
   احمدرضا صدري
س�الروز انق�اب مش�روطيت ايران، موس�مي 
ني�ك ب�راي ش�ناخت يك�ي از موج س�واران 
شاخص آن است. به شهادت اسناد، سيدحسن 
تق�ي زاده در ع�داد چهره هاي�ي اس�ت كه در 
خارج كردن جنب�ش عدالتخانه اي�ران از مدار 
اصلي خويش، نقش�ي ش�اخص داش�ته است. 
مقالي ك�ه پي�ش روي داريد، كوش�يده اس�ت 
تا با اس�تناد به پ�اره اي تحليل ها در ش�فافيت 
اين چه�ره بكوش�د. امي�د آنكه مقب�ول افتد.

         
   چش�م مردم به جزي�ره بريتاني�اي كبير 

دوخته!
خاس��تگاه هاي فك��ري سيدحس��ن تق��ي زاده، از 
مدخل هاي شاخص به شناخت ايده و آرمان اوست. 
خوشبختانه او خود، در اين باره به پنهانكاري دست 
نزده و در خاطرات خويش، آدرس هايي روشن داده 
اس��ت. وحيد بهرامي پژوهشگر تاريخ معاصر در اين 
باره مي نويس��د: »سيدحس��ن تقي زاده در 1257 
شمسي در تبريز متولد ش��د و ابتدا تحصيالت خود 
را با دروس مذهبي آغاز كرد. سپس در اوايل جواني 
تقي زاده با انديش��ه هاي روش��نفكران ش��به مدرن 
آن زم��ان همچون مي��رزا ملكم خ��ان ناظم الدوله، 
طالبوف و روزنامه هاي فارس��ي زبان خارج از كشور 
همچون اخت��ر، ثري��ا، حبل المتي��ن و حكمت كه 
به تبريز مي رسيد، آش��نا ش��د و در همان راستا به 
ش��دت عالقه مند به انديش��ه هاي سياس��ي اروپا، 
مش��روطه خواهي و اف��كار تجدد طلبي ش��د. بدين 
منظور او براي آش��نايي بيشتر با نهضت هاي جديد، 
ابتدا به قفقاز و تركيه س��فرهايي كرد و س��پس در 
بيروت ب��ه خواندن فرانس��ه و انگليس��ي پرداخت. 
بدين ترتيب تقي زاده در آنجا با ظاهر انديش��ه هاي 
مدرنيس��م و تجددخواهي به خوبي آش��نا شد و در 
ادامه به تبريز بازگش��ت و به همراه محمدعلي خان 
تربيت با س��ازماندهي ع��ده اي از آزادي خواهان و 
تجددطلبان ديگر به انتشار مجله »گنجينه فنون« 
پرداختند كه اصحاب اين نش��ريه تماماً تحت تأثير 
جنبش ه��اي انقالب��ي و آزادي خواهان��ه  قفق��از و 
امپراتوري عثمان��ي و غرب بودند. پ��س از مدتي با 
شدت يافتن نهضت مشروطه، تقي زاده كه دلباخته 
تفكرات آزادي خواهانه و تجددطلبانه غرب شده بود، 
به صف مشروطه خواهان غربگرا پيوست. اين گروه از 
مشروطه خواهان بر خالف مشروطه خواهان مذهبي، 
خواستار حكومتي در چارچوب فرهنگ غرب بودند، 
حكومتي كه در قانون اساس��ي و همچنين شوراي 
ملي و... غرب را الگوي خود قرار داده باشد. در واقع 
اين گروه از روشنفكران غربگرا شبه مدرن به رهبري 
تقي زاده، مشروطه را همان گونه مي خواستند كه در 
غرب رواج داش��ت و نه هماهنگ با فرهنگي شرقي 
و اسالمي كه در ايران رواج داش��ت. به عنوان مثال 
تق��ي زاده در يك��ي از س��خنراني هايش در مجلس 
مي گوي��د: مش��روطيت را در جاهاي ديگ��ر دنيا به 
زحمات چندين ساله اختراع كردند و چون هر چيز 
اختراعي را بخواهيم از مآخذش برداريم، بايد با تمام 
جزئيات و آالت آن برداريم، اگر ما ساعت را بخواهيم 
براي تعيين وقت قبول كنيم ولكن يكي از چرخ هاي 
آن را نگذاري��م، كار نخواه��د كرد... بدي��ن ترتيب 
تقي زاده به عنوان يكي از روش��نفكران شبه مدرن 

دوران مشروطيت، به هيچ روي به فرهنگ و باورهاي 
ديني ايران توجه نداش��ت و تالش داش��ت تا قانون 
اساس��ي كش��ورهاي غربي را عيناً الگوي خود قرار 
دهد. اين اعتقاد به تقلي��د در تدوين قوانين مجلس 
و دلباختگي به غرب به حدي بود كه پس از ش��روع 
اس��تبداد صغير و به توپ بس��تن مجلس، تقي زاده 
برخالف حرف هاي خودش كه مردم و نمايندگان را 
به مقاومت و دفاع تشويق مي كرد، به سفارت بريتانيا 
پناه  برد و در نامه اي به آن سفارت پس از ستايش هاي 
فراوان از تمدن انگليس، يادآور ش��د: مش��روطيت 
فرزند روحاني انگلستان است... چشم مردم به جزيره 
بريتاني��اي كبير دوخت��ه و به ي��اد آن مهرباني هاي 
س��ابق منتظر آن ملت نجي��ب و آن دول��ت ليبرال 
هستند... اين جمالت خود نشان خودكوچك بيني و 
دلباختگي و عالقه شبه روشنفكران به غرب و تمدن 
آن مي باشد كه تقي زاده تنها نمونه و نمادي كوچك 

از افكار آنهاست.«
و  مش�روطيت  دين�ي  جري�ان     

تقي زاده2رويكرد متفاوت!
منظر جريان ديني نهضت مشروطيت به سيدحسن 

تقي زاده، از عبرت آموزترين فصول حيات اوس��ت. 
س��وگمندانه بايد اذع��ان كرد بخش هاي��ي از اين 
جريان، دير ب��ه ماهيت تقي زاده پ��ي برد و همين 
امر، موجب آس��يب ها و خس��ارت هاي بزرگ شد. 
دكتر موسي فقيه حقاني در اين باره معتقد است: 
»در خصوص رابط��ه جريان ديني مش��روطيت با 
سيد حس��ن تقي زاده، دو ديدگاه وجود دارد: يك 
ديدگاه به نظر آيت اهلل شيخ فضل اهلل نوري نزديك 
اس��ت. ش��يخ به رفتارهاي تقي زاده بدبين بود و با 
اين جري��ان مرز بندي دقيق داش��ت، ام��ا جريان 
ديني ديگر مانند آيت اهلل س��يد عبداهلل بهبهاني به 
تقي زاده بدبين نبودند، بلكه خوش��بين هم بودند 
حتي مراج��ع نجف ني��ز به واس��طه گزارش هايي 
كه توس��ط اش��خاصي مانند آي��ت اهلل بهبهاني به 
آنان مي رس��يد، نس��بت به افرادي مانند تقي زاده 
خوش��بين بودند. البته جريان تحول خواِه غربگرا 
در بيت آخوند خراساني به وسيله شخص مرموزي 
مانند اس��د اهلل خراقاني نف��وذ داش��تند. البته اين 
خوشبيني، نش��ان دهنده خوشبيني جريان ديني 
به جرياني اس��ت كه تحول خواه��ي را مالك خود 
قرار داده است. تقي زاده وابس��ته به جرياني است 
كه از يك طرف بر اين اعتقاد اس��ت كه كشورهاي 
اسالمي بايد غربي ش��وند و معتقد بود براي غربي 
ش��دن بايد درگيري دامنه داري با فرهنگ اصيل 
ايراني- اسالمي داشته باشند. سيد عبداهلل بهبهاني 
با تق��ي زاده مراوده داش��ت و اينگونه نب��ود كه در 
دو جبهه متفاوت باش��ند، البته نس��بت به برخي 
رفتارهاي تقي زاده انتقاد داشت، اما در نهايت سعي 
مي كرد تقي زاده را حفظ كند. حتي حكم تفسيق 
سياس��ي مراجع نج��ف مانند آخوند خراس��اني و 
مالعبداهلل مازندران��ي را- كه به تكفي��ر تقي زاده 
تبديل شد- مدتي نزد خود نگه داشت و افشا نكرد 
و هنوز باور داشت كه ش��كاف عميق نشده است و 
مي تواند تق��ي زاده را مديريت كن��د. مي توان ادعا 
كرد كه تقي زاده مديون سيد عبداهلل بهبهاني است 
و خودش بعدها در اظهاراتي، بر اين امر اذعان دارد. 
سيد حسن تقي زاده شخصاً در ترور آيت اهلل بهبهاني 
دست نداشته است، اما بعيد مي دانم كه از آن اطالع 
هم نداشته باشد. براي اينكه تقي زاده آدمي سياسي 
بود و حزب تقي زاده هم در به ش��هادت رس��اندن 
آيت  اهلل بهبهاني نقش داشت. اين مسئله كوچكي 
نيست. معموالً درباره آيت اهلل سيد عبداهلل بهبهاني، 
برخي منابع مي گويند بهبهان��ي قدرت طلب بوده 
است و مشروطه خواهان رفتار او را نمي پسنديدند 
و او را به ش��هادت رس��اندند، اما بحث فراتر از اين 
دليل هاس��ت. مرجعيت ش��يعه در نجف نسبت به 
جريان مش��روطه خواهي دچار ترديد شدند و اين 
ترديد به اوج خود رس��يد و قتل بهبهان��ي را بايد 
بخش��ي از اين فرآيند ارزيابي كرد. در تفسيق نامه 
سياس��ي اي كه مراجع نجف عليه تقي زاده نوشته 
بودند، يك ش��عر عربي به اين مضمون نوشته شده 
بود: ما چ��ه اميدها به تقي زاده داش��تيم، اما نهايًتا 
چه ش��د؟! در آن نام��ه از تقي زاده ب��ه عنوان يك 
بيماري الع��الج ياد مي كنند كه ج��ز با قطع عضو 
درس��ت نمي شود! تفس��يق سياس��ي سيد حسن 
تقي زاده، يك سال بعد از ش��هادت شيخ فضل اهلل 
ن��وري و تندروي ه��اي افرادي مانن��د وي صورت 
گرفت و علماي نجف نس��بت به اين اف��راد كاماًل 

تقي زاده اگر چه در خاطرات خويش 
اعترافي گذرا ب�ه تندروي هاي خود 
در دوران مش�روطه دارد، ام�ا آن�ان 
كه در كهنسالي او را از نزديك ديده 
و مس�موعات و مش�هودات خويش 
در اين ب�اره را به تاريخ س�پرده اند، 
بيش از اعتراف پي�ش گفته از غبن و 
مالت وي گفته اند. در واقع تقي زاده 
هرچ�ه به پي�ش آمد و نتيج�ه كرده 
خ�ود و امث�ال خ�ود را در دوران 
س�لطنت رضاخ�ان ديد، بيش�تر به 
و  نظ�ري  راديكاليس�م  ع�وارض 
عملي خويش در گذش�ته واقف شد
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نسخه پيچي هاي التهاب آور تقی زاده براي جنبش عدالتخانه ايران

مشروطهخواهخشونتطلبآزادیخواه!

   محمدرضا كائيني
بي تردي��د سيدحس��ن 
ع��داد  در  تق��ي زاده 

ي��ن  نگيز تر بحث ا
دوران  روش��نفكران 
مش��روطيت به ش��مار 
م��ي رود. پايه گ��ذاري 
پاره اي مناسبات و روابط 
- ك��ه س��اليان طوالني 
تداوم ياف��ت و تبديل ب��ه رويه گردي��د- از علل اين 
اهميت قلمداد مي ش��ود. در باب زندگي و زمانه وي، 
آثاري متعدد به رش��ته تحرير درآم��ده كه پژوهش 
مورد معرفي، يكي از آنهاست. »مؤسسه فرهنگي قدر 
واليت« كه اين تحقيق را نشر داده است، در مقدمه آن 
به نكاتي اشاره كرده كه ضرورت توليد اين دست آثار را 
روشن تر مي كند: »انقالب ثابت كرد كه آزادي غربي 
يعني آزادي انسا  ن ها در چارچوب تفكرات و قالب هاي 
س��اخته غرب و اگر ملتي براس��اس باورهاي خود و 
فرهنگ ملي خود بخواهد در جزئي ترين مسئله مثل 
نوع پوشش از خود حركت و انتخاب داشته باشد اينجا 
آزادي مفهومي ندارد. حتي در غرب اجازه نمي دهند 
مردم تبعه  خودشان براساس نوع باور مذهبي پوشش 
خود را انتخاب كنن��د! انقالب ثابت ك��رد ادعاهاي 
حقوق  بشر، عدالت، توسعه و همزيستي و كلمات به 
ظاهر مقدس��ي اينچنين تنها در داي��ره منافع غرب 
پذيرفته مي شوند. تازه اذهان بيدار شده است كه غرب 
خود را مجاز مي داند بر يافته ها و باورهاي غيرانساني 
خود تعصب بورزد آن هم تعصبي كوركورانه، اما ملل 
ديگر حق ندارند بر حقايق تاريخي و باورهاي منبعث از 
وحي الهي پايبندي نشان دهند! تازه اذهان بيدار شده 
اس��ت كه ادعاهاي غرب براي حذف مرزبندي هاي 
فكري و عقيدتي نه براي ساختن جهاني آباد و برادر 
است بلكه براي حفظ فاصله اي است كه بر اثر استعمار 
و استثمار بين آنان و دنياي توسعه نيافته ايجاد شده 
است و براي جلب منافع نامشروعي است كه آنان را 
هر روز قوي تر و ثروتمندتر و كشورهاي جهان سوم را 

روزبه روز ضعيف تر و فقيرتر مي سازد. 

پنجاه سال روش��نفكران بر اين كش��ور حكومت 
كردند و همه  آبرو و حيثيت و ب��اور و فرهنگ اين 
ملت را به پاي جهان وطني فراماسون بين المللي 
و صهيونيس��ت هاي جهانخوار قرباني نمودند ولي 
از آن وعده ها خبري نش��د و جز وابستگي تمام و 
كمال در تمامي زمينه ها به غرب، س��وغاتي براي 
اين مردم نياوردند. در س��اير كشورهاي مسلمان 
وضعيت از همين قرار است. بنابراين بي اعتقادي 
به حفظ مرزهاي فرهنگ��ي و باورهاي اعتقادي از 
شاخص هاي تفكر و عملكرد روش��نفكران است. 
در مس��ير زندگ��ي روش��نفكران همواره ش��اهد 
بي پروايي در شهوات و عيش و نوش دنيايي و هتك 
حريم احكام دين و بهره جويي ش��خصي از منافع 
و ثروت هاي ملت هستيم. مشاهده مي كنيم كه در 
جريان واگذاري امتيازات و عقد قراردادهاي خائنانه 
به بيگانگان، رشوه گيري از سوي روشنفكران امري 
عادي اس��ت، ارتباط خارج از مرزهاي عقيدتي با 
بيگانگان ك��ه به خصوص در زندگي سيدحس��ن 
تقي زاده يك وجه ش��اخص به خ��ود مي گيرد از 
ويژگي هاي آنان ش��مرده مي ش��ود. سيدحس��ن 
تقي زاده در ارتباط ب��ا افراد هرگ��ز پايبند احكام 
الهي و تقوا نبود، با بهايي مي نشست و مي خورد و 
زندگي مي كرد، با روگردانندگان از دين و ملحدان 
همنش��يني مي كرد و با آنها كه هيچ مرزي براي 
انسان نمي شناختند مصاحبت مي كرد و اين هتك 
حريم واجبات و محرمات الهي در س��ايه  تسامح و 

تساهل القايي غرب امكان مي يافت. 
حضرت امام خميني )قدس سره( كه احياگر حضور 
دين و تفكر ديني در تمامي عرصه هاي بشري است 
نشان دادند كه انسان مس��لمان و پايبند به تمامي 
احكام اله��ي حتي در جزئياتي مانند مس��تحبات و 
مكروهات مي توان��د در جهان متمدن و پيش��رفته 
از لحاظ علمي و تكنيك��ي و مرفه از لح��اظ ابزارها 
و امكان��ات زندگ��ي، قوي تري��ن و كارآمدتري��ن و 
منطبق ترين نظام ه��ا را با نيازه��اي پيچيده زمان 
ايجاد كن��د و با تقدس باورهاي دين��ي و ارزش هاي 
الهي، جامعه اي با تق��وي، پاك، متعال��ي و در عين 
حال پيش��رفته، عالم، متفق و يكپارچه و منسجم و 
عادالنه به وجود آورد كه با تمام دنيا برخورد مكتبي 

داشته باشد.« 

گذري بر يك پژوهش تاريخي پيرامون 
زندگي و زمانه سيدحسن تقي زاده

روشنفكِر تراز؟!

رويگردان شدند. تندروها پروا و مالحظاتي كه 
تا قبل از فتح تهران داش��تند، كنار گذاشتند و 
خواسته هاي قلبي خود را علني تر كردند! آنها 
از اسالم به عنوان ش��ريعت كهنه محمدي ياد 
و علم��ا را تحري��ك مي كردند! از ط��رف ديگر 
آيت اهلل بهبهاني مأموريت مهمي داشت مبني 
بر اينكه اصل دوم قانون اساس��ي را كه همان 
نظارت علم��ا بر قوانين مجلس اس��ت اجرايي 
كند. به همين دليل خيلي حساب ش��ده سراغ 
آيت اهلل بهبهاني رفتند. ش��واهدي وجود ندارد 
كه سيد حسن تقي زاده شخصاً در ترور بهبهاني 
دست داشته باشد، اما وي با حذف جريان ديني 
كاماًل موافق بود و در رأس جرياني قرار داشت 
كه نمي خواست به تعبير امروزي، مردم ساالري 
ديني در كشور اجرا ش��ود. تعريف تقي زاده از 
مشروطه كاماًل غربي بود و او طبعاً نمي خواست 

جريان مقابلش رشد كند.« 
   تجددخواهي در سايه چماق!

نس��خه پيچي هاي سياس��ي تقي زاده و فراز و 
فروده��اي آن در زم��ره خواندني ترين فصول 
حيات اوست. او در عداد مشروطه خواهاني است 
كه دم از آزادي و قانون مي زدن��د، اما در عمل 
جز ترويج خشونت در چنته نداشتند. او چه در 
دوران تندروي در مشروطه اول و دوم و چه در 
مقطعي كه در عداد يك��ي از حاميان رضاخان 
ظاهر ش��د، عماًل فرآورده اي جز دامن زدن به 
التهاب و خش��ونت نداشت. سيده ليال موسوي 
محقق تاريخ معاصر، اين بخش از رفتار تقي زاده 
را به شرح ذيل تحليل كرده است: »سيدحسن 
تقي زاده را شايد بتوان سياستمداري ناميد كه 
فارغ از تغييرات سياسي، همواره خود را در متن 
سياست و در كنار صاحبان قدرت نگه داشت. 
فردي كه نامش با سه برهه حساس تاريخ ايران 
يعني انقالب مش��روطه، س��لطنت رضاشاه و 
دوران پهلوي دوم گ��ره خورده و ب��ه ويژه در 
دوران انقالب مش��روطه و حكومت 16س��اله 
رضاشاه حضوري فعال در عرصه سياسي داشته 
اس��ت. تقي زاده در واقع فردي تربيت شده در 
سنت فكري روشنفكراني همچون ميرزا ملكم 
خان بود تا جايي كه در كتاب خاطراتش اشاره 
مي كند: ... خواندن كتب طالبوف و آنچه نظير 
آنها به دس��ت مي آمد و مخصوصاً نوشته جات 
ميرزا ملكم خان كه از هر چيز بيشتر اين يكي 
در من تأثير عظيم نمود. بايد بگويم از اوايل مايه 
اطالعات و فهم سياسي من صدي هشتادش از 
ميرزا ملكم خان بود. از هم��ه جا كتاب هاي او 
را پيدا ك��رده و مي خواندم. در مس��ير زندگي 
سياس��ي من تأثير عمده اي كرد. شايد خيلي 
اشخاص ديگر هم تحت تأثير حرف هاي او قرار 
گرفتند... تأثيرپذي��ري از ملكم خان به عنوان 
يك��ي از چهره هاي سرش��ناس روش��نفكري 
س��كوالر، از او ني��ز در نهاي��ت روش��نفكري 
غيرمذهبي س��اخت. ملكم خان ك��ه اعتقادي 
راسخ به افكار فراماسوني داشت، فراموشخانه را 
به سبك لژهاي فراماسوني در ايران ايجاد كرد 
تا ترويج گر افكار و انديش��ه هاي غرب در ايران 
باش��د. تقي زاده نيز متأثر از همين افكار، ايده 
سر تا پا غربي ش��دن ملكم خان را باور داشت 
و عالوه بر اي��ن با الهام گرفتن از انديش��ه هاي 
غربي، در سال هاي بعد از انقالب مشروطه براي 
پيشبرد و اجراي افكار و برنامه هاي غربي سازي 
در جامع��ه ايراني همچون ديگر روش��نفكران 
س��كوالر، در جهت برق��راري حكومت مقتدر 
مركزي تالش كرد. انقالب مش��روطه و پايان 
اس��تبداد قاجار، هرچند نقطه عطفي در تاريخ 
ايران معاصر به ش��مار مي رود، اما رويدادهاي 
بعد از مش��روطه و به ويژه بي ثباتي سياسي و 
اجتماعي در آن س��ال ها باعث ش��د تا گروهي 
از روش��نفكران ايراني به اين نتيجه برسند كه 
براي ادام��ه راه تجدد در اي��ران همچون اروپا 
بايد حكومتي متمركز و قوي ش��كل بگيرد تا 
بتواند موانع تجدد را به ض��رب قدرت دولت از 
ميان بردارد. به اين ترتيب از جمله مواردي كه 
بعد از مش��روطه و كنار رفتن جريانات ديني و 
حضور سكوالرهاي سياسي و فرهنگي در ايران 
تا چند دهه بعد و حتي تا آخر روزگار رضاخان 
آش��كارا به چش��م مي خورد، اتحادي است كه 
بين روشنفكران س��كوالر با رضاخان به وجود 
آمد. به نظر مي رسد اين اتحاد مولود طبيعي و 
قهري اين نكته در جامعه ايران باشد كه جامعه 
ش��يعه مذهب ايران، به دليل اعتقاد عميق به 
دين اسالم و مذهب شيعه، به هيچ وجه حاضر 
نبودند از سنت هاي ديني خود دست بكشند. 
تالش��ي كه براي رويارويي با اين س��نت ها از 
سوي روشنفكران به اجرا گذاشته شد، نهايتاً به 
شكست انجاميد. با توجه به شكست در عرصه 
فرهنگي، اين گروه تنه��ا راه حلي كه براي رفع 
موانع از سر راه تجدد ايران مي ديدند، توسل به 
زور بود و معتقد بودند حتي ب��ا محروم كردن 
مردم از آزادي هم كه شده، بايد نهادهاي جديد 
را وارد ايران كرد. به جاي پرداختن به خردورزي 
و گش��ودن باب گفت وگو و تفاهم، اين گروه از 
حكومت مطلقه و ديكتاتوري حمايت مي كردند 
و در اين زمينه به شدت متأثر از اوضاع اروپاي 

دوران جنگ اول جهاني بودند. 
روش��نفكران بس��ياري در اين دوره، با انتشار 
روزنامه ها و مج��الت مختلف در داخل و خارج 
از كش��ور، به دنبال ترويج و اشاعه انديشه هاي 
خود بودند. يكي از مهم ترين اين روشنفكران، 
سيدحس��ن تقي زاده از گردانن��دگان روزنامه 
»كاوه« بود كه در زمره گردانندگان كميته ملي 
ايران هم به حس��اب مي آمد. گردانندگان اين 
روزنامه معتقد بودند دستاوردهاي تمدن جديد 

غرب را بايد كام��اًل اخذ ك��رد و در ايران رواج 
داد. ايش��ان مي گفتند گزينش از تمدن غرب 
غيرممكن است و راه به جايي نخواهد برد! براي 
تداوم اين مسير تقي زاده و همراهانش، به جاي 
تكيه بر آرمان هاي مشروطه همچون آزادي و 
مشاركت مردم، بر سياس��ت شكل دهي دولت 
مطلقه و كاربرد مش��ت آهني��ن تأكيد كردند! 
آنها دريافته بودن��د با به كارگي��ري حكومت 
مقت��در مرك��زي، برنامه هاي غربي س��ازي در 
حوزه ه��اي مختل��ف از جمله جداي��ي دين از 
سياست، مس��ئله پوش��ش و حجاب، پذيرش 
بي چون و چراي تمدن غرب و فاصله گرفتن از 
اصول و ارزش هاي فرهن��گ و تمدن ايراني و... 
با سهولت و سرعت بيش��تري به انجام خواهد 
رس��يد. تقي زاده و نزديكان فكري او در حالي 
كه ادعاي روشنفكري داش��تند با دست خود 
در همراهي با قدرت ه��اي بين المللي به ويژه 
انگلس��تان، مش��روطه، اين دس��تاورد بزرگ 
تاريخ ايران را زيرپا گذاشتند و رأي به تشكيل 
حكومتي دادند كه گم��ان مي كردند مي تواند 
به زور تحكم، از ايران جامعه اي مدرن و غربي 
بسازند. حكومتي كه ريشه فكري آن به ايده اي 

به نام »ديكتاتوري منور« برمي گشت.« 
   پايان يك شهرآشوب!

تقي زاده در واپسين فصل از حيات خويش، به 
نوعي تجديدنظر در پيش��ينه فكري و سياسي 
خويش پرداخت. عالئم اي��ن امر را مي توان در 
تاريخ يافت. محمدرضا كائين��ي محقق تاريخ 
معاصر در اين باره چنين آورده اس��ت: »مايلم 
به نكته اي مهم اش��اره كنم ك��ه در بازخواني 
تقي زاده كمتر مورد اش��ارت ق��رار مي گيرد و 
آن نيز تائب ش��دن وي در فصل پاياني حيات 
است! تقي زاده اگر چه در خاطرات خويش - كه 
زندگي طوفان��ي نام گرفت��ه- اعترافي گذرا به 
تندروي هاي خود در دوران مش��روطه به ويژه 
مشروطه اول دارد، اما آنان كه در كهنسالي او را 
از نزديك ديده و مسموعات و مشهودات خويش 
در اين باره را به تاريخ سپرده اند، بيش از اعتراف 
پيش گفت��ه از غبن و مالل��ت وي گفته اند. در 
واقع تقي زاده هرچه به پيش آمد و نتيجه كرده 
خود و امثال خود را در دوران سلطنت رضاخان 
ديد و البته به س��نين پيري رس��يد، بيشتر به 
عوارض راديكاليسم نظري و عملي خويش در 
گذشته واقف شد. شايد براي او، رفتن رضاخان 
فرصتي بود كه اظهارنظر هايي از اين دس��ت را 
به تدريج بروز دهد: ما در تمديد قرارداد نفتي 
در دوران ديكتاتوري، تنها آل��ت فعل بوديم و 
اراده اصلي در جاي ديگري ش��كل مي گرفت 
و... ال��خ. با مزه اين اس��ت كه س��يد پس از آن 
نطق، در افواه به آلت فعل معروف ش��د! شايد 
سرنوشت تقي زاده، فرجام نسبتاً محتوم تمامي 
آنان باشد كه در جواني با دين و سنن ملي اين 
ديار نسبتي داش��ته اند و سپس در شيفتگي به 
غرب بدان پش��ت پا زده اند و در ساليان پاياني 
حيات، ره ب��ه تجديد نظر و پش��يماني از تمام 
يا بخش��ي از كرده خود برده ان��د. تقي زاده در 
ساليان پاياني حيات، بيش��تر زينت المجالس 
بود و داراي احترامي ظاهري به دليل پيشينه 
خود در دوره مشروطيت. او در همين مقطع به 
مجتبي مينوي گفته ب��ود: اگر ما در آن هنگام 
كه محمدعلي شاه آماده پذيرش خواسته هاي 
ما بود، لجبازي و يكدند گي نمي كرديم و عزل 
او را نمي خواس��تيم، امروز گرفتار اين وضعيت 

نبوديم!«
كائيني در نوشتاري ديگر، به بازخواني روايت 
و داوري امي��ر اس��داهلل علم در ب��اره تقي زاده 
پرداخته اس��ت: »تقي زاده در مشروطه اول و 
دوم جاي پايي محكم داشت، همراه با تأثيرات 
فراوان. در عهد پهلوي اول به طور نسبي فعال و 
در دوره پهلوي دوم نيز بيشتر زينت المجالس 
به شمار مي رفت! هم تقي زاده و هم امير اسداهلل 
علم، از بركشيدگان و دست نشاندگان شاخص 

دولت انگلستان در ايران به شمار مي رفتند. 
با اين همه داس��تان هنگامي جذاب مي ش��ود 
كه يكي از اين دو، ب��ه صرافت لو دادن ديگري 
مي افت��د! از اين بابت كه دو نفر »هوو« چش��م 
دي��دن يكديگ��ر را ندارند، علم در يادداش��ت 
مورخ��ه 1۳۴۸/11/5 پ��س از اع��الم خب��ر 
م��رگ تق��ي زاده، در دفتر خاط��رات خويش 
چنين نگاش��ته است: حس��ن تقي زاده رئيس 
اسبق مجلس س��نا هم فوت ش��د. تقي زاده از 
مش��روطه خواهان صدر مشروطيت بود. مدتي 
هم در دستگاه رضاشاه كار كرد. بي اندازه خبيث 
و بدطينت و نوكر حلقه به گوش انگلس��تان و 
يكي از س��رحلقه هاي فراماسون ايران بود. بعد 
از آنكه رضاش��اه فقيد از اي��ران رفت، تقي زاده 
كه مدتي مغضوب ش��اه بود، مجدداً به صحنه 

سياست وارد و وكيل مجلس شد.
 روزي در مجلس به ق��رارداد نفت كه در زمان 
رضاشاه تجديد شده بود، به وسيله دكتر مصدق 
حمله ش��د )تقي زاده در آن زم��ان وزير ماليه 
رضاشاه بود( اين مرد به جاي آنكه به پا خيزد و 
مردانه از رضاشاه دفاع كند، بلند شد و گفت: من 
تقصير نداشتم، زيرا آلت فعل بودم! در آن تاريخ 
ديكتاتوري من چ��ه مي توانس��تم بكنم؟... تو 
پدرسگ اگر مي دانستي قرارداد بد است و اسير 
چنگ ديكتاتور )به قول خودت هستي( چرا در 
دس��تگاه ديكتاتور خوش خدمتي مي كردي؟ 
من از آن تاريخ از اين مرد نفرت داش��تم و هر 
كجا با هم برخورد مي كرديم، غير دوستانه بود. 
تا وقتي او رئيس مجلس سنا و من وزير كشور 
شدم. براي من مشكالت زيادي فراهم كرد كه 

جاي بحث اينجا نيست...«
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جامعه ش�يعه مذه�ب اي�ران، به 
دليل اعتقاد عميق به دين اس�ام 
و مذهب شيعه، به هيچ وجه حاضر 
نبودن�د از س�نت هاي ديني خود 
دست بكش�ند. تاش�ي كه براي 
رويارويي با اين س�نت ها از سوي 
روشنفكران به اجرا گذاشته شد، 
نهايتًا به شكست انجاميد. با توجه 
به شكس�ت در عرص�ه فرهنگي، 
اين گروه تنه�ا راه حلي ك�ه براي 
رفع موانع از س�ر راه تجدد ايران 
مي ديدن�د، توس�ل ب�ه زور بود و 
معتقد بودند حتي با محروم كردن 
مردم از آزادي هم كه ش�ده، بايد 
نهادهاي جديد را وارد ايران كرد!
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