
 
 
 

 

 * زادهایرج افشار و سیَدحسین تقی

 *کاوه بیات

 

ار و قاج آثار ایرج افشار در زمینة شناسایی و انتشار اسناد تاریخی دورة

دهد؛ هم از لحاظ نوع اسناد و پهلوی، حوزة وسیع و متنوعی را تشکیل می

های شخصی و های رسمی گرفته تا رسائل و برنامهها ـ از گزارشگزارش

هایی چون رهای روزانه و هم از نظر صاحبان این آثار با اشتمال بر چههیادداشت

یار السلطنه، مستشارالدوله، دکتر مصدق... و اللهالسلطنه، ظهیرالدوله، عیناعتماد

وزة ای که در ادامة این یادداشت بحث خواهد شد در این ح. ولی به گونه(1)صالح

ده ای مانبرج د، نوع رابطة وی با آثارخاص، یعنی در زمینة شناسایی و انتشار اسنا

 استثنایی است.زاده، ارتباطی از سیدحسن تقی

های تاریخ انگیزترین چهره( یکی از بحث1257-1348زاده )سیدحسن تقی

و به همین دلیل در عین حال که دوستان و هواداران  (2)معاصر ایران است

انش بیش از گروه اول پابرجای داشت ولی در همه حال تعداد دشمنان و منتقد

ها، نخست از موضوع پناهنده ها و انتقادبود. ایرج افشار در توصیف این مخالفت

                                                           

  ..8تا  2، صص 10* جهان کتاب، سال شانزدهم، شمارة 

نگاری ایران ارائه شـد. ایـن نشسـت بـه در کنفرانس تاریخ 2012ای که در ژانویة متن فارسی مقاله * 

 و به یاد ایرج افشار برگزار شد. (BIPS)همّت انستیتوی بریتانیایی مطالعات ایرانی 
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مورد توجه »... کند که یاد می« از ترس جان به سفارت انگلیس...»... شدن او 

های چپ و بعضی از ملیّون است... شدید و حمالت تند پیروان مسلک

افتاد و از بایست به چنگ محمدعلی شاه میه میزادگویند تقیانتقادکنندگان می

 «رفت.هراسید و به سفارت انگلیس نمیکشته شدن نمی

کت ا شربانتقاد دیگر در موضوع عقد و امضای قرارداد تمدید امتیاز نفت »

ال و مخصوصاً از س 1320انگلیسی است که مضار و معایب آن پس از شهریور 

ترین و مندی... نسبت به آن ابراز شد که مهبه بعد انتقادات و اشارات ت 1323

 «ن چندبارة دکتر مصدق است...ترین... همة سخناسخت

ت و زاده در دفاع از خود گفانتقاد دیگر به مناسبت سخنانی است که تقی»

و ‘ ‘آلت فعل’’در آن خود را به هنگام امضای قرارداد تمدید امتیاز نفت 

 «.قلمداد کرد‘‘ االختیارمسلوب’’

 شود به قبول کارهایی از قبیل وزارت وانتقاد دیگر از او مربوط می»

ة دور سفارت در دوران رضاشاه و نمایندگی انتصابی مجلس سنا و تبعات آن در

 «محمدرضاشاه.

 زاده در نخستیناظهارنظری... که تقی»... از نظر آراء فرهنگی نیز هم 

راً و ظاه’’و ‘‘ به اروپامطلق شدن ’’شمارة دورة جدید کاوه درخصوص تسلیم 

های شدید گروه مورد انتقاد (3)«کرد...‘‘ شدنباطناً و جسماً و روحًا فرنگی مآب

ها که گونه تندرویبعدی وی از این« راغفتعدول و اس»کار واقع شد و هم محافظه

 .ردیدگاحتماالً باعث دلسردی جمعی از نوجویان و دگرگونه خواهان آن ادوار 

مقام یکی از رجال طراز اول کشور در دورة پهلوی به رغم زاده در تقی

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.

ة ز دیگر صاحبان جایگاه در طبقولی وضعیت او در قیاس با بسیاری ا

زاده در آغاز از یک موضوع تند و حاکمه یک تفاوت عمده نیز داشت؛ تقی

وی را  های تند و انقالبی، رویگردانی بعدیانقالبی وارد سیاست شده بود و گروه

 گاه بر او نبخشیدند.از این مشی اولیه هیچ

 لیمانس، نوعی «یگیردموکرات پ»چپ انترناسیونالیست، او را در طراز یک 

 پسندید که نه فقط در دوران سلطنت رضاشاه کناره گرفتمیرزای اسکندری می

مشی  ة آنبلکه بعد از سقوط وی نیز در چند سالی که از عمرش باقی بود در ادام

نیز به  های ضدامپریالیستاولیه با هواداران شوروی همراه شد. ناسیونالیست

خواستند و های پیگیر میوع دیگری از دموکراتهمین ترتیب وی را در طراز ن

ای همانند دکتر مصدق که در دورة دیکتاتوری، دادند؛ چهرهمورد داوری قرار می

یز در ن 1320های بعد از شهریور مثل سلیمان میرزا از کار کناره گرفت و در سال

 زمرة منتقدان نظام حاکم بود. 

د پنج سال مغضوب دستگاه بود زاده که در اواخر سلطنت پهلوی حدوتقی

دار عهده 1320و در لندن به تدریس اشتغال داشت، بعد از تحوالت شهریور 

ای که پیش جا شد و در این میان، در فضای باز سیاسیسفارت ایران در همان

ولی گروهی از  (4)آمد، بودند کسانی که به انتقاد و بدگویی از وی برآمدند.

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

تاریخ ای منتشر کرد تحت عنوان رساله 1322مهدی مجتهدی که در سال 
زاده و ناشر رسالة و یا حسین پرویز، دوستدار قدیمی تقی (5)زادهزندگانی تقی
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های پیشین او را در همان سال گرد آورد ها و سخنرانیمزبور که تعدادی از نوشته

 (6)منتشر کرد. زادهمقاالت حسن تقیدر همان سال به نام و 

ه در زاده بعد از پایان جنگ دوم جهانی و مراجعت به ایران در حالی کتقی

ست یک دوره ـ دورة پانزدهم ـ وکالت مجلس و بعد از تأسیس مجلس سنا ریا

می ای از تحرکات سیاسی، عالئق عل(، در کنار مجموعه1329دار شد )آن را عهده

برجای  تدریج با گذشت زمان به عنوان یکی از رهبرانخود را نیز دنبال کرد و به

 مانده از نهضت مشروطه نیز مورد توجه قرار گرفت.

 وهایش در دانشکدة معقول ، رشته سخنرانیتاریخ عربستان و قوم عرب او

ن ر ای، از جمله نخستین آثار علمی وی بود که د(7)1330منقول در اواخر دهة 

خطابة آقای زاده منتشر شدند و به دنبال آن آثاری چون دورة جدید از تقی
ای از تاریخ اوائل انقالب و مشروطیت ایران و زاده مشتمل بر شمهسیدحسن تقی

در سلسله انتشارات  1340و  1338های که به ترتیب در سالاخذ تمدن خارجی 

مت هزاده نیز به تقیدین اوی مانی و باشگاه مهرگان منتشر شدند. در همین ایام 

چنگیز  ازنیز رسالة  1350( و همو در سال 1335احمد افشار شیرازی منتشر شد )
 چاپ کرد. را تجدیدزاده نقی تا پرویز

در کنار توجه خاص به لزوم تأسیس و حمایت از نهادهای علمی و 

کان از االمزاده در شناسایی اهل علم و پژوهش و پشتیبانی حتیپژوهشی، تقی

های علمی کشور در مراحل ترین چهرهای از برجستهتأثیر نبود؛ پارهها نیز بیآن

اند. به نوشتة دکتر احسان بعد در یک دوره از لطف و همراهی او برخورد بوده

هر جا استعدادی »... زاده یار شاطر که خود نیز در همین زمره قرار داشت، تقی

خاست و دریغ به ترغیب و حمایت برمیدید بیییافت و یا امکان ثمر علمی ممی
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ایرج ( 8)«گونه مجاهدت و قبول زحمتی خودداری نداشت.در این راه از بذل هیچ

 های برجستة این توجه بود. افشار نیز از دیگر نمونه

زاده در مقام یک شخصیت علمی و تأکید و توجه بر ارج و قدر تقی

دین بایرج افشار  نده داشت، با گام نهادنِای پراکتاریخی که پیش از این جنبه

 ای جدّی و مستمر یافت.وادی جنبه

بود؛  زادهمقالة تقی نخستین کاری که در این عرضه ارائه شد بیست

های شماری و زرتشت ومانی که بیشتر به زبانای از مقاالت او دربارة گاهمجموعه

 حسان یار شاطر وبه کوشش ا 1341خارجی منتشر شده بود و اینک در سال 

 (9).ر شدایرج افشار، و به ترجمة احمد آرام و کیکاوس جهانداری ترجمه و منتش

بایست از زاده نیز میقاعدتاً کار گردآوری و تجدید چاپ دیگر آثار تقی

ی اشد، ولزاده قرار گرفته بهمین دوره مدّ نظر ایرج افشار و دیگر دوستداران تقی

ا رین امر رو هستیم. علت اعللی کم و بیش ده ساله روبهدر این زمینه با تأخیر و ت

زاده به رغم سن و سال وجو کرد که تقیشاید تاحدودی نیز بتوان در این جست

 .نپوسته، در عرصة تحوالت سیاسی کشور فعال بود« تاریخ»باال هنوز به 

های نخست تا سال 1330های پایانی دهة در خالل بحران سیاسی سال

 که به انحالل دورة بیستم مجلس شورای ملّی، یک گشایش نسبی 1340دهة 

 شاه سیاسی در زمان زمانداری امینی و باالخره اعادة قدرت مطلقة محمدرضا

زاده، از احتمال زمامداری تقیمنجر شد، در کنار اشارات پراکنده به 

کی وارد گذشته، یولی از این م (10)شد.هایی میهای او نیز صحبتخوانیمخالف

، متزلزل شدن جایگاه ثابت و پابرجای «دوره گذر»های این ترین ویژگیاز مهم

 متایان او در طبقة حاکم بود.زاده و دیگر هپیشین تقی
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اه و انقالب ش»با روال جدیدی که در ادارة مملکت اتخاذ شد، از جمله 

 جای ، کنار رفتن یک نسل پیشین از زمامداران و برآمدن نسلی دیگر به«ملت

ای از دیگر طور که سرگذشت پارهجایی همانها شتاب بیشتری یافت؛ این جابهآن

 ره نشانزاده چون حسین عالء و نصراهلل انتظام و... نیز در همان دوهمتایان تقی

 (11).هایی توأم شددهد با تنشمی

هة یل داحتماالً به قدرت رسیدن امیر اسداهلل علم در این مقطع )از اوا

ها و میل شداوم اقتدار و نفوذ او در مراحل بعد نیز در تشدید این تن( و ت1340

 ویژه آن که در یکبه تأثیر نبوده است.به یکسره کردن کار این نسل ناسازگار بی

شت، دوره، در زمان زمامداری حسین عالء که علم وزارت کشور را برعهده دا

 برخورد تندی هم پیشئل مربوط به حقوق بشر زاده بر سر مسامیان او و تقی

 (12)آمده بود.

شور براساس اسناد موجود، سرآغاز اقدامات سازمان اطالعات و امنیت ک

ید )ساواک( برای تشکیل یک پروندة خاص برای فراماسونری ایران، جهت تحد

تر هدایتش به یک مجرای مطمئن بنا به دستور های آن و یا به عبارت دقیقفعالیت

های گردد. در کنار تغییر و تبدیلبر می 1343لم، به سال شاه و امیر اسداهلل ع

ار ترین نتیجة آشکای که در تشکیالت فراماسونری ایران به راه افتاد، مهمسازمانی

 ی درو علنی این کارزار، انتشار مجموعة سه جلدی فراموشخانه و فراماسونر

در  (13)ود.ه شده بایران اسمعیل رائین بود که زیر نظر و با پشتیبانی ساواک تهی

صل ه یک فرائین نیز منتشر شد کحقوق بگیران انگلیس در ایران همین ایام کتاب 

 (14)زاده اختصاص داشت.آن به تقی

ای که در ای نبود؛ ابراهیم صفایی نیز در رسالهزاده پدیدة تازهانتقاد از تقی
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ده منتشر زاخود دربارة تقی« رهبران مشروطه»در چارچوب مجموعة  1345سال 

 (15)کرد او را به سختی مورد انتقاد قرار داد.

نبود  زاده پنهاناین موج و باال گرفتن آن از نظر دوستان و دوستداران تقی

شد رشته  ، الاقل از اواخر آن دهه، موجب1340و حال اگر نگوییم از اوایل دهة 

هدی . مفتداقداماتی که برای یادآوری و بزرگداشت وی در نظر بود، به تعویق ا

ردن برای فراهم آو 1347مجتهدی از فراخوان سیدمحمدعلی جمالزاده در مهر 

نویسد که امید بود به مناسبت نودسالگی وی زاده میای در تجلیل از تقیمجموعه

های ابافسوس درست در همان ایام کت»... در بهمن همان سال منتشر شود. ولی 

رسید و ... اسباب دلتنگی آن سید یزاده پشت سر هم به چاپ ممخالفان تقی

ای از دوستان گفتند که انتشار شمارة شد. عدهبزرگوار در حال مرض می

ذیب مخصوصی ممکن است مخالفان را تحریک کند و آنان را وادار به نشر اکا

زاده های جدید برای تقیها و افتراهای تازه سازد و اسباب ماللتبیشتر و تهمت

د ه فریاباده هم موافق نبود و این کار معوق ماند تا مرگ زگردد... خود تقی

 (16)«رسید.

و ارج و قرب ولو کوتاه مدتی که  1348زاده در بهمن با فوت تقی

آورد طلسم کار شکست. در کنار دنبال میپیشامدهایی از این دست برای متوفی به

ای که در هگونـ به  (17)زادهبه تجلیل از تقی راهنمای کتاباختصاص یک شمارة 

مان های به اهتمام حبیب یغمایی بر مطرح شده بود و انتشار یادنامه 1347مهرماه 

 (19)ز آغاز شد.به کوشش ایرج افشار نی زادهمقاالت تقیانتشار مجموعه  (18)اساس،

نیز بر زاده به ایرج افشار واگذاری بخش مهمی از اسناد و مدارک تقی

برداری از این مجموعه در مجلدات بر بهرهعالوهغنای این سعی و تالش افزود. 
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ایرج افشار  (20)منتشر شد. 1357که ده جلد آن تا سال زاده مقاالت تقیبعدی 

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

ی های قزویننامههایی مجزا به چاپ سپرد؛ برخی دیگر را نیز به صورت مجموعه
تجدید و  (22)(1354) زادههای ادوارد براون به تقینامه(، 1353) (21)زادهبه تقی

 اند.در این زمره (23)(1355) مجلة کاوهچاپ دورة 

 ثاری ازگونه که پیشتر نیز احتمال داده شده بود، انتشار آبا این حال همان

موارد با خطابة دنبال داشت؛ یکی از نخستین این هایی را نیز بهاین دست واکنش

 و واکنش (24)زاده سر باز کردمجتبی مینوی در مراسم نخستین سالروز فوت تقی

 (25)تند و کوبندة دکتر فریدون آدمیت به طعن و کنایه مینوی.

زاده اگرچه اصوالً به صورت تعبیری متفاوت از رویایی آدمیت با تقی

 ای کامالً دو نظر جنبهتاریخ مشروطه وجه بروز یافته بود ولی با این حال از 

ع شخصی داشت؛ یکی دفاع فریدون آدمیت از رویکرد اعضای باقی ماندة مجم

آدمیت در تحوالت سیاسی دورة اول مجلس شورای ملی در تقابل با گروه 

 زاده بود و دیگری نیز تجارت نامطلوب آدمیت از دوران خدمت در سفارتتقی

 ن را برعهده داشت.ده سرپرستی آزاای که تقیایران در بریتانیا در دوره

 1340ویژه پیشروان آن، نخست در سال مورد پیشین، بحث مشروطه و به

دکتر فریدون آدمیت مطرح  (26)فکر آزادی و مقدمة نهضت مشروطیتدر کتاب 

راهنمای کتاب زاده از سوی شد که در همان ایام و از منظر نوع نگاه آن به تقی
زاده و مخصوصاً نقش او در موضوع تقی  (27)فت.موضوع نقد و بررسی قرار گر

اول و بحران دورة اول مجلس شورای ملی حدود سی سال بعد در کتاب مجلس 
ایشان نیز دنبال شد. موضوع سفارت لندن نیز از جمله نکاتی است که آزادی 
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های در پاسخ به اشارات و کنایه« کتاب فکر آزادی»دکتر آدمیت در همان مقالة 

 ینوی بدان پرداخته است.مجتبی م

ه دو زاده مطرح شد، از جملدیگر نکاتی که در این مقطع در انتقاد از تقی

یش و نو یا  (28)ابراهیم صفاییانجمن تاریخ یادداشت و سند پراکنده در نشریة 

ی حائز اهمیت چندان (29)زادة ملکرحیم رضانقد و تحقیق های ای در کتابچهکنایه

 (30)دنبال نداشتند.یح و اشارة کوتاه واکنشی را بهنبودند و جز چند توض

وشن رولی با شدت گرفتن التهابات سیاسی و فرهنگی در جامعه که بعدها 

ای های تاریخی نیز جنبه، جدل1357شد پیش درآمدی بوده است بر انقالب 

ورد مدر  1356ترین این مناقشات بحثی بود که در سال تندتر یافت؛ یکی از مهم

 اده در گرفت.زتقی

رامون نکاتی چند پی»ای به قلم دکتر محمود افشار تحت عنوان انتشار مقاله

اپ چو باز  یغمادر مجلة  1356در اوایل زمستان « زاده...تقی‘‘ آلت فعل شدن’’

نوری را بر آن داشت تا  ابوالحسن عمیدی (31)ها در همان ایام،آن در خواندنی

دة دکتر محمود افشار، در نه چندان سنجی برداری کامل از نوشتةضمن بهره

ای کالسیک از ادبیات توطئه دانست، نه فقط دورة توان نمونهای که آن را میمقاله

 زاده را در جریان تمدید قراردادنفت، بلکه کل زندگانیشدن تقی« آلت فعل»

 (32)خارجی توصیف کند.« بازی»سیاسی او را یک 

زاده از این دامن تقی»ای تحت عنوانِ لهاالسالمی در مقادکتر جواد شیخ

و همو در شمارة  (33)در مقام ردّ اظهارات عمیدی نوری برآمد« اتهامات مبرّاست

از کاردار سفارت انگلیس را ترجمه و منتشر کرد که در پاییز گزارشی یغما بعدی 

 گیری مخبرالسلطنة هدایت از ریاست وزراء ارسال و دربعد از کناره 1923/1312
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 (34)زاده و نامطلوب بودن این امر صحبت شده بود.آن از احتمال زمامداری تقی

اکبر سعیدی سیرجانی نیز به میدان ، علی(35)این بار عالوه بر عمیدی نوری

فضای  ه ازآمد و با قلمی نیشدار و قوی که وجه ممیزة او بود و لحنی انقالبی ک

رد خود داشت، به نقد عملک حاکم بر واپسین روزهای نظام پهلوی نشانی در

 (36)داخت.زاده در دورة مذاکرات نفت پرتقی

در این بین در حالی که عبدالحسین حمزاوی، یکی از دوستداران و 

پرستی یا کمال»ای تحت عنوان زاده در ایام سفارت لندن در مقالههمکاران تقی

کتر جواد د (73)زاده برخاسته بوددر مقام مقابله با مدعیان تقی« بینیواقع

سعی کرد به « زادهآخرین دفاع از تقی»م به وای موساالسالمی نیز در مقالهشیخ

 (38)نحوی مستدل و مستند، ایرادهای سعیدی سیرجانی را رد کند.

« نبنیاد فرهنگ ایرا»االسالمی در آخرین نوشتة خود پای دکتر جواد شیخ

، ده بودکشی ــ را نیز به میان دکتر خانلری ـ محل کار و استقرار سعیدی سیرجانی

ای که با توجه به توضیحات ایرج افشار در اشاره به نوع یعنی همان حوزه

های توانست در شمار یکی از پایگاهشد، میزاده میهایی که با تقیمخالفت

 زاده قلمدادپیروان و دوستان امیر اسداهلل علم به تقی« حمالت قلمی و تندزبانی»

 (39)گردد.

جواب های نهفته در آن را بیته سعیدی سیرجانی این مقاله و کنایهالب

ث را االسالمی( این بحنگذاشت و حبیب یغمایی نیز با آن که )همانند دکتر شیخ

ز کی امختومه اعالن داشته بود، وادار شد پاسخ تند سعیدی سیرجانی را در ی

 (40)چاپ کند.یغما های آخرین شماره

این ح علل گردن نهادن به چاپ مقالة مورد بحث، حبیب یغمایی در توضی
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اگر تهدید در اجرای قانون مطبوعات نبود »... نکته را خاطرنشان ساخت که 

 (41)«بود.‘‘ آلت فعل’’شد اما چه چاره باید حذف می

ار ای بود به قلم ایرج افشآخرین بحثی که در این زمینه مطرح شد نوشته

ر د، 1357که در آبان « زاده و نفتدرباره تقییک سند منتشر نشده »تحت عنوان 

مباحثات  منتشر شد. وی در این نوشته اگرچه به صورت مستقیم بهها خواندنی

رد از ای از حواشی آن مطالبی را مطرح کاخیر وارد نشد ولی در ارتباط با پاره

 وشتهزاده در توضیح انتقادات ابراهیم صفایی نجمله بخشی از نکاتی را که تقی

و جلد سوم ب راهنمای کتانامة ها ـ در ویژهبود ولی در دو نوبت قبلی انتشار آن

آن  از چاپ...«  به علت سختی وضع اختناق افکار و آثار»... ـ زاده مقاالت تقی

ای که چندی پیش ... نکته»وی در ادامه و به بهانة توضیح  (42)نظر کرده بود.صرف

ل زاده و منیعت رسوطنزی دربارة شنیعت تقیآقای باستانی پاریزی به طعنه و 

زاده باز بحث علم و مخالفت وی و دوستانش را با تقی (43)«پرویزی نوشته بود...

 ء باکرد. افشار ضمن اشاره به درگیری علم در مقام وزیر کشور کابینة عال

م به زاده در مقام ریاست سنا که پیشتر بدان اشاره شد، بدون اشارة مستقیتقی

هایی از آن ساز مخالفتاحث طرح شده از سوی سعید سیرجانی، آن را زمینهمب

کش که قلمزن یعنی شمشیر»... دست دانست. از جمله بدزبانی رسول پرویزی 

ای دهوران توای که از سوابق ایام ]دعلم بود... ]و بر او[ ... فرض شده بود با مایه

 (44)«زاده بتازد.بود بر تقی زاده آموخته و اندوختهگری[ در ضدیت با تقی

زاده هایش در زمینة چاپ اسناد تقیدر ادامه ایرج افشار از علل تالش

های بعد نیز به کرّات الزم دید نوشت و ارائة مجموعه توضیحاتی که در سال

قصدم از ارائة مدارک از این »ها ر از نو خاطرنشان سازد؛ از آن جمله آن که آن
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اش حفظ اسناد است و یک کتابدار وظیفه»... و « نیست... زادهدست دفاع از تقی

 (45)«ها...ارائة آن

ام و نه من نه فراماسون بوده»... که او در این نوشته ضمن تأکید بر آن

ام که شاءاهلل خواهم بود، نه عضو حزب و جمعیت و گروهی بودههستم و نه ان

ها یجاد کرده بود یا عضو آنهای سیاسی و اجتماعی خود ازاده در راه هدفتقی

 الزم دانست دالیل...« شمباام که هم مشرب او بود، و اهل سیاست هم نبوده

.« زاده و رفتار انسانی او و خدمات ادبی و فرهنگی..تقی»حرمت خود را برای 

ت زاده در راه پیدا شدن روش تحقیقاتقی... »وی توضیح دهد. به عقیدة افشار 

 واوه کین مملکت مؤثر بوده است و از راه مجلة ا یگر درجدید بیش از هرکس د

ینی گذار بوده است و حتی قزونشر مقاالتش در این راه خدمت کرده است و پایه

 (46)«.هم مقداری زیاد از ادامة خدماتش را مدیون اوست

خ زاده در تاریتقی»در مورد خدمات تاریخی او نیز بر این باور بود که 

ید های مربوط به مجلس اول، مبارزة بسیار شدنی در فعالیتمشروطیت ایران یع

س نگلیاعلیه محمدعلی شاه...، مجلس دوم، اولتیماتوم روس، مبارزه با روس و 

ر و ین دلیالمللی اول... یکی از فعالین درجة اول و یکی از متفکردر جنگ بین

ر دده و چه را درین ماجراها کرده است به زبان نیاورجسور بود که خود آن

دانم( ولی حاال که گانة باشگاه مهرگان هم نگفت )چرا، نمیهای سهخطابه

ام که ام اعتقاد پیدا کردهزاده دیدهمقداری از اسناد آن دوره را به لطف خانم تقی

ت. تر از دیگران و هم با بینش و عمق بیشتر بوده اسدامنة فعالیتش هم وسیع

ا خود درین باب سکوت کرد و آن ت که چرای مهم از زندگی او همین اسنکته

 (47)«چه کرده بود نگفت.
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ای که گونهاالسالمی و حبیب یغمایی نتوانستند بهاگرچه دکتر جواد شیخ

ی از آن اعالن داشتند، بحث را مختومه کنند و جوانبیغما در  1357در شهریور 

عی نو ود بهکماکان ادامه یافت، ولی چند ماهی بیش نپایید که گردش روزگار خ

 ا تشکیلای را که مبنای آن ردیگر چنین کرد؛ با پیروزی انقالب و دیدگاه تاریخی

ها زاده که اصوالً هرگونه بحث و فحصی در این زمینهداد نه فقط بحث تقیمی

 چون و چرای آن.پایان یافت. دورة صدور حکم فرا رسید و اجرای بی

ای گونهزاده بهبه گاه از تقی گاه طبیعتاً در یک چنین وضعیتی نه تنها دفاع

ز بودی ایاد که در دورة پیشین شاهد آن بودیم دیگر میسر نبود بلکه هر نوع یاد و

تر که ویرایش دوم و به مراتب مفصلزاده نیز دشوارتر از پیش شد. کما اینتقی

زاده و تقینوان تحت ع 1357در سال  مجتهدی کهزادة مهدی زندگی تقیتاریخ 
 چاپ شده بود در آن مقطع امکان نشر و توزیع نیافت. هانگریروش

جدید  که هنوز بایدها و نبایدهای نظام 1359اگرچه ایرج افشار در سال 

اوراق تحت عنوان زاده را ای قطعی نیافته بود، بخش دیگری از اسناد تقیجنبه
و  منتشر کرد، ولو به صورتی کم و بیش خامزاده یاب مشروطیت و نقش تقیتازه

و  زادهمقاالت تقیولی انتشار مجلدات بعدی  (48)صرفاً به خاطر ماندگارشدنشان

 توانست در این زمینه فراهم آید متوقف شد.های دیگری که میاحیاناً مجموعه

توان یاد کرد و می غمایهای این دوره از در اشاره به دیگر متوقف شده

ه جایگزینی پیدا نکرد ولی خوشبختان یغما. اگرچه راهنمای کنابهمچنین 

 ای یافت.در وجود دورة جدید آینده جایگزین شایستهراهنمای کتاب 

پدر آیندة کتاب، ایرج افشار درصدد احیایِ راهنمای با متوقف شدن انتشار 

 با روش ادبی و تاریخی، مخصوصاً »... شمارة نخست آن  1358برآمد و در بهار 
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به منظور ارائه مقاالت مربوط به تحقیقات ایرانی )ایران شناسی( و با معرفی و 

 منتشر شد.« های تازه، و نشر اسناد و مدارک قدیمی...انتقاد کتاب

ای که قاعدتاً اقتضای آن گونهبهآینده های نخست انتشار که در سال با آن

ولی نظر  (49)منتشر نشد. زادهدوره بود در آن مطالب درخور توجهی در مورد تقی

 های پیش، بار آن کماکان بر دوشزاده با نام افشار در سالبه عجین شدن نام تقی

 کرد.و ایرج افشار سنگینی میآینده 

شده، وی  نیز مالحظهها خواندنیهمان گونه که در نوشتة ایرج افشار در 

ویت در های پیش از انقالب نیز در مظان عضبه همان دلیل از همان سال

بودنش  جهت رائین بر فراماسونرفراماسونری قرار گرفته بود. بعدها از اصرار بی

الف نوشت و این که وادار شده بود به وی هشدار دهد که اگر در این باب خ

یشامد پاینک با  (50)واقعی منتشر کند او را تحت پیگرد قضایی قرار خواهد داد.

دور  اشت، بر یک چنین تصوراتی تکیه دانقالب که از لحاظ فکر و اندیشه اصوالً 

. در یدا کندپگونه مباحث ـ البته با ضرب و شدّتی بیشتر ادامه از انتظار نبود که آن

ها را نها و اتهاماتی از این دست که افشار تمامی آکنار طرح گاه به گاه دشنام

 . تااین گونه حدس و شایعه..»طور که خود بعدها نوشت: نادیده گرفت، همان

ر د( 1358)سال  مجلة آیندهامتیاز جایی رسوب کرده بود که موقع تقاضای 

هایی در آن باره نوشته نشینان نامهپروندة آینده منعکس شده بود. یعنی حاشیه

صادر  تیازبودند. پس با نوشتن توضیح مؤکد که واهلل باهلل نیستم که نیستم، ام

 (51)«گشت.

رّات مجبور شد در توضیح دالیل چاپ سند، به عالوه در این دوره نیز به ک

خاطرنشان شده بود، از نو و به تفصیل  هاخواندنیهمان مطالبی را که در مقالة 
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توان به مقدمة وی بر چاپ اول خاطرات بیشتر تکرار کند. به عنوان نمونه می

‘‘ مدرک’’چاپ شدن این »... زاده اشاره کرد که در آن تصریح شده بود تقی

ام و از این پس نیز درصدد دیگر اسنادی از این قبیل که تاکنون چاپ کردههمانند 

کننده معتقد و موافق با همة مطالب چاپ هستم داللت بر آن ندارد که چاپ

ها آمده درست است و تمامی واقعیت است. جزین چه در آنهاست و آنآن

دداشت چنین پذیرند که نگارندة این یاخوانندگانی که پیشداوری ندارند می

ها را به منظور تبلیغ و هیاهو و دفاع و حمایت، یا طرد و لعن و انتقاد و کتاب

و در ادامه نیز در توضیح بیشتر راجع « شماتت نسبت به افراد چاپ نکرده است...

اینک هم به تأکید و »... زاده افزود: مورد بحث، یعنی خاطرات تقی‘‘ مدرک’’به 

تباط من با آن مرحوم منحصر بوده است به امور نویسم که چون ارتصریح می

پردازم هرچند این کار خوشایند طبع به چاپ این کتاب میفرهنگی و کتابی، 

این کتاب به همان مناسبت تلقی  پجمعی از دوستانم نباشد. امیدوارم که چا

پرداز اهتمام مرا در نشر این کتاب براساس تصورات واهی شود و تیرآوران طعنه

 (52)«مل بر تقارب مشرب نکنند و در زمرة دستور و اشاره نشمرند...خود ح

ا ار ربا خاتمة جنگ و بازتر شدن فضای سیاسی کشور، ایرج افشار رشتة ک

مانده بود، باقی آیندهجلة مهایی که از عمر از نو دردست گرفت. در آن سال

. سپس در سال زاده را در آن منتشر کردای از دیگر سندهای چاپ نشدة تقیپاره

مان در هوی توفیق یافت که متن آن خاطرات زندگی طوفانی، به انتشار  1368

ا بهمراه  1372های پیش از انقالب آماده شده بود. این کتاب را در سال سال

 ربط تجدید چاپ کرد.های ذیمجموعة معتنابهی از دیگر اسناد و نوشته

ای از مرحمتی پارهمورد بیاگرچه در این دورة جدید ایرج افشار کماکان 
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های تندرو بود و این موارد نیز قاعدتاً بر تصمیم وی مبنی بر تعطیلی حرکت

های تأثیر نهاد ولی با دگرگون شدن حال و هوای حاکم بر بخش آینده

تحصیلکرده و اهل مطالعة جامعه، تکانی از آن دست نیز رو به تغییر و تعدیل 

ویژه ادوار متأخر نسبت به مطالعات تاریخی و به نهاد. در کنار یک اقبال عمومی

های بدفرجام پیشین، آن، برای اجتناب از تکرار مکررات و احتراز از تندی

رو دیگر الزم نبود که هر روز از اهمیت های بیشتری صورت گرفت. از اینتالش

کننده داللت بر آن ندارد که چاپ»... چاپ سند نوشت و این که چاپ سند 

ها آمده درست است و چه در آنهاست و آنآن و موافق با همة مطالب معتقد

 «تمامی واقعیت است.

اری توان اشاره کرد که به رغم پافشبرای مثال به دکتر فریدون آدمیت می

زاده در خالل انقالب مشروطیت یکی از نکات اصلی خود بر نقد عملکرد تقی

ی منتشر شد برا 1370ه در سال ایشان ک (53)مجلس اول و بحران آزادیکناب 

ت از از راه خصوم»... هایی که در این روزگار جدا کردن راه و روش خود از آن

کنند. و این بزرگوارانه دلیلی میهای ناموجه و بیبدگوییزاده[ آن شخص ]تقی

، ریزدبنیست که حاال بخواهد با این کسان دمساز گردد و آب به آسیاب ایشان 

تصمیم گرفت که در « دها به جای خود محفوظ است...گرچه آن انتقا

نظر کند و چنین صرف« کتاب فکر آزادی»از مقالة مقاالت تاریخی تجدیدچاپ 

 (54)نیز کرد.

های کم و ای از نامههای پیش از انقالب مجموعهایرج افشار که در سال

جداگانه  صورت دو کتابزاده ارسال شده بود بهای را که برای تقیبیش فرهنگی

ها را که بیشتربه منتشر کرده بود، اینک نیز مابقی این نامه های قزوینی و براوننامه
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های لندن هایی منتشر کرد. نامهجهت سیاسی اهمیت داشتند به شکل مجموعه

های مشروطیت و مهاجرت و نامه (56)(1379های تهران )، نامه(55)(1375)

زاده در لندن، ه ترتیب به دوران سفارت تقیاز این زمره بودند که ب (57)(1385)

های مشروطه ادوار مختلفی که در تهران حضور داشت و دورة ماقبل ـ یعنی سال

های شد. با همکاری تورج دریایی در ادامه نامهو جنگ اول جهانی مربوط می

و با پشتیبانی انتشارات توس، مقدمات چاپ  (58)کرد.زاده منتشر هنینگ را به تقی

 (59)را فراهم آورد.زاده مقاالت تقیتر دوم و کامل

ر جای های ایرج افشار آن بود که تقریباً کار ناتمامی را بیکی از موفقیت

از  زاده نیز به رغم گذشت حدود پنجاه سالنگذاشت. به سامان رساندن کار تقی

این های های فراوانش در این دوره، خود از نمونهسرآغاز کار و فراز و نشیب

 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 

ها و هم از نظر دهد؛ هم از لحاظ نوع اسناد و گزارشمتنوعی را تشکیل می

زاده نیز جزئی از این ها. اگرچه کار تقیصاحبان و مخاطبان این اسناد و گزارش

حوزة وسیع و متنوع بود و خود ایرج افشار نیز تأکید داشت که نوع ارتباط میان 

زاده محدود و منحصر بود به امور فرهنگی و کتابی و نه تقارب مشرب او و تقی

و در توضیح بیشتر نیز به درستی گوناگونی و تنوع حوزة عالئق تاریخی و سندی 

ولی با تمامی این تفاصیل نوع مناسبات آن دو از  (60)کردد را گوشزد میخو

عوالمی دیگر وارداتی استثنایی حکایت دارد. و این را نه فقط از ورای عمِل 

افشار، یعنی یک جهد و جهاد پنجاه ساله در به سامان رساندن کار با تمام 
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اصول این دلبستگی را  توان مالحظه کرد، بلکههایی که با خود داشت میدشواری

توان خواند، یعنی در یادداشتی که در های پیشین افشار نیز میدر یکی از نوشته

 زاده منتشر کرد.در رثای تقی 1349بهار 

بینیم که خوانیم، میاینکه که بعد از گذشت چهل سال این یادداشت را می

مجموعة  زاده، بلکه ازها و خصوصیات شخص تقیدر آن نه فقط از ویژگی

آید در یک دوره راهبر ها و خصوصیاتی سخن در میان است که به نظر میویژگی

اش بوده و از یک مرحله به بعد و راهنمای ایرج افشار در زندگانی علمی

 الحال خود او:توصیف و وصف

 زاده دارای روح علمی قوی و ذهن منظم و منطقی بود و با این دوتقی»

چه را در مباحث ُتد( صحیح را جمع داشت... و آنقدر، روش )مِموهبت گران

 استدراکات و اضافاتها را با تعلیقات و تکمله و نوشت به مرور ایام آنعلمی می

و پس از اشاره به نشریات مختلف و « کرد...الحاقات تصحیح و تکمیل می و

. .».زاده پا گرفت، از این نوشت که نهادهای فرهنگی متعددی که به همت تقی

 بود. « مدیر و سازنده و مبتکر...

زاده با تقی»... مند بود و این نیز بدان جهت که از نیروی انصاف هم بهره

م شنید و اعمال نیک و بد را از هرامی سخنان هر کسی را میآصبر و حوصله و 

 .«ساخت... ]و[ ... در داوری از حبّ و بغض و عجله پرهیز داشت..متمایز می

کرد. هر گاه با معاندان و مخالفان خود مجادله و مباحثه نمیچزاده هیتقی»

شنید و چون صاحب اعصاب بسیار قوی بود اصالً گفتند میچه در حق او بد می

 آورد. یکی دو بار که جوابی گفت از باب آن بود که حقایقبه روی خود نمی

 «ود.گاه قصد احتجاج در او نبتاریخی در پردة تاریکی نماند ورنه هیچ
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را  معتقد بود که باید اوضاع و احوال»... در عین جسارت در مبارزه 

 شناخت و نیروی هماورد را سنجید و از صرف بیهودة نیرو و وقت اجتناب

 (61)«کرد.

زاده بیش از هفتادسال توانست گونه که تقیبر یک چنین اساسی، همان

ای، در نهسرمشق و نمو برای میهنش منشاء خدمت باشد، افشار نیز با داشتن چنان

اش توانست به همان اندازه برای میهنش های فرهنگیحوزة عالئق و دلبستگی

 منشاء اثر و خدمت باشد.

تر قولی از یک دوستدار قدیمیمناسبت نیست که این نوشته را با نقلبی

ها تر او به پایان آوریم. مهدی مجتهدی سالزاده در مورد یک دوستدار جوانتقی

نام زاده فرزندی بهاگر سیدحسن تقی»، چنین نوشت: 1357، در سال پیش

.. زاده داشت، اگر آن فرزند به مقام منیع وزارت معارف ایران.سیدحسین تقی

خواست خدمتی بزرگ به پدر زاده میرسید، اگر جناب آقای سیدحسین تقیمی

ق حافشار در  توانست کاری را که ایرجکند هرگز با آن همه امکانات خویش نمی

 «زاده کرده است انجام دهد.تقی

دانست به مراتب فراتر از مجتهدی کار افشار را در این زمینه کاری می

شناسی ]او را[ واداشته است جامع کتاب»... وظایف یک کتابدار؛ قبول نداشت که 

 زاده انجام دهد. نگارنده این را باورکند در حق تقیکاری را که پسر به پدر نمی

ندارد و معتقد است که حس انصاف و دفاع از مظلوم او را در این امر خیر 

همتا... خداوند بزرگ و بی»و در ادامه ضمن درخواست از « رهنمون بوده است...

ها بسیار بسیار نیازمند که امثال او را در ایران در پناه خود گیرد چه ایران به ایرج

بارها دیدم تا صحبت از ایرج »... که ینزاده نوشت و اشناسی تقیاز حق« است.
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 (62)«کنند.به میان آمد، چشمانش برق زد، گویی از فرزندش صحبت می

ز دعای مجتهدی مستجاب شد و پروردگار ایران، ایرج افشار را بیش ا

 رای این سرزمین در پناه خود گرفت.سال دیگر نیز بسی
 

 یادداشت
ندگی شناس مجله نگار، زایرانگرید به: سیدفرید قاسمی، افشار بن برای آگاهی بیشتر از کارنامة ایرج .1

 (.1389)تهران: خانة فرهنگ و هنر گویا و نشر امرود و کارنامة مطبوعاتی ایرج افشار، 

، 2ر، چ )به کوشش ایرج افشازندگی طوفانی زاده عالوه بر خاطرات او برای آگاهی از زندگی تقی .2

آمیز مهدی توان مراجعه کرد: نگاه همدالنه و ستایشچند اثر ذیل نیز می( به 1372انتشارات علمی، 

نتقادی (، رسالة ا1357)تهران: ناشر مؤلف، ها در مشروطیت ایران زاده، روشنگریتقیمجتهدی در 

( و 1345رق، ش)تهران: چاپ زاده تقیاو به نام « رهبران مشروطه»ابراهیم صفایی در مجموعة 

 و زمانة سیدحسن زندگینوعی دیدگاه حاکم و نیمه رسمی روزگار فعلی:  ای مطابق بانوشته
 (.1385های سیاسی، به قلم سیدعلی علوی )تهران: مؤسسة مطالعات و پژوهشزاده تقی

 .761ـ765، صص زندگی طوفانی. افشار، 3

 از چند گرایششد هایی که در آن ایام نسبت به او ابراز می. مهدی مجتهدی در اشاره به نوع مخالفت4

های السلطنه و جبهة ملی و نوشتهتبلیغات حزب توده و طرفداران قوام»... برد: اصلی ذیل نام می

 (.13...، ص هاروشنگریمجتهدی، «)کسروی...

 ص. 71، 1322. 5

 ص. 132، قسمت اول، 1322. تهران: نشریات کتابخانة تهران، 6

 .1328-30. تهران: انتشارات دانشکدة معقول و منقول، 7

 .153، ص 1349، خرداد ـ تیر 4ـ3، ش 13، س راهنماب کتاب. 8

 .1341. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 9

زاده ی، سیدحسن تقرجال عصر پهلوی به روایت اسناد ساواک. برای آگاهی بیشتر بنگرید به: 10
 .68ـ152(، صص 1383)تهران: مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطالعات، 

ء تهران: حسین عالنامة سیاسی در دهلیزهای قدرت: زندگیمافی(، . بنگرید به منصوره اتحادیه )نظام11

 .344ـ345، صص 1390نشر تاریخ ایران، 
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زندگی ب: زاده و یادداشت ایرج افشار در این با. برای آگاهی بیشتر بنگرید به توضیحات خود تقی12
 .410و  312ـ313، صص طوفانی

نوان عای تحت اواک در این امر و نقش رائین در این ماجرا برای بار نخست در مقاله. مداخلة س13

، 1370) کتاب اول، پاییز  مطالعات سیاسیدر نشریة « ی ایراننرنگاری فراماسوابهام در تاریخ»

: هران، )تاسناد فراماسونری در ایران( مطرح شد و صورت کامل آن نیز در مجموعة 41ـ92صص 

 ( منتشر شد.1380های سیاسی، عات و پژوهشمؤسسة مطال

 .1347ن.، . م.، بی14

 .2. برای مشخصات این رساله بنگرید به توضیحات یادداشت 15

 .9ـ10...، صص هاروشنگری. مجتهدی، 16

 ..1349، خرداد ـ تیر 4و  3، ش 13، س راهنمای کتاب. 17

 .1350، . تهران: انجمن آثار ملّی18

 .1349جیبی  های. تهران: کتاب19

جلد حروفچینی  دو»... . قرار بود که 2، پیشین، ص زندگی طوفانی. مقدمة ایرج افشار بر چاپ دوم 20

 بیاد که نیامد. )همان(...« شده... و دو سه جلد ]دیگر[ در پی 

 .1353. تهران: انتشارات جاویدان، 21

 .1354های جیبی، . با همکاری عباس زریاب، تهران: کتاب22

 .1356هران: انتشارات امیرکبیر، . ت23

فات وتر متنی که در جلسة سالروز ]صورت کامل« یاد یار در گذشته». بنگرید به: مجتبی مینوی، 24

 ( صص1351، )تهران: انتشارات خوازرمی، الحنقد زاده در انجمن آثار ملی ارائه شد[، تقی

 .494ـ533

(، صص 1352، )تهران: انتشارات شبگیر، تاریخیمقاالت در: « کتاب فکر آزادی». فریدون آدمیت 25

 .115ـ142

 .1340. تهران: انتشارات سخن، 26

، فروردین 1، ش 5، س راهنمای کتاب. نخست بررسی و نقد به قلم دکتر محمداسمعیل رضوانی )27

« حسین عبدی»به امضای « زادهفکر آزادی و تقی»نام ای به( و دیگر نوشته44ـ51، صص 1341

این نوشته که ظاهراً به قلم عبدالحسین ( در 468-473، صص 1341، و مرداد 5و  4ش )همان، 

«. شناسی آثار و تألیفات دکتر فریدون آدمیتکتاب»کوب است )بنگرید: به علی دهباشی زرین
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زاده ( هدف اصلی از نگارش فکر آزادی حمله به تقی32، ص 1387، اردیبهشت 65بخارا، ش 

همان »... (. تقارن انتشار آن با 468خان آدمیت )همان، ص یل از عباسقلیتوصیف شده است و تجل

روزهایی... که بعضی از نویسندگان مجالت و جراید دیگر هم ـ هر یک به یک بهانة دیگر ـ به 

مطالب کتاب »... از این حکایت دارد که « حسین عبدی»نیز به عقیدة « گفتند...زاده بد میآقای تقی

 (.469)ص « میقی دارد و تصادفی نیست...ایشان ریشة ع

در  ته بود وی نوش. این دو مورد عبارت بودند از یادداشتی از تیمورتاش که ظاهراً از زندان رضاشاه28

، آبان 2، ش نشریة انجمن تاریخامل سقوط خود دانسته بود )زاده و نواب را عآن دسایس گروه تقی

زاده به تیمورتاش در مورد مذاکرات نفت که از تقی ای( و دیگری نیز برنامه31-32، صص 1349

ها پیش در جریان آن مذاکرات بوده است زاده از مدتشد که تقیاز آن چنین نتیجه گرفته می

ین موارد از نکاتی بودند که پیشتر (. هر دو ا16-19، صص 1352، فروردین 9)انجمن تاریخ، ش 

 ودند.بوقت مطرح شده در جراید  1320های دهة در خالل مباحث سال

 مای کتابراهن . انتقادات رحیم رضازاده ملک بیشتر متوجه ایرج افشار بود و خط مشی وی در ادارة29

و  3-4، صص 2536زاده داشت. )نقد و تحقیق، دفتر سوم، ای نیز به تقیو در حاشیه نیش و کنایه

 (.78-79، 1357؛ دفتر چهارم، 52-50

زاده در ه تقیکای از انتقادات ابراهیم صفایی توضیحاتی را منتشر کرد پاره . ایرج افشار در پاسخ به30

 انتشارش ی برهمان ایام انتشار رسالة صفایی، به درخواست دوستانش بر آن نگاشته بود ولی اصرار

، صص 1349یر ، خرداد ـ ت4و  32، ش 13، سراهنمای کتاب، «زادهآخرین دفاع تقی)»نداشت 

ر دوالً سخ به اشارت و کنایات رحیم رضازادة ملک به او توصیه کرد که اص( و در پا239-221

 زاده، نفیسی و آدمیت از طنز و طعنه و ریشخند پرهیز کندهایی چون فروغی، نقیپرداختن به چهره

(. البته ناگفته نماند که کشمکش 523، ص 1356هر ، مرداد ـ م7-5، ش 20، س راهنمای کتاب)

نگرید به بهای بعد نیز ادامه داشت )برای مثال و رحیم رضازادة ملک در سال دوستانة ایرج افشار

( و 55-59، صص 1358، دفتر اول، هوای تازهدور دوم دفاتر رحیم رضازادة ملک تحت عنوانِ 
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