
 شاهد توحیدی
 در بیست و چهارمین روز از فروردین ماه 1336، 
سیدحسن تقی زاده سیاستمدار پرسابقه و البته 
فرتوت وقت، به ریاست مجلس سنا برگزیده شد. 
در آن دوره چهره هایی چون او، در عرصه سیاست 
نقش چندانی نداشتند و بیشتر به مثابه » زینت 
المجالس « به کار گرفته  می ش�دند! ب�ا این همه 
مناسبت هایی از این دست، فرصتی مغتنم برای 
بازخوانی ادوار گوناگون حیات و سیاست ورزی 
این طیف چهره ها به شمار می آید. مقال پی آمده 
نیز با استناد به پاره ای از روایات و تحلیل ها، در پی 
چنین خوانشی است. امید آنکه مشروطه پژوهان 
و عم�وم عالقه من�دان را مفی�د و مقب�ول آید. 

  
 میرزا ملکم خان، پدر معنوی من است!

سید حسن تقی زاده پیشنماز مسجد شیخ صفرعلی 
تبریز که به نماین��ده پرآوازه مجل��س صنفی اول 
شورای ملی مبدل شد، بیشتر از سربند حضور فعال 
در ماجرای مشروطیت )اعم از مشروطه اول و دوم( 
شناخته می ش��ود. او در آن مقطع، نماینده طیفی 
بود که عالوه بر برخورداری از حمایت کامل دولت 
انگلس��تان، قصد داشتند تا س��اختارهای سیاسی، 
فرهنگی و حتی دینی جامعه را یک شبه دگرگون و 
روحاً و جسماً، غربی شدن ایران را محقق کنند! این 
اتفاق اما، نه تنها در عمل نیفت��اد که خود تقی زاده 
نیز در » زندگ��ی طوفانی« ، اذعان ک��رد که در آن 
دوره، تندروی کرده است! در بادی این مقال و برای 
شناخت س��احت آن، مناسب اس��ت تا بر فرازهای 
ش��اخص حیات سیاس��ی تقی زاده، مروری کوتاه 
داشته باشیم. دکتر موسی فقیه حقانی، پژوهشگر 
تاریخ معاصر ایران، در این باره و در گفت و شنود با 

خبرگزاری فارس، اشاراتی روشن دارد: 
»سید حس��ن تقی زاده در دوران مشروطه، خیلی 
جوان ب��ود. به همین دلیل او، چه��ره اصلی جریان 
مش��روطه خواهی نیس��ت، اما در تح��والت بعد از 
مشروطه، نقش بارزتری را ایفا می کند. تقی زاده در 
ابتدا، یک طلبه شیخی مسلک بود و همین شیخی 

بودن، بین او و روحانیت اصولی و مرجعیت شیعه، 
فاصله ایجاد کرد. تق��ی زاده از کودکی، تحت تأثیر 
اس��تادش میرزاملکم خان قرار می گیرد و به همین 
دلیل، از کسوت روحانی شیخی نیز خارج می شود و 
به سمت عقاید میرزا ملکم خان، تمایل پیدا می کند. 
خود تقی زاده میرزا ملکم خان را پدر معنوی خودش 
معرفی می کند! تقی زاده در کل، شخصیت پر آوازه  
اما مبهمی دارد و خ��ود وی نیز در ایجاد این فضای 
ابهام آلود در مورد ش��خصیتش، تالش کرده بود و 
سعی کرد ردپای خودش را پاک کند! روش تقی زاده 
این اس��ت که از کنار مس��ائل مهم عبور می کند و 
توضیح زی��ادی نمی دهد! خیلی در مورد نقش��ش 
در برخی اتفاقات مشروطه و عضویتش در سازمان 
فراماسونری صحبت نمی کند. با این همه مشخص 
اس��ت که تقی زاده در ب��دو ورودش به سیاس��ت و 
نمایندگی مجلس، آدمی افراطی اس��ت. به همین 
دلیل سهم بسیاری در تندروی های تاریخ مشروطه 
ایران و انح��راف آن دارد و همچنین با افراط  گرایی 
خود، نقش عمده ای در به بن بس��ت رسیدن تاریخ 
مشروطه دارد. در تفسیق نامه سیاسی ای که مراجع 
نجف علیه تقی زاده نوشته بودند، یک شعر عربی به 
این مضمون نوشته ش��ده بود که: ما چه امید ها به 
تقی زاده داشتیم اما چی شد؟! در آن نامه از تقی زاده، 
به عنوان یک بیماری العالج یاد می کنند که جز با 

قطع عضو درست نمی شود!
دوره دوم زندگی تقی زاده، معاصر با عصر رضاش��اه 
اس��ت. او با اینکه در این دوره، آن شر و شور جوانی 
را ندارد، اما جزو افرادی است که دور رضا شاه جمع 
ش��ده اند و تجدد خواهی عصر رضاش��اه را مدیریت 
می کنند. تقی زاده در دوره س��وم زندگی- که دوره 
پایانی زندگی او نیز اس��ت- در خصوص گذشته و 
رفتارهایش اعترافات��ی دارد. او اعتراف می کند که 
در دوران گذشته، تندروی هایی داشته است. در این 
دوره، به نوعی، دیدگاه های تقی زاده تعدیل می شود. 
یکی از مواردی که تقی زاده نسبت به آن عقب نشینی 
می کند، سخنی است که درباره چگونگی پیشرفت و 
توسعه ایران مطرح کرده است، مبنی بر اینکه ایرانی 

باید از فرق سر تا نوک پا، فرنگی شود! با این همه و از 
نظر شخصی، تقی زاده تا پایان عمر به رژیم مشروطه 
سلطنتی باور داشت. اما انتقاد جدی من به تقی زاده 
این است که چه چیزی از رژیم مشروطه سلطنتی 
در دوران رضاخان و محمدرضا باقی مانده بود که وی 
همچنان نسبت به رژیم مشروطه سلطنتی وفاداری 
داش��ت؟ درباره تقی زاده یک نکته دیگ��ر را نباید 
ناگفته گذارد و آن هم اینکه او، یک استعدادشناس 
خوب بود و افراد خوش آتیه را شناسایی کرد. روش 
جذبش ه��م اینگونه بود که بعد از شناس��ایی افراد 
بااس��تعداد، آنان را به س��فر خارجی علمی می برد! 
برای مثال بعد از شناس��ایی عباس زریاب خویی و 
عبدالحسین زرین کوب، این دو را برای سفر علمی به 
کشور شوروی سابق برد. بعد از فراهم کردن امکان 
بازدید و دیدار با مستشرقین، در هنگام بازگشت، در 
هواپیما مدام صندلی خ��ود را عوض می کرد، برای 
مدتی نزد عباس زریاب خویی می نشس��ت و مدتی 
را نزد عبد الحسین زرین کوب به سر می برد و از آنان 
می پرسید: مسافرت علمی آنان چگونه بود؟ زمانی 
که اظهار رضایت آنان را می شنید، به آنها می گفت: 
» اگر دوست دارید چنین س��فر هایی ادامه داشته 
باشد، باید ماسون شوید! « و اینچنین زمینه را برای 
رش��د امثال عباس زریاب خویی فراهم می آورد تا 
مثاًل از متصدی می��ز امانت کتابخانه، به تحصیالت 

عالیه برسد!« 
 چش�م مردم ما، به ملت نجیب انگلستان و 

دولت لیبرال آن است!
اشارت رفت که تقی زاده، بیشتر به دلیل ایفای نقش 
فعال سیاس��ی و به قول عده ای دیگر، شهرآشوبی 
در دوران مش��روطیت ایران، ش��ناخته می شود. با 
این همه جای کاوش بیش��تر اس��ت که او، در این 
مقطع خطیر از تاریخ معاصر کشورمان، چه نقشی 
ایفا کرد که توجه ع��ارف و عامی را به خویش جلب 
نمود؟ به عبارت دیگر وجود او و همگنان و حزبی که 
بدان تعلق داشت، تا چه حد در رقم زدن سرنوشت 
جنبش عدالتخانه یا مش��روطه، مؤث��ر بود؟ وحید 
بهرامی پژوهشگر تاریخ معاصر ایران در سطور پی 

تقی زاده و همگنانش پ�س از مدت ها 
معط�ل ک�ردن م�ردم ب�رای تحق�ق 
آزادی های سیاس�ی و مردم س�االری 
غربگرا، نهایت�ًا دنبال ی�ک دیکتاتور 
خش�ونت طلب گش�تند تا آرمان های 
برآورده نشده مش�روطیت را به مدد 
قهر و شلتاق های مهارناپذیر او محقق 
کنند! با این همه این جماعت ندانستند 
که این اس�ب س�رکش تا پایان ماجرا 
به آنان س�واری نخواه�د داد و نهایتًا، 
تمامی آن�ان را ب�ر زمین خواه�د زد!
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فراز هایی مهم از کارنامه سیاستمداری که خویش را »آلت فعل « لقب داد

 تقی زاده به مثابه یک بیماری العالج
 که تنها با قطع عضو درمان می شود!
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نظری بر مجلدات پرنکته خاطرات 
ابوالحسن عمیدی نوری

 نورتاباندن 
بر زوایای تاریک!

  محمدرضا کائینی
ابوالحس��ن عمی��دی 
نوری، در ع��داد رجال 
مطبوعاتی-سیاس��ی 
دوره پهل��وی دوم ب��ه 
شمار می رود. زندگی 
سیاس��ی او مراح��ل 
گوناگونی دارد که باید 
در ج��ای خویش بدان 
پرداخ��ت. آنچ��ه هم 
اینک در معرفی آن سخن می رود، مجلدات پرنکته 
روزنگاشت ها و خاطرات اوست که تاکنون هفت 
جلد از آن، از سوی مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر 
ایران نش��ر یافته و مجموعه آن، بالغ بر 11 جلد 
می شود. عمیدی نوری در این یادداشت ها، آنچه 
از طریق ارتباطات نسبتاً گسترده خود نسبت بدان 
اطالع یافته، نگاشته و از این رهگذر، مجموعه ای 
نفیس فراهم آورده است. مختار حدیدی و جالل 
فرهمند مصّححان آغازین مجلدات این مجموعه، 
در دیباچه خویش بر آن، در معرفی صاحب این 

یادداشت و نیز محتوای آن، چنین آورده اند:
»مرحوم ابوالحسن عمیدی نوری در 1282ش، 
در ته��ران به دنی��ا آم��د. تحصی��الت ابتدایی را 
در مدرسه  س��پهر و دوره  متوس��طه را در رشته  
ادب��ی، در  دارالفنون تمام ک��رد و در 1307 ش، 
از دانش��کده  حقوق فارغ التحصیل ش��د. وی که  
از همان سال های دانش��جویی در سیاست فعال 
بود و مقاالت��ی در روزنامه  های »س��تاره  ایران« 
و »طوفان« می نوش��ت، کم ک��م پله های ترقی 
را در کس��ب  مناصب مهم پیم��ود. مدتی دادیار 
دادس��تان ته��ران و وکی��ل دادگس��تری بود و 
مدتی نیز صاحب امتیاز روزنام��ه  »داد« و مدیر 
روزنامه های »پ��رورش« و »نوروز ای��ران« بود و 
تا 1332 ش نیز به س��مت وکالت دادگس��تری 
اشتغال داش��ت. از آثار وی می توان »آذربایجان 
دموکرات«، »تخت جمشید«، »جرم و مجازات« 
را نام برد. الزم به ذکر اس��ت ک��ه عمیدی نوری 

یکی از افراد مؤس��س اتحادی��ه مطبوعات ایران 
بود. عمیدي نوري به خاطر نزدیکي و مؤانس��ت 
با  جمعی از نخس��ت وزیران و چهره های مطرح 
سیاس��ی و تأثیر گذار در حاکمیت پهلوی اول و 
دوم و  اشراف آگاهانه  بر چرایی تغییر و تحوالت 
در جری��ان سیاس��تگذاری ها و جایگزینی های 
مقامات  سیاس��ی در دوره های مختلف حکومت 
پهلوی ها، با نگاشتن خاطراتش اطالعات مفیدی 
را  درباره عصر پهلوی ه��ا، در اختیار عالقه مندان 
تاریخ معاصر قرار می دهد. در مجلد نخست این 
کت��اب، دو بخش ب��ه ارائه خاط��رات و عکس ها 
پرداخته ش��ده و بیش از 170 عکس و سند، در 
این مجموعه منتشر شده است. مهم ترین عناوین 
خاطرات ابوالحسن عمیدی نوری در جلد نخست، 

به این قرار است:
چرا ای��ن یادداش��ت ها را تهی��ه ک��رده ام و باید 
چاپ شود؟/ ریش��ه خانوادگی من/ 30هزار نفر 
از قحطی در ته��ران مردند/ مدرس��ه دارالفنون 
قدیم و تحصی��الت من در آنجا / کودتای س��وم 
اس��فند و احساس��ات من/ اولین تیری که خالی 
کردم/ رفتن به مدرسه قزاقخانه و پذیرفته شدن 
در آنجا/ مرحوم ابوالفضل لس��انی مدیر روزنامه 
اقتصاد ایران/ یادداشت های یک سال در نظام را 
در اردو نوشتم/ نافرمانی دسته جمعی ما و اولین 
رباعی من در دانشکده برای تشویق رفقا/ صدور 
حکم اخراج از مدرسه/ اولین دیدار از سردار سپه 
و شنیدن اش��عار پدرم/ اولین برخوردم با داور و 
طرز رفتار او و دلیل پیشرفتش/ ریختن 50هزار 
نفر به مجلس و آمدن سردار سپه و توقیف لسانی 
و من/ چگونه لسانی به خدمت قضایی وارد شد؟/ 
دادسرای شهرستان تهران که من در آنجا دادیار 
بودم/ مالقات با امان اهلل خان پادشاه افغانستان/ 
تدریس در کالج امریکایی تهران/جنب و جوش 
در تهران و رونق کار ساختمانی/ جاللیه را اتحادیه 
و گیو چگونه به دست آوردند؟/ قضاوت رضا شاه/ 

چطور اتومبیل دار شدم و...«

آمده، سعی دارد تا س��احت این ماجرا را قدری 
شفاف کند:

»با ش��دت یافتن نهضت مشروطه، تقی زاده که 
دلباخته تفکرات آزادیخواهان��ه و تجددطلبانه 
غرب شده بود، به صف مشروطه خواهان غربگرا 
پیوست. این گروه از مشروطه  خواهان بر خالف 
مشروطه خواهان مذهبی، خواستار حکومتی در 
چارچوب فرهنگ غرب بودند، حکومتی که در 
قانون اساسی و همچنین شورای ملی و...  غرب 
را الگوی خود قرار داده باشد. در واقع این گروه 
از روشنفکران غربگرای ش��به مدرن به رهبری 
تقی زاده، مشروطه را به همان گونه می خواستند 
که در غرب رواج داشت و نه هماهنگ با فرهنگی 
ش��رقی و اس��المی که در ایران رواج داشت. به 
عنوان مثال تقی زاده در یکی از سخنرانی هایش 
در مجلس می گوید: » مشروطیت را در جاهای 
دیگر دنیا به زحمات چندین ساله اختراع کردند 
و چون هر چیز اختراعی را بخواهیم از مآخذش 
برداریم، باید با تمام جزئیات و آالت آن برداریم. 
اگر ما ساعت را بخواهیم برای تعیین وقت قبول 
کنیم ولکن یک��ی از چرخ ه��ای آن را نگذاریم، 
کار نخواهد ک��رد.« بدین ترتیب تق��ی زاده به 
عنوان یکی از روش��نفکران ش��به مدرن دوران 
مشروطیت، به هیچ روی به فرهنگ و باورهای 
دینی ای��ران توجه نداش��ت و تالش داش��ت تا 
قانون اساسی کش��ورهای غربی را عیناً الگوی 
خود قرار دهد. این اعتقاد ب��ه تقلید در تدوین 
قوانین مجلس و دلباختگ��ی به غرب، به حدی 
بود که پس از ش��روع اس��تبداد صغیر و به توپ 
بس��تن مجلس، تقی زاده برخ��الف حرف های 
خودش که مردم و نماین��دگان را به مقاومت و 
دفاع تشویق می کرد، به سفارت بریتانیا پناه  برد 
و در نامه ای به آن س��فارت پس از ستایش های 
فراوان از تم��دن انگلیس، یادآور می ش��ود که 
» مش��روطیت فرزند روحانی انگلستان است...  
چشم مردم به جزیره بریتانیای کبیر دوخته و به 
یاد آن مهربانی های سابق منتظر آن ملت نجیب 
و آن دولت لیبرال هس��تند.« این جمالت خود 
نش��ان خود کوچک بینی و دلباختگی و عالقه 
شبه روش��نفکران به غرب و تمدن آن می باشد 
که تقی زاده تنها نمونه و نمادی کوچک از افکار 
آنهاس��ت. تقی زاده ب��ا آغاز جن��گ جهانی اول 
و اش��غال مجلس مش��روطه، به خارج از کشور 
فرار ک��رد و در برلن آلمان اس��کان یافت. او در 
آنجا دس��ت از فعالیت های خود برنداشت و در 
نش��ریه کاوه، به بیان راه عالج ایران و ر هایی از 
عقب افتادگی و چگونگی گام برداش��تن در راه 
رسیدن به تجدد پرداخت. تقی زاده در سرمقاله 
شماره اول دوره دوم مجله کاوه، این راه عالج را 
چنین تعریف می کند: ام��روز چیزی که به حد 
اعلی برای ایران الزم است و همه وطن دوستان 
ایران با تمام قوا در راه آن باید بکوشند:  قبول و 
ترویج تمدن اروپا بالشرط و قید و تسلیم مطلق 
شدن به اروپا و اخذ آداب و رسوم و ترتیب و علوم 
و صنایع و زندگی و کل اوضاع فرنگستان بدون 
هیچ استثنایی اس��ت...  این عقیده نگارنده این 
سطور در خط خدمت به ایران است...  که ایران 
باید ظاهراً و باطناً و جس��ماً و روحاً فرنگی مآب 

شود و بس!«
 پیش خود می گفتم: از دست رضاشاه از 

ایران می روم و دیگر بر نمی گردم!
تق��ی زاده در دوره میان��ی حی��ات خویش، در 
زمره ابواب جمعی » دیکتات��وری منور « بود. او 
و همگنانش پس از مدت ها معطل کردن مردم 
برای تحقق آزادی های سیاسی و مردم ساالری 
غربگرا، نهایتاً دنبال یک دیکتاتور خشونت طلب 
گشتند، تا آرمان های برآورده نشده مشروطیت 
را به مدد قهر و شلتاق های مهارناپذیر او محقق 
کنند! با این همه این جماعت ندانستند که این 
اس��ب س��رکش، تا پایان ماجرا به آنان سواری 
نخواهد داد و نهایت��اً، تمامی آن��ان را بر زمین 
خواهد زد! اوج این اس��تیصال، در آنجا آفتابی 
شد که وی در مقام روایت ماوقِع قرارداد دارسی، 
امثال خویش را »آلت فعل« هایی دانس��ت که 
چاره ای جز گردن نه��ادن به حک��م دیکتاتور 
نداشته اند. سیده  لیال موسوی پژوهشگر تاریخ 
معاص��ر، تق��ی زاده دوران رضاخ��ان را اینگونه 

توصیف کرده است:
»با روی کارآمدن رضاخان، روشنفکران ایرانی 
ماه عس��ل ورود خود به عرصه قدرت را جش��ن 
گرفتن��د. در آن زمان روش��نفکران س��کوالر و 
غربگ��رای ایرانی، تص��ور می کردن��د در دوران 
حکومت رضاش��اه، آنان به متن عرصه سیاسی 
و سیاس��تگذاری خواهن��د آمد و زم��ام امور را 
در دس��ت خواهند گرفت! تقی زاده، کسروی، 
تیمورتاش، فروغی، اردشیر جی، نصرت الدوله 
فیروز و بسیاری دیگر از چهره هایی که در زمره 
اولین حامی��ان فکری رضاخان ق��رار گرفتند و 
بعد ها تحت عنوان جریان های روشنفکری یا به 
اصطالح منورالفکر ها شناخته شدند، بر این باور 
بودند: تز دیکتاتوری من��ور، تنها راه برون رفت 
کشور از فضای بی ثباتی و بحران فروپاشی پس 
از مشروطه اس��ت. س��خن از دیکتاتوری منور 
در دوران حکومت رضاش��اه در حالی بود که نه 
رضاخان را  می ش��د به عنوان فردی روش��نفکر 
قلمداد ک��رد و نه برخ��الف دیگ��ر نمونه های 
دیکتاتوری من��ور در اروپ��ا، او را برخ��وردار از 
پایگاه اجتماعی و طبقاتی مش��خص دانس��ت. 
ماهیت متفاوت دیکتاتوری رضاخانی نسبت به 
ویژگی های اصلی دیکتاتوری منور، یعنی ملی 
بودن، مردمی بودن و دارا بودن مش��خصه های 
شخصی و فکری متمایز، عاملی شد تا دیکتاتوری 
منور بسان نوزادی ناقص الخلقه در ایران متولد 

ش��ود! این موج��ود ناقص الخلقه و در رأس��ش 
رضاخان، در نهایت همچ��ون کرونوس خدای 
یونانی که فرزندان خود را می بلعید، روشنفکرانی 
را که در تولدش نقشی بی بدیل داشتند، یک به 
یک از عرصه قدرت خارج کرد! تقی زاده نیز که 
خود روزی از حامیان پیاده س��ازی روشنفکری 
منور بود، در سال های پایانی حکومت رضاشاه 
گفت: » چون خیلی خیل��ی ناراضی بودم، پیش 
خود می گفتم یک روزی از دس��ت رضاش��اه از 
ایران می روم و دیگر برنمی گردم...  « او نمونه ای 
از اعتراض به ش��رایط موجود و رویکرد حذفی 
رضاشاه را اینگونه در کتاب خاطراتش توضیح 
می دهد:» رضاشاه به مرحوم تیمورتاش ظنین 
شده بود. سوءظن شاه نسبت به تیمورتاش، مثل 
مرض بود. در همان وقت که حبس بود، قصدش 
این بود که به تدریج او را در غیاب داور، محاکمه 
کنند و از بین ببرند. رضاش��اه تکیه کالم معدوم 
داش��ت. به داور هم گفته بود: این گوش هایت 
را باز ک��ن واال معدومت می کن��م... .  « با اتخاذ 
چنین رویکردی توسط رضاش��اه، روشنفکران 
فرصت تأثیرگذاری بر پوی��ش تصمیم گیری را 
نیافتند و اگر هم افرادی چ��ون داور تا باال ترین 
مقامات سیاس��ی ارتقا یافتند، سرانجام قربانی 
جاه طلب��ی و خل��ق و خ��وی غیردموکراتیک 
رضاشاه شدند. از این رو سرخوشی روشنفکران 
از روی کار آم��دن دیکتات��وری رضاخانی، عمر 
چندانی نداشت و سرانجام، فرجام هر یک از آنها، 
بی مهری و غضب رضاخانی و خروج یک به یک از 
گردونه قدرت بود. آنها در نهایت، خود به منتقد 
حکومت اس��تبدادی او تبدیل شدند! حکومتی 
که حتی نشان چندانی از آرمان ها و مشخصات 
دیکتاتوری منور نیز نداش��ت. ای��ن بود فرجام 
مبارزه جریان روش��نفکری ایران با جریان های 
س��نتی! یعنی بالفاصله پس از حذف نیروهای 

سنتی، نوبت به آنان رسید!« 
 شیخ فضل اهلل هم مثل شما خیلی لجوج 

بود!
در باب واپس��ین منزلگاه حیات س��ید حس��ن 
تقی زاده، روایت ها گوناگون است. گروهی وی را 
تائب دانسته و به سفر حج او و نیز وصیتش مبنی 
بر دفن در کربال، به عنوان شاهد این مدعا اشاره 
می کنند. عده ای نیز بر این باورند که وی به رغم 
فاصله گرفتن از ش��ور و ش��ر جوانی، همچنان 
نس��بت به جناح مخالف خویش در مشروطه، 
یعنی شهید آیت اهلل شیخ فضل اهلل نوری و یارانش 
موضع داشت و از آنان مذمت می کرد! نمونه ای از 
قائالن به دیدگاه دوم، آیت اهلل حاج شیخ یحیی 
نوری اس��ت که مدتی در کالس گاه ش��ماری 
تقی  زاده در دانش��کده معقول و منقول شرکت 
کرده است. او در این باره به ذکر خاطره ای جالب 

پرداخته است:
»در س��ال های پایان��ی ده��ه 1330، بنده در 
دانش��کده معقول و منقول )الهیات کنونی(، در 
مقطع دکترا تحصیل می کردم. البته ما چندان 
تقّیدی به حضور در کالس های آن دانش��کده 
نداش��تیم، زیرا به لحاظ علم��ی از آن کالس ها 
چندان استفاده نمی کردیم و ترجیح می دادیم 
بیشتر وقت خود را صرف تحقیقات و مطالعات 
حوزوی کنی��م. در آن روزگار، آق��ای تقی زاده 
در دانشکده » گاه ش��ماری « تدریس می کرد و 
پیر و فرتوت هم ش��ده بود. البت��ه او مایل بود با 
وجهه تقی زاده روشنفکر و بانی تجدد در دوران 
مشروطه، در دانش��کده حضور داشته باشد، اما 
نگاه عموم دانش��جویان به وی به لحاظ سوابق 
سیاه و دفاع ناشدنی اش، منفی و نامطلوب بود! 
یکی از روز ها که بنده در کالس او حضور داشتم، 
در ضمن بحث نقل قولی را به ابوریحان بیرونی 
نسبت داد که کذب بود. من به وی اشکال گرفتم 
و گفتم: » به هیچ وجه، ابوریحان چنین دیدگاهی 
را بیان نکرده است!« او که خودش را خلع سالح 
می دید، پذیرفت. در یکی دو مورد دیگر هم در 
پاسخ به اشکاالت بنده نتوانست مقاومت کند. 
پس از گذشت چند مورد وقتی مشاهده کرد که 
ادامه این روند وجهه او را تنزل می دهد، تصمیم 
گرفت در برابر اشکاالت ما مقاومت نشان دهد. در 
یکی از موارد که بین ما بحثی درگرفت، او بدون 
اینکه از نسبت فامیلی بنده با شیخ مطلع باشد و 
تنها به لحاظ اشتراک شهرت ما، در میان بحث 
گفت: » خدا بیامرزد شیخ فضل اهلل نوری را، او هم 
مثل شما خیلی لجوج بود! « وقتی این سخن را 
بیان کرد، تازه بحثی که ما مدت ها مترصد بودیم 
با وی انجام دهیم، آغاز ش��د! در پاس��خ ایشان 
گفتم: » تا ما لجاجت را چه بدانیم! اگر اصرار بر 
حق و انعطاف نداشتن در برابر عوامل بازدارنده 
از آن، مصداق لجاجت باشد، زهی سعادت برای 
کسی که از افتخار لجوج بودن برخوردار است! « 
او گفت: » اگر لجاجت در برابر مظاهر پیشرفت 
و ترقی باش��د چه؟ عقب ماندگی کشور شما به 
دلیل بی توجهی به فرهنگ و الگوی رفتاری غرب 
اس��ت و...  « در جواب ایشان گفتم: » اگر مظاهر 
پیشرفت و ترقی را در نفی استبداد و محدودیت 
قدرت و آزادی های مشروع بدانیم، قطعاً لجاجت 
در برابر آن مذموم است، اما اگر مظهر پیشرفت را 
در جا انداختن الگوهای سخیف رفتاری غربیان 
و پش��ت پا زدن به مبانی ارزش��ی و دینی خود 
بدانیم، مانند کاری که شما در برداشتن عمامه 
خود کردید، برنتافتن آن قطعاً از نشانه های عقل 
و حکمت است!« تقی زاده به علت اینکه در سنین 
پیری از انسجام فکری چندانی برخوردار نبود و 
نیز به دلیل پراکنده گویی هایی که در مقام بحث 
داشت، دید نزدیک است به کلی آبرویش در برابر 
شاگردان برود، ازهمین رو با حالت قهر کالس را 

ترک کرد!«

سید حس�ن تقی زاده پیشنماز مسجد 
ش�یخ صفرعلی تبری�ز که ب�ه نماینده 
پرآوازه مجلس  صنفی اول شورای ملی 
مبدل شد، بیشتر از سربند حضور فعال 
در ماجرای مشروطیت )اعم از مشروطه 
اول و دوم( شناخته می ش�ود. او در آن 
مقط�ع، نماین�ده طیفی بود ک�ه عالوه 
بر برخ�ورداری از حمای�ت کامل دولت 
انگلستان، قصد داشتند تا ساختارهای 
سیاسی، فرهنگی و حتی دینی جامعه را 
یک شبه دگرگون و روحاً و جسماً، غربی 
شدن ایران را محقق کنند! این اتفاق اما، 
نه تنها در عمل نیفتاد که خود تقی زاده 
نی�ز در » زندگی طوفان�ی«،  اذعان کرد 
ک�ه در آن دوره، تندروی کرده اس�ت!
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