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*

ايرج افشار

سيد حسن تقيزاده روز هشتم بهمن  1348درگذشت .مرگي آرام از پس
زندگي درخشان و بلند آن جوهر دانايي و مرد جنبش و شور را خاموش ساخت.
تقيزاده در دوران نود و سه سال حيات ،بيش از هفتاد سال در مبارزه و كوشسش
و كار بود .آرامي حيات و روشني عمر ،براي او گرم شدن در كار و بهكار گسرتتن
انديشة خود بود.
تسساريز زنسسدگي او پسسر اسسست از حادهسسه و كارهسساي مهسسم ،و ب سسا نوشسستن
سرگذشت او دشوار .موق ي كه گرد و غبار اغراض ترو نشيند و اسناد و مسدارك
مربوط به ت اليتهاي او از گوشه و كنار بهدر آيد چنين كاري خواهد شد و چهسر
راستين تقيزاده بر سطور كتابها نقش خواهد بست.
زندگي تقيزاده را در سه دتتر بايد نوشت .يكي دتتر «سياست» كه زندگي
او از آن نام گرتت و همة وقايع آن مهم و مرتبط با حادهههاي تسارييي مملكست
است .تقيزاده اگر لبه مانده بود مردي بود به لباس و شهرت پدرش يا برادرش.
پيشنمازي شده بود در محلهاي از تبريز و تسثهيري بسارز در اجتمساك نكسرده بسود.

* راهنماي كتاب ،جلد سيزدهم ،صص  154تا .166
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امروز كسي او را نميشناخت و در صفحات تاريز ايران نامي از او نبسود .گوشسة
ديگر زندگي تقيزاده را در دتتر «صفت و شيصيت» بايد جست .اين دتتر بسيار
خواندني و نكتهآموز است .هر مرد سياسسي ،بسه اخسو و شيصسيت پايبنسدي
ندارد .اما تقيزاده داشت .او سازند اخو و شيصيت ديگسران هسم بسود .دتتسر
سوم به حيات ترهنگي و علمي او اختصاص دارد .اين دتتر درخشان و جهاني و
پايدار است و ارباب غرض هم نميتوانند آن را ناديده انگارند.
دفتر صفت و طبيعت

تقيزاده به اشياص صساح

صسفت و حيييست اكساراكترع م تقسد بسود و

بهكرّات در مقاالت اجتماعي و سياسي به اين نكتسه اشساره كسرده اسست .خسود از
اترادي بود كه مصدا كامل اين سينان قرار ميگرتت .صفاتي ممتاز كه تقيزاده
داشت و او را مردي صاح

صفت و حيييت ساخته بود در اين عبارات ميتسوان

خوصه كرد:
تقيزاده واجد نيروي انصاف بود .اين صفت ممتساز ناشسي از آن بسود كسه
تقيزاده با صبر و حوصله و آرامي سينان هركسي را ميشنيد و اعمال نيك و بد
را از هم متمايز ميساخت .همواره ميگفت كه براي شناخت اشسياص بايسد بسه
سيئات و حسنات جدا جدا رسيدگي كرد .او دير قضساوت ميكسرد .در داوري از
ح

و بغض و عجله پرهيز داشت .سيناني كه در قضساوت ميگفست بسه الفسا

سنجيده و بر مبناي انصاف كامل بود .براي هر كاري به «ضابطه» و «ميزان» م تقد
بود.
تقيزاده هيچگاه با م اندان و ميالفسان خسود مجادلسه و مباحيسه نميكسرد.
هرچه در حق او بد ميگفتند ميشنيد و چون صاح

اعصاب بسسيار قسوي بسود
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اصو به روي خود نميآورد .يكي دو بار كسه جسوابي گفست از بساب آن بسود كسه
حقايق تارييي در پرد تاريكي نماند .ورنه هيچگاه قصد احتجاج در او نبود.
تقيزاده در مبارزه جسور و دنبالكن و جوانمرد بود .اما م تقد بود كه بايد
اوضاك و احوال را شناخت و نيروي هماورد را سنجيد و از صرف بيهود نيسرو و
وقت اجتناب كرد.
تقيزاده به مالية عمومي بسيار احترام ميگذاشت و نميپسسنديد كسه آن را
در كارهاي غيرالزم و غيرتوري صرف كنند .به همين موحظه موق ي كسه ريسي
مجل

سنا بود اعتقاد داشت كه ساختن بناي مستقل براي آن الزم نيست .نيّت و

نظري كه در همين زمينه دور وزارت مالية خود داشت زبانزد همة كساني اسست
كه با او كار كردهاند.
تقيزاده از اعتراف كردن به اشتباه و سهو مطلقا خودداري نداشست .پنهسان
كردن اشتباه را گناه ميدانست .فره رتتن كار او نبود .اعتراف كردن درمورد نفت
تا آنجا كه خود را «آلت ت ل» شمرد و از شهامتهاي اخوقي و صفت ميصسوص
به او بود .هيچ اهل سياستي در ايران بدين پاكي و صداقت به اعتسراف نررداختسه.
يك مورد هم «استغفار» كرد ،و آن در مورد تبديل خسط تارسسي بسه خسط التينسي
است كه خود وقتي براي ترقي ايران گفته بود خط تارسي را بايد به خسط التينسي
تبديل كرد.
تقيزاده از تملّق گفتن و تملّق شنيدن ناراحت ميشد .از تشريفات تصنّ ي
و خودنمايي مصرا پرهيز داشت .نميپسنديد كه با او رتتاري شود كسه غيرعسادي
است .وقتي والي خراسان شده بود اعضساي ادار حكسومتي بسه مرسسوم و عسرف
واليان قبل ميخواستهاند كه به هنگام راه رتتن والسي در خيابسان بسه دنبسال او راه
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بيفتند و مردم را از ا راف برانند .تقيزاده چون اين سنّت را نادرست ميدانسست
دستور ميدهد كه كسي با او حركت نكند.
تقيزاده حاتظة بسيار وسيع و قوي داشت و تا آخرين ماههاي زندگي اين
موهبت بزرگ را از دست نداد .همة وقايع قديم را بسا جزييسات تمسام بسه خسا ر
داشت و هر بار كه واق هاي را حكايت ميكرد درست بهمانند همان بود كه چنسد
سالي پيشتر گفته بود .حتي كلمات و اصطوحات عوض نميشد .از اين بساب تسا
حد زيادي مرهون صفت راستگويي خود بود.
تقيزاده با دوستان قديم خود بسيار وتادار و صسميمي بسود و هريسك كسه
توت ميشدند بسيار متثهر و غمناك ميشد :حكيمالملك ،مستشارالدوله ،اسم يل
اميرخيزي ،محمدامين رسولزاده ،محمد نيجسواني ،محمسد قزوينسي ،محمسدعلي
تروغي ،حسين عوء ،ابراهيم پورداود ،حسين نقوي ،دكتر سيد تيرالدين شادمان،
والديمير مينورسكي ،والتر هنينگ .بسه ور ميسال ميتسوان گفست كسه در مجلس
ت زيت مرحوم صاد مستشارالدوله با گفتاري محزون اين بيت خاقاني را خواند:
هميگفتم كه خاقاني دريغاگوي من گردد
دريغا من شدم آخر دريغاگوي خاقاني
تقيزاده از بد گفتن و دشسنامگويي كسو اجتنساب ميورزيسد .اصسو چنسين
خصلتي در جانش نبود .به م اندين و ميالفان خود نيز بسد نميگفست .نمونسة آن
مقالة بادقتي است كه دربار مرحوم دهيدا نوشت و يا جوابهايي كسه تلويحسا يسا
جسته گرييته به مرحوم سيد احمد كسروي ضمن خطابة مشسهور خسود دربسار
مشرو يت بيان كرد.
تقيزاده مردي بود حقشناس .از هرك

خوبي و حسن عملسي ديسده بسود
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مكرر ياد ميكرد .از هرگونه كوششي خودداري نداشست تسا مشسكل دوسستان يسا
اشياص مفيد را از ميان بردارد .اين موارد بسيار است .هر آشناي او مواردي چند
را ميداند و نام بردن لزومي ندارد.
تقيزاده به خا رات دور انقوب مشرو يت و دور جهاد بسرلين بسيش از
دورههاي ديگر زندگيش پايبنسدي داشست .هروقست از گذشسته يسادي بسر زبسان
ميآورد از آن دورهها بود كه جواني و نيروي شو خود را بر سر آن گذاشته بود.
كمتر از واليگري خراسسان و وزارت ماليسه و سر و سسفارت پساري

و لنسدن

صحبت ميكرد .گويي كه اين دورهها براي او عسادي سسرري شسده بسود .در ايسن
خدمات شور و جنبش و حيات واق ي نميديد.
تقيزاده چون زبانش گرم ميشد و مستمع عوقهمند ميياتست حكايتهساي
شنيدني از تبريز و تهران در وقت مشرو ه ميگفت .باالخره قصه را بسه ت اليست
دليرانة برلين ميرسانيد .هيچگاه از ياد ياران خود قزويني و جمالزاده و پسورداود
و تربيت و كاظمزاده و نواب و ديگران غاتل نميماند .اصرار داشت كه ياد آنها از
يادش نرود.
تقيزاده در نقل مطال
مطل

خود و سرگذشست خسود رشستة سسين را از يسك

به مطلبهاي ديگر نيز ميكشانيد .اما هيچگاه تراموشش نميشد كه از كجسا

شروك كرده است و چه ميگفته است و براي چه مقصود آغاز سين كسرده بسوده
است .شنونده ح

شنيدن يك مبحث توتيق آن ميياتت كه چند مطل

ديگر را

به ور ضمني بشنود.
تقيزاده به رتاه و آسايش اتراد محروم و زحمتكش ميصوصا بقة دهقان
عوقة مفرط داشت .در اين مورد تا حد زيادي از اتكسار و نوشستههاي تولسستوي
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الهام گرتته بود .در مقدمهاي كه بر كتاب خاك و آدم جمالزاده نوشته مكنونسات
قلبي و اصول عقايدش مضبوط است.
تقيزاده تيزهوش بود .به يك نظر اشسياص را سسبك و سسنگين ميكسرد.
خوب ميدانست كه مقصود هرك

از هر سسين چيسست .او ديسر بسه اشسياص

عوقمند ميشد و بهسيتي اتراد را ميپسنديد.
تقيزاده با اينكه مقامهاي مهم و ول عمر ياتت م اشران و دوستان بسسيار
زياد نداشت .عدهاي پيش از او رتته بودند و جم ي م سدود از او يساد ميكردنسد.
ميان اوراقش ورقهاي ديدم كه مربوط به سال  1333شمسي است و آن مرحوم به
ً درشت بر آن نوشته است:
خط نسبة
پر در مقام تجربت دوستان مباش
صاي

غري

و بيك

و بييار ميشوي!

م لوم است كه از سيتگيري خود بيم تنها ماندن را داشته و بيدارباش صساي

را

براي يادآوري خود يادداشت كرده بوده است.
تقيزاده مدير و سازنده و مبتكر بود .نشر مجلة گنجينة تنون بسا همكساري
تربيت و اعتصام الملك در تبريز هفتاد سال قبل ،ايجاد مجلسة سياسسي و تحقيقسي
كاوه و حوز ادبي آن ،پايهگذاري انجمن ايراني تلسفه و علوم انسساني ،مجاهسده
براي جمعآوري لهجههاي ايراني .و ايجاد ا ل
تثسي

لهجهشناسي ايراني ،هماوازي در

انجمن اهار ملي و مشاركت در جلسات آن تا آخرين ماه زندگي ،تشسكيل

كتابيانة سفارت ايران در لندن و كتابيانة بسيار اساسي مجل

سنا كسه آن را بسا

هدف و مقصود عالي در زمينة ايرانشناسي پايهگذاري كسرد ،عضسويت كميسسيون
م ارف بهمنظور نشر كت

مفيد ،همكاري در تثسسي

كتابيانسة مجلس

شسوراي
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ملي ،مشورت در امور بنگاه ترجمه و نشر كتساب ،مسساعدت در نشسر كتيبسههاي
ايراني ،نظارت بسيار دقيق بر شركت چاپ اتست نمونههايي است از ح

ابتكار

و نيروي سازندگي و ذو علمي و ترهنگي او.
تقيزاده در زندگي شيصي كامو م تدل و بهكلي ميالف اتراط در خسرج
كردن خارج از ميزان بود .اگر عايدي بيحساب داشت بساز بسه احتيساط و مطسابق
احتياج عمل ميكرد .در امور مالي مملكتي هم همين رويه را ميپسنديد .كارهايي
كه در دور وزارت ماليه براي ت ديل بودجسه و حفسخ خزانسه كسرد همسه از ايسن
روحيه سرچشمه ميگرتت.
تقيزاده بسيار امين و درستكردار بود .پدرم حكايست ميكسرد كسه موقسع
جنگ جهاني اول كسه اعتبسارات بيحسساب از سرف آلمانهسا دراختيسار شسيص
تقيزاده بود و بدون هيچگونه محاسبه و پرسشي ميتوانست به هسر مصسرتي كسه
بيواهد برساند او به هيچوجه راضي نميشد كه چيزي از آن را زايد بر آنكسه بسه
مصرف ديگران ميرسيد خود بردارد .ميال بارزش اين بود كه در زمستان سسيت
برلين با كفشي كه رويسهاش شكسسته و شسكاف خسورده بسود و وصسله شسده راه
ميرتت.
تقيزاده به آهار ملي بسيار عوقمند بود و حفخ آنها را واج

ميشمرد .اما

ساختن آهار جديد را درست نميدانست .از خروج آهار قديم هم متسثهر نميشسد.
م تقد بودكه آهار ايراني هركجا باشد به نام ايراني خواهد بود و باعث آبرومندي و
اتتيار.
تقيزاده ماندن تضوي ايراني را در خارج نميپسسنديد .وقتسي كسه عبساس
زرياب خويي به لطف خود او به آلمان رتت چون چند سالي ماند دايم ميگفست
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كه بايد آقاي خويي را به ايران آورد و از او استفاده كرد .درمورد احسان يارشا ر
هم همين عقيده را اظهار ميكرد.
تقيزاده به هرنوك خرج صحيح براي مصارف علمسي و ادبسي م تقسد بسود.
هروقت كه مشكلي در كار نشر كتسابي يسا رتساه حسال دانشسمندي پسيش ميآمسد
ميگفت اگر اختيار با من بود از صد هزار تومان خرج ابا نداشتم .اتسوس كه كار
با اشياصي است كه «سرشان توي حساب نيست!»
 ...و باالخره تقيزاده آزادهاي بسود آزادانسديش .الس

حقيقسي آزادگسي و

آزادي براي همه .در اين زمينه سينهاي دلسوزانه بسيار گفت و مقالههاي تنسد و
محكم بسيار نوشست .از كسساني اسست كسه در تساريز آزادي تكسر ايسران نسامش
درخشان و آهارش پايدار خواهد ماند.
دفتر فرهنگي و علمي

تقي زاده ماية علمي ممتاز داشت .اعتدال تكر ،قدرت استنباط ،تهم صحيح،
سابقة لبگي ،اتياذ روش علمي مستشرقان ،تتبع و مطال ة وسيع او را دانشمندي
برگزيده ساخت و موج

شد كه نوشتههاي علمي او استوار و محققانه باشد.

تقيزاده داراي روح علمي قوي و ذهن منظم و منطقي بسود ،و بسا ايسن دو
موهبت گرانقدر «روش» امتسدع صسحيح را جمسع داشست .نتيجسة آهساري كسه در
زمينههاي تحقيقي و علمي و نيز در مباحث اجتمساعي و تكسري نشسر كسرد همسه
تايدهبيش و ماندگار است.
تقيزاده آنچه در مباحث علمي مينوشت ،به مرور ايام آنها را با ت ليقات و
تكمله و استدراكات و اضاتات و الحاقات تصحيح و تكميل ميكرد .نمونة كامسل
چاپ اول گاهشماري در ايران اوست« .از پرويسز تسا چنگيسز» را مسنقّح و مفصسل
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ساخت و به دست احمد اتشار شيرازي اكه در بع «ماني و ديسن او» بسا او كسار
كرده بودع سررد و اميد است پ

از چنسد سسال كسه زيسر چساپ مانسده اسست در

دسترس قرار گيرد .براي «گاهشماري» يادداشستهايي بسسيار مفصسل و اساسسي در
ول سي سال تراهم ساخته بود كه قسمتي را در حاشية نسية خود وارد كرده و
قسمتهاي بيشتر به صورت ورقه و يادداشت مجزا هماكنون در دست است و بايد
تنظيم و بع شود.
تقيزاده نير را به رز ميصوص و خاص خود مينوشست .مطلقسا تحست
تثهير نوشتههاي قديم يا عصر خود نبود .از ت قيد و تطويسل نميهراسسيد .نيسر او
ساخته شده از ماية آخوندي ،پيچيدگي سياست ،استحكام علم و قسدرت تحقيسق
بود .جموتش مطول و م قّد بود .چون مطل
نميكرد اغل

و موضوك را تداي لفسخ و عبسارت

ت بيسرات و اصسطوحات و كلمسات نامسثنوس مسورد اسست مال او،

خاص خود اوست .با اينهمه بيانش كامو رسا و مطلبش محكم بود.
تقيزاده در نوشتن ،مطال

خود را با ميالها و شاهدهاي زيادي ميآمييست

و در انتياب كلمات ضابطه و ميزان خاص خود داشت .براي هر مورد و منظسور
كلمات را ميسنجيد و هر كلمه در م نايي كه به ور صريح و قا ع مورد ارادهاش
بود است مال ميكرد.
تقيزاده از مروّجان ايرانشناسي در ايران و از حاميان ايرانشناسان خسارجي
است :مانند مينورسكي ،ولف ،هنينگ ،گرشويچ ،كيدي ،مور گنشنيزنه و ديگسران.
با اغل

بزرگان اين بقه دوست بود ،چسون بسراون ،مساركوات ،نلدكسه ،ميتسو ،

مينورسكي ،زكي وليدي وعان ،هنينگ ،مورگنشنيزنه و عد كيير ديگر ،همسه بسه
او احترام ميگذاردند .نشانة آن مجموعة مقاالتي اسست كسه بسه مناسسبت هشستاد
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سالگي او به نام «ران ملز» چاپ و به او اهدا گرديد.
عوقة تقيزاده به اين رشته موج

شد كسه در چنسد كنگسر شر شناسسي

شركت كرد و خود رياست كنگر ايرانشناسي تهران را پذيرتت.
تقيزاده در چند جا تدري
كلمبيا ،دانشگاه تهران .در تدري

كرد :دانشگاه لندن ،دانشگاه كيمبريج ،دانشگاه
سيتگير بود .هر درس كه ميگفت از سر ميسل

ميگفت و آنچه ميدانست ميگفت .كار را سست نميگرتست .نميخواسست كسه
ال

علم باري بههرجهت باشد.
تقيزاده يادداشتهاي موادي را كسه در دانشسگاه درس ميگفست و عبسارت

است از تاريز علوم اسومي و تاريز اديان ملسل قسديم بهتسدريج تحريسر كسرده و
قسمتي از تاريز علوم اسومي را هم به چاپ رسانيده بود ،اما هيچيك به مرحلسة
انتشار نرسيد .البته اين هردو اهر شايسته است كه به چاپ برسد.
تقيزاده خطابههايي در تاريز عرب در اوايل ظهور اسوم خواند كه ب دا به
صورت سه جزوه انتشار ياتت .اين نوشتهها را تفصسيل داده و مفيسدتر سساخته و
بهترين نوشتة تارسي در موضوك مورد سين است.
تقيزاده به ت اليتهاي ادبي و ترهنگي غيرتبليغي بسيار عوقهمند بود .پس
از ايجاد بنگاه ترجمه و نشسر كتساب خسدمات بسسيار ازحيسث انتيساب كتساب و
مشورت علمي به آن كرد .در تشكيل جلسة تقدير از خدمات حبي
مناسبت بيستمين سال تثسي

مجلة يغما از صميم قل

يغمسايي بسه

مقدم و دعوتكننده شد.

با حال زار و تن ناتوان بر گردونه نشست و به مجلسي آمد كه عسدهاي از ادبسا و
تضوي تهران بودند .به اين نوك كارهاآسان تن ميداد.
تقيزاده به تنظيم و تدوين ترهنگ لغات تارسي ضمن ريشهشناسي آنهسا و
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تطبيسسق كلمسسات دري بسسا زبانهسساي قسسديم ايرانسسي بسسسيار م تقسسد بسسود و آن را الزم
ميدانست .پ

اهتمام بليغي مصروف داشت كه هنينگ اسستاد مشسهور زبانهساي

ايراني را به تثليف چنين اهري برانگييت تا مراجع ايراني آن را به چاپ برسسانند.
اين كار آغاز شد اما سرانجام نياتت .مرحوم تقيزاده هميشه از اين واق ه متثسف
بود .ميصوصا موق ي كه هنينگ مرد كفت كه ديگر سالها ميگسذرد و كسسي كسه
شايستگي چنين كاري داشته باشد نيواهد آمد.
تقيزاده آهار هنينگ را بسيار ارزنده ميدانست و به نوشتههاي او بسه ديسد
توجه و اعتناي كامل مينگريست .وقتي كه پيشنهاد چاپ ترهنگ زبان خسوارزمي
او توسط احسان يارشا ر به دانشسگاه تهسران رسسيد و مطلس

و مشسكوتآن بسا

تقيزاده در ميان گذاشته شد آن مرحوم با نهايت عوقسه و مجاهسدت ميصسوص
توانست كه شوراي جشنهاي شاهنشاهي را به ت هد پرداخست ميسارج آن مواتسق
سازد .اما هنينگ درگذشت و اين اهر باارزش نيز چاپناشده ماند .اكنسون نويسدي
رسيده است كه قسمتي از اين اهر آماده است و توسط دانشگاه تهران در لندن بسه
بع خواهد رسيد.
تقيزاده دربار ترجمة دايرةالم ارف اسومي هم نقشهاي رييت و بيست
سال قبل با گروهي از دانشمندان اعباس اقبال ،س يد نفيسي ،غومحسين صديقي،
عباس زرياب خويي ،موسي عميد و ديگرانع بدين كسار پرداخست .قسسمتهايي از
مقاالت چاپ اول به ترجمه درآمد .اما حوادث و مشكوت رشسته را گسسونيد و
ترجمهها به وزارت ترهنگ سررده شد.
تقيزاده دربار دانشمندان از اعمال هر نوك مساعدت ممكن دريغ نداشت.
مرحوم قزويني خانه نداشت .تقيزاده بود كه قد علم كرد و با مساعدت دوسستان
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خانهاي براي او خريد .پ

از توت قزويني به شرايط وصايت عمل كرد و آنقدر

كوشيد تا چاپ «يادداشتهاي قزويني» مورد قبول دانشگاه واقع شسد .در برقسراري
مستمري جهت دختر و زن او اهتمام بليغ كرد .شايد يكي دو سه نفر ميدانند كسه
همين سال گذشته هم از [نيستوزير] ضمن نامسهاي خواسست كسه از امكانسات
موجود استفاده شود و پ

از بيست سال مبلغي بر مستمري ورهة قزويني اضساته

شود تا بازماندگان دوست دانشمندش زندگي بسيار سيتي نداشته باشند.
تقيزاده در باليدن و پيشرتت علمي عد زيادي از نيبة تضوي ايران مؤهر
بود .احسان يارشا ر ،عباس زريساب خسويي ،عبدالحسسين زرينكسوب ،كساووس
جهانداري مورد لطف بسيار او بودند .در بقة پيش عباس اقبال آشتياني ،مجتبسي
مينوي ،سيد تيرالدين شادمان از عنايات او برخورداري ياتتند .البته بسه دوسستان
تاضل خود نيز همواره اختصاص نظر و بذل توجه داشت :مانند سيد عبسدالرحيم
خليالي ،ابراهيم پورداود ،محمدعلي تربيت  ...به نظر من تقيزاده دوسستان ادبسي
خود را بيش از همكاران و ياران سياسي مورد حمايت و عنايت قرار داده است.
تقيزاده وقتي به عالمي مست د برميخورد و به قول خسودش او را كشسف
ميكرد بسيار شادمان ميشد .وجسود ايسن نسوك اتسراد را بسراي مملكست «گنجسي
بيمانند» ميدانست .ميال اخير و بارز آن انتقال سيد محمد ترزان از خراسسان بسه
تهران است .تقيزاده ميترمود كه من اسم ترزان را نشنيده بودم .يكبار در جلسسة
شوراي عالي ترهنگ مذاكره از عي

و نقص كت

مدرسسهاي بسود .مسن پيشسنهاد

كردم خوب است كه نظر انتقادي م لمان باتجربه و تاضل خواسسته شسود .وقتسي
انتقادها رسيد در ميان همة آنها يك مطل

اساسي و منقح و مبتني بر علم و تبحر

ديدم و آن شرحي بود كه به امضاي سيد محمسد تسرزان بسود .ب سد از آن وزارت
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ترهنگ را م تقد به آن كردم كه ترزان را به تهران بياورنسد .نيسز توصسيه و تثكيسد
كردم كه در دانشگاه به او درس بدهند.
تقيزاده كتابشناس بود .مهمترين آهار غربي راجع بسه ايسران و كتس

مهسم

قديمي عربي و تارسي را ميشناخت و اكير آنها را بررسي و مسورد تحقيسق قسرار
داده بود .او به اين رشته عوقه داشت .خود در زمان مجلة كاوه با همكاري يكسي
از دانشمندان آلماني جزوهاي حاوي اسامي كت

مهم اروپايي دربار ايران به نسام

 Persische Bibliographieدر برلين انتشار داده بود .دنبالة اين كار را نيز رها نكرده
بود و هرجا و هروقت اسم كتابي دربسار ايسران ميديسد يادداشست ميكسرد و بسه
كتابيانهها سفارش ميكرد كه آن را تهيه كند .او ج بهاي از تهرستهايي كسه خسود
تهيه كرده بود در اين سالهاي اخير به من سررد .البته اهري كهنه شده است ،اما هر
ورقش يادگاري است از شو و ذو او .يحيي ماهيار نوابي ميگفت كه تقيزاده
در زمان تدري

در كلمبيا او را در كار كتابشناسي ترغي

ديگر از اين عوقه اشتيا بسيار شديدي بود كه پ

و كمك ميكرده .نمونة

از ا وك از كار خانبابا مشار

به ديدن تهرست ايشان نشان داد .عصر گرم تابستاني به باغ مشار در «پل رومسي»
آمد و تمجيدها و تشويقها كرد و به نام انجمن ايراني تلسفه و علوم انساني ،بنگاه
ترجمه و نشر كتاب را بر آن داشت كه تهرست مشار را چاپ كند ،و شد.
تقيزاده گردآوري زبانها و لهجههاي ايراني را بسيار واجس

ميدانسست و

در اين راه كوششهاي بسيار كرد .مقدمهاي كه بسر كتساب «نزانسي» مرحسوم سس يد
كردستاني نوشته است احدود چهل سال قبلع نشاني است از آشنايي ديرين او با
لهجههاي ايراني و عوقة كامل او به آنها ،در اين سالهاي اخير نسسبت بسه تنظسيم
ا ل

زبانشناسي ايران توسط يارشا ر و ژرژ دار ،رتتن گرشويچ استاد متيصص
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زبانهاي ايراني بشاگرد ،تشكيل گسروه لهجهشناسسي مسساعدتهاي بيشسايبه كسرد.
همچنين درمورد تدوين و نشر كتيبههاي ايرانسي توسسط گروهسي از ايرانشناسسان
كوششهاي بارور كرد تا اين مجموعه با عطية شساهانه و مسساعدتهاي بينالمللسي
آغاز شد .نفوذ كوم تقيزاده در اين باب تا آنجسا بسود كسه مرحسوم ميبرالسسلطنه
مهديقلي هدايت هم مبلغي به اين انجمن هديه كرد.
تقيزاده به زبان تارسي ت لق خا ر خاص داشت و بسه آن بسه ماننسد يسك
عامل سياسي و يك جزء اصسلي از خساك ايسران و عنصسر واق سي مليست ايرانسي
مينگريست .حفخ آن را از تطاول و گزند روزگار الزم ميدانست .خود مجاهسد
زياد در اين باب كرد .چهار بار به تناوب به اين مطل

پرداخت كه زبان تارسسي

را بايد از آلودگي و آشفتگي بركنار نگاه داشت .يك بار در جنسگ بينالملسل اول
در مجلة كاوه بود كه زبان تارسي و زبان خان والده را روبرو قرار داد ،يك بار به
هنگام تشكيل ترهنگستان بود كه رسالة «جنسبش ملسي ادبسي» را نوشست و خطسر
لغتسازي را متذكر شد ،يسك بسار پس

از جنسگ جهساني دوم و هجسوم لغسات

خارجي بود .آخرين بار پنج شش سال پيش به سب

مشاهد بيتوجهي عموم به

ترا گرتتن زبان تارسي در قبال آموختن زبان خارجي بود كسه خطسرات ترهنگسي
ناشي از اين امر را به نحو بسيار روشني يادآور شد و بحيهاي زيادي را بسه ميسان
آورد.
تقيزاده در كارهاي علمي و تحقيقي از پراكندگي پرهيز داشت .كار مهمي
را كه متواليا دنبال كرد موضوك گاهشماري ايرانيان است .در اين زمينه تسرد اول و
شاخص بودو نوشتههايش مورد استناد علماي ديگسر .زمينسههاي ديگسري كسه او
بدانها پرداخت و اهرش تحقيقي و مورد رسيدگي دانشمندان قرار گرتست تحقيسق
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در احوال و اتكار ماني ،تردوسي ،ناصرخسرو اسست .هريسك از آهسار او در ايسن
زمينهها مبتني بر اصالت و عمق تحقيق است .تقيزاده دربار اسسماعيليه نيسز كسار
كرده بود و يادداشتهاي خود را به محمد م ين واگذار كرد .اما به چساپ نرسسيده
است .هيچ عي

نيست كه تقيزاده از ميان همة برجستگان ايراني ماني ،تردوسي،

ناصرخسرو و اسماعيلية ايران را برگزيده بود .حتما آنها را در تاريز تحول تكر و
تكوين ملت ايران بياهر نميدانسته است.
دفتر سياست و اجتماع

تقيزاده در سياست ايران يكي از مردان بسيار مؤهر بوده است .هم در تكر
و عقيد سياسي و هم در امور و اعمال سياسي.
تقيزاده در تكر و عقيد سياسي از برجستگاني بود كه بدون ترديد نسامش
در زمر متفكرين ايران قرن اخير ضسبط ميشسود .عقايسدي كسه در زمينسة آزادي،
قواي ملي و مملكتي ،ت ليم عمومي تمدن خارجي ،امسور مسدني و اجتمساعي بسه
شكل رساله و خطابه و مقاله بيان كرده است همه خواندني و مسسايل مسذكور در
آنها قابل توجه و ت مق هميشگي است .مانند رسالههاي تحقيق در احوال كنسوني
ايران ،توجه بيشتر به واليات ،مقدمة ت ليم عمومي ،آيند روشن ،لزوم حفخ زبان
تصيح تارسي ،جنبش ملي ادبي ،اخذ تمدن خارجي و چند ده نوشتة ديگر.
انتقادهايي كه نسبت به تقيزاده در امسور سياسسي شسده عبسارت اسست از
پناهنده شدن به سفارت انگلي  ،عقد قرارداد نفت در سال  ... 1933امسا كسساني
ميتوانند اعمال سياسي و روش كار او را در سياسست بسسنجند كسه از هسر نسوك
غرض عاري باشند ،كساني ميتوانند ت اليتهاي او را در زمينة سياست بازگو كنند
كه بسا آن مرحسوم در م برهساي سياسسي همگسامي داشستهاند ،و بساالخره كسساني
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ميتوانند انديشههاي سياسي و تكري او را درست بنمايانند كه آهار او را در ايسن
زمينهها به دقت خوانده و در مسلك و تفكر با او همراه بودهاند.
به هرحال ،مرگ تقيزاده نه كاري است خرد ...

