
 21 -12، ص 2931 زمستان، 21علوم اسالمی انسانی، شماره 
ISSN: 2538-3671 

http://www.johi.ir 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چکیده
بوده و  ) خراسان جنوبی ( قهستان والیتز عمده علماء و فقهاء مال محمد حسن هردنگی ا

 هپوشید عصر آن دانشمندان از احدی بر  در مراکز علمی قاینات شخصیت علمی آن مرحوم

محضر درس وی تلمذّ و با عنوان برجسته ترین شخصیتهای علمی  از وقت فضالء و نبوده

مرتبه اجتهاد بوده و  یخصص آن مرحوم در فقه و اصول و داراتد. او را معرفی می نموده ان

و در مکاتبات آقا سید نموده  یم سیو تدر تمامی علوم حوزوی مطرح آن زمان استاد در 

وی فقیهی است که  .از وی یاد می شود اسماعیل صدر با عنوان  عالمه و عمده علماء

برخالف نظر آخوند خراسانی قطع را از اصول و نه از کالم می داند و از این نظر اولین 

فقیهی است که قبل از آخوند خراسانی به این موضوع پرداخته است. در این مقاله بیشتر 

ف، وضوعات مختلسعی بر این است که خوانندگان با سبک و قلم این فقیه و متکلم در م

آشنا شوند و ان شاء ا.. در مقاالت بعدی به تبیین دقیق نظرات ایشان از دایره مباحث 

  تخصصی رایج در حوزه های علمیه  پرداخته خواهد شد.
 خراسانیاجتهاد، قطع، ، اصول، قاینات، هردنگی :کلمات کلیدی

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

وم 
 عل

می
 عل

جله
م

م(
سو

ل 
سا

ی )
سان

ی ان
الم

اس
 

ره 
ما

ش
21

  /
ان

ست
زم

 
29

31
  

ص 
 /

12- 
21

 

 1 مالکي ، سیاوش 1زاده  حسین ، سالم 1غوث  ، کمال 1 جلیلي حمیده

 بیرجند  فرهنگیان دانشگاه مدرس آموزشی و مدیریت دانشجوی دکترای 1

  سربیشه کشاورزی جهاد کشاورزی آموزش و ترویج ارشد کارشناس 2
  رضوی قدس آستان مرکزی کتابخانه اسناد بخش مسؤول 3

 جنوبی خراسان مالیاتی امور اداره مالی ارشد کارشناس 4

 

 مال محمد حسن هَردِنگي  )مجتهدی در سایه تاریخ(
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 مقدمه
روستای مبادی از توابع ناحیه در  ،قمری 0621به سال  ،محمد حسن فرزند محمد رفیع فرزند حاجی علی فرزند کربالیی حسن قیس آبادی 

ه ب آقا سید ابوطالب مجتهد قاینیاز به جهان گشود.  دهیمشهور به علم و فضل د یدر خانواده اهردنگ شهرستان خوسف خراسان جنوبی و 

مرتبه اجتهاد بوده و در صرف  یخصص آن مرحوم در فقه و اصول و داراقمری نام می برد. ت 0621و ختم تلمذش در سال  عنوان آخرین استاد

که  ناتیاز افاضل قا یاستاد بوده است و عده ا زین هی، رجال و درا ثیکالم، حد ر،یعروض، منطق، تفس ع،یبد ان،یب یلغت، معان ،یو نحو عرب

 .مرحوم آخوند بوده اند ننموده اند و غالباً از شاگردا یداشته است، استفاده م یمتعدد درس یمحضرش که حوزه هاخود مجتهد مسلّم بوده از 

 آن مایعل فحول از که مرتضی شیخ به مشهور یزدی مرتضی سید آقا با وی مناظره خاطر به یکی:  است بوده دلیل دو به آخوند اصلی شهرت

 در وی نظرات از برخی و اثبات او بر را کالم و فقه در  خود  نظرات از برخی خاصی تیزبینی با که قهستان امراء و علماء حضور در بوده، زمان

 روز در هروی الدین شمس به مشهور شهر این مفتی و هرات القضات قاضی با وی محاوره دیگری و کند می مجاب را وی و رد را کالم و فقه

بر نماید.  می  مجاب حاضر علمای حضور در را وی و اثبات را پیامبر از بعد( ع)علی حضرت جانشینی موضوع که هرات شهر در غدیر عید

 ینوع یدارا،  آقا سید ابوطالب مجتهد قاینیو یک حکم از  ی صدر الموسو لیاسماع دیّس العظمی …ا تیاساس دو حکم موجود، از حضرت آ

و در زهد و ساده زیستی  دهنبو یمناسب گاهیدر جا یمد مالآخود از نظر در یدر اواخر زندگ یو. قهستان بوده است یشرع لینظارت بر مسا

کتاب تامالت کالمیه وی حاوی نظرات  مقدور نبوده است. یو یبرا زیمثل االغ ن یوانیح ینگهدار یحت ای دیخر ییآنچنانکه تواناکامل بوده 

ظرات وی با سایر علمای اسالم است.  وی اولین فقیهی است که قبل او در تمامی مباحث مربوط به علوم اسالمی و مجموعه ای مختصر از منا

نوشته های آخوند سرشار از در هم آمیختگی مباحث فلسفی می داند و نه کالم.  اصول از  آخوند خراسانی به موضوع قطع پرداخته و آنرا  از 

است که با این نوآوریها، بسیاری از مبادی تصدیقیه و کبریات مسائل علم اصول با استفاده از فلسفه کشف می  و کالمی در مباحث اصولی

در مباحث اصولی و کالمی  از نوآوریهای آخوند استفاده مناسب از اصل اشارات و سپس تنبیهات به گونه ای روان و کامال ساده فهم،  .شوند

داشتن نوع سبک و نگارش وی برای تمام سطوح قشر مردمی است و نه فقط تعلق داشتن نظرات وی به است که این خود نشانگر  از تعلق 

ش رگروه خاصی از  مردم. نگاه عرفانی وی به مباحث کالمی نیز از ویژگیهایی است که تاکنون در  نظرات و قلم فقها و متکلمین قبل از وی گزا

ت که خوانندگان با سبک و قلم این فقیه و متکلم در موضوعات مختلف، آشنا شوند و ان شاء نشده است. در این مقاله بیشتر سعی بر این اس

 .ا.. در مقاالت بعدی به تبیین دقیق نظرات ایشان از دایره مباحث تخصصی رایج در حوزه های علمیه  پرداخته خواهد شد

 
 بیرجندی  مال محمد حسن هردنگيآخوند  شخصیت آشنایي با -1

روستای مبادی از توابع ناحیه در  ،قمری 0621به سال  ،فرزند محمد رفیع فرزند حاجی علی فرزند کربالیی حسن قیس آبادی محمد حسن   

 ییابتدا التیمقدمات علوم و تحص یبه جهان گشود. و دهیمشهور به علم و فضل د یدر خانواده اهردنگ شهرستان خوسف خراسان جنوبی و 

 علمای آن زمان و باالخص از مجلس درس  حوزه علمیه قایناتبرد. سپس در  انیبه پا پدر بزرگ و پدر بزرگوارشروستای مبادی در نزد را در 

و به گفته خودش  تمام تعلیمات اساتید را به درس و  بهره ها برد 6 آقا سید ابوطالب مجتهد قاینیو  0مال علی اصغر سرچاهی)خوسفی( 

خصص آن مرحوم در فقه ت هجری به درجه اجتهاد نائل آید. 0621است. وی توانست در حدود سال   محققانه خوانده  و برایشان بازگو کرده

 زین هی، رجال و درا ثیکالم، حد ر،یعروض، منطق، تفس ع،یبد ان،یب یلغت، معان ،یمرتبه اجتهاد بوده و در صرف و نحو عرب یو اصول و دارا

                                                           
علی اصغر فرزند مال محمد حسن سرچاهی فرزند مال محمد سرچاهی فقیه، مدرس و مفسر سده چهاردهم هـ .ق است. وی تحصیالت اولیه خود را در  2

خوانساری حوزه های علمیه قاینات سپری و سپس به اصفهان عزیمت و از مجلس درس استادانی چون سید حسن مدرس اصفهانی و میرزا محمد هاشم 

ی از ط بهره گرفت. در ایام اقامت در نجف به مجلس شیخ راضی نجفی می رفت. از محمد مهدی کلباسی و دیگر استادانش اجازه اجتهاد دریافت کرد. پس

.محمد رضا شریف مدارج علمی و کسب اجازه اجتهاد به زادگاهش بیرجند برگشت و در آنجا عالوه بر امامت جمعه و جماعت به امر تدریس نیز پرداخت

 0639در بهارستان آیتی نقل شده زمانی که آقا سید ابوطالب در تاریخ (.0930)علیزاده،بیرجندی و شیخ محمد باقر آیتی بیرجندی از شاگردان او بودند

ر کراچی او نیز فوت می قمری برای سفر حج به کراچی رفته بود، وی متصدی امور شرعیه در قاینات بوده و در همان سال ، همزمان با فوت سید د

 (.0930)آیتی،کند

 حاج …ا آیت مرحوم و رضوی محمد سید آقا …از محضر دانشمندانی چون آیت ادر مشهد   ی کهعلوم اسالم یها نهیگرانقدر در همه زم یانشمندد 6

دیت تمام محمد رحیم بروجردی استفاده کرد و به اجازه اجتهاد و افتاء از سوی آنان مفتخر شد.آن گاه عازم حوزه علمیه اصفهان شد و در آن جا با ج شیخ

 از و برد بهره خنفر محسن شیخ …مشغول کسب دانش شد و طبع جست و جوگر او را به سوی حوزه نجف اشرف کشاند و از محضر استادانی چون آیت ا

 قمری وفات نمود. 0639قمری  که در سفری به کراچی به سال  0631حاکم شرع قاینات از سال  .روایت گرفت وی اجازه اجتهاد و 
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 سیدست داشته و تدر میقد اتیدر فلسفه، حساب،)جبر ، مقابله و ..( هندسه و ه نهایعالوه بر ا، الف( 0936)علیزاده و همکارن،استاد بوده است

قهستان و و دارنده راتبه قضاوت والیت  ، مسئول موقوفاتسال به طور قطع حاکم شرع 6. مدت ب( 0936)علیزاده و همکارن،نموده است یم

 ینوع یدارا،  آقا سید ابوطالب مجتهد قاینیو یک حکم از  ی صدر الموسو لیسماعا دیّس العظمی …ا تیبر اساس دو حکم موجود، از حضرت آ

تا زمان رحلتش  یقمر 0639در سال  (. بعد از فوت آقا سید ابوطالب مجتهد قاینی0936قهستان بوده است )راشد، یشرع لینظارت بر مسا

که خود مجتهد مسلّم بوده  ناتیاز افاضل قا یو عده ا دیشتغال ورزا سیبه امر تدر نیو قا رجندیسال پس از آن مرحوم در شهر ب 91به مدت 

و راشد، 0911)راشد،  9 مرحوم آخوند بوده اند ننموده اند و غالباً از شاگردا یداشته است، استفاده م یمتعدد درس یاز محضرش که حوزه ها

سال تولیت آستانه مقدس سیدنا الحسین در روستای دهک عربخانه نهبندان نیز بر عهده وی بود)غوث،جلیلی و حسین  11. در  حدود (0992

 وسطت  آقا سید ابوطالب قاینياعتقادات  رساله وقت، علمای درخواست به بنا  استادی وی در علم کالم باعث شد تا( . 0931زاده، 

 یهر چند اقامت نامبرده در روستا .شود  تشریح و به رشته تحریر در آمده  و با اجازه ایشان، ابوطالب دیآقا سدر زمان حیات  آخوند

محافل بوده که با مال  نیاز هم یکیو در  (0936)عباسلو.شده است یشرکت در مجالس بحث از او دعوت م یبرا شهیهم یهردنگ بوده ول

ا که ر دشیرا در مقابل خود عاجز  نموده بود مجاب و عقا رجندیب یبوده و علما رجندیبزرگ اهل تسنن در ب انیشوایکه از پ یکیگز میابراه

ه داشت یتسنن در زمان خود بوده مباحثات یکه از فحول علما یهرو نیبا شمس الد نیاستوار نبوده رد کرده است و همچن حیصح هیبر پا

که  یمرتض خیمشهور به ش یزدی یمرتض دیبا آقا س یبه خاطر مناظره و یکیبوده است :  لیآخوند به دو دل یشهرت اصل .(0916است)راشد،

از نظرات  خود  در فقه و کالم را بر او اثبات و  یبرخ یخاص ینیزبیکه با ت قهستانآن زمان بوده، در حضور علماء و امراء  یاز فحول علما

شهر مشهور به شمس  نیا یالقضات هرات و مفت یبا قاض یمحاوره و یگریکند و د یرا مجاب م یدر فقه و کالم را رد و و یاز نظرات و یبرخ

حاضر مجاب   یرا در حضور علما یرا اثبات و و امبری)ع( بعد از پیحضرت عل ینیشهر هرات که موضوع جانش در ریغد دیدر روز ع یهرو نیالد

قمری پس از یک عمر زندگی شرافتمندانه به رحمت ایزدی پیوست و  0963عقده ذی 63در  ی سالگ  23سن  در او  (.0992)راشد،دینما یم

  .بر فراز تلّی باقیست مبادیعمومی دهکده آرامستان  در  بسیار ساده و همچنان خاکیش، آرامگاه

 :  4محمد حسن راشد محصل  شیخ بیان شخصیت علمي و معنوی آخوند در گفتار  -
آخوند سوال کردم، شرح مفصلی علمی و معنوی افاضل قاینات که از شخصیت ، عقالء و کند از هر یک از علماء معمّر نقل میوی     

) سند ستوده اندمی کمالوی را به حدّ  معنویتاز شخصیت، مقام علمی و معنویت آن مرحوم یاد و حتی بعضی از افاضل، بزرگواری و صفات 

 (0911()راشد،0

 قاینات : محمد هادی هادوی حاکم شرع وقت ا...آیت  تمجیدیه -

نواحی ناحیه هردنگ سابقاً به واسطه وجود با برکت مرحوم مغفور جنت مکان  امور شرعیهشود چون حسبیه اله تعالی نگارش می    

حالیه که نعمت وجودشان از  گرفتهمي انجام انتظاما امتیاز مخصوصي از کلیه قاینات داشته اندحسن طاب ثراه که  آخوند مالمحمد

 (6.... ) سند  دست رفته

 : عهیدر کتاب الذر یآقا بزرگ  درباره و خیش تمجیدیه -

 (0923ی....... ) سعیدزاده، نیابوطالب مجتهد قا دیو از هم عصران  آقا س شخصي فاضل و دانشمند ینیمال محمد حسن قا...     

 :  از مال محمد حسن سید ابوطالب قایني ا...آیت  هیدیتمج -

 مستطاب فضائل مآب حقایق ابوابدر عهده و کفایت عالیجناب  .............. به حدود مناطق  متعلق امور شرعیهشود که تحریر می     

 ............ باشد ومال محمد حسن و فقه اله تعالی بوده و می

                                                           
 شیخ محمد باقر آیتی بیرجندی از آخوند مال محمد حسن با نام مال محمد حسن قاینی به عنوان استاد خود در قاینات یاد کرده است. 9
هجری شمسی در روستای افضل آباد دهستان قیس       0633شیخ محمد حسین راشد فرزند شیخ محمدرضا از علماء و مجتهدان بیرجند است که در سال         1

سطوح عالی دنبال کرد و از چ           شهد تا  سپس در م سف در خانواده ای روحانی متولد گردید. علوم دینی را در  بیرجند و  ستان خو شهر ند تن از  آباد ماژان 

خورشیدی بخش اعظمی از دروس حوزه  علمیه بیرجند   0911علمای آن زمان به ویژه حاج میرزا محمد کفایی خراسانی اجازه  اجتهاد گرفت . وی تا سال 

سن تهامی )وی     سیدح ضی     که زیر نظر آیه اهلل  سید مرت ضرت  شیع و از    )از فرزندان امامزاده ح سالم( و یکی از مراجع بزرگ عالم ت سته علیه ال   مفاخر برج

(اداره  می شــد را تدریس و از این پس به مدت ده ســال در شــهر مشــهد تدریس  اهلل نایینی و مرحوم میرزا بودحوزه علمیه نجف و از شــاگردان نخبآ آیت

یوست و در جوار بارگاه امام   به رحمت ایزدی پ 0919تفسیر قرآن و درس کشف المراد را در مدرسه آیت ا... میالنی برعهده داشت. ایشان سرانجام در سال        

 رضا )ع( به خاك سپرده شد.

 

http://www.johi.ir/
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84
http://wikifeqh.ir/%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C%D9%87


 21 -12، ص 2931 زمستان، 21، شماره علوم اسالمی انسانی
ISSN: 2538-3671 

http://www.johi.ir 

 

 

 اسماعیل صدر الموسوی از مال محمد حسن : سید  ا...آیت  هیدیتمج -

حسن هردنگی : دام مجده  آقا شیخ محمد مستطاب عالم فهام عمده العلماء العظام الموید من عنداله المهیمن جناب -     

 (9است ....... ) سند   انور شرع حاکم برای  العالی مختار و ماذون می باشند در تصرف در امور حسبیه که از

الکامل عمده العلماء االعالم الموید من عندا.. الملک العالم قبله نصب مستطاب العالم العامل و الفاضل المهذب جناب   -   

 (0931)غوث،  (1که ..... ) سند  را سالم مشتاقانه می رسانم و معروض می دارم آقای آخوند مال محمد حسن ایّده ا.. تعالی عزّ اسمه

را نام برد. چون آثار  سفرنامه هراتو  دیوان اشعار ، رساله توحید، ی می توان کتاب اعتقادات و اصول معارفآثار و نیمهم تر از    

 فراوانی از وی به جا نمانده تنها می توان از طریق کتاب اعتقادات و اصول معارفش به دانش، تخصص و نظراتش در مورد مسائل فقهی ، اصولی

مطالب آن از  صفحه نوشته شده که 039ه مذکور در و کالمی وی پی برد و این مقاله نیز بر اساس همین رساله تنظیم و ارائه می گردد . رسال

یحات توض رسالهاز آن پس تا پایان  ترجمه و تفسیر رساله استاد و چون نسخه دیگری از رساله استاد در دسترس وی نبوده، ،66صفحه ابتدا تا 

  .مولف و نظریات شخصی اوست

 :  ساده زیستي، زهد و تقوای آخوندنمونه ای از 

 یم یزبانزد بوده و روشن گر راه سالکان اله شهیهم یبوده اند که  فقارت آنها در دوران زندگ یادیز یعلما و عرفا خیدر طول تار    

 گاهیدر جا یمد مالآخود از نظر در یدر اواخر زندگ یو دیآ یبر م لینبوده و آنچه که از ترجمه سند ذ یمستثن زیآخوند ن انیم نیباشد. در ا

 نیدر ب یمقدور نبوده است. با وجود احترام خاص و یو یبرا زیمثل االغ ن یوانیح ینگهدار یحت ای دیخر ییآنچنانکه توانا دهنبو یمناسب

 یو یبرا یماد گاهیاو و استجابت هر گونه جا یبرا یتجمالت یبودن زندگ ایو مه ستانیو س ناتیقا تیمختلف وال ی، مردم  و امرا ونیروحان

ونه دهد آنگ یم حیترج رجندیدر ب یانیاع یو خدمت به مردمان منطقه دوردست عربخانه را به زندگ ینیگوشه نش یو ،یحاکمان محل یاز سو

قبر همچنان  نیا یسال از فوت و 003باشد و با گذشت حدود  یم یبقعه ا چگونهیه همچنان ساده و بدون زیمحل مدفن نامبرده ن یکه حت

 .(0916و راشد، 0930)غوث،پابرجا است

 

در خصوص  یقمر 0960خان شوکت الملک در سال  لیاسماع ریبه ام یاز متن نامه آخوند مال محمد حسن هردنگ ییقسمتها      

 (0931)غوث و همکاران،  مشهور به آستانه سیدنا الحسین دهک عربخانه روستای مزار تیوضع

 

باشد مرحمت  ادیز یاالغ ای یوانیاصطبل ح یندارم اگر در سر میرفت و آمد نما گرید یجا ایکه به مزار  یسوار وانی. ح……………

 (1) سند .……………ندارم و همان االغ را خواهش دارم گرید وانیخواهند فرمود قوه مخارج ح

 مال محمد حسن :آخوند  ي، کالمي  و  فلسفياصولي، فقه یهایآورایده ها و نو خيبرآشنایي با  -2

، نمونه های فراوانی از نوآوریهای هردنگیبا جست وجو و تتبع و درنگ در آثار بزرگان علم فقه و اصول و همچنین آثار آخوند        

الزم به ذکر است  .و و جدیدی را فراروی عالمان و فقیهان و طالبان علوم گشوده استوی دیده می شودکه هر کدام در جایگاه خود افقهای ن

نیازمند به تببین در مقاله و نوشتاری جداگانه است، اما در این  ،هر کدام از این نوآوریها و نو اندیشی های ایشانکه بررسی محققانه و مفصل 

 .و کاربرد آنها اشاره می گردد با توجه به اهمیت  یی خوانندگان موارد جهت آشنانوشتار، به اختصار، به برخی از این 

    است نه کالم : قطع از مسائل علم اصول -1

خارج از علم اصول و در کالم مطرح است ولی آخوند هردنگی و بعدها امام خمینی)ره( مباحث قطع  آخوند خراسانی معتقد است که 

تا قبل از زمان آخوند خراسانی، صاحب نظران در خصوص این که آیا مباحث قطع از .  علم اصول است بر داخلمباحث قطع معتقدند که 

درخور توجه است که سخن از مباحث قطع در کتب قدمای علم . مسائل علم اصول است یا این که خارج از آن است، سخن روشنی نداشته اند

اما در نقطه ای دیگر از جهان  ( نیز در کتاب خود این مبحث را نیاورده استاصول، مطرح نشده است، حتی سید مرتضی )صاحب الذریعه

اسالم و در حوزه علمیه قاینات آخوند هردنگی این بحث را  در مناظرات خود به صورت عملیاتی بکار گرفته که از این نظر پرداختن به این 

( به اتمام رسیده ولی کفایه االصول آخوند 2هجری ) نگاره  0916سال موضوع قبل از آخوند خراسانی صورت گرفته است چرا که رساله وی در 

 ( نگاشته شده است. مطالعه نمونه مناظره ذیل در این خصوص خالی از لطف نیست :0932قمری) تهرانی،  0960خراسانی بعد از سال 

س از قدری صحبت سوال کردم که اجماع دلیل ....... در مباحثه از او سوال کردم که دلیل برخالف صدیق چه داری گفت اجماع پ     

ظنی است یا قطعی گفت ظنی باز او را دور انداختم و سوال کردم که مساله خالفت از مسائل اصول است یا مسئله فرعیه گفت از مسائل اصول 

 ت گفتم ای  بی انصاف مسئلهباز او را غافل کرده سوال کردم که در اصول قطع معتبر است یا ظن کافی است گفت قطع معتبر است آن وق

اصولیه راکه خود می گویی قطع معتبراست به اجماعی که خود می گویی ظن است ثابت می کنی و صدیق را خلیفه می دانی حیران و مبهوت 
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مساله را شد مدتی و حاضران همه بر او خندیدند و در آخر خودش هم خندید و عدول کرد و گفت این مساله فرعیه است و همه ایشان این 

 از مسائل فرعیه می دانند ......................

 تفسیر موضوع جبر، قضا و قدر : -2

....... اگر چه بسیاری از آیات علم فعلی است لکن فعل اثر ذات است و تا ذات عالم نباشد فعل او علم نیست و محقق  موضوع :       

ستناد کل شی الیه دالیل العلم و الخیر که ذکر قضا و قدر و استناد هر شیئی به آن شده طوسی در تجرید می فرماید : والتجرد و االحکام و ا

 که موهم است جبر را و معنی آنرا با توهم همراه ؛ زیرا که پس از آنکه اشیا مستند شد به قضا و قدر و قضا و قدر از خدا پس همه اشیا و

 آنها نیست ، لذا تاکیدی است بر قضیه جبر.امورات زندگی از خدا خواهد بود و بنده  را دخلی در 

دفع این توهم به این است که معنی قضا و قدر دانسته شود .پس می گوییم قضا و قدر یک مرتبه به اعتبار علم مالحظه   تشریح :      

اعیان موجودی عینی اجمالی است می شود و یک مرتبه به اعتبار اعیان موجودات ولی تفاوت این دو به اجمال و تفصیل است زیرا که قضا در 

که صادر اول باشد که ماده باقی موجودات است و قدر در اعیان تفاصیل موجودات است که علم الهی بر نهجی که به وقوع می پیوندد تعلق به 

 او می گیرد و قضا در علم ، علم اجمالی است و ........ .

 

حکما،متکلمین و فالسفه توسط آخوند و ابتکارات ایشان در رفع رفع شبهه از تعاریف علم واجب تعالي از دیدگاه  -3

 این تعاریف:

...... علم واجب تعالی به ذات خود حضوری اشراقی است، به اتفاق حکما و متکلمین و به غیر ذات نیز چنین است بنا بر  موضوع :     

رات و از محقق الهیجی هم اختیار این قول در گوهر مراد بر تحقیق چنانکه مختارشیخ اشراق  و خواجه نصیرالدین طوسی است در شرح اشا

 می آید ولی اشکاالتی در این قسم علم در واجب تعالی در تعاریف این سه بزرگوار وارد آورده اند که سزاوار است تنبیه بر آنها.

شود علم ازلی نسبت به این حوادث یا یکی اشکال کرده اند به حوادث زمانیه که بعضی از زمان لباس وجود را می پوشند ،چگونه می 

مستلزم ازلیه حوادث است یا حدوث ذات و یکی اشکال کرده اند به حضور مجردات چه مادیات مبتالیند به حاجتی به زمان معین و مکان 

نزه و مقدس می تواند معین و وضع معین و آلوده اند به غواشی ظلمات .چگونه نزد مجردی که تام و فوق التّام است و از همه این جهات م

 وحاضر شود و حال آنکه دانستی که در این علم حضوری اشراقی سبب با اتحاد علم و عالم و معلوم است یا قیام معلوم به عالم و امثال این د

 و اتحاد چنین علم و عالم و معلومی را هر مجهول و جاهل ممتنع می داند چه جای به عالم برسد.

ن الهی جواب هر یک از این اشکاالت را بر وجهی که به نظر آمده می گوییم.پس جواب اشکال این است که و ما به عو پاسخ :     

نسبت به علم حادث الهی که فعل است که ورود ندارد چرا که هر دو حادثند و این علم حادث همچون تعلقات و اضافات است و حادث است 

ذاتی؛ پس می گوییم به مقتضای مبانیّه ذاتیه که ممکن و واجب با یکدیگر دارند و جز ربط به حدوث معلوم اشکالی نیست و آیا نسبت به علم 

علیّه و معلولیت ربطی نیست حادث را ممکن باشد به قدیم که واجب باشد ذات واجب متساوی النسبه است به کل اشیا ، اگر آن مقام مقام 

فت. ذات واجب چونکه بسیط و مازج است وصف آن  پس از عبارت خارج است نسبت هم نیست ولی در تعبیر جز این چیزی نمی توان راه ر

پس کل اشیا از عقول و نفوس و غیر این دو تا حوادث یومیه هر چند نسبت به یکدیگر مترتب و علت و معلولند و تقدم و تاخر و سبق و لحوق 

دند و در عرض یکدیگرند نه در طول و این است یک معنی از برای دارند نسبت به اجزا زمان محققا و موهوما ؛لکن نسبت به ذات در مقام واح

آیه شریفه الرحمن علی العرش الستوی ای لیس شیئُ اقرب الیه من شیئی یعنی هیچ چیزی نزدیکتر نیست به او از چیز دیگر به حسب علیّت 

الّ به اسبابها زیرا که این مقام مقام فعل است نه مقام ذات و معلولیت که بعضی معلول او باشند بالواسطه به مقتضای الی ا.. ان یجری االمور ا

 بما هو ذات و چون همه اشیا متساوی شدند پس .........  .

 

پاسخ به نظر یکي از علمای تسنّن درباره مسئله جبر در حدیث معروف ال جبر و ال تفویض بل امر بین االمرین با نیت  -4

 تقریب مذاهب :
.... چنانچه بعضی از بیسوادان خیال می کنند؛ زیرا که این معنی هر دو مفسده را دارد و در مناظره با  یکی از سنیها سخن به این     

 حدیث کشید،چنین معنی کرده گفتم پس باید ضدّین مجتمع شوند و قوعا و اعتقادا او به هر دو مفسده گردن نهاد؛ هر چند این امر باالتر از

تکلیف به محال و ترجیح بال مرجح نیست لکن انصاف و حیا چه شد و اگر چنین باشد باید می فرمودند : اَمرُ مِنَ  االمِرین  و نه بِینَ تجویز 

 االمِرین؛ منفعل و خجل شد.......
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 نمونه ای از نظرات آخوند در مسئله نصب امام : -5

یاس ثانی به شکل ثانی است و در شرایط اشکال که در این دو قیاس نیست و اقامت الحدود واجب فنصب االمام واجب که این ق     

حرف نمی زنیم چه نظر ما بر معنی است نه برالزام به مصطلح پس می گوییم صغرای قیاس اول که اقامه الحدود واجبه  وجوب در این قیاس 

شود و خصوصی رعیت را نمی فهماند بلکه در این وجوب اگر مراد وجود نفی االمری است فی نفس االمر نه بر رعیت یعنی باید امامی نصب 

قبول کنیم که تعقل مقدمه و ذی المقدمه می شود داللتی است که چنانچه جعل وجوب اقامه حدود از خداست باید جعل نصب امام نیز از 

معین است باشد می گوییم اقامه حدود  خدا باشد لوجوب المقدمه علی من یجب علیه..... و اگر مراد ثانی است که وجوب متعلق به مکلف

واجبه برامام یا بر رعیت اگر بگویی بر امام پس نصب امام بر امام واجب است چراکه وجوب مقدمه نسبت به کسی است که ذوالمقدمه براو 

س نصب امام برنبی واجب واجب خداست و چون در حیات نبی وجوب اقامه حدود نسبت به نبی بود اگر در زمان بعد از نبی هم مسلم داریم پ

است و اگر بگوئی بر رعیت باطل است و خودت هم قائل نخواهی شد که هر رعیت بی سر و پایی اقامه حدود کند و این امر مستلزم هرج و 

 مرج و مفسده عظیمه است .....

 

نمونه ای از پاسخگوییهای آخوند در مسئله امامت به علمای اهل تسنن با هدف تقریب مذاهب در  خصوص حدیث  -6

 من مات و لم یعرف امام زمانه مات میته جاهلیه :شریف 

.... و هیچ ملتفت نمی شوند که همین حدیث مشهور بین الفریقین که حمیدی در جمع بین الصحتین روایت کرده من   موضوع :      

مات و لم یعرف امام زمانه مات میته جاهلیه یعنی کسی که بمیرد و نشناسد امام زمان خود را می میرد به مرگ جاهلیت که مرگ بر کفر 

ت اصلیه نه فرعیه بلکه بعضی از ایشان مثل موالنا شمس الدین هروی و جمع دیگر دامان و قاحت و است داللت می کند که این مساله ایس

ز ابی حیائی بر کمر زده حدیث شریف را معانی فاسد کرده اند . موالنای مذکور امام زمان را گفته است یا پیغمبر است یا قرآن  و این خروج 

است با اضافه زمان به ضمیر شخصی چه پیغمبر و امام در این است به تغییر زمان متغیر  مقتضای وضع لفظ امام است بدون جهت و منافی

نمی شود و وجه دیگر لم یعرف را به معنی لم یطع گرفته است که این نیز مجاز است و خروج  از حقیقت لفظ ولی از موالنا که همه کارشان 

ام زمان سلطان وقت باشد واین بهتراز همه این وجوه است که عدم معرفت بی حقیقت است سهل است و ایضا گفته که چه ضرردارد که ام

سلطان وقت و عدم اطاعت او هرچند کافر باشد و فاسق و فاجر چون امویه و عباسیه باعث جاهلیت باشد و بالجمله فساد بودن خالفت به 

خر جماعیدن و بیت الخال رفتن را بیان کند به وحی الهی اختیار رعیت و اجماع امت عقال و نقال محل شک و ریب نیست پیغمبری که احکام 

 چنین چیزی را که این اساس و اصل کلی است بیان نکند چنین پیغمبری به جهت امثال موالنای سابق الذکر خوب است و.............

ن شاء اهلل بعد بیان خواهیم کرد و دلیل برفساد این قول عقال  این است که در خلیفه و امام عصمت شرط است چنانچه ا   پاسخ :    

عصمت امری است که مطلع نیست بر او مگر خدا و رسول خدا امت را از معرفت آن نصیب و بها نیست پس ایشان را در تعیین خلیفه راهی 

ا پس م دارد نصب دیگری رنماند و دیگر آنکه اگر نصب خلیفه به اختیار امت باشد پس باید عزل آن نیز به اختیار ایشان باشد چه عزل او الز

 الزم می آید که خلیفه مطیع امت باشد و براو واجب باشد که از فرمان امت خارج نشود بلکه اگر یک روناشوئی بگوید تو را عزل کردم خالفت

رسنه می شد خدا او باطل شود چنین خلیفه به خدایی می ماند که عفان والد ماجد عثمان از خرما می ساخت و او را سجده می کرد و چون گ

 را می خورد و ظاهرا این خلفا خلیفه همان خدا باشند و.............

 

 و خداشناسي : معرفتنمونه هایي از تفکرات و نظرات آخوند در باب اختالف مراتب  -7
است و مقام ظهور و جلوه محبوب ............ و این مقام مقام وصل واتصال است و مقام بی قربی است که مقام تخلق تام با خالق اهلل       

 است و این مقام چنانکه باید و شاید در غیر ایشان ظهور همرسانید . مصرع )چون مرا دیدی خدا را دیده ای( مجمال به همان نحوی که مراتب

ب است چراکه معیار ایمان مختلف هست چنانکه اشاره شد مراتب معرفت ، هم مختلف است بلکه اختالف مراتب ایمان از روی اختالف مرات

 ایمان معرفت است و هر کس که مرتبه ثانیه از مراتب معرفت را مثال داشته باشد البته مرتبه اولی را هم دارد به همان ترتیبی که ذکر شد

م می مصرع : چونکه صد با ما * نود هم پیش ماست و این امر واضح است چرا که طفره ممتنع است و از اینجاست که معصوم علیه السال

است  هرفرمایند : ان امرنا هوالظاهر و هوالباطن و باطن الباطن و هوالسروسرالسر والسر المستتروالسر المقنع بالسر الی آخر یعنی امرما او ظا

وباطن است وباطن باطن است و اوسر است و سر سر است و سری پوشیده به سر است که همه مراتب  را ایشان داراست چنانچه از همان 

یث سابق لنا مع اهلل حاالت برآمد و این مراتب همان معرفت است که هر کی ایشان را به نحوی شناسد همچنین است حال معرفت خداوند حد

هر کس مرتبه ای را از معرفت دارد چنانچه مورچه توهم می کند که خدا را دو شاخ است و عارف کامل تنزیه او می کند از همه نقائص 
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زایده می کند و هکذا بالجمله مقصود ما این است که دانسته شود اختالف مراتب معرفت چنانکه دانسته شد بلکه این واشعری اثبات صفات 

 ...................امر بدیهی است و حاجت به بیان ندارد مگر به جهت تنبیه تمام شد مقصود از مقدمه و بعد از این شروع می کنیم در بیان مقامات..........

 

 :اصول طریقهای معرفت ونه هایي از تفکرات و نظرات آخوند در باب نم -8 
 ولی اصول طریق های معرفت چهاراست :       

اول : طریقه حکمای فالسفه و متکلمین است که )برهان به بطالن( دور و تسلسل اثبات صانع عالم جل شانه می کند و اصحاب این  

یات طریقه کسانی است که از آ ثاني :اوت است.تاما نوعایکی است ومنتهی به یک اصل می شود طریقه اگرچه شخصا ادله و کلمات ایشان متف

البعیر  البقره تدل علی»آفاقی پی به وجود صانع عالم برده اند چنانکه اعرابی وقتی که از او سوال کردند که خدای خود را چگونه شناختی گفت:

 علی المسیرفهیکل بهذه اللطافه و مرکز سفلّی بهنده الکثافه کیف الیدالن علی اللطیف الخبیر    و المروت تدول علی الحمیر و اثر االقدام تدل 

 ای نور تو در جمله اشیا ظاهر           وز منظرچشم اهل عرفان ناظر    

 عالم همه از  نور تو روشن گشته      هم اول این سلسله و هم آخر 

را به او ارشاد فرمودکه از طلوع وغروب هریک از کواکب و صالحیت نداشتن آنها از برای واین طریقه حضرت خلیل بود که قوم خود 

 اخدائی استدالل فرمود براینکه اینها هر یک از صغیر وکبیر و منیر و مستفیر که مالحظه شود آثار حدوث در آنها ظاهر است پس باید عالم ر

ور و ظلمت ونور بلند باشد وگرد هیچ یک از آثار امکان و لوازم ممکنات به دامن کبریائی صانعی باشد که از راه یافتن طلوع و غروب و خفا و ظه

 او نرسد

طریقه کسانی است که از مشاهده آیات و عالماتی که در نفوس ایشان نهاده شده است به تدبیر حکیم علیم پی به صانع قدیم  ثالث : 

ده است که )ص(من عرف نفسه فقد عرف ربه اشاره به این طریق است و این طریقه برده اند و کالم معجز نظام که از معدن عصمت ظاهر ش

است که از عارفی سوال شد و رئیس الحکماء ابوعلی ابن سینا از خواجه ابوسعید ابوالخیر سوال کردکه به چه چیز شناختی خدای خود را گفت 

میان ما و تو جز پیرهن حجابی نیست  کرم حجاب شود تا به دامنش  به اموری که بر دل من وارد می شود و نفس من از آنها عاجز است .

 بدرم . 

طریقه اصحاب ریاضات است که خود را به لباس تصوف ملبس کرده سر بر زانوی گذارند و به مراقبه مشغول می شوند و گاهی  رابع :

شهود می کنند و ایشان گرچه در این نحو ادعاها  آهی از دل می کشند وهوهوی ایشان گوش سکان مالء اعلی را کَر کرده ادعای کشف و

کاذبند بلکه محض بی معرفتی و بی طاقتی تحمل بار شرع رطب و یابس چند در هم می بافند وخودرا از قید تکلیف فارغ می سازند چنانکه 

سته بودند وقت نماز مرده مشغول از اهل تصوف با جماعت از مرده خود که مرده شیطان بوده اند در مشهد علی بن الحسین روحی فداه نش

 نماز شدند وشیخ صوفی نه کسی به او گفت تو چرا نماز نکردی گفت من واصل به حق شدم و عبادت حجاب است.....

 

 : فلسفه در هندسه نظری اصول فقهاثبات وحدت خداوندی با توجه به بهره گیری از  -9

باشد  و « آ» پیش از « ب»ناچار است که « ب»موقوف است بر « آ» ...... بیان این مطلب این است که هرگاه فرض کنیم که         

مقدم باشد برخودش « ب»باشد پس الزم می آید که « ب»پیش از « آ»پس ناچار است که « آ»نیز موقوف است بر « ب» فرض این است که 

مجمال دور یا مضمر است یا مصرح با..... و دو قسم اول باطل است زیرا که مستلزم تقدیم شیئی است برنفس چه در وجود و این محال است 

به یکمرتبه باشد چنانکه در مصرح سن یا بیشتر چنانکه در مضمر است و هم دور معنی باطل نیست زیراکه مستلزم مفسده نیست چه توقف 

ت مانند دو خشت که بر یکدیگر تکیه داشته باشد، بلکه اقوال گردش و نظام و دو عالم براین دور در او توقف ذاتی نیست بلکه توقف وصفی اس

است زیرا که حق توقف دارد برخلق و خلق توقف دارد برحق وجود من به تو هست و ظهور تو از من نیست )تظهر لوالی لم اکن لوالك(. قال 

 یا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق الی اعرف .......اهلل تعالی فی حدیث القدسی المشهور کنت کنزا مخف

 

 اثبات وحدت خداوندی با توجه به بهره گیری از وحدت واجب الوجود توسط آخوند با ابتکارات مخصوص ایشان : -11

به جهت مقام ثانی در اثبات وحدت واجب الوجود و دلیل بر این مطلب شریف وجوهی چند است که ما اوصح وجه ها را ذکر می کنیم 

 اینکه عوام بفهمند پس می گوییم :

اگر واحد نباشد و متعدد باشد عجز الزم می آید و عجز و مغلوبیت نقص است ونقص بر واجباتی که اصل هر  اول این است که  : 

مکن اصی یا دیگری مکمال وتمام و فوق التمام است جایز نیست بیانش این است که هرگاه اراده یکی از این دو تعلق گیرد به حرکت جسم خ

http://www.johi.ir/


 21 -12، ص 2931 زمستان، 21، شماره علوم اسالمی انسانی
ISSN: 2538-3671 

http://www.johi.ir 

 

 

است که او را ساکن کند یا نه اگر ممکن است فاسد است چراکه یا اراده هر دو واقع می شود اجتماع ضدین و نقیضین است و هرگاه  از یکی 

 وانیست.رواقع شود دون دیگری معلولیت الزم می آید و اگر دیگری ساکن، بودن جسم ممکن نیست و مغلوبیت الزم آمد و برخداوند مغلوبیت 

اگر خداوند واحد نباشد فساد آسمان و زمین مالزم می آید و باید این دو فاسد شوند لکن فسادی نیست بلکه هر  ثاني این است که :

یک برنظام منتق و وضع منتق خود باقی هستند پس معلوم است که خداوند واحد است و اال مشکل بلکه ممتنع است که دو سلطان مستقل 

متوافق الرای واالراده باشند تا کس بگویدکه عدم فساد به واسطه توافق رای است و این نه استدالل به آیه شریفه است تا کس در مدت مدید 

بگوید آیه دلیلی هست تعبدی و حجیت اودر امثال مقامات فرع ثبوت خداوند و رسول و احکام است بلکه برهان است و خدای عزوجل دراین 

 (فرموده است چنانکه برمتدرب در ضوابط و شرایط برهان مخفی نیست آیه به طریق برهان )مشی

از خواص واجب الوجود وحدت است چنانکه وجوب وجود به جوهره داللت براین معنی داده و تعدد و شرکت از  ثالث این است که :

که الزم از ملزوم ممتنع االنفکاك است پس  خواص و لوازم ممکن است پس اگر خداوند واحد نباشد باید متعدد باشد پس بایدممکن شود زیرا

 الزم می آید انقالب واجب به ممکن و انقالب ممتنع و محال است.

 : آنمراتب معني کفر و نمونه ای از نظرات آخوند در باب  -11

و چون معنی کفر را بیان کردیم اجمالی از مراتب آن را نیز بیان کنیم پس می گوییم که یکی از مراتب کفر جهالت است و ......       

 هاین کفر کسی است که دعوت نبویه به او نرسیده باشد اگر چه در بعضی از امورباشد یا از جهت اینکه نشنیده باشد یا شنیده باشد و نفهمید

هل قاصر و مستضعف و من لم یصل الیه میّت االسالم خداوند عزّوجل می فرمایند اال المستعضعفین من الرجال و النساء باشد مانند غافل و جا

 رو الوالدان الذین الیستطیعون حیله و ال یهتدون سبیال و اگر کسی گوید که امثال مذکورین را کافر نامیدن مخالف است با بسیاری از اخبا

گشته که اشکالها به آن شد که حضرت فرمود که مستضعف نه مومن است و نه کافر جواب این است که این اخبار  مثل همان خبری که روایت

فتیم حال جوابی دیگر می گمختلفه را باید اصحاب حدیث که اهل جرح و تعدیل و حک و اصالح اخبار و نقّاد آثارند بیان کنند و ما جوابی 

ند کفری است که محل ترتّب احکام شرعیه است و هم چنین ایمان منفی نیز ایمان معروف در گوییم که کفری را که حضرت نفی فرمود

 اصالح فقهاست و این منافی نیست با ثبوت کفر جهالت چه او در حقیقت همان جهال و نادانی است و لذا عذابی از برای این نحو از کفر نیست

که کسی را که غفلت داشته باسد در آن غفلت در بعضی اخبار کافر نامیده اند با اینکه مگر تکلیفی دیگر شود چنانچه اشاره شد و از اینجاست 

 .…ست ا اشاره قابل خودش چه اگر  به ضرورت شرع مومن است چه کالم خوبی گفته است صاحب گلشن راز

 نتیجه گیری :
 کز  یبیشتر اپس از گذشت که  میابی یدر ماثر کالمی وی با عنوان اعتقادات و اصول معارف  هردنگی در آخوند  یعلم ریس یبا بررس

و  هاینوآورو در برخی موارد که در این مقاله  به آن اشاره شد،  ردی، مورد استفاده محققان و طالبان علوم قرار گمی تواند  این اثر، قرن

 شهیاز اند، طالب جوان و مستعد یو رشد علم ییایشود به منظور پو یم شنهادیپ ،یرو نیاست. از ا دقیق و کم نظیر ،مرد نیا یهایشینواند

طالب جوان  یعلم ییشاهد رشد و شکوفا ش،یاز پ شیشود، تا ب تیبر عقل و قرآن، سنت و اجماع، حما یدر حوزه فقه و اصول مبتن وی یها

نظرات و  خیبر. لذا این مقاله ضمن آشنایی با شخصیت علمی و معنوی وی، با هدف آناسازی ذهن خوانندگان با میدر همه عرصه ها باش

 وی  نیز تدوین شده که مهمترین آنها به شرح ذیل می آید :  ی، کالمی  و  فلسفیاصول ی،فقه یهایآورنو

این تحقیق آن را در خود جای داده است، که به چند نمونه رسیدن به نوآوریها و ایده های آخوند، خود نتیجه ای جدید است که  -0

 .دیاشاره گرداز آن 

است یا کالم، تاکنون منتسب به آخوند خراسانی بوده ولی این مقاله نشان داد که اولین  اصول از  قطعکه  پرداختن به این مسئله -6

 و نه آخوند خراسانی.هجری است  0916فقیهی که به این موضوع پرداخته آخوند هردنگی در سال 

است که با این نوآوریها، بسیاری از مبادی  و کالمی نوشته های آخوند سرشار از در هم آمیختگی مباحث فلسفی در مباحث اصولی -9

 .تصدیقیه و کبریات مسائل علم اصول با استفاده از فلسفه کشف می شوند

ی  و اجرا و کالمی شد که ایشان به تنقیح و تلخیص مباحث اصولی ، موجبهردنگیقلم پویا و بیان گویای آخوند دانش باال،  -1

 بپردازد. مناسب اصل ایجاز  به گونه ای سلیس و روان و عامه پسند در تمامی مسائل مربوط به کالم 

 فقهی وتأسیس اصل، نوعی پیشگیری است که آخوند آن را در بحث وجود مقدمه ابتکار کرد، که می توان بسیاری از مسائل  -1

 .حقوقی را بر این اصل تطبیق ساخت و دستاوردهای مهمی را به بار آورد

 .آخوند در مباحثی نظیر: اقل و اکثر ارتباطی، قطع، امارات و اصول، و... نیز ایده های جدیدی ارائه می کند -2

در مباحث اصولی و  ز نوآوریهای آخوندا استفاده مناسب از اصل اشارات و سپس تنبیهات به گونه ای روان و کامال ساده فهم،  -3

از تعلق داشتن نوع سبک و نگارش وی برای تمام سطوح قشر مردمی است و نه فقط تعلق داشتن نظرات  کالمی است که این خود نشانگر 

 وی به گروه خاصی از  مردم.
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م فقها و متکلمین قبل از وی گزارش نشده نگاه عرفانی وی به مباحث کالمی نیز از ویژگیهایی است که تاکنون در  نظرات و قل -2

 است.

آنچه که از مطالعه این مقاله بر می آید آخوند در قلم خود نیت بر تقریب مذاهب اسالمی دارد تا موضع گیری در برابر مذاهب  -3

بر تقریب مذاهب اسالمی گذاشته اسالمی و از این نظر نیز می توان از وی به عنوان معدود فقهایی نام برد که وظیفه دینی و شرعی خود را 

 اند.

 نظریات بدیع و همساز با عصر ئه و ارا ی و کالمی ابداع و نوآوری در مسائل فقه -01

 نوع نگاه به مسائل فقهایجاد نـوآوری در  -00
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 راجعممنابع و 
 .022-022، ص2، ج0932 آقا بزرگ تهرانی، محمد رضا حکیمی، الذریعه، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، چاپ چهارم -

 .0930 بهارستان در تاریخ و تراجم رجال قاینات و قهستان. مشهد: دانشگاه فردوسی. .،ح آیتی، م -

 شمسی. 0923. 131ص .بزرگان قاین سعیدز اده، م.، -

 0922 .6 -0: ماه آبان دوم شرق، آفتاب روزنامه هردنگی، محمدحسن مال آخوند معرفی .،ت راشد محصل، م -

 نامه کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه مشهد.پایان.، بحث در آثار شش نویسنده قهستان،  ------ -

0916. 

)زمستان(:  99اجتماعی خراسان، سال نهم، ش اول، پیاپی -ترویجی مطالعات فرهنگی  -فصلنامه علمی  ،معرفی یک عقدنامه، .------ -

033- 616. 0936. 

 .0911 .01 -0آخوند مال محمدحسن هردنگی. ]چاپ نشده[: .،ح راشد محصل، م -

 ،اسالمی تاریخ ارشد کارشناسی نامه پایان .(ارقاج عصر) منطقه اجتماعی تاریخ تدوین در قائنات علمای های اجوبه س.، جایگاهعباسلو،  -

 .0936.بیرجند دانشگاه انسانی، علوم و ادبیات دانشکده

 .0930، عالمان دین در خراسان جنوبی. تهران: فکربکر.، علیزاده بیرجندی، ز -

 ترویجی - علمی فصلنامه. محلی تاریخ مطالعات در بیرجند علمای های اجوبه م ح.، جایگاه؛ الهی زاده، سعلیزاده بیرجندی، ز؛ عباسلو،  -

 الف.0936. 16 -63ابستان(: ت) 1 ش هفتم، سال خراسان، اجتماعی - فرهنگی مطالعات

 سال اسالم، تاریخ نامه پژوهش پژوهشی و علمی فصلنامه. ایران اجتماعی تاریخ مطالعات در شیعی علمای های اجوبه .،کارکرد ------  -

 .ب0936. 011-31(: پاییز) 00 ش سوم،

ور رسی اسنادی خدمات خاندان هردنگی به مزار دهک و نقش آن ها در رسیدگی به موقوفات و امو حسن زاده، س و جلیلی،ح. بر ك ، غوث

، 92شماره پیاپی  - 6، شماره 01دوره ، 1مقاله ،  اجتماعی خراسان -ترویجی مطالعات فرهنگی  -فصلنامه علمی  ،وابسته به این مزار

 .0931زمستان 

 و تابستان) 23 و 22 ش بیت، اهل فقه  مجله تخصصی ،مروری بر زندگی و آثار آخوند مال محمدحسن هردنگی بیرجندیك.، غوث،  --

 0931 .926-932(: پاییز

 .0930 .فکربکر: هردنگ،تهران ناحیه نامه گنج ،.------

  

 : 0سند 

 دست نوشته های شیخ محمد حسین راشد در خصوص مقام علمی و معنوی آخوند در قاینات
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  :  6سند 

انتظاماً امتیاز مخصوصي از که که از وی با عنوان کسی  جایگاه علمی و معنوی آخوند در نزد آیت ا.. محمد هادی مجتهد حاکم شرع وقت

 .... نام می برد کلیه قاینات داشته

 

 

 

 

 

 

 

 

: اجازات آقا سید اسماعیل صدر به آخوند هردنگی در خصوص  دخالت در امور حسبیه، موقوفات و تصدی راتبه قضاوت  و خطاب قرار  9سند 

ندا.. الموید من عجناب قبله نصب مستطاب العالم العامل و الفاضل المهذب الکامل عمده العلماء االعالم دادن آخوند با عناوینی چون 

 ... جناب مستطاب عالم فهام عمده العلماء العظام الموید من عنداله المهیمنو  الملک العالم عزّ اسمه
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 :  1سند 

 اجازه آقا سید ابوطالب قاینی حاکم شرع والیت قهستان به

 بلوك 3آخوند در خصوص رسیدگی به امورات شرعی یکی از 

  دادن آخوند با عناویناین والیت و خطاب قرار 

 ..فضائل مآب حقایق ابواب عالیجناب مستطاب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  5سند 

قمری در خصوص وضعیت مزار  0960قسمتهایی از متن نامه آخوند مال محمد حسن هردنگی به امیر اسماعیل خان شوکت الملک در سال 

 وی دارد ساده زیستی، زهد و تقوایکه نشان از  دهک عربخانه
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 :  2سند 

دست  رمام شد تالیف این رساله بهجری قمری ) ..... ت 0916اتمام کتاب اعتقادات و اصول معارف آخوند در سال  

محتاج برحمت ذی المنن ابن المرحوم محمدرفیع محمد حسن صبیحه غره محرم الحرام هزار و سیصد و دوی هجری 

 .....( همهاجرعلی 

http://www.johi.ir/

