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میرزا حســـن خـــان مشـــیرالدوله پیرنیا متولـــد ۱۲۵۱
درمسیر در تبریـــز ،از رجال نامی اواخر دوران قاجاریه اســـت.
تـــــاریخ سیاســـتمدار ،حقوقـــدان و تاریخنـــگار ایرانـــی ،فرزند
میـــرزا نصراهلل خان مشـــیرالدوله اولیـــن صدراعظم
بعـــد از انقالب مشـــروطه ایران اســـت .وی در دوران
جوانی برای تحصیل به روســـیه رفت و پس از کســـب
درجات علمی ،در ســـفارت ایران مشغول ب ه کار شد.
پس از چند ســـال از طرف پدرش که در آن دوران وزیر
امید اخوی
مدرس دانشگاه ،امور خارجـــه بود به ایـــران فراخوانده شـــد .او پس از
پژوهشگر تاریخ بازگشت به فکر تأسیس مدرســـه علوم سیاسی افتاد
معاصر ایران و بـــا افتتاح این مدرســـه باعث رشـــد و ترقی فرزندان
ایران زمین شـــد .وی با آغاز جنبش مشروطه خواهی
بـــه این جنبـــش پیوســـت و در تدوین نظامنامه انتخاباتی نقشـــی ب ه ســـزا
داشت .مشـــیرالدوله در دولتهای مختلف عهدهدار منصب وزارت بوده
و همچنین چهارکابینه به ریاســـت او تشـــکیل شـــده است مشـــیرالدوله تا
زمانی که در سیاســـت حضور داشت تعامالت مناسبی با دول قدرتمند آن
دوران مانند انگلیس ،آلمان و روســـیه برقرار کرد و هیچگاه کامالً به طرف
هیچکدام از این کشورها متمایل نشد .مشـــیرالدوله در سال  1305هجری
شمسی از سیاست کناره گرفت و به تحقیق و تألیف در تاریخ ایران باستان
مشـــغول شد و توانست آثار بسیار ارزشـــمندی را به یادگار بگذارد ایشان از
معدود رجال دوره اواخر قاجار و پهلوی اول بود که دوســـت و دشـــمن از او
به نیکی یاد کردهاند .میرزا حسن خان مشیرالدوله در تمامی مشاغل پاک
زیســـت و غبار تهمت و افترایی بر دامانش ننشســـت او بـــا اینکه در زندگی
از نظر مالی بســـیار تأمین بود ولی همیشـــه افراد فقیر و محروم جامعه را
هم در نظر داشـــت .سندی در این رابطه است که بسیار گویای حسن توجه
مشیرالدوله به افراد جامعهاش است.
متن ســـند نمـــره  23 – 84خرداد 1304خبر از کمیســـیون بودجه مجلس
مقدس شـــورای ملی دوره پنجم تقنینیه با مقدمـــه که در راپرت نمره 75
راجـــع به مســـتمری آقایان پیرنیا به عرض رســـید مواد ذیل را کـــه ثانیاً در
کمیسیون تصویب شده تنظیم و تقدیم میکند.
مـ ــاده اول  -وزارت مالیه مجاز اسـ ــت مبلغ چهار هزار و دویسـ ــت و بیسـ ــت و
شش تومان مسـ ــتمری آقایان آقا میرزا حسـ ــن خان پیرنیا و آقامیرزا حسین
خان پیرنیا و آقا میرزا ابوالحسن خان پیرنیا را ب ه ضمیمه مبلغ ششصد تومان
مصرف روشنایی مدرسه اسالمی یزد از اول فروردین  1304ضبط کند.
مـــاه دوم – وزارت مالیـــه مجـــاز اســـت مبلغ یکهـــزار و نهصد و شـــصت و
هشـــت تومان و نیم از محل اعتبار شهریه و مستمریات و روشنایی مدرسه
اســـامیه یزد را عالوه بـــر بودجه کل وزارت معـــارف از اول فروردین 1304
برای مصارف مدارس ملی یزد ،نائین به شـــرح ذیل حسب الحواله وزارت
معارف پرداخت کند.
کمک خرج مدرسه تدین یزد 360 :تومان
کمک خرج مدرسه عامیه ده مشیری 360 :تومان
کمک خرج مدرسه سعادت رضوی 172 :تومان
کمک خرج مدرسه اسالم یزد 120 :تومان
کمک خرج مدرسه اردکان 300 :تومان
کمک خرج مدرسه ذکور نائین 240 :تومان
بنا و تأسیس مدرسه انار نائین 416 :تومان
جمع کل  1968 :تومان
مخبر کمیســـیون بودجه فاطمی تاریخ طبع  23خرداد  )1( 1304این سند
بخوبی نشان میدهد که مشیرالدوله بخشی از مستمری خود را به مدارس
یزد و نائین اختصاص داده
و به مســـائل آموزشـــی این
مناطـــق کـــه بســـیار محروم
بودهاند ،کمک کرده است.
احمد سعیدی در خاطرهای
از مشیرالدوله اخالق واالی
او را این گونه شرح میدهد
«شـــبی در منـــزل مرحـــوم
پیرنیـــا در ضمـــن صحبـــت
بـــا مـــن فرمودنـــد فالنـــی
میخواهم از شما تقاضایی
بکنـــم و خیلـــی میـــل دارم
آن را بپذیریـــد و مرا ممنون
ســـازید .چنـــدی قبل شـــما
ســـفری از یکـــی از اســـتادان
فارسی برایم خواندید که از
مضمون آن خوشـــم آمد و
میل دارم هردو به آن عمل
کنیم و آن دو بیت این بود.
بگیتی دو کس را اگر دیدی /به گرد سر هر دو گردیدمی
یکی آنکه گوید بد من به من /دگرآنکه پرسد بد خویشتن
و مرحوم پیرنیا اضافه کرد میل دارم شما مرا انتقاد وعیب هایم را در زندگی
اجتماعی و سیاسی با صراحت کامل بیان کنید تا خود را اصالح کنم .به ایشان
عرض کردم چون شما را دوست دارم ونظر به خدمات سیاسی و اجتماعی که
در موقع زمامداری به کشـ ــور خودمان فرموده اید احترام میگذارم .سعیدی
اضافـ ــه میکند ایشـ ــان بسـ ــیار اصرار کردند من ناچار شـ ــدم بگویـ ــم و گفتم:
بسـ ــیاری از هموطنان شـ ــما را به اصطالح محافظـ ــه کار میدانند و میگویند
در امور کشـ ــوری شـ ــجاعت سیاسـ ــی ندارید و مالحظـ ــه نمیکنید)2(»....این
خاطره بیانگر این مسـ ــأله است که مشـ ــیرالدوله از انتقادهایی که به او میشد
دلگیر و ناراحت نمیشـ ــد بلکه این مسأله را باعث پیشرفت خود میدانست.
در مجموع میتوان گفت میرزا حسن خان مشیرالدوله مردی اخالقگرا چه در
سیاسـ ــت و چه در حوزه فرهنگ بود او از معدودترین رجال دوره قاجاریه است
که هم مردم و هم دستگاه حکومتی از او به نیکی یاد میکنند)3( .
پیرنیا یکی از مهمترین نویســـندگان کتب درســـی و یکـــی از تأثیرگذارترین
افراد در تأســـیس مدارس جدید در ایران اواخر دوره قاجاری بود .بیتردید
در حوزه پژوهشـــی تاریخ نـــگاری ایران میتوان پیرنیـــا را پدر تاریخ نگاری
مدرن ایرانی دانســـت .تا پیش از انتشـــار کتاب ســـه جلـــدی «تاریخ ایران
باستان» ،توسط وی ،هیچ یک از مورخین ایرانی نتوانسته بودند تا با پیروی
از شـــیوههای نوین تاریخ نـــگاری آکادمیک ،اثری قابل توجه و برجســـته را
بیافرینند .مرحوم باستانی پاریزی درباره اهمیت کتاب تاریخ ایران باستان
و جایـــگاه پیرنیا چنین مینویســـد« :باید بگوییم که حق مرحـــوم پیرنیا از
م شأن حق فردوسی و شاهنامه است».
جهت ایران باستان بر ملت ایران ه 
پیرنیا ،در  ۲۹آبان  ۱۳۱۴پس از چند سال بیماری چهره در نقاب خاک کشید و
در آرامگاه خانوادگی در امامزاده صالح تجریش به خاک سپرده شد.

به انگیزه سالگرد عزل اتابک اعظم

فراز و فرود قدرت
میرزا تقیخان امیرکبیر
ســـه ســـال و
نیـــم صـــدارت
میـــرزا تقیخان
فراهانـــی امیـــر
نظـــام مشـــهور
محمدعلیبهمنی
قاجار بـــه امیرکبیـــر
پژوهشگر تاریخ (،)۱۲۳۰ -۱۱۸۵
در تاریخنگاری ایرانـــی به یکی از نقاط
عطـــف تاریـــخ معاصـــر ایـــران تبدیل
شده اســـت .جدای از اغراق گوییهایی

که روایـــت اســـطورهای از امیرکبیر ارائه
میدهد ،میرزا تقیخان به نوعی نماد
تـــاش حکومت مرکـــزی بـــرای به زیر
سلطه درآوردن و مهار اشراف بود.
بـــا ســـقوط صفویـــه در ســـال 1148
هجری قمری ،اشرافیت و دیوانساالری
چند صدساله ایرانی دچار تزلزل شد و
دوران پر تالطم نادرشـــاه و عصر کوتاه
زندیه نیز نتوانســـت این دیوانســـاالری
را دوبـــاره بـــه قـــدرت ســـابق برگرداند.

عصر شـــهریاری آقامحمدخـــان قاجار
نیز هماره درجنگ گذشـــت و دیری نیز
نپایید .اما در دوران نزدیک به 40ســـال
شاهنشـــاهی فتحعلـــی شـــاه قاجـــار او
توانســـت اشـــرافیت ایرانی را در محور
خود و فرزندانش بازسازی کند .در کنار
دربار تهـــران ،شـــاهزاده عبـــاس میرزا
ولیعهد نیز با بهرهگیری از برخی رجال
باقی مانـــده عصر صفـــوی و زندیه ،در
تبریز یک دســـتگاه موازی ایجاد کرد که

به مکتب تبریز نیز مشـــهور شده است.
با درگذشت عباس میرزا در سال 1249
هجـــری قمـــری  1212-خورشـــیدی و
فتحعلی شـــاه در 1250هجری قمری-
 1213خورشیدی ،صحنه سیاسی ایران
دچار تحوالتی اساسی شد ،محمد شاه
با کمک و یاری میرزا ابوالقاسم فراهانی
قائم مقام ،وزیر و دستیار پدرش و سایر
رجال دستگاه تبریز و پروردگان عباس
میرزا ،توانست بر دربار تهران و علیشاه
ظلالســـلطان که چهـــره منتخب این
دربار بـــود ،فایق آید .طومار اشـــرافیت
به جای مانده از فتحعلیشـــاه و حتی
بســـاط قدرت بیشتر فرزندان و نوادگان
فتحعلیشـــاه برچیده شد ،محمدشاه
و قائـــم مقـــام ایـــران مـــدار گردیدند و
عصری تازه پدید آمـــد ،اما خیلی زود،
این دو نفر نیز با یکدیگر دچار اختالف
شدند و محمدشـــاه تصمیم به حذف
وزیـــر خود گرفت و بدیـــن ترتیب قائم
مقام با دستور شاه کشته شد.
با کشـ ــته شـ ــدن قائم مقـ ــام ،بقایای
دربـ ــار فتحعلیشـ ــاه بـ ــا سـ ــرکردگی
الهیارخـ ــان آصفالدولـ ــه دایـ ــی شـ ــاه
امیـ ــدوار شـ ــدند که بـ ــار دیگر بـ ــه قدرت
بازگردنـ ــد ،اما محمدشـ ــاه ارادهای دیگر
داشـ ــت ،او حاجی میرزا آقاسی معلم و
مربی خـ ــود را به صدارت عظما انتخاب
کـ ــرد .در  13سـ ــال صدارت حاجی ،سـ ــه
جناح رقیب در سـ ــاختار قدرت سیاسـ ــی
ایـ ــران پدیـ ــد آمدند ،جنـ ــاح اول :دولوها
و وابسـ ــتگان مـ ــادر شـ ــاه بودنـ ــد کـ ــه بـ ــا
محوریت شـ ــاهزاده بهمن میـ ــرزا برادر
تنـ ــی محمدشـ ــاه و آصفالدوله قدرت
گسـ ــتردهای داشـ ــتند در برههای بهمن
میـ ــرزا والـ ــی آذربایجـ ــان و آصفالدوله
والـ ــی خراسـ ــان گردیـ ــد و بدیـ ــن ترتیب
این جناح بـ ــه فتح نهایی قدرت بسـ ــیار
امیدوار شـ ــد .جنـ ــاح دوم بقایـ ــای دربار
فتحعلیشـ ــاه بود کـ ــه به ابتکار همسـ ــر
محمدشاه ملک جهان خانم (مهدعلیا
بعدی) در سـ ــودای قدرت بودند ،ملک
جهـ ــان خانم نوه فتحعلیشـ ــاه هم بود
و مـ ــادر او خواهـ ــر تنی حسـ ــنعلی میرزا
شجاعالسـ ــلطنه فرزند رشید و قدرتمند
فتحعلیشاه بود که به فرمان محمدشاه
نابینا شـ ــده بـ ــود ،بنابرایـ ــن ملک جهان
خانم توانایی زیادی در بسـ ــیج سـ ــاختار
قدرت به سـ ــود خود داشت ،جناح سوم
خود صدراعظـ ــم حاجی میرزا آقاسـ ــی
بود کـ ــه به اتـ ــکای حمایت شـ ــاه ،آن دو
جناح دیگر را مهار میکرد .در سالهای
پایانی پادشاهی محمدشـ ــاه ،با شورش
الهیارخـ ــان آصفالدولـ ــه و فرزنـ ــدش

حسنخان ساالر و متعاقباً عزل و تبعید
شـ ــاهزاده بهمن میـ ــرزا ،جنـ ــاح دولوها
تقریباً از قدرت حذف شـ ــدند ولی جناح
طرفـ ــدار ملک جهـ ــان خانـ ــم همچنان
قدرتمند بودند.
با درگذشت محمدشاه در سال 1264
هجری قمری  1227-خورشیدی ،قدرت
حاجی میرزا آقاسی نیز یک باره زایل شد
و حال بقایای اشرافیت فتحعلیشاهی
در پرتـــو پشـــتیبانی ملک جهـــان خانم
آماده قبضه کـــردن قدرت بودند .ملک
جهـــان خانـــم در کنار خـــود ،برادرانش
و خانـــات طایفـــه قوانلـــو را داشـــت که
داییزادگان آقامحمدخان بودند ،افزون
براین بازماندگان رجال متقدم قاجاریه
از خاندانهای :هدایت ،مستوفی ،نوری،
ســـپهر و ایروانی ....همگی در کنار ملک
جهان خانم گردآمدنـــد و حتی در دوره
انتقالی درگذشت محمدشاه تا رسیدن
ناصرالدین شـــاه بـــه تهران ،مجلســـی
بهنـــام مجلس امرای جمهور تشـــکیل
داده و ملـــک جهان خانم که حال دیگر
مهدعلیا خوانده میشـــد را به ریاســـت
مجلس امرای جمهـــور انتخاب کردند،
گویـــا این رجال دیگر برای شـــاه جدید و
نوجوان یعنی ناصرالدین شـــاه  16ساله
حســـابی باز نمیکردند و در خیال خود
قدرت را در دســـتان خویش میدیدند،
اما ناصرالدین شـــاه با بقایای دســـتگاه
تبریز عباس میرزایی و شاگردان و یاران
قائم مقام مرحوم ،به تهران میآید و در
نخستین گام ،یکی از بازماندگان مکتب
تبریز یعنی میرزا تقیخان فراهانی را به
صدارت عظمی انتخاب کرد.
ناصرالدین شـــاه با انتخـــاب میرزا
تقیخـــان خود را از شـــر سرســـپردگی
مادر و اشـــراف نجـــات داد و در عوض
بـــر اقتـــدار دولـــت مرکزی تأکیـــد کرد.
میرزا تقیخان بهتریـــن انتخاب برای
ناصرالدین شـــاه بـــود ،او نیز همچون
ســـلف خود حاجی میرزا آقاسی هیچ
پایگاه اشرافی خاصی نداشت و داخل
زد و بندهای درباری نبود و تنها به شاه
وفاداری داشـــت ،حاجی میرزا آقاسی
سیزده ســـال کابوس اشـــراف بود ولی
حال میرزا تقیخان کابوسی بزرگتر بود
زیرا او افزون بـــر اینکه مانند حاجی به
شـــاه وفادار بود با اشـــراف به مراتب از
حاجی سختگیرتر بود ،میرزا تقیخان
قدرت شاه جوان را تثبیت کرد و اشراف
را مهـــار کـــرد و همچنیـــن دســـت به
اصالحاتی گسترده زد که قدرت اشراف
را تهدیـــد میکرد ،ناصرالدینشـــاه در
همـــه این مـــوارد حامی و پشـــتیبان او

بود امـــا دو نقطه ضعف ،امیرکبیر را از
چشم شاه انداخت.
ناصرالدینشـــاه برخـــاف ســـنت
صدها ســـاله شـــکل گرفتـــه در تاریخ
ایران ،نخستین شـــاهی بود که دست
از کـــور کـــردن رقیبـــان و مدعیـــان
ســـلطنت برداشته بود ،اما امیرکبیر با
وجـــود این لطف شـــاه ،بازهم مدعی
و رقیـــب ســـلطنت یعنـــی شـــاهزاده
عبـــاس میرزا ملـــک آرا برادر شـــاه را
مـــورد حمایت ویـــژه خود قـــرار داده
بود ،از ســـویی دیگر امیرکبیر به شـــاه
بســـیار ســـختگیر بـــود در جایـــی به او
تلنگـــر میزنـــد و در واقع بـــه نوعی او
را تحقیـــر میکنـــد که اگر من نباشـــم
چگونه شاهی میکنی؟ در جایی دیگر
نقل اســـت که به او پیشـــنهاد کشـــتن
مـــادرش را میدهد ،در این شـــرایط
ناصرالدینشـــاه که با هـــوش فطری
خویش میـــرزا تقیخان را برکشـــیده
بود تا اشـــراف و حتی مادرش را مهار
کنـــد از خود میرزا تقیخان احســـاس
خطـــر کـــرد و در ســـال  1268هجری
قمری –  1230خورشـــیدی با تحریک
اشـــراف ناگزیر بـــه عزل وی شـــد .در
مرحلـــه پـــس از عـــزل امیرکبیـــر نیز،
یک رخداد مهم دیگر ســـند تبعید او
را امضـــا کرد ،روسها بـــرای حمایت
از میـــرزا تقیخـــان مداخلـــه کردنـــد
و این مداخله خشـــم شـــدید شـــاه را
برانگیخـــت و بدیـــن ترتیـــب میـــرزا
تقیخان بکلی از چشم شاه افتاد .در
تحوالت بعدی ،دسیســـههای اشراف
راه را برای کشته شدن میرزا تقیخان
هموار کرد و بدین ترتیب ایران از یک
وزیر کاردان و الیق محروم گردید .اما
ناصرالدینشاه تسلیم قدرت اشراف
گردیـــد و نمـــاد آنان یعنی میـــرزا آقا
خان نوری را به صدارت انتخاب کرد.
هفت ســـال پس از کشـــته شـــدن
میرزا تقیخـــان ،ناصرالدینشـــاه به
توصیههـــای وی مبنی بر ســـلطنت با
اراده خود عمل کرد ،میرزا آقاخان را
عزل کرد و خود بدون دخالت کسی به
ســـلطنت ادامه داد .سالهای بعدی
سلطنت ناصرالدینشاه با تردید وی
در میانه ادامه سنت حکمرانی ایرانی
و اصالحات همراه بود و بدین ترتیب
ایران دوران ناصری اصالحاتی مهم
را بـــه خود دیـــد که امیرکبیر پیشـــگام
آن بود اما این اصالحات به سرانجام
نهایـــی نیز نرســـید و در میانـــه عزم و
تردیـــد و در برابـــر انبـــوه مشـــکالت و
تنگناها عقیم ماند.

یادی از واپسین عضو
نسل طالیی فرهنگ نویسی

از درگذشت دکتر سیدمحمد دبیرسیاقی چهل روز گذشت

دکتـــر محمـــد
دبیرسیاقی۴اسفند
 ۱۲۹۸خورشـــیدی
در محلـــه گلبینـــه
قزوین به دنیا آمد.
محمد تاج احمدی نســـب پـــدریاش
دانشجوی دکترای تاریخ بـــه سیدســـیاق،
دبیـــر و خوشنویـــس شـــهیر دوران
فتحعلیشاه میرسید و از جانب مادری،
نواده میرزا ابوالقاســـم مالباشی ،روحانی
مشـــروطهخواه املشـــیتبار ،محســـوب
میشـــد .جد اعالی خاندان دبیرسیاقی،
فتحاهلل قزوینی بود .این خاندان ،از جمله
عشـــایر شـــیعه لبنانی بودند که در دوران
صفـــوی و به دعوت شـــاهعباس صفوی،
به پایتخـــت (قزوین) آمدنـــد .فرزندان و
نوادگان میرزا فتحاهلل عالوه بر تحصیالت
حـــوزوی ،در مناصب دیوانی نیز بهعنوان
دبیر و مستوفی مشغول به خدمت بودند.
پدربزگ دبیرســـیاقی خوشنویس و رجل
خوشـــنام قزوینی اوایل دوران قاجار بود.
از میان فرزندان او سیدحسن دبیرسیاقی
ملقب بـــه دبیرالممالک (عموی محمد
دبیرســـیاقی) از رجال نامـــدار قزوین بود
که در ســـالهای  ۱۲۸۸تا  ۱۳۱۸عهدهدار
مناصـــب حکومتـــی و دولتـــی در قزوین،
گیالن ،زنجان ،اصفهان و ثالث بود.
محمد دبیرســـیاقی تحصیـــات پایه
را در قزویـــن گذرانـــد .او از مشـــهورترین
فارغالتحصیالن مدرسه امید (نخستین
مدرســـه نوین قزوین) بود و از سال 1317
درهمان مدرسه معلم درس حساب بود.
در ســـال  ۱۳۱۸دانشجوی دانشگاه تهران
شد و ششســـال بعد ،با مدرک دکترای
ادبیـــات ،فارغالتحصیل گردید .یکســـال
ن ایرانشناســـی شـــد و
بعـــد عضو انجم 
بعدتر به استخدام وزارت دارایی درآمد.
هرچنـــد اگر زمانـــه اوضاع بســـامانی
داشـــت ،امثـــال او بـــه جـــای کارمنـــدی،
میبایست وقت خود را به تحقیق و تتبع

میگذراندنـــد ،امـــا مصاحبهای بـــا دکتر
پرویز ناتـــل خانلری که در یغما منتشـــر
شد ،بخوبی نشـــان میداد که درآن زمان
بلند آوازگانی چون محمد قزوینی ،علی
اکبردهخدا ،محمد تقی بهار و سیدحسن
تقـــیزاده بـــا آن همه ســـابقه سیاســـی و
فرهنگی بـــه دفعات گرفتـــار بحرانهای
معیشـــتی میشـــدند و همین مسأله نیز
باعث انجام کارهایی خالف طبع ایشـــان
میگردید.
محمد دبیرســـیاقی ،هرگز نســـبت به
فرهنـــگ ،تاریـــخ و تحفـــظ دغدغههای
علمی خـــود بیتفـــاوت نبـــود و در تمام
طول دوران حیات خود ،هرگز همکاری با
نهادها و مجموعههای علمی و فرهنگی
را متوقف نکرد .تدریس در دانشـــگاههای
تهـــران ،قزویـــن ،پکـــن و قاهـــره ازجمله
ســـوابق آموزشی مهم ایشـــان محسوب
میشد.
دکتر دبیرسیاقی را به لحاظ تسلط بر
نسخ تاریخی و متون ادبی کالسیک ایرانی
باید در تراز نامهـــای بزرگی چون محمد
قزوینی و مجتبی مینوی قرار داد .ایشـــان
و مرحوم ایـــرج افشـــار ،در جرگه آخرین
بازماندگان نســـلی بودند که آراستن کالم
به زیور طبع را در محضر چهرههایی چون
عالمه دهخدا ،تقیزاده ،محمد قزوینی،
بهار ،بدیعالزمان فروزانفر ،سعید نفیسی
و ...آموختند .تصحیح صدها اثر از متون
مهم ادبی و تاریخی ،نگارش دهها کتاب
و مقاله مهم و پرارجاع ،محصول حســـن
بهرهگیری این مصحح و پژوهشگر بزرگ
از محضر این چهرهها است.
امـــا شـــاید ،مهمترین دلیل شـــهرت
دبیرســـیاقی حضـــور وی بهعنـــوان یکی
از اعضـــای اصلـــی گروهی بـــود که تحت
راهبـــری دکتر محمد معین مســـئولیت
تدویـــن ،تکمیـــل و انتشـــار فیشهـــای
باقیمانـــده از «لغتنامـــه دهخـــدا» را به
توصیهشخصایشانبرعهدهداشتند.

دبیرسیاقی که پیش از همکاری با دکتر
معیندر«مؤسسهلغتنامه»حدود۹سال
بیـــن ســـالهای  ۱۳۲۶تـــا  ۱۳۳۴با عالمه
دهخدا در تدوین و گـــردآوری فیشهای
حـــروف «ظ»« ،ض»« ،ل» و «پ» و
پس از آن ۱۱ســـال با دکتر معین در انتشار
بقیـــه مدخلها همـــکاری داشـــت .پس
از فـــوت دکتر معین ،مســـئولیت تکمیل
لغتنامه نیز به عهده دکتر جعفر شهیدی
و پس از آن برعهده مرحوم دبیرســـیاقی
قـــرار گرفت.امـــا آنچه کمتر درمـــورد کتر
دبیرسیاقی مطرح میشـــود ،تالشهای
قابـــل توجـــه و شایســـته احترام ایشـــان
بـــرای نـــگارش فرهنگنامههـــای بهروزتر
پـــس از تجربه همکاری در پروژه ســـترگ
لغتنامهدهخدابود.فرهنگنامههایچراغ
هدایـــت ،آننـــدراج ،غیاثاللغات ،لغت
فرس ،ملخصاللغات ،نامها و صفتها
و پســـوندهای فرهنـــگ لغات التـــرک ،از
فرهنگنامههـــای تصحیح شـــده توســـط
ایشاناست.
دکتر دبیرسیاقی همچنین با همکاری
جعفر شهیدی و حســـن احمدی گیوی،
لغتنامـــه فارســـی را تألیف نمـــود و برای
نگارش مدخلهای دانشـــنامه ایرانیکا با
مرحوماحسانیارشاطرهمکاریکرد.
توگویـــی کـــه
بنده[نگارنـــده] در گف 
چند ســـال پیـــش با مرحوم دبیرســـیاقی
داشـــتم ،متوجه نگاهی جالب در رویکرد
ایشـــان به انتشـــار کتب مرجع و نقش آن
در شـــکلدهی به مناســـبات اجتماعی و
سیاســـی جامعه شـــدم ،که به گفته خود
مرحوم دبیرسیاقی ،مهمترین درسی بود
که از عالمه دهخدا آموخته بود.
دکتردبیرسیاقی،عمیقاًاعتقادداشت
کـــه بخـــش قابلتوجهـــی از کنشهـــای
هیجانی و احساســـاتزد ه مـــردم و حتی
گروههـــای نخبـــه و روشـــنفکر و اثرگـــذار
جامعه ناشـــی از فقدان شـــناخت دقیق
و عمیـــق آنهـــا ،از ظرایـــف و اقتضائـــات

ی است که نقش مهمی
فرهنگی و تاریخ 
در شـــکلدهی بـــه الگوهای ناخـــودآگاه
جمعی و بازتولید هویت اجتماعی دارد.
درواقع «ارزیابی شتابزده» و «تحلیلهای
فاقـــد تعمق و دوراندیشـــی» کـــه عمدتاً
باعث ســـطحینگری و سببساز هدایت
جامعـــه بـــه کجراهههـــا میشـــود ،هیچ
معلولی مهمتر از فقدان شناخت عمیق
و دقیـــق پارادایمهای معناســـاز و عناصر
اثرگذار در شـــکلدهی به هویت فرهنگی
و بومـــی مـــا را نـــدارد و ایـــن مهم میســـر
نخواهد شد ،مگر بواسطه مطالعه دقیق
متون تصحیحشـــده و مرجع تاریخ خرد
و کالن تاریخـــی .این رویکرد باعث شـــده
چه رههایـــی نظیر مرحـــوم ایرج افشـــار،
احسان یارشاطر شـــاخهای نوین و تراز در
رشته «ایرانشناسی» ایجاد کنند که اتکای
ی بود که
اصلی آن به متون تاریخی و کهن 
با الگوهای مدرن و بدیع تصحیح شدهاند.
اما دومین نکته درسآموزی که در منش
ومرامدکتردبیرسیاقیمشهودبود،عالقه
به سرزمین زادگاهش قزوین و اهمیت به
تاریخ بومی آن بود .او درشـــرایطی که این
امکان را داشـــت که همچون برخی دیگر

از همشـــهریان خود ،زندگـــی در پایتخت
و بهرهمنـــدی از مواهـــب آن را بـــ ه مثابه
«فرصتی در دسترس» تلقی کرده و از آن
بهرهمند گـــردد یا از آن فراتر بـــرای ادامه
فعالیت خـــود از کشـــور خارج شـــود ،اما
هرگز پیوند خود با سرزمین آبا و اجدادی
خود قزوین را قطع نکرد و عالوه بر اقامت
دائمی در این شـــهر بخش مهمی از توان
و تخصـــص خود را مصروف بازشناســـی
و بازخوانـــی تاریخ و هویـــت بومی قزوین
نماید.
فرهنگپژوهـــان و مورخـــان بخوبـــی
میدانند که گذاشـــتن عمر و وقت برســـر
تحقیق و پژوهـــش روی تاریخ بومی (آن
هم در مقیاســـی وســـیع و عمیـــق) جز با
عشـــقی وافـــر و عالقهای بیدریغ میســـر
نخواهدبود.
اغـــراق نیســـت اگر بگوییـــم با مرگ
دبیرســـیاقی ،ایـــران واپســـین بازمانـــده
سالهای شـــکوفایی فرهنگنامهنویسی
و ایرانشناســـی ســـندمحور را از دســـت
داد .چهرههایی نظیر دکتر دبیرســـیاقی،
دکتـــر یارشـــاطر و ایرج افشـــار بواســـطه
تسلط شگفتانگیزشان بر گستره وسیع

موضوعـــی اســـناد ،کتب و نســـخ خطی
تاریخ پربار ایران ،در طول دوران فعالیت
حرفـــهای خود توانســـتند مجموعههای
گرانســـنگ و ذیقیمتـــی از مواریـــث
تاریخی این مرزوبـــوم را برای محققان،
پژوهشـــگران و آیندگان در قالبی آراسته
و تصحیح شـــده به یـــادگار بگذارند .این
بزرگان بخش قابل توجهی ازاین آثار را در
دورانی تدویـــن و تألیف کردند که خبری
از دانشـــنامههای مجـــازی و پایگاههـــای
اطالعاتـــی آنالیـــن نبـــود و گاه مجبـــور
میشـــدند برای تهیه یک نسخه یا سند،
هزاران کیلومتـــر را طی کنند و بواســـطه
ارزش و احترام زیادی که برای مخاطبان
خود قائل بودند ،بخش زیـــادی از زمان
خـــود را در آرشـــیوها و مخزنهای مراکز
مختلف بهدنبال یافتن قرائن و شواهد و
اسنادتاریخیصرفمیکردند.
آنها کـــه تجربه همـــکاری (ولو در حد
یک مصاحبه شـــفاهی وغیرتخصصی)
با این بزرگان داشـــتند ،گاهی از سر جهل
یا نادانستگی ،این «احترام به مخاطب»
را وســـواس نابجا ،تلقی میکردند .به یاد
دارم یکـــی از روزنامهنـــگاران مطـــرح که
برای مصاحبه با دکتر دبیرسیاقی خدمت
ایشانرسیدهبود،ازاینکه،ایشانبابازبینی
نسخه ویرایش شده مصاحبه ،دهها غلط
دستوری و محتوایی از نسخه نهایی گرفته
بود ،شدیداًدلخور شدند.
خأل این «روحیه پژوهشـــی» که در کار
امثال دکتر دبیرســـیاقی دیده میشـــود،
یکـــی از مهمترین آفتهـــای آثار قلمی
تخصصـــی و محتوایـــی زمانـــه ماســـت.
در عصـــری کـــه عمق دانش و شـــناخت
دانشجویان ،روزنامهنگاران و حتی برخی
از اســـتادان دانشـــگاههای ما محـــدود به
گوگل ،ویکیپدیا و پایاننامههای ازپیش
آماده شده اســـت ،آسیب ناشی از فقدان
چنین اســـتادانی بیش از پیش احســـاس
میشود.

