ایرج افشار و سیَدحسین تقیزاده

*

کاوه بیات*

آثار ایرج افشار در زمینة شناسایی و انتشار اسناد تاریخی دورة قاجار و
پهلوی ،حوزة وسیع و متنوعی را تشکیل میدهد؛ هم از لحاظ نوع اسناد و
گزارشها ـ از گزارشهای رسمی گرفته تا رسائل و برنامههای شخصی و
یادداشتهای روزانه و هم از نظر صاحبان این آثار با اشتمال بر چهرههایی چون
اعتمادالسلطنه ،ظهیرالدوله ،عینالسلطنه ،مستشارالدوله ،دکتر مصدق ...و اللهیار
صالح( .)1ولی به گونهای که در ادامة این یادداشت بحث خواهد شد در این حوزة
خاص ،یعنی در زمینة شناسایی و انتشار اسناد ،نوع رابطة وی با آثار برجای مانده
از سیدحسن تقیزاده ،ارتباطی استثنایی است.
سیدحسن تقیزاده ( )1348-1257یکی از بحثانگیزترین چهرههای تاریخ
معاصر ایران است

()2

و به همین دلیل در عین حال که دوستان و هواداران

پابرجای داشت ولی در همه حال تعداد دشمنان و منتقدانش بیش از گروه اول
بود .ایرج افشار در توصیف این مخالفتها و انتقادها ،نخست از موضوع پناهنده
* جهان کتاب ،سال شانزدهم ،شمارة  ،10صص  2تا ..8
* متن فارسی مقالهای که در ژانویة  2012در کنفرانس تاریخنگاری ایران ارائه شـد .ایـن نشسـت بـه
همّت انستیتوی بریتانیایی مطالعات ایرانی ) (BIPSو به یاد ایرج افشار برگزار شد.
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شدن او « ...از ترس جان به سفارت انگلیس »...یاد میکند که « ...مورد توجه
شدید و حمالت تند پیروان مسلکهای چپ و بعضی از ملیّون است...
انتقادکنندگان میگویند تقیزاده میبایست به چنگ محمدعلی شاه میافتاد و از
کشته شدن نمیهراسید و به سفارت انگلیس نمیرفت».
«انتقاد دیگر در موضوع عقد و امضای قرارداد تمدید امتیاز نفت با شرکت
انگلیسی است که مضار و معایب آن پس از شهریور  1320و مخصوصاً از سال
 1323به بعد انتقادات و اشارات تندی ...نسبت به آن ابراز شد که مهمترین و
سختترین ...همة سخنان چندبارة دکتر مصدق است»...
«انتقاد دیگر به مناسبت سخنانی است که تقیزاده در دفاع از خود گفت و
در آن خود را به هنگام امضای قرارداد تمدید امتیاز نفت ’’آلت فعل‘‘ و
’’مسلوباالختیار‘‘ قلمداد کرد».
«انتقاد دیگر از او مربوط میشود به قبول کارهایی از قبیل وزارت و
سفارت در دوران رضاشاه و نمایندگی انتصابی مجلس سنا و تبعات آن در دورة
محمدرضاشاه».
از نظر آراء فرهنگی نیز هم « ...اظهارنظری ...که تقیزاده در نخستین
شمارة دورة جدید کاوه درخصوص تسلیم ’’مطلق شدن به اروپا‘‘ و ’’ظاهراً و
باطناً و جسماً و روح ًا فرنگی مآبشدن‘‘ کرد )3(»...مورد انتقاد شدید گروههای
محافظهکار واقع شد و هم «عدول و استغفار» بعدی وی از اینگونه تندرویها که
احتماالً باعث دلسردی جمعی از نوجویان و دگرگونه خواهان آن ادوار گردید.
تقیزاده در مقام یکی از رجال طراز اول کشور در دورة پهلوی به رغم
تجربة افت و خیزهایی چند ـ در میان طبقة حاکم از جایگاه ثابت و پابرجایی
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برخوردار بود و بالطبع به همان اندازه دشمنانی ثابت و پابرجای در میان مخالفان
و منتقدان طبقة حاکم داشت.
ولی وضعیت او در قیاس با بسیاری از دیگر صاحبان جایگاه در طبقة
حاکمه یک تفاوت عمده نیز داشت؛ تقیزاده در آغاز از یک موضوع تند و
انقالبی وارد سیاست شده بود و گروههای تند و انقالبی ،رویگردانی بعدی وی را
از این مشی اولیه هیچگاه بر او نبخشیدند.
چپ انترناسیونالیست ،او را در طراز یک «دموکرات پیگیر» ،نوعی سلیمان
میرزای اسکندری میپسندید که نه فقط در دوران سلطنت رضاشاه کناره گرفت
بلکه بعد از سقوط وی نیز در چند سالی که از عمرش باقی بود در ادامة آن مشی
اولیه با هواداران شوروی همراه شد .ناسیونالیستهای ضدامپریالیست نیز به
همین ترتیب وی را در طراز نوع دیگری از دموکراتهای پیگیر میخواستند و
مورد داوری قرار میدادند؛ چهرهای همانند دکتر مصدق که در دورة دیکتاتوری،
مثل سلیمان میرزا از کار کناره گرفت و در سالهای بعد از شهریور  1320نیز در
زمرة منتقدان نظام حاکم بود.
تقیزاده که در اواخر سلطنت پهلوی حدود پنج سال مغضوب دستگاه بود
و در لندن به تدریس اشتغال داشت ،بعد از تحوالت شهریور  1320عهدهدار
سفارت ایران در همانجا شد و در این میان ،در فضای باز سیاسیای که پیش
آمد ،بودند کسانی که به انتقاد و بدگویی از وی برآمدند.

()4

ولی گروهی از

دوستان و هوادارانش نیز یادآور شخصیت علمی و سیاسی او بودند؛ از جمله

مهدی مجتهدی که در سال  1322رسالهای منتشر کرد تحت عنوان تاریخ
زندگانی تقیزاده

()5

و یا حسین پرویز ،دوستدار قدیمی تقیزاده و ناشر رسالة
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مزبور که تعدادی از نوشتهها و سخنرانیهای پیشین او را در همان سال گرد آورد
و در همان سال به نام مقاالت حسن تقیزاده منتشر کرد.

()6

تقیزاده بعد از پایان جنگ دوم جهانی و مراجعت به ایران در حالی که در
یک دوره ـ دورة پانزدهم ـ وکالت مجلس و بعد از تأسیس مجلس سنا ریاست
آن را عهدهدار شد ( ،)1329در کنار مجموعهای از تحرکات سیاسی ،عالئق علمی
خود را نیز دنبال کرد و بهتدریج با گذشت زمان به عنوان یکی از رهبران برجای
مانده از نهضت مشروطه نیز مورد توجه قرار گرفت.
تاریخ عربستان و قوم عرب او ،رشته سخنرانیهایش در دانشکدة معقول و
منقول در اواخر دهة  ،)7(1330از جمله نخستین آثار علمی وی بود که در این

دورة جدید از تقیزاده منتشر شدند و به دنبال آن آثاری چون خطابة آقای
سیدحسن تقیزاده مشتمل بر شمهای از تاریخ اوائل انقالب و مشروطیت ایران و
اخذ تمدن خارجی که به ترتیب در سالهای  1338و  1340در سلسله انتشارات
باشگاه مهرگان منتشر شدند .در همین ایام مانی و دین اوی تقیزاده نیز به همت

احمد افشار شیرازی منتشر شد ( )1335و همو در سال  1350نیز رسالة از چنگیز
تا پرویز نقیزاده را تجدید چاپ کرد.
در کنار توجه خاص به لزوم تأسیس و حمایت از نهادهای علمی و
پژوهشی ،تقیزاده در شناسایی اهل علم و پژوهش و پشتیبانی حتیاالمکان از
آنها نیز بیتأثیر نبود؛ پارهای از برجستهترین چهرههای علمی کشور در مراحل
بعد در یک دوره از لطف و همراهی او برخورد بودهاند .به نوشتة دکتر احسان
یار شاطر که خود نیز در همین زمره قرار داشت ،تقیزاده « ...هر جا استعدادی
مییافت و یا امکان ثمر علمی میدید بیدریغ به ترغیب و حمایت برمیخاست و
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در این راه از بذل هیچگونه مجاهدت و قبول زحمتی خودداری نداشت )8(».ایرج
افشار نیز از دیگر نمونههای برجستة این توجه بود.
تأکید و توجه بر ارج و قدر تقیزاده در مقام یک شخصیت علمی و
تاریخی که پیش از این جنبهای پراکنده داشت ،با گام نهادنِ ایرج افشار بدین
وادی جنبهای جدّی و مستمر یافت.
نخستین کاری که در این عرضه ارائه شد بیست مقالة تقیزاده بود؛
مجموعهای از مقاالت او دربارة گاهشماری و زرتشت ومانی که بیشتر به زبانهای
خارجی منتشر شده بود و اینک در سال  1341به کوشش احسان یار شاطر و
ایرج افشار ،و به ترجمة احمد آرام و کیکاوس جهانداری ترجمه و منتشر شد.

()9

قاعدتاً کار گردآوری و تجدید چاپ دیگر آثار تقیزاده نیز میبایست از
همین دوره مدّ نظر ایرج افشار و دیگر دوستداران تقیزاده قرار گرفته باشد ،ولی
در این زمینه با تأخیر و تعللی کم و بیش ده ساله روبهرو هستیم .علت این امر را
شاید تاحدودی نیز بتوان در این جستوجو کرد که تقیزاده به رغم سن و سال
باال هنوز به «تاریخ» نپوسته ،در عرصة تحوالت سیاسی کشور فعال بود.
در خالل بحران سیاسی سالهای پایانی دهة  1330تا سالهای نخست
دهة  1340که به انحالل دورة بیستم مجلس شورای ملّی ،یک گشایش نسبی
سیاسی در زمان زمانداری امینی و باالخره اعادة قدرت مطلقة محمدرضا شاه
منجر شد ،در کنار اشارات پراکنده به احتمال زمامداری تقیزاده ،از
مخالفخوانیهای او نیز صحبتهایی میشد.

()10

ولی از این موارد گذشته ،یکی

از مهمترین ویژگیهای این «دوره گذر» ،متزلزل شدن جایگاه ثابت و پابرجای
پیشین تقیزاده و دیگر همتایان او در طبقة حاکم بود.
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با روال جدیدی که در ادارة مملکت اتخاذ شد ،از جمله «انقالب شاه و
ملت» ،کنار رفتن یک نسل پیشین از زمامداران و برآمدن نسلی دیگر به جای
آنها شتاب بیشتری یافت؛ این جابهجایی همانطور که سرگذشت پارهای از دیگر
همتایان تقیزاده چون حسین عالء و نصراهلل انتظام و ...نیز در همان دوره نشان
میدهد با تنشهایی توأم شد.

()11

احتماالً به قدرت رسیدن امیر اسداهلل علم در این مقطع (از اوایل دهة
 )1340و تداوم اقتدار و نفوذ او در مراحل بعد نیز در تشدید این تنشها و میل
به یکسره کردن کار این نسل ناسازگار بیتأثیر نبوده است .بهویژه آن که در یک
دوره ،در زمان زمامداری حسین عالء که علم وزارت کشور را برعهده داشت،
میان او و تقیزاده بر سر مسائل مربوط به حقوق بشر برخورد تندی هم پیش
آمده بود.

()12

براساس اسناد موجود ،سرآغاز اقدامات سازمان اطالعات و امنیت کشور
(ساواک) برای تشکیل یک پروندة خاص برای فراماسونری ایران ،جهت تحدید
فعالیتهای آن و یا به عبارت دقیقتر هدایتش به یک مجرای مطمئن بنا به دستور
شاه و امیر اسداهلل علم ،به سال  1343بر میگردد .در کنار تغییر و تبدیلهای
سازمانیای که در تشکیالت فراماسونری ایران به راه افتاد ،مهمترین نتیجة آشکار
و علنی این کارزار ،انتشار مجموعة سه جلدی فراموشخانه و فراماسونری در
ایران اسمعیل رائین بود که زیر نظر و با پشتیبانی ساواک تهیه شده بود.

()13

در

همین ایام کتاب حقوق بگیران انگلیس در ایران رائین نیز منتشر شد که یک فصل
آن به تقیزاده اختصاص داشت.

()14

انتقاد از تقیزاده پدیدة تازهای نبود؛ ابراهیم صفایی نیز در رسالهای که در
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سال  1345در چارچوب مجموعة «رهبران مشروطه» خود دربارة تقیزاده منتشر
کرد او را به سختی مورد انتقاد قرار داد.

()15

این موج و باال گرفتن آن از نظر دوستان و دوستداران تقیزاده پنهان نبود
و حال اگر نگوییم از اوایل دهة  ،1340الاقل از اواخر آن دهه ،موجب شد رشته
اقداماتی که برای یادآوری و بزرگداشت وی در نظر بود ،به تعویق افتد .مهدی
مجتهدی از فراخوان سیدمحمدعلی جمالزاده در مهر  1347برای فراهم آوردن
مجموعهای در تجلیل از تقیزاده مینویسد که امید بود به مناسبت نودسالگی وی
در بهمن همان سال منتشر شود .ولی « ...افسوس درست در همان ایام کتابهای
مخالفان تقیزاده پشت سر هم به چاپ میرسید و  ...اسباب دلتنگی آن سید
بزرگوار در حال مرض میشد .عدهای از دوستان گفتند که انتشار شمارة
مخصوصی ممکن است مخالفان را تحریک کند و آنان را وادار به نشر اکاذیب
بیشتر و تهمتها و افتراهای تازه سازد و اسباب ماللتهای جدید برای تقیزاده
گردد ...خود تقیزاده هم موافق نبود و این کار معوق ماند تا مرگ به فریاد
رسید».

()16

با فوت تقیزاده در بهمن  1348و ارج و قرب ولو کوتاه مدتی که
پیشامدهایی از این دست برای متوفی بهدنبال میآورد طلسم کار شکست .در کنار
اختصاص یک شمارة راهنمای کتاب به تجلیل از تقیزاده( )17ـ به گونهای که در
مهرماه  1347مطرح شده بود و انتشار یادنامهای به اهتمام حبیب یغمایی بر همان
اساس )18(،انتشار مجموعه مقاالت تقیزاده به کوشش ایرج افشار نیز آغاز شد.

()19

واگذاری بخش مهمی از اسناد و مدارک تقیزاده به ایرج افشار نیز بر
غنای این سعی و تالش افزود .عالوهبر بهرهبرداری از این مجموعه در مجلدات
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بعدی مقاالت تقیزاده که ده جلد آن تا سال  1357منتشر شد.

()20

ایرج افشار

پارهای از این اسناد را در نشریاتی چون راهنمای کتاب و یغما منتشر کرد و

برخی دیگر را نیز به صورت مجموعههایی مجزا به چاپ سپرد؛ نامههای قزوینی
به تقیزاده

()21

( ،)1353نامههای ادوارد براون به تقیزاده ()1354

()22

و تجدید

چاپ دورة مجلة کاوه ( )23()1355در این زمرهاند.
با این حال همانگونه که پیشتر نیز احتمال داده شده بود ،انتشار آثاری از
این دست واکنشهایی را نیز بهدنبال داشت؛ یکی از نخستین این موارد با خطابة
مجتبی مینوی در مراسم نخستین سالروز فوت تقیزاده سر باز کرد( )24و واکنش
()25

تند و کوبندة دکتر فریدون آدمیت به طعن و کنایه مینوی.

رویایی آدمیت با تقیزاده اگرچه اصوالً به صورت تعبیری متفاوت از
تاریخ مشروطه وجه بروز یافته بود ولی با این حال از دو نظر جنبهای کامالً
شخصی داشت؛ یکی دفاع فریدون آدمیت از رویکرد اعضای باقی ماندة مجمع
آدمیت در تحوالت سیاسی دورة اول مجلس شورای ملی در تقابل با گروه
تقیزاده بود و دیگری نیز تجارت نامطلوب آدمیت از دوران خدمت در سفارت
ایران در بریتانیا در دورهای که تقیزاده سرپرستی آن را برعهده داشت.
مورد پیشین ،بحث مشروطه و بهویژه پیشروان آن ،نخست در سال 1340
در کتاب فکر آزادی و مقدمة نهضت مشروطیت( )26دکتر فریدون آدمیت مطرح

شد که در همان ایام و از منظر نوع نگاه آن به تقیزاده از سوی راهنمای کتاب
موضوع نقد و بررسی قرار گرفت.

()27

موضوع تقیزاده و مخصوصاً نقش او در

دورة اول مجلس شورای ملی حدود سی سال بعد در کتاب مجلس اول و بحران
آزادی ایشان نیز دنبال شد .موضوع سفارت لندن نیز از جمله نکاتی است که
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دکتر آدمیت در همان مقالة «کتاب فکر آزادی» در پاسخ به اشارات و کنایههای
مجتبی مینوی بدان پرداخته است.
دیگر نکاتی که در این مقطع در انتقاد از تقیزاده مطرح شد ،از جمله دو
یادداشت و سند پراکنده در نشریة انجمن تاریخ ابراهیم صفایی( )28و یا نیش و
کنایهای در کتابچههای نقد و تحقیق رحیم رضازادة ملک( )29حائز اهمیت چندانی
نبودند و جز چند توضیح و اشارة کوتاه واکنشی را بهدنبال نداشتند.

()30

ولی با شدت گرفتن التهابات سیاسی و فرهنگی در جامعه که بعدها روشن
شد پیش درآمدی بوده است بر انقالب  ،1357جدلهای تاریخی نیز جنبهای
تندتر یافت؛ یکی از مهمترین این مناقشات بحثی بود که در سال  1356در مورد
تقیزاده در گرفت.
انتشار مقالهای به قلم دکتر محمود افشار تحت عنوان «نکاتی چند پیرامون
’’آلت فعل شدن‘‘ تقیزاده »...در اوایل زمستان  1356در مجلة یغما و باز چاپ
آن در خواندنیها در همان ایام،

()31

ابوالحسن عمیدی نوری را بر آن داشت تا

ضمن بهرهبرداری کامل از نوشتة نه چندان سنجیدة دکتر محمود افشار ،در
مقالهای که آن را میتوان نمونهای کالسیک از ادبیات توطئه دانست ،نه فقط دورة
«آلت فعل» شدن تقیزاده را در جریان تمدید قراردادنفت ،بلکه کل زندگانی
سیاسی او را یک «بازی» خارجی توصیف کند.

()32

دکتر جواد شیخاالسالمی در مقالهای تحت عنوانِ «دامن تقیزاده از این
اتهامات مبرّاست» در مقام ردّ اظهارات عمیدی نوری برآمد

()33

و همو در شمارة

بعدی یغما گزارشی از کاردار سفارت انگلیس را ترجمه و منتشر کرد که در پاییز
 1312/1923بعد از کنارهگیری مخبرالسلطنة هدایت از ریاست وزراء ارسال و در
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آن از احتمال زمامداری تقیزاده و نامطلوب بودن این امر صحبت شده بود.

()34

این بار عالوه بر عمیدی نوری( ،)35علیاکبر سعیدی سیرجانی نیز به میدان
آمد و با قلمی نیشدار و قوی که وجه ممیزة او بود و لحنی انقالبی که از فضای
حاکم بر واپسین روزهای نظام پهلوی نشانی در خود داشت ،به نقد عملکرد
تقیزاده در دورة مذاکرات نفت پرداخت.

()36

در این بین در حالی که عبدالحسین حمزاوی ،یکی از دوستداران و
همکاران تقیزاده در ایام سفارت لندن در مقالهای تحت عنوان «کمالپرستی یا
واقعبینی» در مقام مقابله با مدعیان تقیزاده برخاسته بود

()37

دکتر جواد

شیخاالسالمی نیز در مقالهای موسوم به «آخرین دفاع از تقیزاده» سعی کرد به
نحوی مستدل و مستند ،ایرادهای سعیدی سیرجانی را رد کند.

()38

دکتر جواد شیخاالسالمی در آخرین نوشتة خود پای «بنیاد فرهنگ ایران»
دکتر خانلری ـ محل کار و استقرار سعیدی سیرجانی ــ را نیز به میان کشیده بود،
یعنی همان حوزهای که با توجه به توضیحات ایرج افشار در اشاره به نوع
مخالفتهایی که با تقیزاده میشد ،میتوانست در شمار یکی از پایگاههای
«حمالت قلمی و تندزبانی» پیروان و دوستان امیر اسداهلل علم به تقیزاده قلمداد
گردد.

()39

البته سعیدی سیرجانی این مقاله و کنایههای نهفته در آن را بیجواب
نگذاشت و حبیب یغمایی نیز با آن که (همانند دکتر شیخاالسالمی) این بحث را
مختومه اعالن داشته بود ،وادار شد پاسخ تند سعیدی سیرجانی را در یکی از
آخرین شمارههای یغما چاپ کند.

()40

حبیب یغمایی در توضیح علل گردن نهادن به چاپ مقالة مورد بحث ،این
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نکته را خاطرنشان ساخت که « ...اگر تهدید در اجرای قانون مطبوعات نبود
حذف میشد اما چه چاره باید ’’آلت فعل‘‘ بود».

()41

آخرین بحثی که در این زمینه مطرح شد نوشتهای بود به قلم ایرج افشار
تحت عنوان «یک سند منتشر نشده درباره تقیزاده و نفت» که در آبان  ،1357در
خواندنیها منتشر شد .وی در این نوشته اگرچه به صورت مستقیم به مباحثات
اخیر وارد نشد ولی در ارتباط با پارهای از حواشی آن مطالبی را مطرح کرد از
جمله بخشی از نکاتی را که تقیزاده در توضیح انتقادات ابراهیم صفایی نوشته
بود ولی در دو نوبت قبلی انتشار آنها ـ در ویژهنامة راهنمای کتاب و جلد سوم
مقاالت تقیزاده ـ « ...به علت سختی وضع اختناق افکار و آثار  »...از چاپ آن
صرفنظر کرده بود )42(.وی در ادامه و به بهانة توضیح « ...نکتهای که چندی پیش
آقای باستانی پاریزی به طعنه و طنزی دربارة شنیعت تقیزاده و منیعت رسول
پرویزی نوشته بود )43(»...بحث علم و مخالفت وی و دوستانش را با تقیزاده باز
کرد .افشار ضمن اشاره به درگیری علم در مقام وزیر کشور کابینة عالء با
تقیزاده در مقام ریاست سنا که پیشتر بدان اشاره شد ،بدون اشارة مستقیم به
مباحث طرح شده از سوی سعید سیرجانی ،آن را زمینهساز مخالفتهایی از آن
دست دانست .از جمله بدزبانی رسول پرویزی « ...که قلمزن یعنی شمشیرکش
علم بود[ ...و بر او]  ...فرض شده بود با مایهای که از سوابق ایام [دوران تودهای
گری] در ضدیت با تقیزاده آموخته و اندوخته بود بر تقیزاده بتازد».

()44

در ادامه ایرج افشار از علل تالشهایش در زمینة چاپ اسناد تقیزاده
نوشت و ارائة مجموعه توضیحاتی که در سالهای بعد نیز به کرّات الزم دید
آنها ر از نو خاطرنشان سازد؛ از آن جمله آن که «قصدم از ارائة مدارک از این
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دست دفاع از تقیزاده نیست »...و « ...یک کتابدار وظیفهاش حفظ اسناد است و
ارائة آنها»...

()45

او در این نوشته ضمن تأکید بر آنکه « ...من نه فراماسون بودهام و نه
هستم و نه انشاءاهلل خواهم بود ،نه عضو حزب و جمعیت و گروهی بودهام که
تقیزاده در راه هدفهای سیاسی و اجتماعی خود ایجاد کرده بود یا عضو آنها
بود ،و اهل سیاست هم نبودهام که هم مشرب او باشم »...الزم دانست دالیل
حرمت خود را برای «تقیزاده و رفتار انسانی او و خدمات ادبی و فرهنگی»...
وی توضیح دهد .به عقیدة افشار « ...تقیزاده در راه پیدا شدن روش تحقیقات
جدید بیش از هرکس دیگر در این مملکت مؤثر بوده است و از راه مجلة کاوه و
نشر مقاالتش در این راه خدمت کرده است و پایهگذار بوده است و حتی قزوینی
هم مقداری زیاد از ادامة خدماتش را مدیون اوست».

()46

در مورد خدمات تاریخی او نیز بر این باور بود که «تقیزاده در تاریخ
مشروطیت ایران یعنی در فعالیتهای مربوط به مجلس اول ،مبارزة بسیار شدید
علیه محمدعلی شاه ،...مجلس دوم ،اولتیماتوم روس ،مبارزه با روس و انگلیس
در جنگ بینالمللی اول ...یکی از فعالین درجة اول و یکی از متفکرین دلیر و
جسور بود که خود آنچه را درین ماجراها کرده است به زبان نیاورده و در
خطابههای سهگانة باشگاه مهرگان هم نگفت (چرا ،نمیدانم) ولی حاال که
مقداری از اسناد آن دوره را به لطف خانم تقیزاده دیدهام اعتقاد پیدا کردهام که
دامنة فعالیتش هم وسیعتر از دیگران و هم با بینش و عمق بیشتر بوده است.
نکتهای مهم از زندگی او همین است که چرا خود درین باب سکوت کرد و آن
چه کرده بود نگفت».

()47
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اگرچه دکتر جواد شیخاالسالمی و حبیب یغمایی نتوانستند بهگونهای که
در شهریور  1357در یغما اعالن داشتند ،بحث را مختومه کنند و جوانبی از آن
کماکان ادامه یافت ،ولی چند ماهی بیش نپایید که گردش روزگار خود به نوعی
دیگر چنین کرد؛ با پیروزی انقالب و دیدگاه تاریخیای را که مبنای آن را تشکیل
میداد نه فقط بحث تقیزاده که اصوالً هرگونه بحث و فحصی در این زمینهها
پایان یافت .دورة صدور حکم فرا رسید و اجرای بیچون و چرای آن.
طبیعتاً در یک چنین وضعیتی نه تنها دفاع گاه به گاه از تقیزاده بهگونهای
که در دورة پیشین شاهد آن بودیم دیگر میسر نبود بلکه هر نوع یاد و یادبودی از
تقیزاده نیز دشوارتر از پیش شد .کما اینکه ویرایش دوم و به مراتب مفصلتر

تاریخ زندگی تقیزادة مهدی مجتهدی که در سال  1357تحت عنوان تقیزاده و
روشنگریها چاپ شده بود در آن مقطع امکان نشر و توزیع نیافت.
اگرچه ایرج افشار در سال  1359که هنوز بایدها و نبایدهای نظام جدید

جنبهای قطعی نیافته بود ،بخش دیگری از اسناد تقیزاده را تحت عنوان اوراق
تازهیاب مشروطیت و نقش تقیزاده منتشر کرد ،ولو به صورتی کم و بیش خام و
صرفاً به خاطر ماندگارشدنشان

()48

ولی انتشار مجلدات بعدی مقاالت تقیزاده و

احیاناً مجموعههای دیگری که میتوانست در این زمینه فراهم آید متوقف شد.
در اشاره به دیگر متوقف شدههای این دوره از یغما میتوان یاد کرد و
همچنین راهنمای کناب .اگرچه یغما جایگزینی پیدا نکرد ولی خوشبختانه
راهنمای کتاب در وجود دورة جدید آینده جایگزین شایستهای یافت.
با متوقف شدن انتشار راهنمای کتاب ،ایرج افشار درصدد احیایِ آیندة پدر
برآمد و در بهار  1358شمارة نخست آن « ...با روش ادبی و تاریخی ،مخصوصاً
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به منظور ارائه مقاالت مربوط به تحقیقات ایرانی (ایران شناسی) و با معرفی و
انتقاد کتابهای تازه ،و نشر اسناد و مدارک قدیمی »...منتشر شد.
با آن که در سالهای نخست انتشار آینده بهگونهای که قاعدتاً اقتضای آن
دوره بود در آن مطالب درخور توجهی در مورد تقیزاده منتشر نشد )49(.ولی نظر
به عجین شدن نام تقیزاده با نام افشار در سالهای پیش ،بار آن کماکان بر دوش
آینده و ایرج افشار سنگینی میکرد.
همان گونه که در نوشتة ایرج افشار در خواندنیها نیز مالحظه شده ،وی
به همان دلیل از همان سالهای پیش از انقالب نیز در مظان عضویت در
فراماسونری قرار گرفته بود .بعدها از اصرار بیجهت رائین بر فراماسونر بودنش
نوشت و این که وادار شده بود به وی هشدار دهد که اگر در این باب خالف
واقعی منتشر کند او را تحت پیگرد قضایی قرار خواهد داد.

()50

اینک با پیشامد

انقالب که از لحاظ فکر و اندیشه اصوالً بر یک چنین تصوراتی تکیه داشت ،دور
از انتظار نبود که آنگونه مباحث ـ البته با ضرب و شدّتی بیشتر ادامه پیدا کند .در
کنار طرح گاه به گاه دشنامها و اتهاماتی از این دست که افشار تمامی آنها را
نادیده گرفت ،همانطور که خود بعدها نوشت« :این گونه حدس و شایعه ...تا
جایی رسوب کرده بود که موقع تقاضای امتیاز مجلة آینده (سال  )1358در
پروندة آینده منعکس شده بود .یعنی حاشیهنشینان نامههایی در آن باره نوشته
بودند .پس با نوشتن توضیح مؤکد که واهلل باهلل نیستم که نیستم ،امتیاز صادر
گشت».

()51

به عالوه در این دوره نیز به کرّات مجبور شد در توضیح دالیل چاپ سند،
همان مطالبی را که در مقالة خواندنیها خاطرنشان شده بود ،از نو و به تفصیل
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بیشتر تکرار کند .به عنوان نمونه میتوان به مقدمة وی بر چاپ اول خاطرات
تقیزاده اشاره کرد که در آن تصریح شده بود « ...چاپ شدن این ’’مدرک‘‘
همانند دیگر اسنادی از این قبیل که تاکنون چاپ کردهام و از این پس نیز درصدد
چاپ هستم داللت بر آن ندارد که چاپکننده معتقد و موافق با همة مطالب
آنهاست و آنچه در آنها آمده درست است و تمامی واقعیت است .جزین
خوانندگانی که پیشداوری ندارند میپذیرند که نگارندة این یادداشت چنین
کتاب ها را به منظور تبلیغ و هیاهو و دفاع و حمایت ،یا طرد و لعن و انتقاد و
شماتت نسبت به افراد چاپ نکرده است »...و در ادامه نیز در توضیح بیشتر راجع
به ’’مدرک‘‘ مورد بحث ،یعنی خاطرات تقیزاده افزود ...« :اینک هم به تأکید و
تصریح مینویسم که چون ارتباط من با آن مرحوم منحصر بوده است به امور
فرهنگی و کتابی ،به چاپ این کتاب میپردازم هرچند این کار خوشایند طبع
جمعی از دوستانم نباشد .امیدوارم که چاپ این کتاب به همان مناسبت تلقی
شود و تیرآوران طعنهپرداز اهتمام مرا در نشر این کتاب براساس تصورات واهی
خود حمل بر تقارب مشرب نکنند و در زمرة دستور و اشاره نشمرند»...

()52

با خاتمة جنگ و بازتر شدن فضای سیاسی کشور ،ایرج افشار رشتة کار را
از نو دردست گرفت .در آن سالهایی که از عمر مجلة آینده باقیمانده بود،
پارهای از دیگر سندهای چاپ نشدة تقیزاده را در آن منتشر کرد .سپس در سال
 1368به انتشار زندگی طوفانی ،خاطرات وی توفیق یافت که متن آن در همان
سالهای پیش از انقالب آماده شده بود .این کتاب را در سال  1372همراه با
مجموعة معتنابهی از دیگر اسناد و نوشتههای ذیربط تجدید چاپ کرد.
اگرچه در این دورة جدید ایرج افشار کماکان مورد بیمرحمتی پارهای از
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حرکتهای تندرو بود و این موارد نیز قاعدتاً بر تصمیم وی مبنی بر تعطیلی
آینده تأثیر نهاد ولی با دگرگون شدن حال و هوای حاکم بر بخشهای
تحصیلکرده و اهل مطالعة جامعه ،تکانی از آن دست نیز رو به تغییر و تعدیل
نهاد .در کنار یک اقبال عمومی نسبت به مطالعات تاریخی و بهویژه ادوار متأخر
آن ،برای اجتناب از تکرار مکررات و احتراز از تندیهای بدفرجام پیشین،
تالشهای بیشتری صورت گرفت .از اینرو دیگر الزم نبود که هر روز از اهمیت
چاپ سند نوشت و این که چاپ سند « ...داللت بر آن ندارد که چاپکننده
معتقد و موافق با همة مطالب آنهاست و آنچه در آنها آمده درست است و
تمامی واقعیت است».
برای مثال به دکتر فریدون آدمیت میتوان اشاره کرد که به رغم پافشاری
خود بر نقد عملکرد تقیزاده در خالل انقالب مشروطیت یکی از نکات اصلی

کناب مجلس اول و بحران آزادی

()53

ایشان که در سال  1370منتشر شد برای

جدا کردن راه و روش خود از آنهایی که در این روزگار « ...از راه خصومت از
آن شخص [تقیزاده] بدگوییهای ناموجه و بیدلیلی میکنند .و این بزرگوارانه
نیست که حاال بخواهد با این کسان دمساز گردد و آب به آسیاب ایشان بریزد،
گرچه آن انتقادها به جای خود محفوظ است »...تصمیم گرفت که در
تجدیدچاپ مقاالت تاریخی از مقالة «کتاب فکر آزادی» صرفنظر کند و چنین
نیز کرد.

()54

ایرج افشار که در سالهای پیش از انقالب مجموعهای از نامههای کم و
بیش فرهنگیای را که برای تقیزاده ارسال شده بود بهصورت دو کتاب جداگانه
نامههای قزوینی و براون منتشر کرده بود ،اینک نیز مابقی این نامهها را که بیشتربه
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جهت سیاسی اهمیت داشتند به شکل مجموعههایی منتشر کرد .نامههای لندن
( ،)55()1375نامههای تهران ()1379
()1385

()57

()56

و نامههای مشروطیت و مهاجرت

از این زمره بودند که به ترتیب به دوران سفارت تقیزاده در لندن،

ادوار مختلفی که در تهران حضور داشت و دورة ماقبل ـ یعنی سالهای مشروطه
و جنگ اول جهانی مربوط میشد .با همکاری تورج دریایی در ادامه نامههای
هنینگ را به تقیزاده منتشر کرد )58(.و با پشتیبانی انتشارات توس ،مقدمات چاپ
دوم و کاملتر مقاالت تقیزاده را فراهم آورد.

()59

یکی از موفقیتهای ایرج افشار آن بود که تقریباً کار ناتمامی را بر جای
نگذاشت .به سامان رساندن کار تقیزاده نیز به رغم گذشت حدود پنجاه سال از
سرآغاز کار و فراز و نشیبهای فراوانش در این دوره ،خود از نمونههای این
توفیق است.
همان گونه که در آغاز این یادداشت نیز خاطرنشان گشت ،آثار ایرج افشار
در زمینة شناسایی و انتشار اسناد تاریخی دورة قاجار و پهلوی ،حوزة وسیع و
متنوعی را تشکیل میدهد؛ هم از لحاظ نوع اسناد و گزارشها و هم از نظر
صاحبان و مخاطبان این اسناد و گزارشها .اگرچه کار تقیزاده نیز جزئی از این
حوزة وسیع و متنوع بود و خود ایرج افشار نیز تأکید داشت که نوع ارتباط میان
او و تقی زاده محدود و منحصر بود به امور فرهنگی و کتابی و نه تقارب مشرب
و در توضیح بیشتر نیز به درستی گوناگونی و تنوع حوزة عالئق تاریخی و سندی
خود را گوشزد میکرد

()60

ولی با تمامی این تفاصیل نوع مناسبات آن دو از

ل
عوالمی دیگر وارداتی استثنایی حکایت دارد .و این را نه فقط از ورای عم ِ
افشار ،یعنی یک جهد و جهاد پنجاه ساله در به سامان رساندن کار با تمام
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دشواریهایی که با خود داشت میتوان مالحظه کرد ،بلکه اصول این دلبستگی را
در یکی از نوشتههای پیشین افشار نیز میتوان خواند ،یعنی در یادداشتی که در
بهار  1349در رثای تقیزاده منتشر کرد.
اینکه که بعد از گذشت چهل سال این یادداشت را میخوانیم ،میبینیم که
در آن نه فقط از ویژگیها و خصوصیات شخص تقیزاده ،بلکه از مجموعة
ویژگیها و خصوصیاتی سخن در میان است که به نظر میآید در یک دوره راهبر
و راهنمای ایرج افشار در زندگانی علمیاش بوده و از یک مرحله به بعد
توصیف و وصفالحال خود او:
«تقیزاده دارای روح علمی قوی و ذهن منظم و منطقی بود و با این دو
موهبت گرانقدر ،روش (مِتُد) صحیح را جمع داشت ...و آنچه را در مباحث
علمی مینوشت به مرور ایام آنها را با تعلیقات و تکمله و استدراکات و اضافات
و الحاقات تصحیح و تکمیل میکرد »...و پس از اشاره به نشریات مختلف و
نهادهای فرهنگی متعددی که به همت تقیزاده پا گرفت ،از این نوشت که «...
مدیر و سازنده و مبتکر »...بود.
از نیروی انصاف هم بهرهمند بود و این نیز بدان جهت که « ...تقیزاده با
صبر و حوصله و آرامی سخنان هر کسی را میشنید و اعمال نیک و بد را از هم
متمایز میساخت[ ...و]  ...در داوری از حبّ و بغض و عجله پرهیز داشت»...
«تقیزاده هیچگاه با معاندان و مخالفان خود مجادله و مباحثه نمیکرد .هر
چه در حق او بد میگفتند میشنید و چون صاحب اعصاب بسیار قوی بود اصالً
به روی خود نمیآورد .یکی دو بار که جوابی گفت از باب آن بود که حقایق
تاریخی در پردة تاریکی نماند ورنه هیچگاه قصد احتجاج در او نبود».
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در عین جسارت در مبارزه « ...معتقد بود که باید اوضاع و احوال را
شناخت و نیروی هماورد را سنجید و از صرف بیهودة نیرو و وقت اجتناب
کرد».

()61

بر یک چنین اساسی ،همانگونه که تقیزاده بیش از هفتادسال توانست
برای میهنش منشاء خدمت باشد ،افشار نیز با داشتن چنان سرمشق و نمونهای ،در
حوزة عالئق و دلبستگیهای فرهنگیاش توانست به همان اندازه برای میهنش
منشاء اثر و خدمت باشد.
بیمناسبت نیست که این نوشته را با نقلقولی از یک دوستدار قدیمیتر
تقیزاده در مورد یک دوستدار جوانتر او به پایان آوریم .مهدی مجتهدی سالها
پیش ،در سال  ،1357چنین نوشت« :اگر سیدحسن تقیزاده فرزندی بهنام
سیدحسین تقیزاده داشت ،اگر آن فرزند به مقام منیع وزارت معارف ایران...
میرسید ،اگر جناب آقای سیدحسین تقیزاده میخواست خدمتی بزرگ به پدر
کند هرگز با آن همه امکانات خویش نمیتوانست کاری را که ایرج افشار در حق
تقیزاده کرده است انجام دهد».
مجتهدی کار افشار را در این زمینه کاری میدانست به مراتب فراتر از
وظایف یک کتابدار؛ قبول نداشت که « ...جامع کتابشناسی [او را] واداشته است
کاری را که پسر به پدر نمیکند در حق تقیزاده انجام دهد .نگارنده این را باور
ندارد و معتقد است که حس انصاف و دفاع از مظلوم او را در این امر خیر
رهنمون بوده است »...و در ادامه ضمن درخواست از «خداوند بزرگ و بیهمتا...
که امثال او را در ایران در پناه خود گیرد چه ایران به ایرجها بسیار بسیار نیازمند
است ».از حقشناسی تقیزاده نوشت و اینکه « ...بارها دیدم تا صحبت از ایرج
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به میان آمد ،چشمانش برق زد ،گویی از فرزندش صحبت میکنند».

()62

دعای مجتهدی مستجاب شد و پروردگار ایران ،ایرج افشار را بیش از
سیسال دیگر نیز برای این سرزمین در پناه خود گرفت.
یادداشت
 .1برای آگاهی بیشتر از کارنامة ایرج افشار بنگرید به :سیدفرید قاسمی ،ایرانشناس مجله نگار ،زندگی
و کارنامة مطبوعاتی ایرج افشار( ،تهران :خانة فرهنگ و هنر گویا و نشر امرود .)1389
 .2برای آگاهی از زندگی تقیزاده عالوه بر خاطرات او زندگی طوفانی (به کوشش ایرج افشار ،چ ،2
انتشارات علمی )1372 ،به چند اثر ذیل نیز میتوان مراجعه کرد :نگاه همدالنه و ستایشآمیز مهدی
مجتهدی در تقیزاده ،روشنگریها در مشروطیت ایران (تهران :ناشر مؤلف ،)1357 ،رسالة انتقادی
ابراهیم صفایی در مجموعة «رهبران مشروطه» او به نام تقیزاده (تهران :چاپ شرق )1345 ،و

نوشتهای مطابق با نوعی دیدگاه حاکم و نیمه رسمی روزگار فعلی :زندگی و زمانة سیدحسن
تقیزاده به قلم سیدعلی علوی (تهران :مؤسسة مطالعات و پژوهشهای سیاسی.)1385 ،
 .3افشار ،زندگی طوفانی ،صص 765ـ.761
 .4مهدی مجتهدی در اشاره به نوع مخالفتهایی که در آن ایام نسبت به او ابراز میشد از چند گرایش
اصلی ذیل نام میبرد ...« :تبلیغات حزب توده و طرفداران قوامالسلطنه و جبهة ملی و نوشتههای
کسروی(»...مجتهدی ،روشنگریها ،...ص .)13
 71 ،1322 .5ص.
 .6تهران :نشریات کتابخانة تهران ،1322 ،قسمت اول 132 ،ص.
 .7تهران :انتشارات دانشکدة معقول و منقول.1328-30 ،
 .8راهنماب کتاب ،س  ،13ش 3ـ ،4خرداد ـ تیر  ،1349ص .153
 .9تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب.1341 ،

 .10برای آگاهی بیشتر بنگرید به :رجال عصر پهلوی به روایت اسناد ساواک ،سیدحسن تقیزاده
(تهران :مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطالعات ،)1383 ،صص 152ـ.68
 .11بنگرید به منصوره اتحادیه (نظاممافی) ،در دهلیزهای قدرت :زندگینامة سیاسی حسین عالء تهران:
نشر تاریخ ایران ،1390 ،صص 345ـ.344
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 .12برای آگاهی بیشتر بنگرید به توضیحات خود تقیزاده و یادداشت ایرج افشار در این باب :زندگی
طوفانی ،صص 313ـ 312و .410
 .13مداخلة ساواک در این امر و نقش رائین در این ماجرا برای بار نخست در مقالهای تحت عنوان
«ابهام در تاریخنگاری فراماسونری ایران» در نشریة مطالعات سیاسی ( کتاب اول ،پاییز ،1370
صص 92ـ )41مطرح شد و صورت کامل آن نیز در مجموعة اسناد فراماسونری در ایران( ،تهران:
مؤسسة مطالعات و پژوهشهای سیاسی )1380 ،منتشر شد.
 .14م ،.بین.1347 ،.
 .15برای مشخصات این رساله بنگرید به توضیحات یادداشت .2
 .16مجتهدی ،روشنگریها ،...صص 10ـ.9
 .17راهنمای کتاب ،س  ،13ش  3و  ،4خرداد ـ تیر ..1349
 .18تهران :انجمن آثار ملّی.1350 ،
 .19تهران :کتابهای جیبی .1349
 .20مقدمة ایرج افشار بر چاپ دوم زندگی طوفانی ،پیشین ،ص  .2قرار بود که « ...دو جلد حروفچینی
شده ...و دو سه جلد [دیگر] در پی  »...بیاد که نیامد( .همان)
 .21تهران :انتشارات جاویدان.1353 ،
 .22با همکاری عباس زریاب ،تهران :کتابهای جیبی.1354 ،
 .23تهران :انتشارات امیرکبیر.1356 ،
 .24بنگرید به :مجتبی مینوی« ،یاد یار در گذشته» [صورت کاملتر متنی که در جلسة سالروز وفات
تقیزاده در انجمن آثار ملی ارائه شد] ،نقد حال( ،تهران :انتشارات خوازرمی )1351 ،صص
533ـ.494
 .25فریدون آدمیت «کتاب فکر آزادی» در :مقاالت تاریخی( ،تهران :انتشارات شبگیر ،)1352 ،صص
142ـ.115
 .26تهران :انتشارات سخن.1340 ،
 .27نخست بررسی و نقد به قلم دکتر محمداسمعیل رضوانی (راهنمای کتاب ،س  ،5ش  ،1فروردین
 ،1341صص 51ـ )44و دیگر نوشتهای بهنام «فکر آزادی و تقیزاده» به امضای «حسین عبدی»
(همان ،ش  4و  ،5و مرداد  ،1341صص  )468-473در این نوشته که ظاهراً به قلم عبدالحسین
زرینکوب است (بنگرید :به علی دهباشی «کتابشناسی آثار و تألیفات دکتر فریدون آدمیت».
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بخارا ،ش  ،65اردیبهشت  ،1387ص  )32هدف اصلی از نگارش فکر آزادی حمله به تقیزاده
توصیف شده است و تجلیل از عباسقلیخان آدمیت (همان ،ص  .)468تقارن انتشار آن با « ...همان
روزهایی ...که بعضی از نویسندگان مجالت و جراید دیگر هم ـ هر یک به یک بهانة دیگر ـ به
آقای تقیزاده بد میگفتند »...نیز به عقیدة «حسین عبدی» از این حکایت دارد که « ...مطالب کتاب
ایشان ریشة عمیقی دارد و تصادفی نیست( »...ص .)469

 . 28این دو مورد عبارت بودند از یادداشتی از تیمورتاش که ظاهراً از زندان رضاشاهی نوشته بود و در
آن دسایس گروه تقیزاده و نواب را عامل سقوط خود دانسته بود (نشریة انجمن تاریخ ،ش  ،2آبان
 ،1349صص  )31-32و دیگری نیز برنامهای از تقیزاده به تیمورتاش در مورد مذاکرات نفت که
از آن چنین نتیجه گرفته میشد که تقیزاده از مدتها پیش در جریان آن مذاکرات بوده است
(انجمن تاریخ ،ش  ،9فروردین  ،1352صص  .)16-19هر دو این موارد از نکاتی بودند که پیشتر
در خالل مباحث سالهای دهة  1320در جراید وقت مطرح شده بودند.
 .29انتقادات رحیم رضازاده ملک بیشتر متوجه ایرج افشار بود و خط مشی وی در ادارة راهنمای کتاب
و در حاشیه نیش و کنایهای نیز به تقیزاده داشت( .نقد و تحقیق ،دفتر سوم ،2536 ،صص  3-4و
52-50؛ دفتر چهارم.)78-79 ،1357 ،
 .30ایرج افشار در پاسخ به پارهای از انتقادات ابراهیم صفایی توضیحاتی را منتشر کرد که تقیزاده در
همان ایام انتشار رسالة صفایی ،به درخواست دوستانش بر آن نگاشته بود ولی اصراری بر انتشارش
نداشت («آخرین دفاع تقیزاده» ،راهنمای کتاب ،س ،13ش  32و  ،4خرداد ـ تیر  ،1349صص
 )239-221و در پاسخ به اشارت و کنایات رحیم رضازادة ملک به او توصیه کرد که اصوالً در
پرداختن به چهرههایی چون فروغی ،نقیزاده ،نفیسی و آدمیت از طنز و طعنه و ریشخند پرهیز کند
(راهنمای کتاب ،س  ،20ش  ،7-5مرداد ـ مهر  ،1356ص  .)523البته ناگفته نماند که کشمکش
دوستانة ایرج افشار و رحیم رضازادة ملک در سالهای بعد نیز ادامه داشت (برای مثال بنگرید به
دور دوم دفاتر رحیم رضازادة ملک تحت عنوانِ هوای تازه ،دفتر اول ،1358 ،صص  )55-59و
رحیم رضازادة ملک در مصاحبهای که اندکزمانی پیش از فوت از او منتشر شد در اشاره به
تحقیقاتی که در پیش داشت به نوشتهای نیز در مورد تقیزاده اشاره کرد که امیدوار بود تحت
عنوانِ آقای آلت فعل منتشر شود( .بنگرید به کتاب هفته ،ش  12 ،238تیر  ،1389ص .)11
 .31یغما ،س  ،30دی  ،1356صص 588-596؛ خواندنیها.
 .32ابوالحسن عمیدینوری« ،زین حسن تا آن حسن ،ضد گزرسن» ،خواندنیها ،س  8 ،20بهمن 1356
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صص 52 ،27 ،20
 .33خواندنیها ،ش  6( ،24اسفند  ،)1356صص 26ـ 23و 65ـ ،64که چندی بعد در یغما (س ،31
فروردین  ،1357صص 14ـ )5تجدید چاپ شد.
 .34همان .س ( ،31اردیبهشت 117 ،)1357ـ.114
« .35پاسخ نوشتة آقای شیخاالسالمی دربارة آقای تقیزاده» ،خواندنیها ،ش  28و  27( ،27اسفند
.)135
 .36سعید سیرجانی« ،بهانهای خطرناک» ،یغما( ،خرداد  ،)1357صص 134ـ.129
 .37یغما ،س ( ،31مرداد  ،)1357صص  288ـ .278
 .38یغما ،س ( ،31شهریور  ،)1357صص  343ـ .321
 .39افشار ،زندگی طوفانی ،ص .675
 .40سعیدی سیرجانی« ،تقیزاده» ،یغما ،س  ،31ش ( ،7مهر  ،)1357صص  .422 ،434دو نوشتة
شادروان سعیدی سیرجانی بعدها در یکی از مجموعه مقاالت او ـ در آستین مرقع ،چ ( 4تهران:
نشر پیکان ،1380 ،صص  )153-179ـ تجدیدچاپ شدند.
 .41همان ،ص .434
 .42خواندنیها ،س  ،39ش  20( ،9آبان  ،)1357ص .58
 .43همان.
 .44همان ،ص .59
 .45همان ،ص .60
 .46همان.
 .47همان.
 .48تهران :انتشارات جاویدان.1359 ،
این شتاب ،را که قاعدتاً بازتابی بود از بیقرار دیدن اوضاع و امکان پیش نیامدن فراغتی بعدی و

فرصتی بهتر در نوع چاپ اسناد برجای مانده از معاضدالسلطنة پیرنیا نیز میتوان دید :مبارزه با
محمدعلی شاه ،اسنادی از فعالیتهای آزادی خواهان در اروپا و استانبول( ،تهران :انتشارات توس،
.)1359
 .49مطالب مربوط به تقیزاده در دورة چهارم آینده:
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3

1

2

3

-

2

1

3

-

-

1

-

-

-

1

(این نمودار تقریبی براساس فهارس گردآوری شده در کتاب ایرانشناس مجله نگار (صص .660
 )457استخراج شده است.
 .50بنگرید به ایرج افشار« ،تازهها و پارههای ایرانشناسی» ( )69در بخارا ،ش ( .80اردیبهشت ،)1390
صص .)184-85
 .51همان.
 .52افشار زندگی طوفانی ،صص 4ـ.3
 .53جلد دوم «ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران»( ،تهران :انتشارات روشنگران.)]1370[ ،
 .54سیما کوبان« ،آن درخت برومند» .بخارا ،ش ( ،65فروردین – اردیبهشت  ،1387ص .68
 .55تهران :نشر و پژوهش فرزان.1375 ،
 .56تهران :نشر و پژوهش فرزانع .1379
 .57تهران :نشر قطره.1385 ،
 .58با همکاری تورج دریایی و به مشخصات ذیل:
Scholars and Humanists. Iranian Studies in Henning and Taqizadeh Correspondence, 19371966, (California: Mazda Publishers, Inc., 2009).

 .59در  22جلد تحت عنوان مجموعه آثار سیدحسن تقیزاده (به نقل از سیدفرید قاسمی ،کتاب ورز
اطالعرسان ،برگی از شناختنامة ایرج افشار ،تهران :کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای
ملی ،1390 ،ص .)71
 .60مقدمة افشار بر زندگی طوفانی ،صص 4ـ.3
 .61ایرج افشارع «مرگ تقیزاده نه کاری است خرد» .راهنمای کتاب ،س  ،13ش  3و ( ،4خرداد ـ تیر
 ،)1349صص .155-156
 .62مجتهدی ،همان ،صص .344-345

