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تحقیقی بر شناسایی حاکمیتهای شرع در قهستان (خراسان جنوبی فعلی)
از سال  9621قمری تا  9922قمری
حمیده جلیلی  ، 9کمال غوث

6

 1دکترای مدیریت آموزشي و مدرس دانشگاه فرهنگيان بيرجند
 2کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی

چکیده
یکي از دغدغه های مورخان جستجوی دادههای مفيد برای نگارش تاریخ اجتماعي است .در ميان منابع غير تحقيقي و غير
تاریخ نگارانه یکي از منابعي که از قابليت و ظرفيت باالیي برای نگارش تاریخ اجتماعي برخوردار است نگاه به آثار علماء محلي
است .مقاله حاضر به معرفي جایگاه علمای قاینات چون سيد ابوطالب قایني ،محمد حسن هردنگي ،محمد باقر آیتي ،سيد
ابوتراب انوار و محمد هادی هادوی پرداخته و ضمن معرفي آنها به گونه اسنادی و تحقيقي و دور از هرگونه تعصب گيری به
شناسایي واقعي جایگاه هر یک از آنها مي پردازد .هدف اصلي این مقاله شناسایي حاکمان شرعي از قاینات است که بدليل
سيطره سياسي ،نخبه گرایي محلي ،زندگي دور از بيرجند و فاصله گيری از امرای قاینات ،نقش آنهادر تاریخ محلي قاینات
کمرنگ و گاها مفقود شده است.
واژههای کلیدی :محمد باقر آیتي ،محمد حسن هردنگي ،محمد هادی هادوی ،سيد ابوتراب انوار ،سيد ابوطالب قایني،
حاکميت شرع ،قاینات

 - 9حاکمیت های شرع قاینات :
 - 6آیت ا ...سید ابوطالب حسینی مجتهد قاینی :
آقا سيد ابوطالب دانشمندی کم نظير در زمينه همه علوم اسالمي است .وی عالمي متبحر و متخصص و فقيهي صاحب نظر بود.
درسال  12۲۱ه.ق در قاین متولد شد .مقدمات علوم اس المي را در قاین فرا گرفت سپس برای تکميل مدارج عاليه علم به
مشهد مقدس رفت و از محضر دانشمندان صاحب کمالي چون مرحوم آیت ا… حاج محمدرحيم بروجردی (ره ) و مرحوم آیت
ا ..آقا سيدمحمد رضوی استفاده کرد و به اخذ اجازه اجتهاد از سوی آنان مفتخر شد.آن گاه به حوزه علميه اصفهان که در آن
زمان از اهميت به سزایي برخوردار بود ،رفت و با جدیت تمام مشغول کسب دانش شد واز سوی آیت ا…حاج شيخ ابراهيم
کرباسي (کلباسي ) که از مراجع طراز اول حوزه اصفهان بود ،اجازه اجتهاد گرفت .سپس به سوی حوزه ن جف اشرف عزیمت کرد
و در آن جا از محضر اساتيدی چون آیت ا…شيخ محسن خنفر بهره برد ،معظم له نيز برای ایشان اجازه اجتهاد و روایت
صادرکرد .آقا سيدابوطالب مجتهد قایني پس از کسب علم ،برای ارشاد مردم در حدود  122۱قمری به مشهد مقدس عزیمت و
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شروع به تدریس کرد(آیتي ) 1۲31 ،و طلبه بسيار بر گرد او جمع و مرجع خاص و عام شد (راشد . ) 1۲32 ،شخصي از تجار بزرگ
دختر خود را به تزویج او در مي آورد و در شب عروسي ،شخصي در پنهاني به او مي گوید که این دختر معقوده است .لذا سيد
به سرعت بيرون آمده و به مدرسه مي رود و دختر را طالق مي دهد و دوباره با تحقيق بر او اثبات مي شود که آنها در پنهاني
عقد کرده اند و از آنجا که اذن پدر را در عقد دختر باکره اعتبار نمي کرده حکم به زوجيت آنها کرده است .بعد از این قضيه از
مشهد مقدس به سمت قاینات حرکت و گاهي در بيرجند و گاهي در قاین ساکن بوده است و ضمن انجام امور شرعي و تدریس
در حوزه علميه قاین به تبليغ و ترویج دین مي پرداخت .به فتوای وی اميرعلم خان چند نفر را گردن زد(بهارستان.) 1۲31 ،
گفته مي شود روزی بر فراز منبر حکم کرد به مباح بودن ریختن خون راهزناني که در برخي از راهها اقدام به اذیت مسافران و
ربودن اموال آنها مي کردند و مردم را به کشتن آنها تشویق کرد و از ثواب آن زیاد سخن به ميان آورد .طبعا این وظيفه که
متوجه حاکمان قهستان بود ،احساس تکليف نمي کردند و مردم هم ساز و کار مبارزه با آنها و جرأت در گير شدن با آنها را
نداشتند .یکي از پامنبری ها صدا زد اگر کشتن محاربين و راهزنان اینقدر ثواب دارد چرا خود حضرت ع الي شخصاً آنها را نمي
کشيد (سعيدزاده .) 1۲21 ،مهر ایشان با سجع عبده الراجي ابوطالب الحسيني  1223مي باشد(نگاره .) 1
 - 9- 6فعالیت های اجتماعی ،سیاسی
آقا سيدابوطالب قایني مردی فعال در امور اجتماعي بوده است ،وی قائل به اجرای حدود و احکام در زمان غيبت امام زمان(ع)
ت وسط فقيه جامع الشرایط بود که خود به این امر همت مي گماشت .وی باورمند به اجرای امور حسبيه و حدود شرعي بود.
- 6- 6آقا سید ابوطالب در نظر سایر علماء :
 - 1آیت اهلل حاج شيخ ابراهيم کرباسي کاخکي  :سيد ابوطالب را مصباح الشریعه مي خواند.
 - 2آیت اهلل محسن خنفر نجفي  :سيد ابوطالب را از واسطه های بين خدا و بندگان او و حجتي از ناحيه خدا بر مردم و او را از
بزرگترین مجتهدان و فاضلترین محققان مي داند.
 - ۲آیت اهلل سيد محمد رضوی (قصير خراساني)  :درباره سيد ابوطالب مي گوید  :من او را زیرک و تيزهوش و بسيار دقيق
یافتم.
 - 3آیت اهلل محمد رحيم بروجردی  :سيد ابوطالب را دانشمند با عمل و فاضل کامل با تقوای پاک سرشت و خداپرست مي
داند.
 - 5آیت اهلل مرعشي نجفي  :سيد ابوطالب را عالمه فقيه و اصولي و محدث و متکلم و بارع مي داند.
 - 2آیت ا ...جواد عارفي  :وی را لنگر الشریعه قاینات مي نامد.
 - 3آیت ا ...ضياءالدین آیتي  :به بزرگي و زعامت وی تاکنون در قاینات عالمي دیده نشده است.
 - 2آیت ا ...ضياءالدین آیتي  :او را سيد بزرگوار ،فقيه کامل ،برهان محققين و سلطان مدققين ،حامي مذهب شيعه و مروج
بزرگ اسالم مي نامد.
 - 1آیت اهلل محمد حسن هردنگي  :او را عالم عامل و فقيه کامل و فاضل مجتهد مي نامد.
 - 1۱آیت اهلل محمد حسن هردنگي  :او را سيد مجاهد صاحب مفاخر و مناقب و پيروز بر علماء هم عصرش مي داند.
- 9- 6آثار آقا سید ابوطالب :
ایشان بيش از  2۱جلد کتاب تاليف نموده است که مهترین آنها به شرح ذیل است :کتاب درة الباهر ،ینابيع الوالیة ،ما حي
الضالله و الغوایه ،الکواکب السبع السياره ،مراه الوحده الحقه ،کتابهای الدروس ،مناسک حج و مکاسب از دیگر تاليفات او
مي باشد.
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 - 1- 6رحلت آقا سید ابو طالب :
جمعي از مورخان جریان فوت سيدابوطالب را به مباحث وی با مالش مس ربط داده اند و نویسنده کتاب بزرگان قاین آن را
ساختگي دانسته و عقيده دارد که ایشان مایل به همکاری با حکومت خاندان علم نبود گرچه ناچار به همکاری مي شد و لذا
اجرای مسائل شرعي توسط وی گاهي به اشکال بر مي خورد و قتل سيد توسط امير علم خان سوم ،حاکم قاین صورت پذیرفته
است و جریان مال شمس سرپوشي بر این جنایت بوده است .وی در سال  121۲برای انجام فریضه حج عازم بيت ا…الحرام بود
که در  2شوال همان سال در شهر کراچي وفات یافت .عمر با برکتش هم چون جد بزرگوارش ،علي (ع )  2۲سال بود و مرقدش
در شهر کراچي پاکستان مي باشد (عليزاده.) 1۲1۱ ،
 - 5- 6سواالت :
سوال اول :آیا می توان گفت که آقا سید ابوطالب توسط ایادی امیرعلم خان به قتل رسیده است.
پاسخ :
 - 1این موضوع فقط در کتاب بزرگان قاین (سعيدزاده ) 1۲21 ،بيان گردیده و منابع تاریخي قبل از تاليف این کتاب ،این ادعا را
تایيد نمي کند و اگر این چنين مي بود در کتاب بهارستان که نسخه اصل آن در سال  1۲23شمسي چاپ شده است و
نویسنده آن خود به واسطه پدرش شيخ محمد باقر آیتي بيرجندی از شاگردان سيد ابوطالب بوده(آیتي )1۲31 ،مي بایست این
موضوع را بيان مي کرد.
 - 2بعد از فوت سيد ابوطالب و سپس مال علي اصغر خوسفي ،مال محمد حسن هردنگي از شاگردان خاص وی و سپس سيد
ابوتراب انوار پسر آقا سيد ابوطالب ،حاکميت شرع والیت قاینات را یدک مي کشند.
 - ۲این از نظر اخالقي ،اجتماعي و سياسي منطقي نيست که عالم بزرگي چون سيد ابوطالب که بنا به نقل آیتي( ) 1۲31
ميگوید به بزرگي و عظمت و زعامت سيد ابوطالب تاکنون در این مناطق عالمي دیده نشده و جمعي از مردم به تقليد از وی
پرداختند ،توسط امير علم خان کشته شده و وی مالحظه حوادث و شورشهای مردمي و مخالفتهای روحانيون بزرگي چون مال
محمد حسن هردنگي ،مال محمد حسن خوسفي ،مال علي اکبر خراشادی و پسرش سيد ابوتراب را نکرده باشد.
 - 3اگر قبول کنيم که بعد از فوت سيد ابوطالب  ،محمد حسن هردنگي تباني کرده باشد باز نميتوان پذیرفت که پسر سيد
ابوطالب به عنوان حاکم شرع قاینات به مدت  12سال در کنار قاتل پدرش و بعد از فوت امير علم خان در کنار امير اسماعيل
خان پسر امير علم خان باقي بماند.
 - 5امير علم خان به فتواهای سيد ابوطالب برخي از حدود شرعي از جمله گردن زدن عده ای را اجرا مي کرده پس چه دليلي
داشته که بعد او را بکشد و از دید مورخين و علماء این مسئله مخفي بيافتد.
 - 2یکي از عصرهای درخشان تقویت مذهب شيعه و امنيت فراوان در قاینات در زمان صدارت امير علم خان و سپس پسرش
امير اسماعيل است و مساجد ،حوزه های علميه و موقوفات فراواني ایجاد شده است که بستن اتهام قتل عالمي به بزرگي سيد
ابوطالب به این خانواده حداقل در آن زمان کاری به دور از منطق و مستندات است باالخص که در پای برخي از موقوفات این
خاندان مهر سيد ابوطالب ،محمد حسن هردنگي و سيد ابوتراب دیده مي شود(آیتي 1۲31 ،و جليلي و همکاران.) 1۲13 ،
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 - 3در سفرنامه ميرزا خانلرخان اعتصام الملک به سال  121۲قمری ،وی نقل مي کند که مریدان سيد ابوطالب اطراف فرزندش
را گرفته و او را همراهي مي کنند و در آنجا هيچ نقلي از حادثه ای که در فوت آقا سيد ابوطالب نقش داشته باشد بيان نمي
کند و این نزدیکترین تاليف تاریخي در وصف آقا سيد ابوطالب و آقا سيد ابوتراب مي باشد .ضمن اینکه ميرزا خانلرخان در
سفرنامه اش قيد مي کند که امير علم خان احترام ویژه ای برای سيد اب وتراب قائل است و در رشد و تربيتش مي کوشد.
 - 2در زمان سيد ابوطالب علمای زیادی بوده اند که هر چند در حد علمي و معنوی ایشان نبوده اند اما توانایي هدایت امور
شرعي قاینات را داشته اند آنچنانکه مال علي اصغر خوسفي و مال علي اکبر خراشادی از این موارد مي باشد پس لزومي نداشته
که سيد ابوطالب همچنان این سمت را یدک بکش د و خيلي راحت مي توانسته در صورت وجود عدم هم سویي با امرای وقت،
این سمت را تحویل شخص یا مجتهد دیگری بدهد.
 - 1در وصف سيد ابوتراب انوار شيخ محمد حسين آیتي  1براحتي مي نویسد وی تحمل خدمت در حضور امرای وقت را نداشت
و به مشهد مهاجرت کرد ،پس چه دليلي دارد برای آقا سيد ابوطالب ن مي نوشت توسط افراد امير علم خان کشته شده است.
 - 1۱اگر این موضوع نيز درست مي بود مي بایست آیت ا ..عارفي در خاطرات خود به این موضوع اشاره مي کرد نه اینکه بيان
مي کردند آقا سيد ابوطالب در سفر کراچي فوت نمودند (نظامدوست.) 1۲12 ،

نگاره  - 9مهر آقا سید ابوطالب – عبده الراجی ابوطالب الحسینی 9621

1

ضياء الدین محمد حسين فرزند آیت ا ...محمد باقر آیتي گازاری از محققان ،مجتهدان ،شاعران و مورخان قرن چهاردهم هجری در بيرجند است .وی در نيمه ماه ذی

القعده سال  1۲1۱هجری قمری در روستای مهمویي از توابع بيرجند چشم به جهان گشود و تا بيست سالگي در محضر پدر و در مدرسه معصوميه بيرجند مقدمات علوم
اسالمي را فرا گرفت .سپس برای ادامه تحصيل حوزوی به مشهد مقدس رهسپار شد و در محضر ميرزا عبدالجواد نيشابوری علوم ادبي را آموخت  .در سال  1۲۲1به گفته
خودش از طریق قفقاز ،ترکيه ،سوریه و لبنان به مکه مشرف شد و به زیارت روضه منوره حضرت رسول نائل آمد و از آن جا به زیارت مشاهد مشرفه ائمه هدی (ع) در
عراق رفت .پس از بازگشت به ایران مدت دو سال در حوزه اصفهان به تحصيل پرداخت  .برای تکميل اندوخته هایش به نجف اشرف رفت و در آن جا مباني فقه و اصول را
فرا گرفت و از محضر اس اتيد تراز اول نجف چون :سيد ابوالحسن اصفهاني ،شيخ محمد کاظم شيرازی ،شيخ علي شاهرودی به دریافت اجازه اجتهاد نائل شد  .در سال
 1۲32هجری قمری به زادگاهش بيرجند مراجعت و تا پایان عمر به کار تدریس ،تاليف ،ارشاد مردم ،حل و فصل دعاوی و اقامه نماز جماعت مشغول شد.آیت ا ...محمد
حسين آیتي عالوه بر تسلط در فقه شيعه در فن سخنوری ،شعر و نثر تبحر خاصي داشت.از وی اشعاری به فارسي و عربي باقي مانده که نمونه ه ایي از آن را مي توان در
کتاب بهارستان او یافت.از نظر اخالقي فردی متواضع و فروتن بود که در مصاحبت با اقشار مختلف مردم این مورد نمایان مي شود و همه از مصاحبتش لذت مي بردند .
گنجينه لطایفي که در خاطر داشت ،پایان ناپذیر بود  .بهارستان در تاریخ و تراجم رجال قهستان ،شرح کفایه االصول ،دیوان شعر امام حسين عليه السالم ،در الفرید في
ماروی عن السبط الشهيد ،تذکره شعرای قهستان ،دیوان درّ غلطان ،فوائد العقول (در مسائل فقه و اصول) ،مقامات معنوی ،مقامات االبرار(در پنج دفتر) و در المنظوم في
مقتل االمام المظلوم .آیت اهلل شيخ محمدحسين آیتي سرانجام در سال  1۲11قمری مصادف با سال  1۲31شمسي دعوت حق را لبيک گفت و به سوی معبودش
شتافت.
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 - 9آیت ا ...علی اصغر سرچاهی خوسفی :
فرزند مرحوم موالنا محمد حسن بن محمد سرچاهي خوسفي قایني ،دانشمندی بزرگ و فقيهي سترگ از نویسندگان و
مدرسين و مفسر سده چهاردهم هـ .ق و از فقهای نامور ایران در سده سيزده است .وی تحصيالت اوليه خود را در حوزه های
علميه قاینات سپری و دوران تحصيالت عاليه علوم را در حوزه علميه اصفهان به پایان برده و از ارکان علمي آن روز حوزه مانند
سيد حسن اصفهاني ،محمد مهدی کرباسي ،شيخ راضي نجفي و ميرزا محمد هاشم خوانساری اجازه اجتهاد داشته است .در ایام
اقامت در نجف به مجلس شيخ راضي نجفي مي رفت .از محمد مهدی کلباسي و دیگر استادانش اجازه اجتهاد دریافت کرد .پس
از طي مدارج علمي و کسب اجازه اجتهاد به زادگاهش بيرجند برگشت و در آنجا عالوه بر امامت جمعه و جماعت به امر
تدریس نيز پرداخت.محمد رضا شریف و شيخ محمد باقر آیتي بيرجندی از شاگردان او بودند ( عليزاده .) 1۲1۱ ،در بهارستان
آیتي نقل شده زماني که آقا سيد ابوطالب در تاریخ  121۲قمری برای سفر حج به کراچي رفته بود ،وی متصدی امور شرعيه
در قاینات مي گردد و در همان سال ،همزمان با فوت سيد در کراچي او نيز در قاینات فوت مي کند (آیتي.) 1۲31 ،
 - 9- 9مال علی اصغر سرچاهی خوسفی در نگاه علماء :
 - 1آقا بزرگ تهراني  :وی را بسي ستوده و مي گوید در همه علوم و فنون سر رشته داشت ولي در علوم دیني و اسالمي
درخشندگي خاصي از او نمایان بود.
 - 2آیت ا ...ضياءالدین آیتي  :وی را عالم فاضل زاهد مي نامد
 - ۲آیت ا ...ميرزا محمد حسن شيرازی  :وی را متقي کامل و عالمي دقيق مي نامد.
 - 3خانلرخان  :مال علي اصغر مقدم بر سایر علمای بيرجند و مرد با تتبعي است.
 - 6- 9آثار علمی :
تفسير قرآن ،به روش عرفاني ،تفسير قرآن به روش اخباریون،شرح مختصر النافع در فقه ،شرح الفيه ابن مالک در نحو،دقایق
النکات في تحقيق مذاهب النجاه .متاسفانه نگارنده موفق به پيدا کردن تصویر مهر ایشان در اسناد فعلي نشد ولي آنچه که در
ذهن مانده این است که مهر ایشان با سجع عبده الراجي علي اصغر است ( عليزاده.) 1۲1۱ ،
 - 1آیت ا ...محمد حسن هردنگی :
مال محمدحسن هردنگي از عمده علمای قهستان بوده که در مراکز علمي قاینات شخصيت علمي آن مرحوم بر احدی از
دانشمندان آن عصر پوشيده نبوده است و فضالء وقت از محضر درس وی تلمذّ و با عنوان برجستهترین شخصيتهای علمي او را
معرفي مينمودهاند .او در حدود سال  122۲هجری قمری و به نقل دیگری  122۱قمری در قریه مبادی از توابع ناحيه هردنگ
متولد شد و در  23ذیعقده  1۲23قمری پس از یک عمر زندگي شرافتمندانه به رحمت ایزدی پيوست .گویا اولين کسي که از
این خاندان پای در دایره علم و فضل گذاشته است حاجي مالعلي جد اوست .پدرش مال محمد رفيع نيز مردی دانشمند بوده و
در زادگاه خود که همان روستای مبادی بوده به ارشاد محصلين علوم دیني اشتغال داشته و آخوند مقدمات صرف و نحو و
قسمتي از فقه و اصول را نزد ایشان خوانده است (راشد 1۲32 ،و راشد.) 1۲35 ،تخصص آن مرحوم در فقه و اصول و دارای مرتبه
اجتهاد بوده و در صرف و نحو عربي ،لغت ،معاني ،بيان و بدیع ،عروض ،منطق ،تفسير ،کالم ،حدیث ،رجال و درایه نيز استاد
بوده است ،عالوه بر اینها در فلسفه  ،حساب ،جبر ،مقابله و هندسه و هيات قدیم دست داشته و تدریس مي نموده است .وی در
حدود سال  1222قمری یعني حدود  2۲تا  22سالگي توانست؛ اجازه اجتهاد ،افتاء و روایت را از اساتيد خود از جمله آیتاهلل
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سيدابوطالب مجتهدحسيني قایني (از مراجع عظام در خراسان ) دریافت کند .وی مجتهدی بود که علي رغم در اختيار داشتن
وجوهات شرعي و امکانات مادی دیگر ،به دليل سادهزیستي فراوان در اواخر عمر توانایي خرید حيوان سواری را هم برای رفت و
آمد نداشته است.
 - 9- 1جایگاه اجتماعی
مال محمدحسن هردنگي در بين علمای وقت و حکومت حاکمان زمان خویش از جایگاه ویژهای برخوردار بوده است .ایشان در
مکتوبات بزرگاني چون آیتاهلل محمد هادی هادوی ،آیتاهلل سيدابوطالب مجتهد حسيني قایني ،آیتاهلل العظمي سيّداسماعيل
صدر موسوی و آیتاهلل شيخ محمدحسين راشد با احترام و بزرگي یاد شده و نيز از علمایي چون :سيدابوطالب مجتهد قایني و
آیتاهلل العظمي سيّداسماعيل صدر موسوی اجازه نامه دریافت کرده است (غوث 1۲3 ،و جليلي وهمکاران.) 1۲13 ،
ارزش و احترام آخوند از دیدگاه حکومت آنقدر باال بوده است که در بيش از  3حکم مختلف از سال  1211قمری به صورت
مستقيم و غير مستقيم تا پایان عمرش 22 ،سال از پرداخت ماليات ساليانه معاف بوده است ،در حالي که وجود یک چنين
احکامي را در سایر شخصيتهای مشابه پيدا نمي کنيم .این احترام از سوی حکومت در حقيقت به دو دليل صورت ميگرفته
است  - 1 :حاکم شرع قهستان  - 2استاد حوزههای علميه قاینات.

 - 2- 3فعالیتهای اجتماعی هردنگی
 - 1به مدت  32سال به عنوان حاکم شرع یکي از بلوکهای  1گانه قهستان و حداقل به مدت  2سال به طور قطع حاکم شرع
قهستان و از سال  1222قمری تا زمان فوتش ،دارای نوعي نظارت بر مسائل شرعي قاینات بوده است (راشد.) 1۲12 ،
 - 2استاد نمونه حوزههای ع لميه قاینات و بيرجند به مدت  32سال ،که منجر به پرورش شاگرداني در قاینات شد که بعدها
برخي از آنها از مجتهدین و عالمان قاینات شدهاند.شيخ محمد بن عبدالحسين قایني؛ نجف بن علياکبر بيرجندی؛محمدحسين
قایني کاخکي ،شيخ محمد قایني؛ سيدحسن فقيه؛ شيخ محم د عرب؛ سيدمحمدرضا صامتي؛ سيدحسن تهامي ،محمدهادی
هادوی و غيره (عليزاده 1۲1۱ ،و جليلي و همکاران.) 1۲12 ،
 - ۲شجاعت و جسارت وی نسبت به حاکمان قاینات در رسيدگي به حسابهای مالي و بالطبع مسائل نقدی شرعي
 - 3وقف و بخشش اموال خودش به مردم جهت عزاداری ،قرآنخواني و ..به تعداد  5مورد.
 - 5باني اصلي ایجاد مزار امامزاده سيدالحسين دهک عربخانه (مزار متعلق به حسين بن علي عبيداهلل بن العباس بن
اميرالمؤمنين (عليهاسالم) مي باشد که جناب آخوند با نفوذ سياسي و اجتماعي خود و با جمع آوری کمکهای نقدی و غير
نقدی توانست در سال  1۲13قمری این بقعه را تعبير اساسي نماید (جليلي و همکاران.) 1۲13 ،
 - 2توصيه به احداث حسينيه شوکتيه بيرجند در حدود  1۲۱2قمری به امير اسماعيل خان
 - 3رسيدگي به امورات موقوفات و ماليات در قاینات به مدت  12سال به تعداد  1۱۱۱مورد که اسناد آن موجود است.
 - 2از اثرات تعليمات این عالم بزرگ در منطقه ناحيه هردنگ که بعدها در مردمان محلي باقي ماند ،تقویت حس مذهبي و
مخالفت با کشف حجاب رضاخاني مي باشد که این از افتخارات مردمان این منطقه به نسبت خيلي از نقاط کشور ميباشد.
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 - 9- 1جایگاه علمی و معنوی آخوند در بین علماء و امرای قاینات :
آیت ا ..سيد ابوتراب انوار  :وی را جناب مستطاب عالم فهام موتمن و ممتحن مهربان مي نامد.
آیت ا ..سيد ابوتراب انوار  :وی را عالم مردمدار ،مهربان و خوشرفتار در برخورد با مردم بيان مي کند.
آیت ا ..سيد ابوطالب قایني  :وی را دارنده دانش فراوان و حقایق ابواب مي نامد.
آیت ا ..سيد ابوطالب قایني  :وی را با عنوان کسي که خداوند او را فقيه گردانيد نام مي برد .
آیت ا ..سيد اسماعيل صدر  :وی را عمده العلماء العظام و تایيد شده از سوی خداو ند مي داند.
آیت ا ..سيد اسماعيل صدر  :وی را به مانند قبله در بين مومنين و کسي که خدا به او عزت داد یاد مي کند.
آیت ا ..سيد اسماعيل صدر  :وی را عالم عامل و دانشمند مهذب کامل مي نامد.
آیت ا ..محمد هادی هادوی  :وی را برکت و نعمت در قاینات مي داند.
آیت ا ..محمد هادی هادوی  :وی را با عنوان شخصي که انتظاما امتياز مخصوص و ویژه ای در کليه قاینات داشته یاد مي کند.
آیت ا ..محمد هادی هادوی  :وی را دارنده القاب بزرگ و عمده علمای عامل در قاینات یاد مي کند.
آیت ا ..محمد حسين راشد محصل  :وی نقل مي کند از هر یک از علماء معمّر ،عقالء و افاضل قاینات که از شخصيت علمي و
معنوی آخوند سوال کردم ،شرح مفصلي از شخصيت ،مقام علمي و معنویت آن مرحوم یاد و حتي بعضي از افاضل ،بزرگواری و
صفات معنویت وی را به حدّ کمال مي ستوده اند (راشد.) 1۲35 ،
امير علم خان  2حشمت الملک در سال  1211قمری درباره وی مي گوید  :نظر به التفات و مرحمت عامه مردم که به قاطبه
سلسله علماء و دعاگوی ان داریم خصوصا جناب مستطاب عالم آخوند مال محمد حسن ...
امير علم خان حشمت الملک در سال  1211قمری  :وی را جناب مستطاب مقدس االلقاب زید فضله مي نامد.
امير علم خان حشمت الملک در سال  1۲۱۱قمری  :وی را جناب مستطاب فضائل و کماالت اکتساب عالم فهام که به
محسنات صوری و معنوی آراسته مي باشند مي نامد.
امير اسماعيل خان خزیمه به تاریخ  1۲11قمری  :وی را جناب مستطاب فضائل و کماالت اکتساب ،عالم فهام عزیز مکرم و
مهربان مي نامد.
امير اسماعيل خان  ۲خزیمه به تاریخ  1۲12قمری  :وی را جناب مستطاب قدوس و قدوسي نصاب عالم فهام عزیز مکرم مي
نامد.
امير اسماعيل خان خزیمه به تاریخ  1۲12قمری  :وی را جناب مستطاب فضائل مآب عزیز ممتحن مي نامد.
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در حدود سالهای  1235تا  1233هجری قمری امير علم خان سوم به عنوان هشتمين امير خاندان خزیمه حکومت قاینات را در دست گرفت .وی را

قویترین امير از خاندان خزیمه مي دانند که در زمان او والیت سيستان نيز ضميمه قاینات شد و بدليل داشتن  1۱هزار تفنگدار از سوی دولت قاجار به
وی امير تومان مي گفتند (مهر وی باسجع الراجي علم به تاریخ  1235قمری است)(نگاره .)23
۲

در سال  1۲۱1هجری قمری امير اسماعيل خان به عنوان نهمين امير خاندان خزیمه حکومت قاینات را در دست گرف ت(مهر وی با سجع عبده الراجي

اسماعيل به تاریخ  1۲۱1قمری است) (نگاره .)25
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امير محمد ابراهيم خان  3حشمت الملک به تاریخ  1۲22قمری  :وی را جناب مستطاب قدس خطاب عمده العلماء االعالم
عزیز محترم مهربان عالم ممتحن ذی فضله مي نامد.
محمد ابراهيم خان حشمت الملک به تاریخ  1۲23قمری  :وی را شریعتمدار مکرم مخدوم محترم مهربان دام افاظه ا ...العالي
مي نامد.
 - 1- 1دالیل شهرت آخوند :
 - 1مناظره وی با آقا سيد مرتضي یزدی مشهور به شيخ مرتضي که از فحول علم ای آن زمان حـوزه علميـه مشـهد بـوده در
حضور علماء و امراء قهستان که با تيزبيني خاصي برخي از نظرات خود در فقه و کالم را بر او اثبات و برخي از نظـرات وی در
فقه و کالم را رد و وی را مجاب مي کند ( غوث()1۲13 ،شيخ محمد باقر گازاری از شيخ مرتضي به عنوان عالمه و یکي از اساتيد
خود در مشهد یاد مي کند).
 - 2محاوره وی با قاضي القضات هرات و مفتي این شهر مشهور به شمس الدین فاضل هروی  5در روز عيد غدیر در شهر هرات
در حدود سال  1222قمری که موضوع جانشيني حضرت علي(ع) بعد از پيـامبر را اثبـات و وی را در حضـور علمـای حاضـر
مجاب مي نماید (جليلي و همکاران.) 1۲12،
 - ۲نفوذ شرعي و سياسي وی در کليه قاینات در بين خواص و عوام و تدریس وی در حوزه های علميه بيرجند و قاینات
 - 3اینکه هر چند اقامت نامبرده در هردنگ بوده ولي بدليل تسلطش بر علوم مختلف حوزوی هميشه برای شرکت در مجالس
بحث از او دعوت مي شده است و در یکي از همين محافل بوده که با م ال ابراهيم گزیکي که علمای بيرجند را در مقابل خود
عاجز نموده بود مجاب و عقایدش را که بر پایه صحيح استوار نبوده رد کرده است (راشد ،1۲32 ،راشد.) 1۲35 ،
 - 5- 3آثار مال محمد حسن
کتاب اعتقادات و اصول معارف :
 - 9این اثر قابل مقایسه با اثر کشف المراد عالمه حلي است که وقف بر توسعه علوم اسالمي گردیده اس (ولوی.) 1۲12،
 - 2سفرنامه هرات مال محمدحسن مجموعه ای از مباحثات وی با علمای اسالم در هرات به منظور تقریب مذاهب و ایجاد وحدت
اسالمي بوده است و وی به امر استادش به اتفاق سيدابوتراب پسر آقا سيدابوطالب ک ه بيمار بوده ،در حدود سال  1222قمری
در حاليکه جواني  2۲ساله بوده به عنوان نماینده قاینات و سيستان از سوی علما در آن مباحثات شرکت داشته است و حاصل
مسافرتش سفرنامه ای بوده که در این کتاب شرح کارهایي که در ضمن مسافرت انجام داده و همچنين مباحثاتي که با علمای
تسنن داشته ،به خصوص متن مذاکرات خود با شمسالدین هروی را در آنجا نقل کرده است (هردنگي 1۲۱2 ،ق).
 - ۲دیوان اشعار که در آن تخلص به صفا دارد .او همچنين طبع شعر خوبي داشت و از این رو دیوان اشعاری مشتمل بر 1۱۱۱۱
بيت از او به جا مانده .بيشتر اشعار وی در مدح و مرثيه خواني اهل بيت است .در ذیل قطعه ای از وی در وصف آیت ا  ..سيد
ابوطالب حسيني قایني مي آید :

3

در سال  1۲22هجری قمری امير محمد ابراهيم خان شوکت الملک به عنوان دهمين امير خاندان خزیمه حکومت قاینات را در دست گرفت( مهر وی

با سجع الراجي محمد ابراهيم به تاریخ  1۲13قمری است) (نگاره .)22
5

شمس الدین محمد بن سيد عبدالرحيم معروف به مال شمس ملقب به مالخان مفتي هرات که کتابي به نام شمس الهدایه و قالع الضالله در سال

 12۲1قمری در ابطال مذهب شيعه نوشته است .وی در حدود سال  1215قمری فوت نموده است.
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به حکم آنکه پسر از پدر برد ميراث * به علم و حلم و سخا صاحب مناقب شد
به بحر معرفتش هر کسي که شد غواص * چه دُرهای گرانمایه را که صاحب شد
همان کسي که قضایای موجبات فساد * به حکم محکم او در جهان سوالب شد
زهي فضيلت و دانش که آسمان اصول * ز فکر و دقت او صاحب کواکب شد
ریاض فقه چ ه خرم شد از ینابيعش * فواید فقها حاصل از مکاسب شد
طریق معرفت حق ز دره اش ظاهر* ضياء و لولواش زینت مصایب شد
اصول معتقداتش اصول علم و کالم * فواید غروی چون شهاب ثاقب شد
گر از سوال و جوابش کنم سوال و جواب * شموس فضل افاضل به دهر غارب شد
ز ما حي الظلماتش به عو ن هشت و چهار * چنانچه خواست دلت رغم افت ناصب شد
چه از رساله وقفش وقوف جمله خلق * صحيح و فاسد آن خالي از شوایب شد
نه احتياج به مرکوب اشتر بادی * نه هم سنان قم بر کسيکه راکب شد
به سوی اخذ مناسک تو را اگر ميل است * به گرد حوزه درسش طواف واجب شد
پس از نوشتن تع ليقه بر فواید شيخ * مصنفات بسي نسخه المناکب شد
پي صلوه مسافر و مسافران جهان * مقيم درگه او از چهار جانب شد
دروس حج و قضا و شهادت شد شاهد * که حرف مدعيان در قضيه کاذب شد
مصنفات جنابش نمي شود احصاء * اگر تمام جهان في المثل محاسب شد
اگر شماره کنم شطری از کراماتش * تو گفتيش به یقين مظهر العجایب شد
دراز عمر شریفش که در شداید دهر * معين خلق جهان جمله در نوایب شد
صفا به حشمت او بنگر و تماشا کن * چگونه اشرف اعالم و از نوادر شد
خدا به حکمت خود داد علم و تقوی * به او که در همه جا افضل الفضایل شد
 - 3سایر آثار :رسا له توحيد ،رساله ای در اخالق ،رساله ای در بيان فدک و رساله عمليه.
 - 2- 1سواالت :
سوال اول  :بر چه اساسی می توان به این نتیجه رسید که ایشان در  66یا  65سالگی به درجه اجتهاد رسیده است.
پاسخ :
 - 1اشاره آخوند در ابتدای دیوان اشعارش خود معرف این موضوع است که نقل آن در ادمه مي آید  .. :و ختم تلمذ حقير در
این زمان به عالم عامل و فقيه کامل الفاضل المجتهد و السيد المجاهد صاحب المفاخر والمناقب والفائق علي العلماء الدین
عصرهم لعصره مقارب ،آقا سيد ابوطالب مجتهد قایني گردید و آن جناب صاحب تصانيف کثيره و رسائل حسنه در فقه و اصول
مي باشند که همه آنها را به درس برایشان خواندم و اکنون که از سن مبارکش  55سال مي گذرد تصنيفات ایشان بيش از 5۱
هزار است و( "....راشد .) 1۲۲2،از آنجایيکه آقا سيد ابوطالب در سال  121۲قمری و در سن  2۲سالگي فوت کرده و آخوند از
سن  55سالگي استادش یاد مي کند پس زمان شروع تاریخ نگارش دیوان اشعار آخوند ،زمان اتمام درس و اخذ درجه اجتهاد
وی در سال  1225تا  1222قمری اتفاق افتاده است.
 - 2حال اگر تاریخ تولد آخوند را  122۱قمری بدانيم ختم تلمذ و اجتهاد ایشان در  25سالگي و اگر تاریخ تولد آخوند را 122۲
قمری بدانيم ختم تلمذ و اجتهاد ایشان در  22سالگي اتفاق افتاده است.
 - ۲این محاسبات با تاریخ درون مهر آخوند که برابر  1222قمری(نگاره  ) 2و در حقيقت بيانگر اجازه ایشان برای دخالت در
امورات شرعيه قاینات است مطابقت دارد.
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نگاره  - 6مهر آیت ا ..محمد حسن هردنگی – عبده الراجی محمد حسن 9622

سوال دوم  :از حدود سال  9619قمری یعنی تاریخ فوت آقا سید ابوطالب مجتهد قاینی که حاکمیت شرع را در قهستان بر
عهده داشتند تا سال  9611قمری که این جایگاه به فرزند آقا سید ابوطالب می رسد،چه کسی ع هده دار این مسئولیت مهم
در قهستان بوده است.

پاسخ :
 - 1شاید بتوان یکي از مجهوالت تاریخ حاکميتهای شرع در قهستان از سال  121۲تا  1211قمری دانست .چرا که در هيچ
منبعي اشارتي به حضور شخصيتي تاثير گذار در این دوران نمي شود ؛پس کدامين عالم و فقيهي بوده است که حوزه های
علميه قاینات و مسائل شرعي و سایر امورات را در این منطقه رهبری مي کرده است ؟
 - 2بر اساس آثار باقيمانده دست نوشته های شيخ محمد حسين راشد  2که متذکر مي گردد ایشان مدت زیادی را بعد از
رحلت آقا سيد ابوطالب مجتهد قایني عهده دار جلسات تدریس علوم دیني در قاینات بوده اند؛ مي توان به این نتيجه رسيد
که فطرت و وجودی که راهبری این دوران را بر عهده داشته آخوند مال محمد حسن بوده است (نگاره .) ۲

نگاره  – 9قسمتی از دست نوشته های آیت ا ...راشد در وصف آخوند مال محمد حسن هردنگی

 2شيخ محمد حسين راشد فرزند شيخ محمدرضا از علماء و مجتهدان بيرجند است که در سال  1231شمسي در روستای افضل آباد دهستان قيس آباد ماژان شهرستان
خوسف در خانواده ای روحاني متولد گردید .علوم دیني را در بيرجند و سپس در مشهد تا سطوح عالي دنبال کرد و از چند تن از علمای آن زمان به ویژه حاج ميرزا
محمد کفایي خراساني اجازه اجتهاد گرفت .وی تا سال  1۲33خورشيدی بخش اعظمي از دروس حوزه علميه بيرجند که زیر نظر آیه اهلل سيدحسن تهامي (وی از
فرزندان امامزاده حضرت سيد مرتضي (عليه السالم) و یکي از مراجع بزرگ عالم تشيع و از مفاخر برجسته حوزه علميه نجف و از شــاگردان نخبه آیت اهلل نایيني و
مرحوم ميرزا بود) اداره مي شــد را تدریس و از این پس به مدت ده ســال در شــهر مشــهد تدریس و تفسير قرآن و درس کشف المراد را در مدرسه آیت ا ...ميالني
برعهده داشت .ایشان سرانجام در سال  1۲5۲به رحمت ایزدی پيوست و در جوار بارگاه رضا (ع) به خاک سپرده شد(جليلي و همکاران.)1۲13 ،
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 - ۲در سندی به تاریخ  1213ه.ق آخوند به امير علم خان سوم حکم حکومتي مي دهد که متن آن در ادمه مي آید(نگاره .) 3
هواهلل تعالي شانه
اميراالمراء العظام حشمت الملک امير تومان حساب سال توشقان ئيل قاین و خوسف و سيستان ابواب جمعي شما قراری است
که کارگذاران و افراد در این کتابچه جمع و خرج تا اسناد دیواني را به خرج شما آورده اند اسناد خودتان را بسرکارگزاران
سرکاری بسپارید که خط فسخ و بطالن درکشند و این کتابچه را به جهت سند و مفاصا حساب خود ضبط نمایند.به تاریخ شهر
جمادی االولي سنه  - 1213متن مهر  -مهر عبده الراجي محمد حسن – 1222
 - 3آخوند از سال  1211قمری به زادگاهش بر مي گردد و عالقه ای به حضور در بالد ب يرجند از خود نشان نمي دهد در حالي
که با بودن در این شهر مي توانست از مزایای واقعي نزدیکي به حکومت برخوردار گردد نه فقط معافيت مالياتي آنها،آنچنانکـه
حتي محل دفن آخوند نيز کامال گمنام و هم اکنون در  1۱۱کيلومتری بيرجند در روستای خالي از سکنه مبادی هردنگ قـرار
گرفته ولي علمای همتراز او حداقل از قبور در شان خود بهره مندند.آیا شخصي که وابستگي شدید به دربار داشته لياقت بهره
مندی از قبری مناسب شان و منزلت خود را نداشت؟
 - 5در یک استفتاء از آخوند به تاریخ  1212قمری ایشان به شخص سوال کننده که احتماال از امناء شرع در آ ن زمان بوده ولي
مشخصاتي از او در سند نيست ،ذکر مي کند که معني نداردکه به موازین شرعيه عاجز باشيد از ردع و منع متمردین از شریعه
غراء با تایيد از کارگزاران دیوان اعالء،که این جمله نشان از وجود آخوند در راس حاکميت شرع داشته چرا که به صراحت قيد
مي کند نيازی به ارجاع این مسئله به کارگزاران دیوان اعالء نبوده است و آن شخص سوال کننده را مالمت مي کند (نگاره .) 5

نگاره  - 1سند حکم حکومتی آخوند مال محمد حسن به امیر تومان جهت رسیدگی به حساب مالی سالیانه خود
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نگاره  - 5سندی که اشاره به حاکمیت شرع آخوند دارد

 - 2نکته مهم در منحصر بودن آخوند حداقل از نظر علمي در سالهای  121۲تا  1۲۱2قمری اشارت خودش در ابتدای کتاب
اعتقادات و اصول معارفش مي باشد چنانکه او برای ترجمه کتاب اعتقادات آقا سيد ابوطالب مي نویسد "  ....کسي دیگر را قابل
این امر نيافتم از جهت اینکه بعضي مطالب را شرحي الزم و عالوه بعضي دیگر متحتم بود.با توجه به اینکه زمان اتمام این کتاب
 1۲۱2هجری است ،پس حداقل با گذشت  1۱سال از زمان فوت آقا سيد ابوطالب هنوز فقيهي که بتواند در علوم مختلف
حوزوی صاحب نظر باشد نبوده تا بتواند رساله کالم سيد ابوطالب را ترجمه نماید نبوده است(نگاره .) 2

نگاره  – 2صفحه ابتدایی کتاب تامالت کالمیه آخوند که  66صفحه از  979صفحه آن ترجمه و تفسیر رساله اعتقادات سید ابوطالب است
و آخوند در صفحه  6رساله خود ،دلیل نگارش کتاب را قید می کند
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سوال سوم  :شاید آخوند بیش از حد وابسته به حکو مت و به نوعی آخوند درباری بوده است.
پاسخ :
 - 1در سندی شخصي که احتماال رئيس دیوان ماليه قاینات است به امير قاینات مي نویسد که اموراتي که در ناحيه هردنگ مي
شود برخالف سایر نقاط که کارگزار دیواني دارد همه امورات آن توسط حاکم شرع صورت گرفته و تا به مردم در مس ائل مختلف
گير مي دهيم مي گویند که از آخوند مال محمد حسن نامه مي گيریم که حرف ایشان در حکومت نرو ندارد و اگر حکومت به
حرف او نخواهند کرد تا محصل فرستاده و خراج گرفته شود و گر نه هم که امر فرمان شماست و در هر صورت این آخوند اگـر
صدمه نخورد گستاخ تر مي شود(نگاره .) 3
.

نگاره  – 7سندی که در آن یکی از مقامات قاینات از قدرت نفوذ شرعی آخوند در ناحیه هردنگ و حکومت به امیر قاینات اخطار می دهد

 - 2در این سند مشخص است که آخوند از احترام باالیي در پيش امرای قاینات برخودار بوده چرا که تمام امورات مالي قاینـات
که ت وسط نایبهای حکومتي صورت مي گرفته در این بلوک توسط حاکم شرع آخوند مال محمـد حسـن هردنگـي صـورت مـي
گرفته است.
 - ۲به نظر مي آید امرای وقت قاینات از عظمت و بزرگي و احترام آخوند در بين مردم و به علماء مي ترسيدند چرا کـه ایـن
شخص در نامه مي نویسد اگر به حکم آخوند مال محمد حسن هردنگي عمل نخواهيد کرد تا اقدام کنم.
 - 3والیت مطلقه آخوند در این بلوک (شهرستان فعلي) از بلوکهای  1گانه قاینات (خراسان جنوبي فعلي) خود نشانگر بزرگي
جایگاه علمي و معنوی وی در حکومت داشته که باعث شده به گونه ای کامال مستقل عمل نموده تا موجبات نارضایتي برخي از
مقامات بلند پایه قاینات را برانگيزد.
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 - 5این سند در اسناد خانوادگي آخوند یافت شده است،یعني اینکه این نامه دوباره از طریق حکومت به دست جنـاب آخونـد
رسيده و این موضوع نيز دليلي است بر تسلط مذهبي باالی آخوند بر تصميمات و رفتارهای امرای قاینات
 - 2م وضوع درباری بودن آخوند باز هم نمي تواند صحيح باشد و از بررسي اسناد اینگونه بر مي آید که آخوند و حتي طایفه اش
در نوع زندگي و دیدگاههای حکومتي و سياسي دارای اختالفات عميق و زیادی با امرای وقت قاینـات بـوده انـد و در پـاره ای
موارد حتي بر عليه حکومت محلي زمينه س از فتنه و شورش بوده اند .در تایيد این جمالت خواندن سند ذیل توصيه مي شود :
در سند حکومتي به شماره  3135۲ /1حکومت قاینات و سيستان؛ کارگزار حکومتي بنا به گزارش واصـله بـه محمـد ابـراهيم
شوکت الملک مي نویسد که افراد و ملّاهای ذیل در ناحيه هردنگ ،قصد هرزگي و توطئه ب ر عليـه حکومـت داشـته و در ایـن
موضوع ارتباطي هم با حاجي نصير السلطنه داشته اند و الزم است که این افراد مهار تا مایه شورش و سرکشي مـردم منـاطق
عربخانه،جلگه ماژان و ناحيه هردنگ بر عليه شما نشوند و حتي در حال تحریک اعراب در بيرجند و سيستان مي باشند  :حاجي
مال ولي ا( ..پسر عمو و داماد مال محمد حسن هردنگي)  ،مير محمد اسماعيل پسر مير مکرم داماد و پسر عمه مال محمد حسن
هردنگي،آقا حسين خان پسر عبدا ..خان کرماني داماد مير محمد بيک ( نایب حکومت) و برادر زاده عليخان شيباني(نایب جلگه
قيس آباد) ،شيخ اسماعيل همشيره زاده مال محمد حسن هردنگي ،مير محسن داماد مال محمد حسن هردنگـي و غيره(نگـاره
.) 2
 - 3در نامه ای به تاریخ  1۲23قمری جناب آقای هادوی از آخوند مال محمد حسن مي خواهد دعوای  2نفر را کـه مدتهاسـت
ادامه دارد حل و فصل نماید و در آن از آخوند با صفاتي چون شامخ االلقاب و عمده ترین عالم عمل کننده به دین و علمش در
قاینات یاد مي کند که نمونه این ادبيات را در هيچ مکاتبه ای بين آقای هادوی و سایر روحانيون نمي بينيم(نگاره .) 1

نگاره  – 2سندی دال بر تدارک دیدن شورش بر علیه حکومت محمد ابراهیم شوکت الملک توسط اقوام و خویشان آخوند هردنگی
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نگاره  – 1درخواست آقای هادوی از آخوند هردنگی مبنی بر انجام قضاوت بین دو نفر که مدتهاست درگیر بوده و تاکنون کسی آنها را
صلح نداده است به هر طریقی که خود آخوند صالح می داند.

 - 2در نامه جناب آقای هادوی به دامادهای آخوند به سال  1۲22قمری برای رسيدگي به مسائل شرعي ناحيه هردنگ و سرچاه
از آخوند با عنوان شخصي که وجودش با برکت و نعمتي بر قاینات بوده و شخصي که انتظاما امتياز مخصـوص و ویـژه ای در
کليه قاینات داشته،یاد مي شود ؛آیا زمان کتابت این نامه آیت ا ...هادوی تحت فشار حکومت بوده و مجبور به نوشـتن چنـين
نامه ای شده است یا اینکه واقعا آخوند شایسته برخورداری از این صفت بوده است(نگاره .) 1۱

نگاره  – 91سندی که آقای هادوی در آن از آخوند با عناوینی چون نعمت و وجود با برکت و کسیکه انتظاما امتیاز مخصوص
در قاینات داشته یاد می کند
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 - 1در طول تاریخ علما و عرفای زیادی بوده اند که فقارت آنها در دوران زندگي هميشه زبانزد بوده و روشـن گـر راه سـالکان
الهي مي باشد .در این ميان آخوند نيز مستثني نبوده و آنچه که از ترجمه سند ذیل بر مي آید وی در اواخر زندگي خود از نظر
درآ مد مالي در جایگاه مناسبي نبوده آنچنانکه توانای ي خرید یا حتي نگهداری حيواني مثل االغ نيز برای وی مقدور نبوده است.
(نگاره  ) 11با وجود احترام خاص وی در بين روحانيون ،مردم و امرای مختلف والیت قاینات و سيستان و مهيـا بـودن زنـدگي
تجمالتي برای او و استجابت هر گونه جا یگاه مادی برای وی از سوی حاکمان محلي ،وی گوش ه نشيني و خـدمت بـه مردمـان
منطقه دوردست عربخانه را به زندگي اعياني در بيرجند ترجيح مي دهد آنگونه که حتي محل مدفن نامبرده نيز همچنان ساده
و بدون هيچگونه بقعه ای مي باشد و با گذشت حدود  113سال از فوت وی این قبر همچنان پابرجا است.

نگاره  – 99سندی که نا مه آخوند مال محمد حسن هردنگی به امیر اسماعیل خان شوکت الملک در سال  9969قمری در خصوص وضعیت
مزار دهک عربخانه را تشریح می کند و در قسمتهایی از آن می گوید  .... :حیوان سواری که به مزار یا جای دیگر رفت و آمد نمایم ندارم
اگر در سری اصطبل حیوانی یا االغی زیاد باش د مرحمت خواهند فرمود قوه مخارج حیوان دیگر ندارم و همان االغ را خواهش دارم ...

جالب است روحاني درباری آن هم با این رفاقت با امرای قاینات توانایي خرید حتـي حيـواني مثـل االغ را در سـن حـدود 2۱
سالگي ندارد.
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 - 1۱اگر بخواهيم حکومت وقت را در بدترین حالت یک حکومت فاس د در نظر بگيریم و سپس به این نتيجه برسيم که آخوند
به دليل حمایتهای خود از این حکومت شایسته حاکميت شرع گردیده است پس مجبوریم در صحت انتخاب و بينش آقا سيد
ابوطالب قایني  3و آیت ا ...صدر  2نسبت به آخوند نيز با شک و تردید نگاه کنيم.
 - 11حضرات آیات محمد باقر گا زاری و هادوی و خيلي از علمای آن زمان نيز هـر کـدام زمـاني در همـين حکومـت محلـي ،
حاکميت شرع قهستان را بر عهده داشتند ،پس مجبوریم قبول کنيم که آنها نيز درباری بوده اند.
 - 12اگر بخواهيم سوال مطرح شده را صحيح در نظر بگيریم باز هم از اهميت قضيه چيزی کـم نمـي شـود ،چـرا کـه معمـوال
حکومتها برای کسب احترام مردمي نياز به حمایت از یک روحاني دارند که مورد قبول علمای وقت و خود مردم برای رسيدگي
به مسائل شرعي آنها باشد و این از جایگاه معنوی و علمي آخوند چيزی کم نمي کند.
 - 1۲در ابالغيه های آیت ا  ..صدر به جناب آخوند به وضوح مشخص است که ایشان به غير از سالهای  121۲تا  1211قمری،
حداقل در حدود سالهای  1۲12تا  1۲13و قمری به عنوان راتبه قضاوت ،مسئول موقوفات و حاکم شرع در ایالت قهستان
مطرح بوده است.
سوال چهارم  :بر چه اساسی می توان به این نتیجه رسید که اجازات آقای صدر به آخوند بعد از سالهای 9996
قمری بوده و نه قبل از آن
پاسخ :
 - 1توضيح اینکه در حد فاصل سالهای  121۲تا  1۲۱5قمری به دليل نبود فقيه یا مجتهد همطراز و یا تاثيرگذار در قهستان و
همچنين انتقال اجباری یا ناخواسته حاکميت شرع به آخون د بعد از فوت استادش سيد ابوطالب نيازی به صدور یک چنين
حکمي از سوی ميرزای شيرازی یا مرجعي دیگر برای وی دیده نمي شده و همان اجازه نامه آقا سيد ابوطالب که دارای والیت
و مرجعيت در خراسان بوده ،کفایت مي کرده است.
 - 2از سال  1۲۱5تا زمان فوت آخوند در سال  1۲23قمری علما و مجتهدین فراواني در قهستان ظاهرمي شوند (مانند شيخ
محمد باقر آیتي بيرجند یا گازاری و شيخ محمد هادی مجتهد یا هادوی) که به منظور جلوگيری از سردرگمي مردم برای حل
و فصل مسائل شرعي نياز به ابالغيه از سوی یکي از مراجع آن زمان الزم به نظرمي رسيد .لذا بعد از فوت آیت اهلل ميرزای
شيرازی در تاریخ  1۲12قمری ،چون صدور اینگونه احکام بر عهده آیت اهلل صدر به عنوان مرجع واحده بوده
است (بهارستان ) 1۲31 ،در این رابطه ابالغيه ای صادر و ارسال گردیده است و نکته اینجاست که مال محمد حسن هردنگی
تنها مجتهد قاینات است که از آیت اهلل صدر  6بار اجازه نامه گرفته است.
1

ایشان خود زمانی حاکمیت شرع را در همین حک ومت به عهده داشته و به آخوند اجازه رسیدگی به امورات بلوک ناحیه هردنگ ،سرچاه عماری ،عربخانه

جلگه ماژان و نهارجان را داده است .
1

آیت ا ...صدر به مال محمد حسن هردنگی اجازه نیایت و حاکمیت شرع قاینات را داده است.
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سوال پنجم  :اگر ایشان اینقدر مشهور بوده چرا آقای آیتی از وی نامی در بهارستان نمی برد.
پاسخ :
 - 1جناب آقای آیتي در بهارستان خود دليل نياوردن نام برخي از علما و بزرگان را اینگونه قيد مي کند  :در استقصای این
ابواب اگر قصوری رفته باشد همانا اوال به واسطه فقد اسباب و قلت ک تاب و دیگر پریشاني عصر و اضطراب بوده که دانشمندان
معاصر و آینده نقایص آنرا مرتفع خواهند ساخت و به تکميل آن خواهند پرداخت عجالتا منظور به قاعده ميسور فتح الباب است
نه استقصای سخن بروجه استيجاب.
 - 2آخوند هردنگي از سال  1211قمری به منطقه ناحيه هردنگ مراجعت و ترک بالد بيرجند مي کند منطقه ای که همين
االن در استان صاحب آوازه ولي دوری راه و بدی جاده ها سبب عدم مراجعه مردم و حتي مسئولين به این نقطه مي شود.
 - ۲شاید خود آخوند هردنگي هم راضي به نوشتن مطالبي برای خودش نبوده است.
 - 3سعيدزاده(  ) 1۲21نقل مي کند که شيخ محم د حسين آیتي در اواخر عمر به بعضي از خویشان خود گفته است که در
بهارستان به لحاظ جو حاکم بر زمان مطالبي نوشتم که خود رضایتي بدان نداشتم و مطالب دیگری به عنوان تتميم مرقوم
داشته و سفارش به چاپ آن نموده اند.
 - 5آیت ا ...سید ابوتراب انوار :
آیت اهلل سيد ابوتراب حسيني فرزند آیت ا ...سيد ابوطالب قایني متولد حدود  1222تا  123۱قمری که به فضایل انساني
آراسته و از رذایل و معایب جدا پيراسته بود .عالوه بر تخصص در علوم اسالمي و فقه و اصول ،مردی ادیب و خوش ذوق و شاعر
بوده و در اشعار خود «انوار» تخلص مينمود .تکميل مراتب فقه و اصول را در نجف اشرف در محضر حجه السالم سيد حسين
ترک کوه کمری کرده و چندی متصدی حکومت شرعيه قاینات بوده است .احداث بقعه روی مزار سيد محمد نقيب در مزار کوه
بيرجند از فعاليتهای مذهبي اوست (آیتي.) 1۲31 ،در او اخر عمر بر اثر ابای نفس سر به مسالکه امرای وقت خود در نياورد و
رنجيد ه خاطر شد به مشهد مقدس مهاجرت و در حدود  1۲22قمری متوفي و در دارالسياده رضوی مدفون
شد( .سعيدزاده .) 1۲21 ،از تصنيفات او کتاب اسرار التوحيد در تفسير سوره مبارکه توحيد و دیوان اشعاریست که اوراق آن
پراکنده است.
سوال اول  :بر چه اساس می توان نتیجه گرفت که ایشان حاکم شرع قاینات بوده است.
پاسخ :
 - 1در کتاب بهارستان شيخ محمد حسين آیتي به این موضوع اذعان دارد که ایشان مدتي متصدی حاکميت شرع قاینات بوده
است .ولي مدت این زمان قيد نگردیده است.
سوال دوم  :بر چه اساس می توان نتیجه گرفت که ایشان از سال  9611قمری تا  9997قمری حاکم شرع قاینات
بوده است.
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پاسخ :
 - 1ایشان به عنوان یکي از ستونهای شرع در سال  121۲قمری مطرح بوده اما اگر جایگاه حاکميتي داشته از سال 1211
قمری به بعد بوده است دليل این ادعا هم که از نظر تمامي مورخين پوشيده مانده و متاسفانه به تبعيت از منابع قدیميتر ادامه
یافته است اینکه  :مهر مشهور ایشان بيضوی با سجع الواثق باهلل الغني عبده ابوتراب الحسيني به تاریخ  1211قمری است که از
این سال به بعد تا سال  1۲13قمری در پای تمامي اسناد دیده مي شود .نمي توان مهری از ایشان با این عنوان پيدا کرد که
در اسناد قبل از  1211قمری و بعداز  1۲13قمری ،آمده باشد .از آنجایيکه در گذشته و باالخص اشخاصي که دستي در
حکومت و یا شرع داشته اند داخل مهر آنها تاریخ تفویض این امورات به آنها حک مي شده است .لذا چگونه ممکن است آقا
سيد ابوتراب از سال  121۲حاکم شرع بوده ولي تاریخ درون مهرش به سال  1211قمری (نگاره  ) 12باشد.

نگاره  - 96مهر آقا سید ابوتراب انوار (الواثق باهلل الغنی عبده ابوتراب الحسینی )9611

 - 2در سندی به سال  1۲۱1قمری آقا سيد ابوتراب عقد نامه ای را که مربوط به منطقه ناحيه هردنگ است و تایيد آخوند
هردنگي را هم دارد تایيد شرعي مينماید(نگاره .) 1۲

نگاره  - 99عقد نامه ای به تاریخ  9919قمری مربوط به منطقه ناحیه هردنگ که آقا سید ابوتراب و آخوند هردنگی آنرا تایید می کنند.
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 - ۲در سندی امير علم خان به تاریخ  1۲۱۲قمری مورد دعاوی بين امير عبدالصمد بيک و مال عبدا ...خان کرمـاني را جهـت
صدور حکم شرعي به سيد ابوتراب ارجاع مي دهد( نگاره .) 13

نگاره  - 91فرمان حکومتی امیر علم خان به امیر عبدالصمد بیک و مال عبدا ...خان کرمانی برای رسیدگی به دعوای آنها توسط
آقا سید ابوتراب انوار به تاریخ  9919قمری.

 - 3در سندی امير علم خان به تاریخ  1۲۱2قمری مورد دعاوی بين امير عبدالصمد بيک و برادرش را جهت صدور حکم شرعي
به سيد ابوتراب ارجاع مي دهند(نگاره  ) 15و او در پي نوشت نامه مي گوید حرفي نيست به حکم مال محمد حسـن هردنگـي
عمل نمایند و اگر بحثي دارند مراجعه تا حسب الشرع امر به جایي سپرده شود .این جمله نشان از تسلط حاکميتي وی بر سایر
علماء در این تاریخ دارد.

نگاره  - 95سندی مبنی بر حاکمیت شرع سید ابوتراب انوار در سال 9912قمری یعنی زمانیکه محمد باقر آیتی در بیرجند بوده است.
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 - 5در سندی به تاریخ  1۲13قمری (نگاره  ) 12که در حقيقت وقفنامه  1.5سهم آب و زمين مزرعه حسين آباد دهک بر مـزار
سيدناالحسين عربخانه توسط امير علم خان خزیمه است که مهر  2عالم بزرگ قهستان در آن دیده مي شود  :آقا سيدابوتراب
در باال و سمت چپ سند با همان عنوان مشهور الواثق باهلل الغني عبده ابوتراب الحسيني  1211و مهر آخوند هردنگي در پایين
سمت راست سند با سجع عبده الراجي محمد حسن 1222.
 - 2در سندی به تاریخ  1۲13قمری در گوشه سند تایيدیه شرعي آقا سيد ابوتراب با همان مهر مشهورش دیده مي شود که با
توجه به نوع نگارش و تحکمي بودن آن و تایيد مفاد نامه نشان از حاکميت شرع وی دارد (نگاره .)13

نگاره  - 97نظر سید ابوتراب انوار  :تصدیق جناب آخوند در حق طرفین مناط است .مجددا طرفین بروند نزد ایشان با محصل تا قطع
منازعه شود .جمادی االولی  9997قمری.

نگاره  - 92وقفنامه یک و نیم س هم از مزرعه حسین اباد دهک بر مزار دهک توسط امیر علم خان در سال  9991قمری که توسط
سید ابوتراب انوار تایید شرعی می گردد.
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نکته در باره سند باال :
 این سند به تاریخ  1۲13قمری بوده که مهر سيد ابوتراب انوار و آخوند هردنگي را بر روی یکي از مهمتـرین اسـناد خانـدانخزیمه علم مي بينيم .آخوند هردنگي نویسنده وقفنامه و قبول کننده توليت آن و سيد ابوتراب تایيد کننده شرعي آن است
 - 3از تاریخ  1۲13قمری به بعد دیگر اسناد به مهر سيد ابوتراب انوار دیده نمي شود که این با ادعای شيخ محمد حسين آیتي
مبني بر هجرت ایشان دراواخر عمر به مشهد مطابقت مي کند.
سوال سوم  :آیا میتوان از روی اسناد به تاریخ تولد ایشان و سن رسیدگی به امورات شرعی قاینات دست یافت.
پاسخ :
 - 1خانلرخان در سفرنامه خود وی را چندین بار دیده و با هم صحبتهای فقهي داشته اند که در آنجا سن ایشان را جوان  2۲تا
 25ساله ای که در حال تدریس است بيان مي کند پس تاریخ تولد ایشان مي تواند حدود  1222تا  123۱قمری بوده است.
 - 2با توجه به تاریخ درو ن مهر ایشان که برابر  1211قمریست و کسر آن از تاریخ تولد ایشان مي توان سن رسيدگي ایشان به
مسائل شرعي قاینات را در  21تا  ۲1سالگي ایشان دانست.
حال اگر بخواهيم جمع بندی از اسناد باال داشته باشيم هر چند برای هر سال سندی نيست ولي با وجود متناوب بودن تاریخي
اسناد ارائه شده براحتي مي توان به در راس بودن سيد ابوتراب انوار پي برد.
 - 2شیخ محمد باقر گازاری :
محمدباقر قائني مجتهد بيرجَندی (1۲52- 1232ق) ،م عروف به محمدباقر آیتي و محدث بيرجندی ،فقيه ،رجالي و
متکلم شيعه در قرن  13قمری و عالم دیني ،مجتهد و شاعر که تخلص به صافي و صافي قایني دارد .مرحوم بيرجندی12 ،
ساله بود که به سوی قائن حرکت کرد و در مدرسه جعفریه ساکن شد .و نزد برادرش حاج مال محمدعلي و اساتيد دیگر
همچون سيد ابوطالب قائني ادبيات و معاني و بيان را تکميل نمود .عالمه بيرجندی در سن  13سالگي به مدرسه ميرزا جعفر
رفت و در مدت چند سال ،برخي از کتب فقهي و اصولي معالم ،القوانين و شرح لمعه را نزد ميرزا هدایتاهلل مدرس ابهری و
کتابهای شيخ انصاری رسائل و مکاسب را نزد شاگردان شيخ فرا گرفت  .شيخ محمدباقر بيرجندی در  2۱سالگي ( 1212هـ.
ق) رخت سفر به تن کرد و آهنگ نجف نمود (عليزاده و همکاران . ) 1۲12 ،وی در حالي که فاضلي کوشا و درس خوانده بود و
در فقه ،اصول ،کالم ،فلسفه و ادبيات دستي توانا داشت ،در حلقه درس اساتيد نام آور نجف شرکت جست و در فقه،
اصول ،درایه و رجال از محضر آنان استفادههای فراواني برد .عالمه شيخ محمدباقر بيرجندی ،پس از رسيدن به مقام
عالي اجتهاد و کسب اجازات متعدد اجتهادی و روایتي از اساتيدش در  ۲۱سالگي رهسپار حج بيتاهلل الحرام و مدینه منوره شد
و پس از بازگشت از سفر حج ،به سوی زادگاه خویش بازگشت و در آنجا رحل اقامت افکند .در بيرجند پس از ازدواج به تاليف و
تصنيف ،تدریس علوم دیني و تربيت شاگردان ،افتاء و پاسخگویي به پرسشهای مردم ،اقامه جمعه که آن را واجب
تعييني ميدانست و جماعت پرداخت .همچنين منزل او محل رفع دعاوی و خصومات مردم و قضاوت شرعي بود و به
عنوان حاکم شرع به اجرای احکام دین مانند طالق زناني که شوهران آنها مفقود شده بودند ،ميپرداخت و البته در
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اواخر عمر شریفش از قضاوت دوری ميکرد (سعيدزاده .) 1۲21 ،سرانجام آن مرد بزرگ ،پس از عمری تالش و کوشش در راه
اعالی کلمه حق ،در شب جمعه  12ذیحجة الحرام سال  1۲52هـ .ق در  33س الگي چشم از جهان فرو بست .پيکر او را در
مدرسه معصوميه غسل دادند و پس از تشييعي کم نظير ،در مقبره مخصوص خویش به خاک سپردند .به دنبال اعالم خبر
وفاتش ،در بيشتر شهرهای ایران مجالس یادبودی برگزار شد و حوزه علميه قم به سوگ نشست و آیتاهلل مرعشي در مدرسه
فيضيه مجلس با شکوهي منعقد ساخت (الهي زاده و همکاران.) 1۲12،
 - 9- 2جایگاه علمی و معنو ی آخوند در بین علماء :
آیت ا ..شيخ محمد حسين آیتي  :وی را نصير المله و الدین و از معاریف اعالم و فقهای اسالم مي نامد.
آیت ا ..ميرزا هدایت ا ..ابهری  :من فقط درس را برای این شخص ميگویم چرا که شيخ بهایي در عالم رویا توصيه او را به من
فرمود.
آیت ا ..ميرزا حسين نوری  :وی را صالح صفي و عالم تایيد شده از سوی خداوند مي داند.
آیت ا ..ميرزا حسين نوری  :وی را فاضل مهذب تيزهوش مي داند.
آیت ا ..سيد اسماعيل صدر  :وی را عمده علما و پاکان و کار آزموده ترین فقها مي داند
آیت ا ..سيد اسماعيل صدر  :وی را زنده کننده احکام آ ل رسول و ترویج دهنده شریعت مي نامد.
آیت ا ..سيد اسماعيل صدر  :وی را حجت بزرگي برای مومنين که مردم باید قدردان و شکر گزارش باشند،مي نامد.
آقا بزرگ تهراني مي گوید  :وی در منبر ید طوالیي داشت و از محدثين و اصوليون به شمار مي آمد.
وی دارای اجازاتي از علمای ي چون  :آیت ا ...سيد اسماعيل صدر ،شيخ موسوی کاظمي ،شيخ ميرزا حسين خليل تهراني ،ميرزا
حسين نوری طبرسي و شيخ علي اصغر سرچاهي خوسفي است (بهارستان 1۲31 ،و عباسلو و عليزاه) 1۲12 ،
 - 6- 2اساتید :
سيد ابوطالب قائني ،شيخ محمدتقي بجنوردی ،حاج سيد عبدالصمد شوشتری ،شيخ علي یزدی ،عالمه سيدمرتضي یزدی ،ميرزا
حبيباهلل رشتي،آخوند مالمحمدکاظم خراساني ،عالمه شيخهادی تهراني،فاضل ایرواني،حاج ميرزا حسين خليلي طهراني
 - 9- 2و از فتواهای اوست:
الف .وجوب عيني نماز جمعه.
ب .وجوب بقاء بر تقليد ميت اعلم.
 - 1- 2تالیفات :
نزدیک به  3۱اثر به او نسبت دادهاند که کبریت احمر از مشهورترین آنهاست (آیتي 1۲31،و الهي زاده و همکاران.) 1۲12 ،
 - 5- 2سواالت :
سوال اول  :آیا شیخ محمد باقر گازاری از سال  9915قمری حاکم شرع بوده است.
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پاسخ :
 - 1این جمله از نظر تحقيقي و اسنادی درست نيست .اگر ایشان سمتي هم داشته از سال  1۲12قمری به بعد بوده است دليل
این ادعا هم که متاسفانه از نظر تمامي مورخين و محققين پوشيده مانده و به تبعيت از منابع قدیميتر ادامه یافته است اینکه :
مهر مشهور ایشان بيضوی با سجع محمد باقر العلوم به تاریخ  1۲12قمری (نگاره  ) 12است که از این سال به بعد در کنار مهر
آیت ا ..هادوی مرتبا تکرار مي شده است .لذا چگونه ممکن است شيخ محمد باقر گازاری از سال  1۲۱5قمری حاکم شرع بوده
یا حداقل سمت اجرایي داشته ولي مهر ایشان دارای تاریخ  1۲12قمریست.

نگاره  - 92مهر آیت ا ..گازاری – محمد باقر العلوم 9992

 - 2تا قبل از ورود آیت ا ..هادوی به قاینات در  1۲12قمری هر چند شیخ محمد باقر بدون شک محل رفع مسائي شرعي بوده
ولي ایشان هيچ سمت اجرایي نداشته و حاکميت شرعي قاینات تا  1۲13قمری بر عهده سيد ابوتراب انوار پسر سيد ا بوطالب
قایني بوده است و اگر غير از این مي بود شيخ محمد حسين آیتي در کتاب بهارستان خود باید در جایيکه به معرفي آقای
هادوی مي پردازد قيد مي کرد که تا قبل از آمدن آقای هادوی امورات شرع و اوقاف بر عهده پدرم مي بود نه فقط مي نوشت
آقای هادوی متصدی موقوفات و مقا م قضا شد که بنا به رسم ،قبال بر عهده مجتهد دیگری بوده است .آیا آقای آیتي مراعات
بزرگي پدر را کرده و نخواسته اسم ایشان را بياورد یا اینکه این مجتهد دیگر همان سيد ابوتراب انوار است.
سوال دوم  :زمان دقیق اجتهاد ایشان چه موقع است.
پاسخ :
 - 1عين عبارت مروخين ب عد از شيخ محمد حسين آیتي بدین صورت است .شيخ محمد باقر پس از آن که در بيست و دو
سالگي به درجه اجتهاد نائل آمده بود ،بعد از تشرف به مکه معظمه به ایران مراجعت و در شهر بيرجند اقامت و تأهل اختيار
نمود(الهي زاده و همکاران .) 1۲12،موثق ترین منبع برای نقل این موضو ع کتاب بهارستان تاليف پسر ایشان شيخ محمد حسين
مي باشد .وی در آنجا یک چنين جمله ای را نقل نمي کند و فقط مي نویسد وی بعد اتمام درس پيش جناب ميرزا حبيب ا..
رشتي ،در سال  1۲۱5قمری بعد از تشرف به سفر مکه معظمه به قاینات بر مي گردد و حتي در تمام نقل زندگي ایشان توسط
فرزندش تاریخي از اجتهاد وی اعالم نمي کند.
 - 2تاریخ اجازه ميرزا حسين نوری طبسي به وی که در حقيقت اصلي ترین استاد وی مي باشد  1۲۱1قمری است و این یعني
 ۲۲سالگي شيخ محمد باقر.
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 - ۲از روی مهر مشهور ایشان هم که به تاریخ  1۲12قمریست نمي توان یک چنين چيزی حدس زد چرا که اگر این تاریخ،
زمان اجتهاد ایشان باشد خيلي خوب نيست یعني وی در  3۱سالگي اجازه اجتهاد گرفته است .لذا آن چيزیکه بيشتر با جمالت
شيخ محمد حسين سازگار است همان  ۲۱سالگي است.
سوال سوم  :مفتی الفریقین نامیدن شیخ محمد باقر در مکاتبات رسمی هرات و قاینات چقدر معتبر است.
پاسخ :
 - 1مقداری حس تعصب خانوادگي در بهارستان شيخ محمد حسين آیتي در تعریف از پدرشان دیده مي شود که چون منبع
دیگری در معرفي علمای متاخر قاینات نداشته ایم به عنوان تنها منبع موثق در بين عوام و حتي برخي خواص جای گرفته
است  .از جمله عبارت ذیل  :مفتي الفریقين ناميدن شيخ محمد باقر در مکاتبات رسمي هرات و قاینات .این فقط ادعایي است
که فرزند ایشان در کتاب خود آورده و تاکنون هيچ محقق یا مورخي نتوانسته سندی که این موضوع را تایيد کند ارائه نماید .به
این اميد که سندی در این خصوص پيدا شده تا این شبهه برطرف گردد.
سوال چهارم  :علت انتقال وی از قاین به مشهد چه بوده است.
پاسخ :
 - 1برای علت انتقال وی از قاین به مشهد این جمالت در منابع آمده است (آیتي ) 1۲31 ،و تمامي مورخين بعدی هم بدون
مراجعه به اصل منبع این جمالت را آورده اند  :روزی مرحوم خانلرخان اعتصام الملک که برای تعدیل ماليات قائنات و سيستان
از طرف دولت مأمور شده بود به مدرسه جعفریه رفت و از فضال و طالب مدرسه پرسشهایي نمود و جماعت فضال از پاسخگویي
عاجز شدند .در این ميان تنها مرحوم شيخ محمدباقر  -با کمي سن  -از عهده جواب برآمد و پاسخهای کافي و شافي داد که
نظر خانلرخان را به سوی خود جلب کرد و لذا ایشان را به مشهد مقدس اعزام نمود.
اما اصل جمالت به نقل از سفرنامه خانلرخان این است که  ..... :در ایوان مدرسه نشسته بودم .جمعي از طالب جمع شدند در
ميانه بچه آخوندی بود به سن سيزده یا چهارده مکلف نبود .پرسيدم چه ميخواني .گفت  :شرح لمعه را تمام کرده قوانين
ميخوانم .خيلي زرنگ و حاضر جوابش دیدم .دو سه فقره از مقدمات و فقه از او پرسيدم .خوب جواب داد معلوم شد خيلي خوب
تحصيل کرده و مي کند ( ....الهي زاده و همکاران 1۲12،و خانلرخان.) 1۲۲51 ،
 - 2در هيچ جای این جمالت و جمالت بعدی در سفرنامه ،نشاني از سواالت خانلرخان از همه طالب نيامده که در پاسخگویي
عاجز باشند بلکه آنها این صحنه را دیده اند و مخاطب این سواالت خود شيخ محمد باقر آیتي بوده است.
 - ۲نقل روایي و موضع حماسي شيخ محمد حسين از این حادثه باعث شده که ایشان مقداری در بيان استعداد پدر تعصب به
خرج دهد .این نوع نقل باعث شده که تمام محققين بعد از شيخ محمد حسين آیتي این اشتباه را مرتبا مرتکب شوند.
 - 3در تایيد اینگونه نگارش و گاها جهت گيریهای خانوادگي خواندن این جمله از بهارستان خالي از لطف نيست :
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ایشان در خصوص محمد حسن خوسفي مي نویسد :العالم الکامل التقي الصفي الشيخ محمد حسن خوسفي هم از شرکای درس
احقر بود در مجلس درس مرحوم حجه االسالم ميرزا محمد حسن شيرازی و مرحوم سيد استاد در توصيه او ،مکتوبي به امير
علم خان مرقوم فرمود و در توصيف شيخ مبالغه نمود.
 از این نگارش بر مي آید که این جمله نقل قولي از شيخ محمد باقر توسط پسرش شيخ محمد حسين صاحب بهارستان استچرا که شيخ محمد حسين در زمان فوت ميرزای شيرازی  2یا  ۲ساله بوده و نمي توانسته هم درس مال محمد حسن خوسفي
باشد.
 صاحب نقل این موضوع کسي است که مال محمد حسن خوسفي را یا در حد این اجازه نمي داند و یا اینکه درک بهتری ازميرزای شيرزایي در شناخت مال محمد حسن خوسفي داشته است چرا که مي گوید سيد استاد در توصيف شيخ مبالغه نمود و
اگر اینگونه باشد به این نتيجه مي رسيم که خيلي از این اجازات برای علمای قاینات بيشتر تعارفي بوده و نه لياقتي .لذا اجازات
ميرزای شيرازی و علمای نجف که خود شاگردان ميرزای شيرازی بوده اند به علمای قاینات بيشتر تعارفي بوده تا لياقتي از
جمله اجازات به شيخ محمد باقر آیتي ،شيخ محمد حسن هردنگي ،شيخ محمد حسن خوسفي و خيليهای دیگر.
 اینکه شيخ محمد حسين به استناد چه منبعي این مطلب را بيا ن کرده نگارنده مقاله قصد تشریح موضوع و اطاله کالم راندارد و فقط هدف این است که همانطور خود شيخ محمد حسين آیتي گفته ایشان در تدوین این کتاب مقداری عجول و گاها
بدون منبع و طبيعتا احساسي عمل کرده اند که بدليل اعتبار مذهبي ایشان در شهر بيرجند ،هيچ مورخي تاکنون در خصوص
نقدهای این چنيني بر بهارستان بر نيامده است.
سوال پنجم  :چرا ایشان در اواخر عمر شریفش از قضاوت دوری ميکرد.
پاسخ :
اصلي ترین علت در این است که ایشان بنا به نظر فقهي خود طالق زني که دو سال شوهرش مفقود بوده را مجاز مي دانسته و
نسبت به این موضوع حکم مي داده است لذا در بازگشتن بعد از دو سال مرداني که زنانشان طالق داده و شوهر کرده بودند،
اعتراضات و مسائلي پيش آمد که برخي از مومنين قاینات موضوع را با آیت ا ...سيد ابوالحسن اصفهاني مطرح و این مرجع
عاليقدر ،این حکم را شکستند و این موضوع ممنوع شد(سعيدزاده.) 1۲21 ،
 - 7آیت ا ...محمد هادی هادوی :
آیت اهلل محمد هادی هادوی در نيمه اول رجب سال  1233در بيرجند به دنيا آمد .نياکان او اصفهاني بودند و پيش از فتنه
محمود افغان (  ) 11۲5و یا هنگام آن از اصفهان ب ه بيرجند کوچيدند .پدرش ،مالّ محمد حسين (متوفي  ) 1۲۱3از شاگردان
شيخ مرتضي انصاری متوفي (  ) 1221و از مشاهير علما و زاهدان بيرجند به شمار رفته و صاحب تأليفاتي در فقه و اصول است.
شيخ محمّد هادی تحصيالت مقدماتي و سطح را نزد پدرش و نيز در مدرسه معصوميّه بيرجند آموخت و در شانزده سالگي
همراه خانواده به مشهد رفت و در آن جا به تحصيالت خود ادامه داد .وی قوانين االصول را نزد پدر و فقه را در مشهد در محضر
سيد محمدباقر گلپایگاني و حکمت و کالم را در محضر آخوند مالّ محمّد رضای روغني سبزواری ،از شاگردان حکيم سبزواری
متوفي (  ) 1221آموخت .همچنين قریحه و طبع شعر او بر اثر معاشرت با حاج ميرزا حبيب اهلل مجتهد خراساني (متوفي
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 ) 1۲23و شيخ محمّد حسن کرماني و استفاده علمي از محضر آنان شکوفا شد و در سال  1211همراه پدر و مادر به نجف رفت
و از آن جا پدر و مادرش به کربال رفتند و او به سامرا عزیمت نمود و در مدت دو سال و اندی که در آنجا بود از محضر ميرزا
محمدحسن شيرازی (متوفي  ) 1۲12و سایر اساتيد بهره برد و از نظر ادبي مورد توجه ميرزای شيرازی قرار گرفت .وی سپس
به نجف رفت و در جلسات درس ميرزا حبيب اهلل رشتي (متوفي  ) 1۲12و آخوند مال محمد کاظم خراساني متوفي(  ) 1۲21و
سيد محمد کاظم یزدی متوفي(  ،) 1۲۲3صاحب والعروه الوثقي دیگران حاضر شد .در  1۲۱5به کربال رفت و ازدواج کرد و تا
 ، 1۲۱3که پدر و مادرش به فاصله یک هفته از دنيا رفتند ،در کربال ماند .در  1۲۱2به مکه و مدینه رفت و سپس برای تکميل
تحصيالت به سامرّا بازگشت و مالزم ميرزای شيرازی شد .پس از وفات ميرزای شيرازی ،بيرجندی همراه سيد اسماعيل صدر،
به کربال رفت و در سال  1۲11به نقلي و سال  1۲12قمری به نقل دیگر به دعوت اميرمحمّد اسماعيل خان شوکت الملک،
حاکم وقتِ قائنات ،سيد اسماعيل صدر او را برای تصدّی امور شرع ي به بيرجند اعزام داشت و با احترام و استقبال شایان مردم
به بيرجند وارد شد البته آیتي تاریخ بازگشت او را به بيرجند ( 1۲12نگاره  ) 11دانسته است .آیت اهلل شيخ محمّد هادی هادوی
در دوره اول مجلس شوراء ملي از طرف آخ وند خراساني به عنوان مجتهد طراز اول معرفي شد ،ولي وی نپذیرفت و عهدهدار
ریاست انجمن والیتي شد و علت پذیرفتن ریاست انجمن والیتي را رسميت داشتن آن انجمن برای رفع اجحافات معمول در آن
زمان بيان کرده است .ایشان مجتهدی روشنفکر و به دور از قشریگری و تنگ نظری بود و تا آخر عمر در بيرجند ماند و با
وجود فقر و تنگ دستي به تاليف و تبليغ دیني اشتغال داشت و در ميان مردم به حسن معاشرت و مدارا ممتاز بود و با علمای
عامه برخوردی پسندیده و مسالتآميز داشت .او از معدود عالماني بود که همراه با دخالت در سياست ،زهد و تقوای خود را
حفظ کرد و در منابع ،از فضل و دانش و کماالت نفسان ي و اخالقي شيخ هادی ستایش شده است .همچنين آیت اهلل شيخ
محمّد هادی هادوی با تأسيس مدرسه شوکتّيه بيرجند با سبک جدید که سبب بروز مخالفتهایي از سوی برخي مردم شده بود
با اعزام تنها پسر خود به مدرسه شوکتيه در ذهن و فکر مردم اثری عميق بر جای گذاشت و کار این مدرس ه رونق گرفت .این
در حالي بود که پيش از تاسيس مدارس به سبک جدید ،تعليم و تربيت به عهده مکتبخانهها بود که افراد روحاني نقش
موثری در آنها داشتند .وی عالوه بر مراتب علمي و فقهي ،ادیب و شاعر بود و در شعر هادی تخلص ميکرد و بيشتر اشعار وی
در مدح و منقبت و ني ز مراثي خاندان عصمت عليه السالم است .دیوان او شامل سه هزار بيت ،همراه با مقدمه ای مفصل
(  12۱ص) در شرح احوال خود و ترجمه بخشي از خطبه حضرت زهرا عليها السالم در  1۲13ش به طبع رسيده است و بعضي
آثار و اشعار وی در مجالت دبستان ،پيمان و کانون شعرا مندرج است .بقي ه آثار آیت اهلل هادوی شامل ترجمه عهدنامه مالک
اشتر (تهران  1۲12ش) ،ترجمه االدب الکبير ابن مقفع که با ترجمه عهدنامه در 1۲15ـ 1۲12در تهران به طبع رسيده است و
مائده محمدیّه در بيان این که همه معارف به سلسله انبيا منتهي ميگردد .وی در  1۲22ش (1۲22ق) در بيرجند درگذشت و
آرامگاه ایشان در داخل قبرستان پائين شهر بيرجند واقع شده و در سال  1۲55ش انجمن آثار ملي مقبره وی را بازسازی و
مرمت کرد ( عليزاده.) 1۲1۱ ،

نگاره  - 91مهر آیت ا ..هادوی – محمد هادی 9995
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 - 9- 7سواالت :
سوال اول  :برخی منابع ورود ایشان را در قاینات و با لطبع حاکمیت شرع ایشان را در سال  9991قمری میدانند.آیا
این مطلب درست است.
پاسخ :
 - 1با نگاهي به تاریخ مهر آقای هادوی که حک شده  1۲15قمری ميتوان فهميد که اوال این تاریخي است که ایشان اجازه
دخالت در حداقل قسمتي از امورات شرعيه را از طریق علمای نجف به دست آورد ه است .بيان این موضوع که این تاریخ مربوط
به زمان دریافت اجتهاد ایشان باشد منطقي نيست چرا که ایشان متولد  1232قمری بوده و تا زمان تاریخ مهر سن ایشان
حدود  3۱سال مي شود و این موضوع با تعاریفي که از تيزهوشي و فقاهت باالی ایشان مي شود سنخيت ندارد چرا که اخذ
ا جتهاد آن هم در یک چنين سني در ميان هيچ یک از علمای به نام تاکنون گزارش نشده است.
 - 2شيخ محمد حسين آیتي به عنوان دوست و قوم و خویش و اینکه در زمان حيات ایشان کتاب بهارستان را نوشته او هم در
بهارستان ورود ایشان به قاینات را  1۲12قمری اعالم مي کند.
 - ۲با توجه به اینکه از سال  1۲13قمری به بعد آقا سيد ابوتراب به مشهد مراجعه مي کند این جایگاه به آقای هادوی مي رسد
و در یکسال ورودشان به قاینات تا اواخر سال  1۲13قمری ایشان در کنار دست آقا سيد ابوتراب به امورات شرعي مي رسيده
است.
سوال دوم  :آقا شیخ محمد باقر آیتی که در قاینات بوده اند پس چرا می بایست حاکم شرع جدید وارد قاینات می
شد.
سوال سوم  :از تاریخ  9992قمری به بعد چه کسانی می توانند حاکم شرع بوده باشند.
پاسخ :
 - 1همانطور که قبال هم بيان شد تا قبل از سال  1۲13قمری حاکميت شرع در اختيار آقا سيد ابوتراب بوده است و بعد از این
تاریخ بدليل برخوردی که بين او و امير اسماعيل خان پيش مي آید ،امير اسماعيل خان بجای استفاده از علمایي چون محمد
حسن خوسفي ،محمد حسن هردنگي و محمد باقر آیتي از علمای نجف درخواست حاکميت شرع مي کند چرا که در این زمان
این افراد در منطقه حضور داشته اند و دیگر نيازی به آمدن فقيهي از نجف نبوده است.
 - 2محمد حسن خوسفي و محمد حسن هردنگي که در خارج از بيرجند و در قصبه خوسف و هردنگ حضور داشته اند ولي
محمد باقر آیتي در بيرجند بوده و مي شد این جایگاه را به ایشان داد.
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 - ۲از بررسي اسناد اینگونه بر مي آید که جناب شيخ محمد باقر پاسخهای شرعي و اجوبه ها را جواب مي داده اند و جناب
آقای هادوی احکام حکومتي را صادر مي کرده اند هر چند شاید نفوذ معنوی آقا شيخ محمد باقر در این قضيه دست داشته
باشد .در نمونه اسناد ذیل متوجه مي شویم (نگاره  2۱تا ) 2۲که آقای هادوی در پاسخها حکم ح کومتي مي دهند و طرفهای
مکاتبه را به حکومت جهت رفع مشکل ارجاع مي دهند و یا مستقيم مي گویند عامل حکومت بررسي کند و در این نمونه اسناد
معموال حکم امير محمد ابراهيم شوکت الملک نيز دیده مي شود ولي در نمونه های مربوط به جناب آقای آیتي فقط پاسخ
شرعي دیده مي شود ک ه جنبه اجرایي ندارد.

نگاره  – 61پاسخ آقای هادوی در خصوص ایجاد محلی برای شستشو و امورات عامه در کنار قنات حکم می دهد و امیر محمد ابراهیم خان
نیز به استناد این تایید شرعی در تاریخ  9915قمری دستور حکومتی می دهد.

نگاره  – 69پاسخ و تایید شرعی آقای آیتی در یک سوال به سال  9997قمری
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نگاره  – 66فرمان حکومتی آقای هادوی به کارگزاران حکومت در خصوص ارجاع دعاوی عده ای به بیرجند جهت بررسی شرعی

نگاره  – 69فرمان حکومتی آقای هادوی به مردم یکی از مناطق قاینات در خصوص انجام امورات شرعی توسط عامل معرفی شده توسط
ایشان که امیر محمد ابراهیم خان به استناد حکم ایشان به عاملین حکومت مورد را جهت اجرا و رعایت موضوع ابالغ می کند.
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نگاره  – 61مهر امیر علم خان سوم  -الراجی علم – 9675

نگاره  – 65مهر امیر اسماعیل خان  -عبده الراجی اسماعیل – 9911

نگاره  – 62مهر امیر محمد ابراهیم خان  -الراجی محمد ابراهیم 9997 -

نتیجه و جمع بندی :
یکي از دغدغه های مورخان جستجوی داده های مفيد برای نگارش تاریخ اجتماعي است در ميان منابع غير تحقيقي و غير
تاریخ نگارانه یکي از منابعي که از قابليت و ظرفيت باالیي ب رای نگارش تاریخ اجتماعي برخوردار است نگاه به آثار علماء است.
مقاله حاضر به معرفي جایگاه علمای قاینات چون سيد ابوطالب قایني ،محمد حسن هردنگي ،محمد باقر آیتي ،سيد ابوتراب
انوار و محمد هادی هادوی پرداخته و ضمن معرفي آنها به گونه اسنادی و تحقيقي و دور از هرگو نه تعصب گيری به شناسایي
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واقعي جایگاه هر یک از آنها مي پردازد .هدف اصلي این مقاله شناسایي حاکمان شرعي از قاینات است که بدليل سيطره
سياسي  ،نخبه گرایي محلي ،زندگي دور از بيرجند و فاصله گيری از امرای قاینات ،نقش آنهادر تاریخ محلي قاینات کمرنگ و
گاها مفقود شده است .در این مقاله که به دیده تحقيق و اسنادی و حذف موارد روایي که هميشه نمي تواند مالک صحيحي
برای معرفي افراد باشد شخصيتهای باال معرفي اجمالي و سواالتي که تاکنون در ذهن برخي از خواننده ها مطرح گردیده ،بحث
شده که از مجموع بررسي آنها مي توان به موارد ذیل اذعان داشت :
 - 1فوت آقا سيد ابوطالب نمي تواند توطئه ای طراحي شده توسط افراد امير علم خان باشد و ایشان فارغ از این مسائل فوت
نموده اند.
 - 2به استناد تاریخ درو ن مهر ایشان حاکميت شرع وی بر کل قاینات از تاریخ  1223تا  121۲قمری بوده است.
 - ۲جانشيي آقا سيد ابوط الب برای حدود یکسال با مال علي اصغر سرچاهي خوسفي بوده است.
 - 3از حدود تاریخ  121۲تا  1211قمری حاکميت شرع در اختيار محمد حسن هردنگي قرار مي گيرد.
 - 5تاریخ اجتهاد محمد حسن هردنگي و رسيدگي به مسائل شرعي در قاینات به استناد تاریخ مهر ایشان و اشاره خودش در
دیوان اشعار ،در حدود  1222قمری و در  22تا  25سالگي ایشان بوده است.
 - 2دو سال دیگر به استناد اجازات آقا سيداسماعيل صدر به محمد حسن هردنگي ایشان حاکم شرع بوده اند که نظر نگارنده بر
سالهای  1۲12تا  1۲13قمریست.
 - 3حداقل بر اساس اسناد موجود محمد حسن هردنگي تنها مج تهد قاینات است که از آقا سيداسماعيل صدر  2بار اجازه
حاکميت شرع گرفته است.
 - 2محمد حسن هردنگي علي رغم احترام فراوان در بين علماء و حکومتيها زندگي در هردنگ و توابع آنرا به ماندن در شهر
بيرجند با همه منفعتهای موجود ،ترجيح مي دهد که این نشان از ساده زیستي و زهد باالی وی بوده است.
 - 1در اثبات زهد و تقوای باالی محمد حسن هردنگي همينقدر کافيست که ایشان در اواخر عمر توانایي خرید حيواني برای
رفت و آمد را نداشته است.
 - 1دوری از بيرجند و نداشتن پسری که بعد بتواند داشته های محمد حسن هردنگي را حفظ و انتقال بدهد و تعجيل شيخ
محمد حسين آیتي در نگارش کتاب بهارستان و احتماال عدم عالقه مندی خود محمد حسن هردنگي در نوشتن مطالبي در
وصف وی ،باعث شده که نام ایشان در کتاب بهارستان نياید.
 - 1۱زهد و ساده زیستي باال ،دوری از تجمالت دنيوی ،نداشتن عالقه به حضور در بيرجند و عدم عالقه به داشتن جایگاه
حکومتي از عوامل فراموشي محمد حسن هردنگي در تواریخ مي باشد.
 - 11دليل اصلي الطاف امرای قاینات به محمد حسن هردنگي عالوه بر رعایت اعلميت علمي و معنوی ایشان ،بيشتر جنبه
امنيتي و در جهت جلوگيری از شورشهای احتمالي مردمان ناحيه هردنگ برعليه حکومت در قاینات بوده است.
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 - 12آقا سيد ابوتراب انوار حاکم شرع قاینات از حدود  1211تا  1۲13قمری بوده است.
 - 1۲تاریخ رسيدگي به مسائل شرعي در قاینات توسط آقا سيد ابوتراب انوار به استناد تاریخ مهر ایشان در حدود  1211قمری
و  ۲۱ساگي وی بوده است.
 - 13بحث و جدل آقا سيد ابو تراب با امير اسماعيل خان سبب شده که شرح زندگي شایسته ای از ایشان تنظيم نگردد باالخص
که آقا شيخ محمد باقر آیتي هم مي توانست در کتاب رجال خود نامي از ایشان ببرد چرا که وقتي شيخ محمد باقر در مدرسه
جعفریه قاین تحصيل مي کرده و نوجواني  13ساله بوده آقا سيد ابوتراب به نقل خانلرخان جواني  25ساله و فاضل و در حال
تدریس بوده است.
 - 15آقا سيد ابوتراب انوار از حدود  121۲قمری تا  1۲13قمری در مقام استادی در حوزه علميه قاینات تدریس مي نموده
است لذا خيلي از مجتهدان بعدی در قاینات از شاگردان وی بوده اند (خانلرخان.) 1۲51 ،
 - 12از مهمترین خدمات وی به قاینات ميتوان رسيدگي به اموراتي از جمله حاکميت شرع و رسيدگي به موقوفات و ایجاد و
ساخت ریح برای مزار کوه بيرجند را بيان کرد.
 - 13هر چند منابع از روابط خوب حکومت با محمد باقر آیتي صحبت مي کند ولي اصل واقع این است که اگر این موضوع
صحت مي داشت دليلي به دعوت محمد هادی هادوی از نجف به قاینات وجود نداشت.
 - 12زمان حاکميت شرع و رسيدگي به امورات شرعي بيرجند توسط محمد باقر آیتي به استناد تاریخ دورن مهر ایشان از سال
 1۲12قمری به بعد بوده است و اگر ورود ایشان به بيرجند را همان  1۲۱5قمری در نظر ب گيرم ایشان بيشتر به تاليف مشغول
بوده اند تا حاکميت شرع .به اميد اینکه اسنادی به قبل از تاریخ  1۲12قمری پيدا شود تا بتوان وقایع دقيق تر و مستند تری
به دور از روایت را برای ایشان نگارش کرد.
 - 11تاریخ اجتهاد محمد باقر آیتي را همان  ۲۱سالگي باید بيان کرد نه  22سالگي باالخص که اجازه استادش به ایشان در
سال  1۲۱1قمری یعني  ۲۲سالگي ایشان است.
 - 2۱اجازه سيد اسماعيل صدر (که بدون تاریخ سال مي باشد) به محمد باقر آیتي در خصوص رسيدگي به امورات شرعي
بيرجند مي بایست بعد از سال  1۲12قمری باشد چرا که جناب ميرزای شيرازی تا سال  1۲12قمری در قيد حيات بوده و
صدور اینگونه احکام توسط ميرزای شيرازی به عنوان مرجع واحده بوده است .بعد از فوت ایشان زعامت دیني به سيد اسماعيل
صدر انتقال مي یابد.
 - 21تاریخ شروع حاکميت شرع آقای هادوی از حدود سال  1۲12قمری تا  1۲11قمری به بعد بوده است.
 - 22حاکميت شرع قاینات بر عهده محمد هادی هادوی بوده و فرامين شرعي نيز توسط ایشان صادر مي شده است و از اسناد
اینگونه بر مي آید که شيخ محمد باقر آیتي به عنوان فقيهي صاحب نظر در کنار ایشان مسائل شرعي را هدایت مي کرده است.
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An Investigation on the Identification of Shariat Governments In Ghohestan (Southern
Khorasan Currently) from 4821 AH to 4611 AH :
Jalili Hamideh, PhD in Educational Management and Lecturer at Farhangian University of Birjand Ghouth
Kamal, Master of Agricultural Extension and Education

Abstract :
One of the concerns of historians s is earch for useful data for writing social history. Among the nonresearch and non-historiographical sources, one of the sources that has the potential and capacity for
writing social history is a look at the works of local scholars. The present article introduces the
position of the scholars of the Qaynat such as Seyyed Aboutaleb Ghayeni, Mohammad Hassan
Hardengi, Mohammad Bagher Ayati, Seyyed Aboutrab Anwar and Mohammad Hadi Hadavi.
ntroducing them in a documentary and investigative way, and without being biased, they identify the
true position of each of them. The main purpose of this article is to identify the religious rulers of
Qayenat that is because of political dominance, local elitism, life away from Birjand and distance from
the rulers of Qayenat, their role in the history of Qaenat pale and sometimes missing.
Keyword :
Mohammad Baqer Ayati, Mohammad Hassan Hardengi, Mohammad Hadi Hadavi, Seyyed Aboutorab
Anwar, Seyyed Aboutaleb Ghayeni, Religious rule, Qaenat.
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