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 چکیده 

ما میر صالح  فضال وانسان های بزرگی بوده است. یکی از این عل  ،اردکان از دیر باز تا کنون مهد پرورش علما

روزگار می گذرانیده    ،اردکانی است که در قرن یازدهم هجری وهمزمان با حکمرانی دولت صفویه در ایران 

است. هدف از این پژوهش بررسی وضعیت علما و روحانیون سلسله ی صفویه همزمان با دوران حیات میر  

وده و این که در زمان دولت صفوی می  صالح اردکانی می باشد چرا که ایشان هم از قشر علما و روحانیون ب

زیسته است. در این پژوهش از روش اسنادی کتابخانه ای بهره گرفته شده است. بررسی جایگاه روحانیون در  

مخالفت گروهی از علما   ، دولت صفویه و مشارکت علما و فقها در آن  ،ساختار اجتماعی سیاسی دولت صفوی

وهمزمان صفوی  فرمانروایان  با  اردکانی  وفقها  صالح  میر  زندگی  دوران  با  مخالفان  از  تن  دو  حیات    ، بودن 

اعتبار سادات در دولت صفوی اردکانی  ،موقعیت و    ، منع دوباره ی شراب خواری در زمان حیات میر صالح 

اوضاع اردکان در قرن یازدهم و همزمان   ،وضعیت اقامه نماز جمعه در یزد در دوران زندگی میر صالح اردکانی

صفوی  با و    ،دولت  اردکانی  صالح  میر  حیات  زمان  در  صفوی  دولت  در  وهند  ایران  روابط  اجمالی  بررسی 

از علما برخی  از مهمترین دستاورد    ، فقها  ،همچنین معرفی  اردکانی  با میر صالح  وادیبان هم عصر  مورخان 

 های این تحقیق می باشد.

 

 میر صالح اردکانی  ،شاه عباس دوم ،شاه صفی  ،اس اولشاه عب ،روحانیون  ، علما ،واژگان کلیدی : صفویه 

 

 

 

 



 

 مقدمه 

روزگار می گذرانیده   قرن یازدهم هجری  اردکان است که در  رو حانیون شهر  و  از علما  اردکانی  میر صالح 

او در   به اصفهان می رود وبه کسب علم و دانش می پردازد.  از چندی  اردکان متولد شده و پس  است. در 

گوی سبقت را ربود ودر    ،اعم از معقوا و منقول از امثال و قران خود ، در رشته های مختلف دانشاندک زمانی 

)مدرسی گرفت  قرار  صفویه  زمان  نام  به  دانشمندان  به    . (475:    1378  ،ردیف  سفری  ایشان  همچنین 

آن دوباره به    ه.ق کتاب زبده الحساب را تألیف می کند وبعد از   1049هندوستان دارد ودر آن جا در سال  

  : دارد )همان  اول شهرت  به مدرس  اردکانی  میر صالح  باز می گردد. مرحوم  زندگی    .(477اردکان  دوران 

سلطنت   دوران  با  است  بوده  همزمان  شاه    چهارایشان  سلطنت  دوران  که  صفوی  ی  سلسله  شاهان  از  تن 

ورانی که مرحوم میر صالح در هند  همچنین د می باشد. و شاه سلیمان شاه عباس دوم ،شاه صفی ،عباس اول

روزگار می گذرانیده است همزمان بوده با دوران سلطنت شاه جهان در هند که همواره هندیان بر سر مسأله  

سال بر ایران حکمرانی   242سلسله ی صفویه به مدت  ی شهر قندهار با شاهان ایرانی به نزاع می پرداختند.  

شاه عباس دوم    ،(1052-1038شاه صفی )  ،(1038-996های )  می کنند که سهم شاه عباس اول از سال 

( می باشد. الزم به ذکر است که در این پژوهش به تحوالت  1106-1077شاه سلیمان )  و  (1052-1077)

میر صالح در زمان سلطنت شاه   آنجا که دوران حیات مرحوم  از  و  پرداخته شده  از شاهان صفوی  تن  سه 

حوالت این دوران مد نظر نمی باشد. مرحوم میر صالح اردکانی در یزد دار فانی  بررسی ت   ، سلیمان اندک بوده

میرز و  الدین محمد  نصیر  نام های سید  به  پسر  دو  و  گوید  وداع می  گذارد  را  یادگار می  به  الدین  ا وجیه 

 .)همان(

 سیاسی دولت صفوی  -جایگاه روحانیون در ساختار اجتماعی

شاه قرار داشته که تمامی امور مملکت به دست او اداره می شده    ،تدر جامعه ی صفوی در راس هرم قدر

از وزیر طبقه  است. بعد از شاه وزیر بوده که در راس دیوان ساالری و دارای لقب اعتماد الدوله بوده است. بعد  



از  که به تفضیل درباره ی آن صحبت خواهد شد. بعد از روحانیون طبقات متوسط، بعد    ی روحانیون بوده اند 

در جایی    .آن ها کارگران و اصناف و کشاورزان در آخرین طبقه ی ساختار اجتماعی عصر صفوی قرار داشتند 

 دیگر جایگاه روحانیون در ترکیب اجتماعی ایران عهد صفوی،جایگاه دوم در نظر گرفته شده است.

 این طبقه بندی بر اساس زمان شاه سلیمان می باشد که به شرح زیر است:

 ی اول: پادشاه و دربار سلطنتی و مقامات عالی نظامی و دیوانی   طبقه -1

 طبقه ی دوم: علما و اعضای تشکیالت دینی  -2

 طبقه ی سوم : زمین داران، بازرگانان،صنعتگران،معماران،زرگران  -3

پائین،   -4 رده  وران،صنعتگران  پیشه   : چهارم  ی  صف  بازاریان  طبقه  از  نقل  به  )فوران،  کارگران  گل،  و  ت 

1390 :175.) 

اهمیت دادن  دولت صفوی به تشیع و توجه ویژه به علمای شیعی مذهب و حمایت از علمای مذهبی باعث  

نفوذ در دوره ی   تاثیر و  این  و  امور اجتماعی و سیاسی مملکت موثر واقع شوند  به تدریج علما در  شد که 

آن جا که به دولت صفوی مربوط  (. تا  108:  1384طهماسب اول و حسین اول به اوج خود رسید )قدیانی،  

نمی   داشت،  اختیار  در  را  شرعی  امور  به  رسیدگی  کار  که  قضاوت  و  مقام صدارت  که  بود  روشن  شد،  می 

توانست به یک صوفی یا حکیم سپرده شود، چرا که اداره ی این امور نیاز به فقه و شریعت داشت. در این جا  

ز به فقها احساس شد. به همین دلیل به آرامی، پای فقهای  بود که از اواخر دولت شاه اسماعیل، احساس نیا

 (.1386:1375شیعه در حد اداره ی امور شرعی و قضایی در دولت صفوی باز شد. )جعفریان، 

در عمل فقها    و   نظام قضایی ایران از نظر تئوریک، بر محور فقه امامیه استقرار شد   با استقرار حکومت صفوی، 

ر اختیار گرفتند این مهم اگرچه تحولی بزرگ در ساختار نظام قضایی ایران به  بخشی از مناصب قضایی را د 

اما سیاست قضایی صفویه که مهمترین شاخصه ی آن    تفکیک محاکم عرفی و شرعی بود   شمار می رفت، 

آورد نمی  فراهم  را  امامیه  فقه  مبنای  بر  عدالت  اجرای  مناصب    .(166:  1387  ، )حسینیمجال  و  مقامات 



که به مقامات صدر    ،قاضی و قاضی عسکر   : صدر، شیخ االسالم،از  قضایی عصر صفوی عبارت بودند   روحانی و 

صدارت در دولت های تیموری و ترکمن نیز وجود داشت اما ویژگی    مقام  و شیخ االسالم اشاراتی می شود.

ه نقل از  ب   1384این منصب در عصر صفوی این بود که صدر برگزیده ای سیاسی محسوب می شد )سیوری  

(. مقام صدارت بارها در دولت صفوی دچار نوسان شده است. مهمترین این نوسانات 161:  1387حسینی،  

زندگی   با  و همزمان  بوده است که هر دو هم عصر  و شاه عباس دوم  اول  در دوره ی حکموت شاه عباس 

مان شاه عباس اول شاه مقام  در ز   میرصالح اردکانی بوده است که در این جا الزم است به آن ها اشاره شود: 

صدر را  به خودش اختصاص داده است و شاه عباس دوم برای کاهش قدرت منصب صدر، تمام اختیارات 

کند. می  واگذار  اعظم  وزیر  به  را  شیخ   صدر  است.  االسالم  شیخ  شود  می  پرداخته  آن  به  که  بعدی  مقام 

(.  163:  1387، به نقل از حسینی  1353ر  االسالم از طرف صدر و با تصویب پادشاه منصوب می شد )کمپف

صاحب  ترین  بزرگ  وی  است  معتقد  و  دانسته  ایران  روحانی  شخصیت  سومین  را  االسالم  شیخ  سانسون 

منصب امور شرعی و مدنی است و به دعاوی بیوه زنان و یتیمان و صغاری که زیر نظر قیم اداره می شوند  

شر امور  سایر  ی  اداره  همچنین  و  کند  می  )سانسون  رسیدگی  اوست  ی  عهده  به  از    1346عی  نقل  به 

سالطین صفوی سعی می کردند که دختران خاندان سلطنت را به ازدواج روحانیون    (.163:  1387حسینی،

درآورند و از ازدواج با آنها  با رجال و بزرگان و منتقدین، حتی المقدور خودداری می کردند زیرا می ترسیدند 

دخترا  با  قدرتمندان  سلطنت  ازدواج  معارض  بالنتیجه  و  شود  آنها  قدرت  افزایش  باعث  سلطنت  خاندان  ن 

با توجه به این مورد می توان به اعتماد بیش از اندازه ی صفویان به طبقه    (.1378:366گردند )تاجبخش،  

جالب تر این که عده ای از سالطین سلسله ی صفویه خود روحانی بوده اند و اداره ی    ی روحانیت پی برد. 

 :   ( 30و  27: 1387ر را به صورت مطلق در دست داشته اند که به آن ها نیز اشاره می شود )قدیانی امو

قطب   رشید،  الدین  صالح  حافظ،  محمد  الخواص،  عوض  کاله،  زرین  شاه  فیروز   : صفویه  روحانی  سالطین 

سال، سلطان    59، شیخ صدرالدین  سال  35الدین، امین الدین جبرائیل، شیخ صفی الدین ابوالحق اردبیلی  

سال، سلطان علی    33سلطان، سلطاان حیدر    9سال،سلطان جنید    21سال،سلطان ابراهیم    36خواجه علی  

 بعد از سالطین روحانی سالطین سیاسی صفویه سرکار می آیند.  سال 7



 

 دولت صفویه و مشارکت علما و فقها در آن 

:  1389آن نقش نداشته است )جعفریان،  در مرحله ی مربوط به تاسیس دولت صفوی اساساً هیچ فقهی در  

سیاسی    –(. فقها به تدریج در صحنه ی حکومت صفوی ظاهر شده و با دولت در اداره ی امور مذهبی  119

بعد   یکی  بود،  اهمیت  حائز  سلسله ی صفویه  برای  بعد  دو  از  دولت  در  روحانیون  کنند. وجود  می  فعالیت 

ویان به دالیلی چون نیاز به همکاری علما و مبلغان شیعه  داخلی و دیگری بعد خارجی، از لحاظ داخلی صف

برای واداشتن اهل تسنن به پذیرش تشیع برای پاسخگویی و مقاومت در برابر علمای اهل تسنن، اداره امور  

شرعی قلمرو خویش و نیز کسب مشروعیت سیاسی و دینی، شدیداً نیازمند ایجاد یک ساختار و نهاد دینی  

اهمیت خارجی آن از این نظر است    (.22:  1389ما و فقهای شیعه بودند )شیخ نوری،  شیعی با همکاری عل

که دولت عثمانی با مرتد خواندن دولت شیعه ی صفوی نیروهای مردمی و دولتی خود را علیه صفویان بسیج  

نیا ایران  و همچنین بسیج مردم در داخل  ارتداد خود  رد  برای  نظر  از یک  بنابراین صفویان  زمند  می کرد، 

بدین منظور نه تنها از علمای داخل ایران بلکه    .  (1380:21)آغا جری،  برپا شده از فقه بوند نهادی شیعه و  

از علمای شیعه سایر کشورها نیز دعوت به عمل آمد، علمای شیعه هم که، دولت را حامی خود می دانستند  

طهماسب، حضور فقیهان شیعه در دربار  با روی کارآمدن شاه    معموالً از این دعوت ها استقبال می کردند. 

صفوی، سرعت بیش تری به خود گرفت و با توجه به این که طهماسب سخت معتقد به تشیع فقاهتی بود،  

نظریه ی فقهی که    .(120:  1389روند نفوذ فقها در زمان طوالنی سلطنت او بسیار سریع تر شد )جعفریان  

مشارکت علما در این دولت بود، از نوع همکاری با    دست کم در دوره ی طهماسب به صورت جدی مبنای 

سلطان عادل یا جائر نبود، بلکه باالتر از آن این نظریه بود که حکومت از آن فقیه بوده و فقیه جامع الشرایط  

دولت صفویه    .(121)همان :    یبت تمام اختیارات معصوم را دارد یا به تعبیر آن روز مجتهد الزمانی،در عصر غ

و قرن در ایران حاکمیت کرده است و طبیعی است که مشارکت و اقدامات علما در این دو قرن در  در طول د 

مورد دولت صفوی یکسان نبوده و فراز و فرودهایی داشته است. در دوره ی درازمدت سلطنت شاه طهماسب 

حال در    .(123  قدرت فقها نهادینه شد و به همین دلیل امکان حذف آن به مقدار زیادی از بین رفت)همان:



در زمان میرصالح اردکانی در سلسله ی صفویه می پردازیم. از آن    به بررسی وضعیت مشارکت علمااین جا  

جا که این عالم بزرگوار هم عصر، شاه عباس اول، شاه صفی و شاه عباس دوم بوده اند، مشارکت علما در این  

ناد تاریخی شاه عباس چون در اداره ی کشور خیلی  با توجه به کتب و اس   دوره ها را مد نظر قرار می دهیم.

مستبد بوده است معموالً قدرت چندانی برای علما باقی نمی گذاشته است. بنابراین با توجه به این شیوه ی  

  خاص حکومت شاه عباس اول، در زمان او، مشارکت علما زیاد نبوده است. در دوران سلطنت شاه عباس دوم، 

می نهد )همان(. شاه عباس دوم با تشکیل یک شورای فقهی که آن را به  به فزونی  قدرت فقها به مرور رو  

جدی   را  علما  همکاری  انداخت،  راه  به  اصفهان  مقیم  هندوهای  ی  درباره  خاص  ی  مساله  یک  حل  هدف 

شمار   واقع،  در  بود.  گسترده  بسیار  احترام  با  همراه  و  عالی  روابطی  علما،  با  دوم  عباس  شاه  روابط  ترکرد، 

المان این دوره نیز بسیار زیاده بوده و در هر زمینه ی علمی، دانشمندان فراوانی در اصفهان، قم و کاشان  ع

شیخ   شوشتری،  مالعبداهلل  شاگردان  از  آنان  تر  بیش  که  عالمان  از  نسلی  همچنین  داشتند.  حضور 

نفوذ به شمار می آمدند.  بهایی،میرداماد و میرفندرسکی بودند در دوره ی عباس دوم، از عالمان بزرگ و پر  

فراوان می گذاشت.  آنان احترام  به  با شاه عباس دوم روابط گرمی داشتند و شاه هم نسبت  اینان  تر  بیش 

او بیش از پدربزرگ خود با علما رفت و آمد داشت و این سنت تا آخرین سالهای   (.137:  1386)جعفریان،  

 .روزگار صفوی دنبال شد )همان(

عل از  گروهی  مخالفمخالفت  حیات  بودن  همزمان  و  صفوی  فرمانروایان  با  فقها  و  دوران  اما  با  ن، 

 زندگی میرصالح اردکانی 

مذه  شیعه  فرمانروایان  با  برخورد  نحوه ی  داشت،  قرار  شیعه  علمای  روی  پیش  که  چالشی  ترین  ب  عمده 

ه گرایش عمده  ینی س در همه ی نظام های د   .(26:    1389  )شیخ نوری،  صفوی و ادعاهای مذهبی آنان بود 

اقتدار  قبال  و    در  آن،  با  مخالفت  اقتدار،  با  آمدن  کنار  شود،  مطرح می  سیاسی  و  ماندن    بی دنیوی  تفاوت 

 (79:  1378 نسبت به آن )فوران،



گروهی از علما درباره ی دولتمردان صفوی و دولت صفوی بی تفاوت ماندند و اکثریت علما مشروعیت آن را  

به همک دولت  با  و  هر  پذیرفتند  و حکومت  پرداخته  با دولت صفوی  مخالفت  به  پرداختند. گروهی هم  اری 

نمودند. خودداری  ها  آن  با  همکاری  هرگونه  از  و  دانستند  نامشروع  را  معصوم  غیر  کرکی    سلطان  محقق 

نخستین و برجسته ترین مجتهد حامی همکاری با دولت، شیخ ابراهیم قطیفی و پس از وی مقدس اردبیلی  

تائید و همراهی دولت صفوی بودند )رجبی دوانی،  از علمای مخا در طول دوران حکومت    (59:  1388لف 

( نیز به مخالفت با تائید حاکمان  1141) زنده در  ( و عبدالحی رضوی  1050صفویه علمایی چون مالصدرا )

ن حلّیت  می پردازند. اساس مخالفت این گروه از علما به غاصب دانستن حاکمان در عصر غیبت و مسائلی چو

ه و امثال آن ها در عرصه ی سیاسی و اجتماعی عصر  ج و وجوب عینی یا تخییری نماز جمعیا حرمت خرا

شیخ حسن فرزند شهید  .  (60)همان :    ی موافق و مخالف بود باز می گرددصفوی مورد بحث بسیاری از علما

ا دولت صفوی  از علمای مخالف ب  نیز  نامی برده شده است  ها  ن از آنی و مالقاسم که در سفرنامه ی شاردثان

از میان علمای مخالف دولت صفوی، مالصدرا و عبدالحی رضوی    .(125-124:   1389می باشند )جعفریان،  

 از معاصران میرصالح اردکانی می باشند.

 موقعیت و اعتبار سادات در دولت صفوی 

ید تا موقعیت و  د دند، نویسنده برخومیر سید محمد صالح اردکانی از سادات به شمار می رفته ا  که   از آن جا

وضعیت سادات در سلسله ی صفوی را نیز بررسی نماید. سادات همیشه از احترام خاصی نزد مردم و حتی  

فرمانروایان سیاسی برخوردار بوده اند. دولت صفوی که بنیان گذار یک دولت شیعه مذهب و طرفدار خاندان  

در   اهمیت بدهد.  تر   می بایست به سادات احترام بیش تری گذاشته و به آن ها بیشپیامبر )ص( بود، طبیعتاً  

تمام دوره ی صفوی به دلیل آن که خود صفویه به عنوان سید شناخته شده و نیز از روی اعتقاد به تشیع،  

نان داده  و اداری به آسادات از موقعیت سیاسی بسیار باالیی برخوردار بوده و مناصب و امتیازات مهم مالی  

برخی از اشخاص برجسته از سادات به عنوان نقیب معین می شدند    .(1386:120)جعفریان،  می شده است

دولت   در  همچنین  بود.  آنان  دست  به  اعانات،  از  برخی  توزیع  و  سادات  به  مربوط  مسائل  فصل  و  که حل 

ارد می توان فهمید که سادات  با توجه به این مو    .)همان(  رای سادات بسیار فراوان بوده استصفوی وقف ب



در دولت صفوی از موقعیت بسیار مناسبی برخوردار بوده اند چرا که دارای مناصب و امتیازات بزرگ مالی و  

بیش    ،اداری بوده، که این عواید از جانب دولت بوده است و هم از وقف بسیار بهره مند می شده اند که وقف

 سادات قائل بوده اند.تر بیان گر اهمیتی است که مردم برای 

 منع دوباره ی شراب خواری در زمان حیات میرصالح اردکانی

به دلیل توجه زیاد شاه عباس به علما و حضور آن ها در مناصب دولتی بار دیگر اجرای امر به معروف  و   

ندکی بعد  یا ا  1055نهی از منکر و جلوگیری از فسادهای اخالقی مورد توجه واقع گردید.این اقدام در سال  

 (. 1386:323صورت گرفته است )جعفریان،

اردکانی صادر شده است، ولی طولی نمی کشد که در   زمان منع شراب خواری در دوران حیات میر صالح 

شکسته می شود    1058زمان حیات میرصالح دوباره شاه توبه شکسته و فرمان منع شراب خواری در سال  

مورخان می  )همان(.  دوم  عباس  شاه  و  ننویس  معاصر  شراب  شرب  منع  فرمان  سلطنت،  آغاز  در  شاه  که  د 

  پیشگامان میگساری و عیاشی گردید   مبارزه با منکرات را صادر کرد اما پس از تحکیم قدرت، خود یکی از 

است به  شاه عباس بیش از حد باده گسار بوده و در نوشیدن آن زیاده روی می کرده    .(84:  1376  )فاضل،

و می گویند میزان مصرف شراب او به   .(85می سورزاند )همان:   را  ده ای از زنان ستی عگونه ای که در اوج م

بنا    .  (86حدی بوده است که برای مصرف میخانه ی شاه پنجاه هزار من انگور کهنه شراب انداختند )همان :

شده است  نیز باردیگر فرمان منع شرابخوری به صورت عمومی صادر    1064به نقل برخی از منابع در سال  

پس در دوران حیات میر صالح اردکانی دوبار فرمان منع شراب خواری صادر می    .(325:  1386)جعفریان،  

 صادر می شود.  1064و فرمان بعدی در سال   1055شود که فرمان اول در سال 

 وضعیت اقامه ی نماز جمله در یزد،در دوران زندگی میرصالح اردکانی 

در جامعه ی تازه شیعی شده ی ایران، به آرامی اهمیت یافته است. با آمدن    نماز جمعه    در دوره ی صفویه، 

زمزمه ی اقامه ی جمعه در شهرهای مختلف مطرح شده و    فقیهان عرب و سپس عجم به صحنه ی سیاست،

(. مساله ی نماز  262:    1389  محقق کرکی نخستین فقیهی بود که به جد به این امر توجه کرد )جعفریان،



مانی با گرایش مذهب  ان با پیدایش دولت صفوی مطرح شود )همان(. در زمان صفویه دولت عثجمعه همزم

برپا می داشتند و این برای یک دولت شیعه مذهب کمبود به حساب می آمد و صفویان     ا ه رتسنن نماز جمع

یان شیعیان نبود و  به دنبال این بودند که هرچه زودتر نماز جمعه را برپادارند. سنت اقامه ی نماز جمعه در م

بناب فراوان وجود داشت،  اقامه  با  با فتواهای مخالف  امر  این  به  زیادی  ی  شوراد  راین رسمیت بخشیدن  های 

 .(266فقهی داشت )همان:-مواجه شد که بخش عمده ای از این دشواری ها جنبه ی علمی

جب نمی دانسته اند بلکه اقامه  فقهی آن از این نظر است که عده ای از علما و فقها آن را وا –جنبه ی علمی 

ی نماز جمعه را در عصر غیبت امام حرام می دانستند و معتقد بودند که نماز جمعه نباید برگزار شود،طبیعی  

وضعیت برگزاری نماز   . است که عده ای از مردم از این علما پیروی کرده و در نماز جمعه شرکت نمی کردند 

دولت صفوی را می توان از نوشته های مالمحمد مقیم یزدی دریافت.  جمعه در یزد، به هنگام سرکار بودن  

وفات می یابد معلوم است که مدتی از عمر ایشان همزمان با دوران حیات میرصالح    1084مالمحمد در سال  

متروک بوده و    اردکانی بوده است. مالمحمد درباره ی شهر خود یزد می نویسد: چون نماز جمعه در شهر من

انم اقامه جمعه  داشتم تا به همراه فرزندان و مرید روف و مشهود نیست، راهی جز آن نر بالد معهمچون سای

به    ند )مقیم یزدی، وده و تنها اندکی حمایت می کرده اکنم، در حالی که بسیاری از بزرگان از من ناخشنود ب 

زمان واجب نبوده است    همان طور که معلوم است در یزد نماز جمعه در آن   .(266:    1389نقل از جعفریان،

حرام   را  غیبت  عصر  در  جمعه  نماز  خواندن  که  اند  کرده  می  پیروی  علمایی  فتوای  از  مردم   و 

می دانسته اند وگرنه تنها عده ای از مریدان و شاگردان مالمحمد میم یزدی در نماز شرکت نمی کردند و  

 بزرگان آن ها را مالمت نمی کردند. 

 هم و همزمان با دولت صفویاوضاع اردکان در قرن یازد 

در این قرن اردکان صورت کامالً آبادی داشته است و آثار باقی مانده همه نشان گر عظمت فرهنگی آن می  

اردکانی، )سپهری  اردکان    (37:    1374باشد.  مورد  در  و  شده  تالیف  یازدهم  قرن  در  مفیدی  جامع  کتاب 

اردکان را بیان اردکان را دارای مساجد، خوانق و    چیزهایی نوشته و ویژگی های آن زمان  نموده است. که 



حمامات و بقاع و بازار و چهارسوق و باغ های زیادی می داند، همچنین از علما و فضال و منجمان این عصر  

هجری قمری حاجی محمد علی نامی به امداد توفیق    1041در اردکان نیز یادی می کند. همچنین در سال  

به دستیاری مونت ق  و  و منازل  غیبی  بیونات  و  بازار  آباد و درمیان  به علی  نموده مرسوم ساخت  ناتی حفر 

 ( 37:  1374جاری ساخت. )جامع مفیدی به نقل از سپهری اردکانی،

 بررسی اجمالی روابط ایران و هند در دولت صفوی در زمان حیات میرصالح اردکانی

هلل طبیب  یزدی عازم هندوستان شد و کتاب  از آن جا که میرصالح اردکانی به همراه دوست حکیم خود عبدا

به سال   را  الحساب«  و    1049»زبده  امیران  توجه  و در آن جا مورد  نموده  تالیف  هجری قمری در آن جا 

ایران و هند را در آن  475:    1378حاکمان قرار گرفته است )مدرسی، ( سعی شده در این پژوهش روابط 

که میرصالح اردکانی در اواخر دولت شاه عباس، دولت شاه صفی    از آن جا   زمان به طور مختصر بررسی کنیم. 

و شاه عباس دوم می زیسته است روابط ایران با هند در سه دوره ی حکومت این پادشاهان مورد توجه می  

باشد. در دوره ی شاه عباس مساله ای که چشمگیر است روابط خصوصی و عالی او با جهانگیر پادشاه مغولی  

ندهار  مهمترین مساله ای که شاه عباس در زمان جهانگیر شاه پیگیری می کند مساله ی ق  هندوستان است.

ن را به قلمرو صفویه اضافه کند. این کار مورد پذیرش جهانگیر شاه قرار  است که شاه عباس می خواست آ

سال   در  را  خود  نظامی  قاطع  اقدام  عباس  شاه  و  کرد    1031نگرفت  عملی  قندهار  تصرف  برای 

روابط دوستانه ی خود    به هرحال جهانگیر اعالم کرد که حتی با  تصرف قندهار،  .  (274:    1386یان،)جعفر

دوران    هنگامی که میرصالح اردکانی در هندوستان اقامت داشته،   .  )همان(  را با شاه ایران خراب نخواهد کرد

قدرت در دست وی  ری قمری  هج  1068تا    1037حکومت شاه جهان پسر جهانگیر شاه بوده که از سال  

  در همین هنگام یعنی در زمان اقامت میرصالح در هند و پادشاهی شاه جهان، شاه  . (275همان :  )بوده است

  1038در دولت صفویه و قلمرو ایران حکومت را در دست داشته است. سال های حکومت شاه صفی از   صفی

سال ها زیاد خوب نبوده و بر سر مساله    هجری قمری می باشد. رابطه ی شاه صفی با هند در این  1052تا  

سال   در  جهان  شاه  اند.  داشته  درگیری  هند  با  قندهار  عثمانی    1046ی  مراد  سلطان  از  ای  نامه  ضمن 

سه سوی از  را  ای  همزمان حمله  تا  عثمانی  ،خواست  کنند   ،ازبکها  ،سرزمین  آغاز  ایران  بر ضد  این    .وهند 



در دولت صفوی  بر  کاری  ای  :  حادثه ضربه  )همان  بود  برهه  دست  296این  در  اطالعاتی  اوصاف  این  با   .)

نیست که آیا میر صالح اردکانی در زمان درگیری های هند وایران در هند اقامت داشته است یا خیر  چرا که  

در زمان شاه عباس دوم    شان است. سترس می باشد تاریخ تألیف کتابتنها اطالعاتی که از ایشان در هند در د

از آنجا که این شهر درزمان شاه صفی توسط هند تصرف شده بود شاه    .مسأله اصلی شهر قندهار استدوباره  

سال   در  قندهار  تصرف  برای  دولت صفوی  اقدام  گیرد.  قندهار می  فتح  به  شد)    1058تصمیم  عملی  ه.ق 

: و در سال  306همان  با  1059(.  فتح گر  1649ه.ق مصادف  توسط شاه عباس دوم  دید)  میالدی قندهار 

می توان فهمید که روابط ایران وهند به خاطر مسأله ی قندهار بیشتر    با این اوصاف  .(274:  1376  ،فاضل

اوقات در زمان حیات میر صالح اردکانی متشنج بوده وایشان می باید در برهه ای از زمان در هند به سر برده  

 که روابط زیاد متشنج نبوده است. باشند 

 ادیبان و مورخان هم عصر با میر صالح اردکانی ، فقها ، معرفی برخی از علما

محقق    ،شیخ بهائی  ،محمد بن مرتضی کاشی ملقب به مال محسن فیض  ،علما و فقها : شیخ بها الدین عاملی

محمد باقر مجلسی )    ، محمد تقی مجلسی )مجلسی اول (  ، مولی سلطان حسین واعظ استر آبادی  ، سبزواری

محقق    ، قاضی سعید قمی  ، فیاض الهیجی  ، موالنا رجبعلی تبریزی  ، نا خلیل اهلل قزوینیموال  ، مجلسی دوم (

الزم به ذکر است که ایشان از    ،میرزا علیرضای اردکانی متخلص به تجلی   ،حاج میرزا رفیعا نائینی  ،خوانساری

علی نقی کمره ای    ،شروییمال عبداهلل ب ،مال محمد طاهر قمی   . (201:  1376اردکان فارس می باشد )فاضل،  

 شیرازی

جوهری    ، امانی مازندرانی  ، سلیم تهرانی  ، قدسی مشهدی  ، کلیم کاشانی  ، واعظ قزوینی  ، ادیبان : صائب تبریزی

اردبیلی  ، تبریزی اردبیلی  ، طاهر  تبریزی،محمد  تبریزی  ،زاهد  قلی    ، شیخ محمد هادی رمزی  ،طالب  مرتضی 

 خان شاملو

طا محمد   : قزوینیمورخان  وحید  شاملو  ، هر  قلی  قزوینی  ، ولی  یوسف  محمد  ترکمان  ، میرزا  بیک    ، اسکندر 

 محمد معصوم بن اصفهانی 



 

 بحث ونتیجه گیری  

در دوران حکومت سلسله ی صفویه و در قرن یازدهم ه.ق روزگار می    ،میر صالح اردکانی از علمای اردکان

وه وروحانیون  علما  دوران  این  در  است.  از  گذرانیده  مذهب  شیعه  حکومتی  وجود  دلیل  به  سادات  مچنین 

ر علما وهم از قشر سادات  احترام ومناصب دولتی مهمی برخوردار بوده اند. میر صالح از آن جا که هم از قش

هر چند در این دوران علما و فقهای  .زد مردم و حکومت برخوردار بوده استهمواره از احترام خاصی ن  بوده  

حضور داشته اند که دوتن از مهمترین این مخالفان در زمان حیات میر صالح اردکانی    مخالف با حکومت هم 

می زیسته اند. همچنین اقامه ی نماز جمعه از دیگر موارد اختالفی بین علما بوده که عده ای موافق وعده ای  

نماز جمعه زیاد با  ی    اقامه   ،مخالف برگزاری آن در زمان غیبت امام بوده اند. در یزد بر اساس اسناد تاریخی

دیگر   از  اند.  کرده  می  برگزار  را  آن  ومریدان خود  شاگردان  با  علما  از  ای  وعده  نشده  روبرو  مردم  استقبال 

اتفاقات مهم در زمان زندگی میر صالح منع دوباره ی شراب خواری است که این کار توسط شاه عباس دوم  

در هند به سر می برده اند و در آن    ،اه جهان در هند انجام می شود. این عالم بزرگوار در زمان حکومت ش 

زمان روابط ایران وهند به خاطر مسأله ی قندهار زیاد خوب نبوده وهمواره متشنج بوده است. اردکان به غیر  

بنابراین تحقیق و    ،از میر صالح اردکانی دارای علما وفقهای زیادی است که در قرون گذشته می زیسته اند 

 جهت حفظ ونگهداری تاریخ این شهر الزم وضروری به نظر می رسد.  ،ره ی اوضاع واحوال آنهادرباپژوهش 

 

 دانی تشکر وقدر

مهدی  زهرا  خانم  وقدر   از  تشکر  صمیمانه  گرفتند  عهده  بر  را  مقاله  تایپ  زحمت  که  اردکانی  دانی  زاده 

 نمایم. می 
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