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كوچك بزرگ
بــی تردیــد نهضــت جنــگل كه در فاصله ســال هــای  1293تــا  1300ش در گیالن
روی داد ،از مهــم تریــن وقایــع تاریــخ ایــران در آغــاز قــرن حاضــر اســت .بررســی
ایــن جنبــش و بــه ویــژه ســلوك فكــری و عملــی رهبــر آن ،میرزاكوچكخــان ،بــه
ویــژه از ایــن جنبــه حایــز اهمیــت اســت كــه ایــن نهضــت در یكــی از خطیرتریــن
برهههــای تاریــخ معاصــر ایــران شــكل گرفــت و بــا توجــه بــه فشــارهای
تســوزی كــه از ســوی دول اســتعماری و اســتبداد داخلــی بــر آن وارد شــد،
طاق 
توانســت مردانــه تــاب بیــاورد و از مســیر اصیــل خویــش كــه اســام و ارزش هــای
دینــی بــود ،منحــرف نشــود .حــق ایــن اســت كــه تمامــی نهضتهــای رهایــی
بخــش در كشــور مــا و یــا دســت كــم اكثریــت قریــب بــه اتفــاق آن هــا ،پیوســته
بــا رهبــری و محوریــت روحانیــون شــكل گرفتــه اســت؛ و از همیــن رو اســت
كــه اندیش ـههای الحــادی ،در ایــن ســرزمین ،دیــر نمیپایــد و تــوان مقابلــه
بــا ریش ـههای ســترگ اعتقــادی مــردم را كــه پیوســته از عالمــان دل بــه حــق
ســپرده و دنیــا را پشــت ســر نهــاده ،بهرهمنــد بــوده انــد ،نــدارد .نهضــت جنــگل
در پیدایــی و نیــز رهبــری ،از حضــور عالمــان هوشــیار و فــداكاری بهره جســت كه
جــز اســتقالل میهــن ،برقــراری حكومــت عــدل بــر اســاس احــكام قــرآن و وحــدت
و یــك رنگــی قومیــت هــا و مردمــان ،هــدف و آرزویــی نداشــتند.
بمناســبت یازدهــم آذرمــاه ســالروز شــهادت میــرزا كوچــك خــان جنگلــی،
جایــگاه او را از منظــر امــام خمینــی؟هر؟ ،مقــام معظــم رهبــری؟دم؟ و برخــی
دیگــر از شــخصیت هــا بررســی کــرده ایــم کــه در ادامــه از پیــش رو مــی گذرانیم:
این قیام ها كه ما شاهدش بودیم؛ ایجادش همه از علما بود...
ایــن قیــام هایــی كــه در ایــن صــد ســال شــده اســت از كــی بــوده؟ چنــد قیــام
در ایــن صــد ســال؟ كــی رأس ایــن هــا بــوده؟ قیــام تنبا كــو مرحــوم میــرزا بــود.
قیــام مشــروطه را از نجــف ،آقایــان نجــف و از ایــران علمــای ایــران ایجــاد
كردنــد .ایــن چنــد قیامــی كــه مــا شــاهدش بودیــم همــه از علمــا بــود .علمــای
اصفهــان قیــام كردنــد .رأسشــان مرحــوم حــاج آقــا نــوراهلل بــود .علمــای تبریــز
قیــام كردنــد .علمــای مشــهد قیــام كردنــد ...در ایــن صــد ســال هرچــه قیــام
ً
بــوده اســت تقریبــا از ایــن هــا بــوده ،تبریــز هــم خیابانــی هــم یكــی از آقایــان.
بلــه ،جنــگل هــم بــوده انــد .آن هــا هــم بــوده انــد ،امــا در ّ
اقلیــت بودنــد .عمــده
اش ایــن هــا بودنــد( .امــام خمینــی؟هر؟)
قضیه جنگل یک ّ
ّ
قضیه ویژه است
قضی ـ ه مرحــوم میــرزا کوچــک جنگلــی یــک ّ
ّ
قضیــه ویــژه اســت؛ اگرچــه کــه
در آن دوره خــاص -یعنــی در دوره فاصل ـ ه بیــن مشـ ّ
ـروطیت و سـ ِـر کار آمــدن
رضاخــان -حــوادث گوناگونــی در کشــور بهوجــود آمــده و همزمــان بــا نهضــت
جنــگل ،چنــد کار بــزرگ دیگــر هــم در گوشــه و کنــار کشــور -مثــل مرحــوم شــیخ
محمــد خیابانــی در تبریــز ،یــا کلنــل ّ
ّ
محمدتقــی خــان پســیان در مشــهدّ -اتفاق
قضیــه جنــگل یــک ّ
افتــاده کــه اینهــا همــه تقریبـ ًـا همزمــان اســت ،لکــن ّ
قضیــه
ویــژه اســت .خــب مــا قضایــای تبریــز را و حضــور مرحــوم شــیخ ّ
محمــد خیابانــی
و اینهــا را خــوب میدانیــم دیگــر ،هــم در تاریــخ نوشــته شــده و هــم قضایــای
خصوصــی و ّاطالعــات زیــادی داریــمّ ،امــا آن صبغــه مردمــی و نجابتــی کــه در
کار مرحــوم میــرزا کوچــک خــان جنگلــی هســت ،در هیــچ کــدام از ایــن دو ســه
کار دیگــری کــه همزمــان در آن دوره ّاتفــاق افتــاد در سرتاســر ایــران ،نظیــر

نــدارد .میــرزا کوچــک -همینطــور کــه اشــاره کردیــد -یــک روحانــی اســت،
یــک طلبــه اســتّ .
البتــه مــن شــنیده بــودم ،نقــل شــد بــرای مــا از ســالها پیــش
کــه ایشــان مرحــوم میــرزای شــیرازی را درک کــرده ،لکــن خیلــی باورکردنــی
نیســت .ایــن را مرحــوم پــدرم نقــل میکــرد از مرحــوم آسـ ّـید علــی اکبــر مرعشــی
کــه شــوهر خواهــر پــدر مــا بــود ،یعنــی باجنــاق مرحــوم شــیخ ّمحمــد خیابانــی
بــود -کــه او از بــزرگان علمایــی بــود کــه منــزوی بــود در تهــران؛ او گفتــه بــود کــه
میــرزا کوچــک درس میــرزا را درک کــرده .بــه نظــرم نمیآیــد ایــن خیلــی قابــل
تأییــد باشــد ،زیــرا کــه سـ ّـن میــرزا کوچــک در وقتــی کــه میــرزای شــیرازی از دنیــا
رفتــه ،چهــارده پانــزده ســال بیشــتر نبــوده ،بعیــد بــه نظــر میرســد کــه ایشــان
توانســته باشــد درک کنــد مرحــوم میــرزای شــیرازی را؛ لکــن در اینکــه طلبــه
ّ
ـود رشــت،
بــوده ،در اینکــه روحانــی بــوده ،هیــچ شــکی نیســت؛ در حــوزه خـ ِ
بزرگانــی هــم در آن وقــت بودهانــد کــه میتوانســته از آنهــا اســتفاده کنــد ،در ایــن
هیــچ تردیــدی نیســت .بنابرایــن منشــأ حرکــت میــرزا کوچــک خــان یــک منشــأ
صددرصــد دینــی و اعتقــادی اســت.
رفتــار او هــم یــک رفتــار دینــی و اعتقــادی اســت ،یعنــی انســان مشــاهده میکنــد
بــا اینکــه در درون تشــکیالت خودشــان مخالفینــی داشــت ،بعضــی از اقشــار
گونا گــون ممتــاز هــم بــا او مخالفــت میکردنــدّ ،امــا مرحــوم میــرزا کوچــک
ً
در برخــورد بــا اینهــا کامــا حــدود شــرعی را رعایــت میکــرده و اهــل درگیــری
ً
بــا داخــل نبــوده .مثــا کســانی بودنــد کــه مخالفتهــای اعتقــادی بــا ایشــان
داشــتند؛ همراهــان ایشــان -آن افراطیهــا -میگفتنــد اینهــا را بزنیــم ســرکوب
کنیــم! میــرزا کوچــک نمیگذاشــته ،جلــوی اینهــا را میگرفتــه و مانــع میشــده از
اینکــه ایــن کار را بکننــد؛ یعنــی رفتــار هــم یــک رفتــار دینــی اســت.
و حرکــت ،یــک حرکــت صددرصــد اســامی و ایرانــی اســت .خــب آن زمــان
میدانیــد دیگــر -آن غوغــای نهضــت مارکسیســتی و تشــکیل شــوروی وّ
هیاهویــی کــه در دنیــا و در بیــن ملتها راه افتاده بــود و جاذبهای که برای بعضی
ً
ّ
از ملتهــا بهوجــود آورده بــود ،طبعــا یــک عــدهای را مجــذوب خــودش کــرده بــود
و دوروبریهــای ایشــان هــم از ایــن طریــق بــه ایشــان خیانــت کردنــد؛ لکــن ایــن
ّ
مــرد ،هــم بهخاطــر پایبنــدیاش بــه اسـ ْ
ـام جــذب تفکــر مارکسیســتی نشــد و
رد کــرد ب هطــور صریــح و قاطــع آن ّ
نظریــه را -بــا اینکــه جــزو نزدیکترینهایــی
کــه بــا او از ّاول همــراه بودنــد ،گرایــش پیــدا کردنــد؛ ّ
البتــه آنهــا هــم نــاکام از
دنیــا رفتنــد ،هیچکــدام آنهــا هــم خیــری از ایــن زندگــی ندیدنــد و از آن جریــان
بلشــویکی هیــچ خیــر جوانمردان ـهای مشــاهده نکردنــد -و مخالفــت کــرد ،هــم
بــا اجنبــی مخالــف بــود؛ یعنــی چــون سیاســتی بــود کــه از طــرف اجانــب بــود ،بــا
اینکــه اینهــا مقابلهشــان بــا دســتگاههای حاکــم مثــل انگلیــس و روســهای قـ ّـزاق
و ماننــد اینهــا بــودّ ،امــا درعینحــال بــه آن طــرف هــم جــذب نشــد؛ اســتقالل را
حفــظ کــرد .یــک نمونـ ه خیلــی برجســتهای اســت میــرزا کوچــک خــان؛ خداونــد
انشــاءاهلل درجاتــش را عالــی کنــد( .مقــام معظــم رهبــری؟دم؟)
میرزا نماد بیداری اسالمی
میــرزا كوچــك خــان ،مســلمانی معتقــد ،و مبــارزی وطــن خــواه و نســتوه بــود و
نهضــت او خاســتگاه دینــی و مردمــی داشــت.
نهضــت جنــگل بــه رهبــری میرزاكوچــك خــان جنگلــی در شــرایطی شــكل گرفــت
كــه همــه جــای ســرزمین ایــران آمــاده قیــام هــای آزادی بخــش بــرای پایــان
بخشــیدن بــه حضــور بیگانــگان و پایــان دادن بــه اوضاع آشــفته درون مرزهــا بود.
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نهضــت جنــگل مقــارن بــا بــروز جنــگ جهانــی اول در ســال  1914شــكل گرفــت.
بــا توجــه بــه اوضــاع سیاســی و اجتماعــی آن زمــان هــدف هــای عمــده نهضــت
عبــارت بــود از :اخــراج نیروهــای بیگانــه ،برقــراری امنیــت ،رفــع بیعدالتــی و
مبــارزه بــا خودكامگــی و اســتبداد.
در پــی انقــاب اكتبــر  1917روســیه ،و متاركــه روســیه از جنــگ جهانــی اول ،دولــت
انقالبــی دســتور بازگشــت نیروهــای روس را صــادر كــرد .در ایــن میــان انگلیــس
بیرقیــب مانــد و در ایــران بــه قــدرت فعال مایشــا تبدیل گردیــد؛ از همین رو تصمیم
گرفــت تــا نهضــت جنــگل را كه كانون اصلی تهدید منافع خود می دانســت ،از میان
بــردارد .براســاس ایــن برنامــه عــده زیــادی از اهالــی منطقــه شــمال را بــه جــرم ارتبــاط
بــا قــوای جنــگل دســتگیر و بــه مناطــق دیگــر تبعیــد كــرد (.دكتــر علــی اكبــر والیتــی)
صالبت و پایداری اعتقادی میرزا...
شــاید بتوانــم بگویــم میــرزای جنگلــی بــه امامــان معصــوم و بیــش از همــه بــه
امــام حســین؟ع؟ اقتــدا مــی كــرد .در بیشــتر حمالتــی كــه انجــام م ـیداد ،یــا
هنگامــی كــه مــورد تهاجــم قــرار مــی گرفــت ،بــه قیــام امــام حســین؟ع؟ اســتناد
مــی كــرد و مــی گفــت« :پیــش مــی رویــم ،یــا كشــته مــی شــویم و بــه راهــی
میرویــم كــه امــام حســین؟ع؟ رفــت ،یــا پیــروز مــی شــویم».
مــا معتقدیــم كــه پــای بنــدی دینــی و مذهبــی میــرزا تنهــا بــه دوران طلبگــی
او مربــوط نمــی شــود ،بلكــه در مقــام مدیریــت نهضــت بــه عنــوان یــك اصــل
مــورد توجــه او اســت و شــواهد تاریخــی نیــز ایــن انــگاره را تأییــد مــی كنــد .از
نامههــای موجــود میــرزا بــه روس هــا همیــن مطلــب اثبــات مــی شــود .او از
ابتــدا بــا تبلیــغ مــرام كمونیســتی در ایــران ،مخالفــت آشــكار و صریــح كــرد؛
در حالــی كــه هــدف عمــده روس هــا تأثیرگــذاری افكارشــان بــر مــردم ایــران
بــود .میــرزا بــه هیــچ وجــه زیــر بــار خواســته آن هــا نرفــت و بــه آن هــا اجــازه
تبلیــغ نــداد ،بلكــه شــدت مخالفــت او تــا آن جــا بــود كــه طرفــداران روس هــا
برایشــان پیغــام فرســتادند كــه میــرزا زیــر بــار نمــی رود و همراهــی نمــی كنــد.
میــرزا شــش دانــگ حواســش جمــع ایــن قضیــه بــود.

ُبعــد مدیریتــی میــرزا بســیار برجســته و بــارز و از ظرفیــت و پختگــی عمیــق
برخــوردار اســت؛ از همیــن رو افــراد بــا گرایشــات مختلــف دور او جمــع
میشــدند .توانایــی جــذب افــراد مختلــف بــا ســلیقه هــا و افــكار گوناگــون حــول
محــور هــدف مشــترك ،كار هــر كــس نیســت .ا گــر نهضــت بــه نتیجــه نرســید،
ربطــی بــه ضعــف هــای میــرزا نــدارد و نبایــد علــت را در ضعــف شــخصیتی ،یــا
مدیریتــی میــرزا جســت و جــو كــرد؛ همــان گونــه كــه امــام حســین؟ع؟ خودشــان
را مأمــور بــه انجــام وظیفــه مــی دانســتند و برایشــان مهــم نبــود كــه نتیجــه چــه
خواهــد شــد ،میــرزا نیــز بــا تأســی بــه موالیــش همیــن كار را كــرد .او ایمان داشــت
كــه بایــد بــا تجــاوز خارجــی و بــی كفایتــی حكومــت داخلــی مقابلــه كــرد ،ولــی
مهــم نیســت كــه ایــن تــاش بــه نتیجــه برســد ،یــا نرســد ،بلكــه هــدف ایــن
اســت كــه وظیفــه را دنبــال كنــد ،البتــه نمــی تــوان گفــت كــه نهضــت جنــگل
بــه نتیجــه نرســید؛ چــرا كــه تأثیــرات بســیار مثبــت در كشــور و تاریــخ مــا داشــت.
جنگلیهــا بــه كشــور خدمــت زیــادی كردنــد .در ایــن راه آدم هــای مخلــص و
صالــح آمدنــد ،و در راه خــدا گمنــام جنگیدنــد و گمنــام كشــته شــدندّ ،امــا خــون
پــاك آن هــا ،بــر جریــان هــای بعــدی تأثیــر گذاشــت.
موفقیــت هــای نهضــت جنــگل مدیــون صالبــت و پایــداری اعتقــادی میــرزا
اســت .او انســانی صددرصــد معتقــد بــه مبانــی دینی و حفظ اســتقالل كشــور بود.
طبــق قــرارداد  1907اســتقالل ایــران زیــر پــا گذاشــته شــد و كشــور از هــر ســو مــورد
تهاجــم قــرار گرفــت .بــرای میــرزا دو ركــن اصلــی در حركــت جنــگل مهــم بــود:
 .1پیاده كردن اصول اعتقادی
 .2حفــظ اســتقالل كشــور؛ و بــه همیــن خاطــر شــوروی نتوانســت بــه هدفــش
برســد.
او از ایــن نظــر زبــان زد مــردم گیــان بــود .میــرزا هــر كاری كــه مــی خواســت
انجــام دهــد ،ابتــدا اســتخاره مــی كــرد .هــر درگیــری و جنگــی كــه پیــش میآمــد
میــرزا بــه قــرآن و روایــات و دســتورات ائمــه اســتناد مــی كــرد .بــرای مــردم
مشــخص بــود كــه راه میــرزا از اعتقاداتــش نشــأت مــی گیــرد (.فتح اهلل كشــاورز؛
محقــق و گردآورنــده ی اســناد نهضــت جنــگل)
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