسی و اجتماعی می  ھایآدمیت مجموعه تاریخ نگاری خویش را تاریخ اندیشه. 8 -1

قی .است 1297 -1275درارتباط با سیاست ترقی خواھی و کارنامه اصالحات از سال  ایـن مجموعــه تحقی
ماعی مشـرق در ریشه ظر او بخشـی از تحـول فکــری و اجت ھای فکری نھضت مشروطیت است که بـه ن

شده اسـت  زمین ستقرا واقـع  شورھای مشـرق زمیـن مـورد مطالعـه و ا . درزمان ما است که در ھمه ک
به نظـر . کشورھایی که بنیادھای کھن اجتماعی شان دربرخورد با فرھنگ ومدنیت غرب تطور یافته است

سی او دامنه این گونه مطالعات ھمچنان گسترش و تنوع می یابد و دراین عرصه تـاریخ نگـار و متفکـر سیا

 ]10[وجامعه شناس ھمگی در جست و جوی حقایق و یافتن مبانی و علل تحول تاریخی ھستند

  
بـه عقیــده او تـاریخ جدیـد آسـیا، تـاریخ تسـلط . فلسفه تاریخ آدمیت، تحول تک خطی تــاریخ اسـت. 1-9

درایـن ). خواه آن را عامل سازنده بدانیم یا ویرانگـر( تمدن جدید مغرب زمین بر فرھنگ کھن مشرق است 
صر جدیـد . ھای تاریخ استتاریخ نگاری سخن درشناخت یکی از عظیم ترین پدیده تاریخ تحول مغرب به ع

ینی واصـالت عقـل بـود و . که به تعبیری با تحول ذھنی آن آغاز گشـت نش علمـی یق جھـت اصـلی آن دا
مدن . موضوعش تجسس درقوانین طبیعت و کوشش آدمی در تسخیر طبیعت ین ت یت غایـت ا به نظر آدم

چه بـه  زندگی نیکو داشتن بود یعنی درتمدن جدید ذھن آدمی در جھت فلسفه عملـی تغیـیر یافـت و آن 
پذیرفتنی تلقـی  چه عقـل آن را نپـذیرفت نا شد و آن  سته  عقل نادانستنی آمد گفت و گویش بیھوده دان

یده مدن . گشت و درشماراوھام خوانده شد وھر چه مخل زندگی آدمی شناخته شد نکوھ صه ایـن ت خال
بس ھادن و  شن ســرای خـرد ن تحـول فکـری و . آن است که آدمیزاد است و زندگی دنیایی او و گام به رو

افـق فکــری : اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و اخالقی مغرب سربه سر از این انگار ه سرچشمه گرفـت 
ھیات اجتماع تغییر یافت و فلسفه زندگی تغییر کرد؛ وجھه خاطر انسان نسبت به جھان طبیعـت دگرگـون 

قی تـازهشد و دانش علمی دربھبود زندگی به کار بسته آمد؛ ارزش ید و کـردار ھای اخال ای شـناخته گرد

 ]11[.اجتماعی آدمی به بستر نویی اقتاد

درایران نیز مانند ھمه جوامع شرق بدون استثنا، مقدم برچنان تحول ذھنی کلی، با برخی مظاھر تمدن 
ین نبـود . ھا ھمت گمارده شد غربی کم وبیش آشنایی پدید آمد و پدیدد و به اخذ آن یت ا بـه عقیـده آدم

بودمگر به ضرورت تاریخی، یعنی گرایش به آن جنبه ندی آنـی  صرف زاده نیازم . ھای مـدنیت بیگانـه کـه 
مت نظـری و طبیعـی و  دراین دوره دانش پیشینیان دست نخورده ماند، ھنوز تردیدی دراساس آن چـه حک

چنین انگاشته شد که پیشرفت . ھا با آن خو گرفته شده بود، عارض نگشتشد و قرنریاضی خوانده می
ییز داده نشـد ید تم . مغرب تنھا درعلم طبیعی و صنعت است و پیوستگی میان آن با متعلقات مـدنیت جد

مدنیت اروپـا افــزوده  شد، برنفـوذ  به نظر او اما ھمین که آشنایی با فرھنگ جدید مغرب رفته رفته بیشتر 
در . ای پدیـد آمـدشد و ضرورت طبیعی پذیرش تمدن غربی را الزام آور ساخت و مقدمه تحول ذھـنی تـازه

میرزا تقـی خـان امیـر  کل باید به نظر او این دگرگونی ذھنی دردوره تحول مھم تاریخی از عصــر اصـالحات 
به وجـود آمــد به تـدریج  صر سـبک جدیـد سپھسـاالر  ین تحـول . کبیر تـا ع درایـن دوره نمودھــای عیـنی ا

سیک درھــم شکسـت ؛ در قلمــرو فلسـفه و علـم و سیاسـت مفاھیــم : آشکارگشت  اعتقاد به علـم کال
سخن مت آشـکارا  ھـا گفتـه شـد، جدید غربی شناخته شد، دربطالن نظرات مدرسی ونفـی سـنت حکو

درھمه جھات نگرش عقلی و تحققی صرف به چشم خورد، و به ویژه تاثیر عقاید فلسفی دکارت و قوانین 
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ست کنـت و اصـول طبیعـی دارویـن  می اگو فیزیکی نیوتن و آرای سیاسی عصر روشنگری و مشرب عل
نای . خیره کننده بود به نظر آدمیت سیر تحول مزبور و ماھیت آن به درستی شناخته نشده است و به مع

شه مـی گاری اندی ید از زمینـه تحـولاجتماعی آن توجه نگردیـده ، از ایـن رو تـاریخ ن فکـری و فلسـفی   با
دراین سیر باید ھمه جا به جریـان . پدیدآمده بحث کند و ھمبستگی آن را با تعقل اجتماعی کنکاش نماید

ین نکتــه . تاریخ متحول توجه کرد و ھمواره عوامل پیش برنده وبازدارنده آن را شناخت  ھت او بـه ا دراین ج

 ]12[. ای تاریخی است و از جھت دیگر سازنده آندھد که اندیشه از جھتی پدیدهنیز توجه می

  
ای برای کل تاریـخ آدمیت به دوره بندی مطلق تاریخ اعتقادی ندارد از این رو سیر تاریخی عمومی. 1-10

دھد که به قـول ای خاص از دوره جدید تاریخ ایران به دست میدھد اما درعوض دوره بندیایران ارایه نمی
ھای . خودش مانند ھر دوره بندی تاریخی دیگری نسبی واعتباری است  قرار دادن دوره  با کنـار ھــم  اما 

آدمیـت . رسـدتاریخی که ھر یک با خصوصیات متمایز خود، در مجموع به سیر واحد تحول تاریخ ایـران مـی
ھنی ایرانـی پـس از آشـنایی بـا تمـدن  درارتباط با دوره بندی جدید تاریخ ایران ، یعنی دوره بندی تحـول ذ

 .دھدغرب چارچوب ذیل را ارایه می
 آغاز اصالحات یا دوره عباس میرزا. 1
 اصالحات عصر میرزا تقی خان امیر کبیر که دوره اصالحات ھمه جانبه است . 2
 شوددوره برزخ تاریخی که خود به سه دوره فرعی تقسیم می. 3
 )1287 – 1268( فترت ھفت ساله درصدارت اعتمادالدوله نوری . 1-3  
 ) 1287 – 1275( ترقی خواھی سه ساله . 2-3 
 )1287 – 1278( بحران ده ساله . 3-3 
 )عصرسپھساالر(تحرک تجدد خواھی و ترقی طلبی . 4
 تکوین ایدئولوژی مشروطیت. 5

سیم مـیبه عقیده آدمیت ھریک از این دوره شـود و درپـی ھـر خیزتـاریخی مرحلـه ھا به چند مرحله تق

]. کنـدکند که حکایت از پیکار دونیروی متقابل اصالح طلبی و سنت گرایی میسکون و پس روی بروز می

]13 

ھـای فکـرآزادی و مقدمـه کتاب. داندآدمیت مجموعه آثار خود را کوششی در جھت ترسیم تاریخ باال می
ھای مـیرزا فتحعلـی ھای میرزا آقا خان کرمانی، اندیشهھای طالبوف، اندیشهنھضت مشروطیت، اندیشه

آخوندزاده، فکر دموکراسی اجتماعی درنھضـت مشـروطیت ایـران آثـاری ھسـتندکه بـه بررسـی دوره اول 
ــدمــی ــانون عصــر . پردازن ــران متکفــل بررســی دوره دوم اســت؛ اندیشــه ترقــی و حکومــت ق ــیر وای امیرکب

به سپھساالربه بررسی دوره سوم و چھـارم مـی یت ایـدئولوژی نھضـت مشـروطیت ایـران  پـردازد، ودرنھا
 .پردازدبررسی دوره پنجم می

  
 ھای تاریخ نگاری عبد الھادی حائریویژگی. 2

یه دیـد . عبد الھادی حائری نیز مانند فریدون آدمیت به تاریخ جدید اندیشه ایران عالقه مند است امـا زاو
 . او به این تاریخ با رھیافت آدمیت تفاوت دارد

به سـالحائری بیان می. 1-2 ھه کند که عالقه او به بررسی تاریخ اندیشه معاصر ایـران  غازین د ھـای آ
ایـن . گردد که نخستین بار با مساله دو رویه بودن تمدن بورژوازی غرب مواجه شـدخورشیدی برمی 1340

مدن: دو رویه از نظر حائری عبارتنداز او معتقـد اسـت . رویه دانش و کارشناسی و رویه استعمارگری این ت
ستند در  که اندیشمندان غربی ھمواره خواھان نمایش رویه دانش غربی و اخفای رویـه اسـتعماری آن ھ
یه آن تمـدن و  حالی که به عقیده او شناخت کامل و شایسته تاریخ جدید ایران نیازمند شناخت ھــر دو رو

 ]14[.درک سنتزشان درعصر جدید ایران است

  
نشمسلمانان سده  حائری. 2-2 گر ھای نخستین اسالم را مردمانی آگاه و نسبت بـه دا ھـای ملـل دی

کنــد بـه عقیــده اوایــن ویژگــی آنــان را در زمینــه دانــش و کارشناســی بــه کنجکـاو و مشـتاق معرفــی مــی
ھـای درپرتوی این روحیه مسلمانان از یونانیان، ایرانیان، وھندیان دانش. ھای فراوانی رھنمون کردکامیابی

از این رھگذر . بسیاری آموختند و دراین روزگاران به عنوان پیشروان دانش درسراسر جھان شناخته شدند
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بــود کـه مســلمانان، دانـش را بــه جھـان غـرب عرضـه کردنـد ، امــا خالقیــت و کنجکــاوی علمـی آغازیـن 
به نظر حائری نقطه آغازین این تحول بروز کارزار . مسلمانان به تدریج دچار کندی شد و به ایستایی گرایید

گری مذھبی سنگین میان ھواداران آزاداندیشی مانند فیلسوفان و صوفیان از یک سو و دلبستگان قشری
به نظر او سلجوقیان با اتخاذ سیاست ھمسازگری مسلمانان با تاسیس مدارس نظامیـه . از دیگر سو بود

ندھرگونه گرایش به دانش شی را سـرکوب کرد طاط . ھای گونـاگون و آزاداندی که انح بـه ایـن ترتیـب بـود 

 ]15[.ھا تمام جھان اسالم را فرا گرفتتدریجی تاریخی مسلمانان آغاز شد و طی سده

  
حائری معتقد است که دربرابر این وضعیت تمدن غربی به تدریج با اتخاذ دانش از مسـلمانان رو بـه . 3-2

-پیشرفت گذارد و با اوج گیری جنبش بورژازی دراروپا موفق به اکتشافات جدید، پیدایش و گسترش دانش
داری، فراگیرشدن حوزه فعالیت و نفوذ طبقه نوپـای ھای نو، گسترش جامعه شھرنشینی و رشد سرمایه

ھـای علمــی و صـنعتی و پزشـکی، از سـده تمدن غربـی عـالوه بـر پیشـرفت. بورژوا در اروپای غربی شد
ھای بیدارگر درزمینه علوم اجتماعی شد که در اصطالح به عصر روشنگری تعبیر ھجده تولید کننده نوشته

اما بـه . دراین سده بود که نواندیشی در زمینه تاریخ و سیاست و حقوق طبیعی حاصل گشت . شودمی
ین تمــدن، بـه   او بـرای. توصیف باال آینه تمام نمای تمدن جدید غرب نیسـت    نظر حائری مل ا ترسـیم کا

به عقیده . ھا در نمایاندن چھره استعماری این تمدن تاکید داردھای فراماسونی و نقش آنتشکیل انجمن
سایه شـعارھای اسـتقالل حائری دوانقالب امریکا و فرانسه وسـیله ھانی بـورژوازی در سلط ج ای بـرای ت

ستعمارگری و بـرده. وآزادی شد داری حائری عامل گسترش تمدن سرمایه داری در جھان را به دو عامـل ا
شرق فرو می کاھد و درخصوص تاثیر این دو عامل در جھان اسالم به شواھدی تاریخی ازدشمنی دیرینه 

جدی بـه . کنـدو غرب و ستیزگری اروپاییان با اسالم اشاره می بـه عقیـده او درتــاریخ نگـاری جدیـد توجـه 
از نظر حـائری نکتـه دارای اھمیـت آن اسـت . مساله برده داری و استواری تمدن غربی بر آن نشده است

مهکه اندیشه بورژوازی ایسـتادگی نکردنـد گران عصر روشنگری اروپا به تنھا دربرابـر برنا ھـای اسـتعماری 
مبر، . بلکه خود نیزمشوق آن بودند یدرو، داال او دراین مورد به افرادی چون مالتوس، تاونزنـد، مونتسـکیو، د

به عقیـده حــائری واژ گـون جلـوه دادن تـاریخ در مسـاله . کندولتر، آدام اسمیت، گیبون، و ھگل اشاره می
خودکامگی شرق از یک سو ، و واژگون نمایی تاریخ درمورد خودکامگی روشنفکری و شیوه برخورد اروپا با 

 ]16[.ھای تاریخ نگاری شرق شناسی استجھان اسالم از سوی دیگر مھمترین ویژگی

  

ھــای او معتقـد اســت کــه جنبــش. دانــدحـائری تــاریخ جدیـد ایــران را وابســته بــه تمــدن غـرب مــی. 4-2
سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی دربسیاری از نقاط جھان آغاز گشـته بـود و ایـران بـا موقعیـت جغرافیایـی 

یده مشـروطه. توانست درانزوا بماندوسیاسی و اقتصادی ویژه خود نمی خواھـی ، از جمله این تغیـیرات ا

میاو با پی]17[. ملت گرایی، واستقالل جویی بود شان  دھـد کـه بـه گـیری حـوادث تـاریخ ایـران زمیــن ن
که نسـبت بـه  واسطه انحطاط داخلی بشدت نیازمند رویه کارشناسی تمدن غرب بود واین درحـالی بـود 

گردان بودنـد و سـفرھای ایرانیان از آموختن زبان. رویه دیگراین تمدن کامال رویگردان بودند ھای اروپـایی روی
این ماموران بیشتر شیفته رویـه کارشناسـی غــرب . ایرانیان درجھت شناخت تمدن اروپایی ناسودمند بود

یان از برنامـهغالبـا برادشـت. شدندشده و دچار خودبـاختگی مـی یس و ھـای ایران ستعماری انگل ھـای ا
ھای اسـتعمارگر اروپـایی در منطقـه خلیـج ھای استعماری دولتفرانسه اشتباه بود و نسبت به سیاست

جاری داده فارس و اقیانوس ھند واکنش ندی، و قا ھای اشتباھی به وسیله حاکمان صـفوی، افشـاری، ز
یه حائری بیان می. شد کند که تنھا تعداد اندکی از اندیشگران ایرانی به طور درست و کامـل توانسـتند رو

یی بـه وسـیله . استعماری تمدن غرب را بشناسند شد کـه الزامـات نوگرا ظر حـائری موجـب  این امـر از ن
یا طـرد رویـه  ایرانیان بدرسـتی شـناخته نشـود و گـاھی نسـبت بـه پـذیرش رویـه کارشناسـی غــرب ، و 

نسبت سنجی اشتباه از خود و تجدد ، و ھویـت : استعماری آن تردید شود که نتیجه ھردو امر یکی است

 ]18[. یابی نادرست خود در تاریخ جدید ایران

به   توجه حائری. 5-2 عد خـارجی  به مساله دانش و استعمار غرب به معنی آن نیسـت کـه او تنھـا از ب
به عنوان نمونه او درکتـاب تشـیع و مشـروطیت عوامـل مشـروطیت . نگردمسایل تاریخی ایران معاصر می
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به نظر او ازنظر خارجی انقالب مشـروطیت . کندایرا ن را در دو دسته علل خارجی و داخلی تقسیم می
ھان درنیمـه دوم سـده ایران دنباله جنبش 19ھای گسترده مشروطه خواھی دربسیاری از کشـورھای ج

1869،اتـریش و مجارسـتان 1864،دانمـارک 1859 -1870، ایتالیــا 1884و  1867انگلسـتان : میالدی اسـت
1905، روسیه 1889، مصرو ھندوستان به دفعات، ژاپون 1908و  1876، ترکیه 1875، فرانسه 1871،آلمان 
صر اسـت ، . 1911 -1905، چین  طی توسـعه در جھــان معا یان تـک خ این توالی نشان دھنده پذیرش جر
اما با وجوداین، حائری مشروطه خواھی را ھمچنیــن . ای که مورد پذیرش نظریه مدرنیزاسیون استانگاره

داند و علل داخلی این رویداد را مسایلی مانند حکومت اسـتبدادی زاییده نیاز درونی جامعه ایرانی نیز می
، فساد کارکنان دولتی، ناخشنودی علما و بازرگانان و بیشتر مردم کشور از پادشاھان قاجار، تھدید منافع 

بـه ایـن ترتیــب او بـه . بردطبقه متوسط به خصوص بازرگانان ملی به وسیله امتیازھای بیگانگان را نام می
رسد به جای تبعیت از نظریه مدرنیزاسیون و پذیرش ھمه لوازم آن که در مورد آدمیت چنین است نظر می

صر جوامـع  صائب معا لل ھمــه م ، بیشتر پیروی نظر رھبران جنبش بازخیزی اسالمی است کـه علــت الع
از این رو حائری برخالف آدمیت عامالن نوسـازی .  داننداسالمی از استبداد داخلی و استعمار خارجی می

دھد، ھا نسبت میای که آدمیت بدانداند و به خالف نقش منفیو تحول را نه روشنفکران بلکه علما می
سالر و علما را تنھا وسیله اعالم افکار عمومی می دانـد کـه حـتی روشـنفکرانی ماننـد آخونـدزاده و سپھ

. توانستند بدون اتکای به علما کاری از پیش ببرندمستشارالدوله و مجد الملک و ملکم خان و دیگران نمی
شروطیت نـیز بـه  و درست به دلیل ھمین اھمیت رھبران مذھبی است که با بروز اختالف میان شـان ، م

شه گـران حائری در کتاب آزادی. رود تدریج روبه افول می ماعی از دیـدگاه اندی سی و اجت ]19[ھـای سیا

غرب و نحـوه درک و انتقـال آن بـه وسـیله متفکـران جویی ریشـهعالوه بر پی ھـای خـارجی واژه آزادی در 
 .پردازدیابی این واژه در تاریخ ایران پیش از اسالم میمسلمان ، به ریشه

 نتیجه گیری . 3
با توجه به نکاتی که ذیل مکتب نگاری ھر یک از دو تاریخ پرداز معاصر ایران زمین، آدمیت و حائری، گفته 

تب نوسـازی اسـت و تعالیـم گردد که نوع تاریخ نگاری آدمیت بیشتر متاثر از آموزهشد آشکار می ھـای مک
حائری به ویژه با تاکید او بر جنبه ھای استعماری مغرب زمین نسبت به جوامع پیرامونی ، متاثر از دیـدگاه 
فزود  مکتب وابستگی است البته در مورد حائری برای ارایه کامل سیمای تاریخ نگاری او این نکته را بایـد ا

سید که دیدگاه حائری عالوه بر این مکتب به مساله داخلی استبداد و شاخه بع  ھای فرعی آن نـیز بـه ت
جمال الدین اسدآبادی و محمد عبده و عبدالرحمن کواکبی و میرزای نائیبی و دیگر سران نھضت بـازخیزی 

نگرد تا از به این ترتیب او بیشتر از زاویه دید این بزرگان به تاریخ معاصر جھان اسالم و ایران می. پردازدمی
ین آدمیـت اما تحلیل چرایی این مطلب شاید به عواملی برمی. دیدگاه مکتب وابستگی گردد که پیش از ا

ندبدان تاریخی را بـه عواملـی مان صیت   ھا اشاره کرده بود، آن جا که دالیل انتخـاب و ارزش گـذاری  شخ
 . کندفردی ، محیط خانوادگی، وضع زندگی، حالت روانی، ھوش و استعداد شخصی مورخ منتسب می
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