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تاریخ علم

پیشرفت و عقالنیت در علم
و  »پیشــرفت  کتــاب 
عقالنیت در علم« نوشــته 
»پــل فایرابنــد« و دیگر 
نویســندگان را محمدرضا 
اســمخانی بــه فارســی 
برگردانده و از ســوی نشر 
کتاب پارســه منتشر شده 

است.
تاریخ علــم عموما به مثابه 
تاریــخ توســعه بهترین و 

موفق ترین نظریه های علمی تصویر می شــود. اما آیا بهتر و 
موفق تر بودن یک نظریه علمی بــا عقالنی بودن آن نیز تالزم 
دارد؟ و اساسا در رقابت میان نظریه های علمی و ارزیابی آنها، 
عقالنی بودن آنها چه جایگاهی دارد؟ همین پرسش های ساده، 
چالش های بسیاری را برای فلسفه علم معاصر رقم زده است؛ 
ازجمله اینکه آیا علم اساسا فعالیتی عقالنی است یا خیر، و اگر 
آری، عقالنیت علمی را، به ویژه با نظر به قضاوت تاریخ چگونه 

می توان صورت بندی کرد؟
اما غوغایی که این مسئله به راه انداخت دامن مسائل دیگر را نیز 
گرفت که ازجمله آنها مسئله پیشرفت علم بود. برای نمونه، این 
تصور بدیهی به چالش کشیده شد که تاریخ علم حاکی از نوعی 
پیشرفت است: پیشرفت ساده و خطی نظریه های جدیدتر از 
بطن نظریه های قبلی. از این قرار، صورت بندی شفاف و دفاعی 

نظری از اصل ایده پیشرفت در علم نیز ضرورت یافت.
کتاب حاضر، مجموعه ای از مقاالت برجسته در باب 2مسئله 
مرتبط با عقالنیت و پیشرفت در علم اســت؛ مقاالتی که در 
عین حال گواهی محکم بر درهم تنیدگی فلسفه علم و تاریخ 
علم اند.  این کتاب 360صفحه ای به بهــای 130هزار تومان 

منتشر شده است.

 بخت بیدادگر
کتاب »بخــت بیدادگر« اثر 
»هدا مارگولیوس کووالی« 
را راضیه خشنود به فارسی 
برگردانده و از ســوی نشــر 
ماهی منتشر شده است. این 
اثر از مشــهورترین کتاب ها 
دربــاره زندگی زیر ســایه 
کمونیسم اســت؛ داستان 

زنی که از چاه سیاه نازیسم جان ســالم به در می برد تا 
به مغاکی بــس عمیق تر و ظلمانی تــر فروغلتد؛ یعنی 
اتحاد جماهیر شــوروی، آرمانشهری که ویرانشهر شد. 
نویسنده می کوشــد با کلمه، تنها ابزار بی قدرتان، این 
چرخه غم انگیز امید و نومیدی را به تصویر بکشــد. در 
بخشی از کتاب می خوانیم: »هوا کم کم تاریک می شد. 
دختر کوچولوی ما ساعت ها پیش با هزار و یک توصیه 
به دردبخور بدرقه مان کرده بود: از کدام راه برویم، آدم های 
معتمد را کجا پیدا کنیم و از چه کسانی بپرهیزیم. به لطف 
این دخترک، به مرزی رسیدیم که راهش را از قلمرو مثله 
شده جمهوری چکسلواکی سابق جدا می کرد؛ اقلیمی 
که حاال به آن می گفتند تحت الحمایه بوهم - موراویا و از 
سال 1۹3۹ در اشغال آلمانی ها بود. خسته و گرسنه، تا مغز 
استخوان یخ زده از بادی که در لباس های پاره پاره مان نفوذ 
می کرد، به کندی پیش می رفتیم. اما آن ساعات نخستین 
آزادی ما را زیر و رو کرده بود. آن ســایه های درمانده و 
بی روح، آن گریختگان از سر درماندگی محض، حاال در 
چنگ اراده ای آهنین برای زیستن بودند.«  نشر ماهی 
چاپ دوم این کتاب 212صفحــه ای را به بهای 60هزار 

تومان منتشر کرده است.

واکنش روحانیان را در پی داشــت. در مشــهد 
رهبر مخالفان، واعــظ قمی بود که با دســتور 
رضاشاه، دستگیر و به عراق تبعید شد. درحالی که 
حکومت گمان می کرد با دستگیری واعظ قمی، 
مبارزات مردم علیه رضاشاه به پایان رسیده است، 
محمدتقی گنابادی معروف به بهلول وارد کارزار 
مبارزه شــد و علم مخالفت با اقدامات رضاشاه را 
برداشت. ایشان به محض ورود به مشهد در 7تیر 
1314ش به منزل شــیخ واعظ قمی رفت و بعد 
از اطمینان از اوضاع و احول ایشــان، راهی حرم 
امام رضا)ع( شد. بهلول در حرم امام هشتم)ع(، 
علیه سیاست های ضد اســالمی رضاشاه نطقی 
آتشین کرد. وی در کتاب خاطراتش با صراحت، 
از هدف خود از سفر به مشهد گفته است: من یک 
نقشه ای داشتم که غیراز خدا و خودم نمی دانست 
و آن این بود که اول در تمام شــهرها سخنرانی 
کنم و پس از آن، قیام در مقابل دولت را شــروع 
کنم. برای همیــن در تمامی شــهرهای ایران، 
ســخنرانی کرده و قصد داشــتم در مازندران و 
آذربایجان که مردم جنگجــو در این دو زیادند، 
سخنرانی و آنها را به قیام دعوت کنم، ولی نشد و 
مجبور شدم قبل از عملی شدن کل نقشه ام، در 
مشهد قیام کنم... سخنرانی محمدتقی گنابادی 
در مشــهد و آســتان قدس رضوی)ع( از چشم 
حکومت دور نماند. مأموران شــهربانی بهلول را 
زیرنظر داشتند، اما برای اینکه با دستگیری اش 
مردم را تحریک نکنند، او را در یکی از حجره های 
حرم محبوس کردند و تا پاســی از شب منتظر 
ماندند. با خلوت تر شدن حرم در ساعات پایانی 
شــب، مأموران شــهربانی تصمیم گرفتند او را 
دستگیر و زندانی کنند، اما یک اتفاق مسیر ماجرا 
را به شکل دیگری رقم زد. نواب احتشام رضوی 
سرکشیک شب حرم مطهر رضوی، وارد حجره ای 
شد که شــیخ بهلول گنابادی را در آنجا محبوس 
کرده بودند. وی با دیدن بهلول در حجره، بسیار 

تحت تأثیر قــرار می گیرد و به همیــن دلیل به 
میان جمعیــت می آید، کاله پهلــوی خود را از 
سر بر می دارد، آن را به زمین می اندازد و مردم را 
تحریک می کند تا به حجره بهلول گنابادی روند 
و او را آزاد کنند. نکته جالب توجه اینجاست که 
خود بهلول با ایــن کار مردم چندان موافق نبود. 
وی به آنها می گوید: کار پســندیده ای نبود که 
نظم و آرامش حرم امام رضــا)ع( را بر هم زدید، 
با این  حال کاری است که شده و باید از ظرفیت 
ایجادشده، به نحو احسن استفاده کرد، باید آماده 
جهاد شویم و تمام تالش خود را به خرج دهیم، تا 
شیخ واعظ قمی را از اسارت حکومت نجات دهیم 
یا اینکه خون خود را در راه جهاد در راه خدا خرج 
کنیم... ایشان به تأسی از سیره امام حسین)ع( 
در شب عاشــورا، مردم را به دور خود جمع و بر 
پای منبر اعالم کرد که هر کســی که می خواهد 
می تواند برود، اینها قصد کشــتن مــن را دارند. 
بااین حال مردم به صراحت گفتند: ما شــما را در 

مقابل عمال رژیم تنها نمی گذاریم...«.

سخنرانی های داغ بهلول، به نوعی متمم 
ماجرا بود!

آیت اهلل سیدمحمدعلی شیرازی، فرزند زنده یاد 
آیت اهلل العظمی سیدعبداهلل شیرازی است که در 
رهبری قیام گوهرشاد نقشی نمایان داشت و به 
همین دلیل نیز، مدت ها در زندان مشهد و تهران 
به سر برد. روای در ســخنان خود، تلقی نسبتا 
متفاوتی از نقش بهلول در حرکت اعتراضی مردم 

مشهد ارائه کرده است:
»مرحوم والــد )آیت اهلل العظمی ســیدعبداهلل 
شــیرازی(، معتقد بودند که بهلــول یک لحن 
حماسی داشت و آن شب توانست در این قضیه 
تأثیر بگذارد، منتهی در حــد خودش و نه اینکه 
طراح واقعه گوهرشاد باشــد. خود مرحوم آقا در 
تحصن ها، حرکت ها و قیام های منتهی به واقعه 
مسجد گوهرشاد، نقش تعیین کننده ای داشتند 
و شاید بشود گفت ســخنرانی های داغ مرحوم 
بهلول، به نوعی متمم ماجرا بود. مرحوم آقا از آنجا 
که اساساً با رژیم شاه مخالف بودند، از هر کسی که 
به هر شکلی با این رژیم مقابله می کرد، حمایت 
می کردند و به او عالقه نشــان می دادند. ایشان 
حتی می گفتند: آن شب واقعه، من او را به منبر 
فرستادم، چون می دیدم سایر منبری ها منبرشان 
بزمی اســت نه رزمی! آنها فقط مردم را نصیحت 
می کردند، درحالی که شرایط به گونه ای بود که 
باید مردم به رزم تشویق می شدند. می فرمودند: 
چون روحیه بهلول را می شناختم و می دانستم 
حرفش تأثیر دارد، به آقایان حاضر در جلسه مان 
گفتم: خوب است امشب بهلول را تشویق کنیم 
تا به منبر برود. او هم به منبر رفت و به رژیم رضا 
شــاه بد گفت! رژیم هم که ظاهراً از قبل برنامه 
داشت که حمله کند، صحبت های بهلول را بهانه 
کرد و فاجعه گوهرشاد پیش آمد. بعد هم بهلول 
به شــکل عجیبی فرار کرد و به افغانستان رفت! 
مرحوم والد از طریق علمای افغانســتان، کم و 
بیش می دانستند در چه حال و روزی است. پس 
از رحلت آیت اهلل اصفهانی عــده زیادی از مردم 
افغانســتان، از مرحوم والد تقلیــد می کردند. از 
این گذشــته اغلب علمای افغانستان، در نجف 
تحصیل کرده بودند و از این بابت هم با مرحوم آقا 
ارتباط داشتند. مرحوم آقا در قضیه کشف حجاب 
افغانستان و حکومت ظاهرشــاه اقداماتی کرده 
بودند، در نتیجه از مســائل سیاسی افغانستان 
مطلع بودند و از این جنبــه هم، موضوع مرحوم 
بهلول را دنبال می کردند. البته علمای افغانستان 
هم دقیق نمی دانستند که بهلول در چه وضعیتی 
است، فقط می دانســتند در زندان است! پس از 
30سال هم که از زندان افغانستان آزاد شد و به 
نجف آمد، مرحوم آقا او را با آغوش باز پذیرفتند. 
او چند ماه در نجف بود و در این مدت در منزل ما 

اقامت داشت... .«

خوانشی تحلیلی از روایت محمدتقی 
بهلول گنابادی، از فاجعه گوهرشاد

رضاخان تصمیم گرفت تا سحر 
کار را تمام کند!

بی تردید زنده یاد محمدتقی بهلول گنابادی، در زمره یکی از 
اصلی ترین رهبران قیام مسجد گوهرشاد قلمداد می شود. او 
در آغاز، قصد شکل دادن به این اعتراض، به ترتیبی که روی 
داد، نبود. عادت داشت که هرگاه شب جمعه ای در جوار مراقد 
یکی از معصومین)ع( بر او فرارسد، در جوار آن حرم مقیم شود 
و همین امر، ماجرا را کلیــد زد! او در حرم به وعظ و اعتراض 
پرداخت و همین، مردم را در اطراف او گرد آورد و حساسیت 
عوامل حکومت را برانگیخت: »اول صبح جمعه داشتیم دعای 
ندبه می خواندیم که شخصی آمد و گفت: آقایان من از طرف 
استاندار آمده ام تا به شما بگویم متفرق شوید و اگر کاری دارید 
بیایید به اســتاندار بگویید. من خودم جواب او را دادم که ما 
برای این جمع نشده ایم که با سخن تو و استاندار متفرق شویم، 
نه، ما استاندار را نمی شناسیم، زود از اینجا برو. او رفت. ما در 
صحن مشغول دعا و ذکر بودیم و مردم از بیرون هجوم آوردند 
که از ارتش بگذرند و به ما ملحق شوند که مأموران جلوگیری 
کردند. جنگ جاری شــد، نه با تفنگ بلکه با نیزه و شمشیر! 
مردم با کمک بعضی از درشکه ها، از بیرون فلکه سنگ آوردند 
و به مأموران زدند. به مأموران امر کردند که شلیک کنند. در 
همان وهله اول شلیک، 2افسر دولتی کشته شدند که یکی 
خودش را کشته بود و سربازی هم افسر دیگری را کشته بود! 
در جنگ )صبح جمعه( چند مأمور کشته و چند نفری هم از 
مردم شهید شدند. رئیس سربازان برای اینکه انقالب نظامی 
نشود و عده ای از سربازان به ما نپیوندند، دستور بازگشت داد 

که سربازان به پادگان برگردند...«.

شنبه شب اما قزاق دستور به کشــتار داد! مأموران تصور بردند 
که مردم با طی شدن پاسی از شــب، حرم را ترک می کنند که 
بالعکس شد! حتی به آنان خبر رسید که از دهات مجاور مشهد 
نیز خلق اهلل به معترضین می پیوندند. شرایط به سمتی می رفت 
که کار را بر متولیان سرکوب مردم ســخت می کرد. آنان گذر 
زمان را به ضرر خود دیدند و نهایتا به حرم رضوی یورش بردند: 
»شب شنبه به آرامی گذشت. روز شنبه سراسر مشهد شعار و 
حرکت و شهر شلوغ بود و از دهات با کلنگ، بیل و تیشه و... به 
شهر آمدند و عده ای از دهات آمدند و گفتند: ما از دهات نزدیک 
آمده ایم و بی ســالحیم، ولی فردا صبح یکشنبه از دهات دور و 
نزدیک، با سالح زیاد به یاری شما می آیند. این خبر که به ما رسید 
خوشحال شدیم ولی دولت هم از این کار باخبر بود و لذا تصمیم 
گرفته بود سحر کار را تمام کند. در این جنگ، 2تلگراف از رضاشاه 
به مشهد رسیده بود که وقتی به او خبر دادند مردم در مسجدند 
و بهلول علیه حکومت تو ســخنرانی می کند، گفته بود: بهلول 
کیست؟ مسجد چیست؟ آتش کنید!... در تلگراف دوم وقتی که 
روز جمعه جنگ شد و به او خبر دادند، گفت: به هر قیمت شده 
است مسجد را بگیرید!... . این تلگراف نیمه شب یکشنبه رسید. 
همه آمادگی های خود را فراهم کردند و لشــکر را عوض کرده 
بودند. سربازهای مؤمن را از میدان گرفته و سربازهای بی دین 
را آماده حمله کرده بودند، که از کشتن مضایقه نکنند. ساعت 
21نیمه شب یکشنبه به ما خبر دادند که دولتی ها آمادگی خود 
را برای جنگ به دست آورده اند و سنگربندی و توپ ها را بر مسجد 
گوهرشاد و صحن نصب کرده اند و می خواهند نیم ساعت به صبح 
مانده، حمله کرده و ما را متفرق کنند. این خبرها به ما رسید و 
از طرف دیگر چند نفر از برادران دهاتی که آمده بودند، گفتند: 
جمعیتی زیاد از برادران دهاتی، اول آفتاب به شما ملحق می شوند 
و اگر برسند به نفع شما تمام می شود. سربازان دولتی هم از این 
موضوع خبر داشتند و تمام فعالیتشان این بود، که جنگ را قبل 
از طلوع آفتاب شروع کنند و ما هم کوشش می کردیم هر طور 
شده است تا طلوع آفتاب مقاومت کنیم. ما تمام درهای مسجد را 
به طرفداران خود سپردیم، که دشمن از هر دری بخواهد حمله 
کند، امکان مدافعه باشد. در ایوان مسجد، روی منبر بودم و مردم 
دور منبر جمع شدند. دیدم اگر روی منبر بمانم چپه ام می کنند 
و مرا می گیرند، چون داخل شده بودند، این بود که من و چند نفر 

دیگر فرار کردیم...«.

علی احمدی فراهانی، تاریخ پژوهنگاه

نجف، محمدتقی بهلول گنابادی
پس از آزادی از زندان افغانستان

بهلول گنابــادی: » صبــح جمعــه مــا در صحــن 

مشــغول دعــا و ذکــر بودیــم کــه مــردم از بیــرون 

هجــوم آوردند تــا از ارتش بگذرند و بــه ما ملحق 

شوند. جنگ جاری شد، نه با تفنگ بلکه با نیزه 

و شمشــیر! مــردم با کمــک بعضی از درشــکه ها 

سنگ آوردند و به مأموران زدند. به مأموران امر 

کردنــد که شــلیک کننــد. در همان اول، 2افســر 

دولتی کشته شدند که یکی خودش را کشته بود 

و سربازی هم افسر دیگری را کشته بود!...«

احمد سینایی
روزنامه نگار گزارش

روزهایی که بر ما می گذرد، نشان از سالروز 
کشتار مردم در مســجد گوهرشاد آستان 
قدس رضوی)ع(، به دستور رضاخان دارد. در 
باب این رخداد اگرچه فراوان داد سخن داده 
شــده اما همچنان جای تامل برداشت های 
نوین وجود دارد. مقال پی آمده درصدد است 
تا با بازخوانی 4روایت و تحلیل در این باب، 
جلوه هایی از این فاجعه تاریخی را بازنمایاند. 

امید آنکه مفید و مقبول  آید.

اعتراض مردم به تغییر لباس بود
زنده یاد آیت اهلل محمد واعظ زاده خراســانی،  از 
عالمان کهنســالی بود که هم پــدرش در قیام 
مسجد گوهرشاد حضور فعال داشت و هم خود در 
دوران کودکی، آن را از نزدیک مشاهده کرده بود. 
او سال ها بعد و در یک گفت و شنود تاریخی، به 
بازگویی مشاهدات خویش در این فقره پرداخت. 
شمه ای از این خاطرات، به قرار ذیل آمده است: 

»بر خالف تصور عده ای، داستان مسجد گوهرشاد 
برای اعتراض به کشــف حجاب نبود بلکه برای 
مبارزه با متحدالشکل شدن لباس ها بود. رضاخان 
دســتور داده بود که همه لباس های مختلفی که 
مردم ایران دارند، یک شکل شود. او کالهی مثل 
کاله هایی که االن فرانسوی ها دارند، درست کرده 
بود به نام کاله پهلوی. به دلیل مخالفت با این کار 
رضاخان بود که حادثه مسجدگوهرشــاد شکل 
گرفت. مرحوم آیت اهلل حاج آقاسیدحسین قمی 
یکی از بزرگ ترین علمای مشــهد در آن تاریخ 
بود که حتی بعضی از او تقلید هم می کردند. بعد 
از اینکه رضاخان این کارها را شروع کرد، ایشان 
تصمیم گرفت به تهران برود و با رضاخان مالقات 
کند. داســتان این قضیه را، پدر من نقل می کرد 
و می گفت: در حرم دیدم ایشــان پشت سر من 
نشســته اند. تا مرا دیدند با دست اشاره کردند تا 
نزدشان بروم. رفتم و جلوی ایشان نشستم. گفتند: 
می خواهم بروم تهران و با رضاخان صحبت کنم. 
گفتم: فرض کنید من رضاخان هســتم و شــما 
آمده اید بــا من صحبت کنید، چــه می خواهید 
بگویید؟ گفتند: اول به تو می گویم این کارهایی 
که می خواهــی بکنی رها کن، چــون همه اینها 
مخالف با اسالم است، اگر قبول کردی، زانویت را 
می بوسم و برمی گردم، اگر قبول نکردی، می گویم 
پس بگذار من با زن و بچه ام بروم به عتبات عالیات! 
به هر حال ایشــان به تهران رفتنــد و نتیجه ای 
هم نگرفتند. بعد از آن کســاني که پیرو ایشــان 
بودند، اعتراض مسجد گوهرشاد را سامان دادند 
و بهلول را به مسجد گوهرشــاد آوردند و دورش 
را گرفتند. این اجتماع خواسته شــان این بود که 
شــاه باید به آیت اهلل قمی جــواب مثبت بدهد و 
این جمع برای حمایــت از هدفی که آقای قمی 
به خاطر آن به تهران رفته بود، تشکیل شده بود. 
در مقطعی که این اتفــاق روی داد، آیت اهلل قمی 
را در تهران محصور کــرده بودند. رضاخان اجازه 
مالقات با آیت اهلل قمی را نداد و ایشان گفتند: پس 
بگذارید من به عتبات بروم که رضاخان اجازه داد 
و گذرنامه هم به ایشان دادند و همراه با تعدادی 
از پسرانشان به عتبات رفتند. من در آن زمان به 
مدرسه ابتدایی معرفت می رفتم. پدرم گفته بود 
که عصرها به مدرســه دودر بیا. برادر بزرگ من 
در آنجا اتاقی داشت و من در آنجا پیش یک شیخ 
دامغانی، گلستان می خواندم. در روز تجمع مردم، 
به مسجد گوهرشاد رفتم و دیدم جمعیت زیادی 
آمده و همه هم متوجه ایوان مقصوره هســتند. 
نمی دانستم چه خبر اســت. پدرم همین که مرا 
دید، گفت: بیا این پول امروزت، امروز نمی خواهد 
در نماز جماعت اینجا شرکت کنی، برو خانه! من 
هم رفتم. بعد پدرم اخبار مسجد را برای ما آورد. 
پدرم منبر رفته و صحبت کــرده بود و به همین 

دلیل بعد از این ماجرا، 4سال در خانه محصور بود 
و بیرون نمی آمد! رئیس شــهربانی گفته بود: اگر 
بیرون بیایید، ما ناچاریم شما را دستگیر کنیم و 
من نمی خواهم این کار را بکنم. بقیه علما و وعاظ 
و منبری ها را گرفتند و به تهــران تبعید کردند. 
روحانیون و علمای مشهد، عمدتا از تجمع مسجد 
گوهرشاد حمایت  کردند، منتها شکل حمایت ها 
متفاوت بود. بعضی ها جدی تر وارد جریان شدند 
و به شاه تلگراف زدند و به همین دلیل همه اینها 

دستگیر شدند... .«

ما زیر بار این اجبار نمی رویم!
زنده یــاد هادی محقــق، فرزند خطیــب نامی 
زنده یاد حجت االسالم والمســلمین حاج شیخ 
عباسعلی محقق خراسانی اســت. او در دوره ای 
که پدر در زمره فعاالن قیام گوهرشاد بود، با وی 
همگامی فراوان داشت و هم از این روی، بسا فراز 
و نشیب های این حرکت را مشــاهده کرد. وی 
نیز بعدها در گفت وگو  با سینا واحد، در این باره 

چنین گفت:
»آن روزها 16ـ  15 سال داشتم. یادم هست که 
نزدیکی های ظهر یک روز پنجشنبه بود، مرحوم 
آیت اهلل حاج آقا حســین قمی جلوی حمام شاه 
آمدند. من هم بودم. یک عده ریختند دور ایشان 
و گفتند: باید برویم مســجد. همــه راه افتادیم. 
آقایان روحانیان دیگر هنوز نیامده بودند و ایشان 
خودشان منبر رفتند و نیم ســاعتی برای مردم 
حرف زدند. بعد هم به منزل برگشتیم. ظاهرا در 
صبح جمعه، عده ای از مأموران ارتش می ریزند 
به داخل صحن و عده ای از مردم را می کشــند. 
این بود تا رسیدیم به شب شنبه. در آن شب قرار 
بود اول حاج شــیخ مرتضی ایدگاهی و بعد حاج 
شیخ  مهدی واعظ خراســانی و بعد هم پدر بنده 
حاج شیخ  عباسعلی محقق واعظ خراسانی منبر 
بروند. حاج شــیخ  مرتضی نیم ســاعتی صحبت 
کرد. بعد حاج شــیخ  مهدی یک ســاعت منبر 
رفت و بعد هم پدر من حدود یک ســاعت و 20 
دقیقه صحبــت کردند. یادم هســت خطاب به 
مردم گفتند: هوشیار باشید که می خواهند شما 
را ببرند زیر علم داروین انگلیسی!... پدرم خیلی 
خوب صحبت می کرد و مورد اقبــال مردم بود. 
محور اصلی صحبت آقایــان، قضیه کاله پهلوی، 
تغییر لباس و این حرف ها بود. همه آقایان علما و 
منبری ها حرفشان این بود که ما زیر بار این اجبار 
نمی رویم. می گفتند که اسدی به رضاشاه گفته 
بود که هم اکنون این کار عملی نیست. رضاشاه 
هم به پاکروان استاندار خراسان می گوید که این 
کار را انجام بدهد و او هــم گفته بود، که اطاعت 
امر می کنم! مأمــوران به جان مــردم افتادند و 
کشتار عجیبی به راه انداختند. یادم هست فردای 
شبی که آن کشــتار انجام شد، شــیخ  مرتضی 
واعظ گیالنی آمد و قضیه را بــه پدرم گفت. بعد 
هر دو به منزل یکی از تجاری که دوست شان بود، 
رفتند. مرحوم آیت اهلل حاج آقا  حسین قمی قبل از 
عزیمت به تهران، چند نفر از منبری های مشهد، 
ازجمله مرحوم پــدرم و مرحوم آقای ایدگاهی و 
آشیخ  مهدی واعظ خراســانی را می خواهند و به 
آنها می گویند که دارند مرا بــه تهران می برند، 
شما مراقب اوضاع باشــید و به تکلیف خودتان 

عمل کنید... .«
بهلول گفت: هر کســی کــه می خواهد 
می تواند برود، اینها قصد کشــتن من را 

دارند!
نام زنده یــاد عالمه شــیخ محمدتقــی بهلول 
گنابادی، با رویداد قیام مســجد گوهرشاد گره 
خورده اســت و خاطرات وی از این خیزش، در 
زمره منابع دست اول این رویداد به شمار می رود. 
محمدرضا چیت سازان، پژوهشگر تاریخ معاصر 
ایران، ورود بهلول به این فرایند را، اینگونه تحلیل 

کرده است:
»تغییر لبــاس و اجبــاری کردن کاله شــاپو، 

هــادی محقــق: »همــه آقایــان علما 
و منبری هــا ازجملــه پــدرم، مرحــوم 
حاج شیخ عباسعلی محقق خراسانی 
حرفشــان این بود که ما زیر بار اجبار 
بــه تغییــر لبــاس نمی رویــم. عــده ای 
می گفتنــد کــه اســدی بــه رضاشــاه 
گفته بود که هم اکنون این کار عملی 
نیســت. رضاشــاه هــم بــه پاکــروان 
اســتاندار خراســان می گوید کــه این 
کار را انجام بدهد و او هم گفته بود که 
اطاعت امر می کنم! مأموران به جان 
مردم افتادند و کشــتار عجیبی به راه 

انداختند...«
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تاریخ ایران

تاریخ مستند ایران باستان
کتاب »تاریخ مستند ایران 
باستان« نوشته میرحسن 
ولوی را انتشارات ماهریس 

منتشر کرده است.
 اگر تاریخ ایران را 3بخش 
کنیــم: دوران تپه هــای 
باستانی، دوران تمدن های 
پیــش از اســالم و دوران 
اســالمی، کتــاب تاریخ 
مستند ایران باستان نوشته 
میرحســن ولوی به دوره 

میانه می پردازد؛ دوره ای که شریان تمدن اصیل ایرانی است. 
در این کتاب که از دوره مادها آغاز می شــود در یک نگارش 
کرونولوژیک )گاه شمار( مادها که در اواخر قرن ۸ قبل از میالد 
در نواحی غربی ایران متحد شدند تا در مقابل حمله آشوریان 
مقابله کنند تا فروپاشی ساسانیان مورد بررسی قرار می گیرد. 
در این بستر، دوره های هخامنشــیان و اشکانیان نیز بررسی 
کامل می شود و نویسنده سعی در انتقال حداکثر اطالعات در 

باب این دوره تاریخی را دارد.
کتاب تاریخ مستند ایران باستان، کتابی ارزشمند است؛ چرا که 
نویسنده با تکیه بر منابع دقیق و به روز شده سعی در تشریح 
دقیق مطالب کرده و این به گونه ای بسیار بی طرفانه انجام گرفته 
است؛ یعنی در باب تأکید، صحت تاریخی رجحان داشته است. 
همچنین تمامی مطالب به کتاب های مرجع حوزه تاریخ ایران 
ارجاع داده می شوند و این مسئله موجب اعتماد مخاطب به 
کتاب می شــود. این کتاب 526صفحه ای به بهای 220هزار 
تومان منتشر شده است. میرحسن ولوی متولد سال 1335، 

پژوهشگر تاریخ و منتقد است. 

تاریخ جهان

می خواهند شما را زیر علم داروین انگلیسی ببرند!
»روز واقعه« در مسجد گوهرشاد آستان قدس رضوی ع، در آینه 4روایت و تحلیل 


