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 تعاليبسمه
  

من وظيفه شرعي دارم كه در امور مسلمين دخالت كنم، اسم آن را سياست بگذاريد يا چيز ديگر، هرچه 

 1.نيستدهم، سياست در اسالم چيزي جداي از دين كند. من وظيفه خود را انجام ميباشد فرق نمي

«شهيد مدرس»  

 
 

  مقدمه 

سید حسن مدرس یکی از مفاخر دینی و سیاسی تاریخ کشورمان است که به حق نقش تاثیرگذار ایشان در دوران  ...اشهید آیت

و سیاستمداری آگاه به زمان و استوار در  های مختلف مجلس شورای ملی، به عنوان فقیهی توانامشروطه و پس از آن در دوره

های سالاند تونظیر از خود برجای گذاشت که مییبیان و رفتار خویش الگویی ب ،ای بود که با اندیشهراه اعتالی کشور به گونه

ر نوشتار دشد. نماینده تراز نظام اسالمی، برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان مجلس شورای اسالمی بامالک و معیار سال 

و در پیش بودن انتخابات یازدهمین دوره  اریخ معاصرکم نظیر ت حاضر به بهانه روز مجلس و سالروز شهادت آن نخبه

 مجلس و نماینده تراز بر اساس اندیشه وهای ویژگیمروری کوتاه بر به روش توصیفی تحلیلی  مجلس شورای اسالمی

 .شهید مدرس صورت گرفته استهای آموزه

   مجلس، منشا قدرت و  در راس همه امور 

و جایگاه مجلس در  س همه امور استأمجلس در رقدرت در نظام سیاسی است.  أمدرس مجلس منششهید در اندیشه 

ای باالترین مقام کشور را مورد سوال قرار دهد استیضاح تواند بدون هیچ ترس و واهمهای است که مینظام سیاسی به گونه

ای ما بر هر کس قدرت داریم. از رضاخان هم هیچ ترس و واهمه»گوید: ای برتر از آن نیست. او میو عزل کند و هیچ قوه

الوزراء را بیاوریم، سؤال کنیم، استیضاح کنیم، عزل کنیم. برای مجلسی  نداریم. ما قدرت داریم پادشاه را عوض کنیم. رئیس

 ای در مقابل ما که برای اصالحهای باشد ... هیچ قولهئتواند سلطنت را تغییر دهد، عوض کردن وزیر جنگ نباید مسکه می

 «.2تواند عرض اندام کندکوشیم نمیمملکت می

ه مربوط ب نکهیمهم اعم از ا لئاست و تمام مسا یمل یمجلس شورا ران،یتمام امور مملکت ا یبه اعتقاد مدرس کانون اصل

در مجلس شورا طرح و بحث شود. چون مردم و  دیکشورها با ریمربوط به عالم اسالم و سا ایکشور باشد و  یامور داخل

 یرمقامات لشگ نیباالتر یرا دارند، مجاز هستند و قادرند حت اولکشور نقش  یو اجتماع یاسیدر سرنوشت س ندگانینما

 3(293و  110: 1362 ،یکنند. )مک ضاحیرا است یو کشور
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داشتن مجلسی قوی و با عظمت  در گرو ملتعظمت و سرافرازی چنین مجلسی به هیچ وجه نباید تضعیف شود. چرا که 

داند آن هم نه هر قانونی بلکه اوال قانونی که مناط و مالک اسالمی ست. ایشان مهمترین کارویژه مجلس را قانونگذاری میا

 .1داشته باشد و ثانیا در جهت آسایش خلق و امور معایشه مردم باشد

  راز اسالمی  تشهيد مدرس الگوي نماينده 

) دوره دوم تا ششم  مردمدوره نمایندگی  5های شخصیتی واالیی برخوردار بود که در طی ویژگی مدرس از چنانشهید 

 راز نظام اسالمی از خود به جای گذاشت.تالگویی کامل و اثربخش از نماینده مجلس مجلس شورای ملی( 

 توان چنین یاد کرد:های الگویی ایشان را میترین ویژگیبرخی از مهم 

 

 
 مداری ممحوری و مردمردم - 

ها بسیار تعیین کننده است و این مردم هستند که به دولت  نظر شهید مدرس نقش مردم در تشکیل و پایداری حکومتاز م

و مجلس منتخب مردم است که به  کنند که به امورات آنها رسیدگی کندبخشند. مردم وکیل معین میو حکومت اعتبار می

اهمیت نقش و جایگاه مردم کند. همچنین و دولت را برای انجام وظایفش در قبال مردم تایید میدهد میی اعتماد أدولت ر

ما ولی نیستیم، وکیل هستیم و باید نظر موکلین »کرد: در اندیشه و منش شهید مدرس چنان بود که همواره تصریح می

                                                           
 30/3/92ی، آفتاب آنالین، اسیس شهیو اند استیعلم, س نهییمدرس در آ دیشه. سید ابوالحسن توفیقیان،  1

مردممحوریومردممداری-

.،قومیتومذهباهتمامبهشنیدنمشکالتعموممردمورفعآن،ازهرقشر-

مقدمدانستنمردمبررجالسیاسیوآنهارامحرمخوددانستن-

اهتماموتوجهبهمعیشتمردموآمادهسازیامکاناترفاهیبرایزندگیآنها-

دشمنشناسیومقابلهبااستعمارواستکبار-

ـبصیرتوهشدارنسبتبهراههاینفوذدشمن

آگاهیوهشداردربارهتوطئههایدشمنبرایآیندهکشور-

استبدادستیزی-

ـ ایستادگی در برابر تهدید و تطمیع

سادهزیستیوتاکیدبراستفادهازتولیدداخلی-

ـ استقالل شخصیتی

ـتوجهبهعدالتورونقاقتصادیورفاهمردم
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و ارتباط قوی و چهره به  دانستاز همین رو در حوادث سیاسی اجتماعی مردم را دخیل و شریک می و 1«خود را بدانیم...

چهره او با عامه مردم به نحوی بود که به راحتی عریضه و شکایت خود از امور کشور و مشکالت خویش را با او مطرح 

ردم به عنوان موکلین باید از امور سیاسی کشور و عملکرد . معتقد بود که مخانه او همواره به روی مردم باز بود کردند و درِمی

 2.شوند شان با خبرنماینده

 .قومیت و مذهب ،از هر قشر، مردم و رفع آنشنیدن مشکالت عموم اهتمام به  -

در منزل مدرس از او به خاطر اختالف بین نمایندگانشان با تجمع های مذهبی ای از اقلیتهای مجلس عدهدر یکی از دوره

های متعددی کند. در اسناد آن دوره مجلس نامهبرقرار میائتالف گری بین آنها مدرس با واسطهشهید کنند و جویی میچاره

اقعی ملت مطرح وجود دارد که در آن مشکالت خود را با این نماینده وشهرهای مختلف کشور خطاب به ایشان  از مردمنیز 

 کردند.

 مقدم دانستن مردم بر رجال سیاسی و آنها را محرم خود دانستن -

یلسپو به خانه مدرس آمد. مدرس با زنی که درخواست کمک م»ای از این موارد است: نمونهمالقات او با میلسپوی امریکایی 

خواهم آمد، او گفت: آقا در جایی خلوت می کرد. میلسپو قدری معطل شد. وقتی که مدرس به نزد میلسپوداشت، صحبت می

مطلبی محرمانه به عرض برسانم. مدرس گفت: من از هیچکس مطلبی پوشیده ندارم؛ هرچه دارید در حضور جمع بگویید. 

 3«وی مطلب خود را گفت و رفت. بعداً مدرس فرمود: عجیب است! این یانکی هم آمده بود ما را گول بزند.

 ها سازی امکانات رفاهی برای زندگی آنمردم و آماده عیشتماهتمام و توجه به  -

محمدباقر محسنی مالیری  ...اآیت توان نام برد.را می ساخت بیمارستان فیروزآبادیدر  آیت ا... مدرساز جمله اهتمام و نقش 

منزل خود دعوت کرد و مدرس روزی چند نفر را در » گوید:ت بیمارستان فیروزآبادی میدرباره ساخ ،از مالزمان مدرس

فرمود شما به این حقوق مجلس نیاز ندارید؛ پول را جمع کنید و یک بیمارستان درست کنید. همگی قبول کردند و 

... قسمت اولیه این بیمارستان ساخته شده بود که مدرس پیشنهاد کرد به نام فیروزآبادی  فیروزآبادی مأمور این کار شد

 4...« ختمان به عهده او بودنامگذاری کنند؛ چون زحمات سا

  مقابله با استعمار و استکبارشناسی و دشمن -

 و مخالفت با میق و روحیه مقاومت و ایستادگی او در برابر بیگانگانعشناسی دشمنمدرس،  شهیدهای از جمله ویژگی

توان به مخالفت شجاعانه وی با تنها از موارد مثال زدنی در این زمینه می است.آنان های استعماری قراردادها و معاهده

بود که با شجاعت تمام در مقابل  1919 استعماری رهبر مخالفان قراردادمدرس ابرقدرت آن زمان یعنی انگلستان اشاره کرد. 

 کنم در این قرارداد بد استآن چیزی که استنباط می»گوید: آن ایستاد. او در سخنانی درباره مخالفتش با این قرارداد می

اید ... این مثل این است که یکی بی شناسیمها استقالل ایران را به رسمیت میگوید ما انگلیسیکه می استهمان ماده اولش 

خواهد استقالل مالی و نظامی ما را از این قرارداد می»  5«شناسم...و به من بگوید سید، من سیادت تو را به رسمیت می

اما این  ؛ ...مستقل بماند هر چیزش باید دست ایرانی باشد. حالش، مالش، حیثیتش،  اگر بنا باشد ایران .دستمان بگیرد
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 ا...آیت ،عالوه بر این 1«اش...کرد: در پولش و در قوه نظامیقرارداد یک دولت خارجی را در دو چیز مهم مملکت ما شریک می

هرکس تمایل به سیاستی نماید : »کندمشخص می بیگانهمرزبندی خود را با طرفداران استعمار و بدون واهمه مدرس بارها 

ا(، )امریک )انگلیس( و چه رنگ آخر دنیا )روسیه( چه رنگ جنوب ود چه رنگ شمالبما یعنی ملت ایران با او موافق نخواهیم 

 2«کنم بنده بر ضد او هستم! صریحاً عرض می

 نفوذ دشمن هایو هشدار نسبت به راه بصیرتـ 

 شهیاند نیفرجام ا کرده و بارها متذکر شده است. او در سخنانیهای نفوذ و سلطه استعمار را به خوبی شناسایی راه مدرس

های ممکن است شمار کارخانه»کند: گونه بیان میرا اینمدعای غربگرایان آن دوره بود  که شدن و ورود به تمدن جدیدغربی

گدازی و کارخانه کاغذسازی پا نخواهد گرفت. درهای مساجد و تکایا به عنوان منع آهنسازی افزون گردد، اما کوره نوشابه

کرد فرنگی چیزی نیستند، به های خارجی که درواقع جز تحسینها و افسانهخرافات و اوهام بسته خواهد شد، اما سیل رمان

 های نسلکه پایه افکار را عقاید و اندیشهطوری ههای سینما به این کشور جاری خواهد گشت، بوسیله مطبوعات و پرده

در  ،های پوچ قرار خواهد گرفت و مدنیت مغرب و معیشت ملل مترقیجوان از دختر و پسر، تدریجا بر بنیاد همان افسانه

خواهد شد، مثل آنکه آن چیزها خالصه ها و مفاسد اخالقی دیگر عفتیهای عجیب آرسن لوپن و بیرقص و آواز و دزدی

 3«متمدن بودن است. الزمه

 کشورهای دشمن برای آینده توطئهآگاهی و هشدار درباره  -

 ای که بیستها روی مهرهبدان! انگلیسی» گوید: مدرس در آخرین دیدار با فرزندش در محل تبعید خود در خواف میا... آیت

توانیم تصمیم مورد امروز خودمان هم نمی کنند؛ ولی ما درسال دیگر در این مملکت حکم خواهد کرد، از هم اکنون کار می

کت توانیم مسائل مملبگیریم. هر وقت که ما شعور و آگاهی و هوشیاری پیدا کردیم و متکی به غیر نشدیم، آنگاه، ما هم می

ی تکاند، این است که ما مها به ما تحمیل کردهخودمان را حل کنیم. از مسائل بزرگی که مردم گرفتار آن هستند و خارجی

به غیر هستیم. همه چیز را باید از غیر بخواهیم: اسلحه، پوشاک و خوراک. همه چیزمان بستگی به غیر دارد. زمانی این 

 4«مملکت موفق خواهد بود که متکی به خود شود و هر وقت که اتکا به خود پیدا کرد، آن روز، روز نجات مملکت است. 

 استبدادستیزی -

استبدادستیزی او بود. او سردمدار مخالفان طرح  هایبارزترین نمونه مستبدان زمانه با حاکمان ظالم و مخالفت

بود و به شدت با طرح تغییر سلطنت از قاجار به پهلوی مخالفت  خواهی رضاخان، طراح استیضاح رضاخان در مجلسجمهوری

 ون به خطر افتادن استقالل و تمامیت ارضی کشور را در آن می دید.چکرد 

 تادگی در برابر تهدید و تطمیعایس -

او بود که وی را در برابر  مناعت طبع درونیراز نظام اسالمی تهای شاخص مدرس به عنوان الگوی نماینده گیاز دیگر ویژ

که خود روزگار مدرس را درک کرده بود درباره ناکامی رضاخان در  )ره(کرد. امام خمینیهر گونه تهدید و تطمیع مقاوم می

توان او را با مرحوم مدرس روزگاری گذراند و فهمید که با هیچ چیز نمی (رضاخان)او »فرمایند: تطمیع و تهدید مدرس می
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ع های رضاخان برای تطمیره تالشسید فخرالدین جزایری از مالزمان مدرس دربا ...اآیت «قانع کرد؛ نه با تطمیع، نه با تهدید.

رضا شاه میل دارد که باب مراوده را با شما باز کند »پردازد: خدایار گفت: مالقات سرلشگر خدایار و مدرس میذکر مدرس به 

و به هر طریق که شما بپسندید با شما روابط حسنه داشته باشد. هر امری را که در امور مملکت بفرمایید اطاعت خواهند 

از  مدرس پس« اند که نزد شما باشد و به هر مصرفی که صالح بدانید برسانید.ضمنا مبلغ صد هزار تومان فرستادهکرد. 

 1«ها را هم ببر اگر اینجا بماند کالً به مصرف نابودی رضاخان خواهد رسید.این پول»... گوید: توضیحاتی در جواب وی می

هم بر ایشان کارساز نبود. مشهور است که سفیر انگلیس چکی را توسط شخصی برای مدرس  تطمیع استعمارگرانحتی 

نند. کبرند بانک و تبدیل به پول میشود، چک را میفرستاد. وی پرسید این چیست؟ آورنده چک گفت: این چک نامیده می

پذیرم! ار شتر در روز روشن چیزی را نمیمدرس با صدای بلند خندید و گفت: به آقای سفیر بگویید من جز سکه زر آن هم ب

 2خواهد آبروی ما را در جهان ببرد.پیغام را به سفیر رساندند و وی خندید و گفت: این سید می

 و تاکید بر استفاده از تولید داخلی زیستیساده -

راه امین حضور، دو خانه،  نزدیک سه»داند. خصوصیات نماینده مجلس می زیستی را یکی ازمدرس از همان ابتدای امر ساده

کنند. مدرس منزل دو وپنج ریال به وی عرضه مییکی دو اتاقه با اجاره ماهی سی ریال و دیگری سه اتاقه با اجاره ماهی سی

دهد: بلی، آنچه استقالل و کنی؟ جواب میجویی میصرفه کنند آیا مبلغ پنج ریالکند. از او سؤال میاتاقه را انتخاب می

خواهم محتاج کسی باشم. باید برنامه زندگیم را طوری تنظیم کنم که برد، احتیاج است. من نمیعقیده را از بین می آزادی و

کار "در کتاب خود با عنوان  ،ایران در امریکا مالی مستشار ،یلسپوم 3«محتاج به کسی نشوم و این زبان تند و تیزم آزاد باشد.

ر د ست که برای پول ارزشی قائل نیست.شهرت مدرس، بیشتر در این ا»: است درباره مدرس چنین نوشته "امریکا در ایران

تعدادی کتاب و یک مسند، چیز دیگری در آن وجود ندارد. لباس روحانیون  ،کند که جز یک قالیچهای زندگی میخانه ساده

دی است فاضل. در مالقات با او محال است کسی تحت تأثیر سادگی و هوش و قدرت رهبری او قرار پوشد و مررا می

فس ن نیتا آخر یرونیمبارزه ب دانیقرار داد تا بتواند در م شیهارا در رأس برنامه خود الیبا ام زیست مدرسشهید  4«نگیرد...

یم پروایرا ب یو هر حرف حق کنمیم دهیاز اسرار آزادانه اظهار عق یاریاگر من نسبت به بس» :دیگویم ویاستقامت کند. 

آزاد  د،یو توقع را کم نمائ دیاگر شما هم بار خود را سبک کن .خواهمیهم نم یو ازکس رمندا یزیآن است که چ یبرا زنم

تولید داخل و پرهیز از مصرف جویی و قناعت کردن مردم به کاالهای ای بر صرفهمدرس تاکید ویژه عالوه،هب 5.«دیشویم

دهد و بر تهیه لباس های داخلی سفارش میکاالهای دیگر کشورها دارد. تا جایی که همه را به استفاده از منسوجات کارخانه

د. از باش یرانیا یهااز پارچه شانلباس دیدولت با نیمستخدم همه»کند: های ایرانی تاکید میپارچهمستخدمین دولتی از 

 6«باشد.یحقوق کسر خواهد شد، مادام که متلبّس به آن لباس م ستیب یماده، صد نیاز ا نیمتخلّف

                                                           
 154ص ، یمرکز اسناد انقالب اسالم ،یعموم یگذاراستیمدرس و س ،یمحمدملک درضایحم  .1

 87ص ، 1364تهران معاصر،  خیدرخشان تارمدرس ستاره  .2

 32ص  ،همان منبع .3
   123ص  ،همان منبع ،یمحمدملک. 4

 10/9/95 ما،یصدا و س یخبرگزار ،یندگینما یالگو ا... حسن مدرس، تیآ دیشه.  5

 همان منبع..  6
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 استقالل شخصیتی -

شود. به حقیقت مدرس در استقالل شخصیتی نماینده مجلس یکی از وجوه ممتاز هر وکیلی در خانه ملت محسوب می

های قدرت و ثروت او را به چنین مدرس به دستگاه باالترین درجه آزادگی و استقالل شخصیتی قرار داشت. عدم وابستگی

ها در الوزرا و چهل، پنجاه وزیر را دیدم و رد کردم، اگر هر کدام از اینمن ده رییس» گوید: جایگاهی رساند. مدرس خود می

رم. ندا مجلس مدعی شد که مدرس یک توقعاتی از من کرده است، آن شخص خیلی مرد است. یک کاغذ در هیچ کابینه

دارد؛ های خود پرده از این آزادگی و استقالل شخصیتی بر میاما مدرس در یکی از نطق 1«ام.هیچ تقاضایی از کسی نکرده

زنم، برای آن پرده میکنم و هر حرف حقی را بیاگر من نسبت به بسیاری از اسرار آزادانه اظهار عقیده می» آنجا آمده است: 

 شوید... بایدخواهم. اگر شما هم بار خود را سبک کنید و توقع را کم نمایید آزاد میهم نمیاست که چیزی ندارم و از کسی 

جان انسان از هرگونه قید و بندی آزاد باشد تا مراتب آزادگی خویش را حفظ نماید. وقتی کسی به دنیا دل بست باید بنده 

، استقالل و آزادی انسانی را فدای جهان و جهانیان گاه راضی نیستم به خاطر خود و هوای دلمردم جهان گردد و من هیچ

 2«کنم.

 و رفاه مردم عدالت و رونق اقتصادیتوجه  به  ـ 

و  اولویت اصلی است به عنوان یکی از ارکان حفظ استقالل و اقتدار و تمامیت کشور اسالمی، اقتصادشهید مدرس از نظر 

گیری از ضرورت جلو باشند.اقتصاد کشور و رفاه مردم و دولت باید با تمام وجود به فکر بهبود  مجلسویژه هب ن کشورمسئوال

های مهم شود که وی همواره در نطقالمال عمومی باعث میجا و حساسیت باالی شهید مدرس نسبت به بیتهای بیخرج

و آن را خالف  صی دولتیان به شدت انتقاد کندهای شخو از خرج خود در مجلس خطاب به نمایندگان این مهم را یادآور شود

المال عمومی مسلمین را مال بیتگویم من می»گوید: مجلس ششم خطاب به نمایندگان می 135در جلسه  .داندعدالت می

ند. کداد که برای عموم کار نمی گوید که مال عمومی را نباید به کسیطور مینباید مفت به کسی داد، مذهب من هم همین

 یشترش به مناسبات شخصی بوده است.اند، کمترش برای مصرف عامه و بدر این مدت، آن مقدار عمومی را که به مردم داده

ها شود. این معنی شود، خرج همانهایی که گرفته میعدل آن است که از مورد گرفته شود و به مورد خرج شود. از همان

 3.«ملت باشدشود، به مصارفی برسد که به نفع آن عدل است. از ملت پولی که گرفته می

 کالم آخر 

 ع،یطمو ت دیدر برابر تهد یستادگیا ،یزیاستبدادست ،یزیو دشمن ست یشناسدشمنبصیرت دینی و علمی،  ،یدارمردم

 یهایژگیاز جمله و، توجه به برقراری عدالت و رفاه اجتماعی و حفظ استقالل کشور یتیو استقالل شخص یستیزساده

 اریعمتما ندهینما کی یو عمل، الگو شهیاو را در اند توانیرهگذر م نیحسن مدرس است که از ا دیس ...اتیآ دیبرجسته شه

  دانست. یاسیو س ینیو رجل د

ن دوره مجلس شورای اسالمی را در پیش داریم و این یبا توجه به این که در روزهای پایانی سال جاری انتخابات یازدهم

های شاخص شهید مدرس رسد مروری بر ویژگیمجلس نخستین مرحله انتخاب مردم در گام دوم انقالب است به نظر می

اشد. موثر بتواند هم برای انتخاب شوندگان و هم برای انتخاب کنندگان نماینده تراز جمهوری اسالمی میبه عنوان الگوی 

                                                           
 10/9/97، مرکز اسناد انقالب اسالمی، مجلس یندگیمدرس در دوران نما دیشه یرفتار یالگوها.  1

 158ص  ،یمرکز اسناد انقالب اسالم ،یعموم یگذاراستیمدرس و س ،یمحمدملک درضایحم.  2

 16/7/97، مرکز اسناد انقالب اسالمی، مدرس دیو عمل شه شهیدر اند مردم گاهیجا  . 3
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کنندگان از مسئولیت و وظیفه دینی و انقالبی و میهنی خود در انتخاب نمایندگان شایسته بدیهی است درک درست انتخاب

گیری مجلسی تواند نویدبخش شکلگ تاریخ کشورمان میهای الگویی این شخصیت بزرسی از ویژگیأچنین جایگاهی با ت

 تر و کارآمدتر و پاسخگوتر در هر دو حیطه قانونگذاری و نظارتی باشد. با کیفیت

  
  

 


