
  احمدرضا صدري
زنده ياد عالمه شيخ محمدتقي بهلول گنابادي، در 
عداد مبارزان اسطوره گون معاصر به شمار مي رود. 
او در جواني ب�ه يكي از ش�اخص ترين اعتراضات 
مردمي به رضاخان شكل داد و پس از آن 30 سال 
و با سخت ترين شرايط، در زندان افغانستان به سر 
برد! وي در مصر و نجف نيز روشنگري عليه رژيم 
پهلوي را ادامه داد و در ربع قرن واپس�ين حيات، 
از حامي�ان جدي نظام اس�المي و رهب�ري معظم 
آن بود. در مقال پي آمده تالش ش�ده است نقش 
آن بزرگ، به مدد پ�اره اي از روايت ها و تحليل ها 
مورد بازخواني قرار گيرد. اميد آنكه تاريخ پژوهان 
معاصر و عموم عالقه مندان را مفيد و مقبول  آيد. 

    
  »شيخ محمدتقي« از ميالد تا قيام

به شهادت اسناد و روايات، زنده ياد شيخ محمدتقي 
بهلول از دوران كودكي، عالوه ب��ر نبوغ ذاتي، داراي 
گرايش سياسي و مبارزاتي نيز بوده و تداول حوادث 
سياسي، انگيزه وي براي ورود به اين عرصه را مضاعف 
ساخته اس��ت. يكي از مهم ترين وقايع انگيزه ساز در 
زندگي او، ديدار وي با آيت اهلل العظمي سيد ابوالحسن 
اصفهاني و تأكيد آن مرجع نامور به وي براي عزيمت 
به ايران و مبارزه با رضاخان بوده اس��ت. محمدرضا 
چيت سازيان، پژوهش��گر تاريخ معاصر ايران در اين 

باب مي نويسد:
»ش��يخ محمدتقي بهل��ول گناب��ادي، همانگونه كه 
از نامش پيداس��ت، در س��ال 1297ش، در يكي از 
روس��تاهاي گناباد ديده به جهان گش��ود. از همان 
كودكي بود كه حافظه خارق العاده اش س��بب شد به 
حفظ قرآن روي آورد و آن قدر از خود استعداد نشان 
داد كه در هشت سالگي حافظ كل قرآن شد! خود در 
مصاحبه اي گفته است: در كودكي از چنان حافظه اي 
برخوردار بودم كه نام پايتخت بيش��تر كش��ورهاي 
دنيا را مي دانس��تم... از همان زمان ب��ه منبر رفت و 

به دليل برخي رفتارهايش، به بهلول مش��هور ش��د! 
بهلول پس از مدتي همراه پدر، به س��بزوار مهاجرت 
كرد. او اولين بار در 16 سالگي، عليه رژيم شاهنشاهي 
س��خنراني آتش��ين كرد، يعني هنگامي كه رضاشاه 
امر به معروف و نهي از منكر را منع كرده بود. بهلول 
در 27س��الگي به مش��هد مقدس رفت و در آنجا به 
مبارزه با سياس��ت كشف حجاب رضاش��اه و رويكرد 
ضدديني وي روي آورد. واقعه مس��جد گوهرش��اد، 
يكي از نقاط تاري��ك دوران حكمراني رضاش��اه در 
مبارزه با ارزش ها و اعتقادات ديني مردم ايران است، 
حادثه اي كه در تيرماه 1314ش، در مش��هد اتفاق 
افت��اد و يكي از جدي تري��ن مب��ارزات مردمي عليه 
سياس��ت هاي ضدديني رضاشاه به ش��مار مي  آيد. با 
اين همه، ماجرا پيش از حادثه مسجد گوهرشاد آغاز 
ش��ده بود. در واقع برنامه تجدد آمرانه رضاشاه كه با 
تأسي از آتاتورك شروع ش��ده بود، با واكنش شديد 
روحانيان روبه رو ش��د. يكي از زيرمجموعه هاي اين 
برنامه آمرانه، تغيير لباس و اجباري كردن كاله شاپو 
بود كه واكنش روحانيون را در پي داشت. در مشهد 
رهبر مخالفان، روحاني سرش��ناس شيخ واعظ قمي 
بود كه با دس��تور رضاشاه دس��تگير و به عراق تبعيد 
شد! درحالي كه حكومت گمان مي كرد با دستگيري 
واعظ قمي، مبارزات م��ردم عليه رضاش��اه به پايان 
رسيده اس��ت، محمدتقي گنابادي معروف به بهلول 
وارد كارزار مب��ارزه ش��د و َعلَم مخالفت ب��ا اقدامات 
رضاشاه را برداشت. ايش��ان به محض ورود به مشهد 
در 7 تير 1314ش، به منزل شيخ واعظ قمي رفت و 
بعد از اطمينان از اوضاع و احول ايش��ان راهي حرم 
امام رضا)ع( ش��د. بهلول در حرم امام هش��تم، عليه 
سياست هاي ضد اسالمي رضاشاه نطقي آتشين كرد. 
وي در كتاب خاطراتش ب��ا صراحت، از هدف خود از 
سفر به مشهد گفته است: من نقشه اي داشتم كه غير 
از خدا و خودم كسي نمي دانست و آن اين بود كه اول 
در تمام شهرها سخنراني كنم تا معروف شوم و پس 

از آن قيام مقابل دولت را شروع كنم، براي همين در 
تمامي شهرهاي ايران سخنراني كرده و قصد داشتم 
در مازندران و آذربايجان كه مردم جنگجو در اين دو 
زيادند، س��خنراني و به قيام دعوت كنم، ولي نشد و 
مجبور شدم قبل از عملي شدن كل نقشه ام، در مشهد 

قيام كنم...«. 
  او در مص�ر و عراق ني�ز به س�خنراني عليه 

پهلوي ها ادامه داد!
زنده ياد آيت اهلل محمد واعظ زاده خراساني، در زمره 
چهره هاي كهنسالي بود كه از رخداد كشتار مسجد 
گوهرشاد، خاطراتي شنيدني داشت. او عالوه بر اينكه 
فرزند يكي از فعاالن اين قيام بود، خود نيز در دوران 
كودكي، آغاز و انجام اين فاجعه تاريخي را مش��اهده 
كرده بود. عالوه بر اين پس از س��ال ها، با ش��ادروان 
بهلول نيز مالق��ات كرد و حاالت وي پ��س از آزادي 
از زندان را از نزديك دي��د. وي در مصاحبه اي چنين 

روايت كرده است:
»من عصرها به مس��جد گوهرش��اد مي رفتم. در بند 
علي خان  ي��ك بانك بود. ي��ك روز كه رفت��م، ديدم 
دارند باالي س��ر در بانك، مسلس��ل يا توپي را نصب 
مي كنند! نزديك سحر بود كه ما در منزل صداي توپ 
و تفنگ را شنيديم. همه ما ترسيده و در داالني در را ه 
پله هاي باال جمع شده بوديم و خيال مي كرديم آنجا 
محفوظ تر است و گلوله توپ به ما نمي خورد! بعضي ها 
مي گفتند 1500 نفر در حمله به گوهرش��اد كش��ته 
ش��دند، بعضي ها بيش��تر هم مي گفتند. اصاًل معلوم 
نشد. جنازه ها را نصف شب، توي ماشين ها ريختند و 
بردند و دفن كردند. در پايين  خيابان قبرس��تاني بود 
كه ما هميشه از جلوي آن رد مي شديم. آنجا گودالي 
بود و مي گفتند همه را در اينجا به طور دسته جمعي 
دفن كرده  اند! اين هم نقل مي شد كه افرادي كه هنوز 
نمرده بودند، در ميان آنها دفن شدند! تعداد كشته ها 
به تحقيق معلوم نش��د. بعد هم مرحوم بهلول ناپديد 
و معلوم شد با وس��ايلي به افغانستان رفته است. يك 

 به شهادت اسناد، زنده ياد شيخ محمدتقي 
بهل�ول از دوران كودكي، ع�الوه بر نبوغ 
ذاتي، داراي گرايش سياس�ي و مبارزاتي 
نيز بوده و تداول حوادث سياسي انگيزه 
وي را ب�راي ورود به اي�ن عرصه مضاعف 
س�اخته اس�ت. يكي از مهم ترين وقايع 
انگي�زه س�از در زندگ�ي او دي�دار وي 
با آي�ت اهلل س�يد ابوالحس�ن اصفهاني و 
تأكيد آن مرجع نامور به وي، براي عزيمت 
به اي�ران و مبارزه با رضاخان بوده اس�ت

يادها و يادمان هايي از قيام تاريخي عالمه شيخ محمدتقي بهلول گنابادي برابر رضاخان

مي خواستم از مناطقي كه جنگجو 
زياد است، قيام را شروع كنم!

وقتي خ��ودش نقل مي كرد چه كس��ي مرا برد و 
چطور شد. همانطور كه اشاره كردم بعد از مدتي، 
شايع شد ايشان به افغانستان رفته است. حدود 
30 سال در افغانس��تان در زندان بود. بعد از 30 
س��ال، به او اجازه دادند به مصر و بع��د به عراق 
برود. در هر دو جا هم عليه ش��اه ايران سخنراني 
مي كرد. عربي هم خ��وب صحبت مي كرد. پدرم 
نقل مي كردند در عراق ه��م منبر عربي مي رفته 
اس��ت. آنجا هم خيلي دورش را گرفت��ه بودند. 
من بچه بودم و اين را مي ش��نيدم كه مي گفتند 
همچن��ان در زندان افغانس��تان اس��ت! بعد هم 
مي ش��نيديم كه پس از آزادي، در راديوي مصر 
عليه شاه صحبت مي كرد. در مصر، عبدالناصر از 
او خواست تا عليه شاه حرف بزند. به عراق هم كه 
آمد، احمد حسن البكر و صدام اين امكان را به او 
دادند تا عليه شاه در راديوي عراق صحبت كند. 
بعد هم به پاكس��تان رفت. سياست دولت ايران 
اين بود كه او را به ايران برگرداند. دو نفر روحاني، 
يكي منبري و يكي غير منب��ري را - كه با دربار 
رابطه داشتند و اسمشان را نمي برم- به پاكستان 
فرستادند كه بهلول را بياورند. آنها به او گفتند به 
تو كاري ندارند، به ايران برگرد! اينطور بود كه او 

را آوردند...«. 
  منبر بهلول »رزمي« بود و نه »بزمي!«

آيت اهلل سيد محمدعلي شيرازي فرزند زنده ياد 
آيت اهلل العظمي سيد عبداهلل شيرازي، از رهبران 
قيام مسجد گوهرشاد اس��ت. او اگرچه در دوره 
اين رخداد نمي زيسته، اما اوالً: از پدر در اين باره 
فراوان شنيده و ثانياً: پس از ورود شادروان بهلول 
به نجف و اقامت وي در بيت پدر، از نزديك شاهد 
حاالت و مقاماتش بوده است. منقوالت وي درباره 
سلوك اجتماعي و فردي آن فقيد راحل، ترسيمي 

نسبتاً جامع از شخصيت وي به دست مي دهد:
»مرح��وم وال��د آيت اهلل العظمي س��يد عبداهلل 
شيرازي مي گفتند آن ش��ب واقعه، من بهلول را 
به منبر فرستادم، چون مي ديدم ساير منبري ها، 
منبرشان بزمي است نه رزمي! آنها فقط مردم را 
نصيحت مي كردند، در حالي كه شرايط به گونه اي 
بود ك��ه بايد مردم به رزم تش��ويق مي ش��دند... 
مي فرمودند چون روحيه بهلول را مي ش��ناختم 
و مي دانستم حرفش تأثير دارد، به آقايان حاضر 
در جلس��ه مان گفتم خوب است امشب بهلول را 
تش��ويق كنيم منبر برود. او هم منب��ر رفت و به 
رژيم رضا شاه بد گفت! رژيم هم كه ظاهراً از قبل 
برنامه داشت كه حمله كند، صحبت هاي بهلول 
را بهانه كرد و فاجعه گوهرشاد پيش آمد. بعد هم 
بهلول به ش��كل عجيبي فرار كرد و به افغانستان 
رفت. مرحوم والد از طريق علماي افغانستان كم 
و بيش مي دانس��تند در چه حال و روزي اس��ت. 
پس از رحلت آيت اهلل اصفهان��ي عده اي از مردم 
افغانس��تان از مرحوم والد تقلي��د مي كردند. از 
اين گذش��ته اغلب علماي افغانس��تان در نجف 
تحصيل كرده بودند و از اين بابت هم با مرحوم آقا 
ارتباط داشتند. مرحوم آقا در قضيه كشف حجاب 
افغانستان و حكومت ظاهرش��اه اقداماتي كرده 
بودند، در نتيجه از مس��ائل سياس��ي افغانستان 
مطلع بودن��د و از اين جنبه ه��م موضوع مرحوم 
بهلول را دنبال مي كردند. البته علماي افغانستان 
هم دقيق نمي دانس��تند بهلول در چه وضعيتي 
است، فقط مي دانس��تند در زندان است! پس از 
30 سال هم كه از زندان افغانستان آزاد شد و به 
نجف آمد، مرحوم آقا او را با آغوش باز پذيرفتند. 
او چند ماه در نجف بود و در اين مدت، در منزل 
ما اقامت داشت. يادم است مرحوم بهلول مدتي 
مانده به محرم، به نجف رس��يد. مرح��وم آقا در 
ماه محرم ب��ه كربال مي رفتند و در آنجا مراس��م 
عزاداري مي گرفتند. ايش��ان مرح��وم بهلول را 
همراه خود بردند و 13 شب در كربال ماندند. در 
ايام محرم رس��م بر اين بود كه در هر گوشه اي از 
حرم امام حسين)ع( خيمه اي برپا مي شد و اهالي 
هر ش��هري، در خيمه  مربوط به خ��ود عزاداري 
مي كردند. خيمه شيرازي ها هم مثل بقيه برقرار 
بود. مرحوم آقا هر ش��ب در ح��رم، نماز جماعت 
برگزار مي كردند و مرحوم بهلول هم از شب اول يا 
دوم محرم، چند شب منبر مي رفت. در منبر هم 
به اوضاع ايران و عملكرد شاه و رضاشاه اعتراض 
مي كرد. چن��د روزي كه از منبر او مي گذش��ت، 
مأم��وران امنيتي ع��راق  آمدند و ب��ه مرحوم آقا 
گفتند درس��ت نيس��ت بهلول اينجا منبر برود و 
اين كار، به صالح كشور عراق نيست! الزم به ذكر 
است در آن دوران، رابطه ايران و عراق خوب بود، 
لذا دولت عراق تمايل نداش��ت كسي عليه رژيم 
ش��اه حرفي بزند! به همين دلي��ل منبر بهلول از 
شب پنجم يا ششم محرم قطع  شد، ولي خودش 
همچنان آنجا بود. البته مرحوم بهلول همچنان در 
منزل حاج احمد بناي كويتي كه آقا  آنجا اقامت 
مي كردند منبر مي رفت، چون ملك خصوصي بود 
و مأموران حكومتي نمي توانستند اعتراض كنند. 
وقتي مرحوم آقا به نجف برمي گشتند، بهلول هم 
همراه با ايشان برمي گش��ت و در منزل ما اقامت 
مي كرد و عده زيادي از طالب و اس��اتيد حوزه، 
به ديدن��ش مي آمدند. مرحوم بهل��ول هم مرتباً 
به ديدار بزرگان و مراج��ع از جمله مرحوم امام، 
مرحوم آق��اي خويي و مرحوم آقاي ش��اهرودي 
مي رفت. يادم است هميشه عده اي از آقايان فضال 
اطراف او را مي گرفتن��د و حرف هايش را ضبط و 

ثبت مي كردند، تا چاپ كنند...«. 
  رژيم شاه در مطبوعات وابسته به خويش 

درباره بهلول سياه نمايي مي كرد!
حجت االسالم والمسلمين محمدحسن رحيميان 
در عداد ي��اران ديري��ن امام خمين��ي و نهضت 
اسالمي به ش��مار مي رود. وي در دوران تحصيل 
در قم با شخصيت افسانه گون ش��ادروان بهلول 

و نيز س��ياه نمايي هاي مطبوعات وابسته به رژيم 
پهلوي درباره وي آشنا شد و سال ها بعد در نجف و 
مالزمت امام خميني، او را از نزديك ديد. او درباره 
حضور بهلول در نجف و شرايط وي در آن دوره، 

چنين آورده است: 
»مرحوم حاج شيخ محمدتقي بهلول گنابادي قبل 
از آزادي از زندان افغانستان، در اذهان مردم حالت 
يك شخصيت افسانه اي را پيدا كرده بود و هر كس 
كه او را مي ش��ناخت، نقش مه��م وي را در قضيه 
مسجد گوهرش��اد از ياد نمي برد. او مدت ها قبل 
از اين حادثه، به منبر مي رفت و با لحني پرش��ور، 
از حجاب دفاع و ب��ا رضاخان مخالف��ت مي كرد. 
كشتار مسجد گوهرش��اد كه پيش آمد، او به طرز 
معجزه  آس��ايي از مهلكه گريخت و به افغانستان 
رف��ت. در آن دوره درباره چند و چ��ون اين فرار، 
اين سؤال براي خيلي ها مطرح بود، اما اين سؤال 
هم پرسيده مي ش��د كه اگر او فقط يك منبري و 
سخنران بود، رهبران اصلي اين حركت چه كساني 
بودند؟ يا دست كم چه كس��اني كارهاي بهلول را 
تأييد مي كردند و بعد از اين حادثه كجا رفتند و چه 
كردند؟ آن روزها مثل امروز نبود كه نشود اخبار را 
پنهان كرد، به همين دليل شخصيت بهلول پس 
از واقعه گوهرشاد، بيشتر با افسانه درآميخت! يادم 
است اواسط دهه 40 در مجله اي، گزارش مفصلي 
درباره بهلول چاپ شد و در آن از او چهره عجيب 
و غريبي ترس��يم كردند ك��ه 180 درجه با چهره 
واقعي اش فرق داش��ت! آدمي با هيكل غول آسا و 
درشت را توصيف كرده بودند كه دست به اعمال 
ضد اخالقي و ضد ديني مي زند! نوشته بود او دارد 
در ژاپن زندگي مي كند، بسيار ثروتمند و مشغول 
تجارت است! در حالي كه بهلول ريزنقش و شايد 
وزنش 50 كيلو هم نمي شد! مي دانستم كه رژيم 
مي خواه��د يك چهره افس��انه اي ض��د رضاخان 
را در نگاه م��ردم تخريب كند تا ه��ر مخالفتي با 
رژيم پهلوي مخدوش ش��ود و م��ردم تصور كنند 
هر كسي با شاه مخالف باشد، چنين عاقبتي پيدا 
مي كند! همين يكي، از اسنادي است كه خباثت ها 
و وارونه نمايي هاي رژيم پهلوي را اثبات مي كند. 
در فضاهاي مذهبي و اذهان مردم متدين نش��ان 
و ردي از بهلول وجود داش��ت كه با شروع نهضت 
امام كمي پررنگ تر ش��د، ولي در همين حد باقي 
ماند و به ش��كل گس��ترده مطرح نش��د. وقتي به 
نجف رفت��م، گفته مي ش��د بهل��ول دارد از راديو 
قاهره، عليه رژيم ايران س��خنراني مي كند. دوره 
عبدالناصر ب��ود. مدتي گذش��ت و ديگر خبري از 
بهلول نبود، تا ناگهان س��ر و كله اش در عراق پيدا 
ش��د! حضرت امام هر س��اله در ايام عاشورا، قطعاً 
به كربال مي رفتند. البته در طول س��ال هم چهار، 
پنج بار به كربال مشرف مي ش��دند. معموالً هم به 
حسينيه مرحوم آقاي بروجردي مي رفتند و آنجا 
اقامه نماز مي كردند. يك بار پس از نماز جماعت، 
ديديم جمعيت در گوشه اي جمع شد. جلو رفتيم 
و ديديم يك پيرمرد استخواني آنجا نشسته است 
و مي گويند بهلول است! بعد هم اعالم شد فردا به 
منزل امام خواهد رفت. مالقات هاي عمومي امام در 
كربال صبح ها بود و در نجف عصرها. هر وقت امام به 
كربال مي آمدند، منزل ايشان پاتوق ما بود. آن روز 
انگيزه مضاعفي هم داشتم و مي خواستم بهلول را 
به عنوان يك شخصيت افسانه اي مبارز با رضاخان 
ببينم و همچنين برخورد امام ب��ا وي را به عنوان 
رهبر نهضت عليه رژيم شاه مشاهده كنم. رفتم و 
بعد از چند دقيقه، بهلول آمد و سالم كرد و دست 
امام را بوس��يد. امام هم مثل همه كساني كه نزد 
ايشان مي آمدند، احوالش را پرسيدند و بعد سكوت 
برقرار ش��د. قبل از آن تصور مي ك��ردم امام تمام 
قامت مي ايس��تند و بهلول را در آغوش مي گيرند 
و از قضيه مسجد گوهرشاد  مي پرسند، اما ايشان 
مثل هميشه سكوت كردند و جلسه هم با سكوت 
تمام شد! برخورد امام با مرحوم بهلول، واقعاً برايم 
عجيب بود! در نجف مرحوم آيت اهلل سيد عبداهلل 
شيرازي كه خود در قضيه مسجد گوهرشاد نقش 
مهمي داشت، از بهلول استقبال گرمي كرد و حتي 
شب ها كه در مدرسه بزرگي در محله جنيده نجف 
مراسم برگزار مي شد، به بهلول گفته بود منبر برود. 
مجلس پرشكوهي بود. اين اوج استقبال از بهلول 
بود. من هم با عالقه زيادي در اين جلسات شركت 
مي كردم. حرف هاي بهلول عمدتاً درباره مس��ائل 
تاريخي، مخصوصاً تاريخ صدر اسالم و اهل بيت)ع( 
بود. او در نجف يك فرد عادي بود و به همان سبك 
خودش زندگي مي كرد. به هرحال، س��خنران با 
غي��رت و قدرتمندي بود و پايبن��دي محكمي به 
مسائل ديني داشت، به همين دليل قطعاً نسبت 
به مسئله كشف حجاب، واكنش شديدي داشت و 
در قيام خودجوش مردم در مسجد گوهرشاد، به 
دليل ش��ور جواني و تعصب ديني سخنراني هاي 
آتش��يني كرده بود. زياد اهل جاي��ي رفتن نبود، 
مگر اينكه دعوتش مي كردند يا كار خاصي داشت. 
يك بار كه از كربال به نجف برمي گشتم، با مرحوم 
بهلول همسفر شدم و از او سؤاالت زيادي پرسيدم. 
حافظه عجيب و غريبي داشت. مي گفت 200 هزار 
بيت ش��عر از خودش و 100 هزار بيت از ديگران 
حفظ اس��ت! كل ق��رآن، بس��ياري از خطبه هاي 
نهج البالغ��ه و دعاهاي مختل��ف را حفظ بود. بعد 
از انقالب، مكرر به دفتر حضرت امام مي آمد. پس 
از رحلت امام هم هميشه به بنياد شهيد مي آمد و 
گاهي براي سخنراني براي كاركنان بنياد شهيد، 
از او دعوت مي كرديم. سخنراني هايش حول محور 
مسائل اخالقي و معنوي بود. ويژگي بسيار برجسته 
مرحوم بهلول، حافظه عجيبش بود. در شعر گفتن 
طبع رواني داشت. بس��يار ساده زيست بود و هيچ 
تعلقي به دنيا و متعلقات آن نداش��ت. غالباً روزه 
بود و اگر هم ناهار مي خورد، ناهارش كمي انگور يا 

ماست و نان بود...«. 

زنده ي�اد عالم�ه ش�يخ محمدتق�ي 
بهل�ول گناب�ادي، در ع�داد مبارزان 
اسطوره گون معاصر به شمار مي رود. 
او در جواني به يكي از ش�اخص ترين 
اعتراضات مردمي به رضاخان ش�كل 
داد و پس از آن 30 سال و با سخت ترين 
ش�رايط، در زندان افغانس�تان به سر 
برد! وي در مصر و نجف نيز روشنگري 
عليه رژيم پهلوي را ادامه داد و در ربع 
قرن واپسين حيات، از حاميان جدي 
نظام اس�المي و رهبري معظم آن بود
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يادها و يادمان هايي
 از نماد مقاومت و عرفان

در حاالت و مقامات
 » شيخ بهلول«

  محمدرضا كائيني
نام روحاني مجاهد 
و عارف، ش��ادروان 
ش��يخ محمدتق��ي 
بهل��ول گناب��ادي، 
با قيام ح��ق طلبانه 
مردم ش��هر مشهد 
در مسجد گوهرشاد 
ق��دس  آس��تان 
رض��وي)ع( درهم 
آميخت��ه اس��ت. او 
عالوه بر اين، حياتي پرماجرا داشت كه خوشبختانه 
خود، خاطراتش را به رش��ته تحرير در آورده و به 
تفصيل از آن وقايع سخن گفته است. در اين مجال 
بر آنيم از يكي از يادمان هاي آن شيخ مجاهد، سخن 
به ميان آوري��م. »زندگينامه آي��ت اهلل محمدتقي 
بهلول گنابادي، همراه با گزيده اشعار« به قلم دكتر 
علي اكبر باصري به رشته تحرير درآمده است. وي 

در ديباچه اين اثر، اشاراتي از اين قرار دارد: 
»علماي اعالم، هماره خوش��ه چينان خرمن علوم 
علوي و مبارزان دنيا گسيخته عدالت خواهي هستند 
كه با اذن حضرت حق، واس��طه فيض ميان خلق و 
خالق بوده و آنان را به سوي صراط مستقيم راهگشا 
مي باش��ند. از ميان اين بزرگان ك��ه هر يك آفتاب 
حسنشان چندي در اين سراچه خاكي طلوع فرمود 
تا قلب هاي مستعد را به نور حقيقت روشن نمايد، 
عارف بزرگ و مجاهد كبير قرن و يكي از ستارگان 
درخش��ان عالم فقاهت و عرف��ان، حضرت عالمه 
آيت اهلل ش��يخ محمدتقي بهلول گنابادي است كه 
صفات و س��جاياي اخالقي ايش��ان و زهد و تقوا و 
ورع شان، بر همه روشن است. معظم له جامع علوم 
فراوان و صاحب تبحر در ادبيات و داراي محفوظات 
فراوان و حافظ كل قرآن كريم و ادعيه بود. او بيش از 
200 هزار بيت شعر سروده است و 50 هزار بيت شعر 
نيز از ديگران را حفظ بود. به مباني فقهي ش��يعه و 

اهل سنت احاطه داشت و مجتهد و مسلط به ادبيات 
عرب و الگوي صفا، صميميت، صبر، اس��تقامت و 
داراي سابقه تدريس در دانش��گاه االزهر مصر بود. 
اين عالم كبير، پيكري نحي��ف و الغر، اما فعاليتي 
گسترده داشت كه حضور مداوم هشت ساله در دفاع 
مقدس شاهدي بر اين مدعاست و خواب، خوراك 
و استراحت اسير ايشان و اسوه ساده زيستي و تمام 
دارايي اش لباس تن وي بود. تحمل 36 سال اسارت 
و دوري از وطن و هدايت قيام مسجد گوهرشاد، از 
ديگر فصول كارنامه اوست. جز بُعد عرفاني، علمي 
و اجتهادي معظم له، بعد سياسي شخصيت ايشان، 
علي الخصوص در قيام مسجد گوهرشاد كه مكرراً آن 
را به قيام عاشورا تشبيه مي نمودند و مي فرمودند: 
»هيچ كس نمي تواند جو آن زمان و موضوع مسجد 
گوهرشاد را با زبان بازگو نمايد...« و مدت 25 سال 
اسارت و شش سال تبعيد در افغانستان و پنج سال 
تبعيد و مهاجرت در مصر و عراق - كه در مجموع 36 
سال مي باشد- بخشي از كارنامه اوست. زبان و قلم 
قاصر است از توصيف و بيان مقام و منزلت آن عارف 
كامل و اسوه پارسايي، ولي از آنجا  كه يكي از بهترين 
راه ها براي خودس��ازي و تهذيب نفس، آشنايي با 
الگو هاي موفق در امور معنوي و عرفاني است، اطالع 
از نحوه زندگي و اخالق ف��ردي و اجتماعي آنان و 
آگاهي از سير و سلوك و عرفان عملي ايشان، نقش 
بسيار بزرگ و سازنده در ساختار اعتقادي و روحي 
انسان ها دارد. حقير به عنوان يكي از ارادتمندان آن 
مرد بزرگ، به لحاظ اينكه مدت كمي از جمله سفر 
سوريه و برخي اماكن مقدسه و در تهران، در محضر 
آن عارف فرزانه و مفتخر به ش��رف حضور بوده ام، 
تمامي تالش خود را در جهت انعكاس ذره اي از ابعاد 
گوناگون شخصيت آن فقيد سعيد، معمول داشته ام 
و با اقرار به عدم بضاعت و توان علمي خويش، اثري 
ناچيز را نگارش نمودم كه اميدوارم مفيد و مؤثر واقع 
گردد و از خوانندگان اين اثر، اعالم نظرات و نقايص 
را استدعا دارم و اميد آن دارم كه بتوانيم قدرشناس 
و رهرو آن پاسدار حريم اهل بيت )س( و حكيم سفر 

كرده باشيم. ان شاءاهلل«. 
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