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چكیده
شیخ محمدباقر آیتی گازاری از شخصیت های برجسته بیرجند در اواخر دوران قاجار و اوایل دوران پهلویی مویباشود هوه بوه
لحاظ نفیذ و نقشی هه در اجتماع و فرهنگ منطقه بیرجند داشت ،تأثیر مهمی در تحیل و بهبید وضعیت اجتموایی و فرهنیوی
بیرجند در دوره میرد نظر ایفا نمید .تعیین میزان تأثیر شیخ محمدباقر مسأله مهمی است هه این پژوهش به دنبال روشن هوردن
آن است .بریهدهداشتن مسئیلیتهایی نظیر تیلیت اوقاف خصیصی و یمیمی در هنار نقش مؤثر ایشان در میوانیییری و رفو
اختالف میان حاهمان محلی و نیز مراجعات روزانه و مکرر مردم جهت رف مشوکالت اجتموایی و شخصوی نشوان دهنودهی
جاییاه مهم اجتمایی و تعیین هنندهی شیخ محمدباقر در بیرجند است .به یالوه حمایت ایشان از تأسوی مودارب بوه سوب
جدید ،ریاست و تدری در مدارب یلیم دینی و تربیت شاگردان مشهیری از ایون رریو  ،انیوام منوا رات بوا یلموای فور
مختلف و صدور فتاوای جدید از سیی ایشان بیانیر نقش مؤثر شیخ محمدباقر در تحیل وضعیت فرهنیی بیرجنود محسوی
میشید .این پژوهش با استفاده از روش هتابخانه ای و تحلیل و بررسی اسناد و نسخ خطی و فعالیوت میودانی صویرت گرفتوه
است.
واژگان کلیدی :محمدباقر آیتی گازاری ،بیرجند ،یالمان دینی ،آثار یلمی.

مقدمه
آیت اهلل شیخ محمد باقر گازاری آیتی یکی از شخصیت های برجسته بیرجند در اواخر دوران قاجوار و اوایول دوران
پهلیی به شمار می رود .در این دوران خاندان یلم به رهبری امیر محمد اسماییل خان شیهت المل و برادرش امیور
محمد ابراهیم خان در بیرجند حکیمت داشتند؛ در این دوران هم مردم و هم امرا به یلما احساب نیواز فراوانوی موی
هردند .شیخ محمد باقر هه پرورش یافته مکتب فقهی-سیاسی سامرا بید و از یلمای زیادی اجوازه اجتهواد و روایوت
داشت ،پ از اتمام تحصیل و اخذ درجه اجتهاد در  6611هیری شمسی به بیرجند مراجعت هرد و در آنیا اقاموت
گزید .ایشان جزو یلمای رراز اول منطقه محسی می شدند و بوه خوارر جاییواه وا یوی هوه داشوتند موردم بیشوتر
امیرشان را نزد ایشان حل وفصل میهردند و از ایشان راهنمایی و هم میخیاستند .آیت اهلل شویخ محمود بواقر در
این دوران حاهم شریی مردم محسی میشدند و بیشتر امیر اجتمایی به دست ایشان بید .ایشان در ریل حیاتشوان
و ایف مهمی را هم برای جامعه و هم برای حکیمت به انیام رسانیدند از جملوه مبوارزه بوا فسواد و حول و فصول
اختالفات حکیمتی را به نحی احسن انیام میدادند و در زمینه های فرهنیی هم با تربیت شاگردان فوراوان و صودور
فتیاهای نی در حیزه دین به غنای فرهنیی منطقه هم زیادی نمیدند.

 / 2نهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی  -بیرجند اسفند 6931

متن:
 -6خانواده
ابیالحسن محمدباقر بن محمد بن حسن بن اسداهلل بن می حاج یبداهلل بون مویلی یلوی محمود شوریف یلویی
فارمی در ربی ا ول  6621ه 6621 .ه.ش در روستای گازار به دنیا آمد .این روستا بوین بیرجنود و قواین قورار دارد.
مادر او دختر میلی محمدحسین بن میلی ولی اهلل بن محمدمهدی بن آخیند میلی محمد باقر بن میلی یسوکری بون
شاه محمد بن میلی دوستمحمد قاینی بیده است (حسن امین6161،؛ج )686 :1هنیهی او ابیالحسن ذهور شوده اسوت
(مریشی )2 :6161،گییا پدرش نام محمدباقر را جهت زنده نیهداشتن نام محمدباقر ،جود ایوالی موادری او بورایش
برگزید.
وی دو برادر به نامهای مالیلیاصغر و مالمحمدیلی داشت هه هر دو از او بزرگتر بیدند .مالیلیاصغر از یلموای
بزرگ یصر خید شد و از آقامحمدمهدی فرزند محمدابراهیم هرباسی ،سیدحسن مدرب اصفهانی ،شویخراضوی فقیوه
نیفی و سیدهاشم خیانساری اجازه اجتهاد داشت (آیتی .)266 :6226،آثوار وی نشوان دهنوده ی وسوعت ارالیوات
اوست او از استادان شیخ محمد باقر به شمار میآید (مدرب تبریزی6211،؛ج .)201 :6شیخ محمود بواقر نیوز هنیوام
برشمردن استادان خید دو برادر بزرگتر خید را نیز جزو آنان می داند .مالمحمدیلی نیز در قاین استاد او بیده است.
پدر و مادر وی از خاندانی ریشهدار و اهل یلم و فضل و فرهنگ بیدهاند .نسب او از جانب پدر بوه محمودیلوی
شریف یلیی فارمی ملقب به اشرفالشرفاء (متیفی  6611ه6610/ .ه.ش) میرسد و از جانوب موادر بوه مالمحمود
باقر بن مسعید یلی شیرخیندی هه از یلمای بزرگ یهد نادرشاه افشار بیده است هوه معاصور بوا یالموه میلسوی و
شیخ حر یاملی بیده و از آنان اجازه روایت داشته اسوت (مریشوی )2 :6161،او بسویار مویرد احتورام موردم بوید و
هرامات بسیاری از او در میان مردم بازگی شده است .او هتابخانهی معتبوری در قریوه معوروف بوه شویرآخیند فوراهم
آورده بید و در آنیا به مراتب یلم و یمل اشتغال داشت و بخشی از این هتابخانه را افغانها سویزاندند و قسومتی را
به غارت بردند .بعضی از آن هتب هه متفرقه بیدند در دست جنا شیخمحمدباقر در ایون زموان بویدهاسوت (آیتوی،
)288 :6222
محمید مریشی او را از شاگردان یالمه میلسی دانسته و یادآور شده هه هتا حلیهٌ المتقوین یالموه میلسوی بوه
خط او نزد محمد باقر آیتی بیده است .وی هتابخانه یظیمی در روستای شیرآخیند داشت هه در حمله افغوان هوا بوه
ایران رعمه حری و غارت شد و برخی از هتابها به بخارا و هرات بردهشد و شماری از آنها نزد محمدباقر آیتی باقی
ماند .بنا به گفته شیخمحمدباقر هتا های نفیسی با خطهای بسیار زیبا در این هتابخانه بویده اسوت (مریشوی:6161،
 )61هه حمله افغانها آنها را پرپر هرده است .تنها آثاری هه باقی میماند حلیهٌ المتقوین میلسوی ،الورواال السوماویه

میرداماد ،هشکیل شیخ بهایی ،شرح تذهره خیاجه ،تعلیقه بر شرح چغمینی ،ارشاد یالمه ،ییین اخبوار الرضوا ،مون
یقیره الفقه ،فیااد الظریفه در شرح صحیفه ،قصص العلماء راوندی و تبصره سید مرتضی رازی اسوت هوه نوزد شویخ
محمد باقر بیده است .همچنین شرح نهج البالغه سید یالءالدین محمد حسینی گلستانه میسیم به بهیه الحداا فوی
شرح هلمات هالم اهلل نار  ،ن زد شیخ محمود بواقر بیرجنودی بویده هوه معلویم نیسوت از هتابخانوه جودش مرحویم
شیرخیندی به او رسیده یا از رری دییر؛ به هر حال این نسخه در 6620ه6081/ .ه.ش میجید بیده و بانی صحافی
آن مرحیم بیرجندی بیده و اهنین به شماره 6812در هتابخانه آیت اهلل مریشوی نیهوداری مویشوید .یکوی دییور از
نسخههایی هه در دست او بیده است المعارف فی شرح الصحااف می باشد هه در شورح الصوحااف ا لهیوه شوم
الدین سمرقندی نیاشته میشده و در 211ه201/ .ه.ش به هتابت درآمده است .این نسخه نیوز در هتابخانوه آیوت اهلل
مریشی به شماره 60111م نیهداری میشید.
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آیتی در بهارستان فرزندان پسر شیخ محمد باقر را ذهر می هند اما در میرد اینکه فرزند دختر داشته یا نوه سوخنی
به میان نمی آورد؛ مناب دییر نیز در این زمینه سکیت هرده اند .پسوران او نیوز یبارتنود از شویخ محمدحسون ،شویخ
محمدتقی -هه در زمان حیات پدرشان از دنیا رفتند -محمد حسین ،شیخ مرتضی و شیخ لطف اهلل.
-2تحصیالت
شیخ محمد باقر از اوان هیدهی دارای ذهنی سرشار و حافظهای قیی بید .وی تحصیالت مقودماتی را نوزد پودر و دو
برادر بزرگتر خید فراگرفت و به احتمال زیاد تحصیل او نزد پدر در همان روستای محل زندگیاش بیده است.
وی در دوازده سالیی جهت ادامه تحصیل به قاین رفت و در مدرسه جعفریه آن شهر زیر نظر برادر خید مشغیل
به تحصیل شد .یکی از استادان او در این مدرسه سید ابیرالب بن ابیترا حسینی قاینی بیده است (مریشی:6161،
 ) 2سید ابیرالب شاگرد محمد ابراهیم هلباسی بید و آثاری در زمینه فقه و اصویل و یقایود داشوت .وی از اسوتادانی
بیده است هه شیخمحمدباقر تعل خارر خاصی بوه او داشوته و ییاادالقرویوه را در شورح فیااود غرویوه او نیشوت.
همچنین لؤلؤه الغایه در اسرار شهادت از تألیفات سید ابیرالب در مقتل سیدالشهداء است هوه شویخ محمود بواقر در
سراسر هتا هبریت احمر از آن نام میبرد و همیشه از آن با احترام یاد میهند .وی در دو جا بوه رویر مفصول از آن
نام می برد یکی در شرایط ویظ است هه هنیام بیان من دروغ بستن در ویظ و مراثی ،نقل قویل مفصولی از آن موی-
آورد؛ و دییری هنیام معرفی هتا های مییظه و مقتل است هه در داوری بین این هتا ها ،وقتی به لؤلؤه الغالیه می
رسوود موویگییوود « غالبووا مووأخیذ از اسرارالشووهاده فاضوول دربنوودی اسووت .و حووال آن ،حووال آن اسووت و دانسووتی»
(خراسانی.)62 :6281،
وی مدت دو سال در قاین به تحصیل پرداخت .در همین دوران اتفاقی در زنودگی او ر داد هوه جریوان یوادی
زندگی او را دگرگین ساخت .خانلرخان ایتصامالمل هه برای تعودیل مالیوات قاینوات و سیسوتان از رورف دولوت
مأمیر بید به مدرسهی قاین رفت .او در سفرنامهاش مینییسد «:در ایویان مدرسوه نشسوتم .جمعوی از روال جمو
شدند .در میانه ی بچه آخیندی بید به سن سیزده یا چهارده مکلف نبید .پرسیدم چه میخیانی؟ گفت :شرح لمعوه
را تمام هرده قیانین می خیانم .خیلی زرنگ و حاضر جیابش دیودم .دو سوه فقوره از مقودمات و فقوه از او پرسویدم.
خی جیا داد معلیم شد خیلی خی تحصیل هرده و میهند .بسیار مستعد و حریص در تحصیل اسوت .اسومش
مالمحمدباقر پسر مالمحمد بن حسن از اهل جازار از محال درخش قاین است .خیلی تازگی داشت بوه ایون سون و
این ریر باسیاد و زرنگ و خیش سیما .تا غورو بوا او صوحبت یلموی هوردم .مغور بوه منوزل آمودم( ».ایتصوام
المل .)686 :6216،
خانلرخان ایتصامالمل  ،محمد باقر را به نزد امیر قاینات هه در آن زمان حشمت المل بوید بورد و بورات شوش
تیمان برای پیل هتا از امیر برای او میگیرد او ادامه میدهد هه« :یصر مال محمد بواقر آمود .فرسوتادم بورات شوش
تیمان انعام او را گرفته به او دادم .هاغذی هم در سفارش او به شیخ الرای نیشتم هه در مشهد مراقب حال او باشد.
در هر مدرسه بخیاهد منزلش بدهند تحصیل هند ،هاغذ را گرفت و رفت( ».ایتصام المل .)602 :6216،
شیخمحمدباقر در چهارده سالیی به مشهد مقدب رفوت و در مدرسوهی میورزا جعفور در هوالب شویخ الورای
ابیالحسن میرزای قاجار ساهن شد و به تحصیل پرداخت .به تیصیهی وی ،رهنالدولوه فرموانروای خراسوان و میورزا
سعیدخان ،متیلی آستان قدب ،به او احترام میگذاشتند (سعیدزاده.)182 :6211،
می تیان گفت وی تحصیل یلیم دینی را به ریر جدی از این زمان شروع هرد؛ وی در مشوهد اسوتادان متعوددی
داشت و بیشتر تعل خارر او در این زمان فقه و اصیل بید .او در ایون دوره ،فلسوفه را نوزد میرزایلیرضوا سوبزواری
فراگرفت و امیر یامه و ربیعیات و الهیات را در نزد او شاگردی هردهاست .یالقمندی او به فلسفه و نموید آن را در
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هتا هبریت احمر میتیان دید (بیرجندی .)62 :6222،در بین فالسفه نیز تعل خارر خاصی به خیاجوه نصویرالدین
ریسی داشت و همیاره با احترام و تعظیم از او یاد هردهاست.
قراات و تییید را نیز در مشهد نزد مالیلی مزینانی فراگرفت .فقه و اصیل را هم در مشوهد نوزد شواگردان شویخ
انصاری و استادان دییر آمیخت .استادان فقه و اصیل او در مشهد یبارت بیدند از:
 -1محمدتقی بینیردی :او از شاگردان شیخ انصاری و صاحب جیاهر است .او یالمی هبیر و فقیهوی شوهیر بوید و
میث تر از او در مشهد نبید .او بندهای صالل و میرد ایتماد بید ،و از ایالم دین و الییی مسلمین بید و مقاموات
یالیه در تقیا و ورع داشت و با امرا و اهل دنیا موراودهای نداشوت و در دل اهول دیون محبوت زیوادی داشوت
(قمی.)116 :6281،
 -2سید یبدالحمد تستری :وی نیز از شاگردان شیخ انصاری بید هه به گفته شیخ محمدباقر آیتی ،از مطویل توا آخور
تحصیالت خید را نزد شیخ انصاری گذرانده بید (مریشی.)66 :6161،
 -3سیدمرتضی یزدی
 -4شیخ یلی یزدی
 -5میرزا هدایت اهلل مدرب ابهری :وی از استادان تأثیر گذار بور شخصویت یلموی شویخ محمودباقر بویده و تیجوه
خاصی به شاگردان جیان خید داشته و مکرر موی فرمویده اسوت هوه مون فقوط درب را از بورای ایون شوخص
(محمدباقر آیتی) می گییم ،زیرا در یالم رویا ،شیخ بهایی تیصیه او را به من فرمید و گفت :البته این شخص بوه
مقام خیاهد رسید (مریشی.)66 :6161،
محمدباقر در این زمان بیست سال هم نداشت .رجال و درایه را در مشهد فراگرفت و چند اثر در ایون زمینوه توألیف
هرد .شاید مقداری از مقدمات این فن را پیشتر در قاین نزد سیدابیرالب قاینی نیز فراگرفتوه بوید و اهنوین بوه رویر
جدی آن را دنبال میهرد .او نهجالبالغه و صحیفه سیادیه را در محضر فتحعلوی سولطانآبوادی آمیخوت .او پو از
تکمیل دروب خید در مشهد مقدب ،در 6611ه6611/ .ه.ش برای ادامه تحصیل به نیف رفت .ایون دوران را موی-
تیان اوج تحصیالت یلمی او دانست .وی در نیف ،خارج اصیل را نزد میرزاحبیباهلل رشتی فراگرفت .حواج میورزا
حبیب اهلل میتهد رشتی از بزرگترین شاگردان مرحیم شیخ مرتضی انصاری است؛ یالمی فاضل و زاهد بوید ،بعود از
مرحیم آیت اهلل حاج سید حسین هیه همری ریاسوت بحوو و تودری در نیوف اشورف بوه وی رسویده بوید او در
تدری سعی زیادی مینمید و اهثر یلمای یرا نزد وی تلمذ نمیده و بر بحثش حاضر میشدند .او مرج تقلیود و
تدری و فتیا بید .از جمله تألیفات او یبارتند از .6 :بدای ا صیل .6هتا ا جازه  .2الغصب  .1رساله تقلید ا یلم.
او در 6266ه.ش6212/ه .در نیف اشرف درگذشت (مدرب تبریزی.)202 :6211،
آخیند خراسانی را استاد اصیل او می دانند .احتمال دارد هه در اوایل ورود به نیف مدتی نزد آخینود خراسوانی
به فراگیری اصیل پرداخته باشد ،اما همانگینه هه خید او تصریل میهند یمده تحصیل او نزد آیوت اهلل سوید محمود
حسن شیرازی بیده است.
میرزای شیرازی از بزرگترین فقهاء و مراج تقلید ایران در قرون  62و  61هیری بید او قبل از بیست سالیی به
دریافت اجازه ی اجتهاد ناال شده و پ از وفات شیخ انصاری یمیم شاگردانش او را به ریاست و زیامت برگزیوده
بیدند .میرزای شیرازی در 6610ه6611/ .ه.ش به سامرا هیرت هرده بید .با مهاجرت او گوروه بسویاری از یلمواء و
فضالء و شاگردان میرزا روی به آن شهر آوردند و مرهز حیزههای شیعی به آن شهر منتقل گردید .میرزا تا پایان یمور
مرجعیت مطل داشت .او شاگردان یالم و مبرزی را تربیت نمید .از میان یاران و شاگردانش یده ای را برای مشواوره
در یلیم دینی ،سیاسی و اجتمایی مردم برگزید تا در شهرها و و یات مختلف نماینده او باشوند و از هموین رریو ،
واقعهی تحریم تنباهی ،تاراج چهارمحال ،واقعهی یهیدیان همدان و غیره را به بهترین وجه حل و فصل هرد.
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شیخ محمدباقر دو سال در درب خارج فقه محمدفاضل ایروانی شرهت هرد .آخینود موال محمود ایروانوی از جملوه
روسای میتهدین درجه نخستین بید و در معقیل و منقیل و فروع و اصیل اسوتادی بوزرگ بوید .شوهرتش ممالو
اس المیه روب و ایران و یثمانی و هند همه را فرا گرفته بید و در اهثر یلویم ماننود فقوه و اصویل و رجوال و فنوین
سرآمد دییران بید (وایظ خیابانی .)18 :6286،شیخ محمد باقر همچنین در درب خارج فقه شاگردان شویخ انصواری
در نیف ،مانند لطف اهلل مازندرانی ،میلی محمد مامقانی ،شیخ محمدحسین ها می شرهت هرد .خیابوانی دربواره او
آورده است«:شیخ لطف اهلل میتهد مازندرانی میاور نیف اشرف از اهل سل آذرباییوان اسوت .در فقاهوت و یلوم
اصیل تبحری به هم رسانیده بید ،از محصلین و رلبهی این دو یلم گروهی همه روزه در محضرش جم میشدند و
مستفیذ می گردیدند» (وایظ خیابانی.)86 :6286،
شیخ محمد باقر آیتی همچنین مقداری از فقه را نزد میرزا حسین بن میرزا خلیل تهرانی فرا می گیرد (مریشوی:6161،
.)66
از خالل آثار او بر میآید هه مدتی نیز در درب شیخ هادی تهرانی معروف بوه «مکفِّور» حاضور شوده و تقریورات
درب او را به نام تحفه الغرویه جم آوری هرده است .این میرد از دید تمام مناب پنهان مانوده اسوت .او از بزرگوان
یلمای رراز اول سدهی چهاردهم هیری است هه حاوی فروع و اصیل و جام معقیل و منقویل مویباشود .بعود از
تحصیل مقدمات زم یلیم یقلی از اهابر وقت تهران ،در اصفهان و نیوف حاضور حویزهی درب اسوتد لی فقوه و
اصیل فاضل ایروانی ،حاج میرزا حسن شیرازی ،شیخ مرتضی انصاری ،شویخ یبدالحسوین تهرانوی شویخ العوراقین و
صاحب روضات الینات شد تا آنکه گیی سبقت از دییر معاصرین خید ربید و تألیفات سامیهی او برهانی متقن بور
مراتب یلمیهاش می باشد .هه از آن جمله است.6 :اتحواد الیجوید و الماهیوه  .6ا تقوان  .2ا رث  .1ا ستصوحا .1
اصاله البرااه .او در 6261ه.ش6212/ه .قرین رحمت ح گردید (مدرب تبریزی.)211 :6211،
اما استاد اصلی شیخ محمد باقر ،میرزای شیرازی بید هه خید شیخ محمد باقر به آن تصوریل موی هنود و سوالیانی
نزد او به تحصی ل پرداخته است .شیخ محمدباقر در بین تمام استادان ،تعل خارر خاصی به میرزای شیرازی داشوته و
همیاره از او با احترام یاد میهند و با القا شایستهای او را میستاید .میورزای شویرازی نیوز شواگرد جویان خوید را
همیاره تشیی میهرد .پ از نیشتن وثیقه الفقهاء ،میرزای شیرازی آن را از او می گیرد و پ از ی مواه مطالعوهی
آن ،او را میرد تشیی قرار می دهد .چنان هه خید شیخ محمد باقر می گیید :آیت اهلل شیرازی نیشته های مرا دیود و
آنها را پسندید و در تشیی و ترغیب من دو یا سه مرتبه فرمید :بنیی  ،بنیی  ،بنیی (مریشی.)62 :6161،
شیخ محمد باقر در همین زمان ،همراه با تحصیل به تدری نیز مشغیل بید و با اشارهی میرزای شویرازی ،فرااود
شیخ انصاری را برای بعضی از دوستان خید تدری میهرد و در همین زمان ،بوا تکمیول درجوات یلموی در فقوه و
اصیل به فراگیری نهل البالغه ،صحیفه سیادیه و تفسیر قرآن روی آورد .او همچنین از محضر درب سوید اسوماییل
صدر استفاده هرد.
رجال و درایه را نیز در نیف در خدمت استادان بزرگ آن زمان ،مانند میرزا حسین بن میرزا خلیل تهرانی فرا گرفت.
ایشان در شبهای ماه مبارک رمضان ،رجال و درایه را تدری میهرد ،هه شویخ محمودباقر از او اسوتفاده هورد .اموا
بزرگترین استاد او در این زمینه میرزا حسین نیری ربرسی است .او از بزرگان یلما است و همتر فردی بوه انودازه او
در ترویج اصیل مذهب جعفری و تشیید بنیان رریقه اثنی یشری و نشر اخبار و آثار اهل بیت یلویهم السوالم میفو
بیده است .در یلیم حدیو و تفسیر و معرفت احیال روات ،و ربقات رجال اسناد ،و توراجم یلمواء اسوالم ،سورآمد
معاصرین خید است .میرزا حسین نیری تصنیفات سیدمندی دارد و هتا حافل هه در استدراک و تکملوهی وسواال
الشیعه تصنیف هرده از بزرگترین و مهمترین آثار اوست .این یالم ربانی با مشایخ زیادی مصاحبت هرده و از ایشوان
استفاده یلیم و معارف نمیدهاست (وایظ خیابانی .)661 :6286،هنیامی هه شیخ محمد باقر به خدمت حاجی نویری
رسید وی مشغیل تصنیف مستدرک الیساال بید (مریشی.)62 :6161،
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بیشترین تأثیر را در زمینه رجال و نقل احادیو شیخ نیری بر شیخ محمد باقر داشته اسوت .افکوار حواجی نویری
تأثیر ب شیرفی بر او گذاشته به گینهای هه میتیان در این زمینه او را پیرو وی دانست .در حقیقت حواجی نویری
مکتبی را پایه گذاری هرد هه چند نفر از شاگردا ن او آن را ادامه دادند .و در آثار شیخ محمد بواقر هوم موی تویان بوه
وضیح اثر آن را دید.
شیخ محمد باقر پ از آن هه در بیست و دو سالیی به درجهی اجتهاد نااول آموده بوید در 6201ه6611/ .ه.ش
بعد از تشرف به مکه معظمه به ایران مراجعت هرد و در شهر بیرجند اقامت و تأهل اختیار نمید (رازی.)611 :6216،
او سالها در این شهر ملیأ و پناهیاه مردم بید ،در حالی هه اگر در حیزههای بزرگ بوه بحوو و تحقیو و تودری
میپرداخت ،در ردیف مدرسین بزرگ و مراج یالی مقام قرار میگرفت (جرفادقوانی .)611 :6216،وی در منبور یود
ری یی داشت و از محدثین و اصیلیین به شمار میآمد (آغا بزرگ رهرانی .)661 :6216،شیخ محمودباقر در بیرجنود
حاهم شریی مردم بید و در امیر مختلف فرهنیی ،اجتمایی نقش زیادی را ایفا نمید ،ایشان همچنوین روابطوی را بوا
حاهمیت محلی بیرجند داشت؛ بدین صیرت هه حکام محلی به واسطه مقام با ی یلموی و اجتموایی ایشوان ،بوه او
احساب نیاز میهردند و در مساال مختلف به ایشان رجیع داشتند و حتی ایشوان را در مسواال مهوم حکویمتی مثول
اثبات ح جانشینی دخالت میدادند ،چین حکم و مهر ایشان در همهجا میرد قبیل بید .شیخ محمود بواقر تصودی
اوقافی را هه تیلیت آن ،با ایلم یلما بیدهاست را بر یهده داشت و از این رهیذر ارتباط زیوادی بوا موردم داشوت ،و
مردم در این زمینه هم مراجعات زیادی به ایشان میهردند .شیخ محمدباقر در تمام دوره حیوات خوید بوه مبوارزه بوا
فساد اشتغال داشت و با تمام امیری هه حیات مسلمین را به خطر میانداخت مبارزه میهرد او با صیفیان و بابیوان و
بهاییان و حتی اهل هتا هه تهدیدی برای اسالم بیدند مبارزه هرد و در این زمینههوا هتوا هوایی را نیوز در بیرجنود
تألیف هرد هه جزو امتیازات ایشان به شمار میرود .شیخ محمدباقر در غنای فرهنگ تشی در منطقوه بیرجنود توالش
زیادی نمید و این منطقه را به یکی از قطبهای مهم تشی تبدیل هرد .این یالم بزرگ سرانیام پ از یمری توالش
و هیشش در راه ترویج دین ،در شب جمعه چهاردهم ذیحیوه 6216ه .مطواب بوا دهوم فوروردین 6262شمسوی
درگذشت و در مدرسه معصیمیه غسل داده شد .در تشیی جنازه او تعداد زیادی از مردم به ریر بیسوابقهای شورهت
هر دند و در بسیاری از شهرهای ایران میال بزرگداشت او برپا شد و حیزه یلمیه قم به همین مناسبت تعطیل شود
(مریشی .)2 :6161،مرحیم آیت اهلل مریشی نیفی در مدرسه فیضیه میلو بزرگداشوتی بورای او برگوزار هورد هوه
خطیب شهر سید یحیی یزدی در آن سخنرانی هرد .خاهیوای او در قبرسوتان شومالی بیرجنود و در مقبورهای هوه بوه
دستیر خید وی ساخته شده است میباشد .این ناحیه به یلت قرار گرفتن در هنار رود هبیترخان از قودیم بوه وادی-
الحمامه مشهیر بیده و بسیاری از سادات و بزرگان قاینات در آن مدفین هستند.
 -9جایگاه علمی
شخصیت یلمی شیخ محمد باقر را در آثار گیناگینش میتیان یافت؛ از قراات و تیییود گرفتوه توا فقوه و اصویل و
رجال و درایه و هالم و یقاید و غیره همه را در آثار او میتیان مشاهده نمید .هیش سرشار و حافظهی یییوب او از
همان اوان تحصیل زبانزد همیان بید .او در بیست و دو سالیی به درجهی اجتهاد ناال آمد؛ و تألیفات او هه حودودا
به  20اثر می رسد .همچنین منا راتی هه او با یلمای اهل سنت و حتی شیعه داشته است نیوز بیوانیر جاییواه یلموی
اوست.
هیش سرشار و ارالع وسی شیخ محمد باقر به حدی بید هه به فرزند خید میفرمید :برای من میسر است بودون
مراجعه به هتب ،مهمات فقه را از رهارت تا دیانت ،با اشاره فتاوای معظم فقها در هور مسوأله بنییسوم (آیتوی:6226،
 .) 201وی نه تنها بر فقه و اصیل شیعه تسلط داشت و میرد مراجعه شیعه در نویاحی خراسوان بویده ،هوه بوه یلوت
تسلط بر فقه اهل سنت ،فرقهی حنفیه نیز به او رجیع میهردند .او به حدی در این زمینه مهارت داشت هه در نامهها
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و پیامهای دولتی در هرات به او لقب «مفتیالفریقین» می دهند و صیرت فتاوای او در افغانستان تا مدت هوا میجوید
بید(آیتی.)266 :6226،
یکی دییر از جنبه های شخصیت یلمی او ،اجازه نقل حدیو و آثار گذشتیان از یلمای شیعه اسوت وی در ایون
زمینه از چند یالم بزرگ میف به اخذ اجازه گردیده بید هه یبارتند از:
 حاج میرزا حسین نیری ربرسی(نییسنده مستدرک الیساال) تواریخ ایون اجوازه در پونیم جموادیا ولوی سوال6618/6201ه.ش میباشد.
 شیخ محمد استرآبادی شیخ محمد حسن مامقانی نیفی شیخ جعفر شیشتری شیخ یلی اصغر قاینی تاریخ این اجازه بیستونهم محرم 6621/6261ه.ش میباشد. شیخ لطف اهلل مازندرانی آخیند ایروانی محمدرضا قاینی (آغا بزرگ رهرانی.)601 :6101،برای نمینه در اینیا صیرت اجازهی حاج میرزا حسین نیری ربرسی را می آوریم:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمدهلل ر العالمین والصلیه یلی محمد و آله الطیبین الطاهرین و بعد فقد استیاز فی ا الصالل الصفی و العوالم
المؤید الیفی نقاد ا خبار و ناشر اآلثار الفاضل الزهی الذهی و المتتب المطل ا لمعی الحبر الماهر می نا الحواج شویخ
محمد باقر بن المرحیم المغفیر آقاخیند مال محمد حسون القواینی ادام اهلل تعوالی تیفیقوه و تسودیده فیجدتوه اهوال
لالجازه فاجزته ان یروی ینی جمی مصنفاتی التی منها نف الرحمن و فصل الخطا و دار السوالم الونیم الثاقوب و
هامه الطیبه و مستدرک الیساال و معالم العبر و مستدرک مزار البحوار و الصوحیفه الثانیوه العلییوه و الصوحیفه الرابعوه
السیادیه و البد ر المشعش و میزان السماء و لمات الهاویه فی مثالب معاویه و شاخه ریبی فیما یتعل لعبد الزهوراء
یلیها السالم و الفیض القدسی فی احیال المیلسی والینه الماوی و جمی مصنفات اصحابنا رضوی اهلل تعوالی یونهم
فی انیاع العلیم و مؤلفات العامه باسانیدی التی جمعتها فی واق النییم آل ا امه الطاهرین صلیات اهلل یلیهم و اسوئله
ان یسل سبیل ا حتیاط و ینسانی فی الخلیات و یقیب الصلیات و هتوب بیمنواه الودااره الیانیوه العبود الموذنب
المسیی حسین بن محمد تقی النیری الطبرسی فی الناحیه المقدسه سر من رای یلی مشرفها آ ف التحیه والثنواء فوی
اللیله الخامسه من جمادی ا ولی من سنه  6201حامدا مصلیا مستغفرا و خاتمه الشریف قال رسیل اهلل صلی اهلل یلیوه
و آله حسین منی و انا من حسین (آیتی.)268 :6226،
وهمچنین نامه آیت اهلل ا یظم مرحیم آقا سید اسماییل صدر هه بعد از میرزا محمد حسن شیرازی ریاسوت موذهبی
بر ایش ان مستقر گردید را هه برای شیخ محمد باقر نیشتند را در اینیا می آوریوم اصول ایون ناموه در دسوت محمود
حسین آیتی بیده است.
بسم اهلل الرحمن الرحیم
جنا مستطا یمده العلماء و ا تقیاء و زبده الفقهاء ا زهیاء آقای شریعتمدار آقای حاجی شیخ محمود بواقر قواینی
بیرجندی دام قدسه و فضله العالی هه فی الحقیقه محیی آثار جنوا رسویل ر العوالمین و موروج شوریعت مطهوره
حضرت خاتم النیبین صلی اهلل یلیه و آله الطاهرین میباشند و له الحمد و له المنه بودرجات یالیوه از یلوم و مقاموات
سامیه از تقیی و ورع رسیده و حیت بزرگی هستند هه حضرت ایزد منان جلت نعمااه به ما و اهوالی آن اروراف از
اخیان متدین وفقهم اهلل تعالی ینایت فرمیده و مدام در مقام شکرگزاری و قدردانی باید بیده و همال اهرام و احتورام
آن جنا را ریایت نمایم و ضمنا از جنا ایشان خیاهش داریم هه در امیر حسبیه شرییه از حفوظ امویال صوغار و
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قصار و غیا و من وارث له ا ا مام یلیه افضل الصلیه و السالم و امثال آن از امیری هه مرج آنها حواهم شورع
انیر است و نمیتیان بدییری اذن داد اهتمام فرمایند و تصدی نمایند هه اسبا آسویدگی بورادران دینوی آن نویاحی
بیده باشد و البته چنانچه مرجی از ایشان است رری احتیاط را هه سبیل نیات است سولیک خیاهنود فرموید و ایون
احقر را از دیا فرامیش نخیاهند نمید چنانچه این ضعیف پییسته دیاگیی ایشان و سایر دوستان و برادران ایدهم اهلل
تعالی خیاهد بید انشاءاهلل 61 ،شیال احرره ا حقور ابون صودر الودین اآلملوی ،مهور شوده یبوده اسوماییل میسویی
(آیتی.)268 :6226،
افراد زیادی از دانشمندان و فضال از شیخ محمد باقر اجازه روایت ،دریافت هرده اند مانند:
 ابیالحسن مشکینی ،حاشیهنیار هفایه ا صیل سید یلی نقی هندی سید شها الدین مریشی نیفی درگذشته هفتم شهرییر  6211شمسی .شیخ محمد باقر به این شوخص دو اجوازهداده است .اجازه اول هیتاه و در سال  6210ه6611/ .ه.ش ،دییری مفصل و در سال  6216ه6210/ .ه.ش هه از آن
به ینیان :ا جازه الیجیزه للدره الفاخره العزیزه؛ یاد نمیده است هه صیرت این اجازات در هتابخانه آیت اهلل مریشوی
در قم میجید می باشد.
 اآلقا محمدرضا الشریف الکمیلی اآلقا جالل الدین محمدبن ابیترا شیرازی سید یلی مدد المیسییقاینی (الحسینی)102 :6161، سید ابیالقاسم شیرازی حاج یالء الدین هرمانشاهی ،از خاندان وحید بهبهانی حاج محمد حسن شیرازی ،از همان خاندان وحید بهبهانی سید حسن آل ره یزدی نییسند جیاهر العددیه هه تواریخ اجوازه اش  68رجوب سوال 6211ه6201/ .ه.ش و درمقدمه این هتا چاپ شدهاست.
 شیخ ابیالقاسم بن محمد بیرجندی فرزند معظم له ،شیخ محمد حسین آیتی (آغا بزرگ رهرانی601 :6101،و سعیدزاده.)181 :6211،شیخ محمد باقر در اتصال سند احادیو به یلمای روات و از ایشان به اامه هدات تا برسد به رسیل اهرم صلیات
اهلل و سالمه یلیهم ید ری یی و میثقی داشت هه در رساله اجازات مشروحا مرقیم داشته است هه یو نمینوه از آن
را می آوریم:
فنقیل حدثنا الشیخ ا جل وارث العلیم ا نبیاء میم الفضاال و المفاخر ابیالحسن محمد بن الحسون بواقر قودب اهلل
روحه ین المحدث الیلیل المؤید بالفیض القدسی الحاج میرزا محمد حسین النیری الطبرسی قدب سره ینوه الشویخ
مرتضی ا نصاری قدب سره المتیفی سنه  6686فی النیف ا شرف و دفن فی صحن الشریف یند با القبلوی یون
الشیخ الفقیه و الع المه النبیه الحاج مال احمد النراقی صاحب المستند ین السوید ا جول السوید مهودی المودیی ببحور
العلیم قدب اهلل ضریحه ین ا ستاد ا هبر الیحید البهبهانی ین الشیخ ا جل والده ا همل قدب سره ین العالمه بواقر
العلیم اهل البیت المیلسی ایلی اهلل مقامه ین الشیخ ا جل المؤید بالفیض القدسی می نا محمد تقی المیلسوی یون
شیخ ا سالم و المسلمین بهاء المله و الدین محمد یاملی ین والده الشیخ المحودث الفقیوه الشویخ حسوین بون یبود
الصمد الحارثی ین الشیخ ا مام خاتم المیتهدین زین الدین الشهید الثانی (قد) ین شیخه اوستاده نیر الدین یلی بون
یبد ال عالی المیسنی الیزینی ین الشیخ محمد بن داود الیزینی العاملی (قد) ین الشیخ السعید ضیاء الودین یلوی بون
الشهید(قد) ین والده الشیخ ا جل رهن الشریعه و فخر الشیعه حیه ا سالم و شم الدینمحمود بون مکوی الشوهیر
بالشهید ا ول قدب اهلل روحه ین فخر ا سالم و معلم ا یالم یالمه الحلی ین والده وارث یلیم ا نبیاء و المرسلین
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رای المذهب الحسین بن مطهر الحلی قدب سره ین ابی القاسم جعفر بن سعید الحلی المشوتهر بوالمحق صواحب
شرای ا سالم ین السید فخاربن معد المیسیی الحایری ین الشیخ السدید الدین شاذان بن جبرایول الفوی رضوی اهلل
ینه ین ال طبرسی ین الثقه الیلیل الشیخ حسن الملقب بالمفید الثوانی یون والوده شویخ الطاافوه محمود بون الحسون
الطیسی قدب سره ین الشیخ ا مام ابی یبداهلل محمد بن محمد بن نعمان المشتهر بالمفید ین الشیخ الصدو محمود
بن یلی بن الحسین ابن بابییه القمی ایلی اهلل مقامه و رف فی الخلدا یالمه ین ابیه رضوی اهلل ینوه یون محمود بون
میسی المتیهل ین یلی بن ابراهیم القمی ین ابیه ابراهیم بن هاشم ین ییسف یقیل یون اسوحا بون راهییوه یون
ا مام ابی الحسن الرضا یلیه السالم ین ابیه العبد الصالل ابی الحسن الرضا یلیه السوالم یون ابیوه ا موام جعفور بون
محمد الصاد ین ابی جعفر محمد بن یلی الباقر ین ا مام ابی الحسن یلوی بون الحسوین یون ا موام ابوی یبوداهلل
الحسین الشهید بالطف ین ا مام ابی الحسن یلی بن ابی رالب امیر المؤمنین صلیات اهلل یلیه قال سمعت رسویل اهلل
صلی اهلل یلیه و آله یقیل سمعت جبرایل یقیل سمعت یزوجل یقیل هلمه اله ا اهلل حصنی فمن دخل حصنی امون
من یذابی و نعم ما قال القاال:
ینیی ییم الحشر ین لهب النار
اذا شئت ان ترضی لنفس مذهبا
روی جدنا ین جبرایل ین الباری (آیتی.)262 :6226،
فخذ بالناب قیلهم و حدیثهم
-4شاگردان
شیخ محمدباقر در بیرجند همهروزه به تدری فقه و اصویل مویپرداخوت و از ایون رهیوذر گوروه بسویاری از
فضالی قاین و بیرجند را در دامان خییش پروراند هه برخی از ایشان یبارتند از:
آیت اهلل حاج شیخ محمدحسین آیتی صاحب بهارستان و مقامات ابرار هه ایشوان فرزنود معظوملوه بیدنود و شورححالشان گذشت.
آیت اهلل شیخ جیاد یارفی بیرجندی ،از یلمای فاضل و مبارز بیرجند است هه در  6626ه.ش6262/ه .بودنیا آمود؛او در جریان هشف حیا دوره رضاخان بارها با افشاگری و سخنرانیهای آتشین بوه ضود هارهوای او پرداخوت او
مدتی نیز س رپرسوتی مدرسوه یلمیوه معصویمیه را بوه یهوده داشوت و بوه تربیوت روال و فضوال هموت گماشوت
(رضایی)161 :6286،
 آیت اهلل حاج شیخ ابیالقاسم مدرسی هه از یلمای معروف بیرجند بیدند و در زمان خیدشان جزو یلمای رراز اولبیرجند و جزو اامه جمایت بیدندو میرد ایتماد و ارمینان بیشترین افراد از متدینین و یارفین بیدند.
آیت اهلل شیخ غالمرضا محیری معروف به فاضل؛ ایشان نیز فرد بسیار با تقیایی بیدند هوه از تألیفوات ایشوان یکوی«تفسیر سیرهی حمد» است و دییری هتا «چهل حدیو» هه هیچکدام به رب نرسیده و به صویرت نسوخه خطوی
میجید میباشد .ایشان همهروزه صبل در منزل خیدشان جلسهای داشتند هه یدهای از بازاریوان و موردم یوادی یو
سایت به ینیان استفاده از محضر ایشان حضیر پیدا میهردند.
این دو فرد از شاگردان شیخ محمدباقر یعنی حاج شیخ ابیالقاسم مدرسی و آیت اهلل شیخ غالمرضا محویری معوروف
به فاضل به درجهی اجتهاد در بیرجند رسیدند هه این امر از امتیوازات شویخ محمودباقر بوه شومار مویآیود (دیوانی،
اسماییل ،مصاحبه).
شیخ محمد یلی دیانی :محمدیلی دیانی فرزند هربالیی حسن در 6621ه.ش6261/ه .در خانیادهای موذهبی واقودر بیرجند متیلد شد و از هفت سالیی آمیزش قرآن و هتب اخالقی و دینی را شروع هرد؛ ایشان در ضومن هوار بوه
فراگیری قراات و یلم تییید و صرف و نحی در نزد اساتید زمان پرداخت؛ او در مدرسه یلمیه معصیمیه نزد مرحویم
حاج شیخ محمدباقر گازاری و حاج شیخ غالمرضا فاضل تدری هرد و از بزرگان زموان خوید گشوت ،هتابهوایی از
ایشان باقیمانده هه شامل تعدادی نسخه خطی ،و چاپی است (یلیزاده بیرجندی.)661 :6286،
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یالوه بر این افراد برجسته ،شیخ محمد باقر صدها یالم و رلبه را در منطقه تربیت هرده و نقش مؤثری در تبودیل
آن به یکی از منار مذهبی داشته است .شیخ محمد باقر بالغ های بسویاری بور آثوار محققوین و نییسوندگان دارد از
جمله بالغ ایشان بر نزههالقلی سیستانی.منظیر از بالغ در اینیا ارالع رسانی به دییران در جهت آگاهی یافتن بور
هاری هه نییسندهای انیام میدهد میباشد.
-5تالیفات
از آیت اهلل شیخ محمد باقر آیتی هتابها و رسالههایی در رشته هوای مختلوف یلویم اسوالمی همچوین فقوه و اصویل،
حدیو ،تفسیر ،تاریخ ،هالم ،رجال و درایه،قراات و تییید و شعر و اد برجای مانده هه اهثر آنها به خوط شوریفش
در هتابخانه آیت اهلل العظمی مریشی نیفی میجید است .این آثار با تیجه بوه میضییاتشوان در زمینوههوای مختلوف
دستهبندی شده است و یبارتند از:
الف)فقه
شیخ محمد باقر در بیست و دو سالیی به امر میرزای شیرازی دست به تألیف فقهی وثیقهالفقهاء زد و میرد تحسین و
تشیی قرار گرفت .او به اندازهای در فقه چیرهدست بید هه به گفته فرزندش ،ایشان مویفرموید :از بورای مون میسور
است بدون مراجعه به هتب ،مهمات فقه را از رهارت تا دیات با اشاره به فتاوای معظم فقهاء در هور مسوأله بنییسوم.
هتابهای فقهی ایشان یبارتند از:
 -6وثیقهالفقهاء :این هتا شرح بزرگ و استد لی تبصره المتعلمین یالمه حلی اسوت ،در دو جلود نیشوتهشوده و
گییووا ناتمووام مانووده اسووت ،و خووید شوویخ محموود بوواقر موویگییوود هووه انهووا اول مووا صوونفته موون الفقووه
(تهرانی،6226،ج61؛ .)662این هتا نشاندهندهی درجهی اجتهاد اوست و در سن بیست و دو سالیی نیشوته
و به ریری هه مشخص می شید اولین تألیفی بیده هه ایشان داشته است نسخه خطی آن این در هتابخانه آیت
اهلل مریشی میجید میباشد (مریشی.)60 :6161،
 -6یین الباصره فی شرح التبصره  :شرحی است بور هتوا فقهوی تبصوره یالموه هوه ناتموام مانوده اسوت (سوعید
زاده.)116 :6211،
 -2رساله الفرضیه :در مسأله «ییل و تعصب» و رد بر یامه نیشوته شوده و نسوخه اصول آن در هتابخانوه آیوت اهلل
مریشی میجید میباشد (مریشی.)66 :6161،
 -1منیزات المریض :در میرد اینکه منیزات از اصل ترهه میت خارج میشید (همان.)60:
 -1میم المساال :هه فقه به زبان فارسی میباشد.
 -1رال الحاهم زوجه الغااب :این هتا نیز در میرد مساال فقهی میباشد هه در آن مییز رال بورای زنوی هوه
همسرش غایب باشد پ از چهار سال صادر میشید.
 -2صاله الیمعه :شیخ محمد باقر قاال به وجی یینی نمواز جمعوه و وجوی جمو بوین آن و نمواز هور بوید
(همان.)60:
 -8نصل ا ستغاثه فیالمالیین الثالثه  :این هتا به زبان فارسی و در بیان احکام فقهی و مضرات افیین و دخانیات
و تراشیدن ریش و حرمت شرا است هه مؤلف با اسوتفاده از آیوات قورآن و روایوات پیوامبر و اهول بیوت و
همچنین مباحو پزشکی این سه امر را حرام ایالم میفرماید .این هتا مشتمل بور سوه اسوتغاثه اسوت .نصول
ا ستغاثه به معنای نصیحت و فریادرسی میباشد .این رساله اینیینوه آغواز مویشوید«:الحمودهلل رافو درجوات
العالمین فیا فا و صلی اهلل یلی محمدالمبعیث لتتمیم مکارم ا خال و یلی آلهالعز الکرام و اصحابه التابعین
الفخام...و بعد این چند هلمهایست میسیم به نصلا ستغاثه منالمالیین الثالثه هه بیهت امتثوال امور حضورت
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جبار و حدیو رسیل مختار صلی اهلل یلیه و آله بر قلم این قاصور تبوههوار محمودباقر بون محمدحسون نزیول
البیرجند جاری شد( »...بیرجندی{،بی تا} )6:این هتا به صیرت نسخه خطی در هتابخانه ملی ایوران میجوید
میباشد و شامل  18برگ میباشد.
 -1الرجعه فی النکاح :این هتا مختصر به یربی نیشته شده است و در میرد بازگشت به زندگی زناشییی پ از
رال میباشد هه با تیجه به شرایط زمانه نیاشته شده است و شامل  21برگ میباشد و نسخه خطی اصول آن
به شماره  2160در هتابخانه آیت اهلل مریشی میجید میباشد (آیتی گازاری{،بی تا}) هفتوه مویشوید هوه ایون
هتا جزء دوم رساله ایسار میباشد.
 -60جووام الفقووه :هتووابی اسووت در فقووه و بووه زبووان فارسووی موویباشوود در اجیبووه المسوواال (مریشووی60 :6161،و
تهرانی،6226،ج.)11 :1
 -66حاشیه بر جام یباسی
 -66زهرالریاض :تعلیقهای بر ریاض المساال در فقه میباشد (سعیدزاده.)111 :6211،
 -62تزویج البکر  :در اثبات اینکه هر ی از پدر و جد و یت استقاللی در تزویج باهره دارند (مریشی.)60 :6161،
 -61ازاحه الربیه :در وجی نماز جمعه در زمان غیبت ،هه ایشان خیدشان همه هفته آن را ادا میهردند و در زموان
غیبت امام زمان نماز جمعه را واجب میدانستند.
 -61رساله ا یسار :این اثر به زبان یربی است ،دربارهی مردی هه نمیتیاند یهدهدار مخارج زن خید باشود .ایشوان
در این رساله فقر را مییز فسخ نکاح دانستهاند .این رساله مختصر در ماه رجب  6210ه6201/ .ه.ش توألیف
یافته و نسخهای از آن به شماره  2160در هتابخانه آیت اهلل مریشی میجید میباشد (مریشی.)1 :6161،
 -61ارث الزوجه و الحبیه
 -62اجیبه المساال الیارده من ماوراءالنهر
 -68رساله ای در جهاد هه به زبان فارسی تألیف شده و نسخه خطی آن در هتابخانه آیت اهلل مریشی است.
 -61ایضاح الطری لمن اراد الدخیل فی العلم ا نی  :این نسخه مربیط به قرن چهاردهم میباشد به زبان یربوی و در
میرد فقه می باشد و در چند برگ آخر یادداشتی در شرح حدیثی به نقل از هتا تیحید شیخ صدو و یادداشتی بوه
نقل از میلی یلی هنی در جیاز و یدم جیاز ایطاء مال امام به فقراء غیر سادات و اهرا مقداری از آغاز شرح مؤلوف
بر تبصره فی الذهر آمدهاست و در برگ آخر یادداشتهای متفرقه به خط مؤلف بوه سوال 6222ه6611/ .ه.ش آموده-
است.
ب)اصول
 -6ایضاح الطری و فص العنی  :این هتا در محاهمه بین اصیلیین و اخباریهاسوت و اینکوه هور اصویلی صوحیل،
اخباری است و هر اخباری صحیل ،در یمل اصیلی است و میتهد در استنباط هم به اصیل و هم به اخبار نیواز دارد.
مؤلف در این هتا سعی دارد بین اخباریی ها و اصیلی ها راهی مسالمتآمیز پیشونهاد و بوین ایون دو گوروه الفتوی
اییاد هند .شیخ محمد باقر این هتا را در سامرا نیشت و بر میرزای شیرازی یرضه داشت هه میرد پسوند وی قورار
گرفت .نسخهی خطی آن بوه شوماره  2168در هتابخانوه آیوت اهلل مریشوی میجوید مویباشود (مریشوی 1 :6161،و
تهرانی،6226،ج.)111 :6
 -6حاشیه معالم ا صیل.
 -2قطر ا مطار لمن اراد ا ستنباط من هتب ا خبار.
 -1التحفه الغرویه  :تغریرات بحو اصیلی استادش یالمه شیخ تهرانی است (مریشی)66 :6161،
 -1شرح هتا تهذیب ا صیل یالمه حلی :این هتا به صیرت ناقص نیشوته شوده اسوت و نسوخهی اصول آن در
هتابخانه آیت اهلل مریشی میجید میباشد (مریشی)66 :6161،
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ج)حدیث
 -6رساله فی فضیله العلم و العلماء العالمین :به فارسی نیشته شده و نسخهی خطی آن در هتابخانه آیت اهلل مریشوی
میجید میباشد.
 -6نظم حدیو هساء :این هتا در  6212ه6206/ .ه.ش به چاپ رسیدهاست و همچنین در هندوستان نیز بوه زبوان
اردو ترجمه و منتشر شده است (سعیدزاده)111 :6211،
 -2ترتیب اخبار التهذیب و ا ستبصار،والمقنعه و الکافی  :در این هتوا روایواتی را هوه مشوایخ ثالثوه در غیور بوا
مناسب خید آوردهاند ،مؤلف آن را به جای خییش بازآورده است(مریشی.)60 :6161،
 -1تصحیل وساال الشیعه :او به هم دو نفر از رجال قهستان ،آقوا حسوین و محمودباقر ربسوی ،وسواال الشویعه را
تصحیل نمید (سعیدزاده.)111 :6211،
د)تفسیر
 -6آیات ا حکام :این هتا فقه قرآن است هه در شیال 6611ه6618/ .ه.ش و گییا در نیف نیشته است و نسخه-
ی آن به شماره 2161/6در هتابخانه آیت اهلل مریشی میجید میباشد(تهرانی،6222،ج)12 :6
 -6تفسیر قرآن الکریم هه ناتمام مانده است.
ه)کالم و عقاید
 -6اهفاء المکااد فی اصالح المفاسد :در ابتدای این هتا آمده است« :بسم اهلل الرحمن الرحیم الحمدهلل ر العالمینی
الصلیه والسالم یلی محمد و اله الطاهرین و لعنه اهلل یلی ایدااهم اجمعین الوی یویم الودین و بعود مطلو شودم بور
شکایت تی ایدک اهلل تعالی از غلبه فساد بر اهل زمان و انحوراف بسویاری از شواهراه اتقوان و ایموان و متابعوه حوز
شیطان و اهل هذیان از هسانیکه غالب شده است بور ایشوان حوب توراا و نیول شوهیات از بیودینان و گفتوی هوه
مخصیص از آنفرقه بارله فرقه اله مضله صیفیه سبب مهلکه و فسواد شوده از بورای بسویاری از ضوعفاء و  »...ایون
هتا به زبان فارسی میباشد و در جیا فرقه صیفیه گنابادیه یا نعمت اللهیان میباشد و بوییژه در رد موال سولطان
گنابادی صیفی همیصر شیخ محمد باقر میباشد .این هتا در سال 6261ه.ش6212/ه .در  620صوفحه بوه چواپ
رسیدهاست(بیرجندی)6-2 :6261،
 -6الرد یلی الشیخیه :این هتا ناقص است و مؤلف میف به اتمام آن نشده اسوت و هماننود هتوا اهفاءالمکااود و
اصالح المفاسد در رد بر صیفیه نیشتهشدهاست (تهرانی،6222،ج)602 :60
 -2صمصامالمهدوی :این هتا ردی بر مالخان فاضل هروی یا هراتی است هه فتیی به رجم روافض(شیعیان) داده-
بید هه گییا همان مال شم هراتی خان مال خان است و استاد شیخ محمدباقر آقا سید ابیرالب هوم ردی بور هتوا
وی نیشتهاست (تهرانی،6222،ج88 :61و سعیدزاده)116 :6211،
-1لبالخطا فی رد شبهات اهل الکتا  :این هتا به زبان فارسی است و اینیینه آغاز میشوید«بسوم اهلل الورحمن
الرحیم و به نستعین الحمدهلل و سالم یلی یباده الذین اصطفی اما بعد این رسالهایست میسیمه بلوبالخطوا فوی رد
شبهات اهل الکتا هه برای تسهیل امر بر رال مبتدی وجیبا بحکم اذا هرت البدع فلیظهرالعوالم یلموه وا فعلیوه
لعنه اهلل بر قلم مبارک رقم افقر یباد محمدباقر بن میلی محمدحسن نزیل بلده بیرجند صانها اهلل ین المحدثان جواری
گردید بطری سؤال و جیا وهلل المیف للصیا امید آنکه داییان ملت فخیمه و دولت قییمه بنظر انصاف و احتراز
از ایتساف به آن نظر نمایند ».این هتا شامل 11برگ میباشد و همانطیر هه ذهر شد به رری سؤال و جیا اسوت
هه شیخ محمدباقر آن را در رد بر شبهات اهل هتا نیشتهاست (بیرجندی{،بی توا}؛)6نسوخه اصول ایون هتوا بوه
شماره  2166در هتابخانه آیت اهلل مریشی و نسخه دییری از آن در هتابخانه ملی تهران میجوید مویباشود.این هتوا
جزو هتب مهمی است هه در بحو نخستین رویارویی اندیشه گران در مبارزه با اهل هتا از آن نامبورده مویشوید و
جزو هتب مهم در این زمینه معرفی میگردد (جعفریان)611 :6211،
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-1رسالهای در رد بابیه و بهاایه:این هتا
میجید میباشد.
-1نیرالمعرفه :در اصیل دین و شامل  1قطب و ی خاتمه و هر قطبی چندین فصل دارد؛ مبواحثی پیراموین تیحیود،
امامت ،نبیت و معاد میرد تیجه شیخ بیده و بررسی شده؛ خاتموه هتوا دربواره سلسوله مشوایخ اوسوت و زنییوره
روایت وی هه در  61رمضان 6261ه6612/ .ه.ش تألیف شده ،این هتا به زبان یربی و نسوخهای از آن بوه شوماره
2101در هتابخانه آیت اهلل مریشی میجید است (تهرانی،6222،ج 222: 61و مریشی.)60 :6161،
-2فصل الخطا  :در اثبات نبیت خاصه از هتابهای آسمانی است (مریشی.)60 :6161،
 -8بدایه المعرفه :در اصیل دین،هه مؤلف ،آن را در شهر سامرا به هنیام تحصیل نیشته ،و نسخهای از آن بوه شوماره
2161/6در هتابخانه آیت اهلل مریشی میجید است (تهرانی،6222،ج.)11 :2
و)تاریخ
 -6بغیه الطالب فیمن رأی ا مام الغایب یلیهالسالم :این هتا به زبان فارسی میباشد و اینیینه آغاز میشوید «:بسوم
اهلل الرحمن الرحیم الحمداهلل لذی نیر قلیبنا بمعرفه ا مام الهمام القاام والصمصام التبار المنتقم المحیی ین ابصوار
ا غیار واما بعد چنین گیید قاصر از نیل معالی و مفاخر ابن المیلی محمدحسن القاینی محمدباقر نزیول بیرجنود ثبتوه
اهلل یلی میا ت اولیااه و البرااه من ایدااهم ایدااه یلیهم لعاان اهلل هه بعضی از برادران ایموانی و اخوالء روحوانی از
این حقیر فانی خیاستار شدند تا اشخاصیکه بر و دت با سعادت غیث زمان و خلیفه الرحمن نیراهلل ا هبر و سوراجه
ا زهر سیف اهلل ...در این یالم ارالع یافتند و بشرف لقاء آنیجید مسوعید فوااز شودند و در رد بور هسوانیکه ادیوای
مهدویت داشتند و میسیم شد به بغیه الطالب فیمن رأی ا مام الغااوب( ».بیرجنودی .)6-2 :6216،ایون هتوا شوامل
مطالب گیناگینی در این راستا است هه برخی از آنها ذهر میشید :مقدمه در با توألیف هتوا  ،هسوانی هوه ادیوای
مهدویت هردند ،ا هارات بهاایان در میرد حضرت مهدی و رد آنها ،حوال سوید محمود نویربخش ،اخبوار در هویر
حضرت مهدی از هتب یامه ،در یالام هیر آنحضرت ،ذهر برخی از معیزات حضرت مهدی ،در اثبات امامت اامه
هدی یلیه السالم ،در مذمت فرقه بابیه ،ذهر هذابین قبل از هیر حضرت حیه یلیه السوالم ،ذهور هسوانیکه خودمت
حضرت حیه رسیدند ،بعد از این مؤلف یلمای قاین را ذهر میهند هه معتقد به وجید امام غااب بیدند و بعود از آن
یلمای قاین و بیرجند هه صاحب هتا بیدند را ذهر میهند و بعد از آن یلمای همنام و معاصر با خید را ذهور موی
هند و خاتمه هتا نام مؤلف و نسب او ذهر میشید ،این هتا در 6216شمسی درمشهد در مطبعه خراسان به چاپ
رسیده است و چاپ آن سربی میباشد.
 -6تذهره الطالب :به زبان یربی میباشد و ترجمه همان بغیه الطالب اسوت و نسوخهای از آن بوه شوماره  2162/6در
هتابخانه آیت اهلل مریشی میباشد (مریشی)60 :6161،
 -2الدره البیضاءفی نبد من احیال اصحا الکساء :به زبان یربی میباشد ،درباره شرح احیال پنج تن آلیبا میباشود
و نسخه خطی آن به شماره  2161در هتابخانه آیت اهلل مریشی میجید است (تهرانی،6222،ج 16 :8و مریشی.)60:
 -1الکبریت ا حمر فی شرااط المنبر :این هتا از مشهیرترین هتب شیخ محمودباقر بوه شومار مویرود و مکوررا در
ایران و هند به چاپ رسیدهاست  .این هتا به زبان اردو نیز ترجمه شوده و در 6212ه6206/ .ه.ش در هنود چواپ
شده است و یکی از مهمترین هتابها در میضیع آدا منبر به شمار میرود .این هتا از سه بخش تشکیل شدهاست،
بخش نخست هتا درباره شرایط خطابه میباشد ،بخش دوم هتا سی نمینه از خطابههای میرد قبیل مؤلف اسوت
و بخش سیم نیز رسالهای خیاندنی در شرح احیال حضرت ابیالفضل العبواب یلیوهالسوالم مویباشود هوه رسوالهای
جداگانه محسی میشید .یکی از ویژگیهای هتا هبریت ا حمر بررسی هتابهای مقتل و نقد برخی ناهنیواریهوا
در حیزه نقل مقاتل و ذهر مصااب اهل بیت یلیهالسالم است .در بخش آخر هتا نیز زندگینامه شیخ محمدباقر بوه
صیرت مختصر آمدهاست .چاپ اول این هتا در روز دوازدهم ذیالقعده 6220به اهتمام الحاج شویخ محمدحسوین
به زبان فارسی مویباشود و نسوخهای از آن در هتابخانوه آیوت اهلل مریشوی
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جمالالدین الخیانساری چاپ شده و شامل 221صفحه میباشد (بیرجندی .)1 :6220،در رابطه بوا ایون هتوا ا هوار
نظرهایی شده است از جمله گفته شهید مرتضی مطهری میباشد هه در جلد  6از هتا حماسه حسینی بیان مویدارد
هه :مرحیم حاج شیخ محمدباقر بیرجندی محدث هه مرد بسیار فی العادهای بیده است ،محدثی هوه در فون خویدش
متبحر بیده و حافظهای بسیار قیی داشتهاست .مرد باذو و بسیار باشیر و حرارتی و با ایموانی بویدهاسوت؛ معموی
هتابهایش خی است مخصیصا هتابی در میرد منبر نیشتهاست هه فی العاده خی است ،در ایون هتوا راجو بوه
و ایف اهل منبر سخن گفتهاست او در این هتا شروری را برای خطیب و روضهخیان میآورد؛ مثال اینکه روضوه-
خیان باید خلیص نیت داشتهباشد و روضه هه میخیاند به رم پیل نباشد و چقودر یوالی در ایون میضویع بحوو
هردهاست .شرط دییر صد و راستی است و دراینیاست هه میضیع راستگفتن و دروغ گفتن تشریل شده و انیاع
دروغها را چنان بحو هرده هه من خیال نمیهنم در هیچ هتابی درباره دروغ و انیاع آن به اندازهی این هتوا بحوو
شدهباشد و شاید نظیر ایون هتوا در دنیوا وجوید نداشوته باشود ،یییوب ایون مورد تبحور از خوید نشواندادهاسوت
(مطهری.)61 :6226،
 -1مکین ا ساب فی احیال می نا ابیالفضل العباب :این هتا جزء سیم از هتا هبریت ا حمر فوی شورایط منبور
میباشد هه مؤلف بعد از حمد و ثنای الهی میگیید هه «:و بعد بدان هه این جزء سیم است از هتا هبریوتا حمور
فی شرایطالمنبر هه جاری شد بر قلم مبارک رقم احقر یباداهلل محمدباقر بن محمدحسن القاینی نزیولالبیرجنود یفوی
اهلل ینه مخصیص میداشت بذهر انچه متعل است باحیال خیر منال سیدنا و می نا زینالصالحین ابیالفضل العباب و
این جزء به نام مکین ا ساب فی احیال ابیالفضل العباب سالماهلل یلیها میباشد »...ایون هتوا بوه فارسوی اسوت و
شامل  1میل میباشد :میل اول در بیان وجی محبت اهلبیت و اثبات آنکه اختصاص به اامه معصیمین ندارد
و شریکست در آن می نا ابی الفضل العباب؛ میلو دوم در نسوب بورادران و خویاهران و او دان حضورت اسوت؛
میل سیم در اسم و هنیه و القا و مناقب آن جنا است؛ میل چهارم در ذهر اخبار مأثیره در فضل ابیالفضول
سالم اهلل یلیها و بعضی هرامات بر زمینه آن سرور است؛ میل پنیم در میض دفن ابیالفضول و امویر متعلقوه بوه
زیارت او و در پایان هتا نیز قصیدهای از مؤلف هتا آمدهاست .این هتوا بوه اهتموام حواج شویخ محمدحسوین
جمالالدین خیانساری در هتابخانه ایران در  6220در روز دوازدهم از ماه ذیالقعوده (6681ه.ش) در مطبعوه جنوا
مستطا آقا میرزا یلی اصغر به چاپ رسیده است ،این هتا شامل  626برگ میباشد (بیرجندی.)6-1 :6220،
 -6مفتاحالفردوب  :در مقدمه این اثر مؤلف پ از حمد و ثنای الهی چنین میگییدهه «:اما بعود چنوین گییود بنوده
حقیر قاصر محمدبن حسن المدیی بالباقر نزیل البیرجند هه چین اخبار بکاء و ابکاء مقید است به یلی ما اصوابنا
و هتب متأخرین میعی ت زیاد دارد هه در میال اامه راهرین سالم اهلل یلیهم و یلماء راشدین خیانده نموی-
شد لهذا بخارر فقیر رسید هه مقتل را خالی از حشی و زاید بنییسد اگرچه این زمان چنانچه ولوی رحمون یلیوه
ا ف التحیه و الرضیان خبر به آن داد چنان است هه مخفیتر از ح و اهرتر از بارل چیزی نیست و هسوادترا
از هتا خدا یزوجل و اخبار رسیل و اامه هدی هرگاه تغییر داده نشید و در احتراز آن هرگاه تحریوف شوید و
بدروغ مخلیط شید نه لیکن چین فرمیده هه جزاء نیت است نه بعمل دییوران ،تصومیم یوزم نموید و قلیلوی از
اخبار صحیحه در ویظ و فضایل و مصااب آل اهلل در تحریرآورد و مرتب گردید بر سه فردوب و میسیم شد به
مفتاحالفردوب؛ الفردوب اول شامل پنج قصر یا پنج بخش میباشد :القصر ا ول من فردوب ا ول در مدح یقل
و ذم جهل و بعض تحقیقات در معنای ایندو و تفاوت اشخاص؛ القصر الثانی :در وجی تمس به قرآن و اهول
بیت و قلیلی از اخبار آن از رری یامه و خاصه؛ القصر الثالو :در مذمت اخذ یلم از غیر اهل بیت و یودم قیوام
حیتیه به آن؛ القصر الراب  :در فضیلت اهل یلم و صفت شریفه خیف از خداوند یزوجل هه زمه یلم اسوت و
ذهر خیف انبیاء و اولیاء؛ القصر الخام  :در آنچه اهتمام به آن بیشتر شوده اسوت یلویالخصویص بور یلمواء از
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هه ان جهواد اهبور اسوت و سوخت تور

تصحیل نیت قربت در یبادات و احتیاج آن به میاهدت و مراقبت نف
است از ریل جهاد هما فی هالم النبی و الیصی.
الفردوب الثانی :در اثبات امامت حضرت حیوه اهلل یلوی جمیو الخالیو حبیوب اهلل و حبیوب رسویله محبوی
العالمین ابی یبداهلل الحسین ارواحنا فداه بالخصیص بطری یامه و خاصه زیاده بر آنچوه از پویش معلویم شود و شور
ذمهیی از معیزات و مکارم اخال آن سرور و واقعهی رف به ررزی هه اصل در این با و اقر بقبویل اسوت و
در یالم رویا در سفر زیارت اشاره بنیشتن آن فرمیدند.
الفردوب الثالو هه در آن ده میل است؛ میل ا ول :در ذهر بعثت حضرت خاتمالنبیین صولیات اهلل یلیوه و
آله اجمعین و بعض فضایل و معیزات آنحضرت و شهادت حمزه سیدالشهداء .میل الثانی :در شمهای از معیزات
حضرت رسیل(ص) و وفات آن ساحت اییاد یلیه و یلی آله السالم الی ییم التنواد .میلو الثالوو :در پوارهای از
مکارم اخال آنینا و دیدن ستمهای بسیار بعد از بعثت .میل الراب  :در آنکه آنچه واق شد در امم سابقه در این
امت واق میشید و بعض مناقب سیدهالنساء و لمهاییکه برآن مخدره سالم اهلل یلیها و یلی ابیها وارد آمود .میلو
الخام  :در باقی آنچه در امم سابقه و نظاار آن در این امت واق شد و حکایت فدک و ییالی و بعض ستمها بور آن
معصیم و ذهری از میل یزید لعنه اهلل .میل السادب :در فضیلت ماه رمضان و شوهادت امیور المؤمنوان .میلو
الساب  :در ذهر بعض فضایل ممتح ن حضرت امام حسن یلیه آ ف الرضیان و شهادت آن سرور .میلو الثوامن :در
فضیلت هظم غیظ و صبر بر تحمل بالء و شهادت حضورت اموام میسوی یلیوهالسوالم .میلو التاسو  :در فضویلت
تحصیل مقام رضا و شهادت امام رضا .میل العاشر :در ذهر برخی از متعل به امام ثانی العشر الحیه المنتظر ییول
اهلل؛ این هتا به زبان فارسی و با تالش حاج مال حسین آقای رشتی و آقای حاجی آقا غالمرضا تواجر بیرجنودی در
رهران در مطبعه مبارهه اسالمی در 6216ه6266/ .ه.ش در  268صفحه به چاپ رسیده است (آیتی گوازاری:6216 ،
)6-62
-2هرامات الحسینیه :این هتا مربیط به قرن چهاردهم و به زبان فارسی میباشد و در میرد امام حسوین (ع) نیشوته
شده است و نسخهای از آن در هتابخانه ملی ایران میجید میباشد.
-8وقای الشهیر و ا یام :این هتا به زبان فارسی میباشد و به شییه روز شمار حیادث مهم تاریخ پیامبران و تواریخ
اسالم را به رشته تحریر درآورده است .این هتا با تالش دو تن از تاجران بیرجنودی هربالیوی موال احمود قواینی و
هربالیی مال یلی بهدانی و به مباشرت آقای حسین زوار در چاپخانه اخیان هتوابچی در 6262ه.ش6211/ه .در 622
صفحه به رب رسیده است.
ز)اجازات و رجال و درایه
 -6ا جازه الیجیزه للدره الفاخر العزیزه  :این رساله اجازه روایی است هه آیت اهلل شیخ محمدباقر آیتی گازاری بورای
آیت اهلل مریشی در 6216ه6200/ .ه.ش در  26صفحه نیشتهاست و متن هامل آن به خط شیخ محمودباقر در هتوا
المسلسالت فی ا جازات نقل شدهاست .شیخ محمدباقر در این اجازه مبسیره یالوه بر بیان رور روایتوی خوید از
مطالب دییری نیز سخن گفتهاست هه یبارت است از :مختصری از بزرگان بیرجند و قاین ،نیواز بوه اجوازه روایوت،
فهرستی از آثار خید ،نکاتی در اهمیت یلیم رجال و درایه و بیان رر روایتی خوید از هتوب اهول تسونن .آیوت اهلل
مریشی درباره آن مینییسد«:احسن ما آلف فی هذا البا من حیو اشتمالها یلوی فیااود مهموه رجالیوه و تاریخیوه»
(مریشی،6161،ج .)61 :6قسمتی از این اجازهنامه در اینیا نقل میشید:
بسم اهلل الرحمن الرحیم و به ثقتی
الحمدهلل ذی القدرة القاهرة األزلیّة و العزّة الباهرة األبدیة ،مُبدع المکیّنات بغیر رویّة ،و میجد المبدیات مون الیلیّوة و
الخفیّة ،المنزّه ین میانسة البریّة ،و المقدّب ین المعاون فی القضیّة.
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ثم أفضل الصّلیات النامیات و أنمی التحیّات الزاهیات یلی أهمل الذّوات المقدّسة و أفضل النفیب القدوسیة و أضویء
شمیب سماء المعارف اإللهیة و أسنی برو ا نباء السماویة ،محمد المصطفی و یترتوه المرضویة ،فوی هول غودوة و
یشیة.
و بعد ،فلمّا أراد اهلل سبحانه حفظ الشریعة و أحکامها ،و صین الملة الحنیفة و إحکامهوا ،و هوان ذلو منیرواج بیجوید
البررة من العلماء و الخیرة من الفقهاء المیتهدین فی تحقی مباحثه و هشف معاضله ،المیودّین فوی تنقویل مسوااله و
حلّ مشاهله ،النافین ینه تحریف الغالین و انتحال المبطلین المبدیین و تأویل الیاهلین المبعدین؛ ففرض هفایوة یلوی
هافّة المسلمین من األنام و غیر اهل الزمانة فی ذوی األحالم تعرّف معالم األحکام و تعلیم شرای ا سوالم ،لمون هوان
دونهم ممن ینزجر با فهام ،و جعلهم قری اهرة و حییاج من الحیة الباهرة ،و أمناء یلی الحوالل و الحورام ،مبورّاین
ین النقایص و اآلثام ،و التارهین لهیاهم ،المطیعین ألمر می هم.
و هان ممّن منّ اهلل یلیه بذل الفضل العظیم و المنّ الیسیم ،األ فی اهلل ،األیزّ األفخم ،و المخدوم المعظّوم المکورّم،
العال م العامل ،العلم العلّام والحبر الخبیر القمقام ،زبدة الفضالء المحقّقین و نخبة الفقهاء المدقّقین ،هاشف اسرار اآلثوار،
مُبدع األفکار األبکار ،میمییة المحامد و الفیاضل ،جام ما شتّت مون الفضواال ،افتخوار السوادات الفخوام و العلمواء
ا سناد الکرام ،و من بخل بإتیان مثله اآلفا و األییام ،صاحب القیّة القدسیة و الملکة القدّوسیة ،التوی یُعود (؟) بهوا
یلی استنباط الفروع الشرییة من القیاید و األصیل األصیلة األصلیة ،البحور الخضوم الزاخور ،والوذی إذا ذهور العلمواء
الحکماء و الفقهاء الکرماء الیه تثنی الخناصر ،سیّدنا و سندنا السنیّ البهیّ ،السید شها الودین؛ ابون المرحویم المبورور
حیة ا سالم و یلم األیالم ،نسابة العترة الطاهرة شم الدین السید محمید الحکیم المریشی ،ابن نیرالدین یلوی بون
محمد بن ابراهیم  -خلیفة سلطان ،و بهذا األخیر وصف نفسه الشریفة بخطّه الشریف یلی هر حاشیة شویخ ا سوالم
یلی مختص ر التلخیص ،یظهر منه مزید تعشّقه (ره) بیم الکتب ،و هوذه للشوریفی یلوی سوب حاشویة والوده المیور
شریف یلی المطیّل ،حفظتها فی خزانة هتبی تیمّناج بما هتب یلی هرها :و هذا الفحل الیدّ للسیّد السند المستییر ،لوه
رساال و حیاش هثیرة ،قد أثنی السیّد فی سالفة العصر فی أییان العصر بلیغاج و قال :تیفی فی سنة ( 6011؟) و سوالفة
العصر الخالص من العنب ،اذا ایتصر و یقال له بالفارسیة« :شاه آ »  -ابن یبدالفتاح ابن ضیاءالدین محمد بون محمود
الصاد ابن محمد الطاهر ابن النیا السید یلی بن یالء الدین السید حسین الحسوینی المیسویی  -الشوهیر بسولطان
العلماء و سلطان المحقّقین ...الحااز قصبات السوب فوی جویدة التودقی و التحقیو و تحبیور التحریور و التقریور مو
ا ختصار ،یزّ السابقین والالحقین ،له (ره) حیاش یلی هتا من یحضره الفقیه ،جیّد ،و هی مکتیبوة یلوی نسوختی
المصحّحة القدیمة؛ و حیاشٍ یلی الروضة البهیة ،ربعت یلی النسخ ،أجید ما هتبیا یلیها م اختصارها؛ و حاشیة یلی
اصیل المعالم هذل ؛ و هتبتها لنفسی مستقلة فی أوان قرااتی الکتا المزبیر.
 -6الدرایه والرجال در سه جلد
 -2ذخیره المعاد فی ا جازه فالذ ا هباد :اجازهای است مفصل هه در 6211ه6206/ .ه.ش تألیف شده و بوه شوماره
 2168در هتابخانه آیت اهلل مریشی میجید است (تهرانی،6222،ج 61 :60و مریشی)60 :6161،
-1رجال قاین :این رساله به زبان یربی میباشد و حاوی شرححال  12نفر از یلموای قواین و بیرجنود اسوت هوه در
6211ه.ش 6281/ه .به همراه دو رساله رجالی دییر از سیی دانشیاه تهران به چاپ رسیدهاست ،این رسواله حواوی
 62صفحه میباشد (بیرجندی)6211،
-1الفیااد الرجالیه :پیرامین چهل فایده رجالی و ی خاتمه است .بدستیر آیوت اهلل مریشوی آقوای یبواب شوریعتی
خراسانی ،به خط نسوتعلی نسوخهای از آن تحریور هورده هوه بوه شوماره  6226در هتابخانوه ایشوان میجوید اسوت
(سعیدزاده)111 :6211،
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-1الفیااد الطیسیه والدروب الرجالیه :به زبان یربی و پیرامین رجال و درایه مویباشود و نسوخهای از آن بوه شوماره
 2161در هتابخانووه آیووت اهلل مریشووی میجووید موویباشوود  .ایوون هتووا در 6210ه6201/ .ه.ش تووألیف شوودهاسووت
(مریشی)60 :6161،
-2الفیااد الکا میه :هه همچنین به نام وجیزه المقال فی یلم رجال نیز خیانده میشید و رسالهایست در یلوم رجوال
هه در 6228ه6612 .ه.ش تألیف شده و نسحهای از آن به شماره  2161در هتابخانه آیت اهلل مریشی میجید میباشد
(تهرانی،6222،ج 11 :61و مریشی)60 :6161،
-8الفیااد المکیه
-1العیااد القرویه فی شرح الفیااد الغریه  :در سه جلد و شرحی بر هتا رجال استادش آقا سید ابیرالب قاینی است،
جلد اول آن به شماره 2102و جلد سیم به شماره  2108در هتابخانه آیت اهلل مریشی میجوید اسوت .ایون شورح بوا
ینیان قیله قیله است ،جلد اول آن تیسط محمدحسین بون ابویترا بیرجنودی قواینی در جمعوه نهوم ربیو الثوانی
6220ه6681/ .ه.ش هتابت شدهاست؛ در این هتا برخی از مشایخ و یلموای قواین آمودهاسوت (سوعید زاده:6211،
212و تهرانی،6222،ج216 :61و همان،ج.)211 :61
ح)قرائت و تجوید
-6شرح نظم اللئالی(نیشته میرزا ابیالقاسم قاری) :این شرح در مشهد مقدب در 6611ه6611/ .ه.ش باتمام رسیده و
پیرامین تییید قرآن است
-6القرااه و التییید (مریشی.)60 :6161،
ط)متفرقات
 -6سفینه القماش و مدینه الریاش :این هتا به زبان فارسی و یربی و دارای مطالب گیناگین هوه حواج شویخ بورای
سرگرمی نیشته و به سب هشکیل شیخ بهایی میباشود و شوامل 622بورگ مویباشود و نسوخهای از آن بوه شوماره
2101در هتابخانه آیت اهلل مریشی میجید میباشد.
-6جنگ :هه گییا نسخهای دییر از همان سفینه القماش است و به شماره  2166در هتابخانه آیت اهلل مریشی میجید
است (مریشی.)60 :6161،
 -2الکشکیل فی مستطرفات المعقیل والمنقیل :حاوی نکات مختلف یلمی ،فلسفی و غیره میباشد
ی) اخالق و ادعیه و زیارات
-6ا خال  :به زبان فارسی است ،نسخهی آن به شماره  2161/1در هتابخانه آیت اهلل مریشی میجید است.
 -6الرساله الرجبیه :به زبان فارسی میباشد ،در تشیی به زیارت مشاهد مشرفه ،مرقد مطهر امام رضا در ماه رجوب و
شرح زیارت رجبیه و جامعه صوغیره مویباشود هوه در 6211ه.ش6210/ه .در سوه فصول بوه چواپ رسویده اسوت
(تهرانی،6222،ج.)616 :60
-2سیر و سلیک :در هیفیت تحصیل و یمل نیشته شده است.
-1فاههه الذاهرین  :در مقدمه این اثر مؤلف سبب نیارش آن را چنین بیان میهند«:پ این رسواله را وضو هوردم در
بیان اوراد و ادییه مختصره هه غالب ییام بتیانند به آن قیام نمایند و به سبب اشتغال به آن زبوان خوید را از هورزه و
لغیگییی نیاه دارند و این قاصر در ثیا با ایشان شری باشم هه ( الدال یلی خیور هفایلوه) و انیوام آن در ضومن
مقدمه و دوازده با به یدد اسامی مبارهه میمینه اامه راهرین مصیر گردید ».....و بعد مؤلف از مناب معتبری هوه در
نیارش هتا از آنها بهرهبرده نام می برد؛ این هتا بوه هموت جموال الودین خیانسواری مشوهیر بوه هتوابفروش در
سال6222ه.ش6221/ه.ش در تهران در  222صفحه به چاپ رسیده است (بیرجندی.)6222،
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-1منیی المستییر :این هتا
قمی{،بی تا}.)11:
ک)شعر و ادب
شیخ محمد باقر آیتی یالوه بر مقام رفیعش در یلیم اسالمی ،ادیب بلند پایهای بید هه به یربی و فارسوی شوعر موی-
سرود و به صافی و یاصی تخلص میهرد و دییان شعرش قریب دوهزار بیت است و برخی از هتابهای ادبوی ایشوان
یبارتند از:
 -6دییان اشعار:تیسط فرزندش آیت اهلل شیخ محمد حسین آیتی گردآوری شدهاست هه نمینوهای از آن اشوعار در
اینیا نقل میشید:
بر سر یهد و وفا آن بت ییار آمد
دولت فتل و فر تا هه مرا یار آمد
صبل امید مرا ویده دیدار آمد
شد چی رال مه رخشان من از پرده غیب
هه بناگه ز درم قاصدی از یار آمد
سحری بهت بدم وز غم هیران نا ن
وز منی رسته تی را مژده دلدار آمد
هی خزان گشته بهار از رم غیر منی
تا هه امروز ز چه بر سر بازار آمد
سالها ییسف ما در چه و ما منتظریم
هز هیا خار زبینی گل بی خار آمد
من شدم واله و آشفته و از خید بیخید
رالب یطر خید از جیفه مردار آمد
بیالعیب اینست هه آندسته گل
هار ما در پی آن حکمت بسیار آمد
هاتف غیبم آواز چنین داد به گیش
حیف صد حیف هه جا در بر اغیار آمد
تی ز ماای و ز ما غافل و افتاده بدور
هاندر آن پرتی خیرشید نمیدار آمد (آیتی.)208 :6226،
هیهبت آینه قدرت شاهنشاه است
 -6ارجیزه فیالنحی( .انصاری قمی{،بی تا}.)11:
 -2قصیده راایه :آن را در 6611ه 6618/ .ه.ش به نظم درآورده ،راج به شفای مریضی در سامرا سوروده و در درب
میرزای شیرازی قراات نمیدهاست (فاضل قاینی نیفی.)62 :6280،
آثاری هه در زمینههای مختلف یلیم اسالمی نام بردهشد آنهایی است هه تا هنین برای شیخ محمد باقر آیتی شوناخته-
شدهاست ،و شاید ایشان هتابهای دییری هم داشته باشند هه و یا هنیز شناسایی نشده باشد .به هر حال این آثار موی-
تیاند در راه ایتالی فرهنگ تشی گامی بلند باشد و همچنین در راه شوناخت یلموای منطقوه بیرجنود و آرای فقهوی،
مذهبی آنان و خدمات ارزشمندی هه ارااه دادهاند مفید واق شید.
در ردیف هتب ادییه قرار میگیرد و همانند هتب مفواتیل الینوان مویباشود (انصواری

نتیجه
آیت اهلل شیخ محمدباقر آیتی گازاری در سال  6621قمری در روستای گوازار از تیابو بیرجنود بوه دنیوا آمدنود و در
حیزه های یلمیه مشهد و نیف و سامرا به تحصیل پرداخوت و پو از هسوب درجوه اجتهواد بوه زادگواه خوییش
برگشت .شیخ محمد باقر تألیفات زیادی در زمینه های مختلف یلیم اسالمی دارد هه برخی از آنهوا از قبیول هبریوت
ا حمر فی شرایط المنبر از اهمیت ویژه ای برخیردارند .ایشان نقش زیادی در وضعیت اجتمایی و فرهنیوی منطقوه
ایفا نمید ،ایشان مسئیلیت رت و فت شرییات مردم را بریهده داشتند و همه روزه مراجعات زیادی به ایشان میشد؛
برخی از این مراجعات از ررف حکیمت محلی بید هه می-تیان از جمله آنها به مسأله هبه ناموه امویال امیور محمود
اسماییل خان به امیر محمد ابراهیم خان اشاره نمید هه در منطقه جنیال زیوادی برپوا هورده و سوبب اخوتالف میوان
خاندان حکیمتی و مردم شده بید اشاره هرد هه شیخ محمدباقر نیز در حل و فصل این جریوان نقوش یموده ای ایفوا
نمید و چین خید شاهد به وقیع پییستن هبه نامه بید آن را تأیید هرد .از آنیایی هه مهر و امضای ایشان بوه بیشوتر
امیر صحت می¬داد و مؤید آن بید ،میتیانست در حل و فصل این میضیع تأثیر بسزایی داشته باشد .در ایون دوران
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از منار مختلف و یت قهستان در امیر شریی و حقیقی و استفتاء به شیخ محمودباقر رجویع مویهردنود .یکوی از
منارقی هه مراجعات بیشتری داشت منطقه خیسف بید هه احترام زیادی برای شیخ محمودباقر قااول بیدنود و بیشوتر
امیر فقهی و اجتمایی خید را در نزد ایشان حل و فصل میهردند.
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