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اشخاصي كه در مشروطيت سهمي داشتند

از يادداشتهاي سيد حسن تقيزاده

يكي اگر بپرسد سهم بزرگ در نهضت مشروطه عايد چه كسيي اسيت بيه
عقيدة من هيچكسي بيش از مرحوم آقا سيد عبداهلل بهبهاني سهمي نيدارد و آقاا
ميرسيد محمد طباطبائي اين دو نفر مجتهد طهران ،ولي بهبهاني خيلي خيلي بلكه
صد برابر سهمش زيادتر است ،اينها اول سه نفر بودند .يكي شيخ فضلاهلل بود كه
بعدها منحرف شد.
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ابتدا از طهران صدا بلند شد بر ضد عينالدوله كه صدراعظم بود .ولي اگير
آقا سيد عبداهلل نبود مشروطيت نبود .او فوقالعاده عاقل و مدبر و رشيد بود .واقعاً
رشادت فوقالعادهاي داشت .عجب اين بود در ابتدا عوام به آقيا سييد عبيداهلل آن
اعتقاد را نداشتند .در آن رژة توتون و تنباكو كه مردم قيام كردنيد بير ضيد رژه و
حاجي ميرزا حسن شيرازي كه در سيامره مينشسيت آخيرح حكيم بيه تحيريم
تنباكو كرد ،آقا سيد عبداهلل كه هميشه با دولت سازح داشيت رفيت بيامي منبير
قليان كشيد .آقا سيد محمد طباطبائي پدر آقا سيد محمدصادق پييش مييرزا در
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خوانده بود .مردم به او اعتقاد داشتند .او غير از درستي و پياكي چييزي نداشيت.
جرأت و تدبير نداشت ،آقا سيد عبداهلل با آن رشادت و فهميش غيير از اينكيه در
درستكاري شهرت نداشت اگر اين نبود ميشد امام ،يعني اين قابليت را داشت امّ
اينكه از پول تاحدي نميگذشت.
در زمان رژي كه ناصرالدين شاه اينقدر جد و جهد داشت آن را عملي كند
علما بر ضدح بلند شدند .مجتهد بزرگ طهران حاجي ميرزا حسن آشتياني بود.
ناصرالدين شاه گفت :بايد جمع مخالفين را بههم بزنيد .او اسبانش را جمع
كرد كه از طهران برود ،ريختند به ارگ دولت بر ضيد ناصرالدينشياه تيرانيدازي
شد ،آخر دخانيات را بههم زدند .ميرزا سيد عبداهلل كه تازه به دوران رسيده بود با
جرأت و جسارت رفت بامي منبر قليان كشيد .اين بود كه مردم به او قائل نبودند
ولي كمكم اعتبار و حيثيت پيدا كرد .در همان ابتداي مشروطيت هم اعتبارح بيه
اندازة سيد محمد طباطبائي نبود.
در نهضت مشروطيت او با جرأت و تدبيري كه داشت رفت خانة آقا سييد
محمد طباطبائي و با او عهد اتحاد بست و كار پيش رفت .به عقييدة مين از ييك
جهات سهم او نود درصد بود ولي تأثير آقا ميرسيد محمد طباطبائي در بين ميردم
خيلي بود .در اوايل حاج شيخ فضلاهلل نوري هم با اينها بيود .ايين حجيال ث ثيه
باعث قدرت و قوت اولي بود كه بر ضد عينالدوليه قييام كردنيد .او هيم خيليي
زمخت بود ،هيچ ترسي نداشت.
پدر جمالزاده هم تكيهاح بر سيد عبداهلل بود ،واعظها بامي منبر ميرفتند
و مردم را تحريك ميكردند كهاخرح منجر به مهاجرت به شاه عبيدالعظيم شيد.
همين جمالزاده نقل ميكرد به من ،آن وقتي كه مردم در مسجد جامع جمع شده
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بودند ،علما هم دور آقا سيد عبداهلل جمع بودند .عينالدوله حكم كيرد مسيجد را
محاصره كردند .آخر آدم كشته شد .اينها رفتند بامي مسيجد تيير انداختنيد هميه
فرار كردند ،دررفتند .جمالزادة فعلي با پدرح همهجا ميرفت گفت از بامي بام
رفتم نگاه كردم ديدم همه دررفتهاند جز اقا سيد عبداهلل كه مثل كوه پابرجا ايستاده
بود و حركت نكرد تا به مظفرالدين شاه نوشتند كه ما در اين شهر نميمانيم .دفعة
دوم به قم رفتند خيلي غوغا شد كه دنبالهاح در كتابها هست.
در مجلس اول در هر وميتيي بير ضيد مسيتبدين اقيدام شيد .قوامالمليك
شيرازي را از شيراز كندنيد .از تنكيابن سيپهدار و از رشيت حياجي خميامي ،از
اصفهان ظلالسلطان را برداشتند .قوامالملك شيرازي در شيراز غوغيا ميكيرد .در
اراك حاجيآقا محسن عراقي ،در زنجان م ّ قربانعلي.
قوامالملك را از شييراز كندنيد آميد طهيران ،دوسيتانش هيم پيول خيرج
ميكردند .آخوندها را ديد پيش شاه و علما رفت عاقبت كارح را درست كرد كه
برگردد .محمدعليشاه هم دستخط داد كه برگردد برود آنجا .نظر رئيس مجلس
شوراي ملي را هم جلب كرد .آقا سيد محمد  .غيره راضي شدند.
يك روز آمد مجلس كه خداحافظي بكند من مخالفت كيردم .هميه كاسيه
كوزه را بههم زديم .گفتم حام مردم شيراز حكم آن بچه را دارند كيه جگير او را
براي معالجة كسي ميخواستند پدر و مادرح را پول داده راضي كردند ،حكيم از
مجتهد هم گرفتند كه ببرند بكشند .آن بچه ميگفت پناهگاه بچيه آغيوح پيدر و
مادر است و شكايت را هم پيش حاكم شرع ميبرند آنها مرا از خود راندند ،ايين
هم حكم به قتل من داده است ،اين سخن اينقدر تأثير كرد كه بههم خورد.
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بعد مرحوم ميرزا ابراهيمآقا تبريزي كه دست راست من بود و به من خيلي
اعتقاد داشت آدم خيلي باجرأتي بود خيلي هم شوخ؛ هرچه ميخواست به م هيا
و روحانيون ميگفت .رفت پيش آقا سيد عبداهلل گفت :آقا ما هميشه با شما همراه
بودهايم مرد مردانه بيا اين پول را از اين شخص نگير و او گفت پس ميدهم .پنال
هزار تومان گرفته بود پس داد .او خوب ميدانست كه اگير ميا نباشييم بيهكار او
رخنه وارد ميشود .سهم او به واسطة شجاعت و رشادت خيلي بيشتر است.
ميرزا علياصغرخان اتابك روزي كه كشته شد دستش در دست آقيا سييد
عبداهلل بود .از مجلس درآمد بيرون تير خورد به آقا سيد عبداهلل تيير نخيورد .آقيا
سيد عبداهلل بهبهاني برگشت به طرف مجلس گفت مردكه مرد .فردا صبح كه بلند
شد گفت كالسكهاح را ببندند .گفت برود ملهزار .حاجي معينالتجار بوشهري را
گفت صدا كن همين كه آمد نشاند در كالسكه .بعد گفت برو سهراه امينحضيور.
حاجي امينالضرب پدر مهيدوي را صيدا كننيد هير سيه را بيا خيودح بيرد بيه
بهارستان .گفت همين اآلن بايد مجلس را منعقد ساخت .ميان مردم شور و شير و
وحشت افتاده است مجلس از ميان ميرود .صبح بود مجلس را منعقد كرد .ناطق
زبردستي بود .گفت صدراعظم كشته شد كشته شده باشد هرچيه هسيت مجليس
است .در توپ بستن مجليس كيه گرفتيار شيد ريشيش را كنيده بودنيد و انيواع
جراحت داشت .ابداً خم به ابرو نميآورد .وقتي او را پيش محمدعليشياه بردنيد
به او گفت پادشاه هستي بده ما را بكشند حق نداري بيه ميا تيوهين بكنيي .از او
اينقدر م حظه داشتند كه فرستادند به كرمانشاه تا آخر از آنجا رفت.
آقا سيد محمد طباطبائي را هم ريشش را كندند و زياد زدند .در تمام دورة
مجلس تمام قدرت و قوت مجلس از آقا سيد عبداهلل بيود .او قائمية مشيروطيت
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بود .از آقا سيد عبداهلل بهبهاني گذشته آقا ميرسيد محمد طباطبائي كه گفتيه شيد،
آنطوري كه در ذهنم ترتيب دادم در طهران اين دو نفير در اول كيار و در عيراق
هم آخوند آقا م ّ كاظم خراساني و اقا شيخ عبيداهلل مازنيدراني و حياجي مييرزا
حسين حاجي ميرزا خليل طهراني كه [در] در

بر آنها تقدم داشت اينها سه نفر

بودند ،اما مخالف بزرگي داشتند كه آقا سيدكاظم يزدي بود .پسيرح اآلن در اول
ملهزار محضر دارد كه آدم خيلي خوبي است .اين مدعي آنها بود .اين هم خيليي
مقلد داشت ولي قوت مشروطه و تكيهگاه مشروطيت آخوند م كاظم خراساني و
آن دو نفر ديگر بودند.
در مجاهده و جنگ براي مشروطيت مقاومت آذربايجان قابيل توجيه بيود.
ستارخان و باقرخان در تبريز قيام كردند .آنجا سهم عمده به ستارخان مييرسيد.
اينها البته عوام بودند يعني بعضيها سواد هم نداشتند .ستارخان باصداقت بيود و
در جنگ شجاعت و استقامت داشت .باقرخيان چنيدان ارزشيي نداشيت .از ايين
طرف هم از گي ن سپهدار كه آخرح سپهسامر شد و سه نفر همدستان او ،خود
سپهدار تنكابني اعتقاد زيادي نداشت ولي در دست آن سه نفر بود چون او مقيام
بزرگي داشت و سپهدار بود .آن سه نفر عبدالحسينخان معزالسيلطان كيه خيليي
فوتكار بود .بعدها سردار محيي شد و ميرزا عليمحمدخان تبريزي (تربيت) كيه
دو برادرح ميرزا رضاخان و غ معليخان تربيت زنده هستند .در همة كتابها هيم
به اشتباه خواهرزادة من ناميده شده درصورتي كه او بيرادرزادة مييرزا محميدعلي
خان تربيت شوهر خواهر من بود.
اعتقاد من دربارة يپرم (شايد به مسلمانان ما خوح نياييد) او اصي ً نظيير
ندارد قابل قيا

به هيچكس نيست .مرد بسيار بسيار شجاع شبيه ناپلئون بود .اگر
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او نبود همة زحمات از ميان رفته بود .او ديگر داستانش خيلي مفصل است .گفتم
انق ب كه شد سپهدار كه جزو مستبدين بود با عينالدوله سازح نكرد رفيت بيه
تنكابن .اينها كه قيام كرده رشت را گرفتند فرستادند سپهدار را آوردند بيه رشيت
شد رئيس اردو .آدم باشجاعت بود و اسم و رسم داشت .كار تنهيا بيا مجاهيدين
نميگذشت .بعد آمدند طهران را گرفتند.
ازطرف ديگر حاجي عليقليخان سردار اسعد كيه او هيم سيهمش زيياد
است ،از سپهدار هم بيشتر است گويا كمتر كسي اين را ميداند .ايين بختياريهيا
خيلي سرشان به انگليس بستگي داشت چون راه لينچ از راه بختياري ميگذشيت
از زمان ناصيرالدين شياه كمپانيهيا حقيي بيه آنهيا ميدادنيد كيه آن را سي مت
نگهدارند .بعد كه نفت پيدا شد به اينها سهامي دادند كه اينها دودستي حامي كيار
نفت باشند ،در ميان بختياريها اين تنها مرد دانا و محكم بود .اينها با انگليسهيا
ارتباطي داشتند ،اگر انگليسها به گوح اينها چيزي ميگفتند قبول ميكردند .اين
را كم كسي ميداند .اين حاجي عليقليخان سردار اسعد هميشه در پياريس بيود.
آنجا مينشست .من او را در آنجا ديدم .در رشت غوغيا شيد .سيتارخان هيم در
تبريز بود .مرحوم مخبرالسلطنة هيدايت كيه حياكم در آذربايجيان بيود از دسيت
محمدعليشاه فرار كرده بود .اينها جمعي فراري بودند دور هم جميع ميشيدند،
سردار اسعد هم با آنها همزبان بود .مخبرالسلطنه گفت كه من ييك روز بيه ايين
سردار اسعد گفتم اينجا در پاريس نشستهاي چه بكني چه فايده دارد .مقصيودح
اين بود كه بيايد ميان بختياريها؛ نقل ميكرد خواستم تشويقش بكنم گفتم پاشيو
برو لندن با انگليسها گفتگو بكن .رفت يكي دو هفتيه بيه لنيدن .برگشيت از راه
محمره كه شيخ خزعل در حكم پادشياه آنجيا بيود رفيت بيه مييان بختياريهيا.
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انگليسها گويا به شيخ خزعل هم اشاره كردند كه همراهي كند .انگليسها دلشان
ميخواست قيامي بر عليه محمدعليشاه بشود .اين را بهطور غيرمسيتقيم تشيويق
كردند .وقتي مشروطه نبود دربار روز به روز ميرفت به طرف رو  ،آنها عاقبت
ترسيدند كه حتي جاي انگشتي برايشان نمانيد .قبيل از مشيروطيت آنهيا هميشيه
مواظب موازنه بودند ديدند رو

بام رفت .قبل از مشروطيت روزنامهها نوشيتند

بايد كاري بشود اختيار از دست يك نفر بيرون برود .اين بود كيه بيه مشيروطيت
تمايل كردند .به خاطر خدا كه نبود ،هرچه بود نتيجهاح به خير ايران شد ،چيون
از روسها خيلي م حظه داشتند همهجا كمك ميكردند و امّ شيخ خزعل سير راه
ميگرفت سردار اسعد نميتوانست به بختياري برود .پيدر صمصيام مرتضييقلي
خان پسر صمصامالسلطنة بختياري بود .صمصامالسيلطنه از آن سيه چهيار بيرادر
بزرگتر و رئيس بختياريها و عوام بود .سردار اسعد در

خوانده و كتاب نوشته

بود .بختياريها به حرف سردار اسعد گوح ميكردند .وقتي او متمايل شد همين
مرتضيقليخان را كه در پاريس بود پيش ما ميآمد و ميرفت ،ترتيب دادند او را
محرمانه بفرستند .يعني ظاهراً از طهران برود بختيياري بيه آنهيا بگوييد شيورح
بكنند .اوامر را نوشتند در طهران هم مانعش نشدند رفت به آنجا .مبد گفته بيوده
كه انگليسها هم مخالف نيستند .اينها يكمرتبه ريختند بيه اصيفهان ،اقبالالدوليه
حاكم بود فرار كرد رفت كنسولگري انگليس بسيت نشسيت .قيواي بختيياري را
آوردند اصفهان ،آمدند به طرف طهران با مجاهدين گي ن همدست شدند طهران
را گرفتند.
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اگر بنا باشد اين ده دوارده نفير را تجزييه بكنييم در درجية اول آقيا سييد
عبداهلل و بعد يپرم و پس از آن سردار اسعد و بقيه هركيدام سيهمي در ايين كيار
داشتند.
در تبريز وقتي كار تمام شده بود بيرقهاي سيفيد بيامي درخ خانيهها زدنيد.
ستارخان از محلة اميرخيز با قمه بيرقهاي سيفيد را زد پييش رفيت .از هير خانيه
كسي آمد به او پيوست رسيد به دو محلة اميرخيز و خيابيان .بيه خانية باقرخيان
رفت به باقرخان گفت چرا تسليم شدي و بيرق سفيد زدي .گفت نه ،مين تسيليم
نشدهام در قول خود ثابت هستم .كنسول رو

رفيت بيه منيزل او تسيليم نشيد.

گفت من تابع حضرت عباسم برنميگردم شجاعت داشت هميشه ميگفت:
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اين يادداشتها را مرحوم تقيزاده تقرير كرده و ديگري تحرير ،بيه هميين
جهييت عبييارات صيييقلي و مرورشييده نيسييت .هيچگونييه تغييييري را در آن روا
نداشت .اصل موضوع سخن است كه تاريخي است واقعي و حقيقي و نظير بيه
انشاء روان و عبارتپردازي نيست.

