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فصلنامه ایران شناسی

 خاندان صدر در ایران

 
 
 

 انمحسن کمالی
 عمران، خاک و پی؛ دانشگاه تهرانآموخته دکتری مهندسی دانش

  شناسی و مهندسی زلزلهزلزله شگاهاستاد تمام پژوه
 

 چچککییددهه
امهام موسهی     اش بهه  ترین بیوت روحانیت شیعه است که نسب پدری یکی از اصیل ،خاندان صدر

مختله    منهاق  بیش از دو قرن پیش در اصفهان بنیان نهاده شد و تدریجاً در . رسد می (ع)کاظم
قهی  . رددگه  میبهه لبنهان و عهراق بهاز    اش  های تاریخی ریشه. ایران، عراق و لبنان گسترش یافت

سیاسهی   در زعامت حیات دینی، اجتماعی وبیش از هر بیت روحانی دیگر ونیم قرن گذشته  یک
حهوزوی و دانشهگاهی در     هفرهیخته شخصهیت  صدها همچنین . استین بودهآفر عالم تشیع نقش

در قهو    بارها جامعه تقدیم و  به صنعت، قب، اجتماع و سیاستهای علم، ادب، فرهنگ،  عرصه
رداخت هپه ادت هاسهارت، تبعیهد و شهه   ا هرا به های خود  ا و ارزشهباورهایبندی بر هپ  تاریخ هزینه

خدمات خانهدان صهدر     از پیدایش، تاریخ، گسترش و حوزهحاضر بر آن است تا   مقاله. استکرده
 .دست دهد بهمستند ایران گزارشی  در عالم تشیع و خصوصاً

 
  ممققددممهه  ((11

از دوسهت بزرگهوارم آقهای     داشتم، نگارشرا در دست  مشاهیر خاندان صدر، وقتی جلد دوم کتاب ها پیش سا 
جمعیت امروز شهر اصهفهان    عمده» :گفت. شنیدم که دقی  و لطی  بود ای دکتر سید محمدرضا بهشتی جمله

راسهتی خانهدان صهدر     بهه  «.خاندان صدر استآنها، یکی از  کهاز پیوند چند خاندان قدیمی و اصیل پدید آمده 
چهرا صهدر نامیهده شهد؟     مؤسسهش کیسهت؟   چه زمانی تأسیس شد؟ پیوندش با اصفهان چیست؟ کدام است؟ 

توزیهع جررافیهایی آن در ایهران و خهار  از آن چگونهه      دارد؟ در تاریخ هایی  چه ریشه؟ سبب اهمیتش چیست
 ؟ ؟ امروز چه جایگاهی داردآورانش کدام هستند دیگر ناماست؟ 
مقهاالت و  امها  . تهوان در ادبیهات یافهت    های فراوانی مهی  مقاالت و کتاب ،های خاندان صدر تک چهره تک  درباره
عنوان یک موضوع، بررسی و برای  ثبت شده که خاندان صدر را بهشماری در ادبیات  انگشتراستی  بههای  کتاب
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التدین دتدر    از استتاد ستید سترا     1ای ، مقالهنوشتهاولین . باشندارائه کردههای فوق پاسخ  همه یا برخی سؤال
حست  و    دربتاره »با عنتوان  ، انجمن مقدس ملی ادفهان  ول روزنامهؤ، مدیر مس1(ق1531-1121) عاملی جبل

مردان و بانوان خانتدان   های اول و دومِ نسلاز  تعدادینس   حال ومزبور شرح  مقاله. است «نس  خاندان ددر
این مقاله متأستفانه خیتی بتامی مانتد و  تا       . استثبت کردهتا اوایل دوران رضاخان با جزئیات مهم ددر را 
ل کتاب ، نوشتهدومین . نشد  5(ق1531-1171) اهلل العظمی سید حستن دتدر کتانمینی   تآی اثر تکملة امل  اممل
 نگتار  ا اواختر دوران رضتاخان   تتت انتدان دتدر را   خمشاهیر دیگر از برخی و نس  حال  این کتاب شرح. است
اهلل العظمتی ستید عبدالیستین    تاثتر آیت   الدین يف سلسللة ل  رلا  للاابینا  بغیلةکتتاب  ، نوشتته مین سو. استکرده
بتا  انتدان دتدر را   خمشتاهیر  افتراد بیشتتری از   حتال    کتاب مزبور شترح  .است 1(ق1577-1121) الدین شرف
بتانوان موفت      بته  نپترداختن نقص مهم دو کتاب اخیر، . استکرده ثبتی خورشیدسی   تا اواسط دههان، بشنس

 6(ق1531-1511)اثتر عممته میمتدبامر الفتت      3نسبنامهدوجلدی نوشته، کتاب  هارمین . خاندان ددر است
ختصر مشاهیر آنها، تتا  حال م کامل خاندان ددر را، شامل مردان و زنان، همراه شرح ۀکتاب مزبور نسبنام .است

هم و تهتای مت   رغتم ناففتته   اول، بته   کتاب اخیر نیتز ماننتد نوشتته   . استدست داده  هل شمسی به  اواسط دهه
-حجتت  اثتر  ل  الصلد اب ته، کتت توشتت تمین نتپنجت  .ا  نشتد تاند و  ت تامی مت تامعیتی کته دارد، خیتی بت   تج

 میمتیذی اطمعات و متعدد های حال شرح .است 7(ق1113-1517) ددر میمددادق سید والمسلمین االسمم
 .استداده پوشش ایران از خار  در را ردد خاندان بزرفان عمدتاً اما دارد،

ادبیتات، اعتم از   شتده در  فارستی و عربتی ثبتت   ار تآث  نگارنده طی پانزده سال فذشته تم  کرده تا مراجعه به
هتای فتوق را استتخرا      تاریخ شفاهی و میالعات میدانی، پاسخ ستؤال   همچنین با توسل به ؛شده و خیی ا 
، خانتدان دتدر    ۀستفرنام هتای   ، همچنتین کتتاب  مشاهیر خاندان ددراول، دوم و هجدهم کتاب  تمجلدا. کند

هتایی از ستؤاالت فتوق را پاستخ      کتدام بختش  ، هرخاندان ددر شعر دردوجلدی   و دوره روحانیون خاندان ددر
 .استخاندان ددر تا کنون   های نگارنده درباره یافته  آنچه در ادامه خواهد آمد،  کیده. استففته

  خخاانندداانن  ددددرر  ککدداامم  ااسستت؟؟  ((11
 113کته حتدود   روحانیت شتیعه استت   سادات موسوی و همچنین ترین بیوت  از ادیل« ددر»خاندان معروف 

 (ق1161-1125)اهلل العظمی ستید دتدرالدین موستوی عتاملی     تآی. در شهر ادفهان بنا نهاده شد سال پیش
ایران هجرت کترد و    ق از عراق به1116ؤسس خاندان ددر است که حدود سال م( 326-357: الف1526کمالیان،  )

  .رحل امامت افکندق در شهر ادفهان 1117پس از  ند ماه تومف در مشهد و مم، سال 
_____________________________________________________________________________

 .الدین است آما سید سرا   عاملی، برادرزاده د میمدعلی ددرادلی مقاله نزد جناب آمای دکتر سی  نسخه( 1
 .(116-113:  1526کمالیان،  . ک.ر)ی فرزند سید ددرالدین عامل( باشی متولی)عاملی  فرزند سید حسین ددر( 1
 .(33-31 همان، . ک.ر)فرزند سید هادی ددر فرزند سید میمدعلی موسوی عاملی ( 5
 .(111-113 همان،. ک.ر)فرزند بانو سیده زهرا ددر فرزند سید هادی ددر فرزند سید میمدعلی موسوی عاملی ( 1
 .شود اهلل نجفی ومع در مسجد نو بازار ادفهان نگهداری میآیت  ادلی هر دو جلد کتاب در کتابخانه  نسخه( 3
 .(137-133 همان،. ک.ر)فرزند آما نجفی فرزند سیده زمزم بیگم موسوی عاملی فرزند سید ددرالدین عاملی ( 6
 .(131-172همان، . ک.ر)فرزند سید میمدحسین ددر فرزند سید هادی ددر فرزند سید میمدعلی موسوی عاملی ( 7
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  ککهه  ببوودد؟؟  ممؤؤسسسس  خخاانندداانن  صصددرر  ((11--22
  در نیمیه  م تشیی  عالَ اصولی و رجالیِ یاعاظم فقهاخاندان صدر، از   سرسلسله ، مؤسس وسید صدرالدین عاملی

واقی  در جنیو     عامل نشین جبل شیعه  در منطقه. م این خاندان بودترین عالِ قرن سیزدهم هجری قمری و مهم
 عراق، همراه مادر و بیرادران  بیه    به صالح موسوی عاملیاهلل سید تپس از هجرت پدرش، آی. دنیا آمد به لبنان

دوران کودکی، نوجوانی، جیوانی و تصییی ت زیوزوی را در شیهرهای کیاظمین، کیرب  و نجی         . وی پیوست 
، خیوصاً میرزا مصمدمهدی شهرستانیکاظمی،  ، سید مصسن اعرجیآیات عظام سید مهدی بصرالعلوم. گذراند

غ نبیو   بیه  .تیرین اسیتادان  بودنید    مهیم  الغطاء و شیخ جعفر کاش ( ریاضصازب )زائری  سید علی طباطبایی
سیالیی  از سییزده دریافیت داشیت،    ،صیازب رییاض   ،اجتهادی که از استادش  ازهعلمی شهرت داشت و بنابر اج

ن  در اصیفهان  امعاصیر . آن شهر را گرما بخشید  علمیه  چهار دهه در اصفهان زیست و زوزهقریب . مجتهد بود
بیر آن   ،تالبته را در فقه، رجال و ادبیا و وی راآیات عظام سید مصمدباقر شفتی و میرزا ابراهیم کلباسی بودند 

مراج  بزرگیی در درو  خیارج  شیاگردی کردنید کیه آییات عظیام مییرزا مصمدهاشیم          . ندا هدو ترجیح داد
 آخیر عمیر  . انید  از آن جملیه  و سید اسداهلل بییدآبادی  مازندرانی، میرزا زسن شیرازی العلماء ، شری چهارسوقی

جایییاه فقهیی سیید      درباره. رخ در نقا  خاک کشید (ع)بازگشت، همانجا درگذشت و در زرم امام علی نج  به
در  ،الغطیاء و شییخ زسیین کاشیی     جیواهر صیازب   نجی  بازگشیت،    که وقتی بیه  اند صدرالدین عاملی نوشته

  نشستند و رفتارشان با وی، رفتیار شیاگرد در برابیر اسیتاد بیود      اد  و نزاکت می  درجیهیا منتهیی مصضیرش ب
 بیه  ها بصی  نمیوده و  سید گویی با تمامی طبقات فقها زندگی کرده، با آن»: در زق  گفته بود جواهرصازب 

کیه فقییه   درزیالی  وانیم؛خ ا فقیه میان رما خودم. استاهی یافتهها آگی آنلک فقهمس وز و جزئیات مذاق ورم 
 .(611: ال 1931کمالیان،  ) «.متبصر، ایشان است

  ففررززنندداانن  وو  ددااممااددههاا  ((22--22
 : (607-613 همان،) تیادگار گذاش به سید صدرالدین عاملی پنج فرزند پسر و ش  فرزند دختر از خود

 (532-506همان، ) (ق1201-1293) «آقا مجتهد»به  ید مصمدعلی صدرعاملی معروفس اهللتآی -1
 (177-53همان، ) (ق1911-1219)« الدعواتی مستجا »به  سید ابوالصسن صدرعاملی معروف اهللتآی -2
 (117-163:  1931کمالیان،  ) (ق1991-1267)سید زسین صدرعاملی  االس متزج -9
 (111-1/171: ال 1931کمالیان،  ) (ق1921-1262)الشریعه  خادمسید ابوجعفر  اهللتآی -1
  (291-193همان، ) (ق1995/-1265)العظمی سید اسماعیل صدر  اهللتآی -6
 (117:  1931کمالیان،  ) موسوی عاملی( اول)بییم بانو سیده فاطمه -1
 (111همان، ) بییم موسوی عاملیبانو سیده زهرا -0
 (119-112همان، ) (ق1975د ) م موسوی عاملیبییبانو سیده زبیبه -5
 (111همان، ) (ق1252د ) بییم موسوی عاملیبانو سیده زمزم -3
 (116-111همان، ) موسوی عاملی( ثانی)بییم بانو سیده فاطمه -17
 (111-116همان، ) بییم موسوی عاملیبانو سیده مریم -11
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آیات معظم شیی    :(975-913: الف6931کمالیان،  ) دشدنیر ترتیب همسران شش بانوی بزرگوار اخ به ن زیرامجتهد
-616همیان،  ) (ق6729د )، مال محمدصالح مازندرانی (616-615: ب6931کمالیان،  ) (ق6779د )عبدالهادی قاضی 

، شی  محمیدباقر نجییی مسجدشیاهی    (611-619همان، ) (ق6962-6799)، میرزا محمدهاشم چهارسوقی (617
و شیی  محسیم معیزی    ( 619همیان،  )( ق6952د )آبیادی   ، میر محمدتقی خاتون(611همان، ) (ق6799-6956)

هیای نجییی مسجدشیاهی،     هایی تنومنید از خانیدان   شاخهبدیم ترتیب  .(612-611همیان،  ) (ق6719د )دزفولی 
ای، دسیتییب   ای، مدرس مطلق، قاضی، رجال، روضاتی، حسینی بهشیتی، اهه  آبادی، جویباره چهارسوقی، خاتون

، در پیونید بیا   یاسییم  ی دزفیولی، امیاا اهیوازی و آل   عزّاسیری، مزارعی شیرازی، وصال شیرازی، مُ ازی، فالشیر
 .دندمپدید آخاندان صدر 

  خخاانندداانن  صصددرر    ووججهه  تتسسممییهه  ((99--77
جایگاه ممتاز دینی، علمی و حوزوی سید صدرالدیم عاملی موجب شید تیا ابلیب فرزنیدان، نوادگیان، احییاد و       

صیدر  »، «صیدر اصییهانی  »، «عیاملی  صیدر جبی   »، «صدرعاملی»، «صدر»قتباس از ناا او، اش با ا اعقاب پسری
و « الشیریعه  خیادا »، «عیاملی »بیه   هیایی نییز البتیه بعیدها     شیاخه . نامییده شیوند  « صیدرزاده »ییا   «کاظمینی

ترتییب سیید ابیوجعیر     هبرخیی فرزنیدان و اعقیاب بی      دو شهرت اخیر وییهه . شهرت یافتند« الدعواتی مستجاب»
نییز خوانیده   « مسیتجابی »و « خیادمی »بود که ( الدعواتی مستجاب)عاملی  و سید ابوالحسم صدر هالشریع اداخ

 .شدند
اما بیا   و دارند، هشهرت داشت« صدر»به  ند و هستند کهاههای دیگری نیز بود ها، اشخاص و مکان خاندانطبیعتاً 

ققیم، صدراالسیالا، صدراالشیراف،   صیدرالواعظیم، صیدرالمح  . نید اهبیت معروف روحانی صدر ارتبیاطی نداشیت  
ارحیاا صیدر، صیدر حسیینی، صیدر      . هایی از ایم دسیت هسیتند   آنها نمونه های وابسته به الصدر و خاندان نایب

 .هایی دیگر هستند صدر اصیهان مثال  صدر و مدرسه الدیم هاشمی، سید شهاب

  سسبببب  ااههممییتت  خخاانندداانن  صصددرر  ((99
پاسی  اییم    تشریحدر ن گرفته تا عراق و لبنان، چنیم اهمیت یافت؟ اما چرا خاندان صدر در عالم تشیع، از ایرا

 : (7و  6تصویر ) کافی است توجه کنیم ،سؤال

از ه عمپسیرعمو ییا پسیر    پین  ، (ق6911-6967)از سال درگذشت میرزای شیرازی بزرگ تا پایان دوران قاجار 
آفرینیی   ماعی و سیاسی عالم تشیع، نقش، در باالتریم سطوح زعامت دینی، اجتصدر نوادگان خاندانفرزندان یا 

 ،در عیراق ( 29-21: پ6931کمالییان،   ) و سیید حسیم صیدر کیاظمینی     2سید اسیماعی  صیدر  آیات عظاا : کردند
ا نوراهلل نجییی  یآق و حاج 3(ق6997-6717)« نجیی آقا»معروف به مسجدشاهی اهلل شی  محمدتقی نجیی  آیات

طیی   66(ق6971-6773)الیدیم واعیا اصییهانی     المی ید جدر اصیهان و سی  65(ق6911-6772)مسجدشاهی 
 . نهضت مشروطیت در تهران

_____________________________________________________________________________
 (.791-693: الف6931کمالیان،  . ک.ر)فرزند سید صدرالدیم عاملی ( 2
 (.97-96: پ6931کمالیان،  . ک.ر)درالدیم عاملی سید صفرزند بیگم موسوی عاملی  فرزند سیده زمزا( 3
 (.779-776 :همان. ک.ر)سید صدرالدیم عاملی فرزند بیگم موسوی عاملی  فرزند سیده زمزا( 65
 (.912-717: الف6931کمالیان،  . ک.ر)عاملی سید عیسی صدر فرزند سید محمدعلی موسوی فرزند ( 66
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پسدععمی و   پدج  ، بد ز  (ق4411-4411)پهلدی  دو    عهد    یمد  ن تد  پهلدی  او    عهد  پس از آن، در یک دوره 
آید   عاد   سدی     : این خ ن ان، همین نقش را در ب التعین سطیح ایف  کعدن و احف د دیگع از نیادگ ن   پسععم 

در  44(ق4439-4921)در قدد ، خددیم رضم رجدد  نجفدده رسج خدد هه  49(ق4414-4911)صدد رای ین صدد ر 
-4911)ی سدین   خدیم رضم رجد  آ   و در یبجد ن،   41(ق4411-4911) ین اید  اصفه ن، سی  عب ایضسین خعف

 . در ععاق 43(ق4411-4411)ص ر ( حسن)اهلل سی  رضم  تو آی 41(ق4411
، (ق4111-4411)او  جهمدیر  اسدیره     دو  عه  رضم رج  پهلی  و ده   از یک دوره پس از آن، طه نیم 

، در ب التعین سطیح زع رت دیجده، علمده، ریدع ، اجعمد عه و     اعق ب این خ ن اناحف د و عمی از چه ر پسعب ز 
در یبج ن، آی   عا   سدی  رضمد ب قع    41(ق4413  )ار   ریسه ص ر : آرعیجه کعدن  سی سه ع ی  تشیع، نقش

دکعع سی   اهللتآیدر اصفه ن و  41(ق4111-4441)آق  حسین خ دره  در ععاق، ح ج 42(ق4111-4414) ص ر
 . در تهعان 91(ق4114-4411)رضم  حسیجه بهشعه 

ایفد    بد ال سطضه این خ ن ان، همین نقش را در نیز ب ز خش تن از اعق ب ( ق4141-4111)اخیع   طه س  ده 
-4419)آی   رعا  خیم رجعبه بهشدعه  ؛ در ق  94(ق4141-4441) اهلل ایعامه سی  رج  ص رتآی: ن اهکعد

( رضم ص دق)آی   عا   سی  رضم   در اصفه ن؛ 94(ق4419  )ای عیاته  سی  رعتضه رسعج ب و 99(ق4141
  )و دکعع سی ه رب ب صد ر   ؛در ععاق 91(ق4414  )ص ر ( اسم عیل)سی  حسین  و 91(ق4141-4439) ص ر
 . در یبج ن 93(ق4434

_____________________________________________________________________________
 (.112-111: ایف4413کم یی ن،  . ک.ر)ر رعزن  سی  ص رای ین ع رله رعزن  سی  اسم عیل ص ( 49
. ک.ر)سدی  صد رای ین عد رله    رعزند   بدیگ  ریسدی  عد رله     رعزن  خیم رضم حسین نجفه رسج خ هه رعزن  سی ه زرز ( 44
 (.412-411 :پ4413کم یی ن،  

 (.491-442 :هم ن. ک.ر)ع رله  زهعا ص ر رعزن  سی  ه د  ص ر رعزن  سی  رضم عله ریسی  سی هرعزن   (41
 (.411-414 :هم ن. ک.ر)ص ر رعزن  سی  ه د  ص ر رعزن  سی  رضم عله ریسی  ع رله  ایمش یم ا  سی هرعزن  ( 41
 (.412-411 :هم ن. ک.ر)رعزن  سی  ه د  ص ر رعزن  سی  رضم عله ریسی  ع رله سی  حسن ص ر رعزن  ( 43
 (.943-949: هم ن . ک.ر) سی  اسم عیل ص ر رعزن  سی  ص رای ین ع رلهرعزن  سی  ص رای ین ص ر رعزن  ( 41
 (.434-412 :هم ن. ک.ر)ص ر رعزن  سی  اسم عیل ص ر رعزن  سی  ص رای ین ع رله  حی ررعزن  سی  ( 42
 (.149-434: ایف4413کم یی ن،  . ک.ر)ن  سی  ص رای ین ع رله زعر ایشعیع  ابیجعفع خ د رعزن  سی  ( 41
ع رله رعزن  آق  رجعهد    ع رله رعزن  سی  رضم جیاد ص ر آغ  ص ر آب د  رعزن  سی ه بیگ  بیگ  خ تینعزن  سی ه رعصیر ر( 91

 (.411-414: پ4413کم یی ن،  . ک.ر)رعزن  سی  ص رای ین ع رله 
 (.111-144: ایف4413 کم یی ن، . ک.ر)رعزن  سی  ص رای ین ص ر رعزن  سی  اسم عیل ص ر رعزن  سی  ص رای ین ع رله ( 94
. ک.ر)ایشعیع   رعزن  سی  ص رای ین ع رله  رعزن  سی ه ر طم  خ دره رعزن  ریع سی  عله خ دره رعزن  سی  ابیجعفع خ د ( 99
 (.411-441: پ4413کم یی ن،  

  ایدد عیاته رعزندد  سددی  رضم رهدد   صدد ر عدد رله رعزندد  سددی  ابیایضسددن صدد ر عدد رله   رعزندد  سددی  اسدد اهلل رسددعج ب( 94
 (.113-144: ایف4413کم یی ن،  . ک.ر)ع رله رعزن  سی  ص رای ین ( ای عیاته رسعج ب)

. ک.ر)عد رله  رعزن  سی  رضم ص دق ص ر رعزن  سی  رضم ره   ص ر رعزن  سی  اسم عیل ص ر رعزند  سدی  صد رای ین    ( 91
 (.414-411: پ4413کم یی ن،  

-11: همد ن . ک.ر)عزن  سی  اسم عیل ص ر رعزن  سی  ص رای ین عد رله  رعزن  سی  اسم عیل ص ر رعزن  سی  حی ر ص ر ر( 91
14.) 
 (.11-11 :هم ن. ک.ر)رعزن  سی  ص رای ین ص ر رعزن  سی  اسم عیل ص ر رعزن  سی  ص رای ین ع رله ( 93
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ن گذشته، هیی  اانیدان و تیتیی در مییا    ونیم قرن  یکنشاند که طی  های فوق این ایده را در ذهن می مرور نام
ها و تیوت اصیل، تزرگ و مهم شیعه ظهور نکرد که چیون اانیدان صیدر، در تیان رین  یعوم   امی         ااندان
طیور   تیه   ی و  یا ی  الم  شیع، ا   واحل شرقی دریای مدیترانه  ا مر های ایران و افغانسیتان، اجتمادینی، 
 .تاشدآفرینی کرده قامتی تالمنا ع، نقش أثیرگذاری و گاه در شکل و  ،پیو ته

  اااانندداانن  صصددرر  ااررییخخیی  ههاایی    ررییششهه  ((44
 ید صدرالدین  املی و اجداد پدری و میادری    گذشته  های  اریخی و جغرافیایی ااندان صدر، تا  وجه ته ریشه

 . گردد می راق تا   ته لبنان و  پس  ته او، اتتدا
  ااججدداادد  پپددرریی  ((11--44

 یید   اهلل آیی فر نید   ،ید صالح مو وی  یاملی  پدر وی،  تاید گف   ید صدرالدین  املیاجداد پدری   درتاره
قبیل، تیا  لسیله نسیب       تیه   لسله نسب ااندان صدر، ا   ید محمید کبییر  . مو وی  املی تود( کبیر)محمد 

الدین تر ا اس  حقیقیات مفلیل و     ید  بدالحسین شرف. مشترک ا  الدین در لبنان،  ااندان معروف شرف
نگ ایود  سی نسب ااندان صدر را در کتاب گرانهای قدیم و معتبر،  نامه هکتب انساب،  راجم و شجر ته تا ا تناد

، (421نیوری،  ) الوسةال   مسةدرک   خاتة ر محدث نیوری در کتیاب    پیش. (11-11الدین، شرف) ارائه کرد الةاابین بغیة 
 رسی دکةکةم   ةمانند ایود تیر کتیاب     جفی در  قریظالدین مر شی ن العظمی  ید شهاب اهلل آیهمچنین تعدها 

 چهار یوقی  اهلل آیی  ندگانی حضرت اب ی،  المه  ید محمد لی روضا ی در کت(4صدر  املی، ) آی الکاسةی تفسری
تادان ، همچنیین ا ی  (661-666 هرانیی،  ) الةرک   الکةاا میه شییآ آقیا تیزرگ  هرانیی در کتیاب       ،  ال(211روضا ی، )

 اآلثیار   مکیارم آتادی در کتیاب   ، معلم حبیب(191-121: 1911همایی، )  اریآ اصفهانالدین همایی در کتاب  جالل
 ، هیر (216مهیدوی،  )  اریآ  لمی و اجتمیا ی اصیفهان  الدین مهدوی در کتاب  و  ید مللح( 7، آتیادی حبیب معلم)

تنیاتر ایین    .مورد  أکید قرار دادنید  کرده،ذکر  کدام تر ا اس  حقیقات مستقل اود،  لسله نسب مزتور را  یناً
 وا عه، ا  طریق جناب اتراهیم المر ضی انصیغر  26 ید صدرالدین  املی معاتق شرم  یر، تا  نسبنامه،  نسب

 :(9 لویر ) ر د می (ع)امام مو ی کاظم  ته
فر نیید  ییید اتییراهیم ( 27)فر نید  ییید محمیید کبیییر ( 26)فر نیید  ییید صییالح( 21) یید صییدرالدین محمیید 

( 29)فر نید  یید  لیی نورالیدین    ( 24)د نورالدین  لیفر ند  ی( 21)العاتدین فر ند  ید  ین( 26)الدین شرف
فر نید  یید   ( 21)فر نید  یید حسیین   ( 21)الحسین  فر ند  یید محمید اتیی   ( 22)فر ند  ید حسین  زالدین

نیید  ییید محمیید فر ( 17)(اتوالحسیین  بییاس)الییدین  د  ییید  ییا فر نیی( 16)فر نیید  ییید محمیید( 11) لییی
فر نید  ( 19)فر ند  ید حمزه اصغر( 14)فر ند  ید احمد( 11)الدین فر ند  ید  بداهلل جالل( 16)الدین شمس

فر نید  یید  بیداهلل    ( 11)السیعادات  فر نید  یید محمید اتیی    ( 11)فر ند  ید حمیزه اکبیر  ( 12) ید  عداهلل
فر نید  یید  بیداهلل    ( 7()اتن دیلمییه )الحسن   لی اتیفر ند  ید ( 6)الحرث فر ند  ید محمد اتی( 1)اتومحمد
فر نید  یید حسیین    ( 4)العییب  فر ند  یید طیاهر اتیی   ( 1()المحدث) ید محمد اتوالحسن  ر ندف( 6)اتوطاهر
کمالییان،   ) (ع)کیاظم مو یی  فر نید امیام   ( 1)ر ضی انصغرفر ند اتراهیم الم( 2) بحه فر ند مو ی اتی( 9)قععی
 .(64: الف1916
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سید صالح، . لبنان آمدند  د و سپس بههجری قمری در عراق بودن هفتماجداد پدری خاندان صدر تا حدود قرن 
سوید صودرالدین عواملی، در     عراق کوچید و خوود    بهمجدداً  دوازدهمپدر سید صدرالدین عاملی، در اواخر قرن 

کسوروان واقود در اومای بیورو        پدری خاندان صدر ابتودا در منقهوه  در لبنان، اجداد . ایران  به سیزدهمقرن 
 بوه  هشتمآنجا ابتدا در نبقیه بودند، حدود قرن . ل در جنوب لبنان کوچیدندعام جبل  سکنی گزیدند؛ سپس به

چند سوالی  نیز در این میان، دو تن از اجداد پدری خاندان صدر . حوراَ  به یازدهمجُبَد کوچیدند و حدود قرن  
اجوداد  . بدینالعا سید نورالدین علی و پسرش، سید زین :و همانجا رخ در نهاب خاک کشیدند را در مکه زیستند

 نگارنود  توا  . بزرگ زمان خود بودنود  یاند که همگی از علما معاصر نواتهن معتبر اپدری خاندان صدر را محهه
چهوار تون را نیوز    . علموا معرفوی اودند     ام که در زمور   ر کتب قدیم یافتهکنون نام سیزد  تن از این اجداد را د

عنووان رهبور دینوی اویعیان در جهوان      )و اموام   که از رهبران دینی بزرگ عصر خویش امرد  مشاهد  کردم
 .الدین ابوالحسن، سید حسین عزالدین، سید علی نورالدین و سید نورالدین علی سید تاج: ندا نامید  اد( عرب

  ااججدداادد  ممااددرریی  ((22--44
، موادر وی  :(4تصوویر  ؛ 16-11: الو  6931کمالیوان،   ) باید اضافه کورد نیز  سید صدرالدین عاملیاجداد مادری   دربار 

فرزند ایخ علی سبط فرزند ایخ محمود فرزنود اویخ حسون صواحب       الدین یمحدختر ایخ علی فرزند ایخ 
؛ 291، سوید حسون صودر   ) بوود « اوهید اوانی  »به  الدین معروف فرزند ایخ زیندر علم اصوی،  معاملمعروف کتاب 

. (اهلل العظمی سید موسی ابیریتمصاحبه با آی/ 662، خسروااهی ؛3، آبادیحبیب علم؛ م426، نوری؛ 621، موسوی خوانساری
 ،سید حسن صدر)د بو یعهالش   وسایلنگ ستر ایخ حر عاملی صاحب کتاب گراندخبزرگ  پدری وی، مادرهمچنین 

 .(3، آبادیعلم حبیبم؛ 991 و 299
  ججغغررااففییاایی  خخاانندداانن  صصددرر  ددرر  ااییرراانن  ((55

 هوای دیگور صوور  داد،    هایی که بوا خانودان   پیرو وصلتخاندان صدر اگرچه در اصفهان بنیان گذااته اد، اما 
و حتوی خوارج از آن    ایوران   در پهنوه حضوورش را  تودریجاً   ر،همچنین سفرهای تحصیلی و برخی اسباب دیگو 

در اسوتان   دزفوی و اهواز و ،در استان فارس ایرازهمچنین قم، تهران، اهرهای پس از اصفهان، . دادگسترش 
ها اهرهای ابهور و  بعد. هستند که اعهاب خاندان صدر در آنجا رحل اقامت افکندند نهاطیترین  ، مهمخوزستان

کشورهای عراق، لبنان، اروپوا،  و نهایتاً  کرج در استان البرز، آذربایجان، رودسر در استان گیالن  قهاردبیل در خ
 .این فهرست پیوستند  به نیزآمریکا و کانادا 

  ااصصففههاانن،،  ققمم،،  تتههرراانن  ((66--55
تورین آنهوا، سوید     جوز کوچو   ب ؛ا زیستندنجدنیا آمدند و هما  به همه در اصفهان سید صدرالدین عاملیپسران 

از او . (294-693: الو  6931کمالیوان،   ) رفت و آنجوا مانودگار اود    عراق  به تحصیل  ، که جهت ادامهسماعیل صدرا
 ق،6962ج  و سامرا بود که بعد از درگذات اسوتاد در سوای   بزرگ در ن ااگردان خاص میرزا حسن ایرازی

مود    به کربال رفت و  به ق6964آقا سید اسماعیل در سای . مرجعیت عام ایعه رسید  به عنوان جانشین وی به
بیمواری در کوایمین مسوتهر اود و       واسوقه  به ق6994وی در سای . آن اهر را ادار  کرد  علمیه  دو دهه حوز 

چهوار فرزنود   . خاک سپرد  اود   به (ع)همان اهر درگذات و در حرم مقهر امام موسی کایم ق در6991سای 
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-026: پ6931کمالیاان،   ) (ق6931-6031)صا ر  اهلل سای  حمم حدا      ، آیاا  (022: الف6931کمالیان،  ) ذکور او
-6923) و سی  حیا ر صا ر   (611همان، ) (ق6916-6926)ص ر ، سی  حمم جواد ص ر ، سی  ص رال ین(020

جز سی  ص رال ین ص ر که در ایران و قم اقاحت ب ، همه از علما  بزرگ شیعه بودن  و(39-39هماان،  ) (ق6931
فا ، نجا نیز بع  از وادار ش ن  و هم ی آن شدر را عد ه  حذهبسه برادر دیگر در کاظمین زیستن ، رهبر ؛گزی 

: الاف 6931کمالیاان،   ) سای  صا رال ین صا ر   . خاک سپرده ش ن   به کنار پ ر (ع)در حرم حطدر احام حوسی کاظم
 اهللتآیا و  جانشاین  . هجار  کارد   و سپس قام  حشد   به ، از عراق  حوزو پس از اتمام تمصیال (335-551

ود که در دوران او ب. و از حراجع بزرگ شیعه ش  قم  علمیه  یزد  حؤسس حوزه العظمی شیخ عب الکریم حائر 
اهلل العظمای سای  حساین    تآوردن آیا  نجا  داد و باا از خطر سقوط با درایتش قم را   علمیه  پدلو  اول، حوزه

اسات کاه   یکی از فرزن ان سی  ص رال ین ص ر  حوسی ص ر سی . دست و  سپرد قم، احانت را به  بروجرد  به
 لبناان هجار     باه  خ6991سال در پس از اتمام تمصیال  حوزو  و دانشگاهی در قم، نجف و دانشگاه تدران، 

لیبی توسا  رییام حعمار      به طی سفر  رسمی خ6935سال در و  دارعد هرا  کشوررهبر  شیعیان آن  و کرد
تارین فرزنا  سای      ، کوچا   (ق6919م ) بانو سی ه رباا  صا ر   .(061-060: پ6931کمالیان،  ) قذافی ربوده ش 

 کنا   اش آنجا زیست حای  برادر پیوست و احروز همراه خانواده  در لبنان به خ6992سال در ص رال ین ص ر، نیز 
تداران کوچی نا  و    به برخی فرزن ان سی  ص رال ین ص ر، قبل یا پس از درگذشت پ ر، ت ریجاً. (33-35همان، )

 .(596-592: الف6931کمالیان،  ) ها  خود در آنجا سکونت دارن  احروز همراه خانواده

  خخاانن  اانن  صص  رر  ددرر  ااسستتاانن  ففااررسس  ((00--33
: 6931؛ کمالیاان،  612: پ6931کمالیاان،   ) حدمای دارد   ر شایراز شااخه  ن فارس و خصوصاً شدخان ان ص ر در استا

 اسات وصاال شایراز  را باا آن پیونا  زده     اسیر ، حزارعای و  ا  که بیو  حدم دستغیب، فال شاخه ؛(006-009
اصافدانی، دختار     خ عب الداد  قاضای شی وحوسو  عاحلی ( اول)بیگم یکی از فرزن ان سی ه فاطمه :(3تصویر )

شایراز  شا  کاه بازرگ       دساتغیب  اهللتیاالعظمی سی  ه  اهللتآیو  همسر . نام بانو ب رال ُجی قاضی به بود
و سای  علیرضاا دساتغیب    دستغیب ، حادر آقایان سی  حمم علی قاضی ب رال ُجی. خان ان دستغیب شیراز بود

، که از روحانیون حدم و احاام جماعات حساج  نصایرالمل      (ق6995د ) سی  حمم علی دستغیباهلل تآی. ش 
ابت ا  که او نیز (؟-ق6966) یبسی  حمم حسن دستغ. (651: پ6931کمالیان،  ) اعقا  حتع د  یافت شیراز بود،

جدارم در حجلاس     صاحب حمضار اساناد رسامی و نماینا ه    نصیرالمل  و بع ها حسج  روحانی، احام جماعت 
سه تان از   ،و سی ه حد الشریعه دستغیب دستغیب بانوان سی ه ب رال ُجیهمچنین  ؛(613هماان،  ) حؤسسان ش 

العظمای   اهللتآیفرزن   اسیر  سی  حمم  فال اهللتآیابت ا همسر دستغیب سی ه ب رال ُجی . فرزن ان و  بودن 
جی سای ه ب رالا ُ  . ق درگذشات 6996سال   به احااسیر   فالسی  حمم  . حعروف ش  اسیر  اکبر فال سی  علی
 نیاز  سای ه حد الشاریعه دساتغیب   . آحا  شایراز  در  سی  جعفر حزارعی اهللتآیازدواج   به پس از و  دستغیب

از . حعروف درآحا   شیراز ال افرزن  حیرزا عب الوها  یزدانی فرزن  وص ،همسر  شاعر حعروف، روحانی وصال به
الا ین   سای  عمااد    االسالمتحج -6 :توان افراد زیر را برشمرد حی در استان فارس ان ص ر اگر حشاهیر خانادی

 حساااج  سِاارکدزِک و آقاباباخااان؛  و احااام جماعااتشاایراز نااام  از روحااانیون خااوش ،05(ق6922-6905) فااالی
_____________________________________________________________________________

 (اول)جی قاضای فرزنا  سای ه فاطماه بایگم      سی  حمم علی دستغیب فرزنا  ب رالا    جی دستغیب فرزن سی ه ب رال فرزن  ( 05
 (.603: پ6931کمالیان،  . ک.ر) حوسو  عاحلی فرزن  سی  ص رال ین عاحلی
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هظا    شظارد  فعظاو و مَرِّظددر  ر     ،21(6221-6041)واعظ    فالی الدین والمسلمین سید معین االسالمتحج -2
بعظد    ررذشته) الدین فالی سید بهاء -2؛ یک شیداز  از وعاظ  رجهو  آبا   ظمی میدزا محمدعلی شاهالع اهللتآی

-6206)شظظیداز   سظید علظظی معارعظی   -0؛ از بدجسظظتناا اهظر عدفظظاا و شیظاز شظظیداز   ،22(خ6236از سظاو  
  )شظظیداز    کتظظد عظظدماا معارعظظی -5؛ شظظیدازطظظداز اوو سظظدایاا  و خیاصظظاغ لظظعو از ا بظظا، شظظعدا ،24(ق6021
شمظام  اسظتا    ،22(ق6065-6206)وصظاو    کتظد عدظدالاهان مظارامی    -1و ؛ المللظی  بیناقتیا  اا  ،26(ق6200

 .ا  محرق  ست و مایسنده  امشناه شیداز، شاعد  چیده

  خخااززسستتااااخخااممدداااا  صصددرر    رر  ااسستتاااا    ((22--55
ا  کظه  ر   شظاخه  ؛مهمظی  ار    شهدها   زفاو و اهااز میظع شظاخه   خامداا صدر  ر استاا خازستاا و خیاصاغ

   زفالی، خامداا مهم فد  اخید و همچنظین  حسن مععّبا شیخ مماسا  عاملی بینم مدیم سیدهوصلت   متیجه
چند شن از مشاهید خامداا صظدر  ر خازسظتاا    .(1شیاید ) خامداا امام اهااز  را با خامداا علمی صدر پیامد ز 

از مداجع شرلید و مدرسین ، 22(ق6222-6201)    زفالیشیخ محمدحسن مععّ اهللتآی -6 :قدار زید هستند به
از مداجظع  ، 20(ق6251-6235)    زفظالی شیخ محمظدباقد معظعّ   اهللتآی -2؛ شهد  زفاو  علمیه  حازه  بدجسته

بهظدوز  »بظه   معظدوز  ی بهجظت  زفظالی  استا  محمظدعل  -2 ؛شهد  زفاو  علمیه  حازه  شرلید و مدرسین بدجسته
خازسظتاا  ر مجلظ      مماینظده و  معظارز   مجماعظه و  احلق  دعوةوو مجالت ؤمدید مس، 25(؟-ق6225) «خاور 

پظووه و   ، قظدآا 21(ق6212-6220)    زفظالی لمین شیخ محمدکاظم معظعّ والمس االسالمتحج -0 ؛شارا  ملی
، 23(ق6226-6242)اهظظااز   امظظام اهلل هبةة والمسظظلمین سظظید   االسظظالمتحجظظ -5 ؛ا   امشظظناه شهظظداا تاسظظ

_____________________________________________________________________________
ماسا   (اوو)بینم سید محمدعلی  ستغیب فدزمد بدرالدجی قاضی فدزمد سیده فاطمه سیده بدرالدجی  ستغیب فدزمدفدزمد ( 21

 (.242-241: پ6221کمالیاا،  . ک.ر) عاملی فدزمد سید صدرالدین عاملی
ماسا   (اوو)بینم دزمد بدرالدجی قاضی فدزمد سیده فاطمهسید محمدعلی  ستغیب ف سیده بدرالدجی  ستغیب فدزمدفدزمد ( 22

 (.222 :6221کمالیاا، . ک.ر) عاملی فدزمد سید صدرالدین عاملی
ماسا   (اوو)بینم سید محمدعلی  ستغیب فدزمد بدرالدجی قاضی فدزمد سیده فاطمه سیده بدرالدجی  ستغیب فدزمدفدزمد  (24

 (.621: پ6221کمالیاا،  . ک.ر) عاملی فدزمد سید صدرالدین عاملی
ماسا   (اوو)بینم د سیده فاطمهسید محمدعلی  ستغیب فدزمد بدرالدجی قاضی فدزم سیده بدرالدجی  ستغیب فدزمدفدزمد ( 26

 (.622 :هماا. ک.ر) عاملی فدزمد سید صدرالدین عاملی
 (اوو)بظینم  قاضظی فدزمظد سظیده فاطمظه     جیسید محمدعلی  ستغیب فدزمد بدرالظد   ستغیب فدزمد مهدالشدیعهسیده فدزمد ( 22

 (.622-626 :هماا. ک.ر) ماسا  عاملی فدزمد سید صدرالدین عاملی
 (.634: هماا . ک.ر) بینم ماسا  عاملی فدزمد سید صدرالدین عاملیمدیمسیده فدزمد ( 22
 (.612 :هماا. ک.ر) دین عاملیبینم ماسا  عاملی فدزمد سید صدرالمدیمسیده فدزمد شیخ محمدحسن معع   زفالی فدزمد ( 20
بظینم ماسظا  عظاملی فدزمظد سظید      مظدیم سظیده  فدزمد مناربینم معع   زفالی فدزمد شیخ محمدحسن معع   زفالی فدزمد ( 25

 (.612-612: الف6221کمالیاا،  . ک.ر) صدرالدین عاملی
سظیده  د ظخ محمدحسن معع   زفظالی فدزمظ  د شیظد شیخ محمدباقد معع   زفالی فدزمظبینم معع   زفالی فدزمفدزمظد مدیم( 21
 (.244: پ6221کمالیاا،  . ک.ر) د سید صدرالدین عاملیظبینم ماسا  عاملی فدزممدیم
بظینم ماسظا  عظاملی فدزمظد سظید      مظدیم سظیده  بینم معع   زفالی فدزمد شیخ محمدحسن معع   زفالی فدزمد زهدافدزمد ( 23

 (.225: هماا. ک.ر) صدرالدین عاملی
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، 11(ق3111-3131) سید محمدکاظم امام اهوازی اهللتآی -6 ؛و واعظ محبوبامام جماعت مسجد جامع اهواز 
 اسنتاد سنید محمندعای امنام اهنوازی      -7و  ؛برجسنت    ، محقق و نویسندده دانشگاه تهران، استاد فقیهی اصولی

 .برجست   نویسددهو  مدرسشداس، محقق،  نسخ  ،11(ق3116-3131)

  خخاانندداانن  صصددرر  ددوومم    ششااخخ    ((66
نیز از خاندان صدر در ایران و خارج از آن وجنود دارد کن  نن  فرزنندان، بارن  برادرزادینان سنید         دومی  شاخ 

سنید محمندعای    اهللتآین . (1تصنویر  ؛ 371-373و  317-311 :3116کمالینان،  ) شنود  را شامل میصدرالدین عامای 
یعدی هنم   (316-311 :پ3116کمالیان، ) بود برادر ابویدی سید صدرالدین عامای( ق3113-3311) موسوی عامای

حندود  . بنود  شنهر بدنداد    آقا سید محمدعای عالم برجست . رترش مشترک بود، هم در ماددر پدر با برادر بزری
مندت کوتناهی نگتشنت کن  در     . اصفهان هجرت کرد  ب  همراه خانواده ،دعوت و تشویق برادر  ب  ق3111سال 

، سنید موسنی   صدر های سید عیسی نام  ب  س  فرزند ذکور وی .دگام دریتشته طور ناب  ب  اصفهان بیمار شد و
این س  برادر در کدف حماینت عمنو   . (371-373و  317 :3116کمالیان، ) یادیار یتاشت ب  صدر و سید هادیصدر 

 . شهرت یافتدد« صدر»نام  شدند و ماندد فرزندان عمو ب  بزرگ -سید صدرالدین عامای-
  ااععققاابب  سسییدد  ععییسسیی  صصددرر  ((33--66

تهنران  خصوصنا   اصنفهان و  بود ک  در  ربانی و عارفی ادیبعالمی  11(ق3111-3111)عالم  سید عیسی صدر 
 اصنفهانی بنود   الندین واعنظ   و سید جمنال  او پدر سید ابراهیم طبیب. در همدان دریتشتنهایتا  زندیی کرد و 

  ب  بود ک  اواخر عمر و تهران ز اطباء مشهور قما( ق3131-3167) ابراهیم طبیبسید . (131: الف3116کمالیان،  )
شنرل   ییالن و کرج، های خاندان صدر را در آذربایجان شاخ  اعقابشامروز و  (76-3/73همان، )کوچید  شهر ابهر

ای در  پسر دوم طابن  . سید عباس و سید اسماعیل: (7تصویر ) وی دو پسر داشت. (1-113 :3116کمالیان، ) اند هداد
ای بنزرگ در شنهر    پسر اول امنا خنانواده  . حال تجرد دریتشت ب  ،وبا ق در اثر بیماری3113ِک  سال  نجف بود

سنال  اصنفهانی  سید عباس . شهرت یافت« اصفهانی»اش، ب   های اجدادی ریش   ابهر تأسیس کرد ک  با توج  ب 
الفضنل، سنید تقنی و سنیده     د ابوسید عبنداهلل، سنی  : یادیار یتاشت ق در ابهر دریتشت و چهار فرزند ب 3111
وی . خانندان صندر را پدیند آورد     ارومی   می  کوچید و شاخ ورشهر ا بعدها ب اصفهانی سید ابوالفضل . بیگمزهرا
سنید تقنی در اوان   . در اردبیل و کرج سنردی یزیدنند   بعدهاقابش برخی فرزندان و اع. دریتشت خ3161سال 
  شند، در زمنره   ننل کدندوان سناخت  منی    کن  تو  زمان رضا شاه. تهران رفت جوی کار از ابهر ب برای جست جوانی

های البنرز   شمالی کوه  روستا دامد  وستا ب ر ،از همانجا. شمالی تونل را حفر کردند  م کاریرانی قرار یرفت ک  نی
اش در شنهر   چون ریشن  . برای همیش  سرونت یزیداز توابع رودسر آباد  را در نوردید تا نهایتا  در روستای رحیم

 .را بریزید« نژاد ابهری»ابهر بود، نام خانوادیی 
ن جدبش مشروطیت بنود کن  در اصنفهان و تهنران     از رهبرا تراز اول ایران و خطبایالدین واعظ از  جمالسید 

_____________________________________________________________________________
بنیگم موسنوی عنامای فرزنند سنید      منریم سیده فرزند زهرا بیگم معزی دزفولی فرزند شیخ محمدحسن معزی دزفولی فرزند ( 11

 (.111-311: پ3116کمالیان،  . ک.ر) صدرالدین عامای
بنیگم  منریم سیده فرزند سید هبةاهلل امام اهوازی فرزند زهرا بیگم معزی دزفولی فرزند شیخ محمدحسن معزی دزفولی فرزند ( 11

 (.311-313 :همان. ک.ر) موسوی عامای فرزند سید صدرالدین عامای
 (.131-117 :الف3116کمالیان،  . ک.ر)فرزند سید محمدعای موسوی عامای ( 11
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-6933) او پدر سیید حممیدی ج جمیالهاد    . (943-712: الف6931کمالیان،  ) هادت رسیدش  زیست و در بروجرد به
لبنیان و    بیه  ،ایران بود که در ابتیدا  جیوانج  و از حفاخر ادبج  اران ادبیات داستانج حعاصرذگ از بنیان، (ق6463

جمیالهاد   . (63-639: پ6931کمالییان،   ) جا درگذشتها زندگج در ژنو، همان پس از دههسپس اروپا هجرت کرد و 
سیید   نام بیانو    به دختر  (766 :6931کمالیان، ) (ق6941د )زاد   جمال سید جاللبرادرش احا  ،فرزند  نداشت
رحنید  ووانیا و بیازی ر    هننهد یمویش در ژنو زیست،  ،پس از فوت پدرداشت که   (ق6493د ) حنیر  جمالهاد 

پسیر اییب بیانو نییه، بنییاحیب فایت، سیون،       . (114-119و  766 همان،) درگذشت جاور شد و اخیراً همانئاو  برجسته
-6942) دکتیر دارییوش همیایون    .(114-119 همیان، ) اسیت و در ژنیو سیاکب   در یالم سیینما فعیال   ، کارگردان
آحوزگار، یکج دی یر از ایایا     جمشید  زیر اطالیات و جهان رد  کابینهآیندگان و و  ، حؤسس روزناحه(ق6497

 فرزنید سیید ییسیج صیدر بیود      فرزند بانو سید  انیسه صیدر  ا جمالج،یانو ثرییحادر او ب. سید ییسج صدر است
 .(31-31: پ6931کمالیان،  )

  ااییاااا    سسییدد  ههاادد    صصددرر  ((77--11
ییراق    بیه  بعدهاصدرالدیب یاح ج بود که یمویش سید از شاگردان ( ق6961-6791) سید هاد  صدر اهللتآی

 العظمیج سیید نسیب صیدر     اهللتآیی فرزنید بیهرا او،   . دار شید  کاظمیب را یهد شهر بازگشت و زیاحت دینج 
بود کیه در کیاظمیب زیسیت و پیس از سیید       ا  برجسته ، حماق و نویسند ، شاگرد حیرزا  شیراز کاظمینج

بهرا سید نسب، از رهبیران  ، فرزند رسید حممد صد اهللتآی .(31-34 همان،) حرجعیت رسید  به اسماییل صدر
 وزییر  ییراق رسیید    ریاست حج س اییان و سپس نخست  به بود و بعدها حردم یراق با استعمار ان  یس  حبارز 

المشیای  صیدر،    ها  سید  فاطمه، سید  زهیرا و ام  نام  به ،سید هاد  صدرسه وب از دختران . (643-642 همان،)
یاسییب   الیدیب و شیی  یبدالمسییب آل    اهلل سید اسماییل صدر، سیید یوسیف شیر     همسر  آیات  ورویب به به

، داحادها و یروس شیی   نیه بعدها هر چهار پسر و ونها دختر سید اسماییل صدر. (761 :6931کمالیان، ) درآحدند
 . (612-611 :همان) شدند یاسیب یبدالمسیب آل

 الدیب الدیب ونها ناصل وص ت بانو سید  زهرا صدر و سید یوسف شر  العظمج سید یبدالمسیب شر  اهللتآی
لبنان بازگشت، در شهر صور استارار یافت، رهبر  دینیج    به ؛ام ومصیالت نوزو  در یراقو  پس از اوم. بود

الدیب فایهیج اصیولج، حتک میج برجسیته، حصی مج       شر . شد و سرانجام همانجا درگذشت داریهد شیعیان را 
  .(673-63/663: ...حشاهیرکمالیان، ) ا  پرکار بود حماق و نویسند و بهرا، 

المشیای  و   بیانو ام از فرزنیدان   (ق6933-6966) یاسیب و شی  حروضج آل یاسیب آلآیات یظام شی  حممدرضا 
، یاسییب  آل شیی  حممدرضیا  . بهرا و از حراجع حهم نجیف بودنید    ، هر دو از فاهایاسیب آل شی  یبدالمسیب

العظمج سید ابوالمسیب   اهللتآیبعد از درگذشت که  بودصدر  افاه، شاگرد و داحاد سید اسماییلتر و برادر بهرگ
اهلل شیی   تآیی  .(731و  624-629: پ6931کمالییان،   ) اطیالق یافیت    حیرجعیتش در ییراق نالیت شیبه     ،اصفهانج

. (613-612 همیان، ) ، فاییه بیهرا و حعاصیر کیاظمیب، فرزنید و  بیود      (ق6472-6913) یاسیب آلحممدنسب 
 خانییدان،   ان ی مییج ایییبنیییه از برجسییت حروضییجفرزنیید شییی   (ق6493-6942)یاسیییب  آل پروفسییور جعفییر

_____________________________________________________________________________
 (.774-779: پ6931کمالیان،  . ک.ر)فرزند سید حممدی ج حوسو  یاح ج ( 46
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اهلل تآی  . («یاسینجعفر آل»و مدخل  17-16: پ6931کمالیان،  ) ساتید دانشگاه بغداد بودمعاصر عراق و از ا  از فالسفه
فاض ل   ینی   از عمم ا  ر شیخ محمدرضا و ش یخ مرتی ی،   کتبرادر کوچ (ق6917-6961)یاسین  شیخ راضی آل

  .(31 همان،) نجف و کاظمین بود

  خخاانندداانن  صصددررآآوورراانن    ددییگگرر  نناامم  ((11
ای ن خان دان   آور دیگر در میان  ناما هسیاسی خاندان صدر که بگذریم، دهران تراز اول دینی، اجتماعی و از رهب

افتخ ار آفریدن د و   های عمم، ادب، فرهنگ، اجتماع و سیاس ت،   عرصهبودند که طی صدوپنجاه سال گذشته، در 
 .جای گذاشتند نامی نیک از خود بر

  آآوورراانن  ححووززوویی  نناامم  ((66--11
ه س ال گذش ته،   طی صدوپنجاا مجتهد حوزوی را برشمرد که هدهتوان  میاهیر خاندان صدر مشدیگر در میان 
عرفان، گرمابخش ی کردن د و   های فقه، اصول، رجال، فمسفه، کالم و  ، در عرصهعراق و ایران  های عممیه در حوزه

، س ید  (537-518: ال ف 6931ن، کمالی ا  ) اهلل آق ا مجته د   آی ا  . یادگار گذاش تند بهقیمت و ماندگار فراوانی  ثار ذیآ
س ید  ، س ید ه ادی ص در   ، (661-616 همان،) هالشریع سید ابوجعفر خادم، (611-53 همان،) عاممی ابوالحسن صدر

 ع اممی  سید محم دجواد ص در  ، 17(ق6976-6711)عاممی  سید بهاءالدین صدر، (561-511 همان،) عیسی صدر
، 18، شیخ محمدحس ن مع  ی دزف ولی   11(ق6978-6716) ای ، میرزا محمدمهدی جویباره19(ق6719-6911)

-6716) مسجدش اهی ش یخ محم دعمی نجف ی    ، 11(ق6915-6711) مسجدش اهی شیخ محمدحسین نجف ی  
-716: پ6931کمالی ان،   ) ، سید محمدمه دی ص در  15(ق6911-6738) عاممی سید صدرالدین صدر، 11(ق6965

، 13(ق6951-6919)سید عمی ص در  ، (31-39 ،همان) ، سید حیدر صدر(611 همان،) ، سید محمدجواد صدر(717
، س ید  87(ق6935-6971) ، س ید ابوالحس ن ص در   86شیخ محمدباقر مع ی دزف ولی ، 81یاسین شیخ مرتیی آل
ش یخ مه دی نجف ی    ، 81(ق6955-6911)صدر  (حیدر)، سید اسماعیل 89(ق6111-6971) محمدصادق صدر

_____________________________________________________________________________
 (.717-6/798 ...:کمالیان، مشاهیر. ک.ر)فرزند آقا مجتهد فرزند سید صدرالدین عاممی ( 17
 (.511-6/596 همان،. ک.ر)فرزند آقا مجتهد فرزند سید صدرالدین عاممی ( 19
 (.716-65/711 همان،. ک.ر)بیگم موسوی عاممی فرزند سید صدرالدین عاممی فرزند سیده زهرا( 11
 (.65/611 همان،. ک.ر)بیگم موسوی عاممی فرزند سید صدرالدین عاممی سیده مریمفرزند ( 18
 (.511-6/511 همان،. ک.ر)بیگم موسوی عاممی فرزند سید صدرالدین عاممی سیده زم مفرزند ( 11
 (.635-65/631 همان،. ک.ر)بیگم موسوی عاممی فرزند سید صدرالدین عاممی سیده زم مفرزند ( 11
 (.155-6/113 همان،. ک.ر)عاممی فرزند آقا مجتهد فرزند سید صدرالدین عاممی  فرزند سید محمدجواد صدر( 15
 (.65/678 همان،. ک.ر)فرزند سید حسن صدر فرزند سید هادی صدر فرزند سید محمدعمی موسوی عاممی ( 13
 (.65/718 همان،. ک.ر)ید محمدعمی موسوی عاممی المشایخ صدر فرزند سید هادی صدر فرزند س فرزند سیده ام( 81
 هم ان، . ک.ر) بیگم موسوی ع اممی فرزن د س ید ص درالدین ع اممی     مریمسیده فرزند شیخ محمدحسن مع ی دزفولی فرزند ( 86
65/619.) 
 (.55-6/11 همان،. ک.ر)فرزند سید محمدمهدی صدر فرزند سید اسماعیل صدر فرزند سید صدرالدین عاممی ( 87
 (.613-65/615 همان،. ک.ر)فرزند سید محمدمهدی صدر فرزند سید اسماعیل صدر فرزند سید صدرالدین عاممی  (89
 (.11-65/19 همان،. ک.ر)فرزند سید حیدر صدر فرزند سید اسماعیل صدر فرزند سید صدرالدین عاممی ( 81
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یخ مجددالللااء ججیدی   ، ش55(ق8181-8111) الدین مدرس مطلق سید عالء، 55(ق8121-8921) مسجدشاهی
، 52(ق8191-8111)شدیخ محادد بلساسدی    ، 51یاسدین  شیخ محادحسن آل، 55(ق8141-8195) مسجدشاهی

و شدیخ هدای     58(ق8151م )صددر   (محاددهای  )سید حسین ، 54(ق8111-8111) سید محادعلی روضاتی
 .هایی از این مشاهیر هستند ، جاوجه59(ق8119م )ججیی 

  ییییننیی  ااننررووششننییککرر  ((99--55
اسدتاالل ری ،  یکدی از آجادا،    ؛بدرا  اعاداخ خاجددان صددر برشدااری      مشدتر     چند خصوصیت برجسدته اگر 

ی  قدرن گششدته از ایدن    وجد  متلدی  طی یک یینی انروشنیکر ،بر هاین اساس. آزایاجدیشی و آزایمنشی است
: الد  8125باالیان،  ) آقا مجتاد. ندساختکر و اجدیشه مطرح ف  ها  جدید  یر حوزه و بریاشت تندسخاجدان برخا

 الددین واعدا اصدیااجی    ، سدید جادال  (991-998: پ8125باالیان،  ) آقا جوراهلل ججیی مسجدشاهی ، حاج(155-129
-855: پ8125باالیدان،   ) محاددباقر الیدت  ، (551-525 هادان، ) ، سید صدرالدین صدر(111-955: ال 8125باالیان،  )

و سدید   (815-811 هادان، ) باشدتی  سدید محادد حسدینی   ، (985-989: پ8125باالیان،  ) سید موسی صدر، (855
آقدا  . این خاجدان هستندترین عالاان حوزو  روشنیکر یینی  ، از برجسته(28-24 هاان،) صدر( اسااعیل)حسین 
تلسیدر سدید     اجتخابی به به. پیش گرفت شریلت متوق  جشد و راه عرفان یراگرچه فایای قَدَر بوی، اما  مجتاد
الدین، از اولدین روحداجیون    آقا جوراهلل و سید جاال حاج. توسط متلصسین اججامید حشفش  اایی، بهالدین ه جالل

سدید   .مطدرح بریجدد  ترتید،، یر اصدیاان و تادران     بده ایران بویجد به میاوم قاجون، پارلادان و مشدروطیت را   
ر ضدرور   د ، بد دقد  صدرالدین صدر از اولین مراجلی بوی به حتی قسل از استارار سدید حسدین بروجدری  یر   

محاددباقر  . جلد  لواء الحاد را یر این راسدتا تدیلی  بدری   اخ یوازیهدو بتا  فشری دپشاه، اسالمی دتاری، م
هدا   آمدوزه برخی   روحاجیت را از تن یرآوری و جگاهی اجتاای  بهرسای به لساس روحاجیوجی بوی به الیت از اولین 

جدد  ن ملاصدر بوی اصدر و شاید باشتی از اولین مجتادموسی  امام. ها  روحاجیت شیله یر پیش گرفت و ارزش
_____________________________________________________________________________ 

باالیان،  .  .ر)بیگ  موسو  عاملی فرزجد سید صدرالدین عاملی ی ججیی مسجدشاهی فرزجد سیده زمزمفرزجد شیخ محادعل( 55
 (.994-982: پ8125
.  .ر)عاملی فرزجد آقا مجتاد فرزجدد سدید صددرالدین عداملی      عاملی فرزجد سید بااءالدین صدر بیگ  صدرفرزجد سیده مری ( 55

 (.891-891 هاان،
فرزجد شیخ محادرضا ججیی مسجدشاهی فرزجد شیخ محادحسین ججیی مسجدشاهی فرزجد سیده زمزم بیگ  موسو  عاملی ( 55

 (.819-818 هاان،.  .ر) فرزجد سید صدرالدین عاملی
الاشایخ صدر فرزجد سید های  صدر فرزجد سدید محاددعلی موسدو  عداملی      یاسین فرزجد سیده ام فرزجد شیخ محادرضا آل( 51
 (.851-855 هاان،.  .ر)

ملی عدا فرزجدد سدید صددرالدین     الشریله ی فرزجد سید ابوجلیر خایمبیگ  خایمی فرزجد میر سید علی خایمفرزجد سیده عز ( 52
 (.859-858 هاان،.  .ر)
بدیگ   چاارسوقی فرزجد سیده حسیسه الدین چاارسوقی فرزجد سید جاال روضاتی فرزجد سیده ربابه هالشریل تجه بافرزجد سید( 54

 (.812-815 هاان،.  .ر) عاملیموسو  عاملی فرزجد سید صدرالدین 
صدر فرزجد سدید هدای  صددر فرزجدد سدید محاددعلی        فرزجد سید محادهای  صدر فرزجد سید علی صدر فرزجد سید حسن( 58

 (.29-28 هاان،.  .ر) موسو  عاملی
الدین ججیی مسجدشاهی فرزجد شیخ مجدالللااء ججیی مسجدشاهی فرزجدد شدیخ محادرضدا ججیدی      فرزجد شیخ ماد  غیاث( 59

سدید صددرالدین عداملی     بیگ  موسو  عداملی فرزجدد  ن ججیی مسجدشاهی فرزجد سیده زمزممسجدشاهی فرزجد شیخ محادحسی
 (.994-982 هاان،.  .ر)
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ن اآن دو همچنین از اولیین متتهید  . ندگفتگوی اسالم و مسیحیت را طرح کردطهارت اهل کتاب و   لهأکه مس
. میورد ووجیه قیرار دادنید    جواهری زمان و مکان را در اجتهاد اقتضائات نقش  دانشگاه رفتند و معاصر بودند که
اند هارائه کرداروداد مفهوم از وفسیری نو ن روزگار ماست که انیز از معدود متتهد صدر( اسماعیل)سید حسین 

 .فراوان دارند ها وأکید ها از جمله بهایی ومامی فرقهدوستانه با  بر ضرورت وعامل انسان و

  غغییررححووززووییآآوورراانن    نناامم  ((33--77
بیوده و هسیتند کیه طیی     خانیدان صیدر    آوران نیام ا وین از  هی حانیت اگر خارج شویم، همچنان دهاز کسوت رو

ست، آثاری ماندگار بیر جیای   اجتماع و سیاطب، صنعت، فرهنگ، ادب، علم،   هصدوپنتاه سال گذشته، در عرص
-6821)س آقیا متلی   حیاج فرهیختگیانی ویون   . نید اهجامعه و مردم عرضه داشیت   به یا خدماوی شایان هگذاشت
-628 :پ6331کمالییان،  ) العلماء محمدعلی بهتت ، میرزا16محمدباقر الفت، سید محمدعلی جمالزاده، 13(ق6337
دکتیر  ، 11(ق6338م ) عیاملی  ، دکتیر سیید محمیدعلی صیدر    13(ق6363م ) ، دکتر سید حسین ابححیی  (623

-6318) دکتر سیید صیادق ططاططیایی   ، 12(ق6316م ) ، دکتر محمدعلی رجال17(ق6333م ) محمدباقر رجال
پروفسور سید موسیی  ، 76(ق6317م )یاسین  محمدحسین آل، پروفسور 77یاسین پروفسور جعفر آل، 13(ق6631
م ) زاده ، دکتیر سییید مهییدی مییدر  73(ق6311م ) سیید کییاصم صییدر  ، پروفسییور78(ق6313م )الییدین  شیر  
، دکتیر سیید   71(ق6313م ) ای ، دکتیر محمیدعلی ا ه  73(ق6377م ) صدر( رضا)، دکتر سید محمد 76(ق6317

_____________________________________________________________________________ 
 (.237-263: الف6331کمالیان،  . ک.ر)عاملی فرزند سید صدرالدین  الشریعه سید ابوجعفر خادمفرزند ( 13
: پ6331کمالیان،  . ک.ر)الدین واعظ اصفهانی فرزند سید عیسی صدر فرزند سید محمدعلی موسوی عاملی  فرزند سید جمال( 16
623-623). 
 عاملی فرزند آقا متتهید  محمدجواد صدرسید عاملی فرزند  آغا صدر بیگم آبادی فرزند سیده خانم شریعت خاوون فرزند سیده( 13

 (.887: ب6331کمالیان،   ک.ر) فرزند سید صدرالدین عاملی
کمالییان،   . ک.ر) ن عاملیفرزند سید صدرالدی( باشی متولی)الدین صدر عاملی فرزند سید حسین صدر عاملی  جالل فرزند سید( 11

 (.368-233: الف6331
موسیوی  ( اول)قاضی فرزند سیده فاطمیه بییگم    الضحی میرزا حسین رجالی فرزند میرزا محمدباقر رجالی فرزند شمسفرزند ( 17

 (.632-637 :پ6331کمالیان،  . ک.ر) فرزند سید صدرالدین عاملی عاملی
موسیوی  ( اول)قاضی فرزند سیده فاطمیه بییگم    الضحی حمدباقر رجالی فرزند شمسمیرزا حسین رجالی فرزند میرزا مفرزند ( 12

 (.627 همان،. ک.ر) فرزند سید صدرالدین عاملی عاملی
 همیان، . ک.ر) فرزند سیید صیدرالدین عیاملی   فرزند سیده صدیقه صدر فرزند سید صدرالدین صدر فرزند سید اسماعیل صدر  (13
677-673.) 
. ک.ر)المشایخ صدر فرزند سید هادی صدر فرزند سید محمدعلی موسوی عاملی  یاسین فرزند سیده ام لفرزند شیخ مروضی آ( 77

 (.78-76 همان،
المشایخ صدر فرزند سید هادی صیدر فرزنید    یاسین فرزند سیده ام یاسین فرزند شیخ محمدرضا آل فرزند شیخ محمدحسن آل( 76

 (.637: الف6337کمالیان،  . ک.ر)سید محمدعلی موسوی عاملی 
الدین فرزند سیده زهرا صدر فرزند سید هادی صیدر فرزنید سیید     الدین فرزند سید عطدالحسین شر  فرزند سید جعفر شر ( 78

 (.868-867: پ6331کمالیان،  . ک.ر) محمدعلی موسوی عاملی
-633همیان،   ک.ر) ن عاملیفرزند سید صدرالدیفرزند سید رضا صدر فرزند سید صدرالدین صدر فرزند سید اسماعیل صدر ( 73
631.) 
صدرعاملی فرزند آقا متتهد فرزند  بیگم صدرعاملی فرزند سید بهاءالدینمحلق فرزند سیده مریم آغا مدر  سیده اشر فرزند ( 76

 (.863-862همان، . ک.ر) عاملی سید صدرالدین
-662 همیان، . ک.ر) د سید صدرالدین عاملیفرزنفرزند سید رضا صدر فرزند سید صدرالدین صدر فرزند سید اسماعیل صدر ( 73
663.) 
 آغا صدرعاملی فرزند سید محمیدجواد صیدرعاملی فرزنید آقیا متتهید      فرزند سیده بیگم آبادی خاوون هسیده بدرالشریعفرزند ( 71

 (.626-627 همان،. ک.ر) فرزند سید صدرالدین عاملی
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مه رد   ، 37(ق1733م ) بهرایی  شری  صررر  ، دکترر م  37، دکتر احمد فیررزاا  33(ق1731م ) عاملی علی صدر
، پرزفسرررر سررید م ت رری   71(ق1731م )عرراملی  سررید رسرررر صرردر   ،78(ق1733م ) فیرررزاا  مهررد 
، دکترر سرید علیرضرا    77(ق1733م ) دکتر سید محمدرضا حسری ی بهترتی  ، 78(ق1731م )الدعراتی  مست اب

الردی    ز دکترر شرهاب   78(ق1778م )، اسرتاد سرید محمردعلی مردر  م لر       71(ق1771) حسی ی بهترتی 
 .ای  خاندا  هست دغیرحراز  ز عمدتاً دانتگاهی هایی اا فرهیختگا   ، ت ها نمرنه78(ق1773م ) بهایی شی 

  ششااععرراا    خخاانندداا    صصددرر  ((11--33
خصرصیتی ذاتی ز فراگیر، شاید متأثر اا عراطر    ؛ذزق ادبی ز ط ع شعر اا دیگر خصرصیات خاندا  صدر است

سرید  . اسرت نسل م تقل شرد    به ، نسلیشکل ژنتیک به قدرت تخیّل عمرم خاندا ، کهانسانی، ل افت رزحی ز 
بریش اا شصرت تر  اا اعقراب ز      . تری  شاعرا  عصر خریش در ابا  عربی برد صدرالدی  عاملی یکی اا قر 

 نرد ا سررزد نیمی اا آنها در ابا  فارسی شرعر  . یادگار نهادند ط ع قر  شعر داشت د ز آثار  اراشم د اا خرد به
تررا  آقرا    ابرا  خانردا  صردر مری     تری  شاعرا  فارسری  اا قر . (7تصریر ) نیمی دیگر در ابا  عربی ز (7تصریر )

کمالیرا ،  ) ، محمدحس  معز  دافررلی (711-783همرا ،  ) ، سید عیسی صدر(778-738: ال 1778کمالیا ، ) م تهد
 عراملی  ، سید بهاءالدی  صردر (883هما ، ) ا  جری ار ، مریم (187هما ، ) ، محمدباقر معز  دافرلی(138: پ1778

همرا ،  ) ، مهرد  ن فری مس دشراهی   (183-188: پ1778کمالیا ، ) ، محمدباقر الفت(818-878: ال 1778کمالیا ، )
، محمد مهریرار  (188-181هما ، ) ، محمد کل اسی73(ق1777-1787)، سید حس  مالباشی اصفهانی (817-888
، ع دالرهاب نررانی (188هما ، ) علی مزارعی شیراا ، 77(ق1781م )لی میرعماد  سید ع، 77(ق1777-1178)

_____________________________________________________________________________ 
عاملی فرانرد سرید    حمدمهد  صدرعاملی فراند سید م صدر( آقا میراا)عاملی فراند سید صدرالدی   فراند سید مهد  صدر (33

 (.178-171: پ1778کمالیا ،  . ک.ر)عاملی فراند سید صدرالدی  ( الدعراتی مست اب)عاملی  ابرالحس  صدر
 .فراند سید صدرالدی  عاملیفراند سید  اهرا صدر فراند سید صدرالدی  صدر فراند سید اسماعیل صدر ( 37
صدرعاملی  صدرعاملی فراند سید محمدجراد آغا آباد  فراند سید  بیگم خاتر  رضیهمسید  عفت رزضاتی فراند فراند سید  ( 37

 (.881: ب1778کمالیا ،  . ک.ر) صدرالدی  عاملی فراند سید م تهد فراند آقا
 .فراند سید صدرالدی  عاملیفراند سید  اهرا صدر فراند سید صدرالدی  صدر فراند سید اسماعیل صدر ( 78
 عاملی فراند سید ابرالحس  صردر  بیگم صدرعاملی فراند سید  هما عاملی فراند سید حس  صدر الدی  صدرفراند سید فخر( 71

 (.188-77: پ1778کمالیا ،   ک.ر) عاملیفراند سید صدرالدی  ( الدعراتی مست اب)عاملی 
عاملی فراند سید  مدمهد  صدرالدعراتی فراند سید مح الدعراتی فراند سید اسداهلل مست اب فراند سید محمدعلی مست اب( 78

 (.111-118 هما ،. ک.ر)عاملی فراند سید صدرالدی  ( الدعراتی مست اب)عاملی  ابرالحس  صدر
عراملی فرانرد سرید     آغرا صردر   آباد  فراند سرید  بریگم   فراند سید  معصرمه بیگم خاتر فراند سید محمد حسی ی بهتتی ( 77

 (.818 :ب1778کمالیا ،  . ک.ر) م تهد فراند سید صدرالدی  عاملی عاملی فراند آقا محمدجراد صدر
عراملی فرانرد سرید     آغرا صردر   آباد  فراند سرید  بریگم   فراند سید  معصرمه بیگم خاتر فراند سید محمد حسی ی بهتتی ( 71

 (.817 هما ،. ک.ر) عاملی فراند آقا م تهد فراند سید صدرالدی  عاملی محمدجراد صدر
عراملی فرانرد آقرا م تهرد      عاملی فراند سید بهاءالدی  صدر بیگم صدرالدی  مدر  م ل  فراند سید  مریمید عالءفراند س (78

 (.178 هما ،. ک.ر)فراند سید صدرالدی  عاملی 
صدرعاملی  صدرعاملی فراند سید محمدجراد آغا آباد  فراند سید  بیگم خاتر  مرضیهسید  عفت رزضاتی فراند فراند سید  ( 78
 (.881 هما ،. ک.ر) صدرالدی  عاملی فراند سید م تهد راند آقاف

کمالیرا ،   . ک.ر) عراملی فرانرد سرید صردرالدی  عراملی      بریگم مرسرر   فراند آقا ن فی فراند سید  امرزم  فراند اهرا ن فی( 73
 (.188-177: ال 1778
سرید  فرانرد   بریگم مرسرر  عراملی   امرزم  س دشاهی فراند سرید  م فراند شی  ابرالفضل ن فی فراند شی  محمدعلی ن فی( 77

 (.181-188 :پ1778کمالیا ،  . ک.ر) عاملیصدرالدی  
سید فراند  بیگم مرسر  عاملیاهرافراند سید   ا  آباد  فراند شی  مهد  جری ار  خاتر ( خانم سادات) اجیهسیدالحفراند ( 77

 (.183-188 هما ، ک.ر) عاملیصدرالدی  
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فشااکک   و محمد  (21: پ2531کمالیان، ) (ق2121-2511)مقدس بیدآبادی  ، سید جواد(211-212همان، ) وصال
تاوان افا ون بار ااود ساید       زباان اانادان صادک نیا  ما       ترین شاعران عرب  از قوی. کا نام برد 39(ق2513م )

کمالیاان،  ) ، ساید صادکالدین صادک   (212-211هماان،  ) خ محمدکضاا نفیا  مدفدشااه    صدکالدین عامل ، شای 
، 32(ق2531-2511) ، سید محمدهادی صدک(191: پ2531کمالیان، ) یاسین ، شیخ مرتض  آل(112-131: الف2531

 ، سااید محمااد35(ق2512م ) ، سااید محمدمیاادی صاادک31(ق2523-2511) الاادین سااید محمدکضااا شاار 
 یاساین  ، محمدحداین آل (212-211هماان،  ) یاساین  ، شیخ محمدحدن آل(212-213مان، ه) صدک (محمدصادق)
اشاااک شااعران   . کا ناام بارد   (31-32: پ2531کمالیان، ) صدک( محمدهادی)و سید حدین  (231: ب2531کمالیان، )

ال عمادتاً فاکسا    چند مث  به. ااندان صدک، تماماً عرفان ، ااالق ، مارفت ، تربیت  و البته باضاً نی  علم  است
 :کنم زیر اکتیا م 

 :(253: الف2531کمالیان، ) مناجات با ادانغ  از سید صدکالدین عامل  دک  بیت  -2
 وهل عدٌن َتِطیُب بال رضاکا                    رضاک رضاک ال جّناُت عدن

کاه ساید   ، (11: 2531کمالیاان،  ) ۀ شایراز اساتقبال از زا ل اواجا    دک ف و کنداناه از آقاا مفتیاد   یا بیت  لط -1
 :(221: ؛ همای ، اط  الف213: ؛ همای ، اط 152: 2539همای ، ) وجد آوکد به کا الدین همای  جالل

 اکه کنمااک  که استخات ۀبیاک اوش                   ام تدبیح مدتان گددته ۀاستشاک به
 :(119: 2531کمالیان، ) سید عید  صدک« من عر  نیده، فقد عر  کبه»بیت  از مثنوی  -5

 همه چون سازر و او مان  مل                   نیوس جمله ج ء و نیسُ او کُل
 :(512 همان،) با اداوند ی دزفول شیخ محمدباقر ما ّز مناجات ا بیت  -1

  یداازده و شیرتاعقل دک کنه تو حی                   یپیداکه پنیان شده اندک حفب   ای
 :(222: الف2531کمالیان، ) (س)زهرا  فاطمهدک کثای حضرت  مطلع شار زیبای سید صدکالدین صدک -1

 الدهر جارا داراً علیها وابکیا                   یا خلیلّي احبسا اجلرد مهارا
 :(531: 2531کمالیان، ) (ع)دک مدح امام عل  مطلع شار زیبای شیخ محمدحدن ما ی دزفول  -1

 دااک آیااک دیگر نوبیایمن بااه باای مابف              س د امروز شادی کا که دک گلشن ه اک آید
 :(251 همان،) (ع)دک آکزوی دیداک امام زمانبیدآبادی  سید جواد مقدسمطلع ز ل زیبای  -1

 میر زیبا کا ببینم پایان آید و آن  شب به             آکزو داکم ادایا صبح فردا کا ببینم
 :(599 همان،) استاد محمد میریاک« الیفوز و یفوز»مطلع ز ل  -2

 کس چشم باز نیدت  نیاز به ج  سویِ ب              میر و حاجب و دکبان نیاز نیدت  ما کا به
_____________________________________________________________________________ 

-دفدشاه  فرزند سایده زما م  م فرزند شیخ محمدعل  نفی مدفدشاه  نفی   میدیشیخ زهرا نفی  فرزند فرزند فرزند ( 39
 (.132-112: الف2531کمالیان،   ک.ک)عامل  سید صدکالدین فرزند  بیگم موسوی عامل 

: پ2531کمالیاان،    ک.ک)صدک فرزند سید هادی صدک فرزند سید محمدعل  موسوی عامل   سید عل  صدک فرزند سید حدن( 32
195.) 
. ک.ک)سید هادی صدک فرزند سید محمدعل  موسوی عامل   الدین فرزند سیده زهرا صدک فرزند فرزند سید عبدالحدین شر ( 31

 (.211-211 همان،
. ک.ک)عاامل   صادکالدین  صادک فرزناد ساید     اسماعیلصدک فرزند سید  حمدمیدیمصدک فرزند سید  محمدجایرفرزند سید ( 35
 (.551-552 :ب2531کمالیان،  
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 :(444: 7991کمالیان، ) در غنیمت شمردن فرصت عمر مطلع غزل زیبای شیخ مهدی نجفی مسجدشاهی -9
 در خواب گران شدیم و یکبار برفت              یار برفت ین عمر که بیا افسوس از

 :(672 همان،) شیرازی سید علی مزارعی« زینت آزادگان»  از قصیده بیتی -74
 مرد مُمسِک را جهان هموار نیست               خشندگی استـنت آزادگان بـزی

 :(644 همان،) سید علی میرعمادی« غم و شادی»  از غزل دردمندانه بیتی -77
  مقدار ما عقل و بی هر که آمد زد دو مشتی بر سر بی

 وشحالیم از آندست او بوسیده، خود را مفتخر کردیم و خ
 :(687 همان،) محمد فشارکی« چشم»بیتی از غزل  -76

 رارـها ف ردابـادالن کنند ز مـدری                های جهل دیار ز مرداب  پُر گشته این
 :(968 همان،) حمدباقر الفتم «عقل و دل»غزل زیبای  مطلع -79

 فرمود ولی من آن کنم آخر که عشق می                   ودـع نمـرتبه عقلم ز عشق منـزار مـه
 :(754 همان،) سید حسن مالباشی اصفهانی« اسرار سلوک»بیتی از غزل زیبای  -74

 ی هر کودنیـاشقی دانست نـع                 گفته شد رمزی ز اسرار سلوک
 :(449 همان،) ای مریم جویباره «دیر مغان»غزل زیبای  مطلع -75

 هوایـاً لـدیدم مخالفـهیچ گوشه نـه ب                 ز دیر و میکده در هر کجا گرفتم جای

  آآوورر  ننااممببااننوواانن    ((55--11
صـدوپنجاه سـال   حـدود   طیا بانوی فرهیخته نیز در خاندان صدر حضور داشته و دارند که های مردان، دهپهم

 بـه  و خدمات شایانی هاجتماع و حتی سیاست، خوش درخشیدطب، فرهنگ، ادب، های علم،  گذشته، در عرصه
موسـوی   بـیگم و سـیده زمـزم   94موسـوی عـاملی   بیگمراسیده زهـ  مثالً. کنند و می اندهرائه کردجامعه و مردم ا 

-بانو سـیده مـریم   .نیز فقیه بود 92(ق7496-7944) آبادی خاتون هسیده بدرالشریع. هر دو فقیه بودند 95عاملی
 الهـدی صـدر   سیده بنـت . بودند شاعر 98(ق7989-7948) ای نیز بانو مریم جویباره و 91(ق7941د ) صدربیگم 
پزشــک  744(ق7954م ) دکتــر منیــهه مهــدوی. بــودو شــاعر نــوی   داســتان ،نویســنده، 99(ق7952-7444)

ن فعـاالن  تـری  از موفـق  747(ق7929م ) سیده ربـاب صـدر   دکتر و خصص زنان در اصفهان استکسوت مت پیش
 .اجتماعی امروز لبنان

_____________________________________________________________________________ 
 (.727 :ب7992کمالیان، . ک.ر)فرزند سید صدرالدین عاملی  (94
 (.724 همان،. ک.ر)فرزند سید صدرالدین عاملی  (95
. ک.ر) فرزنـد سـید صـدرالدین عـاملی     عاملی فرزند آقا مجتهـد  عاملی فرزند سید محمدجواد صدر آغا صدر سیده بیگمفرزند ( 92

 (.28-21 :پ7992کمالیان، 
 (.648همان،  . ک.ر)فرزند سید هادی صدر فرزند سید محمدعلی موسوی عاملی ( 91
 (.641 همان،. ک.ر) عاملیسید صدرالدین فرزند  بیگم موسوی عاملیزهرافرزند سیده  ای شیخ مهدی جویبارهفرزند ( 98
 (.59-56 همان،. ک.ر)عاملی فرزند سید حیدر صدر فرزند سید اسماعیل صدر فرزند سید صدرالدین ( 99
عاملی فرزند آقا مجتهد فرزند  عاملی فرزند سید محمدجواد صدر ربیگم صدنظامی فرزند سیده نازنین هالحاجی فرزند عصمت( 744

 (.674 همان،. ک.ر)سید صدرالدین عاملی 
 (.99-91همان،  . ک.ر) فرزند سید صدرالدین صدر فرزند سید اسماعیل صدر فرزند سید صدرالدین عاملی( 747
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  وو  ششههااددتت  ددرر  خخاانندداانن  صصددرر  ،،  تتببععییددااسسااررتت  ((66--77
بزرگدان خانددان صددر خد       »درسدت اسدت کد     کدامً   خراسدان     زاده حمدد واظد   اهلل متآیتلخ  این تعبیر

دین، ی ها های تأثیرگذار خاندان صدر در ظرص  چهره از بسیاری (02، زادهواظد  ) «!ندارنددرخشند، اما ظاقبت  م 
حدذی   متعصد،، هدای منحدری یدا     دست فرق  وقت، گاه  نیز ب  های ت سط حک متظمدتا  اجتماع و سیاست، 

پدر سدید  . ماندندوفادار صادقان  ب دند، آم خت  (ع)هرآنچ  از مکت، اهل بیتها و  ها، ارز  اندیش  ب  چ ن ؛شدند
حداک    ،دار ب د، ت سدط احمدد جّدز ار پاشدا     ظامل را ظهده ، ک  رهبری شیعیان جبلصدرالدین ظامل ، سید صالح

بدرادر بزرگتدر ، سدید    . (422 الددین، شدری  ؛383و  032سیدحسن صددر،  ) زندان افتاد ب  ،ظکار  منطق  وقت ظثمان 
 .(422 الددین، شری ؛383سیدحسن صدر، ) شهادت رسید اب البرکات، ت سط مأم ران جزار پاشا جل ی دیدگان پدر ب 

سدید   .(888 :الد  4336 ،کمالیدان ) مسدم   و شدهید شدد   یدا متعصدبین   هدا   ت سط باب  پسر بزرگش، آقا مجتهد،
آقدا   اجحد  .(326همدان،  ) شدهادت رسدید   قاجار یا ظ امل او بد   فرمان محمدظل  شاه ب  اصفهان  الدین واظ  جمال

سدید ظبدالحسدین   . شدکل  ناگهدان  و مشدک ر درگذشدت     ب  مسجدشاه ، تحت فشار رضاخان، ن راهلل نجف 
ت سدط   سید م سد  صددر  . ندها تبعید شد ها و انگلیس فرانس ی صدر ت سط( حسن)الدین و سید محمد  شری

شدهادت    بد   ایدران  شهید بهشت  ط  انفجار دفتر مرکزی حزب جمه ری اسًم . رب ده شد رژی  معمر قذاف 
 نیدز ت سدط رژید  صددا      صدر( محمدصادق)الهدی صدر و سید محمد  ، سیده بنتسید محمدباقر صدر. رسید

ک  اسارت، تبعید و شهادت نیدز از جملد  خص صدیات     مبالغ  نیست اگر گفت  ش د .شهادت رسیدند  حسین ب 
 .خاندان صدر است

  ببننددیی  ججممعع  ((88
بنیدان نهداده شدد و تددریجا  در دیگدر      خاندان صدر از بی ت روحان  تأثیرگذار ظال  تشیع است ک  در اصدفهان  

تدرین   مؤسس خاندان صدر، سدید صددرالدین ظدامل ، از برجسدت     . شهرهای ایران، ظراق و لبنان گستر  یافت
 (ع)امدا  کدا      بد   واسدط   08نسد، وی بدا   . قرن سیزده  هجری قمدری اسدت    فقیهان رجال  و اص ل  نیم 

. لبندان مهداجرت کردندد     هجدری از ظدراق بد     د قرن هفت اصالت وی لبنان  است و اجداد  در حدو. رسد م 
ونی  قرن گذشت ، در باالترین سطح زظامت دین ، اجتماظ   خاندان صدر بیش از هر بیت شیع  دیگر، ط  یک

آور روحدان ،   ا ندا  هد ه همچندین د  .اسدت آفریند  کدرده   ا ظدراق و لبندان، نقدش   و سیاس  ظال  تشیع، از ایران ت
هدای ظلد ، ادب، فرهندط، طد،،      کد  در ظرصد     مرد و زن، از میان این خاندان برخاسدت دانشگاه  و غیر آن، 

داران  تدرین پدرچ    برخ  از مه  ؛ از جمل نداهجای نهاد صنعت، اجتماع و سیاست، خدمات و آثاری ارزشمند بر
هدزاران   این خاندان منس ب هستند ک  ط  دو قرن گذشت   ب  همچنین بالغ بر شصت شاظر. دین روشنفکری 

ن، اهای انحراف  و متعصدب  ی وقت، فرق ها حک مت .نداهجای نهاد دو زبان فارس  و ظرب  بر ب قطع  شعر لطی  
و مکررا  ظ اقب  چ ن اسارت، تبعید و شدهادت را بدر آنهدا      ر خاندان صدر سر ناسازگاری داشتهای مؤث با چهره

الددظ ات  و شدیخ هدادی     اهلل سید مرتض  مسدتجاب  آیاتر ایران ، دامروز بزرگان خاندان صدر .نداهتحمیل کرد
صدددر، ( اسددماظیل)سددید حسددین  اهللتآیدددر ظددراق نجفدد  مسجدشدداه  هسددتند، هددر دو سدداکن اصددفهان؛  

هدر سد  سداکن     ،420(ق4332  )صدر و سید مقتدی صدر ( محمدهادی)والمسلمین سید حسین  االسً  حجج
 .ر اما  م س  صدرو در لبنان، دکتر سیده رباب صدر، خ اه ؛کا مین

_____________________________________________________________________________ 
صدر فرزند سید محمدصادق صدر فرزند سید محمدمهدی صدر فرزند سید اسماظیل صدر ( محمدصادق)فرزند سید محمد ( 420

 .ظامل فرزند سید صدرالدین 
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  ننااممهه  ککتتاابب  ((99
 (.اصفهان در مسجد نو بازارواقع اهلل نجفی تآی  کتابخانه) خطی  نسخه ،١ج  ،الفت  ۀنام نسب ؛محمدباقرالفت؛ 
 (.اصفهان در مسجد نو بازارواقع اهلل نجفی تآی  کتابخانه) خطی  نسخه ،2ج  ،الفت ۀنام نسب ؛محمدباقرالفت، 

 .ق١141، 2، چ نشر دارالمرتضی :مشهد، 2، ج فی القرن الثالث بعد العشرهالربره  الکرام  آقا بزرگ؛تهرانی، 
 .١735تاریخ و فرهنگ معاصر؛   فصلنامه 5  شماره  نامهویژه، امام موسی صدر ۀیادنامسید هادی؛ خسروشاهی، 

 .خ١772 ،یید اصفهانأکتابفروشی ت: اصفهان، چهارسوقی اهللزندگانی حضرت آیتسید محمدعلی؛ روضاتی، 
موسوعة االمام السید عبداحلسنی » از 3ج ) الدین بغیة الراغبنی يف سلسلة آل شرف؛ بدالحسینع سید ،الدین شرف
 .م244٠، ١چ  ،رخ العربیوالم دار: بیروت ،(«الدین شرف
 .ق١14٠، العظمی مرعشی نجفی اهللتآی  کتابخانه انتشارات: قم ،١ ج ،تکملة امل اآلمل؛ سید حسن ،صدر

 (.خطی  نسخه) الصدر آل ؛صدر، سید محمدصادق
 (.خطی  نسخه) حسب و نسب خاندان صدر  ۀدربارالدین؛  عاملی، سید سراج جبلصدر 

 .خ١721علمی،   چاپخانه: تهران، الکرسی ةآی تفسیرکالم قدسی در صدر عاملی، سید مهدی؛ 
 .خ١79٠، ١انتشارات راز نی، چ : قم، (١های صدرپژوهی  یادداشت)خاندان صدر   سفرنامه؛ کمالیان، محسن
 (الف) .خ١79٠، ١انتشارات راز نی، چ : قم، (ها حال  شرح) ١مشاهیر خاندان صدر، ج ؛ کمالیان، محسن
 .خ١79٠، ١نیی، چ  انتشارات راز : قم، (خاندان آقا مجتهد نامۀنسب) 2شاهیر خاندان صدر، ج م؛ کمالیان، محسن

 (ب)
 (پ) .خ١79٠، ١انتشارات راز نی، چ : قم، (آسمان پرستاره) ١1مشاهیر خاندان صدر، ج ؛ کمالیان، محسن
، ١انتشیارات راز نیی، چ   : قیم ، (شیعر فارسیی  ) ١، ج (١ادبییات صیدری   )شعر در خاندان صدر ؛ کمالیان، محسن

 .خ١793
، ١انتشیارات راز نیی، چ   : قیم ، (شیعر عربیی  ) 2، ج (١ری ادبییات صید  )شعر در خاندان صیدر  ؛ کمالیان، محسن

 (الف) .خ١793
 .خ١791، ١انتشارات راز نی، چ : قم، (١فهارس صدری )روحانیون خاندان صدر ؛ کمالیان، محسن

نشیر نفیاس   : اصفهان، 1ج  ،هجری ١1و  ١7مکارم اآلثار در احوال رجال دو قرن ؛ ، محمدعلیآبادی معلم حبیب
 .خ١71١، ١چ ، مخطوطات اصفهان

 ،اسیماعیلیان  همکتبی : قیم ، 1، ج اجلنات فی احووال العلمواو و السوا ات روضات سید محمدباقر؛ موسوی خوانساری، 
 .ق١79١

، ١، چ نشیر الهداییه  : قیم ، ١، ج تاریخ علمیی و اجتمیاعی اصیفهان در دو قیرن اخییر     ؛ الدین سید مصلحمهدوی، 
 .خ١7٠3
 .خ١792، ١قم، چ   علمیه  مدرسین حوزه  عهجامانتشارات : قم ،١ ، جمستدرک الوسائل خامتةحسین؛ نوری، 
 .77-1ص خ، ص١737،  زمستان 15، شماره ةمشکو زاده، محمد؛ سرمقاله، فصلنامه واعظ

هیای   ادهمزاب و نسیب امیا  سی سلسیله سیادات و مشیجرات و مسیطحات، ان    )تاریخ اصیفهان  ؛ الدین جالل، همایی
، ١ چ، ه علیوم انسیانی و مطالعیات تیاریخی    نتشارات پژوهشیاا ا: تهران، کوشش ماهدخت بانو همایی به، (اصفهان
 .خ١794
  (.خطی  نسخه) دانشمندان اصفهان؛ الدین جالل، همایی
 (  الف) (.خطی  نسخه) دانشمندان سپاهان؛ الدین جالل، همایی
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 ونیم قرن گذشته در ایران، عراق و لبنان طی یکصدر اینفوگرام ادوار زیست مشاهیر تراز اول خاندان  (1تصویر 

 تتصصااووییرر((  1111

 ربرخی مشاهیر تراز اول خاندان صد  شجره (2تصویر 
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 (3تصویر 
 اجداد پدری  شجره

 خاندان صدر

 (4تصویر 
 اجداد مادری خاندان صدر  شجره

 و فرزندان سید محمدعلی موسوی عاملی
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 (5تصویر 
 مشاهیر خاندان صدر  شجره

 ستان فارسدر ا

 (6تصویر 
 مشاهیر خاندان صدر  شجره

 در استان خوزستان

 (7تصویر 
 اعقاب خاندان صدر  شجره

 در آذربایجان و گیالن
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 زبان خاندان صدر شعرای فارسی  شجره( 8تصویر 

 زبان خاندان صدر شعرای عرب  شجره( 9تصویر 


