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 فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم

 هشتادمشماره ، بیستمسال 

  9318 زمستان

 

سید ابوطالب قاینی: قتل یا وفات؟ نامهبازخوانی زیست

 

 22/33/79 تاریخ تأیید:             2/1/77تاریخ دریافت:

 1 یزیانعز یممر 
 

های سودمندی که درباره دانشمندان و اندیشمندان شیعی  ری ن    با وجود پژوهش

های بسیعاری دربیاره دنیدگ  و اندیشیه     سعزدهم هج ی انجام گ دیده است، پ سش

تی  هسیتندی ی ی      های ژرف های بعشت  و واکاوی آنان وجود دارند که نعادمند ب رس 

نامیه او ایا   اد ابمیام نعسیت، سیعد       دنیدگ  های این دوره تاریخ  که  اد شخصعت

ق( اسیتی او ی ی  اد مامیای ب جسیته ا اسیان و ی ی  اد        3921ابوطا ب ریاین    

 والیت نوشتی   ای مستقل در دمعنهوردان شعی  بود که رسا هنخستعن اندیشه

مقا ه حاض  در پ  آن است که اد راه بادنگ ی و باداوان  منابع تیاریخ  در  

حال سعد ابوطا ب راین  را به ویژه در دمعنیه  مات موجود در ش حرس، ابما دست

تی ین   شمار دندگ  و چگونگ  و چ ای  وفات او ب رس  کندی ی   اد ممیم  سال

های رائل به رتل راین ، مستند نعسیتند  های این پژوهش این است که دیدگاه یافته

اچی  بیه می      رسد او در مسع  حی  در ک   نظ  م و ب  اساس شواهد میتب  به 

 طبعی  در گذشته استی
 

 .یعیانش یختار ها، نامه یزندگ یعه،خراسان، عالمان ش ینی،ابوطالب قا یدس :کلیدواژگان

                                              

 .(maryamazizian@ferdowsi.um.ac.ir)مشهد:  یدانشگاه فردوس یخگروه تار یاراستاد. 1
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 . درآمد1

آید. شیعه به حساب می سده سیزدهم هجری قمری یکی از فرازهای مهم تاریخ و اندیشه

در این سده، شاهد ظهور متفکران بزرگ شیعه، مانند شیخ جعفر بن خضر مالکی معررو   

ق(، محمد حسن نجفی معرو  به 3221ق(، مال احمد نراقی )د. 3227 الغطاء )د.به کاشف 

ق( هستیم که سهم بزرگری  3293مرتضی انصاری )د. ق( و شیخ 3211جواهر )د.  صاحب

 د. در ارتقای تفکر شیعی داشتن

ق(، 3112برانگیز محققانی مانند سید حسرن صردر )د.    های تحسینکوشش در نتیجه

حرا  بیشرتر    ق( نام و شرر  3197ق( و آقا بزرگ طهرانی )د. 3173سید محسن امین )د. 

اخیر، بخرش   محققانی که در دو سده این متفکران و میراث ایشان ثبت شده است. تالش

قابل تقدیر اسرت. برا ایرن     اند،معرفی، تصحیح و چاپ کرده زیادی از آثار این متفکران را

ابوطالب قاینی، نیازمنرد برازنگری نقادانره     نامهها مانند زیستوجود، برخی از این پژوهش

 تری از تشیع این سده به دست آید. است تا شناخت عمیق

ردان های فراوان و تربیت شراگ  ق( به سبب نوشتن کتاب3271سید ابوطالب قاینی )د. 

آیرد. بره   شرق ایران به حساب مری  متعدد از اندیشمندان تأثیرگذار شیعی به ویژه در ناحیه

، جریان قترل او و تحییرل آن بررای    3حا  این عالم در یکی از مقاالتشر  هنگام مطالعه

وجوی بیشتر در منابع سبب افزایش  نویسنده این مقاله مبهم و جالب به نظر رسید و جست

 این ابهام شد. 

 خیترار تروان بره   اسرت کره مری    های فراوانی به زندگی قاینی توجره شرده  در پژوهش

 بیان المفاارر ،ةرام البررکال ،ریحانه االدب ،أعیان الشیعه ،أمل اآلمل لةتکم خراسان، عیماء
 نسرخه  یمعرفر  ،تارام  الرماا  ،بزرگان قاین ،مؤلفی االمامّیه ةموسوع ،الفوائد الرضویه ،و

                                              
 .272-272ص ،4شکتاب شیعه، ، «سرگذشت خودنوشت ابوطالب قاینی». کرباسی، 1
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از آثار قراینی و   الغالیه ةؤلؤالل اثربر  یمقدمه جعفرو  اثرآفرینان، ینابیع الوالیهکتاب  خطی

  3اثر قاینی اشاره کرد. ینابیع الوالیهی بر کتاب زیو مهر شستای رحماندیباچه 

کره   شود. نخست آنتاریک در زندگی قاینی دیده میبا وجود این تحقیقات، چند نکته 

ها مغفو  مانده است و یا بره سرختی   شمار وقایع زندگی قاینی در این تحقیق تاریخ و سا 

 که یک دیدگاه واحد درباره چگونگی و چرایری مررگ   مورد توجه قرار گرفته است. دوم آن

از این رو، این مقاله با هد  بازنگری زنردگی قراینی برا ایرن پرسرش       2قاینی وجود ندارد.

 رو است که قاینی چگونه وفات یافت؟ اصیی روبه

سرازد.  هرای فرعری دیگرری را ررروری مری     پاسخ به این پرسرش، بررسری پرسرش   

دارند؟ و ایرن  های قتل قاینی از چه میزان سندیت و دقت برخور هایی، مانند نظریه پرسش

 ها چگونه شکل گرفتند؟ دیدگاه

های مربوط به شیعه، بیشرتر بره تراریخ کرالن و      ای دیگر، تاکنون در پژوهشاز زاویه

ها های وقت به خصوص در پایتختارتباط شیعه و رهبران آن با مذاهب مسیط و حکومت

 و شهرهای بزرگ توجه شده است. 

ه عیمای شیعی در شهرها و روسرتاها ترا حرد    چنین، مطالعه ورعیت شیعیان به ویژ هم

نامره بسریاری از   بسیاری نادیده گرفته شده است و حتی یک تحقیق دقیق دربراره زیسرت  

 آنان و ارتباط آنها با حاکمان محیی صورت نگرفته است. 

                                              
؛ آیتیی، 932، 983، صالتواریخفردوسبسطامی، ؛ فاضل161،161، صبغیةالطالب؛ بیرجندی، همان. 1

، رراساان تااریخ علماا شییرایی، ؛ میدس 911، 911، صبهارستان در تاریخ و ترام  قاینات و قهساتان
، 2، جالشاایعةأعیااان؛ امییی ، 911، ص6، ج227، ص2، جاآلماالأماال تکملااة؛ صییدس، 262، 261ص
؛ 41،41، ص1، جالباررةرام الکا؛ آقا بزسگ، 428، ص4، جریحانة االدبتبریزی، ؛ مدس 968، 964ص

؛ علیلیییو، 418، ص2، جالرضاااوّیةالفوائااادقمیییی،  ؛229، 221، ص1، ج المفاااارربیاااانمهییید ی، 
تارام  ؛ الحسیینی، 31، 79،صبزرگاان قااین؛ سیییدیاد،، 426-424، ص1ج االمامّیاة، ماؤلفی موسوعة
؛ مقدمی  121-142، ص الوالیاةیناابیع رطی کتابمعرفی نسخه؛ یزدی مطلق، 41، 93، ص1، جالرما 

سیتای    مهرییزی بیر ؛ مقدمی  سممیا اثرآفریناان؛ نصیری، 19-7، ص الغالیة ةؤلؤللاجیفری بر قاینی، 
 .917-912، ص الفقیة الیةو رسائل فی، «الوالیة ینابیع»قاینی، 

؛ آیتی، 932، 983، صالتواریخفردوسبسطامی، ؛ فاضل161، 161، صبغیةالطالب؛ بیرجندی، همان. 2
 .911، 911، صدر تاریخ و ترام  قاینات و قهستانبهارستان 
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کوشرد   رو، این مقاله با هد  روشن ساختن بخشی از تاریخ محیری شریعه مری   از این 

نوان یکی از عیمای برجسرته محیری شررق ایرران برازخوانی نمایرد.       زندگی قائنی را به ع

چنین، این مقاله به افزایش شناخت حوزه دانش تاریخ تشیع از عیمای برجسرته محیری    هم

شرق ایران، چگونگی نشر دانش به وسییه آنان، دفرا  ایشران از عقایرد در برابرر عیمرای      

 کند.  کمک میهمسایه اهل سنت و ارتباط آنان با حکام محیی وقت 

تحیییی و از طریق بازخوانی متون و منابع، ابتردا  -با روش توصیفی بنابراین، در این مقاله

 گردد.  شود و سپس چگونگی مرگ او توصیف و تحییل می قاینی بازخوانی می نامهزیست

 نامه. زیست2

خراسرانی   میر یرونس حسرینی   حاج  بنطالب بن ابیقریش تراب بن سیّد ابوطالب بن ابی

از خانردان   ق در قاین به دنیرا آمرد. مرادر او   3212سیزدهم در  قاینی، یکی از فقهای سده 

سادات قاین و پدرش، ابوتراب از مشاهیر عیمری ایرن منطقره برود. محریط تربیتری سرید        

ابوطالب، شوق یادگیری عیروم دینری را در وی برانگیخرت. متأسرفانه، منرابع ترراجم بره        

های تحصیل، حضور و اقامت وی در شهرهای اند. سا شمار زندگی او توجهی نکرده ا س

 مشهد، اصفهان و نجف در بیشتر موارد نامعیوم است.

با این حا ، از شواهدی مانند اشاره قاینی به زندگی خود در آثارش، سخنان شاگردان  

زمان زندگی او دست یافت  توان به تاریخ تقریبی مکان وو خاطرات معاصران این عالم می

تهیه شده اسرت، اطالعرات    3او را تکمیل کرد. جدو  زیر که بر اساس منابع نامهو زیست

 دهد.ممکن را در این زمینه نشان می

                                              
یناابیع »،همیو، اللّؤلاؤة الغالیاة، همیو؛ صلوةمساافر، هموخطی؛ ، نسخ الکواکب السبع السیارة. قاینی، 1

ساند رردارا  ؛  917-912، ص والیاة الفقیاهرساائل فایستای    مهریزی، مندسج دس: سمما « الوالیة
؛ 83-73، ص بزرگان قاین؛ سییدیاد،، 14497سندسضوی، شماس،آستا  قد  ، کتابخان مستمری به قاینی

 .  222، ص1، جبیان المفارر؛ مهد ی، 911، 911، صبهارستان در تاریخ و ترام  قاینات و قهستان آیتی،
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 شمار زندگی سید ابوطالب قاینی : سال1جدول شماره 
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در ادامه نمایی از زندگی قاینی و تاریخ تقریبی مکران و زمران حروادث آن برا کمرک      

شود. سید ابوطالب پس از یرادگیری مقردمات عیروم دینری نرزد      های جدو  ارائه مییافته

ق اتفاق 3217-3213های سا  پدرش و عیمای قاین به مشهد رفت. ترک قاین در فاصیه

مشهد  توانایی و پیشرفت عیمی ابوطالب سبب شد از دو تن از اساتید برجستهافتاده است. 

محمّرد رحریم    در آن زمان؛ یعنی سیّد محمّد رروی معرو  به قصریر خراسرانی و شریخ   

 3اجتهاد دریافت کند. ه.ق تأییده3213ق( در 3127بروجردی )د. 

کمیل عیوم دینی از مشتاق به ت های عیمیه شرق کشور که هر طیبهمطابق سنت حوزه

به این دو شهر سفر کرد. با توجره بره    شد، سید ابوطالبجا رهسپار اصفهان و نجف می آن

ق، قاینی در 3219در نجف در  الفوائد الغرویةق و 3213در مشهد در  اإلعتقاداتنگارش 

اسرت. اعطرای لقرب مصربا      ها در دو شهر اصفهان و نجف اقامت داشته این سا  فاصیه

                                              
 .93، ص1، جترام  الرما . الحسینی، 1

3217-3271 
نجف و 
 مشهد

 3297 ؟
احتما  زیاد 

 قائن
 

   3272 
احتما  زیاد 

 قائن

نگارش ماحی 

 لةالضال

   3273 
احتما  زیاد 
قائن و 
 بیرجند

 

 بیرجند 3272   

بر التعلیقة نگارش 

رساله برائت و 
احتیاط شیخ 
 انصاری

   
3271 

 االو جمادی21

یاد احتما  ز
قائن و 
 بیرجند

نگارش مرآت 

 ةالوحد

 فوت در سفر حج کراچی شوا  1
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ق( در اصفهان، 3213کرباسی )د.  به قاینی به وسییه استادش، شیخ محمد ابراهیمة یعالشر

  3نشان از رشد عیمی او دارد.

اشر  در درس اساتید بسیاری به ویژه شیخ های اقامت در نجف سید ابوطالب در سا 

او پرس از   2اجتهراد دریافرت کررد.    ق( شرکت کرد و از وی اجرازه 3273خَنفَر )د.  محسن

گزید و بره عنروان مرجعری مشرهور بره       عالیات در مشهد مقدّس سکنا بازگشت از عتبات

اما مدتی بعد، مشهد را به قصد سکونت در قراین تررک    1تدریس و تصنیف کتاب پرداخت

در بیرجنرد در سرا     الدروسق و 3219در نجف در  الفوائدبر اساس تاریخ نگارش  2کرد.

اد، او در این هشت سا  در نجف و مشهد اقامت کرده است. توان تشخیص دق می3271

محمردباقر بیرجنردی بره دلیرل      در میان منابع، تنها فرزند شاگرد قاینی، محمدحسین برن 

 1کند. خروج او از مشهد اشاره می

                                              
، بزرگاان قااین؛ سیییدیاد،، 161، صبغیة الطالب فی من رأی االمام الغایابع( . بیرجندی، محمدباقر، 1

 .74ص
 .226، فریملؤلؤ الغالیة. قاینی، 2
، ج ریحاناة االدبتبرییزی، ؛ مدّس 911،911، صبهارستان در تاریخ و ترام  قاینات و قهستان. آیتی، 3
 .142،  164، صینابیع الوالیةمعرفی نسخه رطی ؛ یزدی مطلق، 298، ص4
 . 911، صقاینات و قهستانبهارستان در تاریخ و ترام  . آیتی، 4
. مطابق گزاسش ای  نویسند،، بسیاسی ای تجاس مشهد ای ای  عالم مشهوس برای دخترا  خیود خواسیتراسی 5

دهد. دس شب عر سی ک  پدس عیر   آ  ها پاسخ مثبت میکردند. سرانجام قاینی ب  یکی ای ای  دسخواست
تر، مخفیان  بیا دختیر ایی  تیاجر  فرستد ک  ا  پی مییغامبود، فرد ناشناسی ب  سید ابوطالب پ سا برگزاس کرد،

پدس سا دس نکاح دختر  ک  ای  عالم، اجای، کند. با توج  ب  ای است. قاینی مراسم عر سی سا ترک میعقد کرد،
دانست، عقد آ  فرد سا میتبر دانست. پس ای ای  مادث ، ا  محل اقامت خود سا ای مشهد ب  قیای    الیم نمی

(؛ ایی  گیزاسش نشیا   911، صبهارستان در تااریخ و تارام  قایناات و قهساتان جند انتقال داد )آیتی، بیر
بند ب  اعتقادات بود، است.  ی مفظ سالمت دی    عقید، خود  دهد ک  ای  عالم شییی تا چ  اندای، پای می

 ای تاجر ترجیح داد، است. سا ب  یک یندگی مرف  با خانواد،
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آثارش را در قاین و  ق، سید ابوطالب تمامی3271بر اساس شواهد موجود، پس از سا 

آید او تا پایان عمر در این دو شهر سکونت کررده  براین، به نظر میبیرجند نوشته است. بنا

است. در این شهرها، او به شهرت بسیاری دست یافت. گروهی وی را بره عنروان مرجرع    

 نفوذ او تا حدی بود کره بره اقامره    3کردند. تقیید برگزیدند و در مسائل دینی از او تقیید می

( حاکم وقت منطقه به حکم 3127المیک )د. شمتخان سوم، حپرداخت. امیرعیممی حدود

  2او، چند نفر را گردن زد.

در این دوران، سید ابوطالب قاینی بیشتر اوقات خود را به نگارش، تصرنیف و تردریس   

-های سیزدهم و چهراردهم  بسیاری از عیما و مشاهیر والیت قائنات در سده 1گذرانید.می

عبدالحسرین   مرال  بن حمد ممالق(، 3112)د.  رجندىبی محمدباقر گازارى شیخ ه.ق مانند

کراخکى از شراگردان او بودنرد.     قراینى  بیرجندى و محمدحسین اکبرعیى بن نجف، قاینى

داری، شرر  و  بیشترین سهم اطال  امروزی ما از آثار سید ابوطالب مرهون معرفری، نگره  

 2کتابت این آثار به وسییه شاگردان او است.

ق در مسیر سفر حج در شهر کراچی درگذشرت و  3271در ششم شوا  سرانجام قاینی 

سید ابوطالب، دو همسر داشت. همسر نخست وی، دختر میرر   1جا مدفون گردید. در همان

کره ایرن خرانم در     های معرو  قاین بود. با توجه بره آن نقی متعیق به یکی از خاندانعیی

پیش از سفر به مشهد برای تحصیل  به احتما ، ازدواج او  ابوطالب 1ق وفات یافت3122

 ق صورت گرفته است.3219-3221های سا  عیوم دینی در فاصیه

                                              
 .911-911، صبهارستان در تاریخ و ترام  قاینات و قهستان. آیتی، 1
 .911، صهمان. 2
 همان.. 3
 صافوة؛ قیاینی، 71، فیریمالبااهرة الادرة؛ قاینی، 227، فریمالوحدة مرآت. ب  عنوا  نمون ، س.ک: قاینی، 4

 .941، ص4 ج ، اثر آفرینان؛ نصیری   دیررا ، 212، فریمالمقا 
 .911-911، صتاریخ و ترام  قاینات و قهستانبهارستان در . آیتی، 5
 ،  سق اال ل.المقا  صفوة کتاب قائنی، یادداش  بر شناسنامهنجفی، . مرعشی6
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 3خان سوم از اهالی بیرجند بود.همسر دوم او، دختر سپهر نامی از اعیان دربار امیرعیم 

که ابوطالب، پس از ترک مشهد به والیت بیرجند آمرد، ایرن ازدواج بایرد در     با توجه به آن

از سید ابوطالب، یک پسرر و شرش    2ق صورت گرفته باشد.3271-3271های سا  فاصیه

  1دختر به یادگار ماندند.

 ها و آرای چگونگی وفات قاینی . تحلیل گزارش3

ترین بخش، چگونگی مررگ او اسرت.   ترین و پیچیدهقاینی، مبهم نامهدر بازخوانی زندگی

زنند. پیش از پرداختن به آرای موجرود   دامن میهای منابع به این ابهام ها و تحییلگزارش

در این باره، ابتدا الزم است به تاریخ و مکان وفات او توجه کنیم. تمامی ایرن آرا در یرک   

امر اتفاق دارند و آن فوت قاینی در کراچی در هنگام سفر حج و یا در زمان بازگشت از آن 

 به خاک سپرده شد. جا بوده است که در همان

ق، پس از 3122ه.ق، 3292مان وفات قاینی پنج تاریخ بیان شده است. پس از درباره ز

ه.ق تنهررا در یررک منبررع دیررده  3292ه.ق. ترراریخ پررس از 3271ه.ق و 3271ه.ق، 3272

                                              
 .77، صبزرگان قاین. سییدیاد،،  1
، 1، جبیاان المفااررکنید )مهید ی،  . تنها منبیی ک  ای تز یج ایشا  پیس ای بایگشیت بی   طی  ییاد می2

ییادی ای جانب همسر د م   پدس خانم ب  سید ابوطالب   فرینیدان  بی  اس   چنی ، امالک (؛ هم222ص
، بزرگاان قااینکند)سیییدیاد،،  ،.ش اشیاس، می1961 سسید. سییدیاد، ب  بقایای ای  امالک دس قائ  دس ده 

 (. 77ص
)د.  ب(؛ تنها پسر سید ابوطالیب، سیید ابیوتراهماننخست ایشا  بود، است ) . س  دختر متیلق ب  ی ج 3

-طبقاتاید اج نخست ا  است؛ چرا ک  ابوتراب لقب قاینی داسد   ن  بیرجندی )آقا بزسگ،  ،.ق( ثمر،1928

مشااهیر مادفون در حارم ؛ جاللیی، 31، ص9، جمعجا  الماؤلفین؛ کحالی ، 428، 19، جالشایعةأعالم 
،.ق، 1278دهد. ا   دس  می(؛ جاللی ب  اشتبا، چند آثاس قاینی پدس سا ب  ابوتراب نسبت 991، ص1، جرضوی
چند نفر مانند  ( ای نسل سید ابوطالب،مسافررساله صلوةقاینی، است )پدس سا کتابت کرد، مسافرصلوة سسال 

ای دس قاینات   مشهد بیرجندی ای نوادگان  ب  جایرا، علمی برجست سید ابوتراب، فریندش   سید شهیدی 
 (.المقا ، ورق االو  صفوةکتاب قائنی،  ام نجفی بر شناسنسسیدند )یادداشت مرعشی
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 2گرردد. ه.ق به گزارش آقا بزرگ و محسن امین باز می3272نگاری  پس از زمان 3شود. می

 الشایعة اعیاانآنهرا   کنند که منبرع همره   میه.ق[ اشاره 3122]3222تنها سه اثر به تاریخ 
دقت کرافی در ثبرت زمران وفرات      الشیعة اعیاندهد، نویسنده این موارد نشان می 1است.

 قاینی نداشته است. 

آقا بزرگ بیان  الذریعةشود که یازده مورد آن در ه.ق در پانزده اثر دیده می3271تاریخ 

ع ثبت شده اسرت کره سریزده مرورد آن در     ه.ق در سی منب3271نگاری زمان 2شده است.

ه.ق 3271در آثار آقا بزرگ، سا   1وجود دارد. البررة رامالکو  اعالم الشیعة طبقات، الذریعة

ه.ق در معرفی تعدادی دیگرر از  3271در مدخل سید ابوطالب قاینی و برخی آثار او و سا  

رسد، آقا برزرگ در مردخل   رو به نظر میهای این عالم شیعی ثبت شده است. از این کتاب

های مررتبط   زندگی قاینی، دقت بیشتری در ثبت زمان وفات نسبت به مداخل دیگر، کتاب

 با قاینی داشته است.

                                              
 .911، ص2، جتکملة أمل اآلمل. صدس، 1
 أعیاان؛ امی ، 128، ص12، ج الذریعة؛ آقا بزسگ تهرانی، 428، ص4، جریحانة االدبتبریزی، . مدّس 2

 . 968، ص2، جالشیعة
 .79، 72، ص2، جمع موسوعات رما  الشیعةالدی ،  ؛ شرفهمان. 3
، 16؛ ج 89، ص12؛ ج242، ص12؛ ج293، ص8؛ ج49، ص2، جالذریعاااة. آقیییا بیییزسگ تهرانیییی، 4

 .98، ص2، جفوائد الرضوّیة؛ قمی، 229، ص 22؛ ج288، ص21؛ ج141، ص17؛ ج921ص
، 11؛ ج144، ص8، ج الذریعاة؛ آقیا بیزسگ تهرانیی، 262، صتاریخ علما  رراساان. مدس  شیرایی، 5

؛ آقیا بیزسگ، 428، ص19؛ ج41،41، ص11، جالشایعةأعالم قات ؛ آقا بزسگ، طب231، ص12؛ ج32ص
 الفوائاد، قمیی، 911، صبزرگان قااین؛ سییدیاد،، 929، ص1، جبیان المفارر؛ مهد ی، 41، ةالبرررامالک

 موسااوعة مااؤلفی؛ 21، ص2؛ ج47-42، ص19، جطبقااات الفقهااا  موسااوعة؛ 98، ص 1؛ جّیةالرضااو
مؤلفین کتب چاری فارسی و عربای ؛ مشاس، 23، ص2، جلمؤلفینمعج  ا؛ کحال ، 424، ص1، جاالمامیة

؛ غیر ی، 79، 72، ص2، جمع موسوعات رما  الشیعةالدی ، ؛ شرف991، ص1، جاز آغاز چاپ تاکنون
 .286، ص6، جالمفصل في تاریخ النجف األشرف ؛ مکیم،477، ص1، جمع علما  النجف األشرف
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تررین منرابع بره عصرر ایرن عرالم قراین، چرون         ترین و نزدیکافزون بر این، قدیمی 

یرم پسرر   بره ق  بهارساتانبیرجنردی و   نوشرته شراگردش، محمردباقر]گازاری[    بغیةالطالب

ق را یرادآور  3271بیرجنردی همگری تراریخ ششرم شروا       محمدباقر، محمدحسین آیتری  

ق به عنروان زمران وفرات ایرن عرالم شریعی بره واقعیرت         3271بنابراین، سا   3شوند. می

 تر است. نزدیک

در مورد این مسئیه که قاینی در راه رفت یرا در مسریر بازگشرت از حرج بروده اسرت،       

سید ابوطالب چون، محمدباقر بیرجندی و فرزندش، محمدحسین  انهمعاصرترین افراد به زم

صرحبت محمردباقر، درگذشرت در مسریر راه حرج را گرزارش       آقا بزرگ، معاصرر و هرم   و

مرعشری،  الردین حسرینی  و آیت اهلل شرهاب  1دیگر ، اما آقا بزرگ در چند گزارش2کنند می

  2کنند.بازگشت را تأیید میصحبت محمدباقر بیرجندی درگذشت در راه شاگرد و هم

است. ق نوشته 3271االو  جمادی21را در  الوحدةمرآتسید ابوطالب آخرین اثر خود، 

کند، اما با دقت در شکایت با وجودی که در این نسخه، قاینی به مکان نگارش اشاره نمی

االو  عاز ورعیت مکان زندگی و اشاره به شرو  نگارش و تدریس این مطالب در اوایل ربی

هرای  و شرواهد حضرور او در سرا     1األو  همین سا و اتمام تدوین و بیان آن در جمادی

 اسرت. فاصریه  شرده  ق در قاین به احتما  بسیار این اثر در این شهر نوشته 3271پیش از 

األو  تا ششم شوا ، تاریخ وفات قاینی تنها چهار ماه و اندی اسرت. پرس در   آخر جمادی

 نی، ابوطالب در مسیر سفر به حج و نه در راه بازگشت از آن بوده است. زما این فاصیه

                                              
سالری دس خاسج ای قاینات مشغول ب  تحصیل بود، اسیت، امیا . محمد باقر دس یما   فات استاد دس هفد، 1

پر س محمد باقر دس ای   الیت کوچک، مفیظ تیاسیخ دقییق ب  سبب شهرت قاینی   میر فیت خاندا  علم
 (.161، صرما  قائن در ساروی رساله فات ای  عالم امری طبییی است )بیرجندی، 

 .17، ص13؛ ج981، ص،18؛ ج921، ص16ج؛ 242، ص12، جالذریعة؛ آقا بزسگ، همان. 2
 .41، صةالبرررامالک؛ آقا بزسگ، 229، ص22، جهمان. 3
 ،  سق اال ل.المقا  کتاب قائنی، صفوة یادداش  بر شناسنامهنجفی، . مرعشی4
 .227؛ 226، فریمةالوحدمرآت. قاینی، 5
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ابهام بیشتر در این میان، چگونگی وفات این عالم خراسانی است. یکی از دالیل مهم 

پدید آمدن آرای مختیف در این باب، ریشه در درگذشت قاینی در خرارج از وطرن دارد. در   

 دار  ارد: قتل و شهادت بره وسرییه سرنیان طرر     مجمو  سه عقیده درباره وفات او وجود د

المیرک و مررگ   خران سروم حشرمت   مال شمس هراتی، قتل و شهادت به دست امیررعیم 

هرا ارائره و   طبیعی. در ادامه برای یافتن عقیده نزدیک به واقعیت، هر یک از این گرزارش 

 شود. تحییل می

 . قتل و شهادت 4

بره   شهادت قتل ابوطالب قاینی مطر  شده است، واژه در تمام هفت منبعی که نظریه

و مقدمره   اإلمامیاةماؤلفي موساوعة، 3اإلساالمیةالدعوة کار رفته است. در این میان، مجیه

رو، قابرل  از ایرن  2کننرد.  بدون بیان دالیل، تنها به شهادت اشاره مری  الوالیةینابیعمصحح 

است. ایشان جمیه زیر  دارای اشکا  دیگری الوالیةینابیعتحییل نیستند. استناد مصححان 

، آقرا برزرگ در بیران چگرونگی مررگ قراینی       چنین هم دهند. استناد می البررةالکرامرا به 

 نویسد:  می
 .1ه3921و قیل فی سنة  3921استشهد بکراتشی فی طریق عودته من الحجّ فی یوم... 

چهرار   2بررد.  ق را در متن خود به کار نمی3271در حالی که آقا بزرگ واژه استشهد و  

کنند که در ادامره بیران و ارزیرابی     منبع دیگر، دو دیدگاه را در سبب قتل قاینی مطر  می

 شوند. می
                                              

سسی ماصل نشد. ای ای  منبع، تنهیا  ت. متأسفان  با  جود تالش فرا ا  ب  مت  ای  مجل    نویسند، آ  دس1
طهرانی دس میرفی مدخل ابوطالب قاینی یاد کرد، است، آ  هم دس ای  مد ک  ای  مجل  ای قاینی با آقا بزسگ

 (.41، صالبررةکرام است )آقا بزسگ، نام شهید یادکرد، 
 رساائل هرییزی، سیتای    م؛ سممیا 424، ص1، جمیاةاإلمیامیللفي موسوعة. مجمع الفکراإلسالمي، 2

 .912، صفی والیة الفقیه
 .همان. 3
 .41، ص البررةرامالک. آقا بزسگ، 4
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 دار مال شمس هراتی . قتل به وسیله سنیان طرف4-1

الدین محمرد برن   مناظره او با مال شمسسه منبع تحقیقاتی قتل ابوطالب را مرتبط با 

داننرد. هرر سره منبرع بره       سید عبدالرحیم/ ابراهیم، مفتی هرات میقب به خان مالخان می

قراینی بره    الغالیاة لؤلاؤةلاهای سی سا  اخیر تعیق دارند. جعفری، مصحح کتاب پژوهش

.. أثاارت حقاد لعل هذه المنااررات و دفاعاه عان الوالیاة. لعل در جمیه دلیل کاربرد واژه
نیازی به  3الهجریة 3921فقتلوها بکراچی و ... کان  شهادته رحمه الله فی... سنه  أعدائة،

کند. با این وجود در جمالت بعردی، چنران محکرم از قترل و      بیان منبع خود احساس نمی

  2گوید که گویا تردیدی در این دلیل ندارد.شهادت قاینی سخن می

کند که بنا بر نقیری، منراظره ایرن    خود به این نکته اشاره میبدون بیان منبع  کرباسی

با وجرودی کره مقالره     1الدین در کراچی به شهادت او منجر شد.عالم شیعی با مال شمس

دقتری، محرل منراظره را اشرتباه بیران      قاینی است اما او با بری  نامهکرباسی درباره زندگی

 مناظره در مشهد اتفاق افتاده است.  طور که در ادامه خواهد آمد، این کند. همان می

اثر سعیدزاده است. این محقق،  بزرگان قاینتر این دیدگاه، کتاب تر و کاملمنبع متقدم

کند که آقا برزرگ، گرزارش   نماید و یادآوری می منبع مستقیم خود را آقا بزرگ معرفی می

 االسالمیةالدعوة مجیهنوروزعیی بسطامی)فارل( و  نوشته التواریخفردوسخود را از کتاب 
 کرده است. در این گزارش آمده است: نقل

مالخان، مفتی هررا  خ  داد و ایرن امرر مو ر      ای بین ایشان و خان مناظره

 شهاد  وی گردید.

و  شمس الهدایاةمرحوم سید ابوطالب در نجف بر کتاب رد شیعی مفتی هرات به نام 

نوشت. این امر موجب نراراحتی و  ما حی الضاللة و الغوایة ای با عنوان  ، ردیهقالع الضاللة

                                              
 .3، مقدم  جیفری، صالغالیة ةؤلؤالل. قاینی، 1
 .همان. 2
 .272، صهمان. کرباسی، 3
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البته، سعیدزاده این نظر را خبری  3کینه گمراهان شد و درصدد قتل آن مرد بزرگ برآمدند.

  2داند که برای پوشاندن دلیل حقیقی قتل شیو  یافت.ساختگی و جعیی می

رش و تحیییی در آثار آقا روایت و تحییل سعیدزاده دارای نقص در ارجا  است. چنین گزا

شررود. فارررل بسررطامی، معاصررر و از بررزرگ و نرروروز عیرری فارررل بسررطامی دیررده نمرری 

 های قاینی در دوران تحصیل بوده اسرت. بسرطامی تنهرا دالیرل نگرارش ردیره       کالسی هم

عیمرای شریعه،    را حضور مال شمس رد ناصبی در مشهد و مناظره ما حی الضاللةابوطالب، 

  1.است را ربط کرده های این مناظره داند و برخی از بخش مانند سید ابوطالب با او می

هرایی از ایرن اثرر در    تنهرا بره رربط بخرش    ، ما حی الضاللةدر معرفی اثر  آقا بزرگ

هر دوی این آثار درباره ارتباط میان این مناظره و نگرارش   2کند.اشاره می التواریخفردوس

باید یادآوری کرد در این مناظره عیمای  چنین، همگویند.  قاینی و قتل او، سخنی نمی ردیه

  1حضور داشتند. دیگری

کننرد کره مرال شرمس      با این وجود، قرائنی وجود دارند که این دیدگاه را تقویرت مری  

اش را نزدیرک بره سری سرا  بعرد      ق و قراینی، ردیره  3227را در  شمس الهدایاةهراتی، 

اهمیت و شهرت کتاب مال شرمس   تواند نشانهزمانی می این فاصیه 7 1نوشتند.ق 3272در
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جا که قاینی، سه سا  پس از تولید این اثر در بندر کراچی وفات  در این منطقه باشد. از آن

شیعه و قتل این عرالم شریعی بره ذهرن      -های سنی میان درگیری پیدا کرد، فرریه رابطه

 شود.  متبادر می

رباره زندگی و تاریخ وفات مال شمس، اطالعاتی یافت نشد که به جایگاه او متأسفانه د

.زبانی تا اقدام عمیی آگاهی یابیم در این منطقه و میزان دشمنی او از مناظره
که چنان هم 3

خبری در دست نیست که بتوان احتمرا    از میزان اهمیت و شهرت کتاب قاینی در منطقه

قتل را در مخالفان عالم قاین ایجاد کند؟ اما از طرر    ، انگیزهداد آیا این اثر توانسته است

 است.ای را داشته دیگر، باید توجه کرد که این خبر، ظرفیت انتشار در سطح گسترده

شد، شاگردان و معاصرران او  سنی می -اگر قاینی، قربانی روابط کینه و دشمنی شیعه 

ای قاینات و خراسان  به دلیل شرایط منطقه کردند. اگر فرض بگیریممی  به این مهم اشاره

توانستند از ایرن قترل سرخنی بگوینرد، فاررل      آن روز، شاگردان و معاصران ابوطالب نمی

ق( که از معاصران شراگردان  3171کالسی او، آقا بزرگ و مدرس تبریزی )د. بسطامی هم

 سید در نجف بودند، موقعیت طر  این خبر را داشتند.

                                              
الهدایة یافت شد ک  نام کامیل نویسیند، دس آنهیا دسج شید، اسیت. دس خطی ای اثر شمس. تنها چند نسخ 1
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 الملکخان سوم حشمتامیرعلم . قتل به دست4-2

هرم از   اثرآفریناان رسد که منبعمی قاین بزرگاناصل این دیدگاه به سعیدزاده، نویسنده 

سرعیدزاده دالیرل و تحییرل خرود را در     بنابراین، ارزیرابی آن الزم اسرت.   3آن متأثر است. 

پوشانی به    دلیل همکند که به او بیان می نامهشهادت سید ابوطالب در دو قسمت از زندگی

 شود: طور خالصه ارائه می

آقا سید ابوطالب مردی فعا ، اجتماعی و قائل به اجرای حدود به وسییه فقیه در عصرر  

المیرک کره تظراهر بره     خان سوم حشمت گمارد. امیرعیمغیبت بود و به این امر همت می

کررد از   دیرد، سرعی   نات روحانیان واالمقام شیعه را بر مردم قای تشیع داشت و چون سیطه

وجود قاینی در حکومت خویش سود جوید؛ چرا که حضور شیخ قاینی در بیرجنرد در کنرار   

شد، امرا سرید ابوطالرب حاررر بره      پذیری مردم از حاکم قاینات میاین امیر سبب اطاعت

 همکاری نبود. 

ین وجود، قراینی  با ا 2جوار امیرعیم شد. ای به اجبار، همسرانجام، این عالم در اثر حادثه

به دلیل روحیه و اعتقادات خویش، مایل به همکراری برا حکومرت خانردان عیرم و دیگرر       

سرید   .خوردستمگران و غاصبان نبود و اجرای مسائل شرعی از سوی وی به اشکا  برمی

به دلیل اعتقادات خویش، ناگزیر در مسائل حاد اجتماعی و مقررات شرعی، آرای خویش را 

  1نمود.امیرعیم در ظاهر به اوامر شرعی او توجه میکرد و  بیان می
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 های قاینی را بدون بیان نام منبع به نشانهنویسنده بزرگان قاین، یک قسمت از نوشته

 کند:جواری با امیر عیم نقل قو  می ناراحتی شدید قاینی از اقامت در بیرجند و هم
و ابتالئی بالسکون فی صقع اهون عواقبها، مضافا الی االشتغال بالقیل و قرال   

من االهل و العیال مصاحبه خلق اسوء حال من مصداق االیة الشریفه االعراب اشد 

کفرا و نفاقا و االیه االخری و اذا دخلوا الی شیاطینهم، قالوا انا معکرم انارا نحرن    

ابا من السااء فظلوا فیره یعر رون. لقرالوا انارا     مستهزون و ثالثة، لو فتحنا علیهم ب

 سکر  ابصاخنا بل نحن قوم مسحوخون...  

الذین هم فی... و مفترقیه الحواس کالسباع الافترسه الضعف الناس، و الار و 

من الناظر ان یصلح ما فسد منها، و یترحم علی بالدعا، خعیاه لقولره تعرالیو و مرا    

فی القربی و الاروی من قولره صرلوا  اع علیرهو    اسئلکم علیه من ا ر اال الاوده 

من اکرم اوالدی فقد اکرمنی و من اهانهم فقد اهاننی، و من قوله االخر الصالحون 

 ع و الطالحون لی، و غیر هاا من االخباخ.  

واحسرتا علی ما فرطت فی  ن  اع، بصرف العار فی هرذا الصرقع معهرم، و    

تضیع فیهرا. و اخ رو منره، ان لرو بقری منره شریئی،        تضیع اوقاتی فیاا الینبغی ان 

 3فیوفقنی بفضله و منّه ان اصرفه فیاا  بر ما تقدم، ببرکه محاد و آله.

فرسای قاینی را نشان  گیرد، این متن درد و رنج جانسعیدزاده از این گزارش نتیجه می

آورد به قیم می های خویش رادهد. در واقع، سید از این مرد جبار ناراری بود و شکایت می

دهد، اما در حرالی آرزوی  و به رمز و اشاره نفاق، ستم، کفران و جرم امیرعیم را توریح می

کرد که زمان اندکی از حیاتش باقی بود. او امیدی بره حیرات   جبران عمر رایع شده را می

های سید در آخررین روزهرای   خواست برایش دعا کنند. گفتهخویش نداشت و از مردم می
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ت، سندی متقن بر ادعای قتل ابوطالب است و او چند روز و یا چند ماه بعد در کراچی حیا

 دهد: میسیطان در ترور قاینی ادامه  قبیی به نقشه سعیدزاده بدون اشاره 3رسید. به قتل 
که سید بره کرایری دخ پاکسرتان    خود و هنگامیمیخواه امیر پیش نقشه به دل

القدخ خا تروخ شوند و آن عالم  لیلدست به کاخ می خسد، مأموخان امیرفعلی می

کنند...]بدین ترتی  امیرعلم[ با شایعاتی که از قبل مبنی بر عناد مال شرا  و  می

 9ناود. ها با سید پراکنده است، زمینه خا برای تروخ وی آمادهسنی

کنرد   مری رسد. متنی که این نویسنده از قاینی نقرل  دالیل سعیدزاده کافی به نظر نمی

رس  خطری در دسرت  آخرین اثر این عالم است که هنوز بره صرورت نسرخه   ، الوحدةمرآت

شود که قاینی از مردمان اطرا  محل سرکونت  این متن، تنها استنباط می است. با مطالعه

قراینی و   کردر و دشرمنی   شواهد بیشتری از رابطه ،بزرگان قاائنخود ناراری بود. نویسنده 

ق بره  3271(، قراینی از  3شمار) نامه و جدو  سا دهد. با توجه به زیستامیرعیم ارائه نمی

ق، 3292سوم چنرد سرا  پرس از اقامرت قراینی در       بعد در بیرجند ساکن بود، اما امیرعیم

 جانشین پدر در حکومت قاینات شد. 

بخشی به  خان سوم با هد  مشروعیت که امیرعیم بنابراین دیدگاه سعیدزاده درباره این

 ومت خویش، قاینی را به اجبار به اقامت در بیرجند کشاند، قابل پذیرش نیست. مطالعهحک

 تواند مفید باشد. المیک میخان سوم میقب به حشمتبیشتر زندگی امیرعیم

سروم برا    دهرد، امیررعیم  های مأموران انگییسی و نماینده دربار ایران نشان میگزارش

هررات،   ش رسریدگی بره ایرن منراطق، مسرئیه     های حکومت مرکزی، کاهوجود درگیری

سیستان و جنوب شرق ایرران و نراامنی    اختالفات مرزی ایران و حکومت هرات در مسئیه
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این نواحی به سبب چپاو  و غارت قبایل افغان و بیوچ به خوبی توانسته بود، امنیرت را در  

 ود را مستحکم کرد.های استبداد، تهدید و تطمیع حکومت خمنطقه برقرار کند. او با روش

جایگاه حکومت او با نفاق اطرافیانش به قدری در معرض خطر بود که او همیشره برا    

ها و خردمات   سوم به پاس موفقیت خوابید. امیرعیمچند تپانچه در اطرا  و زیر سرش می

المیرک را بره همرراه حکومرت     در باز پس گرفتن سیستان از حکومت هرات، لقب حشمت

ق و منصب امیرتومرانی بره همرراه یرک قبضره شمشریر مرصرع را در        3292سیستان در 

  3شاه دریافت کرد.ق از طر  ناصرالدین3279

رفتار حاکم قاینات و سیستان با گروه عیما را بایرد از منظرر ترالش او بررای تحکریم      

حکومت و اقتدار خویش در منطقه نگریست. او با اهمیت دادن به محراکم شرر ، اجررای    

های مالی و رسیدگی بره اوررا  سرادات و    ، پرداخت کمک2سید ابوطالب فتواهای شرعی

هرای  ها و تکیهزاده داری امامهای نگهوالیت قاینات و تأمین هزینه ها در سه مدرسهطیبه

 1پرداخت. عزاداری  این والیت به تحکیم روابط حسنه با عیمای پرنفوذ می

جود آورده بود در ررایت مردم و عیمرا  رسد، امنیت نسبی که این والی به وبه نظر می

وجوی نویسنده، شاهدی دا  بر وقو  اخرتال  و تیرگری    مؤثر بوده است. بر اساس جست

سوم با عیمای منطقه و سید ابوطالب قاینی یافت نشد. بیکره برا توجره بره      روابط امیرعیم

از برداشرت   شیباین عالم شیعی به وقایع زندگ خویش و دعای خیر برای امیرعیم،  اشاره

  .شود میوجود رابطه حسنه استنباط  ،کدورت
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 .62، صسفرنامه کنلل یی  به ایران و افغانستان، «سیستا 
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، پنج سا  پیش از وفرات خرویش، امیرر را دعرا و مرد       اللؤلؤة الغالیةقاینی در کتاب 

 ق با سخاوت بسیار، تکفل زنردگی خرانواده  3299-3297کند که در زمان قحطی سا   می

 نویسد:  در این باره می او را افزایش داده بود ووی را برعهده گرفته بود و مقرری 
الاروّج للشریعة البهیة، معرین العلاراء و السراد  و الفقرراء و الع رز ، حشراة       

الالک األمیر التومان میر علم خان من حیّ خزاعره، لکونره ادام اع ایامره، مرایال     

إلی تیسیر معاشنا فی الیوم و اللیلة بکل ساعة و لاحة و إن ترقی السعر فیه ایضا 

نت البرّ بدوا و نصفه ختاا بوزنه الذی اضعاف منّنا بثالثة إلری خیرال و    ببلوغ منَّ

 3لم یتاکن اغلبا کنفسه اطال اع بقائه من حاله منه إلی صقعنا هذا.

کند. اشاره قاینی بره حروادث    توجه نمی اللؤلؤة الغالیةسعیدزاده در تحییل خود به متن 

شرباهاتی دارد. مقایسره آنهرا     الوحادةمارآتخویش در این متن به آخررین اثرر او،    زمانه

هرای محتروایی   تواند برای درک اورا  پنج سا  آخر زندگی او سودمند باشد. شرباهت  می

 این دو متن در جدو  زیر مشخص شده است:
 های محتوایی دو متن قاینی: شباهت2جدول شماره 

 ق(1221) الوحد مرآت ق(1211)الغالیة للؤلؤ ا موضوع
مشکالت موانع و 
رو در نگارش  پیش

 اثر

مع تفرق با  و تشتت احوا ، تراکم العوایق و 
شدتها من االبتالء بالعیا  و القیل و القا  و 

 2تحمل األثقا 

مع تفرق با  و تشتت احوا  و 
حدوث مصائب فی خال  تألیفها 
الوصبت عیی االیام صرن لیالیا و 
ابتالئی بالسکون فی صقع اهون 

ی االشتغا  بالقیل و عواقبها مضافا ال
 حبةالقا  من االهل و العیا  مصا

  1خیق سوء حا 

                                              
 .912،  911، صالغالیة لؤلؤةالقاینی،  .1
و قا  و تحمل بارهای زیاد احوا ، موانع زیاد، مسائل رانواده و قیل با ومود مشغولی  ذهنی و تشت . » 2

 (.12، صؤلؤةالغالیةللاقاینی، «)بر دوش
باه  هایی در رال  تألیف کاه روزهاای  رابا ومود مشغولی  ذهنی و تشش  احوا   و حدوث مصیب . »3

ترین مشکالتش عالوه بر اشتغا  به قیل و قا  موقعیتی که ساده شب تبدیل کرد، ابتال  به سکون در ناحیه و
 (.226، فریمةالوحدمرآت)قاینی، « و اهل و عیا ، مصاحب  با رلق بدحا  بود
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اشاره به ورعیت 
محل سکونت و 
 اورا  دوران

مع کون خطتنا مجمع الفاقدین لآلداب و 
رعایتها و السالکین مثل األحشام و القبایل 
لکونه غیر السواد و قصور البا  و قصر الذرا  

األقرباء  األعداء السیّما من السیک و ةکثر
  3و التألیف بیةوفقنی لنشر العیم و التر

و ابتالئی بالسکون فی صقع اهون 
عوابقها مضافا الی االشتغا  بالقیل و 

خیق سوء حاال من  ةحبقا  ... مصا
االعراب اشّد  یفةالشر یةمصداق اآل

کفرا و نفاقا و االیه االخری و إذا 
خیوا شیاطینهم...... و الذین هم فی 

الحواس کالسّبا   قیةمفرو  االذیة
واحسرتا  المفترسه ألرعف الناس...

عیی ما فرطت فی جنب اهلل بصر  
العمر فی هذا الصقع معهم و تضیع 
  2اوقاتی فیما الینبغی ان تضیّع فیها

امید برای زنده 

 ماندن و انجام کار

فی بیان ة مفرد لةأرید أن جمعها فی رسا

إن لم یدرکنی الموت فی هذه  ةاحوالی الفاتر

 1السنة

ارجررو منرره ان لررو بقرری منرره شرریء 

فیوفقنی بفضیه و منّه ان اصرفه فیما 

 محمرررد  ببرکةةةةجبرررر ماتقررردم  

  2و آله

                                              

هساتند ملال کند و کسانی که در آن  باومودی که منطقه ما فاقد آداب اس  و کسی ادب را رعای  نمی. »1
ای ضاعیف و عاامز اسا  و باا وماود دشامنان احشامعچهاررایان  هستند و منطقه شهری نیس  و ناحیه

زیاادی باه رصاوز از نزدیکاان و رویشااوندان، رداوناد مان را در نشار علا ، تربیا  و تاألیف موفااق 
 (.912، صالغالیة لؤلؤةالقاینی، «)کرد

ترین مشکالتش عالوه بر اشتغا  به قیل و قا ... مصاحب  با  ای شدم که سادهمبتال به سکون در ناحیه. »2
رلقی بدحا  و بدرفتار بود که مصداق آیات زیر هستند: اعاراب دارای شادیدترین کفار و نفااق هساتند، و 

ای هستند که به درساتی هنگامی با شیاطینشان... کسانی که در اذی  و مفرقیة الحواس مانند وحوش درنده
به صرف عمر در این منطقه و  [در دوری از ردا] ستند... واحسرتا بر آنچه در کنار رداترین مردم هضعیف

)قیاینی، « ناحیه با ایشان گذراندم و اوقات  را در چیزی ضایع کردم که شایسته نباود بارایش وقا  گذاشا 
 (.  227،226، فریم الوحدةمرآت

]ساا   ویژه ممع کان  اگار در ایان ساا  رساله رواه  که تمام اتفاقاتی را که برای  رخ داده در یکمی. »3
 (.911، صالغالیة لؤلؤةال)قاینی، « قحطی[ مرگ به سراغ  نیاید

از ردا امید دارم اگر عمری باقی باشد، مرا به فضل رود موفق گرداند که آن را در چیزی صرف کن  که . »4
 (. 227، فریمالوحدةمرآت )قاینی، «مبران گذشته باشد به برک  محمد و آ  محمد
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دهد، شکایت قاینی از شرایط محل سرکونت، فقرط در   وجوی نویسنده نشان می جست

این باشد که اورا  و شرایط برای قاینی  تواند نشانهاین دو اثر وی آمده است. این امر می

  3تر شده بود.، سختدر پنج سا  آخر زندگی

و اطرافیان خویش را  با این وجود در حالی که سعیدزاده، شکایت قاینی از مردم منطقه

کند، با توجه به کاربست شکایت او از حاکم منطقه تفسیر می نشانه، الوحادةمرآتدر متن 

ترین مرردم، آزار رسران، دشرمنان    دب، چهار پایان، وحوش درنده، رعیفهای فقدان اواژه

رعیف و غیرر شرهری    خویشاوند و نزدیک، کفر و نفاق شدید برای مردم و کیمات منطقه

رسد این شکایت مربوط به ورعیت فرهنگی و  برای این ناحیه در این دو کتاب، به نظر می

 کن بود. ای است که قاینی در آن سااخالقی کل منطقه

 [مان العمار] ارمو منه ان لو بقی منه از عبارت بزرگان قائن برداشت نویسنده چنین، هم
رسد؛ که قاینی امیدی به ادامه حیات خویش نداشت، درست به نظر نمی مبنی بر این شای 

چرا که قاینی به عنوان یک عالم مسیمان شیعی از زمان مرگ خود آگاه نبوده است و این 

شود. با توجه به این موارد و در دست داشتن در بسیاری از متون قدیمی دیده مینو  گفتار 

 توان دیدگاه قتل قاینی به وسییه حاکم وقت منطقه را پذیرفت. شواهد دیگر نمی

 . مرگ طبیعی5

دیدگاه درگذشت طبیعی، زمانی قابل بررسی و تأیید اسرت کره یرک ابهرام دیگرر دربراره       

قتل دربراره ابوطالرب    د. ابهام این است که چرا و چطور فرریهشوهای قتل مطر  دیدگاه

دهرد،  مری قاینی نشان نامههای زیستها و گزارشاست؟ بررسی روایتگرفته قاینی شکل

 2شهادت را برای استادش به کار برد. نخستین بار شاگرد او، محمدباقر بیرجندی واژه

                                              
. با  جودی ک  دس فاصل  ای  پنج سال، د  اثر دیرر  نوشت   شید، اسیت. متأسیفان  بی  نسیخ  التیلیقی  دس 1

، بی  عنیوا  سدیی  الضااللةماا حایسسید چیو  میت  سسی ماصل نشد. اما ب  نظیر میی مدسس  قائ  دست
بر ماشی  کتاب نوشت   شد، است. ای ای  س ، نویسند، موقییت مناسبی برای سخ  ای ینیدگی  الهدایة شمس

 خوی  تشخیص نداد، است. 
 .161، صی رما  قائن در سارویرساله. بیرجندی، 2
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است و به همین های قتل شده دیدگاهگیری به احتما  بسیار، همین واژه سبب شکل 

برنرد. برا    کار مری به شهادت را کنند، واژه قتل او را مطر  می دلیل، هفت منبعی که نظریه

توجه به این امر، بررسی روایت محمدباقر از مرگ استادش اهمیت دارد. بیرجندی پرس از  

 نویسد: معرفی استاد خویش و جایگاه عیمی او می
حرام دخ سنه هزاخ دویست و نود و سه دخ شرهر کرایری فری    الو دخ سفر بیت

یوم الخای  ششم شوال به خحات خدا خفت و یرون هاره وقرت مشرتاق دخ ره      

نناود بره ثرواب   شهاد  بود و آن خا از حضر  حی الیاو   ل  الله سؤال می

 3آن و مثال آن فایز گردید.

و ملا   [شهادت] به ثواب آن   یا به رحم  ردا رف در دلیل مرگ استاد، کدام عبارت 
 را باید پذیرفت؟ آیا با توجه به حضور خانردان عیرم در رأس قردرت منطقره     آن فایز گردید

آنهرا برا ایرن     حسین و رابطه حسنهقاینات و سکونت خاندان محمدباقر و فرزندش، محمد

به قتل  و برخی مالحظات دیگر که ما اطال  نداریم، محمدباقر نتوانست به ورو  2خاندان

 کرد؟  استادش اشاره کند و آن را به کنایه مطر  می

 فرض دوم؛ یعنی به کنایه سخن گفتن محمدباقر بنا بر دالیل زیر قابل پذیرش نیست: 

و فرزنردش   رماا  قاائن نمود محمدباقر در دیگر آثارش؛ یعنی رسالهالف. رروری می

به خوانندگان عدم مررگ طبیعری    کردند واین واژه را تکرار می ،بهارستانمحمدحسین در 

  1شدند.قاینی را یادآور می

ب. چنانچه به هر دلییی، آنها در آثار چاپی خود در ایران نتوانستند این مسئیه را بیران  

جرا برا    کنند، سخن از آن در زمان حضور محمدباقر در عراق، مقدور بروده اسرت. او در آن  

                                              
 .همان. 1
 .32، ص27، شمطالعات فرهنگی امتماعی رراسان، «نقد   اسییابی کتاب بهاسستا  آیتی». عباسی، 2
 .24، ص رما  قائن در ساروی رسالهی، . بیرجند3



 سید ابوطالب قاینی: قتل یا وفات؟ نامهبازخوانی زیست 911 

خویش سخن گفت و اطالعاتی به آنهرا داد. در  حسن صدر و بعدها آقا بزرگ درباره استاد 

هرای خرود بره آن اشراره      ای، آقا بزرگ یا صردر در کتراب  صورت اشاره او به چنین حادثه

  3کردند. می

الدین مرعشی از شاگردان محمدباقر بیرجندی اسرت. وی برر یرک    ج. آیت اهلل شهاب

او نوشرته اسرت کره     وادهقاینی یک معرفی مختصر از زندگی و خان المقا   صفوةاز  نسخه

اهلل مرعشری از شریخ   دهد. بنابراین، اگرر آیرت   آشنایی ایشان با این شخصیت را نشان می

  2کرد.شنید، به این جریان اشاره میمحمدباقر و دیگران سخنی درباره شهادت می

د. بیشتر کاتبان سید ابوطالب از شاگردان او بودند که برخی از آثارش را پس از وفرات  

1اند.درباره قتل او سخن نگفته یک از آنهاکتابت کردند. هیچوی 
 

گفتن از شهادت قابل پذیرش نباشد و اگر بر این اساس، چنانچه فرض به کنایه سخن

، عین شهادت قصد نباشد اما به ثواب و مثا  آن به ثواب آن و ملا  آن فایز گردیددر عبارت 

ادت در مرتن محمردباقر بیرجنردی را بایرد از     شه تأکید شده است. بنابراین، کاربست واژه

 بعدی دیگر نگریست.

وفرات در راه حرج و یرا مررگ در راه زیرارت       این بعد، بررسی نگاه شیعه بره مسرئیه   

قبرستان بقیع است. در واقع، شیعه چه تصوری از ارزش وفات در سفر مکه و مدینره دارد؟  

شرهادت را فهمیرد کره دو حردیث      توان، تنها از سه حدیث می2از مجمو  احادیث موجود

  الحرمین است، نه مرگ در مسیر سفر حج.مربوط به وفات در بین

                                              
 .41، ص1، جالبررةراملکا؛ آقا بزسگ، 911، ص6؛ ج227، ص2، جتکملة أمل اآلمل. صدس، 1
 کتاب،  سق اال ل. نجفی بر شناسنام الل  مرعشی ، یادداشت آیتصفوةالمقا . قائنی، 2
 .227فریم، الوحدةآت؛ قاینی، مر71، فریمالباهرةةالدر. قاینی، 3
 . دس بیشتر امادیث موجود برای فردی ک  دس سا، سفت یا بایگشت مج   یکی ای مرمی  شریفی  فوت کرد،4

اسیت )س.ک: باشد، الفاظ ادخل  الجنة، بیث آمنا یوم القیامة، لم ییرض   لم یحاسب   غفر ل  ب  کاس سفتی 
 .232، 288، ص السنةالحج فيبیث  مقام میظم سهبری، 
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 فرماید:  دراین باره میبن جعفر یموسامام 
 3حج خانه خدا  هاد ضعیفان است و آنها شیعیان ما هستند. 

 فرماید:  دراین باره می رسو  الیَّه

متعرض او نخواهد شد و مروخد   یخود، کس ایاز دن نهیمد ایکه دخ مکه  یکس

و خوز  کند یخدا م یسوه که ه ر  ب ردیم یم یو دخ حال شود یمحاسبه واقع نا

   9.شود یبا اصحاب بدخ محشوخ م امتیق

 فرماید:  دراین باره می رسو  الیَّهچنین،  هم
شدگان قرراخ  انیا ازاو خا  امتیخداوند خوز ق ردیبا نیالحرمنیکه دخ ب یکس

  1آید.به شااخمیو موخد شفاعت  دیشه امتیو دخ خوز ق خواهد داد

باید توجه کرد که حتی اگر حدیثی در این زمینه وجود نداشته باشد، ممکن است ذهن 

این متن؛ یعنی محمدباقر، زائر حج و قبرستان بقیرع را   شیعی یا دست کم نویسنده عامیانه

که در گذشته، هر شاگردی به سبب ارزش زیرادی کره بررای     شهید بدانند. به خصوص آن

 کرد، مقام و جایگاه او را برجسته کند.  استاد خویش قائل بود، سعی می

زوی شهادت کنند که او آر جا که شخص قاینی و محمدباقر در آثارشان اشاره می از آن

کنرد،   ، بنرابراین، محمردباقر تأکیرد مری    2را داشته استبه ویژه در راه زیارت معصومان

 استادش به ثواب آرزوی خود، رسیده است.

                                              
 .112، صثواب االعما  صد ق، . شیخ 1
جا ک  میدیثی  ؛ ای آ 288، صالسنةالحج في؛ بیث  مقام میظم سهبری،  248، ص4، جالکافی. کلینی، 2

 شییی است، پس منظوس شهدای بدس است.
 .232ص السنة، الحج في. بیث  مقام میظم سهبری، 3
 .161، صقائن در سارویی رما  رساله؛ بیرجندی، 11،3، ص ؤلؤةالغالیهللا. قاینی، 4
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در مجمو ، منابع متقدم و نزدیک به عصر قاینی و بسیاری از آثار متأخرتر، وفات او به 

رگذشرت، تروفی، المتروفی،    های به رحمت خردا رفرت، د  پذیرند و واژه مرگ طبیعی را می

چنین، آقا بزرگ از بیسرت و سره مروردی کره از      برند. هم متوفی، وفات یافت را به کار می

کند، بیست بار الفاظ توفی و المتوفی و دو بار حر  م]المتوفی[  و آثار قاینی یاد می زندگی

آخرین اثةر   ،ةالوحدمرآتازسوی دیگر، سید ابوطالب در جمالت پایانی  3برد. کار میرا به

 : نویسد می خویش
منطقه  نیاز خدا[ به صرف عار دخ ا یواحسرتا بر آنچه دخ کناخ خدا]دخ دوخ

نبرود   سرته یکرردم کره شا   عیضا یزیگذخاندم و اوقاتم خا دخ ی شانیبا ا هیو ناح

 کیر خ  داده دخ  میخا که بررا  یکه تاام اتفاقات خواهمیوقت گذاشت... م شیبرا

 9.دیای[ مرگ به سراغم نیسال]سال قحط نی اع کنم اگر دخ ا ژهیو خساله

بره نظرر    الوحدةمرآتدقت در جمالت پایانی سید ابوطالب در  با توجه به موارد باال و

مانده عمر خویش در راه خدا به عنوان یک مسیمان رسد، قاینی برای به کارگیری باقیمی

معتقد، تصمیم به ترک وطن و انجام عمل حج گرفت، ولی در این سفر، اجل به او مهیرت  

 نداد و جان به ذات باری تعالی سپرد. 

 . نتیجه6

نتیجه این پژوهش خرد محور سبب تصحیح و رشد آگاهی در زمینه میرراث تراریخ تشریع    

ای از ابعاد زندگی و ورعیت تاریخ محیی شیعیان را تر، قطعهکوچکشود و در سطحی می

هرای کرالن بره مناسربات و      کند؛ زیرا تحقیقات درون مذهبی بیشتر در بررسیتکمیل می

که مبتنی بر  فرایندی در صورتی اند و چنین مردان شیعه پرداخته زندگی عالمان و دولت

                                              
 .242، ص12؛ ج293، 144، ص8؛ ج49، ص2، جالذریعة. برای نمون  س.ک: آقا بزسگ، 1
 ای  مقال . 2، برای مت  عربی ای  جمالت س.ک: جد ل شماس،227، فریمةالوحدمرآت. قاینی، 2
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 و اجتمراعی نباشرد، فاقرد اعتبرار     های خررد در مورروعاتی چرون تراریخ محیری       پژوهش

 الزم است.

ق در 3271دهرد، او در شروا    ای سید ابوطالب قاینی نشان مینامهبازخوانی منابع زندگی 

نویسان قاینی درباره چگرونگی مررگ او اتفراق    حا مسیر حج در کراچی وفات یافت. شر 

اند، واسطه با قاینی ارتباط داشتهتر که بدون واسطه و یا با یک ندارند. مؤلفان منابع متقدم

گرر برا    کنند. در مقابل، هفرت پرژوهش  اشاره می رمن گزارش زندگی او به مرگ طبیعی

گر، دیدگاه قتل  کنند. البته، تنها چهار پژوهش شهادت به قتل قاینی اشاره می کاربست واژه

هرا نشران    زیرابی کنند. ار به وسییه حاکم وقت منطقه و یا اهل سنت را مطر  و تحییل می

کننرده و مسرتند آنهرا، قرائنی رابطره      های نه چندان قوی، اقنا برخال  استدال دهد  می

 .ای با حاکم وقت داشته استحسنه

رسد، طر  آرای قتل، ریشه در وفات قاینی در خرارج از وطرن و اسرتعما     به نظر می 

بیرجنردی دارد. تحییرل   آمیز به وسییه شراگردش، محمردباقر   شهادت در عبارتی ابهام واژه

دهرد، ایرن   عبارت محمدباقر در پرتو زمان و آثار قاینی و مقایسه با دیگر منابع نشان مری 

شاگرد قصد داشته است بر این نکته تأکید کند که استادش با وفات در راه حرج بره ثرواب    

 شهادت رسیده است. 
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