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 حسن دسی فکری و سیاسی زندگی از گزارشی/ اعتدال تا افراط از روشنفکری؛ و سیاست

 زادهتقی
 

 روزبهانی افتخاری علی

 
 زا مختلفی هایبرش در را او نام باشید، داشته معاصر تاریخ خواندن به هم ایعالقه اندک اگر

 آغاز پارلمان اب زادهتقی سیاسی فعالیت. دهزاتقی حسن سید بینید؛می ایران ساله یکصد تاریخ

 ورایش مجلس دوره اولین در تبریز اصناف از نمایندگی به او رسید، پایان به پارلمان با و شد

 نارهک سیاست از شدن گیرزمین دلیل به سالگی نود در که هنگامی و شد وارد پارلمان به ملی

. نبود انپارلم در عضویت به محدود زادهتقی طوفانی زندگی. بود سنا مجلس نماینده نیز گرفت

 خالفانم و موافقان ایرانی روشنفکری فضای در افکارش و بود سفیر و وزیر متمادی هایسال او

 فکری و سیاسی عملکرد خصوص در اما ایران تاریخ موثران و مورخان قضاوت. داشت فراوان

 به ار او زندگی قرن یک به نزدیک یدبامی که است چنان تاریخی مختلف هایدوره در زادهتقی

 داقمص را زادهتقی زندگی کاتوزیان، همایون محمدعلی چنانکه. کرد تقسیم مختلفی هایدوره

 (3.)داندمی «عمر یک در زندگی سه»
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 ناصری عهد در جوان روشنفکری

 زتبری در مسجدی جماعت امام پدرش. شد متولد تبریز در شمسی 3۵۲۱ در زادهتقی حسن سید

 پدرش. ردک آغاز مذهبی تحصیالت با ایرانی روشنفکران از دیگر بسیاری مانند به زادهتقی. بود

 اخذ برای را فرزندش داشت آرزو بود نجف نام به علمای از انصاری حسین شیخ شاگرد که

 الگیس چهارده از و عربی مقدمات تحصیل سالگی هشت از زادهتقی. بفرستد نجف به اجتهاد

 جدید، طب قدیم، حکمت در. کرد شروع را هیئت و نجوم و ریاضیات عقلی، معلو تحصیل

. دش آشنا جدید علوم با تبریز آمریکایی مدرسه در. خواند درس جدید هیئت و تشریح علم

 چشم از دور به اما او. گرفت فرا حسن میرزا حاج و اصولی محمود میرزا نزد را فقه اصول

 همت غربی علوم و فارسی زبان یادگیری به تربیت خانمحمدعلی میرزا همراه به و پدرش

 .گمارد

 ومتحک هایسال آخرین در ایرانی روشنفکران که بود ساله بیست جوانی زادهتقی حسن سید

 ریزتب. بودند داده سر تجددخواهی فریاد غرب، از ایران ماندگیعقب مشاهده با شاه ناصرالدین

 و قفقاز در که بود ایرانی روشنفکران برای کانونی و ایران بزرگ شهر دومین هاروز آن در

. سیدرمی تبریز به مجالت و هاروزنامه طریق از آرایشان و افکار و کردندمی زندگی استانبول

 نزبا فارسی هایروزنامه و طالبوف الدوله،ناظم خانملکم میرزا هایاندیشه مطالعه با زادهتقی

 همچنین و رسیدمی تبریز به که حکمت و المتینحبل ثریا، پرورش، اختر، نظیر کشور، از خارج

 هایاندیشه به فراوانی تمایل عثمانی، چاپ ترکی هایکتاب و مصر چاپ عربی هایکتاب

 ترویج به وا شیفتگی. یافت تجددطلبانه و استبدادی ضد خواهانه،آزادی افکار اروپایی، سیاسی

 تاسیس هب تصمیم تربیت خان محمدعلی دوستش یهمراه با که بود چنان روشنگری عصر افکار

 تبریز لمایع مخالفت با مدرسه این اما بپردازد تجددخواهی تبلیغ به تا گرفت تبریز در ایمدرسه

 فروشیابکت تاسیس به مدرسه جای به زادهتقی و تربیت خان محمدعلی و نیافت فعالیت امکان

 محلی و تجددخواهان آمد و رفت برای یمرکز سرعت به تربیت فروشیکتاب. آوردند روی

 ایران زا خارج در منتشره تجددخواه زبان فارسی نشریات و ترکی عربی، هایکتاب تبادل برای
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 سال کی او. شد کشیده آتش به صغیر استبداد دوران در که بود ایفروشیکتاب همان این. شد

 نهمچنی و روشنفکران با و کرد سفر قفقاز و مصر عثمانی، به مشروطه انقالب آغاز از قبل

 .کرد مالقات دیار آن مقیم ناصری استبداد مخالف ایرانیان

 هاافراطی رهبر

 در او هیجانی هاینطق. بود تبریز مردم نماینده جوان زادهتقی ملی، شورای مجلس اولین در

 وی اهیتجددخو و قانون حکومت دشمنان با تیز و تند مخالفت و مشروطه هایآرمان از دفاع

 ناحج نماینده ترینشاخص مجلس در او. بود ساخته بدل انقالب برجسته رهبران از یکی به را

 بود ادیاقتص و اجتماعی سیاسی، اصالحات و تغییرات طرفدار که شدمی محسوب تندرو اقلیت

 نچو رجالی کنار در دوره این در زادهتقی. آوردمی عمل به استبدادی نظام از تندی انتقادهای و

 مممت تدوین مامور مجلس طرف از که شد هیاتی عضو مشیرالدوله خانحسن میرزا و سعدالدوله

 و شده تعریف ملت حقوق فصل و مشروطه حکومت آن در که گشت مشروطه اساسی قانون

 .درگرفت شرع و عرف خصوص در جدی هایبحث آن مذاکرات در

 اگرچه و نیافتاد آشتی به مایندگانن با قاجار شاه محمدعلی کار مجلس، دوره اولین در

 به ارک سرانجام اما شد مجلسیان با خودکامه شاه توافق برای فراوانی هایتالش و هاوگوگفت

 طانالسلامین خواه،مشروطه تندرو جناح میان این در. انجامید روسی هایتوپ با مجلس بمباران

. ساندر قتل به کردمی تلقی مشروطه ودیناب برای عاملی را او که دلیل این به را شاه صدراعظم

 ترور ماجرای از اطالع هابعد مشروطه تندروهای رهبر ترینشده شناخته عنوان به زادهتقی

 .اندداشته دست ترور این در او نزدیکان که نیست شکی اما کرد انکار را السلطانامین

 برای شاه درخواست و دادند، فحش شاه مادر به هاتندرو به نزدیک هایروزنامه برخی وقتی

 و دش پرتاب بمب شاه محمدعلی کالسکه به وقتی نرسید، جایی به مادرش گویدشنام محاکمه

 مانع زادهتقی جمله از و مجلس تندروهای اما شد نافرجام ترور این عامالن محاکمه خواهان شاه

 دمیتآ فریدون. آید در تواندنمی آشتی در از مجلس با که کرد حاصل اطمینان دیگر شاه شدند؛

 در گرفته صورت هایتندروی مالمت با «آزادی بحران و اول مجلس» عنوان با خود کتاب در
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: گویدمی تهران مخفی هایانجمن در نزدیکانش و زادهتقی عملکرد خصوص به اول مجلس

 به یانقالب گروه جانب از بود جمعی تصمیم یک السلطان،امین ترور قرینه شاه ترور نقشه»

 (۵.)«آذربایجان انجمن مشارکت با تهران عامیون- اجتماعیون حوزه و حیدرخان رهبری

 رب مبنی شاه خواست جلوی که زادهتقی چون نمایندگانی از شدید انتقاد با ادامه در آدمیت

 هجبه. است روشن تاریخ حکم: »گویدمی گرفتند، را حیدرخان جمله از ترورش عوامل محاکمه

 و لسمج افراطی نمایندگان و عامیون - اجتماعیون فرقه تا قفقازی هایکمونیست از افراطیون

 و مسوولیت انجامید ملی مجلس انحالل به که بحرانی آوردن وجود به در تندرو هایانجمن

 (1.«)دارند مشترک محکومیت

 تکومح رییس تنکابنی خان محمدولی و اول مجلس رییس السلطنهاحتشام هایگفته به آدمیت

 نیم زادهتقی خود( 1.«)دادند باد به را سابق مجلس یارانش و زادهتقی» که کندمی استناد موقت

 واهانخمشروطه که کرد تصور شاه: »گویدمی اول مجلس افراطی حرکات بازبینی با بعد قرن

 (۲.«)نبود منتفی سازش امکان شدمی او با بیشتری مدارای اگر ظاهرا... دارند را او جان قصد

 شاه فارت،س این وساطت با و گریخت انگلستان سفارت به زادهتقی و شد بسته توپ به مجلس

 تبعید راندو در او. رفت لندن سپس و پاریس به ابتدا زادهتقی. داد رضایت ایران از او تبعید به

 غیرص استبداد دوره در ایران اوضاع تا کرد فراوانی تالش براون ادوارد همکاری با انگلستان در

 .سازد مطرح عمومی افکار در را

 مشروعه و مشروطه دعوای

 میتهک عضویت به که بود پرآوازه آنقدر هنوز زادهتقی کردند فتح را تهران خواهانمشروطه وقتی

 دموکرات حزب اینک که شد هاتندرو رهبر دوم مجلس در او. آید در کشور امور اداره نفره سه

 وهق کامل انفکاک» از بود عبارت زادهتقی حزب هایبرنامه فصل سر. بودند داده تشکیل را

 بر مستقیم مالیات ترجیح مجانی، اجباری تعلیم اجباری، نظام ایجاد روحانی، قوه از سیاسی
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 نظررفص قانون مقابل در برابری و تحزب و تجمع آزادی رعایا، میان امالک تقسیم غیرمستقیم،

 (۶...«)مذهب و قومیت و نژاد از

 برای را خاصی روش کدام هر که اعتدالیون و هادموکرات: شد تقسیم دسته دو به دوم مجلس

 و فعر میان مرز سر بر سرانجام گروه دو میان دعوای. پسندیدندمی مشروطه هایآرمان پیشبرد

 رعیش حرمت در ایشان حکم اگر که نجف علمای گرفت، باال سیاست از دین تفکیک و شرع

 کمح بار این شد،نمی صغیر شاهی محمدعلی استبداد بسا ای نبود شاه محمدعلی با همکاری

 ضدیت چون: »... بود آمده فتوا این در. دادند زادهتقی سیاسی مسلک بودن اسالم خالف به

 یعتشر قوانین و مملکت اسالمیت با است نموده تعقیب جدا که زادهتقی حسن سید مسلک

 یتعضو از لذا است، برداشته پرده علنا اشفاسده اتمکنون از و ثابت داعیان خود بر مقدسه

 اشرع و قانونا و خارج بالکلیه منیع مقام آن الزمه نوعیه امانت قابلیت و ملی مقدس مجلس

 دهفرمو انتخاب المسلکصحیح خواهملت و پروروطن پرستدین امین او بجای... است منعزل

 والیتی و ایالتی هایانجمن سایر و آذربایجان غیور ملت به و شناسند مملکت فاسد و مفسد را او

 حکم همین در کند همراهی او از کس هر و فرمایند اخطار را اسمه عز الهی حکم این هم

 (۱.«)است

 لسیمج در -دلیل همان به شاید و بود، هااعتدالی بزرگ اگرچه -بهبهانی زاده،تقی روایت طبق

 و کند عتواض نجف علمای حکم به نسبت زادهتقی که کرد پیشنهاد داد ترتیب زادهتقی با که

... بپذیرند ار شما احترام با خیلی دهیممی ترتیب هم ما» که کرد اضافه و برود، دیدارشان به سپس

 چه ماش آقا گفتم. بودم تند خیلی هم من: »گویدمی زادهتقی.« گردیدمی بر احترام با خیلی و

 ردارب پس گفتم. نخیر گفت است؟ اسالم خالف بر من هروی دارید عقیده شما دارید؟ عقیده

 (۸.«)کنمنمی التماس من... کن تلگراف

 جلسم اعتدالی جناح رهبر بهبهانی عبداهلل سید وقتی اما شد مجلس ترک به مجبور زادهتقی

 البته و( عمواوغلی حیدرخان) بمبی حیدر ها،دموکرات سوی به دیگر بار اتهام انگشت شد ترور

 که بود هممت ترور این در داشتن دست به آنجا تا زادهتقی. شد گرفته نشانه زادهتقی سنح سید
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 زادهقیت پشت، بود را اسالم که فقیهی: »دادمی شعار جمعیت بردندمی را بهبهانی تابوت وقتی

 (3.)«کشت زادهشقی و گفت

 رفت بریزت به جان بیم از زادهتقی شد، ترور عبداهلل سید خونخواهی به نزدیکانش از یکی وقتی

 به سال 31 تهالب که بود ایران از او تبعید دومین این. کرد ترک استانبول قصد به را ایران سپس و

 .انجامید طول

 انگلیس ضد بر آلمان با متحد

 چنگال از ایران رهایی برای راهی را آلمان دولت با نزدیکی اول، جهانی جنگ آغاز با زادهتقی

 هایشخصیت از متشکل ملیون کمیته و رفت برلن به دلیل همین به و یدد انگلیس و روس

 طریق از سانگلی و روس امپریالیسم علیه فعالیت با تا داد تشکیل را ایرانی فرهنگی -سیاسی

 اوج در مشروطه انقالب از پس هایکشمکش در که ایران نجات برای راهی قیصری آلمان

 مدارانیسیاست جمله از او. نبرد جایی به راه جنگ در مانآل شکست با که بیابد بود نابسامانی

 اعتقاد هاانگلیس و هاروس فشار برابر در ایستادن برای جهان بزرگ دول به نزدیکی به که بود

 شاراف محمود به اینامه در او. شد نزدیک متحده ایاالت دولت به باید بود معتقد جمله از داشت

 عقیده به که عمده مطلب اگر: »نویسدمی جنگ در هاانآلم شکست از پس و 31۱۱ سال در

 قریبعن بگیرد، سر است ادارات در هاآن دادن دست و ایران به هاآمریکایی کشیدن اینجانب

. یدکش ایران به را آمریکا که کرد کوشش است ممکن آنچه باید. افتدمی اصالح جاده به هاکار

 از تلگراف و شوارع و طرق و تجارت و زراعت و عامه دفوای و مالی هایمستشار. داد امتیازات

 ...«نمود کامل تقویت آمریکایی مدارس آورد، هاآن

 تجددخواهی نارنجک پرتاب

 ایران در تجددخواهی جهت عالجش راه بیان به کاوه نشریه در زادهتقی هاسال همین در

 شود مآب فرنگی روحاً و جسماً اطناً،ب و ظاهراً باید ایرانی» اینکه بر مبنی او دیدگاه. پردازدمی
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 زادهقیت. است برانگیخته امروز تا حتی ایران در را فراوانی هایجدل که است قولی نقل «بس و

 بود؟ نوشته چه دقیقا کاوه نشریه در

 کاوه مجله قصد: »نوشت چنین( 33۵۱ ژانویه) کاوه دوم دوره اول شماره سرمقاله در زادهتقی

 فظح به خدمت تعصب، ضد بر جهاد ایران، در است اروپائی تمدن ترویج چیز هر از بیشتر

 چیزی امروز... فارسی ادبیات و زبان حفظ و پاکیزگی در مجاهدت ایران، ملی وحدت و ملیت

 ندبکوش آن راه در باید قوا تمام با ایران دوستانوطن همه و است الزم ایران برای اعال حد به که

 خستن: شده گفته حقیقت از کمتر شود مبالغه هاآن لزوم شدت بارهدر چه هر که است چیز سه

 و داتعا و آداب اخذ و اروپا به شدن مطلق تسلیم و قید و بالشرط اروپا تمدن ترویج و قبول

( زبان از جز) استثنا هیچ بدون فرنگستان اوضاع کل و زندگی و صنایع و علوم و ترتیب و رسوم

 شودمی ناشی پرستیوطن غلط معنی از که معنیبی ایرادات و دیخودپسن نوع هر گذاشتن کنار و

 رقیت و فارسی ادبیات و زبان حفظ در بلیغ اهتمام دوم. خواند توان کاذب پرستیوطن را آن و

 عقیده است این... مدارس تأسیس به عمومی اقبال و فرنگ علوم نشر سوم آن، تعمیم و توسعه و

 و علمی تجارت واسطه به که آنان برای همچنین و ایران هب خدمت خط در سطور این نگارنده

 مآبفرنگی روحاً و جسماً و باطناً و ظاهراً باید ایران که اندعقیدههم نویسنده با زیاد سیاسی

 (3۱.«)بس و شود

 دگاهدی تا نیاوردند را معروف جمله از پیش مطالب گاههیچ اندتاخته او بر هاسال این در که هاآن

 و دانست افراطی قدری را گفتارش بعد هاسال زادهتقی اگرچه. شود مشخص روشنی به او

 معلمان باشگاه معروف خطابه در او. کند تعدیل را آن عمر پایانی هایسال در تا کرد تالش

 و طاخ به قدری هم اگر) ایران در غربی تمدن اخذ به تشویق و تحریض در اینجانب: »گویدمی

 چهل ار فرنگی تمدن به تسلیم نارنجک اولین دانندمی اغلب چنانکه و امدهبو قدمپیش( افراط

 بجای و شدمی شمرده تندروی شاید زمان آن اوضاع و مقتضیات با که انداختم پروابی قبل سال

 و جسمانی و باطنی و ظاهری مطلق شدن مآبفرنگی کنده پوست «غربی تمدن اخذ» تعبیر

 من زندگی تاریخ در شد دانسته افراطی قدری که عقیده این چون و شمردم واجب را روحانی
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 حیات اتمهخ از قبل خودم که آنست بهتر البته باشد داشته الزم تصحیحی و تفسیر اگر مانده

 آن عذر ای توضیح حدی تا. کنم توضیح و بیان روزی را مدت این بعدی تجربه و تفکر نتیجه

 است آن مشرق ملل نهضت و بیداری اوایل در غربی تمدن اخذ به حدودبی تشویق و افراط نوع

 هاآن نبی فاصله و مانده عقب تمدن و علم در مغربی ملل به نسبت اندازهبی هاملت این چون که

 در چشمشان و کردند درک را مسافت بُعد این و خورده تکانی وقتی بود شده زیاد تناسببی

 و ادزی تأمل بدون یکباره هاآن جوان روانپیش گاهی گردید، خیره تمدن آن درخشندگی مقابل

 و اوصاف همه اخذ آن ظاهری عوارض و تمدن اول درجه ضروریات بین تشخیص و تمیز

 تمدن آن به قیدبی و مطلق تسلیم واقع در و درصد صد و بسته چشم را آن ظواهر و اصول

 آن جهش یک به دخواستن و کردند تشویق را آن و زدند دریا به دل و شمرده الزم را غربی

 بود یافته تکامل سال هزاران در که جدید تمدن کانون به را خود نموده طی را فاصله

 (33...«)بیندازند

 تجددخواه خودکامه کنار در

 همراه اگرچه او شد، مجلس در تبریز مردم نماینده و بازگشت ایران به 31۱1 سال در زادهتقی

 دولت در مهمی هایپست بعد هایسال در اما دکر مخالفت رضاشاه سلطنت با مصدق و مدرس

 تجه نفت شرکت با مذاکره برای ایران نمایندگی هیات ریاست او 313۵ سال در. یافت رضاشاه

 و دبو مخالف دارسی قرارداد تمدید با او. داشت برعهده را دارسی استعماری امتیازنامه تعدیل

 به رضاشاه ورود اما کند جلوگیری آن دتمدی از تا داشت تالش داور خان اکبرعلی کنار در

 خود زادهتقی. ساخت مبدل الحاقی قرارداد امضای برای فعلی آلت به را او گیریتصمیم صحنه

 قبول هب مجبور هاانگلیسی فشار با اما بود مخالف قرارداد تمدید با ابتدا در هم شاه که گویدمی

 جریان در او. خرید خود برای را فراوانی ریننف قرارداد امضای با زادهتقی وجود، این با. شد

. تپرداخ ماجرا این توضیح به مجلس در مفصلی نطق در نفت شدن ملی به مربوط مذاکرات

 انجری در است بوده قرارداد امضای برای فعلی آلت تنها اینکه بر مبنی او معروف قول نقل

 -رانای نفت شرکت میان فتن دعوای خصوص در المللیبین مختلف مجامع در ایران دفاعیات
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 عنوان به 31۵۸ سال در زادهتقی. بود مصدق محمد دکتر استناد مورد هابار ایران دولت و انگلیس

 رخوردیب مصدق دکتر وزیرینخست دوران در او. شد انتخاب سنا مجلس در تبریز مردم سناتور

 به گاههیچ اما نداشت مصدق با خوبی روابط اگرچه و داشت نفت شدن ملی جنبش با محتاطانه

 نشست چرخدار صندلی روی بر عمر اواخر در زادهتقی حسن سید. برنخاست وی با مخالفت

 تهران در سالگی 3۵ در سرانجام و گرفت کناره سیاسی کارهای از سن کهولت دلیل به و

 .درگذشت

 فرهنگی -علمی کارنامه

 تألیف، ق،تحقی: گیردمی بر در را یمتنوع و گسترده طیف زادهتقی فرهنگی - علمی هایفعالیت

 - علمی هایفعالیت از پشتیبانی سخنرانی، و خطابه ایراد شناسی،کتاب تدریس، نگاری،روزنامه

 و علمی نهادهای سازماندهی و تأسیس در مشارکت سیاسی، موقعیت و مقام لحاظ به فرهنگی

 آمده زادهتقی یادنامه در او آثار از تفکیکی صورت. هازمینه این در رایزنی و مشاوره و فرهنگی

 خارجی و فارسی هاینوشته از اعم زاده،تقی هاییادداشت و هانوشته از ایعمده بخش. است

 مقاله یط بود، زادهتقی دوستداران از که مینوی مجتبی و رسیده چاپ به افشار ایرج کوشش به

 از .است کرده بررسی و معرفی ار وی مهم مقاالت و هاخطابه سلسله عمده، هایکتاب مفصلی

 برخی تاریخ ایران، در نجوم و تقویم تاریخ و شماریگاه باره در پژوهش زاده،تقی تحقیقی آثار

 تتبعات و اسالم ظهور با مقارن جاهلی عرب تاریخ مانی، آیین جمله از و ایران در کهن مذاهب

 نظر زا. روبروست صاحبنظران توجه با و دارد بیشتری اهمیت خسرو ناصر و فردوسی درباره

 یاطاحت و شکاکیت با ایرانی دانشمندان تحقیقات اهمیت و ارزش به که غربی، شناسانخاور

 در هزادتقی. دارند متمایزی علمی جایگاه زادهتقی حسن سید و قزوینی محمد اند،داشته توجه

 در دیدیم نسبتاً مدت و امریکا کلمبیای دانشگاه در کوتاهی مدت انگلستان، کمبریج دانشگاه

 ی،فارس زبان درسی مواد تدریس به تهران دانشگاه( کنونی الهیات) منقول و معقول دانشکده

 ومعل تاریخ و قدیم ملل ادیان تاریخ اسالم، ظهور اوایل در عرب تاریخ ایران، فرهنگ و تاریخ

 .است شده منتشر وی آثار ضمن او درسی هایخطابه متن. داشت اشتغال اسالمی
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 طوفانی زندگی یک

 است هشد منتشر افشار ایرج مرحوم توسط که «طوفانی زندگی یک» عنوان با زادهتقی خاطرات

 زادهتقی آنچه اگرچه است ایران معاصر تاریخ هایبزنگاه مورد در فراوانی خواندنی نکات حاوی

 ماجرای و هبهانیب سیدعبداهلل ترور اتابک، ترور چون حوادثی خصوص در رایج باور با گویدمی

 .است متفاوت نفت

 و مونآز و شده وارد سیاست عرصه به محابابی که است روشنفکری داستان زادهتقی داستان

 طول در او متناقض گاه و تند هایعملکرد باید. است گذاشته سر پشت را فراوانی خطاهای

 دریغشبی هایتالش ایران، در تجددخواهی خصوص در اشجسورانه نظرات و سیاسی زندگی

 قضاوت مورد هم کنار در همگی فارسی ادبیات تقویت و اشاعه و ایرانی فرهنگ حفظ جهت

 .گیرد قرار

 

 

 :هانوشتپی

 معاصر ادب و تاریخ در مقاله هشت کاتوزیان، همایون محمدعلی -3

 ۵۱1ص ایران، مشروطیت نهضت ایدئولوژی، آدمیت فریدون -۵

 ۵۸۲ص همان، -1

 ۵۸۲ص همان، -1

 ۵۸1ص همان، -۲

 ایران مطالعات بنیاد تجدد، مسئله و زادهتقی بهنام، جمشید -۶

 ۵۱۱ص مشروطیت، یابتازه اوراق افشار، ایرج -۱
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 طوفانی زندگی افشار، ایرج -۸

 ایران مطالعات بنیاد -عمر یک در زندگی سه کاتوزیان، همایون محمدعلی -3

 33۵3 ژانویه جدید، دوره ،3 شماره کاوه، مجله -3۱

 ایران مطالعات بنیاد تجدد، مسئله و زادهتقی بهنام، جمشید -33
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 نبود عامیون اجتماعیون نماینده زادهتقی
 

 ( «عامیون اجتماعیون» کتاب نویسنده و معلم تربیت دانشگاه تاریخ )استاد یزدانی گفتگو با سهراب

 
 ردهک دریافت انگلستان کیل دانشگاه زا را خود سیاسی شناسیجامعه دکتری یزدانی سهراب

 تألیف و پژوهش به و است( معلم تربیت) خوارزمی دانشگاه دانشیار حاضر حال در او. است

 فتالی ترینجدید «عامیون اجتماعیون» کتاب. پردازدمی سیاست و شناسیجامعه هایحوزه در

 هایگروه ترینرگذارتاثی از یکی سیاسی -فکری جریان واکاوی برای جدی است تالشی او

 را زادهتقی حسن سید نقشما  سواالت به پاسخ در یزدانی. مشروطیت انقالب دوران در سیاسی

 .است کرده تشریح دموکرات حزب و عامیون اجتماعیون در

*** 

 انقالب دوران در دموکرات حزب هابعد و عامیون اجتماعیون فرقه که است آن رایج باور

 حسن سید هاینک به توجه با. کردندمی نمایندگی را سوسیالیستی اتمطالب نوعی به مشروطه

 واهیمخمی شد،می شناخته سیاسی -فکری جریان این نماینده دوم و اول مجالس در زادهتقی

 آیا و بود میزان چه تا چپ هایاندیشه با زادهتقی خود همچنین و جریان این آشنایی بدانیم

 و نمایندگی را سیاسی -فکری جریان این مطالبات نستتوا مجلس دوره دو در زادهتقی

 کند؟ طرح
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 هدور اولین با همزمان و شد تشکیل خواهیمشروطه جنبش اوایل در عامیون اجتماعیون فرقۀ

 مدو مجلس انتخابات گرماگرم در دموکرات حزب. گرفت اوج اشفعالیت ملی شورای مجلس

 اول جنگ از پس سرانجام و داد ادامه اشفعالیت به خیز و افت با سال چند تا و شد گذاریپایه

 وناجتماعی فرقه پیشین اعضای از دموکرات حزب گذارانپایه از تن چند. رفت بین از جهانی

 به هانآ از نفر چند. کردندنمی پشتیبانی دموکرات حزب تشکیل از اجتماعیون همه اما بودند،

. ودندب دموکرات حزب دشمن گاه و مخالف که ندپیوست ترقی و اتفاق و اعتدالیون مانند احزابی

 فرقه دو این بین بنابراین،. نداشت هادموکرات از خوشی دل هم قفقاز در اجتماعیون فرقه مرکز

 سخن احتیاط با باید هم جریان دو این سوسیالیستی اندیشه درباره. گذاشت تفاوت باید سیاسی

 تفکر که ودندب هم کسانی. داشتند سوسیالیستی اندیشه که بودند کسانی حزب دو هر در. بگوییم

 تا گرفته یاقتصاد و سیاسی لیبرالیسم به معتقدان از بود، دیگر گونۀ به شانسیاسی اعتقاد و

 .شدندمی دیده فرقه دو هر در سوسیالیستی اندیشه پیروان

 نمیا در زادهتقی محوری - «نقش» اصطالح به یا - موقعیت و مقام بر تأکید دیگر موضوع

 در. داشت فرقه دو هر در ایبرجسته جایگاه تردید،بی زاده،تقی. است هادموکرات و اجتماعیون

 برجسته سخنگویی و شاخص ایچهره – اول مجلس خصوص به – مجلس نمایندگان میان

 یراهنمای او از مواردی در و نگریستندمی او به تحسین با هم خواهانمشروطه از هاییگروه. بود

 زمانسا دو آن «نماینده» را او توانیمنمی است، من اعتقاد این البته و ها،این همۀ با. خواستندمی

 جمال دسی و المتکلمینملک گروه، این عضو دو. بنگریم تهران اجتماعیون به. بدانیم سیاسی

 عمولیم مردم با گفتن سخن در جمال سید خصوص به. بودند دستچیره هاییسخنران نیز واعظ

 اشتد اجتماعی برد مجلس، در زادهتقی هایسخنرانی از بیش واعظ دو این هایگفته. بود وفقم

 هیدسازمان و تشکیالتی فعالیت نظر از. کردمی کمک خواهانمشروطه هدایت و بسیج به و

 مجلس به نسبت دوم، مجلس دوره در. بود ترورزیده زادهتقی از عمواوغلی حیدرخان حزبی،

 مینا محمد مانند کسانی الشعاعتحت فکری نظر از او. شد کاسته زادهتقی أثیرت از گذشته،

 مرخصی مجلس از ناچار به هاسال همین در زادهتقی که دانیممی را این. گرفت قرار زادهرسول
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 با ،دموکرات حزب اما. شد اروپا سپس و عثمانی رهسپار هم سرانجام. رفت تبریز به و گرفت

 نبود مجلس داخل در حتی. داد ادامه کارش به و ندید چندانی ضربه او، نداد دست از وجود

 رد و رسید هادموکرات پارلمانی گروه رهبری به میرزا سلیمان. نشد محسوس چندان زادهتقی

 ذشتهگ از بیشتر هادموکرات فعالیت دامنه بعد هایسال در. نداد نشان کوتاهی اشوظیفه اجرای

 حد در و تاریخی واقعی چارچوب در را زادهتقی که است این بگیرم واهمخمی که اینتیجه. شد

 .بیشتر نه کمتر، نه ببینیم، خودش

 را هاآن که است این درست هم چپ هایاندیشه با هادموکرات و اجتماعیون آشنایی درباره

 اندک – سوسیالیسم یا – چپ هایاندیشه با اجتماعیون آشنایی. کنیم بررسی یکدیگر از جدا

 نظری مسائل درگیر را خود و دادند تشکیل عملگرا سازمانی هاآن. نداشت چندانی عمق و بود

 اجتماعیون اندیشه داشت، انتظار توانمی سیاسی حزب هر اعضای از آنچه برخالف. نکردند

 امثال هم آن در کنیم، نگاه تهران اجتماعیون شعبه به اگر. بود کلی یکپارچگی و هماهنگی بدون

 هم واستند،خنمی لیبرال مشروطیتی از بیش که بینیممی را نواب خان قلیحسین و الملککیمح

 او اما. بود دهش آشنا سوسیالیستی جنبش و هااندیشه با قفقاز محیط در که بینیممی را حیدرخان

 دیگر، ویس از. نداد انجام کاری سوسیالیستی اندیشه پخش زمینه در و نبود قلم اهل شخصیتی

 مینز تقسیم لزوم درباره مفصل ایمقاله بود، تهران اجتماعیون عضو هم او که دهخدا، اکبرعلی

 ستیسوسیالی رنگ مقاله این و شد، منتشر «صوراسرافیل» نامههفته در که نوشت دهقانان میان

 اام. اشدب بوده هااین از بیش سوسیالیستی اندیشه با دهخدا آشنایی که دهیممی احتمال. داشت

 .نهدب عموم دسترس در و بنگارد را خود هایدانسته نخواست گوناگون، دالیل به او، متأسفانه

 پیش زاده،قیت مهم سیاسی نوشته. داشت اعتقادی و اندیشه چه او ببینیم و برگردیم زادهتقی به

 نای. «یتاریخ محاکمات با ایران کنونی احوال تحقیق» نام به است کوچکی کتاب مشروطیت، از

 را نایرا تاریخ نویسنده. شد چاپ قاهره در خواهیمشروطه جنبش آغاز از پیش ماه چند کتابچه

 هیرا پیشرفت برای ایران که گویدمی سرانجام و کندمی مرور زمان همان تا دور هایگذشته از

 زشآمو امنهد و کند تأسیس فرنگ اصول طبق بر و قانون پایۀ بر منتظم حکومتی آنکه جز ندارد
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 در هم زادهتقی خود. نیست سوسیالیستی اندیشه از اثری نوشته این در. بگسترد کشور در را

 بود، رچهه ملکم. بود خانملکم از متأثر تفکرش درصد هشتاد مشروطیت زمان تا که گفته جایی

 از ندهرچ او، که است این زادهتقی هایسخنرانی و هانوشته از من برداشت. نبود سوسیالیست

 هایآرمان گاههیچ آن، از پس نه مشروطه دوره در نه اما بود، تندرو شخصی سیاسی ظرن

 از پس هآنک تا کرد زندگی آلمان و امریکا انگلستان، در هامدت وی. نپذیرفت را سوسیالیستی

 سراسر در. درآمد رضاشاهی دولت خدمت در سرانجام و بازگشت ایران به رضاخان کودتای

 .ماند بیگانه سوسیالیستی اندیشه با او هاسال این

 مصوب -اجتماعیون برنامه. نمانیم غافل دیگر مطلبی از عامیون اجتماعیون به نسبت داوری در اما

 را اجتماعیون دیدگاه که بود هایینکته حاوی - ش 3۵۸۶/ قمری هجری 31۵۲ سال در مشهد

 رایطش بهبود از برنامه این در .دادمی نشان اجتماعی و اقتصادی و سیاسی مختلف هایزمینه در

 ینب کشاورزی هایزمین از بخشی که شدمی پیشنهاد و آمدمی میان به سخن کارگران برای کار

 انقالبی نهزما آن در اما نداشت، انقالبی جنبه و بود روانهمیانه پیشنهادی این. شود تقسیم دهقانان

 زمینه بر که بود فرقه این اعضای سیاسی اعتقاد نشانه اجتماعیون فرقه برنامه. کردمی جلوه

. بود دهش تنظیم ایران اجتماعی و سیاسی شرایط درک با و داشت قرار سوسیالیستی باورهای

 حزب این در. بود دیگر ایگونه به دموکرات حزب فعالیت چگونگی و فکری و سازمانی ماهیت

 برای. شناختندمی اجتماعیون از بهتر و بیشتر را سوسیالیستی اندیشه که داشتند حضور کسانی

 تیگران و -هادموکرات ارگان «نو ایران» روزنامه سردبیر – زادهرسول امین محمد نمونه،

 برخوردار نظری دانش از -نوشت ترور مسئله درباره ایشماره چند ایمقاله که- ترهاکوپیان

 حزب دیگر، سوی از. شناختندمی را روسیه و غربی اروپای دموکراسی سوسیال و بودند

 را خود سیاسی باورهای اجتماعیون. گرفتمی فاصله اجتماعیون کار شیوه از دموکرات

 پایه رب همچنان کوشیدمی که بودند حکومتی با مبارزه فکر در چیز هر از بیش و پوشاندندمی

 تتحوال. بود جدید سیاسی فضای شاهد دوم مجلس دوره اما. براند فرمان استبدادی هایشیوه

 و داشت آشکار فعالیت نیز دموکرات حزب. بود شده سیاسی هایآزادی رشد موجب مشروطه
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 حزب رد فعال هایدموکرات سوسیال. بود یافته سازمان غربی اروپای احزاب صورت به کمابیش

 .بزنند را خود حرف توانستندمی گذشته از ترراحت دموکرات

 ود؟ب هادموکرات سپس و اجتماعیون هایخواسته( نماینده یا) کننده بیان زادهتقی آیا اما

 دو هر پویایی بر و شدمی شمرده مجلس دوم و اول هایدوره شاخص نمایندگان از یکی او

 ،است چشمگیر فکری نظم و بیان قوت او شده چاپ هایسخنرانی در. گذاشتمی اثر مجلس

 گاه که شد حمله او بر هاارب دلیل همین به. کندمی جلوه جسورانه خود زمانی چارچوب در و

 «ندپر چرند» ستون در دهخدا مورد همین در. بود عمومی احساسات تحریک برای و غیرمنصفانه

 نمایندگان زا یکی – اصفهانی آقا میرزا: نوشت چنین زیبایی و ظرافت با «صوراسرافیل» نامههفته

 او با بخواند، هم قرآن سمجل در سخنرانی جای به زادهتقی اگر که خورده قسم – اول مجلس

 یو بنابراین،. کردمی خودنمایی زادهتقی مانند کسی رویاروی هامحدودیت انواع. کند مخالفت

 اندهقان مبارزه از که هنگامی نمونه، برای. گفتمی سخن احتیاط با خود دیگر همفکران مانند

 روطیتمش الزامات پایه بر و قانونی رعیت با ارباب رابطه که بود این پیشنهادش کرد،می دفاع

 در اد،د نشان زادهتقی که احتیاطی و حزم همه با که نبریم یاد از هم را نکته این. بشود تنظیم

 به موضوع همین که شد صادر وی سیاسی مسلک فساد بر دایر فتوایی مجلس دوم دوره

 سیاسی تواقعی تیب،تر این به. انجامید اشخودخواسته تبعید سرانجام و مجلس از او گیریکناره

 و یاجتماع موقعیت در نتوانستند او هایحزبیهم و همفکران دیگر نه زاده،تقی نه که بود این

 .باشند هاآن پیگیر و کنند بیان کامل طور به را خود هایخواسته موجود سیاسی

 ترور یاماجر به اجتماعیون عامیون با زادهتقی ارتباط مورد در تاریخی ابهام ترینمهم شاید

. گرددمی باز بهبهانی مرحوم ترور ترجنجالی همه از و شاه، کالسکه به اندازیبمب اتابک،

 بود؟ مطلع هاترور این از زادهتقی آیا

 نکات اتابک ترور مورد در. اندمشروطیت انقالب عصر تاریخی هایابهام زمره در هارویداد این

 ودخ مخبرالسلطنه، خصوص به و الدولهصنیع نندما دولتمردان از برخی. است فراوان ناروشن
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 دربار عامالن که بود مدعی مخبرالسلطنه. دیدندمی دولت رییس قتل سر پشت را شاه محمدعلی

. کنند گم رد تا گذاشتند مدارکی او جیب در و کشتند نیز را آقا عباس اتابک، کشتن از پس

 جا رب اسناد. است داشته دست ماجرا آن در شاه که نوشت خود خاطرات در نیز السلطنهاحتشام

 یکی تهگف. دارند حکایت اتابک با فرمانفرما و سعدالدوله چون بنامی دولتمردان دشمنی از مانده،

. است بوده دخیل ماجرا آن در حتم طور به سعدالدوله که بود این نظمیه اروپایی ماموران از

 زرگب پسر و رفتند آدمیت جامع سراغ به اتابک شدن کشته از پس نظمیه ماموران طور، همین

 را اتابک قتل نقشه هم اجتماعیون دیگر، سوی از. کردند بازداشت را انجمن این رییس

 شتنک برای مستقل طرح دو که معتقدم کدی نیکی خانم و زادهملک مهدی مانند من. کشیدندمی

 که گویمب قاطعیت با توانمنمی اما. بودند کرده تهیه دربار عامالن را یکی. بود شده ریخته اتابک

 را دیگر برنامه. سعدالدوله مانند کسانی یا شاه کرد، صادر کسی چه را عمل اجرای فرمان

 از هاآن مجریان و طراحان اما شد،می اجرا همزمان طرح دو این. کردندمی پیگیری اجتماعیون

 دولت ییسر تبریزی صراف آقاعباس دست به اجتماعیون سرانجام. نبودند آگاه دیگر طرف نقشه

 سیار،ب احتمال به اما. بود اول قضیه از ترسرراست شاه به اندازیبمب ماجرای. درآوردند پا از را

 از که اجتماعیون، به وابسته «فدایی» گروهی بار این. گرفت انجام اجتماعیون دست به کار این

 این. شتنددا دست بمب پرتاب در عمواوغلی حیدر سرپرستی به بودند، آمده پایتخت به قفقاز

 و دادند رأی عمل دو هر درباره تهران اجتماعیون رهبران که کرد فرض مسلم توانمی را امر

 از خیبر شاید. باشد خبربی هابرنامه آن از توانستنمی نیز زادهتقی. کردند تصویب را هاآن

 ینهای رأی رهبران، رایزنی پایان در اما. بودند خطیری هایاقدام چنان مخالف اجتماعیون رهبران

 .داشت شرکت آن در هم زادهتقی و شد صادر

 قتل این .است مانده پوشیده دیگر مورد دو از بیش دوم مجلس دوره در بهبهانی عبداهلل سید قتل

 هب وابسته فداییان یا حیدرخان پای به را آن و دهندمی نسبت هادموکرات به معمول طور به را

 بین مبارزه هک ترتیب این به. داد رخ ایپیچیده و بحرانی موقعیت در بهبهانی قتل. نویسندمی او

 ندداشت حضور پایتخت در مجاهد نظامی هایدسته گرفت،می اوج اعتدالی و دموکرات حزب دو
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 بود، درمانده حزبی هایکشمکش برابر در دولت. بودند هاحزب آن از یکی طرفدار کدام هر و

. سازد رقرارب کشور در را امنیت و نظم که بودند گذاشته فشار زیر را دولت نیز انگلیس و روسیه

 مبارزه گرماگرم در. گذریممی آذربایجان و فارس مانند مناطقی در هاکشمکش و هاآشوب از

 سپس شد، کشته دموکرات مجاهدان هایسردسته از یکی. گرفت صورت قتل چند حزبی

 این اب همزمان. رسید قتل به دانستند،می دموکرات ضد و تجاعیار شخصی را او که الملک،امین

 زادهتقی «یسیاس مسلک فساد» که پیچید پایتخت در عتبات مراجع فتوای صدور شایعه هارویداد

 وا آنکه از پیش. خواند خواهد مجلس در را فتوا این بهبهانی که شدمی گفته. کردمی اعالم را

 سوی هب درنگبی اتهام انگشت. شد کشته مجاهد چند دست به ودخ خانه در کند، چنین بتواند

 تثاب که ندارد وجود سندی تاریخی، قراین بجز اما. چرخید زادهتقی شخص و دموکرات حزب

 زمان رد زادهتقی که باورم این بر من. داشتند دست بهبهانی قتل در زادهتقی و هادموکرات کند

 که رفتنمی هم امید. گرفتمی کناره گذشته دوره انقالبی ارهایرفت و هااندیشه از بهبهانی، قتل

 حنهص از را او مخالفان و نشد که چنان شود، کاسته زادهتقی به حمله میزان از بهبهانی قتل با

 نابراین،ب. بردنمی سودی بهبهانی کشتن از زادهتقی بنابراین،. راندند بیرون کشور سیاست

 .گفت سخن احتیاط با باید خاص مورد این در اول، مجلس دورۀ ترورهای برخالف

 بانقال به کردمی نمایندگی را آن زادهتقی حسن سید که رادیکالیسمی شما اعتقاد به

 یترمناسب زمینه یارانش و او انقالبی عملکرد و هاشعار یا ساخت؟ وارد ضربه مشروطه

 آورد؟ فراهم ایرانی مشروطه مطالبات طرح برای

 اریخیت لحاظ به برداریم، زادهتقی دوش از را «نمایندگی» قید اگر شد، گفته ترپیش که چنان

 رد که بود شده تشکیل کسانی از عامیون اجتماعیون فرقه. ایمداده انجام تریدرست داوری

 یمدن و سیاسی، اقتصادی، اصالحات خواهان و داشتند جامعه مسائل به رادیکال نگاه مجموع،

 انیمتومی موضوع شدن روشن برای. کردمی کمک مشروطیت تعمیق به هک اصالحاتی بودند،

 بخوانیم را – رشت نشر «شمال نسیم» گاه – «صوراسرافیل» و «مساوات» هایروزنامه هایمقاله

 یالنگ دارانزمین نمونه، برای. بگذاریم خواهمشروطه اشراف و اعیان هایگفته برابر در را هاآن و
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 ار مشروطیت مفهوم که کردند شکایت خود رعایای از و فرستادند اول مجلس به تلگرافی

 مجلس رییس الدوله،صنیع. داد او به نباید را مالک سهم دیگر کنندمی فکر و فهمندنمی

 ار رعایا وظایف که خواست گیالن والیتی انجمن از و کرد طرفداری هاارباب از طلب،اصالح

 سهمقای گیالنی دهقانان همان از «صوراسرافیل» جانانه دفاع با ار نگاه این. کند تفهیم هاآن به

 ثروت ورکش بزرگان نوشت که بگیریم نظر در را حاکم طبقه به «مساوات» روزنامه حمله یا کنیم،

 هب تنها سخنانی چنین. اندآورده دست به رعایا و نشینانزاغه و بیچارگان از دزدی با را خود

 نان هک کسانی از گفتند اصناف نمایندگان از گروهی نیز مجلس در. دشنمی محدود اجتماعیون

 در یا. بپردازند مشروطه دولت امور اصالح به که داشت امید تواننمی اندخورده را استبداد

 دهیمنمی اجازه دیگر گفت و خاست پا به مسجد در شهر، اصناف از گمنام شخصی رشت،

 .کنند ظلم رعایا به اربابان

 انحصار در رادیکال حرکت آنکه نشانگر آورد توانمی اول مجلس دوره از بسیار ایهنمونه

. دهندمی رخ انقالبی هر گرماگرم در طبیعی طور به هاییحرکت چنین. نبود اجتماعیون

 جامعه آیا هک بپرسیم توانیممی اما. نبود دیگر هایانقالب از بافته جدا ایتافته هم ما مشروطیت

 و للع که گفت توانمی خیر؟ یا داشت را رادیکال هایحرکت پیروزی برای الزم ظرفیت ایران

 :بودند چنین ترینشانمهم که گرفتندمی را رادیکالیسم گسترش جلوی متعددی عوامل

 جودو رعیتی، -ارباب نظام و بزرگ داریزمین گستردگی ایران، جامعه اقتصادی ماندگیعقب

 نیرومندی اجتماعی طبقه نبود ها،آن زمامداری ادامه و حاکم هطبق ماندن برجا قدرتمند، ایالت

 ماندن محدود برخیزد، داریزمین بر مبتنی اقتصادی و سیاسی نظام با مقابله به بتواند که

 پیکره بر انگلیس و روسیه مداوم فشار البته و مردم، هایتوده اقتصادی و سیاسی هایخواسته

 .جامعه سیاسی

 سر وذبانف و انقالبی راستی به سازمانی مشروطه انقالب عصر در که کنیم شارها ها،این کنار در

 میدان به گذشته نظام کنیریشه برای را هاآن و بپردازد مردم هایتوده بسیج به که نیاورد بر

 تأثیر یزانم از رفته رفته و ماند محدود رادیکال هایخواسته دایره بنابراین،. بیاورد سیاسی مبارزه
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 دش مشروطیت تضعیف موجب هاتندرو حرکت آیا که پرسش این مورد در اما. شد کاسته هاآن

 مطالعه هر در سخت هایگردنه از یکی این. است گشوده تفسیر و تعبیر بر راه زد، ضربه آن بر و

 ریدیگ صورت چه به جامعه و شدمی چه داد،نمی رخ امری چنین اگر بپرسیم که است تاریخی

 اثبات لقاب هاپاسخ زیرا ندارد، وجود پرسش این برای هم ایکننده قانع پاسخ. کردیم پیدا تحول

 جموعم در را دموکرات، حزب بعد و عامیون اجتماعیون فعالیت اگر که باورم این بر من. نیستند

 بیراهه به رد،کمی طی که مسیری از را آن و نداشتند منفی تأثیر ایران مشروطیت بر هاآن بسنجیم،

 ی،سیاس اجتماعی، ساختارهای به باید ایران مشروطیت تحول چگونگی درک برای. نبردند

 و لیلتح گرفت، صورت انقالب عصر در که را مبارزاتی انواع کرد، توجه اقتصادی و فرهنگی

 مپراتوریا دو هر سایه که چرا ماند، غافل نباید روسیه و انگلیس دولت دو سیاست از. کرد بررسی

 جتماعیونا جمله از ـ سیاسی احزاب تأثیر و فعالیت. کردمی سنگینی ایران دولت و هجامع سر بر

 .است گسترده و پیچیده ایمجموعه در بررسی هایمؤلفه از یکی - دموکرات و عامیون
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 بود ایران جامعه روح سازیمدرن دنبال به زادهتقی
 

 آمریکا ( یوزسیراک )استاد دانشگاه بروجردی مهرزادگفتگو با 

 
 ایرانی کرانروشنف» کتاب نویسنده آمریکا، سیراکیوز دانشگاه ایرانی استاد بروجردی مهرزاد دکتر

 یدس نگاه ،ما  پرسش دو به پاسخ در بروجردی. است «گراییبومی نافرجام سرنوشت غرب؛ و

 .است کرده واکاوی را تجددخواهی و غرب به زادهتقی حسن

*** 

 نحس سید سخن این.« بس و شود مآبفرنگی روحا و جسما و باطنا و راظاه باید ایرانی»

 ویژه به ایرانی روشنفکران انتقاد هاسال کاوه مجله از دوم سری اول شمارۀ در زادهتقی

 و نویسندگی عمر یک گواهی به زادهتقی اما. است برانگیخته را گرایانبومی

 زادهقیت شما نظر به. است نبوده ایرانی گفرهن نابودی پی در روی هیچ به اشورزیسیاست

 بود؟ چه شدن مآبفرنگی از منظورش و دیدمی چه در را ایران ساختن مدرن

 خود که( 311۸ تا 3۵۲۱ از) زادهتقی حسن سید زندگی که بگوییم اگر نباشد مبالغه این شاید

 فکری فراز و نشیب از گانهی و نما تمام ایآینه بود، داده لقب «طوفانی زندگی» درستی به را آن

 هم و گذاشت کنار را روحانیت ردای که مردی. است گذشته سدۀ دو در ایران جامعه سیاسی و
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 ردیم. رسید شاه زمان سناتوری به هم و داشت نقش تبریز جنبش در هم و مشروطه انقالب در

 الس چند و نهاد بنیان را «کاوه» یعنی خود دوران زبان فارسی مجلۀ بهترین سالگی 1۸ در که

 .شد لندن در آن از بعد و پاریس در ایران مختار وزیر بعد

 یکی. شدند روبرو مدرنیته با شیوه دو به اما آمدند دنیا به سال یک در دو هر رضاشاه و زادهتقی

 اقتصادی اجتماعی، سیاسی، نهادهای تاسیس و گرفت پی را ایران جسم در آمرانه سازیمدرن

 شیوۀ درآمدن و روح و جسم شدن مدرن لزوم بر دیگری و قرارداد یشخو هدف را عقالنی

 از اریبسی که افسوس. نهاد انگشت ایرانیان کالبد در پرسشگری و عقالنیت روح و خردورزی

 و زمینه هب درستی به آنکهبی اندنکوهیده دست آن از سخنانی به را زادهتقی ایرانی، روشنفکران

 چه استیر به که بپرسیم خود از باید. باشند دریافته را وی مقصود و کرده نظر سخن این زمانۀ

 و سمج در و باطن و ظاهر در باید گفتمی که ربودمی زادهتقی از دل چنین فرنگیان از صفتی

 به قزوینی هاینامه کتاب میان از توانمی را پرسش این پاسخ زیست؟ فرنگیان سان به روح

 اندکی کس هیچ و است بزرگتر زادهتقی از سال پنج که قزوینی عالمه. کرد وجوجست زادهتقی

 نچنی زادهتقی به رو آورد، تواننمی شک او دوستیایران و پختگی و فرهیختگی کمال در

 اشتهد مرقوم آنچه مخصوصا و کاوه مواضیع این[ اروپا یعنی] اینجا "ایرانی دوایر" در: »نگاردمی

 واقع گووگفت و بحث موضوع خیلی بشود فرنگی روحا و ماجس و قلبا باید ایرانی که بودید

 ایآق با حق گفتندمی هابعضی. شدند طریق دو مسائل همۀ در و دنیا جای همه مثل فورا و شد

 مطلب نای گفتن ولی است ایشان با حق واقع در چه اگر که گفتندمی هابعضی و است زادهتقی

 وگوگفت این که مجلس هر در من و است تسیاس خالف و احتیاط خالف صراحت این به

 حفظ اینکه برای نه. دادممی شما به را حق و گرفتممی را سرکار طرف شدت کمال با شدمی

 این مخود عقیدۀ آنکه برای. خیر. باشم گرفته را سرکار طرف یا باشم کرده را کار سر الغیب

 دارمن ایران در ی«آمبیسیون» و تمنیس سیاست اهل من چون و کردممی خود عقیدۀ از دفاع. است

 لطوی هایمباحث و ندارم و نداشتم کس به برخوردن یا احتیاط خالف از ایمالحظه هیچ دیگر
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 کردمیم دفاع را عقیده این شما تعبیر از اشد نحو به سخت و سفت من و کردیم خصوص این در

 .آیندمی باالخره من طرف به هاخیلی کمکم که دیدممی و

 طور به همیشه advance خیلی و radical مطلب یک گفتن که امکرده تجربه دفعه هزار من و

 تا است ترموثر مرتبه صد تعبیر و عبارت در احتیاط و پوشیپرده هیچ بدون و صراحت کمال

 ار موضوع این و نترسید باید. کردن ادا احتیاطات و استعاره و کنایه پردۀ هزار زیر در را آن

.« کندمی قطع بیخ از را موهومات هرزۀ هایعلف سرعت به تیز داس یک مثال که کرد تعقیب

 (33-۵۱ صفحات)

 با نواهم و همراهند زادهتقی با زمانه روشنفکران دیگر که است روشنی گواه گفتاورد این

 از رویپی و فکری تنبلی در را ایرانیان درد کانت امانوئل همچون روشنگری عصر روشنفکران

 نایمعهم ایرانی که نویسدمی نامه همان در قزوینی. دانندمی فکری موهومات بردگی و هاتوریت

 (۵۵ص.« )است mediocre و سطحی و انگارسهل و شل و درویش و مساهل و مسامح»

 جرات و عقالنیت یعنی مدرنیته روح گرفتن بر دارد خاطر در شدن فرنگی از زادهتقی آنچه باری

 کنیکت گرفتن بر و آمرانه سازیمدرن که روست همین از و. است کردن نقد و پرسیدن و دانستن

 نگیفر فراخوان از زادهتقی منظور. است دانستهنمی کافی را جسم سازیمدرن یعنی فرنگیان

 و شدن مدرن بدون آمرانه سازیمدرن یعنی. است همین جسم و روح در یا و پا تا سر از شدن

 را کار و ماندن راه نیمه در همان ایرانیان میان در نقدی و جمعی عقالنیت روح درآمدن بدون

 زادهقیت راستی به. نیست خردورزانه و روشنگرانه روشنفکری شرط این و. است کردن رها ناتمام

 دونب را رضاشاه شیوۀ به جسم سازیمدرن دست این از داریاستخوان روشنفکران و قزوینی و

 .پسندیدندنمی ایرانی جامعۀ کالبد در مدرن نقاد عقل روح درآمدن

 اجتماعی و سیاسی نهادهای در یعنی جسم در هم کردن، عقالنی پروژۀ در باید که است چنین

 و زادهتقی مانند کسانی. شد عقالیی و مدرن اندیشه، و نگرش شیوۀ در یعنی روح در هم و

 و سیاسی و علمی دستاوردهای پس در را اروپاییان نقادی و عقالنیت روح فروغی و قزوینی

 اهل و خردمدار فرهیختگان و پرورعقل هایدانشگاه نبود بر و دیدندمی ایشان مدنی نهادهای
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 و یزت زبان و روشنفکران این تکاپوی که است چنین. خوردندمی افسوس ایران در سیاست

 یرانیانا میان در فکریروشن خرد نبود و نادانی ضد بر که ایرانی ملیت علیه نه زادهتقی گزندۀ

 رد مباحثی» کتاب جمله از کاوه مجله و زادهتقی مورد در تردقیق هایپژوهش گواهی به. بود

: کاوه و زادهتقی حسن سید» نام به دکترا رسالۀ و میالنی عباس قلم به «ایران تجدد باب

 سر رو هیچ به ادهزتقی دوست،وطن غالمرضا قلم به «مشروطیت از بعد ایران در مدرنیزاسیون

 خود هک کاوه یعنی مجله آن نام کنار در. است نداشته ایرانی فرهنگ مثبت هایسویه با دشمنی

. ستا ناسیونالیستی و خواهانهوطن نیز مجله زبان است، ایرانیان ملی هایاسطوره از برگرفته

 برای اشمقاله یا و وسیفرد دربارۀ نیز و ایران سرحدات درباره زادهتقی اندیشانهژرف هاینوشته

 مردمان خیزش برای فراخوانش و ایرانیان آرزوهای دربارۀ 3333 در پاریس صلح کنفرانس

 مورد در شکی هیچ جای انگلستان و روسیه استعمار با نبرد در پارس وخشور سرزمین

 نسل نکراروشنف ستیزخرافه و سرسختانه و خردگرایانه نگاه. نهدنمی باقی زادهتقی دوستیوطن

 به او هب قزوینی عالمه از دیگری نامۀ در ماندمی نابخردی با جنگ در ولتر شیوۀ به که زادهتقی

 زیارت کاوه اخیر... نمرۀ دو: »دهدمی ادامه چنین زادهتقی به خطاب وی. است بازتابیده خوبی

 محظوظ یاربس بسیار ایدفرموده افتتاح کاوه در که «روز و شب مناظرۀ» باب این از الواقعفی و شد

 تاکنون هچ است، بدیعی بکر باب صورت هر در و است آن ابواب ترینمفید بنده نظر به و شدم

 من و ستا بوده نداشته را این جسارت و جرات آنکه یا است، بوده نیفتاده صرافت این به کسی

 یعنی داد، وسعت را باب این باید( باشید نداشته را ایران به رفتن خیال سرکار اگر) کنممی خیال

 وصخص در ولتر که را خدمتی همان یعنی. نمود را ولتر کار تجدید و نهاد قدم آن در ترجرات با

.« کرد پوشیپرده هاmonstruosite این از باید کی تا آخر. بنمایید... هم شما کرد عیسویت

 (3۸ ص)

 وریتئ هواداران از بسیاری و گذردمی زادهتقی درگذشت از قرن نیم که اینک شما باور به

 زادهتقی راه آیا اند،کرده تجدیدنظر خود هایاندیشه در گرایانبومی و خویش به بازگشت

 تجدد؟ با چالش و انتقاد راه یا و است ترمناسب ما مملکت برای
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 سده کی به نزدیک در. است روشن پاسخ بگویم سخن زادهتقی نوع از صراحتی با بخواهم اگر

 با وارکیشوتدن نبرد و گراییبومی از ایرانی جامعۀ نفع است گذشته او هایحبتص از که

 ریفک سنگرهای روزانه اما ایمکرده رد تاریخی امتحان در را مدرنیته ما است؟ بوده چه مدرنیته

 مدرنیته هب تعریض و توهین و مالمت و بدگویی از. واگذاشتیم او به ناچار به را بیشتری عملی و

 هابعد هزادتقی که است درست. است نیامده دست به ایفرخنده نتیجه هیچ گذشته قرن یک در

 ردک تجدیدنظر خویش گزندۀ زبان در عملی هایاندیشه مصلحت سبب به و سیاسی دالیل به

 گاههیچ را ناقدانه عقالنیت سان به مدرنیته از درک و روشنگرانه زندگی و روشنگری هدف اما

 .نگذارد فرو
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 ندارد را زادهتقی معمای جواب کس هیچ
 

 شیکاگو ( Devry دانشگاه در مهمان )استادگفتگو با ایوان سیگل 

 
 یزندگ ابهام نقاط درباره ما با وگوگفت در شیکاگو Devry دانشگاه در مهمان استاد سیگل ایوان

. است کاآمری اهل اضیدانری و نگارتاریخ مترجم، سیگل دکتر. گویدمی سخن زادهتقی سیدحسن

 .است انگلیسی زبان به کسروی احمد اثر ایران مشروطه تاریخ مترجم وی

*** 

. کنیممی شروع ابریتانی دولت به زادهتقی حسن سید وابستگی اتهام با را هاپرسش سیگل دکتر

 ودنب وابسته بر تاکید برای زادهتقی مخالفان دالیل ترینمهم از یکی ۳۳۱۱ قرارداد امضای

 ولی دهبو مخالف نفت امتیاز دوره تمدید با که داد توضیح پانزدهم مجلس در هابعد. اوست

 و کردمی امضا دیگری فرد کرد،نمی امضا او اگر چون نداشته قرارداد امضای جز ایچاره

 بود؟ خطر در زادهتقی جان ۳۳۱۱ سال در واقعا آیا. افتادمی «خطر» به او جان آن از بعد

 زادهتقی حسن سید مسالۀ. کنممی تشکر گووگفت در شرکت برای فرصت این دادن از اول،

 سر جدال که نوشت مجتهدی، مهدی زاده،تقی دوستان از یکی. است پیچیده و مبهم خیلی

 هیچ(. جنگ امیربهادر) بیلمز ترک آن و( زادهتقی) مرموز ترک آن: داشت طرف دو مشروطه

 .بیافکنم مساله این ابهامات به نوری کنممی سعی من اما ندارد، ار زادهتقی معمای جواب کس

 هیچ .داریم روس آرشیوهای از بلکه انگلیس از تنها نه را ایران در انگلستان دخالت اسناد حاال
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 زادهتقی افسانۀ که است آن وقت حاال نداریم، کرده کار انگلستان برای زادهتقی اینکه به ایاشاره

 جیبع انگلستان مامور برای حال، هر به. بگذاریم کنار را هاانگلیسی خطرناک سجاسو یا مامور

 از. نویسدمی انگلیس ضد شدیداللحن مقاالت و آلمان رودمی اول جهانی جنگ در که است

. نندکمی اشاره دارسی قرارداد تمدید به توطئه نظریه طرفداران و زادهتقی دشمنان دیگر طرف

 .بود انگیزشرم قرارداد امضای از بهتر دادن استعفا که گفت شودمی هالبت باره، این در

 نداد؟ استعفا زادهتقی که داشت وجود دالیلی چه

 خواهندیم اگر که دانستند» شاه وزرای علم، مصطفی قول به. نبود آسانی کار رضاشاه از فرمانینا

 .«بکند گیریمیمتص او بگذارند و بمانند خاموش باید ندهند، دست از را سرشان

(Oil, Power, and Principle: Iran’s Oil Nationalization and Its Aftermath, 

p. 35) 

 یکی و شدند کشته زندان در تن دو: داشتند شومی سرانجام هم زادهتقی همکاران که بینیممی و

 دوره مدیدت که گویدمی خود از دفاع در زادهتقی( ibid, p. 39. )بکند خودکشی شد مجبور

 شرکت یشترب مباحثه این در که آنان بعالوه و شد گرفته تصمیم دولت هیات سطح در نفت امتیاز

 وجه هیچ به و بودند خواهوطن و( بود توده حزب عضو آنان از یکی) مترقی بیش یا کم کردند

 سوی هب یا زرو آن ایران در بودند مجبور هااین. شوند دانسته هاانگلیسی مامورین توانستندنمی

 طور همان و. ندبشو هاانگلیسی زورگویی به تسلیم یا بروند هاانگلیسی با ناگهانی رویارویی یک

 نگلیسا و روس دربار، زورگویی مقابل در مجلس که بود کرده نصیحت زادهتقی قبل سال ۵۲ که

 «مرده زا بهتر را بیمار ملت و داشتند بیم بیگانه مداخله از چیز هر از پیش» که شوند تسلیم

 سیاست همان هم خودش( ۵۱1ص پژوه، احمد ترجمه ایران، انقالب براون، ادوارد. )انگاشتندمی

 به راجع ایران مشروطیت در هاروشنگری: زادهتقی کتاب در مجتهدی مهدی. )کرد طی را

 حال، هر به.( شود دیده ۵1۱-۵1۲صص. دهدمی باره این در کننده قانع توضیح یک زادهتقی

 اشاهرض استبداد و اجنبیان تهدیدات بین که اصرارش. شد سرزنش قرارداد این برای زادهتقی

 .نشنید کسی را نداشت اختیار
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 یآگاه حداقل یا داشتن دست پیرامون است زادهتقی حسن سید متوجه که دیگری مهم اتهام

 چطور هاترور این در را زادهتقی نقش. است بهبهانی اهللآیت همچنین و اتابک ترور نقشه از وی

 نطبقم اول مجلس در هایشدیدگاه با یا بردمی منفعتی وی هاترور این در آیا کنید،می ارزیابی

 و اعتشج به ویژه به و کرده تجلیل سخت بهبهانی از خاطراتش در وی که تاکید این با بود؟

 .است کرده تاکید بهبهانی سیاسی عقل

 استناد اب االسالمیشیخ جواد. باشد کرده شرکت اتابک علیه توطئۀ در زادهتقی که کنمنمی فکر

 وعمواوغل حیدرخان خود نوشتۀ یادداشتی و زادهملک مهدی نوشتۀ ایران مشروطیت تاریخ به

 وشتن زادهملک. است ضعیف استداللش من، نظر به اما. کند ثابت را شرکت این کندمی سعی

 اوات،مس محمدرضا سید جهانگیرخان، میرزا جمال، سید یتعضو با ملی انقالب کمیتۀ یک که

 یرزام معتضدالسلطنه، اردبیلی، سیدجلیل خلخالی، سیدعبدالرحیم الملک،حکیم زاده،تقی

 آقا، ابراهیم میرزا حاجی دهخدا، اکبرخانعلی میرزا نواب، خانحسینقلی میکده، خانسلیمان

( 13۲-133صص ایران، مشروطیت انقالب تاریخ) .داشت وجود السلطنهادیب و داوودخان میرزا

 .کندمی اشاره ماجرا بدین یادگار مجلۀ شمارۀ یک در حیدرخان خاطرات که نویسدمی بعالوه

 این و دبودن دموکراتیک سوسیال سازمان یک اعضای جمال سید و المتکلمینملک که نویسدمی

 کتاب به. ک. ر. 3۱ ص اتابک، قتل المی،االسشیخ جواد. )داد سامان را قصد سوء که بود سازمان

 انقالبی سازمان این اول،. شویممی روروبه مشکل چند با اینجا ما( ۱۵ص عمواوغلو، حیدرخان

 آن خاطرات و تواریخ همۀ در سازمان آن به راجع ایاشاره هیچ. شودمی آشکار جا یک فقط

 فرط به هم آن و شود،می اشاره نآ به جا دو در زادهملک تاریخ خود در حتی و نداریم، عصر

 از یکی هیچ در حیدرخان دموکراتیک سوسیال سازمان این دوم،(. ۲۸۵ ،۲۲1) ضعفش

 کرذ طریق از تا است حیدرخان کوشش این من، نظر به. است نشده دیده عصر آن هاییادداشت

 د،بو دموجو سازمان این اگر حتی سوم،. کند اعتبار کسب عصر روشنفکران از تن چند نام

 که سدنویمی خاطراتش در مخبرالسلطنه باالخره،. داشت عضویت آن در زادهتقی که نویسدنمی

 هر به( 3۲۱ ص خاطرات، و خطرات. )بود صدراعظم همنشین اتابک شام آخرین در زادهتقی
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 استاد یرتفس خصوصا،. دانممی اعتبارذی را هاانگلیسی تفسیر االسالمیشیخ آقای مثل من حال

 هانیبهب اهللآیت ترور در زادهتقی که ندارم باور من. دانممی کنندهقانع خیلی هم را کدی نیکی

 .بود شریک

 رب زادهتقی. شد ترور خودش و زادهتقی بین تنش گیریاوج از بعد درست اهللآیت البته

 رایب. کند تعقیب را او حکومت که کرد اصرار و اعتراض قشری روحانی یک کشیاسماعیلی

 نجف تهدهایمج صبر کاسۀ و بود قبول غیرقابل این بهبهانی، اهللآیت مثل کارمحافظه مجتهد یک

 زادهتقی دموکرات حزب که ادیان برابری هایایده بار زیر بروند بودند مجبور هاسال که -

 لمانسم کشور یک کشورداری با زادهتقی مسلک که دادند فتوا و شد لبریز ـ بود هاآن طرفدار

. دکردن تکفیر را او نجف مجتهدان که شد گفته عوام میان. کند وطن ترک باید و سازدنمی

 برود زادهتقی بود قرار آنکه از قبل درست. گذشت کار از کار اما کردند، انکار مجتهدان

 یابازهت اوراق کتاب در فتوا. )کشت را بهبهانی اهللآیت مجاهد یک که رسید خبر فرنگستان،

 منتشر شده، ویرایش افشار ایرج کوشش با که ۵۱۱-۵3۵ صص زاده،تقی نقش و وطیتمشر

 ،ایران مشروطیت در هاروشنگری: زادهتقی» در نوشت مفید توضیح یک مجتهدی مهدی. شد

 علماء امۀن تکفیر( خودش اصطالح به) برای دیگری تفسیر یک آدمیت فریدون. «شانزدهم فصل

 اعتدالیون رهبر که الملک،امین مثال،. بودند زاآشوب پدیدۀ یک حیدرخان مجاهدین: داد نجف

 کند، صادر را «تکفیرنامه» آن تا کرد تحریک را بهبهانی اهللآیت این و شد کشته آنان بدست بود،

 زادهتقی خاطرات در ماجرا این( 31۲ص ایران، مشروطیت نهضت در اجتماعی دموکراسی فکر

 احتمال حتی و است ممکن همه این با( 3۲۵-3۲۶صص توفانی، زندگی. )است شده تشریح

 عامل را او کررا زادهتقی خود. باشد داشته ایعمده سهم توطئه دو هر در حیدرخان که دارد

 ترور ،3۲ص طوفانی، زندگی شاه، کالسکۀ به اندازیبمب. )دانستمی ترور گوناگون افعال

 (311ص جا، همان بهبهانی، اهللآیت

 برای هاییجذابیت چه دوره آن قیصری آلمان. شودمی آلمان راهی 3331 سال در هزادتقی

 ادیزی شوق ما: »گویدمی او داشت؟ زادهتقی حسن سید ویژه به ایران مخالف سیاسی نیروهای
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 جاتن را هاآن آمده که دانستندمی داوود حضرت پیغمبر، مثل را آلمان هاایرانی. داشتیم آلمان به

 .«زدیممی سینه آلمان برای همه ما. بدهد

 مصالح با هاانگلیسی سیاست که دیدند خواهانآزادی مشروطه، طلوع در که نوشت زادهتقی

 دوری ایران مشروطۀ از و ساختند هاروس با هاانگلیسی آنکه از بعد اما بود، همساز خودشان

. ک. ر ،مثال. )رفتند قیصری آلمان یعنی مشترکشان، دشمنان دنبال خواهآزادی هایایرانی کردند،

 دوستی حیدرخان با زادهتقی حال، هر به( 11ص پنجم،. ج زاده،تقی مقاالت در الغطاءکشف به

 ارشیسف قبض. »ک. ر. )دانستمی را مرند حاکم ترور جزئیات از خیلی و داشت نزدیکی خیلی

 مهاجرت از خواستمی ادهزتقی که وقتی( ۱-3صص پنجم،. ج زاده،تقی مقاالت در «پستخانه

 سرمای عمق در و اشتنگینفس و پیری همۀ با حیدرخان، پدر برگردد، تبریز به قفقاز از اولش

 (331ص توفانی، زندگی. )کرد همراهی ارس رودخانۀ تا را او قفقازی زمستان

 هینکا با. دانستمی وارد انتقاداتی هم مصدق محمد وزیرینخست به نسبت هابعد زادهتقی

 زادهقیت قول از افشار ایرج «طوفانی زندگی» کتاب در اما بود نفت شدن ملی طرفدار خودش

 اردرستک آدم خودش که است این( بگویم حقیقت عین باید آنچه) من نظر به: »است آمده

 فالن و فالن و نفت کمپانی ضدّ بر که کارهایی آدم این گفتم. است پرستوطن و امین و

 در صدقم دکتر گفتم... کردندمی رفتار ناحق خیلی هاآن اینکه برای. نبود ناحق هااین کرد،

 حِاصطال به کرد،می افراط خیلی که بود این مصدق کار عیب. نبود ناحق کرد که کار آن

 زادهتقی سوی از مصدق مواضع کدام.« کردمی برپا جنجال. کردمی گریهوچی ایران

 د؟آممی حساب به جنجالی یا گریهوچی

 ردنک سرنگون فجیع گناه. است حساسی مسالۀ خیلی آمریکایی یک برای مصدق محمد انتقاد

 اب آمریکایی هر برای است سوزنده داغ یک همیشه برای ایران آزادی قهرمان این ملی حکومت

 هتشبا مصدق محمد به را سعدالدوله زادهتقی. زادهتقی خود هایحرف به کنممی اکتفا. وجدان

 رئیس رویروبه باغ، به ناظر پنجره طرف سعدالدوله: »دید؟ طور چه را عدالدولهس و کرد
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 او ارک... شود رئیس خودش که بود این او تالش تمام. بود مدعی خیلی رئیس با. نشستمی

 نفر کی با وقتی او. کردندمی تعقیب را او هایگفته مردم. بود شبیه مصدق دکتر به سخت

 خالفم او با کس هر... نفر آن بردن بین از برای دادمی تمرکز را خود یقوا کردمی پیدا اختالف

 مردی که سعدالدوله( »۲۱ص توفانی، زندگی.« )هستند خارجه آلت هااین گفتمی کردمی

 ندیپسعوام واسطۀ به که بود خیال آن در و چیده دستگاهی و بود پرستشهرت و جاه حریص

 تاریخ...« )برسد دیکتاتوری حد به تا کند زیاد را خود نفوذ و هکرد عامه مقبول را خود روزروزبه

 مشکل مصدق دکتر با زادهتقی چند هر( ۵۲1ص پنجم،. ج زاده،تقی مقاالت ایران، انقالب

 هاانگلیسی هاینقشه کردن خنثی در مهمی نقش او عمل، در که اندکرده تایید مورخین داشت،

 .داشت ایران یگانۀ رهبر آن ضد بر

 صدقم ضد جبهه مقدم خط در که سیاستمدارانی نوع آن عظیمی فخرالدین نویستاریخ قول به

 مۀه پرداختند،می بدان هاآن که هاییفعالیت نوع و ضیاء سید امامی، جمال مانند کوشیدند،می

 اکمیتح پیشبرد در او کمپین با اصل در اما بودند مخالف جهات بعضی از مصدق با که کسانی

 سمجل رئیس مانند بودند کسانی هاآن. ساختمی نگران را داشتند، همدردی و همدلی رانای ملی

 هاآن. داشتند شهرت عامیون گروه به که هاسناتور از دیگری عده و زادهتقی حسن سید سنا،

 رگونهه زادهتقی. شوند مصدق علیه خارجی حمایت با هاییفعالیت درگیر که بودند این مخالف

 ولتد فشار و دخالت هرگونه مخالف و دانسته غیراخالقی هاگیریموضع گونه این در را توجیه

 نانآ بر حقی و دانستمی مشروعیت فاقد را آن و بود مصدق علیه ایران سیاست در انگلیس

 تنها» دقمص که بود گفته بود، سفیر هندرسن از قبل که کسی گریدی، هنری به او. نبود قائل

 موافق زادهتقی.« باشد قبول قابل که بدهد ارائه مجلس به را طرحی یک نستتوامی که بود مردی

 شارف شد باعث که بود عاملی او واقع در. بود مصدق با توافق به رسیدن جهت در تالش ادامه

 .شود کمتر بودند، برخوردار انگلیس حمایت از که مصدق، مخالفین

 رفط از فقط نه مصدق ضد جبهه برای هاسناتور کردن بسیج در همکاری با زادهتقی مخالفت

 طرفداری به علما و سلطنت طرفدار هایگروه طرف از حتی بلکه ملیون و گراچپ هایگروه
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 مراتب هب ایدوستانهوطن واالمنشی یک با همواره زادهتقی گرچه. بود کرده پیدا شهرت انگلیس

 شرو از را خود رضایت عدم و جارانز همیشه اما بود، کرده رفتار منتقدیش و رقبا از بیشتر

 به انگلیس سفارت قبال در 3313 از بعد دوران در رفقایش/ همقطارانش از بعضی سپاسانهنا

 برای را ایالعادهفوق قدرت یک آمیزیمبالغه طرز به دوستانش اینکه از او. بود کرده ابراز وضوح

 نجم،پ مجلس ریاست معاون عنوان به زاده،تقی. کردمی تاسف اظهار کردندمی تصور انگلیس

 ملی قهرمان به سیاسی بزنگاه در که قوام سرسخت حامی ـ اسکندری عباس حمایت با ظاهرا که

 یافته تدس سمت این به - بود شده تبدیل خود نفتی منابع بر ایران حاکمیت حق احقاق برای

 توضیح را 3311 نفتی ادقرارد نفی شرایط آشکارا آن در که کرد ایراد مهیجی سخنرانی یک بود،

 فقط اما کرد،می امضاء را قرارداد این بایستیمی اقتصاد وزیر عنوان به که داشت تاکید او. دادمی

 طرز هب که سخنرانی، این در. است کرده همکاری رضاشاه دیکتاتوری با اجبار روی از و اکراه با

 تقویت ار انگلیس -ایران تینف کمپانی مخالفین و مذاکرات این منتقدین نظر حتی محسوسی

 .بنماید را داده انجام 3311 عهدنامه مورد در که آنچه جبران که بود امیدوار زادهتقی کرده،

 رفط از وارده فشارهای تسلیم وجه هیچ به مجلس رئیس حکمت، رضا از پیروی به زادهتقی

 هایالتدخ خاطر به را شپرد فرانسیس سر صراحت و مهارت با آنچنان و نشد، انگلستان سفیر

 خاطر به را او انگلستان سفیر شد باعث که کرد سرزنش ایران داخلی امور در موردبی

 .کند تحسین اشورزیسیاست

 با ار هاآن رقابت و نبوده دوستانه آنچنان قوام و ضیاء سید با زادهتقی روابط دیگر طرف از

 اساتاحس نتیجه وضوح طور به صدقم ضد جبهه با همکاری پذیرش عدم. کردنمی تائید مصدق

 از هاسناتور بیشتر که زمانی 33۲۵ تابستان در. دیگر هایانگیزه و دالیل تا بود او پرستانهمیهن

 و هابطلسلطنت پایگاه عنوان به را سنا مجلس مصدق طرفداران بودند، برگردانده روی مصدق

 طرفبی را سنا که داشت این بر سعی هاینک با همزمان زادهتقی. خواندندمی انگلیس طرفداران

 تیفرص هر از مجلس در مصدق مخالفین. شدمی متمایل مصدق مخالفین به کمکم خود نگهدارد،

 انسازم امنیت شورای در حضور منظور به متحده ایاالت به وی ایهفته هفت سفر شدمی که
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 تفادهاس بیاندازند، تعویق به را مجلس هفدهم انتخابات و ایران پرونده از دفاع برای متحد ملل

 در زادهتقی همکاری عدم صرفا هم آن علت که شد روبرو شکست با تالش این البته. کردندمی

 اخذ هپروس در و مصدق بازگشت در. بود سنا مجلس توسط انتخابات تعویق الیحه تصویب

 ناس حالیکه در دبشون رای شانزده مانع که شدند موفق فقط مجلس در او مخالفین اعتماد، رای

 .داد مصدق نفع به آرا اتفاق به

 خلع بر اشفشاریپا که گویدمی صدیقی غالمحسین به پیری دوران در زادهتقی حسن سید

 نادرست کاری بوده، آشتی و سازش و صلح خواستار او که وقتی درست شاه، محمدعلی

 کردمی احساس زادهقیت چرا. است پشیمان آن به نسبت عمیقا گویدمی زادهتقی و بوده

 است؟ بوده اشتباه شاه محمدعلی برابر در اشگیریموضع

 .نیست آورتعجب اما نشنیدم را صدیقی غالمحسین گفتار این من حاال، تا
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 بودم طلبانمشروطه تندروی مانع/ صغیر استبداد دوران از زادهتقی خاطرات
 

 تبریز مردم مقاومت و گلیسان سفارت در تحصن مجلس، بستن توپ به شرح

 
 حمودم تقاضای به پاسخ بود هند و ایران فرهنگی انجمن رییس که زمانی زادهتقی حسن سید

 که 1۱ دهه هایسال در نهایتا و کندنمی رد را وگوگفت انجام برای انجمن منشی ستایش،

 پر و تاریک نقاط ارهدرب که کندمی قبول بود، کرده یکجانشین و انداخته پای از را او بیماری

 است زادهتقی خاطرات از بخشی زیر متن. آورد زبان بر را خود خاطرات مشروطه ماجرای ابهام

 و حوادث و صغیر استبداد آغاز و شاه محمدعلی توسط مجلس بستن توپ به ماجرای از

 .آن از بعد ماجراهای

*** 

 نظامی حالت به را هرش شاه و کشید طول روز بیست مجلس و ملت و دربار بین کشمکش

 دربار حوالی از را نفر چند کردن دور مجلس و ملت درحالیکه زد، اقداماتی به دست و درآورده

 و برده پناه روس سفارت به که جنگ بهادر امیر و شاپشال بود جمله آن از که خواستندمی

 صدق حتی و خواستمی اصرار به را ملت سران از نفر چند تبعید هم شاه. بود شده متحصن

 و دنمو حبس و گرفتار که بود میکده خانسلیمان میرزا هاآن از یکی و داشت را آنان توقیف

 هخداد صوراسرافیل، مدیر جهانگیرخان میرزا و الدینجمال سید آقا و المتکلمینملک که باقی

 آن در هم بهاءالواعظین کنممی گمان بودند، هم غیره و مساوات و آبادیعلی داوودخان میرزا و
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 روناند باغ مغربی اتاق در و شدند متحصن ملی شورای مجلس در گرفتاری بیم از بود میان

 از هاقزاق االولجمادی ۵۵ روز عاقبت. شدند مقیم شد، مجلس چاپخانه جزو هابعد که مجلس

 توپ به را مجلس است، معروف آن داستان که چنان و نموده محاصره را مجلس زود صبح

 .بستند

 هر انقالبی روزهای در کسروی و آبادیدولت هاینوشته برخالف دیدم، چنین را وضع که من

 روزهای در و بودم فعالیت در گذشته شب از پاسی تا زود صبح از وکال از دیگر بسیاری با روز

 یکی در .خوابیدممی مجلس اتاق در گاهی که حدی به شدم شدیدی تب به مبتال بدبختانه آخر

 سالتیک اندک نیز و بود کار مراقب و مجلس در غالبا که بهبهانی عبداهلل سید آقا مرحوم هاروز از

 تکیه اآنج در تشکی روی و گسترده فرشی مجلس از بیرونی باغ هایخیابان از یکی در داشت

 جا همین و بیا فالنی که داد پیغام و آمد من نزد کسی. بودند اطرافش در جمعی و بود داده

 تمام بستن توپ از قبل روز. آمدمی حمله با گاهی تب رفتم، نیز من. باشیم هم با که بخواب

 نیز من و رفتند همه وقتی و داشتم تقال مجلس در گذشته شب از ساعت سه قریب تا را روز

 به. نمبز هاآن به سری خواستم و کردم متحصن دوستان از یادی برگردم، خود منزل به خواستم

 و یدمد بودند، نشسته گلیمی روی که را هاآن افسرده حالت و رفتم ینمتحصن مسکن باالخانه

 برو» :گفتم خود آدم به و بمانم آنجا را شب هم من که کردم عزم که طوری به شدم متاثر بسیار

 .«آیمنمی امشب من که بگو. بیاور داریم شام برای هرچه و منزل به

 را هاارک این ابدا شما: »گفت من به تشر با و شد متغیر حرف این از الدینجمال سید آقا مرحوم

 مردهش مقصر دولت که ما با که خوردمی بر کار این شما به و هستید مجلس وکیل شما. نکنید

 ظهارا را عقیده همین هم دیگران و بروم منزل به من که کرد شدید اصرار و.« بمانید بست اینجا

 و تمرف بود سپهساالر مسجد پشت و نزدیک که نزلم به همراهان از نفر سه دو با ناچار. کردند

 ینب در. ماند ما منزل آنجا خانیحیی برادرش با که بود دهخدا مرحوم آمدند، من با که کسانی از

 رسیدم، منزل به که وقتی و داد دست من به لرز و تب از شدیدی حمله منزل تا مجلس از راه

 کسالت حالت در صبح 3 یا ۸ ساعت حدود فردا تا و نخوردم هم شامی و شدم بیخود و افتادم
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 هاستنآ از: »گفتند. چیست که پرسیدم و کرد بیدار مرا تفنگ صدای که بودم سخت خواب و

 هک خواستیم وقت آن.« شده تصادفی و اندکرده محاصره را مجلس سپهساالر مسجد بام بر که

 ایانآق و وکال بعضی که ندآورد جواب نه، یا هستند اشخاصی مجلس در آیا که بگیریم خبر

 رکتح خواستم وقتی. شوم ملحق هاآن به که کردم قصد من پس. اندآمده طباطبایی و بهبهانی

 رگشتهب منزل به پس دهند،نمی راه را کسی دیگر و شده بسته محاصره حلقه که آوردند خبر کنم،

 مجلس، توی رفت مدآ درشکه با خویی جمعه امام که آوردند خبر بعد قدری. شدیم منتظر و

 د،دهننمی راه را کسی اصال دیگر که آوردند خبر باز ما همراهان ولی شدم مصمم دوباره من پس

 از که بودیم نفر 3۱ قریب. ماندیم خانه در مجلس به ورود از مایوسی و اضطراب کمال با پس

 غالب در بیت،تر مرحوم و او برادر و حشمت امیر برادرش، و دهخدا و خلخالی بودند جمله آن

 صدای ظهر تا. دیگر نفر دو یکی و خودم برادر و اندخوانده من زادههمشیره را او اغلب کتب

 ردنک پیدا اندیشه در غروب تا هم بعدازظهر و ریختمی ما خانه به توپ هایگلوله و بود توپ

 در ابلمق خانه به شدمی باز باریکی کوچه به که خانه عقبی در اثنا این در و بودیم پناهگاهی

 تاریکی و کوچک اتاق در و آنجا. رفتیم بود، روحانی خانعلی مرحوم مال که کوچه همان

 به که دیدندمی صالح همراهان از بعضی. بودیم برویم آنجا که محلی یافتن درصدد و ماندیم

 راهی یمبتوان اگر که رسید خاطرم به بین این در. برسانیم عبدالعظیم حضرت به را خود نحوی

 آن بر ابن شناختمنمی را کسی شخصا چون ولی کنیم، پیدا خارجی هایسفارتخانه از یکی به

 به مه او که برسانیم زرتشتی جی اردشیر به را کاغذ آن و بنویسم مبهم طور به که گذشت

 و گرفت عهده به تربیت محمدخان میرزا مرحوم را نامه این رساندن برساند، انگلیس سفارت

 و دیمش مایوس تقریبا ما و گذشت غروب از پاسی تا برنگشت او شدیم منتظر آنچه ولی رفت

 .کردیم جمع را خود پای و دست

 شد زبا در که وقتی. شد زده تمام شدت به خانه در ناگهان به که بودم عبدالعظیم حضرت عازم

 و دکر صدا مرا زهاندابی هول و عجله نهایت با ایکرایه درشکه یک از بود، تربیت علی میرزا

 راصرا به دهخدا و خلخالی و من.« آیندمی دیگر طرف از هاقزاق که بیایید ترزود هرچه: »گفت
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 پشت طرف از و نشست چیدرشکه پهلوی محمدخان، علی میرزا و شدیم سوار برادرش و او

 آنجا وارد هدرشک با و رفتیم انگلیس سفارت در طرف به تپه، دوشان خیابان و الدولهعین خیابان

 تهرف السلطانظل خانه و مجلس غارت به سایرین مانند سفارت در دم قراول سربازان و شدیم

 فارتس به را مجلس هایدوسیه و اسباب مقداری و شده ملحق دولتی دیگر غارتگر سربازان به و

 دیگر ایهنام و کرد بیرون و گفت جواب را هاآن و شد متغیر انگلیس نظامی آتاشه. بودند آورده

 بودند، هکقل در کال سفارت اعضاء. بفرستند سرباز دیگر دسته یک که نوشته جنگ وزارت به

 عیس هرچه. بود آمده شهر به روز همان فقط نظامی آتاشه و بود خالی کلی به شهر سفارتخانه و

 اضایتق و رفته سفارت به مستقیما و کرده جرات خود عاقبت و نیافتیم را جی اردشیر کردیم،

 بده را غذکا که گفتند تربیت به بود حمام در نظامی آتاشه چون و کردیم را اعضاء از یکی دیدن

 که بورمز آتاشه و برده حمام توی را او ناچار بدهم، مستقیما خودم باید بود گفته او برسانیم،

 .«ستین مانعی بیایند، حضرات: »بود گفته و خوانده و گرفته را کاغذ بود، استحمام مشغول

 در هک همراهان، بقیه بعد کمی دانست،می فارسی کمی و داشت نام استوکس ژورژ مزبور، آتاشه

 دهپیا که دیگر نفر دو یکی و برادرش و حشمت امیر و برادرم جمله آن از و بودند مانده منزل

 نحس سید میرزا جمله آن از که هم نفر چند اندکی از بعد. شدند ملحق ما به سفارت در و آمدند

 غیره و لطنهمعاضدالس اصفهان، وکیل نائینی خانقلی مرتضی میرزا کلکته، المتینحبل مجله مدیر

 رسید، نفر هفتاد به نفرات تعداد تا آمدند جمعی تدریج به باز صبح فردا. آمدند سفارت به باز هم

 پس و ودشمی طوالنی متحصنین داستان. ندادند راه را کسی دیگر دولت اعتراض علت به بعد

 که دش صادر تبعید حکم نفر دو درباره و شدیم خارج سفارت از روزه پنج و بیست توقف از

 بدون ار نسبتی من به هااشتبا البته خود خاطرات کتاب در آبادیدولت مرحوم. بودم من هم یکی

 رابط و شتهاد هاانگلیس با ارتباط حتی و بودم دیده تهیه را پناهگاه این قبال من که داد سوءنیتی

 ولا دوره مدت تمام در من نیست تذکر به حاجت. امبوده مشروطه تندرو پیشروان و هاآن بین

 ینهمچن و نداشتم آنان از کسی با هم معمولی ارتباط و نبوده آشنا خارجیان از احدی با مجلس

 دادم مپیغا و فرستادم آن و این خانه در آدم و بودم جنگ خواهان من که نوشته کسروی آنچه

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



42 

 

 مانع من و است آن عکس مطلب بلکه ندارد اساسی هیچ شد، خواهد جنگ امروز بیایند که

 .بودم مشروطیت مدافعین تندروی

 امیدند،ن صغیر استبداد را آن که سالی یک قریب و بستن توپ از بعد تاریخی وقایع حکایت

 شرح را مطالبی است بهتر رو این از. شده ثبت کتب بعضی در حدی تا و است طوالنی بسیار

 من اطالعات. امبوده حادثه متن در نهضت این آغاز از من چون امبوده شاهد خود که دهم

 .کنممی اجمالی اشاره وقایع آن از بعضی به فقط اما است انحصاری

 استبداد وایق با و کرد مسلحانه قیام مجلس بستن توپ از بعد بالفاصله تبریز است معلوم آنچه

 رد انگلستان از که تبریز به من ورود از بعد روز چند فقط و 31۵۶ القعدهذی اواسط در. جنگید

 آخرین که جلفا و تبریز راه شدن بسته با رسیدم، آنجا به القعدهذی ۶ در و کرده حرکت شوال ماه

 همحاصر حالت این بیشتر ماه چهار و گردید کامل شاه قوای طرف از شهر محاصره بود، باز راه

 کاند یک کمکم و شد سخت خیلی زندگی و تنگ شهر اهالی بر عرصه تدریج به و افتی دوام

 داد روی هولناکی و شدید بسیار قحطی و گرسنگی. نماند باز فروشی خواروبار بقالی، نانوایی،

 الثانیعربی ماه آخر تا مثال یعنی دیگر هفته سه دو اگر شاید و مردندمی هاکوچه در فقیر مردم که

 لفت قحطی از زیادی نفوس حال هر به یا آمدمی پیش عام کشتار یافتمی دوام حال این 31۵۱

 یک بود، طلبمشروطه تاجری ما همسایگی در. کردند مقاومت و تحمل مردم ولی شدندمی

 اوقات آن در – خوردمی یونجه و نشسته فقیری شخص دیدم خودمان کوچه در که گفت روز

: پرسیدم وی از – آمدنمی دست به وفور و آسانی به هم آن و دخوردنمی یونجه مردم غالب

 را هادرخت برگ شد تمام هم یونجه اگر و خوریممی یونجه: »گفت «کنی؟می چه داداش»

 .«آوریم درمی آدمکش و سفاک خونخوار، شاه محمدعلی روزگار از دمار و خوریممی

 که امر این در و کرد انجمن به دعوت مرا یایالت انجمن رسید، من برای هایینامه هنگام این در

 لیو نبودم انجمن رسمی عضو من. نشست مشورت به بود کرده مشوش خیلی را انجمن اعضاء

 ااالمضمشترک مراسله که وقتی. شدممی حاضر آنجا انجمن اعضای تقاضای و خواهش به نظر

 خود به که کردم اظهار تردید بدون فورا و داد دست من به ایالعادهفوق تاثر دیدم، را هاقونسول
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 یدهعق این انجمن اعضای. نیاید ایران به خارجی قشون تا کند باز را هاراه که شده متوسل شاه

 مضاءا به و انجمن طرف از نوشتم فورا و بنویسم من را تلگراف کردند خواهش و کردند قبول را

 دهیمیم ترجیح خارجیان بر را زدن نامهربان پدر دامن به توسل دست قضیه شرح از پس انجمن،

 برطرف را خارجیان بهانه که بدهید امر داریم استدعا و کنیم نظر صرف چیز هر از حاضریم و

 رفط از بود بزرگی خیلی فداکاری تلگراف این. کنند باز آذوقه رساندن برای را راه و نمایند

 رایب داده قربانی و جنگیده او با سال یک شاه محمدعلی با مبارزه برای شدند حاضر که مردمی

 آن و نبود، وصل تبریز به تهران تلگراف سیم چون. کنند فدا را خود خارجی مداخله از احتراز

 روفح با را آن بودند ناچار بودند، کرده نصب باسمنج در الدولهعین حکومت مرکز به بریده را

 مرحوم را کار این. کنند مخابره نتهرا به تبریز از اروپا و هند کمپانی سیم از و نوشته التین

 .خارجی خط و زبان به آشنا بود کسی تنها که کرد انجمن اعضای از معتمدالتجار

 ساعتی و رفتم بیرون بود کرده مرا دیدن تقاضای که عثمانی قونسول جنرال با مالقات برای من

 و هااتاق که دیدم شده، مخابره تلگراف که حال این با. برگشتم انجمن به گذشته شب از

 انستارخ و اندایستاده آنجا مجاهدین و است پر گوش تا گوش معروف قول به انجمن هایحیاط

 این و اندآمده دانستهمی الزم کار در را هاآن اطالع که انجمن خواهش حسب بر نیز باقرخان و

 کرد لفتمخا تلگرافی چنین فرستادن با مجاهدین روسای از یکی. است مطرح آنجا در موضوع

 قدامیا و است( حیله یعنی) پلتیک هاچیز این همه و هاقونسول نوشته این: »گفت تندی به و

 عقیده شخصا و شد تلگراف مخابره مانع گفت،می شدت به که را حرف این و.« کرد نخواهد

 جلوگیری روس قشون ورود از و شدمی باز راهی فورا شاید رفتمی تلگراف اگر که دارم

 انجمن طرف از دیدم که بعدازظهر تا نرفتم بیرون منزل از دیگر من روز آن فردای. شدمی

 هاآن از شد معلوم و خوشحالند هاانجمنی دیدم رفتم، که وقتی. کنندمی دعوت مرا و فرستاده

 اظهار با هاآن و انددیده را غیره و بانک اعضای و فرنگی تجار از بعضی اندرفته بازار به صبح که

 شتگذمی زمان هرچه. آیندمی هاروس که اندگفته آقایان به خوش خبر و تبریک و وقتیخوش

 فال هاحرف این که شد حاصل یقین آنان برای ظهر به نزدیک عاقبت و شدمی ترقوی آنان ظن

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



44 

 

 از و نموده مشورت من با مجددا پس شود،می ایران وارد خارجی قشون واقعا و نیست توخالی

 دهش دیر ترسممی گفتم اگرچه. کردم تکرار را دیروزی عقیده همان بنده و ندخواست رای من

 که ددادن خبر تهران در تهران هایروزنامه مخبرین و فرستادند را تلگراف حال هر به پس باشد،

 اعضای غروب همان فورا. بود شده جاری او چشمان از اشک شاه دست به تلگراف وصول با

 تهران در. بودم هاآن میان هم من که خواستند تلگرافخانه با حضوری رهمخاب برای را انجمن

 زا که بودند خویی جمعه امام حاج و الدولهحشمت میرزا، کامران سعدالدوله، دربار تلگرافخانه

 دیر شب چون مذاکره قدری از پس و بودند آمده تلگرافی مذاکره برای او حکم به شاه طرف

 امضای اب و شاه از تلگرافی و رفته تلگرافخانه به مجددا ما هم و هاآن هم صبح شد قرار بود شده

 .رسید جنوب و شمال از تبریز اطراف اردوهای روسای به خطاب جدا انجمن توسط به او

 یرهغ و مراغه راه که السلطنهشجاع صمدخان به و گرفته را جلفا راه که چلیبانلو خانرحیم به

 راه وراف که بود شده داده حکم هاآن به تلگرافات این وسیله به و دیگران به همچنین و او دست

 هب سواری توسط را شاه هایتلگراف هاآن از یک هر شد تقاضا تبریز انجمن از و کنند باز را

 از نیتلف بود، ارسال حال در یا شد فرستاده هاتلگراف این که وقتی و برسانند مخاطب سردار

 برای .شدند ایران خاک وارد و گذشته پل از روس قشون که رسید نهتلگرافخا و انجمن به جلفا

 هک انجمن تهران، تلگرافات جواب در و داد دست تصور فوق حالتی تلگرافخانه در حاضرین

 خبر نای گفتند و «راجعون اناالیه یکونا ان خفت الذی کان: »نوشت بود، شده سرد دلش و دست

 جواب در شاه. نکردیم پیدا مخابره حال که کرد رگوندگ قدری به را ما رسید، جلفا از که

 امیدهنخواب که است شب هشت گفت و نشوید مضطرب قدر این که داد تسلی و کرد تلگراف

 الثانیربیع ۸ در روس قشون ولی شود جلوگیری امر این از که بودم مبارزه و اقدامات مشغول و

 .شد تبریز وارد

 

 :منبع

 31۸۵ ثالث، نشر ستایش، ودمحم دکتر ایران، مشروطیت
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 غرب دیار و غریب مرد حکایت/ عمل و اندیشه در منازعه زاده؛تقی
 

 اسالمی ( آزاد دانشگاه سیاسی علوم استاد ) خستو رحیم

 
 در تبریز در شمسی هجری 3۵۲۶ شهریور در اردوبادی سیدعلی فرزند زادهتقی حسن سید

 هب روحانیت کسوت و خوانده قدیم درس نیز ودخ جوانی اوایل در. شد متولد روحانی خانواده

 گیردمی فرا ار انگلیسی و فرانسه زبان قدیم، ادبیات و عربی زبان بر تسلط بر عالوه. کردمی تن

 شده ولتح دچار زادهآخوند مانند نیز او سرنوشت. یابدمی ایویژه تبحر نیز فارسی نوشتن در و

 .شودمی منصرف جتهادا به رسیدن برای نجف به رفتن خیال از و

 زیاد تجربیات( 31۱3 جمالزاده،) نشد «سیاسی رجل» شبه یک جمالزاده تعبیر به اگرچه زادهتقی

 هر در که نموده تبدیل عمل و اندیشه عرصه در افراد ترینموثر از یکی به را او طوالنی عمر و

 چون هایییتشخص ردیف در چند هر او نام. است انگیخته بر مهمی منازعات ساحت، دو

 استگاهخ شاید. است نیافته را آنان اعتبار اجتماع اذهان در گاه هیچ اما گیردمی قرار قوام و مصدق

 این قوام و مصدق چون قاجاریه عصر هایخانواده برخی سیاسی و مالی اشرافیت و اجتماعی

 تعارض تصور در و کرده حفظ را خود سیاسی اخالق از بخشی که دادمی هابدان را امکان

 و پست یا و کنند ترک مناسب شرایط ایجاد تا را سیاست عرصه خود، آرای با سیاسی موقعیت

 مثابه به ات نکنند مسامحه فساد مقابل در و کنند طلب آن مالزم اختیارات با را سیاسی مسئولیت

 ولیتمسئ پذیرش از وسیله بدان و نخوانند «فعل آلت» را خود 3311 قرارداد از بعد زادهتقی

 تسالم حتی و ندارد وجود زادهتقی خصوص در مالی اتهام گونه هیچ اگرچه. نزنند سرباز خطا
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 ادهس کارگزاری به را او اوقات برخی در مالی تنگناهای اما است بسیاری تحسین مورد او مالی

 دیننصرال سید مسجد به مریدانش از گروهی شب هر: »است نقل جمالزاده از. است کرده تبدیل

 درس چه -او سیاسی اعتبار با کسی که بود ایدوره. خواندندمی نماز سرش پشت و آمدندیم

 شکبی و رفتمی حساب به نظرکردگان و قدیسین سلسله در - باشد هم سری به عمامه سید که

 و مدآ پیش تاجری نماز از پس شب یک... کند گرد بزرگی مال کوتاهی فرصت در توانستمی

 را هدیه تگف و کرد تشکر او. کرد تقدیم زادهتقی به نفیسی قالیچۀ بسیار ارادت عرض از پس

 ومانت بیست قالیچه بهای که گفت تاجر آن باالخره نداشت اثری زیاد اصرار چون. پذیردنمی

 ولپ بعد شب که گفت تاجر به و پذیرفت زادهتقی. بخرید را آن کنممی خواهش من و است

 متقی را قالیچه بازار در امروز من گفت تاجر به زادهتقی شب فردا. داد خواهد او به را قالیچه

 قدر هر و بپردازم آن برای که ندارم تومان شصت من و است تومان شصت شد معلوم کردم

 (31۸۵کاتوزیان،.« )نپذیرفت زادهتقی بدهد تومان بیست که کرد التماس و عجز تاجر

 قایسهم مصدق با را خود نویسدمی دولتی کار پذیرش خصوص در عالء به زادهتقی که اینامه در

 هب بودیم مایل سه هر بنده و السلطنهمصدق آقای و عالی جناب وقتی دانیدمی خوب: »کندمی

 معیشت و ضرورت واسطه به بنده و عالی جناب لکن بنشینیم خارج کار از و نرویم مجلس

 را خود اعت،من وسیله داشتن واسطه به دقمص آقای و کنیم اختیار را گیریگوشه این نتوانستیم

: نویسدمی زادهتقی مورد در پاریزی باستانی( لندن هاینامه.« )کند حفظ توانست بنده از بهتر

 یاسیس مرد ترینبینوا و ترینغریب شد،می برده هم سنا به چرخدار صندلی روی بر زادهتقی»

 (31۸۵پاریزی، باستانی.« )کرد زندگی یااجاره خانه در را طوالنی عمر یک که بود ایران

 را او طوالنی نسبتاً عمر و است ایران تاریخ روشنفکران تریناللهجهصریح از یکی زادهتقی

 جریان پیشگامان از مشروطه عصر در او. دهدمی قرار روشنفکری گفتمان و دوره سه عصرهم

 نرهبرا اول صف در نیز نفکریروش دوم نسل در و بوده خواهمشروطه رهبران از و روشنفکری

 این یروشنفکر فکری رهبری هابرلنی جماعت ریزیپی با و گیرد،می قرار اقتدارگرا خواهترقی

 در طوالنی عمر. دارد خود هاینسلهم بر ایویژه فکری نفوذ و کندمی ثبت خود بنام را دوره
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 آمدخالف که او افکار ولی ،دهدمی بازاندیشی و اندیشه مجال او به نیز شمسی 1۱ دهه آغاز

 طرح برای مجالی است، خویشتن به بازگشت محور هویت و گراییبومی گفتمان غلبه یعنی ایام

 ابدیمی راه مشروطه ملی شورای مجلس به تبریز نماینده عنوان به سالگی ۵۲ سن در. یابدنمی

 نگریروش عصر هایاندیشه از اثرپذیری با او. انگیزدمی بر را دوره آن نمایندگان سایر تعجب و

 یپا دولت و دین حوزه جدایی بر آغاز همان از سیاسی، نظام در روحانیون دخالت با مخالفت و

 فتمخال شدت به نیز مجلس مصوبات و موضوعه قوانین بر روحانیون نظارت با و فشاردمی

 و بومی هاییشهاند با غرب تمدن آمیزش هرگونه با مخالفت همراه به رویکردی چنین. کندمی

 مورد نهایت در و آورده فراهم را عصر روحانیون رنجش گرایانه،تلفیق رویکردهای و سنتی

 .گیردمی قرار غضب

 سلیمان همراهی با که دموکرات حزب مرامنامه در دوره این در زادهتقی هایاندیشه از بخشی

 املک انفکاک: »گرددمی ایاننم شودمی تشکیل حیدرخان و مساوات زاده،رسول اسکندری، میرزا

 تقیممس مالیات ترجیح مجانی، و اجباری تعلیم اجباری، نظام ایجاد روحانی، قوه از سیاسی قوه

 قابلم در برابری و تحزب و تجمع آزادی رعایا، میان امالک تقسیم غیرمستقیم، هایمالیات بر

 (31۸۵بهنام،.« )مذهب و قومیت نژاد از صرفنظر قانون

 هابعد و رسدمی پایان به ایران ترک و مشروطیت حوادث با زادهتقی سیاسی زندگی اول مرحله

 واقع هب که شودمی آغاز او سیاسی و فکری زندگی دوم مرحله برلین در «کاوه» روزنامه انتشار با

 .نمود تلقی ایران روشنفکری جنبش از جدیدی دورۀ سرآغاز را روزنامه این انتشار توانمی

 ساختار داشتند مشروطه از پس هایبحران از که ایتجربه با زاده،تقی خصوصاً «کاوه» نویسندگان

 به قادیاعت لذا و بینندمی تعارض در سنتی تلقیات با اساس از را نوین مدنیت فکری سامان و

: نوشتندمی و انگاشتندمی ممتنع را دو آن بین وگوگفت و نداشته مدرنیته و سنت بین ستد و داد

 پرورانندمی سر در را فالح و نجات سوی به ایرانیان رهبری سودای واقعاً تجددخواهان گرا»

 یرغ در بپذیرند، آن الزامات با را جدید تمدن و نهند کناری به را قیود این و کنند جرأت باید

 وفادار سنت الزامات به حداقل و کنند زندگی سنتی هایشیوه همان با که است بهتر صورت این

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



48 

 

 به که ردندکمی توصیه و. یازند دست ناقص تجدد به که است این از بهتر شیوه این زیرا بمانند

 ایران صالح و پذیرفت چرا و چون بدون باید را جدید تمدن کاره، نیمه و ناقص تجدد جای

 لذا.« ندارد وجود دیگری راه و "شود فرنگی باطناً و ظاهراً روحاً، و جسماً" که است آن در

 تمدن ترویج را خود هدف ،«کاوه» انتشار دوم دوره در زادهتقی خصوصاً و «کاوه» ندگاننویس

 متفاوتند مه با غرب و شرق معرفتی مبانی اینکه به اعتقاد با زادهتقی. دانندمی ایران در اروپایی

 عدم همین و است شده هم با تمدن دو این آشنایی از مانع که دارد اشاره تاریخی عواملی بر

 یشرفتپ برای غربی تمدن بررسی لذا و شودمی محسوب ایران ترقی و پیشرفت مانع شناخت

 .گرددمی تلقی ضروری امری

 نشر عمومی، تعلیم: »کنندمی پیشنهاد را اصالحات از فهرستی کاوه گردانندگان اساس این بر

 شرط بال ولقب و اروپایی تمدن رسوم و آداب و اصول اخذ فرنگی، کتب ترجمه و مفیده کتب

 اهالنهج تعصبات ضد بر جنگ اروپائیان، سبک به ایران آبادی ملی، استقالل و وحدت حفظ آن،

 و حقوق تحصیل و تعلیم و هازن آزادی مختلف، مذاهب پیرامون حقوق، نامهمساوات و

 (۸۶ص ،31۸۶ بهنام،. )«هاآن اختیارات

 و ترینمهم به «شدن غربی سراپا» ارهگز و داشت دنبال به را زیادی هایبحث زادهتقی ادعای

 شودمی لقیت مدرنیسمی شبه نماد و شده تبدیل ایران روشنفکری تاریخ گزاره ترینانگیزمناقشه

 نگفتما در غیریت مظهر ترینبرجسته عنوان به 1۱ دهه در و بود شده مد ایران در ایام آن در که

 بهش توسط زادهتقی سخن که است نظر نای بر کاتوزیان. گیردمی قرار لعن مورد گرابومی

 است حالی در این گردید، تلقی تجددخواهی گونه آن باب در زمانه صریح سخن هامدرنیست

 (31۸۵کاتوزیان،. )هاستمدرنیست شبه نادرست برداشت نشانۀ زادهتقی بعدی توضیحات که

 این در اگرچه و دهدمی توضیح بیشتر فوق جمله از را خود منظور زادهتقی بعد دهه دو

 یستب را مردم من: »شودنمی خارج گفتمان آن از گاههیچ اما آیدمی چشم به تعدیلی توضیحات

 ،کردم تشویق روحانی و جسمانی و باطن و ظاهر از «فرنگی تمدن» اخذ به قبل سال هفت و

 ظاهری نتمد از قصد بلکه. نبوده تجملی سفیهانه و مجنونانه تقلید گونه این قصد وقت هیچ
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 ندیدهپس آداب و لوله، توی آب و معابر تمیزی و صحی امور و مسکن لباس، پاکیزگی فرنگی

 قتو قیمتیبی و...پرحرفی از اجتناب وقت، سر آمدن.... معابر در قبیح فحش ترک و ظاهری

 اصالح و کتاب طبع و هادارالعلوم بنای و مطالعه و علوم به میل روحانی تمدن از مراد و بوده

[« باشدمی] رشوه و فساد دفع درستکاری... جهتبی طالق و زوجات تعدد از احتراز و زنان لحا

 به شدیداً ابتهاج ابوالحسن به اینامه در 31۵۶ ماه دی در زادهتقی(. ۶۱1ص ،31۱۵ زاده،تقی)

 قدک قبای مجلس وکالی که دهممی ترجیح تردید ثانیه یک بدون من: »تازدمی مدرنیسم شبه

 نیم و هس ساعت جلسه اگر ولی باشند داشته ریش و بپوشند را قبل سال هفتاد گشاد اسلب و

 برای یگرد ساعت نیم که نرود جلسه تاالر به رییس نیم و شش و نیاید پنج ساعت شودمی اعالم

 چایی و یگارس برای جمعی باز اکثریت حصول از پس دقیقه بیست و شود منتظر اکثریت حصول

 و بتراشند ار سبیل و ریش همه[ اینکه نه] بیفتد اکثریت از جلسه باز و بروند بیرون صحبت در

 بدبختانه. ندبزن پا پشت فرنگی پسندیده، اجتماعی آداب کل بر شنگول و شیک تازده، آهاری یقه

 و فحشا جز ظاهری تمدن از را، آن معنوی تمدن نه گرفتیم را فرنگستان ظاهری تمدن نه ما

 یزچ نیز هاآن باطنی تمدن از و خارج از وارده وسایل با خودآرایی و صفت میمون لباس و قمار

 گیفرن[ که] معنوی، عقیده یک و اصل یک به سیمان بدون را ادیان انکار آنکه جز نیاموختیم

 (۶۱۵-1 همان،.« )آموختند ما مآبان

 داشتن لاتومبی یا پوشیدن فرنگی لباس و داررقص خانهقهوه یا آسانسور تمدن، از او مقصود لذا

 معارف و کتب نیم، و نه و نود صد در» را تمدن او نیست، حجاب رعایت عدم یا رعایت و

 (.۶۲ص ،31۱۲ زاده،تقی.« )داندمی جدید صنایع آن از پس و عالیه مدارس

 غرب نفی و نقد و گراییبومی گفتمان که هاییسال در یعنی 3113 سال در دیگر بار زادهتقی

 اخذ مورد در معلمین باشگاه در است روشنفکری جامعه غالب گفتمان به شدن یلتبد حال در

 و یحتوض پی در غالب فضای از اثرپذیری بدون کماکان و پردازدمی سخنرانی به خارجی تمدن

 فرنگی مدنت به تسلیم نارنجک اولین دانندمی اغلب چنانکه: »است خویش پیشین سخنان تشریح

 چون و.. .شدمی شمرده تندروی شاید عصر آن مقتضیات با که انداختم اپروبی قبل سال چهل را
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 الزم تصحیحی و تفسیر اگر مانده من زندگی تاریخ در و شد دانسته افراطی قدری عقیده این

 تمدنی از من منظور... کنم توضیح و بیان... حیات خاتمه از قبل خودم است بهتر البته باشد داشته

 عادات دیلتب یا علوم مبادی گرفتن فرا و مردم اکثریت موادی با تنها باشد باید ما آمال غایت که

 و فهم و تمدن روح بلکه نیست مغربی عادات و آداب به هاآن ظاهری معیشت وضع و لباس و

 اتتعصب از خالص مخصوصاً و فکری آزاده و آزادمنشی و تأهل روح و اجتماعی رشد و پختگی

 عقاید راه در فداکاری و شهامت و معتدل ولی محکم دوستیوطن و فکری متانت و افراطی

 (1۵۶ص ،3113 زاده،تقی.« )ایمنشده نزدیک مرحله این به هنوز که است خود

 یک: »داندمی رشد و حقیقی تمدن از ملت ماندن دور علت را هاآن گروه سه نقد با زادهتقی

 و دنیاپرست غالبا و حقیقی انتدی روح از عاری و تدین به متظاهر و متعصب و عوام طبقه

 ارقر حمله مورد را افراطی هایناسیونالیست برخی سپس وی.« هستند خویش منافع طالب

 فاتص ترجیح و خود قوم به بشر مفاخر همه نسبت در که افراطی جاهل پرستانملت: »دهدمی

 ار خود ملت و مملکت حتی و نموده تناسبیبی اغراق دیگر اقوام مواهب بر ایرانی کماالت و

 ینبیشتر اما.« گیرندنمی اینتیجه خود جهل اثبات جز و شمرندمی عالم علوم و هاتمدن منبع

 تا سر فرق از" ادعای واسطه به عمومی افکار در که کندمی سومی طبقه معطوف را خود نقد

 مآبفرنگی زمره آن سوم طبقه: »است گرفته قرار حمله مورد خود "شد غربی باید پا نوک

 واهرظ اخذ و عیش و پول تحصیل جز که است ایمان و عقیدهبی و پرستمنفعت و خودپرست

 رتمساف و( علم کسب برای نه) خارجی زبان گرفتن یاد و مال جمع به میل و هافرنگی زندگی

 و داعتقا معنویات از چیز هیچ به و نداشته هوسی آمریکا و اروپا به دائمی یا و مکرر و موقت

 و طنو به خیر راه در فداکاری و عزت و نفس استقالل و شهامت از البته و ندارند یدلبستگ

 (۲۲ص ،31۱3 زاده،تقی.« )هستند عاری خود ملت

 قتحق آن سایه در و داندمی ترقی اساسی و اولیه شرط را مقتدر حکومت 31۱۲ سال در زادهتقی

. داندمی رپذیتحقق آن پناه در را قاللاست و کندمی جستجو را الطوایفیملوک قدرت محو و امنیت

 هب توجه با تواندنمی مقتدر مرکزی حکومت به اعتقاد صرف البته( 11ص ،31۲1زاده،تقی)
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 تانشدوس و زادهتقی اندیشه در نقد قابل و منفی نقطه گیرد، قرار مذمت مورد زمانه، هایضرورت

 یک واسطه به مگر» ایران جامعه در ولتح ذهنی و عینی امکان عدم به اعتقاد ،«کاوه» مجله در

 با یول مطلقه فرمانروای دوره این زادهتقی ذهن در که است نگرشی چنین. است «منور استبداد

 .یابدمی ارجحیت معیوب و ناقص مشروطه بر نیت حسن

 هم باز شودمی روبرو داخلی مرج و هرج با مجدداً وقتی ۵۱ دهه آغاز در یعنی هابعد زادهتقی

 به را ازهاج این رضاشاه حکومت و پیشین اندیشه تجربه اما دارد تأکید مقتدر مرکزی دولت بر

 اوضاع ثبات حصول وی. دهد ارائه حل راه 31۱۲ هایسال نگاه چارچوب در که دهدنمی وی

 اشتند یعنی سومی عنصر در منظم، تأمینه نیروی و مرکزی دولت استحکام و قدرت بر عالوه را

 دوره این در چند هر و داندمی نیز دموکراسی معنی به ملی حکومت و آزادی از دلمعت میزانی

 در است معتقد اما داندمی پذیرامکان را قوی مرکزی دولت یک دست به مرج و هرج برچیدن

 در هک چرا نیست، متصور خوبی عاقبت کار این برای و شد خواهد سلب نیز آزادی صورت این

 عدم در را مدرن دولت تحقق شرط لذا. شد خواهد سیاسی فتپیشر سلب باعث درازمدت

 اگرچه زادهتقی( 31۸۵کاتوزیان،. )شماردبرمی ملی شورای وجود و سیاست در ارتش دخالت

 افکار غالب فضای که رمانتیک ناسیونالیسم از دارد تالش اما دارد ناسیونالیستی هایگرایش

 نسل رانروشنفک از بسیاری برخالف و بگیرد لهفاص دهندمی تشکیل را او عصرهم روشنفکران

 پی در لذا و غلتدمی رمانتیک و فرهنگی ناسیونالیسم دامن به کمتر خویش دورههم و اول

 .آیدبرنمی هافرهنگ و اقوام سایر سازیغیریت

 و همگام را شیعه و زرتشت هایآئین جبر، نفی و انسان اراده آزادی بر تأکید ضمن زادهتقی

 یاساس قانون اساس بر مذهبی هایاقلیت حقوق بر نیز سویی از و شماردبرمی آزادی با همراه

 رارق انتقاد مورد آورند،می وجود به را اجتماعی تنازعات که مذهبی تعصبات و ورزیده تأکید

 رمانتیک ناسیونالیسم هایاندیشه رونق عواقب از حتی وی( ۱۱-۱۸ص ،31۸۶ بهنام،. )دهدمی

 برای بخواهد شده دچار ملی جنون به... روزی اگر ایران مملکت: »نویسدمی و است نگران نیز

 از قسمتی و خوزستان ترک بر عالوه باید نماید تعقیب را سیاست این خود خیال آسودگی
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 و همدان زبانانترک کلیه و قزوین و کردستان و خمسه و آذربایجان و فارس خلیج سواحل

 و. ..ایران سادات بلکه. نماید خارج ایران از را... بهارلو و قشقایی و اصفهان فریدن و مازندران

 زاده،تقی.« )بفرستند یمن و حجاز به و نموده وطن جالی را ایران دیگر نژادعربی خانواده هاصد

 (۶۱-۶3ص ،31۱۲

 بردمی نام شدن مدرن هایمؤلفه از یکی عنوان به ملیت از 3113 سال در خود سخنرانی در او

 دین، از نظر قطع قانون برابر در جامعه آحاد همه برابری و ملی وحدت معنای به را هاملیت و

 و ندکمی اعالم شدن مدرن با تقابل در را افراطی ناسیونالیسم و داندمی مشترک نژاد یا زبان

 لعق از ورد تنها نه که رسدمی هیتلر آلمانی سوسیالیسم ناسیونال به ایرویه چنین است معتقد

 دمول و خطرات و بوده المللیبین و ملی عظیم مضرات موجب بلکه است عدالت و انصاف و

 رد را خود هویت کندمی سعی طالبوف چون او. است اقوام بین جهتبی افراطی هایخصومت

 سیاسی مدرنیته اسیاس بستر که است سیاسی ناسیونالیسم با متناسب که ببیند تریعام بستر یک

 رسد،یم پیامبر به امنسب اینکه از و هستم شرافتمند و سربلند ایرانیت به اًشخص من: »است

 والیت از و بوده ترکی زبانم اینکه از. شومنمی دلگیر بخوانند عرب مرا اگر و دارم افتخار

 و طعن قصد به نه) بگویند ترک مرا اگر و دارم نفس عزت و خرسندی کمال نیز زبانمترک

 ترعزیز نم بیش چیزی هیچ البته لیکن.... دانمنمی خود به توهین را آن( انیتایر از بودن بهرهبی

 من تن نباشد ایران چو.... دانممی ایرانی صددرصد و دانگ شش را خود من و نیست ایران از

 (33۲ص همان،.« )مباد

  

 

 :منابع

 یکم، و بیست لسا نامهایران پنجره، زیر در آتش ،31۸۵ ابراهیم، محمد پاریزی، باستانی. 3

 31۸۶ تابستان و بهار 3-۵ شماره
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-۵ شماره یکم، و بیست سال نامه ایران مجله تجدد، مسئله و زادهتقی ،31۸۵ جمشید، بهنام،. ۵

 31۸۶ تابستان و بهار 3

 .۵چاپ هرمس، انتشارات تهران ها،برلنی. 1

 اول خطابه ،3-3۱ شماره ،31 سال یغما مجله خطابه، دو ،3113 حسن، سید. زادهتقی. 1

 دوم چ علمی، انتشارات تهران، افشار، ایرج کوشش به طوفانی، زندگی. ۲

 تشاراتان تهران، افشار، ایرج کوشش به انگلستان، در زادهتقی سفارت دوران از لندن، هاینامه. ۶

 روز فرزان

 اتانتشار علیزاده، عزیزاهلل کوشش به( ملت وطن، آزادی، تسامح، تساهل،) خارجی تمدن اخذ. ۱

 فردوس

 خنس انتشارات دهباشی، علی کوشش به نبود، یکی بود یکی ،31۱3 محمدعلی، جمالزاده،. ۸

 سال نامهایران عمر، یک در زندگی سه با زادهتقی حسن سید ،31۸۵ محمدعلی، کاتوزیان،. 3

 31۸۶ تابستان و بهار ،3-۵ شماره یکم، و بیستم
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 داد شکل را زادهتقی کاراف که وطنی جهان شهری تبریز؛
 

 برنامه مدیر و کالیفرنیا( Riverside) ریورساید در کالیفرنیا دانشگاه در تاریخ دپارتمان استاد )باف زرینه گفتگو با فریبا

 اسالمی ( و خاورمیانه مطالعات

 
( Riverside) ریورساید در کالیفرنیا دانشگاه در تاریخ دپارتمان استاد باف،زرینه فریبا دکتر

 شهر نقش به ما هایپرسش به پاسخ در اسالمی و خاورمیانه مطالعات برنامه مدیر و کالیفرنیا

 ابکت نویسنده. کندمی اشاره زادهتقی حسن سید آرای در مدرن افکار گیریشکل در تبریز

 بیندنمی یییابریتان براون ادوارد با زادهتقی ارتباط در اشکالی هیچ «استانبول در مکافات و جنایت»

 دست هب را ایرانی خواهانمشروطه از بریتانیایی هایلیبرال حمایت تا بود تالش در او گویدمی و

 شده اهیدانشگ و مطالعاتی نهادهایی از بسیاری جوایز دریافت به موفق بافزرینه دکتر. بیاورد

 مرکز» و( ۵۱3۱) «ترکیه در آمریکایی تحقیقات انستیتوی» به متعلق هاآن آخرین که است

 .است( ۵۱3۱) «جامعه و هااندیشه

*** 

 دوستانش از گروهی با جوانی دوران در او شد؟ آغاز چگونه تجدد مفهوم با زادهتقی مواجهه

 هاییترجمه ای و انگلیسی و فرانسوی کتب درباره تبریز شهر در «تربیت» فروشیکتاب در
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 المک یک در. کردمی وگوگفت رسیدمی قاهره و استانبول از عربی و ترکی زبان به که

 گذاشت؟ زادهتقی روی بر تاثیری چه بودن تبریزی

 تکاملی رسی درباره داریم احتیاج کنیم، درک را مدرنیته از زادهتقی درک آنکه از قبل کنممی فکر

 رستد قاجار عصر ایران در که است این است واضح آنچه. کنیم تحقیق ایران در مدرنیته مفهوم

 هایجبهه امتداد در نظامی اصالحات راستای در سازیمدرن جنبش عثمانی امپراطوری ندمان

 و دولت توسط پرورش و آموزش کردن مدرنیزه و دولت یا اداری ساختار تمرکز غربی،

 فرادیا توسط حقوقی نظام سازیمدرن با رابطه در نیز دیگری تالش. بود شده آغاز هابوروکرات

 ٔ  اهزادهش نقش بر توانممی. داشت پی در مهمی بسیار تأثیرات هابعد که شد انجام خانملکم چون

 از گرفته الهام او اقدامات. کنم تأکید کرد آغاز ایران در را اصالحات این که میرزا، عباس قاجار،

. ندگفتمی «تنظیمات» آن به اصطالحا که شد انجام عثمانی امپراطوری در که است اصالحاتی

 بیغر نظامی مشاوران آوردن با همزمان که است فردی اولین میرزا عباس که کرد فراموش نباید

 هایآموزش تا کرد اعزام انگلستان و فرانسه به را ایرانی دانشجویان بار اولین برای ایران، به

 و دش آغاز میرزا عباس توسط نوزدهم قرن اوایل در سازیمدرن جنبش بنابراین. ببینند مدرن

 داخل در کارمحافظه نیروهای مقاومت با جنبش این چند هر داد، ادامه را حرکت این امیرکبیر

 نم نظر به خواند؟ موفق را جنبش این توانمی آیا که است این سوال پس. بود همراه حکومت

 نائل یزن مهمی دستاوردهای به جنبش این گرفت، قرار جنبش راه سر که مشکالتی تمام وجود با

 .گشت

 زمان آن رد تبریز. است تبریز در چاپخانه گذاریپایه میرزا، عباس دستاوردهای رینتمهم از یکی

 اولین .بود روسیه و عثمانی امپراطوری اروپا، با ایران دیپلماسی مرکز و ولیعهد استقرار شهر

 مرکز هب میرزا عباس حمایت با زود خیلی شهر این و شد مستقر تبریز در اروپایی کنسولگری

 قشن روسیه به هم و عثمانی امپراطوری به هم تبریز نزدیکی. شد تبدیل سازیمدرن جنبش

 با ارتتج مرکز ترینمهم سوئز کانال افتتاح از قبل شهر این. کردمی بازی میان این در را مهمی

 عباس قشن تبریز، المللیبین شخصیت روی خواهممی. بود استانبول و ترابوزان طریق از اروپا

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



56 

 

... و فلیست ترابوزان، قاهره، استانبول، با که ثروتمند بازرگانان از متشکل متوسط طبقه و میرزا

 رد سازیمدرن جنبش آغاز باعث عوامل این ترکیب من نظر به. کنم تأکید کردند،می تجارت

 تجمعی و ثروتمند بورژوازی یک چاپخانه، چندین اروپایی، بزرگ جامعه یک که شد تبریز

 مراوده در غرب با تجارت، واسطه به که بود داده جای خود در را( امنهار) مسیحیان از بزرگی

 یرانا مسائل در غرب دخالت از استقالل به دستیابی خواهان افراد این دیگر سوی از اما. بودند

 کردن حدودم استقالل این به رسیدن راه یک بنابراین. ایران اقتصادی مسائل در مخصوصاً بودند،

 اولین حکومتی سیستم این. بود توازن و پارلمان و قانونی بانیدیده طریق از شاه مطلقه قدرت

 وطنی هانج شهری در زادهتقی بنابراین. بود یافته گسترش... و انگلستان و فرانسه غرب، در بار

 .گرفت قرار مدرنیته از غرب و عثمانی عقاید تأثیر تحت اشجوانی و شد بزرگ

 و آداب برخی جدی منتقدین از او که دهدمی نشان هزادتقی خاطرات و هانامه مرور

 ود؟ب زادهتقی مانند متفکرانی ذهنی دغدغه شدن غربی چقدر. است بوده ایرانیان هایسنت

 دفر یک که بود این عثمانی و ایران در مدرنیته مفاهیم از محوری و مهم سوال یک شک بدون

 طلبانالحاص مدنظر که ایمدرنیته من نظر به. شود غربی باید چقدر کند، تقلید غرب از آنکه بدون

 زادهقیت. ندهد دست را خود فرهنگی اصالت که بود ایمدرنیته بود، ایرانی و عثمانی نوخواهان و

 اندیشمندان با کند، صحبت ترکی زبان به آسانی به توانستمی و بود آذری بومی آنکه دلیل به

. ودب وگوگفت و رابطه در قفقازی متفکران و جوان ترکان روزنامه کمال، نامیک همچون عثمانی

 زادهتقی گرفتند دست در را پارلمان 33۱۸ سال در «جوان هایترک» اینکه از پس کنممی فکر

 .بود مستقیم ارتباط در هاآن با و یافت حضور عثمانی پارلمان نخستین در

 عنصری را ادهزتقی معاصران، و راننگاتاریخ برخی بود؟ چطور هابریتانیایی با زادهتقی رابطه

 .کنندمی معرفی لندن به وابسته

 به یبرا او نفوذ از کرد تالش و بود براون جی ادوارد نزدیک دوست زادهتقی که نیست شکی

 هیچ .نماید استفاده ایرانی خواهانمشروطه از انگلستان پارلمان هایلیبرال حمایت آوردن دست
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 مایتح ایران برابر در خود دولت موضع از براون ادوارد البته و ندارد وجود رابطه این در اشکالی

 ونمت از امروزه زمینه این در براون کارهای و بود ایرانی خواهانمشروطه طرفدار بسیار او. نکرد

 انگلیسی سیاستمداران همه اما. آیدمی شمار به ایرانیان خواهیمشروطه ماجرای کالسیک

 ودخ دولت مواضع از آمدمی پیش هاابهام و سواالت این پای وقتی و ندکردنمی فکر گونهاین

 آن گیردر انگلستان با رابطه در همیشه که ایتوطئه تئوری این از باید پس. کردندمی حمایت

 .کنیم تحلیل را تاریخی روابط و اتفاقات بتوانیم بهتر تا شویم خارج هستیم

 رکیمد شما چطور؟ شودمی مطرح زادهتقی بودن اسونفرام به راجع که ادعاهایی با رابطه در

 اید؟دیده ماجرا این بر دال

 هک هنگامی است ممکن. امندیده فراماسونری لژ در زادهتقی نقش با رابطه در مدرکی هیچ من

 که نیست معنا بدان این هم باز اما باشد، کرده شرکت نشست دو یا یک در بوده استانبول در

 مستقل و مدرن ملتی به کشورش خواستمی زادهتقی. است بوده غربی وطئهت یک از بخشی وی

 با او راستا همین در. شود تبدیل پارلمانی دموکراسی و آموزش همراه به مدرن حکومتی با

 گرطئهتو یا باشد فراماسون نبود الزم. داشت نزدیک رابطه خاورمیانه طلباناصالح از بسیاری

 مردم بود الزم فقط و داشت وجود جا همه در هاایده این تمام. دبیندیشن گونهاین تا غربی

 .کنند مطالعه را آذری و پارسی عرب، ترک، هایروزنامه و نشریات
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 بود خواهجمهوری و دموکرات سوسیال زادهتقی
 

 اسکاتلند ( اندروزسنت دانشگاه در تاریخ دپارتمان استاد )انصاری  علی گفتگو با پروفسور

 
 با وگوتگف در اسکاتلند اندروزسنت دانشگاه در تاریخ دپارتمان استاد انصاری، علی روفسورپ

 دنبال او گویدمی و پردازدمی ایران شدن مآبفرنگی خصوص در زادهتقی گفتار تبیین به ما

 هم خواند،می دموکرات سوسیال هم را زادهتقی او. است نبوده غرب تمدن از تقلید

 .لیبرال هم و خواهجمهوری

 امور تیسلطن انستیتوی اعضای از اندروز،سنت دانشگاه ایرانیان مطالعات موسسه مدیر انصاری،

 بریتانیا انستیتوی» در مدرن ایران پروژه مدیر و عضو همچنین و -هاوس چتم - بریتانیا المللبین

 در گرایمل هایتسیاس» انصاری کتاب ترینجدید عنوان. است «ایرانی مطالعات کمیسیون برای

 آن در هک کتابی است؛ رسیده چاپ به کمبریج دانشگاه انتشارات توسط که است، «مدرن ایران

 .دارد وجود زادهتقی حسن سید پیرامون زیادی جزئیات

*** 

 نابجای آداب برخی جدی منتقدین از او که دهدمی نشان زادهتقی خاطرات و هانامه مرور

 نهادن کنار معنای به نامیدمی ایرانیان شدن مآبفرنگی لزوم او آنچه آیا. است بوده ایرانیان

 تجدد راه مانع را ایرانی فرهنگ هایمولفه کدام زادهتقی است؟ بوده نابجا آداب این

 دانست؟می
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 همزمان شوند فرنگی جسما و روحا باید هاایرانی اینکه مورد در ادعایش علت به زادهتقی

 دل زا گفتار این شود،می زادهتقی از صحبت وقتی است هنوز که هنوز. است بدنام و خوشنام

 یمدریاب که است مهم خیلی. معنایی هم و تاریخی لحاظ به هم شود،می کشیده بیرون او آثار

. است ودهب چه شود، ختم تعبیرسوء به تواندمی که تعبیری چنین گیریبهره از زادهتقی منظور

 ولتد جایگاه که نوشته را جمله این زمانی زادهتقی که نیست وشیپچشم قابل هم مسئله این

 .بود گرفته قرار قرن یک حدود طی در خود سطح ترینپایین در ایران

 بود؟ هچ گفتارهایی چنین بیان از زادهتقی انگیزه اساسا داشت؟ وضعیتی چه دوره آن ایران

 را خارجی کشورهای نیروهای ایپ دوم جهانی جنگ بود، بازمانده حرکت از مشروطه انقالب

 اقتدار تهران از خارج در سختی به مرکزی دولت که ایبرهه در هم آن بود، کرده باز ایران به

 در را خود تجویزی نسخه ۵1 ،33۵3 سال در زادهتقی. بود برخوردار اندکی قدرت از و داشت

 کالیرادی هایموعظه ادامه رد هااین. کند وارد شوک سیاسی سیستم به تا کرد منتشر کاوه مجله

 اروپایی هایتمدن توسط هموطنانش محاصره خصوص در این از پیش سال یک او که بود

 کرد منتشر 33۵3 سال که جزئیاتی با و مفصل نسخه در مطالبات این گرچه بود، کرده مطرح

 را یانایران از شماری ترس او مطالبات داشت را انتظارش زادهتقی که چنان. بود شده حذف

 گرایانیمل سوی از آنچه با چندانی توفیر او ادعاهای که شود تاکید است الزم چند هر برانگیخت،

 اغلب که زیچی تاریخی، بستر از جدا. بود ترتیز و تند زبانش فقط و نداشت شدمی مطرح ایرانی

 از وضوح هب که است دیگری مقاله ۵۵ به نگاه شودمی غفلت آن از زادهتقی بررسی و نقد در

 .گویدمی هاآن در ایرانی فرهنگ و زبان گسترش و حمایت لزوم

 .دانندمی زادهتقی آرای در دوگانگی یک را موضوع همین برخی

 نآ خواستار صراحتا زادهتقی آنچه اما برسد نظر به متناقض است ممکن اول نگاه در امر این

 با. تاس تمدن بلکه اروپا نه اینجا در کلیدی عبارت. است اروپایی تمدن به «بازگشت» است

 رمانآ برایش تمدن که دهدمی نشان روشنگری در طفلی را خود زادهتقی زبان، این از گیریبهره
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 ینا ایرانی گرایانملی و زادهتقی. برود دست از هم و آید دست به هم تواندمی که است شهری

 در و کرده گم را خود راه ایران، که بودند آن بر بلکه بدانند تمدن فاقد را ایران که نبود طور

 همچنین «روحا» اصطالح ها،این بر عالوه. دارد قرار خود متمدن شخصیت از کندن دل خطر

 زا. است آموزش امر در زادهتقی وسواس کننده منعکس که شود ترجمه «ذهنی» معنای به شاید

 آنچه و تمدن و انسانی مقامات ترینالبا که اندبوده فالسفه این ایران تاریخ در زادهتقی نگاه

 اسالم از پس ای پیش به متعلق توانستندمی فالسفه این. کردند آشکار را بشوند بود قرار ایرانیان

 هک است موخری متفکران از دسته آن میان در اسدآبادی الدینجمال سید حقیقت در. باشند

 .ستنده( اروپایی) روشنگری باده از مست دو هر البته و گشایدمی تحسینش به لب زادهتقی

 گرایمل را خود زادهتقی آیا. کنیم صحبت زادهتقی بودن گراملی پیرامون قدری دهید اجازه

 داشت؟ هاییویژگی چه زادهتقی نظر مد گراییملی دانست؟می

 سوی هب مرحله نخستین او. شوونیست نه منتها دانست،می گراملی را خود زادهتقی شک بدون

 هک است رو همین از. بپذیرد را خود شکست فردی هر که دانستمی این در را ملی رستگاری

 علیج و سطحی پرستیمیهن نوعی او نگاه در که ایرانی شوونیسم از شدیدی انتقادات اغلب

 شود،می آغاز خود اشتباهات درک با زادهتقی برای «بازگشت» و ملی رهایی. کندمی مطرح است

 .شود نگرانهسطحی تقلید غرب از دیگر سوی از و شوند سرزنش یگراند اینکه نه

 بود؟ مخالف غرب از تقلید با زادهتقی یعنی

 رایشگ جذب بلکه کندنمی تقلید غرب کردار از زادهتقی غربی، تمدن کسب برای جستجو در

 هتداش همراه به اقتصادی و سیاسی هایموفقیت چنین غرب برای که شودمی ذهنی روش و

 ای کردندمی رفتار شوونیستی که هاییآن زادهتقی. غرب انضباط و نظم کالم یک در: است

 در رونید انقالب باید ابتدا باشند متوجه آنکهبی بودند غرب ادای درآوردن دنبال به لوحانهساده

 .خواندمی «چیوطن» خودش زبان به را دهد، رخ منش
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 انقالب دوران در دموکرات حزب هابعد و عامیون اجتماعیون فرقه که است آن رایج باور

 یا) کننده بیان زادهتقی آیا. کردندمی نمایندگی را سوسیالیستی مطالبات نوعی به مشروطه

 بود؟ هادموکرات سپس و اجتماعیون هایخواسته( نماینده

 این هب آن از مهمی بخش داشت، قرار پذیریآسیب حوزه در همیشه زادهتقی سیاست ساحت در

 از ارغف. باشد مشکل تواندمی همیشه سیاست عرصه به روشنفکری آرای آوردن که است دلیل

 راتدموک سوسیال یک جایگاه در را زادهتقی مایلم من شودمی داده سیاسی احزاب به که اسامی

 وقتی گرچه. ودش توصیف زمان بستر در باید نیز اصطالح همین حتی اما سوسیالیست تا بنشانم

 از گرایانههنخب مفهوم امتداد در بیشتر هایشدیدگاه کندمی استفاده دموکراسی عبارت از زادهیتق

 .باشد «خواهیجمهوری» بر استوار تواندمی که است سیاست

 دارد؟ هاییویژگی چه زادهتقی خواهیجمهوری این

 تحاکمی به وفمعط نگاهش بیشتر و ندارد رای حق وسعت و ماهیت با زیادی کار دیدگاه این

 زادهتقی همچنین. کندمی تالش مدنی حقوق مفهوم تحقق برای زادهتقی. است حقوق و قانون

 برای یمترق طرحی دنبال به فالسفه آن در که است «روشنگرانه» بسیار ایپروژه برنده پیش

 تحت آن از است بهتر اما شود توصیف «لیبرالیسم» مثابه به تواندمی این. هستند جامعه و دولت

 .شود برده نام «عضالنی» لیبرالیسم عنوان
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 بود آمرانه تجدد وفادار پیرو زادهتقی
 

 ( هلند الیدن دانشگاه غربی آسیای و خاورمیانه مطالعات استاد)با تورج اتابکی گفتگو 

 
 وصخص در. کرد سفر استانبول به بار دو میانسالی و جوانی هایسال در زادهتقی حسن سید

 دکتر اب تجددخواهی به زادهتقی نگاه همچنین و زادهتقی هایاندیشه بر ترک روشنفکران تاثیر

. نشستیم ووگگفت به هلند الیدن دانشگاه غربی آسیای و خاورمیانه مطالعات استاد اتابکی، تورج

 برای یاتابک اعتقاد به. داندمی آمرانه تجدد وفادار پیرو را زادهتقی ا ،م با وگوگفت در اتابکی

 متحکو با همکاری جز به بدیلی داشت، اعتقاد آمرانه تجدد به که زادهتقی چون روشنفکری

 .نداشت وجود پهلوی

*** 

 وارد قد مامت شکلی به که است ایرانی روشنفکران از زادهتقی حسن سید اتابکی، دکتر آقای

 اشفکری دیدگاه بر میزان چه تا او سیاسی عمل شما باور به. شودمی هم سیاست عرصه

 است؟ بوده منطبق

 او اسیسی کنش و اندیشه در که تطوری و تحول سیر بازبینی و زادهتقی کارنامه من گمان به

 وارسی به اندیشه حوزه در نخست: گیرد قرار بررسی مورد حوزه دو در باید شود،می دیده

. یرخ یا شد متحول عمرش طول در خوانش این آیا اینکه و بنشینیم تجدد از زادهتقی خوانش

 پوزتیویست یک زادهتقی اندیشه حوزه در. بنگریم ورزسیاست انسانی مثابه به او کارنامه به سپس
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 هترجم هم فارسی به که «فرودستان و دولت» و «آمرانه تجدد» کتاب دو در من. است تجددگرا

 از یکی قبل سال 3۱۱ از تجدد دغدغه. امپرداخته ایرانی تجدد داستان به است، شده

 نآ اصلی سوال و است بوده ایران در سیاست و اندیشه اهل از بسیاری اصلی هایمشغولیدل

 رد؟ک نزدیک ایرانی فرهنگ با را ایران جامعه نیاز مورد اساسی تحوالت توانمی چگونه که بوده

 ینجاا مسئله ایران، در اجتماعی و تاریخی هایبررسی برخی در شده پذیرفته نگاه خالف به

 بسیاری و داشتند تجدد در دل گرایانسنت از بسیاری. نبود مدرنیته و سنت سرانهسخت تقابل

 راییگسنت و مطلق تجدد نهایت دو در که بودند کسانی البته. سنت در دل هم تجددگرایان از

 ودوج گوناگون هایبرداشت از رنگارنگی طیف سر، دو این میان در اما گرفتندمی جای مطلق

 .داشت

 با یستیپوزیتیو برخورد به که است کسی زادهتقی: نگریممی زادهتقی کارنامه به مقدمه این با

 نقالبا به منتهی هایسال در ما که کنیم توجه. است گراعلم انسانی دارد، باور اجتماعی تحوالت

 تنها هک هستیم مواجه علم مفهوم از برداشتی با خواهیمشروطه گفتمان در آن از پس و مشروطه

 معلو از برآمده که جدید علم این است معتقد و داندمی جدید علم را بشری دانش واقعی شکل

 .ندک قانونمند را جامعه تحوالت و بیابد تسری هم اجتماعی علوم حوزه به تواندمی است مجرد

. اندبخو پزشکی و گیرد فرا را دقیقه علوم خواهدمی و دارد جدید دانش گرو در دل خود زادهتقی

 اف تقی هب وقتی حتی. است علم یادگیری و دانشگاه به رفتن جوان، زادهتقی مشغولیدل تمامی

 این بخواند درس بیروت دانشگاه در بتواند تا خواهدمی مالی کمک او از و نویسدمی نامه

 باور به. آموخت خواهد را است شده غرب پیشرفت موجب آنچه بیروت در که دارد را احساس

 جدید علم داشتن و است جدید علم سیطره حاصل آمده وجود به غرب در که تحولی زادهتقی

. نندک عبور اجتماعی و سیاسی تحوالت جاری برزخ از که کند مسلح چنان را ایرانیان تواندمی

 ددتج منشا که نداشت باور فکرانشهم از بسیاری مثل هم زادهتقی که کنم اشاره جا همین اما

 و نده روسیه، ژاپن، به هاآن نگریستند،می تجدد به غرب از ترفرا خیلی هاآن. است غرب تنها

 تحوالت هب تنها مشروطه عصر روشنفکران و زادهتقی که تصور این. نگریستندمی نیز عثمانی
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 عنوان تحت که ایمقاله در من. است درستنا تصوری داشتند نظر فرانسه و انگلستان

 به عموضو این به نوشتم مشروطه انقالب سالگرد یکصدمین برای «مرز بدون خواهانمشروطه»

 جنبش باید برسیم مشروطه از تریجامع دیدگاه به خواهیممی اگر که پرداختم تفصیل

 غرب و شرق تحوالت بستر در و کنیم خارج افتادگیتک و شدن گتوئیزه از را خواهیمشروطه

 3۸۸3 در ار ژاپن مشروطیت مثال کنیم، بررسی را هاحوزه این میان فکری بستان بده و ببینیم

 را عثمانی مشروطیت ایران، مشروطیت از پس سال دو و روسیه دومای تشکیل داریم، میالدی

 این رد تجدد اندیشه کوران معرض در جوان زادهتقی که بینیممی تحوالت این به نگاه با. داریم

 آمرانه تجددی به باور اب و پوزیتیویستی، برداشتی بستر بر زادهتقی ترتیب بدین. است بوده منطقه

 و است ایران در آمرانه تجدد اجرای وفادار پیروان از یکی زادهتقی. رسدمی سیاسی صحنه به

 .است این بر گواه پایان تا غاز آ از اشسیاسی کارنامه

 بینید؟می چگونه را زادهتقی سیاسی کنش تجددمابآنه، هایدیدگاه این به توجه با

 نجوا زادهتقی. پیر زادهتقی و جوان زادهتقی: بینممی زادهتقی دو او، سیاسی رفتار در من

 مجلس در حاضر انقالب، این در دار سهم مشروطه، انقالب از برآمده پرشور، است ایزادهتقی

 نوع یک هب معتقد حقیقت در و دموکراسی سوسیال دلبسته ایران، دموکرات فرقه گذارپایه دوم،

 کنار در اجتماعی عدالت بسط به معتقد او. هاحوزه تمام در سیاسی حیات در مردم مشارکت

 نون،قا حکومت در تنها کندمی تبلیغ زادهتقی که تجددی جانمایه. است سیاسی دموکراسی

 عدالت رب زادهتقی بلکه شودنمی محدود ملت برابر در حکومت ساختن پاسخگو و قوا تفکیک

 نیز سیاسی احزاب نظیر دولت از مستقل اجتماعی نهادهای حضور و مدنی جامعه اجتماعی،

. است ادعا این مصداق خورشیدی 3۵۸3 سال در ایران از خروج از قبل تا او کارنامه. دارد تاکید

 کشور به 31۱1 در سال 31 از بعد و رودمی اروپا و امریکا استانبول، به ایران، از خروج از بعد او

 که ولتید روشنگر زادهتقی روبروییم؛ دیگری زادهتقی با ما انتقالی دوره این از پس. گرددمی باز

. است کارمحافظه اش،تجددخواهانه هایطرح اجرای هوای در و کندمی رو اجرایی کارهای به

 یاجرای برای دوره این در او. ندارد را مجلس اقلیت در نشسته پرشور نقاد یک نقش دیگر او
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 اهگ گیرد،می دوش بر را اجرایی هایمسوولیت و نشیندمی قدرت کنار در هایشاندیشه کردن

 دارد باور و است حکومت کنار در همچنان اما است، حکومت خشم مورد گاه و محبت مورد

 .شد میدان وارد اصالحات کردن اجرایی برای حکومت با همگام و زد باال را آستین باید که

 .داشت رفتاری چنین عمر پایان تا زادهتقی

 حل برای نظرش مورد حلراه بیان به کاوه نشریه در و برلن در اقامت دوران در زادهتقی

 اظلح هر از باید که کندمی توصیه ایرانیان به شرایطی در او. پردازدمی ایران مشکالت

 زادهتقی. دارد اختیار در نیز را مشروطه انقالب تجربه از باریکوله که شوند مآبفرنگی

 است؟ شدن مآبفرنگی ایران مشکالت حل راه که رسید نتیجه این به چگونه

 باید ام که اندیشه این که است نشده توجه زادهتقی مورد در شده انجام هایبررسی در متاسفانه

 این او. ودنب زادهتقی اندیشه شویم، غربی پا نوک تا سر فرق از اصطالح به و شویم مآبفرنگی

 وشنفکرر جودت عبداهلل کار ترجمه مشخص طور به اندیشه این. گرفت عاریه دیگران از را تفکر

 که دندبو رسیده اینتیجه چنین به مشخص طور به عثمانی در نفر دو دوره آن در. است عثمانی

 و تجود عبداهلل هااین از یکی. کرد درونی وسیع ایگستره در را فرنگی توسعه الگوی باید

 به کلمه و نکته به نکته کرد مطرح زادهتقی را آنچه جودت عبداهلل. بود فکرت توفیق دیگری

 عثمانی کرروشنف دو این آرای با استانبول در اقامتش دوران در زادهتقی. بود گفته ترپیش کلمه

 پابر جودت عبداهلل علیه دادگاهی شهر این در استانبول اقامت دوران همان در درست. شد آشنا

 زمان نآ عثمانی در البته. شد کفرگویی به متهم گرایاناسالم سوی از جودت دادگاه این در. شد

 الگوی لغمب گروهی مثال داشتند، باور را تجددخواهی از دیگر ایگونه که بودند نیز دیگر کسانی

 و کردمی رمنتش را مستقیم صراط نشریه که داشتیم را کاظم موسی جمله از. بودند ژاپنی توسعه

 شرقی ملل که بود معتقد او. «باشد اروپا در اگر باش علم طلب» در که بود آورده نشریه باالی در

 ویته حفظ با تضادی نباید تجددخواهی او باور به. بیاموزند اروپا از هاژاپنی شیوه به باید

 .باشد داشته فرهنگی
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 بر ولاستانب در اقامت هایسال تاثیر ترینمهم. کردید اشاره استانبول در اقامت هایسال به

 بود؟ چه زادهتقی

 جز یستن کسی او و شودمی خانههم نزدیکش دوستان از یکی با رودمی ترکیه به زادهتقی وقتی

 و کردمی منتشر را نو ایران روزنامه ایران، در زادهتقی همگام زادهرسول. زادهرسول محمدامین

 امهمگ هم با دموکرات حزب تشکیل در. بود نهاده همت دموکراسی سوسیال اندیشه بسط به

 .بود بحران دستخوش سرزمین این رسد،می عثمانی به زادهتقی که هاسال آن در اما. بودند

 به اینک که جوان هایترک برای و کرده جدا را عثمانی سرزمین از بخشی بالکان هایجنگ

 .ترکیزم پان ای عثمانیزم پان اسالمیزم، پان به بستن دل. است متصور راه سه تنها اند،رسیده قدرت

 ترکی یهنشر زد،می دامن هاییبحث چنین به و شدمی منتشر استانبول در که هایینشریه جمله از

 نشریه این برای زادهرسول اما پردازدنمی نشریه این با همکاری به زادهتقی. بود «یوردو»

 روزنامه این در «ایران هایترک» عنوان با ایمقاله زادهرسول وقتی که است جالب. نویسدمی

 از اهسال این در زادهتقی. کندمی معرفی ایرانی نگارروزنامه یک عنوان به را خود کرد، منتشر

 داشتم، ارهاش آن به قبلی پرسش در که فکرت توفیق و جودت عبداهلل هایاندیشه و آرا با نزدیک

 بودند مدهآ استانبول به قفقاز و بالکان از که کسانی افکار با افراد این کنار در او. شودمی آشنا

 سوسیال و هاناسیونالیست ،(بعدی اوغلی آقا) آقایف بهرام یا و آکچورا یوسف همانند

 روی به را جدیدی هایدریچه فکری هایآشنایی این. شودمی آشنا نیز قفقازی هایدموکرات

 رلنب در اقامتش زمان در شده نوشته مقاالت از که طور همان زاده،تقی اینک. کندمی باز زادهتقی

 ناسیونالیسم هالبت ناسیونالیسم این. رسدمی ناسیونالیسم از هاییگرته به است، آشکار روشنی به

 یونالیسمناس این. شود منتهی زبانی یا قومی نژادی، برتری به که نیست زبانی یا قومی، نژادی،

 ضد نصرع ناسیونالیسم این در و اندیشدمی ایران ارضی تمامیت به و ایران به او. است سرزمینی

 .است مشخص خوبی به استعماری

 اسم ااتفاق که است تاریخی وقایع از مملو زادهتقی سیاسی زندگی هایسال اتابکی، آقای

 اب همکاری تا مشروطه عهد ترورهای مانند است، شده عجین تاریخی حوادث این با نیز او
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 ار سیاسی کارنامه این ضعف نقطه ترینمهم شما. نفت قرارداد امضای و رضاشاه حکومت

 بینید؟می کجا در

 مدو مجلس دوران هایقتل به: دارد جدایی پرونده کدام هر کردید مطرح که را نکاتی ببینید

 طرف دو هر از و بود خیابان در مجلس مشاجرات ادامه هارویداد آن. کردید اشاره مشروطه

 هر با یپیوند هیچبی دیگرانی گاه و آزادی؛ مدافعان و استبداد طرفداران. افتادند خاک به مرافعه

 .تداش اشاره آن به آدمیت فریدون فقیدم، استاد که گونهآن داشتیم؛ را آزادی بحران. جناح دو

 با گرددمی زبا ایران به وقتی زادهتقی: بنگریم زادهتقی نقش و دموکرات فرقه و نفت داستان به

 همراهی زج بدیلی هیچ آمرانه، تجدد به باورش همچنین و دارد تجدد از که پوزیتیویستی خوانش

 سیاریب. نیست تنها راه این در البته او. ندارد ایران سازیمدرن پروژه پیشبرد برای حکومت با

 شدند دوران آن در تجدد گفتمان اجرایی عامل و گرفتند قرار رضاشاه کنار در که کسانی از

 جز دیلیب چه آنان. داشتند باور آمرانه تجدد به اسفند سوم کودتای از ترپیش که بودند کسانی

 اشند؟ب داشته توانستندمی ببرد جلو را تجدد پروژه داشت قصد که مقتدری حاکم با همکاری

 ستا مقتدر و متمرکز حکومتی حضور ایران نجات راه که بودند کرده این بر تاکید هاسال آنان

 پیشبرد برای حکومت با همگامی جز دیگر راهی بود گرفته شکل حکومت این که حال و

 و اورد یا تیمورتاش مانند روشنفکران از دیگر بسیاری مانند زادهتقی. نداشتند دیدگاهشان

. کند راییاج را آمرانه تجدد گفتمان تا زد باال را آستین آشنایید، شانکارنامه با که چند دیگرانی

 دیدند،نمی استبداد به منتهی را راه این لزوما اما داشتند آمرانه تجدد و قدرت تمرکز به باور هاآن

. شد هچ هم هاآن سرنوشت که بینیدمی. داشتند مشکل رضاشاهی استبداد با قطعا هاآن رو این از

 .رفتند دار بر متاسفانه هم شماری و نشینخانه یا کردند، وطن جالی یا شانگروهی
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 قطعا است داده انجام اجرایی کار هایشایده تحقق جهت هک زادهتقی مانند فردی کارنامه در

 صمیماتت به دیگر بخشی فردی، تصمیمات به هاخطا این از بخشی. دارد وجود هم اشتباه و ایراد

 آمرانه دتجد اجرای برای زادهتقی وقتی. گرددمی بر دست باال تصمیمات به هم بخشی و جمعی

 هم شاه شخص رفتار از بخشی پاسخگوی نوعی به او که بپذیرد باید شودمی رضاشاه با همراه

 اشاهرض با همکاری خصوص در زادهتقی بر دیگران که نقدهایی در کنممی تصور من. بود خواهد

 نهآمرا تجدد به باور زادهتقی که است غفلت مورد نکته این کنندمی وارد پهلوی حکومت و

 زادهتقی. است تجدد این اجرای عامل که است حکومت این که بود باور این بر و داشت

 نقد هم ار حکومت و باشد پژوهشگر و دانشگاه استاد مثال بماند، حکومت از بیرون توانستمی

 هدافا پیشبرد برای را فضا که زمان هر البته او. نرفت انتخاب این پی در زادهتقی اما. کند

 جومن زمینه در را ایارزنده تحقیقات و گشتمی باز دانشگاه به دیدنمی مناسب اشتجددخواهی

 .فشرد پای آمرانه تجدد بر عمر پایان تا اما داد، انجام ایران تاریخ و تقویم و

 اتنه نه کردید، تن به را سیاسی کارگزاری و ورزیسیاست خرقه گاههر سیاست عرصه در

 دوش هب باید نیز را همگامانتان از بسیاری هایرفتاری کژ بار بلکه خودید، رفتار پاسخگوی

 .ندارد کم را ادعا این از هایینمونه زادهتقی کارنامه. بگیرید
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