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خاندان صدر در ایران

محسن کمالیان

دانشآموخته دکتری مهندسی عمران ،خاک و پی؛ دانشگاه تهران
استاد تمام پژوهشگاه زلزلهشناسی و مهندسی زلزله

چک ی د ه
خاندان صدر ،یکی از اصیلترین بیوت روحانیت شیعه است که نسب پدریاش بهه امهام موسهی
کاظم(ع) میرسد .بیش از دو قرن پیش در اصفهان بنیان نهاده شد و تدریجاً در منهاق مختله
ایران ،عراق و لبنان گسترش یافت .ریشههای تاریخیاش بهه لبنهان و عهراق بهازمیگهردد .قهی
یکونیم قرن گذشته بیش از هر بیت روحانی دیگر در زعامت حیات دینی ،اجتماعی و سیاسهی
عالم تشیع نقشآفرین بودهاست .همچنین صدها شخصهیت فرهیختهه حهوزوی و دانشهگاهی در
عرصههای علم ،ادب ،فرهنگ ،صنعت ،قب ،اجتماع و سیاست به جامعه تقدیم و بارها در قهو
تاریخ هزینه پهایبندی بر باورهها و ارزشهای خود را بهها اسهارت ،تبعیهد و شهههادت پههرداخت
کردهاست .مقاله حاضر بر آن است تا از پیدایش ،تاریخ ،گسترش و حوزه خدمات خانهدان صهدر
در عالم تشیع و خصوصاً ایران گزارشی مستند بهدست دهد.
 ) 1مق د م ه
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درباره تکتک چهرههای خاندان صدر ،مقاالت و کتابهای فراوانی مهیتهوان در ادبیهات یافهت .امها مقهاالت و
کتابهای بهراستی انگشتشماری در ادبیات ثبت شده که خاندان صدر را بهعنوان یک موضوع ،بررسی و برای
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سا ها پیش ،وقتی جلد دوم کتاب مشاهیر خاندان صدر را در دست نگارش داشتم ،از دوسهت بزرگهوارم آقهای
دکتر سید محمدرضا بهشتی جملهای شنیدم که دقی و لطی بود .گفت« :عمده جمعیت امروز شهر اصهفهان
از پیوند چند خاندان قدیمی و اصیل پدید آمده که یکی از آنها ،خاندان صدر است ».بههراسهتی خانهدان صهدر
کدام است؟ پیوندش با اصفهان چیست؟ چه زمانی تأسیس شد؟ مؤسسهش کیسهت؟ چهرا صهدر نامیهده شهد؟
سبب اهمیتش چیست؟ چه ریشههایی در تاریخ دارد؟ توزیهع جررافیهایی آن در ایهران و خهار از آن چگونهه
است؟ دیگر نامآورانش کدام هستند؟ امروز چه جایگاهی دارد؟
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همه یا برخی سؤالهای فوق پاسخ ارائه کردهباشند .اولین نوشته ،مقالهای 1از استتاد ستید سترا التدین دتدر
جبلعاملی (1531-1121ق) ،1مدیر مسؤول روزنامه انجمن مقدس ملی ادفهان ،با عنتوان «دربتاره حست و
نس خاندان ددر» است .مقاله مزبور شرححال و نس تعدادی از نسلهای اول و دومِ مردان و بانوان خانتدان
ددر را با جزئیات مهم تا اوایل دوران رضاخان ثبت کردهاست .این مقاله متأستفانه خیتی بتامی مانتد و تا
5
نشد .دومین نوشته ،کتاب تکملة امل ل
اممل اثر آیتاهلل العظمی سید حستن دتدر کتانمینی (1531-1171ق)
است .این کتاب شرححال و نس برخی دیگر از مشاهیر خانتدان دتدر را تتتا اواختر دوران رضتاخان نگتار

کردهاست .سومین نوشتته ،کتتاب بغیلة اللاابین يف سلسللة ل رلا الدین اثتر آیتتاهلل العظمتی ستید عبدالیستین
شرفالدین (1577-1121ق) 1است .کتاب مزبور شترح حتال افتراد بیشتتری از مشتاهیر خانتدان دتدر را بتا
نسبشان ،تا اواسط دهه سی خورشیدی ثبت کردهاست .نقص مهم دو کتاب اخیر ،نپترداختن بته بتانوان موفت
6
خاندان ددر است .هارمین نوشته ،کتاب دوجلدی نسبنامه 3اثتر عممته میمتدبامر الفتت (1531-1511ق)
است .کتاب مزبور نسبنامۀ کامل خاندان ددر را ،شامل مردان و زنان ،همراه شرححال مختصر مشاهیر آنها ،تتا
اواسط دهه هل شمسی بهدست دادهاست .کتاب اخیر نیتز ماننتد نوشتته اول ،بتهرغتم ناففتتههتای متتهم و

جتامعیتی کته دارد ،خیتی بتتامی متتاند و تتا نشتد .پنجتتمین نتوشتتته ،کتتتاب ل الصلد اثتر حجتت-
االسمموالمسلمین سید میمددادق ددر (1113-1517ق) 7است .شرححالهای متعدد و اطمعات ذیمیمتی
دارد ،اما عمدتاً بزرفان خاندان ددر را در خار از ایران پوشش دادهاست.

نگارنده طی پانزده سال فذشته تم کرده تا مراجعه به آثتار فارستی و عربتی ثبتتشتده در ادبیتات ،اعتم از
ا شده و خیی؛ همچنین با توسل به تاریخ شفاهی و میالعات میدانی ،پاسخ ستؤالهتای فتوق را استتخرا
کند .مجلدات اول ،دوم و هجدهم کتاب مشاهیر خاندان ددر ،همچنتین کتتابهتای ستفرنامۀ خانتدان دتدر،
روحانیون خاندان ددر و دوره دوجلدی شعر در خاندان ددر ،هرکتدام بختشهتایی از ستؤاالت فتوق را پاستخ
ففتهاست .آنچه در ادامه خواهد آمد ،کیده یافتههای نگارنده درباره خاندان ددر تا کنون است.
 )1خا ند ا ن ددر کد ام ا س ت ؟
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خاندان معروف «ددر» از ادیلترین بیوت سادات موسوی و همچنین روحانیت شتیعه استت کته حتدود 113
سال پیش در شهر ادفهان بنا نهاده شد .آیتاهلل العظمی ستید دتدرالدین موستوی عتاملی (1161-1125ق)
(کمالیان1526 ،الف )326-357 :مؤسس خاندان ددر است که حدود سال 1116ق از عراق به ایران هجرت کترد و
پس از ند ماه تومف در مشهد و مم ،سال 1117ق در شهر ادفهان رحل امامت افکند.

_____________________________________________________________________________
 )1نسخه ادلی مقاله نزد جناب آمای دکتر سید میمدعلی ددر عاملی ،برادرزاده آما سید سرا الدین است.
 )1فرزند سید حسین ددر عاملی (متولیباشی) فرزند سید ددرالدین عاملی (ر.ک .کمالیان.)116-113 : 1526 ،
 )5فرزند سید هادی ددر فرزند سید میمدعلی موسوی عاملی (ر.ک .همان.)33-31 ،
 )1فرزند بانو سیده زهرا ددر فرزند سید هادی ددر فرزند سید میمدعلی موسوی عاملی (ر.ک .همان.)111-113 ،
 )3نسخه ادلی هر دو جلد کتاب در کتابخانه آیتاهلل نجفی ومع در مسجد نو بازار ادفهان نگهداری میشود.
 )6فرزند آما نجفی فرزند سیده زمزم بیگم موسوی عاملی فرزند سید ددرالدین عاملی (ر.ک .همان.)137-133 ،
 )7فرزند سید میمدحسین ددر فرزند سید هادی ددر فرزند سید میمدعلی موسوی عاملی (ر.ک .همان.)131-172 ،
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 ) 1- 2م ؤ س س خ ا ن د ا ن ص د ر ک ه ب و د ؟
سید صدرالدین عاملی ،مؤسس و سرسلسله خاندان صدر ،از اعاظم فقهای اصولی و رجالیِ عالَم تشیی در نیمیه
قرن سیزدهم هجری قمری و مهمترین عالِم این خاندان بود .در منطقه شیعهنشین جبلعامل واقی در جنیو
لبنان بهدنیا آمد .پس از هجرت پدرش ،آیتاهلل سید صالح موسوی عاملی به عراق ،همراه مادر و بیرادران بیه
وی پیوست .دوران کودکی ،نوجوانی ،جیوانی و تصییی ت زیوزوی را در شیهرهای کیاظمین ،کیرب و نجی
گذراند .آیات عظام سید مهدی بصرالعلوم ،سید مصسن اعرجی کاظمی ،میرزا مصمدمهدی شهرستانی ،خیوصاً
سید علی طباطبایی زائری (صازب ریاض) و شیخ جعفر کاش الغطاء مهیمتیرین اسیتادان بودنید .بیه نبیوغ
علمی شهرت داشت و بنابر اجازه اجتهادی که از استادش ،صیازب رییاض ،دریافیت داشیت ،از سییزدهسیالیی
مجتهد بود .قریب چهار دهه در اصفهان زیست و زوزه علمیه آن شهر را گرما بخشید .معاصیران در اصیفهان
آیات عظام سید مصمدباقر شفتی و میرزا ابراهیم کلباسی بودند و وی را البته را در فقه ،رجال و ادبیات ،بیر آن
دو ترجیح دادهاند .مراج بزرگیی در درو خیارج شیاگردی کردنید کیه آییات عظیام مییرزا مصمدهاشیم
چهارسوقی ،شری العلماء مازندرانی ،میرزا زسن شیرازی و سید اسداهلل بییدآبادی از آن جملیهانید .آخیر عمیر
بهنج بازگشت ،همانجا درگذشت و در زرم امام علی(ع) رخ در نقا خاک کشید .درباره جایییاه فقهیی سیید
صدرالدین عاملی نوشتهاند که وقتی بیه نجی بازگشیت ،صیازب جیواهر و شییخ زسیین کاشیی الغطیاء ،در
مصضیرش بیا منتهیی درجیه اد و نزاکت می نشستند و رفتارشان با وی ،رفتیار شیاگرد در برابیر اسیتاد بیود
صازب جواهر در زق گفته بود« :سید گویی با تمامی طبقات فقها زندگی کرده ،با آنها بصی نمیوده و بیه
رموز و جزئیات مذاق و مسلک فقهی آنها آگاهی یافتهاست .ما خودمان را فقیه میخوانیم؛ درزیالیکیه فقییه
متبصر ،ایشان است( ».کمالیان1931 ،ال .)611 :
 ) 2- 2ف ر ز ن د ا ن و د ا م ا د ه ا
سید صدرالدین عاملی پنج فرزند پسر و ش

فرزند دختر از خود بهیادگار گذاشت (همان:)607-613 ،

 -1آیتاهلل سید مصمدعلی صدرعاملی معروف به «آقا مجتهد» (1201-1293ق) (همان)532-506 ،

 -2آیتاهلل سید ابوالصسن صدرعاملی معروف به «مستجا الدعواتی» (1911-1219ق) (همان)177-53 ،

 -9زجتاالس م سید زسین صدرعاملی (1991-1267ق) (کمالیان)117-163 : 1931 ،

 -1آیتاهلل سید ابوجعفر خادمالشریعه (1921-1262ق) (کمالیان1931 ،ال )111-171/1 :

 -0بانو سیده زهرابییم موسوی عاملی (همان)111 ،

 -5بانو سیده زبیبهبییم موسوی عاملی (د 1975ق) (همان)119-112 ،

 -11بانو سیده مریمبییم موسوی عاملی (همان)111-116 ،

Vol. II

 -17بانو سیده فاطمهبییم (ثانی) موسوی عاملی (همان)116-111 ،

No. 2

 -3بانو سیده زمزمبییم موسوی عاملی (د 1252ق) (همان)111 ،

Summer 2020

 -1بانو سیده فاطمهبییم (اول) موسوی عاملی (کمالیان)117 : 1931 ،
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 -6آیتاهلل العظمی سید اسماعیل صدر (1995/-1265ق) (همان)291-193 ،
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مجتهدان زیر بهترتیب همسران شش بانوی بزرگوار اخیر شدند (کمالیان6931 ،الف :)975-913 :آیات معظم شیی
عبدالهادی قاضی (د 6779ق) (کمالیان6931 ،ب ،)616-615 :مال محمدصالح مازندرانی (د 6729ق) (همیان-616 ،
 ،)617میرزا محمدهاشم چهارسوقی (6962-6799ق) (همان ،)611-619 ،شی محمیدباقر نجییی مسجدشیاهی
(6956-6799ق) (همان ،)611 ،میر محمدتقی خاتونآبیادی (د 6952ق) (همیان )619 ،و شیی محسیم معیزی
دزفولی (د 6719ق) (همیان .)612-611 ،بدیم ترتیب شاخههایی تنومنید از خانیدانهیای نجییی مسجدشیاهی،
چهارسوقی ،خاتونآبادی ،جویباره ای ،مدرس مطلق ،قاضی ،رجال ،روضاتی ،حسینی بهشیتی ،اههای ،دسیتییب
شیرازی ،فالاسیری ،مزارعی شیرازی ،وصال شیرازی ،مُعزّی دزفیولی ،امیاا اهیوازی و آلیاسییم ،در پیونید بیا
خاندان صدر پدید آمدند.
 ) 9- 7و ج ه ت س م ی ه خ ا ن د ا ن ص د ر
جایگاه ممتاز دینی ،علمی و حوزوی سید صدرالدیم عاملی موجب شید تیا ابلیب فرزنیدان ،نوادگیان ،احییاد و
اعقاب پسریاش با اقتباس از ناا او« ،صدر»« ،صدرعاملی»« ،صیدر جبی عیاملی»« ،صیدر اصییهانی»« ،صیدر
کاظمینی» ییا «صیدرزاده» نامییده شیوند .شیاخه هیایی نییز البتیه بعیدها بیه «عیاملی»« ،خیاداالشیریعه» و
«مستجابالدعواتی» شهرت یافتند .دو شهرت اخیر وییهه برخیی فرزنیدان و اعقیاب بیهترتییب سیید ابیوجعیر
خاداالشریعه و سید ابوالحسم صدر عاملی (مستجابالدعواتی) بود که «خیادمی» و «مسیتجابی» نییز خوانیده
شدند.
طبیعتاً خاندانها ،اشخاص و مکانهای دیگری نیز بودهاند و هستند که به «صدر» شهرت داشته و دارند ،اما بیا
بیت معروف روحانی صدر ارتبیاطی نداشیتهانید .صیدرالواعظیم ،صیدرالمحققیم ،صدراالسیالا ،صدراالشیراف،
نایبالصدر و خاندانهای وابسته به آنها نمونههایی از ایم دسیت هسیتند .ارحیاا صیدر ،صیدر حسیینی ،صیدر
هاشمی ،سید شهابالدیم صدر و مدرسه صدر اصیهان مثالهایی دیگر هستند.
 )9سب ب ا همی ت خا ند ا ن صدر
اما چرا خاندان صدر در عالم تشیع ،از ایران گرفته تا عراق و لبنان ،چنیم اهمیت یافت؟ در تشریح پاسی اییم
سؤال ،کافی است توجه کنیم (تصویر  6و :)7
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از سال درگذشت میرزای شیرازی بزرگ تا پایان دوران قاجار (6911-6967ق) ،پین پسیرعمو ییا پسیرعمه از
فرزندان یا نوادگان خاندان صدر ،در باالتریم سطوح زعامت دینی ،اجتماعی و سیاسی عالم تشیع ،نقشآفرینیی
کردند :آیات عظاا سید اسیماعی صیدر 2و سیید حسیم صیدر کیاظمینی (کمالییان6931 ،پ )29-21 :در عیراق،
آیاتاهلل شی محمدتقی نجیی مسجدشاهی معروف به «آقا نجیی» (6997-6717ق) 3و حاجآقیا نوراهلل نجییی
مسجدشاهی (6911-6772ق) 65در اصیهان و سیید جمیال الیدیم واعیا اصییهانی (6971-6773ق) 66طیی
نهضت مشروطیت در تهران.

_____________________________________________________________________________
 )2فرزند سید صدرالدیم عاملی (ر.ک .کمالیان6931 ،الف.)791-693 :
 )3فرزند سیده زمزابیگم موسوی عاملی فرزند سید صدرالدیم عاملی (ر.ک .کمالیان6931 ،پ.)97-96 :
 )65فرزند سیده زمزابیگم موسوی عاملی فرزند سید صدرالدیم عاملی (ر.ک .همان.)779-776 :
 )66فرزند سید عیسی صدر فرزند سید محمدعلی موسوی عاملی (ر.ک .کمالیان6931 ،الف.)912-717 :
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یک دوره پس از آن ،در عهد پهلدی او تد نیمد عهد پهلدی دو (4411-4411ق) ،بد ز پدج پسدععمی و
پسععم دیگع از نیادگ ن و احف د این خ ن ان ،همین نقش را در ب التعین سطیح ایف کعدن  :آید عاد سدی
ص د رای ین ص د ر (4414-4911ق) 49در ق د  ،خددیم رضم رج د نجفدده رسج خ د هه (4439-4921ق) 44در
اصفه ن ،سی عب ایضسین خعفاید ین (4411-4911ق) 41در یبجد ن ،و خدیم رضم رجد آ ی سدین (-4911
4411ق) 41و آیتاهلل سی رضم (حسن) ص ر (4411-4411ق) 43در ععاق.
از یک دوره پس از آن ،طه نیم دو عه رضم رج پهلی و ده او جهمدیر اسدیره (4111-4411ق)،
ب ز چه ر پسععمی از احف د و اعق ب این خ ن ان ،در ب التعین سطیح زع رت دیجده ،علمده ،ریدع  ،اجعمد عه و
سی سه ع ی تشیع ،نقشآرعیجه کعدن  :ار ریسه ص ر ( 4413ق) 41در یبج ن ،آی عا سدی رضمد ب قع
ص ر (4111-4414ق) 42در ععاق ،ح جآق حسین خ دره (4111-4441ق) 41در اصفه ن و آیتاهلل دکعع سی
رضم حسیجه بهشعه (4114-4411ق) 91در تهعان.
طه س ده اخیع (4141-4111ق) نیز ب ز خش تن از اعق ب این خ ن ان ،همین نقش را در سطضه بد ال ایفد
کعدهان  :آیتاهلل ایعامه سی رج ص ر (4141-4441ق) 94در ق ؛ آی رعا خیم رجعبه بهشدعه (-4419
4141ق) 99و سی رعتضه رسعج بای عیاته ( 4419ق) 94در اصفه ن؛ آی عا سی رضم (رضم ص دق)
ص ر (4141-4439ق) 91و سی حسین (اسم عیل) ص ر ( 4414ق) 91در ععاق؛ و دکعع سی ه رب ب صد ر (
4434ق) 93در یبج ن.

Summer 2020
No. 2

دوره دوم ﺷﻤﺎره دوم ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1399

Vol. II

_____________________________________________________________________________
 )49رعزن سی اسم عیل ص ر رعزن سی ص رای ین ع رله (ر.ک .کم یی ن4413 ،ایف.)112-111 :
 )44رعزن خیم رضم حسین نجفه رسج خ هه رعزن سی ه زرز بدیگ ریسدی عد رله رعزند سدی صد رای ین عد رله (ر.ک.
کم یی ن4413 ،پ.)412-411 :
 )41رعزن سی ه زهعا ص ر رعزن سی ه د ص ر رعزن سی رضم عله ریسی ع رله (ر.ک .هم ن.)491-442 :
 )41رعزن سی ه ا ایمش یم ص ر رعزن سی ه د ص ر رعزن سی رضم عله ریسی ع رله (ر.ک .هم ن.)411-414 :
 )43رعزن سی حسن ص ر رعزن سی ه د ص ر رعزن سی رضم عله ریسی ع رله (ر.ک .هم ن.)412-411 :
 )41رعزن سی ص رای ین ص ر رعزن سی اسم عیل ص ر رعزن سی ص رای ین ع رله (ر.ک .هم ن.)943-949 :
 )42رعزن سی حی ر ص ر رعزن سی اسم عیل ص ر رعزن سی ص رای ین ع رله (ر.ک .هم ن.)434-412 :
 )41رعزن سی ابیجعفع خ د ایشعیع رعزن سی ص رای ین ع رله (ر.ک .کم یی ن4413 ،ایف.)149-434 :
 )91رعزن سی ه رعصیر بیگ خ تین آب د رعزن سی ه بیگ آغ ص ر ع رله رعزن سی رضم جیاد ص ر ع رله رعزن آق رجعهد
رعزن سی ص رای ین ع رله (ر.ک .کم یی ن4413 ،پ.)411-414 :
 )94رعزن سی ص رای ین ص ر رعزن سی اسم عیل ص ر رعزن سی ص رای ین ع رله (ر.ک .کم یی ن4413 ،ایف.)111-144 :
 )99رعزن سی ه ر طم خ دره رعزن ریع سی عله خ دره رعزن سی ابیجعفع خ د ایشعیع رعزن سی ص رای ین ع رله (ر.ک.
کم یی ن4413 ،پ.)411-441 :
 )94رعزن د سددی اس د اهلل رسددعج ب ای د عیاته رعزن د سددی رضم ره د ص د ر ع د رله رعزن د سددی ابیایضسددن ص د ر ع د رله
(رسعج بای عیاته) رعزن سی ص رای ین ع رله (ر.ک .کم یی ن4413 ،ایف.)113-144 :
 )91رعزن سی رضم ص دق ص ر رعزن سی رضم ره ص ر رعزن سی اسم عیل ص ر رعزند سدی صد رای ین عد رله (ر.ک.
کم یی ن4413 ،پ.)414-411 :
 )91رعزن سی اسم عیل ص ر رعزن سی حی ر ص ر ر عزن سی اسم عیل ص ر رعزن سی ص رای ین عد رله (ر.ک .همد ن-11 :
.)14
 )93رعزن سی ص رای ین ص ر رعزن سی اسم عیل ص ر رعزن سی ص رای ین ع رله (ر.ک .هم ن.)11-11 :
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مرور نام های فوق این ایده را در ذهن مینشاند که طی یکونیم قرن گذشته ،هیی اانیدان و تیتیی در مییان
ااندان ها و تیوت اصیل ،تزرگ و مهم شیعه ظهور نکرد که چیون اانیدان صیدر ،در تیان رین یعوم امی
دینی ،اجتما ی و یا ی الم شیع ،ا واحل شرقی دریای مدیترانه ا مر های ایران و افغانسیتان ،تیهطیور
پیو ته ،أثیرگذاری و گاه در شکل و قامتی تالمنا ع ،نقشآفرینی کردهتاشد.
 )4ر یش ه ها ی ا ر ی خی اا ند ا ن صد ر
ریشههای اریخی و جغرافیایی ااندان صدر ،تا وجه ته گذشته ید صدرالدین املی و اجداد پدری و میادری
او ،اتتدا ته لبنان و پس ته راق تا میگردد.
 ) 1- 4ا ج د ا د پ د ر ی
درتاره اجداد پدری ید صدرالدین املی تاید گف پدر وی ،ید صالح مو وی یاملی ،فر نید آیی اهلل یید
محمد (کبیر) مو وی املی تود .لسله نسب ااندان صدر ،ا ید محمید کبییر تیه قبیل ،تیا لسیله نسیب
ااندان معروف شرفالدین در لبنان ،مشترک ا  .ید بدالحسین شرفالدین تر ا اس حقیقیات مفلیل و
تا ا تناد تهکتب انساب ،راجم و شجرهنامههای قدیم و معتبر ،نسب ااندان صدر را در کتاب گرانسینگ ایود

بغیة الةاابین ارائه کرد (شرفالدین .)11-11 ،پیش ر محدث نیوری در کتیاب خاتة مسةدرک الوسةال (نیوری،)421 ،

همچنین تعدها آی اهلل العظمی ید شهابالدین مر شی نجفی در قریظمانند ایود تیر کتیاب کةم ةرسی دک

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

جاللالدین همایی در کتاب اریآ اصفهان (همایی ،)191-121 :1911 ،معلم حبیبآتادی در کتیاب مکیارم اآلثیار
(معلم حبیبآتیادی )7 ،و ید مللحالدین مهدوی در کتاب اریآ لمی و اجتمیا ی اصیفهان (مهیدوی ،)216 ،هیر

کدام تر ا اس حقیقات مستقل اود ،لسله نسب مزتور را یناً ذکر کرده ،مورد أکید قرار دادنید .تنیاتر ایین
نسبنامه ،نسب ید صدرالدین املی معاتق شرم یر ،تا  26وا عه ،ا طریق جناب اتراهیم المر ضی انصیغر
ته امام مو ی کاظم(ع) میر د ( لویر :)9
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یید صییدرالدین محمیید( )21فر نیید ییید صییالح( )26فر نید ییید محمیید کبیییر( )27فر نیید ییید اتییراهیم
شرفالدین( )26فر ند ید ین العاتدین( )21فر ند ید نورالدین لی( )24فر نید یید لیی نورالیدین()29
فر ند ید حسین زالدین( )22فر ند یید محمید اتییالحسین( )21فر نید یید حسیین( )21فر نید یید
لییی( )11فر نیید ییید محمیید( )16فر ن ید ییید ییا الییدین (اتوالحسیین بییاس)( )17فر نیید ییید محمیید
شمسالدین( )16فر ند ید بداهلل جاللالدین( )11فر ند ید احمد( )14فر ند ید حمزه اصغر( )19فر نید
ید عداهلل( )12فر ند ید حمیزه اکبیر( )11فر نید یید محمید اتییالسیعادات( )11فر نید یید بیداهلل
اتومحمد( )1فر ند ید محمد اتیالحرث( )6فر ند ید لی اتیالحسن (اتن دیلمییه)( )7فر نید یید بیداهلل
اتوطاهر( )6فر ند ید محمد اتوالحسن (المحدث)( )1فر ند یید طیاهر اتییالعییب( )4فر نید یید حسیین
( ع)
قععی( )9فر ند مو ی اتی بحه( )2فر ند اتراهیم المر ضی انصغر( )1فر نید امیام مو یی کیاظم (کمالییان،
1916الف.)64 :
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اجداد پدری خاندان صدر تا حدود قرن هفتم هجری قمری در عراق بودند و سپس به لبنان آمدند .سید صالح،
پدر سید صدرالدین عاملی ،در اواخر قرن دوازدهم مجدداً به عراق کوچید و خوود سوید صودرالدین عواملی ،در
قرن سیزدهم به ایران .در لبنان ،اجداد پدری خاندان صدر ابتودا در منقهوه کسوروان واقود در اومای بیورو
سکنی گزیدند؛ سپس به جبلعامل در جنوب لبنان کوچیدند .آنجا ابتدا در نبقیه بودند ،حدود قرن هشتم بوه
جُبَد کوچیدند و حدود قرن یازدهم به اَحور .دو تن از اجداد پدری خاندان صدر نیز در این میان ،چند سوالی
را در مکه زیستند و همانجا رخ در نهاب خاک کشیدند :سید نورالدین علی و پسرش ،سید زینالعابدین .اجوداد
پدری خاندان صدر را محههان معتبر معاصر نواتهاند که همگی از علمای بزرگ زمان خود بودنود .نگارنود توا
کنون نام سیزد تن از این اجداد را در کتب قدیم یافتهام که در زمور علموا معرفوی اودند .چهوار تون را نیوز
مشاهد کردم که از رهبران دینی بزرگ عصر خویش امرد و اموام (عنووان رهبور دینوی اویعیان در جهوان
عرب) نامید اد اند :سید تاجالدین ابوالحسن ،سید حسین عزالدین ،سید علی نورالدین و سید نورالدین علی.
 ) 2- 4ا ج د ا د م ا د ر ی
دربار اجداد مادری سید صدرالدین عاملی نیز باید اضافه کورد (کمالیوان6931 ،الو 16-11 :؛ تصوویر  :)4موادر وی،
دختر ایخ علی فرزند ایخ محیالدین فرزند ایخ علی سبط فرزند ایخ محمود فرزنود اویخ حسون صواحب

کتاب معروف معامل در علم اصوی ،فرزند ایخ زینالدین معروف به «اوهید اوانی» بوود (سوید حسون صودر291 ،؛

موسوی خوانساری621 ،؛ نوری426 ،؛ معلم حبیبآبادی3 ،؛ خسروااهی /662 ،مصاحبه با آیتاهلل العظمی سید موسی ابیری).

همچنین مادربزرگ پدری وی ،دختر ایخ حر عاملی صاحب کتاب گرانسنگ وسایل الش یعه

 299و 991؛ معلم حبیبآبادی.)3 ،

بود (سید حسن صدر،

 ) 5ج غ ر اف ی ا ی خ ا ن د ا ن ص د ر د ر ا ی ر ا ن
خاندان صدر اگرچه در اصفهان بنیان گذااته اد ،اما پیرو وصلتهایی که بوا خانودانهوای دیگور صوور داد،
همچنین سفرهای تحصیلی و برخی اسباب دیگور ،تودریجاً حضوورش را در پهنوه ایوران و حتوی خوارج از آن
گسترش داد .پس از اصفهان ،اهرهای قم ،تهران ،همچنین ایراز در استان فارس ،و دزفوی و اهواز در اسوتان
خوزستان ،مهمترین نهاطی هستند که اعهاب خاندان صدر در آنجا رحل اقامت افکندند .بعدها اهرهای ابهور و
اردبیل در خقه آذربایجان ،رودسر در استان گیالن ،کرج در استان البرز و نهایتاً کشورهای عراق ،لبنان ،اروپوا،
آمریکا و کانادا نیز به این فهرست پیوستند.
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پسران سید صدرالدین عاملی همه در اصفهان به دنیا آمدند و همانجا زیستند؛ بجوز کوچو تورین آنهوا ،سوید
اسماعیل صدر ،که جهت ادامه تحصیل به عراق رفت و آنجوا مانودگار اود (کمالیوان6931 ،الو  .)294-693 :او از
ااگردان خاص میرزا حسن ایرازی بزرگ در نج و سامرا بود که بعد از درگذات اسوتاد در سوای 6962ق،
بهعنوان جانشین وی به مرجعیت عام ایعه رسید .آقا سید اسماعیل در سای 6964ق به کربال رفت و بهمود
دو دهه حوز علمیه آن اهر را ادار کرد .وی در سای 6994ق بهواسوقه بیمواری در کوایمین مسوتهر اود و
سای 6991ق در همان اهر درگذات و در حرم مقهر امام موسی کایم(ع) به خاک سپرد اود .چهوار فرزنود
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صا ر (6931-6031ق) (کمالیاان6931 ،پ-026 :

ذکور او (کمالیان6931 ،الف ،)022 :آیاا اهلل سای حمم حدا
 ،)020سی ص رال ین ص ر ،سی حمم جواد ص ر (6916-6926ق) (همان )611 ،و سی حیا ر صا ر (-6923
6931ق) (هماان ،)39-39 ،همه از علما بزرگ شیعه بودن و بجز سی ص رال ین ص ر که در ایران و قم اقاحت
گزی ؛ سه برادر دیگر در کاظمین زیستن  ،رهبر حذهبی آن شدر را عد هدار ش ن و همانجا نیز بع از وفا ،
( ع)
در حرم حطدر احام حوسی کاظم کنار پ ر به خاک سپرده ش ن  .سای صا رال ین صا ر (کمالیاان6931 ،الاف:
 )551-335پس از اتمام تمصیال حوزو  ،از عراق به حشد و سپس قام هجار کارد .و جانشاین آیاتاهلل
العظمی شیخ عب الکریم حائر یزد حؤسس حوزه علمیه قم و از حراجع بزرگ شیعه ش  .او بود که در دوران
پدلو اول ،حوزه علمیه قم را با درایتش از خطر سقوط نجا داد و باا آوردن آیاتاهلل العظمای سای حساین
بروجرد به قم ،احانت را بهدست و سپرد .سی حوسی ص ر یکی از فرزن ان سی ص رال ین ص ر اسات کاه
پس از اتمام تمصیال حوزو و دانشگاهی در قم ،نجف و دانشگاه تدران ،در سال 6991خ باه لبناان هجار
کرد و رهبر شیعیان آن کشور را عد هدار و در سال 6935خ طی سفر رسمی به لیبی توسا رییام حعمار
قذافی ربوده ش (کمالیان6931 ،پ .)061-060 :بانو سی ه رباا صا ر (م 6919ق)  ،کوچا تارین فرزنا سای
ص رال ین ص ر ،نیز در سال 6992خ در لبنان به برادر پیوست و احروز همراه خانوادهاش آنجا زیست حایکنا
(همان .)33-35 ،برخی فرزن ان سی ص رال ین ص ر ،قبل یا پس از درگذشت پ ر ،ت ریجاً بهتداران کوچی نا و
احروز همراه خانوادهها خود در آنجا سکونت دارن (کمالیان6931 ،الف.)596-592 :
 ) 0- 3خ ا ن ا ن ص ر د ر ا س ت ا ن ف ا ر س
خان ان ص ر در استان فارس و خصوصاً شدر شایراز شااخه حدمای دارد (کمالیاان6931 ،پ612 :؛ کمالیاان:6931 ،
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)009-006؛ شاخها که بیو حدم دستغیب ،فالاسیر  ،حزارعای و وصاال شایراز را باا آن پیونا زدهاسات
(تصویر  :)3یکی از فرزن ان سی ه فاطمهبیگم (اول) حوسو عاحلی و شیخ عب الداد قاضای اصافدانی ،دختار
بود بهنام بانو ب رال ُجی قاضی .و همسر آیتاهلل العظمی سی ه ایتاهلل دساتغیب شایراز شا کاه بازرگ
خان ان دستغیب شیراز بود .ب رال ُجی قاضی ،حادر آقایان سی حمم علی دستغیب و سای علیرضاا دساتغیب
ش  .آیتاهلل سی حمم علی دستغیب (د 6995ق) ،که از روحانیون حدم و احاام جماعات حساج نصایرالمل
شیراز بود ،اعقا حتع د یافت (کمالیان6931 ،پ .)651 :سی حمم حسن دستغیب (6966ق-؟) که او نیز ابت ا
روحانی ،احام جماعت حسج نصیرالمل و بع ها صاحب حمضار اساناد رسامی و نماینا ه جدارم در حجلاس
حؤسسان ش (هماان)613 ،؛ همچنین بانوان سی ه ب رال ُجی دستغیب و سی ه حد الشریعه دستغیب ،سه تان از
فرزن ان و بودن  .سی ه ب رال ُجی دستغیب ابت ا همسر آیتاهلل سی حمم فالاسیر فرزن آیتاهلل العظمای
سی علیاکبر فالاسیر حعروف ش  .سی حمم فالاسیر احا به سال 6996ق درگذشات .سای ه ب رالا ُجی
دستغیب پس از و به ازدواج آیتاهلل سی جعفر حزارعی شایراز درآحا  .سای ه حد الشاریعه دساتغیب نیاز
بههمسر شاعر حعروف ،روحانی وصال ،فرزن حیرزا عب الوها یزدانی فرزن وصاال شیراز حعروف درآحا  .از
دیاگر حشاهیر خانا ان ص ر در استان فارس حیتوان افراد زیر را برشمرد -6 :حجتاالسالم سای عماادالا ین
فااالی (6922-6905ق) ،05از روحااانیون خااوشنااام شاایراز و احااام جماعاات حساااج سِ ارکدزِک و آقاباباخااان؛
_____________________________________________________________________________
 )05فرزن سی ه ب رال جی دستغیب فرزن سی حمم علی دستغیب فرزنا ب رالا جی قاضای فرزنا سای ه فاطماه بایگم (اول)
حوسو عاحلی فرزن سی ص رال ین عاحلی (ر.ک .کمالیان6931 ،پ.)603 :
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 -2حجتاالسالموالمسلمین سید معینالدین فالی واعظ ( ،21)6221-6041شظارد فعظاو و مَرِّظددر ر هظا
آیتاهلل العظمی میدزا محمدعلی شاهآبا

و از وعاظ رجه یک شیداز؛  -2سید بهاءالدین فالی ( ررذشته بعظد

از سظاو 6236خ) ،22از بدجسظظتناا اهظر عدفظظاا و شیظاز شظظیداز؛  -0سظید علظظی معارعظی شظظیداز (-6206

6021ق) ،24از ا بظظا ،شظظعدا و خیاصظاغ لظظعوسظظدایاا طظظداز اوو شظظیداز؛  -5کتظظد عظظدماا معارعظظی شظظیداز (

6200ق) ،26اقتیا اا بینالمللظی؛ و  -1کتظد عدظدالاهان مظارامی وصظاو (6065-6206ق) ،22اسظتا شمظام
امشناه شیداز ،شاعد چیده ست و مایسندها محرق.

 ) 2- 5خ ا م د ا ا ص د ر ر ا س ت ا ا خ ا ز س ت ا ا
خامداا صدر ر استاا خازستاا و خیاصاغ شهدها زفاو و اهااز میظع شظاخه مهمظی ار ؛ شظاخها کظه ر
متیجه وصلت سیده مدیمبینم ماسا عاملی با شیخ محسن مععّ زفالی ،خامداا مهم فد اخید و همچنظین
خامداا امام اهااز را با خامداا علمی صدر پیامد ز (شیاید  .)1چند شن از مشاهید خامداا صظدر ر خازسظتاا
بهقدار زید هستند -6 :آیتاهلل شیخ محمدحسن مععّ زفالی (6222-6201ق) ،22از مداجع شرلید و مدرسین
بدجسته حازه علمیه شهد زفاو؛  -2آیتاهلل شیخ محمظدباقد معظعّ زفظالی (6251-6235ق) ،20از مداجظع
شرلید و مدرسین بدجسته حازه علمیه شهد زفاو؛  -2استا محمظدعلی بهجظت زفظالی معظدوز بظه «بهظدوز
خاور » (6225ق-؟) ،25مدید مسؤوو مجالت دعوة احلق و مجماعظه معظارز و مماینظده خازسظتاا ر مجلظ
شارا ملی؛  -0حجتاالسالموالمسلمین شیخ محمدکاظم معظعّ

اسظظتا

زفظالی (6212-6220ق) ،21قظدآاپظووه و
23

امشظظناه شهظظداا؛  -5حجظظتاالسظظالموالمسظظلمین سظظید هب ة اهلل امظظام اهظظااز (6226-6242ق) ،

_____________________________________________________________________________
 )21فدزمد سیده بدرالدجی ستغیب فدزمد سید محمدعلی ستغیب فدزمد بدرالدجی قاضی فدزمد سیده فاطمهبینم (اوو) ماسا
عاملی فدزمد سید صدرالدین عاملی (ر.ک .کمالیاا6221 ،پ.)242-241 :
 )22فدزمد سیده بدرالدجی ستغیب فدزمد سید محمدعلی ستغیب فدزمد بدرالدجی قاضی فدزمد سیده فاطمهبینم (اوو) ماسا
عاملی فدزمد سید صدرالدین عاملی (ر.ک .کمالیاا.)222 :6221 ،
 )24فدزمد سیده بدرالدجی ستغیب فدزمد سید محمدعلی ستغیب فدزمد بدرالدجی قاضی فدزمد سیده فاطمهبینم (اوو) ماسا
عاملی فدزمد سید صدرالدین عاملی (ر.ک .کمالیاا6221 ،پ.)621 :
 )26فدزمد سیده بدرالدجی ستغیب فدزمد سید محمدعلی ستغیب فدزمد بدرالدجی قاضی فدزمد سیده فاطمهبینم (اوو) ماسا
عاملی فدزمد سید صدرالدین عاملی (ر.ک .هماا.)622 :

 )22فدزمد سیده مهدالشدیعه ستغیب فدزمد سید محمدعلی ستغیب فدزمد بدرالظدجی قاضظی فدزمظد سظیده فاطمظهبظینم (اوو)
ماسا عاملی فدزمد سید صدرالدین عاملی (ر.ک .هماا.)622-626 :

 )25فدزمد مناربینم معع زفالی فدزمد شیخ محمدحسن معع
صدرالدین عاملی (ر.ک .کمالیاا6221 ،الف.)612-612 :

زفالی فدزمد سظیده مظدیمبظینم ماسظا عظاملی فدزمظد سظید

Vol. II

 )23فدزمد زهدابینم معع زفالی فدزمد شیخ محمدحسن معع
صدرالدین عاملی (ر.ک .هماا.)225 :

زفالی فدزمد سظیده مظدیمبظینم ماسظا عظاملی فدزمظد سظید

No. 2

 )21فدزمظد مدیمبینم معع زفالی فدزمظد شیخ محمدباقد معع زفالی فدزمظد شیخ محمدحسن معع
مدیمبینم ماسا عاملی فدزمظد سید صدرالدین عاملی (ر.ک .کمالیاا6221 ،پ.)244 :

زفظالی فدزمظظد سظیده

Summer 2020

 )20فدزمد شیخ محمدحسن معع

زفالی فدزمد سیده مدیمبینم ماسا عاملی فدزمد سید صدرالدین عاملی (ر.ک .هماا.)612 :
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 )22فدزمد سیده مدیمبینم ماسا عاملی فدزمد سید صدرالدین عاملی (ر.ک .هماا.)634 :
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امام جماعت مسجد جامع اهواز و واعظ محبوب؛  -6آیتاهلل سید محمدکاظم امام اهوازی (3111-3131ق)،11
فقیهی اصولی ،استاد دانشگاه تهران ،محقق و نویسندده برجسنت ؛ و  -7اسنتاد سنید محمندعای امنام اهنوازی
(3131-3116ق) ،11نسخ شداس ،محقق ،مدرس و نویسدده برجست .
 )6شا خ د وم خا ند ا ن صدر
شاخ دومی نیز از خاندان صدر در ایران و خارج از آن وجنود دارد کن نن فرزنندان ،بارن برادرزادینان سنید
صدرالدین عامای را شامل میشنود (کمالینان 317-311 :3116 ،و 371-373؛ تصنویر  .)1آینتاهلل سنید محمندعای
موسوی عامای (3113-3311ق) برادر ابویدی سید صدرالدین عامای بود (کمالیان3116 ،پ )316-311 :یعدی هنم
در پدر با برادر بزریترش مشترک بود ،هم در مادر .آقا سید محمدعای عالم برجست شنهر بدنداد بنود .حندود
سال 3111ق ب دعوت و تشویق برادر ،همراه خانواده ب اصفهان هجرت کرد .مندت کوتناهی نگتشنت کن در
اصفهان بیمار شد و ب طور ناب هدگام دریتشت .وی س فرزند ذکور ب نامهای سید عیسی صدر ،سنید موسنی
صدر و سید هادی صدر ب یادیار یتاشت (کمالیان 317 :3116 ،و  .)371-373این س برادر در کدف حماینت عمنو
سید صدرالدین عامای -بزرگ شدند و ماندد فرزندان عمو ب نام «صدر» شهرت یافتدد. ) 3- 6ا ع ق ا ب س ی د ع ی س ی ص د ر
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عالم سید عیسی صدر (3111-3111ق) 11عالمی ربانی و عارفی ادیب بود ک در اصنفهان و خصوصنا تهنران
زندیی کرد و نهایتا در همدان دریتشت .او پدر سید ابراهیم طبیب و سید جمنالالندین واعنظ اصنفهانی بنود
(کمالیان3116 ،الف .)131 :سید ابراهیم طبیب (3131-3167ق) از اطباء مشهور قم و تهران بود ک اواخر عمر ب
شهر ابهر کوچید (همان )76-73/3 ،و امروز اعقابش شاخ های خاندان صدر را در آذربایجان ،ییالن و کرج شنرل
دادهاند (کمالیان .)1-113 :3116 ،وی دو پسر داشت (تصویر  :)7سید عباس و سید اسماعیل .پسر دوم طابن ای در
نجف بود ک سال 3113ق در اثر بیماریِ وبا ،ب حال تجرد دریتشت .پسر اول امنا خنانوادهای بنزرگ در شنهر
ابهر تأسیس کرد ک با توج ب ریش های اجدادیاش ،ب «اصفهانی» شهرت یافت .سید عباس اصنفهانی سنال
3111ق در ابهر دریتشت و چهار فرزند ب یادیار یتاشت :سید عبنداهلل ،سنید ابوالفضنل ،سنید تقنی و سنیده
زهرابیگم .سید ابوالفضل اصفهانی بعدها ب شهر اورمی کوچید و شاخ ارومی خانندان صندر را پدیند آورد .وی
سال 3161خ دریتشت .برخی فرزندان و اعقابش بعدها در اردبیل و کرج سنردی یزیدنند .سنید تقنی در اوان
جوانی برای جستجوی کار از ابهر ب تهران رفت .زمان رضا شاه کن توننل کدندوان سناخت منیشند ،در زمنره
کاریرانی قرار یرفت ک نیم شمالی تونل را حفر کردند .از همانجا ،روستا ب روستا دامد شمالی کوههای البنرز
را در نوردید تا نهایتا در روستای رحیمآباد از توابع رودسر برای همیش سرونت یزید .چون ریشن اش در شنهر
ابهر بود ،نام خانوادیی «ابهرینژاد» را بریزید.
سید جمالالدین واعظ از خطبای تراز اول ایران و از رهبران جدبش مشروطیت بنود کن در اصنفهان و تهنران

_____________________________________________________________________________
 )11فرزند زهرا بیگم معزی دزفولی فرزند شیخ محمدحسن معزی دزفولی فرزند سیده منریمبنیگم موسنوی عنامای فرزنند سنید
صدرالدین عامای (ر.ک .کمالیان3116 ،پ.)111-311 :

 )11فرزند سید هبةاهلل امام اهوازی فرزند زهرا بیگم معزی دزفولی فرزند شیخ محمدحسن معزی دزفولی فرزند سیده منریمبنیگم
موسوی عامای فرزند سید صدرالدین عامای (ر.ک .همان.)311-313 :
 )11فرزند سید محمدعای موسوی عامای (ر.ک .کمالیان3116 ،الف.)131-117 :
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زیست و در بروجرد به شهادت رسید (کمالیان6931 ،الف .)943-712 :او پدر سیید حممیدی ج جمیالهاد (-6933
6463ق) ،از بنیانگذاران ادبیات داستانج حعاصر و از حفاخر ادبج ایران بود که در ابتیدا جیوانج ،بیه لبنیان و
سپس اروپا هجرت کرد و پس از دههها زندگج در ژنو ،همانجا درگذشت (کمالییان6931 ،پ .)63-639 :جمیالهاد
فرزند نداشت ،احا برادرش سید جالل جمالزاد (د 6941ق) (کمالیان )766 :6931 ،دختر به نام بیانو سیید
حنیر جمالهاد (د 6493ق) داشت که پس از فوت پدر ،نهد یمویش در ژنو زیست ،هنرحنید ووانیا و بیازی ر
برجسته وئاور شد و اخیراً همانجا درگذشت (همان 766 ،و  .)114-119پسیر اییب بیانو نییه ،بنییاحیب فایت ،سیون،
کارگردان ،در یالم سیینما فعیال و در ژنیو سیاکب اسیت (همیان .)114-119 ،دکتیر دارییوش همیایون (-6942
6497ق) ،حؤسس روزناحه آیندگان و وزیر اطالیات و جهان رد کابینه جمشید آحوزگار ،یکج دی یر از ایایا
سید ییسج صدر است .حادر او بیانو ثرییا جمالج ،فرزند بانو سید انیسه صیدر فرزنید سیید ییسیج صیدر بیود
(کمالیان6931 ،پ.)31-31 :
 ) 7- 1ا ی ا ا س ی د ه ا د ص د ر
آیتاهلل سید هاد صدر (6961-6791ق) از شاگردان یمویش سید صدرالدیب یاح ج بود که بعدها بیه ییراق
بازگشت و زیاحت دینج شهر کاظمیب را یهد دار شید .فرزنید بیهرا او ،آییتاهلل العظمیج سیید نسیب صیدر
کاظمینج ،شاگرد حیرزا شیراز  ،حماق و نویسند ا برجسته بود کیه در کیاظمیب زیسیت و پیس از سیید
اسماییل صدر به حرجعیت رسید (همان .)31-34 ،آیتاهلل سید حممد صدر ،فرزند بهرا سید نسب ،از رهبیران
حبارز حردم یراق با استعمار ان یس بود و بعدها به ریاست حج س اییان و سپس نخستوزییر ییراق رسیید
(همان .)643-642 ،سه وب از دختران سید هاد صدر ،به نامها سید فاطمه ،سید زهیرا و امالمشیای صیدر،
بهورویب به همسر آیات اهلل سید اسماییل صدر ،سیید یوسیف شیر الیدیب و شیی یبدالمسییب آلیاسییب
درآحدند (کمالیان .)761 :6931 ،بعدها هر چهار پسر و ونها دختر سید اسماییل صدر نیه ،داحادها و یروس شیی
یبدالمسیب آلیاسیب شدند (همان.)612-611 :
آیتاهلل العظمج سید یبدالمسیب شر الدیب ونها ناصل وص ت بانو سید زهرا صدر و سید یوسف شر الدیب
بود .و پس از اومام ومصیالت نوزو در یراق؛ به لبنان بازگشت ،در شهر صور استارار یافت ،رهبر دینیج
شیعیان را یهد دار شد و سرانجام همانجا درگذشت .شر الدیب فایهیج اصیولج ،حتک میج برجسیته ،حصی مج
بهرا ،و حماق و نویسند ا پرکار بود (کمالیان ،حشاهیر.)673-663/63 :...
Summer 2020
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_____________________________________________________________________________
 )46فرزند سید حممدی ج حوسو یاح ج (ر.ک .کمالیان6931 ،پ.)774-779 :
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آیات یظام شی حممدرضا آلیاسیب و شی حروضج آلیاسیب (6933-6966ق) از فرزنیدان بیانو امالمشیای و
شی یبدالمسیب آلیاسیب ،هر دو از فاها بهرا و از حراجع حهم نجیف بودنید .شیی حممدرضیا آلیاسییب،
برادر بهرگتر و افاه ،شاگرد و داحاد سید اسماییل صدر بود که بعد از درگذشت آیتاهلل العظمج سید ابوالمسیب
اصفهانج ،حیرجعیتش در ییراق نالیت شیبه اطیالق یافیت (کمالییان6931 ،پ 624-629 :و  .)731آییتاهلل شیی
حممدنسب آلیاسیب (6472-6913ق) ،فاییه بیهرا و حعاصیر کیاظمیب ،فرزنید و بیود (همیان.)613-612 ،
پروفسییور جعفییر آلیاسیییب (6493-6942ق) فرزنیید شییی حروضییج نیییه از برجسییت ان ی مییج ایییب خانییدان،
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از فالسفه معاصر عراق و از اساتید دانشگاه بغداد بود (کمالیان6931 ،پ 17-16 :و مدخل «جعفر آلیاسین») .آی تاهلل
شیخ راضی آلیاسین (6917-6961ق) برادر کوچکتر شیخ محمدرضا و ش یخ مرتی ی ،نی از عمم ای فاض ل
نجف و کاظمین بود (همان.)31 ،
 )1د ی گ ر نام آ ور ا ن خا ند ا ن صدر
از رهبران تراز اول دینی ،اجتماعی و سیاسی خاندان صدر که بگذریم ،دهها نامآور دیگر در میان ای ن خان دان
بودند که طی صدوپنجاه سال گذشته ،در عرصههای عمم ،ادب ،فرهنگ ،اجتماع و سیاس ت ،افتخ ار آفریدن د و
نامی نیک از خود بر جای گذاشتند.
 ) 6- 1ن ا م آ و ر ا ن ح و ز و ی
در میان دیگر مشاهیر خاندان صدر میتوان دهها مجتهد حوزوی را برشمرد که طی صدوپنجاه س ال گذش ته،
در حوزههای عممیه ایران و عراق ،در عرصههای فقه ،اصول ،رجال ،فمسفه ،کالم و عرفان ،گرمابخش ی کردن د و
آثار ذیقیمت و ماندگار فراوانی بهیادگار گذاش تند .آی ا اهلل آق ا مجته د (کمالی ان6931 ،ال ف ،)537-518 :س ید
ابوالحسن صدر عاممی (همان ،)611-53 ،سید ابوجعفر خادمالشریعه (همان ،)661-616 ،س ید ه ادی ص در ،س ید
عیسی صدر (همان ،)561-511 ،سید بهاءالدین صدر عاممی (6976-6711ق) ،17سید محم دجواد ص در ع اممی
(6911-6719ق) ،19میرزا محمدمهدی جویبارهای (6978-6716ق) ،11شیخ محمدحس ن مع ی دزف ولی،18
شیخ محمدحسین نجف ی مسجدش اهی (6915-6711ق) ،11ش یخ محم دعمی نجف ی مسجدش اهی (-6716
15
11
6965ق)  ،سید صدرالدین صدر عاممی (6911-6738ق)  ،سید محمدمه دی ص در (کمالی ان6931 ،پ-716 :
 ،)717سید محمدجواد صدر (همان ،)611 ،سید حیدر صدر (همان ،)31-39 ،سید عمی ص در (6951-6919ق)،13
شیخ مرتیی آلیاسین ،81شیخ محمدباقر مع ی دزف ولی ،86س ید ابوالحس ن ص در (6935-6971ق) ،87س ید
محمدصادق صدر (6111-6971ق) ،89سید اسماعیل (حیدر) صدر (6955-6911ق) ،81ش یخ مه دی نجف ی

Summer 2020
No. 2
Vol. II

دوره دوم ﺷﻤﺎره دوم ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1399

_____________________________________________________________________________
 )17فرزند آقا مجتهد فرزند سید صدرالدین عاممی (ر.ک .کمالیان ،مشاهیر.)717-798/6 :...
 )19فرزند آقا مجتهد فرزند سید صدرالدین عاممی (ر.ک .همان.)511-596/6 ،
 )11فرزند سیده زهرابیگم موسوی عاممی فرزند سید صدرالدین عاممی (ر.ک .همان.)716-711/65 ،
 )18فرزند سیده مریمبیگم موسوی عاممی فرزند سید صدرالدین عاممی (ر.ک .همان.)611/65 ،
 )11فرزند سیده زم مبیگم موسوی عاممی فرزند سید صدرالدین عاممی (ر.ک .همان.)511-511/6 ،
 )11فرزند سیده زم مبیگم موسوی عاممی فرزند سید صدرالدین عاممی (ر.ک .همان.)635-631/65 ،
 )15فرزند سید محمدجواد صدر عاممی فرزند آقا مجتهد فرزند سید صدرالدین عاممی (ر.ک .همان.)155-113/6 ،
 )13فرزند سید حسن صدر فرزند سید هادی صدر فرزند سید محمدعمی موسوی عاممی (ر.ک .همان.)678/65 ،
 )81فرزند سیده امالمشایخ صدر فرزند سید هادی صدر فرزند سید محمدعمی موسوی عاممی (ر.ک .همان.)718/65 ،
 )86فرزند شیخ محمدحسن مع ی دزفولی فرزند سیده مریمبیگم موسوی ع اممی فرزن د س ید ص درالدین ع اممی (ر.ک .هم ان،
.)619/65
 )87فرزند سید محمدمهدی صدر فرزند سید اسماعیل صدر فرزند سید صدرالدین عاممی (ر.ک .همان.)55-11/6 ،
 )89فرزند سید محمدمهدی صدر فرزند سید اسماعیل صدر فرزند سید صدرالدین عاممی (ر.ک .همان.)613-615/65 ،
 )81فرزند سید حیدر صدر فرزند سید اسماعیل صدر فرزند سید صدرالدین عاممی (ر.ک .همان.)11-19/65 ،
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مسجدشاهی (8121-8921ق) ،55سید عالءالدین مدرس مطلق (8181-8111ق) ،55شیخ مجددالللااء ججیدی
مسجدشاهی (8141-8195ق) ،55شیخ محادحسن آلیاسدین ،51شدیخ محادد بلساسدی (8191-8111ق)،52
سید محادعلی روضاتی (8111-8111ق) ،54سید حسین (محاددهای ) صددر (م 8151ق) 58و شدیخ هدای
ججیی (م 8119ق) ،59جاوجههایی از این مشاهیر هستند.
 ) 9- 5ر و ش ن ی ک ر ا ن ی ی ن ی
اگر چند خصوصیت برجسدته مشدتر بدرا اعاداخ خاجددان صددر برشدااری ؛ یکدی از آجادا ،اسدتاالل ری ،
آزایاجدیشی و آزایمنشی است .بر هاین اساس ،روشنیکران یینی متلدی طی یکوجدی قدرن گششدته از ایدن
خاجدان برخاستند و بریاشت ها جدید یر حوزه فکر و اجدیشه مطرح ساختند .آقا مجتاد (باالیان8125 ،الد :
 ،)129-155حاج آقا جوراهلل ججیی مسجدشاهی (باالیان8125 ،پ ،)991-998 :سدید جادالالددین واعدا اصدیااجی
(باالیان8125 ،ال  ،)111-955 :سید صدرالدین صدر (هادان ،)551-525 ،محاددباقر الیدت (باالیدان8125 ،پ-855 :
 ،)855سید موسی صدر (باالیان8125 ،پ ،)985-989 :سدید محادد حسدینی باشدتی (هادان )815-811 ،و سدید
حسین (اسااعیل) صدر (هاان ،)28-24 ،از برجستهترین عالاان حوزو روشنیکر یینی این خاجدان هستند .آقدا
مجتاد اگرچه فایای قَدَر بوی ،اما یر شریلت متوق جشد و راه عرفان پیش گرفت .اجتخابی به به تلسیدر سدید
جاللالدین هاایی ،به حشفش توسط متلصسین اججامید .حاجآقا جوراهلل و سید جاالالدین ،از اولدین روحداجیون
ایران بویجد به میاوم قاجون ،پارلادان و مشدروطیت را بدهترتید ،،یر اصدیاان و تادران مطدرح بریجدد .سدید
صدرالدین صدر از اولین مراجلی بوی به حتی قسل از استارار سدید حسدین بروجدری یر قدد  ،بددر ضدرور
تاری ،مدشاه ،اسالمی پدا فشری و بتداخ یوازیهجلد لواء الحاد را یر این راسدتا تدیلی بدری .محاددباقر
الیت از اولین روحاجیوجی بوی به به لساس رسای روحاجیت را از تن یرآوری و جگاهی اجتاای به برخی آمدوزههدا
و ارزشها روحاجیت شیله یر پیش گرفت .امام موسی صدر و شاید باشتی از اولین مجتادان ملاصدر بویجدد
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 )55فرزجد شیخ محادعلی ججیی مسجدشاهی فرزجد سیده زمزمبیگ موسو عاملی فرزجد سید صدرالدین عاملی (ر . .باالیان،
8125پ.)994-982 :
 )55فرزجد سیده مری بیگ صدر عاملی فرزجد سید بااءالدین صدر عاملی فرزجد آقا مجتاد فرزجدد سدید صددرالدین عداملی (ر. .
هاان.)891-891 ،
 )55فرزجد شیخ محادرضا ججیی مسجدشاهی فرزجد شیخ محادحسین ججیی مسجدشاهی فرزجد سیده زمزم بیگ موسو عاملی
فرزجد سید صدرالدین عاملی (ر . .هاان.)819-818 ،
 )51فرزجد شیخ محادرضا آلیاسین فرزجد سیده ام الاشایخ صدر فرزجد سید های صدر فرزجد سدید محاددعلی موسدو عداملی
(ر . .هاان.)851-855 ،
 )52فرزجد سیده عز بیگ خایمی فرزجد میر سید علی خایمی فرزجد سید ابوجلیر خایمالشریله فرزجدد سدید صددرالدین عداملی
(ر . .هاان.)859-858 ،
 )54فرزجد سیده باجتالشریله روضاتی فرزجد سیده ربابه چاارسوقی فرزجد سید جاالالدین چاارسوقی فرزجد سیده حسیسهبدیگ
موسو عاملی فرزجد سید صدرالدین عاملی (ر . .هاان.)812-815 ،
 )58فرزجد سید محادهای صدر فرزجد سید علی صدر فرزجد سید حسن صدر فرزجد سدید هدای صددر فرزجدد سدید محاددعلی
موسو عاملی (ر . .هاان.)29-28 ،
 )59فرزجد شیخ ماد غیاث الدین ججیی مسجدشاهی فرزجد شیخ مجدالللااء ججیی مسجدشاهی فرزجدد شدیخ محادرضدا ججیدی
مسجدشاهی فرزجد شیخ محادحسین ججیی مسجدشاهی فرزجد سیده زمزمبیگ موسو عداملی فرزجدد سدید صددرالدین عداملی
(ر . .هاان.)994-982 ،
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که مسأله طهارت اهل کتاب و گفتگوی اسالم و مسیحیت را طرح کردند .آن دو همچنین از اولیین متتهیدان
معاصر بودند که دانشگاه رفتند و نقش اقتضائات زمان و مکان را در اجتهاد جواهری میورد ووجیه قیرار دادنید.
سید حسین (اسماعیل) صدر نیز از معدود متتهدان روزگار ماست که وفسیری نو از مفهوم اروداد ارائه کردهاند
و بر ضرورت وعامل انساندوستانه با ومامی فرقهها از جمله بهاییها وأکید فراوان دارند.
 ) 3- 7ن ا م آ و ر ا ن غ ی ر ح و ز و ی
از کسوت روحانیت اگر خارج شویم ،همچنان دههیا وین از نیامآوران خانیدان صیدر بیوده و هسیتند کیه طیی
صدوپنتاه سال گذشته ،در عرصه علم ،ادب ،فرهنگ ،طب ،صنعت ،اجتماع و سیاست ،آثاری ماندگار بیر جیای
گذاشته یا خدماوی شایان به جامعه و مردم عرضه داشیتهانید .فرهیختگیانی ویون حیاجآقیا متلیس (-6821
16
13
6337ق)  ،محمدباقر الفت ،سید محمدعلی جمالزاده  ،میرزا محمدعلی بهتتالعلماء (کمالییان6331 ،پ-628 :
 ،)623دکتر سید حسین ابححیی (م 6363ق) ،13دکتیر سیید محمیدعلی صیدر عیاملی (م 6338ق) ،11دکتیر
محمدباقر رجال (م 6333ق) ،17دکتر محمدعلی رجال (م 6316ق) ،12دکتر سیید صیادق ططاططیایی (-6318
6631ق) ،13پروفسور جعفر آلیاسین ،77پروفسور محمدحسین آلیاسین (م 6317ق) ،76پروفسور سید موسیی
شیر الییدین (م 6313ق) ،78پروفسییور سیید کییاصم صییدر (م 6311ق) ،73دکتیر سییید مهییدی مییدر زاده (م
6317ق) ،76دکتر سید محمد (رضا) صدر (م 6377ق) ،73دکتیر محمیدعلی ا های (م 6313ق) ،71دکتیر سیید
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 )13فرزند سید ابوجعفر خادمالشریعه فرزند سید صدرالدین عاملی (ر.ک .کمالیان6331 ،الف.)237-263 :
 )16فرزند سید جمال الدین واعظ اصفهانی فرزند سید عیسی صدر فرزند سید محمدعلی موسوی عاملی (ر.ک .کمالیان6331 ،پ:
.)623-623
 )13فرزند سیده خانم شریعت خاوونآبادی فرزند سیده بیگمآغا صدر عاملی فرزند سید محمدجواد صدر عاملی فرزند آقا متتهید
فرزند سید صدرالدین عاملی (ر.ک کمالیان6331 ،ب.)887 :
 )11فرزند سید جاللالدین صدر عاملی فرزند سید حسین صدر عاملی (متولیباشی) فرزند سید صدرالدین عاملی (ر.ک .کمالییان،
6331الف.)368-233 :
 )17فرزند میرزا حسین رجالی فرزند میرزا محمدباقر رجالی فرزند شمسالضحی قاضی فرزند سیده فاطمیه بییگم (اول) موسیوی
عاملی فرزند سید صدرالدین عاملی (ر.ک .کمالیان6331 ،پ.)632-637 :
 )12فرزند میرزا حسین رجالی فرزند میرزا محمدباقر رجالی فرزند شمسالضحی قاضی فرزند سیده فاطمیه بییگم (اول) موسیوی
عاملی فرزند سید صدرالدین عاملی (ر.ک .همان.)627 ،
 )13فرزند سیده صدیقه صدر فرزند سید صدرالدین صدر فرزند سید اسماعیل صدر فرزند سیید صیدرالدین عیاملی (ر.ک .همیان،
.)673-677
 )77فرزند شیخ مروضی آلیاسین فرزند سیده ام المشایخ صدر فرزند سید هادی صدر فرزند سید محمدعلی موسوی عاملی (ر.ک.
همان.)78-76 ،
 )76فرزند شیخ محمدحسن آلیاسین فرزند شیخ محمدرضا آلیاسین فرزند سیده امالمشایخ صدر فرزند سید هادی صیدر فرزنید
سید محمدعلی موسوی عاملی (ر.ک .کمالیان6337 ،الف.)637 :
 )78فرزند سید جعفر شر الدین فرزند سید عطدالحسین شر الدین فرزند سیده زهرا صدر فرزند سید هادی صیدر فرزنید سیید
محمدعلی موسوی عاملی (ر.ک .کمالیان6331 ،پ.)868-867 :
 )73فرزند سید رضا صدر فرزند سید صدرالدین صدر فرزند سید اسماعیل صدر فرزند سید صدرالدین عاملی (ر.ک همیان-633 ،
.)631
 )76فرزند سیده اشر آغا مدر محلق فرزند سیده مریمبیگم صدرعاملی فرزند سید بهاءالدین صدرعاملی فرزند آقا متتهد فرزند
سید صدرالدین عاملی (ر.ک .همان.)863-862 ،
 )73فرزند سید رضا صدر فرزند سید صدرالدین صدر فرزند سید اسماعیل صدر فرزند سید صدرالدین عاملی (ر.ک .همیان-662 ،
.)663
 )71فرزند سیده بدرالشریعه خاوونآبادی فرزند سیده بیگم آغا صدرعاملی فرزند سید محمیدجواد صیدرعاملی فرزنید آقیا متتهید
فرزند سید صدرالدین عاملی (ر.ک .همان.)626-627 ،
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علی صدر عاملی (م 1731ق) ،33دکتر احمد فیررزاا  ،37دکترر م صررر شری بهرایی (م 1733ق) ،37مه رد
مهررد فیرررزاا (م 1733ق) ،78سررید رسرررر صرردر عرراملی (م 1731ق) ،71پرزفسرررر سررید م ت رری
مست ابالدعراتی (م 1731ق) ،78دکتر سید محمدرضا حسری ی بهترتی (م 1733ق) ،77دکترر سرید علیرضرا
حسی ی بهترتی (1771ق) ،71اسرتاد سرید محمردعلی مردر م لر (م 1778ق) 78ز دکترر شرهابالردی
شی بهایی (م 1773ق) ،78ت ها نمرنههایی اا فرهیختگا غیرحراز ز عمدتاً دانتگاهی ای خاندا هست د.
 ) 1- 3ش ا ع ر ا خ ا ن د ا ص د ر
ذزق ادبی ز ط ع شعر اا دیگر خصرصیات خاندا صدر است؛ خصرصیتی ذاتی ز فراگیر ،شاید متأثر اا عراطر
انسانی ،ل افت رزحی ز قدرت تخیّل عمرم خاندا  ،که بهشکل ژنتیکی ،نسل به نسل م تقل شرد اسرت .سرید
صدرالدی عاملی یکی اا قر تری شاعرا عصر خریش در ابا عربی برد .بریش اا شصرت تر اا اعقراب ز
ط ع قر شعر داشت د ز آثار اراشم د اا خرد بهیادگار نهادند .نیمی اا آنها در ابا فارسی شرعر سررزد انرد
(تصریر  )7ز نیمی دیگر در ابا عربی (تصریر  .)7اا قر تری شاعرا فارسریابرا خانردا صردر مریتررا آقرا
م تهد (کمالیا 1778 ،ال  ،)778-738 :سید عیسی صدر (همرا  ،)711-783 ،محمدحس معز دافررلی (کمالیرا ،
1778پ ،)138 :محمدباقر معز دافرلی (هما  ،)187 ،مریم جری ار ا (هما  ،)883 ،سید بهاءالدی صردر عراملی
(کمالیا 1778 ،ال  ،)818-878 :محمدباقر الفت (کمالیا 1778 ،پ ،)183-188 :مهرد ن فری مس دشراهی (همرا ،
 ،)888-817سید حس مالباشی اصفهانی (1777-1787ق) ،73محمد کل اسی (هما  ،)188-181 ،محمد مهریرار
(1178-1777ق) ،77سید علی میرعماد (م 1781ق) ،77علی مزارعی شیراا (هما  ،)188 ،ع دالرهاب نررانی
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 )33فراند سید مهد صدر عاملی فراند سید صدرالدی (آقا میراا) صدر عاملی فراند سید محمدمهد صدر عاملی فرانرد سرید
ابرالحس صدر عاملی (مست ابالدعراتی) فراند سید صدرالدی عاملی (ر.ک .کمالیا 1778 ،پ.)178-171 :
 )37فراند سید اهرا صدر فراند سید صدرالدی صدر فراند سید اسماعیل صدر فراند سید صدرالدی عاملی.
 )37فراند سید عفت رزضاتی فراند سید مرضیه خاتر آباد فراند سید بیگمآغا صدرعاملی فراند سید محمدجراد صدرعاملی
فراند آقا م تهد فراند سید صدرالدی عاملی (ر.ک .کمالیا 1778 ،ب.)881 :
 )78فراند سید اهرا صدر فراند سید صدرالدی صدر فراند سید اسماعیل صدر فراند سید صدرالدی عاملی.
 )71فراند سید فخرالدی صدر عاملی فراند سید حس صدر عاملی فراند سید همابیگم صدر عاملی فراند سید ابرالحس صردر
عاملی (مست ابالدعراتی) فراند سید صدرالدی عاملی (ر.ک کمالیا 1778 ،پ.)188-77 :
 )78فراند سید محمدعلی مست اب الدعراتی فراند سید اسداهلل مست ابالدعراتی فراند سید محمدمهد صدر عاملی فراند سید
ابرالحس صدر عاملی (مست ابالدعراتی) فراند سید صدرالدی عاملی (ر.ک .هما .)111-118 ،
 )77فراند سید محمد حسی ی بهتتی فراند سید معصرمه بیگم خاتر آباد فراند سرید بریگمآغرا صردر عراملی فرانرد سرید
محمدجراد صدر عاملی فراند آقا م تهد فراند سید صدرالدی عاملی (ر.ک .کمالیا 1778 ،ب.)818 :
 )71فراند سید محمد حسی ی بهتتی فراند سید معصرمه بیگم خاتر آباد فراند سرید بریگمآغرا صردر عراملی فرانرد سرید
محمدجراد صدر عاملی فراند آقا م تهد فراند سید صدرالدی عاملی (ر.ک .هما .)817 ،
 )78فراند سید عالءالدی مدر م ل فراند سید مریمبیگم صدر عاملی فراند سید بهاءالدی صدر عراملی فرانرد آقرا م تهرد
فراند سید صدرالدی عاملی (ر.ک .هما .)178 ،
 )78فراند سید عفت رزضاتی فراند سید مرضیه خاتر آباد فراند سید بیگمآغا صدرعاملی فراند سید محمدجراد صدرعاملی
فراند آقا م تهد فراند سید صدرالدی عاملی (ر.ک .هما .)881 ،
 )73فراند اهرا ن فی فراند آقا ن فی فراند سید امرزمبریگم مرسرر عراملی فرانرد سرید صردرالدی عراملی (ر.ک .کمالیرا ،
1778ال .)188-177 :
 )77فراند شی ابرالفضل ن فی فراند شی محمدعلی ن فی مس دشاهی فراند سرید امرزمبریگم مرسرر عراملی فرانرد سرید
صدرالدی عاملی (ر.ک .کمالیا 1778 ،پ.)181-188 :
 )77فراند سیدالحاجیه (خانم سادات) خاتر آباد فراند شی مهد جری ار ا فراند سید اهرابیگم مرسر عاملی فراند سید
صدرالدی عاملی (ر.ک هما .)183-188 ،
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وصال (همان ،)211-212 ،سید جواد مقدس بیدآبادی (2121-2511ق) (کمالیان2531 ،پ )21 :و محمد فشااکک
(م 2513ق) 39کا نام برد .از قویترین شاعران عرب زباان اانادان صادک نیا ما تاوان افا ون بار ااود ساید
صدکالدین عامل  ،شایخ محمدکضاا نفیا مدفدشااه (هماان ،)212-211 ،ساید صادکالدین صادک (کمالیاان،
2531الف ،)112-131 :شیخ مرتض آلیاسین (کمالیان2531 ،پ ،)191 :سید محمدهادی صدک (2531-2511ق)،32
سااید محمدکضااا شاار الاادین (2523-2511ق) ،31سااید محمدمیاادی صاادک (م 2512ق) ،35سااید محمااد
(محمدصادق) صدک (همان ،)212-213 ،شیخ محمدحدن آلیاساین (هماان ،)212-211 ،محمدحداین آلیاساین
(کمالیان2531 ،ب )231 :و سید حدین (محمدهادی) صدک (کمالیان2531 ،پ )31-32 :کا ناام بارد .اشاااک شااعران
ااندان صدک ،تماماً عرفان  ،ااالق  ،مارفت  ،تربیت و البته باضاً نی علم است .به چند مثال عمادتاً فاکسا
زیر اکتیا م کنم:
 -2بیت نغ از سید صدکالدین عامل دک مناجات با ادا (کمالیان2531 ،الف:)253 :

ات عدن
رضاک رضاک ال جنّ ُ

ِ
یب بال رضاکا
وهل عد ٌن تَط ُ

 -1بیت لطیاف و کنداناه از آقاا مفتیاد دک اساتقبال از زا ل اواجاۀ شایراز (کمالیاان ،)11 :2531 ،کاه ساید
جاللالدین همای کا بهوجد آوکد (همای 152 :2539 ،؛ همای  ،اط 213 :؛ همای  ،اط الف:)221 :
بیاک اوشۀ تااک که استخااکه کنم
بهاستشاکۀ مدتان گددتهام تدبیح
 -5بیت از مثنوی «من عر نیده ،فقد عر کبه» سید عید صدک (کمالیان:)119 :2531 ،
همه چون سازر و او مان مل
نیوس جمله ج ء و نیسُ او کُل
 -1بیت از مناجات شیخ محمدباقر ما ّی دزفول با اداوند (همان:)512 ،
عقل دک کنه تو حیارتزده و شیادای
ای که پنیان شده اندک حفب پیدای
 -1مطلع شار زیبای سید صدکالدین صدک دک کثای حضرت فاطمه زهرا(س) (کمالیان2531 ،الف:)222 :

خلیلي احبسا اجلرد مهارا
یا
ّ

وابکیا داراً علیها الدهر جارا

 -1مطلع شار زیبای شیخ محمدحدن ما ی دزفول دک مدح امام عل (ع) (کمالیان:)531 :2531 ،
بفاای مااه بایمن بااک دیگر نوبیااک آیاد
س د امروز شادی کا که دک گلشن ه اک آید
 -1مطلع ز ل زیبای سید جواد مقدس بیدآبادی دک آکزوی دیداک امام زمان(ع) (همان:)251 ،
شب به پایان آید و آن میر زیبا کا ببینم
آکزو داکم ادایا صبح فردا کا ببینم
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 -2مطلع ز ل «الیفوز و یفوز» استاد محمد میریاک (همان:)599 ،
ج سویِ ب نیاز به کس چشم باز نیدت
ما کا به میر و حاجب و دکبان نیاز نیدت

_____________________________________________________________________________
 )39فرزند فرزند زهرا نفی فرزند شیخ میدی نفی مدفدشاه فرزند شیخ محمدعل نفی مدفدشاه فرزند سایده زما م-
بیگم موسوی عامل فرزند سید صدکالدین عامل (ک.ک کمالیان2531 ،الف.)132-112 :
 )32سید عل صدک فرزند سید حدن صدک فرزند سید هادی صدک فرزند سید محمدعل موسوی عامل (ک.ک کمالیاان2531 ،پ:
.)195
 )31فرزند سید عبدالحدین شر الدین فرزند سیده زهرا صدک فرزند سید هادی صدک فرزند سید محمدعل موسوی عامل (ک.ک.
همان.)211-211 ،
 )35فرزند سید محمدجایر صدک فرزند سید محمدمیدی صدک فرزند سید اسماعیل صادک فرزناد ساید صادکالدین عاامل (ک.ک.
کمالیان2531 ،ب.)551-552 :
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 -9مطلع غزل زیبای شیخ مهدی نجفی مسجدشاهی در غنیمت شمردن فرصت عمر (کمالیان:)444 :7991 ،
در خواب گران شدیم و یکبار برفت
افسوس از این عمر که بییار برفت
 -74بیتی از قصیده «زینت آزادگان» سید علی مزارعی شیرازی (همان:)672 ،
مرد مُمسِک را جهان هموار نیست
زیـنت آزادگان بـخشندگی است
 -77بیتی از غزل دردمندانه «غم و شادی» سید علی میرعمادی (همان:)644 ،
هر که آمد زد دو مشتی بر سر بیعقل و بیمقدار ما
دست او بوسیده ،خود را مفتخر کردیم و خوشحالیم از آن
 -76بیتی از غزل «چشم» محمد فشارکی (همان:)687 ،
پُر گشته این دیار ز مردابهای جهل

دریـادالن کنند ز مـردابها فـرار

 -79مطلع غزل زیبای «عقل و دل» محمدباقر الفت (همان:)968 ،
ولی من آن کنم آخر که عشق میفرمود
هـزار مـرتبه عقلم ز عشق منـع نمـود
 -74بیتی از غزل زیبای «اسرار سلوک» سید حسن مالباشی اصفهانی (همان:)754 ،
عـاشقی دانست نـی هر کودنی
گفته شد رمزی ز اسرار سلوک
 -75مطلع غزل زیبای «دیر مغان» مریم جویبارهای (همان:)449 ،
بـه هیچ گوشه نـدیدم مخالفـاً لـهوای
ز دیر و میکده در هر کجا گرفتم جای
 ) 5- 1ب ا ن و ا ن ن ا م آ و ر
همپای مردان ،دهها بانوی فرهیخته نیز در خاندان صدر حضور داشته و دارند که طی حـدود صـدوپنجاه سـال
گذشته ،در عرصههای علم ،ادب ،فرهنگ ،طب ،اجتماع و حتی سیاست ،خوش درخشیده و خدمات شایانی بـه
جامعه و مردم ارائه کردهاند و میکنند .مثالً سیده زهـرابیگم موسـوی عـاملی 94و سـیده زمـزمبـیگم موسـوی
عاملی 95هر دو فقیه بودند .سیده بدرالشریعه خاتونآبادی (7496-7944ق) 92نیز فقیه بود .بانو سـیده مـریم-
بیگم صدر (د 7941ق) 91و نیز بانو مریم جویبارهای (7989-7948ق) 98شاعر بودند .سیده بنـتالهـدی صـدر
(7444-7952ق) ،99نویســنده ،داســتاننــوی و شــاعر بــود .دکتــر منیــهه مهــدوی (م 7954ق) 744پزشــک
پیشکسوت متخصص زنان در اصفهان است و دکتر سیده ربـاب صـدر (م 7929ق) 747از موفـقتـرین فعـاالن
اجتماعی امروز لبنان.
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 )94فرزند سید صدرالدین عاملی (ر.ک .کمالیان7992 ،ب.)727 :
 )95فرزند سید صدرالدین عاملی (ر.ک .همان.)724 ،
 )92فرزند سیده بیگمآغا صدر عاملی فرزند سید محمدجواد صدر عاملی فرزند آقا مجتهـد فرزنـد سـید صـدرالدین عـاملی (ر.ک.
کمالیان7992 ،پ.)28-21 :
 )91فرزند سید هادی صدر فرزند سید محمدعلی موسوی عاملی (ر.ک .همان.)648 ،
 )98فرزند شیخ مهدی جویبارهای فرزند سیده زهرابیگم موسوی عاملی فرزند سید صدرالدین عاملی (ر.ک .همان.)641 ،
 )99فرزند سید حیدر صدر فرزند سید اسماعیل صدر فرزند سید صدرالدین عاملی (ر.ک .همان.)59-56 ،
 )744فرزند عصمتالحاجیه نظامی فرزند سیده نازنینبیگم صدر عاملی فرزند سید محمدجواد صدر عاملی فرزند آقا مجتهد فرزند
سید صدرالدین عاملی (ر.ک .همان.)674 ،
 )747فرزند سید صدرالدین صدر فرزند سید اسماعیل صدر فرزند سید صدرالدین عاملی (ر.ک .همان.)99-91 ،
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 ) 6- 7ا س ا ر ت  ،ت ب ع ی د و ش ه ا د ت د ر خ ا ن د ا ن ص د ر
این تعبیر تلخ آیتاهلل محمدد واظد زاده خراسدان کدامً درسدت اسدت کد «بزرگدان خانددان صددر خد
م درخشند ،اما ظاقبت ندارند!» (واظد زاده )02 ،بسیاری از چهرههای تأثیرگذار خاندان صدر در ظرص های دین،
اجتماع و سیاست ،ظمدتا ت سط حک متهای وقت ،گاه نیز ب دست فرق هدای منحدری یدا متعصد ،،حدذی
شدند؛ چ ن ب اندیش ها ،ارز ها و هرآنچ از مکت ،اهل بیت(ع) آم خت ب دند ،صادقان وفادار ماندند .پدر سدید
صدرالدین ظامل  ،سید صالح ،ک رهبری شیعیان جبلظامل را ظهدهدار ب د ،ت سدط احمدد جّدزار پاشدا ،حداک
وقت ظثمان منطق ظکار ،ب زندان افتاد (سیدحسن صددر 032 ،و 383؛ شدریالددین .)422 ،بدرادر بزرگتدر  ،سدید
اب البرکات ،ت سط مأم ران جزار پاشا جل ی دیدگان پدر ب شهادت رسید (سیدحسن صدر383 ،؛ شریالددین.)422 ،
پسر بزرگش ،آقا مجتهد ،ت سط باب هدا یدا متعصدبین مسدم و شدهید شدد (کمالیدان4336 ،الد  .)888 :سدید
جمالالدین واظ اصفهان ب فرمان محمدظل شاه قاجار یا ظ امل او بد شدهادت رسدید (همدان .)326 ،حداجآقدا
ن راهلل نجف مسجدشاه  ،تحت فشار رضاخان ،ب شدکل ناگهدان و مشدک ر درگذشدت .سدید ظبدالحسدین
شریالدین و سید محمد (حسن) صدر ت سط فرانس یها و انگلیسها تبعید شدند .سید م سد صددر ت سدط
رژی معمر قذاف رب ده شد .شهید بهشت ط انفجار دفتر مرکزی حزب جمه ری اسًم ایدران بد شدهادت
رسید .سید محمدباقر صدر ،سیده بنتالهدی صدر و سید محمد (محمدصادق) صدر نیدز ت سدط رژید صددا
حسین ب شهادت رسیدند .مبالغ نیست اگر گفت ش د ک اسارت ،تبعید و شهادت نیدز از جملد خص صدیات
خاندان صدر است.
 )8جم ع بند ی
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خاندان صدر از بی ت روحان تأثیرگذار ظال تشیع است ک در اصدفهان بنیدان نهداده شدد و تددریجا در دیگدر
شهرهای ایران ،ظراق و لبنان گستر یافت .مؤسس خاندان صدر ،سدید صددرالدین ظدامل  ،از برجسدت تدرین
( ع)
فقیهان رجال و اص ل نیم قرن سیزده هجری قمدری اسدت .نسد ،وی بدا  08واسدط بد امدا کدا
م رسد .اصالت وی لبنان است و اجداد در حدود قرن هفت هجدری از ظدراق بد لبندان مهداجرت کردندد.
خاندان صدر بیش از هر بیت شیع دیگر ،ط یکونی قرن گذشت  ،در باالترین سطح زظامت دین  ،اجتماظ
و سیاس ظال تشیع ،از ایران تا ظدراق و لبندان ،نقدشآفریند کدردهاسدت .همچندین دههدا ندا آور روحدان ،
دانشگاه و غیر آن ،مرد و زن ،از میان این خاندان برخاسدت کد در ظرصد هدای ظلد  ،ادب ،فرهندط ،طد،،
صنعت ،اجتماع و سیاست ،خدمات و آثاری ارزشمند بر جای نهادهاند؛ از جمل برخ از مه تدرین پدرچ داران
روشنفکری دین  .همچنین بالغ بر شصت شاظر ب این خاندان منس ب هستند ک ط دو قرن گذشت هدزاران
قطع شعر لطی ب دو زبان فارس و ظرب بر جای نهادهاند .حک متهای وقت ،فرق های انحراف و متعصدبان،
با چهرههای مؤثر خاندان صدر سر ناسازگاری داشت و مکررا ظ اقب چ ن اسارت ،تبعید و شدهادت را بدر آنهدا
تحمیل کردهاند .امروز بزرگان خاندان صدر ،در ایران آیاتاهلل سید مرتض مسدتجابالددظ ات و شدیخ هدادی
نجف د مسجدشدداه هسددتند ،هددر دو سدداکن اصددفهان؛ در ظددراق آی دتاهلل سددید حسددین (اسددماظیل) صدددر،
حججاالسً والمسلمین سید حسین (محمدهادی) صدر و سید مقتدی صدر ( 4332ق) ،420هدر سد سداکن
کا مین؛ و در لبنان ،دکتر سیده رباب صدر ،خ اهر اما م س صدر.
_____________________________________________________________________________
 )420فرزند سید محمد (محمدصادق) صدر فرزند سید محمدصادق صدر فرزند سید محمدمهدی صدر فرزند سید اسماظیل صدر
فرزند سید صدرالدین ظامل .
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 )9کتاب نا م ه
الفت؛ محمدباقر؛ نسبنامۀ الفت ،ج  ،١نسخه خطی (کتابخانه آیتاهلل نجفی واقع در مسجد نو بازار اصفهان).

الفت ،محمدباقر؛ نسبنامۀ الفت ،ج  ،2نسخه خطی (کتابخانه آیتاهلل نجفی واقع در مسجد نو بازار اصفهان).

تهرانی ،آقا بزرگ؛ الکرام الربره فی القرن الثالث بعد العشره ،ج  ،2مشهد :نشر دارالمرتضی ،چ ١141 ،2ق.

خسروشاهی ،سید هادی؛ یادنامۀ امام موسی صدر ،ویژهنامه شماره  5فصلنامه تاریخ و فرهنگ معاصر؛ .١735

روضاتی ،سید محمدعلی؛ زندگانی حضرت آیتاهلل چهارسوقی ،اصفهان :کتابفروشی تأیید اصفهان١772 ،خ.

شرفالدین ،سید عبدالحسین؛ بغیة الراغبنی يف سلسلة آل شرفالدین (ج  3از «موسوعة االمام السید عبداحلسنی
شرفالدین») ،بیروت :دار المورخ العربی ،چ 244٠ ،١م.
صدر ،سید حسن؛ تکملة امل اآلمل ،ج  ،١قم :انتشارات کتابخانه آیتاهلل العظمی مرعشی نجفی١14٠ ،ق.
صدر ،سید محمدصادق؛ آل الصدر (نسخه خطی).

صدر جبلعاملی ،سید سراجالدین؛ دربارۀ حسب و نسب خاندان صدر (نسخه خطی).

صدر عاملی ،سید مهدی؛ کالم قدسی در تفسیر آیة الکرسی ،تهران :چاپخانه علمی١721 ،خ.

کمالیان ،محسن؛ سفرنامه خاندان صدر (یادداشتهای صدرپژوهی  ،)١قم :انتشارات راز نی ،چ ١79٠ ،١خ.

کمالیان ،محسن؛ مشاهیر خاندان صدر ،ج ( ١شرح حالها) ،قم :انتشارات راز نی ،چ ١79٠ ،١خ( .الف)

کمالیان ،محسن؛ مشاهیر خاندان صدر ،ج ( 2نسبنامۀ خاندان آقا مجتهد) ،قم :انتشارات راز نیی ،چ ١79٠ ،١خ.
( ب)
کمالیان ،محسن؛ مشاهیر خاندان صدر ،ج ( ١1آسمان پرستاره) ،قم :انتشارات راز نی ،چ ١79٠ ،١خ( .پ)

کمالیان ،محسن؛ شعر در خاندان صدر (ادبییات صیدری  ،)١ج ( ١شیعر فارسیی) ،قیم :انتشیارات راز نیی ،چ ،١
١793خ.
کمالیان ،محسن؛ شعر در خاندان صیدر (ادبییات صیدری  ،)١ج ( 2شیعر عربیی) ،قیم :انتشیارات راز نیی ،چ ،١
١793خ( .الف)

کمالیان ،محسن؛ روحانیون خاندان صدر (فهارس صدری  ،)١قم :انتشارات راز نی ،چ ١791 ،١خ.

معلم حبیبآبادی ،محمدعلی؛ مکارم اآلثار در احوال رجال دو قرن  ١7و  ١1هجری ،ج  ،1اصفهان :نشیر نفیاس
مخطوطات اصفهان ،چ ١71١ ،١خ.
موسوی خوانساری ،سید محمدباقر؛ روضات اجلنات فی احووال العلمواو و السوا ات ،ج  ،1قیم :مکتبیه اسیماعیلیان،
١79١ق.

همایی ،جاللالدین؛ تاریخ اصیفهان (سلسیله سیادات و مشیجرات و مسیطحات ،انسیاب و نسیب امیامزادههیای
اصفهان) ،بهکوشش ماهدخت بانو همایی ،تهران :انتشارات پژوهشیااه علیوم انسیانی و مطالعیات تیاریخی ،چ ،١
١794خ.

No. 2

همایی ،جاللالدین؛ دانشمندان سپاهان (نسخه خطی)( .الف)

Vol. II

واعظزاده ،محمد؛ سرمقاله ،فصلنامه مشکوة ،شماره  ،15زمستان ١737خ ،صص .77-1

Summer 2020

نوری ،حسین؛ خامتة مستدرک الوسائل ،ج  ،١قم :انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،چ ١792 ،١خ.

دوره دوم ﺷﻤﺎره دوم ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1399

مهدوی ،سید مصلحالدین؛ تاریخ علمیی و اجتمیاعی اصیفهان در دو قیرن اخییر ،ج  ،١قیم :نشیر الهداییه ،چ ،١
١7٠3خ.

همایی ،جاللالدین؛ دانشمندان اصفهان (نسخه خطی).
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شجره اجداد مادری خاندان صدر
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شجره اعقاب خاندان صدر
در آذربایجان و گیالن
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