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در  ش  ه �   1257 مهر   5 تقی زاده،   سيدحسن 
خانواده ای روحانی در تبريز به دنيا آمد� پدرش 
سيدتقی، امام جماعت مسجد بازارچه تبريز و 
شاگردان  از  و  زاهد،  و  عالم  مردی  مکتبدار، 
بود�  نجف  حوزه  در  انصاری  مرتضی  شيخ 
سيد حسن از چهارسالگی، و با راهنمايی پدر، 
خواندن قرآن كريم را آغاز و در پنج سالگی آن 
را ختم كرد� از هشت سالگی تحصيل مقدمات 
عربی و از چهارده سالگی تحصيل علوم عقلی، 
و  كرد  شروع  را  هيئت  و  نجوم  و  رياضيات 
اصول فقه را نزد ميرزا محمود اصولی و حاج 
فراگيري  كنار  در  وي  فراگرفت�  ميرزاحسن 
آمريکايی  مدرسه  در  قديم،  علوم  و  حکمت 
با علوم جديد آشنا شد و طب جديد و علم 
تشريح را دنبال مي كرد� گفته اند تقي زاده علوم 
پدر  از چشم  را دور  فرانسوی  جديد و زبان 
تربيت  محمدعلی خان  ميرزا  رفيقش  با  همراه 
نزد ميرزا نصراهلل خان سيف االطباء )پسر ميرزا 
تا  سال  پنج  مدت  به  سيف االطباء(  عبدالعلی 

سال 1278 دنبال مي كرد� 
تقي زاده از حدود سنين بيست سالگی، بر اثر 
ملکم  ميرزا  و  طالبوف  نوشته های  با  آشنايی 
تجددخواه  نويسندگان  و  ناظم الدوله  خان 
نظير  كشور،  از  خارج  فارسی  روزنامه های 
اختر، پرورش، ثريا، حبل المتين و حکمت، و 
كتاب های  و  كتاب های عربی چاپ مصر  نيز 
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تركی چاپ عثمانی، به علوم جديد غربی، انديشه های سياسی اروپايی، افکار آزادی خواهانه، و تجددطلبانه 
متمايل شد� تقي زاده با همکاری متجددان و دوستان آزادی خواهش، هفته نامة گنجينة فنون را منتشر كرد 
كه پس از يک سال و نيم انتشار، و ظاهراً بر اثر سفر تقی  زاده به خارج و شيوع وبا در ايران، تعطيل 
شد� تقی زاده سال 1284 به تبريز بازگشت و با تجربه هايی كه اندوخته بود به محافل پنهانی مبارزان 
ضداستبداد تبريزی پيوست� وي پس از پيروزی آزادی خواهان و افتتاح دورة اول مجلس شوراي ملي، 

 به نمايندگی از سوی طبقة اصناف تبريز انتخاب شد� 
تقي زاده را بايد چهرة  پر ماجرا و متفاوت ايران معاصر دانست� وي در فراز و فرود اوضاع سياسي ايران 
فعاليت  پناهنده شد،  ديگر كشورها  به سفارت  تهديد شد،   مسئوليت هاي خطير سياسي گرفت،   بارها 
مطبوعاتي كرد،  همسر اروپايي گزيد،  به فعاليت هاي پژوهشي دست زد و خالصه زندگي پرماجرايي را 
تجربه كرد� در برهه اي از زمان كه عرصه بر او تنگ شد به آمريکا و اروپا عزيمت كرد و در كتابخانه هاي 
آنجا به مطالعه پرداخت� او تا پايان حکومت رضاشاه به ايران نيامد و فاصلة  خود را با سياست حفظ 
كرد، اما با سقوط رضاشاه، مجدداً به دنيای سياست بازگشت� وي در آبان 1320 به سمت سفير ايران 
در لندن منصوب شد، در سال 1323 به مقام سفارت كبرا ارتقا يافت و در 1326 به ايران بازگشت و به 
عنوان نماينده مردم تبريز راهي مجلس پانزدهم شد� در اين دوران جو مجلس بيش از پيش پرتنش و 
خصومت آميز بود، جناحهای افراطی چپ و راست در برابر هم صف آرايی كرده بودند و تقي زاده نيز 
به خاطر سابقة مشاركت در تمديد قرارداد نفت، در نطق های جنجال برانگيز نمايندگان مخالف، آماج 

انتقادهای شديد قرار گرفت و به خيانت به كشور و عامليت انگليس متهم گرديد� 
تقي زاده در 1328 در نخستين انتخابات مجلس سنا، به عنوان يکی از سناتورهای تهران انتخاب شد� بار 
دوم سناتور تبريز شد و تا 1346 كه به سبب كهولت از كارها كناره گرفت، سناتور بود� مدت شش سال، 
كه بخشی از آن مصادف با سال های بحرانی نهضت ملی شدن صنعت نفت بود، وي رياست مجلس سنا 
را به عهده داشت و گاه در كنار شماری از سناتورها، در برابر فشارهای سياسی مخالفان دكتر مصدق، 
از وی حمايت مي كرد� او در سال های پايانی عمر، توان حركت را از دست داد و دچار فلج پا شد و در 
برخی مجامع با صندلی چرخدار ظاهر می شد� سرانجام در 8 بهمن 1348، در سن 92 سالگی در انزوا 
درگذشت� جنازه او از مسجد سپهساالر تشييع و از برابر ساختمان مجلس شورا عبور داده شد و در 

آرامگاه ظهيرالدوله دفن گرديد� 
تاريخ  ايران،  در  نجوم  و  تقويم  تاريخ  و  گاه شماری  دربارة  پژوهشي  تقی زاده،  تحقيقی  آثار  ميان  در 
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برخی مذاهب كهن در ايران و از جمله آيين مانی، تاريخ عرب جاهلی مقارن با ظهور اسالم و تتبعاتي 
از  واقع شده اند�  توجه صاحب نظران  مورد  با  و  دارند  بيشتری  اهميت  ناصرخسرو  و  فردوسی  دربارة 
نظر خاورشناسان غربی كه به ارزش و اهميت تحقيقات دانشمندان ايرانی با شکاكيت و احتياط توجه 
داشته اند، محمد قزوينی و سيدحسن تقی زاده جايگاه علمی متمايزی دارند� تقی زاده در عرصة انديشه، 
به ويژه در ديدگاه هايش درباره فرهنگ و تمدن غرب، با مخالفت های بسيار شديد، تقريبًا از همه سو، 
روبرو است� موضع او دربارة فرهنگ و تمدن غرب، تغيير خط فارسی به التينی، نخست بسيار تندروانه 
و نسنجيده بود� بعدها رسمًا اظهار پشيماني كرد و نگرش گذشته خود را به تندروی ايام جوانی و اشتياق 
وافر به اصالح و پيشرفت كشور نسبت داد� نخست می پنداشت كه صنعتی شدن كشور، پيشرفت علمی، 
آزادی سياسی و عقيده، رشد فرهنگی و آموزشی، از راه »اخذ بالشرط آداب و عادات فرنگ« و پيروي 
از اين شعار كه »ايران بايد ظاهراً و باطنًا، جسمًا و روحًا فرنگی مآب شود و بس« ميسر است� تقی زاده 
با ساده انگاری، و بدون عنايت علمي به تبعات تغيير خط، می پنداشت كه تغيير خط فارسی به التينی 
سوادآموزی را آسان خواهد كرد و راه را برای تحول فرهنگی كشور هموار خواهد ساخت� او بعدها به 
خطای خود پی برد و بارها و بارها با شهامت و صراحت، روش گذشته اش را نکوهش و ديدگاه های 
خود را تعديل و تصحيح كرد� در خطابه معروف باشگاه مهرگان گفت: »اينجانب در تحريض و تشويق، 

اولين نارنجک تسليم به تمدن فرنگی را در چهل سال قبل بی پروا انداختم«�
در  مؤثر  افراد  از  و  بود  سنا  مجلس  كتابخانة  در  ايرانی  مطالعات  منابع  مجموعه  ترين  مهم  بانی  او 
نشر  ناتمام( و  اسالم )طرح  دائرةالمعارف  ترجمه  ايرانی،  كتيبه های  متن  نشر  افست،  تأسيس چاپخانه 
نخستين كتاب  شناسی ها و فهرست های منظم به فارسی به شمار می آيد� در سياستگذاری و برنامه ريزی 

و سازماندهی فرهنگی طرف مشورت بسياری از دولتمردان و سازمان های دولتی بود�

به هر روي،  بيش از 2700 جلد كتاب از طرف اين رجل پرماجراي سياسي به دانشگاه تهران اهدا شده 
است كه در كتابخانه دانشکده ادبيات و علوم انساني نگهداري مي شود�


