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Abstract
From the very first days of Ayatollah Seyyed Hassan
Modarres assassination, reactions to it began. During
the first Pahlavi era, the government objected to
placing any sign that would identify his grave. These
oppositions were questionable. The result of this news
boycott was the transmission of "Mr. Shahid"
narration among Kashmar people. Factors
strengthened several narrations of "Mr. Shahid" from
the beginning to the arrival of Ayatollah Ali Meshkini
(1300-1386 AH). The narration published by
Ayatollah Modarres became more powerful among
kashmar people after his assassination. The time of
Ayatollah Meshkini's exile led to discovery of
Ayatollah Modarres political personality; which
caused the expansion of the narrative of "Mr. Shahid".
Gradually, new dimensions of the personality of
Ayatollah Modarres were introduced. Our
understanding of the question of why and how the
shrine of Modarres became the focal point of the
numerous protesters is that "Mr. Shahid`s" narrative
during the years 1316 to 1357 AH was so influential
that he could play a historical role in the ongoing
developments in the years close to the Islamic
Revolution in Kashmar. Ali Modarresi in the book
Modarres Mard-e Rozgaran has a brief reference to
Ayatollah Modarres among the people of Kashmar as
"Mr. Shahid", but in this particular issue no scientific
research has been done. In this descriptive and
analytical study, which its data are based on archival,
library and oral history, An attempt is made to address
the impact of the narration of "Mr. Shahid" in
advancing the Islamic Revolution model in Kashmar.
Keywords: Ayatollah Modarres, Mr. Shahid,
Kashmar, Islamic Revolution.
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چکیده
از همان نخستین روزهای قتل آیت اهلل سید حسن مدرس واکنشها
 در دوران پهلوی اول؛ حکومت با گذاشتن هر. .به این قتل آغاز شد
 ایرن.گونه نشانه ای که باعث شناسایی قب وی شود مخالفرت نمرود
 نتیجه این بایکوت خب ی نقل و انتشرار.مخالفتها سؤال ب انگیز بود

 مقومرا ی دنرد روایرت.روایت "آقای شهید" میان م دم کاشم برود

-6831 "آقای شهید" را از آغازش ا ورود آیت اهلل علری مشرکینی
 روایت انتشار یافته از آیت اهلل مدرس پس از.) حکیم بخشید6811

 در دوران.قتلش روز به روز قوت بیشت ی در بین م دم کاشم یافت
 انکشافی از شخصیت سیاسی آیرت اهلل،بعید آیت اهلل علی مشکینی
"مدرس شد؛ که باعث وسعت یرافتن کر ن روایرت "آقرای شرهید
. به دریج ابعاد جدیدی از شخصیت مدرس شناسراند شرد.گشت
دریافت ما از سؤال د ایی و دگونگی بدیل م قد مدرس بره نقهره

کانونی معت ضان متکث این یافته است که؛ روایرت "آقرای شرهید" در

ش آنقدر اث گذار شرد برود را. 6831 ش ا. 6861 طی سالهای
بتواند ب حوالت در حال ج یان سالهای نزدیک به انق ب اس می
 علری مدرسری در کتراب.در کاشم به ایفای نقش اریخی بپر دازد

مدرس م د روزگاران اشار کو ا به اط ق عنروان "آقرای شرهید" از
 اما در این موضوع خاص هیچ،زبان باشندگان کاشم به مدرس دارد

 ش میگ دد در این پژوهش.پژوهش علمی صورت نگ فته است
،وصرریفی و حلیلرری کرره داد هررای آن مبتنرری برره روش آرشرریوی

کتابخانهای و اریخ شفاهی است به رثثی روایرت "آقرای شرهید "در
.پیشب د الگوی انق ب اس می در کاشم پ داخته شود
. انق ب اس می،  کاشم، آقای شهید، آیتاهلل مدرس:کلیدواژهها
 مهدی بذرگر:* نویسنده مسئول
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 .1مقدمه

نسبت به درگذشت این عالم دینی یافتند در قدس

آیت اهلل سید حسن مدرس از جمله ده های

بخشی و جهت دهی به اندیشههای م دم و هم اهی و

سیاسی فعال در حوالت در حال گذار اریخ معاص

همدلی با این عالم دینی بسیار مؤث بود .قتل مظلومانه

ای ان بود .وی با ا مام حصی ت خود در نجف،

این سید بزرگوار که جسته و گ یخته انتشار یافته بود

دریس در م اکز علمیه اصفهان را ب پیشنهاد

به صورت یک روایت شفاهی زبان به زبان بین م دم

س پ ستی شیعیان هند جیح داد و پس از صویب

منتش شد و به این

یب روایت "آقای شهید" به

متمم دوم قانون اساسی وسط علما به عنوان یکی از

دریج به ک ن روایت "آقای شهید" بدیل شد.

پنج فقیه ط از اول ب ای نظارت ب قوانین مجلس

در دوران بعید دو روحانی مب َّز – آیت اهلل علی

شورای ملی پیشنهاد شد .صورت مذاک ات شش

مشکینی  ، )6831-6811آیت اهلل عبدالک یم ربانی

مجلس شورای ملی به خوبی

شی ازی  -)6811-6816در کاشم و به خصوص

حکایت از ف است و بصی ت سیاسی وی مینماید.

با همت آیت اهلل علی مشکینی ،انکشافی از

البته اعتماد به نفس آیت اهلل سید حسن مدرس در

شخصیت سیاسی آیت اهلل سید حسن مدرس شد؛

شخیص و موضع گی یهای سیاسی ،آن دیزی نبود

که باعث وسعت یافتن ک ن روایت "آقای شهید"

که باعث خشنودی بسیاری باشد .لذا دای منتقدان و

گشت .به دریج ابعاد جدیدی از شخصیت آیت اهلل

بود.

سید حسن مدرس شناساند شد و ک ن روایت

با س ب آوردن رضا خان پس از کود ای  6911ما

"آقای شهید" را به عاملی مؤث ب ای ایفای نقش

شاهد دوری و نزدیکیهایی بین رضا خان و آیت اهلل

اریخی ،در حوالت در حال ج یان سالهای

سید حسن مدرس هستیم .مدرس در شمار بی باک

بدیل ک د.

دور پ مخاط

مخالفانش از دای همفک ان و دوستانش ف اخ

ین منتقدین رویه خودکامه رضا شا آ ی ق ار

نزدیک به انق ب اس می در کاشم
ثثی معنوی "آقای شهید" با

ش آیت اهلل علی

داشت .ام ی که به بعید آیت اهلل سید حسن مدرس

مشکینی و ط بی که به دنبال ایشان روانه قم شد و

به خواف انجامید .مدرس پس از  1سال بعید در

با شکل اس م انق بی آشنا شدند ،جنبه سیاسی

خواف به کاشم منتقل و ق یب دو ما بعد در  61آذر

علنی و عیانی یافت .م قد آیت اهلل سید حسن

 6861مقتول و جناز اش در نهایت اختفا و بیخب ی

مدرس در کاشم ؛ در ج یان مبارزات منتهی به

در مکانی دور افتاد از شه و در میان اراضی

پی وزی انق ب اس می سال  31به مکانی ب ای

کشاورزی مدفون گشت .روایتهای شفاهی همگی

جمع معت ضان بدیل شد .بسیاری از مبارزین از

در ممانعت شه بانی از گذاشتن نشانهای ب س قب

طیفهای سیاسی و فک ی مختلف با پایگا های

مدرس و خ یبهای مک ر ه گونه نشانه -ای که

اجتماعی بعضا متناقض متاث از نفوذ معنوی م قد

گوا ب محل دفن آیت اهلل سید حسن مدرس باشد

آیت اهلل سید حسن مدرس بودند .عکسهای

حکایت دارد .از همان ابتدا در ذهن عموم این گونه

معدودی که از این گ دهماییها ب جای ماند است؛

جای گ فت که سیدی بزرگوار در این مکان دفن

صاوی کسانی را نمایش میدهد که اگ ده در

گشته است .نوع م گ ایشان و لقی ای که م دم

عکس در کنار هم جمع بودند اما در صحنه اندیشه
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و منش سیاسی از هم فاصله داشتند آرشیو عکس و

پ وژ مذکور  111ساعت و حاصل مصاحبه با 641

سند موز آثار و اسناد شهید آیت اهلل مدرس.)6831 ،

نف است که با محوریت موضوع اریخ معاص

حال جای این سؤال مه ح است که د ا و

شه ستان کاشم صورت واقع گ فته است .عقیب

دگونه م قد آیت اهلل سید حسن مدرس به عنوان

موضوع مدرس ،هموار از محورهای مورد ع قه

نقهه کانونی اعت اضات بدیل شد .به نظ میرسد

نگارند در طول ضبط مصاحبههای انجام شد بود

هنوز در این ب هه زمانی جز عد معدودی؛ بسیاری

است .مجموعه مذکور را می وان در آرشیو کتابخانه

با اندیشههای پویا و زند این روحانی اث گذار در

آستان قدس رضوی و موز آثار و اسناد آیت مدرس

حوالت اریخ معاص ای ان آشنایی و باور راسخ

ب ای استفاد بیشت م حظه نمود .در موضوع پیش

نداشتند .در واقع افکار و منش سیاسی ب خی ازآنها

رو

ش گشته به مصاحبههای معم ین ،مهلعین و

با اندیشههای آیت اهلل سید حسن مدرس همخوانی

فعاالن سیاسی  -مذهبی شه ستان کاشم ا کا شود.

نداشت و بلکه در ناقض آشکار بود .ده دالیل و و

پی امون موضوع آیت اهلل مدرس مقاالت بسیاری

زمینههایی باعث بدیل م قد آیت اهلل سید حسن

نوشته شد است.از جمله کارهای علمی درخور

مدرس به نقهه کانونی جمع معت ضین گ دید .در

می وان به مقاله م ئی وانی با عنوان مدرس و

پاسخ به سؤال مه ح شد ؛ این ف ضیه مه ح

رویدادهای جنگ جهانی اول  ،)6831مؤلفههای

میشود که ک ن روایت "آقای شهید" که پس از قتل

ف هنگ سیاسی شیع در اندیشه و سی سیاسی آیت

آیت اهلل سید حسن مدرس شکل گ فت ،به عنوان

اهلل مدرس زاهد غفاری هشجین  ،)6811جامعه

یک روایت خب ی جا افتاد در نزدیکی ذهنی و

مهلوب در اندیشه فقهی-سیاسی شهید مدرس

قلبی م دم کاشم نقش بسند ای ایفا نمود .در واقع

عبدال ضا فاضلی  )6813و نیز ب رسی اندیشههای

ک ن روایت "آقای شهید" آنقدر قوی و اث گذار

شهید مدرس از نظ سیاستگذاری عمومی حمید

شد بود که وانست در حوالت در حال ج یان

رضا ملک محمدی  )6839اشار ک د .اما ب رسی ثثی

سالهای نزدیک به انق ب اس می در کاشم به

نفوذ معنوی آیت اهلل سید حسن مدرس در حوالت

ایفای نقش اریخی بپ دازد.

محلی اریخ کاشم در مقهع زمانی انق ب اس می

مصاحبههای مورد استفاد در این پژوهش،

موضوعی است که ا به حال کسی به آن نپ داخته

گزینشی از میان پ وژ های اریخ شفاهی شه ستان

است .در این مقاله هدف آن است ا ثثی نفوذ معنوی

کاشم بین سالهای  6819ا  6811است که ب ای

آیت اهلل سید حسن مدرس در ج یان انق ب اس می

بخش اریخ شفاهی کتابخانه آستان قدس رضوی و

در کاشم مورد ب رسی و واکاوی ق ار گی د.

موز آثار و اسناد آیت اهلل سید حسن مدرس وسط
نگارند انجام شد است .کتابخانه آستان قدس

 .2آیت اهلل سید حسن مدرس از تبعید به خواف

رضوی با هدف ممانعت از به ف اموشی سپ دن

تا قتل در کاشمر

خاط ات شفاهی مناطق مختلف خ اسان ،به ثبت و

رضا شا بعد از قبضه ک دن قدرت ،مام رقبا و

ضبط این خاط ات مبادرت ورزید است .مجموع

دشمنان احتمالی و خه ساز خود ،و نیز
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شخصیتهایی دون آیت اهلل سید حسن مدرس را

کاشم و قتلش ظ ف مدت کو اهی بعد از انتقال به

به گوشه و کناری پ اکند نمود اط عات99 ،شه یور

یک محیط کودکی که باشندگانش شناختی نسبت

 )6896و در نزاعی که بین رضا خان و آیت اهلل سید

به این زندانی مسلول نداشتند با هدف س به نیست

حسن مدرس در ورودی راه وهای مجلس ا فاق

ک دن او در گمنامی بود.

افتاد بود وی بیپ د اع م داشته بود «شما محکوم

به نقل از آقای عظیمیان ،نامههای کودکی از

کمان:6814 ،

مدرس به شخصیتهای منهقه ارسال گشته بود که

)31؛ ام ی که به سال  ،6811با ریختن به خانه

نشان از

ش مدرس در ار باط گ فتن با اشخاص

مدرس محقق شد مدرس .)11 :6833 ،این بار دیگ

و محیط پی امون خود است .پیش از آنکه

اوضاع متفاوت شد بود و مدرس نمی وانست

مدرس در ایجاد حلقههای ار باطی با بی ون از

دون دیگ بارها پیش بینی کند که به زودی

محبس خود مستم شود و به نتیجه ب سد ایشان به

ب خواهد گشت مدرسی .)14 :6814 ،مدرس بیوقفه

قتل رسید .جناز ایشان در نهایت اختفا و بی خب ی

پس از طی منازل و وقفگا هایی به خواف بعید

در مکانی دور افتاد از شه و در میان اراضی

گشت؛ اما اج ای این حکم ،زمان و مکان مناسبی را

کشاورزی مدفون گشت مدرسی.)131 :6814 ،

میطلبید که ا سال  6861ب ای رضا شا ف اهم

روایتهای شفاهی همگی در ممانعت شه بانی از

نشد .رضا شا پس از  6869از یک ف د دیکتا ور به

گذاشتن نشانهای ب س قب مدرس و خ یبهای

یک مستبد مام قامت خودکامه مبدل شد .وی نه

مک ر ه گونه نشانه ای که گوا ب محل دفن آیت

نها وقعی به حلقه مشاورین و اط افیانش

اهلل مدرس باشد حکایت دارد فی وزآبادی6819 ،؛

نمیگذاشت بلکه دیگ حیات منتقدین و مخالفین

نورانی6818 ،؛ واعظی )6811 ،قتل م موز و دفن مخفیانه

محبوس خود را نیز ب نتافت و سعی در حذف

ایشان و حوادث آ ی همگی مه ثییدی ب صحت

فیزیکی آنها نمود مکی .)116 /9 :6831 ،آیت اهلل

روایتهای شفاهی مذکور است .از همان ابتدا در

مدرس پس از حدود  1سال بعید در خواف به

ذهن عوام اینگونه جای گ فت که سیدی بزرگوار

کاشم منتقل شد .صمیم به انتقال او دقیقا با نیت

در این مکان دفن گشته است .نوع م گ آیت اهلل

ف اهم ک دن ش ایط ب ای از میان ب داشتن وی هم ا

سید حسن مدرس و لقیای که م دم نسبت به

بود .ش ح بازجوییهایی که از قا لین آیت اهلل

درگذشت این عالم دینی یافتند در جهت دهی به

مدرس در طی حدود  1ما در روزنامه اط عات

اندیشههای م دم و هم اهی و همدلی با این عالم

انعکاس یافته بود کام گویای نیت دستاندرکاران

دینی بسیار مؤث بود.

به م گ هستید» مکی686 /8 :6819 ،؛

قتل آیت اهلل مدرس در انتقال ایشان به کاشم

ش

دندین بار ع یم و نشانههایی که باعث

میباشد .وی  99آبان به کاشم رسید و بعد از

ب جسته شدن این مکان گشته بود وسط ماموران

استنکاف اقتدار رئیس شه بانی وقت کاشم در

حکومت از میان ب داشته شد بود .رژیم پهلوی

اج ای قتل او و دستور یافتن جهانسوز و خلج در

اص ار زیادی ب ای امحای ه گونه ع متی که باعث

 61آذر  6861از میان ب داشته شد .انتقال او به

شاخصسازی قب آیت اهلل مدرس میشد ،داشت.
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لذا به شدت در مقابل این ساخت و سازها موضع

پس از شه یور 6891در پی فضای باز سیاسی و پس

گ فته بود .این خ یبها از نخستین نشانههای

از مقیم شدن سید اسماعیل ف زند آیت اهلل مدرس از

حدس و گمانهای احتمالی رژیم پهلوی در

 6889ف صتی جدید ب ای شناساندن آیت اهلل مدرس

ثثی گذاری آیت اهلل مدرس بود و خب از

س

در نزد افکار عمومی م دم کاشم ف اهم گشت.

حکومت پهلوی از ثثی معنوی مدرس پس از

در ج یان دادرسی م گ آیت اهلل مدرس در

م گش ب افکار عمومی میداد .به همین دلیل بود

روزنامه اط عات که ب ای « نوی افکار» اط عات،

که با نمایان شدن م قد آیت اهلل مدرس مخالفت

 8 ،6896مه ) و در پی دنبال گی ی قتلها و حبسها

صورت گ فته بود .ام ی که احتماال باید با

ی غی قانونی دوران استبدادی رضا شا ب گزار شد

حساسیت و جلب وجه بیشت م دم به مدفن آیت

کلمه قتل ب ای آیت اهلل مدرس به کار گ فته شد

اهلل مدرس هم ا شد باشد .اص ار رژیم ب خ یب

است .به کار گی ی این کلمه نشان میدهد م گ

قب وی باعث شد در ذهن باشندگان این سؤال

آیت اهلل مدرس از همان نخست غی عادی و در

مه ح شود که؛ مگ صاحب این قب ده کسی است

افکار م دم باعث ب انگیختن امواجی از شک و

؟ روایتهای شفاهی همه خب از حوادثی میدهد

دید گشته بود .ه دند ماج ای دادرسی حت

که شوق و ع قه ود م دم نسبت به این مکان را

ثثی اعمال نفوذ حاکمیت به گونه ای هدایت شد

مینمایاند حسینی.)6818 ،

که م کبین به کمت ین حد از مجازات ب سند .این

بعد از شه یور  6891با رفتن رضا شا فضای

مظلومیت انعکاس یافته در روزنامهها به مانند د اغ

سیاسی مساعدی ف اهم شد ،ا در گوشه و کنار پ د

ف وزانی در دل و ذهن کسانی که شناختی بسند از

از قتل و کشتارهای خارج از عدالت و قانون دور

آیت اهلل مدرس داشتند باقی ماند.

استبدادی رضا شا ب داشته شود و زبانها و قلمها
در اج ای عدالت و حق به ح ک درآید .محمد

 .3ساخت و پرداخت کالن روایت "آقای شهید"

رضا شا که از به خت نشسته و با مشک ت

از نخستین اقدامات صورت گ فته که حکایت از

عدید ای مواجه شد بود ب ای مب ا ک دن خود از

وجه به آیت اهلل مدرس و نفوذ دریجی بُعد معنوی

اقدامات غی قانونی پدر؛ دست به یکس ی

وی در کاشم دارد اط ق عنوان "آقای شهید" ب ای

نمایشهای عوام ف یبانه زد .محمد رضا شا

ع یف آیت اهلل سید حسن مدرس است .این مسئله

ناخواسته و متثث از فضای باز سیاسی مجبور به ن

که ده کسی عنوان مذکور را ب ای نامیدن ایشان به

دادن به این قبیل پ د ب داریها شد .در این میان

کار گ فت می واند جای بسی ثمل و نیز حاوی

ماج ای قتل آیت اهلل سید حسن مدرس نیز که

اط عات زیادی باشد .آیا محدودیت به کارگی ی نام

وسط ورثه و آزادی خواهان دنبال میشد ش وع

آیت اهلل مدرس باعث شد این نام جا بیفتد؟ یا این

گشت .آقای شیخ االس م م ی ی نمایند م ی در

عنوان ص فا ب ای قدس بخشی به آیت اهلل مدرس

روز یکشنبه  91مه 6891در جلسه مجلس بحث

بهکار گ فته شد؟ ما میدانیم که نخستین بار در

قتل مدرس را مه ح ک د .مدرسی)386 ،6814،

ع یف آیت اهلل سید حسن مدرس این عبارت باب
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شد .این عبارت ع یفی ،در علم منهق در شمار

دشمگی و قابل وجه بود .ا جایی که ما می وانیم

عاریف اقناعی میگنجد .این دسته از عاریف به

شواهدی قوی ب ثثی معنوی آیت اهلل مدرس در

منظور ستایش از یک شخص گفته میشود و

ح کات اعت اضی ضد رژیم پهلوی م دم کاشم در

رویک د مثبتی در آن نهفته است خندان)13 :6811 ،

نزدیک به سالهای  31را استخ اج و درک کنیم

مشخص است که این عبارت با ک ار شدن از زبان

مسیح اش اقی6818 ،؛ طاه یان.)6811 ،

م دم جا افتاد ،اما اینکه این ع یف اقناعی که بار

بهرغم آنکه نقش روایت "آقای شهید" را در

معنایی بسیار عمیقی دارد را ده کسی به آیت سید

زند نگهداشتن و قدرشناسی از آیت اهلل سید

حسن اهلل مدرس نسبت داد ب ما معلوم نیست و

حسن مدرس می وان مثبت ارزیابی ک د ،اما

جای سؤال دارد .به نظ میرسد عوام م دم به عنوان

روایتی که از م گ مدرس ساخته شد شناخت

بکار گی ندگان این عبارت که آن را به جای نام آیت

واژگونهای از شخصیت مذهبی -سیاسی مدرس

اهلل سید حسن مدرس استفاد میک دند ،نیت و

در ذهن م دم جای داد که در ادامه به بسط و

هدف خاصی را دنبال نمیک دند.

ش یح آن پ داخته خواهد شد .ابوالفضل شکوری

از مجموع شواهد شفاهی جمع آوری شد این

مدرس را ناشناخته مشهور میداند شکوری:6811 ،

نظ که م دم در نخستین گام ،این ع یف را ب ای

 .)694او میگوید« :مدرس دون خورشید مشهوری

قدر شناسی از یک سید عالم بزرگوار در مورد

است ناشناخته ه دند که ما او را میشناسیم لکن

ایشان بکار ب دند مستفاد میگ دد .در نگا عموم

ماهیت او ب ای ما مجهول است» شکوری.)686 :6811 ،

م دم ،صاحب این قب ف دی بود که در مقابله با
ظلمه زمانه شهید شد بود ف خی ،بی ا؛ بی قصی ،

 .)6811بهکارگی ی ع یف اقناعی "آقای شهید"
شی ب ای قدس بخشی به آیت اهلل مدرس بود.

 .4ناشناخته مشهور
قتل مدرس در ذهن م دم کاشم قدس بخشید
شد .مزار وی با عنوان قب "آقای شهید" در دل و
این ک ن

بافت ف هنگی و مذهبی منهقه در ح مت گذاشتن

زبان م دم کاشم جای گ فت .سیه

به اوالد پیامب و نیز ثثی معنوی قوی صاحب قب

روایت ب ذهن م دم ا بدان جا بود؛ که در سالهای

در جا افتادن این ع یف مؤث واقع شد .از سوی

انق ب کسانی که ب ای بلیغ به کاشم میآمدند

دیگ در سالهای استبدادی رضا شا که اسم

هنوز این ع یف اقناعی قوی در مع فی آیت اهلل

مخالفین نظام ده زند و ده م د بایکوت شد بود

سید حسن مدرس در افکار عمومی م دم کاشم

عین السلهنه )1131 /61 :6831 ،بهکارگی ی اسم آیت

جای داشت طاه ی )6811 ،و با این ع یف

اهلل سید حسن مدرس ممنوعیت داشته لذا ناگزی از

شخصیت آیت اهلل سید حسن مدرس ب ایشان قابل

این عنوان استفاد نمود اند و احتماال می وان آن را

شناخت میشد .در واقع فضای فک ی و روحی

در راستای مقاومت منفی م دم نیز ارزیابی ک د .با

حاکم ب کاشم شناخت مخصوص و متناسب با

این فاصیل اث ا ی که واژ به کار گ فته شد در

خود را از آیت اهلل سید حسن مدرس ب ای خود

ع یف آیت اهلل سید حسن مدرس گذاشت بسیار

ولید ک د بود.
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این که ده کسی این ع یف اقناعی را در مورد

گفته شود و اندیشههای سیاسی وی که دون آ ش

آیت اهلل سید حسن مدرس به کار ب د کمی مبهم

خفته در زی خاکست بود س ب نیاورد و ده ضد

است .به نظ میرسد روایات شفاهی ب خاسته از ذهن

رضا شا و ضد پهلوی وی در سیلی از ارادتهای

عوام ،به دلیل ک اما ی که ب این مکان گمان میب دند

خالصانه دوستداران وی کم نگ جلو نماید و اگ

اث ات مثبت و منفی دوسویه ای ب این ع یف اقناعی

میس باشد گم شود .این نیت ناگفته درونی؛ در دور

گذاشت .اینکه آیا این عبارت وسط ف دی با هدف

پهلوی دوم بسیار مورد وجه بود و دنبال شد.

خاص و قصدمندانه ب ای نامیدن شخصیتی که م دم

از همین رو است که ما در این بست نا آشنا با

کمت از ده سیاسی وی اط ع داشتند انتخاب شد یا

سیاست زمانه و عوامگ ایانه ده

پ رنگی از ابعاد

نه قابل ثمل است .البته در سالهای سکونت سید

ع فانی و ملکو ی این روحانی را میببینیم .ک یم

اسماعیل ر ف زند آیت اهلل سید حسن مدرس ر و

م د شور در دادگا ب گزار شد پی امون قتل آیت

اقامت کو ا خانواد اش در کاشم این کلمه آگاهانه از

اهلل سید حسن مدرس بیان میکند صورت آقا مثل

زبان آنها بسیار زیاد بهکار گ فته شد .به ه حال نتیجه

نور میدرخشید .این گفتهها جزیی از همان ک ن

استعمال این عبارت افزایش دریجی زمینه نفوذ

روایتی بود که به ذهن م دم در شناخت نوع خاصی

منزلت و م به ه ده بیشت م قد در نزد م دم بود و

از مدرس شکل میداد .نخستین م حله از نفوذ آیت

مدرس را بدیل به ناشناخته مشهور ک د مسیح اش اقی،

اهلل سید حسن مدرس ب افکار باشندگان منهقه،

6818؛ فی وزآبادی.)6819 ،

روایت م گ ایشان و عبارا ی بود که در مورد نوع

لقیای که از م گ آیت اهلل سید حسن مدرس

م گ آیت اهلل سید حسن مدرس بهکار گ فته شد.

در ذهن م دم کاشم شکل گ فت در نفوذ جنبه

این واگوییها نوع خاصی از شناخت مدرس؛ که در

خاصی از شخصیت آیت اهلل مدرس ،در ذهن و قلب

ذهن افکار عمومی م دم منهقه در حال شکل گ فتن

م دم اث گذاشت .اکث روایتهای شفاهیای که در

بود را شکیل میداد؛ و در افوا و افکار عمومی

مورد نحو م گ آیت اهلل سید حسن مدرس

نشست و مدرس دند سال آیند را ا آمدن

جمعآوری گشته است او را در ده سیدی با دهان

بعیدیها ر آیت اهلل مشکینی و آیت اهلل ربانی

روز و در حال نماز مجسم مینماید .این

شی ازی ر به کاشم ساخت.

صوی سازی بدون شک باعث قدسآف ینی وی در
نزد م دم گشت و بیجهت نبود که عبارت "آقای

 .5مقومات کالن روایت "آقای شهید"

شهید" در زبان م دم ب ای اط ق صاحب قب این

پس از قتل آیت اهلل مدرس در 6861

دنین استوار جای گ فت .پ رنگ بودن ده مذهبی

روایتهای شفاهی متعددی از م گ وی در ذهن

آیت اهلل سید حسن مدرس البته دندان جای شگفتی

م دم جای گ فت .فضای ف هنگی و مذهبی کاشم

نداشت .حاکمیت زمان بسیار مایل بود مدرس در زی

در بسط و وسعه ک ن روایت آقای شهید و جا

آوار زمان مفقود و گم شود و اگ ق ار است به

افتادن آن بسیار مؤث بود .در واقع فضای فک ی

مدرس پ داخته شود در همان ابعاد مذهبی وی سخن

کاشم آن نوع شناختی از مدرس را که متناسب با
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فضای فک ی وقت بود ولید ک د .ک ن روایت آقای

به سوی خود جلب و جذب می_ک د .به نظ میرسد

شهید بسیار پ رنگ اما با غیی و حولهایی ا

م اسم نان ماست که از همان آغازین سالهای

سالهای انق ب در ذهن م دم باقی ماند .در این میان

شهادت آیت اهلل مدرس باب شد بود باق ی )6813 ،ر

ک م شفاهی عوام در شناسایی آیت اهلل مدرس

ا همین اواخ نیز کم و زیاد هنوز ب ق ار است ر ثثی

عمل مینمود .عوامل مختلفی در شناخت

بسیار پ رنگی در قویت ک ن روایت "آقای شهید"

و مع فی آیت اهلل مدرس نقش ایفا ک د .این موارد را

داشت .بیدلیل نیست که بسیاری ادعا داشتهاند ،آنچه

قدر مند
می وان به

باعث شه ت و آواز "آقای شهید" شد همین م اسم

یب زمانی این گونه بیان داشت:

زنها ب س مزار او بود است فی وزآبادی6819 ،؛ مسیح

 .1-5مراسم نان ماست
در سنتهای دی ینه مذهبی روز دهارشنبه یک
روز آیینی خاص بود که مورد وجه ق ار میگ فت.
معموال در این روز ب س مزار مدرس م اسم نان

اش اقی .)6818 ،بعدها نان ماست دادن منحص به
روزهای دهارشنبه نشد و در دیگ روزها نیز انجام
میگ فت.

ماست دادن ب ق ار بود .پیش از آن نیز نذورا ی دون

 .2-5سکونت خانواده مدرس در کاشمر

نان ماست که ،قوت غالب م دم بود در دیگ بقاع

در سال  6889سید اسماعیل ف زند آیت اهلل

متب که کاشم زیاد ا فاق میافتاد .اما پس از آن که ب

مدرس به کاشم آمد و پیش از آنکه در کنار قب

س زبانها افتاد بود که "آقای شهید" یک سید از

پدر خانهای ب ای خود بسازد ،مد ی در مدرسه حاج

خاندان پیامب است و مظلومانه به شهادت رسید به

سلهان ساکن شد .ب ای ب ههای خانواد سید

دریج روی وجه عموم به این سوی جلب شد.

اسماعیل نیز در کاشم سکونت گزیدند .آقای مسیح

«ب س زبانها افتاد بود که ه شب یک نوری ب س مزار

اش اقی س گذشت آیت اهلل مدرس را ب اساس

میآید و نیز میگفتند "آقای شهید" حاجت میدهد»

فی وزآبادی .)6819 ،این روایت که به صورت شفاهی
منتقل میشد با ح ارت و قدرت بیشت ی در ذهن و
افکار عمومی نفوذ مییافت .به نظ

میرسد

بایکوتهای خب ی ای که به خصوص در ب هه
زمانی پهلوی اول صورت گ فت ،سبب قویت ک ن
روایت "آقای شهید" گشت.
م اسم نان ماست ب س مزار آیت اهلل مدرس به
دلیل سهولتهایی که در این مکان ف اهم بود بیشت
از دیگ بقاع متب که کاشم رونق یافت .سادگی این
م اسم و هزینه اندک این نذورات باعث شد بود
ا مورد وجه عموم م دم ق ار بگی د .م اسم ساد و
کم خ ج نان ماست بسیاری از م دم نگ دست را

روایتی که از نو ایشان شنید است ،نقل میکند.
آقای اب اهیم عزمی که در خانه سید اسماعیل و
هم ا با ف زندان ایشان بزرگ شد بود ناشنید های
بسیار جالبی از دوران سکونت ف زند و نو های آیت
اهلل سید حسن مدرس در کاشم بیان داشته است
عزمی ،بی ا) .سید اسماعیل ف د بسیار کمح فی بود و
ب خ ف پدرش دندان نسبت به آنچه در پی امونش
میگذشت حساس نبود .البته ش ط ادامه زندگی
بیدردس در کاشم  ،ا خاذ دنین رویهای را ایجاب
میک د .سید اسماعیل در مدت سکونت در کاشم
هیچ نظ سیاسی و جبههگی ی بیان نداشت؛ از این
رو اظهار نظ های ایشان نسبت به مظلومیت پدرشان
عمد ا در محافل خصوصی و به شکل گلهمندی بود
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که مسبوق به سابقه بود است .حصیل آیت اهلل

مسیح اش اقی.)6818 ،
روایا ی که از زبان سید اسماعیل در مورد آیت

مدرس در نجف مشخص ین شابه بین وی و

اهلل مدرس گفته میشد ،دکید ای از همان دیزهایی

علمای وقت کاشم بود که دلیل ب ق اری این ار باط

بود که به صورت شفاهی از نحو قتل پدرشان

را در ذهن قویت میکند واعظی)6811 ،؛ لذا ائید

شنید بود .البته سید اسماعیل افزون ب مهالبی که

آیت اهلل مدرس از سوی این عالمان باعث جلب

همگان میدانستند سخنانی در مورد شخصیت

وجه م دم به مدرس و جای گ فتن نام "آقای

پدرشان اب از داشتهاند .مهالبی که ب ای عموم قابل

شهید" در قلب و ذهن م دم گشت .اگ ده که به

فهم ،و ب ای خواص خالی از دردس

نبود

نظ میرسد دون حوز علمیه کاشم فارغ از دای

فی وزآبادی .)6819 ،این شناخت نیز قویتبخش و

سیاست ح کت میک د؛ این ثییدها کام پنهانی و

در پی امون همان ک ن روایت شهادت

در ش ایهی بود که ایجاد دردس نکند .استم ار

مظلومانه آیت اهلل سید حسن مدرس سی میک د.

ا خاذ این رویه دنان بود که سید اسماعیل در

با این وجود سخن گفتن از آیت اهلل مدرس از زبان

گلهمندی از علمای کاشم در دوران اقامت خود

ف زندش سید اسماعیل مدرس خالی از ثثی نبود.

دقیقا همان شکایا ی را میگفت که آیت اهلل علی

حتی بعدها خانود دخت ی آیت اهلل مدرس با

مشکینی و به خصوص آیت اهلل عبد الک یم ربانی

یب

بعید

بیشت

خانواد زوارها وصلتی انجام دادند و به این
ار باط سببی در کاشم یافتند.

وجهی که م دم کاشم به علوم دینی داشتند
سبب شد ا این شه در افوا به نجف ثانی شه
شود .این مهلب در کنار اب از ع قه و ارادت عوام
نسبت به علما و سادات سبب قویت پایگا و
منزلت اجتماعی این اف اد در نزد م دم میشد.
علمای شاخص آن زمان کاشم حصیل ک د حوز
علمیه نجف بودند .مدرس در آخ ین روزهای
حیا ش موفق شد نامهای ب ای آیت اهلل اولیائی،
وسط آقای عظیمیان که در این زمان کودک
ش آیت اهلل مدرس به

دلیل ش ایط حص و س یع در قتل وی نضج
نگ فت .این

شدند به زبان آوردند .لذا احتماال یک مقصود از
بعید علمای شاخص به دالش کشید شدن این

 .3-5علمای منطقه

خ دسالی بود ،بف ستد.

شی ازی حدود  94سال بعد که به کاشم

ش میرساند شناخت متقابلی بین

آیت اهلل مدرس و علمای وقت کاشم وجود داشته

علما وسط هم لباسیهای خودشان بود .روایتی از
آیت اهلل عبدالک یم ربانی نقل شد است که سه
م به ک ار ک د بود من از هم لباسیهای خود در
کاشم در دوران بعید دلآزرد شدم طاه یان6811 ،؛

بهادری6811 ،؛ شاک ی .)6813 ،به نظ میرسد این
همان نکته ب جستهای بودکه مورد وجه حکومت
پهلوی ق ار داشت .زمینههای مایل به افت اق
سیاست از دیانت در میان روحانیون کاشم ،
حکومت پهلوی را مجاب ک د بود که این شه
بعیدگا مناسبی ب ای علمای شاخص درگی با ام
سیاست است.
 .6تغییر آرام در شناخت مدرس (پردهبرداری از
چهره سیاسی آیت اهلل سید حسن مدرس)
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دهارمین عامل مقوم روایت آقای شهید که به
انکشاف ده

مهاج ت این طلبهها به قم ف اهم شد .علی اصغ

سیاسی و بلوغ شناخت از آیت اهلل

شاک ی و ع ب در شمار ط ب اث گذار و بیت

مدرس ف جامید ،ورود بعیدیها به کاشم بود.

شد در محض آیت اهلل علی مشکینی بودند؛ .8

فضا و بست سیاسی و اجتماعی ای ان از دهه  31به

وجه به آیت اهلل سید حسن مدرس و

ش ب ای

بعد به شدت ملتهب بود .این فضای ب آشفته

شناساندن وی.

زنگاری را که ب شخصیت سیاسی آیت اهلل مدرس

رفتن به سمت م قد آیت اهلل مدرس از

نشسته بود ،زدود .ب ای درک اینکه م قد و

شلوغ ین خیابان و از میان م دم از جمله کارهای

شخصیت آیت اهلل سید حسن مدرس در جهت

منظمی بود که آیت اهلل مشکینی در مدت بعید بیش

دهی به ج یان انق ب کاشم ده جایگاهی داشته

از یک ساله خود در کاشم ه گز آن را ک نک د

است باید به غیی نگ ش و نوع نگا م دم نسبت به

شاک ی .)6813 ،بازدیدهای منظم ایشان پ معنا و

آیت اهلل سید حسن مدرس و این م قد نگ یست.

کام هدفمند بود .جسته و گ یخته شکایتهایی از

ثثی ورود بعیدیان مذهبی ر سیاسی به خصوص

سوی آیت اهلل مشکینی در مورد بی وجهی به

آیت اهلل علی مشکینی وفات  )6831در غیی نگ ش

شخصیت آیت اهلل مدرس بیان میشد .قتل و دفن

است .در سال  34و طی

آیت اهلل مدرس در کاشم یک ع مت سؤال را در

فشارهای دربار پهلوی شمار زیادی از علمای قم به

اذهان م دم کاشم ایجاد ک د بود که صاحب این

یب رژیم به

قب ده کسی است؟ اقدام نمادین آیت اهلل مشکینی

وسعه افکار اعت اضی و انتشار اس م انق بی

در بازدید از م قد آیت اهلل مدرس

شی

ناخواسته مدد رساند .در این راستا آیت اهلل مشکینی

هوشمندانه ب ای دست گذاشتن ب روی همین سؤال

به کاشم بعید جعف یان .)333 :6813 ،عامل ساواک

و ح یک ذهن عموم بود .اما طبیعتا پاسخی که

حاصل حضور آیت اهلل مشکینی در کاشم را

آیت اهلل مشکینی به این پ سش داد با آنچه که قب

اینگونه ش یح میکند:

داد شد بود متفاوت بود.

مذکور انکارناپذی

اط اف و اکناف بعید و به این

در محل اقامت خود ع و ب

دریس مشغول

آیت اهلل مشکینی یک همزاد پنداری قوی بین

گم ا ساختن ط ب بود و اف ادی که از نقاط

خود به عنوان یک فعال مذهبی ر سیاسی بعید شد

مختلف به ویژ قم به دیدن وی میروند جهت

در کاشم با شخصیتی دون مدرس که به عنوان

بلیغ به نفع خمینی به روستاهای اط اف

میف ستد ...آیت اهلل حاج می زا علی اکب فیض
مشکینی اردبیلی.)884 :6831 ،

دنانچه از گزارش ساواک نیز مستفاد میگ دد،
آیت اهلل مشکینی در دوران بعید در کاشم سه کار
اث گذار انجام داد .6 :شکیل ک س درس اخ ق که
حوز های علمیه کاشم با آن بیگانه بودند؛  .9بیت
طلبههای انق بی که بعد از رفتن ایشان به قم زمینه

یک فعال مذهبی ر سیاسی به کاشم بعید و مقتول
شد بود میدید .بسیاری در س ّ بازدیدهای آیت اهلل
علی مشکینی این نکته را که ایشان ب ای جدید قوا
و قویت روحیه به این مکان میرفتند را نیز بیان
داشتهاند .این دریافت زیاد هم نمی واند بیرا باشد،
به خصوص آنکه شباهتهای زیادی بین آیت اهلل
علی مشکینی با بعیدی مقتول شد در کاشم وجود
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داشت .بسیاری از ط بی که در مدت اقامت آیت

غیی فضای فک ی ط ب و علمای مذهبی کاشم

اهلل علی مشکینی در کاشم و در محض ایشان

غیی محسوسی را سبب گشت .این بیت شدگان

بیت شدند به دنبال ایشان به قم رفتند و حلقه

نسل جدیدی از ط ب دینی بودند که با فضای رو

ار باط قویای که ا پایان حیات آیت اهلل علی

به رشد فک اس م انق بی حوز علمیه قم آشنا و

مشکینی ادامه داشت را ب ق ار نمودند .در واقع

بیت شد بودند روایت پایداری.)463 :6811 ،

وجود ایشان باعث رشد فک ی م دم کاشم در ابعاد

بدیهی بود که این ج یان فک ی در مقابل علمای

بیت یک گ و انق بی

از اول کاشم که بیت شد حوز علمیه نجف

سیاسی و مذهبی و نیز

فعال شد که در سالهای پس از انق ب در کاشم

بودند فاوت داشتند و طبیعتا فعالیت آنها نتایج

مصدر امور و صمیمات مهم گشتند .حال که ما

متفاو ی به هم ا آورد.

حوادث را پشت س گذاشته ایم ،می وانیم درک

ک س درس اخ ق آیت اهلل علی مشکینی که

درستی از وصیه ایشان به اینکه مدرس را بشناسید

ب ای نخستین بار در جمع دروس حوز علمیه

ش نمود ا از

کاشم ق ار گ فته بود و دریس میشد در ذهن و

ده مدرس که گ د زمان و ف اموشی ب او نشسته

روحیه عموم م دم کاشم ثثی ملموسی گذاشت.

بود الیهب داری کند.

آقای شاک ی ثثی این ک سها را ب افکار عمومی

و بشناسانید به دست آوریم .او

پس از آیت اهلل مشکینی ،آیت اهلل عبدالک یم

م دم کاشم به بمب شبیه مینماید .یکی دیگ از

ربانی شی ازی در سال  ،6831ب ای مدت کو ا

حلقههای نزدیک به آیت اهلل مشکینی وجود ایشان

م ی،

را باعث وسعه فک ی و قویت روحیه مذهبی م دم

ق یب به بیست روز به کاشم

بعید شد

 .)968 :6818در این دوران کو ا نیز آنچه از خواص

کاشم دانسته است .در مدت بیش از یک ساله

و محشور شدگان با ایشان نقل شد است حکایت

استق ار آیت اهلل مشکینی در کاشم حتی ق ار

از سختی و در فشار بودن ایشان در کاشم دارد

م قاتهای مهمی بین ایشان و اشخاصی دون

بهادری .)6811 ،ایشان دندین بار بیان داشته بودند

حجت االس م واعظ طبسی ،آیت اهلل سید علی

که این شه از دو جهت سیاسی و دینی ددار

خامنهای ،شهید کامیاب و شهید هاشمینژاد ا فاق

استبداد شد است .این اظهار نظ گوا آن بود که

افتاد شاک ی.)6813 ،

ایشان در ار باط گ فتن با م دم کاشم به انداز آیت

شناخت از مدرس در کاشم سه دور را طی

اهلل مشکینی کامیاب نبودند و البته شاید این مسئله به

ک د .6 :دوران پس از شهادت ا آمدن آیت اهلل علی

دلیل حضور کو ا ایشان در این شه ستان باشد.

مشکینی به کاشم که می وان آن را به دورران

حدود دهل طلبه از مجموع ط بی که در درس

کاشت شبیه ک د؛  .9آیت اهلل علی مشکینی در

مکاسب و اخ ق آیت اهلل علی مشکینی حضور

دوران بعید خود در کاشم این بذر کاشته شد در

مییافتند پس از بازگشت آیت اهلل مشکینی به قم به

خاک کاشم را با ح کتهای نمادینی دون ب س

دنبال ایشان روانه این شه شدند .مهاج ت این

مزار ایشان آمدن و در ف صتهای مختلف صحبت

عداد انبو از ط ب حوز های علمیه کاشم در

ش واف ی

از ایشان ک دن رویاند و به این

یب
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ب ای نمایاندن اندیشه مدرس نمود؛  .8دوران

سخن ان این روز شیخ علی ه انی بود طاه یان،

ب داشت که پس از انق ب اس می رخ داد بی قصی ،

 .)6811بسیار جالب بود که ح کت این خیل عظیم

.)6811

به مدفن آیت اهلل سید حسن مدرس ختم شد .این
رخداد مقدم ب آن که نشان دهند جهت ح کت

 .7مرقد آیت اهلل مدرس در انقالب و پس از آن

انق ب باشد ،نشانه زمینههای از پیش ف اهم شد ای

ثثی معنوی ک ن روایت آقای شهید ب افکار

بود که نشان میدهد دگونه مدفن آیت اهلل مدرس

عموم م دم کاشم در سالهای نزدیک به انق ب

به نقهه کانونی بدیل شد بود .پس از انق ب

شهای آیت اهلل مشکینی ،همه آن

اس می م حوم حجت االس م حبیب اهلل محمدیان

زمینههایی بود که م قد آیت اهلل مدرس در کاشم را

نیشابوری امام جمعه وقت کاشم همت مضاعفی

بیت

در سوق دادن وجه عموم م دم به سوی مدفن آیت

شد وسط آیت اهلل مشکینی با اید اس م انق بیای

اهلل سید حسن مدرس انجام داد علویمقدم.)6813 ،

که در حال نضج گ فتن بود نیز ب ک ن روایت

ب ای ب ههای

شهای وی ب س موضوع ساخت

آقای شهید ثثی گذاشت .در واقع ک ن روایت آقای

بقعه آیت اهلل مدرس بحثهای مناقشه ب انگیز

شهید روایت خب ی جا افتاد ای بود که در هماهنگ

جدیای را با حلقههای باالیی قدرت باعث شد.

ک دن افکار عمومی ملتهب کاشم مؤث واقع شد.

ایشان استدالل مینمودند که ب گزاری م اسم نماز

مسجد حاجی ج ل از نخستین کانونهای ح کت

جمعه در بقاع متب که به خصوص باغ مزار باعث

انق بی در کاشم بود .حاجی ع ب از ط ب بیت

مغفول شدن آیت اهلل سید حسن مدرس میگ دد و

شد قم ،که پس از بازگشت آیت اهلل مشکینی ب ای

باالخ

با آوردن دالیلی دیگ موفق به غیی مکان

ادامه حصیل روانه این شه شد بود سخن ان اصلی

نماز جمعه به م قد آیت اهلل سید حسن مدرس شد.

مسجد حاجی ج ل و ب گزار کنند سخن انیهای

ام ی که دندی بعد متوقف شد شاک ی.)6813 ،

به هم ا

به نقهه کانونی بدیل ک د .آشنایی ط ب

سال  31این مسجد بود .در پی ح کت اعت اضی
بیستم ما رمضان سال  31که در پی بازداشت

 .8نتیجه

نامب د در شه بانی رخ داد جمعیت معت ض به

رژیم پهلوی با انتقال و قتل آیت اهلل سید حسن

خیابان ریخته و در آنجا ب ای نخستین بار شعار

مدرس در شه ی پ ت و دور افتاد  ،سعی در به

درود ب خمینی در صدای معت ضین طنین انداز شد.

ف اموشی سپ دن او داشت؛ نیتی که از قضا حقق

به نقل از یکی از راویان اث گذار در ماج ای مذکور

نیافت و شخصیت مؤث آیت اهلل مدرس پس از

جز این شعار هیچ مهلب دیگ ی به ذهن

م گش نیز همچنان اث گذار باقی ماند .آیت اهلل سید

ظاه کنندگان نیامد ا بگویند.

حسن مدرس در شمار معدود ده های سیاسی

حدود  63روز بعد یعنی در  91شه یور  31و 8

اریخ معاص ای ان است که اقوال و رفتارش

روز بعد از ماج ای  61شه یور ه ان ،ظاه ا ی با

انعکاس گست د ای یافته است .هوشمندی ،استق ل

جمعیت ق یب به  91هزار نف در کاشم ا فاق افتاد.

نظ  ،ص احت بیان و شجاعت وی در د خشهای
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سیاسی که ب ای ناآگاهان به سیاست زمانه غی قابل

جایی ب ای نمایاندن شخصیت مب ّز سیاسی مردرس

هضم بود ،از مؤلفههای شخصیت او بهشمار میآید.

بیابد .وی درصدد ب آمد به سرؤال مر دم کاشرم در

ثثی گذاری ایشان با ویژگیهای ب شم د سبب شد

این مورد که صراحب ایرن قبر دره کسری اسرت؟

ا اقوال و رفتارش بسامد زمانی گست د ای بیابد.

پاسخی درخور اما متفراوت بدهرد .پاسرخ آیرت اهلل

م دم کاشم این بعیدی مقتول را "آقای شهید"

علی مشکینی به ع یف اقناعی آقای شهید وسعت و

خواند و با وجه به بست مذهبی و ف هنگی منهقه

معنررای بیشررت ی داد .در یررک نگررا کلرری ایررنگونرره

ردای یک قدیس را ب ن او پوشاندند .البته که این

می وان نتیجه گ فت که زمینههای پیش آمد پرس از

شناخت انعکاس واقعی ده سیاسی مدرس نبود و

سال  ،34نوع شناخت از مدرس را با مدرس واقعری

شناختی بود که از عوام ناآگا به حوالت زمانه و

دوران مشرر وطه منهبررق کرر د و او را برردیل برره

سیاست س دشمه

قهبنمای سیاسی ک د .این نوع شناخت از آیرت اهلل

میگ فت .با این وجود این عنوان وسیله ای ب ای

سید حسن مدرس بست سرنتی و مرذهبی کاشرم را

به ف اموشی نسپ دن او شد .مدرس در کاشم بیشت

منقلب ک د .ف صتی کو ا پیش آمد ا مردرس ،ردای

با عنوان "آقای شهید" شناخته میشد ا یک مجتهد

قداستی که ب نش پوشاند بودند را از ن بدر کنرد.

ط از اول در آویخته با سیاست .شخصیت پویای

این شناخت جدید از آیت اهلل سید حسرن مردرس،

آیت اهلل سید حسن مدرس در بست های گوناگون

م دم کاشم را درگی با حروالت سیاسری در حرال

زمانه ،بسته به عوامل قدرت ج ح و عدیلهای

ج یرران ک ر د و زمینررههررای رشررد الگرروی انق ر ب

بسیاری یافت .در واقع پیچیدگی شخصیت ایشان

اس می در کاشم را ف اهم ساخت .البته جوانره زدن

باعث گشت ا باب شناخت از این شخصیت

الگوی انق ب اس می باعث انشرقاق در روحانیرت

کمنظی سیاسی اریخ معاص ای ان هموار گشود

کاشم نیز گشت.

روحانیت خارج از دای

باشد.
ا قبل از شره یور  6891او را برا عنروان "آقرای
شرهید" مرریشرناختند .پررس از شره یور  6891ابعرراد

منابع
آرشیو عکس و سند موز آثار و اسناد شهید آیت اهلل

معنرروی کر ن روایررت "آقررای شررهید" کرره در بسررت

مدرس کاشم « .مجموعه عکسهایی با موضوع

مذهبی ر ف هنگی کاشم پ رنگ شد بود بر دهر

انق ب اس می  6831در کاشم » .کاشم  .خ اسان

سیاسی او فوق یافرت .از دهره  31بره بعرد فضرای
جامعه ایر ان بره شردت ملتهرب شرد و جامعره بره
س عت به سمت و سوی کرنشهرای سیاسری پریش
رفت .این فضای ب آشفته زنگاری را که ب شخصیت
سیاسی آیت اهلل مدرس نشسته برود ،زدود .آیرت اهلل

رضوی.

کمان ،محمد  .)6814آراء ،اندیشهها و فلسفه سیاسی
مدرس .ه ان :نش هزاران.

م ی ،محمدرضا  .)6818اریخ شفاهی زندگی و
مبارزات آیت اهلل عبدالک یم ربانی شی ازی .ه ان:
موسسه ف هنگی و هن ی م کز اسناد انق ب اس می.

علی مشکینی کوشید در پریش زمینره کر ن روایرت

جعف یان ،رسول  .)6813ج یانها و سازمانهای

آقای شهید ،که با ک ار در افروا قویرت یافتره برود

مذهبی ر سیاسی ای ان .داپ دوم .ه ان :نش علم.
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خندان ،علی اصغ  .)6811منهق کارب دی .داپ ششم.
ه ان :سمت.

باق ی ،صغ ی .کاشم  :مصاحبه مؤلف 96ف وردین
[ )6813آرشیو اریخ شفاهی آستان قدس .به شمار

عینالسلهنه  .)6831روزنامه خاط ات عین السلهنه.
ه ان :اساطی .

پ وند .]983
بهادری ،حبیب اهلل .کاشم  :مصاحبه مؤلف 3شه یور

مدرس ،آیت اهلل سید حسن  .)6833گنجینه خواف:
مجموعه درسها و یاداشتهای روزانه شهید سید
حسن مدرس در بعید .صحیح نص اهلل صالحی.
ه ان :طهوری.

[ )6813آرشیو اریخ شفاهی آستان قدس .به شمار
پ وند .]833
بی قصی  ،حمیدرضا  .)6811کاشم  :مصاحبه مؤلف
9شه یور[ )6811آرشیو اریخ شفاهی آستان قدس.

مدرسی ،علی  .)6814م د روزگاران .ه ان :نش
هزاران.

به شمار پ وند .]641
حسینی ،سید حسین  .)6818کاشم  :مصاحبه مؤلف

روایت پایداری :ش ح مبارزات حض ت آیت اهلل ربانی
شی ازی .م کز ب رسی اسناد اریخی وزارت
اط عات .ه ان :وزارت اط عات ر م کز ب رسی
اسناد اریخی.6811 .

91بهمن [ )6818موز آثار و اسناد آیت اهلل
مدرس].
شاک ی ،محمد .)6813کاشم  :مصاحبه مؤلف 66
اسفند [ )6813آرشیو اریخ شفاهی آستان قدس .به

آیت اهلل حاج می زا علی اکب فیض مشکینی اردبیلی

شمار پ وند .]984

یاران امام به روایت اسناد ساواک) .م کز ب رسی

طاه یان ،محمدرضا  .)6811کاشم  :مصاحبه مؤلف.

اسناد اریخی وزارت اط عات .ه ان :وزارت

 63شه یور [ 6811آرشیو اریخ شفاهی آستان

اط عات ر م کز ب رسی اسناد اریخی.6831 .

قدس .به شمار پ وند .]11

مکی ،حسین  .)6819اریخ بیست ساله .ه ان :نش
ناش .

اسناد آیت اهلل مدرس].

مکی ،حسین  .)6831مدرس قه مان آزادی .جلد.9
ه ان :بنگا

جمه و نش کتاب.

محاکمه».
«ج یان محاکمه متهمین شه بانی».
«.)6811مدرس

دیگ ».روش شناسی

آثار و اسناد آیت اهلل مدرس].
فی وزآبادی ،عباسعلی  .)6819کاشم  :مصاحبه مؤلف

از

نگاهی

اریخ شفاهی،)91 .پاییز.

ص.646-698
مصاحبهها:
اش اقی ،مسیح .مشهد :مصاحبه مؤلف 61بهمن )6818
[آرشیو اریخ شفاهی آستان قدس .به شمار
پ وند .] 818

به شمار پ وند .]819
ف خی ،غ محسین بی ا) .کاشم  :متن مکتوب [ موز

اط عات .سال .61ش .4141دوشنبه 99شه یور .6896
ابوالفضل

علوی مقدم ،سید علی  .)6813کاشم  :مصاحبه مؤلف
61دی [ )6813آرشیو اریخ شفاهی آستان قدس.

اط عات .سال .61ش .3111جمعه  8مه « .6896پایان

شکوری،

عزمی ،اب اهیم بی ا) .کاشم  :متن مکتوب [موز آثار و

91 .شه یور [ )6819نوار موجود].
نورانی ،کاظم  .)6818کاشم  :مصاحبه مؤلف 63م داد
[ )6818موز آثار و اسناد آیت اهلل مدرس].
واعظی ،احمد  .)6811مشهد :مصاحبه مؤلف  63بهمن
[ )6811نوار موجود].

