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چکيده 

بادکوبـه يـا باکـو يکـي از شـهرهاي شيعه نشـين جمهـوري آذربايجان اسـت کـه قبًا از 

شـهرهاي شـمال ايـران بـود؛ ولي براسـاس قـرارداد ننگيـن گلسـتان از ايران جدا شـد. 

ايـن شـهر در دامـن خـود عالمـان مجاهد و مسـئول، فقيهان سـترگ پـرورش داده و به 

جهـان اسـام و تشـيع عرضـه کـرده اسـت کـه زندگي هريـک از آنـان مي توانـد الگوي 

مناسـبي بـراي نسـل امـروز و فرداي ما باشـد. بعضي از ايـن عالمان، طايه دار و پيشـتاز 

توسعه بخشـي و رونـق علمـي دادن بـه حـوزه نجـف بودنـد و نقـش بسـزايي در اين امر 

داشـتند. در ايـن مقالـه، زندگي نامـه مختصـر چنـد نفـر از ايـن فرزانـگان را کـه حلقـه 

اتصـال حـوزه نجـف و مـردم شـيعه خطـه قفقـاز و شـهر باکو بودنـد، مـرور مي کنيم.

کليدواژه: باکو، بادکوبه، شيعه، عالمان، فقيهان، قرارداد گلستان، شهادت، عالمه، نجف.
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باکو يا بادکوبه

باکـو شـهري نزديک شـيروان اسـت که در شـمال کشـور ايـران و در کرانـه درياي خزر 
قـرار دارد و بـه آن باکوبـه يـا باکويـه، و به ترکـي »باکي« نيز گفته مي شـود. اين شـهر داراي 
منابـع زيرزمينـي نفت اسـت و محصولش زعفران مي باشـد )دهخـدا، 1377ش، ج3، ص4240(. در 
شـهر باکـو باد هـاي تنـد و تيزي مي وزد. ازايـن رو بعضي ها بـراي اينکه ميان ايـن بادها و نام 
شـهر مناسـبتي ايجـاد کنند، نـام آن را »بادکوبه« نهادند؛ يعني شـهري که باد آنجـا را مي کوبد 
)همـان، 1377ش، ج3، ص4242(. ايـن شـهر بـه همـراه چنـد شـهر ديگـر شـمال ايـران در ادامه 

جنگ هـاي ايـران و روسـيه، در سـال 1813ميـالدي، برابـر بـا 1228قمري و 1192شمسـي، 
براسـاس قـرار داد ننگيـن گلسـتان از ايـران جـدا شـد و بـه کشـور روسـيه تزاري پيوسـت 

)همـان، 1377ش، ج3، ص4240(.

مـردم باکـو پيـرو مذهـب شـيعه اثنـا عشـري اند و هرچنـد پيـروان اديـان ديگـر نيز در 
ايـن شـهر زندگـي مي کننـد، در اقليـت هسـتند. از دوره صفويه و شـايد اندکي پيـش از آن، 
اهالـي باکـو مذهـب تشـيع را پذيرفتنـد. زيارتـگاه بي بي هيبـت، در حدود شـش کيلومتري 
جنـوب غربـي باکـو در جمهوري آذربايجان قـرار دارد. اين زيارتگاه به يکـي از دختران امام 
موسـي کاظـم7 بـه نـام فاطمه صغرا منسـوب اسـت. بقعه ايـن امامـزاده، که بـه آن پير نيز 
مي گوينـد، در زمـان صفويه سـاخته شـد. اما هنگام تسـلط اسـتالين بر اين منطقـه، تخريب، 

و روي قبر آسـفالت ريخته شـد. پس از فروپاشـي شـوروي، اين بقعه بازسـازي شـد. 
زيارتـگاه رحيمـه خاتون، معروف بـه خواهر امام رضا7 و دختر موسـي بن جعفر8، 
و قدمگاهـي منسـوب بـه حضرت علي7، با نـام ترکي »علي آياغـي«، در آبـادي بُوُزْونا در 

شـمال شـرقي باکو و در حدود پانزده کيلومتري جنوب شـرقي نارداران، قرار دارد. 
منطقـه نـارداران و مشـدآقا از حومـه باکـو از قديم االيام محل تحصيـل و تدريس طالب 
علوم ديني بود. اما در جريان حرکت سـختگيرانه دولت کمونيسـتي در سـال 1937ميالدي، 
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آسـيب زيـادي بـه اين دو منطقه وارد شـد و شـماري از بزرگان آن کشـته شـدند. اين سـال 
بـه عنـوان بدتريـن سـال بـراي متدينـان آذربايجـان شـناخته مي شـود. در اين سـال نظاميان 
کمونيسـت قرآن هـا و کتاب هـاي دينـي را آتـش زدنـد و هـر کسـي را که مقاومـت مي کرد، 
در چاه هايـي بـه نـام نارگيـن مي انداختنـد و آنهـا را بـا ديناميـت منفجـر مي کردنـد. آنـان 
همچنيـن وزنـه بـه پـاي روحانيان مي بسـتند و آنـان را بـه دريـا مي انداختند. تبعيـد علما به 

»سـيبري« از ديگـر اقدامـات خشـونت بار کمونيسـت ها بـر ضد متدينـان بود. 
در دولـت کمونيسـتي، مسـجد محلـه نـارداران بـه مـوزه اسـکلت هاي تاريخـي و انبـار 
تجهيـزات کشـاورزي تبديـل شـد. کتيبه هاي مسـجد که بـا الفباي عربي و فارسـي نگاشـته 
شـده، از زمـان شـيخ بهايـي و شـاه عباس بـر جاي مانده اسـت. براسـاس برخي اخبـار، در 
سـال 1937 ميـالدي، پنـج روحانـي شـيعي در نارداران کشـته و عـده زيادي تبعيد شـده اند. 
نـارداران منطقـه اي در 25 کيلومتري باکوسـت و نخسـتين مقلدان امام خمينـي در آذربايجان 

را از اهالـي ايـن منطقه دانسـته اند.
گورسـتان قديمـي نـارداران که صدها سـال قدمت دارد، به »مزار شـهدا« معروف اسـت. 
مي گوينـد هنـوز اسـتخوان ها و جمجمه هايـي از آنجـا بيـرون مي آيـد کـه ميخ هايـي بزرگ 
بـر پيشـاني آنهـا کوبيـده شـده و از پشـت سرشـان بيـرون آمـده اسـت. جـاي ميخ هـا بـه 
شـکل سـوراخي در پيشـاني و پشـت جمجمه ها مانده اسـت. مـردم مي گوينـد صاحبان اين 
جمجه هـا از شـيعيان علـي بـن ابي طالـب7 بودند کـه در زمان حجـاج بن يوسـف )اواخر 
قـرن اول هجـري( يـا در حکومت هـاي ديگر، گرفتار، و به اين شـکل کشـته شـده اند )ر.ک: 

جعفریـان، 1386ش، ص643 و 644(.

هجرت علماي باکو به نجف

شـهر باکـو و منطقـه قفقاز از جملـه مناطق عالم خيز کشـور ايـران بوده اسـت و روحانيون و 
فقهـاي بسـياري، بـه ويـژه از شـهر باکـو و حومه آن، برخاسـتند و اغلـب در حـوزه علميه نجف 
تحصيـل کردنـد و بـه درجه اجتهاد رسـيدند و بعضي از آنها به شـهر و ديار خويش بازگشـتند و 
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در فعاليت هـاي دينـي، فرهنگي، مذهبي و سياسـي نقش هاي ماندگاري ايفـا کردند. حتي تعدادي 

از آنـان در راه مبـارزه بـا ظلم و سـتيز با افکار الحادي حکومت کمونيسـتي شـوروي، تا پاي جان 

مقاومـت کردنـد و در ايـن راه به شـهادت رسـيدند. علماي شـيعه در منطقه قفقـاز و به خصوص 

در شـهر باکـو و حومـه در واقـع رابـط حوزه علميـه نجف و مرکز تشـيع با مردم منطقـه بوده اند. 

آنـان در طـول تاريـخ اين منطقـه، همواره پناهـگاه مردم، و پاسـدار حريم تفکر شـيعي و فرهنگ 

اهـل بيـت: بوده انـد. در ايـن مقاله به معرفـي چند تـن از اين علمـا مي پردازيم.

1. ميرعبدالوهاب بادکوبه اي 

وي فرزنـد آقاسيد يوسـف اسـت و در سـال 1258قمـري در روسـتاي »مشـتاقا« از توابع 

باکـو بـه دنيـا آمـد. پـدر او از روحانيون مـورد احترام منطقه بـود. او خواندن و نوشـتن زبان 

فارسـي و مقدمـات علـوم اسـالمي را نـزد پـدر و علمـاي ديگـر منطقـه آموخـت و سـپس 

عـازم مشـهد شـد و در آن حـوزه بـه ادامـه تحصيـل پرداخـت. اندکـي بعد به حـوزه نجف 

هجـرت کـرد و در آنجـا از محضـر حضـرات آيـات: سيدحسـين کوه کمـري، ميرزاحسـين 

خليلـي تهرانـي، مولي محمـد فاضـل ايروانـي و ميرزاحبيـب اهلل رشـتي بهره هاي فـراوان برد 

و بـه درجه اجتهاد رسـيد. مدتي در دمشـق سـاکن شـد و سـپس بـه زادگاهش بازگشـت و 

بـه تبليـغ و ارشـاد مـردم و ترويج معارف دينـي و تدريس علوم اسـالمي و تعليـم و تربيت 

شـاگردان همت گماشـت. او در سـال 1304قمري از سـوي اداره روحانيت قفقاز به سـمت 

قاضـي شـرع شـهر باکـو انتخـاب شـد و سـال ها در اين مسـئوليت بـه فعاليـت پرداخت و 

در نهايـت )سـال 1330قمـري( دعـوت حـق را لبيـک گفـت و پيکـرش در محـل اقامتش، 

روسـتاي »مـردکان« به خاک سـپرده شـد )موالیـی، 1392ش، ص29(.

2. ميرعبدالغني مشتاقايي بادکوبه اي

او فرزنـد ديگـر آقاسيديوسـف، و بـرادر عبدالوهـاب اسـت کـه در سـال 1261قمـري 

در روسـتاي مشـتاقا بـه دنيـا آمـد. خوانـدن و نوشـتن فارسـي و مقدمـات علـوم اسـالمي 
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را نـزد پـدر و روحانيـون ديگـر يـاد گرفـت و سـال 1279قمـري بـه حـوزه علميـه نجـف 

مهاجـرت کرد و در درس خارج آيات: ميرزامحمدحسـن شـيرازي، ميرزاحبيب اهلل رشـتي و 

مولي محمـد فاضـل ايروانـي حضـور يافـت و بـه مقامـات عالي علمي رسـيد. در ايـن ميان 

چنـد سـالي هـم بـه شـهرهاي بغداد و سـامرا رفت و مدتي در آن دو شـهر سـاکن شـد و از 

محضـر علمـاي آن بـالد نيـز بهـره بـرد. او در سـال 1304قمري پـس از 24 سـال اقامت در 

عتبـات عاليـات بـه زادگاهـش بازگشـت و در خدمـت مـردم منطقه قـرار گرفت و مسـجد 

»جمعـه« را در زادگاهـش احـداث کـرد. ميرعبدالغني سـرانجام سـال 1331قمري چشـم از 

جهـان فرو بسـت و بـه ابديـت پيوسـت )همـان، 1392ش، ص31(.

3. شيخ جواد عليزاده بادکوبه اي

وي فرزنـد کرباليي محمد علـي اسـت کـه در سـال 1280قمـري در شـهر باکـو متولـد شـد. 

او مقدمـات علـوم اسـالمي را در مدرسـه ميرزاحسـيب قدسـي نـزد علمـاي وقت فـرا گرفت و 

سـپس رهسـپار نجـف شـد و در درس اصـول و فقـه حضـرات آيـات: محمـد فاضـل ايرواني، 

ميرزاحبيـب اهلل رشـتي و فاضـل شـربياني شـرکت کرد؛ سـپس بـه حوزه کربـال و سـامرا رفت و 

از محضـر اسـتادان آن دو حـوزه بـه ويژه از محضر ميرزامحمدحسـن شـيرازي، بهره هـاي فراوان 

بـرد و بـه درجـه اجتهـاد رسـيد. پـس از رحلت ميـرزاي شـيرازي به تهـران آمد و حـدود چهار 

سـال نيز از محضر اسـاتيد اين حوزه اسـتفاده کرد. وي در سـال 1312قمري به باکو بازگشـت و 

مسـجد »قاسـم بيگ« را سـنگر تبليغي خود قرار داد و به تبليغ و ارشـاد و اقامه جماعت پرداخت 

و در نهايـت در سـال 1336قمـري از دنيـا رفـت و پيکرش در قبرسـتان »سـاميه«، واقـع در قريه 

»بوزونـا« کـه زادگاه آبـا و اجـدادي وي بـود، به خاک سـپرده شـد )همـان، 1392ش، ص39(.

4. شهيد شيخ عبدالغني بادکوبه اي 

او فرزنـد مالعبـداهلل بـود و در حـدود سـال 1266قمـري در شـهر باکـو زاده شـد. وي 

روخوانـي قـرآن و زبـان فارسـي را در مکتب خانـه آموخـت و پـدرش او را بـه مدرسـه 
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ميرزاحسـيب قدسـي سـپرد. عبدالغنـي ادبيات عـرب، منطق، رياضيـات و نجـوم را در آنجا 
آموخـت و سـپس بـه قـم آمـد و چهار سـال در اين حـوزه ادامـه تحصيـل داد. آن گاه از راه 
مکـه و مدينـه راهـي نجف اشـرف شـد و در آنجا رحـل اقامت افکند و خـارج فقه و اصول 
را از محضـر محمـد فاضـل ايروانـي و ميرزاحبيـب اهلل رشـتي، و فلسـفه را از محضر عالمه 

برغانـي آموخـت و بـه درجه اجتهاد رسـيد.
شـيخ عبدالغنـي در اواخـر قـرن نوزدهـم بـه زادگاهش باکو برگشـت و در اين شـهر در 
رأس علمـاي منطقـه قـرار گرفـت و پناهـگاه مردم محروم و مسـتضعف شـد. او عـالوه بر 
جايـگاه رفيـع علمـي، از شـجاعت و صالبـت و صراحت بيان برخـوردار بـود و در مواجهه 
بـا ظالمـان منطقـه و صاحبـان افـکار کمونيسـتي هرگـز کوتـاه نمي آمـد. وقتي ظلم و سـتم 
حکومـت الحـادي کمونيسـتي بـه اوج رسـيد، اين عالم مجاهـد در مقابل آنهـا از حريم دين 
و مذهـب تشـيع دفاع کـرد. ضمن اينکـه فرزندش، محمدعلـي، در ماجراي حملـه ارامنه به 

شـهادت رسيد.
شـيخ عبدالغني در اوج حاکميـت کمونيسـت ها با تشـکيل جبهه اي به نـام »جمعية دعوة 
االلهيـة« در باکـو به مبارزه تشـکيالتي با دولت الحادي برخاسـت و در خطابه هاي حماسـي 

خـود افـکار الحـادي »لنيـن« و پيروانـش را آشـکارا بـه نقد مي کشـيد تـا اينکه سـردمداران 
کوردل نتوانسـتند او را تحمل کنند و در سـال 1350قمري او را به همراه سـي تن از علما از 
جملـه شيخ حسـين رامانايي، شـيخ حنيفـه بادکوبه اي و... دسـتگير کردند و پـس از چهار ماه 

محاکمـه و شـکنجه، همه را به دار آويختند و به شـهادت رسـاندند )همـان، 1392ش، ص53(.

5. شهيد شيخ حسين رامانايي بادکوبه اي

شيخ حسـين، فرزنـد مـال احمـد، در سـال 1287قمـري در قصبـه »رامانـا« از توابـع باکو 
ديـده بـه جهـان گشـود. او روخوانـي قـرآن و خوانـدن و نوشـتن را در مکتب خانـه همـان 
شـهر فراگرفـت و بعـد از آن، دروس مقدمـات و سـطوح عالـي را از محضـر علمـاي شـهر 
آموخـت؛ آن گاه رهسـپار نجـف اشـرف شـد و در آنجـا حـدود 25 سـال از محضـر آيـات 
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عظام: شيخ محمدحسـن مامقاني، فاضل شـربياني، سـيدکاظم يزدي و آخوند خراسـاني بهره 
وافـي بـرد و به مرحلـه اجتهاد رسـيد. 

شيخ حسـين بعـد از سـال 1328قمـري به زادگاهـش، باکو، بازگشـت و بـه فعاليت هاي 
دينـي، فرهنگـي و سياسـي همت گمارد. او باغ شـخصي خـود در قريه »بوزونـا« را به مرکز 
فعاليت هـاي فرهنگـي و سياسـي خويـش تبديـل کـرد و آن را بـه تجمع علمـا و روحانيون 
و جوانـان شـهر اختصـاص داد. پـس از روي  کار آمـدن حکومت کمونيسـتي در شـوروي، 
فعاليت هـاي شـيخ نيـز در ابعـاد گوناگون توسـعه يافت و خواب را از چشـمان سـردمداران 
الحـاد ربـود. او سـرانجام بـه همـراه شـيخ عبدالغني دسـتگير و زندانـي شـد و بـه شـهادت 
رسـيد. دژخيمـان رژيـم کمونيسـتي کتابخانه او را که حـاوي کتاب هاي نفيـس و آثار تأليفي 

او بـود، بـه غارت بردنـد )همـان، 1392ش، ص57(.

6. شيخ عبدالرحيم بادکوبه اي

شـيخ عبدالرحيم در سـال 1294قمـري در قريـه »بلبلـه« از توابـع باکـو بـه دنيـا آمـد. او 
خوانـدن و نوشـتن را در زادگاهـش آموخـت و سـپس به تهـران رفت و از محضر اسـتادان 
وقـت آن حـوزه در رشـته هاي فقـه، اصـول، حديـث، فلسـفه و کالم بهـره برد و پـس از آن 
بـه نجـف اشـرف هجرت کـرد و از درس خـارج حضرات آيـات: سـيدمحمدکاظم يزدي و 
آخونـد خراسـاني کسـب فيـض کرد و بـه اجتهاد رسـيد و از آخونـد اجازه اجتهـاد گرفت.
پـس از پانـزده سـال اقامـت در نجـف، در ايـام انقالب مشـروطه بـه تهران بازگشـت و 
در نهضـت حضـور جـدي داشـت. بـراي مقابله با دسيسـه هاي اقتصـادي ايـادي انگليس و 
در راسـتاي توليـد ملـي، طرح لباس مردم کشـورهاي اسـالمي را ريخـت و آن را براي علما 
و مراجـع نجـف فرسـتاد. ايـن اقـدام که مـورد اسـتقبال دولت عثمانـي قرار گرفت، خشـم 

دولـت روسـيه را عليـه او برانگيخت.
شـيخ عبدالرحيم پيـش از آغـاز جنگ جهاني اول و در سـال 1332قمـري تصميم گرفت 
بـه وطنـش، باکـو برگـردد؛ امـا وفـات پـدر و شـهادت بـرادرش به دسـت روس هـا وي را 
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ناگزيـر کـرد بـه شـهر بمبئي هنـدـ  که در آن ايـام زمينـه فعاليت هاي فرهنگي و سياسـي در 
آن فراهـم بـودـ  هجـرت کنـد. وي در آنجا با تدريـس به تعليم و تربيت شـاگردان پرداخت 
و در کنـار آن مدارسـي بـراي سرپرسـتي فرزنـدان يتيـم، و مـدارس ديگـري بـراي تحصيل 
دختـران تأسـيس کرد و در سـال 1354قمري )مـارس 1935م( کنفرانس شـيعه را در بمبئي، 

بـه همـراه دوسـتان و همفکرانـش، برگزار نمـود که در نـوع خـود کم نظير بود. 
شـيخ عبدالرحيم سـرانجام در سـال 1356 قمـري بـر اثـر سـکته قلبـي دارفانـي را وداع 

گفـت و بـه ابديـت پيوسـت )همـان، 1392ش، ص67(.

7. آية اهلل سيدحسين بادکوبه اي

مرحـوم بادکوبـه اي فرزنـد سـيدرضا فرزنـد سيدموسـي حسـيني بادکوبـه اي، در سـال 
1293قمـري در روسـتاي خـوددالن از توابـع شـهر باکـو ديده بـه جهان گشـود. او مقدمات 
علـوم دينـي را نـزد پـدرش سـيدرضا کـه از روحانيـون برجسـته آن منطقـه بـود، آموخت. 
سـپس بـه تهـران رفـت و رياضيـات  را نـزد ميرزاابوالحسـن جلـوه، و فلسـفه را در محضر 
حکيـم  ميرزاهاشـم اشـکوري آموخـت؛ آن گاه به نجف رفـت و به تکميل  علـوم نقلي در آن 
حـوزه پرداخـت. او در نجف از محضرآخوند مالمحمدکاظم خراسـاني و شيخ محمدحسـن 
ممقانـي و ديگـران بهـره بـرد و پـس از چنـدي در علـوم عقلـي و نقلـي شـهرت يافـت و 
بـه تدريـس رشـته هاي مختلـف از جملـه فقـه، اصول و فلسـفه پرداخـت و گروه بسـياري 
از محضـرش بهره منـد شـدند. ايـن مـرد بـزرگ و مرحـوم حاج شيخ محمدحسـين غـروي 
اصفهانـي، معـروف بـه کمپانـي، در آن زمـان  در نجـف بـه عنوان چهـره علمي و مسـلط بر 

علـوم عقلـي شـناخته مي شـدند )آقـا بـزرگ طهرانـی، 1404ق، ج 2 ص584(.
شـاگردان برجسـته بسـياري از حوزه درسـي ايشـان بهره مند شـدند؛ از جمله حضرات 
آيـات: عالمـه طباطبايـي، سيدابوالقاسـم خويي، سـيدعبداالعلي سـبزواري، سـيدصدرالدين 
)پسـرش(،  بادکوبـه اي  نجفـي  سـيدمحمد  بادکوبـه اي،  سـيدمحمد  اصفهانـي،  کوه پايـي 
سـيدمرتضي مرعشـي نجفـي، آقابـزرگ تهراني، شـيخ غالمحسـين جعفري همداني، شـيخ 
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مجتبـي لنکرانـي، شـيخ محمدتقـي آملـي، ميـرزا علي اکبـر مرنـدي و... )گلشـن ابـرار آذربایجـان، 
و 164(. ص163  ج1،  1393ش، 

عالمه طباطبايي مي نويسد: 
مرحـوم بادکوبـه ای از فـرط عنایتـی کـه بـه تعلیـم و تربیـت نویسـنده داشـت، بـرای 
اینکـه مـرا بـه طـرز تفکـر برهانـی آشـنا سـازد و بـه ذوق فلسـفی مـن تقویـت بخشـد، 
امـر فرمـود بـه تعلیـم ریاضیـات بپـردازم و مـن در امتثـال امـر معظٌم له بـه درس مرحوم 
سیدابوالقاسـم خوانسـاری، کـه ریاضـی دان زبردسـتی بـود، حاضـر شـدم و یـک دوره 
از  را  اسـتداللی  و جبـر  و فضایـی  یـک دوره هندسـه مسـطحه  اسـتداللی،  حسـاب 

ص56(. نویسـندگان، 1361،  از  )جمعـی  فراگرفتـم  معظٌم لـه 
شـهيد مطهـري در کتـاب خدمات متقابل اسـالم و ايـران مرحوم بادکوبـه اي را در طبقه 

سـي و دوم از طبقات فالسـفه و حکما قرار داده و از مقام علمي ايشـان تجليل کرده اسـت 

)ر.ک: مطهـری، 1362ش، ص615(. چهـار فرزنـد عالـم و دانشـمند بـه نام هاي سـيدمحمد نجفي 

بادکوبـه اي، سيدحسـن بادکوبه اي، سـيداحمد بادکوبـه اي و سـيدمحمدباقر بادکوبه اي از وي 

بـه يـادگار مانـد کـه راه پـدر را ادامـه دادنـد؛ چنان که از سيدحسـن آثـار علمـي مفيدي بر 

جـاي ماند )آقابـزرگ طهرانـی، 1404ق، ج2، ص585(.

آية اهلل سيدحسـين بادکوبي در شـب بيسـت و هشـتم شوال 1358قمري چشـم از جهان 

فروبسـت و پيکـرش در جـوار حـرم اميـر مؤمنـان، علـي7، بـه خاک سـپرده شـد )همـان، 
1404ق، ج2، ص585(.

8. آية اهلل سيدمحمد بادکوبه اي

سـيدمحمد، فرزنـد آقاميرجبـار، در سـال 1285قمـري در روسـتاي مشـتقا از توابع باکو 

ديـده بـه جهان گشـود. او مقدمـات علوم اسـالمي را در زادگاهش فراگرفت و سـپس از راه 

عشـق آباد به مشـهد مشـرف شـد و در آنجا نزد اسـاتيد وقت به تکميل آموخته ها پرداخت. 

سـپس بـه حـوزه اصفهـان رفـت و در آنجـا بـه تحصيل علـوم عقلـي همت گماشـت. بعد 
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از آن راهـي نجـف اشـرف شـد و در ايـن حـوزه کهـن از محضـر علمـي حضـرات آيـات: 

سيدحسـين بادکوبه اي، آخوند خراسـاني، سـيدمحمدکاظم يزدي و سيدابوالحسـن اصفهاني 

اسـتفاده وافر بـرد )جمعـی از پژوهشـگران، 1384ش، ج5، ص274ـ276(.

سـيدمحمد همزمـان بـا حاکميـت حکومـت تـزاري روسـيه کـه چنـد شـهر بـزرگ 

آذربايجـان ايـران را طـي قـرارداد ننگيـن گلسـتان و ترکمن چـاي تصـرف کـرده بـود، بـه 

زادگاهـش بازگشـت و بـه تبليـغ و ارشـاد مـردم و افشـاي جنايت هـاي حکومـت تـزاري 

پرداخـت. او حـوزه علميه اي تأسـيس کرد و در آن به تعليم و تربيت طالب همت گماشـت 

)امینـی، 1393ق، ص545(. او بعدهـا از سـوي حکومـت کمونيسـتي بـه جـرم فعاليت هاي ديني 

و سياسـي بـه مـدت پانـزده سـال بـه منطقـه سـيبري تبعيد شـد؛ ولـي بعـد از پنج سـال به 

باکـو برگشـت و مدتـي هـم در زيرزميـن مخـوف اداره اطالعـات شـوروي زندانـي بود که 

در نهايـت تبرئـه و آزاد شـد. او پـس از آن به شـهر اردبيـل هجرت کرد و دو سـال در منزل 

خويـش بـه تدريـس و تربيت شـاگران اهتمام ورزيد و در مسـجد سرچشـمه بـه اقامه نماز 

پرداخـت. در پـي اعتـراض بـه ظلم هـاي رضاخاني بـه تبريز تبعيد شـد و در مدرسـه طالبيه 

سـکونت اجبـاري اختيـار کـرد و بعـد از مدتي بـا هماهنگي و حمايـت مؤمنيـن، در منزلي 

سـاکن شـد )جمعـی از پژوهشـگران، 1384ش، ج5، ص274ـ278(.

آيـة اهلل بادکوبـه اي همزمـان با نهضت اسـالمي ايران به رهبـري امام خمينـي در ماجراي 

انجمن هـاي ايالتـي و واليتـي حضور حماسـي پيدا کـرد و به همـراه روحانيون مبـارز تبريز 

بيانيه هايـي خطـاب بـه مراجـع و دولتمـردان وقت صـادر و امضا کـرد )اسـناد انقـالب اسـالمی، 

1374ش، ج3، ص24، 47، 103 و 107(. همچنيـن در واقعـه جنـگ شـش روزه اعـراب و اسـرائيل 

بـه همـراه علمـاي تبريز طـي بيانيـه اي از مردم خواسـت با کمک هـاي نقدي خـود به ياري 

برادران مسـلمان بشتابند.

ايـن عالـم پرتـالش در کنـار فعاليت هـاي علمي و سياسـي در دو نوبت صبح و شـام در 

مسـجد »ويجويـه« و ظهـر در مسـجد »بازار کفاشـان« اقامـه جماعت مي کـرد و در روز هاي 
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جمعـه بـه تفسـير قـرآن مي پرداخـت. او کتابخانـه اي بزرگ حـاوي کتاب هـاي نفيس خطي 
داشـت کـه در اواخـر عمـر، آن را بـه کتابخانـه آيـةاهلل مرعشـي نجفـي اهـدا کـرد و برابـر 

وصيتـش، بعـداً همه بـه آنجا منتقـل گرديد. 
ايـن عالـم و انديشـمند سـترگ در روز سـه شـنبه، هفتم جمـادي الثانـي 1389قمري به 
ديـدار حـق شـتافت و پيکرش با تشـييع باشـکوه مـردم تبريـز در قبرسـتان وادي رحمت به 

خاک شـپرده شـد )جمعـی از پژوهشـگران، 1384ش، ج5، ص279ـ281(.

9. آية اهلل آشيخ صدراي بادکوبي 

وي فرزنـد شـيخ نعمت اهلل بـود و در سـال 1316قمـري در روسـتاي قلعه از توابع شـهر 
باکـو متولـد شـد. تـالوت قـرآن، زبـان فارسـي و کتاب هـاي نصـاب الصبيـان، بوسـتان و 
گلسـتان و... را نـزد پـدر و در مکتب خانـه آموخـت. سـيزده سـاله بـود کـه پدرش توسـط 
مأموران روسـيه تزاري دسـتگير و به سـيبري تبعيد شـد و او تحت تکفل و تعليم و تربيت 
عمويـش مالمحمـد قـرار گرفـت و نـزد وي به ادامـه تحصيل پرداخـت. پـس از آن به باکو 
رفـت و در محضـر آقاميرعبدالخالـق تلمـذ کرد. در سـال 1336قمري به همـراه تني چند از 
طـالب عـازم مشـهد مقدس شـد و در آن حـوزه، ادبيـات را از عبدالجواد اديب نيشـابوري، 
و فقـه و اصـول را از محضـر سـيدباقر رضـوي و سـيدجعفر شهرسـتاني آموخـت و بعد در 
درس خـارج فقـه و اصـول ميرزامحمد آقـازاده خراسـاني، حاج آقاحسـين طباطبايي قمي و 
شـيخ مرتضي آشـتياني حاضـر شـد. در کنـار آن شـرح منظومـه سـبزواري، و کتـاب مبدأ و 
معـاد مالصـدراي شـيرازي را از شيخ اسـداهلل يـزدي و شـفاي بوعلـي و اسـفار اربعـه را از 

آقابزرگ حکيـم آموخـت )موالیـی، 1392ش، ص169(.
پـس از دوازده سـال اقامـت در جوار حرم رضوي، در سـال 1348قمـري به حوزه تهران 
رفـت و در آنجـا محضـر علمي حکيم توانـا، ميرزامحمدمهـدي الهي قمشـه اي را درک کرد 
و چنـد سـال بعـد بـه حـوزه علميه نجـف هجرت نمـود. او در ايـن حـوزه در درس خارج 
حضرات آيات: نائيني، شـيخ محمدحسـين اصفهاني، شـيخ موسي خراسـاني، سيدابوالحسن 
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اصفهانـي و سيدحسـين بادکوبه اي حاضر شـد و به درجـه عالي اجتهاد دسـت يافت؛ آن گاه 

خـود کرسـي تدريـس فقـه و اصـول و فلسـفه تشـکيل داد و بـه تعليـم و تربيت شـاگردان 

بسـياري همت گماشـت )همان، 1392ش، ص169(. در حوزه درسـی فقه، اصول و فلسـفه اين 

عالـم سـخت کوش، شـخصيت های برجسـته و بزرگی تعليـم و تربيت يافتنـد؛ از جلمه آنها 

می تـوان بـه حضـرات آيات: شـهيد سـيدمحمدباقر صدر، شـهيد شـيخ مرتضـی بروجردی، 

امـام موسـی صدر، سيدمحمدحسـين فضـل اهلل، سـيدتقی قمی، شـيخ مصطفی هرنـدی و... 

اشـاره کرد )حریـم امـام، 1394، ص6(.

بـه گفتـه آية اهلل شـيخ محمدابراهيم جناتيـ  که سـال ها در نجف با ايشـان مأنـوس بودـ  

زهـد و تقـوا و دوري از زخـارف دنيـا، سـادگي، صداقـت و تواضع از ويژگي هـاي بارز اين 

عالـم پرهيـزکار بـه شـمار مي آمـد و او در ايـن خصوصيات زبانـزد عام و خـاص در حوزه 

نجـف بـود. او در منزلـي به مسـاحت 35 متر زندگي مي کـرد و اگر برايـش مهماني مي آمد، 

جايـي نبـود و به ناچـار در پشـت بـام از او پذيرايـي مي کـرد. ايشـان، تمـام علـوم حوزوي 

اعـم از فقـه، اصـول، فلسـفه و... را در آسـتين داشـت و هميشـه طالب و فضال مثـل پروانه 

دور شـمع وجـود او بودنـد و از ايشـان سـؤال هاي علمـي مي کردند و پاسـخ جامـع و کامل 

مي شـنيدند )مصاحبه، جناتـی، 1395ش(.

شـيخ صدرا بادکوبـه اي به رغـم همـه فضايـل علمـي و اخالقي که داشـت در ايـن اواخر 

با کمال تواضع عضو جلسـه اسـتفتاي مرحوم آية اهلل العظمي سـيدمحمود شـاهرودي شـده 

بـود و هـر شـب بعـد از نمـاز عشـا در بيرونـي بيـت ايشـان حضـور مي يافت و بـا حضور 

سـاير اعضـا بـه بحث و بررسـي فتاواي آن مرجـع تقليد مي پرداخـت )همـان، جناتـی، 1395ش(.

آية اهلل جناتي نقل مي کرد: 

در ایـن اواخـر بـا اینکـه تدریـس فلسـفه در حوزه نجـف تقریبًا ممنوع شـده بـود، اما به 
پیشـنهاد شهیدسـیدمحمدباقر صـدر و بـه درخواسـت و اصرار من، ایشـان یک تدریس 
فلسـفه ای شـروع کردنـد و تعـداد زیـادی از فضـای دیگـر هـم در آن حضـور پیـدا 
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کردند. ولی چند جلسـه ای نگذشـته بود که اسـتاد دیگر به تدریس تشـریف نیاوردند. 
بعـد معلوم شـد کسـانی تهدید کردند و ایشـان دیگـر به کلی از ادامـه تدریس منصرف 
شـدند و مـا هـم تعقیـب نکردیـم. امـا شـهید صـدر بـه صـورت خصوصـی در منـزل 
آشـیخ صدرا تحصیـل فلسـفه را ادامـه داد و از بـرکات همیـن جلسـه بـود کـه بعدهـا 

کتـاب فلسـفتنا را به رشـته تألیـف درآورد )همـان، جناتـی، 1395ش(.
ايـن عالـم ربانـي و حکيـم متألـه سـرانجام پـس از سـال ها تدريـس و تعليم شـاگردان 
برجسـته، در يازدهم شـعبان سـال 1392قمري، برابر 1351شمسي چشـم از جهان فروبست 

و در جـوار حـرم علوي در قبرسـتان وادي السـالم آرام گرفـت )موالیـی، 1392ش، ص169(.
علمـاي منطقـه باکـو و حومـه آن کـه در حـوزه نجـف تحصيـل کـرده و منشـأ اثـر در 
همـان حـوزه و در منطقـه باکـو و قفقـاز شـدند، منحصـر بـه مـوارد مزبـور نيسـت؛ بلکـه 
بيـش از اينهـا بوده انـد کـه از آن جملـه مي تـوان از حضـرات آيـات و حجج اسـالم: شـيخ 
شـيخ  بادکوبـه اي)1285-1356ق(،  عبدالرئـوف  )متوفـاي 1325ق(،  بادکوبـه اي  اباصلـت 
حسـن بادکوبـه اي )1297-1356ق(، سـيدمير حسـيني بادکوبـه اي )1300-1359ق(، شـيخ 
عبدالحسـين بشـيري بادکوبه اي )1320-1370ق(، شـيخ فراميز بادکوبه اي )1283-1371ق(، 
شـيخ عبدالکريـم مشـتاقايي )1283-1380ق(، ميرزاعلي بادکوبه اي )1283-1383ق(، شـيخ 
ابوالقاسـم خاچمازي )1296-1384ق(، سيدحسـين مشـتاقايي )1298-1384ق( سيدمحمد 
حسـيني نجفـي بادکوبـه اي )1313-1398ق(، سـيدمحمدباقر حسـيني باکوبـه اي )1325-
1404ق(، ميرعبدالخالـق بادکوبـه اي )1310-1398ق( و... نـام برد که هريک از آنان در نشـر 

فرهنـگ شـيعه مفيـد و مؤثـر بوده انـد )ر.ک: همـان، 1392ش(.
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