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  سید حسن تقی زاده

  ناصرالدين پروين

  بي بي سي :منبع

.................................................  

، يکی ازبرجسته ترين چھره ھای بیش از شـش دھـه   )١٣۴٨بھمن  ٨تھران،  -١٢۵۶مھر ۵تبريز، (سید حسن تقی زاده 

ت و فعالیـت در حلقـه ای از   وی، پنج سال پیش از فرمان مشروطیت، کوشش ھای خود را با عضـوي . از تاريخ ايران است

روشنفکران تبريزی آغازيد و از آن پس تا ھنگام درگذشتش، در سیاست و روزنامه نگـاری و پـژوھش، از نـام آوران زمانـۀ     

  . خود بود

پدرش مال بود و خود او را نیز برای ماليی . خانوادۀ تقی زاده پس از جنگ ھای روسیه با ايران، از قفقاز به تبريز کوچیدند

محمد علـی تربیـت   : از جمله -روردند؛ اما به آموختن دانش ھای نو توجه نشان داد و سرانجام با جوانان روشنفکر تبريزپ

در نتیجـه، کتابفروشـی تربیـت بـا حضـور اينـان رونـق        . مأنوس شـد  -و میرزا يوسف اعتصام الملک و سید حسین عدالت

شوال  ١۵ -١٣٢٠اول ذيقعدۀ (میم دانش ھای نو ھمت گماشت يافت و مجلۀ گنجینۀ فنون با ھمکاری آن چھار تن به تع

١٣٢١.(   

اندکی بعد، وی به سفر در قفقـاز و عثمـانی   . دراين ھنگام، تقی زاده در مدرسۀ دارالفنون مظفری درس فیزيک می داد

مجلـس  و مصر پرداخت و در بازگشت، با مشروطه خواھان دمسـاز شـد و بـه نماينـدگی مـردم تبريـز در نخسـتین دورۀ        

  .شورای ملی رسید

نمايندۀ جوان تبريز، به زودی شايستگی خود را درسـخنرانی و سـازماندھی سیاسـی ظـاھر سـاخت و چـون نظرھـای        

راديکال ابرازمی داشت، شھرتی پیدا کرد و ھم از اين رو، با کودتای محمدعلی شـاه، نـاگزير شـد نخسـت بـه سـفارت       

  .جا، با نوشتن مقاله و سخنرانی، به مبارزه با استبداد صغیر بپردازد بريتانیا و سپس به تبعید اروپا برود و درآن

ايـن حـزب،   . در مشروطیت دوم، باز تقی زاده نمايندۀ مجلس شد و رھبری اعالم ناشدۀ حزب دموکرات را برعھده گرفت

مال ايـران را مـی   عدالت اجتماعی و کوتاه کردن دست بیگانگان و به ويژه، خاتمۀ اقتدار و دست اندازی روس ھـا بـه شـ   

  . خواست و با حزب حاکم اعتدال، در جدالی دايمی بود

قتل سید عبداهللا بھبھانی يکی از دو رھبر مذھبی جنبش مشـروطه خـواھی، تقـی زاده را در جايگـاه اتھـام قـرار داد و       

در ھمـین زمـان   . مخالفت ھای شديد شريعتمداران و دولت وقت با او، ناگزيرش ساخت که به اروپا و سپس آمريکا بـرود 

  .بود که جنگ جھانی اول در گرفت
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آنگاه، به درخواست دولت آلمان به برلین رفت و با گردآوری ايرانیان مخـالف بـا روس و انگلـیس، جمعیـت وطـن پرسـتان       

د ارگان مطبوعاتی اين جمعیت، مجلۀ کاوه بود که افزون بر تبلیغ بـه سـو  . را تشکیل داد) معروف به کمیتۀ ملیون(ايرانی 

   ).١٢٩٨مرداد -١٢٩۴بھمن (آلمان، مقاله ھای ارزنده ای ھم در برداشت 

با پايان جنگ، ياری مالی دولت آلمان قطع شـد و تقـی زاده بـا ھمراھـی محمـد علـی جمـالزاده، دورۀ دوم کـاوه را کـه          

  ).١٣٠١فروردين  -١٢٩٨بھمن (فرھنگی و بسیار غنی است، انتشار داد 

گشت، به کارھای پژوھشـی کـه اغلـب آنھـا را در آلمـان آغازيـده بـود ادامـه داد و نماينـدگی          چون تقی زاده به ايران باز

در مجلس پنجم از مخالفان تغییر سلطنت بود؛ ولی با سلطنت رضاشاه او را بـه والیگـری   . مجلس را نیز بر عھده داشت

منصـوب  ) خ ١٣١٢ -١٣٠٩(ارت مالیـه  و وز) راه(= ، وزيرمختاری ايـران در لنـدن، وزارت طـرق و شـوارع     )خ١٣٠٧(خراسان 

  . کردند

در سمت اخیر، اليحۀ تمديد قرارداد شرکت نفت ايران و انگلیس را به مجلس برد و سپس وزيرمختـاری ايـران در پـاريس    

شد؛ اما به سبب انتقادھای روزنامه ھای فرانسوی از رضاشاه و اين که تقی زاده خـود در مقالـه ای اصـالح    ) ١٣١٢-٣(

  . ان فارسی را نکوھید، مورد غضب رضاشاه قرار گرفت و اخراج شداجباری زب

، بار ١٣٢٠پس از شھريور ). ١٣١۵دی (ازآن جا به بريتانیا رفت و به تدريس زبان و ادب فارسی در دانشگاه لندن پرداخت 

ھـای بسـیاری بـرای     در اين سمت، وی کوشش. ديگر به سیاست رو کرد و وزير مختار و سفیر کبیر ايران در بريتانیا بود

  . تخلیۀ آذربايجان از نیروھای شوروی انجام داده است

وی، در پاسـخ استیضـاح يکـی از    . در بازگشت به ايران، مردم تبريز تقی زاده را به نمايندگی مجلـس پـانزدھم برگزيدنـد   

دولـت دکتـر مصـدق از     در جريان ملی شـدن نفـت،  . خواند» آلت فعل«نمايندگان، خود را در امضای تمديد قراردادن نفت 

  . اين اعتراف بھره برد

خ و از آن پس تا پايان حیاتش سناتور و يک دوره ريـیس آن   ١٣٢٨سید حسن تقی زاده، با تشکیل مجلس سنا به سال 

از او . سـال داشـت   ٩٢ھنگـامی کـه درگذشـت،    . وی به تدريس در دورۀ دکترای دانشکدۀ الھیات نیز مـی پرداخـت  . بود

  .ی ارزنده ای برجا مانده استنوشتارھای پژوھش

  


