
 رهبر انقالب مشروطه که بود؟
  فاضل غیبی

ش.) ۱۲۸۵انقالب مشروطه ایران (. شود.با نام رهبر آن شناخته م یهر انقالب از لنین تا فیدل کاسترو و از جرج واشنگتن تا واسالو هاول،
  نیز قابل تصور نبود. م.، بلAه حت. در چین و هند آن روزگارنه تنها در کشورهای اسالمشهور تاریخ است، بدین سبب که  اتاز انقالب

ور شود، بلAه اقدام. است که گروه. کارآمد و مصمم برای تحقق آرمان. مشخص تدارک انقالب شورش نیست، که به یAباره شعله 
رسد. اقدام تاریخ. شSرف. است که حت. آنجا که به فاجعه منجر شده، بخش های برتر به رهبری م.بیند و در این روند فردی با ویژگ.م.

 آید. باز هم مهم. از میراث تاریخ. بشمار م.
. بدین ممAن ساخترا بود و زمینۀ سازندگ. ایران نوین  آمیزی کامالV مسالمتگرچه انقالب مشروطه از پیروزی کامل بازماند، اما انقالب

انقالب مشروطه، بلAه دربارۀ رویدادها و  در مورد نه تنهابدست . اما مالیان قلمدر تاریخرویدادی است سرافراز و شایسته  سبب
توان گرچه تا آن زمان م.اند، که پاالیش آن به انقالب فرهنگ. سترگ. نیاز دارد. هایی پرداختهچنان دروغهای تاریخ. ما شخصیت

ونۀ خوبی است، زیرا از این دید، انقالب مشروطه نمهای بزرگ را برمال کرد. های کوچA. در این راه برداشت و دستکم ناراست.گام
 .کند.معاصر دگرگون م رانیا خیدرک درست آن نگرش ما را به کل تار

با شناخت. که امروزه از ند! نقالب مشروطه بودرهبران ا ،های طباطبایی و بهبهان.به نام که گویا دو آخوند ن دروغ بزرگاز جمله ای
̀ کرد.ادعایی ین ایم، باید در درست. چنپیدا کرده مالیان رفتار و کردار ها  ت.ابتدا ناراس یم ماجرا ناگزیربرای رسیدن به حقیقت  گرچه ش

با توجه به دورویی  ینو ابشناسیم شده را بدرست. یاد » دو آخوند«چهرۀ واقع. نخست فتن رهبر انقالب مشروطه، را برمال کنیم و برای یا
   کار آسان. نیست. مالیان 

بر  مالیان در دوران قاجاردانیم که دانست. م. )مظفرالدینشاهصدراعظم ( اتاب` برکناریباید آغاز ماجرای انقالب مشروطه را 
که وت تر بود. با این تفابیش از شاه و دربارش بسیارجامعه تسلط آنان بر قدرت، مAنت و  فرمان م. راندند ومستقل تگاه حAومت. دس

از با دیSر آخوندها و از سوی دیSر  از یAسو در رقابتبارگاه. گسترده،  خوند بزرگ.ار نبود و هر آبرخورد .حAومتشان از ساختار هرم
   در پی تحAیم قدرت خود بود.  یA. از دولتمردانبا راه داد و ستد 

شاهزاده  گاهتکیه ،به نام طباطبایی. مالی پرقدرت ،در رقابت با اوو بهبهان. بود  ،صدراعظم ی، آخوند طرف معاملۀ اتاب`بار
 بیشتر بود، دو مالی دیSر او از » برhندگ.«آنجا که  الله نوری از عتبات وارد تهران شد و ازدر این هنگام شیخ فضلبود. الدوله عین
  د:، او را برکشیجانشین اتاب` شده بود الدوله کهعین

يا زنش ، را کندکس مخالفت او .. هر.، رش مى کندـکفاند، ح%م به يش دخوالت پیشرفت خیانع ماکس را هرضلالله) ـفشیخ «(
 با ۲۲۹ص »حکم کفر او را مىدهد.، شدبانداشته گر هیچ مى کنند. اهر ى از براى ملک خانۀ او ظاسندو له قبایا رام و ـاش حنهبه خا

کردن او  »قطسا«برای بودند،  ایی و بهبهان. که تا بحال رقیب یAدیSرطباطب مجتهد اول پایتخت، طبعاًعنوان به نوری  گزینش شیخ
  :همدست شدند

و رژيم استبداد ه و به حساب فساد دستگاند ان کردـراهن عثمـپي، رخ دادممل%ت هاى از ـگوشهر هاى در ـحادثهر «در اين سال  
الدوله سقوط عین اما تنها انگیزۀ آندو ۸۲۹ص ».دـساسات را برانگيختنـو احند ش آوردبه جورا ها نمقدور بود خوکه آنجا تا گذاشتند و 

زار بافتهـآششدن اغ تا آنکه د ۲۹۹ص .»خود به منبر رفت و مردم را بگريانيدیی طباطبا«  الله بود.میدان بدر کردن شیخ فضلاز در نتیجه  و
له الدوءعالکه شدند. ر معربیاشـآتخود دان دولتمرو  مى رفتبه تحلیل زون ـروزافقدرت دولت. بطور . نبوددى ـحدیSر وادث را ـح
   اند.هدبرال بارا ها تـقيمکه چرا ب زد چوکر را ـد و شـن قننازرگا، باانتهراکم ـح

العظیم دعبهدر شا ،الدولهردن شاه به برکناری عینوادار کباال بردن فشار و برای را تشویق کردند، » دو سیِّد«در این میان کسان. 
نشین خواست که اگر تقاضایی دارند، عریضه از دو سید بست او الدوله نیز بیدی نبود که به بادی سقوط کند.عین اماند. بست نشین
  بنویسند. 

که همه  دمطلب را ردیف کردن بنابراین ششالله شوند، خواهند جانشین شیخ فضلتوانستند بنویسند که م.نم. »ملتى سا«رؤاما 
vر گاریچ.«جمله: آخوندها بود. از  در جهت منافSبرداشتن تمبر دولت. از مستمریات «که با زائرین بدرفتاری نموده بود و یا  »تنبیه عس

  »! روحانیون
  »واسطۀ سردی زمستانب«ظاهراً نیز » خلق طهران« که ندچنان پرت بود» دو سید«های الدوله درست بود، خواستهحساب عین 

یAماه گذشت . تا آنکه پس از کار به بن بست رسیدناآرام بود و  نشین.با ادامۀ بست پایتخت لیAن  ۳۰۰ص  »نمودندهمراه. کامل نم.«



ای با طرح خواستهنیز مطرح شده بود. » خانهعدالت«تشAیل  در آن ای به شاه نوشته شد کهعریضه سفیر عثمان. در تهران، به میانجیSری
 راآنها  و هآوردبر را نایآقا صدمقاکه  سيدـبنوي را ریسف ابجو ودـفرم حضرتیاعل«:به ی` باره گرۀ کار گشوده شدورای منافv مالیان، 

   .زگشتندبا تهران به جبروت و جاللبا  »آقايان« و فرستاد عبدالعظيمبه شاه را .سلطنت سکۀـکال(و)  ».داد خواهيم دتعو ماًمحتر
انتظار چنین موفقیت. را نداشتند،  »دو سید«تر گذشت. ! مرحلۀ دوم از این هم سادههاین بود مرحلۀ نخست و مهم انقالب مشروط

 مردم نزد«چنانچه طرف شده بودند. شاه مستقیماً با صدراعظم را کنار زده، ، بلAه ده بودنداز میدان بیرون کرالله را فضلنه تنها شیخ
  ار رفت:آنان بAدربارۀ »اللهتیآ«لقب  در تاریخ بارنخستین برای که و کارشان به جایی رسید  ۰۳۰ص»يافته ديگرى هجايگا

دو «٦۳۰ص  .»ر دولتىبارى بود رنگينتر از درباچهل اسب در طويلهاش بسته مىشود.»«منزل او دره، «بهبهانى بر تجمالت خود افزود
که همۀ الدوله عین . البتهکردها برگزار م.خارشان مهمان.و حت. دولت هم به افت محبوبیت به خوشSذران. مشغول شده در اوج» سید

دانست. از سوی دیSر، م. آن را دخالت در کار خود ، زیراسر باز زد» تشAیل عدالتخانۀ دولت.«از انجام داده بود،  ها راخواسته
محدود  دست داشتند در» محاکم شرع«وسیلۀ ت را بتا بحال مال و جان امرا که  نبود و آنانبه نفv آخوندها  اصالV» عدالتخانۀ دولت.«

  . طباطبایی متوجه این معن. شد: کردم.
  ۱۳۰ص ».ديگر از ما بى نياز گردند، تم نبينندـو سه باشند دسودم آ، چه مرتـد ماسبخونش یااهيم زنه که مe خو« اين عدالتخا

به  چرا کهدیدند، خود را مجبور به پافشاری بر این خواسته، که نم. دانستند چه کس. بر زبانشان انداخته، م. »دو سید «با اینهمه
  . از دست خواهند داد خود راجایSاه نویافتۀ  ،نشین.در صورت عقب حفظ قدرت دریافته بودند،غریزۀ 

و مشروطه م ناوز ـ«هن است:نگفته  ای دربارۀ آنکلمههنوز و هیچAس پیش از فرمان مشروطیت است  متوجه هستیم که دو سه ماه
   ۳۰۱ص مى نمودند.»ه دبه توزى وو دلسه ى دولت راندهایسخن از بدنه آزاداکسان.  رباستين ـاى نخل. بروبود. میان نم.آزادى در 

   :رود .م ».مجلس مل«بار سخن از  نیشود و در آنها نخست .ها چسبانده منامهشهر شب واریها بر در و دشب 
 و يمشد کشته امروزتا  ما .کنيد استعفا اًفور است ملى مجلس دجوبو ستهـب زیچ هـهم و... ارتصد و سلطنت اىـبق ،اين از بعد«

  ۳۰۹ص  ».ندبگير عبرت ديگرانکه  بدهيم ییجزا ،بزنند لگو راما  مىخواهند که آنها به شويم مى ناچار حاال ولى شتيمـنک

 وجود از خبرکه  ۳۰۹ص  .»نويسند مى ستگانشـب و سرهاـپبه  و راعظمها به اسم صدمهنابـش و ولـمجه یهاکتپا eبعض« .کسان
  .شتگذا نخواهد گردن»روحانيت«با  ربادر سازشبه  هانىساآ اينکه به  ،دـده .م صمّمـم و مردمى ح.جنا

به امید پیروزی باز هم بزرگتری دوباره بار سفر م. بندند و این بار به  )!هم همراه بود ینور خیبار ش نیا(»انیآقا«از سوی دیSر 
  جواب م. دهد:رسد، نشین. به گوش شاه م.چون خبر بست .رفته در قم بست م. نشینند »کبرامهاجرت «

 آنها به نسبت را مرحمت کمال و فرماييم مى ولـقب راآنها  رايضـعکنند.  رضـعما  اً بهضورـح دـبياين نددار ىـعرضهر ... نایقاآ«
  ۳۰۸ص فرمود.» خواهيم

  : شوندم. حAومت اسالم.تشAیل خواستار ط. تلSراف. به شاه  و آقایان
   و  .»ممل%ت است  eسلطنت و eرسم انونـقکه  اعـمط عشر تقنـم امـاحک و دسـمق انونـق قـطب بر سلمينـماصالح امور  و «...
  دهد:در پاس� فرمان م.شاه 

ع شروانين ـقفق...را موااسالمe راى ه،... مجلس شودنمور ـدايصحیحاً بق ساتخط ـمجلس مزبور را بشرح دسکه «مقرر مىداريم 
  ۳۰۹ص  ب نمايند.»ـمرت دسـمق

حAومت  ۀنسخ نیبازگردند، تا نخستبه پایتخت  زدهجانیبر دوش امhت ه شیپ ۀمانند دفع بست را بشAنند و »انیآقا« بود .کاف نکیا
 حAومت اسالم. م. شتافت.  ایران بسوی و با شAست دربار در برابر قدرت برتر مالیان، ظاهراً کار از کار گذشته شود. لیتشA .اسالم

امیدی در  ،ارتخواه به صدمشیرالدوله از میان دولتمردان ترق.با انتخاب درباریان نیز در برابر موج اسالمیت به تکاپو افتاده، شاه  اما
  :افروزددل آزادیخواهان برم.

منتشر سند و ـنويمe به شاهها ضهـن عريیاول آقاـد و از قشومeد ـورالفکر منعقـخاص منـدد از اشـهاى متعه شبها در شهر حوز«
eآورند، که کم. بیشتر صبر کنند، تا از شاه فرمان فشار م.نیز » دو سید«به  ،خواری مالیانرشوهبا تکیه بر » بیداران تهران« و ».زندسام

  بهتری بSیرند: 
شيمانى دارد و ـپید که حبتى ندارـانون صـو قامنیت ل و عدحبت ـصز ـجکید می%نند نند و تأسارشته مeنوها هـاوراق و کتابچ« 

ص  ».نمايندهe همراجوه احبان آن وـار صـفککند به اايشانرا مجبور مى که اشخاص به آنها مى رسد طرف بعضe از هم دى ـنقجوه و

۳۰۱  



ک... ـدند قلهستارا فرسا از رؤچند نفر ار ـ«تجپس از چند روز کنکاش و تدارک سازتر از این لحظه قابل تصور نیست. سرنوشت
دستخطe در تغییر دهند... را  (شاه)تخط ـدسشد ار قرو ند کرده ذاکرـراعظم و مصدزل ـد منـرفتنانگلیس) رت سفادار آنجا با (کارو از 

يد منتخب خود را به اين بانيز  طايفۀ يهود و ارامنه و مجوس ...دشوديل ـتبملe راى اند، به مجلس شوشتهنواسالمe راى که مجلس شو
دید ل گرـراعظم متقبصدر بسیاذاکرات ـاز م، پس رىملe است. باظ ـب لفـزد. مناسآنها نمe ساورود اسالمe با ظ ـو لفستند بفرمجلس 
  ۳۱۰ص نمايد.»ه آوردبرسبه را ـار و کـن و تجیاآقاصد مقاکه همۀ 

های دولتیان پراکندند که شاه با همۀ خواسته ،هگرفت» شورای مل.مجلس «تشAیل مشیرالدوله به سرعت دستخط نوین. از شاه مبن. بر 
») مجلس اسالم.«(شامل دستخط پیشین در هیاهو حAم به قم رفت، که برای ابالغ افقت نموده است. اما پسر صدراعظم مو» آقایان«

از  به پایتخت بازگشتند!ده روز پیش از آنکه فرمان مشروطیت به امضای مظفرالدینشاه برسد سر از پا نشناخته، » آقایان«را نشان داد و 
 و ودـيه و منهارا و سلمانانـم از سبهـک و دمهمۀ مر«برای نخستین بار در ی` همبستگ. مل.  و اصناف شاد شدند واین خبر همۀ اقشار 

  ۱۳۱ص  »...دـرفتن نایآقا وروداستقبال  اىبر هاگبر

در کشاکش  نیست. هدف آن بود که نشان دهیم، روشن است که اینجا مجال پرداختن به مراحل بعدی انقالب و نیروهای درگیر آن
ه کامالV ای را مطرح کنند، کخواسته مال و جاه فریب دادند، تارا به طمv » دو آخوند«همیشS. میان مالیان و دربار قاجار کسان. 

  قرار دهند.  نوین سیاس. ایران را بر بنیان.ولتمردان از این فرصت استفاده کرده، کوشیدند نظام مخالف منافv مالیان بود و د
درچیده رواج شریعت نیست و آن خوان نه برای آنان «به فریب خوردن خود پی برده، این دانستند که مشروطه «مالیان همینکه 
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e۲۸۹ص  »ند.بودنم  

بر زبان » شرع انور«ای بیرون از اگر دولتیان نیز در برابر قدرت برتر مالیان جرأت نداشتند کلمه پرسیدن. است که دیSراز سوی  
    فق شود؟بدین شاهAار موبا فریب دو آخوند  کدام نیرو توانست  رانند، پس

 .Aآبادی دولتبه ریاست یحیی(ازلیان) از بابیان کوتاه آنکه، گروه آگاه و مصمم. که به انقالب مشروطه دامن زد، همانا گروه کوچ
 ،اند، که نه تنها خواهان مشروطیت بودند، بلAه با تصوری روشن از اهداف خودنفر یاد کرده۱۵۰نگاران از گروه. در حدود تاریخبود. 

بخش تنها بدین اشاره م. کنیم که شان آمیزحرکت سازمان. و تبلیغ. نبوغ برای تصوردرایت به پیش بردند. با کاردان. و  امر مشروطه را
زاده) خود خطیبان. فهان. (پدر جمالالمتکلمین و واعظ اص، بلAه مانند مل`شدندنه تنها به لباس مالیان ظاهر م.» بیداران«بزرگ. از 

(به » میAدهانجمن سرhی « اعضای و یا  الدولهاطرافیان امین، (مانند رشدیه) آبادیلتدو صاحب منبر بودند. بخش دیSر نیز دستیاران
 وراسرافیل، دهخدا و بسیاری دیSرص ای به قلمنگاری گستردهاالخره فعالیت روزنامهو ب دادندمیAده) را تشAیل م.خان یت سلیمانمدیر

زمان (در » انجمن میAده«چنانکه با لو رفتن بود، حدّ خطرناک چه تا مخف.  هایفعالیتاین ناگفته پیداست که . گرفتصورت م.
  به زندان و تبعید محAوم شدند.  همS. د اغلب اعضا از دولتمردان بودند،هرچن اتاب`)

 و هم بر درباریان و حت. هم در میان مالیان رخنه نموده بودند، کهتشAیل داده  ایابی با دانایی و درایت شبAهب۱۵۰بدین ترتیب 
آبادی با سفیر عثمان. به او امAان دوست. دولت والمتکلمین منش. سفارت فرانسه بود . مل`نفوذ داشت مایندگان کشورهای خارج.نبر 

  داد از فرصت طالیی موجود استفاده کند. 
سفير عثمانى را مالقات  مجلسچند  دى...باآدولت«: نشین. تشویق کردندبسترا به » دو سید»«بیداران تهران«ظاهراً پس از آنکه 

  ۳۰۰ص شد.» باواسطه در صلح که و سفير را راضى نمود ه نمود



ه دما دىباآلت دوو » .داقدام نخواهم نمو �ّ�مىکنم. واصل� در داشته باشد، من توسط ت ـن نوعيیاتدعاى آقاـاسگر ا،تـسفير گف«
آنوقت  تا« :رفت. کسروى از قول او مىنويسدم.» نه«عدالتخااز سخن ر باستين ـاى نخبردر آن  اضافه کرد، که ها. را به خواستههفتم

  ۳۰۰ص بود.»ه ها جارى نشدنبابر زعلناً و سماً اين لفظ ر

درباریان و  ۳۰۱ص  »زکىنادۀ پرر ـدر زيدانسته ضى ـع را مقتـموق »انتهراران بید« ط. آنهای وسیع. بود که این آغاز فعالیت
های مخف. وسیع. ی علن. بودند، که فعالیتیهاشخصیت» بیداران تهران«مالیان را به سوی هدف خود م. راندند. متوجه هستیم که 

  داشتند و بدین سبب کمتر گزارش. دربارۀ اقداماتشان در دست است. از شاهAارهای آنان این که:
 صدـپان و کندمى بيدار خواب از را ییطباطبا بـش هـنيم در فته،ر مـقبه  »اراندیب وزۀـح«طرف  از تـمأموريبه  ينـالمتکلممل| «

  ۳۳۳ص !»بگيرند بهترى دستخطشاه  ازتا  کنند معطل ديگر روز دوکند که  eم عـتطمي را او ه،داد اوبه  نماتو

ملت ایران  انکه روزیچن ه شود وتوانای انقالب مشروطه شناخت آبادی است که باید رهبرتدولیحیی» بیداران تهران«و رئیس 
 در میدان های شهر برافراخته خواهد شد.  سد، تندیس او در کنار قهرمانان مل.بشنارا خدمتگذاران واقع. خود 

کشور را در راه پیشرفت  نتوانستند پس از تشAیل مجلسها توانایی با آن» بیداران تهران«پرسش اساس. باید این باشد، که چرا  اما
پیSرد، مالیان با  ن معاصر تکرار کرد و آن اینکهها هزار از ایرانیان در دوراباید در مورد دهپاس� همان است که واقع. راهبری کنند؟ 

  ند. و کشتار، آنان را از خدمت به ایران بازداشت تکفیر
، پس از امضای فرمان مشروطیت همان گام نخستاز یابیم، زیرا که کمتر ردh پایی م. پس از آن» تهرانبیداران «بطور مشخص، از 

که اینک به فریب خود پی برده بودند، »!) رهبر انقالب مشروطه(« مالیان به رهبری طباطبائ.، »مۀ انتخاباتنظامنا«یعن. به هنگام تهیه 
از همان مجلس اول اکثریت نمایندگان  در نتیجه .بازداشتنداز حق انتخاب به نمایندگ. » ه فساد عقیدهمعروفیت ب«به سبب را » بیداران«

   است. » متمم قانون اساس.«به نام » معجون. اسالم.«به قول کسروی پخت آن دستکه  شAیل دادند،ت» هاآقازاده«را 
تبلیغ برای به هدف چپ اسالم.، از ی` سو  نگاریتاریخ دهد کهمشروطه نشان م. های رایج دربارۀ تاریخنگاه. به کتاب

  . است و دروغ متوسل شدهبه جعل حدّ چه تا ، »تاریخ ستمشاه.« و از سوی دیSر، برای آلودن »روحانیت«
نگاران آینده با نگاه. تاریخکند. شناخت درست انقالب مشروطه دیدگاه تاریخ. ما را دگرگون م.اشاره شد، که  پیش از این
دوران تیرۀ «ها دربارۀ نگاریمثالV برخالف وارونه بدست خواهند داد.تاریخ ایران  از سرافرازروایت. سخت متفاوت و غیرایدئولوژی` 

و تهاجم وحشیانۀ  در برابر فشار ،تا خود شخص شاه ،دوستنخبSان ایران. در کنار درباریان میهن نشان خواهند داد، که ،»قاجار
برخاسته از درون جامعه، آگاه  یهاوینیر و دادند جامعۀ ایران از خود نشانرآوردن های بزرگ. برای به حرکت دچه کوشش مالیان،
 های یSانه در تاریخ جهانیدهاز پدنمونه آنکه، . ندآمد ی به کم` دولتمردانشهروند مداری و تأمین حقوقبرای تحقق قانونچSونه 

تهدید کردند که برای پیشرفت مشروطیت دست به اعتصاب  تشAیل شد و شاهزادگان» انجمن شاهزادگان« ،است که در همان دوران
  خواهند زد!:  

 تندـنوشبه شاه  ضهـعري. تندـداش تعود زین انـاعي و صبانـمن احبـصشد.  تشکيل شاهزادگان انجمنق.) ۱۳۲۵( شعبان اواسط«
 اعظمریما و لهالدوءعال و السلطنهشامـاحت نـانجم اين سينـمؤس... دکر دـنخواهن دمتـخ ،دـنفرماين تـموافق شروطيتـمبا  گراکه 
  ۰۳٤ص ».ندبود

  

  

 ش.۱۳۹۷لندن،  هانینشر ک ،یجلد `یشده  .نی، بازب»رگ تاک«گفتاوردها از کتاب  ۀهم*

   

 

 

  


