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لل و عوامـل، ريشـه يران، بــدون شـناخت انقــالب مشـروطه، ع ھاي  بررسي و شـناخت تـاريخ معاصـر ا
ھد بـود . انحراف، علل پیدايش استبداد رضاخان از دل اين انقالب و موضوعاتي از اين دست میسر نخوا

در بررسي رجـال عصــر . ھاي مؤثر تاريخ معاصر سھم به سزايي دارند در اين بررسي، رجال و شخصیت
ھاي روشنفكر  وي كه در بین چھره. رود ھاي مؤثر به شمار مي زاده از چھره مشروطه، سید حسن تقي

را » از نــاخن پـا تـا مـوي سـر بايـد غربـي شـد«غربگرا، از شھرت خاصي برخوردار است، نه تنھا شعار 
ھـا  و در نھايت به اين آموزه» اولین بمب تقلید از غرب را در ايران منفجر كرد«سرداد، بلكه به تعبیر خود 

 .نیز عمل نمود
سته ماسـوني بــود و تـا مرتبـه  زاده از چھره سید حسن تقي ھاي صاحب نام وذي نفوذ در دســتگاه واب

اي از اھل قلم و فرھنگ ايـن مـرز و بـوم را بـه تشـكیالت   ي ترقي كرد واز ھمین راه عده»استاد اعظم«
تاريخي و كتمـان وابسـتگي اش بـه  فراماسونري رھنمون ساخت؛ ھر چنــد بـراي فـرار از بیـان واقعیـات 

 !خواند اي بیش نمي لژھاي ماسوني، تجاھل كرده و آن را افسانه
ستان و از عوامـل  یال سیاسـي انگل تقي زاده از جمله عامالن انحراف نھضـت مشـروطه بـه سـمت ام

سـاله پـس از مشـروطیت بـه شـمار  50ھاي سیاسي آن كشــور در ايـران طـي يـك دوره  توفیق نقشه
 .رود مي

كرد و از جوانـي رشـته.  در تبريز متولد شد 1256او در شھريور  ھاي مختلـف   در دارالفنون تھران تحصیل 
 .تحصیلي را در كنار زبانھاي عربي و انگلیسي فرا گرفت

سالگي درصـدد رھايـي  16از «او خود گفته است كه . از ابتداي جواني به الگوھاي غربي گرايش يافت
چند سال بعد بر اثر آشنايي با آثار نويســندگان تجـدد  1».از تقلید و اطاعت كوركورانه تعبدي بوده است

بي و انديشـه يل يافـت خواه به علوم جديد غر سـالگي  24او در . ھاي اروپـايي و تفكـر تجددطلبانـه تما
ھدف تـرويج انديشـه» تربیت«اي به نام  مدرسه ھاي غربـي در تبريـز تأسـیس كــرد، امـا مخالفـت  را با 

تقي زاده سپس به كمك بعضـي دوسـتان و ھمفكـران . روحانیون و مردم مذھبي مانع كار مدرسه شد
ھاي فرنگـي نـیز بـه معـرض فـروش  اي تأسیس كرد و در آن عالوه بر كتابھاي ديني، كتاب خود كتابخانه

 .گذاشت
و ھمچنین آزاديخواھان آذربايجان تبديـل » متجددان«كتابخانه وي به سرعت به مركزي براي رفت و آمد 

 . اين كتابخانه در حوادث مشروطه مورد حمله مردم قرار گرفت و به آتش كشیده شد. شد
اما اين نشريه نیـز . را به كمك ھمفكران خود منتشر كرد» گنجینه فنون«زاده سپس دو ھفته نامه  تقي

 .پس از يك سال و نیم انتشار به دلیل شیوع وبا در ايران و عزيمت نامبرده به خارج از كشور تعطیل شد
فل فرھنگـي  تقي زاده به تركیه عثماني، لبنان، سوريه، مصر و منطقه قفقاز رفت و با نويسندگان و محا

ین بـا نويسـندگان نشـريات فارسـي زبــان بـه گفتگـو و تبـادل نظــر پرداخـت او در . اين كشورھا و ھمچن
صف آزاديخواھـان تبريـز قـرار گرفـت پـس از پــیروزي . كشاكش جنبش مشروطه به تبريــز بازگشـت و در

جنبش مشروطه و افتتاح اولین مجلس شوراي ملي به نمايندگي از سوي تجار تبريز انتخـاب شـد و در 
ھده بگـیرد او از   2. فرصت كوتاھي توانست رھبري جناح اقلیت روشنفكر و تجـدد خـواه مجلـس را بـر ع

دفـاع ) 1907موسـوم بـه قـرارداد  (1286پیمان منعقده میان روسیه و انگلستان بـراي تقسـیم ايـران در 
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لس بـراي  3. كرد قش داشـت و بـا مداخلــه روحـانیون در مج در تدوين متمم قانون اساسي ايران نـیز ن
نظارت و انطباق قوانین با موازين شرعي مخالفت كرد و از ھمین زمان نام او به عنوان يك سیاسـتمدار 

ھاي  ايـن رويكـرد وي بـه سـرعت مـورد توجـه سـفارتخانه 4. مخالف اعتقادات مذھبي بر سرزبانھا افتاد
یان روس از بیــم . خارجي ذينفع در تحوالت ايران قرار گرفت او پس از به توپ بستن مجلس توسط نظام

ـ و از آنجا با وساطت اين سـفارتخانه توانسـت از  1287جان خود به سفارت انگلستان پناھنده شدـ تیر 
او در اين سـفر بـه فرانسـه و انگلسـتان نـیز رفـت و در لنـدن از . طريق بندر انزلي به باكو و تفلیس برود

عي از  بـراون و تقـي 5. حمايت ادوارد براون ـ مستشرق و جاسوس انگلیسي ـ برخوردار شد زاده و جم
بال » كمیتـه ايـران«نمايندگان مجلس انگلسـتان بـا تشـكیل  تـالش كردنــد تـا سیاســتھاي بريتانیـا در ق

زاده با عضويت در تشـكیالت فراماسـونري و بــا توجـه بـه نفــوذ  تقي. جنبش مشروطه را ھدفمند سازند
ً در میــان طیفــي از »منورالفكــر«گســترده آن در میــان  ھــاي ايرانــي در خــارج و داخــل كشــور و خصوصــا

ند مشروطه 1287او در  6. خواھان، توانست به داخل جنبش مشروطه راه يافته و نقـش خـود را ايفـا ك
نفـر  10توسط  1285اين لژ در اواسط سال . درآمد» لژ بیداري ايرانیان«با رتبه درجه يك به عضويت . ش

از سوي شرق اعظــم بـه  1286آبان  15از فراماسونرھاي ايراني و فرانسوي در تھران شكل گرفت و در 
 7. آبـان ھمـان سـال بـه تھـران ارسـال شـد 30رسمیت شناخته شدو سند شناسايي رسـمي آن در 

یداري ايـران«زاده بـه عضـويت  ي، سید حسن تقـ1287ارديبھشت  27براساس اسناد موجود در  » لـژ ب
. ش 1287زاده در اواسط  تقي 9. ھاي بعد به سمت استادي اعظم لژ نیز نايل آمد وي در سال 8. درآمد

در آن زمـان مشـروطه . در پي تشديد قیام مردم بر ضد محمـد علـي شـاه مخفیانــه بـه تبريـز بازگشـت
ھايي چون ستارخان و باقرخان گردآمده بودند و تقي زاده تنھــا مـورد توجـه  خواھان تبريز حول شخصیت

 .اقلیتي از روشنفكران جنبش مشروطه قرار گرفت
ھايي چـون عضـدالملك  زاده از سوي چھره تقي. ش 1288پس از فتح تھران و خلع محمد علي شاه در 

اي كـه  ، محمد ولي خان تنكابني، سردار اسعد بختیاري به تھران دعوت شد تا دركمیته)السلطنه  نايب(
در ھمیــن . ھدفش اداره موقت كشور و فرونشاندن خشم و تندروي مشروطه خواھان بود فعالیـت كنـد

زاده در انتخابات دوره دوم مجلس شـوراي ملـي بـه نماينـدگي از مـردم تبريـز بـه مجلــس راه  سال تقي
صف. يافت بنديھاي  در اين دوره اختالف میان دو جناج موسوم به اعتدالیون و انقالبیون، نمايندگان را بـه 

ھاي مربوط بـه اصـالحات ارضـي، اعطـاي امـالك زراعـي بـه كشـاورزان و  بحث. خصومت آمیز سوق داد
قرار داد . ھمچنین دخالـت يـا عـدم دخالـت ديـن در سیاسـت، نماينــدگان مجلــس را رو در روي يكـديگر 

ـ 1288هللا شیخ فضل هللا نوري پرچمدار مشروعیت در نھضت مشروطه ــ مـرداد  دستگیري و اعدام آيت
ھبر جنـاح مخالـف  و ھمچنین ترور آيت ھبر جنبـش مشـروطه و ر هللا سید عبدهللا بھبھاني مقتــدرترين ر

در جلد دوم كتاب ظھور و سقوط سلطنت پھلوي آمده كه . ـ نتیجه اين رويارويي بود 1289زاده ـ تیر  تقي
نواب، سـید حسـن   هللا نوري به دستور كمیتـه شیخ فضل كه حسـینقلي خـان  اي بـه شـھادت رسـید 

یاري و   الدوله، ابراھیم حكیم زاده، حسن وثوق تقي سعد بخت الملك، محمد ولي خان تنكـابني، سـردار ا
 10. چند نفر ديگر عضو آن بودند

ساني و عـده پس از اين حوادث، تقي اي از  زاده به دشمني با روحانیت متھم شـد و مرحـوم آخونـد خرا
لزوم خـروج او از «علماي نجف به  فساد مسلك سیاسي تقي زاده و عدم شايستگي او در مجلـس و 

 .فتوا دادند 11»ايران
زاده رھسپار تبريز شد تا بحران فرو نشیند اما خشم افكـار عمومـي نسـبت بـه  در پي اين تحوالت تقي

زاده طي يك سـال و نیـم اقامـت در ايـن  تقي. وي سبب خروج او از كشور و عزيمتش به استانبول شد
گان شوسـتر مستشـار امريكـايي كـه بـراي . شھر با محافل تجددخواه و روشنفكر، معاشر بود او با مور

به . مالقـات كـرد 12شد،  ورود به ايران و تصدي امور مالي كشور آماده سفر به تھران مي سـفري ھـم 
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ھاي دخیل در مسايل  ماه اقامت خود در انگلستان با ادوارد براون و چھره 6پاريس و لندن داشت و طي 
 . ايران ديدار و گفتگو كرد

ـ كه موجي از خشـم  1290به ھنگام اولتیماتوم روسیه به دولت ايران براي اخراج مورگان شوستر ـ آذر 
اي ضـمن حمايـت از روسـیه از دولـت و  زاده از اروپا طي نامه و نفرت مردم و علما را به ھمراه آورد، تقي

كه در 13. مجلس خواست اولتیماتوم را پذيرفته و از روسیه عــذرخواھي كننـد وي در ھمیــن سـفر بـود 
ً به نمايندگي مجلـس انتخـاب شـد امـا بـه ايـران ! جريان انتخابات دوره سوم مجلس شوراي ملي غیابا

 .در آستانه وقوع جنگ جھاني اول رھسپار امريكا شد 1292بازنگشت و در ارديبھشت 
كه قصـد داشـت . زاده آغـاز شـد اي در زنـدگي تقـي با شروع جنگ جھـاني اول دوره تـازه دولـت آلمــان 

ــد و نقشــه سیاســت ــثي كن ــس و روســیه را خن ــه در  ھاي خــود را در ھمــه جبھــه ھاي انگلی ھا از جمل
صه تحـوالت سیاسـي  خاورمیانه و ايران به اجرا درآورد، برقراري تماس با ھمه سیاسـیون مطـرح در عر

ً از نظر دولت آلمان تقي. ايران را آغاز كرد و بـا وي . زاده از عناصر مؤثر در اجراي اين سیاست بـود ظاھرا
ـ نخستین سـال جنـگ جھـاني اول ـ  1293دي  10زاده در  اي تماس حاصل شد و تقي از طريق واسطه

یان . از امريكا خارج شد و با يك كشتي ھلندي رھسپار برلین شـد او در آلمـان توانسـت جمعـي از ايران
فش » كمیته ملیون ايراني«را انتشار دھد و  14»كاوه«گرا را به دور خود جمع كند و نشريه  ملي كه ھد

برخـي از . بسیج نیروھاي سیاسي به كمك آلمان و آزاد كردن ايران از اشغال روسیه بود، تشكیل دھـد
نگ  انـد تقــي زاده را در اين سالھا جاسوس انگلیس در آلمـان لقـب داده مورخین، تق زاده در سـالھاي ج

نگاري، ســازماندھي نیروھــا، تمــاس بـا اشــخاص بــا نفــوذ سیاسـي پرداخـت و  اول جھـاني بـه روزنامـه
افتتاح شد و در انتخابـات آن  1300او حتي در مجلس چھارم نیز كه در تیر . سفرھايي به اروپا انجام داد

 .به طور غیابي گزينش شده بود، شركت نكرد
وزير وقت ھیأتي از ايران براي انجام مذاكرات دوستانه و  السلطنه نخست به دستور قوام 1300در بھمن 

زاده از  به درخواست قوام، تقي. انعقاد قراردادھاي سیاسي و بازرگاني با دولت شوروي به مسكو رفت
ً  در پايان اين مأموريت، تقي. برلین رھسپار مسكو شد و رياست اين ھیأت را بر عھده گرفت زاده مجـددا

 .او در اين شھر با يك دوشیزه آلماني ازدواج كرد. رھسپار برلین شد
یابي مجـدد  رويدادھايي مانند تثبیت اقتــدار رضــاخان، محـو شـدن سلسـله قاجـار، و سـپس انتخـاب غ

 14زاده براي ورود به پنجمین دوره مجلس شوراي ملي، عواملي بودند كه باعث شد وي به ســفر  تقي
به  1303ساله خود در آلمان خاتمه دھد و در تابستان  9ساله خود در اروپا و امريكا و از جمله به اقامت 

برو  زاده پس از حدود يك دھه دوري از كشور با فضــاي سیاسـي تــازه تقي. تھران بازگردد اي در ايــران رو
فدار  در مجلس پنجم اعضاي حزب جديد. شد ً جوانان تحصــیل كـرده در غـرب و طر التأسیسي كه عمدتا

یت مي انديشه زاده نزديـك  كردنـد، بـه تقــي ھاي غربي بودنـد و از مشــي جـدايي ديـن از سیاسـت تبع
به مـنزل . اين در حالي بود كه اين حزب از حمايت رضاخان نیز برخوردار بود. شدند بار  رضاخان حـتي يك
با وي » اصالحات و توسعه«زاده رفت و در زمینه تغییر سلطنت از قاجاريه به پھلوي در كشور و نیز  تقي

 .مشورت كرد
چون اسـتانداري، وزيرمختـاري، سـفارت و وزارت  تقي صب مھمـي  زاده در عصر رضا شاه پھلوي بــه منا

. كرد ھمكار نزديك او بـود ياد مي» اصالحات و توسعه«ھاي كه رضا شاه از آن به عنوان  در برنامه. رسید
بـه عنــوان  1308به توصیه تیمور تاش وزير دربار رضاخان والـي خراسـان شـد و در تـیر  1307وي در دي 

نه  1309وزير مختار ايران عازم لندن شد و در فروردين  به عنوان وزير طرق و شوارع ـ وزيـر راه ــ بــه كابی
او در ھمین سـمت . در مرداد ھمان سال با حفظ سمت وزير مالیه شد. السلطنه ھدايت راه يافت مخبر

و موجي از لعن افكـار  15.قرارداد دادرسي را با شرايطي خالف منافع كشور تجديد كرد 1312بود كه در 
آلـت «زاده تصمیم اين قراداد را به عھده رضاشاه دانسته و خود را  تقي. عمومي را تا پايان به جان خريد
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 .خواندند» عامد و عامل «او تلقي كرده است، ولي طیف وسیعي از نمايندگان مجلس او را » فعل
مان سـال بـه عنـوان وزيـر  تقي زاده پس از انعقاد قرارداد تجديد دارسي از وزارت بركنار شــد و در دي ھ

زاده بــه  اما اين سمت دوامي نداشـت و تقــي. مختار رھسپار فرانسه شد و به تعبیري از ايران دور شد
 1314دلیل ناتواني در جلوگیري از نشر مطالب انتقادي علیه رضاشـاه در مطبوعـات فرانسـه، در مـرداد 

سپس به كمك حسین عالء سفیر ايران . او رھسپار برلین شد و يك سال در اين شھر ماند. بركنار شد
بان » سردنیس راس«در لندن و  مدرس ز رئیس مؤسسه مطالعات شرقي در لندن توانست بـه عنـوان 

ضاخان بـه تھـران بازنگشـت و . فارسي و تاريخ ايران به تدريس در دانشگاه بپردازد او تا پايان سلطنت ر
 .سال در دانشگاھھاي انگلیس به تدريس مشغول بود 6به مدت 

نه فروغـي  جنگ جھاني دوم، سقوط رضاشاه، اشغال ايران، تغییر فضاي سیاسي كشور، تشكیل كابی
 1320زاده در آبـان  تقـي.  زاده، دوباره او را به دنیـاي سیاسـت بازگردانـد و بر سر كار آمدن دوستان تقي

شد عد سـفیر كبـیر در آن كشـور  او در سـالھاي نیمـه اول دھــه . وزير مختار ايران در فرانسه و چندي ب
در رويــارويي بـا . المللـي فعــال بـود در دفاع از مواضع حكومت محمدرضا پھلوي در سازمانھاي بین 1320

ھاي حكومــت شــاه از روســیه در شــوراي امنیــت ســازمان ملـل،   حــوادث آذربايجــان و دفــاع از شــكوائیه
بـه عنــوان نماينــده  1326سفیر كبــیر ايـران در انگلسـتان شـد و در  1323او در . ھاي فراواني كرد تالش

زاده در مھر اين سال وارد تھران شد و در مجلس به خاطر  تقي. مردم تبريز به مجلس پانزدھم راه يافت
شور متھـم شـد به زيـان ك باني  نت و عاملیــت انگلیـس و ت او در . حمايت از تمديد قرارداد نفت بـه خیا

در اولین انتخابات مجلس سنا به عنوان يكي از سناتورھاي تھران  1328در . مجلس پانزدھم منزوي بود
سال از اين مدت از جمله دوره بحراني ملي شدن  6او . در اين سمت باقي ماند 1346انتخاب شد و تا 

صنعت نفـت مخالفـت مي. صنعت نفت را رئیس سنا بود زاده  ورزيـد تقـي و در اين سمت با ملي شدن 
به دلیل افشا شدن اسامي و اسرار فراماسونھاي ايراني توسط ساواك كه براي  1346سپس در سال 

تضعیف نفوذ انگلیس و تقويت نفوذ امريكا صورت گرفت، به بھانه كھولت سن، فعالیت سیاسـي را كنــار 
 1348بھمـن  8او در سالھاي پاياني عمر خود فلج و ويلچر نشین شـد و در . و خانه نشین شد 16نھاد 

 .سالگي درگذشت 92در 
 

 :ھا پانوشت
 .884، ص 7دانشنامه جھان اسالم، بنیاد دائره المعارف اسالمي، ج . 1
 دانشنامه، ھمان، . 2
 .245، ص 2رھبران مشروطه، ابراھم صفائي، انتشارات جاويدان، ج . 3
 .249رھبران مشروطه، ھمان، ص . 4
فات عديـده. 5 اي بـه زبـان  ادوارد براون كه از مروجان فرقه ضـاله بـابیگري و بھـائیگري بـود، صـاحب تألی

 .در لندن درگذشت 1304دي  15او در . فارسي است
 .131مشاھیر سیاسي قرن بیستم، احمد ساجدي، انتشارات محراب قلم، ص . 6
 .237، ص 6فصلنامه مطالعات تاريخي، مؤسسه مطالعات و پژوھشھاي سیاي، ج . 7
 .فصلنامه، ھمان. 8
 .زاده به روايت اسناد ساواك، مركز بررسي اسناد تاريخي، مقدمه ص نه سید حسن تقي. 9

 .157،ص 2ظھور و سقوط سلطنت پھلوي، مؤسسه مطالعات و پژوھشھاي سیاسي، ج . 10
 .132مشاھیر، ھمان، ص . 11
اصـالح «مستشار ديگر آمريكائي براي آنچه كه  4ھمراه با  1290ارديبھشت  17مورگان شوستر در . 12

 .آمد خونده شد به تھران» امور مالي ايران
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 .زاده، ھمان، مقدمه، ص يازده سید حسن تقي. 13
ايـن . در بـرلین منتشــر شـد 1294زاده در سوم بھمـن  به مديريت تقي» كاوه«اولین شماره نشريه . 14

 .شھريور سال بعد به صورت روزانه ـ روزنامه ـ درآمد 15نشريه از 
قالب «براي اطالع از تجديد پیمان دارسي به مقاله . 15 سرگذشت نفت از فوران اولین چاه تا پیروزي ان
 .در سايت مؤسسه مطالعات و پژوھشھاي سیاسي مراجعه شود» 
 .133مشاھیر، ھمان، ص . 16
 
 

لل و عوامـل، ريشـه يران، بــدون شـناخت انقــالب مشـروطه، ع ھاي  بررسي و شـناخت تـاريخ معاصـر ا
ھد بـود . انحراف، علل پیدايش استبداد رضاخان از دل اين انقالب و موضوعاتي از اين دست میسر نخوا

در بررسي رجـال عصــر . ھاي مؤثر تاريخ معاصر سھم به سزايي دارند در اين بررسي، رجال و شخصیت
ھاي روشنفكر  وي كه در بین چھره. رود ھاي مؤثر به شمار مي زاده از چھره مشروطه، سید حسن تقي

را » از نــاخن پـا تـا مـوي سـر بايـد غربـي شـد«غربگرا، از شھرت خاصي برخوردار است، نه تنھا شعار 
ھـا  و در نھايت به اين آموزه» اولین بمب تقلید از غرب را در ايران منفجر كرد«سرداد، بلكه به تعبیر خود 

 .نیز عمل نمود
سته ماسـوني بــود و تـا مرتبـه  زاده از چھره سید حسن تقي ھاي صاحب نام وذي نفوذ در دســتگاه واب

اي از اھل قلم و فرھنگ ايـن مـرز و بـوم را بـه تشـكیالت   ي ترقي كرد واز ھمین راه عده»استاد اعظم«
تاريخي و كتمـان وابسـتگي اش بـه  فراماسونري رھنمون ساخت؛ ھر چنــد بـراي فـرار از بیـان واقعیـات 

 !خواند اي بیش نمي لژھاي ماسوني، تجاھل كرده و آن را افسانه
ستان و از عوامـل  یال سیاسـي انگل تقي زاده از جمله عامالن انحراف نھضـت مشـروطه بـه سـمت ام

سـاله پـس از مشـروطیت بـه شـمار  50ھاي سیاسي آن كشــور در ايـران طـي يـك دوره  توفیق نقشه
 .رود مي

كرد و از جوانـي رشـته.  در تبريز متولد شد 1256او در شھريور  ھاي مختلـف   در دارالفنون تھران تحصیل 
 .تحصیلي را در كنار زبانھاي عربي و انگلیسي فرا گرفت

سالگي درصـدد رھايـي  16از «او خود گفته است كه . از ابتداي جواني به الگوھاي غربي گرايش يافت
چند سال بعد بر اثر آشنايي با آثار نويســندگان تجـدد  1».از تقلید و اطاعت كوركورانه تعبدي بوده است

بي و انديشـه يل يافـت خواه به علوم جديد غر سـالگي  24او در . ھاي اروپـايي و تفكـر تجددطلبانـه تما
ھدف تـرويج انديشـه» تربیت«اي به نام  مدرسه ھاي غربـي در تبريـز تأسـیس كــرد، امـا مخالفـت  را با 

تقي زاده سپس به كمك بعضـي دوسـتان و ھمفكـران . روحانیون و مردم مذھبي مانع كار مدرسه شد
ھاي فرنگـي نـیز بـه معـرض فـروش  اي تأسیس كرد و در آن عالوه بر كتابھاي ديني، كتاب خود كتابخانه

 .گذاشت
و ھمچنین آزاديخواھان آذربايجان تبديـل » متجددان«كتابخانه وي به سرعت به مركزي براي رفت و آمد 

 . اين كتابخانه در حوادث مشروطه مورد حمله مردم قرار گرفت و به آتش كشیده شد. شد
اما اين نشريه نیـز . را به كمك ھمفكران خود منتشر كرد» گنجینه فنون«زاده سپس دو ھفته نامه  تقي

 .پس از يك سال و نیم انتشار به دلیل شیوع وبا در ايران و عزيمت نامبرده به خارج از كشور تعطیل شد
فل فرھنگـي  تقي زاده به تركیه عثماني، لبنان، سوريه، مصر و منطقه قفقاز رفت و با نويسندگان و محا

ین بـا نويسـندگان نشـريات فارسـي زبــان بـه گفتگـو و تبـادل نظــر پرداخـت او در . اين كشورھا و ھمچن
صف آزاديخواھـان تبريـز قـرار گرفـت پـس از پــیروزي . كشاكش جنبش مشروطه به تبريــز بازگشـت و در

جنبش مشروطه و افتتاح اولین مجلس شوراي ملي به نمايندگي از سوي تجار تبريز انتخـاب شـد و در 
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ھده بگـیرد او از   2. فرصت كوتاھي توانست رھبري جناح اقلیت روشنفكر و تجـدد خـواه مجلـس را بـر ع
دفـاع ) 1907موسـوم بـه قـرارداد  (1286پیمان منعقده میان روسیه و انگلستان بـراي تقسـیم ايـران در 

لس بـراي  3. كرد قش داشـت و بـا مداخلــه روحـانیون در مج در تدوين متمم قانون اساسي ايران نـیز ن
نظارت و انطباق قوانین با موازين شرعي مخالفت كرد و از ھمین زمان نام او به عنوان يك سیاسـتمدار 

ھاي  ايـن رويكـرد وي بـه سـرعت مـورد توجـه سـفارتخانه 4. مخالف اعتقادات مذھبي بر سرزبانھا افتاد
یان روس از بیــم . خارجي ذينفع در تحوالت ايران قرار گرفت او پس از به توپ بستن مجلس توسط نظام

ـ و از آنجا با وساطت اين سـفارتخانه توانسـت از  1287جان خود به سفارت انگلستان پناھنده شدـ تیر 
او در اين سـفر بـه فرانسـه و انگلسـتان نـیز رفـت و در لنـدن از . طريق بندر انزلي به باكو و تفلیس برود

عي از  بـراون و تقـي 5. حمايت ادوارد براون ـ مستشرق و جاسوس انگلیسي ـ برخوردار شد زاده و جم
بال » كمیتـه ايـران«نمايندگان مجلس انگلسـتان بـا تشـكیل  تـالش كردنــد تـا سیاســتھاي بريتانیـا در ق

زاده با عضويت در تشـكیالت فراماسـونري و بــا توجـه بـه نفــوذ  تقي. جنبش مشروطه را ھدفمند سازند
ً در میــان طیفــي از »منورالفكــر«گســترده آن در میــان  ھــاي ايرانــي در خــارج و داخــل كشــور و خصوصــا

ند مشروطه 1287او در  6. خواھان، توانست به داخل جنبش مشروطه راه يافته و نقـش خـود را ايفـا ك
نفـر  10توسط  1285اين لژ در اواسط سال . درآمد» لژ بیداري ايرانیان«با رتبه درجه يك به عضويت . ش

از سوي شرق اعظــم بـه  1286آبان  15از فراماسونرھاي ايراني و فرانسوي در تھران شكل گرفت و در 
 7. آبـان ھمـان سـال بـه تھـران ارسـال شـد 30رسمیت شناخته شدو سند شناسايي رسـمي آن در 

یداري ايـران«زاده بـه عضـويت  ، سید حسن تقـي1287ارديبھشت  27براساس اسناد موجود در  » لـژ ب
. ش 1287زاده در اواسط  تقي 9. ھاي بعد به سمت استادي اعظم لژ نیز نايل آمد وي در سال 8. درآمد

در آن زمـان مشـروطه . در پي تشديد قیام مردم بر ضد محمـد علـي شـاه مخفیانــه بـه تبريـز بازگشـت
ھايي چون ستارخان و باقرخان گردآمده بودند و تقي زاده تنھــا مـورد توجـه  خواھان تبريز حول شخصیت

 .اقلیتي از روشنفكران جنبش مشروطه قرار گرفت
ھايي چـون عضـدالملك  زاده از سوي چھره تقي. ش 1288پس از فتح تھران و خلع محمد علي شاه در 

اي كـه  ، محمد ولي خان تنكابني، سردار اسعد بختیاري به تھران دعوت شد تا دركمیته)السلطنه  نايب(
در ھمیــن . ھدفش اداره موقت كشور و فرونشاندن خشم و تندروي مشروطه خواھان بود فعالیـت كنـد

زاده در انتخابات دوره دوم مجلس شـوراي ملـي بـه نماينـدگي از مـردم تبريـز بـه مجلــس راه  سال تقي
صف. يافت بنديھاي  در اين دوره اختالف میان دو جناج موسوم به اعتدالیون و انقالبیون، نمايندگان را بـه 

ھاي مربوط بـه اصـالحات ارضـي، اعطـاي امـالك زراعـي بـه كشـاورزان و  بحث. خصومت آمیز سوق داد
قرار داد . ھمچنین دخالـت يـا عـدم دخالـت ديـن در سیاسـت، نماينــدگان مجلــس را رو در روي يكـديگر 

ـ 1288هللا شیخ فضل هللا نوري پرچمدار مشروعیت در نھضت مشروطه ــ مـرداد  دستگیري و اعدام آيت
ھبر جنـاح مخالـف  و ھمچنین ترور آيت ھبر جنبـش مشـروطه و ر هللا سید عبدهللا بھبھاني مقتــدرترين ر

در جلد دوم كتاب ظھور و سقوط سلطنت پھلوي آمده كه . ـ نتیجه اين رويارويي بود 1289زاده ـ تیر  تقي
نواب، سـید حسـن   هللا نوري به دستور كمیتـه شیخ فضل كه حسـینقلي خـان  اي بـه شـھادت رسـید 

یاري و   الدوله، ابراھیم حكیم زاده، حسن وثوق تقي سعد بخت الملك، محمد ولي خان تنكـابني، سـردار ا
 10. چند نفر ديگر عضو آن بودند

ساني و عـده پس از اين حوادث، تقي اي از  زاده به دشمني با روحانیت متھم شـد و مرحـوم آخونـد خرا
لزوم خـروج او از «علماي نجف به  فساد مسلك سیاسي تقي زاده و عدم شايستگي او در مجلـس و 

 .فتوا دادند 11»ايران
زاده رھسپار تبريز شد تا بحران فرو نشیند اما خشم افكـار عمومـي نسـبت بـه  در پي اين تحوالت تقي

زاده طي يك سـال و نیـم اقامـت در ايـن  تقي. وي سبب خروج او از كشور و عزيمتش به استانبول شد
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گان شوسـتر مستشـار امريكـايي كـه بـراي . شھر با محافل تجددخواه و روشنفكر، معاشر بود او با مور
به . مالقـات كـرد 12شد،  ورود به ايران و تصدي امور مالي كشور آماده سفر به تھران مي سـفري ھـم 

ھاي دخیل در مسايل  ماه اقامت خود در انگلستان با ادوارد براون و چھره 6پاريس و لندن داشت و طي 
 . ايران ديدار و گفتگو كرد

ـ كه موجي از خشـم  1290به ھنگام اولتیماتوم روسیه به دولت ايران براي اخراج مورگان شوستر ـ آذر 
اي ضـمن حمايـت از روسـیه از دولـت و  زاده از اروپا طي نامه و نفرت مردم و علما را به ھمراه آورد، تقي

كه در 13. مجلس خواست اولتیماتوم را پذيرفته و از روسیه عــذرخواھي كننـد وي در ھمیــن سـفر بـود 
ً به نمايندگي مجلـس انتخـاب شـد امـا بـه ايـران ! جريان انتخابات دوره سوم مجلس شوراي ملي غیابا

 .در آستانه وقوع جنگ جھاني اول رھسپار امريكا شد 1292بازنگشت و در ارديبھشت 
كه قصـد داشـت . زاده آغـاز شـد اي در زنـدگي تقـي با شروع جنگ جھـاني اول دوره تـازه دولـت آلمــان 

ــد و نقشــه سیاســت ــثي كن ــس و روســیه را خن ــه در  ھاي خــود را در ھمــه جبھــه ھاي انگلی ھا از جمل
صه تحـوالت سیاسـي  خاورمیانه و ايران به اجرا درآورد، برقراري تماس با ھمه سیاسـیون مطـرح در عر

ً از نظر دولت آلمان تقي. ايران را آغاز كرد بـا وي از . زاده از عناصر مؤثر در اجراي اين سیاست بـود ظاھرا
ـ نخستین سال جنـگ جھـاني اول ــ از  1293دي  10زاده در  اي تماس حاصل شد و تقي طريق واسطه

او در آلمـان توانســت جمعــي از ايرانیـان . امريكا خارج شد و با يك كشتي ھلنـدي رھسـپار بـرلین شـد
فش » كمیته ملیون ايراني«را انتشار دھد و  14»كاوه«گرا را به دور خود جمع كند و نشريه  ملي كه ھد

برخـي از . بسیج نیروھاي سیاسي به كمك آلمان و آزاد كردن ايران از اشغال روسیه بود، تشكیل دھـد
نگ  تقي.اند  زاده را در اين سالھا جاسوس انگلیس در آلمان لقب داده مورخین، تقي زاده در سـالھاي ج

نگاري، ســازماندھي نیروھــا، تمــاس بـا اشــخاص بــا نفــوذ سیاسـي پرداخـت و  اول جھـاني بـه روزنامـه
افتتاح شد و در انتخابـات آن  1300او حتي در مجلس چھارم نیز كه در تیر . سفرھايي به اروپا انجام داد

 .به طور غیابي گزينش شده بود، شركت نكرد
وزير وقت ھیأتي از ايران براي انجام مذاكرات دوستانه و  السلطنه نخست به دستور قوام 1300در بھمن 

زاده از  به درخواست قوام، تقي. انعقاد قراردادھاي سیاسي و بازرگاني با دولت شوروي به مسكو رفت
ً  در پايان اين مأموريت، تقي. برلین رھسپار مسكو شد و رياست اين ھیأت را بر عھده گرفت زاده مجـددا

 .او در اين شھر با يك دوشیزه آلماني ازدواج كرد. رھسپار برلین شد
یابي مجـدد  رويدادھايي مانند تثبیت اقتــدار رضــاخان، محـو شـدن سلسـله قاجـار، و سـپس انتخـاب غ

 14زاده براي ورود به پنجمین دوره مجلس شوراي ملي، عواملي بودند كه باعث شد وي به ســفر  تقي
به  1303ساله خود در آلمان خاتمه دھد و در تابستان  9ساله خود در اروپا و امريكا و از جمله به اقامت 

برو  زاده پس از حدود يك دھه دوري از كشور با فضــاي سیاسـي تــازه تقي. تھران بازگردد اي در ايــران رو
فدار  در مجلس پنجم اعضاي حزب جديد. شد ً جوانان تحصــیل كـرده در غـرب و طر التأسیسي كه عمدتا

یت مي انديشه زاده نزديـك  كردنـد، بـه تقــي ھاي غربي بودنـد و از مشــي جـدايي ديـن از سیاسـت تبع
به مـنزل . اين در حالي بود كه اين حزب از حمايت رضاخان نیز برخوردار بود. شدند بار  رضاخان حـتي يك
با وي » اصالحات و توسعه«زاده رفت و در زمینه تغییر سلطنت از قاجاريه به پھلوي در كشور و نیز  تقي

 .مشورت كرد
چون اسـتانداري، وزيرمختـاري، سـفارت و وزارت  تقي صب مھمـي  زاده در عصر رضا شاه پھلوي بــه منا

. كرد ھمكار نزديك او بـود ياد مي» اصالحات و توسعه«ھاي كه رضا شاه از آن به عنوان  در برنامه. رسید
بـه عنــوان  1308به توصیه تیمور تاش وزير دربار رضاخان والـي خراسـان شـد و در تـیر  1307وي در دي 

نه  1309وزير مختار ايران عازم لندن شد و در فروردين  به عنوان وزير طرق و شوارع ـ وزيـر راه ــ بــه كابی
او در ھمین سـمت . در مرداد ھمان سال با حفظ سمت وزير مالیه شد. السلطنه ھدايت راه يافت مخبر
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و موجي از لعن افكـار  15.قرارداد دادرسي را با شرايطي خالف منافع كشور تجديد كرد 1312بود كه در 
زاده تصـمیم ايـن قـرارداد را بـه عھـده رضاشـاه دانسـته و خـود را  تقي. عمومي را تا پايان به جان خريد

» عامــد و عامـل «او تلقــي كــرده اســت، ولــي طیـف وســیعي از نماينــدگان مجلــس او را » آلــت فعـل«
 .خواندند

مان سـال بـه عنـوان وزيـر  تقي زاده پس از انعقاد قرارداد تجديد دارسي از وزارت بركنار شــد و در دي ھ
زاده بــه  اما اين سمت دوامي نداشـت و تقــي. مختار رھسپار فرانسه شد و به تعبیري از ايران دور شد

 1314دلیل ناتواني در جلوگیري از نشر مطالب انتقادي علیه رضاشـاه در مطبوعـات فرانسـه، در مـرداد 
سپس به كمك حسین عالء سفیر ايران . او رھسپار برلین شد و يك سال در اين شھر ماند. بركنار شد
بان » سردنیس راس«در لندن و  مدرس ز رئیس مؤسسه مطالعات شرقي در لندن توانست بـه عنـوان 

ضاخان بـه تھـران بازنگشـت و . فارسي و تاريخ ايران به تدريس در دانشگاه بپردازد او تا پايان سلطنت ر
 .سال در دانشگاھھاي انگلیس به تدريس مشغول بود 6به مدت 

نه فروغـي  جنگ جھاني دوم، سقوط رضاشاه، اشغال ايران، تغییر فضاي سیاسي كشور، تشكیل كابی
 1320زاده در آبـان  تقـي.  زاده، دوباره او را به دنیـاي سیاسـت بازگردانـد و بر سر كار آمدن دوستان تقي

شد عد سـفیر كبـیر در آن كشـور  او در سـالھاي نیمـه اول دھــه . وزير مختار ايران در فرانسه و چندي ب
در رويــارويي بـا . المللـي فعــال بـود در دفاع از مواضع حكومت محمدرضا پھلوي در سازمانھاي بین 1320

ھاي حكومــت شــاه از روســیه در شــوراي امنیــت ســازمان ملـل،   حــوادث آذربايجــان و دفــاع از شــكوائیه
بـه عنــوان نماينــده  1326سفیر كبــیر ايـران در انگلسـتان شـد و در  1323او در . ھاي فراواني كرد تالش

زاده در مھر اين سال وارد تھران شد و در مجلس به خاطر  تقي. مردم تبريز به مجلس پانزدھم راه يافت
شور متھـم شـد به زيـان ك باني  نت و عاملیــت انگلیـس و ت او در . حمايت از تمديد قرارداد نفت بـه خیا

در اولین انتخابات مجلس سنا به عنوان يكي از سناتورھاي تھران  1328در . مجلس پانزدھم منزوي بود
سال از اين مدت از جمله دوره بحراني ملي شدن  6او . در اين سمت باقي ماند 1346انتخاب شد و تا 

زاده  تقـي.ورزيـد  صنعت نفت را رئیس سنا بودو در اين سمت با ملي شـدن صـنعت نفــت مخالفـت مي
به دلیل افشا شدن اسامي و اسرار فراماسونھاي ايراني توسط ساواك كه براي  1346سپس در سال 

تضعیف نفوذ انگلیس و تقويت نفوذ امريكا صورت گرفت، به بھانه كھولت سن، فعالیت سیاسـي را كنــار 
 1348بھمـن  8او در سالھاي پاياني عمر خود فلج و ويلچر نشین شـد و در . و خانه نشین شد 16نھاد 

 .سالگي درگذشت 92در 
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