
 

سرانجام به موجب آنكه با عزمى راسخ . ھمان گونه بود كه مى گفت و ھمانطور گفت كه مى بود

ستعمارگران را  ست و سـلطه گـرى ا چون كوھى استوار در مقابل ستمگران عصر به مقابلـه برخا

افشا نمود جنايتكاران وى را به ربذه خواف تبعید نمودند و در كنج عزلت و غريبى اين عالم عامل و 

 . فقیه مجاھد را به شھادت رسانیدند
ھا در تنگنـا بـه دوش  كه بـیرق مبـارزه را تن ست  اين نوشتار اشاره اى كوتاه به زنـدگى ابرمـردى ا

سر را خـیره سـاخت و  مداران خود گیزش چشـم بدانديشـان و زما كشید و شجاعت تحسـین بران

بدان . بیگانگان را به تحیر واداشت  اگر ما به ذكر نامش می پردازیم و خاطره اش را ارج مى نھیــم 

ستعمار  با اسـتبداد و ا علت است كه وى پارسايى پايدار و بزرگوارى ثابت قدم بود كـه لحظـه اى 

سازش نكرد و در تمامى مدت عمرش ساده زيستى، تواضع، قناعت و به دور بودن از ھرگونه رفاه 

طلبى را شیوه زندگى خويش ساخت و از طريق عبادت و دعا و راز و نیاز با خدا، كماالت معنوى را 

 .كسب كرد
  
 والدت و تحصیالت  

مه اى كـه حضـرت آيـه هللا العظمـى  شھید سیدحسن مدرس بر حسب اسناد تاريخى و نسب نا

تنظیم نموده از سادات طباطبايى زواره است كه نسبش پس از سى و يـك ) ره (مرعشى نجفى 

مى رسـد یه السـالم  تبى عل مدرس گـل . پشت به حضرت امام حسن مج كه  يكـى از طوايفـى 

قى  كده يیال ين گـروه از ســادات در دھ شمار مـى رود طايفـه میرعابـدين اسـت ا سرسبد آن بـه 

شتند)) سـرابه (( بائى . اقامـت دا كه از ايــن طايفـه ) پدر شـھید مـدرس (سـید اسـماعیل طباط

محسوب مى گشت و در روستاى مزبور به تبلیغات دينى و انجام امور شرعى مردم مشغول بـود، 

فت از طريـق ازدواج  صمیم گر ند ت براى آنكه ارتباط طايفه میرعابدين را با بستگان زواره اى قطع نك

یا كنـد كرده ، سـنت حسـنه صـله ارحـام را اح يت  يد و تقو بـدين علـت . پیوند خويشاوندى را تجد

به عقـد  بود  شت و از سـادات طباطبــايى زواره  نامبرده دختر سیدكاظم ساالر را كه خديجه نام دا

چون چشـمه اى . ق  1278ثمره اين پیوند با میمنت فرزندى بود كه به سال . ازدواج خويش درآورد

شید عدھا از چشـمه . پدر وى را حسـن نامیـد. پاك در كوير زواره جو مان كسـى كـه مردمـان ب ھ

شغول )) سرابه ((پدرش غالبا در . وجودش جرعه ھايى نوشیدند به امور شرعى و فقھى مردم م

موجب شد ) 1(بود ولى مادر و فرزند در زواره نزد بستگان خويش بسر مى بردند تا آنكه حادثه اى 

جدش میرعبدالباقـى  1293كه پدر فرزندش را كه شش بھار را گذرانده بود در سال  به قمشه نزد 

كه . ببرد و محله فضل آباد اين شھر را به عنوان محل سكونت خـويش برگزينـد بود  حالى  ايـن در 

میرعبدالباقى قبال از زواره به قمشه مھاجرت كرده و در اين شھر بــه فعالیتھـاى علمـى و تبلیغـى 

سیدعبدالباقى بیشترين نقش را در تعلیم سیدحسن ايفـا نمـود و او را در مسـیر ) 2.(مشغول بود

مه تحصـیل  علم و تقوا ھدايت كرد و به ھنگام مرگ در ضمن وصــیت نامـه اى سیدحسـن را بـر ادا

مدرس  ينى تشــويق و سـفارش نمـود زمـانى كـه سـیدعبدالباقى دارفـانى را وداع گفـت  علـوم د

سپار اصـفھان . ق 1298وى در سال ) 3.(چھارده ساله بود ينى رھ به منظور ادامه تحصیل علوم د

ابتدا ) 4.(سال در حوزه علمیه اين شھر محضر بیش از سى استاد را درك كرد 13گرديد و به مدت 

یات عـرب و منطـق و  به خواندن جامع المقدمات در علم صرف و نحو مشغول گشت و مقـدمات ادب
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در محضر آخوند مالمحمد كاشى كتــاب . بیان را نزد اساتیدى چون میرزا عبدالعلى ھرندى آموخت 

كه . شرح لمعه در فقه و پس از آن قوانین و فصول را در علم اصول تحصیل نمود ساتیدى  يكى از ا

شقايى  خت حكیـم نامـدار مـیرزا جھانگیرخـان ق دانش حكمت و عرفان و فلسفه را به مـدرس آمو

ضى ) 5.(است  مدرس در طول اين مدت در حضور آيات عظام سیدمحمد باقر درچه اى و شیخ مرت

فت كـه  نان مھـارتى يا صول آنچ سید و در ا ھاد ر ريزى و ديگر اساتید در فقه و اصول به درجـه اجت

يزى را كـه حــاوى ده ھـزار ســطر بـود، بنگــارد حوم ر شـھید مـدرس چكیــده . توانسـت تقريـرات مر

بان عربـى  به ز كه  مه شــرح رسـائل  زندگینامه تحصیلى خود را در حـوزه علمیـه اصـفھان در مقد

وارد نجــف . ق  1311وى پــس از اتمــام تحصــیالت در اصــفھان در شــعبان . نگاشــته ، آورده اســت 

يه هللا مـیرزاى  اشرف شد و پس از زيارت بارگاه مقدس نخستین فروغ امامت و تشرف به حضـور آ

شیرازى در مدرسه منسوب به صدر سكونت اختیار نمود و باعارف نامدار حاج آقا شیخ حسینعلى 

مدرس در اين شھر از جلسه درس آيات عظام سـیدمحمد فشـاركى و . اصفھانى ھم حجره گرديد

شريعت اصفھانى بھره برد و با سید ابوالحسن اصفھانى ، سـیدمحمد صـادق طباطبـائى و شـیخ 

عبدالكريم حائرى ، سید ھبه الدين شھرستانى و سیدمصطفى كاشانى ارتباط داشـت و مباحثـه 

جام مـى  حاج سـیدعلى كـازرونى ان يه هللا  ھاى دروس خارج را با آيه هللا حاج سید ابوالحسن و آ

خت و . داد ته بــه كـار مـى پردا مدرس به ھنگام اقامت در نجف روزھاى پنجشنبه و جمعه ھـر ھف

پس از ھفت سال اقامت در نجف و تاءيیـد . درآمد آن را در پنج روز ديگر صرف زندگى خود مى نمود

سالگى . (ق 1318مقام اجتھاد او از سوى علماى اين شھر به سال  ھل  به ) در چ از راه ناصـريه 

 .  چھارمحال و بختیارى راھى اصفھان گرديداھواز و منطقه
  
 دوران تدريس  

ً روستاى اسفه و ديدار با فامیـل و  مدرس پس از بازگشت از نجف و اقامت كوتاه در قمشه خصوصا

مود صفھان تـرك و در ايـن شــھر اقامـت ن به قصـد اقامـت در ا وى صـبحھا در . بستگان ، قمشه را 

جده بـزرگ ) مدرسه شھید مدرس (مدرسه جده كوچك  صرھا در مدرسـه  صول و ع درس فقه و ا

شمه ھـاى زالل  مه مـى گفـت و در روزھـاى پنجشـنبه طـالب را بـا چ درس منطـق و شـرح منظو

ين زمـان بـه . حكمت نھج البالغه آشنا مى نمود كه از ا تسلط وى به ھنگام تدريس در حدى بـود 

مل ظلـم و . مشھور گشت )) مدرس (( با عوا مراه بـا تـدريس بــا حربـه منطـق و اسـتدالل  وى ھ

 . اجحاف به مردم به ستیز برخاست و با اعمال و رفتار زورمداران مخالفت كرد

شھر اصــفھان  زمانى پس از شكست كامل قواى دولت در درگیرى با نیروھاى مردمى ، اداره امور 

نوان فرمانــده نیروھـاى مسـلح عشـاير . به انجمن واليتى سپرده شد صمصام السـلطنه كـه بـه ع

بختیارى نقش مھمى در ماجراى مشروطیت داشت در راءس حكومت اصفھان قرار گرفت و در بـدو 

نوان  به ع بود  ستبداد قاجاريـه بـه ايشـان وارد آورده  با ا امر مخارج قوا و خساراتى را كه در جنگ 

شالق طلـب نمـود من واليتــى . غرامت از مردم اصفھان آنھم با ضربات  سه انج مدرس كـه در جل

شد و  اصفھان حضور داشت و نیابت رياست آن را عھده دار بود با شنیدن اين خبر بشدت ناراحـت 

گفت حاكم چنین حقى را ندارد و اگر شالق زدن حد شرعى است پس در صـالحیت مجتھـد مـى 

شروطه مـردم را كتـك مـى ) حاكمان قاجار(باشد و آنھا  ديروز به نام استبداد و اينھا امروز به نام م

صمصام السلطنه با مشاھده اين وضع دستور توقیف و تبعید مدرس مبارز را صادر كرد اما ) 6.(زنند

بال  یل و بـه دن وقتى ماجراى تبعید اين فقیه به گوش مردم اصفھان رسید كسب و كار خود را تعط
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گران كـرد و خشـم مـردم ، حاكـم . مدرس حركت كردنـد شدت ن ضع كـارگزاران صمصـام را ب ايـن و

ھاى خــود  یات و ديگـر رفتار اصفھان را ناگزير به تسلیم نمود و با اجبار و از روى ناچارى در اخـذ مال

مدرس ((تجديد نظر كرد و مدرس ھم در میان فريادھاى پرخروش مردم كه مى گفتند  ، ))زنده باد 

شت  فات آنھـا . به اصـفھان بازگ مدارس علمیـه و موقو به وضـع طـالب و  تدريس  مدرس در ايــام 

طالب  صرف  به م فات را  مى داد تـا درآمـد موقو رسیدگى مى كرد و متولیان را تحـت فشـار قـرار 

تسلیم ناپذيرى او در مقابل كارھاى خالف و امور غیرمنطقى بر گروھى سودجو و فرصت . برسانند

ترور . طلب ناگوار آمد و تصمیم به ترور او گرفتند ين  اما با شجاعت مدرس و رفتار شگفت انگیز او ا

آيه هللا شھید سیدحسـن ) 7.(نافرجام ماند و افراد مذكور در اجراى نقش مكارانه خود ناكام ماندند

مع  یع اجتھـاد رسـید و از لحـاظ علمـى و فقھـى مجتھـدى جا مدرس در سنین جوانى به مقام رف

خود نشـد، در  الشرائط، صاحب فتوا و شايسته تقلید بود و ھر چند حاضر به چـاپ رسـاله عملیـه 

يه هللا العظمـى  ھاد و آ گار ن خود بـه ياد صل و عمیـق از  فقه و اصول و ساير علوم دينى آثـارى مف

از مدرس اجازه نقل حديـث : تاءلیفات فقھى او را ستوده و افزوده است كه ) ره (مرعشى نجفى 

ست ) 8.(داشته است  صاحبه اى اظھـار داشــته ا ضا بھاءالـدينى در م سید محمـد ر آيه هللا حاج 

مى و  ھم تـر از رجـل عل مرحوم مدرس يك رجل علمى و دينى و سیاسى بود و اين گونه فـردى م

فروع  شد ديگـر  سلمین نبا يت و سیاسـت م گر وال دينى است زيرا اين مظھـر واليـت اسـت كـه ا

خود را در ايـوان ) 9.(اسالمى تحقق كامل نمى يابد مدرس با ورود به تھران در اولین فرصـت درس 

كار اصـلى ) شھید مطھرى كنونى (زير ساعت در مدرسه سپھساالر  كه  ید كـرد  آغاز نمود و تاءك

ست  ماه  27وى در ) 10.(من تدريس است و سیاست كار دوم من ا كه عھـده دار . ش  1304تیر

شترى نمـوده ، و  ستفاده بی تولیت اين مدرسه گشت براى اينكه طالب علوم دينى از اوقات خود ا

بار طـرح امتحـان طـالب را بــه مرحلـه  با جديت افزونترى به كار درس و مباحثه بپردازند براى اولین 

اجرا درآورد و به منظور حسن اداره اين مدرسه ، نظام نامه اى تدوين كرد و امور تحصیلى طالب را 

مورد رسیدگى قرار داد و براى احیا و آبادانى روستاھا و مغازه ھاى موقوفه مدرسه زحمات زيـادى 

ین . را تحمل كرد طراف ورام عصرھاى پنجشنبه اغلب در گرمـاى شـديد تابسـتان بـه روسـتاھاى ا

مى  ھا  رفته و خود قناتھاى روستاھاى اين منطقه را مورد بازديد قرار مى داد و گاه بـه داخـل چاھ

) 11.(رفت و در تعمیر آنھا ھمكارى مى كرد و از اينكه با چرخ از چاه گل بكشد ھیچ ابايى نداشت 

سه شخصـیتھايى چـون آيـه هللا حـاج میرزاابوالحسـن شـعرانى، آيــه هللا سیدمرتضـى  در اين مدر

 ) 12.(تربیت شدند... ، شیخ محمدعلى لواسانى و )برادر بزرگتر حضرت امام (پسنديده 
 

 در عرصه پژوھش 
مدرس در اصفھان و در سنین جوانى كتابى تحقیقى در فقه و اصول نگاشت كه مقام فقھـى او را 

از آن شھید رساله اى در فقه استداللى به جاى مانده كه اگر صــاحبان فـن و .  به ثبوت مى رساند

یل ، ايـن كتــاب ھـم تـراز كتـاب  صورت تكم كه در  ند  اھل نظر آن را بررسى كنند تصديق مى نماي

 ) 13.(مكاسب شیخ انصارى است 

كرد و نخسـتین  ھاى علمیـه رسـمى  مدرس اولین كسى بود كه تدريس نھج البالغه را در حـوزه 

شخصیتى چون حـاج مـیرزا آقاعلـى . مجتھدى بود كه اين كتاب را جزو متون درسى طالب قرار داد

شھید مـدرس  نزد  شیرازى ـ استاد شھید مطھرى ـ و آيه هللا العظمى بروجـردى نھـج البالغـه را 

بود كـه . آموختند قرآن  سیرى جـامع بـراى  از كارھاى مھم و درخور توجه اين فقیه فرزانه تدوين تف
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عده اى از دانشـمندان را بـراى نیـل بــدين مقصـود بـه  چاپى  عالوه بر جمع آورى تفاسیر خطى و 

سیار  شى ب به اجـرا در مـى آمـد رو ھمكارى دعوت نمود و در صورتى كه اين طرح تفصیلى جامع 

شت  .عالى و سبكى تازه و عمیق بود مدرس مدتھا فلسفه تدريس مى كرد و در عرفان مھارت دا

و در زندان خواف براى عده اى از ماءموران قلعه اى كه در آن به سر مى برد مثنوى را تفسیر مـى 

 )14.(كرد
 : آثار قلمى مدرس به شرح زير است 

 . تعلیقه بر كفايه االصول آخوند خراسانى      .1       
 .رسائل الفقھیه كه به كوشش استاد ابوالفضل شكورى بتازگى انتشار يافته است       .2       
 ). در علم اصول فقه (رساله اى در ترتب      .3       
 ). در اصول (رساله اى در شرط متاءخر      .4       
 . رساله اى در عقود و ايقاعات      .5       
 . رساله اى در لزوم و عدم لزوم قبض در موقوفه       .6       
 ). در اصول (كتاب حجیه الظن      .7       
 . شرح رسائل شیخ مرتضى انصارى      .8       
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 . كه براى روزنامه اطالعات فرستاده است )) خودنوشت ((زندگینامه .16      

  
 مدرس ديانت در عرصه سیاست 

قوانین مصـوبه مجلـس شـوراى  در اصل دوم متمم قانون اساسى ايران پیش بینى شده بــود كـه 

يد . ملى بايد زير نظر ھیاءتى از علما و مجتھدان طراز اول باشد بار با ين اصـل در ھـر  بـه موجـب ا

لس نـاظر باشـند و مفـاد آن از  حداقل پنج نفر از مجتھدان در مجلس حضور داشته و بر قـوانین مج

در دوره دوم مجلس از سوى فقھا و مراجع تقلید شھید . نظر شرعى به تاءيید و امضاى آنھا برسد

به مجلـس  گر  مدرس به عنوان مجتھد طراز اول برگزيده شد تا به ھمراه چھار نفـر از مجتھـدان دي

مدرس پـس از . رفته ، بر قوانین مصوب آن نظارت داشته باشد لس  194شـھید  سه كـه از مج جل

يراد . ق  1328ذيحجه  28دوم گذشت در تاريخ  به ا در مجلس حضور يافت ولى از جلسه دويستم 

كر مـى كردنـد او يـك .نطق پرداخت  شت بعضـى ف به ســاحت مجلــس گذا وقتى كه مدرس قـدم 

باس كربـاس  بى و ل روحانى معمولى است و باور نمى كردند كه اين سید الغر اندام با عصاى چو

ستدالل كسـى حـريفش نمـى شــود موقعیـت . بزودى تمام امور را به دسـت گرفتـه ، در بحـث و ا

یل سـاخت  يران تحم حساس ايران و بى كفايتى زمامداران و نفوذ كامل بیگانگان شرايطى را بـر ا

ين .  كه با استقامت و پايدارى شھید مدرس برخى از اين شرايط تحمیلــى خنــثى گرديـد يكـى از ا

یس بـود ذيحجـه  ستى دولـت انگل ھم د طى آن  1329موارد اولتیماتوم ننگین دولت روس به  كه 
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يران بـود(خواھان اخراج مستر شوستر  مالى ا شـھید ) 15.(گرديـد) كه مشغول رسیدگى به امور 

یز . محمد خیابانى و شھید مدرس به مخالفت با اين اولتیمـاتوم پرداختنـد بـر اثـر ايــن مخالفـت و ن

لت روس  براى جـواب دادن بـه دو لس موفـق نشـد  تظاھرات مردم به تبعیـت از روحـانیون ، در مج

سوم  )16.(تصمیمى اتخاذ كند مر مجلـس  در گیر و دار جنگ خانمانسوز جھانى اول كه ھنوز از ع

يك سال نگذشته بود نخست وزير وقت و مستوفى الممالك به طور رسمى ايـران را در ايـن جنـگ 

كز . به عنوان دولت بیطرف اعالم كرد شته ، مر يران را ناديــده انگا یس بیطرفـى ا ولى روس و انگل

ندگان بــه  ھى از نماي سبب گرو ین  حكومت ايران از سوى بیگانگان مورد تھاجم قرار گرفت بـه ھم

يك  ھاجرت را آغـاز كردنـد كـه در حقیقـت  جاوز، م منظور مخالفت با اين حركت و ضديت با قواى مت

ستند و شخصـیتھاى  قیام عمومى و ھمه جانبه بود كه رفته رفته افرادى از ھمه طبقـات بـدان پیو

يده  سرشناسى چون مدرس ، حاج سیدنورالدين عراقى و حاج آقا نورهللا اصــفھانى در بیـن آنھــا د

به . مى شدند ناگزير  سھا  در شھر قم مھاجران كمیته دفاع ملى تشكیل دادند كه در مصاف با رو

قتى تشـكیل دادنـد كـه  لت مو عقب نشینى شده ، بسوى غرب كشور رفتند و در اين نواحـى دو

در اين برنامه گروھى به تحريكـات انگلیـس . وزارت عدلیه و اوقاف آن را شھید مدرس عھده دار بود

و روس قصد ترور مدرس و رئیس دولت يعنى نظام السلطنه مافى را داشتند كه توطئه آنان كشف 

شھید مدرس به ھمراه عده ديگرى از رجال نامى عازم قلمرو عثمـانى شــد و ) 17.(و خنثى گرديد

به تــدريس علـوم  در نھايت ساده زيستى به محض ورود به استانبول در مدرسه ايرانیان اين شھر 

كه بـراى   دينى پرداخت ولى پس از مدتى سلطان محمد پنجم پادشاه عثمانى از وى دعوت كرد 

به . مالقات ومذاكره در قصر او حضور يابد شجاعت و اعتمـاد  مدرس در اين مالقات با اسـتقامت و 

نفــس شــگفت انگــیزى سـخن گفــت و از دولـت عثمـانى خواســت تـا از الحــاق قســمتى از خــاك 

وى در مالقات با ديگر شخصیتھاى اين كشور از ) 18.(آذربايجان به كشورش جلوگیرى به عمل آورد

 ) 19.(وحدت مسلمین و زمینه ھاى اقتدار مسلمانان و پیشرفت اسالم سخن گفت 

  
 باتالق استعمار 

با قـرارداد اســتعمارى  نمونه ديگرى از تجلى شجاعت و شھامت مدرس مخالفت آن فقیه بزرگـوار 

فت مـاده و يـك ضـمیمه . وثوق الدوله است  قراردادى را كـه ھ يادآورى مى شود كه وثوق الدوله 

ین . داشت به صورتى كامال محرمانه با انگلستان منعقد نمود مه ننگ نامبرده در زمان انعقاد ايـن نا

ھار . نخست وزيرى را داشت ) بود. ش  1298سال ( قرارداد اظ مدرس در خصـوص خطرھـاى ايــن 

ظامى ايـران را از بیـن مـى بـرد سى . داشت روح اين قـرارداد اسـتقالل مـالى و ن از تلگـراف سرپر

ين قـرارداد  با ا كاكس انگلیسى به سرلرد كروزن بر مى آيد كه مدرس از مھم ترين عوامل ضـديت 

بدين نحو او با رھبرى مبارزات مجلس بزرگترين قدرت استعمارى زمان خود يعنى ) 20.(بوده است 

به ملــت ايـران نسـبت داد ین افتخـارى را  ) 21.(انگلستان را به زانو درآورد ولى با نھايت تواضـع چن

حیله گران انگلیس كه قدرت مبارزه و نفوذ روحانیت متعھد را به طور عینى مشاھده كردند تصمیم 

گرفتند به منظور كاستن از فروغ اين اقتدار معنوى و استمرار سلطه خويش بر ايران ، نظامى را به 

جراى . وجود آورند تا ستیز با روحانیت و باورھاى دينى را اساس كار خود قرار دھد فردى كه براى ا

مطامع و اين حیله جديد استعمار انتخاب گرديد سید ضیاءالدين طباطبائى مـدير روزنامـه رعـد بــود 

سفند  سوم ا ین  با كودتـاى ننگ تا  يد  شت و در صـدد آن گرد يل دا روح  1299كه به انگلستان تما

تى و فراسـتى كـه . قرارداد وثوق الدوله را در كالبد ديگر بدمد مان مـدرس بـا ھـوش ذا در ھمـان ز
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سناد  سال كـه ا ھل  پس از چ ستان اسـت و  داشت فھمید كه حركت وى ساخته و پرداخته انگل

شخص ديگرى كه در  )22.(وزارت خارجه انگلستان انتشار يافت پیش بینى خود را به اثبات رسانید

عروف  لوى م ضاخان پھ به ر كه بعـدھا  بود  انجام اين كودتا نقش مھمى بر عھده داشت رضـاخان 

ھران  1299در نیمه شب سوم اسفند . شد خائف وارد ت خائن  ين  به سـركردگى ا نیروھاى قزاق 

خت و  فراد آزادى خـواه پردا شده ، با ھمدستى و توافق قبلى شھربانى به دستگیرى مبــارزان و ا

بود، در . بالفاصله حكومت نظامى اعالم شد خارى در چشـم ايــن خودباختگـان  مدرس كـه چــون 

مى . ھمان لحظات اول دستگیر و روانه زندان گرديد یدگاه قـزوين  به تبع موقعـى كـه او را از خانـه 

ندش گفـت نگـران مـن  به فرز چه خانـه اش بـود اشـاره كـرد و  بردند به درخت زردآلويى كه در باغ

مى گـردم  باز  ھا  ين شـكوفه  ست از آب درآمـد و دوران . نباشید، با شـكفتن ا یش بیـنى او در پ

تاه ايـن  93زندانى مدرس در كابینه سیاه سیدضیاء  مدت پايـان عمـر كو كه ايـن  روز طـول كشـید 

 . كابینه بود
  

 تیرگى و تباھى 
يكى از حوادث اسفبار كه با دوران مجلس چھارم مصادف بود طغیان رضاخان در مقـام وزارت جنـگ 

شـھید . وى سعى داشت امور نظمیه ، بودجه و قواى نظامى را تحت اختیار خود قرار دھد. است 

نوى فـوق  ضاخان ھراسـى بـه دل راه دھـد بـا قـدرت مع مدرس بدون آنكه از تشكیالت عنكبوتى ر

دوره چھارم مجلس كه مصـادف بـا  148العاده اى مبارزه با اين چھره منفور را آغاز كرد و در جلسه 

در وضع كنونى امنیت مملكت در : بود نطقى علیه رضاخان بیان كرد و اظھار داشت  1301مھر  12

گويم كـه مـا  پرده ب دست كسى است كه اغلب ما از دست او راضى نیستیم و بايد بدون ترس و 

رضاخان براى فريب مردم و عملى ساختن برنامه ) 23!(قدرت داريم او را عزل كرده بر كنارش كنیم 

ست  با د خود پرورانیـد و  ھى را در انديشـه مخـدوش  ھورى خوا ھاى استعمار آرزوى موھـوم جم

باطن ضـد اسـتقالل و ھويـت فرھنگـى . عوامل بیگانه آبیارى نمود مى و در  ظاھر مرد اين حركت ب

مدرس زودتـر از . ايران بنا به تصمیم انگلستان جھت تمركز قدرت در شخص رضاخان طرح شده بود

جدى رضـاخان . ھمه خطر اين آشوب را حس كرد و در صدد چاره برخاست  فداران  تدين كـه از طر

خود را از  ندگان طرفـدار  با جمھـورى نماي مدرس در مخالفـت  بود سعى كرد به ھنگام سـخنرانى 

سین  صى بـه نـام ح جلسه خارج كند كه موفق نشد ولى در خارج جلسه و ھنگام تنفـس ، شخ

تدين بـر گونـه مـدرس  يك  ظى بـه تحر پس از مشـاجره اى لف سلطنه  بھرامى معروف به احیاء ال

بود چـون تنــدر در ! سیلى محكمى نواخت  گاه برخـورده  ھدى آ صداى اين سیلى كه به گونه مجت

جود آورد و در واقـع  به و شھر  باروت برسـد انفجـارى در  بار  به ان تھران پیچید و مانند كبريتى كـه 

لس راه انـداخت گى . سیلى عظیم از مردم مسلمان را به سوى مج طرفـداران رضــاخان بـا درماند

مل بـه میـان مـردم  رضاخان را از راھى مخفیانه از مجلس بیرون بردند و شھید مدرس با آرامش كا

ستمرار داشـت و . آمد و از بیدارى و آگاھى آنان تشكر كرد ساى مـردم ھمچنـان ا فريادھـاى رعدآ

بـه . ش  1302فـروردين  18رضاخان كه اين حركت را شكسـتى مفتضـحانه بـراى خـود ديـد در روز 

بعد از رفتن وى مزدوران رضاخان مجلس . رفت ) كیلومترى تھران  40واقع در (حالت قھر به بومھن 

. را تھديد كردند كه بايد سردار سپه را برگردانند و شايعه كردند در غیر اين صورت كودتا مـى شـود

ولى ) 24!(نترسید كه او نمى تواند كودتا كند: ولى شھید مدرس به نمايندگان دلدارى داد و گفت 

ند و  سپه را برگردان سردار  تا  كرده ، گروھـى را برگزيدنـد  بول ن مدرس را ق اكثر نمايندگان سخن 
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شدند كار  ين  ماءمور اجـراى ا پـس از ) 25.(ھیاءتى دوازده نفرى به سرپرستى مصدق السـلطنه 

بازگرداندن رضاخان با حیله اى كه گروھى از نمايندگان تدارك ديده بودند شھید مدرس را به بھانـه 

یاب او  ند و در غ منزل قـوام السـلطنه معطـل كرد يد در  آنكه رضاخان مى خواھد از در دوستى درآ

حالى كـه مسـلمانان . راءى به سردار سپه اظھار تمايــل كـرد 92مجلس با  در مجلـس پنجـم و در 

مبارز در توقیف و تبعید بودند و از ھر سو فشارھاى زيادى به مدرس و يارانش وارد مى آمد مدرس 

چاره را مطــرح كــردن مســاءله استیضـاح دانســت و در ھفتـم مـرداد  بــا مقدمــه اى  1303تنھـا راه 

ماھرانه و به دور از خشونت و جدل جنايات رضاشاه را افشا كرد و متن استیضاح را كه بــه امضــاى 

ولى به دلیل جنجال و ھیـاھويى كـه طرفـداران . وى و تنى چند از ياورانش رسیده بود قرائت نمود

سب تـرى  ضاح مطـرح نشـد و بـه وقـت منا رضاخان و گروھى اراذل و اوباش به راه انداختنـد استی

طع . در دوره ششم مجلس مدرس رياست سنى مجلس را عھده دار بود. موكول گرديد در اين مق

مى رفـت و  متر بـه مجلـس  سته ك مدرس و طرفدارانش تحت فشار بیشترى بودند و آن سـید وار

بیشتر مشغول تدريس بود و وقتى مخالفان و معاندان مشاھده كردند كه فرياد حق طلبى مـدرس 

خاموش نخواھد شد تصمیم به ترور او گرفتند كه اين حركـت آنــان نافرجـام مانـد و تیرھـاى شـلیك 

پس از   11روز سـالمتى خـود را بازيافـت و در  64شده بازو و كتف مدرس را مجروح كـرد و مـدرس 

لى در ســال . در مجلس حاضر شد 1305دى ماه   1307با فرارسیدن دوره ھفتم مجلس شوراى م

ند و بــه  لس جلوگـیرى ك به مج يارانش  رضاخان تصمیم گرفت به ھر نحو ممكن از ورود مـدرس و 

به نــام مـدرس از . ھمین دلیل انتخاباتى كامال فرمايشى برگزار كرد به نحـوى كـه حـتى يــك راءى 

خود گفــت  لس درس  لت مـدرس در مج ین ع فر از  20) اگـر: (صندوقھا بیرون نیامد به ھم ھزار ن

يك  مردمى كه در دوره گذشته به من راءى دادند ھمگى مرده باشند يا راءى نداده باشند پس آن 

 ! راءى را كه خودم به خودم دادم چه شده است
 شھادت 

مى  پى فرصـتى  سرتیپ درگاھى رئیس شھربانى تھران كه عداوتى خاص با مـدرس داشــت در 

ماه . گشت تا عقرب صفت زھر خود را فرو ريزد شب دوشــنبه شــانزدھم مھر ظور در  ین من به ھم

ھل  1307 ضروب و مجـروح كـردن ا ته ، پــس از م به ھمراه چند پاسبان مسلح به منزل مـدرس رف

عه خـواف  خانه و زير كتك گرفتن شھید مدرس وى را سر برھنه و بدون عبا دستگیر كردند و بـه قل

با روحـى شــاداب و . تبعید نمودند آن شھید واالمقام دوران تبعید را على رغم اوضـاع مشـقت بـار 

بال  9آن فقیه فرزانه پس از ) 26.(قیافه اى ملكوتى سپرى كرد به دن سال اسارت در قلعـه خـواف 

ھم . ق  1356رمضان  27اجراى نقشه رضاشاه روانه كاشمر گرديد و در حوالى غروب  مطابق بـا د

مده و . ش  1316آذر  سه جنايتكار و خبیث به نامھاى جھانسوزى ، خلج و مستوفیان نزد مدرس آ

ین  خبرى نیسـت عمامـه سـید را در ح چاى سمى را به اجبار به او دادند و چون ديدند از اثر سم 

ساندند مشـھد ايـن . نماز از سرش برداشته ، برگردنش انداختند و آن فقیه بزرگوار را به شھادت ر

سـخن را بـا . فقیه فرزانه در شھر كاشمر زيارتگاه عاشقان معرفت و شیفتگان حقیقت مـى باشـد

 . كالمى از امام خمینى ـ قدس سره ـ درباره شھید مدرس به پايان مى بريم
ــراى او كوتــاه و كوچــك اســت ســتاره ((...   در واقــع شــھید بــزرگ مــا مرحــوم مــدرس كــه القــاب ب

درخشانى بود بر تارك كشورى كه از ظلم و جور رضاشاھى تاريك مى نمود و تا كسى آن زمـان را 

 ) 27)). (درك نكرده باشد ارزش اين شخصیت عالیمقام را نمى تواند درك كند
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یط،    -1         در اين مورد نگاه كنید به مقاله طفولیت مدرس ، به قلم محیـط طباطبـائى ، مجلـه مح

 . 1321مھر  شماره دوم ، سال اول ،
 .26مدرس مجاھدى شكست ناپذير، عبدالعلى باقى ، ص -2       
 .21، ص 5اعیان الشیعه، سیدمحسن امین ، ج -3       
 .ھمان ماءخذ-4       
 .161و  160مدرس مجاھدى شكست ناپذير، ص -5       
 .29ھمان ماءخذ، ص    -6       
يران ،213و  29مدرس ، بنیاد تاريخ انقالب اسالمى ، ج اول ، ص -7         ، مدرس شھید نابغه ملى ا

 .130مدرس مجاھدى شكست ناپذير، ص ; 47 و  45دكتر على مدرسى ، ص 
 .129، به نقل از يادنامه مدرس ، ص 2مدرس قھرمان آزادى ، حسین مكى ، ج -8       
 .42، ص 16مجله حوزه ، سال سوم ، شماره مسلسل     -9       
 .74يادنامه شھید مدرس ، ص -10      
 . 33مدرس مجاھدى شكست ناپذير، ص -11       
 . )2مندرج در كتاب مدرس ، ج (مقاله شخصیت علمى و فقھى مدرس ، ابوالفضل شكورى -12       
 .58و  57يادنامه مدرس ، ص -13       
 .268مدرس ، ج اول ، ص -14       
 . 207و  206دو مبارز مشروطه ، رحیم رئیس نیا و عبدالحسین ناھید، ص -15       
 .488تاريخ ھیجده ساله آذربايجان ، كسروى ، ص -16      
 .125و  124مدرس قھرمان آزادى ، حسین مكى ، ج اول ، ص -17      
 .141و  140ھمان ماءخذ، ص -18       
 . 42مدرس مجاھدى شكست ناپذير، ص -19      
 .مدرس ، بنیاد تاريخ انقالب اسالمى ، ج اول ، مقدمه -20      
 .203ھمان ماءخذ، ص -21      
 .متن كامل اين نامه ھا در كتاب مدرس قھرمان آزادى آمده است -22      
 .328و  327مدرس در پنج دوره تفتینیه مجلس شوراى ملى ، محمد تركمان ، ج اول ، ص -23      
 .224مدرس ، بنیاد تاريخ انقالب اسالمى ، ج اول ، بخش خاطرات ، ص -24      
 .40چھره حقیقى مصدق السلطنه ، دكتر حسن آيت ، ص -25      
 .78، ص 2مدرس قھرمان آزادى ، ج -26       
 27مدرس ، بنیاد تاريخ انقالب اسالمى ، ج دوم ، ص -27       
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