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مقدمه

الحمدهلل رب العالمین و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین
خطه یزد از دیرباز زادگاه و محل پرورش عالمان و دانشمندان بزرگی بوده است که هر کدام در تاریخ اسالم 

نقش آفرینی کرده و باعث افتخار مردم این مرز و بوم هستند.
مؤلف کتاب نجوم السرد چه زیبا می گوید:

منطقه یزد هر چند کویری است اما در بوستان معنوی خود درختان تناور فکری و علمی بسیاری 
پرورانده است. آری آسمان کویر پر ستاره است؛ ستارگانی که با فروغ علم و دانش خود نه تنها 

تاریخ یزد که تاریخ ایران و اسالم را فروغ و روشنی بخشیده اند.1
در میان شهرهای استان یزد، اردکان نه تنها از وجود، حضور و برکت عالمان وارسته بی نصیب نبوده بلکه 
اگر تورقی در کتب تراجم و تاریخ علما و بزرگان مسلمان و شیعه کنیم، خواهیم دید علمای زیادی با پسوند 
اردکانی در این تألیفات مورد تمجید و تحسین واقع شده اند. عالمان و آیات عظامی هم چون فاضل اردکانی، 

سید احمد اردکانی، عالمه العلماء کاشف الدین اردکانی یزدی و... .
آینه ی دانشوران می نویسد:

قصبه ی اردکان که در این روزها نام شهرستان به خود گرفته، سرزمین فضل و دانش است و در 
روزگار باستان به یونان کوچک مشهور بوده است، دانشمندانی بزرگ از آن برخاسته اند2... .

در این گلستان علم و اندیشه و در میان اندیشمندان و فرزانگان، عالمه ای وارسته در قرن یازدهم هجری 
قمری می زیسته است که در راه کسب دانش، تالش وافری داشته و جهت تحصیل و تدریس علوم به شهرهای 

مختلف هجرت نموده است. این عالم عالمه معروف به میر صالح رحمه اهلل می باشد.
در این مقاله سعی شده مختصری از زندگی و آثار این عالم ربانی بیان شود. خاطر نشان می شود از این 
بزرگوار در منابع تاریخی و مکتوب و در نزد علماء و بزرگان مطالب زیادی در دست نیست. انشاءاهلل این سطور 
آغازی باشد برای تحقیقات مفصل در زندگانی، سیره، شخصیت و آثار عالمه میرصالح اردکانی. امید است با 

راهنمایی و تذکر اشکاالت این مقاله، این جانب را در معرفی علمای دین یاری نمایید.
محسن طالئی اردکانی 
طلبه حوزه علمیه قم
صفر المظفر 1434/ دی ماه 1391
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فصل اول: 
جایگاه علم و علما

در قرآن کریم، کتاب همیشه جاوید مسلمانان برای علم و علماء ارزش زیادی قائل شده است. 
انما یخشی اهلل من عباده العلما...3؛ از میان بندگان خدا تنها علما و دانشمندان از او می ترسند.

آیات زیادی از قرآن، علم را مورد تحسین قرار داده است.
در روایات نیز به کسب علم تشویق شده است و علما را بر دیگران فضیلت بخشیده است. در کتب روایی، 
روایات به حدی است که انسان را به این باور می رساند که کسب علم انسان را به جایگاهی خواهد رساند که 

مالئکه الهی بر آن رشک می برند؛ البته علمی که با عمل همراه باشد. 
مرحوم کلینی رحمه اهلل در کتاب کافی در باب ثواب العالم و المتعلم آورده است:

عن ابی عبداهلل علیه السالم قال: قال رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله: من سلک طریقا یطلب فیه 
علما، سلک اهلل به طریقا الی الجنه و ان المالئکه لتضع اجنتها لطالب العلم رضا به و انه لیستغفر 
لطالب العلم من فی السماء و من فی االرض حتی الحوت فی البحر و فضل العالم علی العابد کفضل 
القمر علی سائر النجوم لیله البدر و ان العلما ورثه االنبیاء ان االنبیاء لم یورثوا دینارا و ال درهما 

ولکن ورثوا العلم فمن اخذ منه اخذ بحظ وافر؛4
ازامام صادق علیه السالم نقل شده که رسول خدا صلی اهلل علیه و آله فرمودند: هر کس راهی را 
بپیماید که دنبال طلب علم باشد خداوند او را به بهشت می پیمایاند و همانا مالئکه بال هایشان 
را برای طالب علم قرار می دهند به خاطر رضایت به او و همانا هر آنچه در آسمان و زمین است 
برایش استغفار می کند حتی ماهی در دریا و فضیلت عالم بر عابد مثل فضیلت ماه شب چهارده بر 
سایر ستارگان است و همانا علما وارثان انبیا هستند همانا انبیا دینار و درهم به ارث نمی گذارند 

ولکن علم را به ارث می گذارند پس هر کس اخذ کند از آن بهره ی زیادی اخذ کرده.
همان طور که در آیات و روایت باال ذکر شد، مقام و منزلت علم منزلتی واالست و علما به حق وارثان انبیا 
هستند. در طول تاریخ این علما بوده اند که از کیان اسالم دفاع کرده و اگر امروز ما از عقائد و احکام اسالمی 
دم می زنیم، حاصل زحمات آن ها در طول این چند صد ساله بوده است. از جمله ی این علما، مرحوم محمد 
صالح معروف به »میر صالح« است که با همت واالی خود باعث افتخار این دیار شد و فرزندان ایشان که نسل 

مدرسی ها در یزد می باشند خدماتی وافر در اعتالی کلمه اهلل انجام داده اند.
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فصل دوم:
 تولد و شخصیت

مرحوم میر صالح رحمه اهلل از علمای قرن یازدهم هجری قمری بوده اند که در اردکان دیده به جهان گشودند.
در اعالم الشیعه نام ایشان بدین گونه ذکر شده است:

میر صالح المدرس الزواری االردکانی الیزدی الطباطبایی.5 
طبق شجره نامه ای که برایشان ذکرشده؛ ایشان از نوادگان امام حسن مجتبی علیه السالم می باشند. مرحوم 

وزیری در مورد اجداد ایشان می نویسد:
محمد صالح اردکانی مدرس بقعه ی اسحاقیه )امروز مصلی صفدرخان مشهور است( ابن حبیب اهلل 
بن  یوسف  بن  عزالدین  بن  شمس الدین  بن  رضی الدین  سید  بن  نظام الدین  زین العابدین  بن 
سید محمدمرتضی بن ثابت بن محمد بن سید محمد بن عالءالدین سید مرتضی بن صدر بن 
حسن بن شهاب الدین بن نسابه بن عبادالدین بن ابوالمجد حمزه بن طاهر ابن علی نسابه بن 
الطباطبایی  امیرابراهیم  بن  رئیس  امیراحمد  بن  امیراحمد  بن  امیرمحمد  بن  امیراحمد  بن  محمد 
ابن  المجتبی  االمام  بن  المثنی  حسن  بن  الحسینی  الحسنی  امیرابراهیم  بن  امیراسماعیل  بن 

امیرالمؤمنین علی ابن ابیطالب علیه السالم. 6
با این شجره نامه ایشان از نسلی نورانی و سیادتی عالی برخوردار هستند. 

در کتاب جامع مفیدی7 در مورد میر صالح این طور تمجید و تعریف شده است:
سیادت و افادت پناه عالمی شمسا للسیاده امیر محمد میر صالح اردکانی. 

جمال حالش به علو نسب و تبحر در علوم معقول و منقول آراسته بوده و در فن ریاضی و حکمیات 
ذهن  و  متقدمین  علماء  مؤلفات  مخفیات  مدرک  سلیمش  طبع  می نمود.  دوران  فضالی  سرآمد 

مستقیمش مظهر مخزونات مصنفات فضالی متأخرین... .8
همان طور که مؤلف جامع مفیدی این طور ذکر فرموده تبحر و فضل و علم مرحوم میر صالح در حدی بوده 
که ایشان تعبیر سرآمد فضالی دوران را برایشان آورده و ذهن و فکر ایشان را در سطحی داشته که مدرک 

مخفیات تألیفات علما قبل بوده است.
بنابر این ایشان جد سادات مدرسی یزد می باشد و نامش در صفحات تاریخ در ردیف دانشمندان بزرگان مضبوط 
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در مورد ایشان در بعضی از کتب و متون تعبیراتی دیده می شود که علم وافر ایشان را به ما نشان می دهد. 
فضل و بزرگی این عالم به حدی است که در بعضی تألیفات از ایشان با لفظ »عالمه« یاد شده است؛ عالمه ای 

که ذوفنون است و واجد چند علم.
در رساله عین الحقیقه در تفسیر سوره توحید و رساله لسان الصدق در تفسیر سوره های دهر و قدر، نوشته ی 

صدرالدین محمد طباطبایی یزدی )متوفی 1154( آمده است:
نسبه المصنف هو العالمه المؤید و الفاضل المسدد و السید الممجد سمی جده محمد الطباطبائی 

الملقب بصدرالدین )میرزاصدرا( ابن السید نصیر ابن العالمه میرمحمد صالح االردکانی الیزدی... .10
تعبیر عالمه، تعبیر واالیی است؛ لفظی که برای هرکسی آورده نمی شود. 

دلیل دیگر بر علم و کماالت و فضل میرمحمد صالح اردکانی وقف شدن بقعه ی اسحاقیه یزد برای تدریس 
ایشان و اوالدشان است. منقول است زمانی که ایشان از هند به اردکان مراجعت نمود مرحوم میرزا اسحاق 
بیگ یزدی فرزند سلطان محمد معروف به »حقیقت خان« به افتخار میرمحمد صالح و برای نشر علوم اسالمی 
به دست این عالم وارسته مصلی میرک بیگ معروف به مصلی صفدرخان را تعمیر کرد. در وسط آن زیر زمین 
بزرگی را حفر نمود و داخل آن حوض و مسجد و باغچه ای بنا کرد و محل تدریس را به نام »بقعه ی اسحاقیه« 
نامید که هم اکنون نیز در یزد موجود است. سپس برای تدریس در این جایگاه و بقعه اسحاقیه، مرحوم میر 
صالح را از اردکان به یزد دعوت نمود و آن مکان را برای تدریس ایشان و فرزندانشان وقف نمود. در وقف نامه 

این مدرسه که در ماه رمضان 1053 هجری قمری تنظیم شده، چنین آمده است:
به جهت مدرس که در بقعه اسحاقیه درس گوید و طلبه عظام نزد او به تحصیل علوم دینی و 
معارف یقینی اشتغال نمایند، سیادت و نجابت پناه افادت و افاضت دستگاه حقایق و معارف آگاه، 
جامع الفروع و االصول، حاوی المعقول و المنقول میر محمد صالح اردکانی را مقرر داشتند و بعد 
از ایشان به هر کدام از اوالد آن سیادت و نجابت پناه به صفات والد ماجد خود باشند و از روی 
استحقاق به افاده و نشر علوم مشغول توانند شد مقرر نمودند و هر ساله وظیفه ی مدرس مبلغ ده 

تومان فلوس رایج عراق مقرر نمودند.11
درکتاب اعیان الشیعه که علماء شیعه را معرفی می نماید این طور آمده است: 

اعاظم علماء  الذریعه12 کان من  الیزدی فی  الزواری االردکانی  الطباطبایی  المدرس  االمیر صالح 
عصره فوض الیه و الی عقبه امر التدریس فی المدرسه التی بناها صدرخان... .13 

جامع بودن ایشان از لحاظ علم و فضیلت در این وقف نامه هم مشهود است. 
تالش و پشتکار میرصالح در کنار توفیقاتی که خداوند متعال به ایشان عنایت فرموده بود، ایشان را در زمره ی 
دانشمندان بزرگ زمان خود قرار داده بود. زمانی که مرحوم میر صالح برای کسب علم به هند عزیمت نمود 
مورد توجه امیران و حاکمان آن دیار واقع شد. این هم دلیل دیگری بر استعداد و مقام علمی ایشان می باشد. 

نسل پر برکت مدرسی ها در یزد و خدمات شایان ذکر آن ها، صالح بودن به معنای واقعی کلمه را در مورد 
ایشان ثابت می کند.

کوتاه سخن این که ایشان از بزرگان و اعاظم علماء عصر خودش به شمار می رفت.
ناگفته نماند که چون به میرصالح و اوالدشان وظیفه تدریس و مدرس بودن واگذار شد، به ایشان و فرزندانشان 

مدرسی گفته شد.14
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فصل سوم:
زندگی

عالمه میر محمدصالح اردکانی برای کسب علم و معارف از اردکان هجرت نمود و بعد از سال ها به دیار خود 
اردکان بازگشت. سپس به دعوت میرزا اسحاق بیگ یزدی برای تدریس طالب به  یزد دعوت شد. 

جامع مفیدی در این باره  نقل کرده است:
دارالسلطنه  به  اوقات  بعضی  بود  مولودش  و  منشأ  که  اردکان  بلده ی  از  جوانی  اوان  عنفوان  در 
اصفهان رفته و برخی احوال به دارالعباده یزد آمده تحصیل علوم نموده و به اندک زمانی تکمیل 
اکثر فنون کرده... آنگاه علم عزیمت به جانب دیار هند برافراشته روانه گردید. بعد از ورود چون 
نژادان ظلمات »بعضها فوق بعض« مشحون  از وحشت هندو  را  و کهنه ی دهلی  شاه جهان آباد 
دید، خاطر عاطرش متأذی گشت و به مقتضای حدیث حب الوطن مراجعت فرمود و در خطه ی 
بهشت منزله ی یزد رحل اقامت انداخته، چند گاه به قلم دانش نقش افاده بر صحیفه ی خاطر طلبه 

می نگاشت. 15
آنچه دراین سطور آمده است نشان گر زندگی پر برکت ایشان است که زمانی در اردکان، زمانی در اصفهان، 

زمانی در هند و زمانی در یزد به سر برده اند و منشأ خیرات و برکات برای آن جوامع شده اند.
مرحوم میر صالح برای تکمیل علوم ریاضی سفری به هند داشتند و در این سفر حکیم عبداهلل طبیب معروف 

یزدی نیز همراه ایشان بودند و در آنجا بعضی امراء هندی را نیز مالقات کردند.
بعد از مراجعت میرصالح از هند، در اردکان اقامت گزیدند و سپس به دعوت میرزا اسحاق بیگ یزدی برای 
تدریس به یزد رفتند. پس از مرحوم میر محمد صالح پیوسته اوالد و اعقاب ایشان که عمومًا سرآمد دانشمندان 
و فقیهان حوزه ی علمیه یزد به شمار می روند، در این محل به تربیت طالب و تدریس معارف شیعه می پردازند.

از مرحوم میر صالح دو پسر به یادگار ماند که منشأ بسیاری از برکات برای این خطه بودند. سید نصیرالدین 
محمد که جد سادات مدرسی در یزد می باشد و دیگری میرزا وجیه الدین. از این دو پسر در تألیفات علما به نیکی 

و حسن یاد شده و هر دو به صفای ذهن و اخالق حمیده موصوف و معروف بوده اند.
جامع مفیدی می نویسد: 

... و دو پسر خجسته سیر یادگار گذاشت میرزا محمد نصیر و میرزا وجیه الدین. و این دو جوان 
فضیلت نشان به لطف طبع و صفاء ذهن و اخالق حمیده و اطوار پسندیده موصوف و معروفند و 
میرزا محمد نصیر در سنه ی ثمان و سبعین و الف مستوفی موقوفات سرکار مشایخ عظام کرام 

دادائیه علیه الرحمه و التحیه  گشته مدت سه چهار سال در آن امر اشتغال داشت.16
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فصل چهارم: 
آثار

گرچه سالیان زیادی از زیستن این عالم بزرگ نمی گذرد، ولی اطالعات ما در مورد آثار ایشان بسیار کم است. 
آن چه که از البالی کتب تاریخی و ... به دست آورده ایم، تنها دو کتاب از ایشان به دست ما رسیده است؛ با 

این که طبق نقل، ایشان را تألیف و تصنیف فراوان بوده است.17
یکی از آن کتاب ها که امروز از آن اطالع داریم و مشهور است، کتاب زبده الحساب می باشد که در علم 
ریاضی و حساب نگاشته  شده است. تألیف این کتاب در سال 1049 هجری قمری در اکبرآباد هند به پایان 

رسیده است. این کتاب در پنج باب تنظیم شده است.
در فهرست نسخه های خطی کتاب خانه وزیری شماره ی1294 درباره ی زبده الحساب این چنین آمده است:

... زبده الحساب: محمدصالح بن حبیب اهلل طباطبائی یزدی
آغاز: بسمل، بدایت فکرت و آغاز حضرت از مشاهده ی حکمت واحدیست تعالی شانه الخ.

انجام: این بود چند مسئله در استخراج مجهوالت عددی که به جهت بصیرت مبتدی به تاریخی 
که از طالع فرخنده مستفاد می گردد نگاشته کلک تحریر شد.18

در کتاب الذریعه که در مورد کتاب های مؤلفین شیعه نگاشته شده است آمده است:
ابواب للسید محمد صالح بن حبیب اهلل  زبده الحساب، فارسی فی الحساب مرتب علی خمسه 
الساده  جد  هو  و   .  ... فرخنده(  )طالع   1049 بتاریخ  الهند  اکبرآباد  فی  کتبه  الیزدی  الطباطبائی 

المدرسیین فی یزد فی مصلی صفدرخان.19
هم چنین در الذریعه یک زبده الحساب دیگر نام برده شده است که متعلق به تاج العلماء سید علی بن سلطان 

العلماء از علماء قرن چهاردهم می باشد.
از این عالم فرزانه کتاب دیگری نیز به یادگار مانده، که ترجمه  کتاب عده الداعی است. تألیف این کتاب در اول 
ماه ربیع الثانی 1072 هجری قمری به پایان رسیده است. به گفته مؤلف کتاب نسل نور، حضرت حجت االسالم 
و المسلمین سید محمد کاظم مدرسی حفظه اهلل نسخه ای از آن کتاب به خط مؤلف در اختیار ایشان می باشد.20

مرحوم میر صالح که در پاره ای از اسناد به ایشان مدرس اول نیز اطالق شده است، پس از یک عمر تالش 
و نوشتن در راه تحصیل و تبلیغ و تدریس و... در یزد از این دیار فانی به دیار باقی شتافت. 

امام خمینی  )واقع در خیابان حضرت  اردکان در حوالی دروازه ی میرصالح  ایشان در شهرستان  قبر مطهر 
رحمت اهلل علیه، روبروی بانک ملی( قرار دارد.

انشاءاهلل که بتوانیم پاسدار این تالش ها و کوشش های علمای سلف خود باشیم.
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نسخه ی خطی کتاب »زبده الحساب« که از مجمع الذخائر اسالمی قم درخواست شده است.
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نسخه ی خطی کتاب »زبده الحساب« که از مجمع الذخائر اسالمی قم درخواست شده است.
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