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 مدرس شهید فقهی و علمی شخصیت - 1

 توابع از«کچو-سرابه»نام به منظریخوش و نشان نامبی روستای در ایران ، زده سکوت و تفتیده داغ ، کویر حاشیه در روز آن در 

 از و زواره عابدین میر سادات طایفه از «طباطبائی اسماعیل سید » نام به طینتیپاک عالم و روحانی انوادهخ در اردستان ، زواره

 .نامیدند«  حسن» (ع)حسن اعالیش ، امام جد نام به را او که گشود، جهان به چشم نوزادی (ع)مجتبی حسن امام نسل

 و اول درجه اساتید از و بود شدهتبدیل بزرگ سیاستمدار و لسوففی زاهدِ ، عالم ، یک به «حسن سید» که زمانی درست بعدها،

 و فلسفه و حکمت اصول ، و فقه تدریس در العادهفوق مهارت خاطر به آمد ،می شمار به تهران و اصفهان علمیه هایحوزه مجتهد

 و فقاهت درصحنه خود پرمعنای و بزرگ نام این با و شد نامیده «مدرس اهللآیت» تقوا ، و زهد به اتصاف و اخالق، و عرفان

  .کرد ایفا را مجاهدی مجتهد و الشرایطجامع فقیه یک واقعی نقش ایران و اسالم عالم سیاست

 مدرس شهید خانواده

 حسنی طباطبائی سادات از او خانواده. یافت  نما و نشو اسالم به متعهد و عرفان و علم خانواده یک در «مدرس حسن سید» 

 آمدند .می شمار به جبار سالطین و خلفا علیه نستوه مبارزین از بعد به عباسبنی زمان زا که باشندمی

 را سال ایام بیشتر و ؛ بود نموده مسلمین و اسالم به خدمت وقف را خویش زندگی که بود متعهدی مبلغ و عالم «حسن سید»پدر

 به دیگر جای هر از بیش او. بردمی سر به خانواده دیار از دور و مهاجرت در مردم ارشاد و اصالح و اسالم تبلیغ و وعظ جهت

 بسیار روحی و معنوی ازلحاظ اما بود، تنگدست و فقیر مالی ازنظر هرچند طباطبائی اسماعیل سید. رفتمی شهر رضا -«قمشه»

 پدر درباره درسم حسن سید شهید خود. نداشت مردم هدایت و ارشاد و اسالم تبلیغ جزبه همی او. بود بلندمرتبه و غنی

                   طباطبائی سادات از و زواره میرعابدین طایفه از الباقیعبدمیر جدم و اسماعیل سید من پدر:گویدمی چنین بزرگوارش

 . است بوده الهی شریعت احکام تبلیغ و خطابه و وعظ پدرم و جد شغل. باشندمی

 شمار به خود زمان اوتاد و عرفا از «طباطبائی عبد الباقی میر » مرحوم روشندل عارف و زاهد عالم مدرس، حسن سید «جدپدر» 

 مثبت نقش بیشترین که بود او هم و بود ؛ گزیده سکونت آنجا و در کرده مهاجرت «قمشه  » به اردستان زواره منطقه از آمد؛می

  قرارداد .  تقوا و شدان و علم مسیر در را او و کرده ایفا «حسن سید »خود  نوه تربیت و تعلیم در را

 او اینامهوصیت ضمن نیز خود مرگ از بعد و گردیده متکفل را حسن سید وپرورشآموزش خود حیات زمان در عبد الباقی، میر

 و زهد بلند مقام درباره مدرس حسن سید. نمود سفارش و تشویق طلبگی کسوت در ماندن باقی و دینی علوم تحصیل ادامه به را

 از او آمد ؛می شمار به خود زمان زهاد و اسالم مبلغین از عبد الباقی میر من : جد گویدمی چنین عبد الباقی، میر خود جد عبادت

 را تربیتم و تعلیم جدم نداشتم بیشتر سال شش من کهدرحالی. بود  کرده مهاجرت اصفهان جنوب در واقع قمشه ، به زواره

 من مرگش ، از سال دو گذشت از بعد او وصیت طبق و بودم سالهچهارده من پیوست خدا رحمت به او که زمانی. گردید  دارعهده

 رفتم . اصفهان به تحصیل ادامه جهت

  مدرس حسن سید شهید نامه نسب

 نقش بنابراین،. است بوده اخالقی مکارم و فضائل به مشهور ایخانواده دارای مدرس شهید که گردید معلوم شد گفته ازآنچه

 .نمود تلقی تأثیربی او ممتاز بسیار شخصیت گیریشکل در نباید را مدرس معنویت از پر وادهخان بنیادین
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 سید بنابراین،. رسدمی (ع)طالبابی بن علی بن حسن مجتبی امام به مدرس، حسن سید شهید پدری جد عبد الباقی، میر نسب

 .کندمی پیدا انتساب حضرت آن به و هست طباطبائی و حسنی سادات از مدرس حسن

 حضرت را شریفه نامهشجره این عین. است شده حکاکی سنگی روی نیز کاشمر در او مزار روی بر مدرس ، شهید نامهشجره

 .است کشیده را آن تدوین و استخراج زحمت معروف شناسنسب و مجتهد مرعشی نجفی الدینشهاب اهللآیت

  او استادان و مدرس تحصیل دوران

. گردید  اصفهان علمیه حوزه راهی سالگیشانزده در شد ، مشهور ای اسفه مدرس حسن سید به بعدها که طباطبائی، حسن سید

 علمای که آمدمی شمار به اسالم جهان و ایران در حکمت و علم باشکوه و نادر مراکز ازجمله عصر آن در اصفهان علمیه حوزه

 آبادی ،خاتون صادق سید و ای درچه محمدباقر سید عظام یاتآ حضرت و هرندی نحوی عبدالعلی میرزا اهللآیت چون بزرگی

 مالمحمد آخوند نامی فیلسوف همچون نامداری و حقبه واصل حکمای و عرفا و گزی عبدالکریم شیخ و ریزی مرتضی شیخ

 خود فلسفه و هفق و معرفت و علم نور با و داشتند حضور آنجا در امثالهم و قشقایی جهانگیرخان میرزا زاهد حکیم و کاشانی

 داشتند .  اشتغال شاگرد تربیت به اصفهان مدارس در و بودند ساخته منور را محیط

 که درزمانی درست و او کشیده خود سویبه نیز را نابغه و جوان «حسن سید» اصفهان، حوزه نیرومند هایجذبه اصل همین روی

 و شده اصفهان راهی نظیرکم شجاعتی با و تقوا و خلوص و ایمان و امید پر از قلبی و تهی دستی با نداشت ، بیشتر سال شانزده

 نمود . تهیه خود تحصیالت و اقامت برای ایحجره

 علوم و معارف تحصیل و آموزش به روز و شب و گزیده اقامت اصفهان علمیه حوزه در تمام سال سیزده مدت به «حسن سید»

 در را استاد سی از بیش حضور سال ، سیزده مدت در ، گویدمی او خود هچنانک خودپرداخت ؛ عصر رایج معارف دیگر و اسالمی

 است . نموده درک مختلف علوم

 در دیگر ، اساتید و ریزی مرتضی شیخ و ای درچه محمدباقر سید عظام آیات حضور در مدت این طول در «مدرس حسن سید» 

 بر مشتمل که را ریزی مرحوم تقریرات توانست که یافت مهارتی نچناآن اصول ، در ویژهبه و رسیده اجتهاد درجه به اصول و فقه

 مسئله در بیت هزار ده به نزدیک( ریزی مرحوم) له معظم تقریرات» است :  آورده مورد این در وی بنویسد ؛ بود بیت هزار ده

 «نوشتم  کامل طوربه که بود الظن حجیة

 را استصحاب باب در ای درچه محمدباقر سید از دیگری تقریرات ید ،انجام طول به نیم و سال دو که دوره همین در مدرس ،

 حضرات اصولی آثار با دارد ، تعلق اصفهان در او تحصیالت دوره به که مدرس حسن سید ماندهباقی هایکتاب نوشت .مقایسه

 حوزه به آنکه از پیش حتی او هک دهدمی نشان هاآن امثال و عراقی ضیاء آقاحاج نائینی ، محمدحسین شیخ مانندمیعظا آیات

 است . بوده زبردستی اصولی و مجتهد یک اصفهان ، همان در بگذارد ، قدم اشرف نجف

 سید و( االصول کافیة صاحب) خراسانی محمدکاظممال آخوند مانند دیگری متهدین خارج درس و رفته نجف به زمان که آن لکن

 پنجشنبه روزهای مانند حوزه تعطیلی روزهای در بود اصفهان در که زمانی ،مدرس.کرد درک را( الوثقی عروة صاحب)یزدی کاظم

 فلسفه ، و حکمت مانند هاییرشته و معارف فراگرفتن به عمده ، طوربه دیگر ، هایمناسبت و هاشهادت وفیات ، ایام جمعه ، و

                      با بود ، دریافته را او جدیت و نیت خلوص و غنبو که کاشی مالمحمد آخوند بزرگ فیلسوف ویژه ،به. پرداخت می غیره و عرفان

 جز کسی انجامیدمی طول به هاساعت که خصوصی محفل این در و پرداختمی مدرس خصوصی آموزش به تمام روئیگشاده

 نداشت . حضور شیفته خدا و سالکهن فیلسوف جوان شاگرد

 که «رسایل شرح» نام به خود خطی کتاب مقدمه در را اصفهان علمیه حوزه در خود تحصیلی زندگینامه چکیده «مدرس شهید»

 شیخ اهللآیت و ای درچه محمدباقر سید اهللآیت فقه اصول خارج دوره هایدرس تقریرات و شخصی تحقیقات حاصل ظاهراً

 نخستین الرحیم ، الرحمن اهللبسم : است  قرارازاین آن ترجمه که است نوشته عربی به خالصه بسیار طوربه است ، ریزی مرتضی

 .افتاد  اتفاق اله و علیهاهللصلوات نبوی هجری 1221 سال حمل 13 در علم تحصیل برای اصفهان به من ورود زمان
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 علوم فراگیری به سال پنج مدت به اصفهان در. بود نحو و صرف درزمینه المقدمات جامع کتاب از درسی اشتغال زمان آن در

 نزد در را مختلف فنون و علوم این .پرداختیم  و غیره بیان منطق ، نحو ، و صرف علم قبیل از هاحوزه در رایج و عروفم مقدماتی

 .اصفهان  نزیل هرندی عبدالعلی میرزا بودند : آقا متبحر و ورزیده بسیار آنان میان از تن دو که فراگرفتم متعدد ورزیده استادان

  پیدا بندرت بزرگوار آن همانند ویژه ؛ وقاری و باقدرت بود سالیکهن شیخ او. داشت  سکونت جامع مسجد جنب ایمحله در او

 و آثار دارای نیز ریاضیات اصول ، و فقه ادبیات ، در القدرجلیل مرد آن بلکه نبود ، منحصر ادبیات به او کمال و دانش شوند ؛می

 ناشناخته مردم نظر در او قدر -است همین بر عادت همیشه چنانکه -نیاد اقبال عدم و بختیارینا از لکن بود ؛ متعدد تصانیف

  مرد آن!! نبود مذکور شیئی مردم عامه نظر در که انگار داشتند که عظمتی هباهم تألیفاتش و استاد نای که ایگونهبه ماند،

 رحمت به و نموده رحلت دنیا از ق.ه 1302 سال در( تنگدستی و گمنامی) حالت ینباهم باد، روانش به خدا رحمت که القدرجلیل

  پیوست. خدا

 همه. بود منقول و معقول جامع و وارد مختلف فنون و علوم در او. بود  کاشانی محمد مأل آخوند من دیگر متبحر و ورزیده استاد

 اشت .ند همانندی و نظیر خود عصر در که ایگونهبه. بودند گردآمده استاد این وجود در فضائل و هاارزش

  .آمدمی شمار به دانشمند و فاضل فرد یک خود که بود حالی در این و داد، مکاننقل اصفهان به کاشان از 1212 سال در او

. اشاستادی زمان در هم و شاگردی زمان در هم داشت، سکونت مدرسه در همیشه بود اصفهان در وقتی کاشی مالمحمد آخوند

 بود . خواندهدرس اصفهان، نزیل تویسرکانی، مالحسین حاج نظیر بااعتباری استادان نزد سابقاً  او

 او نزد در کههنگامی نیز( مدرس) من. کردمی گذران تنگدستی و فقر و طبع مناعت و زهد درنهایت کاشی محمد آخوند

 من به او گاهی که ایونهگبه بودم، استاد مانند فقر و تنگدستی ازنظر خواندم،می درس را فصول و قوانین لمعه، شرح هایکتاب

 من. برنداشتخ آن از دیگری کس ما، خدای و بود نفر دو ما میان ویژه رابطه این و کردممی ترحم او به نیز من و آوردمی ترحم

 زمینه این در. خواندممی( منطق و فلسفه،عرفان،کالم و حکمت) معقوالت و یافته حضور او نزد در نیز تعطیلی روزهای در

 .رساندم پایان به و خوانده را الربوبیه الشواهد و الشوارق منظومه، شرح میبدی، هدایه شرح یهاکتاب

 دوره در( شد اشاره پیشتر چنانکه) را هاآن از بعضی رساندم، پایان به نیز را اصول و فقه سطح دروس سال چهار عرض در آنگاه

 -باد او بر خدا رحمت -رفت دنیا از پدرم تحصیلم هشتم سال در و کردم، ازدواج تحصیلم سال ششمین در. بودم خوانده مقدمات

 را اصول و فقه خارج دروس گردیدم؛ اصول و فقه خارج دروس از استفاده مشغول اصفهان در سال چهار مدت به تاریخ بعدازاین

 ؛ ندماگذر مجتهدین از تن دو نزد در نیز

 مبحث خارج ایشان نزد در. داشت قرار اصفهان «کوشک در» محله در وا منزل اصفهان، لینز ریزی، مرتضی شیخ زاهد عالم  -1

 حاج العلماء سید شاگردان از ریزی مرتضی شیخ. انجامید طول به ماه شش و سال دو تخمین طوربه و خواندم را فقه اصول از ظن

 نیز جاهمان در و بود نجف در وفاتش تدریس و تحصیل دوران حسین سید حاج. آمد می شمار به نجف ، نزیل ترک ، حسن سید

               بالغ بیت هزار ده قریب به درمجموع که نوشتم ظن مبحث در را ریزی مرتضی شیخ خارج درس مدت آن گردید . در مدفون

 . شودمی

 خود تحصیالت وا . شدممی حاضر نیز بزرگوار این خارج درس در ای ، درچه محمدباقر سید آقا عامل عالم القدر ،جلیل سید  -2

 عصر در اصول علم قوانین کننده ریزیپی القدر ،جلیل و بزرگوار شیخ شاگردان از و بود ، گذرانده اشرف نجف در و اصفهان در را

 به تخمیناً ای، درچه مرحوم نزد در. آمدمی شمار به الحوادث، من اهلل حفظه اشرف، نجف نزیل رشتی، اهللحبیب میرزا حاج خود،

 اصول در ظن و انسداد دلیل بحث از بخشی و استصحاب مبحث مانند اصول علم از مباحثی خارج دوره ماه سه و سال دو مدت

 بالغ بیت هزار پانزده نزدیک به جمعاً که نوشتممی را ایشان دروس تقریرات مدت،همه این در. گذراندم را هااین غیر و دین

 در قصدم. کردم مهاجرت اصفهان از( طالبابی بن علی) ابواالئمه حضرت جاورتم عزم به مراحل این همه از پس آنگاه. شودمی

 در ق. ه 1311 سال در مسئله این. بود بزرگوار آن جوار در تحصیل ادامه و مجاورت و اقامت دوم درجه در و زیارت اول درجه
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 به من ورود روز. بدارد موفق او طاهر بیتاهل و محمد حقبه را محصلین همه و را ما خداوند. افتاد اتفاق حوت و شعبان ماه اواخر

 . گردیدم علیه اهلل رحمة صدر، به منسوب مدرسه وارد که بود 1311 سال در مانده، حمل ماه روزبه چهار اشرف نجف

 معروف و سرشناس علمی هایچهره از یکی دادمی تحصیل ادامه عراق در کههنگامی مدرس حسن سید شهید العظمیاهللآیت

 که دوستانی. گرفتمی صورت دیار آن نمونه فضالی و علما با نیز او معاشرت و مراوده و رفتمی شمار به عراق علمیه هایحوزه

 داشت رفاقت و معاشرت الفت و انس آنان با هم، غیر و اصفهانی شریعت یزدی، خراسانی، عظام آیات خارج دروس در مدرس

 شیخ کاشانی، ابوالقاسم سید و مصطفی سید یزدی، حائری عبدالکریم حاج صدر، عیلاسما سید آیات حضرات: از بودند عبارت

 شیخ مالیری، محمد ،شیخ نوری اهللفضل شیخ( نائینی)غروی محمدحسین شیخ خوانساری، محمدتقی سید مالیری، ابوالقاسم

 نزیل نجفی، مرعشی، اهللآیت دوال) مرعشی محمد سید طباطبائی، محمدصادق سید شهرستانی، الدین هبت سید یزدی، حسین

 ...و اصفهانی ابوالحسن سید کازرونی، علی سید( قم

 در را معینی منطقه و خاص حوزه مرجعیت که هر و شدند سیاست و دین امر در مسلمین امور مصدر بعدها همهنابزرگوار این

 عبدالکریم شیخ حاج اصفهانی، ابوالحسن سید حاج عظام آیات حضرات مانند آنان از برخی. گردیدند دارعهده اسالم عالم

 به را تشیع عالم علمیه هایحوزه زعامت و کردند پیدا تقلید عامه مرجعیت نیز خوانساری محمدتقی سید ،حاج یزدی حائری

 .گرفتند عهده

 حاج اهللآیت با مدهع طوربه را خارج دروس هامباحثه او. است بوده نیز مباحثه همآننفرش چند با مدرس دوستان، این میان از

 آقای اهللآیت حضرت. است داده انجام مرعشی محمود سید حاج و کازرونی علی سید حاج اهللآیت و اصفهانی ابوالحسن سید

 رجال از و عصر علمای اجالء از ،ایقمشه مدرس حسن سید میر آقای اهللآیت مرحوم:نویسدمی چنین باره این در مرعشی نجفی

 سنین شده، مشرف عتبات به اصفهان خارج از شطری و عالیه سطح تحصیل پایان از پس له معظم. اندبوده یرهاخ ادوار نامدار

 سید آقا و فشارکی، محمد سید آقا و خراسانی، محمدکاظممال آخوند آقای عظام آیات مرحومان درس جلسه در عدیده

 سید آقا آقای اهللآیت مرحومان ایشان یهامباحثه هم و. رسانیدند پایان به را خود تحصیل شریعت آقای و یزدی محمدکاظم

 در عصر طرف بودند است اشرف نجف مدارس از که شیرازی قوام مدرسه متولی کازرونی علی سید آقای و اصفهانی ابوالحسن

 عرشی محمود سید قاآ نسابه اهللآیت یعنی ،والد حقیر مرحوم با هم قلیلی مدت و. داشتند مذاکره عالمه اهللآیت مرحوم مقبره

 .داشتند مذاکره ،1331 متوفای حسینی

 از: »شیرازی میرزای شیعه بزرگ زعیم قول به و بود زمان علمای اعلم شاید و الشرایطجامع و مجتهد کامل بااینکه مدرس شهید

 او اگر برنیامد، مردم دتقلی جهت علمیه رساله نوشتن درصدد حالبااین.« بود جلوتر و اصول فقه و منطق در هایشهمدرس همه

. بود حائری عبدالکریم شیخ حاج و اصفهانی ابوالحسن سید حاج اهللآیت از ترمقدم او تقلید مسلماً کردمی منتشر عملیه رساله

 رباالت و برتر علمی، و فقهی ازنظر چه و سیاسی و اجتماعی ازنظر چه نظر، هر از را او ما معاصر مجتهدین و نظرانصاحب از بعضی

 .دانندمی یزدی عبدالکریم شیخ حاج اهللآیت حضرت از

 مقامات مقایسه مقام در قم، علمیه حوزه باسابقه و سالکهن اساتید و مجتهدین از یکی بهاءالدینی محمدرضا سید حاج اهللآیت

 و دینی لمیع رجل یک مدرس مرحوم:گویدمی چنین مدرس شهید و عبدالکریم شیخ حاج مرحوم آیتین اجتماعی و علمی

 االسالم بنی: فرمایدمی روایت در که است والیت مظهر این زیرا است؛ دینی و علمی رجل از ترمهم فردی گونهاین و بود سیاسی

 مدرس مرحوم بله،:فرمود نیز و.یابندنمی کامل تحقق اسالمی فروع دیگر نباشد مسلمین سیاست و والیت اگر که ،...خمس علی

 .نبود( هم)کمتر نبود باالتر مرجع یک از اگر واقعی، روحانی یک از اینمونه بود؛ ایالعادهفوق مرد سمدر ،شناسندنمی را

 مدرس شهید مشهور اساتید

 فقط» له معظم خود قول به. است گردیده مندبهره هاآن آموزش از و کرده درک را مختلفی و متعدد استادان محضر مدرس شهید

 بهره فراوانی مجتهدین و اساتید درسی محضر از نیز عراق در.« است برده فایده مختلف اساتید، از تن سی درس از اصفهان در

 :کرد اشاره آنان از برخی به توانمی که است گرفته
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 الوثقی( عروت صاحب)یزدی محمدکاظم سید-14 و( تنباکو فتوای صاحب)شیرازی محمدحسن میرزا.13«مشروطه بزرگ رهبر و

 

 مدرس شهید فقهی و علمی مقام

 از جهانی ، شهرت و نامداری عین در که است مقدسی چهره ، ایران و اسالم معاصر تاریخ مظلوم فقیه این مدرس ، حسن سید

 هرکدام و است ، انتشاریافته گوناگونی هایکتاب و هامصاحبه مقاالت ، مدرس ، درباره تاکنون  است. مجهول و گمنام جهات همه

 باالخره و طلبیاستقالل ، اریخدمتگز صداقت ، ایمان ، شجاعت ، از هائی گوشه تا اندنموده کوشش خود نوبهبه نیز هاآن از

 نمایند . روشن را شهید آن استبدادی ضد و استعماری ضد مبارزات

 گونهآن مدرس سیاسی و مبارزاتی چهره هنوز شود ، گفته که است آن انصاف مقتضای ارزشمند ، اقدامات این همه باوجود لکن

 به ؛اندنرفته فراتر ساده نگاریحالشرح و سرگذشت حد از آثار و هانوشته این مجموع ازآنجاکه و است ؛ نشدهشناخته باید که

 کامالً دو ، این متقابل رابطه و سیاست و اسالم از برداشت و «مدرس سیاسی بینش مبانی و اصول »هنوز  که است دلیل همین

 نیست . مدون و واضح

 و از نیستند آگاه شهید سید آن علمی بلند درجات و واال مقامات از زمان، فضالی و خواص از بسیاری حتی و مسلمان مردم عامه

 ، خبرندبی حدیث و البالغهنهج و تاریخ اخالق، و عرفان فقه ، اصول و فقه فلسفه ، در مدرس گسترده هایپژوهش و مطالعات

 هست . ناشناخته همگان برای عربی و فارسی اشعار و ادبیات در مدرس بلند مقام چنانکه

 حوزه رهسپار اصفهان از مقام این کسب از پس و رسید اجتهاد رفیع مقام به جوانی سنین در مدرس حسن سید بزرگوار شهید

 شد . نجف علمیه

 تقلید قابل و فتوا صاحب الشرایط،جامع فقیه و مجتهد یک او است ، بوده ممتاز و نمونه شخصیتی حوزوی و علمی ازلحاظ مدرس

 بسیار و مفصل اصولی و فقهی تألیفات و آثار حالبااین نماید ، منتشر عموم برای « لیِ عم رساله » نشده حاضر خود که است بوده

 . است گذاشته یادگار به خود از را عمیقی

 ردیفهم و مباحثه با اشرف نجف در او. بود  حوزوی فقیه و اصولی رجل یک باشد ، سیاسی رجل یک آنکه از پیش مدرس ،

 نظر هر از. دارند  اعتراف آگاهان چنانکه مدرس. رسید  تقلید مرجعیت به که است بوده هانیاصف ابوالحسن سید اهللآیت حضرت

 جنبه هم او چراکه بود حائری عبدالکریم شیخ اهللآیت حضرت نامدار فقیه حتی و اصفهانی اهللآیت اشمباحثه هم از ترجامع

 مدظله امت امام تربزرگ برادر پسندیده مرتضی سید اهللآیت از وقتی. را سیاست و والیت جنبه هم و است داشته را فقاهت

 زمان تقلید مراجع با رابطه در را او و بوده حدی چه در حوزوی جنبه و فقهی ازنظر مدرس شهید شما نظر به که شودمی سؤال

 داشت ، امتیاز هتازهرج بود ، همه مافوق -مدرس – : ایشان دهندمی جواب چنین ایشان کرد؟ مقایسه شودمی چگونه خودش

 دیگران . با نبود مقایسهقابل کند ، منتشر عملیِ رساله که نبود فکر این به اصالً او

                 نیز را دوره آن دیگر علماء و نموده درک تهران در را مدرس اهللآیت خارج درس سال دو مدت به که است عالمی سخن این

 مرد مدرس ،شناسندنمی را مدرس مرحوم بله،:فرمایدمی چنین مشابهی سؤال جواب در نیز بهاءالدینی اهللآیت. است شناختهمی

 .نبود کمتر نبود باالتر مرجع یک از اگر واقعی؛ روحانی یک از اینمونه بود، ایالعادهفوق

                       تشریح نینچ را کهولت سن آن در مدرس مشهد و مزار زیارت جهت «کاشمر» به مسافرت علت بهاءالدینی آقای آنگاه

 سید خود این اما. نبودند ما حریف شاید نکنیم کار این خواستندمی ما از نفر هزاران اگر رفتیم، مدرس زیارت به ما اینکه:کندمی
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 هرکجا مرا بود، فرموده رضاخان به هم خودش. است مزار آنجا در اکنونهمآنایش قبر. کشاند آنجا به را ما که بود سید وضع و

 .شودمی مزار کنند دفن

 دیگر و دوم و اول شیرازی میرزای یزدی، محمدکاظم سید خراسانی، آخوند مانند عراق، عظام آیات حضرات دروس در مدرس

 غروی محمدحسین شیخ عراقی، ضیاءالدین آقاحاج نائینی، محمدحسن شیخ آیات حضرات همچون باکسانی ،ایحوزه فحول

 .است بوده درسهم هاآن امثال و اصفهانی بوالحسنا سید و اصفهانی

و  آگاه روحانی یک عنوانبه نه و بدهیم قرار موردمطالعه الشرایطجامع فقیه یک عنوانبه باید را مدرس شهید زندگی بنابراین

 مقاطع و رتالطمپ هایدرصحنه را او سیاسی خط سالمت که بوده مدرس کامل اجتهاد و فقاهت این اساساً و معمولی، مبارز

  .است کرده تضمین و نموده بیمه زمانش سیاسی کنندهگیج و حساس

 فتاوای بر مبتنی و بوده اشسیاسی و فلسفی هایآگاهی و فقهی العادهفوق مهارت و توان از نشانی او سالم سیاسی بینش و مبانی

 سمت توجیه در مجلس، هاینطق از دریکی. تاس نمودهمی عمل «فقیهولی» عنوانبه که رواست همین از. هست اشرسمی

 «خداست من موکل درواقع:»فرمایندمی چنین معاند، مخالفین مقابل در خود نمایندگی

 مسائل طرح در او. است گذاشته نمایش به را خود فقاهتی شیوه مدرس ، نوشته مدرس شهید که استداللی فقه هایرساله در

 را کتابش انسان وقتی که است داده نشان خود از العادهفوق مهارت چنانآن آرا رد و مناقشه و نقل و فقهی ذووجوه و مشکل

 کتاب اختیاربی و آوردمی یاد به را «مقامهاهللاعلی انصاری، مرتضی شیخ» اندیشژرف فقیه و بزرگوار شیخ کند،می مطالعه

 جانبههمه و عمیق چنیناین و زندمی حرف ما با که است «شیخ» خود این اایکه ماندمی مردد انسان. شودمی تداعی او «مکاسب»

 «اصولی» استوار شیوه اتخاذ و خود اجتهاد با مدرس! مدرس؟ حسن سید شهید مظلوم و گمنام فقیه او شاگرد یا کندمی استدالل

 کشدمی مناقشه به داریم سراغ او رد که متانتی و ادب رعایت با نیز را خود اساتید یافتاو و نظرات بلکه، پیشین فقها ءآرا تنهانه

 .نشاندمی کرسی به اصولی مبانی و فقهی قواعد به استناد با را خود نظر و

 فقیه این قدرگران آثار و تألیفات غالب اکثریت نابودی یا و فقدان بر و گشته برابر چند کننده مطالعه اندوه و تأسف که اینجاست

 .شودیم متأثر و ناراحت متعبد حکیم و عمیق

 و نجف و اصفهان هایحوزه در شهادت، لحظات آخرین تا خود بلوغ آغاز از که بس همین مدرس شهید فقاهتی و حوزوی مقام در

 تا اوج گرفته طلبگی اوان در زندگی روز فقیرترین از مدرس. نکرد رها را تدریس و بحث و درس «خواف» خود تبعیدگاه و تهران

 .برنداشت دست دین در تفقه از خود جهانی ینامدار و نفوذ و سیاسی قدرت

 دو نیز ساالرسپه مدرسه در کرد،می شرکت مجلس جلسات در قوانین وضع نظارت برای اول طراز مجتهد عنوانبه کهدرحالی او

 .داد ادامه تبعید و بازداشت هنگام به تا را کار این و دادمی آموزش فقه، اصول در دیگری و فقه در یکی خارج، درس

 جده مدرسه. »قرارداد خود کارهای و تغاالتاشهمه رأس در را تدریس نمود، مراجعت اصفهان به نجف از که هم زمانی مدرس

 آنجا در را خود اصول و فقه خارج درس و نمود انتخاب تدریس برای آمد،می شمار به آنجا طالب از خودش زمانی که را «کوچک

 ردیف در و گردید اصفهان علمیه حوزه استاد نامدارترین مدتی اندک در خود تدریس مقع و دقت خاطر به مدرس. نمود برگزار

 .گرفت قرار او امثال و اصفهانی نوراهلل آقاحاج اهللآیت شهید قبیل از منطقه آن پرنفوذ مجتهدین ترینباسابقه

 و زمان شرایط به آگاه و «متعهد عالم» شودمین و اصول فقه با درس تنها که بود معتقد فیلسوف و فقیه یک عنوانبه مدرس

 بر اخالق درس ویژهبه اخالق، درس و مجید قرآن تفسیر تدریس به هادرس این کنار در لذا. نمود تربیت اسالمی اخالق به متخلق

 ما علمای ی،کوتاه این اثر در و گردیده متروک عملیِ هایحوزه در قرآن آموزش که بود متأسف او.پرداختمی البالغهنهج پایه

 کاربهدست نقیصه این جبران برای لذا. بنویسند باشد ما عصر مردم زبان و بافرهنگ متناسب که قرآنی تفسیر یک اندنتوانسته

 و دستگیری شهادت، پیغام فرارسیدن که کرد ریزیپی را نوین جامع تفسیر یک تألیف و قرآن تخصصی آموزش طرح و شده

 .بازداشت مقدس وظیفه این انجام از را بزرگوار آن اشسالهده شدن زندانی



1 

 

 اخالق درس. کردمی تدریس اخالق درس هاطلبه برای نیز را پنجشنبه روزهای داشت، اقامت اصفهان در کهوقتی مدرس شهید

در  که است خرمتأ و معاصر علمای از فرد نخستین «مدرس» داریم سراغ ما که آنجا تا. بود البالغهنهج پرارج کتاب روی از مدرس

 «البالغهنهج» بزرگ «اصولی عالم» یک عنوانبه خود شهرت اوج در و فقهی و علمی درجات مراتب ترینعالی داشتن عین

 .کرد زنده شیعه هایحوزه در را البالغهنهج کار، این با و است نموده تدریس

. است کرده تدریس را آن خود نوبهبه و آموخته مدرس شهید از را البالغهنهج (سره قدس)شیرازی آقا میرزاعلی حاج اهللآیت مرحوم

 .است ستوده بسیار را او «البالغهنهج در سیری»کتاب مقدمه در که مطهری شهید استاد وی شاگردان از

  مدرس شهید قلمی آثار و تألیفات

 باشد، «خارج درس» همان هک حوزه سطوح باالترین در تدریس و تحقیق امر به اشتغال بر عالوه مدرس، حسن سید شهید

 روزگار آن در که است کردهمی تألیف عربی زبان به را خود آثار عمده طوربه شهید فقیه آن. است بوده نیز قلماهل و نویسنده

 فارسی زبان به مرحوم آن. است علمی تکلفبی و ساده نثرهای از مدرس عربی نثر. است بوده هاحوزه در رایج علمی زبان تنها

 .است کرده تألیف هایکتاب نیز

 نیز اکنون و -بود مرسوم سابق علمیه هایحوزه در. نمود آغاز خود اساتید هایدرس «نویسی تقریر» از را نوشتن مدرس

 ترینبرجسته توسط کردند،می ایراد و القاء شاگردانشان برای بزرگ مجتهدین که را هاییدرس -دارد ادامه رسم این وبیشکم

 بارزترین از یکی تقریر، در شاگرد یک توانائی. نامیدندمی «تقریرات» را هانوشته آن اصطالحاً  که شدمی نوشته شاگردانشان

  .هست و بوده اجتهاد عالئم

 شهربانی دستگاه مأمورین هجوم هنگام -نویسدست صورتبه – هاآن اغلب که است داشته متعددی یهانوشته و آثار مدرس

 از برخی با کوشید خواهیم ما و است نمانده باقی ناچیز نسخه چند جز او هاینوشتهدست از. شد مفقود و ترف یغما به رضاخانی

 :شویم آشنا اینجا در او متعدد تألیفات و آثار

 مشهور و چنانکه نوشته معاصر و اجتماعی سیاسی تاریخ و گزارش بررسی در را کتاب این مدرس شهید اهللآیت  زرد: کتاب-1

 مدرس کتاب و نویسنده شهید آن نوه گفته به بنا. است کرده افشا را متعددی جاسوسان و ارائه آن در را زیادی قایقح است

 زادهملک دکتر مرحوم وارث تصرف در ظاهراً «زرد کتاب» قانون، روزنامه مدیر رسا، مرحوم از نقل به( مدرسی علی آقا) شهید

 .دارد قرار

 و بزرگ علمای و فقها از خود که شاهی، مسجد نجفی محمدرضا شیخ اهللآیت مرحوم :شاهی دمسج النکاح کتاب بر حاشیه -2

 النکاح کتاب نام به فقه نکاح مبحث در کتابی ،اندداشته مباحثه دیگرباهم و شده همدرس مدرس شهید با نیز مدتی و بوده بنام

 فقهی فتاوای یعنی زده؛ «حاشیه» کتاب آن به شیعه یفقها میان در معمول سنت طبق «مدرس. »است نوشته استداللی سبک به

 در تخصصی کامالً  و بزرگ است کاری فقهی متون بر زدن حاشیه که است یادآوری به الزم. است گنجانده آن حاشیه را در خود

 . هست الشرایطجامع و برجسته فقهای صالحیت در و تنها فقه

 فقه اصول علم باالی سطح تخصصی و فنی کتب از خراسانی، محمدکاظم مأل آخوند مصنفات از االصول: کفایه کفایة بر تعلیقه -3

 که -کتاب این بر. شودمی و هشدمی تدریس علمیه هایحوزه در تاکنون پیش هاسال از آن خارج و( متن) سطح دوره و هست

 متعددی شروح و حواشی ت،تعلیقا شیعه، اول طراز مجتهدین توسط -هست عمیق و فشرده بسیار اجتهادی متن یک خود

 است حقیقت این نشانگر مسئله این و هست مدرس حسن سید ،اندنوشته تعلیقه کفایة بر که کسانی ازجمله.است شدهنوشته

 . است بوده فتوایی مبنای دارای فقه اصول در شانایکه

 فقه اصول علم در ترتب، در ایرساله -4

 قهف اصول علم در متأخر شرط در ایرساله -5

 .است شدهنوشته فقه اختالفی و مشکل مباحث از دریکی:  آن غیر و موقوفه در قبض لزوم عدم و لزوم در ایرساله -6
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 و هانطق خود زمان مطبوعات و سیاسی محافل در و مجلس در مدرس مدرس: شهید مقاالت و مکتوبات ،هانطق مجموعه -7

 مجموعه یک توانمی نیز را هااین مجموع. است نوشته فراوانی سیاسی وباتمکت و هانامه و داشته زیادی مصاحبات و مقاالت

 . کرد تلقی ایشان از ماندهباقی اثر و قلمی

 مرتضی شیخ» شیعه بزرگ و اصولی فقیه قدرگران تصنیفات از یکی رسایل یا االصول فرائد ارزشمند رسایل: کتاب شرح -1

 تاکنون شیخ مرحوم زمان از. هست باال سطوح در علمیه هایحوزه درسی متون از یزن اینکهم و است علیه، اهلل رحمة «انصاری

 کسانی ازجمله نیز مدرس، حسن سید شهید، فقیه. اندنوشته زیادی شروح و تعلیقات کتاب این بر شیعه برجسته مجتهدین

 در او بزرگوار استاد دو دروس ریرتق مبنای بر که مدرس رسایل شرح کتاب. است نوشته شرح ارجمند، کتاب این بر که است

 و شودمی شامل نیز را او شخصی نظرات. است شده کشیده تحریر به ای درچه میرزا محمدباقر و ریزی، مرتضی شیخ اصفهان،

 و شده نگاشته:...« قوله» گونه به و تفکیکی شرح شیوه به کتاب این.هست رسایل از «استحصاب» و «ظن» مباحث دربردارنده

 له معظم نجف مهاجرت از قبل دوران تألیفات از که نیز ارزشمند کتاب این فردمنحصربه نسخه. است مفصل و استداللی کامالً 

 .است احکام مبانی در مدرس و اجتهاد فقاهت اوج نشانه و هست

 مدرس شهید از نیز استداللی فقه در مستقل رساله چند «رسایل شرح» خطی کتاب ضمیمهبهالفقهیة:  الرسائل مجموعة -2

 را رساله ارچه آن مجموعه ما. ندارند عنوان کدامهیچ لکن ،اندشدهنوشته مشخصی در موضوع هرکدام که است مانده جایبه

 :قرارازاین نامیدیم، الفقهیه رسایل

 استداللی   فقه: الماموم و سهو االمام فی رسالة -1

   استداللی    فقه: الفائتة الصلوات قضاء فی رسالة  -2

 استداللی         فقه: الغصب مسائل فی رسالة -3

 استداللی فقه: العده و الرجوع مسائل فی وجیزة -4

 کامالً  فقه و بوده باال سطح بسیار کیفی ازلحاظ هستند، «رساله» اصطالحبه و کوچک کمی ازلحاظ اینکه با رساله چهار این

 . است شده گیریبهره مکاسب کتاب نگارش در انصاری مرتضی شیخ کسب از هاآن نگارش در. هستند ایمجادله و استداللی

 به اشاره احتماالً دارد، وجود «شیخنا» عنوان تحت مدرس «غصب»رساله در که : اشاراتی رازی خلیلی حسین میرزا تقریرات -10

 هاآن از برخی توانست و شتهنو ییهاکتاب نیز خواف تبعید در مدرس شهید. باشد بوده مدرس شهید محترم استاد همین فتاوای

  . بفرستد تبعیدگاه از بیرون به را

  مدرس شهید شاگردان

 کردهمی تدریس( خارج درس)باال سطح در تهران ساالرسپه مدرسه و اصفهان نجف، هایحوزه در طوالنی هایسال مدرس شهید

 در جمعه هایصبح ضمناً. است بوده البالغهنهج و اخالق و فلسفه و منطق ، اصول و فقه عمده طوربه نیز او درسی مواد و است

. است داشته شرکت جلسات این در نیز او فرزند که است کردهمی تدریس را مالصدرا اسفار طالب، از ایعده برای خویش منزل

 لکن ،اندگردیده مندبهره پرفیضش محضر و از نموده درک را ایشان حضور زیادی شاگردان مدت این طول در که است طبیعی

 . اندنشده شناسایی دقیق طوربه تاکنون شاگردان این دارد، قرار سیاسی دلیل هاآن همه رأس در که مختلف دالیل به متأسفانه

 و نجات خاطر به کردندمی کوشش افراد لذا بود، نابخشودنی جرم یک او شاگردی و تلمذ و مدرس با ارتباط  رضاخان زمان در

 ناشناخته طوربه او پروردگان دست غالب اکثریت زمان گذشت درنتیجه و کنند اجتناب مسئله این به هرتظا از خود، جان حفظ

 یک اخذ و سیاست به تمایل یا و تظاهر عدم خاطر به نیز تعداد این از برخی. اندپیوسته خود استاد به و گفته وداع را فانی دار

 خاندان -پهلوی خاندان منحوس دربار به محسوسی گرایش با نیز آنان از نفر سه یا دو چنانکه ،اندمانده سالم! طرفیبی موضع

 از شمارکمی اسامی به تنها بسیار بررسی و تحقیق با تا شد موجب دالیل این. رسیدند مناصبی به کردند پیدا -مدرس قاتل

است  قرارازاین اندنموده تلمذ مدرس شهید نزد مدتی که کسانی از برخی اسامی ،هرحالبه. کنیم پیدا دست مدرس شاگردان

 الدینکمال سید شعرانی، ابوالحسن میرزا حاج اهلل،آیت ایقمشه الهی مهدی اهللشیرازی،آیت آقا میرزاعلی حاج اهلل:آیت
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 اصغرعلی سید ،آقافروزان فر الزمانبدیع شیرازی، یوسف ابن همائی، الدینجالل برهان، محمدحسین ،شیخ دهکردی نوربخش

 محمدباقر شیخ ، الفت محمدباقر شیخ مفید، محمود شیخ کوپانی)کوبایی(، صدر آقاحاج ، سدهی ابوالحسن سید آقا ی،سده

 شیخ ، کالردستی اکبرعلی شیخ پسندیده، مرتضی سید اهللآیت سنگلجی، شریعت محمد ، جلیلی اهللولی میرزا نجفی،

 که روزی بر سالم. مدرس بود گونهاین!  آری. ..مالیری االسالمشیخ ، آقا آل الدین ،ابن الهیجانی رضی سید لواسانی، محمدعلی

 مبعوث تاریخ شهدای و صدیقان زمره در که روزی و رسید شهادت به مظلومانه خدا درراه روزه، با دهان که ایلحظه و بزاد مادر از

 شکوری ابوالفضل دکتر والمسلمیناالسالمحجت   .شودمی

......................................................................................................... 

 )ره(اصالح و تحول حوزه از نگاه شهید  مدرس -2

، او رنج طلبگی را از سنین پیش از بلوغ و در دوران  کودکی باوفاو  کشیدهرنج، فرزند حوزه بود ، فرزندی  )ره(اهلل مدرسآیت

های علمیه و ضرورت ادامه حیاط فعال این مراکز علم و تقوی تجربه کرده بود. و در این راه به ارزشمندی و اصالت حوزه شروع و

نمود و از  تأکیدهای علمیه ها را فراموش نکرد و بر ضرورت وجود حوزهطالب و حوزه وقتهیچپی برده ، و در طول عمر خود 

بر ضرورت اصل وجود  تأکید. بارها ضمن دانستمید نموده و آنان را مبیّن و حافظ دین وارث پیامبران یا عنوانبهروحانیان 

آن بزرگوار را یکی  توانمیپرداخت و خواستار اصالح آن بود؛ تا جایی که آن نیز می نقدبه شدتبههای علمیه ، روحانیت و حوزه

 )ع(ن باور داشت که روحانیان در زندگی  یا باید شیوه موال علیهای علمیه در تاریخ معاصر شمرد. ایشااز پیشگامان اصالح حوزه

 .درکنندواالی اسالم و ایمان را بفهمند و ببینند یا این لباس مقدس را از تن به  هایارزشرا انتخاب کنند تا مردم 

 شهید مدرس علما و روحانیون را به سه دسته تقسیم کرده است:

. شهید مدرس اندقرار دادهآن  هایجلوهبرای دست یافتن به دنیا و  ایوسیلهوحانیت را باری که لباس مقدس رروحانیان در -1

 )ع(روش و منش علی برخالفها را بلکه بدتر از آنان قلمداد کرده است و روش و منش آن نامشروعاین گروه را در ردیف حاکمان 

 کرد.ها مبارزه میبا آن شدتبهو  دانستمی

درسی و بحثی را  احیاناًو  گیریگوشهروحانیان پاک و مقدسی که وصول به صفای باطن و حضور قلب و روحانیان منزوی ؛ -2

سازگاری ندارد. به  رویهیچبه )ع(بودند. از نگاه شهید مدرس عمل اینان نیز با وظایف آنان و روش و منش علی خودساختهپیشه 

ارکان عبادت و عبودیت که اهتمام به امور مسلمین است غفلت  ترینمهمپاکی ظاهرشان، از  رغمعلیاینان  شهید مدرسعقیده 

 . اندکرده

ه باهماست؛ که  یادکرده اندعملعالمان ربانی که مردان راه و  عنوانبهها عالمان ربانی حاضر درصحنه؛که شهید مدرس از آن -3

 . پردازندمیجتماعی و سیاسی خود و بدون هیچ مالحظه و ترس به وظایف دینی و ا کنندمیتوان برای خدا قیام 

 اصالح گرانه شهید مدرس در حوزه  هایتالش

در وضع حوزه و روحانیت، اصالح و صیانت و  تأمل، با دقت و خواندمیشهید مدرس از همان روزگار جوانی که در اصفهان درس 

ها را که بایستی آن دیدمیقاط مثبت بسیاری و ن هاویژگیرا دارای  هاحوزه و . ایشان روحانیتدانستمیتقویت آن را ضروری 

و تقویت کرد. فقاهت و پارسایی ، پشتکار و جدیت در کسب علم، نظم و دقت در تحصیل ، اهتمام به تزکیه و تذهیب نفس،  تأکید

 بود.  هاویژگیروابط عاطفی و بسیار خوب میان استاد و شاگرد ازجمله آن 

 هایتالشها حاکم گردد و این دو اصل در همه و جامع اندیشی بر حوزه نگریجامعکه  اهلل مدرس همه تالشش بر آن بودآیت

طرح و پیشنهاد ارائه کرد. نگاهی به  هازمینهفکری و عملی او نمود داشت. در این عرصه به شعار بسنده نکرد؛ که در بیشتر 

اصالح گرانه آن  هایتالشهای ما پرثمر خواهد بود. برای حال و آینده حوزه بارهدراینمدرس  هایتالشو  هاطرحدیدگاه و 

 برشمرد. توانمیها را این موارد بزرگوار در حوزه
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 وظایف و مسئولیت حوزه    -5اخالق و تهذیب در حوزه     -4 نظام آموزشی حوزه -3   گزینش در حوزه -2   نظام اداری حوزه -1

 نظام اداری حوزه -1

ست توانمیزمان آن تشکیالت دیگر ن باگذشت؛ که اندبودهای تشکیالتی ساده و متناسب با روزگار های علمیه از آغاز دارحوزه

داشتند. موقعی که  تأکیدنیازها را برآورده سازد.لذا افرادی چون شهید مدرس بر اصالح و تحول در نظام اداری و سازمانی حوزه 

به کار اصالح نظام اداری و سازمانی آن  درنگبیرده شد، )شهید مطهری فعلی( به ایشان سپ ساالرسپهسرپرستی مدرسه 

اهلل مدرس نخست برنامه کارکنان مدرسه را سامان بخشیده و بعد شروع به اصالح برنامه درسی شاگردان مدرسه پرداختند. آیت

 ها برنامه آموزشی برای مدرسهو همفکری آن  با همکاریو  خواندفرا  موردنیاز هایرشتهنمود و استادان برجسته را برای تدریس 

را برای مواد آموزشی افزود و برای نخستین بار  هاییدرسپرداخت. بر اساس این برنامه ، به تدریس فقه و اصول  و خودکرد وضع 

یبت که غ باکسانینیز برای شاگردان  قرارداد.  حضوروغیاب. برنامه درآوردو ساالنه را به اجرا  ماههسهآزمون مرتب ماهانه، 

کرد. این برنامه در مورد همه  حتی فرزندش ، سید کرد و از حقوقشان کسر میرفتند برخورد میداشتند و از مدرسه بیرون می

 .شدمیاجرا  اشهمشیرهاسماعیل، و فرند 

ضباط طالب در : مرحوم مدرس ، به انگویدمی بارهدراینسید ابوالحسن حائری زاده ؛ از یاران مدرس که شاهد کارهای او بود، 

.به خاطر دارم در شدمیکرد، از حقوق او کسر غیبت می ایطلبهاگر  بود ومدرسه بسیار مقید بود. برای طالب امتحان گذاشته 

از درس غیبت کرده بود. روزی  درنتیجهانتخابات دوره چهارم ، یکی از طالب چند روز سخت مشغول تبلیغات برای مدرس بود و 

. خدمت آقا آمد و گفت: آقا ! علت غیبت اندکرده، متوجه گردید که حقوق چهار روز او را کسر شدمیت که حقوق طالب پرداخ

خود، ولی  جایبهکارهای اجتماعی  ،است ایجداگانهکردم. مدرس فرمود: آن امر من این است که برای شما تبلیغ می چندروزه

قدیم طالب را  هایدانششده است.شهید مدرس در کنار  ، طبق مقررات، حقوق شما کسرایکردهچون از مدرسه غیبت 

های جدید هم آشنا شوند و مسائل سیاسی و اجتماعی را فراگیرند و با دیدی ژرف و گسترده ، به نشر و  بادانشکه  داشتوامی

 د. نتبلیغ اسالم بپرداز

 گزینش در حوزه  -2

ه  چندان مرسوم نبود. شهید مدرس در انتخاب و پذیرش در زمان شهید مدرس انتخاب و پذیرش طالب برای حضور در حوز

طالب دقت بسیار داشت و برای ورود به حوزه شرایطی را در نظر گرفت که داشتن شایستگی اخالقی داوطلب، قبولی در امتحان 

 مد. آبخشی از آن شرایط به شمار می ،بازدارنده از تحصیل قیدوبندهایورودی، برخورداری از استعداد، دوری از 

را به مدرس معرفی کرد و گفت: ایشان از آقا زادگان شیراز هستند و                  لباسیخوشروزی یکی از اساتید مدرسه، طلبه جوان 

ای در اختیار ایشان گذاشته شود. مدرس نگاهی عمیق به از مجالس درس اینجا استفاده کنند. دستور فرمایید حجره خواهندمی

رسد. وقتی معرف علت را پرسید ، ی نمیجایبهاین جوان در درس و بحث  ،گفت: استاد تأملو پس از اندکی طلبه جوان نمود 

باشد. ظاهر  هایشلباسپیراهنش را ببندد و مراقب  سراسرقیطانی  هایدکمهصرف شود که  وقتشتماممدرس گفت: ایشان باید 

 . سازدنمیبا تحصیل علم  قیدوبند. خوردنمیدهد که به درد طلبگی ایشان نشان می

آید که مدرس نظام و روش انتخاب و پذیرش در حوزه را اصالح و دگرگون کرد. برمی بارهدرایندیگر  هایگزارشاین گزارش و 

 تدوین و طالب جدیدی را برهمان اساس گزینش کرد. اینامهنظام، ساالرسپهبرای اولین بار به سبب حسن اداره مدرسه 

 ی حوزهنظام آموزش -3

از همان زمانی که در نجف بود بایستگی اصالح  روازاینداشت.  ایویژهآموزش و مواد آموزشی از نگاه شهید مدرس جایگاه 

. با برگشت به ایران در حوزه  اصفهان و بعد در گذاشتمیها و بازنگری در نظام آموزشی آن را با استادان خود در میان حوزه

خودپرداخت. در مرحله نخست مشخص کرد که از متون درسی موجود حوزه  هایدیدگاهختن به عملی سا درنگبیتهران 

را که تا آن زمان در برنامه  هادانشاز  ایپارهبعد  در مرحلهاهمیت بیشتری دارد و از هرکدام چه مقدار باید خواند.  یککدام
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 هر چیزپیش از آموختن  هاطلبهدبیات؛ زیرا معتقد بود درسی حوزه جایی نداشت در برنامه درسی خود گنجاند.ازجمله  آموزش ا

دیگر باید ادبیات را خوب یاد بگیرند؛ زیرا ادبیات کلید همه علوم است. همچنین شهید مدرس ادبیات عرب را نیز کلید همه 

 کرد. و الزم معرفی می بخشنتیجهو تحصیل و مطالعه مستمر آن را بسیار  دانستمیعلوم اسالمی 

است و بسیاری از علوم مهم در حوزه متروک و  زوالروبههای قدیم در حوزه علمیه گوناگون حوزه هایتخصصز اینکه مدرس ا

شد و در کنار فقه و اصول درس  قدمپیشخود  روازاینبود؛  متأسف پردازندمیفقط به فقه و اصول فقه  هاطلبهمهجور گردیده و 

در اصفهان شروع کرد. در تهران نیز با جدیت بیشتر اقدام کرد تفسیر قرآن را  البالغههجنمنطق و فلسفه و اخالق را با توجه به 

در جدید را  هایدانشو مسائل سیاسی و  باسیاست، فلسفه ، تاریخ و آشنایی  البالغهنهجنیز با سبک و روش جدید و دروس 

هنگام بحث درباره نظارت شورای معارف بر مدارس قدیمه درسی قرارداد و استادانی را نیز دعوت به همکاری کرد. ایشان  برنامه

اغلب علوم از قبیل هندسه، حساب، فلسفه،  همنواآل شودمیفرمود: باقی علوم که مرسوم است ، همه در این مدارس خوانده 

 .شدمیبنده خودم خاطرم هست در اصفهان ، در اغلب مدارس طب تحصیل  شودمیطب در این مدارس خوانده 

 البالغهنهجتفسیر قرآن  و تدریس درس 

بود که تدریس قرآن و برخی  متأسفها باشد و ی آموزشی حوزههانامهبود که تفسیر قرآن باید درس اصلی بر بر آنشهید مدرس 

 است.  شدهمتروکهای دیگر درس

 صورت جمعی کار قرآن تفسیر روی تشیع، تاریخ در بار نخستین برای تا کندمی جمع خود گرد را و علما فضال از ایعده ایشان

 در تفسیر؟ کدام:پرسدمی مدرس! است شدهنوشته ،خواهیدمی شما که نوع این از تفسیری ،گویندمی آقایان از برخی. بگیرد

 نظر چنین کند،می مطالعه کامل طوربه را آن مجلد یک کهآنبعداز شهید مدرس. کنندمی معرفی را «طنطاوی» تفسیر جواب

 جامع و آموزنده بسیار ولیکن کوتاه طرح یک آنگاه،«کنیم شروع را کار خودمان باید ما ،اندنفهمیده را قرآن روح هااین: »دهدمی

 از بسیاری مانند نیز طرح این ،اشمظلومانه شهادت و تبعید دستگیری، با متأسفانه که کندمی آماده کتاب آن نوشتن برای

 :است قرارازاین آن عین. ماندمی نتیجهبی د،شهی شناس قرآن و فقیه آن آرزوهای

 لزوم و اهمیت درجه اول عالیه، و متوسطه دوره ضمن در دیگر، علوم جزو در قرآن، تفسیر علم تحصیل. الرحیم الرحمن اهللبسم

 که کتابی داعی، ربه نظ ولیت.اس شدهمتروک و مهجور اسالمی، مهمه علوم از خیلی مثل اخیره، قرون در متأسفانه است، حائز را

 تفسیری مخصوصاً باید. نداریم شیعه تفاسیر از بالخصوص و بوده ما در دسترس که تفاسیری بین در بخورد، درد این به کامالً 

 دوره در و باشد بوده جامع متوسطاً را مذکوره جهات که شود تدوین و تألیف ذیل،( برنامه) پروگرام تحت در این کار برای

 :شود تحصیل عالیه و متوسطه

 .لغت و اعراب و اشتقاق و تصریف بیان، مهمه نکت یعنی: االدبیه -1

 آیه نزول -2

 حل و منسوخ و ناسخ و متشابه و محکم تعیین و یا الحق سابق به آن ربط و آن اجمال بیان و آیه مدلول بیان یعنی: تفسیر -3

 .عصری بامعلومات آن تطبیق و آیه آن به راجع مطالب بعضی ذکر و آیات بعضی بر وارده شبهات

 . آن نظایر و نبوت و معاد و مبدأ در اعتقادیات بر آیه داللت بیان یعنی: کالم -4

 تکلیفیّه احکام از آیه کندمی داللت آنچه بیان یعنی: فقه -5

 مسائل یعنی. اساتسی و تاانذار و اخالقیات و و مواعظ عرفان و حکمت از دارد داللت آن بر آیه آنچه بیان یعنی: فلسفه -6

 .اجتماعات و مُدُن به راجع

 فوق مطالب تقریبا: دوم.صافی مقدمات نظیر کلیات:  اول:است قسمت بوده دو نظر در آنچه

ات قرآن از بعد ایمطالعهدهد، بررسی و قرار می موردتوجه نگریژرفنکته مهمی که شهید مدرس در این طرح با تیزبینی و 

 پیگیرانهنظام آموزشی حوزه، ضمن آنکه باید تدریس و تفسیر قرآن  دهیسامانعقیده بود که در سیاسی است. زیرا بر این 
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ی قرآن درزمینه حکومت و مسائل سیاسی کشورداری نیز نباید غافل هانامه، رهنمودها، دستورها و برهادیدگاهدنبال شود، از 

 بود.

. بر همین اساس در اصفهان و تهران به تدریس آن دانستمیوری ها ضررا نیز در حوزه البالغهنهجاهلل مدرس تدریس آیت

  البالغهنهجهای دینی باید بسیاری از مسائل اخالقی، عقیدتی، اجتماعی، حکومتی و تاریخی را از پرداخت. او معتقد بود که حوزه

 استخراج کنند و در اختیار مردم قرار دهند .

 

 خارجی هاینزباآشنایی با مسائل روز ، علوم جدید و 

ها باید . بر این اعتقاد بود که حوزهدانستمیو مسائل روز را برای طالب علوم دینی الزم  باسیاستشهید مدرس آشنایی 

موفق و غیر موفق و عوامل قوت ضعف آنان و همچنین ترفندهای جهان خواران را بشناسند و به دیگران نیز بشناسانند  هایملت

 ها گرفتار نشوند. م آنمسلمان در دا هایملتتا 

که مطالب و  هاییمجلهو  هانامهرا برای مطالعه روز ایبرنامه فکرانشهمایشان در دورانی که در نجف بود با شماری از دوستان و 

که در اروپا و کشورهای  هاییانقالبگروهی به بحث و بررسی  صورتبهبودند و  قرار دادهداشتند  روزبهسیاسی و  هایمقاله

 پرداختند . آمد میاسالمی پدید می

مدارس  بندیتقسیمها الزم است و از بود که تدریس و فراگیری علوم جدید نیز برای حوزه براندر کنار این مسائل شهید مدرس 

شود.  های علمیه نیز تدریسباید در حوزه شودمیبه قدیم و جدید ناراحت بود و معتقد بود که هر علمی امروز در جهان تدریس 

به ودیعت نهاده شده باید این استعدادها را  کسهمهمتعالی انسان در وجود  هایفضیلتاستعداد آموختن و  :فرمایدمیایشان 

ای به چه علمی و چه تعدادی نیازمند است و طبق نیاز خود جوانان خود را جامعه باید بداند در هر زمینه ،شناخت و به کار گرفت

انسانی در  به حقوقم را باز گذاریم یو تنها برای افرادی معین میدان تعل محدود کنیمرا برای آموختن  هاراهتربیت کند، اینکه ما 

اند چون آنان را برای حفظ موقعیت م فرزندان جامعهیمسئول فراهم نمودن وسایل کلی تعل هادولتایم. جامعه اسالمی ستم کرده

شود های علمی که امروز در دارالعلم و مراکز علمی جهان تدریس میکلیه برنامه گیرند،های خود به خدمت میو اجرای برنامه

گویند مدارس و علوم قدیمه یا عتیقه و مدارس جدید، این جدا باید در مدارس قدیم و جدید ما هماهنگ تدریس شود، می

ساند و آن از میان برداشتن جهل و رنمودن ریسمان علم است که همه را به یک نقطه مشخص می پارهپارهنمودن در حقیقت 

بالی جوامع بشری هم همین فقر و جهل است، حاال دعوای ما بر سر این است که علوم جدید و  ترینبزرگفقر است،  درنتیجه

. طالب قرارگرفتهکنیم که فراگیری آن در دین ما صریحاً مورد تأکید نفی علم می وسیلهبدینمدارس جدید اشاعه کفر است و 

 .م مدارس عتیقه و محصلین مدارس جدیده باید همه علوم را بخوانندعلو

تطبیقی فراگرفته شوند.  صورتبهعلوم باید  نایکهبود  برانشهید مدرس افزون بر ضرورت فراگیری علوم جدید برای حوزویان ، 

دهد غافل است یا رخ می دادهرخمی که در دیگر مراکز عل هاییدگردیسیبسنده کنند و از  خوددارندها نباید به آنچه و حوزه

 بمانند. ایشان امیدوار بودند که روزی این مسائل از مسائل مهم شمرده و به آن سامان داده شود.

خارجی نیز از دید شهید مدرس دور نماند. ایشان معتقد بود که زبان کلید مبادالت به شمار  هایزبانمسئله  هاایندر کنار 

دیگران است. بر همین اساس  هایاندیشهاز  وریبهرهدر رواج  مؤثرهای علمیه عامل ترش آن در حوزهو فراگیری و گس آیدمی

 بهترهر چهها ، آموزش چند زبان خارجی را نیز برای انجام دادن فراگیری علوم جدید در حوزه ضرورتبهمدرس پس از اشاره 

دانم علمم زبان خارجی را بلد نباشد علمش ناقص است، من هم می اگرچندطلبه و آخوند ما  :داندمیمسئولیت حوزویان ضروری 

خورم که چرا یکی دو زبان حسرت میناقص است، زبان عربی زبان قرآن و دین من است زبان اعتقادی من است باید بلد باشم،

عثمانی که الحق در حق ما بدی گویند، هر بار با سران ترکان ها چه میخارجی را تحصیل نکردم، علمم ناقص است باید بفهمم آن
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علم توانست مقصود مرا به آنان بفهماند، کرد و نه میکردم مترجم نه مقصود آنان را به من حالی میکردند در نجف صحبت می

شنوم و یا خواهم شنید باید شود من صدای همه بزرگان دانش جهان را مییک خانواده می جاهمهخورد همه ملل به درد ما می

پذیرم، حاال اگر کسی بگوید آخوند را کنم و خوبش را میبرایم سودمند باشد، بدش را رها می شاید حرفشانفاظ آنان را بفهمم ال

 کنم، لباس من مربوط به انتخاب من و عقیده من و فرهنگجای دیگر من قبول نمی و یاچه به دانستن لسان انگلیس و یا فرانسه 

لباس حرفه او  ،او نیست نلباس سلطان و هر سپاهی دیگر تعیّ  .شوکتی نیستو تیازی و عزت این برایم ام .مذهب من است و

ای هم به اسالم و مقام علمی طلبگی وارد نشده ام و خدشهکرده (یدزاری )روزمکارگری و عملگی و هیّ ،ین لباسباهم .است

   است.

 اخالق و تهذیب در حوزه -4

به تهذیب نفس  آموزیدانشبابود که طالب باید همراه  برانو  دادمیب بسیار اهمیت شهید مدرس به مباحث تهذیب نفس طال

کرد که ترقی و تعالی کند: همیشه به طالب سفارش میخود نیز توجه داشته باشند. فرزندش سید اسماعیل در این زمینه نقل می

علم و تقوا  دو بالکافی نیست. مسلمان باید به  تنهاییبهبه علم است ، اسالم فراگرفتن علم را فریضه دانسته، اما علم  هر قوم

 . شودمیمسلط ن هابر آن کسهیچ، تقوا ندارند. اگر مسلمانان علم و تقوی داشته باشند، دارندعلم هاانگلیسیمجهز باشد. 

حوزه  خواهدمیچنین باشند، ند توانمیاز کسانی که ن صراحتبهاست که  ایاندازهبهتوجه مدرس به تهذیب و تقوای عالمان دین 

را برای طالب به  شنبهپنجو روحانیت را ترک کنند و به کاری دیگر بپردازند. بر اساس همین ضرورت بود که مدرس روزهای 

 درس اخالق اختصاص داده بود.

 حوزه هایمسئولیتوظایف و  -5

و  هارسالتشهید مدرس آشنا کردن حوزویان با  یهادغدغههای علوم دینی ، یکی از اصالحی برای حوزه هایطرحافزون بر 

 سوادبی معلمین. و دانستمیوظایف آنان  ترینمهموظایفشان بود. شهید مدرس آشنا کردن مردم با اسالم و احکام اسالمی را از 

 اطراف در مهیار روستای به که روزها از کرد: یکیکردند، نکوهش میکسانی را که به وظایف ابتدایی خود عمل نمی ویژهبه

 باالی موسوی نام به واعظی. بود برقرار خوانیروضه مجلس بود، مهمان انصاری خان محمدحسین منزل در و بود رفته اصفهان

 اقامه برای گفتند اذان شد، تمام اشروضه وقتی.خواند مفصلی روضه و کرد گرم را مجلس خود گیرای و بلند صدای با و رفته منبر

 و واعظ آن آنگاه. بود اشتباه گرفتنش وضو که کرد مشاهده را پیرمردی رفت، حوض سر گرفتن وضو رایب هم مدرس نماز،

 اخالق شما است. بوده ترعالی (ع)حسین امام هدف نیست، آواز و خوانیروضه فقط منبر! آقا: گفت و کرده صدا را خوانروضه

 وضو غلط پیرمرد این ید،دادمی انجام را خود و وظیفه کردیدمی دقت اگر. بدهید یاد مردم به هم را وضو و نماز مسائل و اسالمی

 شما برای هم دیگری وظایف خداوند بگیرید، آغوز و بفرستید ظرف فوراً بزاید بزش پیرزنی هستید منتظر فقط شما. گرفتمین

 را مجتهدین از یکی علمیه رساله ،خواهدمین هم علم این ،باریک ایهفته بدهید، تشکیل ایجلسه حتماً. است کرده تعیین

 بیاموزید. مردم به الاقل را مسائل بخوانید، مردم برای و بگیرید

سیاسی و اجتماعی نیز  هایعرصهها، افزون بر تبلیغ اسالم و پاسداری از آن، در شهید مدرس معتقد بود که عالمان دین و حوزه

. ایشان از اندیشه آیندمیراه آنان در روزگار غیبت به شمار  دهندگانائهارو  بیتاهلآنان میراث دار  چراکهباید فعال باشند؛ 

انزواطلبی و  هایاندیشهطور طبیعی جدایی روحانیت از اجتماع و مردم و رشد استعماری جدایی دین از سیاست که به

کرد. بر همین به آنان گوشزد می ها و روحانیت را در برابر اجتماعو رسالت حوزه داشتمی بر حذرداشت،  یپدررا  گیریگوشه

 کار طرز !مدرس آبادی که گفت: آقایخاتون محمدصادقاهلل خود آیت مورداحتراماساس در برابر برخی از عالمان ازجمله استاد 

 وظیفهنظام قانون مورد در ولی است، همه ستایش و موردتقدیر است دینی عرف از ناشی صرفاً  که شما مبارزات و مجاهدات

 .کردیدمی مستثنی را دینی علوم طالب بود خوب است، کراتیمذا
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 ،وظیفهنظام از فرار برای استعدادبی و سوادبی افراد عده یک شدم متوجه بعد بودم، فکر در این ابتدا !استاد حضرت :گفت مدرس

 خواهد مفید بسیار شوند آشنا روز اسلحه با و نظامی امور به هم طالب اگر طرفی از.گریزندمی طلبگی از بعد، و شوندمی طلبه

 .بود
 222-591اهلل شهید سید حسن مدرس ، محمدصادق مزینانی، صمنبع: سرگذشت، افکار و آثار آیت

...................................................................................................... 

 

 

 

 ) ره(نی از دیدگاه امام خمیزنده تاریخ -3

سه عنصر فقاهت ، سیاست و صداقت تدوین گر اضالع مشترک بازشناسی امام خمینی و شهید سید حسن مدرس است. این دو 

دیگری گردیدند و  کنندهتکمیلآرمانی خود  هایدغدغههر دو در واکاوی  کهآن؛ چه اندجاویدان زمینایراندر تاریخ آزادگی 

 روازاینو فداکاری را در تاریخ این سرزمین به ثبت رساندند.  آفرینیحماسه، شجاعت ،  ناسیشوظیفهاز غیرت ،  اینامهمرام

امام . » پیونددمیکه شناخت هر یک به معرفت دیگری  اندشخصیتسخنی شگفت نیست که گفته شود خمینی و مدرس یک 

متکی باشد.  -هرچه هم باال –ت فردی یک انسان خصوصیات فردی خیلی داشت ؛ اما توفیقات او باالتر از آن بود که به خصوصیا

هیچ شکی نیست اما توفیقاتی که آن بزرگوار به  هاایندر  –شجاعت و آگاهی و عقل و تدبیر و دوراندیشی امام بسیار ممتاز بود 

از  هاتوفیق. آن زیاد یک انسان متکی باشد  نگریآیندهدست آورد ، خیلی باالتر از این است که به شجاعت و عقل و تدبیر و 

 دادمیانجام  وال غیر... مخلص خدا بود و کار را فقط برای او  شدمیکه در درجه اول از اخالص او ناشی  گرفتمیجای دیگر نشأت 

،  . در درجه دومدادمیکه مورد رضای خدا نبود ، انجام ن خواستندمیند و از او چیزی گرفتمی. لذا اگر همه دنیا در مقابل او قرار 

عظیم... برای او  هایحرکتتوکل و حسن ظن به خدا داشت . هیچ کاری در نظر او خارج از قدرت الهی نبود . کارهای بزرگ ، 

کند و چون به خدا توکل داشت لذا با حسن ظن میسور بود چون عقیده داشت که به خدا متکی است و خدا او را کمک می

و دوست شناسی  شناسیدشمنز با نورانیت الهی ممکن نبود و آن عبارت بود از : داشت که ج هاییخصوصیت. امام  نگریستمی

را اعالم کرد و تا آخر هم در مقابلشان ایستاد  هاآنرا شناخت و  هادشمناشتباه نکرد . از اول  هادوستو  هادشمن. در شناخت 

 منتفع شد .  هاآندوستی  را اعالم کرد و تا آخر هم از هاآنو  را شناخت هادوستو نیز از اول 

اهتمام  )ره(که امام  آیدمیو بررسی اسناد به یادگار مانده از وی به دست   ) ره (دوست شناسی حضرت امام  یروحیهبر اساس این 

ه بسنده نمودن ب» در تضاد با دو دیدگاه  )ره(و بازشناسی فکری و عقیدتی شهید مدرس داشته است . امام  یادآوریبه  ایویژه

راهکار برای خروج  ترینمهم شناسندمی« نیافتنیدستاسطوره » یمثابهبهو دیدگاهی که برخی افراد را  «زندگی سطحی افراد 

وایی آحکومت اسالمی در هم  یگسترهکاربردی در  صورتبههمچون مدرس را  هاییشخصیتمعرفی سطحی  بستبناز این 

تا ارائه گر  کوشدمی. با چنین رویکردی نگارنده  داندمیگذشتگان  هایتجربهاز  نهادها و استفاده سازیمعادل،  هادغدغه

از شهید مدرس را نشان  ره()نهضت امام خمینی تأثیرپذیریاز زندگی شهید مدرس در کالم امام خمینی باشد و نوع  هاییسرفصل

 دهد . 

 شناخت مدرس 

سوی آن جذب کند . او وک اسالم را به یاد اندازد و توجه جامعه و انسان را بهمغفول و متر هاینکتههنر امام این بود که  گمانبی 

. سازدمیپویا هموار  هایارزشو  هاجذابیت، متعهد و انقالبی راه را برای انتقال  مؤمناسالمی ،  هایشخصیتبا معرفی برخی 

که ابعاد روحی و بینش سیاسی و اعتقادی او را  برماست و اینک که با سربلندی از بین ما رفته ،: »  نویسدمیدرباره شهید مدرس 
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انس گرفتن مردم جامعه تالش نموده تا ضمن بازگو کردن  ریزیپیبدیهی است که امام خمینی در ...« بشناسیم و  بهترهر چه

د . در این رهگذر فضای تاریخی دوران مدرس ، دوره معاصر را نیز با نماد شناسی دقیق از مدرس دارای جذابیت  بیشتر نمای

از نوع چیدمان و کارکرد حافظه  وریبهرهمختلف و  هایرسانهامام)ره( به گونه هوشمندانه با به کار گرفتن عناصر هنری و 

بازشناسی مدرس برای سطوح  ٔ  تکرار درزمینه قرار دادنمحوریت  برتکیهو  بلندمدتو انتقال مفاهیم به حافظه  مدتکوتاه

عمل نموده است . چاپ اسکناس با تصویر شهید مدرس و سفارش ایشان به تعمیر و بازسازی آرامگاه وی و فکری جامعه ، موفق 

قرارند الف: سزاوار است که ]بر[ اولین رقم خورده است . رهنمودهای امام در این موضوع ازاین باور داشت... در راستای همین 

 بهترچهاو را هر د مجاهد در رژیم منحوس پهلوی چاپ شود . ب : رسد ، عکس اولین مراسکناسی که در ایران به طبع می

د، تاریخ ایکرده. ج: شما مالحظه  او را تعمیر و احیا نماییم دورافتادهو با خدمت ناچیز خود مزار شریف و  ؛بشناسیم و بشناسانیم

که آن شاعر به او داده  هاییفحشز یکی ا –لباس کرباسی  – کنممیعرض  -: یک سید خشکیده الغرایددیدهمرحوم مدرس را 

... این چه بود ؟ برای اینکه وارسته بود ،  قلدر ایستادبود ، همین بود که لباس کرباسی پوشیده یک همچو آدمی در مقابل آن 

سی که رفت عمل بکند ، او برای خدا عمل کرد . کوابسته به هوای نفس نبود ... برای مقام و برای جاه و برای وضعیت کذا نمی

 هم آن است...  اشزندگیکند ، وضع برای خدا عمل می

 اصل جمهوری 

جدید قصد آن داشت تا  با پیش کشیدن مسئله  ایشیوهش ، رضاخان با  1302پس از افتتاح دوره پنجم مجلس در سال 

پرداخت . امام خمینی  وی با این موضوع به مخالفت غیردینیجمهوری در ایران به اهداف خود برسد ؛ مدرس با درک اهداف 

، آن طوری که  خواهیممیمن امیدوارم که حکومت عدل اسالمی آن طوری که ما » ... پیش از فراگیر شدن نهضت خود فرمود : 

برخی با تمرکز در تعبیر حکومت عدل «تحقق پیدا کند که برای همه رفاه و سعادت فراهم بشود .   خواهدمی وتعالیتبارکخدای 

کالم امام و پیشینه فکری شهید مدرس در مقابله با مقوله جمهوریت به این دامن زدند که امام خمینی )ره( نیز با اسالمی  در 

امام در تبیین ظرف زمانی تحقق جمهوری در دوره پهلوی اول و نهضت انقالب  کهدرحالیجمهوری سرسازگاری نداشته است ؛ 

بود که  چیزییکمخالفت با جمهوری  وقتآن –که من با جمهوری مخالفم  گفته بود – اهللرحمه –اسالمی فرمودند : مدرس 

گفت من با ، گفته بود من با جمهوری مخالفم ، لکن اگر  –بساط درست کنند  خواستندمیها واضح بود باید بشود ؛ برای اینکه آن

که جمهوری درست کند و مدرس  واستخمی، من در میدان هستم... و در جای دیگر : رضاخان  رومنمیجمهوری شد ، کنار 

 حقه برند و مردم را بچاپد...  خواهدمی نای که دانستمیکرد ، مخالفت می

که جمهوری را                     وقتآننگذاشت رضاخان  –یک مدرس بود که در مجلس بود  رضاخاندر زمان :  »... فرمایدمیهمچنین 

 هااین وقتآندرست بکنند. ولو برخالف مصالح شد، و اگر شده بود بهتر بود ، لکن  درست بکند ، مدرس نگذاشت  خواستمی

 « بشود ، و بعدش حاال کارهای دیگر بکند... جمهوررئیس خواستمینظر سوء داشتند . یعنی او به سلطنت که نرسیده بود ، او 

که گرچه امام )ره( زمانه شناسی شهید  آیدمیبه دست درباره مخالفت مدرس با جمهوری شدن  )ره(سخنان امام    در اینبا دقت 

. ) و اگر شده بود  شدمیکاش همان زمان اهداف رضاشاه نبود و جمهوری محقق  ایکهکند کند ؛ آرزو میمدرس را تحسین می

» شرایط زمانه فرمودند :  در آستانه پیروزی انقالب اسالمی با تغییر حالباایننظر سوء داشتند (   هااین وقتآنبهتر بود ، لکن 

و ارتجاعی و این  شدهکهنهبرگشت به قانون اساسی دوره پهلوی همان برگشت به رژیم سلطنتی منحط است که امری است 

برگردیم در اقلیت واقع هستند و تمام ملت از سرتاسر کشور فریاد  خواهیممی گویندمینیست و اشخاصی که  برگشتقابل

و اما رژیم اسالمی و جمهوری اسالمی یک رژیمی است متکی بر آرای عمومی و   خواهیممیاسالمی که ما حکومت  زنندمی

و همچنین درباره اهمیت جمهوری « قانون اسالم و باید منطبق بر قانون اسالم باشد ...  اشاساسیعمومی و قانون  رفراندوم

یک جمهوری اسالمی را در نظر گرفت ولی این موضوع بدین  توانمی طبیعتاًبلکه محتوای آن مهم است . »... اسالمی فرمودند : 

که سرشار از استعدادها و قوای انسانی و عدالت اجتماعی  ایجامعهبرداشت اصیل اسالم ما را به ترقی  کنممیخاطر است که فکر 

 « کند . است راهنمایی می
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 راه با منطق ، درایت و احترام همناگفتم

با منطق ، درایت و احترام هست . مدرس گرچه در برابر زورگویان و  توأمندگی مجاهدی است که گفتمانش روایتگر ز )ره(امام  

و التیام دهنده قلوب  بخشآرامکرد ، ولی همیشه مجلس و حضور گرمش با غرور تأدیبی برخورد می نوعیبهاهل استبداد 

است که چنانچه از مدرس که مردی بود با منطق قوی و اطالعات بود که به او رو آورده بودند. بدیهی  پناهانبیمستضعفان و 

 اشرهبریشر این خانواده کنده بشود. امام )ره( که خود در دوره  وقتهم آن. ممکن بود که در  شدمیخوب و شجاعت حمایت 

حضرت رسول انجام دادند ، یک عملی که سفیر یا سفرای : » ... فرمایدمیاین گفتمان را تجربه نموده بود در استدالل این شیوه 

عمل ساده بزرگی بود ، از اول ، شخصیت آن فرعون را از اول شکستند. ........مرحوم مدرس هم این عادت را داشت . توی 

کرد درست کردن . در این شروع می شدمیپا  خواستمیوقتی  همآن. قلی نشستمیحیاطش یک فرشی انداخته بود و آنجا 

که قلیان را دستش  گفتمیبود . ایشان  ایمسئلهچه  دانیدنمیرا شما شاید  وقتآن فرمانفرمای،  شدمیوارد  خالل فرمان فرما

 شدمی. تحت تأثیر همچو واقع  خوردمیکه شما آبش را بریز تا من آتشش را درست کنم . فرمانفرما شکست  گفتمیو  دادمی

کرد که آب قلیان را بریزد... این برای این بود که برخورد با این مغزهای رش میکه مدرس به او گفت تو آب قلیان را بریز. وادا

کردند ، متداول بود رفتار می هاوقتآنفاسد گاهی باید طوری باشد که از اول طمع نکنند... اگر با تواضع و خضوع و آن طوری که 

بود ، ساده و لکن کوبنده ، دیگر  طوریاینبرخورد  کرد که اگر مطلبی دارد تحمیل کند . اما وقتی برخورد یکآن طمع می

و اهدافش اختالل  رضاشاههمین درایت هوشمندانه مدرس بود که در نظام فکری ...« ست به او تحمیل کند مطلبی را توانمین

، از تفنگدارها  سیدترمیاز دزدهای سرگردنه ن ترسیدمیکه از مدرس  قدریآن،  ترسیدمیرضاشاه از مدرس »...ایجاد کرده بود. 

 ...« یک کارهای زشتی انجام بدهد  کهاین، که مدرس مانع بود از  ترسیدمی. از مدرس  ترسیدمین

همراهی نکردن با مقاصد وی کرده بود با منطق و درایت  یدربارهکه از مدرس شکوه  احمدشاهدر پاسخ  )ره(و چه زیبا مدرس  

خداوند دو چیز به من نداده ، یکی ترس و دیگری طمع و هرکس با  –هلل الرحمن الرحیم ابسم: »  نویسدمیدهد و می خودپاسخ

 « مصالح ملی و امور مذهبی با من همراه باشد با او همراهم و اال فال  

 سیاست  آوردره

ه( در راستای شخصیتی شهید مدرس در نگاه امام خمینی سیاسی بودن این عالم طراز اول است. امام ) ر هایویژگیاز دیگر 

« سیاست ما دیانت ماست  منشأ» سخن شهید مدرس  قرار دادندین از سیاست با محوریت  ناپذیرانفکاکمقوله  سازیفرهنگ

. با سیری در صحیفه امام و فراوانی داندمیسیاسی بودن مدرس را در تبیین وظایف عالمان دینی در دوره غیبت  آوردره

و نهادینه  سازیفرهنگدر  گاههیچکه وی  آیدمیامام خمینی به دست  دیدگاهیاست در حساسیت و اهمیت موضوع دین و س

بنیادین ذهن  هایسؤالنمودن این مقوله دچار یاس و ناامیدی نگردیده و اسالم را تمامش سیاست دانسته است . امام با طرح 

بود که یک مرد عالم روشنفکر متوجه به مسائل ،  شدهتزریق طوراین: »  پرسدمیو  کشدمیخفته جامعه دینی را به چالش 

در عملی نمودن و غنای فکری  آنگاه« » دارد...  کارچهسیاست به ما  گفتمیدارد . پیغمبر هم  کارچهکه به ما  گویدمی طوراین

اسالم را بد معرفی « » د . است که در عبادت دار هاییکتابکه اسالم در سیاست دارد بیشتر از  هاییکتاب: فرمایدمیاین دیدگاه 

. من از آن آخوندها نیستم که در اینجا بنشینم و تسبیح در دست بگیرم .  گیردمی، سیاست مدن از اسالم سرچشمه  اندکرده

من پاپ نیستم که فقط روزهای یکشنبه مراسمی انجام دهم و بقیه اوقات برای خودم سلطانی باشم و به امور دیگر کاری نداشته 

البته علمای ما در طول تاریخ : »  فرمایدمیاز این رهگذر است که  امام  با سیری در تاریخ و گونه شناسی روحانیت شیعه « باشم 

داشتند ،  نبود که منعزل از سیاست باشند . مسئله مشروطیت یک مسئله سیاسی بود و بزرگان علمای ما درش دخالت طوراین

 هایزماناین معنا را انجام داد. در  -اهللرحمه –یک مسئله سیاسی بود و میرزای شیرازی سیسش کردند. مسئله تحریم تنباکو تأ

کردن این شیوه  مندضابطهادامه و  )ره(امام ...« مردم سیاسی بودند  و مشغول کار بودند  هاایناخیر هم مدرس ، کاشانی ، 

که اسالم از سیاست جدا باشد ،  خواهندمیاز خدا  هاآن» ...  دادمیو هشدار  نمایدمیارزشمند را پایگاه استقالل اسالمی معرفی 

 « است که از اول سیاسیون انداختند توی دست و دهان مردم ...  چیزییکاین  دین از سیاست جدا باشد ،
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 انسان نمونه 

 بازپاکو با محوریت فطرت « دنانسان بو»همچون استقالل و آزادی چنانچه در فضای  هاییآرماندر دیدگاه امام )ره( رسیدن به  

، همه  خواهیممی، ما انسان  کنیممیرا فدای انسان  هااینما همه .»... د همه مقصد تلقی شود توانمیشناخته و تدوین نگردد ن

 ... « شودمیدرست  چیزهمهی درست بشود وقتان انس فدای انسان .

و این انتخاب از میان  اندآوردهیک انسان نمونه  عنوانبهمدرس را  ، نام دیدگاهشانهمیشه امام پس از بیان  کهآنشگفت 

 داندمیکه امام )ره( مدرس را انسانی جامع در عقیده و عمل به تعالیم و احکام قرآن و شرع مقدس  رساندمیشخصیت  همهآن

که یک مدرس مثل یک گروه  آیدرمیدکه یک  مدرس از کار  بینیدمی وقتیکیک آدم اگر موافق تعلیم قرآن درست شود ، »... 

و جلوی  گیردمی، جلویش را  ایستدمیتنها ، با پیرمردی خودش  ایستدمیت شیطانی قدرآناست ، جلوی قدرت رضاشاه ، 

کسانی که با چنین تحلیل و دیدگاهی از شخصیت شناسی مدرس . ..« گیردمیبه ایران حمله کنند ، ...  خواستمیشوروی که 

در  شدهتربیت. اما امام )ره( مدرس را یک انسان  نمایندمیمعرفی  طلبجاهو  جوحادثهوی را در مبارزاتش شخصی  دانبیگانه

 خواهیزیادهتوانسته است از  اشوظیفهو درک صحیح و منطقی و  خواهیآرمان؛ که با  شناسدبازمیروحانیتی مستقل 

انسانی بوده است . امام  ایجامعهدار و کردارش در راستای اهداف انبیاء و تربیت ان زمانه بکاهد ، و همه پنطلبجاهیان و جوحادثه

هم از انسان  هاخارجی: » ...  فرمایدمیو در سخنی راهبردی  داندمیرا در جامعه اسالمی ضروری  هاانساناز  گونهاینتربیت 

 اشهمهنگذارند و  خواستندمیپیدا بشود و مدارس ما را هم  انسان هاآننگذارند از  خواهندمیرا  هادانشگاهیو لهذا  ترسندمی

موظفیم که تمام قدرت خودمان ، تمام توجه خودمان را به این  اآلنبه هم بزنند و مساجد را به هم بزنند ... ما  خواستندمیرا 

در « » تحقق پیدا بکند ...  وشایدبایدمحفوظ بماند به آخر برسد تا یک حکومت اسالمی آن طوری که  این کهنهضت داشته باشیم 

ند که یک فرد انسان اگر پیدا بشود دیدمی هاایناین چند سال تالش کردند که انسان نباشد ... نگذارند یک انسانی پیدا بشود . 

نسبت اگر من : »  گویدمیشهید مدرس از راز آزادگی و انسانیت خویش  نشیندلو چه « ممکن است یک ملت را هدایت کند ... 

برای آن است که چیزی ندارم و از کسی هم  زنممی پروابیو هر حرف حقی را  کنممیبه بسیاری از اسرار آزادانه اظهار عقیده 

ی آزاد باشد تا قیدوبند... باید جان انسان از هر  شویدمیخود را سبک کنید و توقع را کم نمایید آزاد  بارهمو اگر شما  خواهمنمی

 « و آزادگی خویش را حفظ نماید ...  مراتب انسانیت

 هااندیشه بخشوحدت

ی بخشوحدتدغدغه آرمانی وی به لحاظ  خوبیبهمانده از شهید مدرس تحقیق شود ؛  جایبهو اسناد  هانامه،  هانطقچنانچه در 

از  ایدغدغهچنین  گمانیب.  شودمی، عالمان دینی و مردم جامعه آشکار  منصبانصاحبنخبگان ، روشنفکران ،  هایاندیشه

پیشرفت را  هایقلهخود  استعدادهایهر ایرانی مسلمان با اتکای بر منابع و  خواهدمیروحیه آزادمنشی مدرس حکایت دارد که 

 فتح نماید . 

برای که برای جامعه الزم به شمار آمد و اقدام به آن مطابق مصلحت تشخیص شد  هر کاریهرچه و » دیدگاه مدرس این بود که 

در  1322صفر سال  11وی در تاریخ « قلیل را نباید چیز مهمی شمرد  هایزحمتبه دست آوردن آن خیر کنید ، این رنج و 

بر هر  ترمقدمامروز مملکت ایران محتاج به قوه دافعه است ، : »  گویدمیخصوص تقویت ارتش و حفظ و حراست مرزهای کشور 

مملکت و ثغور اسالم را بفرمایند چه مثل من که عمامه سرم است و از اول عمرم تا حال چیزی و بر هر نفس واجب است که حفظ 

دارد واجب است بر او که آن قوه را در نگهداری مملکت اسالمی در وقت خودش به  ایقوه... هر کس هر  امبودهدر مدرسه 

 ..«به کاربرد و مدافعه بکند. کنندمیترتیبی که امراء و روسای مملکت تصویب 

از  کهنمسلما هایگروهوصیت من به »... :نویسدمی اشتاریخی نامهوصیتو الهام از چنین آرمانی در  تائیدامام خمینی )ره( نیز با 

اکنون خیانتشان معلوم شد ... آن است که بر سر  کهنامنافقو از  دهندمیبه شرق تمایل نشان  احیاناً روی اشتباه به غرب و 

اسالمی به خطای خود اعتراف، و با دولت و مجلس و ملت مظلوم برای رضای خداوند  باشهامتری نکنند و اشتباه خود پافشا
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و هم مسیر شده و این مستضعفان تاریخ را از  شرّ مستکبران نجات دهید؛و کالم مرحوم مدرس آن روحانی متعهد   صداهم

 باید از بین برویم چرا با دست خود برویم .  کهاکنونآن روز گفت: که در مجلس افسرده بسپرید به خاطرو پاک اندیشه را  سیرتپاک

اگر ما با دست جنایتکار آمریکا و شوروی از صحنه  کنممیعرض  مؤمنیاد آن شهید راه خدا به شما برادران  امروز بهمن هم  

ست که در زیر پرچم ارتش سرخ شرق خویش مالقات کنیم ، بهتر از آن ا باخدایروزگار محو شویم و با خون سرخ  شرافتمندانه 

مرفه داشته باشیم .و این سیره و طریقه انبیای عظام و ائمه مسلمین و بزرگان دین مبین بوده است و ما  نامهزندگیو سیاه غرب 

مندان ند و قدرتتوانمیزندگی کنند  هاوابستگیباید از آن تبعیت کنیم و باید خود بباورانیم که اگر یک ملت بخواهند بدون 

 .« ند خالف ایده آنان را تحمیل کنند توانمیجهان بر یک ملت ن
 شورای عالی فرهنگی آستان قدس رضوی .  دبیرخانهمدرس ( .  نامهدرساهلل مدرس ) شهید آیت نامهویژهاسالمی آستان قدس رضوی .  هایپژوهش، پژوهشگر بنیاد  دامنپاکمنبع . محمدحسن 

............................................................................................................................... 

 

 شهید مدرس از دیدگاه مقام معظم رهبری -4
 با درود به روح پاک شهید اسالم سید حسن مدرس و همه شهدای حاکمیت اسالم و همه پیشتازان انقالب اسالم ایران . روز دهم

نظیر به جنگ با ظلم و زور آذر مصادف است با ... سالروز شهادت روحانی مبارزی که در میدان دین و سیاست با شجاعت کم

ادوار تاریخ این سرزمین و در ایامی که هیچ صدای مخالفی علیه ستم و اختناق رضاخانی بلند نبود  ترینهولناکبرخاست و در 

 ودلجانبهانجام رسالتی که بر عهده داشت زندان و تبعید و ترور و شهادت را  درراهو بر دوش گرفت  تنهیکعلم مبارزه را 

سال آرمان بزرگ او یعنی  هادهی را به مبارزه طلبید، امروز که بعد از رضاخانپذیرفت و بدون بیم و هراس حکومت جابر و فاجر 

است چهره درخشان  بارورشدهی  و جمهوری اسالمی بالنده و و نهال استقالل و آزاد یافتهتحققحاکمیت نظام اسالمی در ایران 

نمونه کامل  به حقیقتکند.او بیشتر و بهتر جلوه می دانستمییک انسان کامل  دو بازویکه سیاست و دیانت را  مردیبزرگ

بود. مقاومت او در  مبارزه در تاریخ روحانیت و سیاست کشور ما هایچهره تریندرخشاناستقامت و اسطوره مقاومت . یکی از 

استقرار  درراهبرابر دیکتاتوری و ایستادگی او در برابر سیل هجوم فرهنگ خارجی و مبارزه او علیه کفر و الحاد و تالش پیگیر او 

 نظیر است.حفظ استقالل و شرف ملی و مذهبی در تاریخ مبارزات دینی و سیاسی کم درراهاحکام الهی و فداکاری او  

رز و این خطیب توانا و این پیکارگر راه حق و عدالت از نخستین لحظه ورود به عالم سیاست تا آخرین لحظه این روحانی مبا

ستند در برابر ظلم و اختناق ساکت توانمیزبان گویا و برنده مردمی بود که بنا به تعالیم آئین آسمانی خویش ن پربرکتشحیات 

به نام رضاخان در کشور ما ایجاد  فرهنگیبیخارجی به دست قزاق  هایدرتقبنشینند و دم برنیاورند و در چنان برهوتی که 

و لرزه بر ارکان  شکستمیحاکم را  باردهشتکرده بودند تنها خروش خاموش نشدنی این مرد منبر و محراب بود که سکوت 

 . افکندمیی رضاخانحکومت سرنیزه و کشتار 

اسالم سیراب بود در انجام تکالیف الهی و  سازانسانو  بخشرهاییدین یک روحانی که از سرچشمه فیاض  عنوانبهمدرس 

 بساچهشرعی خویش که مبارزه با ظلم و فساد و اختناق را در سرلوحه احکام خویش دارد، تنها بودن را بهانه سکوت قرار نداد و 

 شکندشمنو آن فریاد خروش  دریدمی که در بسیاری از جریانات سیاسی کشور یک فریاد مخالف بود که پرده خفقان حاکم را

که تنها یک چهره و یک نور از  بساچه شدمیتثبیت  بر جامعهکه حاکمیت رضاخان  هاییسالمدرس بود، پرده سیاه ظلم را در 

 ، چهره نورانی و مقدس روحانی آزاده و مبارزی به نام سید حسن مدرس.دریدمیهم 
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، فریاد او  هاستزمانص در قرن حاضر و نمونه مقاومت جامعه روحانیت در همه حق افتخار جامعه روحانیت بخصومدرس به

خارجی و عوامل  هایقدرتآشناترین فریاد مخالفت با استبداد و سلطه بیگانه به گوش مردم میهن ماست و این فریاد را 

 نتوانستند خاموش کنند و نخواهند توانست. گاههیچها سرسپرده داخلی آن

همین فریاد بود که در حوزه علمیه قم از سینه امام  1341ال پس از شهادت او به دست دژخیمان پهلوی در سال س وپنجبیست

. پرچم  برآشفتدر سراسر این میهن اسالمی خواب ستمگران و طاغوتیان را  1342شد و در خرداد  افکنطنینبزرگوارمان 

تاد ، صفیر گلوله دشمنان خدا و خلق نتوانست این فریاد را خاموش کند نیف بر زمین گاههیچکه شهید مدرس برافراشت  ایمبارزه

دشمنان  هایتوطئه رغمعلیخاموش نگردید و  گاههیچروحانیت و مردم بیدار کشور ما برافروخت  فرا راه. چراغی که مدرس 

اکمان مستبد را رسوا ساخت و درنهایت شد. و پرده ظلمت را درید و ح ترپرفروغو  ترروشناسالم و انسانیت این چراغ روز بروز 

 برچید.  مرزوبومها را در این بساط آن

هرآن مدرس علیه هر آنچه غیر خدایی است هنوز در جامعه ما ادامه دارد . راه مدرس راه اسالم راستین است و  امانبیمبارزه 

 . شناسدمیو  داندمیچراغ راه خویش خون پاک و مطهر آن شهید اسالم را  قطرهقطره زندمیکه در این راه گام  کس

دهد و آرمان و سیاست او در جهت زندگی خون شهید مدرس به شاگردان و مریدان او راه پیکار با ظلم و استکبار را نشان می

 گویندمیسرمشق و راهنمای خدمتگزاران جمهوری اسالمی است... اکنونهمخارجی  هایقدرتاستقاللی و بدون چشمداشت از 

از روی تخت بیمارستان به  شکستهدرهمو  تیرخوردهمدرس را ترور کردند او با پیکری  رضاخانوقتی مزدوران  1305آبان ماه در 

. و من امروز ... سخن امام عزیزمان را تکرار  امزندهفرستاده ویژه رضاخان چنین پاسخ داد، به کوری چشم دشمنان من هنوز 

اگر جسم او در میان ما نیست راه و آرمان او با ماست و در این راه  چراکهزنده است.  که مدرس زنده است تا تاریخ کنممی

سیاست ما دیانت  منشأکه دیانت ما عین سیاست ما و سیاست ما عین دیانت ما و  آوایندهمما با شهید مدرس  وطنهم هامیلیون

 ماست. 

 . )پیام ریاست جمهوری به مناسبت چهل و چهارمین سالروز شهادت آیت اهلل مدرس(11, ص 725ه , شمار 1360آذر 11منبع: روزنامه جمهوری اسالمی, چهارشنبه 

 فضیلت و معنویت یاسوه -5

داشته باشم شنیده بودم که وی به لحاظ مذهبی ، فقهی ،  ایمطالعهاهلل سید حسن مدرس پیرامون شخصیت آیت کهاینپیش از 

معروف  ایجملهبرجسته در تاریخ دارد . شاید اولین سخنی که از او شنیده بودم  یاچهرهویژه در سیاست زهد و تقوا و به

، گردیدم به  شدهنوشتهبود . ولی زمانی که مشغول مطالعه برخی از کتبی که پیرامون شخصیت وی  ماست عین دیانتما سیاست 

. مرحوم مدرس در تاریخ  شودمیبه نیکی یاد ها و از آن مانندمینیست این اشخاص در تاریخ جاوید  دلیلبیخود گفتم که 

 ایوظیفهروشن نشده است . با توجه  خوبیبهما  یجامعهاخیر از چهرهای ممتازی بود که هنوز ابعاد شخصیتی او برای  صدساله

.  هاستخصیتش گونهاین و معنویت هاشجاعت،  هافضیلت،  هاایدهکند بیان دوش ما سنگینی می برزمانکه در این برهه از 

اهلل سید حسن مدرس از چهرهای ماندگار است . نوع بزرگ دینی و سیاسی معاصر ،  شهید آیت هایشخصیتدر میان  تردیدبی

کسانی که امروز در کسوت عالمان دین و نمایندگی  ویژهبهد برای همه اقشار جامعه و توانمیزندگی و عمل کرد و رفتارهای وی 

 دریکیشناس  مسئولیتعالم متعهد و  چراکهباشد .  سرمشق، الگو و  اندمشغول وظیفهانجامسالمی به مردم در مجلس شورای ا

حاکمیت  درنتیجهتاریخ ایران اسالمی و در شرایطی که آحاد مردم  سازسرنوشتحساس و  حالدرعینبسیار سخت و  هایبرههاز 

خارجی با انواع مشکالت فرهنگی و سیاسی و اقتصادی  استعمارگران داخلی و نفوذ و دخالت بیگانگ مستبدو  کفایتبیزمامداران 
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مردم پرداخت و درنهایت هم با نثار  شدهپایمالفرهنگی و حقوق  هایارزشاستقالل کشور و  از بودند ،به دفاع گریبانبهدست.... 

 وگیری به عمل آورد. شوم بیگانگان و عیادی مزدور آنان جل هاینقشهجان خود از تحقق پیدا کردن اهداف و 

خلوت سید از زبان خودش ، شخصیت  -3فضایل معنوی  -2علمی  هایفضیلت -1در سه محور :  شودمیدر این مقاله تالش 

 از تصور به تصدیق بکشانیم .را او  مانندبی

 علمی هایفضیلت

 اهلل مدرس نسب آیت

رسد . همان سید حیدر می بهاءالدیناشند که نسب آنان به سید باز سادات طباطبایی می ایشاخه«  نحاجی میر عابدی» طایفه 

در مقابل هجوم مغوالن به شهر زواره مقاومت نمود و در خانه خویش به شهادت رسید . سید اسماعیل طباطبایی از که  ایوارسته

رفت و با خدیجه طباطبایی که دختری از طایفه سید ساالر زواره بود ، این خاندان در منطقه زواره و اردستان به شمار میعارفان 

ه. ش ( دیده به جهان گشود و اهل خانه را در نشاط و  1242ه.ق ) 1217ازدواج کرد . ثمره این پیوند پاک کودکی بود که در سال 

 سپری کرد که چشمه فضیلت را در کویر جاری ساخته بودند .  ایخانوادهدکی را در . این طفل دوران کو فروبردوجد 

 دوران پرورش 

انسانی  صورتبهروحی و پرورشی این کودک همت گماشت و کوشید تا او را که سید حسن مدرس نام داشت  هایجنبهپدر به 

شگفت  اینابغه صورتبهاز همان دوره کودکی  لی این طفیگوپرورش دهد .  فناناپذیری دنیایی و امور هاوابستگیصالح و رها از 

خویش را با  هایاندوختهو  آموختمی هانکته ایلحظهکه از هر موقعیت و  گرفتمیو استعدادش را چنان به کار  یافتمیپرورش 

 پرباردکی من ساعات و دقایق روزهای کو: »  گویدمی ایخاطره، چنانکه خود در  ساختمیبا دقت و عبرت غنی  توأم هاینگرش

بود بخصوص سفر از کچو) مجاور روستای سرابه که محل نشو و نمای مدرس بود ( گذشتن از اردستان ، زواره و  ایآموزندهو 

کرد ، پدر و جدم اصفهان و مشاهده فقر ، محرومیت و ذکاوت مردم این نواحی ، شوق زندگی را در کالبدم بیدار می هایآبادی

،  العادهخارقاستعداد . « بودند قرار دادهداشتند . آنان قناعت را به حد کمال ، رکن زندگی خود  ایمحترمانهزاهدانه و زندگی 

عالی بگیرد . او درباره  اینتیجه ایمنظرههر  زپدر موجب گردید تا سید حسن حتی در دوران طفولیت ا هایآموزهاشتیاق و 

باید مانند آفتابگردان در تاریکی ، دیده را » دارد :  برداشتیزارع موطن خود دیده بود ، چنین در محیط روستا و م آفتابگردان که

در انتظار طلوع خورشید به افق دوخت و با حرکت نور آن حرکت کرد . من عاشقی بهتر و پایدارتر از گل آفتابگردان سراغ ندارم . 

ر دوخت تا پخته و مایه حیات گردید . گل وجود مدرس که رایحه باید همچون این درخت تک ساله چشم به گرمی و حرارت نو

فضیلت را در برداشت و در پیمانه قرآنی و روایی شکل گرفت و دو باغبان وارسته و اهل بصیرت و معرفت یعنی پدرش و جدش ) 

  ن معرفت را نوازش داد .میر سید عبد الباقی ( بر تربیتش نظارت داشتند ،شکوفا گردید و عطر روح نوازش مشام جان مشتاقا

 مهاجرت برای تحصیل 

 هجرت اول 

معلومات عربی و فارسی را در این شهر  سالگیچهاردهبه قمشه مهاجرت کرده بود ، تا سن  سالگیششسید که همراه پدرش در 

حون از امید و ایمان و و با دستی تهی از امکانات دنیوی ، اما قلبی مش فراگرفتنزد استادانی که در منطقه اشتهار داشتند ، 

برای اقامت در اصفهان و پیگیری تحصیالت راهی این شهر گردید . وی  نفساعتمادبهنبوغی شگفت و روانی آراسته به اخالص و 

به یادگیری معارف دینی و علوم علوی مشغول بود  روزیشبانهدر بهار زندگی و به مدت سیزده سال تمام در این دیار با مجاهدت 
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نمود . آیات گرامی آخوند مأل محمد کاشی و  درکن مدت به قول خودش حضور بیش از سی استاد را در علوم گوناگون و در ای

 جهانگیرخان قشقایی از مربیان وی در عرصه حکمت ، فلسفه و عرفان بودند 

 هجرت دوم

 –سامرا به محضر میرزای شیرازی  تحصیالت در اصفهان ، به عتبات عالیات عراق رفت و نخست درن مدرس پس از پایان رساند

. مدرس پس از یک سال اقامت در سامرا به نجف رفت و  برچیدزرین  هاییخوشهرسید و از خرمن معارف او  –رهبر قیام تنباکو 

نخودکی » در مدرسه منصوب به صدر این شهر سکونت اختیار کرد و با عارف مشهور ، حاج شیخ حسن علی اصفهانی ، معروف به 

یزدی ، سید محمد فشارکی طباطبایی ،  محمدکاظمحجره گردید . و از حوزه درسی آیات عظام آخوند خراسانی ، سید  هم« 

برد و مدت اقامتش در عراق ، هفت سال طول کشید . مدرس در نجف از  هابهرهشریعت اصفهانی ، حاج میرزا حسین خلیلی 

الشرایط ، صاحب فتوا و الیق مرجعیت تقلید مجتهدی جامع باوجودآنکهو رفت ن دیار به شمار میای حوزهمعروف علمی  چهرهای

قرار گرفت و  تائیدبود ، حاضر نگردید رساله علمیه جهت استفاده عموم انتشار دهد . از سوی علمای عراق مرجعیت وی مورد 

سال  زمان کهان گردید ، این عازم ایر پرشورمرجعیت و رهبری شیعیان هند به وی پیشنهاد گردید که نپذیرفت و با سری 

  داشت . یک سال.ق بود مدرس سی و ـ ه1311

 دوران تدریس

ترک و در این شهر اقامت نمود .  در اصفهاناقامت  قصدبهمدرس پس از بازگشت از نجف و اقامت کوتاهی در زادگاهش ؛ قمشه را 

در مدرسه جده بزرگ درس منطق و  عصرها در مدرسه جده کوچک ) مدرسه شهید مدرس ( درس فقه و اصول و هاصبحوی 

. تسلط وی در هنگام  نمودمیآشنا  البالغهنهجزالل حکمت  هایچشمهو در روزهای پنجشنبه طالب را با  گفتمیشرح منظومه 

وان مشهور گشت . مدرس با ورود به تهران در اولین فرصت درس خود را در ای« مدرس » تدریس در حدی بود که از این زمان به 

کرد که کار اصلی من تدریس است و سیاست کار دوم  تأکید) شهید مطهری کنونی (آغاز نمود و  ساالرهسپزیر ساعت در مدرسه 

دار تولیت این مدرسه گشت برای اینکه طالب علوم دینی از اوقات خود استفاده ه .ش که عهده 1304 تیرماه 27من است . وی در 

 درآوردبه کار درس و مباحثه بپردازند برای اولین بار طرح امتحان طالب را به مرحله اجرا  تریونافزبیشتری نموده ، و با جدیت 

تدوین کرد و امور تحصیلی طالب را مورد رسیدگی قرارداد و برای احیا و آبادانی  اینامهنظامحسن اداره این مدرسه ،  منظوربهو 

اغلب در گرمای شدید تابستان به  شنبهپنجرا تحمل کرد . عصرهای موقوفه مدرسه زحمات زیادی  هایمغازهو  روستاها

رفت و می هاچاهو گاه به داخل  دادمیروستاهای این منطقه را مورد بازدید قرار  هایقناتروستاهای اطراف ورامین رفته و خود 

ی چون هایشخصیت مدرسه. در این  با چرخ از چاه گل بکشد هیچ ابایی نداشت کهاینکرد و از ها همکاری میدر تعمیر آن

لواسانی و  محمدعلیشیخ  ،حضرت امام (   تربزرگاهلل حاج میرزا ابوالحسن شعرانی ، آیه اهلل سید مرتضی پسندیده ) برادر آیت

 ... تربیت شدند . 

 در عرصه پژوهش 

. از آن شهید  رساندمیی او را به ثبوت مدرس در اصفهان و در سنین جوانی کتابی تحقیقی در فقه و اصول نگاشت که مقام فقه

که در صورت تکمیل ،  نمایندمیمانده که اگر صاحبان فن و اهل نظر آن را بررسی کنند تصدیق  جایبهدر فقه استداللی  ایرساله

رسمی میه های علرا در حوزه البالغهنهج. مدرس اولین کسی بود که تدریس کتاب مکاسب شیخ انصاری است طرازهماین کتاب 

 –کتاب را جز متون درسی طالب قرارداد . شخصیتی چون حاج میرزا  آقا علی شیرازی  نای کهو نخستین مجتهدی بود  کرد

توجه این  درخوررا نزد شهید مدرس آموختند . از کارهای مهم و  البالغهنهجبروجردی  العظمیاهللآیتو  –استاد شهید مطهری 

از دانشمندان را برای نیل  ایعدهتفاسیر خطی و چاپی  آوریجمعجامع برای قرآن بود که عالوه بر فقیه فرزانه تدوین تفسیری 

روشی بسیار عالی و سبکی تازه و  آمددرمیطرح تفصیلی جامع به اجرا  نای کهدرصورتیبدین مقصود به همکاری دعوت نمود و 

که  ایقلعه مأموراناز  ایعدههارت داشت و در زندان خواف برای کرد و در عرفان مفلسفه تدریس می هامدتعمیق بود . مدرس 
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از فقهی او را ستوده و افزوده است که :  تألیفاتمرعشی نجفی )ره (  العظمیاهللآیتکرد . برد مثنوی را تفسیر میدر آن به سر می

 انده است .اجازه نقل حدیث داشته است . از شهید مدرس نیز آثار ارزشمندی به یادگار م مدرس

 معنوی یلفضا

ذکر اوست  یادآوریو روحی و معنوی برای انسان و یگانه عامل کمال و سعادت ، توجه به خدا و شناخت او  سرچشمهازنظر اسالم 

 ترینعمیقو گاهی همراه با   گذاردمی. توجه قلبی انسان به ساحت قدس پروردگار آثار روحی و معنوی عمیقی از خود بر جای 

باشد از هیچ مانعی وحشت ندارد. بر همین  قدمثابتدر امور معنوی  گونهاینمعنوی هست. انسان اگر  هایجاذبهروحی و  هیجانات

اهلل مدرس با توجه به آنچه از بزرگان دین و معنوی و عبادی ، زهد و پارسایی آیت هایجنبهبه  شودمیاساس در این بخش سعی 

تصدیق برسانیم  هاهلل سید حسن مدرس داریم بپرداخته شود تا آن تصوری که از آیت اندبودهکسانی که به نحوی با ایشان مرتبط 

به اوصافی چون شهامت و شجاعت، بصیرت و تیر هوشی ، ساده زیستی و پرهیز از تجمالت، قناعت و  تنهانه. شهید مدرس 

ظم و انضباط ، عظمت خواهی برای وطن ، وصف، اخالص و تواضع ، ن غیرقابل ستیزیستممناعت طبع، صبر و استقامت، 

به مظاهر بیگانه آراسته بود ، که در مناجات و عبادات ، زهد و تهجد خاطرات ماندگاری دارد . بر همین اساس در این  اعتناییبی

 . کنیممیها را در عناوین زیر جستجو و آن شویممیهای او  گیهاسو یادآوربخش 

 اخالقی  هایمؤلفه

شهید سید حسن مدرس دوران کودکی و نوجوانی خویش را تحت نظر پدری آراسته به مکارم اخالقی و دوران جوانی را  ازآنجاکه

در محضر استادان بزرگ دینی ، که هر یک در عرصه علم و فضایل انسانی الهی زبانزد عام و خاص بودند سپری کرده بود و تمام 

 هایفضیلتاز  ایاسوهگذرانده بود ، خود نیز به تمام  هااخالقی آن هایمکرمتاز کماالت و  چینیخوشهلحظات آن دوره را به 

: ... پدرم در کودکی .. اجداد طاهرین ما را  گویدمیواالی اخالقی و معنویت متعلق بود وی ضمن اشاره به خاطراتی از پدر 

) ص( بیاموزیم ، شهامت و قناعت را  از   اهللرسولن : حلم و بردباری را  از جد بزرگوارما گفتمیو  دادمیو عبرت قرار  سرمشق

:  گفتمیدر برابر زور و ستم را از جد شهیدمان سید الشهداء .پدرم همیشه  ناپذیریتسلیمطالب)ع( و جد طاهرمان علی ابن ابی

و در برابر زر و مال دنیا  ودشمیباشد ، در برابر زور تسلیم ن را نتافتهو خواب عادت نکرده تنور شکم  درخور افراطبهکسی که 

آورد .. مثال دیگر پدرم ، زندگی و مبارزات جد طالب)ع( را مثالی می. وی جد اطهرمان علی بن ابی گرددنمیاسیر وسوسه 

آسوده وعده داد . ولی  وزندگیفراوان  ومنالمالبه را بزرگوارم سرور شهیدان سید الشهداء بود که یزید بن معاویه ، آن حضرت 

از کسب علم و دانش کوتاهی نکرد و  ایلحظهناگواری و سختی معیشت   رغمعلیرا نادیده گرفت . وی  هاوعدهن حضرت آن آ

شیرازی بزرگ ، استاد مرحوم مدرس در توصیف ایشان  یمد . میرزاآ نائلطولی نکشید که در سنین جوانی به درجه اجتهاد 

های خود را پشت سر گذاشته است . در مدت کوتاهی همه درس دامنپاکخویش  ،  دامنپاک: این سید مانند اجداد  فرمایندمی

 . سید حسن مدرس بسیار درستکار و باتقوا است . اندازدمیو باهوش و فراستش گاهی مرا به تعجب 

 کار عملگی 

رفت و همراه با مردمان هزینه تحصیالت خویش به مزارع اصفهان و نجف می تأمینو  امرارمعاشن است که مدرس برای آجالب 

پرداخت . خودش چنین گفته است : در بحبوحه واقعه تنباکو من پنج زراعی می هایزمینبه کار و تالش روی  دیدهرنجمحروم و 

روزهای تعطیل برای تهیه معونه ، یک هفته به کار  غالباً در سطح خارج و  ایطلبهبردم و یا شش سال بود که در اصفهان بسر می

کردم .، اغلب از قرارداد راضی .،  با کشاورزان صحبت می رفتممی... روزهایی که به کار کلوخ کوبی  رفتممیی ) کارگری ( عملگ
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و پول  خردمی یکجارا بدهیم و بعد محصول ما را  هاارباب هایبدهکاریدهد تا که ند : شرکت تنباکو به ما قرض میگفتمیبودند . 

. از همان ایام ...افتادندمی به فکرپول نقد به فرنگیان داد ،  به خاطر توانمیرا ن چیزهمهم : گفتمییشان دهد ؟! وقتی برانقد می

بحث در دروس ما چه جای خالی دیرینی دارد و مردمی که  نایکهبه مطالعه جدی تاریخ اقوام و ملل پرداختم و متوجه شدم 

اسی را نفهمند چه روزگار سخت مطبخی خواهند داشت . مدرس در نجف یس هایآویزدستو این  نامهپیمانقرارداد ، معاهده ، 

در نجف روزهای » کرد . خودش گفته است : احتیاجات زندگی و هزینه تحصیل کار می تأمیننیز غنای قناعت را پی گرفت و برای 

خواندم . م و ضمن مطالعه میگذاشتمیبم نان خشک را روی صفحه کتا هایتکهو  خریدممیآن را نان  درآمدکردم و جمعه کار می

 «آزاد کردم . هابستگین را نداشت . خود را از همه آسفره و مخلفات  کردنجمعتهیه غذا آسان بود و گستردن و 

 

 انضباط مدرس 

طرح "ر را به عهده داشت ، در مدرسه انضباط خاصی بکار برد برای اولین با ساالرهسپزمانی که مرحوم مدرس نیابت مدرسه 

را به مرحله اجرا گذارد و نیز برای پذیرش دانشجو هم امتحان ورودی ، وضع کرد و در امر تحصیلی دانشجویان  "امتحان طالب 

. انتخابات تعیین نمایندگان مجلس  کردندمیکرد ، فوری حقوقش را قطع خیلی سخت گرفت . اگر یکی از آنان ساعتی غیبت می

کرد  و سخت مشغول فعالیت می شدیداًیکی از کاندیداها بود یکی از طالب برای انتخاب مدرس  شورای ملی نزدیک و مدرس هم

از کالس درس عقب ماند . طبق معمول مدرس دستور  چندساعتیتبلیغ برای انتخاب مدرس ،  درنتیجهمبارزات انتخاباتی بود . 

من این بود  تأخیرنزد مدرس رفت و گفت : استاد ، علت  داد که از حقوقش به همان نسبت کسر شود . طلبه مذکور ناراحت شد و

کردم ، چرا دستور دادید از حقوقم کم کنند ؟ مدرس پاسخ داد : آن امری است جداگانه و کاری که برای انتخابات شما تبلیغ می

  طبق مقررات باید حقوقت کسر شود . ایکردهمدرسه غیبت  ازماعی و بجای خود ولی چون تاست اج

 تگی و آزادگیآراس

واالی شهید مدرس شجاعت و شهامت است . او در طول عمر خود که همواره به مبارزه با ظلم و بیداد  هایویژگییکی از 

از مواضع خود  یاکردند ،ولی مدرس ذره سوءقصدن او جابهپرداخت ، از هیچ قدرتی نترسید دشمنانش چندین بار می

مرحوم مدرس به . «  کنممیمقاومت  تنهاییبهمن باشد ،....  برخالفاگر تمام دول دنیا »  : گفتمینکرد . وی بارها  نشینیعقب

، بدون نگرانی از به خطر افتادن موقعیت  و مال و جانش  درنتیجهدلیل قناعت و ساده زیستی که داشت ، از تعلقات وارسته بود . 

من نسبت به بسیاری از اسرار  بینیدمیاگر » اصفهان گفت : . روزی مرحوم مدرس به تعدادی از علمای  زدمی، حرف حق را 

. خواهمنمی، برای این است که چیزی ندارم و از کسی هم چیزی  زنممی پروابیو هر حرف حقی را  کنممیآزادانه اظهار عقیده 

  .«شویدمیخود را سبک کنید و توقع خود را کم نمایید ، آزاد  بارهماگر شما 

 نیایش

بود ؛ ولی  دادهازدسترا  چشمشیکناتوان گردیده و بینایی  سختیبه؛  گذرانیدمیشرایط را  ترینسخت "خواف " دگاهتبعیدر 

پرداخت . یکی از و مطالعه و نگارش می باخداملکوتی داشت و اغلب اوقات به راز و نیاز  ایچهرهبسیار شاداب و  ایروحیه

کند . چون نزدیک شدم، دیدم در گوشه باغچه تنها و آرام بروم و ببینم سید چه می: سعی کردم  گویدمی "خواف  "تبعیدیان 

. صبر کردم   کنندمیشده ، آن آیه را تالوت  صداهم او با درودیوار. با قدری دقت دریافتم  خواندمی "ختم امن یجیب  "نشسته ، 

که مملکت را  باشیدآمادهخواهد رفت  زودیبه رضاخانردک آقا برخاست ، سالم کردم . مرا شناخت و پاسخ داد و فرمود : این م

 نجات دهید . 
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 نماز شبش ترک نشد 

مدرس مجاهدی "در خاطراتی که برای عبدالعلی باقی نویسنده کتاب  –مشهور  –مرحوم شیخ حسن علی اصفهانی 

به اتاق ما  ایطلبه: روزی در نجف  گویدمیمرحوم مدرس  داریزندهشبکند ، در خصوص پارسایی و نقل می " ناپذیرشکست

. مدرس دست  شدمیشدیدی شده بود و مدت یک هفته تبش قطع ن سردردآمد ، من و مدرس هم حجره بودیم ، آن طلبه دچار 

شبش او قطع شد . تمام ایامی که با او بودم ، نماز  سردردبه پیشانی او گذاشت و آیه نور را قرائت کرد . با تمام شدن آن آیه تب و 

، مدرس هم  رودمیو تب شدیدی شده و به خدمت آقا  سردردکی از اهالی خواف در زندان دچار یترک نشد . من شنیدم که 

 .  یابدمیو او شفا  پوشاندمیاهن خود را به تن او رپی

 

 کرامات

ت نظر بود و اغلب غذای تح مأمورانداد زیادی از عسال در خواف در منزلی که فقط یک اتاق داشت ، توسط ت نهمدرس مدت 

. شهید مدرس در مدت تبعید  کنندمیاز خواف به کاشمر منتقل  1316ند . سرانجام مدرس را در سال دادمیمناسبی به او ن

به سبب خوفی که داشت تصمیم به شهادت او گرفت   رضاخانبود  مطالعهملکوتی مشغول عبادت و  ایقیافهشاداب و  باروحی

تا تو  مأموریم گویندمیو  روندمیقمری به سراغ آن عالم ربانی 1356رمضان  27 برابر با 1316در شب دهم آذر  مأمورانی روازاین

که با زبان روزه مشغول راز و رحوم مدرس درحالیم« بسیار خوب ،ولی بگذارید افطار برسد . : »  گویدمیرا مسموم کنیم . مدرس 

آرامش بر سر  باکمالها آگاه شده بود کند . وی که از نیت شوم آنچای درست می ها که مسافر بودندنیاز بود سپس برای آن

با مختصر غذایی که دارد  خواهدمیاست و  افطاررسد ! آری دیگر وقت به گوشش می مؤذنتا صدای دلنواز  نشیندمی اشسجاده

به نماز  زهرآلوداهلل مدرس پس از خوردن چای آیت . خورانندمیس رزهر در چای ریخته و به مد افطارموقع  مأمورینافطار کند . 

سالگی  62و وی را در سن  اندازندمیو به گردنش  بازکرده نمازخواندنرا در حین  وکند ، عمامه ااما چون سم اثر نمی ایستدمی

به  طور محرمانهبهازه را . جن رسانندمیطالب )ع( در محراب عبادت در ماه مبارک رمضان به شهادت همانند موالیش علی ابن ابی

  . سپارندمیایشان را در کاشمر به خاک  سروصدابیو  برندمیغسالخانه 

 خلوت سید از زبان خودش

روزانه  هاییادداشتو  هادرساز  –ار با محتوا و ارزشمند یبس حالدرعینمفصل ولی  چنداننه ایمجموعه ،کتاب گنجینه خواف

است که باید آن را نقطه عطفی در شناخت این مرد تلقی کرد . گنجینه خواف  انتشاریافته –شهید سید حسن مدرس  در تبعید 

در خفا مانده بود تا اینکه باالخره  هفتادسالند و بیش از گفتمیاز وجود آن سخن  هاسالاست که پژوهشگران  ایمجموعههمان 

شهید مدرس است ازآنچه  هاینوشتهدستمتی از متن قس ی. خاتمه گذردمی شما ازنظرآنچه در این بخش  درآمداز خفا 

ها اشتغال داشته است که اختصاص دارد به بیان دعاها و شرح اعمال و اذکاری که مدرس در دوران تبعید و حبس در خواف به آن

  گذردمی ازنظرتانمتن آن 

را به  سوءتفاهمسراغ نداشتم این پیش آمد و و سببی مربوط به مرتکبین  منشأنظر به اینکه از اول حدوث این حادثه پیش خود 

دی نسبت به خود و مقاصد نوعی و عمومی که همیشه در نظر داشتم تلقی نکرده از خداوند منان از  آن ساعت اول حرکت صبر ب

،  باطناًو  اً ظاهر. بعد از استقرار در محبس به خداوند سبحان ملتجی شدم که مرا  نمایممیو اجر نسبت به مصائب مسئلت نموده و 

دوازده ساعت را مشغول  روزشبانهنیتم بر این شد که در این  –در این محبس فقط و به خودش مشغول فرماید  و قصداً  عمالً 
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اعمال و اذکار مشتمل بر دوازده هزار مرتبه  اسماء مبارک خداوند جل و  اقالًکه  غیرهاو  واجباتاعمال و اذکار جوارحی باشم از 

 د . علی بوده باش

مرا از این گرفتاری نجات دهد . ولی  وتعالیتبارک. امیدوارم که خدای  امشدهو شکره تا این تاریخ به این نیت موفق  به حمداهلل

اختیار کامل از اعمال و اذکار و افعال و افکار ، قبل از رفتن  باحالتوفیقی که مرحمت فرموده باقی و زیاد فرماید تا انشاء اهلل تعالی 

 خود را برسانم . « موتوا قبل ان تموتوا »ار فانی به مقام رضا و تسلیم و امتثال امر از د

موفق شده و مصداق آیه  امنمودهمتمادی از خداوند مسئلت  هایسالامیدوارم که به مقام شهادت فی سبیل اهلل که  حالبااینو 

 واقع شوم آمین  ، آمین  ، آمین  یا رب العالمین .« عند ربهم   یرزقون  بل احیا "و ال تحسبن الذین قتلو ا فی سبیل اهلل امواتا»  شریفه

 امداشتهن اشتغال آاعمال و اذکار من در مدت حبس بر دو نوع است : یکی اذکار و اعمالی که در تمام مدت محبوسیت تقریبا به 

بعد از فراق از تعقیب نماز  -:  امداشتهمدت اشتغال در بعضی از اوقات مشغول آن بودم . اما آن اعمالی که در تمام  کهآن، دیگری 

بود مشغول نماز قضا از برای خود و جهت والدین و به جهت بعضی از  برآمدهیک ساعت و نیم از آفتاب  "که تقریبا صبح هنگامی

بلندی روزها و اختالف و به اختالف کوتاهی و  شدممیارحام ذوی الحقوق که تقریبا در خواب به لسان حال از من توقع کردند 

و لعن و  شدممیقضا مشغول آن  ززیارت عاشورا ، که بعد از فراق از نما روزشبانهم تا دو گذاردمینماز  روزشبانهاحوال از چهار 

 آوردم . سالم را در حال قدم زدن که مرسوم دائمی قبل از ظهر بود بجا می

مشغول  جملهلاخواندن هفت و یا چهارده مرتبه چهار قل ، در گوشه ای فی  بعد از فراق از نماز ، زیارت عاشورا و پس از  -

 که مشغول قدم زدن بودم . درحالی «ربی و اتوب الیه استغفراهلل» کردم و به صیغه و هزار دفعه استغفار می شدممیمناجات کردن 

اهلل . بسمکه بشود  هراندازهتا ظهر به  شدممی( پس از فراغت از استغفار در حال قدم زدن مشغول آیات خمسه اول سوره ) اقراء

و خاطر ندارم که   الرحمن الرحیم . اقراء بسم ربک الذی خلق . خلق االنسان من علق .  اقراء و ربک االکرم . الذی علم بالقلم ، علم االنسان مالم یعلم .

 .  خوابیممیده پس از صرف ناهار مشغول ادای فرضیه ش بعدازآنمرتبه شده باشد و  صدیکهیچ روزی کمتر از 

علیه اهللصلوات االنبیاخاتمیک هزار صلوات از برای یکی از چهارده معصوم ) از  هرروزی.  ورزیدممیعصر به ختم صلوات اشتغال 

ت قدم . این قسمت نیز در حال شدمیم که هر چهارده روز یک ختم کامل نمودمیالی حجه عصر عجل اهلل تعالی فرجه (  هدیه 

عصر از او  هرروزهو این آب را شربت صلوات نامیده   بردمفرومیو در آخر هدیه صلوات آب دمی خود را جهت استشفا  دزدن بو

 در این موفقیت .  مآوردمی جابهو شکر خداوند را  نمودمیاستفاده 

قوه اال باهلل العلی و العظیم افوض امری الی اهلل ان اهلل بصیر  وال الحولکان و مالم یشاء لم یکن و  ماشاءاهلل» ذکر  مرتبه  صدیکپس  از صلوات  

 خواندم .می تأملبا  "غالباًرا ) که موضوع بعض افکارم بود ( در حال قدم زدن  «العباد 

ه الغوث ، سه مرتبه ،  سه مرتب الزمانصاحبیا موالی یا » وقت تا مغرب بود  به امام زمان عجل اهلل فرجه توسل جسته :  هراندازهتوسل ، 

 الزمانصاحبیا موالی  یا حجه اهلل مظلوم المستغاث بک یا  اهللولیاالمان ، سه مرتبه یا موالی یا حجه ابن الحسن ، سه مرتبه ادرکنی ، سه مرتبه یا موالی یا 

آوردم با بجا می اگفته فریضه ر. مغرب اذان و اقامه  شدمیممکن  هرقدرکردم  در حال قدم زدن تا مغرب این ذکر را مکرر می  «

 تعقیب و زیارت مختصر . 

 یک ختم کامل شود . مرتبهیکم که هر دوازده شب گفتمیدر حال قدم زدن  «امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء » هزار مرتبه
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نشسته  مأمورینبا  "مجتمعا  هزار دفعه استغفار کرده منفردا یا بعدازآندر گوشه ای مثل قبل از ظهر مشغول مناجات شده  -

در حدود پنج الی شش از شب گذشته دراز  " غالباًیم . شدمیمشغول خوردن چای و امثال  آن شده  و در ضمن در تدارک شام 

مشغول  اوقاتبعضیکردم و در بجا  آورده و حساب  روز را میا کشیده و اعمال خواب را از قبیل شهادتین و استغفار و غیره هم

 برباید . مرا تا خواب شدممی «رب انی مسنی الضروانت ارحم الرحمین » ذکر 

،  نفوذناپذیری، صریح الهجه بودن ،  تیزهوشیبصیرت و   و شجاعتاهلل مدرس  به اوصافی چون شهامت تیآ کهعالوه بر این ، » 

 ستیزیستمصبرو استقامت ،  اعت طبع ،نظیر و قناعت و منساده زیستی و پرهیز از تجمالت ، عفو و اغماض ، بیان فصاحت کم

به مظاهر بیگانه ، اهل مناجات و عبادات ،  اعتناییبیتواضع ، نظم و انضباط ، عظمت خواهی برای وطن ،  وصف ، اخالص و غیرقابل

ن آتوصیف امام فرمودند القاب برای او کوچک است . و چه زیبا در  کهچنانبذل و بخشش برای مستمندان و ... آراسته بودند 

 عالم فرزانه فرمود : 

گ ما مرحوم مدرس ، که القاب برای او کوتاه و کوچک است ، ستاره درخشانی بود بر تارک کشوری که از ظلم زرشهید ب درواقع»

د درک کند . توانمیرا ن مقامعالیو تاکسی آن زمان را درک نکرده باشد ، ارزش  این شخصیت  نمودمیی تاریک رضاشاهو جور 

از بین ما رفته، بر ماست که ابعاد روحی و بینش سیاسی  سربلندیاوست و اینک که با  هایو فداکاریلت ما مرهون خدمات م

 «بشناسانیم ...بشناسیم و   بهترچهاعتقادی او را هر 

 شورای عالی فرهنگی آستان قدس رضوی .  دبیرخانهمدرس ( .  نامهدرسس ) اهلل مدرشهید آیت نامهویژهاسالمی آستان قدس رضوی .  هایپژوهشپژوهشگر بنیاد  –منبع . علی اسکندری 

 

 آقای شهید هایاندیشه -6

 اقتصادی هایاندیشه

 و خارجی اقتصاد به زیاد وابستگی از را دولت و مردم و شودمی محسوب جامعه هر پیشرفت مهم ارکان از شکوفا و پویا اقتصاد 

 زیادی هایتالش آن خودکفایی و ایران اقتصاد سازیبهینه برای مهم، اصل این به اعتقاد با سمدرّ شهید. سازدمی رها آن صنایع

. فراخواند کشور هایماندگیعقب جبران و جوییچاره به  را حکومت سردمداران و مردم مناسب، کارهایراه یارائه با و کرد

 .هست این عالم فقیه اقتصادی هایدیدگاه از بخشی زیر مطالب

 کارخانه ایجاد لزوم. 1 

 و ضعیف مردم برای کارآفرینی ضرورت بر بلندمدت و مدتکوتاه هایگذاریسرمایه در دولت نقش به اشاره با اهلل مدرّسآیت 

 و نموده تأکید سازندگی، و تولید مراکز و هاکارگاه ،هاکارخانه منافع از دولت و مردم شدن مندبهره برای تالش جامعه، پذیرآسیب

 یک اگر مثالً  بشود، هم مساعدتی و نشود گرفته مالیات هم او از و بسازد کارخانه بیاورد دارد، پول هرکسی اگر : »است گفته

 قرض شده اگر را دیگرش تومان هزار دو باید دولت دارد، کسر تومان هزار دو و تومان هزار دوازده بخرد خواهدمی  که کارخانه

 دوردست و خارج هایجابه هم و گیرندمی مزد و کنندمی کار جات عمله هم ببرد ، فایده شخص آن مه تا بدهد و بکند بکند ، هم

 (.«1) روندمین

 مردم بر سنگین مالیات تحمیل از پرهیز. 2 

 مانع را روش این او. بود مدرّس دیگر هایدغدغه مردم، وکارکسب اماکن و هاکارگاه تولید، مراکز به سنگین هایمالیات تحمیل 

 کنیم ترغیب و تحریص بایستی ما که است این امعقیده: »گفتمی و دانستمی سرمایه و کار صاحبان در فعالیت یانگیزه ایجاد
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 آن برکت از ایران اهل هم ببرد، منفعت خودش هم تا بسازد، کارخانه ببرد و ندهد چهار ده و دو ده( 2) ربح به دارد پول کس هر تا

 (.«3) ببرند منفعت

 ،اندنگذارده را خود قانونی سیر که مالیات فقره هفت دریافت به اشاره ضمن سخنانش از دیگری بخش در و دیگر زمان در سیّد 

 نیست خوب ،کنممی عرض لحاظ این به. نکرده طی را خود قانونی سیر چون است، غیرقانونی مالیات، از فقره هفت: »گویدمی

 خواهندمی چرا ،اندنگرفته حاال تا مگر کنیم؟ تصدیق چرا ما. گیردمی هم حاال دولت. بگیرد دولت کهاین ولو بدهد، رأی مجلس

 (.«4) نیست صالح ما تصدیق و تصویب بگذارند؟ رویش را ما تصدیق

 

 بیگانگان به وابستگی رفع برای گذاریسرمایه. 3 

 حکومت سران و مجلس نمایندگان به را آن که بود مهمی و مسلّم اصول از مدرّس شهید هایاندیشه و افکار در خودباوری 

 ازنظر ندتوانمی کشور در گذاریسرمایه همچنین و خود دینی و مّلی هویت برتکیه با ایران مردم بود، معتقد و کردمی گوشزد

 .شوند بیگانگان به کشور وابستگی مانع و کنند تأمین را جامعه و خود زندگی نیازهای اقتصادی

 وخرجدخل رد توازن. 4 

 و دولت مخارج و عایدات در هماهنگی ایجاد را مردم زندگی وضع بهبود و ایران پیشرفت اساسی هایراه از یکی مدرّس شهید 

 از استقراض او. کردمی تلقّی ضروری خارجی، مالی منابع از دولت شدن نیازبی برای را اساسی اصل این رعایت و دیدمی مردم

 داشته توازن و هماهنگ درآمدها با مخارج که دیدمی آن در را چاره و دانستمین مملکت و مردم صالح به را بیگانه کشورهای

 و کنیم؟ معین را خرجش یمتوانمی طور چه است؟ چقدر مملکتمان یمالیه که بدانیم باید ما: »بود معتقد رابطه این در او. باشد

 به محتاج و باشیم نداشته پول اگر ولی باشد کم هست، عدلیه مرکز در فعالً  که خرج همین که باشم کرده حل طوراین بنده شاید

 خواهیم کسر هم را مرکزی مشکالت همین کنیم، تهیّه و کنیم تحصیل خواهیممین که ممرها بعضی از شود الزم و شویم پول

 (.«5) نداریم یا داریم پولی دانیمنمی. نیست معلوم ما تکلیف تا... کرد

 بودجه درست دنش هزینه. 5 

 مورد ملّی شورای مجلس در که بود مواردی ازجمله حکومت مختلف هایبخش و ایران جاری کارهای برای اعتبار تخصیص 

 و گردیدنمی هزینه خود جای در موارد از بسیاری در بودجه این. شدمی ابالغ ربطذی هایدستگاه به  و ،گرفتمی قرار تصویب

 هایاستفاده با نیز ایوعده گردند محروم خود یحقّه حقوق از قشون باشند، ناراضی مردم. بماند باطل و عاطل کارها شدمی باعث

: گفتمی و بود مخالف دولت عواید و اعتبارات شدن هزینه نوع این با مدرّس شهید. آورند دست به ایبادآورده هایسرمایه نابجا

 خودم عید روز بنده[ را] امروز ،خواهممی[ بودجه] قشون کرور دو برای از من بفرماید و اینجا در بیاورد تشریف دولت اگر»

 باشد، ییالق خرج دینار صد بودجه تمام در اگر طورهمان. شودمی خرج خودش مصرف به پول این بدانیم باید ولیکن ،دانممی

 (.«6) شد ییالق خرج ملّت مال کرور یک بقری و مردند یخی بی و گرما این در پارسال مملکت این خلق. کرد نخواهم قبول بنده

 نسبت انتقاد ضمن و داشت ایویژه نظرات بود، میرپنج رضاخان با آن مسئولیت که جنگ وزارت اعتبارات پیرامون مدرّس شهید 

 پولی این یمگویمی امّا نیستیم، هم میلیون ده مخالف و نیستم جنگ وزارت مخالف ما: »بود معتقد وزارتخانه، این هدایت روند به

 ما درد به مارشال داریم مارشال هزار ما دارد، مارشال یک فرانسه مارشال، خرج نه شود نظام خرج باید شودمی گرفته که

 هزار ما قشون. کندنمی جنگ مملکت در مارشال. شود سرباز خرج باید شودمی گرفته که پولی. خواهیممی سرباز ما ،خوردنمی
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 »(.«7) شودمین قشون ،خرجشودمی گرفته که پولی این. باشد داشته مارشال هزار که قشونی با فممخال من و دارد مارشال

 (.«1) مارشال با مخالفیم ما و شودمی هامارشال خرج ، شودمی گرفته زیادتر چه هر واالن است کرور یک ماهی ما ، قشون مخارج

 خارجی استقراض از جلوگیری .6

 اصلی عامل کشور، موجود هایسرمایه انداختن جریان به برای داخلی استعدادهای از غفلت و انهبیگ کشورهای به وابستگی 

 هایدوره از بسیاری در بیگانه هایدولت که ایمسئله. است بوده خارجی هایبانک از پهلوی و قاجار عصر هایدولت استقراض

 را مملکت خرج» که اصل این به اعتقاد با مدرّس شهید. اندگرفته ایران دولت از فراوانی امتیازهای قرضه، چند اعطای با تاریخ

 که رسانممی دولت هیئت یعنی وزرا، آقایان عرض به: »داشت اظهار مجلس جلسات از دریکی(« 2)بدهد باید مملکت خود

 (.«10) کرد نخواهیم قرض دیناری مملکت جاری مخارج جهت به دیگر ما باشند مطمئن

 هاآن حقوق دقیق پرداخت و مردم از لیاتما صحیح دریافت. 7 

 انجام برای را آن صحیح دریافت بود، مخالف مردم به آن تحصیل و مالیات غیرمعقول دریافت با مدرّس شهید که گونههم آن 

 را آن است، شهر به متعلّق خرج یک» که داشت اعتقاد او. کردمی توصیه مردم، رفاهی لوازم و وسایل تأمین و شهری خدمات

 (.«11) شودمین خرج ،شودمی گرفته مردم از آنچه که است اینمسئله . بدهند شهر اهل باید

 و مردم به خیانت را آن و دانستمین کشور و شهرها آبادی صالح به را هامالیات گونهاین پرداخت از مردم کردن خالی شانه او 

 فروشانوطن و ملّت خائنین ،ورزندمی استنکاف مالیات ادای از و نددار بقایا که اشخاصی» بود، معتقد و کردمی تلقّی ایران

 (.«12) شدمین خارجی استقراض به مجبور دولت و شدمی دولت حوائج ند،رفعدادمی را خود مالیات اگر.هستند مملکت غیرمستقیم

 که اساسی مطالب از یکی من یعقیده به: »گفتمی و داشت تأکید دولت توسط مردم حقّ پرداخت بر مدرّس شهید این بر عالوه 

 را دیونش هم بگیرد، را مطالباتش هم باید دولت که است این ،شودمی دولت به مردم اطمینان اسباب و کندمی اصالح را مملکت

 دیون و بفرمایند اهتمام باید دوره این در ملّی شورای مجلس مساعدت با حاضر دولت که است این من یعقیده. کند ادا

 (.«13) بکنند رفع...  را عمومی دِین نای که بفرمایند اهتمام باید دولت... نمایند تأدیه را دولت عمومی و وصیخص

 خارج به ایرانی کاالهای صادرات و تجارت رونق. 8 

 بود یهایکارراه کاال، صادرکنندگان حقوق گرفتن نظر در و دیگر کشورهای به ایران کاالهای صدور تسهیل تجارت، وضع بهبود 

 :داشت حسُن چند ایشان ازنظر شیوه این. دانستمی ضروری مردم آسایش و رفاه برای شانایکه

 کشور؛ داخل به ارز جذب و صادرات یتوسعه. 1- 1 

 ؛ترگسترده کیفی و کمّی هایفعالیت به آنان ترغیب و داخلی تولیدکنندگان از حمایت. 1- 2 

 ایران؛ در گذاریسرمایه به دارانسرمایه تشویق و داخلی یهاسرمایه خروج از جلوگیری. 1- 3 

 آنان؛ حدّ از بیش فقر از جلوگیری و مردم زندگی بهبود. 1- 4 

 کشور؛ ماندگیعقب از جلوگیری. 1- 5 

 بیگانه؛ گران واسطه دست کردن کوتاه. 1- 6 

 کشور؛ اقتصادی نظام اصالح. 1- 7 

 ایران؛ به خارجی وریغیرضر کاالهای ورود از ممانعت. 1- 1 

 کشور؛ پایدار یتوسعه برای تالش. 1- 2 
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 .داخلی تولیدات به بخشیکیفیت. 1- 10 

... است محتاج ما مملکت: »گویدمی کشورها دیگر به ایرانی کاالهای صدور برای الزم شرایط تسهیل یدرباره مدرّس شهید 

 باشد،( 15) کتیرا و( 14) آنقوزه و قالی که هایصادرات فقره سه دو ینا از بنده یعقیده به ،...شود زیاد صادراتش است محتاج

 شاید بلکه است، ما مملکت مهم صادرات فقره سه این درواقع که آنقوزه و کتیرا و قالی الخصوصعلی. شود بسته گمرک نباید

 («16. )شود پیدا مملکت این در پول چهارتا و شود زیاد ما صادرات انشاءاهلل

: گویدمی دیگر کشورهای کاالهای مصرف از پرهیز و داخل تولید کاالهای به مردم نمودن قناعت جویی، باصرفه ارتباط در ایشان

 قدربه خارجه ی امتعه از شوند حاضر که است مردم خود یوظیفه این... کرد کم را مخارج که است این به منحصر کار این عالج»

 وارد، اجناس مقابل در باید ،برندمین که مفت ،برندمی بیرون ازاینجا که پولی اال و نندنک افراط زیاد و کنند استعمال احتیاج

 (.«17) برندمی پول عوضش ،برندمین جنس که داخله از. ببرند چیزییک

 لباس یتهیه برای و کندمی سفارش داخلی یهاکارخانه منسوجات از استفاده به را همه سخنانی طی دیگر جای در وی 

 از. باشد ایرانی هایپارچه از هاآن لباس باید دولت مستخدمین یکلیه: »داردمی اظهار ایرانی هایپارچه از دولتی تخدمینمس

 و ما اگر: »افزایدمی او ،(.«11) هست لباس آن به متلبّس که مادام شد، خواهد کسر حقوق بیست صدی ماده، این از متخلفین

 البته ایرانی، یالبسه خریداری به بودند مقیّد شوند،می نفر هزار چندین بربالغ و تندهس مملکت تمام در که مستخدمینی

 و است ایرانی کس هر(... 12) آوردندمی کارخانه و کردندمی خرج را شانهاسرمایه هم مردم و شدمی تهیّه هم جات کارخانه

 («20) باشد عقیده این صاحب باید کند، ترّقی مملکت که است این طالب

 کاالها، این. است بوده آگاه ایرانی اجناس کیفیت بودن پایین به مدرّس شهید که هست موضوع این گربیان جمالت این 

 بازرگانان و است هگرفتمین قرار ایران از خارج مردم موردپسند که اندشدهمی تولید ایگونهبه کتیرا و آنقوزه قالی، استثنایبه

 .اندکردهمی خودداری هانآ خرید از عوامل و تجّار

 کشور امکانات از مردم یهمه شدن مندبهره. 9 

 حاکمان بندی پای میزان. هست مطرح تاریخی هایدوره و هاحکومت یهمه در معموالً که است حسّاسی و ظریف نکات از یکی موضوع این 

 نکته این کرد، تصریح آن بر اساسی بسیار یمسئله این در توانیم آنچه طورکلیبه و است متفاوت نیز موضوع این به نسبت دارانسرمایه و

 همواره و است نشده فراهم مردم یهمه برای تسهیالت و هاسرمایه و کشور امکانات از یکسان یاستفاده یزمینه گاههیچ که هست

 .اندبودهن هم جامعه نیازمندان و قیرانف فکر به مواقع از بسیاری در و اندزیسته دیگران از ترغنی جامعه در خاصی هایگروه

 کنار را اشراف و لقب بعدمن: »... است گفته و کرده بیان را خود نظر ملّی، شورای مجلس در هایشسخنرانی از دریکی مدرّس شهید 

 (.«21) کنند وزندگی ببرند بهره مملکت این از مقدور قدربه باید فقیر، چه و غنی چه زیرا بگذارید،

 اقتصادی دلع. 11 

. ببرند بهره آن از میزانیک به باید و بودند مساوی جامعه امکانات برابر در همه او نظر در. داشت خاصی مفهوم و معنا مدرّس دیدگاه از عدل 

 معنی نای. شود هاهم آن خرج ،شودمی گرفته که هاییهم آن از. شود خرج مورد به و شود گرفته مورد از که است آن عدل: »گفتمی او

 (.«22) باشد ملّت آن نفع به که برسد مصارفی به ،شودمی گرفته که پولی ملّت از. است عدل

 علمی هایاندیشه

 کشور از خارج به محصّل اعزام و خارجی معلمان استخدام. 1 
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 در تنهانه او. داشت تأکید همگان مهارت و دانش از استفاده و آموزیعلم بر اسالمی، روایات و اخبار از دقیق گیریبهره با مدرّس شهید 

 سیّد. بود مندعالقه ایرانیان آموزش و خارجی معلمان استخدام خواهان بلکه نبود، قائل محدودیتی کشورها سایر هایتجربه از استفاده

 علم باید هستیم اروپا ومعل به محتاج که امروز: »کرد اعالم موضوع این بر تأکید با( 23) ملّی شورای مجلس جلسات از دریکی مدرّس حسن

 در وی ،(.«24) باشد او مخارج کرور یک سالی کهاین ولو بیاوریم، خارج از معلم باید که است این من یعقیده. بیاوریم خودمان مملکت به را

 عالم یک ده ،روندمی خارج به که شاگردانی یکلیه از اال و فرستاد معلمی برای شاگرد باید نباشد، ممکن اگر: »افزایدمی نطق این یادامه

 (.«25) است مملکت زبان به این و گردندبرمی و شده

 علم صاحبان و علم به دادن بها. 2 

 و نگرش نوع این. است بوده آن صاحبان و علم ارزش و به جایگاه توجهیبی تاریخی، هایدوره از بسیاری در ایران یجامعه مشکالت از یکی 

 نوجوانان، و کودکان ویژهبه آن، مردم که ایجامعه. است علم و دانش از آنان غفلت و مردم گرفتن فاصله رد مؤثری بسیار عامل بینش

 دادن سوق برای و بود تفکر این جدی منتقدان از مدرّس شهید. شد خواهد ماندگیعقب دچار مدّت دراز در ندارند، آموزیعلم به گرایشی

 همه بدهید، اثر ترتیب علم به اگر: »است گفته رابطه این در وی. داشت فراوانی هایکوشش ،تخصّص و دانش کسب و آموزیعلم به مردم

 (26.« )مانیممی عقب دنیا از و شودمین حل ما مشکل نکند، پیدا قیمت و قدر ما مملکت در علم تا. کنندمی پیدا تخصّص و روندمی

 ایران در دارالترجمه تأسیس. 3 

 این از وی هدف. دانستمی دارالترجمه تأسیس را، ایران به دیگر کشورهای علم و تجربه دانش، انتقال اساسی هایراه از یکی مدرّس شهید 

 او. ببرند مطلوب یاستفاده آن محتوای از بتوانند تا شود منتشر و چاپ ترجمه، ایران مردم زبان به خارجی هایکتاب که بود این اظهارنظر

 و علوم تمام: »... داشت اظهار عربی، زبان به گوناگون متون یترجمه و هجری چهارم و سوم هایقرن در شدهانجام اقدامات یادآوری ضمن

... نکند پیدا دارالترجمه تا مملکت این. کند پیدا عمومیت تا شود ترجمه مملکت اهل لسان به باید ،شودمی جلب مملکت سویبه که فنونی

 است مملکت احتیاج محل که صنایعی و علوم تا و کردندمی ترجمه عربی لسان به السنه سایر در را فنون و علوم که چهارم و سوم قرن مثل

 و رودمی مملکت ادبیات ،رودمی مملکت اخالق ،رودمی مملکت یمالیه بلکه. شودمین ما احتیاج رفع نشود، ترجمه مملکت اهل لسان به

 (.«27) آیدمین دست به چیزی هم عاقبت

 علم دریافت. 4

: » فرمودند که( ص) اکرم پیامبر سخن اساس بر او. ندارند آن دریافت برای محدودیتی مدرّس شهید دیدگاه از دانش و علم طالبان 

. آموخت را آن و نمود دریافت باید هست، هرکجا در علم داشت، عقیده و کرد توصیه همه به را دانش و علم فراگیری ،«بالصیّن ولو اطلبوالعلم

 ذکرشده هم اخبار در و است بوده این بر همیشه عجم و ایران اهل یوظیفه خصوصاً. کند جلب هست که هرکجا در را علم باید( 21) جاهل»

 جلب هست، علمی هر دنیا جای هر که است هاایرانی ی خاصّه صفات از این. نمایند جلب را هاآن ،باشدمیعل همناآسم در اگر که است

 (.«22) است زندگانی و معاش به متعلّق علوم کهاین یواسطهبه کند،می

 و شد جوارهم غیر و جوارهم کشورهای متخصصان و معلّمان جذب خواستار دولت، تشویق با خود سخنان از دیگری بخش در مدرّس شهید 

 مجلس در خود عمومی نطق در جی،خار معلمان جذب و شرایط واجد ایرانی تعدادی تربیت برای که کرد توصیف مهم را اقدام این یقدربه

 را دولت من: »... باشند داشته نیز نظارت و بگذارند باز را آنان دستِ و کنند کمک کار این در را دولت تا خواست نمایندگان از ملّی، شورای

 دول از مصالحی یواسطهبه حاال هستند، متخصصین و معلمین دنیا یهرکجا در بلکه ننماید، اکتفا نفر صد و دو یک، به کنممی تشویق

 (.«30) کنند جلب جوارهم غیر دول از ندارد، اقتضا جوارهم

 و معلم را هاآن و خواند نتیجهبی را آنان اقدام ،اندآمده ایران به زمان این از قبل که خارجی معلمین از دسته آن استخدام به انتقاد ضمن وی 

 «لمارسن یا» یک فقط. است نیامده بیاورد، علم ما مملکت در که متخصّصی و معلّم امروز تا: »است داشته اظهار و ندانست واقعی متخصّص

 روسیاهی به مبدّل را روسفیدی و آمدند بعضی اگرچه. شد مملکتش روسفیدی اسباب اتفاقاً که برداشت قدمیک مملکت این در و آمد
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 دیگر اال و نشد موفّق و برخورد مشکالتی به برداشت، مملکت این در یقدمیک و آمد روزی چهار همآن. بود «شوستر» دیگری. کردند

 (.«31) دانممین من شاید بود هم اگر. نماید اصالح و بیاید متخصّص یا مستشار یک که ندیدیم

 مطالعاتی منابع نمودن فراهم. 5 

 داشت، تکیه آن بر ایران مردم آموزیعلم برای مدرّس شهید که دیگری هایراه از یکی خارجی، کشورهای از معلم استخدام بر عالوه 

 را مطالعاتی منابع یتهیه کند،نمی نفی را خارجی متخصصان و معلمان جذب او اگرچه. است تخصّص و علم هر به مربوط هایکتاب آوریجمع

 به اگر و خوانندمی نفر هزار صد باشد، مملکت اهل زبان به کتب این اگر: »... است گفته و دانسته آنان نیاز رفع برای دولت اقدامات از یکی

 و نیست مملکت این در و است مملکت احتیاج که علومی و صنایع آن دارند میل معارف وزیر آقای اگر... نفر هزار باشد، دیگری زبان

 الزم هم اگر. کنند جمع ت،اس احتیاج محل که کتبی کنند سعی باید ببرند تمدّن و آبادی به رو هاآن یواسطهبه را مملکت این خواهندمی

 (.«32) کنند ترجمه را کتب آن و کنند حاضر هستند، مملکت در که هم را علم آن علمای بخواهند، هم متخصّص شده،

 امنیتی و نظامی هایاندیشه

 انسان هر آرزوی ،کوخاآب از دفاع برای روز هایسالح به مجهز و فعال ،کارآزموده نظامی قوای کامل، امنیت از کشور هر برخورداری 

 هایدیدگاه کشور امنیتی و نظامی نیروهای یجانبههمه شدن مستعد و ایران در امنیت برقراری برای مدرّس شهید. است پرستوطن

 :شودمی اشاره آن نمونه چند به که دارد ارزشمندی

 روز هایسالح به ارتش شدن مسلّح. 1 

 همواره مناسب هایسالح تولید و سازیاسلحه یهاکارخانه ساخت. بود مدرّس شهید وردانتقادم خارجی، هایسالح به ایران ارتش وابستگی 

 مجلس نمایندگان جمع در او که بود دیگری انتقاد کهنه، و قدیمی هایسالح خرید برای کشور یسرمایه شدن هزینه. بود او تأکید مورد

 که ترتیبی این با بنده: » است گفته خصوص این در وی. نمود حسّاس آن به نسبت ار نمایندگان سایر ذهن و برداشت آن از پرده ملّی شورای

 یک و رودمی خارج به ایران از هاییپول یک همیشه حاضر، کیفیت این با زیرا مخالفم، جداً است مرسوم و معمول اسلحه به راجع امروزه

 هر یا دولت این از بنده. خوردنمی کار به ابداً  دیگر صباح چند از پس که شودمی مملکت این وارد زیاد مخارج با قدیمی یکهنه هایاسحله

 یک که باشد هم مخارج هرقدر با ولو بریزد، شالوده یک یعنی. بنماید اسلحه ترتیب در یاساس سعی که منتظرم و امیدوارم دیگری دولت

 (.«33) کنند دایر ایران در باشد که هم خطیری مخارج هرقدر با کارخانه یک و دهند ترتیب اسلحه تأسیس برای اساسی

 ایران ارتش در سربازگیری. 2 

 استراتژیک نقاط و مرزی سرحدّات و اراضی به کشورها برخی تهاجم و خطرات بروز هنگام و مقطعی صورتبه ایران ارتش نیروهای تأمین 

 و ندشدمی ارتش جذب داوطلب صورتبه و دوره هر نیاز اساس بر سربازان. داشت وجود ارتش در تریکم دائمی نیروهای و گرفتمی صورت

 همه برای را سربازی خدمت انجام و بود مخالف سربازگیری شیوه این با مدرّس شهید. کردندمی دریافت حقوق کار، نوع و زحمات مقابل در

 که ترتیبی این با بنده و است لکتشمم محب و پاسبان و حافظ که هرکسی به متعلق است تکلیفی یک این. »... دانستمی تکلیف یک

 خواهممی بنده که است گرفتن نوکر مثل داوطلب سرباز زیرا. بودم مخالف دو هر با بوده، معمول داوطلب و( 34) بنیچه طریق به تاکنون

 خدمت خودشان مملکت به که بدانند الزم دبرخو اهالی یعنی. باشد مملکت افراد یهمه برای تکلیفی باید سربازگیری یمسئله کنم عرض

 (.«35) بکنند نظامی

 خارجی و داخلی امنیت. 3 

 ایمسئله ،هاراه بودن امن و مردم داشتن امنیت. نیست مناسبی یشیوه خارجه، یا داخله امنیت به سویهیک پرداختن مدرّس شهید ازنظر 

 تهاجم از خارجی ازنظر هم و نمایند برقرار را داخلی امنیت هم نبودند قادر هاآن. آمدبرنمی قشون یعهده از فقط وی اعتقاد به که بود

 است، داخله امنیت به مربوط که هم شوارع و طرق حفظ برای است، الزم مرتّب ینظمیه شهرها برای که طورهمان. »کنند جلوگیری دشمنان
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 قشون از... کرد پیدا وجود دیگری صورتبه و شد نحلم بعد و داشتیم ژاندارمری اسم به قوه همچو یک هم سابقاً که است، الزم امنیه یقوه

 (.«36) است مشکل خیلی آیدمی پیش که جنگی اتفاقات برای بودن مهیّا هم و کردن داخلی امنیت تقاضای هم

 از تمملک کردن حفظ یعنی است، مملکتی امنیت یکی. است راه دو از امنیت: »افزایدمی خود بیانات از دیگری بخش در مدرّس شهید 

 را خود ثغور و حدود تا باشد قدرتی و قوّت دارای مملکت که است نکته همین برای عمومی قشون گرفتن از نظر عمده البته خارجی، دشمنان

 (.«37. )است قوا تکمیل یمسئله نشده، و شود مراعات بود الزم که چیزییک لکن... نماید حراست و حفظ خارجی دشمنان تجاوزات از

 امنیت اثر در ردمم رفاه. 4 

 نیروهای و کارگزاران و دولت نقش مدرّس شهید. هست امنیت نداشتن وجود هاعلت این از یکی. دارد گوناگونی عوامل کشور در ومرجهرج 

 آن از باید دممر یهمه بود معتقد و کردنمی تائید را جامعه مردم از خاصی قشر برای امنیت تأمین او. دانستمی مؤثر مسئله این در را دولتی

 قسمت یک و ندارند آسودگی چندان مردم امروز که دارم تصدیق بنده: » است داشته اظهار خود یهانطق از دریکی او. باشند برخوردار

 قسمی کنیم باید. هستند صدمه در هاآن دست از همه تاجر، و کاسب ،رعیت فقیر، که بالاستثنا. است دولت جزء مأمورین دست از بزرگش

 دولت. هستند زحمت در ،اندواقع هاآن یحوزه در که مردمانی و است محلی بزرگان دست از قسمت یک. باشند راحت صدمات این از که

 کنممی عرض بنده کنم، خدمت خود موکلین به بخواهیم ما اگر و نرسد ضعیف به اشصدمه قوی که کند جلوگیری خودش قوای تمام با باید

 (.«31) کند فراهم مردم تمام برای از راحتی که کندقسمی باید دولت... است ایران لیاها تمام من موکلین که

 عدالت و امنیت. 5 

 نشدن اجرای در مهم بسیار مانع را مردم آسایش زدن هم بر در دولت مأمورین دخالت و ایران در امنیت شدن دارخدشه مدرّس شهید 

 دارای که کسانیآن شود، زیاد دولت یقوه و شود برقرار ایران در کامالً امنیت اگر داندمی داخ: »است داشته اظهار و دانسته کشور در عدالت

 همچنین و آورندمی فشار همهاین دولت مأمورین که امروز برخالف اما. کنند زندگانی ندتوانمی خوبیبه مملکت این در هستند، گوسفند ده

 (.«32) ندارد معنی و بریممی را آن اسم فقط ما است سال پانزده که عدالت نشدن جاری یواسطهبه

 را خود تفنگ هم نظامی و باشد امنیه امنیه،. باشد عدلیه عدلیه، باید: »گویدمی آن کنندگانتأمین و امنیت و عدالت با رابطه در او همچنین 

 (.«40) بدهد کشیک سربازخانه توی برداشته،

 بدن در خون یا امنیه قوّت. 6 

 دادن بها ضمن او. شود دیده تدارک مناسب سازوکارهای باید آن تأمین برای که است مسائلی ازجمله کشور در امنیت مدرّس، شهید ازنظر 

 جریان هاآن در خون اگر که داندمی بدن هایرگ در خون مثل را امنیه قوّت آن، سازیآماده و آموزش برای تالش و امنیتی نیروهای به

 (.«41) بدن در است خون مثل مملکت، در امنیه قوّت قطعاً: » گویدمی رابطه این در وی. افتدمی خطر به انسان حیات باشد، نداشته

 هوایی صنایع یتوسعه. 7 

 بودجه این مواد از یهایبخش با مدرّس ملّی، شورای مجلس در تصویب منظوربه آن شدنمطرح و جنگ وزارت یبودجه تخصیص از پس 

 خود شدید مخالفت مدرّس شهید که بود ایمسئله ترینمهم هواپیمایی و هوایی صنایع یتوسعه برای اعتبار نشدن بینیشپی. کرد مخالفت

 صنایع برای بودجه نشدن لحاظ علت و دانست غیرمنصفانه را آن تخصیص وزارتخانه، این یبودجه دانستن ناکافی ضمن وی. نمود ابراز را

 وزارت یبودجه بزرگ قسمت باید امروز. است پیش سال چهل مال بودجه این: »اظهار داشت بیاناتی وطی نمود سؤال مالیه وزیر از را هوایی

 جزء امروز... باشد هواپیمایی مال ترشبیش خرج جنگ، وزارت بودجه باید و رودمی هواپیمایی به رو دنیا امروز. باشد هواپیمایی مال جنگ

 (.«42) هوا به رودمی زمین از جنگ زیرا نیست، زیاد بشود، خرجش چه هر که تاس هواپیمایی خرج جنگ وزارت یعمده

 اجتماعی هایدیدگاه

 خدمتگزاری. 1 
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 حس وجود. دارند سروکار خاصی بخش جامعه یا مختلف اقشار با نوعیبه که است کسانی یهمه کار یالزمه مردم به رسانیخدمت یانگیزه 

 ،گیردمی صورت افراد به کمک باهدف که اقداماتی. کرد خواهد تقویت را مردم به خدمت یانگیزه ،فرد هر قلب و ذهن در خدمتگزاری

 مردم با که افرادی یهمه در را حس این مدرّس،ایجاد شهید. کندمی رضایت احساس خدمتگزار، شخص که است انسانی و زیبا یقدربه

 ایجاد مردم در را حس دیگر،این اسباب موعظه،یا به علم،یا به یا که است کرد،این باید که کاری:»و فرمود دانستمی دارند،ضروری سروکار

 (.« 43)کرد حفظ باید را قانون البته.کرد

 جوامع، در فساد بردن بین از بر عالوه کار این. کندمی تقویت یا آورد،می وجود به جهان یهمه در را صفا و صلح همنوعان، و مردم به خدمت

 خود سخنان از دیگری بخش در مدرّس، شهید. بود خواهد متعال خداوند رضای موجب و دارد همراه به خوشبختی و ادتسع انسان برای

 رفع هست مملکت این در که مفاسدی تا باشند خود مملکت به خدمت مشغول باهم باید همه هستند، ایران در که مللی تمام: »گویدمی

 «؟(44) کنیممین تقلید ،کنندمی دول سایر که خوبی کارهای سایر از چرا خودمان، ایکاره در مقلّدیم که ما دانممین ...شود

 سازندگی و آبادانی. 2 

 1346 سال 147 یجلسه در او. بود مدرّس شهید همیشگی آرزوی امکانات یهمه به هاآن شدن مجهّز و روستاها و شهرها وضع به رسیدگی 

 امعقیده بنده شخص: »... داشت اظهار شهر اوضاع به رسیدگی و تهران هایمغازه و امالک زسازیموردبا در ملّی شورای مجلس ق، ه( 45)

 و ظاهر حیث از باشد، اروپا( 46) قصبات و دهات مثل باید ایران هم دهات است، سهل که هم دیگر شهرهای است، سهل کهناتهر است، این

 (.«47) باشد روپاا مثل ایران قصبات و بالد تمام باید خوبی و مقبولی

 ملّی و دینی هویت تقویت

 دوستیوطن و خواهیوطن. 1 

 ایگونهبه خود کردار و گفتار در وا که است دلیلی بهترین آنان، کهن تمدّن و ایرانیان درخشان سوابق و پیشینه از مدرّس شهید آگاهی 

 آنان زندگی در آن نقش و دین همچنین،. نماید حسّاس بودن، ایرانی و دوستیوطن ملّی، هویت به نسبت را مسئوالن و مردم تا کندمی رفتار

 داشتن دوست و وطن به عالقه: شودمی یادآور است، بوده باطل و حق و زیبایی و زشتی بد، و خوب تشخیص برای روشنی چراغ همواره که را

 کنندمی اقدامی خود سرزمین مصالح برخالف مردم از ایهعد گاهی اگر و هستند برخوردار آن از کشورها یهمه مردم که است ایانگیزه آن،

 اقتصادی و سیاسی اجتماعی، هایموقعیت کسب و ثروت منصب، مقام، به رسیدن، جهت افراد این. است مالی و سیاسی مسائل دلیل به

 و اصلی احساسات از یکی را دوستیوطن و خواهیوطن ملّی، شورای پنجم مجلس جلسات از دریکی مدرّس شهید. کنندمی فروشیوطن

 ،کنممی خیال من: »گویدمی زمینه این در او. است نموده تأکید مسئله این به نسبت آنان پایبندی بر و دانسته نمایندگان اساسی

 بدانیم انخودم از و خودمان مثل هم را ارض آن اهل و بداریم دوست را خودمان ارض که است این گوییممی ما که دوستیوطن و خواهیوطن

 قائل احترام هم دیگر مردم وطن برای بلکه دهد،می اهمیت خودش وطن به تنهانه مدرّس که است موضوع این گربیان جمله این(.« 41)

 هیچ از باید آن آزادی و استقالل ارضی، تمامیت حفظ برای که دهدمی نشان و کندمی بیان مشخص صورتبه را ایران به بستگیدل او. است

 این میان از من و است من سرزمین جهان این یجاهمه: »نویسدمی خود هاییادداشت از دریکی مدرّس شهید. ننمود دریغ ششیکو

ایران  در و دارم خاصی یعالقه ایران به نسبت اسالمی، هایزمینسر میان از و دارممی دوست تربیش را اسالمی هایزمینسر ،هاسرزمین

 (.«42) است زیاد امبستگیدل ... اصفهان به نسبت هم

 هرکسی: »گویدمی که است زیاد یقدربه او در ملی هویت داشتن و خواهیوطن و دوستیایران حس وجود و ایران به نسبت مدرّس یعالقه 

 خوانیممی نماز او بر بود نمسلما اگر بعد. زنیممی تیر با را او ،(50) شاپویی خواه باشد، ایعمامه خواه بشود، ایران خاک وارد اجازه بدون

 (.«51) کنیممی چالش ،وگرنه

 ملیت و قومیت دیانت، حفظ. 2 
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 هر اصول و هانشانه آثار، آوردها، دست حفظ در باید ،هاآن یپذیرآسیب و تحریف از جلوگیری ،قومیت و ملیت دین، بقای برای تردید بدون 

 و ایرانی اصیل و واقعی یچهره زدودن برای اسالم، و ایران داخلی دشمنان حتی و بیگانگان از بسیاری امروز جهان در. شود تالش یک

 این خواهان آزادی و انپرستوطن و داشته وجود نیز درگذشته که مهمی بسیار یمسئله. کنندمی فعالیت مرموز و زیرکانه صورتبه اسالمی

 ایران مردم دیانت و ملیت ماندن مصون برای مشروطه عصر در که است کسانی ازجمله مدرّس شهید. اندنموده منتقل مردم به را نگرانی

 است، خودمان ملیت حفظ و قومیت حفظ و دیانت حفظ مقتضای که هاییقدمیک باید: »گویدمی بارهدراین او. شد فراوانی زحمات متحمل

 مبادا که شود جامعه خرابی اسباب این، از زیادتر مسئله نای که نگذاریم و ندهیم قرار کار این بر مقدّم را چیزیهیچ و کاری هیچ و برداریم

 (.«52) شود بدتر هستیم که زیروازاین ما حال نخواستهخدای و گردد مترتب ما بر تریعظیم ضرر یک

 دوستیوطن و خواهیوطن با فکریروشن و نوگرایی ارتباط. 3  

 از داشت، ضرورت جامعه و مردم ترقی و پیشرفت برای بلکه نبود، دینی هایآرمان و هااندیشه مخالف تنهانه که جدیدی الگوهای و نو افکار 

 یاندیشه و داشت توجه هاآن به اش مواضع اعالم در او که بود اساسی عامل دو مکانی، و زمانی شرایط. شدمی حمایت مدرّس شهید جانب

 .شدمین او ذهن در هاآن حذف سبب مخرّب و فکرانه روشن افکار که بودند هاییمالک دینی، و ایرانی هویت بُعد و بودنش ایرانی

 یکپارچگی و وحدت. 4 

 تفاوت ،دانستمی حکومت سران و گذارانقانون نمایندگان، ریزان، برنامه کار اساس را، اصول در همکاری و همدلی ،اتحاد مدرس شهید 

 طی ملّی، شورای دوم مجلس به ورود از پس مدرّس شهید. کند مطرح آزادانه را خود نظر باید کس هر بود معتقد و داشت قبول را هاسلیقه

 .شد نمایندگان سوی از مجلس جایگاه حفظ خواهان و کرد دعوت یکپارچگی و وحدت حفظ به را نمایندگان بیاناتی

 خواهیآزادی

 واقعی و منطقی مفهوم و معنا او زندگی نباشد، خورداربر آزادی از ولی باشد رفاه در هم هرقدر انسان. است کامل زندگی یک یالزمه آزادی، 

 .کند فعالیت همنوعانش و جامعه خود، رفاه برای د،توانمی آزادی نوع هر درست چارچوب در و مشروع هایآزادی پرتو در انسان. ندارد

 بودن آزاد ضرورت. 1 

 مرگ نباشد، آزاد انسان اگر. است آزادی زندگی، حقیقت: »گفتمی و دانستمی «آزادی داشتن» در را «زندگی حقیقت» مدرس شهید 

 (.«53) است یکسان اشوزندگی

 دنیا به رغبتیبی با بودن آزاد. 2 

 و درخواست کسی از است، رغبتبی دنیا متاع به نسبت که دانستمی نکته این در را بیان آزادی از خودش برخورداری دلیل وی همچنین 

 حرف هر و کنممی عقیده اظهار آزادانه اسرار از بسیاری به نسبت من اگر: »گویدمی رابطه این در او. است سبک بارش و کندنمی خواهش

 کنید، کم را توقع و کنید سبک را خود بارهم شما اگر ،خواهمنمی چیزی هم کسی از و ندارم چیزی که است آن برای ،زنممی پروابی را حقّی

 (.«54. )شویدمی آزاد

 آزادگی و نسانیتا حفظ. 3 

 هرگونه از انسان جان باید: »افزایدمی و داندمی «قیدوبند» هرگونه از شدن رها در را «آزادگی» و «انسانیت حفظ» دیگری بیان در مدرّس 

 (.«55) کند حفظ را خویش آزادگی و انسانیت مراتب تا باشد آزاد یقیدوبند

 عقیده بیان. 4 

 قانون حاکم و بگوید را خود یعقیده باید کس هر: »است داشته اظهار مجلس، نمایندگان به توصیه ضمن دیگری بیان در مدرّس شهید 

 ولو کنممی اظهار را خودم یعقیده من: »گویدمی دیگری جای در و(.« 56) شود عملی باید است، گفته اساسی قانون چه هر. است اساسی

 (.«57) باشد زمین روی مردم تمام با مخالف
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  زیربنای رشد و توسعه اقتصادی از نگاه شهید مدرس -7
 )ره(ادی شهید آیت اهلل سید حسن مدرسصمنبع: کتاب اندیشه های اقت

 ت.ی اسافتگینتوسعهمسئله  ،یکی از مسائل مطرح در ایران معاصر که در مواجهه با پیشرفت کشورهای اروپایی شکل گرفت

گرچه مباحث مربوط  اند.دادهیی ارائه هاحلم با توجه به زمینه های مطالعاتی و عملی خود راه صاحب نظران علوم مختلف هرکدا

 ،فرهنگی، سیاسی،ای از عوامل مختلف )اجتماعی. بلکه مجموعهشودینمی تنها به موارد اقتصادی محدود افتگینتوسعهبه 

و ه در این قسمت به اندیش د.شویمصلی توسعه جوامع محسوب های ااما اقتصاد یکی از پایه د.ریگیما در بر ه( رحقوقی و غیر

  ت.ی توسعه از منظر اقتصادی پرداخته شده اسهاراهی نظرات شهید مدرس در زمینه

ورود کاال از اروپا به ویژه پارچه و البسه بود. زمان شهید مدرس ی اقتصادی ایران در هایژگیویکی از  حمایت از تولید داخلی: -1

. له نگرانی بسیاری از اندیشمندان را در پی داشت. متعاقب آن طرح پوشیدن البسه وطنی در مجلس چهارم مطرح شداین مسئ

از آقایان  خواستمیم»مجلس چهارم فرمود:  161این مسئله ابتدا توسط شهیدمدرس پیشنهاد گردید. در این مورد در جلسه 

اگر بنا شود لباسشان را از  دیدهیمپول  هاآنو از مالیه ملت به  دیکنیممستخدمینی را که برای ادارات استخدام  سؤال کنم؛

از نظر ایشان پوشیدن « ؟دیآیمنقصی وارد  و چهیی که خود ملت تهیه کرده خریداری کنند چه عیبی خواهد داشت هاپارچه

اهل صنایع که »ن سرمایه از مملکتی ساخت داخل دو دستاورد به دنبال خواهد داشت. اول رشد صنایع و دوم خارج نشدهالباس

ایشان فقر و احتیاجی را که جامعه با آن مواجه است، ناشی از  «عبه ازدیاد صنای کنندیمفهمیدند صنایع ایشان طالب دارد شروع 

تولید که خود جامعه ایران توانایی  شودیمو در عوض پارچه، لباس و پوشاکی وارد کشور  شودیمکه سرمایه خارج  داندیماین 

وزرا و اعیان و درباریان و نمایندگان هم  دیگویمو  کندیمآن را دارد. در همین جلسه سخن مخبر کمیسیون فواید عامه را تایید 

یک ماده واحده قانونی گذرانده شود که عموم را ملزم کند به پوشیدن البسه  دیگویمی داخلی را بپوشند و حتی مدرس هالباس

بعد از مذاکره بین نمایندگان  م.نصیحت کنی میتوانیمکه ما نمایندگان حق الزام نداریم و فقط  کندیمنیز  تأسفوطنی. اما او ابراز 

عد از یک سال از اجرای این ب»پیشنهاد مدرس و عده ای دیگر از نمایندگان به صورت زیر قرائت و با رای اکثریت تصویب شد. 

و یا خود  شودیمدارات کشوری اعم از لباس که از طرف دولت به مستخدمین داده قانون کلیه ملبوس اوقات کار مستخدمین در ا

 « باید از منسوجات و مصنوعات ایران باشد. کنندیمتهیه  هاآن

مدرس در این رابطه . ی پیشرفت اقتصادی جوامع استهاراهحمایت از تولیدات داخلی و ایجاد زمینه های اقتصاد رقابتی یکی از 

اولیای امور البته از هیئت وزرا و وکالی ملت و سایرین باید کمال مساعدت را در این گونه : » دیگویممجلس دوم  313در جلسه 

 « د.رواج بگیرد و مقدم باش داخلمطلب بکنند و هم خودشان بر این بگمارند که اجناس 

مجلس  162پیرامون مسئله نفت شمال در جلسه  مدرس در خالل مذاکره استفاده از متخصصین داخلی جهت بهره برداری از معادن: -2

که چه خوب است که این معادن توسط خود مردم ایران به بهره  دیگویمو  کندیمچهارم به وجود معادن متنوع در کشور اشاره 
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گر ممکن شاید این ذخیره که از قدیم مانده است امروز موقعش است که اهل مملکت شروع به استفاده کنند و ا»برداری برسد. 

در مملکت ما کمتر معدنی باشد که وجود نداشته باشد و چیزی بهتر از این  کنمیمباشد تمام معادن را استخراج کنند. گمان 

شوند و شاید به توفیق خداوند بتوانیم کارخانجات و راه آهن و  مندبهره خدادادهی هانعمتنیست که خود اهالی مملکت از این 

در « م.االخره از تمام آنچه را که دنیای کنونی دارد و ما نداریم در مملکت خودمان ایجاد و تاسیس کنیعلوم و صنایع جدید و ب

که  دیگویمو  کندیم تأسفادامه مدرس از نبود اسباب و وسایل الزم و نبود متخصص و سرمایه الزم و نبود امنیت کامل ابراز 

 کم باید اصالح و تکمیل شود. کم

باید دولت در نظر داشته  ،رندیفقثروت مملکت ما که دفن است و مردم : » دیگویممعادن به اشخاص داخلی در مورد واگذاری 

 « مردم از این فقر و فالکت بیرون بیایند. واقعاًباشد که امتیازات بدهد به خصوص به اتباع داخله با شرایط سهله که 

که نباید امتیاز زیادی به  دیگویمکند و فعال باشد تاکید می هایرانیای اقتصادی به دست خود هاچرخبارها در مجلس بر اینکه 

شرکت  ،دهدیمامتیاز  ،دهدیمملکش را اجاره  ،نسان چه یک نفر باشد چه یک شرکت باشد چه یک مملکتا»د. دا هایخارج

یا اگر خودش  د.دهینمد اجاره اما اگر کسی ملک خودش را خودش بتواند زراعت کن د.در مواردی که خود نتوان د.کنیمتاسیس 

چون  دهندینمکما اینکه در دول اروپا معادنی که خودشان دارند امتیاز به جای دیگر  د.دهینممعدن کند اجاره ج بتواند استخرا

ها بصیرت و در کار اندکردهامروزه که مملکت ما که خیلی از آقایان به دول متمدنه ایاب و ذهاب  ،متخصص دارند ،لوازمش را دارند

 ،مال ما شیهایماهشیالت که  خصوصاً ،با دیگران شریک شویم میتوانینمی را زیهر چاست که ما  نیاگمان من  اند،کردهپیدا 

به این « ت.هیچ مقتضی نیس ،این جور چیزها را بیاییم امتیاز بدهیم م.آدم هم داری ،مال ما هم اصالًاثاثیاتش  ،مال ما اشرودخانه

 ی خارجی مخالفت کرد. هاشرکتا امتیاز واگذاری شیالت به ترتیب مدرس ب

در جریان مذاکرات پیرامون نفت شمال که شهید مدرس مسئله اولویت داشتن و تقدم خود  جلوگیری از خروج سرمایه از کشور:-3

که ما عقب  دیگویمد یعقوب یکی از نمایندگان مجلس به نام سی ،جهت بهره برداری از معادن را مطرح کرد هایبر خارجها ایرانی

علت عقب افتادگی ما این است که پولدارهای ما : »دیگویممدرس در جواب او  م.و توانایی بهره برداری از نفت را نداری میاافتاده

و محصلین ما هم که از زمان  میاافتادهو از این جهت ما از پول عقب  گذارندیمی خارجی هادر بانکی خودشان را هاپول

 «لم و صنعتی که به درد ما بخورد ندیدیم بیاورند.اند، عرفتهناصرالدین شاه تا حاال که هزاران نفر به اروپا 

ی اقتصادی بیان ماندگعقبایشان ورود اجناس خارجی و خروج سرمایه از مملکت بابت خرید اجناس خارجی را یکی از عوامل 

 ارجی به قدر احتیاج استفاده کنند و زیاد افراط نکنند.خ جامعهکه از  کندیمو به مردم پیشنهاد  کندیم

ی کارخانه کبریت سازی حهیالدر راستای توسعه صنعتی کشور  شهید مدرس هنگام طرح : ایجاد صنایع و تاسیس کارخانه در کشور-4

همه فقرا و  ،از عمله است مملکت ما پر»قانونی این کارخانه گفت: ح در خالل مذاکرات در لوای د.از لوایح آن دفاع کر ،تبریز

پس بایستی یک کاری کرد که کارخانجات زیاد شود تا این عمله جات هم  ،ما که کارخانه نداریم د.ضعیف و کارگر و عمله هستن

در این جلسه تاکید می کند که باید صاحب کارخانه مورد حمایت قرار بگیرد.مدرس در زمینه عمران و تهیه « د.منتفع شون

پول خود را به شکل نزول به  ،توسعه معتقد است که باید شرایطی در جامعه ایجاد شود که کسانی که پول دارند یهارساختیز

بلکه با پول خود به امور صنعتی بپردازند و کارخانه و صنعت ایجاد کنند تا هم خودشان و هم جامعه بهره ببرد:  ؛مردم ندهند

ما باید تحریص و ترغیب کنیم تا هر کس پول  م.ن را آباد کنیم و کارخانه بسازیی مملکت ما این است که امالکماهاضعفرعایت »

حتی « دارد به ربح ده دو و ده چهار ندهد، ببرد کارخانه بسازد تا هم خودش منفعت ببرد و هم اهل ایران از پرتو آن منفعت ببرند.
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گر هر کس پول دارد بیاورد کارخانه بسازد و از ا» د.کمک کن باور است که از کارخانه مالیات گرفته نشود و حتی دولت به او نیبر ا

و هم به  رندیگیمو مزد  کنندیماو هم مالیات گرفته نشود و مساعدتی هم بشود تا هم آن شخص فایده ببرد و هم عمله جات کار 

ت اصالح به کمیسیون پیشنهاد مدرس در مورد ماده ده مورد قبول قرار گرفت و جه« د.رونینمجاهای خارج و دور دست 

 برگشت. 

در جلسه حل اختالفی که بین حاج محمد حسین  ؛اهمیت و جایگاهی که مدرس برای ایجاد صنایع در کشور قائل بود باعث شد

پیش  ،نخستین کارخانه ریسندگی و بافندگی مدرن ت(ارخانه هفت دس)کء الملک دهش صاحبان کارخانه وطن عطاکازرونی و 

با حضور طرفین و مدرس و  ،ضاخان(سردار سپه)راین جلسه در منزل شخصی  .و در رفع اختالف بکوشد آمده بود شرکت کند

 آیرم و حاج معین بوشهری و حاج محمد حسین امین الضرب و اسالمیه تشکیل شد و اختالف دو طرف را حل کردند 

و بر این باور  کندیمعوامل رشد و توسعه بیان ز ارا یکی دیگر ن شهید مدرس راه آه راه آهن زیربنای رشد و توسعه اقتصادی: -5

و  داندیموی حیات هر مملکتی را مربوط به اقتصاد آن مملکت  د.است که بین راه آهن و رشد اقتصادی رابطه مستقیم وجود دار

 ،راه آهن هدایت کند هر کس که ما را به امتداد دیافزایمدر ادامه  ن.رشد اقتصادی و آبادانی مملکت را هم وابسته به راه آه

 ،خدمت بزرگی کرده است و قدم برداشتن در این راه به طوری که شروط سیاسی نداشته باشد و پشیمانی به دنبال نداشته باشد

 اولین وسیله نجات کشور است.

انجام بگیرد  مدرس راه آهن را از الزامات امور کشور می شمارد که هرچه زودتر ساخت آن باید شروع شود و هر ساعتی زودتر

خوب است که جوانب امر سنجیده شود و از جهات متعدد مورد  دیگویمدر تصمیم گیری در این گونه مسائل کالن  ت.بهتر اس

را  هانیاسیاسی، مصالح مملکت و مصالح اجتماعی  –ز جهت اقتصادی ا»د. بررسی قرار گیرد و مصالح کشور در نظر گرفته شو

اهلل  د؛ و انشاءفهمنیم هاآناشد و البته متخصصین که خیلی در این کارها عمر صرف کرده باشند یک کسی که تجربیاتی کرده ب

 «م.روزی بیاید که دارای خط آهن شوی

نه تنها مدرس بلکه بسیاری از رجال روشن بین و آگاه جامعه آن روز ایران به لزوم ایجاد راه آهن واقف بودند. لرد کرزن در کتاب 

یران نوشته است که تمام رجال و بزرگان ایران از شاه گرفته تا دیگران به اهمیت حیاتی راه آهن توجه دارند و ایران و قضیه ا

یی خواهد بود.در ایران الیحه احداث راه آهن در مجلس هاشرفتیپکه احداث راه آهن در کشور متضمن چه ترقیات و  دانندیم

راه آهن  از ساختنعبارت بود  ؛مطرح شد 1305اسفند  14مورخه  ،مجلس 67ششم مطرح شد. ماده سوم این الیحه که در جلسه 

الیه بر حسب مزبور موافق نقشه متخصص راه آهن که با تصویب مجلس شورای ملی استخدام شده و در تحت نظارت معزی

زبور که از دو نقطه خور مدرس پیشنهاد کرد به ماده سه این تبصره اضافه شود: راه آهن م د.ریگیم مدستورالعمل دولت انجا

در هر نقطه که  ؛ابدییمموسی و بندر جز شروع و بر طبق نقشه متخصص فوق و موافقت آن با صرفه و صالح مملکت امتداد 

نسبت به یکی از شهرهای مهم مثل اصفهان و غیره موافق تشخیص متخصص موقع پیدا کند بدون فوت وقت راه آهن به شهر 

ولی اگر هم  ن.راه آهن در مملکت حکم شرائن را دارد در بد:»فتگیمس در توضیح پیشنهاد خود مدر د.مهم نیز ساخته شو

 «  ا.نه حیات ر آوردیمدرست نرفت ممات را 

مدرس معتقد بود که مصرف بودجه باید اساس منطقی داشته باشد و بی مورد خرج  بی مورد خرج نشدن بودجه مملکت: -6

های بیجا انتقاد کرده و بر این عقیده بود که دولت باید به سوی کاهش هزینه ها حرکت کند تا یبنابراین از هزینه تراشد.نشو

با الیحه کمیسیون محاسبات مبنی بر  مجلس ششم 135هزینه اضافی بر اقتصاد کشور تحمیل نشود. در همین راستا در جلسه 
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شنهادی این بود که نظر به این که در سنوات گذشته مضمون الیحه پی د.بودجه روضه خوانی در مجلس شورای ملی مخالفت کر

و محلی  گرددیم( در سه روز آخر صفر در مجلس شورای ملی برقرار )عاقامه عزاداری و سوگواری حضرت خامس آل عبا

ه ک کندیمای را به مجلس پیشنهاد و درخواست مخصوص برای مخارج آن خارج از بودجه منظور بوده و در نهایت ماده واحده

و در  کندیممدرس با این الیحه مخالفت  د.مبلغ دو هزار و پانصد تومان از وزارت مالیه عالوه بر بودجه مصوب مجلس دریافت دار

 .«دالشهدایسا حاضر نیستیم یک شاهی بیجا خرج شود ولو در مصیبت حضرت م»: دیگویمخالل سخنان خود 

داند. در برای عموم کار نمی کنند را نیز یکی از موارد هزینه های نابجا  میشهید مدرس خرج کردن از بیت المال برای کسانی که 

من می گویم مال بیت المال عمومی مسلمین را نباید مفت به کسی داد. مذهب من » مجلس چهارم فرمود 31این زمینه در جلسه 

کند. این خالف ضرورت تمام ملل دنیاست هم همین طور می گوید که مال عموم را نباید به کسی بدهند که برای عموم کار نمی

که مال کسی را به کسی دهند که برای او کار نمی کند ... برای اینکه مال، مال عموم است و هرکس خدمت به عموم کند، مزد به 

 «      او می دهند.

رد نظر مدرس اقتصاد زراعتی و در زمینه رشد اقتصاد داخلی یکی از موارد مو: واگذاری خالصجات به مردم جهت رونق کشاورزی -7

که باید دقت نمود فالحت و زراعت را رواج  کندیمو تاکید  ،: مملکت ما مملکت فالحتی استدیگویمایشان  ت.کشاورزی  اس

تمام خالصجات در ایران خراب است و : »دیگویمسخن ز مدرس از خالصجات )خالصجات دولت و خالصجات انتقالی( نی د.دا

و این به واسطه خرابی خالصجات است. عقیده  شودینمو مردم بشود عشرش هم امروز عاید ت د از امالک عاید دولمنافعی که بای

و اگر بخواهند مردمان بیکار یک قسمتشان مشغول کار  ،من این است که اگر بخواهند زراعت در این مملکت اهمیت پیدا کند

که  کندیمدر ادامه یاد آوری « خالص شود باید به مصرف فروش برسانند.شوند و دولت هم از این مخارج خالصجات و خرابی آن 

هم مردم صاحب ثروت  ،اگر خالصه دولت را به مزایده بفروشند کنمیمخیر عرض  ،خالصه را مجانی به کسی بدهند مییگوینمما 

 دنبریمهم منافع آن را  ،شودیمهم مملکت آباد  ،شوندیم

که مسئله صادرات باید ساماندهی و  دیگویمکند، و بر حمایت از تولید کاالهای صادراتی تاکید میمدرس حمایت از صادرات:  -8

مروز که مملکت ما محتاج است مالحظه امور اقتصادی بشود، با این ا»نباید گمرک بسته شود.  هاآنقانونمند باشد و از سویی بر 

چون دو  م.بهتر این است که تکلیفی برایش معین کنی ،ادراتش زیاد شودکه محتاج است ص میدانیمکه مبانی این کار را هم همه 

گمان من این  نیبنابرا ،شودیمتراشیده  هاآنسه فقره صادرات داریم که اشکاالت زیادی چه در اینجا و چه در سرحدات برای 

و کتیرا باشد نباید گمرک  آنقوزهه قالی و ترتیبی داده شود و به عقیده بنده این دو سه فقره صادراتمان که ک همان طوراست باید 

اهلل صادرات ما  انشاءبلکه  ؛قالی و کتیرا و آنقوزه که در واقع این سه فقره صادرات مهم مملکت ماست الخصوصیعل ،بسته شود

 «زیاد شود، و چهار تا پول در این مملکت پیدا شود.

 

 زیارتگاه عاشقان-8

و آگاهی مردم از این جریان ، بر قاتالن و عامالن این حادثه لعن و نفرین فرستادند . از  1316آذر  دردهمبا شهادت آیت ا... مدرس 

ند ولی ساختمیبردند و ظاهر قبر را رفتند و در تاریکی شب گچ و آجر میهمان روز مردم کاشمر به زیارت قبر شهید مدرس می

 )ره(، مردم بر تربت پاک آیت ا... مدرس رضاخانو تبعید  1320ریور پس از وقایع شه.کردندخراب می هاآنشهربانی  مأمورانروزها 

 شدهنوشتهجمع شدند و به کمک هم قبر را تا ارتفاع یک متر از زمین باال آوردند و روی آن سنگ کوچکی نصب کردند که بر آن 
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یک  بابنایی رزند شهید مدرس مرحوم سید اسماعیل ف باهمکاری مردم کاشمر وهـ ش  1332.در سال « قبر آقای شهید » بود 

مرتفع  هایستوناین بنا تا پیروزی انقالب پابرجا بود . اوایل انقالب ابتدا بنایی با  شد. احداث اتاق و یک ایوان کوچک در جلو آن

 واقع نشد . موردقبولساخته شد که 

 حوادث در او مؤثر نقش و زاهد و متقی چهره این انقالبی ارزشمند و  خدمات پاسبه (ره) خمینی امام 1363در شهریور سال 

در وجهی  فرزانگی و شجاعت اسوه این رضوی، فرمودند که زیارتگاه قدس آستان فقید تولیت به خطاب حکمی طی تاریخی

  گردد احیاء  آن بزرگوار  باشخصیتمناسب 

 حکم صدور و( ع)الرضاموسی بن علی الطاف حضرت سایه در اسالمی جمهوری مقدس نظام برکت به 4/4/1373 تاریخ و در

 و  )ره(طبسی  واعظ اهللآیت حضرت وقت آستان قدس رضوی  تولیت به موسسه این تفویض بر مبنی رهبری معظم مقام تاریخی

به  سیاحتی و زیارتی جنبه بر این زیارتگاه  عالوه  ،رضوی قدس آستان معزز تولیت رئیسی اهللآیت حضرت توسط آن استمرار

 نگی منطقه مبدل گشته است.بزرگ فرهقطب 

در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در منشور هفتگانه آستان قدس رضوی مبنی بر خدمت به زائران، نیازمندان و 

مستضعفان و همچنین استفاده از ظرفیت عظیم فرهنگی آستان قدس رضوی در فضای عمومی کشور ، این موسسه مفتخر است 

های ارزشمند تولیت معزز گام برداشته و خدمت به زائران و مسافران و مجاوران و مستمندان و اهنماییتحت مدیریت توانمند و ر

 مستضعفان را در دستور کار خود قرار دهد..

 زائرین خدمت در اقامتی و رفاهی ،  فرهنگی ، عبادی تسهیالت و امکانات با و ارزنده و ماندگار خدمات با  اکنونهم این زیارتگاه

  اسالمی ، معارف و قرآن حوزه شش مختلف  و متنوعی را در یهانامهبر سالیانه و بوده شهید آقای مجاورین و( ع)رضا تحضر

 .  نمایدمی موقوفات برگزار و زائر تکریم  ، هنری و ، فرهنگی مذهبی انتشارات و ، تبلیغات دعا و نماز

 از . اندعبارتی این زیارتگاه هانامهبر ترینشاخصازجمله 

 متمرکز در شهرستان در زیارتگاه شهید آیت ا... مدرس)ره(  صورتبه* برگزاری نماز عید سعید فطر 

 مجاورین قدر با حضور گسترده زائرین و پرفضیلت هایشب* برگزاری 

 هیئات مذهبی در دهه اول محرم در زیارتگاه شهید آیت ا... مدرس)ره( 50جهت عزاداری بیش از  ریزیبرنامه* 

 عرفه با حضور گسترده همشهریان عزیز  پرفیضبرگزاری دعای ندبه کشوری پخش مستقیم از شبکه اول سیما ، دعای  *

دهه کرامت و بزرگداشت شهادت آیت ا... مدرس)ره( با حضور اقشار مختلف مردم شامل محافل ادبی و  هایبرنامهویژه* برگزاری 

 و ... هاهمایشتلف ، ی سنی مخهادهقرآنی ، مسابقات فرهنگی جهت ر

  المللیبین* برگزاری محافل انس با قرآن کریم در طول سال با حضور قاریان 

مختلف اعم از  هایگروههفتگی و ماهیانه جهت  صورتبه هانشست* برگزاری گفتمان دینی و معرفتی در قالب همایش و سلسله 

 بانوان قرآنی شهرستان ، دانش آموزان و ... 

 طول سال در مختلف  هایمناسبتخنرانان و مداحان برجسته کشوری در * دعوت از س

 مختلف هایمناسبتدر طول سال در  خوانیکتاب* برگزاری مسابقات متنوع فرهنگی و علمی 

 مختلف مشاوره خانواده و تحصیلی در کتابخانه شهید آیت ا... مدرس)ره( هایدوره* برگزاری 

 ماه مبارک رمضان در زیارتگاه شهید آیت ا... مدرس)ره( هایشبدر  دارانروزهنفر از  7000* اطعام حدود 
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 نفر روزانه 1000 بیش از * برگزاری جلسات ترتیل خوانی قرآن کریم با حضور

مختلف قرآنی ، هنری و آموزشی و همچنین و کالسهای آموزش علوم قرآن و  هایرشته* برگزاری کالسهای اوقات فراغت  در 

 حدیث آستان قدس رضوی اداره آموزش علوم قرآن و همکاری بامربیان مجرب  از گیریبهره مهدالرضا ویژه نونهاالن با دبستانیپیش

 در طول سال در زیارتگاه   آموزیدانشاردوی  130ی فرهنگی برای بیش از هانامه* بر

 س)ره(ی سنی مختلف جهت آشنایی با شهید آیت ا... مدرهادهکتب جهت ر تألیف* تدوین و 

 * بزرگداشت شعائر اسالمی ) ایام والدت و شهادت ائمه اطهار )ع( ، اعیاد ، ایام ا... ) وقایع سترگ انقالب اسـالمی( 

 با نماز مغرب و عشاء زمانهم* برگزاری مراسم ادعیه ، قرائت و تفسیر قرآن هر شب 

و پیشنهادات نو و سازنده در  از نظراتی مندبهرهو  راننظصاحب* تشکیل کارگروه فرهنگی با استفاده از کارشناسان فرهنگی و 

 ی فرهنگی سالیانههانامهبرگزاری بر

در کنار آرامگاه  او ، که در طول سال مورد بازدید هزاران زائر از اقصی نقاط کشور قرار                 بزرگوار شهید این اسناد و آثار موزه*

 اندیشه داشتن یک زندگی زاهدانه ،  از عین در که است مردیبزرگ آالیشبی و ساده گیزند عینی بر  گواهی . این موزهگیردمی

 . باشد مختلف ابعاد در جامعه راه چراغ و د الگوتوانمیکه حتی امروز هم   بود برخوردار مقامات عالی عرفانی نیز  و

 1600 حدود زیربنایی با منطقه علمی و فرهنگی وعهمجم ینترغنی  عنوان با( ره)مدرس... ا آیت شهید فرهنگی مجتمع کتابخانه*

 روزههمه ، برادران و خواهران مطالعه مجزای تاالرهای و ادواری نشریات ، دیجیتال بعامن  ، چاپی کتاب جلد هزاراندارای   ،مترمربع

 . باشدمی پژوهشگران و کنندگانمراجعه پاسخگوی

 ، ایرایانه ویژه خدمات ارائه و بصری و سمعی بخش ، روزآمد هایکتاب ، علمی یهامجله و نشریات ، مختلف مآخذ و منابع وجود

 . گشته است برخوردار خوبی بسیار جایگاه از و نظیربی منطقه در که آورده فراهم را غنی ایکتابخانه

 :هانوشتپی
. 8     .28 ص ،5ج همان،. 6     .521 و 559 صص همان،. 1   .554 ص ،2ج همان،. 4     .362 ص همان،. 3    .سود. 2   .363 ص مدرّسی، علی ،5ج تقنینیه، دوره پنج در مدرّس. 5 

    .گیاه نوعی. 54     .239 و 232 صص همان،. 53     .231 ص همان،. 52   .229 ص همان،. 55   .226 ص همان،. 51   .28 ص ،5ج همان،. 9      .همان. 2     .525 ص ،2ج همان،

. 25   .315 ص همان،. 21    .311 ص همان،. 59    .352 همان،. 52    .318 ص همان،. 58     .289 ص همان،. 56    .دارد صنعتی و دارویی مصرف که بیابانی گیاه نوعی شیره. 51

 پنج در مدرّس. 28     .583 ص همان،26    .همان. 21   .584 ص مدرّسی، علی ،5ج مدرّس، .24    .ق ه 5329 سال ،258 جلسه. 23       .482 ص ،2ج همان،. 22   .282 ص همان،

     .224 ص همان،. 31      .223 ص همان،. 29      .ندارد آگاهی و اطالعات موضوع چند یا موضوع یک در که است کسی کلمه، این از منظور. 22     .24 ص مدرّسی، علی ،5ج تقنینیه، دوره

 .415 ص همان،. 36   .411 ص همان،. 31        .سرباز تأمین سربازگیری،. 34    .411 ص همان،. 33       .232 ص همان،. 32    .همان. 35

 دوره پنج در مدرّس. 43    .411 همان،. 42     .414 ص همان،. 45    .556 ص مکّی، حسین ،4ج ایران، ساله بیست تاریخ. 41     .همان. 39     .262 ص همان،. 32    .همان. 38 

 علی ،2ج تقنینیه، دوره پنج در مدرّس. 48        .هاده ها، بخش. 46    .ش ه 5316 سال با مطابق. 41     .581 ص مدرّسی، علی ،5ج مدرّس،. 44     .21 ص مدرّسی، علی ،2ج تقنینیه،

    .592 ص همان،. 12      .همان. 15    .کاله نوعی. 11    .511 ص محمدی، لکم حمیدرضا دکتر عمومی، گذاریسیاست و مدرّس. 49      .539 ص همان،. 42      .412 ص مدرّسی،

 تهران، مدرس، سید حسن(5326)عباس رمضانی،: منبع    .584 ص همان،. 18      .583 ص همان،. 16      .همان. 11      .589 ص همان،. 14    .525 ص مدرّسی، علی ،5ج مدرّس،. 13

   .5326مدو چاپ ترفند، انتشارات
 


