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ضمیمه هفتگی روزنامه قدس 
در حوزه تاریخ 

از مدرس بیاموزیم
 محمدرضا میرزایی: با غیبت فقیه 

ول
نا
سخ

ط���رازاول در مجل���س دوم، فقیهی وارد 
مجلس ش���د ک���ه اگرچه مجته���د بود و 
متون دینی و شرعی جزئی جدایی ناپذیر 
از او، بلک���ه تاریخ ش���اردن، روح القوانین 
منتس���کیو و ش���هریار ماکیاولل���ى را هم 
مطالعه می کرد. او جزو آن دسته از روحانیونی بود 
ک���ه درک درس���تی از فضای اجتماعی و سیاس���ی 
ایران و جهان داشت. او مشکل ایران را در دو چیز 
عمده و اساس���ى می دانست: یکى در استبداد که 
باعث ناتمام ماندن اهداف انقالب مش���روطه، از 
دس���ت رفتن ق���درت پارلمان، بازگش���ت قدرت از 
پارلمان به پادشاه و منصب پادشاهى و ترویج تفکر 
فضیلت طلبى مى شد؛ و دیگری در سلطه بیگانگان 
و وجود سیاس���ت ایجابی در ایران. به همین دلیل 
می ت���وان او را از منادی���ان حکوم���ت اس���المی و 
مخالفان جدی اس���تعمار و دش���من آش���تی ناپذیر 
اس���تبداد و الگ���وی تمام عی���اری ب���رای نمایندگان 
مجلس دانست؛ چراکه او بر دفاع از دو اصلی تکیه 
داشت که در هر تاریخی می تواند الگوی رفتاری 

در پارلمان باشد: دفاع از دین، دفاع از میهن.
درخش���ش ش���هید مدرس در پنج دوره تقنینیه 
)چه به عنوان مجتهد طرازاول و چه به عنوان وکیل 
م���ردم تهران( و اصرار او در توس���عه و تحکیم نهاد 
قانون گ���ذاری و اش���اعه حق���وق عموم���ی، داللت 
ب���ر اهمیت مجلس در اندیش���ه سیاس���ی او دارد. 
م���درس از آن جه���ت مجلس را تقدی���س می کند 
که اصالت رأی مردم در انتخاب ش���یوه تمشیت 
ام���ور و معطوف ب���ودن اس���اس ارزش حکومت به 
س���عادت آنان را تأمین می کند. در اندیشه شهید 
مدرس، م���ردم نقش تعیین کننده اى در تش���کیل 
و پای���دارى حکومت ه���ا دارن���د و حکوم���ت بدون 
مردم بى معنا خواهد ب���ود و اصالً وجود نمى تواند 
پی���دا کن���د و این م���ردم هس���تند که ب���ه دولت و 
شاخصه اصلى آن یعنى حکومت، تشخص و اعتبار 
مى بخش���ند. کالِم »می���زان رأی مردم اس�����ت« و 
»تصمیم گیر نهایی مجلس ش���ورا است«، در واقع 
تجلی اندیش���ه سیاسی ش���هید مدرس در اندیشه 
سیاس���ی معم���ار انقالب اس���المی ام���ام خمینی 
اس���ت. مردم داری، عدالت ورزی و قانونمندی از 
خصای���ص اصلی م���درس بود که هم���واره می توان 
او را نمون���ه نماین���ده ای انقالب���ی قلم���داد ک���رد و 
بحق الگوی مناس���بی اس���ت برای نماین���دگان در 
هم���ه ادوار؛ چراکه او مجتهدی بود جلوتر از زمان 
خ���ود. در دوره ای که م���ردم رعیتی بیش نبودند، 
او نمایندگان و دیگر دولتمردان را خدمتگزار مردم 
قلمداد می کرد و با ش���جاعت از حقوق آن ها دفاع 

می نمود.
 ش���جاعت خصیص���ه م���درس بود که ام���روز در 
مجلس کش���ورمان بیش از ه���ر دوره دیگری بدین 
صفت نیازمندیم. س���کوت صفتی بود که مدرس 
ب���ا آن کامالً بیگانه بود، اما هر س���خنی را هم جایز 
نمی دانس���ت. خالی از لطف نیس���ت اشاره ای به 
نخس���تین س���خن او در اولی���ن نطق���ش در مجلس 
ش���ورای ملی داشته باش���یم. او س���خن خود را در 
مجل���س این گونه آغاز کرد: »عاقل تا بصیرت پیدا 
نکند صالح نیست که صحبت کند.« او به خوبی 
در کوتاه ترین س���خن کلمات���ی را کنار هم چید که 
نش���ان از خردگرایی او داشت. سخنش حکایت از 
عمل بود نه حرف و ش���عار. باش���د ک���ه نمایندگان 
امروز مجلس که روز 10 آذرماه سالروز شهادت این 
مجتهد مبارز و سیاستمدار متعهد را به عنوان روز 
مجلس نام گذاری کرده ان���د او را الگوی تمام عیار 
ی���ک نماین���ده انقالبی بدانن���د و مری���د مکتب او 

باشند. 

 بهمن آهنگری: مدرس اگرچه در دوره دوم مجلس بر اساس ماده واحده 
انضمامی مبنی بر نظارت پن���ج تن از علمای طرازاول هر عصر بر مصوبات 
مجلس از س���وی علمای نجف به عنوان عالم طرازاول به مجلس معرفی ش���د، از دوره 
سوم تا ششم شخصاً از شهر تهران کاندیدای نمایندگی شد و در تمامی این ادوار با 
رأی باال به مجلس راه یافت. وی در مجالس یادش���ده چهار وظیفه خطیر را بر عهده 
داش���ت: نخست هماهنگی میان سیاست و مذهب در قوانین مصوبه مجلس، دوم 
مبارزه با استعمار غربی و جلوگیری از امضای قراردادهای ذلت بار با انگلیس و روسیه، 
س���وم تالش برای اجرای درس���ت قوانین در ایران و چهارم مقابله با هرگونه اس���تبداد 

داخلی که عمدتاً از سوی رضاخان اعمال می شد.
تمامی دوران فعالیت سیاس���ی مدرس مس���اوی بود با پاسداری از قانون، مبارزه با 
اس���تعمار و انتقاد از دولت مرکزی وقت؛ که این مهم در چارچوب اطاعت از قوانین 
و آیین نامه های مجلس انجام می ش���د. به زبانی دیگر، باید گفت که اگرچه مدرس 
به عنوان یک مجتهد به مجلس راه یافت، دقت نظر و نکته سنجی وی موجب شد در 
کمترین زمان ممکن آش���نایی دقیقی نسبت به آیین نامه ها و اصول موضوعه مجلس 
پی���دا کند. وی به دفعات، چه در خصوص قراردادهای خارجی مانند قرارداد 1919 با 
انگلیس و چه در مواجهه با عدم اجرای قانون از س���وی اعضای کابینه، از ش���یوه های 
طرح شده در این آیین نامه ها که عمدتاً در قالب سؤال، استیضاح و نطق میان دستور 
بود استفاده کرد. شجاعت مدرس در دفاع از قانون و مبارزه با بی قانونی سبب شد 
وی همواره در مجلس به عنوان رهبر و مدافع راستین قانون شناخته شود و بسیاری از 

نمایندگان موافق و مخالفش دیدگاه های خود را بر اساس نطق های وی تنظیم کنند.

شهید مدرس مصداق نظری و عملی قانون گرایی و قانونمندی 
م���درس پ���س از اتمام تحصیالت خ���ود در نجف و بازگش���ت به اصفه���ان، جدا از 
مبارزه با مفاسد اعیان و رجال سیاسی، به امور خیریه و کارهای عمرانی در آن ایالت 
پرداخت. در همین ایام بود )سال 1328( که به عنوان یکی از پنج نفر از علمای طرازاول 
برای شرکت در دوره دوم مجلس شورای ملی انتخاب شد و مهیای سفر تاریخی خود 
به تهران شد. افتتاح دوره دوم مجلس شورای ملی در حقیقت گشایش میدان مبارزه 
پارلمانی و سیاسی برای مدرس بود. در آن زمان کسی باور نمی کرد مردی الغراندام 
با عصایی چوبی با لباس کرباسی به تنهایی علیه هرگونه ستم و استبداد و بی قانونی 
قد علم می کند و نبوغ خود را در راه حفظ آزادی و آرمان های واالی انسانی و اسالمی 

بروز می دهد.
او در مورد اهمیت قانون گذاری در اولین نطقش در مجلس بیان می دارد: »عرض 
می کن���م که به بعضی موضوع���ات اطالع کامل نداش���تن و در عرض پنج دقیقه هی 
برخاستن و نشستن؛ این طریق وضع قانون مملکت نیست، باید اطرافش را تأمل کرد 
و بی دلیل رأی نداد.« او از همان ابتدا س���عی در القای روند عقلی-عملی در جهت 
قانون گذاری و نهادینه کردن این امر در مجلس شورای ملی و در بین نمایندگان دارد.

مخالفت با بیگانه
م���درس ام���واج غرب���ی را مخ���رب بنیان ه���ای اجتماع���ی و مذهب���ی جامع���ه ایران 
می دانس���ت. دلی���ل مخالفت با غرب از خاس���تگاه دینی او بود، زی���را غرب در تصور 
متدینین آن روز الدینی و بی مذهبی تلقی می ش���د. پیش���رفت ها و توس���عه غرب از 

دیدگاه آنان بر پایه المذهبی اس���توار بود، لذا با دس���تاوردهای بش���ری و تجارب آنان 
مخالفت می کردند. آنان انحراف مش���روطه و جامعه از مس���یر اصلی و حقیقی را به 
اس���تعمارگران منتس���ب می کردند. علی رغ���م این موضوع، آنان فرهن���گ غربی را در 
بی دینی مجس���م می دانس���تند؛ ازاین رو در نظر ایش���ان، حکومت های منبعث از آن 

فرهنگ طبعاً گرایش به بی دینی خواهند داشت.
مدرس در باب روابط با دول بیگانه این چنین مى گوید: »منشأ سیاست ما دیانت 
ماست. ما با تمام دنیا دوستیم، مادامى که متعرض ما نشده اند. هرکس متعرض ما 
بش���ود، متعرض او خواهیم شد. همین مذاکره را با مرحوم صدراعظم شهید عثمانى 
کردم، گفتم اگر کس���ى بدون اجازه ما وارد س���رحد ایران شود و قدرت داشته باشیم، 
او را با تیر مى زنیم، خواه کالهى باشد، خواه عمامه اى  باشد، خواه شاپو بر سر داشته 
باش���د... دیانت ما عین سیاس���ت ماس���ت و سیاس���ت ما عین دیانت ما، ما با همه 

دوستیم...«
به عقیده شهید مدرس، نیل به خودکفایى سیاسى و دستیابى به استقالل فرهنگى 
و اقتصادى کش���ور جز در س���ایه اعمال سیاس���ت ت���وازن عدمى و جلوگی���رى از نفوذ 
قدرت هاى استعمارى شرق و غرب در ایران میسر نیست. او به کرات بدین موضوع 
تصریح کرده است که ضرورت دارد توازن عدمى را نسبت به همه دولت ها مراعات 
کنیم، نه توازن وجودى را؛ و از تمایل به هر سیاست خارجى چه رنگ شمال داشته و 

چه جنوب و چه شرق و چه غرب بپرهیزیم.

مخالفت بجا و به موقع
مدرس بسیار در سیاست برجسته بود. او توانایی افراد و لیاقتشان را می سنجید و 
از آن بهره می برد؛ حتی اگر الزم بود برای بهره ای بیشتر از گناه آنان درمی گذشت. 
اگرچ���ه او از مخالف���ان اصلی قرارداد 1919 بود و با عاقد آن یعنی وثوق الدوله بس���یار 
برای لغو آن مبارزه کرد، اما وقتی وثوق الدوله در کابینه مستوفی الممالک به عنوان 
وزیر دادگستری معرفی شد از او دفاع کرد. او خطای گذشته را مانع پذیرش وی در 
این زمان نمی داند و چنین می گوید: »آیا عمل وثوق الدوله خطا بوده؟ آیا او در انجام 
وظیفه قصور کرده؟ آیا اش���تباه کرده؟ م���ن نمی دانم همه این ها باید در یک محکمه 
صالح بررسی شود، این قبیل کارها کار محکمه است، کار مجلس نیست.« گویی او 
شرایط و زمان و مکان را اساس قضاوت در امور )به ویژه سیاسی( می داند. او معتقد 
اس���ت اگر کشور بخواهد ساخته ش���ود باید با همین نیروهای خودی باشد. اگر قرار 
باش���د هرکسی را به بهانه ای کنار گذاشت و به دلیلی محکوم کرد دیگر کسی باقی 

نمی ماند. وقتی کسی باقی نماند، باید دست به دامان بیگانه شد.
 او حت���ی در م���ورد رضاخان همین نگاه را داش���ت؛ کمااینکه ت���ا زمانی که رضاخان 
وزیر جنگ بود و داعیه ریاست وزرایی، ریاست جمهوری و سلطنت در سر نداشت، 
مدرس علی رغم برخی مخالفت ها با او عنوان کرد: »... عقیده من در باب وزیر جنگ 
این است که منافعش اساسی و مضارش فرعی است. بایستی سعی شود تا منافعش 
عاید مملکت گردد.« اما وقتی خودکامگی های رضاشاه را دید به استیضاح او دست 
زد. بااین وجود، باز هم تأکید می کند: »من به طور مطلق مخالف رضاخان نیس���تم، 
استیضاح من از حیث بودن سردار سپه در رأس سیاست است، و اال از حیث وزارت 
جنگی ایشان اگر ترتیبی بشود که وزیر جنگ باشند، بنده هم طرفدار ایشان می باشم 

و همیشه هم طرفدار بوده ام و خواهم بود.«  

مصلحی قانون مدار، مبارزی شجاع
بررسی سبک سیاست ورزی آیت اهلل حسن مدرس
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 خصلت  های مورد توجه امام

گاه
ید
در د ب���ار  پنج���اه  از  بی���ش  ام���ام  حض���رت 

س���خنرانی ها و آثار خود از ایشان یاد کردند؛ 
ل���ذا ابتدا باید این ویژگی ها را بررس���ی کرد. 
مهم ترین ویژگی م���درس این بود که ذر ه ای 
منی���ت نداش���ت و س���راپا خل���وص و پاک باختگی بود، 
داروندار خود را در طََبق اخالص نهاد و در راه اعتالی 
دین و رسیدن به هدف بار ها توهین تحمل کرد، سیلی 
خ���ورد و حتی ترور ش���د، ولی خ���م به ابرو نی���اورد! در 
زندگی مدرس هرگز مسائل شخصی و نفسانی مطرح 
نب���ود. انس���ان های مخل���ص را حتی دشمنانش���ان هم 
تحس���ین می کنن���د و اخالص در این م���رد در حد اعال 

بود.
دومی���ن ویژگ���ی م���درس ه���وش، زیرکی و فراس���ت 
خارق الع���اده او ب���ود. او هرگ���ز گول کس���ی را نخورد و 
درعین حال از این هوش سرشار هیچ گاه در جهت منافع 
شخصی خود استفاده نکرد. مدرس زرنگ و باهوش بود 
ولی در راستای منافع فردی خود زرنگی نمی کرد. این 

نشانه ای از تقوای بی بدیل آن بزرگوار بود.
سومین ویژگی مدرس قاطعیت و صراحت لهجه اش 
بود، از احدی نمی ترس���ید، حرفش را رک می زد و غالباً 

با همین ویژگی، دشمنان خود را خلع سالح می کرد.
ویژگ���ی دیگ���ری ک���ه در م���درس ب���ود و امام بس���یار 
می پس���ندید، »س���ازش ناپذیری« ایش���ان ب���ود. مدرس 
هرگز با کسی زدوبند نکرد و تن به سازش نداد. امام از 
ساده زیستی، هوشمندی، قاطعیت، شجاعت و صداقت 
مدرس بسیار خوششان می آمد و انصافاً خودشان هم در 

این زمینه  ها بسیار از وی الگو گرفته بودند.

کتاب کشف االس���رار را نوشتند، کامالً معلوم بود که 
به اعتقاد ایشان حاکمان ظالم و جائر، غاصب و از نظر 
اس���الم محکوم هستند. این را از خود مرحوم آیت الله 
حاج آقا مرتضی حائری شنیدم که امام در 16 مهر 1341 
که نهضت را ش���روع کردند، به منزل مرحوم آیت الله 
حاج شیخ عبدالکریم حائری )مؤسس حوزه علمیه قم( 
رفتند و خطاب به علمایی که در آنجا حضور داشتند، 
فرمودن���د: »اگ���ر بخواهیم ایران و اس���الم از نابودی و 
اضمحالل نجات یابد، باید بس���اط دودم���ان پهلوی را 
جمع کنیم. انگلیس این خاندان را برای نابودی ایران و 

اسالم سر کار آورده است.«
همی���ن بیان نش���ان می دهد امام از هم���ان ابتدا در 
فکر براندازی رژیم پهلوی بوده اند، اما ش���هید مدرس 
ظاهراً چنین قصدی نداشت؛ هرچند گفته شده است 
ایش���ان عد ه ای از جوانان را تحت عنوان عمله و کارگر 
در کنار مدرس���ه سپهس���االر جمع ک���رده و برنامه ای را 
ترتیب داده بود که به آن ها آموزش نظامی داده ش���ود 
که ب���رای مقابله با رژیم پهلوی آماده باش���ند. مرحوم 
مدرس بااینکه احتماالً قص���د براندازی رژیم پهلوی را 
داشته، اما در اعالمیه  ها و سخنرانی هایش به صراحت 
به این نکته اش���اره نکرده اس���ت؛ درحالی ک���ه امام در 
تم���ام س���خنرانی ها و اعالمیه هایش���ان در ای���ن زمینه 

موضع گیری قاطعی دارند.
دومی���ن ف���رق امام و مرح���وم مدرس این اس���ت که 
امام یک تجربه تاریخی طوالنی و سنگین را پشت سر 
داشتند و لذا هرگز به ملی گرا ها و روشنفکران اعتماد 
نکردن���د. این ه���ا ت���ا زمانی ک���ه در خط اس���الم حرکت 
می کردند، امام حرفی نداش���تند، ولی به محض اینکه 

مشکل مدرس با حکومت جمهوری
مرحوم مدرس و بس���یاری از علم���ا ازجمله علمایی 
که از عراق به ایران تبعید ش���ده بودند، با جمهوریت 
مش���کل داش���تند، یکی از دالیلش���ان هم ای���ن بود که 
جمهوریت مستمسکی می شود برای صاحبان قدرت 
که به وس���یله آن به اس���م آزادی، افسارگس���یختگی را 
تروی���ج کنن���د؛ یعن���ی هم���ان کاری که در مش���روطه 

کردند. 
یکی دیگ���ر از نگرانی ه���ای آنان این بود که کش���ور 
تحت عنوان جمهوریت به سرنوشت سایر کشور های 
آس���یایی مبت���ال ش���ود و ب���ه س���مت ش���وروی ب���رود و 
بقی���ه خ���اک ایران هم توس���ط روس ها اش���غال ش���ود. 
آزادیخواه���ان از جمه���وری آذربایجان س���ابقۀ ذهنی 
بدی داش���تند. بنابراین نمی ش���ود گفت علما با اصل 
جمهوریت مخالف و با س���لطنت موافق بودند، بلکه 
جمهوری رضاخانی را خطرناک می دانستند و معتقد 
بودند باألخره شاه را می شود با تهدید یا مشاوره یا به 
ش���کل دیگری کنترل کرد، اما افسارگسیختگی شبیه 
ترکیه ی���ا آذربایجان قابل کنترل نیس���ت. اینکه گفته 
می ش���ود راه م���درس و ام���ام خمین���ی از حیث نظری 
در اینج���ا از هم جدا می ش���ود، این گونه نیس���ت؛ در 
محتوای نظریه اختالفی میان امام و مدرس نیس���ت 

و حرفشان یکی است.

شرایط تاریخی متفاوت و وجود برخی 
تفاوت ها

حض���رت ام���ام از هم���ان ابت���دای ام���ر در اندیش���ه 
براندازی رژیم پهلوی بودند و از همان س���ال 1322 که 

منف���ی را مطرح کرد. م���درس در برابر هر قدرتی که می خواس���ت به 
قلمرو اس���المی و جامعه مس���لمانان تعدی کند، می ایس���تاد و شرق و 
غرب و داخلی و خارجی برایش تفاوت نداش���ت. درس���ت مانند امام 
که در بحبوحه انقالب وابس���تگی به هر یک از جناحین بلوک ش���رق و 
غرب را رد کرد و پس از انقالب هم ش���عار نه ش���رقی و نه غربی را س���ر 

داد تا اینگونه از استقالل انقالب اسالمی دفاع کند.
در زم���ان مدرس دولت روس���یه اولتیماتومی برای ایران فرس���تادکه 
اسارت کشور در آن نهفته بود. آنان می گفتند باید این طرح ذلت آور 
ب���ه تصویب مجلس بگذرد. نماین���دگان مجلس مردد بودند چه کنند. 

مدرس این اوضاع آشفته و هراس آلود را با سخنان خود از بین برد.
او در س���خنرانی خوی���ش گفت: حاال که بناس���ت از بی���ن برویم چرا 

خودمان خویشتن را از بین ببریم.
امام خمینی به این ماجرا اش���اره می کند و می فرماید: مدرس رای 
مخالف داد، بقیه جرات پیدا کردند و رای مخالف دادند. رد کردند 
اولتیماتوم را، آنها هیچ غلطی نکردند ... یک روحانی بودکه در مقابل 

یک چنین قدرت بزرگ ایستاد ... دیگران هم جرات کردند...

سعی می کردند افکار خود را به جامعه تحمیل کنند، 
امام قاطعانه در برابر آن ها می ایستادند. مثالً در سال 
56 ک���ه فضای باز سیاس���ی به وجود آم���د، ملی گرا ها 
که س���ال ها س���کوت کرده بودند، ناگهان ب���ا اعالمیه، 
آزادی  از  دم  و...  مراس���م  گردهمای���ی،  س���خنرانی، 
بی���ان، مطبوع���ات و انتخاب���ات زدند. ام���ام بالفاصله 
موضع گیری کردند و فرمودند: »این کسانی که دارند 
دم از آزادی و قانون اساسی می زنند، تا دیروز با رژیم 
همراه���ی می کردند! اگر آن ها بخواهن���د به این روش 
خود ادامه بدهند تا مجرم اصلی از سقوط نجات یابد، 
آن ه���ا را به مل���ت معرفی خواهم ک���رد!« این قاطعیت 
امام باعث ش���د حضرات تغییر رویه بدهند و به ظاهر 

به امام بپیوندند.
ام���ا متأس���فانه مرحوم م���درس خط���ر این اف���راد را 
درنیاف���ت و در برخ���ی مقاطع به ایش���ان اعتماد کرد 
)البت���ه ش���اید در آن مقطع چاره دیگری هم نداش���ت( 
و از همین ج���ا ه���م ضرب���ه خ���ورد! ع���د ه ای از آن ها با 
رضاخ���ان فال���وده می خوردن���د و درعین ح���ال ب���ه او 
ق���ول هم���کاری می دادند! بس���یاری از آن ه���ا از عّمال 
رضاخ���ان و در دوران حکوم���ت جائران���ه او از مصادر 
ام���ور بودند، ازجمله اس���کندر میرزا، وزی���ر معارف یا 
علی اکبر داور، وزیر دادگس���تری که تالش می کردند 
به کار های غیرقانونی رضاخان وجهه قانونی بدهند. 
همین طور اللهیار صالح و کس���انی که پس از شهریور 
20 حزب تشکیل دادند، در دوره رضاخان به او کمک 
می کردند و بعد ها دم از آزادی و اس���تقالل می زدند! 
بی اعتمادی به امثال این افراد، تفاوت امام و مرحوم 

مدرس بود.  

گفتاری از حمید روحانی

مدرس، امام و مسئله جمهوری
مشکل مدرس با جمهوری رضاخانی به معنای طرفداری او از سلطنت نیست

آیت الل���ه خزعل���ی در بخش���ی از کت���اب خاط���رات خود که توس���ط 
مرکز اس���ناد انقالب اس���المی منتشر ش���ده اس���ت درباره تعبیر امام 
خمین���ی)ره( از ش���هید م���درس می گوی���د: »ه���ر وقت حض���رت امام 
خمینی از سیدحس���ن مدرس یاد مى کردند به ش���دت تحت تأثیر قرار 
مى گرفتند. این افکار اسباب زحمت دربار پهلوى گردید، گرچه براى 

مدتى پیام افرادى چون نواب و مدرس بى جواب 
ماند، اما هیچ گاه فراموش نگردید... 

ام���ام دلداده  مرحوم مدرس بود و بالیى 
را ک���ه دودمان پهلوى بر این روحانى وارد 
ک���رده بودند همیش���ه در ذهن داش���ت. 
یک ب���ار درب���اره  م���درس ب���ه م���ن گفتند: 

او ذخی���ره اى ب���ود از خداون���د متع���ال ک���ه 
زودت���ر از هم���ه ب���ه مفاس���د خانواده  

پهل���وى پى ب���رده ب���ود. امام 
و  دشمن شناس���ى  در 

درک زمان تا حدودى 
مدرس  تأثیر  تحت 

بودند.«  

شباهت های امام خمینی)ره( و شهید مدرس 

شجاعت و شهامت در برابر 

قلدرهای داخلی و خارجی

بدون تردید آیت الله حس���ن مدرس یکی از ش���خصیت هایی 
است که از حیث جمع بین سیاست و دیانت دارای شباهت 
بس���یار ب���ا ام���ام خمین���ی)ره( اس���ت. اگر ام���ام در کوبی���دن بر کوس 
رسوایی و فساد پهلوی دوم بی همتا بود، شهید مدرس نیز در افشای 
مفاس���د پهلوی پدر پیش���گام بود. مش���ی و 
ب���ا  من���ش ش���هید م���درس در مب���ارزه 
خان���دان پهلوی س���بب ش���ده بود که 
امام از هم���ان جوانی ارادت ویژه ای 

به او پیدا کند.
ام���ا ش���اید ویژگ���ی ممت���ازی که در 
منش و س���لوک سیاس���ی ای���ن دو بزرگوار 
فضیل���ت  اس���ت،  بررس���ی  قاب���ل 

شجاعت و شهامت باشد. 
اس���تواری،  م���درس 
اس���تحکام، رش���د و ترقی 
ارتب���اط  در  را  جوام���ع 
امنی���ت  ب���ا  مس���تقیم 
و  می دانس���ت  آن���ان 
ب���ود.  آن  مدافع���ان  از 
او ب���رای دس���تیابی به 
سیاس���ت  در  امنی���ت 
خارجی، ش���عار موازنه 
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ضمیمه هفتگی روزنامه قدس 
در حوزه تاریخ 

 ای���ران روحانی���ون مب���ارز زی���ادی در  «
دوره ه���ای مختل���ف داش���ته ک���ه ش���هید 
مدرس از آن جمله است. او فقیهی است 
که به امور سیاس���ی ورود کرده و در دوره 
پهلوی پنج دوره نماینده مجلس ش���ورای 
ملی بوده است. از اقدامات برجسته این 
روحانی می توان به چه نکاتی اشاره کرد؟
مرحوم مدرس شخصیتی بود که به  لحاظ علمی در 
کنار مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی )مرجع تقلید(، 
آقاضی���ا عراق���ی، میرزا محمدحس���ین نائینی )صاحب 
ه و َتْنزیه الِملَّه( قرار دارد و از س���وی  کت���اب تنبیه االُمَّ
مراج���ع نجف ب���رای نظ���ارت بر مصوب���ات مجلس در 
دوران مش���روطه معرف���ی ش���د. این مس���ئله از جایگاه 
علم���ی او در مق���ام فقاه���ت و اجتهاد حکای���ت دارد. 
سید حس���ن طباطبایی زواره به این دلیل با نام مدرس 
معروف ش���د که در اصفهان و نجف یکی از مدرس���ان 
شناخته شدۀ حوزه دینی بود. چنین شخصیتی با این 
بن مایه فکری وارد تهران شد تا به عنوان فقیه، ناظر بر 
مصوبات مجلس ش���ود. این جایگاه حاکی از تأثیر وی 
در مس���ائل این دوره کشور اس���ت. اقبال مردم به وی 
س���بب شد تا پنج دوره )از دوره دوم تا ششم( نماینده 

مردم در مجلس شورای ملی باشد.
این فرد با این بنیه علمی در هر مسئله ای از مسائل 
مجلس ک���ه ورود می ک���رد، تأثیرگ���ذار و تعیین کننده 
ب���ود. حضرت ام���ام خمینی )ره( عن���وان کردند زمانی 
که به عنوان ش���اهد وارد مجلس می ش���دم، می دیدم 
که نماین���دگان با وجود مخالفت با مدرس، همه برای 
تصویب موضوع و طرحی منتظر وی می ماندند؛ وجود 

وی به مجلس تحرک و پویایی می داد.
م���درس نق���ش مح���وری و تعیین کنن���ده در ام���ور 
مجل���س داش���ت؛ ازجمل���ه زمانی که روس���یه مجلس 
دوم را تهدی���د ک���رد و اولتیمات���وم داد ک���ه ی���ا بای���د 
خواس���ته هایش برآورده ش���ود و یا کش���ور را به اشغال 
درم���ی آورد. در آن ش���رایط ضع���ف حکوم���ت قاجار، 
فضای غالب ای���ن بود که اولتیماتوم پذیرفته ش���ود، 
اما مدرس گفت اگر تقدیر اس���ت که اس���تقالل ما از 
بین برود چرا باید به  دست خودمان باشد. این اقدام 
ش���جاعانه مدرس در امضا نکردن اولتیماتوم یکی از 
اقدام���ات درخش���ان وی به عنوان نماین���ده مردم در 

مجلس شورای ملی بود.
در مجلس س���وم هم وقتی جنگ جهان���ی اول آغاز 
ش���د، کش���ور به اش���غال متفقین و متحدی���ن درآمد. 
کش���ور ش���رایط دش���واری داش���ت و مش���خص نبود با 
پی���روزی هر ط���رف جنگ، ای���ران چه سرنوش���تی پیدا 
می کن���د. یک���ی از اقدام���ات سرنوشت س���از م���درس 
تش���کیل دول���ت در مهاج���رت ب���ود. ب���ا تدبی���ر وی و 
هماهنگی با دولت وقت قرار ش���د مستوفی  الممالک 
که در آن مقطع نخست وزیر بود با متفقین در تهران 
سر مس���المت داشته باش���د و مدرس هم با مهاجرت 
به کرمانش���اه دولتی به ریاس���ت نظام السلطنه مافی 
تش���کیل ده���د. دولت مهاج���رت به اصط���الح هوادار 

آلم���ان و مخال���ف روس و انگلیس ب���ود. به این ترتیب، 
اگر متفقین پیروز جنگ بودند دس���ت دولت مرکزی 
باز بود و می توانس���ت بگوید دولت در مهاجرت را به 
 رسمیت نمی شناس���د و اگر متحدین پیروز می شدند 
مرح���وم مدرس اع���الم می کرد م���ا دول���ت مرکزی را 
به رس���میت نمی شناسیم و کش���ور در امان می ماند. 
مدرس در جریان تش���کیل دولت در مهاجرت چندین 
بار مورد س���وءقصد ق���رار گرفت و س���رانجام با هجوم 
روس و انگلیس ناگزیر به عراق و سپس عثمانی )ترکیه 
فعل���ی( مهاجرت کرد. پ���س از پایان جن���گ و پیروزی 
متفقی���ن، دولت مرکزی مان���د و در نهایت مدرس به 
کش���ور بازگشت و به فعالیت های سیاسی خود ادامه 

داد.
وی  دیگ���ر  اق���دام 
مب���ارزه با ق���رارداد 1919 
وثوق الدوله بود. هنگام 
اول،  جهان���ی  جن���گ 
آرای���ش سیاس���ی جهان 
تغییر کرد. در روس���یه 
انقالب کمونیستی رخ 
داد. انقالبی���ون، دولت 
تزار را قبول نداشتند و 
در نتیجه اعالم کردند 
سیاس���ت دولت تزار به 
 همراه���ی انگلیس برای 
تس���لط بر ایران را قبول 
ندارند و حتی حاضرند 
مقاب���ل  در  ای���ران  از 
انگلیس حمایت کنند. 
به این ترتیب، یکی از دو 
لبه قیچی که در مدت 
صد سال بر دولت ایران 

فشار می آورد از صحنه سیاست خارج شد. در ادامه، 
دولت ش���وروی جدید معروف به بلوک ش���رق، در یک 

آرایش سیاسی تبدیل به قدرت جدید در جهان شد.
در ش���رایط جدی���د ک���ه ش���وروی رقی���ب و دش���من 
انگلیس ش���د، ایران برای اس���تعمارگر پیر مهم تر شده 
ب���ود. اگر پیش ت���ر انگلیس در نیمی از کش���ور نفوذ و 
س���لطه داش���ت، در این ش���رایط به  دنبال تسلط بر کل 
کش���ور بود. نقش���ه های بس���یاری طرح کرد و به  قول 
امروزی ه���ا چن���د گزین���ه روی میز داش���ت. نخس���ت 
می خواس���ت ایران را تحت قیومیت خ���ود دربیاورد، 
دیگر اینکه کنفدراسیون جنوب را تشکیل دهد و سه 
دولت کوچک در نیمه جنوبی ایران از قبایل مختلف 
عرب ها، لرها و غیره به  وجود آورد، ش���مال ایران را هم 
رها کند؛ به این ترتیب، ایران از صحنه سیاس���ی جهان 
مح���و می ش���د. گزینه س���وم هم ای���ن بود ک���ه یکی از 
رج���ال مورد اعتم���اد خود را بر س���ر کار بیاورند و طی 
ق���راردادی ب���ا وی، کل کش���ور را تح���ت  س���یطره خود 
درآورند. در گام نخس���ت انگلس���تان وثوق الدوله را با 
فش���ار به احمدش���اه به عنوان نخس���ت وزیر بر سر کار 

آورد تا قرارداد مورد نظرش را با او به  امضا برساند. به 
تعبیر مدرس، اصل آن قرارداد، مالیه و امنیت کش���ور 
یعن���ی اقتصاد ایران را در اختیار می گرفت. قرارداد با 

وثوق الدوله بسته شد.
 ازجمله کارهای بزرگی که مدرس در تاریخ ایران به 
 انجام رس���اند و تمام مورخان هم ب���ه آن اذعان دارند، 
مبارزه با قرارداد 1919 بود. در اسناد انگلستان آمده که 
می توان با ایرانیان به گونه ای کنار آمد و رجال سیاسی 
ایران را با تهدید یا تطمیع خرید، اما سید حسن مدرس 
از این امر مستثناس���ت. مدرس سرانجام موفق شد با 
کمک س���ایر رجال ملی، علما و مراجع ع���راق و ایران و 
همچنی���ن اقش���ار مختلف مردم، انگلیس را  شکس���ت 
ده���د. م���درس باالتر از 
نماین���ده مجل���س بلکه 
دولتمرد  ی���ک  به عنوان 
و مجتهد سیاس���ی این 
اقدام استعمار را خنثی 

کرد.

ش���هید مدرس  «
را یک���ی از موافقان 
حکوم���ت  انتق���ال 
ب���ه  قاج���ار  از 
می دانن���د.  پهل���وی 
ب���ا  درعین ح���ال 
مب���ارزه  ب���ه  توج���ه 
با رض���ا پهل���وی، از 
جمه���وری  ط���رح 
شدن حکومت هم 
حمایت نکرد. دلیل 

این امر چه بود؟
اقدام���ات  از  اتفاق���اً 
تاریخ���ی دیگر م���درس مخالفت با تغییر س���لطنت از 
قاجار به پهلوی است. او هیچ گاه موافق تغییر سلطنت 
نبود، ضمن اینکه هیچ نس���بت و پیوندی هم با قاجار 
نداشت. در اسناد انگلستان آمده پس از تغییر آرایش 
سیاسی جهان و تشکیل بلوک شرق و غرب، انگلیس به 
این نتیجه رس���یده بود که هیئت  حاکمه سنتی قاجار 
دیگر نمی تواند برایشان نقشی که آن ها می خواهند ایفا 
کند. با این نگاه، انگلستان در یک روند حساب شده به  
دنبال حذف قاجار و روی کار آوردن دولتی بود تا ایران 
را در مقابل ش���وروی آن گونه که آن ها می خواهند نگه 
دارد. این امر عاملی بود که مدرس با تغییر س���لطنت 

از قاجار به پهلوی مخالفت کرد.
وقت���ی م���درس ط���رح ق���رارداد 1919 را به  شکس���ت 
کش���اند، انگلیس طرح بعدی را اجرا کرد و آن کودتای 
1299 و روی کار آوردن رضاخ���ان ب���ود. س���رانجام ب���ا 
مدیریت وینس���تون چرچیل و مأموریت���ی که به ژنرال 
آیرونس���اید داده ش���د، کودتا اجرا ش���د. رضا پهلوی را 
س���ر کار آوردند تا در آینده، ای���ران به گونه ای که آن ها 
می خواهند در آرایش جدید سیاس���ی جهان برایش���ان 

نقش آفرین���ی کن���د. م���درس ب���ا درایت سیاس���ی و با 
ش���ناختی که نس���بت  به قدرت های جهانی داشت با 
ای���ن اقدام انگلیس مخالفت ک���رد؛ اما باالخره با حیله 

استعمارگران سلطنت تغییر کرد.
در طرح جمهوری نیز به  همان دلیل، مخالف تغییر 
سلطنت به جمهوری بود. در این مقطع تاریخی، دولت 
انگلیس تصور می کرد روی کار آوردن یک سلطان جدید 
و تحمیل یک شاه به کشور کار دشواری است و با شعار 
روش���نفکرانه  ش���بیه آنچ���ه در ترکیه داش���تند موضوع 
جمهوریت را مطرح کردند. نخست می خواستند یکی 
از بختیاری ها را به عنوان س���لطان جدید معرفی کنند، 
دیدند ش���دنی نیس���ت، در ادامه ش���عار جمهوریت را 
مطرح کردند. با طرح جمهوریت سلسله قاجار حذف 
می شد و رضا پهلوی به عنوان رئیس جمهور مادام العمر 
بر س���ر کار می آمد تا کش���ور بر اس���اس خواس���ت آن ها 
تحت  کنترل باشد. مدرس چون این مسئله را دریافت 
ب���ا آن مخالفت کرد. ملک الش���عرا بهار در کتاب تاریخ 
مختص���ر اح���زاب سیاس���ی )جل���د دوم( می گوی���د، در 
فرمایش���ی و س���اختگی ب���ودن ای���ن جمهوریت بحثی 
نیست، زیرا جمهوری باید برخاسته از بطن جامعه باشد 
و مردم بخواهند تا جمهوریت مس���تقر ش���ود. جامعه 
ایران چنین خواس���ته ای نداش���ت، ضمن آنکه آمادگی 
آن را ه���م نداش���ت. او می گوید در هم���ه دنیا مردم از 
دولت جمهوریت می خواهند، در ایران دولت ما به زور 

از مردم می خواهد تا جمهوریت بخواهند!
م���درس می گوید ب���ا مذاکره ای که با س���ردار س���په 
داشتم بر من مسلم شد که رژیم آینده بنیاد معیشت 
ایالت���ی جامع���ه را قرار اس���ت برهم بزند. رژی���م آینده 
تصمیم���ی جز این ن���دارد که ایالت ای���ران را تخته قاپو 
کن���د تا گوس���فند و اس���ب ایرانی که ب���رای تجارت تا 
قل���ب اروپا رفته و سرچش���مه عای���دات هنگفت برای 
کش���ور بود رو به نابودی گذارد و روزی برسد که برای 
ش���یر، پنیر، گوشت و... وابسته به غرب باشیم. همه 
می دانند ما در سال 57 با اتکا نودوهشت درصدی به 
صادرات نفت و وابس���تگی اقتص���اد به صادرات نفت 
و نب���ودن تولید داخلی، تمام مایحتاج خود حتی مواد 

غذایی را وارد می کردیم.
ای���ن نش���ان می دهد درک م���درس از ش���رایط آن روز 
چقدر روش���ن بود و پش���ت صحنه سیاس���ت جهانی و 
نقش���ه ای را که اس���تعمار برای ایران داش���ت دریافته 
ب���ود؛ ازاین رو با ط���رح جمهوریت ه���م مخالفت  کرد. 
البته در نهایت قدرت انگلیس با توجه به سلطه ای که 
در آن دوره بر سیاست و رجال سیاسی کشور داشت، 

توانست رضاخان را به  سلطنت برساند.

 س���خنان ضدونقیض���ی در مورد نظر  «
وی درب���اره حق سیاس���ی زن���ان و حق رأی 
آنان مطرح می شود. برخی عنوان می کنند 
مخال���ف رأی زنان ب���وده و بعضی آن را رد 

می کنند. در این  باره نظر شما چیست؟
تمام پژوهش���گران تاریخ معاصر و پژوهش���گران این 

گفت وگو با دکرت مصطفی تقوی

کابوس استعامر و استبداد
 مدرس در مقام سیاست ورزی و کشورداری 
درک جامع و درستی از دین و سیاست داشت

فاطمه امیراحمدی: سیدحسنمدرسیکیازمهمترینرجالعلمی،مذهبیوسیاسی

گو
تو
گف

ایراندرعصرمشروطهوپهلویاولبهشمارمیرود.ویدرزندگانیخویشهموارهبه
مس��ائلاجتماعیوسیاس��ینظرداشت.درکمدرسازش��رایطموجودکشوروپشت
صحن��هسیاس��تجهانیوآگاهبودننس��بتبهنقش��ههایاس��تعمار،اورادرش��مار
ش��خصیتهایتأثیرگ��ذاروتعیینکنندهدربرههایازتاریخای��رانقرارداد.گفتوگوی

پیشروبامصطفیتقوی،پژوهشگرتاریخمعاصراست.

وقتی مدرس طرح قرارداد ۱۹۱۹ را به  شکست 
کش��اند، انگلیس ط��رح بعدی را اج��را کرد؛ و 
آن کودت��ای ۱۲۹۹ و روی کار آوردن رضاخان 
بود. س��رانجام با مدیریت وینس��تون چرچیل 
و مأموریتی که به ژنرال آیرونس��اید داده شد، 
کودتا اجرا شد. رضا پهلوی را سر کار آوردند تا 
در آینده، ایران به گونه ای که آن ها می خواهند 
در آرای��ش جدی��د سیاس��ی جهان برایش��ان 
نقش آفرین��ی کند. مدرس با درایت سیاس��ی 
و با ش��ناختی که نسبت  به قدرت های جهانی 
داش��ت با این اق��دام انگلی��س مخالفت کرد.
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ح���وزه می دانن���د م���درس ش���خصیتی قانون م���دار و 
قانونمند بود. در تقس���یم بندی رجال گفته می ش���ود 
مدرس یک رجل مش���روطه خواه پارلمانتاریس���ت بود. 
در مقطعی که موضوع رأی زنان مطرح ش���د، مدرس 
به دو جهت مخالفت کرد: نخس���ت معتقد بود بستر 
اجتماع���ی این امر در کش���ور فراهم نیس���ت و جامعه 
هن���وز در این ش���رایط ق���رار ن���دارد؛ دوم اینک���ه قانون 

اساسی مشروطه با رأی زنان مخالفت داشت.
روش���نفکرنماها  برخ���ی  تاریخ���ی  مقط���ع  آن  در 
می گفتند باید از غرب هم غربی تر باشیم، همان گونه 
که ش���عار می دادند از فرق س���ر تا ناخن پا باید غربی 
ش���ویم. در موض���وع رأی زن���ان می خواس���تند از اروپا 
هم جلو بزنند، درحالی که در بس���یاری از کش���ورهای 
اروپای���ی هن���وز مس���ئله ح���ق رأی زنان مطرح نش���ده 
ب���ود. به عنوان نمون���ه، آمریکا در س���ال 1920 میالدی 
)1299خورشیدی( پس از جنگ جهانی اول مسئله حق 
رأی زنان را مطرح کرد. بریتانیا در سال 1928 )1307(، 
فرانس���ه 1944 )1323( پ���س از جنگ جهانی، س���وئیس 
در س���ال 1971 )1350( و... موضوع رأی زنان را مطرح 

کردند.
مدرس در چارچوب فقاهت و سیاست سنتی ایران 
می اندیشید و نگاهش به مسائل در آن چارچوب بود؛ 

بر همین مبنا با حق رأی زنان موافق نبود.

یک���ی از مهم تری���ن س���خنانی ک���ه از  «
شهید مدرس تا امروز نقل و به آن استناد 
می ش���ود »دیانت ما عین سیاس���ت ما و 
سیاس���ت ما عین دیانت ما اس���ت«. این 
جمل���ه از موضوع هایی اس���ت ک���ه درباره 
آن اخت���اف آرای بس���یاری وج���ود دارد. 
بعضی معتقدند منظور ش���هید مدرس از 
این س���خن برای دوره پهل���وی با توجه به 
شرایط و فضای حاکم آن بوده و برخی آن 
را برای همه دوره ها می دانند، بعضی هم 
با رد این موض���وع  معتقدند از این جمله 
برداش���ت ناصحیح ش���ده و حت���ی مدنظر 
مدرس ب���رای هم���ان دوره هم ب���رای امر 
دیگری بوده اس���ت. در این  باره نظر شما 

چیست؟
واقعیت این است سخن مدرس، عام و تاریخ شمول 
اس���ت و مربوط به یک دوره و گروه خاص نمی ش���ود. 
هرکس���ی از ظن خود ش���د ی���ار آن و هرکس بر اس���اس 
پنداره���ا و پیش فرض ها و همچنین نیازهای سیاس���ی 
خود به  س���راغ این س���خنان می رود و س���عی به توجیه 
و تفسیر و تعبیر آن می کند. به عنوان مثال، امروز که 
حکومت کش���ور اس���المی و دینی اس���ت، جریان های 
س���کوالر که اساس���اً مخال���ف حکومت دین���ی و پیوند 
سیاس���ت با دیانت هستند )در همه شرایط چه قبل از 
انقالب اس���المی و چه امروز( مخالف این امر بوده و 
هس���تند. مدرس فردی اس���ت که درک درستی از هر 
دو حوزه دین و سیاس���ت داش���ت و شخصیتش جامع 

هر دو ویژگی است.
توجی���ه و تأویل س���خنان م���درس در این  ب���اره، یک 
رویکرد سیاس���ی کارانه اس���ت و نه رویک���ردی علمی و 
منطق���ی. از منظر علم و منطق، س���خن مدرس کاماًل 
درس���ت اس���ت، مش���مول زمان خاصی هم نمی شود. 
کسانی که معتقدند سخن مدرس محدود به دوره ای 
خ���اص بوده تعریفش���ان از دین و سیاس���ت غیرعلمی 

است.
دین یک بینش و اندیشه است و سیاست یک روش 
و عمل. در عالم علم و فلس���فه ثابت ش���ده اس���ت هر 
عملی ریش���ه در یک اندیش���ه دارد، هر روشی بر پایه 
یک بینش قرار دارد، هیچ اندیش���ه  و روش���ی نیس���ت 
ک���ه ریش���ه در ی���ک بین���ش نداش���ته باش���د. دین یک 
جهان بینی اس���ت و هر فردی ک���ه دارای بینش دینی 
باشد تمام اعمالش ازجمله عمل سیاسی اش برخاسته 
از آن بینش خواهد بود. محال است کسی غیر از این 
بتواند قضاوتی داش���ته باش���د. نه  تنها عمل سیاسی، 

یا کاله ش���اپو. این سیاست ماست و دیانت ما همین 
اس���ت. این مس���ئله ای اس���ت که دین م���ا در دفاع از 
وطن به ما گوش���زد می کند، سیاست ما همین است؛ 
بنابراین، سیاس���ت ما عین دیانت ماس���ت. مصداق و 
مثالش مربوط به یک دوره بود، اما اصل آن شمولیت 
و عمومی���ت دارد. ه���ر 
عین  سیاستش  مکتبی 
بینش و دیانتش است.

مرح���وم  همچنی���ن 
رابطه  درب���اره  م���درس 
سیاس���ت  و  دی���ن 
می گوی���د، زمان���ی ک���ه 
نجف درس می خواندم 
یک بار آب قطع شد، به 
کنار رودخانه رفتم و در 
آنج���ا دی���دم خارجی ها 
در ح���ال بردن اش���یای 
باستانی عراق هستند. 
ب���ه این فک���ر افتادم که 
چ���را ممال���ک اس���المی 
و کش���ورهای  ضعی���ف 
دیگر پیشرفته هستند! 
ب���ه این نتیجه رس���یدم 
ک���ه آن ها ب���ه دین خود 
پایبند هستند و ما دین را رها کرده ایم. آن ها سیاست 
را صحن���ه آلوده ای معرفی کرده اند تا افراد درس���تکار 
ب���ه آن ورود نکنن���د؛ ازاین رو، دین را از سیاس���ت جدا 
می دانند درحالی که اتفاقاً اگر کس���ی دین دار اس���ت 
و دین صحیح دارد باید وارد سیاس���ت ش���ده تا کشور 

درست اداره شود.

 منش و رفتار مدرس از نکاتی است  «
که به آن زیاد اش���اره می ش���ود، اینکه در 
برخورد با افراد سایر ادیان و یا دیدگاه های 
مختلف سیاس���ی به گونه ای نب���وده که با 
الفاظ اقلیت از آن ها نام ببرد یا س���خنان 
ناصواب بگوید. همچنین عنوان می شود 
بسیار ساده زیست بود و همیشه از پارچه 
کرب���اس باف���ت ای���ران اس���تفاده می کرد. 
چگون���ه می ت���وان این ظرفی���ت را در نگاه 
به افکار مختلف و نیز ساده زیس���تی برای 

بلکه مس���ائل اقتصادی و فرهنگی هرکس برخاسته از 
بینش اوس���ت، این یک اصل فلسفی و علمی غیرقابل 
انکار اس���ت. بنابرای���ن، تردیدی نمی توان داش���ت که 
از منظ���ر علم، سیاس���ت )نه علم سیاس���ت( یک عمل 
و روش اس���ت و ریش���ه در یک بینش دارد. سیاس���ت 

یک مس���لمان بر اساس 
بینش اوس���ت. کس���ی 
که بینش���ش کمونیسم 
است سیاس���تش هم بر 
پایه آن خواهد بود. اگر 
کس���ی مس���لمان باشد 
سیاس���ت و عملش هم 
بینش���ش  از  برخاس���ته 

خواهد بود.
جمله  ای���ن  همچنین 
م���درس را ه���م ناق���ص 
نق���ل می کنن���د، زیرا او 
می گوید: »سیاست ما 
عی���ن دیانت ماس���ت و 
دیانت ما عین سیاست 
سیاست  منشأ  ماست؛ 
ما دیانت ماست.« این 
جمله در آن روز و امروز 
و آین���ده همین اس���ت، 

چ���ون روش و بینش با هم پیوند دارند، همان گونه که 
یک کمونیس���ت هم سیاس���تش با بینشش پیوند دارد 
و یک لیبرال هم سیاس���تش بر پایه بینشش است؛ در 

همه مکاتب همین گونه است.
از آنجا که ش���خصیت مدرس جامع دین و سیاست 
و نمون���ه عمل���ی پیون���د دین و سیاس���ت ب���ود و برخی 
جریان های س���کوالر چون نمی توانن���د بگویند مدرس 
ش���ناخت کافی از دین و سیاست نداشت، این سخن 
مدرس را ابزارانگارانه و سیاست زده بر اساس نیازهای 
سیاس���ی خودش���ان توجیه و تأویل می کنند که فاقد 

وجاهت علمی است.
م���درس پ���س از بازگش���ت از عثمان���ی در یک���ی از 
نطق ه���ای خ���ود در مجل���س چه���ارم می گوی���د، در 
عثمانی این س���خن را گفتم که اگر کس���ی پایش را به 
کشور ما بگذارد و بخواهد آن را تصرف کند اول او را 
می کش���یم و بعد نگاه می کنیم اگر مسلمان بود نماز 
بر او می خوانیم، نگاه نمی کنیم عمامه س���رش اس���ت 

جامعۀ  خود که به ش���دت مصرف گراست 
به  وجود آورد؟

این برخورد با اقشار مختلف و شهروندان متنوع از 
هر کیش و آیینی ریش���ه در هم���ان نگاه دینی مدرس 
دارد. او معتقد ب���ود دین در مقام مملکت داری باید 
همه را ش���امل ش���ود و حقوق همه در آن لحاظ ش���ود. 
این رفتار مدرس در بینش دینی و سیاس���ی  او ریش���ه 
دارد. به  همین دلیل فردی مانند ابراهیم خواجه نوری 
از شخصیت های دوره پهلوی می گوید، یک روز پیش 
مرح���وم مدرس رفت���م، با لباس معمولی کرباس���ی در 
منزل نشس���ته بود و اف���راد از اقش���ار مختلف دورش 
بودن���د. در چنی���ن فضای���ی م���درس ی���ک بار جلس���ه 
علمی، بار دیگر جلس���ه قضائ���ی و در گفت وگو با فرد 
دیگر جلس���ه سیاسی داشت. همه فکر می کردند من 
به عن���وان یک جوان با پوش���ش غربی از س���وی مدرس 
ط���رد خواهم ش���د. برخالف تص���ور آن ها، م���درس مرا 
پذیرفت و کنار خود نش���اند. او می گوید من از طرف 
جوانان اصالح طلب پیش وی رفته بودم و می خواستم 
راجع  به مس���ائل مملکت پیش���نهادی بدهم. با کمال 
متان���ت عن���وان ک���رد، این طرح در کش���ور قاب���ل اجرا 
نیس���ت. خواجه نوری می گوید اگرچه خواس���ته ما را 
ب���رآورده نک���رد، ولی من���ش و برخورد او باعث ش���د تا 

نسبت  به وی ارادت پیدا کنم.
مدرس در مقام سیاس���ت ورزی و کشورداری درک 
جامع و درس���تی از دین و سیاست داشت و به همین 
دلیل همه افراد کش���ور را ش���هروند می دید و محترم 

می شمرد.
شخصیت مدرس را در قضاوت دیگران بهتر می توان 
شناخت، کسانی که همفکر او نبودند. شخصی مانند 
محمدتقی بهار که شخصیتی شناخته شده در تاریخ 
ایران اس���ت، می گوید شاید شخصیتی مانند مدرس 
از حمله مغول تا امروز در ایران نداشته ایم. این سخن 
ف���ردی تاریخ دان، باس���واد و نخبه  اس���ت. ی���ا از فردی 
مانند س���ید حسن تقی زاده که شخصیتی دانشمند و 
شناخته ش���ده در غرب گرایی بود، می پرسند، شما در 
مواردی با مدرس همراه بودید، چطور ش���ما ماندید و 
او شهید شد؟ تقی زاده در پاسخ این پرسش می گوید، 
ما نمی توانس���تیم مثل مدرس باش���یم، ش���اید در کل 

تاریخ مثل او نداشته باشیم.
 این قضاوت ها درباره ش���خصیت مدرس نتیجه آن 

جامعیت بینش و روش اوست.  

در اس��ناد انگلس��تان آم��ده پ��س از تغیی��ر 
آرایش سیاس��ی جهان و تشکیل بلوک شرق 
و غرب، انگلیس به این نتیجه رسیده بود که 
هیئت  حاکمه س��نتی قاجار دیگ��ر نمی تواند 
برایش��ان نقش��ی که آن ه��ا می خواهند ایفا 
کن��د. با ای��ن نگاه، انگلس��تان در ی��ک روند 
حساب ش��ده ب��ه  دنبال حذف قاج��ار و روی 
کار آوردن دولت��ی بود تا ای��ران را در مقابل 
ش��وروی آن گونه ک��ه می خواهند نگ��ه دارد. 
ای��ن ام��ر عاملی ب��ود که م��درس ب��ا تغییر 
س��لطنت از قاجار به پهل��وی مخالفت کرد.
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قضاوت ه���ا در م���ورد قیام ه���ای واپس���ین 
سال های قاجار همچون نهضت جنگل به 
رهبری میرزا کوچک خان چندان یک دست نیست. 
عده ای او را مبارزی وطن دوس���ت معرفی می کنند 
ک���ه ب���رای عدالت جنگید و عده ای اق���دام او را در 
مس���یر جدایی طلبی قلم���داد می کنند. در این بین 
ش���اید قضاوت م���ردان بزرگ هم عصر می���رزا بتواند 

مسیر این قضاوت ها را بهتر هدایت کند.
در مورد تأیید نهضت جنگل از س���وی شخصیتی 
چ���ون مدرس، ش���واهد نش���ان می دهد ک���ه مرحوم 
مدرس فقط یک بار به شکل علنی از میرزا نام برد و 
آن هم در هنگام نطق در مجلس بود که باصراحت 
گف���ت: » ای کاش در ای���ن ش���رایط س���خت، م���ردان 
ایران دوس���تی چون میرزا تقی خ���ان امیرکبیر، میرزا 

کوچک خان جنگلی و کلنل پسیان را داشتیم.«
حتی گفته می ش���ود م���درس و میرزا کوچک خان 
با واس���طه با یکدیگ���ر در ارتباط بودن���د. ظاهراً رابط 
می���ان مدرس و میرزا، مس���توفی الممال���ک بود که 
با نام مس���تعار منشی این کار را می کرد. مستوفی 
الممالک نهایت سعی خود را کرد میرزا را در گیالن 
به عنوان ذخیره برای استقالل کشور نگه دارد تا در 

موقع مناس���ب علیه رضاخان وارد صحنه ش���ود.
در کن���ار این موارد، علی مدرس���ی ن���وه آیت الله 
م���درس معتق���د اس���ت آن نکت���ه ک���ه مطم���ح نظ���ر 
م���درس بود، این ب���ود که در تقویت میرزا بکوش���د 
و او را به س���وی ته���ران روانه کنن���د، همان گونه که 
قصد داش���تند کلنل محمدتقی پسیان را از مشهد 
به تهران بکش���انند. در واقع حرکتی ش���بیه به آنچه 
در ای���ام مش���روطه اتفاق افت���اد که ب���رای مقابله با 
استبداد، نیروهای آزادیخواه و وطن پرست به طرف 
مرک���ز روانه ش���وند؛ چراک���ه او معتقد ب���ود اگر این 
افراد در نقاط مختلف ایران و به ش���کل خودمختار 
عمل کنند، حتی اگر به تجزیه هم اعتقاد نداش���ته 
باش���ند، این امکان را برای دش���من فراهم می سازند 
ک���ه از پایتخت و با قشون کش���ی به آن نواحی آن ها 

را سرکوب کنند. 
در می���ان اس���ناد تاریخ���ی اس���تفتائی از ش���هید 
مدرس پیرامون نهضت جنگل وجود دارد که البته 
با وجود شبهاتی که برخی درباره اصالت آن مطرح 
می کنند، در انتهای این س���ند مهر مرحوم مدرس 

نقش بسته است. استفتاء مزبور این گونه است:
»آی���ا محارب���ه ب���ا جمعیت���ی که پنج س���ال اس���ت 

ب���ه نام اتحاد اس���الم و جنگلی ه���ا در حدود گیالن 
قیام کرده و عماًل خودش���ان را به تمام اهالی ایران 

معرفی نموده و جز حفاظت نوامیس اسالمی 
و حراس���ت ]از[ اس���تقالل مملک���ت و دفاع از 
]مقابل���ه با[ دش���منان ای���ران و اس���الم و قطع 
نف���وذ و مداخالت ظالمانه و تعدیات جابرانه 
اجانب، مقصد و مقصودی نداش���ته و ندارند 
و تنه���ا جمعیتی ]اس���ت[ که تح���ت تأثیرات 
دیگری نبوده، فق���ط به قوای مادی و معنوی 
ایران���ی اتکا و اتکال داش���ته و حقیقتاً موجب 
افتخار و ش���رافت ای���ران و ایرانی اس���ت، چه 
ص���ورت دارد؟ آی���ا محاربین با ای���ن جمعیت 
در حکم محارب و محاربه با امام زمان )عج( 

خواهند بود؟ حکم او را بیان نمایید.«
 پاس���خ ش���هید مدرس: »بس���م  الله الرحمن 
الرحی���م. حقیر از آقای میرزا کوچک خان و از 
اش���خاصی که صمیمانه و صادقانه با ایش���ان 
هم آواز بودند، نیت س���وئی نسبت به دیانت 
و ص���الح مملک���ت نفهمیدم، بلک���ه جلوگیری 
از دخال���ت خارجه و نفوذ سیاس���ت آن ها در 
گی���الن، عملیات���ی بوده ب���س مق���دس که بر 
ه���ر مس���لمانی الزم ]اس���ت[. خداون���د هم���ه 
ایرانی���ان را توفی���ق دهد که نی���ت و عملیات 
آن ها را تعقیب و تقلید نماید. پرواضح اس���ت 
ک���ه طرفی���ت و ضدی���ت و محاربه ب���ا همچه 

جمعیتی، مس���اعدت ب���ا کفر و معاندت با اس���الم 
است.«  

مبارزه برای استقالل کشور
وقتی مدرس موجب لغو قرارداد 1919 می شود

ش���اید باورش دشوار باش���د که بگوییم یک 
س���یلی جریان سیاسی یک کش���ور را تغییر 
داد و نقش���ه های رضاش���اه را ب���رای تغیی���ر نظ���ام از 
س���لطنت ب���ه جمهوری نقش بر آب ک���رد. اما به قول 
امام خمینى، اگر انس���ان س���اخته ش���ود، مى تواند به 
تنهای���ى به جاى یک گروه مفید باش���د. ماجرا از این 
قرار بود که هم زمان با مجلس پنجم، جریان طرف دار 
س���ردار س���په، لزوم وجود یک رئیس دولت مقتدر را 
تبلی���غ می ک���رد. در مجل���س، فراکس���یون تج���دد به 
فراکس���یون  و  تدی���ن«  محم���د  »س���ید  رهب���ری 
سوسیالیس���ت به رهبری »س���لیمان میرزا« در قضیه 
جمهوری با س���ردار س���په تبانی داش���تند و قباًل به او 
ق���ول داده بودن���د ک���ه وی را ب���ه ریاس���ت جمهوری 
برس���انند. اکثریت نماین���دگان مجلس هم با دخالت 
نظامیان از طرف داران رضاخان انتخاب شده  بودند 
و ب���ا او همراه بودند. اما از س���وی دیگ���ر، عده ای از 
نمایندگان واقعی ملت و در رأس آن ها آیت الله سید 
حس���ن م���درس ب���رای خنثی ک���ردن این نقش���ه ها در 
مقابل ط���رف داران جمهوری صف آرای���ی کرده، َعَلم 

 1919 در  ک���ه  قراردادیس���ت   1919 ق���رارداد 
می���الدی )1298 خورش���یدی( می���ان دول���ت 
بریتانیا ب���ا دولت وقت ایران پس از هفت ماه مذاکره 
پنهان���ی با وثوق الدول���ه و با پرداخ���ت 400 هزار تومان 
رش���وه بسته ش���د. بر اس���اس این قرارداد تمامی امور 
کشوری و لشکری ایران زیر نظر مستشاران انگلیسی 
و با مجوز آنان صورت می گرفت. چارچوب و محتوای 
این قرارداد حاصل فکر و نظر شخصی به نام لرد کرزن 
ب���ود. ام���ا این ق���رارداد به دلی���ل مغایرت آن ب���ا قانون 
اساسی مش���روطه هرگز به اجرا درنیامد. تصویب این 
ق���رارداد مغایر با قانون اساس���ی مش���روطه ب���ود و در 

همفکران���ش کوش���یدند از تصوی���ب اعتبارنامه های 
در  آورن���د.  عم���ل  ب���ه  ممانع���ت  فرمایش���ی  وکالی 
جری���ان اعتبارنام���ه ح���اج میرزا هاش���م آش���تیانی از 
علم���ا و روحانی���ون متنف���ذ و م���ورد توج���ه ته���ران و 
از دوس���تان م���درس، تدین ب���ه مخالف���ت پرداخت. 
م���درس برای دفاع در پش���ت میز خطاب���ه رفت و به 
ایراد س���خنانی پرداخ���ت. در حین بیان���ات مدرس، 

هنگام بررسی قرارداد وثوق الدوله در مجلس، مدرس 
طی بیاناتی خاطرنش���ان س���اخت: »هی می آمدند و 
ب���ه من می گفتند که این قرارداد کجایش بد اس���ت، 
بگویید ت���ا برویم اصالح کنیم. م���ن جواب می دادم 
آقایان من یک فرد آش���نا به سیاست نیستم... اما آن 
چیزی ک���ه در این قرارداد به نظرم بد اس���ت، همان 
م���اده اولش اس���ت ک���ه می گوید م���ا )انگلیس���ی ها( 
اس���تقالل ایران را به رس���میت می شناسیم.« در این 
هن���گام صدای خنده نمایندگان از همه جای مجلس 
بلند ش���د. م���درس لحظ���ه ای خاموش مان���د، آن گاه 
س���کوت را شکس���ت و ب���ه نماین���دگان گف���ت: »این 
ح���رف مثل این اس���ت که یکی بیای���د و به من بگوید 
س���ید، من س���ید بودن تو را به رسمیت می شناسم.« 
عل���ت مخالفت م���درس با قرارداد این ب���ود که »این 
قرارداد یک دولت خارجی )انگلس���تان( را در دو چیز 

مخالفت شدید را برافراشتند.
ب���رای مقاوم���ت در مقابل س���ردار س���په، مدرس و 

مجلس ش���ورای ملی و بیرون مجل���س با چالش جدی 
روبه رو شد. افرادی چون مشیرالدوله پیرنیا، حاج امام 
جمعه خویی، ممتازالدوله، محمود افشار یزدی، حاج 
مس���توفی،  عبدالل���ه  دولت آب���ادی،  یحی���ی  می���رزا 
محمدعل���ی فروغ���ی، مس���توفی الممالک و بس���یاری 
دیگر، نهضت ضد قرارداد را که منتهی به لغو قرارداد 
گردی���د راه انداختند. از تلگ���راف کاکس به لرد کرزن 
برمی آید که مدرس از مهم ترین عوامل ضدیت با این 
قرارداد بوده اس���ت. در بن���د اول تلگراف می خوانیم: 
»ش���دیدترین کس���انی که مخالف قرارداد هستند به 

سرکردگی شخص معروف مدرس است.«

ب���ه تحری���ک تدین، جلس���ه به ه���م خ���ورد و تدین به 
هم���راه ع���ده ای از ط���رف داران خ���ود جلس���ه را ترک 
کردن���د. بااین ح���ال، در خارج جلس���ه بح���ث و جدل 
ادام���ه یافت و م���درس در اتاق تنف���س بیانات خود 
را پ���ی گرف���ت. در این موق���ع دکتر حس���ین بهرامی 
)احیاء الس���لطنه( ب���ه تحریک تدین س���یلی محکمی 
ب���ه ص���ورت م���درس نواخت، به طوری ک���ه عمام���ه 
م���درس از س���رش افت���اد )متقاباًل س���یلی محکم تری 
از جان���ب س���ید محی الدین مزراعی وکیل ش���یراز به 
ضارب زده ش���د(. صدای س���یلی خ���وردن مدرس از 
دره���ای مجل���س به بی���رون پیچید و ابت���دا در تهران 
 و س���پس در هم���ه کش���ور ب���ه گ���وش مردم رس���ید.
م���ردم ته���ران در دف���اع از م���درس علی���ه رضاخان و 
جمهوری و اعوان و انصار وی به اعتراض برخاستند. 
بازاره���ا بس���ته ش���د و طبق���ات مختل���ف م���ردم در 
مس���اجد و اجتماعات گوناگون به تظاهرات وسیعی 
پرداختن���د. م���ردم تهران برای برهم زدن اس���اس این 
حرکت تحمیل���ی به منزل علمای ته���ران رفته، بنای 
مخالف���ت را گذاش���تند. پ���س از ای���ن ماج���را، چن���د 
نف���رى از موافقان جمهورى نیز به دس���ته مخالفان و 
بى طرفان ملحق مى ش���وند و همین حرکت بزرگ ترین 
عام���ل بازدارن���ده و برهم زننده جمه���ورى مى گردد. 
رضاخان گفته بود که این بهرامی با یک سیلى اساس 

جمهورى ما را برهم ریخت! 

مهم مملکت ما ش���ریک می کند: در پولش و در قوه 
نظامی اش«.

 ب���ا مخالفت مدرس و دیگران، قرارداد 1919 میالدی 
در مجل���س به تصویب نرس���ید. مدرس س���هم بزرگی 
در تصویب نش���دن این قرارداد داش���ت. او با رهبری 
مبارزات مجل���س، بزرگ ترین قدرت اس���تعمار عصر 
خ���ود یعنی انگلس���تان را به زان���و درآورد، بااین حال، 
افتخ���ار ای���ن پی���روزی را از آن ملت دانس���ت و نقش 
خ���ود را ک���م و کوچک تلق���ی کرد. او گف���ت: »ملت 
ای���ران حقیقت���اً به بهترین ش���کل مخالفت خ���ود را با 
قرارداد نش���ان داد. این موفقی���ت به خاطر مخالفت 
این شخص یا آن شخص با قرارداد نبود، علت اصلی 
موفقیت، مقاومت ملت بود. نیروی ملت قوی ترین 
نیرویی اس���ت که می تواند با هر دسیسه و تهاجمی 

مقابله کند.« 

سیلی بر مدرس یا بر جمهوری رضاخانی
وقتی توهین به مدرس سرنوشت سیاسی کشور را تغییر می دهد

نهضت جنگل؛ عملیاتی بس مقدس
وقتی مدرس از نهضت های ملی دفاع می کند
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محسن یزدانی: مدرس در شرایط تاریخی ای می زیست و به مجلس 
راه یاف���ت که یکی از مقاطع مهم و دش���وار تاری���خ معاصر ایران در حال 
س���پری شدن بود. از طرفی حکومت قاجارها در آستانه اضمحالل و فروپاشی بود 
و از س���وی دیگر، گرگ گرسنه ای نظیر رضاخان میرپنج دندان طمع تیز کرده بود 
تا با حمایت عوامل انگلیس���ی بر س���ریر س���لطنت تکیه بزند و عنان مملکت را در 
اختیار بگیرد. از همه این ها که بگذریم، آتش پرس���وزوگداز جنگ جهانی اول نیز 
برافروخت���ه ش���ده ب���ود و س���رزمین ایران نی���ز به س���بب بی تدبی���ری و بی تجربگی 
زمامداران خود از این آتش و ویرانی های آن در امان نبود. در نظر داش���ته باش���یم 
در چنین ش���رایطی دو قدرت بزرگ جهانی آن زمان یعنی روسیه و انگلیس نیز به 
لطایف الحیل قصد نفوذ به ایران را داشتند و ضعف و فترت داخلی ایران ایشان 
را بی���ش از هر زمان دیگری نس���بت به چنگ اندازی به خ���اک ایران و تأمین منافع 

خود در این آب و خاک تحریک می کرد.
در چنین ش���رایط بغرنجی حضور در مجلس ش���ورای ملی نوپ���ا و بی تجربه ایران 
و دف���اع از مصال���ح مل���ی و کیان کش���ور در برابر این همه خطر کار بس���یار صعب و 
دش���واری می نمود، کاری که با گذر زمان و بررس���ی اسناد و شواهد تاریخی، ما را 
به این اس���تنتاج می رس���اند که مدرس در این خصوص نم���ره قبولی در زمینه های 
دیانت و سیاس���ت و میهن پرستی دریافت کرده بود. اما مدرس چگونه به این قله 
رسید؟ به نظر می رسد بیش از هر چیزی، چه در قدیم و چه امروز نظیر البی گری، 
ائت���الف با قدرتمندان و به کارگیری خدعه ب���رای موفقیت یک نماینده پارلمان در 
علم سیاس���ت برش���مرده می ش���ود. مدرس بیش از هر چیزی موفقیت در اهداف 
مقدسش را مرهون خصایل و سلوک رفتاری و اخالقی اش بود که همگی ریشه در 
اندیشه سیاسی اسالمی داشت. در ادامه برخی از این ویژگی ها را مرور می کنیم.

ایستادگی در برابر تهدید و تطمیع
محس���نی مالیری ازجمله نزدیکان مدرس روایت جالبی از ناکامی های رضاخان 
در زمین���ه تطمیع م���درس دارد: »ی���ک روز صبح جمعه منزل آقا بودیم. "ش���کوه" 
رئیس تش���ریفات رضاشاه وارد منزل شد و سالم کرد. آقا پرسید: آقای شکوه کجا 
بودید؟ شکوه گفت: اعلیحضرت مقداری از مرکبات امالک اختصاصی خودشان 
در ش���مال را برای ش���ما فرستادند... مدرس گفت: آقای شکوه، بارها را بردارید و 

ببرید و به سردار سپه بگویید سید حسن، سید حسن است...«1
آیت الله س���ید فخرالدین جزایری از دیگر مالزمان مدرس نیز درباره تالش های 
رضاخ���ان ب���رای تطمیع مدرس به مالقات سرلش���کر خدایار و م���درس می پردازد. 
خدای���ار گف���ت: »رضاش���اه می���ل دارد که باب مراوده را با ش���ما باز کن���د و به هر 
طریق که شما بپسندید با شما روابط حسنه داشته باشد. هر امری را که در امور 
مملک���ت بفرمایید اطاعت خواهند کرد. ضمناً مبلغ صدهزار تومان فرس���تاده اند 
که نزد ش���ما باش���د و به هر مصرفی که صالح بدانید، برس���انید.« مدرس پس از 
توضیحات���ی در ج���واب وی می گوید: »... این پول ها را هم بب���ر، اگر اینجا بماند 

کاًل به مصرف نابودی رضاخان خواهد رسید.«2

مدرس همچنین در جواب نامه احمدش���اه با آزادمنش���ی تم���ام همین جمالت 
کوتاه را می نویس���د: »خداوند دو چیز را به من نداده، یکی ترس و دیگری طمع. 
هرکس با مصالح ملی و امور مذهبی همراه باشد، من هم با او همراهم، واال فال.«3
عالوه بر این، اس���تعمارگران که مدرس را س���د راه بزرگی برای تحقق منافع خود 
می دیدند، در جهت تطمیع او برآمدند. مش���هور است که سفیر انگلیس چکی را 
توس���ط شخصی برای مدرس فرستاد. وی پرسید این چیست؟ آورنده چک گفت: 
این چک نامیده می شود، چک را می برند بانک و تبدیل به پول می کنند. مدرس 
با صدای بلند خندید و گفت: به آقای س���فیر بگویید من جز س���که زر آن هم باِر 
شتر در روز روشن چیزی را نمی پذیرم! پیغام را به سفیر رساندند و وی خندید و 

گفت: این سید می خواهد آبروی ما را در جهان ببرد.4

زهد و امساک و پرهیز از تجمل
زه���د و ساده زیس���تی مدرس زبانزد خ���اص و عام بود، به طوری ک���ه همه او را با 

همان لباس های کرباسی که داشت می شناختند.
مدرس از همان ابتدای امر، ساده زیستی را یکی از خصوصیات نماینده مجلس 
می دانس���ت. »نزدیک س���ه راه امین حض���ور دو خانه، یکی دواتاقه ب���ا اجارۀ ماهی 
سی ریال و دیگری سه اتاقه با اجارۀ ماهی سی وپنج ریال به وی عرضه می کنند. 
مدرس منزل دواتاقه را انتخاب می کند. از او س���ؤال می کنند آیا مبلغ پنج ریال 
صرفه جوی���ی می کنی؟ ج���واب می دهد: بلی، آنچه اس���تقالل و آزادی و عقیده را 
از بی���ن می برد، احتیاج اس���ت. من نمی خواهم محتاج کس���ی باش���م. باید برنامه 
زندگی ام را طوری تنظیم کنم که محتاج به کس���ی نش���وم و این زبان و تندوتیزم 

آزاد باشد.«
او همچنین از دویست تومان حقوق آن روز مجلس فقط سی تومان می گرفت. 
ش���اید بت���وان یکی از بهترین تعاریف از ساده زیس���تی و بی آالیش���ی م���درس را از 
زبان میلس���پو )مستش���ار مالی آمریکا در ایران( شنید. میلس���پو در کتاب خود با 
عنوان »کار آمریکا در ایران« درباره مدرس چنین نوش���ته اس���ت: »مشخص ترین 
چهره و رهبر روحانیون در مجلس، مدرس می باشد که اخیراً به عنوان نایب رئیس 
اول مجلس انتخاب ش���ده اس���ت. ش���هرت مدرس بیش���تر در این اس���ت که برای 
پول ارزش���ی قائل نیست. او در خانه ساده ای زندگی می کند که جز یک قالیچه، 
تع���دادی کتاب و یک مس���ند چیز دیگری در آن وجود ن���دارد. لباس روحانیون را 
می پوش���د و مردی اس���ت فاضل. در مالقات با او محال اس���ت کس���ی تحت تأثیر 

سادگی و هوش و قدرت رهبری او قرار نگیرد...« 
پی نوشت ها:

1. عبدالعلی باقی، مدرس مجاهدی شکست ناپذیر، انتشارات گواه، ص 140

2. همان

3. حمیدرض���ا ملک محمدی، مدرس و سیاس���ت گذاری عمومی، مرکز اس���ناد انقالب 

اسالمی، ص 144

4. مدرس ستاره درخشان تاریخ معاصر، ص 87

نه تهدید، نه تطمیع؛ مدرس تسلیم منی شود
نگاهی به چند ویژگی اخالقی در سلوک رفتاری آیت اهلل حسن مدرس که از او اسوه حسنه نمایندگی مردم را ساخت

 روایت نواده شهید مدرس 

 از تعامل روشنفکران عرص رضاخان 

با مدرس

ما دل وجرئت 

مدرس را نداشتیم!

ن���وادگان  از  مدرس���ی  عل���ی  دکت���ر 

ش
وتو
نر
دو
آیت الله مدرس است که در خصوص ب

اظه���ارات و نحوه تعامل روش���نفکران 
معاصر ش���هید مدرس با وی بر اساس 
تحقیقاتی که کرده است روایت های 
جالبی دارد که در ذیل به بخش���ی از 

آن اشاره می شود:
حس���ن تق���ی زاده از چهره های مش���هور عصر 
رضاخان درباره نحوه ایستادگی مدرس در برابر 
رضاخان می گفت: ما جرئت و شهامت مدرس 
را نداش���تیم ک���ه ب���ه رضاخ���ان بگوییم اش���تباه 
می کند و مملکت و مشروطه را از بین می برد، 
ول���ی م���درس جرئ���ت داش���ت و حرف���ش را زد! 
مرحوم فرخ معتصم الس���لطنه هم در کتابش آن 
زمان که با مدرس کینه توزانه برخورد می کرد، 
نوش���ته بود: مدرس جاه طل���ب و خودخواه بود 
و می خواس���ت همه چیز دس���ت خودش باشد، 
ول���ی ب���ه جد خ���ودش قس���م ک���ه هیچ ط���رح و 
برنامه ای نداش���ت! اواخر عمر مرحوم فرخ، به 
سراغش رفتم و از او پرسیدم: »آیا واقعاً مرحوم 
مدرس همین طور بود که شما نوشته اید؟ واقعاً 
درب���اره او ای���ن عقی���ده را دارید؟« پاس���خ داد: 
»نه، مدرس برای خودش چیزی نمی خواست. 
او هرگ���ز از بزرگ ترین حربه خودش که مجتهد 
جامع الشرایط بودن بود، برای پیشرفت مقاصد 

سیاسی استفاده نکرد.«
امثال تقی زاده و ملک الشعرای بهار، از همان 
ابت���دا می دانس���تند که مرحوم مدرس انس���ان 
نابغه و برجس���ته ای بود. کسانی از قبیل داور، 
یعق���وب ان���وار و نمایندگان مخال���ف او، بعدها 
ب���ه صراحت اعت���راف کرده اند ک���ه مدرس چه 
ب���ه لحاظ سیاس���ی، چه از جنبه دین���ی و چه از 
نظر هوش و نبوغ انسان منحصر به فردی بوده 

است.
تق���ی زاده ک���ه صراحتاً نوش���ته اس���ت جرأت 
نداش���تیم در براب���ر رضاخان ح���رف خودمان را 
بزنیم و همه آلت فعل و دست نش���انده او شده 
بودی���م! هم���ه می دانس���تند ایس���تادن در برابر 
دیکتات���ور درنده خ���و و خش���نی مث���ل رضاخان، 
دل ش���یر می خواهد. اینها که یک مش���ت عوام 
نبودند که ای���ن چیزها را نفهمند. از همان اول 
می دانستند، ولی جرأت نداشتند بگویند. بعد 
از ش���هریور س���ال 1320 ک���ه فضای سیاس���ی باز 
ش���د، بعضی ه���ا جرأت  پیدا کردند و نطق ش���ان 

باز شد. 
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ادای احترام رهبر معظم 
انقاب به شهید مدرس

رهبر انقالب هرگاه بنا داشته باشند تا سخن 
از ویژگی های نماینده انقالبی و نماینده معیار 
انج���ام دهند هم���واره ذک���ر از ش���هید مدرس 
به می���ان می آورن���د. به ط���ور مثال ایش���ان در 
بیاناتش���ان در 26 بهمن س���ال 78 می فرمایند: 
ام���ام رضوان الله علیه بارها اس���م »م���درس« را 
می آوردند. مگر خصوصیت مدرس چه بود؟ از 
مدرس عالم تر هم داشتیم. مدرس خصوصیت 
عم���ده اش این ب���ود که هی���چ عام���ل ارعاب و 
تهدید و تطمیع و فریب گری در او اثر نمی کرد. 

همان وقت���ی که علی الظاهر فض���ا را بر ضد او 
آن چنان متشنج کرده بودند که علیه ا ش شعار 
می دادن���د، او ایس���تاد و ح���رف خ���ودش را زد. 
ای���ن خصوصیت یک نماینده  خوب در مجلس 
اس���ت. بعضی ه���ا زود مرعوب می ش���وند! من 
بارها عرض کرده ام که قدرت های استکباری- 
یعنی همین قدرت های س���لطه گر جهانی- که 
مرت���ب روی ای���ن کش���ور و آن کش���ور دس���ت 
می اندازن���د و دولت ه���ا و ملت ه���ا را زیر یوغ 
خودش می کشانند، عمده  کارشان از ترساندن 
می گذرد. قدرت واقعی شان آن قدر نیست که 

بر زبان می آورند.

هیئت رئیسه مجلس چهارم
پس از 6 سال فترت بعد از مجلس سوم، 
مجل���س چه���ارم تش���کیل ش���د. ای���ن دوره 
مجل���س دوره ای پرهیاهو بود. در اولین جلس���ه های 
مجلس چهارم، مدرس با تصویب اعتبارنامه وکالی 
دخیل در کودتای س���وم اس���فند مخالفت کرد. در 
این دوره مجلس، مدرس رهبر اکثریت و نایب رئیس 
اول بود. رضاخان در مقام وزیر جنگ سعی می کرد 
امور نظمیه، بودجه و قوای نظامی را به اختیار خود 
گیرد. رئیس مجلس و دول���ت با کارهای او مخالف 
بودند. به همین دلیل، امنیت شهر را مختل و بدون 
مج���وز قانونی جرای���د را توقیف و مخالفان را حبس، 
شکنجه و تبعید می کرد. مدرس در جلسه دوازدهم 
در س���ال ١٣٠١ در نطقی، رضاخان را به ش���دت مورد 
حمل���ه ق���رارداد. اتفاق ه���ای آن روز مجل���س و نط���ق 

مدرس در شهر غوغایی به پا کرد.

ترور نافرجام در 7 آبان 1305
حسین مکی درخصوص سوءقصد به جان 
مدرس از س����وی رضاخ����ان روایت جالبی دارد: س����وء قصد 
نافرجام مأموران مخفی رضاخان در 7 آبان 1305 در حالی 
به وقوع پیوس����ت که مجلس شش����م تازه کار خ����ود را آغاز 
کرده بود و سید حسن مدرس نیز با مخالفت با اعتبارنامه 
برخ����ی از راه یافتگان به مجل����س درباره دخالت نظامیان و 
ش����هربانی طرفدار رضاخان در انتخابات اظهارات صریح و 
آش����کار می کرد آنچه ب����ود صبح روز 7 آب����ان 1305 در حالی 
که سیدحسن مدرس راهی مسجد سپهساالر بود از سوی 
چند تروریست مورد حمله قرار گرفت، اما مدرس با زیرکی 
خاصی »فوری رو به دیوار کرد و عبا را با دو دست به طرف 

س����ر خود بلند نمود و زانوان خ����ود را خم کرد به طوری که 
بدن نحیفش در پایین عبا قرار گرفت و آنجایی را که قاتلین 
از پش����ت عبا محل قلب و س����ینه تص����ور می کردند جز دو 
ب����ازوی مدرس و عبای خالی چیز دیگری نبود. نتیجه این 
عمل ماهرانه و عجیب این شد که از شلیک مفصل جانیان 
چندین تیر به ساعد و بازوان او اصابت نمود و یکی هم به 
کتفش خورد و هیچ یک خطرناک نشد. با انتقال مدرس به 
بیمارستان شهربانی، علیم الدوله مأموریت یافت با آمپول 
هوا مدرس را چنانکه خواس����ته رضاش����اه بود به قتل رساند 
اما طرفداران مدرس که حاجی امام جمعه خویی نیز آنان 
را همراهی می کرد مدرس را از ش����ر او رهایی بخش����یده به 

بیمارستان احمدی در خیابان سپه منتقل کردند.
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