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  يکتاتوریر کفر و الحاد و دبدر برا قفقاز ینیدو قرن مقاومت عالمان د
  *ییعادل موال

  دهيچك
ـ انگ شـگفت  ییهـا  داسـتان  یوندد گـاه یپ می ملت به وقوع یکر سرنوشت یه در مسک یحوادث ز و ی

ران یه تأسف و اندوه. ایهم درس عبرت است و هم مایندگان، آ يه براکآورد  می دردآلود به وجود
ـ بـه خـود د   ياریدر سرگذشت خود حوادث تلخ و تأسف بار بس یبزرگ اسالم ـ ده ی از  یکـی ه ک

ـ گاه آنو است ساز  هن و تمدنکن ین سرزمیره ایکاز پ یمهم يها بخش یین آنها جدایزتریانگ غم ه ک
نیـز  پرسـتان   گانهیانت بیعالوه بر قهر و غلبه دشمن متجاوز، خها  هیو تجز ها عین تقطیم سبب ایبدان

  تر است.  كردناد یبسبوده، 
ي از بخشـها  یکـی درباره  یفرهنگ یل و بررسیو تحل یخیتار یاز پژوهش ينوشتار حاضر مختصر

ـ  یه نخستک ران بزرگ استیا ،ن سرافرازمانیجدا شده از سرزممهم  گـروه   ین بار در نشسـت علم
ارائه » قفقاز ینیدو قرن مقاومت عالمان د«با عنوان  ینیامام خم یو پژوهش یسسه آموزشؤخ میتار

  شد.
  ، مقاومت، دوقرن.ینیواژه: قفقاز، عالمان دکلید
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۱۰۲       ۱۳۹۱ودو، بهار و تابستان  اول، پياپي سيشماره نهم، سال  

  جاست؟كقفقاز 
و » وبـان ک« يو رودهـا ي مازنداران از غرب به شرق واقع شده ایاه و دریس يایدر نیه بک ینیسرزم

قفقاز نام گرفته است. قفقـاز از  یرد، گ می آن را در بر در جنوب» ارس«و » ورک«و مال، در ش» كترِ«
انـه مـأخوذ   یم یفارسـ » وهکتاپ «ه خود آن از کگرفته شده  یدر دوران اسالم ا قبجیقبخ و  نام قَبق
ه از شـبه  کاست  ییها وهکنام رشته در اصل،  و 2آمده است.» قاف«وه ک یدر شاهنامه فردوس 1است.

طـول  مازنـدارن بـه    يایـ در غـرب در » آبشـوران «ره یاه تا شبه جزیس يایدر شرق در» ایآنا«ره یجز
ه آن ین قلـ و بلنـدتر داشته ن امتداد ین سرزمیا یبه جنوب غرب یلومتر از جهت شمال شرقکی 1100

ن یـ ا یو جنوب یشمالهاي  ، قفقاز به دامنهییایمتر است. در اصطالح جغراف 5633به ارتفاع » البرس«
  شود. یز گفته میها ن وهکرشته 

  ت درقفقازيمكحا
 يران بـزرگ جـا  یـ ق) در قلمـرو ا  559ـ  530ان (یهخامنش ومتکم از آغاز حکمنطقه قفقاز دست 

 یوسـتگ یبوده اسـت. پ  یرانیا يها ت سلسلهیمکتحت حا یخیگرفته و همواره در ادوار مختلف تار
ران در یـ ا يهـا  گر بخـش ین با دین سرزمیمردمان ا یر شئون زندگانیو سا یاسیو س ینی، دیفرهنگ

همچـون  ی، ار شاعران و عالمـان بزرگـ  یعاست. چه بسن مدیار بر اکر قابل انیغ يسندیخ، طول تار
رده و کش مباهات یبودن خو یرانین سامان برخاسته به ایه از اک یروانیش یو خاقان يگنجو ینظام

  اند.  دهیبه خود بال
ـ و موقع یعـ یاز مواهـب طب مندي  به سبب بهرهگرچه قفقاز  ی، اسـ یو س ییایـ ت خـاص جغراف ی

تاخـت و تـاز   هـایی از آن   بـه بخـش  گـاه  یگـاه و ب متجاوزان ران بوده و یا يهمواره مطمع نظر رقبا
 ،یعـاطف  يها و علقه ماند ی نمیگانگان باقیطره بیتحت س یش از چند صباحیاما هرگز بکردند،  می

ران به یو مردم ا یرانی، و تعلق خاطر پادشاهان اییمردم منطقه از سو یو اجتماع یاسیو س یفرهنگ
  گرداند. می ران بازیگر، قفقاز را به اید ياز سو دندید می تحت اشغال ه آن راکن ین سرزمیا

و  يالدیو نـوزدهم مـ   يزدهم هجـر ین قرن سینخستهاي  ران و روس در آغاز دههیا يها جنگ
، م1828ق/1243 يمانچـا کم و تر1813ق/ 1228ن گلستان در سـال  یننگهاي  ل معاهدهیسپس تحم

 یو غربـ  یگانگـان شـمال  یمسـتمر ب  يها ا هدف تالشیه گوک مدت قفقاز را یسرآغاز اشغال طوالن
و کـرد  ق یران موفـ ه ایتجز يتراژد يگذشته بود، محقق ساخت و آنان را به اجراهاي  ران در سدهیا

سـت  یبـه دو نزدیـک  نون کان نهاد. ایرانیران و ایشه بر دل ایهم يهفده شهر قفقاز را برا ییداغ جدا
خـورد و   یرقـم مـ  گذرد،  می رانیشور اکبر آنچه  گر ازید ياسرنوشت قفقاز به گونه که سال است 

  گذارند. می ز پشت سریانگ آور و گاه شگفت رنج یحوادثین خطّه، مردمان ا
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ن یـ در ا ینـ یداران و عالمـان د  نیـ ن و دیـ ه بـر د کاست  یین حوادث دردآلود، ماجرایازجمله ا
از خـود نشـان    یمذهب يها ز ارزشا يدر سنگر پاسدار ینیه عالمان دکاست  یمدت رفته و مقاومت

در  يا گسـترده  يهـا  ه پژوهشکو به جاست دارد،  ییت بسزایه اهمکاست  ین موضوعیا واند  داده
 یه فرهنگـ یـ تجز، ر تمام هـم و تـالش دشـمن   یه در دو قرن اخکچرا یرد، ن خصوص صورت گیا

سـامان را سـرلوحه   ن یـ مـردم ا  ینـ یو د یت ملـی هو يآن بوده و نابود یاسیه سیقفقاز پس از تجز
ن یـ ا یملـ  و ینیل دیت اصیت هویا و تثبیفه متقابل ما احیوظ قاًیو دقاند  خود قرار دادههاي  تیفعال

و حفـظ   ی، منـافع ملـی  نـ یو الزامات د يه عالوه بر جهات معنوک یفیلکفه و تیوظ؛ ن استیسرزم
 يداریـ ان پایـ از جر يمتعدد شمرد. متأسفانه به علل می ند والزمک می مان آن را اقتضا یهناستقالل م

کی در دسترس اسـت.  اندهاي  گزارشیل شده، تحم ینیه بر عالمان دک یتیو مظلوم يدار نیجبهه د
  رد:کاشاره  چند يبه امورتوان  مین علل و اسباب یاز جمله ا

ه کـ  ینـ یو ضبط و ثبت حوادث توسط سربازان جبهه مقاومـت د  ينگار خیبه تار یتوجه یب. 1
ر یافتن سـ یـ بـه عواقـب نگـارش ن    یهتوج یت بیت اخالص در جهاد، و گاه به علرعاگاه به سبب 

ف آن، صـورت  کیـ و  کـم و نوشـتن   ین حوادثینمودن چن یت تلقیم اهمکل آن، و یحوادث و تحل
 گرفته است.

از جملـه  ی، ت علمـ یـ ه مجال هـر گونـه فعال  ی کنیداران و عالمان د نیرفته بر د  اهیروزگار س. 2
یـت ثبـت و ضـبط حـوادث     ان آنان توجه به اهمیدر م یسانکع را از آنان گرفت و اگر ینگارش وقا

ن یه فرصـت انجـام چنـ   کـ شِ بود و نبود خود گرفتار بودنـد  کشمکدار و یروآن چنان در گداشت، 
 شد. می از آنان سلب عمالً يا فهیوظ

ان کـ زا ام ته با اعمال خفقان وحشکن ید کوالر و ضدان سیتوسط جر يد خبریوت شدیکبا. 3
ازمند بحـث  ین فصل نیه اکرا از افراد گرفت  ینیاس اخبار مربوط به جبهه مقاومت دکهر گونه انع

قفقـاز در مـوارد    طلبـد. در  مـی  گـر ید یاست و مجـال  یفراوان هايگسترده و ارائه شواهد و مستند
توسـط   ي،عبـاد  کوچـ کو  كو انجـام عمـل انـد    ینـ ید ی، افراد به صرف انتساب به عـالم ياریبس

 شدند. میوم کبه اعدام مح ید و حتیست به زندان و تبعیمونکمان یدژخ

  قفقاز ينينه فرهنگ ديشيپ
  رانیـ گـر نقـاط ا  یقفقـاز هماننـد سـخن گفـتن از د     ینـ ینه فرهنگ دیشیسخن از پبه نظر نگارنده، 

  تـوان ارائـه   مـی  آن هـزاران شـاهد و سـند    یانکـ و نقطـه م  یهـر برهـه زمـان    يه براکبزرگ است 
  االتیـ گـر ا یسـتان و بلوچسـتان و د  یجـان و اصـفهان و س  یه در خراسان و آذرباک ییها د. مؤلفهکر
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ه بـه اختصـار بـه چهـار     ک ز موجود استیدر قفقاز ن قاًیاست، دق یرانیت ایهو ل دهندهکیران، تشیا
  شود: می مورد آن اشاره

 ن در قفقازيالف: د

مردم قفقاز قبل از ظهور اسالم، ماننـد  بیشتر نکه یداللت دارد بر ا یبه روشن یخیاسناد و شواهد تار
انـد. پـس از    ت داشـته یحین مسـ یز دین ییها بوده و در بخش ین زردشتییرو آیران، پیگر مردمان اید

) یحیان گرجستان (مسـ یو به جز بومن دیج به اسالم گرویق به تدر22ران در سال یورود اسالم به ا
یده بودند، عمده مـردم  وچکن ین سرزمیبه ا يالدیسده هفتم م ه ازکان مهاجر از هند و اروپا یو ارمن

گـر نقـاط   یو هماهنـگ بـا د  روي آورده مغان) به اسالم و  (اران، شروانی ژه قفقاز شرقیبه وقفقاز، 
  ن واحد داشتند.یران دیا

  ب: حضور امامزادگان و سادات

ه بـ هاي فتح شـده توسـط مسـلمانان،     نیدر سرز یغ معارف اسالمیج و تبلیترو یکی از عوامل مهم
ن یـ سـته بـه ا  ینون توجـه با که تـا کـ بوده  يران، مهاجرت و حضور امامزادگان و سادات علویژه ایو

ه در واقـع  کـ فـراوان دارد. امامزادگـان و سـادات     یپـژوهش و بررسـ   يموضوع نشده است و جـا 
 يوازات حضـور در جـا  به مـ بودند،  ينماد اسالم ناب محمدو  یتب ام قرآن و اهلیحامالن پ

وجـود   یشناسـ هـاي تبار  کتـاب از آنان در  ياریه نام بساند ک ز حضور داشتهیدر قفقاز نیران، ا يجا
  دارد، مانند:

در  يه در قرن سوم هجرک جعفر صادقبن  لیاسماعبن  یبن علبن محمد یعلبن  نیجناب حس. 1
 3د.یه به شهادت رسیاره و همانجا توسط صفستیس زیتفل

 نیامام حسـ فرزندان از  یجمعاسامی  منتقلۀالطالبیهتاب معروف خود کدر  ل طباطبایاسماعابو . 2
ی) وارد شده و ز وقت قفقاز شرقکه به شهر بردعه (مرآورده کرا  و حضرت اباالفضل العباس

بـن   یعلـ بـن   نیحسـ بـن   یعلبن  یعلبن  از آن جمله از فرزندان حسن اند. دهیجا اقامت گزدر آن
 وبـن ابـی طالـب     بن علـی  بن حسین بن علی بن علی بن حسن افطس عمرطالب و از فرزندان  یاب

 .4بن ابی طالب بن علی بن عباس بن عبیداهللا حسن بن حمزة
وبه قـرار  کشهر باد يه مرقدش در ورودک يزاده مشهورامام بی هیبت، بیمشهور به  ،افاطمه صغر. 3

را به خود جلب کرده است. از ایشـان  منطقه  یاهالژه عموم یتوجه وي دارد و از قرن سوم هجر
ي، ژه در دوران پادشـاهان صـفو  یـ وه بـ ی، خیاد شده و در ادوار مختلف تـار ی يمنابع متعدد در
 5ت بقعه او مبذول شده است.یدر مرمت و تول یت خاصیعنا
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زاده امي قفقاز، مراقد امامزادگان و سادات، همچون امـ جا يدر جاشد ر که ذک يعالوه بر موارد
ـ ... و نی وزاده شـهر شـاماخ  در نارداران و امام بی حکمیه بیم در شهر گنجه، یابراه  يهـا  ز خانـدان ی

، بـه  ینـ ید ي، در اشـاعه و اسـتمرار باورهـا   یرد مهـم فرهنگـ  کارکـ فراوان سادات وجـود دارنـد و   
  اند. سم داشتهیمونکت ملحدان یمکخصوص در دوران حا

  ينيث و عالمان ديان حديج: راو

ث و یان حـد یـ راو يزادگان و سـادات، از قـرن دوم هجـر    موازات گسترش اسالم و حضور امام به
خ، تـراجم و  یتاب تـار کچ یه هک يا اند، به گونه قفقاز برخاسته يجا ياز جا يشمار یب ینیعالمان د

 يو دربنـد  يو گنجـو  یرانکو لن يا وبهکبا نسبت باد یه در آن دانشمندانکافت یتوان  نمی را یرجال
عمق نفوذ اسالم در روح و جان بـا اسـتعداد و   دهنده  ین خود، نشانو ... در آن نباشد و ا یروانیو ا

  شویم: یاد آور میجا تنها نام چند تن از آنان را در این 6.استنت مردم منطقه یط كخواه و پا آرمان
وچ کـ س یبوده و از آنجـا بـه تفلـ    یجانیآذربادر اصل  ي. ویمیقرّه تم یبن اب مفضل(الفضل). 1

 یسانکسته و یز ي میمه دوم قرن هجریه در نکاست  از اصحاب امام جعفر صادقاو رده است. ک
از او  بـن سـابق   شـریف ان یسـ یو از تفل بن سلیمان سـهمی  ابراهیمو  بن یساري بن محمد احمدچون 

 7اند. ردهکت یروا
 8.است مام صادقاز اصحاب اکه  حمران تفلیسی امامیبن  انیب. 2
 9.)اواخر سده دوم( بن حماد تفلیسی عبداهللا. 3
 10.بن عبدالکریم تفلیسی محمد. 4

  انيد: عارفان و صوف

ر آنان در گسترش فرهنگ یان، تأثیدرباره عرفان و تصوف و عارفان و صوف صرف نظر از نقد و نظر
 ینه رشد و تعـال ینه و زمیشیپ یبررس درنقش آنان را توان  نمی رو، ، از اینار استکر قابل انیغ ینید

ش یخـو  یخیران در امتـداد تـار  یـ گر منـاطق ا یز به مثابه دیاز نظر دور داشت. قفقاز ن ینیفرهنگ د
ن یـ چنـد از ا  یتنکه خود بوده است  یان فرهنگیان در بستر جریعارفان و صوف يشاهد نشو و نما

  شود: می رکمقوله ذ
  ر از او درکـر ه مکـ  يقـرن چهـارم هجـر    ياز عرفـا ، شـیخ حسـن بـاکو   ا یـ  شیخ حسن بـاکوي . 1

سـته و همانجـا   یدر خراسـان ز  ياد شـده اسـت. و  یـ ، اسرار التّوحید فی مقامات شیخ ابوسعید
 رده است.کرحلت 

   .ق) 700(م شیخ زاهد گیالنیشاگردان . 2
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 ه در قـرن هشـتم و  کـ ان یق) سردسته حروف810(مقتول در  عمادالدین نسیمیو  اهللا نعیمی فضل. 3
 اند. را به وجود آورده یو فلسف یعرفان ینهم نهضت

 ينامدار قـرن نهـم هجـر    يق) از عرفا867ـ813( سیدیحیی شیروانیا ی الدین باکوي د جاللسی. 4
ش در یدر عرفـان اسـت. او در عصـر خـو     يار داشته و صاحب آثار متعددیدان بسیمرکه قفقاز 

روان شـاهان  یاخ شـ کقبر او در مجموعه  است. آوازه داشته یاسالمهاي  نیسرزم یران و برخیا
 قرار دارد.» شهر يچریا«و موسوم به کبا یمیشهر قد

ش یل گـرا یـ مردمان قفقاز، دال ینینه فرهنگ دیشیاد شده، عالوه بر روشن شدن پیبا توجه به موارد 
وارد دام از مـ که هر کچرا شود؛  ارکز آشین يار آمدن دولت صفوک يزمان با رو ع همیبه مذهب تش

  دند.کرفا یعه ایش یرش و اعالم مذهب رسمیپذ يبرا يدر بسترساز ینقش اساسیاد شده، 
د. ضـعف و  یگاه فـراق در رسـ  آنکه  افت تاین منوال ادامه یمنطقه قفقاز بد ینیات فرهنگ دیح
رد و آنـان  کـ ران را گستاخ یخواه و آزمند ا ادهیگان زینه و همسایریدولت قاجار، دشمنان د یآشفتگ

ز را رقم زد. قفقاز در یانگ ران و روس آغاز شد و فرجام تلخ و غمیاهاي  جرأت تجاوز داد. جنگ را
شـوال   29ور (گلستان کمذهاي  خیل شده در تاریتحم يها ا به عبارت بهتر، ستم نامهی ها عهدنامه یپ

ــاکو تر م1813ق/ 1228 ــعبان  5 يمنچ ــم) از ا1828ق/ 1243ش ــان  ی ــتخوش طوف ــدا و دس ران ج
  شد. یکیو سپس بلشو يفر تزارکن ظلم و یسهمگ

  ي مبارزاتدو برهه زمان
خ معاهـده  ی(با مبدأ قرار دادن تار سال 205ن دوران یدر قفقاز را درا يدار نین و دیه پر غصه دقص

آن  یاجمـال  یو به بررسکرده م یتقس یق) به دو برهه زمان1433نون تاک ق 1228شوال  29گلستان 
ه ضـمن بحـث بـه    کاز جهات مختلف دارند  يا عمده يها تفاوتین دو برهه، ه اکچرا ؛ میپرداز یم
  پرداخته خواهد شد.ان آن یب

سـال   104و  يسـال قمـر   106. (م 1917تـا   1813ق /  1335تـا   1228از سـال   برهه نخست:
  .یستیمونکت دولت یمکو حاها  یکانقالب بلشو يروزیپدورة ) يالدیم

درسـال   يشـورو  یسـت یالیر سوسیاتحـاد جمـاه   یتا فروپاشم 1917ق/ 1335از سال  برهه دوم:
  .)يالدیسال م 74و  يسال قمر 77م. (1991/ق 1412ـ  1411

  ق)۱۳۳۵-۱۲۲۸برهه اول ( 
از دوران  یبخشـ گیـرد،   در بـر مـی  را  يسـال قمـر   106و  يالدیسـال مـ   104ه کاول  یبرهه زمان
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ـ   303ش از یه بک یه است. خاندانیت خاندان رومانف بر روسیمکحا  ید و شـرط یـ چ قیهـ  یسـال ب
ن یـ ار خود داشت و تزار در صـدر ا یه را در اختین پهناور و اقوام مختلف مردم روسیت سرزمکیمال
  رد.ک می را اداره ياستبداد امالًکمطلق العنان و  یومتکت بود و حیمکحا

 ي، مردم مناطق بـه اشـغال درآمـده قفقـاز چنـان تحـت فشـار و تعـد        ین مقطع زمانیدر آغاز ا
عه دراز یمراجـع وقـت شـ    يفراوان دست تظلّم به سوهاي  نامه یه طکمتجاوزان روس قرار گرفتند 

شورشـان  کد بازگشت مردم منطقـه بـه دامـن    ین خود نشانه امیه اکدند یرده و از آنان استمداد طلبک
گـر مراجـع و فقهـا و    یو د اهللا سید محمد مجاهـد  آیتعه حضرت یجهاد مرجع وقت ش يبود. فتوا

 یانـت و سسـت  یداشـت. امـا خ   یدر پـ  یدرخشـان  يها يروزیور آنان در جبهه جنگ، فتح و پحض
ن یرد و معاهـده ننگـ  کـ ل یران تحمیتر به ا كدردنا یستکاز دولتمردان و شاهزادگان قاجار ش يا عده

 یبـه تصـرّف دشـمن درآمـد. سـرخوردگ      يگـر ین، نقـاط د یشیدوم منعقد شد و عالوه بر مناطق پ
گـر،  ید يت بار پادشاهان قاجار از سوکفال ی، و ضعف و آشفتگییها از سو ستکن شیحاصل از ا

و نـه  ی بمانـد،  بـاق  ين مادریالحاق به سرزمبراي ارس  يمردمان آن سو يبرا يدیموجب شد نه ام
ران فراهم یر مناطق ایمردم سا ياز دست دشمن برا یمناطق اشغال يریگ بازپسبراي  ییزه و قوایانگ

مـردم  یـرد،  شـه گ یپ يند و بر اندوه آن صـبور که مرگ فرزند را باور ک يون مادرسان چ ینشود. بد
  و سوختند.ساخته و بر فراق ه رفتیست را پذکران شیا

  . مقاومت مسلحانهالف

صـدد  یش گرفـت و در را در پـ  یفرهنگـ  ياست همسـان سـاز  یس يدولت روس تزارآنکه  به رغم
ـ یای ـ  عیت شـ یـ شه و هویاند ياما طوبای مناطق تحت اشغال برآمد، و مل ینیت دیهو ينابود ، یران

ن یـ نـده شـود. در ا  که بـه سـهولت از جـا    کدارتر از آن بود  شهیتناورتر و ر یژه در قفقاز شرقیوه ب
داشـته  ت خود را پاس یمختلف هوهاي  وهیبه ش ینیعالمان د يدوران، مردم مسلمان منطقه به رهبر

دست به سـالح بـرده و    ینیاز عالمان د يا عده، حتی خود به دفاع برخاستند يداعتقا يو از مرزها
  اند از: که عبارت دندیمقاومت مسلحانه را برگز

  يرانكرزا احمد لنيماهللا  . آيت۱

از  یکـی  -هیـ عل یرضـوان اهللا تعـال  - »منذر«علی ابوالحسنی ران، استاد یخ معاصر ایمحقق فرزانه تار
  ند:ک می ن گزارشیچن شیخ حسین لنکرانی اهللا مرحوم آیتن موارد را به نقل از یا

روان از یرزا احمد مجتهد در شیاهللا مجاهد حاج مال م تی، شادروان آیرانکلن یبزرگ و جد ثان ياین
ران و یمعروف ا يها برخوردار بود. با شروع جنگ یونت داشت و از احترام عمومکران سکتوابع لن

ن یان همیز با تجاوزات ارتش گذاشت و در جریشاه او پا به عرصه ست یدر عصر فتحعل يرروس تزا
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عه قفقاز همراه خانواده یمصرّانه علما و مردم مسلمان و ش يروان خارج و در اثر تقاضایمبارزه، از ش
ت قم امـروز را نسـبت بـه    یه در آن موقع نسبت به قفقاز موقعکران رفت کش به لنیت خویپرجمع

  شته است.ان داریا
اهللا میـرزا   آیـت صـلح،   ين و برقـرار یننگ يها ل معاهدهیپس از تحم استاد ابوالحسنین نقل یبنا به ا

  :  آنکه ستاد و به مبارزه مسلحانه ادامه داد تایاز جهاد باز نا احمد لنکرانی
انصراف آن عالم مجاهد از مبـارزه بـه    يروس برا یو نظام یاسیر مأموران سکرچون مراجعات م«
دولت  يشان برایالعاده ا ا حبس آن مرد بزرگ هم به علت شهرت و نفوذ فوقید و ترور یجه نرسینت

شاه نوشه شد و خواسته  یامپراطور روس به فتحعل ياز سو يا ر نامهیروس سهل و آسان نبود، ناگز
ـ جنـگ مسـلحانه عل   يو رهبـر  ند دست از مبارزهکه یتوص حاج میرزا احمده به کشد  هـا   ه روسی

ـ ل اهللا شما یسب یجهاد ف«نوشت:  حاج میرزا احمد مجتهدشاه به  یبردارد. فتحعل کـم اسـالم   ه حک
خالف یوسته، ه به وقوع پک ید با صلحیدهند و شا می رده و آن را به ما نسبتکجاد محذور یااست، 

ـ  حاج میرزا احمد» مصلحت باشد. ـ از قـرار گـرفتن در ا   یپس ازوصول نامه از شدت تأثّر ناش ن ی
ـ ازده فرزندش یخواندن یاورد و پس از فراشتر طاقت نیروز ب یک، كمحذور دردنا حـاج   یکـی ه ک
ر کپـس از تـذ  انـد،   همه مجتهـد بـوده   بوده و شیخ حسین لنکرانیاهللا  آیتجد مرحوم ، شیخ حسین

حـاج   يفرزند ارشـد و  ،ه بعد از او نخستینکت به ایشان پس از مرگ خود و وصیف مهم ایالکت
ن را اداره ین فرزند مجتهدش امور مسـلم یو سرانجام سوم حاج شیخ حسینو سپس  شیخ عبدالعزیز

وست و در جوار رحمت حق منـزل  ین پییعلّ یسجده نماز صبح روح بزرگش به اعل نند، در حالک
ارتگاه مسلمانان آن یه تا امروز زکردند کاو بنا  يبرا يا د. پس از مرگش مردم قفقاز مرقد و بقعهیگز
را  يجنگ با ارتش تزار یمدت يفرزند ارشد و حاج شیخ عبدالعزیز، میرزا احمدار است. پس از ید

س قفقـاز،  اهش توان مقاومت در مقابل فشار دولت روکط و یر شراییبا تغ جاًیه تدرکنیادامه داد تا ا
و پانصـد تـن از    اهللا لنکرانـی  آیتجد مرحوم ، حاج شیخ حسیناز جمله همراه با پنج برادر خود، 

 يقفقاز و مهاجرت بـه سـو   كه برادران به عنوان گروگان مجبور به تریگذاشتن بق یان و باقیکنزد
  11»ران شد.یا

  يرانكلن يلوزكخ عبداهللا ياهللا ش تيآ. ۲

اهللا شـیخ عبـداهللا کلـوزي     آیـت برخاست،  يداریه به دفاع مسلحانه و پاک ینیگر از عالمان دیدیکی 
ن یو همچنـ  يران بـوده اسـت. پـدر و اجـداد و    کصاحب نام منطقه لن ياز علما ياست. و لنکرانی

ه تا آخر عمر، علَـم مبـارزه را افراشـته داشـت و سـالح      کفرزندانش از عالمان برجسته و مجاهدند 
ل داد کیتعهد، جبهه مقاومت تشرتمند و جوانان میمسلمانان غ يآورکنار نگذاشت و با گردجهاد را 

زدهم یدر اواخر قرن سـ احتمال دارد در گذشت ایشان همت گماشت.  ینید يها و به دفاع از ارزش
و سـپس   شـیخ محمـد  و  شیخ جعفرات یشان فرزندانش حضرات آی. پس از اه باشدرخ داد يهجر

ه در بخـش دوم بـه آنهـا    کـ دنـد  راه پدر را ادامه دا اهللا میرزا عبدالحسین واعظی لنکرانی آیتنوه او 
  پرداخته خواهد شد.
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  يب: مقاومت فرهنگ

  کــار و اخــالق دشــمن متجــاوز،از نفــوذ اف يریجلــوگ يوتــالش بــرا یعرصــه مقاومــت فرهنگــ
  وه از گذشـته خـود فاصـله گرفتـ     يبعـد هـاي   رفته رفته نسـل آنکه  ژهیوه بتر بود،  عیوس يا عرصه

  گـز ی دور شـدند. هر اسـالم  يهـا  هـا واقـع و از ارزش   روسبند و بـار   یار و رفتار بکر افیتحت تأث
  گانـه حصــن ین دوران، یـ در ا ینــیت و عالمـان د یـ م روحانییسـت اگـر بگــو  یسـخن بـه گــزاف ن  

  یاسـ یه گرچه قفقـاز بـه لحـاظ س   کچرا، دشمن بود یفرهنگ ن تهاجمیم مقاومت در برابر اکمستح
ــود، از ا ــان در قلمــروی، و ملــ ینــیت دیــو هو یامــا از لحــاظ فرهنگــیــران جــدا شــده ب   همچن

  ن اسـالم یـ صورت نگرفته بود. هنوز در عمـده منـاطق قفقـاز، د    يا هیشد و تجز می ران محسوبیا
  یقـ یتعلّـق خـاطر عم  رایـج بـود،   ت یحیه مسکهم  یج بود و در مناطقین راییع تنها آیو مذهب تش

 بوستان و قرائت قرآن و نوشتند ی میو فارس یعرب يران وجود داشت. هنوز مردم قفقاز با الفبایبه ا
  متـداول هـاي   کتـاب تـاریخ نـادري   و خالصـۀ الحسـاب   و  نصـاب الصـبیان  و  گلستان سـعدي  و
  خواندنـد، شـاعران،   مـی  نوشـتند و  ی مـی سـندگان بـه فارسـ   یقفقاز بـود. هنـوز نو   يها تب خانهکم

 ،مولـوي  ،حـافظ و  سـعدي همچـون  ی، وان شاعران بزرگـ یسرودند و د ی میاشعار خود را به فارس
ه یـ علمهـاي   ج بود. هنوز حوزهیان مردم رایو .... در م صائب ،بیدل ،انوري ،خاقانی ،نظامی گنجوي

ع و منطق و یان و بدیدرس خود صرف و نحو و بهاي  در حلقه ینیان و عالمان دیر بود و روحانیدا
الس و آموختنـد. هنـوز مجـ    می ر را به شاگردان خودیث و تفسیالم و حدکفقه و اصول و فلسفه و 

از شـور   ییایه دنکز روضه خوانان بود یانگ نغمه صوت دلترین  ن و عاشقانهیباتریز و ر بودیمنابر دا
حـوادث   ییدر بـازگو  در راه حـق را  یثار و از خودگذشتگیمان و ایو عشق و احساس و اعتقاد و ا

میرصالح تاج  حاجهمچون ي، بان مشهوریواعظان وخطآن زمان،  در ردند.ک می ربال به مردم منتقلک
و و کران به بایا يگر شهرهاید ل ویگران از اردبید و مال غالمعلی آالپاالز اوغلی و الذاکرین اردبیلی

بودنـد   ياریان بسیه سرایپرداختند. هنوز مرث می ارشاد به وعظ و رفتند و می انیسال ران وگنجه وکلن
 ح آنـان یاشـعار در مـدا   و تیـ ب جانسـوز درسـوگ اهـل   هـاي   نوحـه  یو فارسـ  يه به زبان آذرک

یـات و مشـهد   ع و عبتـات عال ینه و قبرستان بقیه و مدکارت میسرودند. هنوز مردم عاشقانه به ز می
ه در کـ  ییتا جا ردندک می رن و عراقیه ایعلمهاي  حوزه یشتافتند و فرزندان خود را راه می سمقد

ز وجـود دارد.  یـ نـون ن کبود و ار یدا» ها يا وبهکباد«تحت عنوان  يا ه نجف اشرف مدرسهیحوزه علم
هنـوز شـهرها و    يومت تـزار کبه وجود آمده توسط ح ين دوران به رغم تنگناهاین لحاظ در ایبد

لت و برجسـته بـود و هماننـد    یان بافضـ یـ قفقاز شاهد حضور مجتهدان بـزرگ و روحان  يروستاها
 يحضـور یه، لمعهاي  گر حوزهیردگان نجف و قم و مشهد و اصفهان و دکل یران تحصیا يشهرها
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ن برهـه  یـ در ا یشـاخص مقاومـت فرهنگـ    يها از چهرهبرخی  12قفقاز داشتند. يپررنگ در شهرها
 و آنـان را در برابـر دشـمن اسـتوار    شـدند   مـی  مؤمنـان  یه دلگرمـ یـ ش مایه با حضور خوک یزمان
  اند از: ساختند، عبارت می

 يا وبهكرزا ابوتراب بادياهللا م تيآ. ۱

مقـدمات را   در مدرسه میرزا حسـیب قدسـی بـاکو   و متولد شد. کدر با ق1232م/1817در سال  يو
  (صـاحب جـواهر) و   اهللا شـیخ محمـد حسـن نجفـی     آیـت آموخت و در نجـف اشـرف بـه درس    

  د.یحاضـر شـد و بـه مقـام اجتهـاد رسـ       شیخ محمد حسین رازي اصـفهانی و  سید ابراهیم قزوینی
سپس بـه زادگـاهش بازگشـت و    ، افتیهره آنجا ب يد و از علماینه اقامت گزیز در مدین یچند سال

عالمـان عصـر خـود در قفقـاز بـه شـمار       ترین  شان را از برجستهید. ایاشتغال ورز ینیبه خدمات د
را وداع گفـت و   یدار فـان  ق1328م/1910او در سال  مردم بوده است. يگاه معنو هکیه تاند ک آورده

فش ینـون قبـر شـر   کسـپرده شـد و ا   كخاو به کاز توابع با» انکمرد«خود در قصبه  یدر باغ شخص
  مردم است.زیارتگاه 

 ين مجتهد ناردارانيخ محمد اميشاهللا  . آيت۲

ن و شـور  یآن بـه تـد   یه اهـال کـ (از توابـع بـاکو)   » نارداران«در قصبه  ق1252م/1837در سال  يو
در نجـف  ان منطقه آموخت و مراتب اجتهاد را یمات را نزد روحانشد. مقدمتولد ی مشهورند، انقالب

 مـولی محمـد فاضـل ایروانـی    و  اهللا رشـتی  میرزا حبیـب و  شیخ مرتضی انصارياشرف در محضر 
ار خـود  یـ مردمان د يش بازگشت و پناه معنویسال اقامت در نجف به زادگاه خو 43مود. پس از یپ

  را وداع گفت. یدار فان ق1341م/1923شد. در سال 

 يا وبهكزاده باديخ جواد عليشاهللا  . آيت۳

  میـــرزا حســـیبمقـــدمات را در مدرســـه و  افـــتیو والدت کدر بـــا ق1280م/1864ســـال  در
فاضـل  مـولی محمد ات عظـام  یـ بـه نجـف اشـرف رفـت و در دروس آ     یآموخت. در جوانقدسی 
 میـرزا محمدحسـن شـیرازي   و در سـامرّا در درس  ، فاضل شربیانی، اهللا رشتی میرزا حبیب، ایروانی

  جـا ی را نـزد اسـتادان آن  نگـاه بـه تهـران رفـت و علـوم عقلـ      آ، دیحاضر شد و به مقام اجتهاد رسـ 
  خــود یبــه زادگــاه خــود بازگشــت و بــه انجــام رســالت روحــان م1900فراگرفــت. حــدود ســال 

ــتغال ورز ــاش ــال  ی ــرانجام در س ــت و پ1336م/1918د و س ــق درگذش ــام یک ــره س   هیرش در مقب
  ارتگـاه ینـون ز که اکـ ه شـد  سـپرد  كش بـه خـا  یزادگـاه آبـا و اجـداد   کو، از توابع با» بوزونا«قصبه 

  مردم منطقه است.
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 يخ عبدالغفار قُبائياهللا ش تيآ. ۴

  ران آموخـت. کـ ه لنیـ مقدمات را در حوزه علمشد و ران متولد کدر لن ق1266م/1850در سال  يو
، مرتضی انصـاري  شیخ اعظم ،ات عظامیبه نجف رفت و مالزم درس و بحث حضرات آ یدر جوان

 شیخ محمد حسن مامقانی، اهللا رشتی میرزا حبیب، محمد فاضل ایروانیمولی ، کمري حسین کوهدسی
  وکـرد  ران توقـف  کـ در لن یگـاه بـه زادگـاه خـود بازگشـت و مـدت      ، آندیو به مقام اجتهاد رسشد 

ــرا ــه فعالبرگزیــد ونت کســ يســپس شهرســتان قُبــا را ب ــو ب ــیدهــاي  تی   را از يپرداخــت. و ین
  . در گذشـت اسـت داشـته  ان مـردم  یـ ع در میـ رف یگـاه یه جااند کـ  دانستهعالمان بزرگ روزگارش 

بـه  » قبـا «ق رخ داد و در قبرسـتان شهرسـتان    1337ـ  1335م/1919ـ  1917 يها در خالل سالاو 
  سپرده شد. كخا

ه بـ  يت وخامت اوضاع و تنگناهاین از شدز تجار و مردم متدیاز علما و ن یجمعیان، ن میدر ا
  از جمله:کردند، مهاجرت  یران اسالمیا يبه شهرها ونموده وطن  ير جالیناگزوجود آمده، 

 رد.کز مهاجرت یه به تبرک) م1906ـ  1842ق / 1324ـ  1258( سید علی ایروانیاهللا  یتآ. 1
ه در نجـف  کـ ) م1896ـ   1815ق /  1314ـ   1230( شـیخ ابـراهیم حـائري لنکرانـی    اهللا  تیآ. 2

 جا شد.ید و از استادان و مراجع آناشرف اقامت گز
با عالمان و روحانیان ه کر است یت صد سال نخست دو قرن اخیاکان شد حیچه به اختصار بآن

 يمان و رستگاریو چراغ اکرده ن مقاومت یها، در سنگر د يتمام فراز و فرودها و تنگناها و گرفتار
  را فروزان نگاه داشتند.

  ق)۱۴۱۲-۱۳۳۵برهه دوم(

آور است  شگفت یداستانو  زیار حزن انگین بست آیاست و روا كدردنا یت برهه دوم بسیاکاما ح
ت و فرهنـگ درخشـان   ید و اسارت واقع شوند و رشته هویشتار و تبعکن در معرض یچن یه ملتک
  غ ظلم و الحاد گسسته شود.یانه به تیسان وحش نیان آنان و گذشته شان بدیم

طبقه  یجاد جامعه بیا بر یمبن یکاهو و با زرق و برق و انقالب گران بلشویپره يبه رغم ادعاها
د و آداب و رسـوم و شـهروندان و   یـ و احتـرام بـه حقـوق اقـوام و عقا     يت عـدل و برابـر  یـ و رعا

ب خـورده و بـه   یـ فرهـا   زاده از مسـلمان  يا عدهشد موجب  یه حتک ن دستیار از ایبس ییشعارها
ح و خشن ملحـدان  یچهره وق 1917تبر سال کدر ا يروزیزند، پس از پیآنان برخ ياریو  يدار طرف

د بتوان در چند یها را شا ستیمونکان تزارها و یم یاساسهاي  از تفاوت یان شد. برخیسم نمایمونک
ی حیش را مسـ ی، هر چند بـه ظـاهر، خـو   ی حدب يها رد: تزارها به رغم ظلم و ستمکجمله خالصه 

شـان   یاسـ یاهـداف س شـرد  یپ ين امر برایااگرچه ردند. ک ي میرویس پکارتود يسایلکو از دانسته 
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 وهـا دانسـته    ون ملـت یـ موهوم، و آفـت و اف  ين و خدا را امرید اساساًها  ستیمونکبوده باشد. اما 
  نده شود.کبربن  خ ویاز ب یستیگفتند با می

امـا  داشـتند،  هـا   شـتار انسـان  کدربـاره   یو استبداد و خفقان، مالحظات یامگکتزارها با همه خود
هـر چنـد   دانست  می ل به اهداف مجازین يله را برایتشبث به هر وس ،نیاستالیژه وه بها،  ستیمونک

 يتـراژد  یـک  یهر مرگـ «که: ن است ین جمله از ژوزف استالیها انسان باشد. ا ونیلیقتل م متیبه ق
  13»آمار است. ون تن صرفاًیلیم یکمرگ  یول، است

گذشـته   يامپراطور يها نیو اقوام و سرزمداشته ن اساس برپا یومت خود را بر اکها ح یکبلشو
هـا   نـه یخـود در تمـام زم  هاي  استیس يامل به اجراکو با اقتدار گرفته طره خود یه را تحت سیروس

جـاد  یو ا ی و ملـی قـوم  يهمسـان سـاز   ،تزارهـا همانند ها  ستیمونک یکی از اهداف مهمپرداختند. 
د موجـود،  یوام و عقاست تمام اقیبا می ن فرضیبود. در ا یستیالیسوس يواحد به نام شورو یتیهو

اسـت در  ین سیـ د و آداب و رسوم خود دست بردارند. ایو از عقاشده همگون  يب شوروکیدر تر
اد یـ ه آنـان در بن کـ شتر اجرا شد، چرا یان قفقاز با شدت و حدت بیعیژه شیوه ب ،مورد اقوام مسلمان

را ن اار و متجـاوز کفـ و مقابلـه بـا    يزیمانند جهاد و شـهادت و ظلـم سـت    يخود عناصر یر الهکتف
ن یبـر اسـاس چنـ    کوچـ کبـزرگ و   يها عه سردمدار نهضتیان شیو روحان ینیداشتند و عالمان د

هـاي   عه وحضور پرشور آنان در جبههیوبنده مراجع شک يهنوز خاطره فتاواها  بودند. روس يرکتف
ار کتجاوزه دست کرفت  می شاند وکدان رزم یه فوج فوج جهادگران را به مک جنگ بر ضد خود را

 ينان داغستان را به رهبـر ینش وههاي ک ز حماسهیاد نبرده بودند و نی ازکند، شه قطع یهم يآنان را برا
همچنـین  رده بودنـد.  کفراموش نکرد، ل یرا بر آنان تحم یست و زبونکها سال ش ه دهک ینید یعالم

رده و بـه  کرصد  یبه خوبعه را یان شیروحان یفرهنگ يداریحانه و پاگاه مسل یگاه و ب يها مقاومت
ن مالحظـات،  یـ نند. آنان با اکسره یکار را کجا فرود آورند و کرا  ییدانستند ضربه نها می زعم خود
یان خـود،  ن مین و جنگ قدرت خونیسنگهاي  ه حسابیقدرت خود و تسوهاي  هیت پایپس از تثب

  ان قفقاز آمدند:یعیژه شیبه وسراغ مسلمانان، ن فرصت یدر اول
  ردند.کن مقدسه را ممنوع کات و امایارت حج و عبتات عالیز م1920از سال  نخست. 1
  .شدمطلقا ممنوع  یعت اسالمیغ و عمل و تظاهر به شریتبل م1924از سال . 2
  ل شد.یتعط ینیه مدارس دیلم ک1928. در سال 3
ر داده ییـ تغ ین به روسـ یاز التم 1939کرد و در سال دا یر پیین تغیالفبا به التم 1929. در سال 4

ات یـ درآورد و بـه ح  يرا از پـا  یتـ توانست مل می هکبود  ین ضرباتیتر نیاز سهمگ یکین، یشد و ا
ش ساقط شـد و تمـام   یخو يمعنو یشبه از تمام هست یکه ک یملت؛ ان دهدیآن پا یو فرهنگ یعلم
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 ینـون کافت. نسل یدفن شده  یبخت رهیت كر خروارها خایگذشتگان خود را ز یو فرهنگ یآثار علم
و  یات علمـ یـ از گذشـتگان خـود بـه ارث بـرده و ح    آنچـه   سطر از یکقفقاز هرگز توان خواندن 

ر الفبـا  ییـ ه بـا تغ کگر اقسام هنر یو شعر و د م از خطیشان در گرو آن است را ندارند. بگذر يمعنو
  غما رفت.ینابود شد و از خان استعداد آنان به 

  ل درآمد.یمصادره، و مساجد به حالت تعطه موقوفات یلم ک1930. در سال 5
ن دوران یـ آغاز شـد. ا  یان به صورت رسمید و حبس علما و روحانیشتار و تبع. پس از آن، ک6

امـل  کمصداق در آن روزگار،  ینیست. عالمان دها یستمونکت یمکحا يها ن دورانیتر كاز وحشتنا
یر سـتوده،  ست ناپـذ کش يه آنان به خداکن یگرفتند جز ا یو از آنان انتقام نم«یفه بودند: ه شرین آیا
  )8 (بروج:» مان آورده بودند.یا

ا یـ ردنـد، بـه در  کد یـ و تبع یبه شهادت رساندند، زنـدان  یعیه به طرز فجکرا  یار عالمانیچه بس
س از سرنوشتشان باخبر نشـد  کچ ی، هيریاز موارد، پس از دستگ ياریردند. در بسکندند و غرق کاف

و در اوج  ییه در غربـت و تنهـا  کـ  یعالمـان  اریو چـه بسـ  ن چشم به راه آنانند. ون نوادگانشانکو تا
  14جان سپردند. یوغ ستم در گمنامیر یو در زبرده به سر  یبه طور پنهانیت، مظلوم

ان یـ جرهـاي   حملـه افـت،  ین دوران شـدت  یدوران تزارها در ادر مقایسه با ه ک یاز جهات یکی
سکوالر و وابستگان جریان فکري تجدد طلبی به روحانیان بود. اینان که همـواره شـرافت و نجابتشـان در    
گرو تشبه و تشبث تمام عیار به بیگانگان بود، با حربه مطبوعات و تئاتر و سینما به یاري جـالدان شـتافته   

هـاي   هایی که در دهـه  نمایشنامه ها و و آتش تهیه حذف فیزیکی جریان دینی را فراهم کردند. یکی از فیلم
اي اسـت کـه در اینجـا او را     است. کور، نام روخانـه » دلی کور«آغازین قرن بیستم به اجرا در آمد، 

ز از یـ نـون ن که اکـ لم مـوهن  ین فـ یـ ا دراست.  »ورکوانه یرودخانه د« یمعنه ب واند  لقب داده دیوانه
 و نسـبت داده  یروحـان  یکبه  یحیوق اعمالد، شو می جان پخشیآذربا يجمهورهاي  هکشب یبرخ

همـه مخـاطرات و    ینـ یز عالمـان د ین دوران نیدر اشود. به هرحال،  می نشان داد یزشتهاي  صحنه
ی بـا  ش برخاسـتند. گروهـ  یمـان خـو  یان اکیده و به دفاع از یرا به جان خرها  ها و رنج تمام مرارت
ن سـنگرها بـا   ینمودنـد تـا در آخـر   جـاد  یا ینـ یو د یمردمـ هـاي   لکو تشکرده مخالفت صراحت، 

  م:یپرداز می چند تن از آنان یه به معرفکشجاعت تمام سرود شهادت سر دهند 

 يا وبهكباد يخ عبدالغنياهللا ش تيقفقاز، آ يخ الشهدايش. ۱

م 1266/1850هان و عالمان بزرگ و سرسلسله مجاهدان مسلمان قفقاز است. حـدود  یسرآمد فق يو
در وي آموخت.  میرزا حسیب قدسیمقدمات را در مدرسه و  ه جهان گشودده بیوبه دکدر شهر باد

عظـام مـولی محمـد فاضـل     ات یـ رهسپار نجف اشرف شد و در حلقه شاگردان حضـرات آ  یجوان
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و بـه مقـام   بهـره بـرد    عالمه برغانینیز از و در معقول قرار گرفت  اهللا رشتی میرزا حبیبو  ایروانی
و بازگشـت و بـا توجـه بـه عظمـت      کبه با يالدیآخر قرن نوزدهم مل شد. در دهه یشامخ اجتهاد نا

  ان سـتارگان یـ در م یاعالم منطقه قفقاز نشسـت و چـون آفتـاب    يدر صدر علمااش  يو معنو یعلم
  د و علمـا و مراجــع یـ د و محبـوب دل مردمـان و مرجـع مسـلمانان گرد    یت درخشـ یـ علـم و معنو 

  و اطـاعتش را الزم شـمردند. عـالوه   داده  ارجـاع  يعموم مـردم قفقـار را بـه و   یع، وقت جهان تش
  ،يزیچـون شـجاعت و صـراحت لهجـه، ظلـم سـت       ییهـا  یژگـ ی، ويو معنو یع علمیگاه رفیبر جا

  م له را بـر آن داشـت تـا بـا تمـام     ي، معظار الحادکبا ستمگران و صاحبان افرویارویی در  کیبا یب
از قـرآن و   يپاسـدار  يزد و بـرا یبپـاخ  يه تـزار یو ظلم و ستم روس یتوان در مقابل تهاجم فرهنگ

ان حملـه ارامنـه   یدر جر محمدعلیید شد و فرزندش بارها تهدین راه، شد. در اکغ جهاد بریاسالم ت
  ید.به شهادت رس

عالمان داشت،  یالعاده مردم خ که نفوذ فوقی، شيت دولت الحادیو حاکم یستیپس از انقالب کمون
» جمعیـۀ دعـوة اإللهیـۀ   «ي با نام ا ل جبههیو با تشک ش را فرا خواندیاران جان برکف خویمجاهد و 

روانش یـ وپ» نیلن« ست پرداخت و آشکارا ی، به مبارزه با ملحدان کمونیدر بادکوبه، مرکز قفقاز شرق
م 1931ق/1350ل در سـا آنکـه   تا ر ضربات برهان و استدالل گرفتیها کافر خواند و ز را در خطابه

ي نفر از علمـا  یو حضرتش را همراه سبرنتافته گونش را ک حضور آفتاب یستمگران کوردل بلشو
 اي سـیدمحمد بادکوبـه  ، اي شیخ حنیفه بادکوبهو  عالمه شیخ حسین راماناییاعالم بادکوبه، از جمله 

ن بزرگمـرد  یشهادت اسان،  نیختند. بدیو پس از چهارماه شکنجه به دار آوکرده ر یگران دستگیو د
است،  يان علویو روحان یعیت، شجاعت و شهامت عالمان شیرت، حمیاست که مظهر غین و سید

رمؤمنـان  ین امیروان راسـت یم قرآن و پیبر صفحات پرافتخار رهروان صراط مستق يگرین دیبرگ زر
  افزود. یعل

 يين رامانايخ حسيعالمه ش. ۲

 نشـیخ محمدحسـ  بـود. در نجـف اشـرف از شـاگردان      شیخ شهیدان عبـدالغنی رزمان  وي از یاران و هم
عالمـان   بود. او حـافظ قـرآن، و محفلـش مجمـع     آخوند خراسانیو  سیدمحمدکاظم طباطباییو  مامقانی

  د.یبه شهادت رس م 1937ست برخاست و در سال یمونکار کفش بود. به جهاد با یعصر خو ینید

 يزاده گنجونماز شيخ محمد پياهللا ش تيآ. ۳

ه یـ ش را ابتـدا در حـوزه عمل  یالت خـو یتحصو  در شهر گنج متولد شد م1859ق/1275او در سال 
سپس بـه زادگـاهش بازگشـت و بـه     ، فراگرفت میرزا باقر مجتهدو  میرزا جواد آقا مجتهدز نزد یتبر
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خت یدگاه گریاز تبع. اما د شدیمنستان تبعکر و به تریگنجه دستگ ينفر از علما 23سبب مبارزات با 
، یـزدي  سیدمحمدکاظم طباطباییظام ات عیو به نجف اشرف رفت و سه سال در دروس حضرات آ

ت یاران خود جمعیرد. دوباره به گنجه بازگشت و با کت کشر شریعت اصفهانیو  آخوند خراسانی
قعـده   يپرداخت و سرانجام در هفـدهم ذ  یاسیو س یفرهنگ يها تیالکیل داد و به فعرا تش» دفاع«

سـت بـه   یمونکمـان  یشـد و سـپس توسـط دژخ    یر و زنـدان یدستگ م1937ه یستم ژانویب/  ق1356
  د.یشهادت رس

 يا وبهكباد ييمحمد مشتاقايداهللا س تيآ. ۴

م متولد شد. مقـدمات و  1885/ ق1302 در سالکه است.  اهللا میرعبدالغنی مشتاقایی آیتفرزند وي 
 گر عالمان منطقه آموخت. بعد از آن به نجف رفـت و پـانزده سـال از   یرا نزد پدر و د یسطوح عال

بهره بـرد و   میرزا محمد حسین نایینیو  آخوند خراسانیو  یزدي سید محمدکاظم طباطباییمحضر 
اران یـ از  يپرداخـت. و  ینـ ید يها تیبه زادگاهش بازگشت و به فعال، آنگاه دیبه درجه اجتهاد رس

سال  یکر و پس از یدستگ م1931شان در سال یه همراه اکاست  شیخ شهیدان قفقاز شیخ عبدالغنی
  د.یبه شهادت رس

 يرانكخ محمد لنيشاهللا  . آيت۵

 يهـا  خانـدان جایگاه قم را در ایران زمانِِِ ما داشت.  ینیران قفقاز از لحاظ دکمنطقه لندر آن زمان، 
ار از آن یبسـ  يو معنـو  یعلمـ  يها تیسته و شخصین سامان زیلت در ایمتعدد سادات وعلم و فض

 اهللا شـیخ عبـداهللا لنکرانـی    آیـت علم و جهاد و اجتهاد، خاندان  ياه از جمله خاندان اند. جا برخاسته
شـیخ  و  شـیخ جعفـر  ات یـ شان حضرات آیفرزندان ا به آنها پرداخته شد.ن ییشیه در بحث پکاست 
» لـوز ک« يونت آنان روسـتا کمقام منطقه بودند. محل س یان عالیاعالم و روحان يز از علماین محمد

منـد   بهـره  یفراوان یلمه و استطاعت مالکن خاندان از نفوذ یران بود. اکلن» یکلر«از توابع شهرستان 
مات را مقد شیخ محمدداشتند.  یکنترس در برخورد با متجاوزان روس و سپس بلشو يبوده و سر

ع یجهـان تشـ   یحضور بزرگان علم يان متمادیسپس در نجف اشرف سال نزد پدر و برادر آموخت،
بـا   يات گفت و ویزدهم بدرود حیافت. پدرش در اواخر قرن سیدست  یو به مقامات عال كرا در

ن یان ایم يمتعدد و تند يد. همواره برخوردهایت گردیف روحانیدار وظا عهده شیخ جعفربرادرش 
بـه   م1905از سـال   یکیانقـالب بلشـو   يها نغمهآنکه  تاداد  می رخ يخاندان و سربازان روس تزار

و بـه جهـاد    هرا شناختها  ستیمونکاز همان آغاز، انحطاط و مقاصد شوم  ن برادرانیا د.یگوش رس
ز یـ ن شـیخ جفعـر  اهللا  تیـ ات گفت و بـرادرش آ یم بدرود ح1913ق/ 1331خ در سال یبرخاستند. ش
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شیخ . فرزند تندفرزندان خود به ارث گذاش اينان علم و اجتهاد را بریرد. اکشتر وفات یپ یچند سال
د و یـ خـود برگز  يرا برا واعظی لنکرانیه بعدها نام کبود  بدالحسین لنکرانیاهللا میرزا ع آیت، محمد

م یـ رژ يمـود. پـس از برقـرار   یم پدر و اجدادش را پیو صراط مستق پس از پدر، بزرگ خاندان شد
 يا و عـده رسـیده  از بستگانش به شهادت  ياریبسین راه، در او  امان برخاست یبه جهاد بي، الحاد

ي ارایـ ه کتا آنجا  میرزا عبدالحسیناز سرنوشتشان باخبر نشد.  یسکگر یشدند و دد یتبعاسیر و ز ین
  .و به جنگ مسلحانه ادامه داد یستاداجهاد داشت، 
 يریـ درگ یطـ تر شـدن حلقـه محاصـره،     م و تنگ1924ن در سال یار آمدن استالک يپس از رو

از توابـع  » سـر خـانلو  « يو در روسـتا ه ران گذشـت یـ ات ایاران خود از سـرحد از  یبا جمع يدیشد
نـد تـا از   کدر شـهر اقامـت   کـه  ردنـد  کل از او درخواسـت  یدند. علما و مردم اردبیگز انکل سیاردب

توقف در شـهر، بـه سـرخانلو بازگشـت و همانجـا را       کیرزا پس از اندیاما مبهره ببرند، محضرش 
سـابق، جهـادگران آن    يشـورو  ين لحظات مسدود شـدن مرزهـا  یو تا واپس ش قرار دادیوطن خو

 1966/دسامبر 1386ل سال ستاد. سرانجام در پنجم شواینمود و از مبارزه باز نا كمرز را تدار يسو
  15سرخانلو به خاك سپرده شد. يو در قبرستان روستا ات گفتیبدرود ح

ه مقاومـت مسـلحانه را   ندکـ قفقاز ینـ یتنها چند نمونـه از عالمـان د  عالمانی که از آنها یاد شده، 
  دند.یرگزب

  يمقاومت فرهنگ
ه از کـ ن یومت اسـتال کح ياز سو یرحم یدها و اعمال خشونت و بیبا وجود همه مخاطرات و تهد

، ردنـد کده شد و به قلـع و قمـع مخالفـان اقـدام     ینام 16ه بزرگیروزگار تصف م1939م ـ  1930سال 
شـده   یو زنـدان یده رسـ ان و مؤمنان به شـهادت  یو روحان ینیه هزاران نفر از عالمان دکصدها و بل

از سرنوشتشان باخبر نشـد.   یسکگر یانتقال داده شدند و د یر و به نقطه نامعلومیز دستگین ياریبس
رده و بـه  کـ ل یـد را تحمـ  د و تبعیـ ه زنـدان و تهد کـ دند یز صالح بر آن دین ینیاز عالمان د یجمع

ت یـ نقـاط قـوت روحان  تـرین   از برجسته یکین یو ا. ان مردم مسلمان ادامه دهندیحضور خود در م
شـاخص  هـاي   گذارند. از چهره نمی و سهولت روزگار، مردم خود را تنها یسخت ه درکعه است یش
  م:یشو می ادآوریچند را  ين دسته از علما، تندیا

 يرانكن لنيرزا محمد حسيماهللا  . آيت۱

اعـالم   ياز علمـا  عبدالحمیدفرزند مال » امام آخوند«مشهور به ، میرزا محمد حسین لنکرانیاهللا  آیت
مقدمات را نـزد پـدر و   شد و ران متولد کدر شهر لن م1878ق / 1295عظام قفقاز در سال  يو فقها
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از محضـر حضـرات    يان متمـاد یسپس به نجف اشرف رفـت و سـال  ، ران آموختکگر عالمان لنید
زا محمـد  میـر و  آخونـد مالمحمـد کـاظم خراسـانی    و  سیدمحمدکاظم طباطبایی یزديات عظام یآ

و بـه مقـام   اسـتفاده کـرد    اي سیدحسین بادکوبهدر فلسفه از محضر آقا بهره برد و نیز  حسین نایینی
  يران بـرا یـ ان مهـاجرت بـه ا  کـ امآنکـه   ش بازگشـت. بـه رغـم   یبه زادگاه خوید، سپس اجتهاد رس

  نیتــر از بــزرگ یکـی  يران مانــد. وکـ رد و در لنکــن كشـان فــراهم بـود ســنگر مقاومـت را تــر   یا
ت یـ گـرد و آزار و اذ یبارهـا تحـت پ  کـه   ستها ستیمونکت یمکحا یکلمان قفقاز در دوران تارعا

ها  یها و سخت اما تمام مرارتکتابخانه و اموالش مصادره شد، قرار گرفت و  يم الحادیمان رژیدژخ
 اسـتوار ـ ارواحنا فداه  ـ اهللا االعظم  بقیۀحضرت  يخدا و سرباز ید و در سنگر بندگیرا به جان خر

 حسـین بروجـردي  حـاج آقـا    یالعظمـ اهللا  آیـت ع حضـرت  یمرجع وقت جهان تشبا شان یستاد. ایا
 يبـرا  شیخ حسـین زاهـدي لنکرانـی   ن یالمسلمو االسالم داشت. مرحوم حجت یاتبات و مراوداتکم

  کرد:نگارنده نقل 
 رد و بـدل  يبروجـرد اهللا  آیـت شان را بـا  یاهاي  ، نامهیلیاز جمله نسبت فامهاي مختلف،  به بهانه«

بـردم،  اهللا  آیتشان را نزد یتوب اکه مکبار  کینمود.  می الؤس یشان از مسائل شرعیردم. گاه اک می
ـ و د» رسـد  می نیر چنیبه نظر حق« مرقوم داشته بود: یفقه يا ل مسئلهیرزا ذیمرحوم م ـ ی  یدگاه فقه

ـ با قرائت ا يبروجرداهللا  آیتش را نگاشته بود. یخو ـ ن قسـمت از نامـه گر  ی چـه  «ت و فرمـود:  یس
  !»میرا در پشت حصار دار یبزرگان

ش در کر پـا یکـ پ. و ردکـ رحلـت   1860تبـر  کششم ا/  1380 یع الثانیدر دوازدهم رب یآن عالم ربان
شـیخ  اهللا  آیتبا همت  یشان مجلس ختمیارتحال ا یسپرده شد. در پ كران به خاکقبرستان شهر لن
  بزرگ تهران برگزار شد. ياز طرف علما حسین لنکرانی

 يخ باقر ناردارانيشاهللا  . آيت۲

  وکاز توابـع بـا  » نـارداران «در قصـبه   م1874/ق1291 در سـال کـه   اعالم قفقاز اسـت  ياز علما يو
  سـپس بـه  ، ان و عالمـان زادگـاهش آموخـت   یـ را نـزد روحان  ی. مقدمات و سـطوح عـال  شدمتولّد 

برد گران بهره یو د آخوند خراسانیو  ی یزديعظام طباطبایات ینجف رفت و از محضر حضرات آ
 ینـ ید يهـا  تیـ به زادگاهش بازگشت و به فعال م 1912ل آمد. در سال ینا یه علمیبه مقامات عال و

شـیخ  و  شیخ احمدات یهمچون حضرات آقطارانش،  یدها و شهادت همپرداخت. به رغم همه تهد
ستاد. سـالخوردگان قصـبه   یانت ایسرفراز در سنگر د یبا قامتي منطقه، از علما شیخ حسنو  رسول

منبر هنگام وعظ و خطابـه، سـالح بـه دسـت، بـه       يرا باال ینارداران چهره پرصالبت آن عالم ربان
را  ناات معصـوم یو روا یات الهیآ یچ هراسیه یه باند ک نجانب نقل نمودهیا يخاطر دارند و برا

  ده و انـواع کـر د بـه قتـل   یـ ر تهدکـر سـم او را م یونمکخوانـد. اگـر چـه مـأموران      مـی  مـردم  يبرا
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عـالم   ن بازدارند. آنیغ دیو او را از تبلکرده غلبه  ياما نتوانستند بر و ،ها را روا داشتند تیآزار و اذ
 كش در قبرستان نارداران به خـا کر پایکرا وداع گفت و پ یدار فان م1937/  ق1356مجاهد در سال

  سپرده شد.

 يا وبهكباد ييم مشتاقايركعبدالرزا يماهللا  . آيت۳

م در قصـبه  1867/ق1283 در سـال کـه   مقـام قفقـاز اسـت    یان عالیاعالم و روحان ياز علماایشان 
و کبا ي» حاج بابا«الت خود را در زادگاهش و مدرسه یتحصوي افت. یو تولّد کاز توابع با» مشتاقا«

ـ  یعلمهاي  حوزهدر سپس آغاز کرد،  و بـه زادگـاهش    ان بـرد یـ ه پاه مشهد مقدس و نجف اشـرف ب
اما از ، ت و انزوا روزگار گذراندیمال غربت و مظلومکستم در یمونکت یمکدر دوران حاو  بازگشت

ف یتـاب تـأل  کشـان هفـت جلـد    یسـتاد. ا یبازنا یت شاگردان به صورت پنهانیق و تربیف و تحقیتأل
 يسـتم جـوال  یب /ق 1380ششـم صـفر سـال     يار نگارنده سطور است. وینون در اختکه ااند ک ردهک

  سپره شد. كرش در قبرستان زادگاهش به خایکرا وداع گفت و پ یدار فان م1961
از ، توان نام بـرد  می را ياری، بسیمقام و مجاهد و مقاوم جبهه فرهنگ ین دست عالمان عالیاز ا
شـیخ یـونس    ق)،1386(م شـیخ بشـیر ارکـوانی لنکرانـی    ق)، 1380(م شـیخ جـالل لنکرانـی    جمله
ق)، 1375(م شیخ اسـداهللا سـیف الـدینی    ق)، 1403(م  شیخ علی بنده باباییق)، 1408(م  زاده قاسم

  مظـاهر نـاردارانی  خ یق)، شـ 1387(م  شیخ محسن حکیم زادهق)، 1379(م  اهللا لنکرانی شیخ قدرت
  . ...) وق1359(م  شیخ مظفّر لنکرانیق)، 1360(م  میر هاشم سالیانیق)، 1396(م 

  اهللا لیسـب  یفـه خـود را در مهـاجرت فـ    یز وظیـ قفقـاز ن  ینـ یاز عالمـان د  يا عـده یان، ن میادر 
  یات علمـ یـ سـان ح  نیران و عراق رفتنـد و بـد  یا يو به شهرها ردندکوطن  يجالداده، ص یتشخ

  اتیـ تـوان حضـرات آ   مـی  ن گـروه یـ دند. از ایش را اسـتمرار بخشـ  یملّت خو ن ویسرزم يو معنو
  مـه دوم یدر ن(مـت نجـف اشـرف    کاسـتاد بـزرگ فلسـفه و ح   )، ق1392م ( اي شیخ صدرا بادکوبه
  شـیخ اسـحاق قفقـازي   ق)، 1426(م  شـیخ عبدالحسـین بهبـودي لنکرانـی    ، )يقرن چهاردهم هجر

ــی ق)، 1391(م  ــی لنکران ــیخ مجتب ــاج ش ــه ق)، 1406(م  ح ــامی بادکوب ــین مح ــیخ غالمحس   اي ش
 ياریق) و بســ1389 (م اي محمد بادکوبـه دســیق)، 1382(م  مـال عبــدالرزاق لنکرانـی  ق)، 1369(م 

  نام برد. گر راید
در قفقـاز   ینـ یان مقاومت عالمان دیاز جر يا ر شد تنها گوشهکن نوشتار به اختصار ذیچه در اآن

ن اشـغال شـده و مظلـوم در    ین سـرزم یـ ا يجـا  يست سال در جـا یدو يه به درازاک یمقاومت؛ بود
  ان بود.  یجر
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  يريگ جهينت
اي بلند  آور دو قرن گذشته تاریخ ایران، گویاي آن است که بیگانگان طی برنامهحوادث تلخ و رنج 

مدت، قصد تجزیه ایران و در نهایت، حذف اسالم را در این کشور عزیز داشتند. منطقه قفقاز در 
تدبیري  راستاي این توطئه بر اساس قراردادهاي تحمیلی و ننگین گلستان و ترکمانچاي، در کنار بی

قت از ایران جدا شد. حوادث بعدي نشان داد که حاکمان روس عالوه بر جدایی مرزي حاکمان و
قفقاز از ایران، قصد تغییر هویت فرهنگی، دینی و تاریخی مردم این سامان را داشتند. روسیه 

هاي علمیه، حذف  کمونیستی با حذف تمام مظاهر دین اسالم، از جمله تعطیلی مساجد و حوزه
ج زبان روسی، گام بلندي در استحاله فرهنگ اسالمی، ایرانی مردمان قفقاز زبان فارسی و روا

برداشت. با این همه، علماي بزرگی که در این عصر از قفقاز برخاستند به مبارزه با این جریان 
پرداختند. بسیاري از آنان با بذل مال، جان خود را نیز در راه این مبارزات فدا کردند، به طوري که 

هاي فدا کاري  هاي جدید در منطقه قفقاز، خاطره گذشت این دو قرن و پدید آمدن نسلهنوز با 
  شود. آنان زبان به زبان نقل می

هرچند خاطره جدایی قفقاز از ایران، یادآور تلخی جدایی یک طفل از مادر خود و یک نسل از 
ارزات مردم هم نسالن دیگر است، ولی باید گفت هم چنان اقدامات ضد دینی حاکمان و مب

، شاهد االعظم بقیۀاهللاحضرت مدار آن دیار ادامه دارد. امیدواریم هرچه زود تر با ظهور  دین
  ها باشیم. پیروزي این مبارزه
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