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زندگینامه آیتاهلل سیدحسن مدرس؟هر؟
بــا آغــاز تحــرکات خــاف قاعــده سردارســپه در شــئون مختلــف و اقدامــات
و دســتاندازیهای غیرقانونــی وی ،سیدحســن مــدرس کــه در آغــاز
امــر بــا او رفتــار محتاطان ـهای در پیــش گرفتــه بــود ،بــه تدریــج در صــدر
مخالفــان او قــرار گرفــت .او بــه ویــژه رضاخــان را هشــدار داد کــه در مقــام
وزیــر جنــگ و ریاســت عمل ـیاش بــر قشــون و نیروهــای نظامــی از شــأن
و جایگاهــی کــه در اختیــارش نهــاده شــده اســت ،ســوء اســتفاده نکنــد.
آیــتاهلل ســید حســن مــدرس از نامدارتریــن و وطنپرســتترین رجــال
سیاســی و مذهبــی ایــران زمیــن ،در قریــه ســرابه کچــو از توابــع شهرســتان
اردســتان (در اســتان اصفهــان) و در ســال  1287ق  1249 /ش پــای
بــه عرصــه وجــود نهــاد .در آن هنــگام حــدود  20ســال از آغــاز ســلطنت
ناصرالدیــن شــاه قاجــار در ایــران ســپری میشــد .پــدر و جــد او کــه از
ً
ســادات طباطبایــی و اصــا زوارهای بودنــد ،هنگامــی کــه سیدحســن
مــدرس شــش ســاله بــود بــه قمشــه در جنــوب اصفهــان مهاجــرت کردنــد.
مــدرس باالخــص تــا ســن  14ســالگی از محضــر درس و تعلیــم جــدش
میرعبدالباقــی کــه خــود از علمــای آن روزگار بــود بهــره فــراوان بــرد و پــس
از درگذشــت ایشــان بــر حســب وصیتــی کــه کــرده بــود ســید حســن مــدرس
در  16ســالگی جهــت ادامــه تحصیــل در علــوم دینــی و حــوزوی بــه
اصفهــان مراجعــت کــرد .زمــان توقــف و تحصیــل او در اصفهــان حــدود
 13ســال بــه طــول انجامیــد .مــدرس در  21ســالگی پــدر خــود را نیــز از
دســت داد( .پــدر بــزرگ فاضــل و زاهــدش میرعبدالباقــی در  14ســالگی
مــدرس مرحــوم شــده بــود ).مــدرس در طــول دوران تحصیــل علــوم
دینــی در اصفهــان در محضــر درس بیــش از س ـیتن از اســاتید و علمــای
برجســته آن روزگار حضــور داشــت کــه از جملــه مهمتریــن و برجســتهترین
آن اســاتید میتــوان از آقــا میــرزا عبدالعلــی مرنــدی نحــوی ،جهانگیرخان
قشــقایی و آخونــد مالمحمــد کاشــانی نــام بــرد.
مــدرس در شــعبان ۱۳۱۱ق۱۲۷۲/ش وارد نجــف و بــا شــیخ حســنعلی
نخودکــی اصفهانــی همحجــره شد[.مدرســی ،علــی ،مــدرس جلــد،۱
 .۱۳۶۶ص  ].۲۴در درس ســید محمــد فشــارکی و شــریعت اصفهانــی
شــرکت نمــود و درسهــای خــود را بــا ســید ابوالحســن اصفهانــی و ســید
علــی کازرونــی مباحثــه میکــرد .مــدرس بــه هنــگام اقامــت در نجــف
روزهــای پنجشــنبه و جمعــه هــر هفتــه کار کــرده ،درآمــد آن را در پنــج روز
دیگــر مصــرف میکــرد [.مدرســی ،علــی ،مــدرس.۱۳۶۶ ،ص  ].۲۴پــس
از اقامــت در نجــف و تأییــد مقــام اجتهــاد او از ســوی علمــای نجــف در
ســال ۱۳۲۴ق بــه اصفهــان بازگشــت [.گلشــن ابرار ،جلــد دوم ،ص۵۶۴و
.۵۶۵؛ مجلــه حصــون  -آذر و دیمــاه  ،۱۳۸۹شــماره  .۲۷بنقــل از پایــگاه
اطــاع رســانی حــوزه].
از معروفتریــن شــاگردان وی ســید کمالالدیــن نوربخــش دهکــردی،
محمد شریعت سنگلجی ،میرزا ابوالحسن شعرانی ،میرزا علی آقا شیرازی،
مهــدی الهــی قمش ـهای ،بدیــع الزمــان فروزانفــر ،ســید مرتضــی پســندیده و
جــال الدیــن همائــی بودنــد [.ابوالفضــل شــکوری ،ســایت جمــاران].

دوران تدریس
ً
مــدرس پــس از بازگشــت از نجــف و اقامــت كوتــاه در قمشــه خصوصــا
روســتای اســفه و دیــدار بــا فامیــل و بســتگان ،قمشــه را بــه قصــد اقامــت
در اصفهــان تــرک و در ایــن شــهر اقامــت نمــود .وی صبحهــا در مدرســه
جــده كوچــك (مدرســه شــهید مــدرس) درس فقــه و اصــول و عصرهــا در
مدرســه جــده بــزرگ درس منطــق و شــرح منظومــه میگفــت و در روزهــای
پنجشــنبه طــاب را بــا چشــمههای زالل حكمــت نهجالبالغــه آشــنا
مینمــود .تســلط وی بــه هنــگام تدریــس در حـ ّـدی بــود كــه از ایــن زمــان
بــه «مــدرس» مشــهور گشــت.
وی همــراه بــا تدریــس بــا حربــة منطــق و اســتدالل بــا عوامــل ظلــم و
اجحــاف بــه مــردم بــه ســتیز برخاســت و بــا اعمــال و رفتــار زورمــداران
مخالفــت كــرد.
زمانــی پــس از شكســت كامــل قــوای دولــت در درگیــری بــا نیروهــای
مردمــی ،اداره امــور شــهر اصفهــان بــه انجمــن والیتــی ســپرده شــد.
صمصــام الســلطنه كــه بــه عنــوان فرمانــده نیروهــای مســلح عشــایر
بختیــاری نقــش مهمــی در ماجــرای مشــروطیت داشــت در رأس حكومت
اصفهــان قــرار گرفــت و در بــدو امــر مخــارج قــوا و خســاراتی را كــه در جنــگ
بــا اســتبداد قاجاریــه بــه ایشــان وارد آورده بــود بــه عنــوان غرامــت از مــردم
اصفهــان آن هــم بــا ضربــات شــاق طلــب نمــود .مــدرس كــه در جلســه
انجمــن والیتــی اصفهــان حضــور داشــت و نیابــت ریاســت آن را عهــده دار
بــود بــا شــنیدن ایــن خبــر بــه شــدت ناراحــت شــد و گفــت حاكــم چنیــن
حقــی را نــدارد و اگــر شــاق زدن ّ
حــد شــرعی اســت پــس در صالحیــت
مجتهــد میباشــد و آنهــا (حاكمــان قاجــار) دیــروز بــه نــام اســتبداد و
اینهــا امــروز بــه نــام مشــروطه مــردم را كتــك میزننــد.
صمصــام الســلطنه بــا مشــاهده ایــن وضــع دســتور توقیــف و تبعیــد
مــدرس را صــادر كــرد ّامــا وقتــی ماجــرای تبعیــد ایــن فقیــه بــه گــوش
مــردم اصفهــان رســید كســب و كار خــود را تعطیــل و بــه دنبــال مــدرس
حركــت كردنــد .ایــن وضــع كارگــزاران صمصــام را بشــدت نگــران كــرد و
خشــم مــردم ،حاكــم اصفهــان را ناگزیــر بــه تســلیم نمــود و بــا اجبــار و از
روی ناچــاری در اخــذ مالیــات و دیگــر رفتارهــای خــود تجدیــد نظــر كــرد
و مــدرس هــم در میــان فریادهــای پرخــروش مــردم كــه میگفتنــد «زنــده
بــاد مــدرس» ،بــه اصفهــان بازگشــت.
مــدرس در ایــام تدریــس بــه وضــع طــاب و مــدارس علمیــه و موقوفــات
آنهــا رســیدگی میكــرد و متولیــان را تحــت فشــار قــرار م ـیداد تــا در آمــد
موقوفــات را بــه مصــرف طــاب برســانند .تســلیم ناپذیــری او در مقابــل
كارهــای خــاف و امــور غیــر منطقــی برگروهــی ســودجود و فرصــت طلــب
ناگــوار آمــد و تصمیــم بــر تــرور او گرفتنــدّ .امــا بــا شــجاعت مــدرس و رفتــار
شــگفتانگیز او ایــن تــرور نافرجــام مانــد و افــراد مذكــور در اجــرای نقــش
مكارانــه خــود نــاكام ماندنــد [.مــدرس ،بنیــاد تاریــخ انقــاب اســامی،
ج اول ،ص  29و  ،213مــدرس شــهید نابغــه ملــی ایــران ،دكتــر علــی
مدرســی ،ص  45و 47؛ مــدرس مجاهــدی شكســت ناپذیــر ،ص ].130
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آیــت اهلل شــهید ســید حســن مــدرس در ســنین جوانــی بــه مقــام رفیــع
اجتهــاد رســید و از لحــاظ علمــی و فقهــی مجتهــدی جامــع الشــرائط،
صاحــب فتــوا و شایســته تقلیــد بــود و هــر چنــد حاضــر بــه چــاپ رســاله
عملیــه خــود نشــد ،در فقــه و اصــول و ســایر علــوم دینــی آثــاری مفصــل و
عمیــق از خــود بــه یــادگار نهــاد و آیــت اهلل العظمــی مرعشــی نجفــی؟هر؟
تألیفــات فقهــی او را ســتوده و افــزوده اســت كــه :از مــدرس اجــازه نقــل
حدیــث داشــته اســت [.مــدرس قهرمانــی آزادی ،حســین مكــی ،ج  ،2بــه
نقــل از یادنامــه مــدرس ،ص ].129
آیــت اهلل حــاج ســید محمدرضــا بهاءالدینــی در مصاحبــه ای اظهــار داشــته
اســت مرحــوم مــدرس یــك رجــل علمــی و دینــی و سیاســی بــود و ایــن گونــه
فــردی مهمتــر از رجــل علمــی و دینــی اســت .زیــرا ایــن مظهــر والیــت اســت
كــه اگــر والیــت و سیاســت مســلمین نباشــد دیگــر فــروع اســامی تحقــق
كامــل نمییابــد [.مجلــه حــوزه ،ســال ســوم ،شــماره مسلســل  ،16ص].42
مــدرس بــا ورود بــه تهــران در اولیــن فرصــت درس خــود را در ایــوان زیــر
ســاعت در مدرســه سپهســاالر (شــهید مطهــری كنونــی) آغــاز نمــود و تأ كیــد
كــرد كــه كار اصلــی مــن تدریــس اســت و سیاســت كا ر دوم مــن اســت.
[ یادنامــه شــهید مــدرس ،ص  ].74وی در  27تیــر مــاه  1304ش كــه
عهــدهدار تولیــت ایــن مدرســه گشــت بــرای اینكــه طــاب علــوم دینــی از
اوقــات خــود اســتفاده بیشــتری نمــوده ،و بــا جدیــت افزونتــری بــه كار
درس و مباحثــه بپردازنــد بــرای اولیــن بــار طــرح امتحــان طــاب را بــه
مرحلــه اجــرا درآورد و بــه منظــور حســن اداره ایــن مدرســه ،نظــام نامـهای
تدویــن كــرد و امــور تحصیلــی طــاب را مــورد رســیدگی قــرار داد و بــرای
احیــا و آبادانــی روســتاها و مغازههــای موقوفــه مدرســه زحمــات زیــادی را
تحمــل كــرد.
عصرهــای پنجشــنبه اغلــب در گرمــای شــدید تابســتان بــه روســتای
اطــراف ورامیــن رفتــه و خــود قناتهــای روســتاهای ایــن منطقــه را مــورد
بازدیــد قــرار مــیداد و گاه بــه داخــل چاههــا میرفــت و در تعمیــر آنهــا
همــكاری میكــرد و از اینكــه بــا چــرخ از چــاه گل بكشــد هیــچ ابایــی
نداشــت (.مــدرس مجاهــدی شكســت ناپذیــر ،ص ).33
در ایــن مدرســه شــخصیتهایی چــون آیــت اهلل حــاج میــرزا ابوالحســن
شــعرانی ،آیــت اهلل ســید مرتضــی پســندیده (بــرادر بزرگتــر حضــرت امــام)،
شــیخ محمــد علــی لواســانی و ...تربیــت شــدند (.مقالــه شــخصیت علمــی
و فقهــی مــدرس ،ابوالفضــل شــكوری (منــدرج در كتــاب مــدرس ،ج .)2
فعالیت سیاسی
مــدرس بــه دنبــال واقعــه تحریــم تنباکــو ( 1892 - 1890م 1308 /
ت اهلل
 1310ق) جهــت ادامــه تحصیــل و بهرهمنــدی از محضــر آیــ حاجمیــرزا حســن شــیرازی (صاحــب فتــوای مشــهور تحریــم تنباکــو) راهــی
نجــف شــد و حــدود هفــت ســال نــزد علمــا و اســاتید علــوم دینــی و حــوزوی
آن دیــار تلمــذ اختیــار کــرد .چنانکــه خــود ایشــان تقریــر کــرده،آیــات عظــام

آخونــد خراســانی ،و آیــتاهلل ســیدمحمد کاظــم طباطبایییــزدی از
بزرگتریــن و تأثیرگذارتریــن اســاتید او بــود ه انــد .ایشــان از علمــای مهــم
دوران شــکلگیری نهضــت مشــروطه در آغازیــن ســالهای دهــه نخســت
قــرن بیســتم میــادی و پــس از آن بودهانــد.
مــدرس ســپس بــه اصفهــان بازگشــت و در مدرســه «جــده کوچــک» در
رشــته فقــه و اصــول بــه تدریــس پرداخــت .ایــن رونــد تــا ســالهای
اوجگیــری و پیــروزی نهایــی انقــاب مشــروطیت تــداوم پیــدا کــرد .مدرس
چنانکــه منابــع موجــود نشــان میدهــد بــه لحــاظ مالــی و اقتصــادی
زندگــی پرمشــقت و فقیرانــهای داشــت .بــا ایــن احــوال از همــان آغــاز
دوران جوانــی بــه مســائل سیاســی و اجتماعــی عالقمنــدی نشــان داد
و همیــن امــر موجــب شــد در زندگــی و فعالیــت خــود بــا برخــی صاحبــان
قــدرت و نفــوذ کــه راه ناصــواب میپیمودنــد درگیــر شــود .چنانکــه پــس
از بازگشــت بــه اصفهــان و بــه خاطــر اعتــراض و مبــارزه بــا موقوفــه خــواران
و حیــف و میــل کننــدگان امــوال عمومــی کــه بــه درگیــری او بــا بعضــی
از حــکام مســتبد شــهر انجامیــد در مدرســه «جــده بــزرگ» مــورد ســوء
قصــدی نافرجــام قــرار گرفــت .پــس از پایــان دوره اســتبداد صغیــر کــه
مقــرر شــد پنــج تــن از علمــای طــراز اول در مجلــس دوم مشــروطیت حضــور
پیــدا کننــد ،ســید حســن مــدرس بــا تأییــد و تأ کیــد علمــا و روحانیــون
نجفاشــرف و اصفهــان بــه عنــوان نماینــده مجلــس برگزیــده شــد و پــس
از واگــذاری منــزل مســکونیاش در اصفهــان بــرای امــور عامالمنفعــه
راهــی تهــران شــد .بدیــن ترتیــب دوران حضــور ســودمند او در پنــج دوره
پیاپــی مجلــس شــورای ملــی (دوره دوم تــا ششــم) آغــاز شــد .مــدرس
کــه در دوران مشــروطیت همــراه بــا علمــای بــزرگ اصفهــان در انجمــن
والیتــی ایــن شــهر عضویــت یافتــه و در دوران موســوم بــه اســتبداد صغیــر
بــا محمدعلــی شــاه آشــکارا بــه مخالفــت برخاســته بــود ،فقــط از جلســه
 195دوره دوم مجلــس کــه در  28ذیالحجــه  1328منعقــد شــده بــود،
بــه عنــوان نماینــده در مجلــس حضــور پیــدا کــرد.
او بــرای اولیــن بــار در جلســه  19محــرم 1329مجلــس بــه ایــراد ســخن
پرداخــت و بــه دنبــال آن طــی جلســات آتــی مجلــس ،نطقهــای
کارشناســانه را پــی گرفــت و خیلــی زود حضــور ســودمند او در مجلــس و
نقــش قاطعــی کــه میتوانســت در ارتقــاء جایــگاه مجلــس شــورای ملــی
بــر عهــده بگیــرد ،مــورد توجــه نماینــدگان ،مجموعــه حکومــت و دولــت
و مــردم قــرار گرفــت .از جملــه مهمتریــن موضعگیریهــای سیدحســن
مــدرس در مجلــس دوم مخالفــت صریــح بــا اولتیماتــوم روســیه در
واپســین روزهــای عمــر ایــن دوره از مجلــس و در ذیحجــه  1329بــود
ً
کــه نهایتــا تحــت فشــار روســیه تــزاری و برغــم مخالفــت نمایندگانــی
از مجلــس اولتیماتــوم روســیه مبنــی بــر اخــراج هیــأت مستشــاری مالــی
امریکایــی تحــت سرپرســتی مــورگان شوســتر از ســوی دولــت وقــت ایــران
پذیرفتــه شــد و بــه دنبــال آن مجلــس دوره دوم هــم در  3دی / 1290
 24دســامبر  1911منحــل شــد .مــدرس در دوره فتــرت میــان مجلــس

3

ق
ݐ ݨݦ ت
ݣٮ ݣاݣسالݣمیݤ ݣ زݣوح� ݣ ݣه ݣعلم ی� ݣ ݣه� ݣم
دڡ�ر�ت ݣ ب�ل ی� غ�اݣ ݑ ݣ
روا ب�طݣ ݣعم ݣوݣم ݤی

ش ݧ
ݩ
ݧ
ݧ
ݑ
ݩ
ݧ
ݖ
ݦ
ݦ
ݦ
ݦ
ݑ
ݠٮ
س
ݤ
هللݤ ݣم ݣ ݣدݥݣ ݣرݥݣ ݤݤ
ݠݠݠٮ ݤݣ
� ݣ ݣهاݣ ݣدݣ ݤ اݫى ݫ ݬ ݫ ݔ ݣ ݣ ݣ ݤاݤ ݣ ݣ ݣ ݣ ݣ ݣ

دوم و ســوم ســخت بــا دیکتاتــوری ناصرالملــک نایبالســلطنه وقــت بــه
مخالفــت برخاســته خواســتار برگــزاری هــر چــه ســریعتر انتخابــات دوره
ً
ســوم مجلــس شــورای ملــی شــد و نهایتــا هــم بــا رأی مــردم تهــران نماینــده
دوره ســوم مجلــس شــورای ملــی شــد.
بــا ایــن احــوال و بــه دنبــال آغــاز و تداوم جنــگ جهانی اول و اشــغال ایران
توســط نیروهــای متخاصــم ،مجلــس دوره ســوم بــه نیمــه نرســیده بــه
تعطیلــی گراییــد بدیــن ترتیــب تــا برگــزاری مجــدد انتخابــات دوره چهــارم
حــدود هفــت ســال فاصلــه افتــاد .در شــرایطی کــه برغــم اعــام بیطرفــی
ایــران در جنــگ جهانــی اول ،روس و انگلیــس بخشهــای وســیعی از
خــاک ایــران را اشــغال کــرده بودنــد ،گروهــی از رجــال کشــوری و لشــکری
و نیــز نماینــدگان مجلــس از جملــه سیدحســن مــدرس در همگامــی و
توافــق ضمنــی بــا میرزاحس ـنخان مســتوفیالممالک نخس ـتوزیر وقــت
در اعتــراض بــه اوضــاع بحرانــی بــه قصــد مهاجــرت و تشــکیل دولــت
موقــت ،تهــران را بــه ســوی مناطــق غربــی ایــران تــرک کردنــد .در ایــن
میــان گروههــای وســیعی از مــردم نیــز مهاجریــن را بــه ســوی غــرب کشــور
همراهــیکردنــد .بــه طــوری کــه در انــدک زمانــی نیــروی نظامــی قابــل
توجهــی بــه طرفــداری از موضــع مهاجریــن در قبــال اشــغالگران انگلیســی
و روســی در کرمانشــاه و غــرب کشــور تشــکیل شــد .رهبــران مهاجریــن
مــدت کوتاهــی پــس از ورود بــه کرمانشــاه ،دولتــی موقتــی بــه ریاســت
نظامالســلطنه مافــی (حســینقلیخان) تشــکیل دادنــد کــه در ایــن
کابینــه موقتــی و بــه اصطــاح دولــت در ســایه ،سیدحســن مــدرس وزیــر
عدلیــه و نیــز اوقــاف بــود .گفتــه میشــد هــدف از ایــن اقــدام جلوگیــری از
فشــار مضاعــف روس و انگلیــس بــه دولــت مرکــزی ایــران در تهــران بــود
تــا هــرگاه تحــت فشــار اشــغالگران باالجبــار تحمیــل خــاف قاعــدهای را
متقبــل شــد ،حکومــت و دولــت موقــت مهاجریــن بــا غیــر قانونــی خوانــدن
دولــت مرکــزی در تهــران ،قراردادهــا و تصمیمــات تحمیلــی فــوق را
غیرقانونــی و فاقــد وجاهــت اعــام کنــد.
در طــول ایــن دوران سیدحســن مــدرس چنــد بــار از ســوی افــراد و
گروههــای ناشــناس مــورد ســوء قصــد نافرجــام قــرار گرفــت .گفتــه میشــد
کــه تروریس ـتها و ســوءقصدکنندگان از عوامــل دولــت بریتانیــا و روســیه
تــزاری بودند.پــس از اشــغال مناطــق غربــی ایــران توســط نیروهــای
روســیه تــزاری دولــت موقــت مهاجریــن خــاک ایــران را تــرک گفتــه و
حکومــت خــود را بــه اســامبول منتقــل کــرد و طــی دوران حضــور دولــت
موقــت در اســامبول سیدحســن مــدرس بــا ســلطان عثمانــی و رجــال آن
کشــور مالقــات و گفــت و گوهایــی انجــام داد .ایــن دولــت باالخــص جهــت
حفــظ اســتقالل سیاســی و ارضــی ایــران از ســوی کشــورهای متخاصــم
در جنــگ هــم اقدامــات دیپلماتیــک و سیاســی قابــل اعتنایــی انجــام
داد و در همــان حــال بــه انحــاء گوناگــون ســتمکاری کشــورهای روس و
انگلیــس را در ایــران و نیــز تحمیــل شــرایط ســخت سیاســی و اقتصــادی
و نظامــی بــه دولتهــای وقــت ایــران در تهــران را محکــوم کــرد .فقــط
پــس از پایــان جنــگ اول بــود کــه دولــت موقــت مهاجریــن علــت وجــودی

خــود را از دســت داد و سیدحســن مــدرس بــه ایــران بازگشــت و در شــرایط
فقــدان مجلــس شــورای ملــی بــه مخالفــت بــا دولتهــای طرفــدار بریتانیــا
پرداخــت .بــه ویــژه بــه دنبــال آشــکار شــدن طــرح عقــد قــرارداد 1919
ق الدولــه و انگلیســیها مــدرس بــه شــدت بــه مخالفــت بــا
میــان وثــو 
آن برخاســت «مــدرس بــرای ایــن کــه مخالفــت خــود را بــا قــرارداد 1919
تشــدید کــرده باشــد مالقاتهایــی بــا مقامــات روحانــی بــه عمــل آورد و
شمشــیر مخالفــت را از رو بــر کمــر بســت و وارد کارزار شــد (».حســین مکــی،
مــدرس قهرمــان آزادی ،ج ،1ص ).328
هــر چنــد برخــی بــر ایــن بــاور هســتند کــه ســید حســن مــدرس پیشــاپیش
از جریــان وقــوع کودتــای ســوم اســفند  1299آ گاهــی داشــت ،بــا ایــن
حــال بــه دنبــال کودتــا و بــه دســتور ســیدضیاءالدین طباطبایــی مــدرس
دســتگیر و تــا پایــان دوران ســه ماهــه نخســتوزیری ســیدضیاء در
قزویــن بــه حالــت تبعیــد بــه ســر بــرد مجلــس دوره چهــارم شــورای ملــی
کــه انتخابــات آن قبــل از کودتــا و در دوران نخس ـتوزیری وثوقالدولــه
برگــزار شــده بــود ،پــس از ســقوط ســیدضیاء و در دوران نخســتوزیری
قوامالســلطنه افتتــاح شــد و سیدحســن مــدرس در مقــام نماینــده مــردم
تهــران وارد مجلــس چهــارم شــد .ایشــان در ایــن دوره از مجلــس ،رهبــر
ً
جنــاح اکثریــت مجلــس بــود و مکــررا در غیــاب ریاســت مجلــس بــه عنــوان
نماینــده اول رئیــس ،مجلــس را اداره میکــرد.
بــا آغــاز تحــرکات خــاف قاعــده ســردار ســپه در شــئون مختلــف و اقدامــات
و دســتاندازیهای غیــر قانونــی وی ،سیدحســن مــدرس کــه در آغــاز
امــر بــا او رفتــار محتاطان ـهای در پیــش گرفتــه بــود ،بــه تدریــج در صــدر
مخالفــان او قــرار گرفــت .او بــه ویــژه رضاخــان را هشــدار داد کــه در مقــام
وزیــر جنــگ و ریاســت عمل ـیاش بــر قشــون و نیروهــای نظامــی از شــأن
و جایگاهــی کــه در اختیــارش نهــاده شــده اســت ،ســوء اســتفاده نکنــد.
بدیــن ترتیــب رضاخــان از همــان نخســتین ماههــای پــس از کودتــا بــا
مخالفــت سرســختانه و غیــر قابــل انعطــاف سیدحســن مــدرس مواجــه
شــد .مــدرس در همــان حــال دولتهــای وقــت را بــه دلیــل عــدم توجــه
جــدی بــه مشــکالت مبتــا بــه کشــور و بیکفایتــی مــورد پرســش و اعتراض
قــرار داده و آنــان را بــه کــمکاری و اهمــال در انجــام وظایــف قانونــی
متهــم میســاخت .بــا ایــن احــوال رضاخــان کــه بــه تدریــج در حــال
تثبیــت موقعیــت خــود در مجموعــه حاکمیــت بــود ،و در حالــی کــه در
میــان نماینــدگان مجلــس طرفدارانــی بــرای خــود دســت و پــا کــرده بــود،
موجبــات ســقوط کابینــه مســتوفیالممالک را فراهــم آورد .سیدحســن
مــدرس نیــز دولــت مســتوفی را بــه دالیــل ضعفــی کــه در آن راه یافتــه بــود،
مــورد انتقــاد قــرار داده و بــاآن مخالفــت کــرد ،امــا طرفــداران سردارســپه بــا
صحنــه گردانــی ماهرانــه درصــدد بودنــد بــازی را بــه نفــع رضاخــان خاتمــه
دهنــد .امــا هنــوز تــا اشــغال پســت نخسـتوزیری از ســوی رضاخــان مدتــی
زمــان الزم بــود .بدیــن ترتیــب بــا ابــراز تمایــل مجلــس میــرزا حس ـنخان
مشــیرالدوله نخسـتوزیر شــد و فقــط در ســوم آبــان  1302بــود کــه رضاخــان
پســت نخس ـتوزیری را بــا وزارت جنگــش تــوأم ســاخت.
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در حالــی کــه در واپســین ماههــای عمــر مجلــس چهــارم رضاخــان
غائلــه جمهوریخواهــی را بــراه انداختــه بــود ،مــدرس در مقــام نماینــده
مجلــس ســخت بــه مخالفــت بــا ایــن ترفنــد برخاســت .بهرغــم اعمــال
فشــار و مداخــات شــدید رضاخــان و طرفدارانــش سیدحســنمدرس و
اقلیــت کوچکــی از مخالفــان وی بــه مجلــس شــورای ملــی دوره پنجــم
راه یافتــه و در حالیکــه غائلــه جمهوریخواهــی بــه شــدت ادامــه داشــت،
مــدرس مخالفــت خــود بــا آن را کمــاکان تــداوم داد .مــدرس باالخــص از
همــان نخســتین جلســات دوره پنجــم مجلــس تــاش کــرد از تصویــب
اعتبارنامــه نماینــدگان طرفــدار رضاخــان جلوگیــری کــرده و بــا ایــراد
نطقهایــی مفصــل و در عیــن حــال مخالفتآمیــز بــا رضاخــان موضــوع
جمهوریخواهــی بــدون پایــه و اســاس او را بــا شکســت و ناکامــی روبــرو
کنــد .مــدرس بــه ویــژه نماینــدگان دوره پنجــم را برگزیــدگان رضاخــان و
محصــول دخالــت عوامــل او ارزیابــی کــرده و آنــان را فاقــد شــأن نمایندگــی
مــردم در مجلــس دانســت .در حالــی کــه رضاخــان بــه نماینــدگان
هــوادارش در مجلــس فشــار مــیآورد هــر چــه ســریعتر موجبــات تأییــد
و تصویــب طــرح جمهوریخواهــی او را فراهــم آورده وی را بــه فتــح
ً
قلههــای قــدرت و حکومــت نزدیــک کننــد ،مــدرس تقریبــا یــک تنــه و
سرســختانه در راه عقیــم گــذاردن ایــن طــرح توطئــه آمیــز میکوشــید.
تــا جایــی کــه تــا واپســین روزهــای ســال  1302و اوایــل فروردیــن 1303
ً
اساســا بــا پایمــردی و مخالفــت جانانــه سیدحســن مــدرس طرفــداران
رضاخــان در مجلــس پنجــم امکانــی بــرای طــرح موفقیتآمیــز موضــوع
جمهوریخواهــی او پیــدا نکردنــد .امــا در ایــن میــان یکــی از طرفــداران
رضاخــان در مجلــس ،دکتــر حســین بهرامــی (احیاءالســلطنه) خبطــی
بســیار مؤثــر (و گویــا بــا تحریــک ســیدمحمد تدیــن) انجــام داد و بــا پایــان
جلســه روز  27اســفند  1302مجلــس ســیلی محکمــی بــر گوش سیدحســن
مــدرس نواخــت بــه طــوری کــه عمامــه مــدرس از ســرش افتــاد امــا صــدای
ایــن ســیلی نــه تنهــا ماننــد رعــد در تهــران و اطــراف منعکــس و پراکنــده
شــد ،بلکــه ماننــد کبریتــی کــه بــه انبــار بــاروت برســد چنــان انفجــاری در
افــکار و احساســات مــردم پایتخــت بــه وجــود آورد کــه پیــام آن شکســت
قطعــی غائلــه جمهوریخواهــی قالبــی رضاخانــی و ناکامــی قطعــی در
اردوی طرفــداران رضاخــان در داخــل و خــارج از مجلــس بــود.
هــر چنــد ســیلی دکتــر حســین بهرامــی بالفاصلــه جبــران شــد و
ســیدمحیالدین مزارعــی نماینــده شــیراز و از طرفــداران مــدرس بالفاصلــه
کشــیدهای بــه مراتــب ســنگینتر و گوشنوازتــری را نثــار بهرامــی کــرد امــا
موضــوع ســیلی خــوردن مــدرس از طــرف حامیــان رضاخــان بــا واکنــش
شــدید و ســریع مردم تهران و شــهرهای بزرگ دیگر مواجه شــد و مخالفت
بــا رضاخــان و جمهوریخواهــی قالبــی او گســترش فزاینــدهای پیــدا کــرد
تــا جایــی کــه کمتــر از یــک روز بعــد و در  28اســفند  1302هزارانتــن از
مــردم در مخالفــت بــا ایــن غائلــه در مســجد شــاه و اطــراف آن گــرد آمدنــد
و خیلــی زود آشــکار شــد کــه برغــم تمهیــدات گســترده رضاخــان و عوامــل

او در گوشــه و کنــار کشــور مخالفــان جمهوریخواهــی و شــخص رضاخــان
اکثریتــی قابــل توجــه از مــردم کشــور را تشــکیل میدهنــد.
بدیــن ترتیــب و بــه دنبــال ســیلی خــوردن مــدرس در مجلــس حتــی در
ترکیــب نماینــدگان مجلــس در برابــر موضــوع جمهوریخواهــی هــم
اختــاف افتــاد و بســیاری از طرفــداران رضاخــان بــه خیــل مخالفــان او
پیوســته بــه حمایــت از مــدرس برخاســتند .در همــان حالــی کــه مخالفــت
بــا جمهوریخواهــی رضاخانــی در بیــرون از مجلــس در حــال گســترش
بــود ،مــدرس بــه انحــاء گوناگــون میکوشــید موافقــان جمهوریخواهــی
را در مجلــس از اکثریــت بیانــدازد و همزمــان بــا ایــراد ســخنان تنــد و
قاطــع در مخالفــت بــا ایــن پدیــده تــاش میکــرد گروهــی از نماینــدگان
را بــه بهانههــای مختلــف از صحــن علنــی مجلــس دور ســاخته و مانــع از
رســیدن تعــداد نماینــدگان بــه حــد نصــاب رأی گیــری شــود .ایــن طــرح
در آغازیــن روزهــای ســال  1303بــا موفقیــت بیشــتری بــه کار گرفتــه شــد.
بــر خــاف انتظــار و خواســته رضاخــان و با پایمردی مدرس ســال 1302ش
در حالــی بــه پایــان رســید کــه طــرح جمهوریخواهــی قالبــی او دیگــر
ً
شانســی بــرای موفقیــت نداشــت و نهایتــا هــم پــس از بینتیجــه مانــدن
اقدامــات خــاف قاعــده سردارســپه و طرفدارانــش در داخــل و خــارج از
مجلــس غائلــه جمهوریخواهــی در  12فروردیــن  1303بــا اعــام تســلیم
رضاخــان بــه پایــان راه خــود رســید .در ایــن میــان رضاخــان کــه اعتبــار و
جایگاهــش ســخت آســیب دیــده بــود ،در  18فروردیــن از نخسـتوزیری
کنارهگیــری کــرد و ایــن در حالــی بــود کــه مــدرس مخالــف سرســخت
رضاخــان در میــان افــکار عمومــی جایگاهــی بــس رفیــع پیــدا کــرده بــود.
در چنیــن شــرایطی بــود کــه طرفــداران رضاخــان جهــت بازگشــت دوبــاره
او بــه مقــام نخس ـتوزیری و خالصــی از مخالفــت در مجلــس ،وی را بــه
بهانــه اینکــه رضاخــان درصــدد اســت بــا او آشــتی کنــد ،بــه نقطـهای دور از
صحــن علنــی مجلــس بردنــد .در حالــی کــه مــدرس منتظــر ورود رضاخــان
بــود ،نماینــدگان طرفــدار رضاخــان بــدون مواجهــه بــا حضــور و مخالفــت
مــدرس بــار دیگــر بــه او رأی اعتمــاد دادنــد.
ضیاءالملــک فرهمنــد از نماینــدگان وقــت مجلــس نقل میکنــد که مدرس
بــه او گفتــه بــود :آقــای ضیاءالملــک فهمیدیــد رفقــا چــه بالیــی بــر ســر مــن
درآوردنــد؟ گفتــم خیــر گفــت :دیــروز فــان فــان شــدهها مــرا دزدیدنــد
کــه در جلســه خصوصــی حاضــر نشــوم تــا مجلــس بــدون مخالفــت مــن
بــه سردارســپه اظهــار تمایــل نماینــد .بــا پایــان غائلــه جمهوریخواهــی
ً
فراکســیون اقلیــت مجلــس پنجــم رســما بــا رهبــری سیدحســن مــدرس
اعــام موجودیــت کــرد .در همیــن زمــان رضاخــان و عوامــل او تالشهــای
ناموفقــی صــورت میدادنــد تــا مــدرس را فــردی وابســته بــه انگلیس ـیها
قلمــداد کننــد و حتــی در ایــن راســتا بــه سندســازیهای جعلــی هــم
متوســل شــدند .امــا صداقــت ،درســتکاری و وطنپرســتی مــدرس بســیار
فراتــر از آن بــود کــه ایــن گونــه اقدامــات ،ســوء مشــکلی قابــل اعتنــا بــرای
او بوجــود بیــاورد.
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پــس از پایــان غائلــه جمهوریخواهــی رضاخــان مخالفتــش بــا مــدرس را
ً
کمتــر رو در رو و بیشــتر خدعهآمیــز دنبــال کــرد .او در ایــن راســتا عمــدا بــه
بهرهگیــری از سیاســت فریــب افــکار عمومــی روی آورده و چنیــن وانمــود
ســاخت کــه نســبت بــه باورهــای دینــی و مذهبــی مــردم کشــور پایبنــدی
نشــان میدهــد امــا در همــان حــال مأمــوران او در شــهربانی وغیــره بــه
سیاســت رعــب و وحشــت افکنــی و ســرکوب مخالفــان ادامــه میدادنــد.
بــه دنبــال تــرور میــرزاده عشــقی ،سیدحســن مــدرس بــه شــدت ایــن
عمــل ســخیف را محکــوم کــرد ،وی نطقهــای مفصلــی بــر ضــد محرکیــن
و ترورکننــدگان ایــراد کــرد و ایــن در حالــی بــود کــه بســیاری از نشــریات
و روزنامههــای طرفــدار اقلیــت مجلــس و مــدرس بــه دســتور رضاخــان
توقیــف شــده بودنــد .بــه دنبــال اعمــال روشهــای غیــر قانونــی و خــاف
قاعــده رضاخــان بــود کــه سیدحســن مــدرس و اقلیــت مجلــس در 7
مــرداد  1303دولــت او را اســتیضاح کردنــد .رضاخــان هــم کــه ســخت از
اســتیضاح وحشــت داشــت تــاش کــرد بــا اقدامــات و جــار و جنجالهــای
خــاف رویــه عوامــل خــود در داخــل و خــارج مجلــس اســتیضاح را بهــم
بزنــد .در روز ورود رضاخــان بــه مجلــس طرفــداران او شــعار مــرده بــاد
مــدرس زنــده بــاد سردارســپه را ســردادند .در واکنــش بــه ایــن شــعار
بالفاصلــه طرفــداران پرشــمار مــدرس هــم بــدون محابــا بــا شــعار «زنــده
بــاد مــدرس» از او اســتقبال کردنــد .در ایــن هنــگام «مــدرس متهــور و
شــجاع روی خــود را بــه طــرف جمعیــت برگردانیــده و بــه آن دســتهای کــه
میگفتنــد :مــرده بــاد مــدرس ،آن جملــه تاریخــی را میگویــد :اگــر مــدرس
بمیــرد دیگــر کســی بــه شــما پــول نخواهــد داد.
مــدرس در واکنــش بــه شــعارهای مخالفــان چنانکــه خــود سردارســپه هــم
شــنید شــعار زنــده بــاد مــدرس و مــرده بــاد سردارســپه را بــا صــدای بلنــد
ســرداد .تــا جایــی کــه رضاخــان بــه شــدت عصبانــی شــد و بــا مشــت گــره
کــرده بــه ســوی مــدرس حملــه کــرد و چنانکــه نقــلشــده« :ســردار ســپه
قــوی هیــکل بــه طــرف مــدرس رفــت و بــا دســت راســت خــود گلــوی
مــدرس را گرفتــه بــه دیــوار فشــار مـیداد .سیدحســن زعیــم (از نماینــدگان
مجلــس) دیــد کــه نزدیــک اســت پیرمــرد ضعیــف را خفــه کنــد ،از عقــب
ســر سردارســپه دو انگشــت راســت خــود را در دهــان سردارســپه گــذارده
بــه طــوری کشــید کــه نزدیــک بــود دهــان ســردار ســپه پــاره شــود .ناچــار
دســت از گریبــان مــدرس برداشــت ولــی بــه طــوری انگشــتان زعیــم را
گاز گرفــت کــه خــون جــاری شــد و إال سردارســپه مــدرس را خفــه کــرده
بــود .بــه همیــن جهــت هــم سردارســپه بــه عوامــل خــود دســتور داد کــه
هنــگام خــروج از مجلــس نماینــدگان اقلیــت را کــه اســتیضاح کــرده بودنــد
مصــدوم و مضــروب نماینــد (».حســین مکــی ،مــدرس قهرمــان آزادی،
ج ،1ص ).458
امــا رضاخــان کــه بــا اشــاره یکــی از وزرایــش از ادامــه ضــرب و شــتم مــدرس
اجتنــاب کــرده بــود «بــا دســت بــه مــدرس اشــاره کــرد و بــا صــدای خشــن
خــود گفــت :شــما محکــوم بــه اعــدام هســتید .شــما را از بیــن خواهــم
بــرد» بــه مجــرد خــروج مــدرس از مجلــس هــم بــار دیگــر عوامــل رضاخــان

او و همراهانــش را بــه شــدت مــورد ضــرب و شــتم قــرار دادنــد تــا مانــع از
اســتیضاح دولــت او شــوند و بدیــن ترتیــب بــا اعمــال فشــار و رعبافکنــی
رضاخــان و عوامــل او در مجلــس از ادامــه اســتیضاح رضاخــان اجتنــاب
میکــرد .امــا مــدرس کمــاکان شــجاعانه مخالفتــش را بــا رضاخــان ادامــه
داد و طــی نطقــی مبســوط اوضــاع کشــور را ســخت ناگــوار خوانــد و بــه
طــور ضمنــی نماینــدگان مجلــس را مــورد انتقــاد قــرار داد کــه در برابــر
زورگوییهــا و اقدامــات خــاف قاعــده رضاخــان مماشــات میکننــد.
رضاخــان در مرحلــه بعــد جهــت متقاعــد کــردن مــدرس بــرای موافقــت
بــا فرماندهــی او بــر کل قــوای نظامــی کــه گام مهمــی جهــت تثبیــت
موقعیتــش در مجموعــه حکومــت و قــدرت بــود ،دســت بــه حیلــه زد و
بــا مــدرس از در دوســتی وچاپلوســی وارد شــد و بــا رفتــن بــه منــزل مــدرس
و ادای احتــرام و تملــق تــاش کــرد تــا نظــر موافــق مــدرس را بــا اعطــای
فرماندهــی کل قــوا از ســوی مجلــس بــه خــود جلــب کنــد.
گام دیگــر سردارســپه و طرفدارانــش تــاش بــرای گذرانیــدن الیحــه
انقــراض قاجاریــه از مجلــس در آبــان  1304بــود کــه البتــه همزمــان بــا
گســترش رعــب و وحشــت و تــرور و قتــل و بازداشــت مخالفــان سردارســپه
صــورت عملــی بــه خــود گرفــت .برغــم مخالفتهــای سرســختانه مــدرس
نماینــدگان طرفــدار وی در مجلــس بــه ایــن الیحــه رأی مثبــت دادنــد.
مــدرس درحالــی کــه صحــن علنــی مجلــس را در انتقــاد بــه رأی مثبــت
نماینــدگان بــه ایــن مــاده واحــده تــرک میکــرد اضافــه نمــود کــه« :صــد
هــزار رأی هــم بدهیــد خــاف قانــون اســت (».حســین مکــی ،مــدرس
قهرمــان آزادی ،ج ،1ص  ).416بدیــن ترتیــب و بــا آغــاز انتخابــات
دوره ششــم مجلــس شــورای ملــی تقلبــات رضاخــان و عوامــل او در
شــهربانی ،شــهرداری و فرمانــداری و غیــره در جریــان انتخابــات گســترش
چشــمگیرتری پیــدا کــرد و فقــط اقلیــت بســیار کوچکــی توانســتند بــا رأی
طبیعــی مــردم بــه کرســی نمایندگــی دوره ششــم تکیــه بزننــد .سیدحســن
مــدرس در رأس ایــن اقلیــت قــرار داشــت .امــا نظیــر دوره ســابق از همــان
نخســتین جلســات مجلــس مخالفــت خــود را بــا اعتبارنامــه نمایندگانــی
کــه بــه دســتور رضاشــاه و مداخلــه عوامــل او پیــروز انتخابــات اعــام شــده
بودنــد ،آغــاز کــرد و ایــن در حالــی بــود کــه رعــب و وحشــتی مثــال زدنــی
در عرصــه سیاســی ،اجتماعــی کشــور حاکــم شــده و مخالفــان رضاشــاه
بــا شــدت و ســرعت هــر چــه تمامتــری ســرکوب میشــدند .مــدرس طــی
ً
جلســات نخســت مجلــس صراحتــا از دخالــت نظامیــان وعوامــل رضاشــاه
در انتخابــات ســخن بــه میــان آورده و تــداوم مخالفتهــای بــدون پروای
او ســبب شــد تــا روز هفتــمآبــان  1305گروهــی از عوامــل رضاشــاه ایشــان را
در جلــو مســجد سپهســاالر هــدف چنــد گلولــه قــرار دهنــد.
امــا چنانکــه در منابــع تاریخــی جریــان آن بــه طــور مفصــل ذکــر شــده
ً
اســت عمدتــا بــه خاطــر مهــارت و تیزهوشــی مــدرس تیرهــای تروریسـتها
نتوانســت بــه عمــر ایشــان خاتمــه دهــد.
بــا پخــش خبــر تــرور مــدرس جمعیــت زیــادی از مــردم پایتخــت بــه ســوی
بیمارســتان شــهربانی هجــوم بردنــد کــه بیــم آن میرفــت مأموریــن
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شــهربانی و دیگــر عوامــل رضاشــاه موجبــات قتــل مدرس را فراهــم آوردند.
ً
نهایتــا بــا همــت مــردم مــدرس مجــروح ولــی ســخت پرتــوان و بــا روحیــه
قــوی از بیمارســتان تحــت کنتــرل شــهربانی بــه بیمارســتان احمــدی در
خیابــان ســپه انتقــال داده شــد .رضاشــاه در اقدامــی عــوام فریبانــه از
محــل حضــورش در مازنــدران پیــام احوالپرســی بــرای مــدرس ارســال کــرد
و پاســخش داد کــه «:بــه کــوری چشــم دشــمنان مــدرس نمــرده اســت».
(حســین مکــی ،مــدرس قهرمــان آزادی ،ج ،1ص ).725
ً
گفتــه میشــد« :نقشــه تــرور کــه طــرح شــد رضاخــان تعمــدا بــه مازنــدران
مســافرت نمــوده بــود تــا گفتــه شــود تــرور مــدرس در غیبــت و مســافرت
شــاه بــوده و تــرور طبیعــی و بــدون دخالــت شــهربانی بــوده اســت ».بدنبال
تــرور مــدرس نمایندگانــی انــدک بــه حمایــت از مــدرس برخاســتند .ولــی
اکثــر نماینــدگان طرفــدار رضاشــاه در ایــن بــاره بــه ایــراد ســخنانی عبــث
و انحرافــی پرداختند.امــا از آنجایــی کــه رعــب و وحشــت قابــل توجهــی
در عرصــه کشــور حاکــم شــده بــود ایــن واقعــه و مســببین اصلــی آن در
نشــریات و مجامــع رســمی انعــکاس روشــنی و آشــکاری پیــدا نکــرد.
مــدرس حــدود  64روز دوره معالجــه ناشــی از اصابــت گلوله تروریسـتها را
در بیمارســتان گذرانید .او از جلســه  47مجلس در یکشــنبه  11دی 1305
بــار دیگــر در جمــع نماینــدگان حضــور پیــدا کــرد .نطقهــا و اظهارنظرهــای
مــدرس در مجلــس ششــم پیرامــون مســائل مختلــف مبتــا بــه کشــور از
مهمتریــن مباحــث مطروحــه در ایــن دوره از مجلــس بــه شــمار م ـیرود و
نشــان میدهــد کــه او در مقــام ایفــای نمایندگــی مجلــس وظایــف محولــه
را بــا جدیــت تمــام دنبــال میکــرده اســت .در جریــان قیــام حــاجآقــا نــوراهلل
اصفهانــی در آبــان  1306هــم سیدحســن مــدرس بــا او همراهــی کــرد.
شــواهد و مــدارک موجــود نشــان مـیداد کــه رضاشــاه بــرای مدتــی طوالنــی
نخواهــد توانســت وجــود مخالــف بیپروایــی نظیــر سیدحســن مــدرس را
تحمــل کنــد .او کــه ســالها طعــم تلــخ مخالفتهــای مــدرس را چشــیده
و بارهــا توســط او تحقیــر شــده بــود ،مایــل بــود در اولیــن فرصــت او را از ســر
راهــش بــردارد .مجلــس ششــم بــه آخریــن عرصــه مخالفــت اقلیــت بســیار
کوچــک تحــت رهبــری آیـتاهلل مــدرس بــا اقدامــات رضاشــاه تبدیــل شــد و
بــا پایــان ایــن دوره آشــکار شــد کــه دیگــر هیـچگاه مخالفــان رضاشــاه امکانی
بــرای ورود دوبــاره بــه مجلــس شــورای ملــی را پیــدا نخواهنــد کــرد.
تبعید و شهادت
پــس از عــزل و تبعیــد رضاشــاه از ایــران و در ســال  1321بــود کــه دادگاهــی
بــرای شناســایی و محاکمــه جنایتــکاران دوره حکومــت خشــن و غیــر
انســانی رضاشــاه و از جملــه قاتلیــن سیدحســن مــدرس تشــکیل شــد و
تعــدادی از مأمــوران شــهربانی بــه اتهــام قتــل مــدرس و دههــا تــن دیگــر
از رجــال و مــردم کشــور دســتگیر و محاکمــه شــدند .ســپس آشــکار شــد کــه
بــه دســتور مســتقیم رضاشــاه افــراد زیــر در شــهادت سیدحســن مــدرس
دســت داشــتهاند :ســرپاس مختــاری (رکنالدیــن مختــار) رئیــس وقــت

شــهربانی کل کشــور؛ رســدبان دوم (ســتوان دوم) محمــود مســتوفیان؛
حبی ـباهلل خلــج ،یــاور محمدکاظــم جهانســوزی؛ پاســیار منصــور وقــار.
گفتــه شــده اســت کــه قبــل از آن دوبــار بــه پاســیار نوایــی رئیــس شــهربانی
خراســان دســتور داده شــده بــود تــا سیدحســن مــدرس را بــه قتــل برســاند.
امــا او هــر دو بــار اســتنکاف کــرده بــود .بــه همیــن دلیــل او را در  30آبــان
 1316بــه تهــران احضــار و پاســیار منصــور وقــار را بــه ریاســت شــهربانی
خراســان منصــوب کــرده تــا مأموریــت محولــه را بــه انجــام برســاند.
مأمــوران شــهربانی بــا درایــت و مباشــرت ســرتیپ محمد درگاهــی (معروف
بــه محمــد چاقوکــش) رئیــس کل شــهربانی در روز دوشــنبه  16مهــر 1307
مــدرس را شــب هنــگام و بــه طــرز بســیار زنندهای دســتگیر کــرده و چنانکه
مطلــوب رضاخــان بــود بــه شهرســتان دور افتــاده خــواف در جنــوب شــرقی
اســتان خراســان تبعیــد کردنــد .ایشــان حــدود  9ســال در ایــن منطقــه
بــدون ایــن کــه امکانــی بــرای مــراوده و مالقــات بــا بســتگان و اطرافیانــش
را داشــته باشــد فقــط ش ـبهای جمعــه میتوانســت بــه همــراه مأموریــن
بــه قبرســتان بــرود .در ضمــن خوانــدن فاتحــه عالمــات مرمــوزی را روی
خا کهــای اطــراف قبــر ترســیم میکــرد و ایــن تنهــا تماســی بــود کــه در
ایــن مــدت بــا عالــم خــارج داشــت.زندگی محقــر و پــر درد و رنجــی را پشــت
ً
ســر نهــاد و نهایتــا بــه دســتور رضاخــان ،مــدرس بــه کاشــمر انتقــال یافــت.
گویــا دشــمن بیــش از پیــش ،از ایــن انــدام نحیــف بــه وحشــت افتــاده بــود
و بــه ناچــار کمــر بــه قتــل او بســت .تــا اینکــه شــب دهــم آذر  1316مصادف
بــا شــب  27مــاه رمضــان 1356ق در حالــی کــه بــه انتظــار افطــار نشســته
بــود ،مأمورانــی از شــهربانی او را در محــل اقامتــش پــس از مقــداری ســم
در چــای او ریختــه ،بــه میزبــان کــه روزه بــود تکلیــف میکننــد کــه او هــم
بایــد بخــورد .مــدرس پاســخ میدهــد :مــن روزه هســتم و در موقــع افطــار
خواهــم خــورد .امــا ددمنشــان جــادان چــای مســموم را در حلقومــش
ریختنــد و بــه انتظــار مــرگ مــردی بــزرگ از تبــار پیامبــران نشســتند مدرس
اجــازهی نمــاز و مناجــات خواســت و پــس از خوانــدن نمــاز ،ولــی مــرگ
او فــرا نرســید و اثــری از مــرگ در چهــرهاش نیافتنــد .عجوالنــه عمامــه
را از ســرش برداشــته و دور گــردن او میاندازنــد و او را خفــه میکننــد و
ناجوانمردانــه بــه شــهادت رســانیدند .مــدرس کــه در طــول دوران طوالنی
ب انبــاری بــرای اســتفاده عمــوم مــردم
تبعیــدش در شــهر خــواف یــک آ 
ســاخته بــود« ،دارای ـیاش در هنــگام شــهادت عبــارت بــود از 30 :ریــال
وجــه نقــد (کــه  12ریــال آن خــرج تکفیــن و تدفیــن وی شــد) یــک جلــد
قــرآن ،یــک عینــک ،یــک عصــای چوبــی ،یــک حولــه حمــام ،یــک
ســجاده نمــاز و یــک پیراهــن کربــاس»( (.صدرالدیــن طاهــری زندگــی
سیاســی مدرســی ،ص )29
بدیــن ترتیــب پــس از  80ســال مبــارزه و درد و رنــج و زنــدان و تبعیــد ،بــه
فیــض شــهادت نائــل میآیــد .اکنــون نــام او نامــی آشــنا در اذهــان و شــرح
مبــارزات او کالمــی روان در زبانهاســت .چــون اماممــان فرمــود :مــدرس
زنــده اســت تــا تاریــخ زنــده اســت.
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