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 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 

 حوزه های علمیه، مهد نبوغ علمی خاندان مدرسی 

 بوده است. هالند و روشنی در عرصه اجتماعی همربسابقه تاریخی خاندان مدرسی یزدی با شاخصه های 

با صداقت و ظلم   آرایی، زهد و قناعت پیشگی و خدمت به دین و مردم مسلمان همراه  دین محوری، علم 

 خصه هایی است که سابقه تاریخی این خاندان را در ذهن ها به ترسیم کشیده است.ستیزی از شا

انه های بارزی است که تاریخ این خاندان را از دیر باز یعنی از  در این بین عالقه مندی به علم و دانش نش

تاریخ گواهی   به  ایی که  گونه  به  است؛  رسانیده  ثبت  به  تاکنون  السالم  علیه  مجتبی  امام  و    زمان  مکتوب 

همه از اهل علم و دانش بوده  تا امام مجتبی علیه السالم  و اکثریت این خاندان  ملفوظ تمامی اجداد نگارنده  

اُمرا و ث  اند  یقین حوزه های علمیه مهد رویش نبوغ    روتمندان قرار نگرفته اند؛ اما به و هیچ کدام در ردیف 

مراکز  این  این جهت  از  و  بوده  خاندان  این  دانشعلمی    علمی  بر و  بزرگی  آن حق  شکوفایی    مندان  و  رشد 

یز، حق بسزایی بر حوزه  ن  این خاندان  چنانکه شخصیت های برجسته علمیاین خاندان داشته،  استعدادهای  

 . هم بوده و هستند های علمیه دارند؛ چرا که این دو دارای خدمات متقابل به  

مورد    این مراکز ایش خاندان مدرسی یزدی را به  اینک بر آنیم تا با نیم نگاهی به حوزه های علمیه علت گر

 بررسی قرار دهیم.

 

 حوزه های علمیه:  

امیه متداول گردیده  خیر برای نهاد علمی و آموزشی دینی نزد شیعه ام حوزه علمیه عنوانی است که در سده ا

 ین نهاد آموزشی، قبل از آن و در طول قرن ها وجود داشته است.گر چه ماهیت ا

در سده های متقدم هجری که مرکز    -به معنای مصطلح امروزی   -علمی امامی  ین حوزه هایاز قدیمی تر

ت و بدین منظور فرهیختگان و شخصیت های برجسته، در آن جا  تجمع علما و دانشمندان شیعی بوده اس 

 گرد آمده اند؛ حوزه های علمی کوفه و قم بوده است.

در   طوسی)ره(  ابوعبداللّهشیخ  به  (ق  260  م)  فضّال  بن  علی  بن  حسن  بن  احمد   معرفی،  اشاره  برای   ،

 اند. گستردگی علمی او یاد آور می شود که کوفیان و قمیان از وی روایت کرده 

در   ها سعی  و حکومت  تر می شد  برجسته  نیز  عالمان  اجتماعی  نفوذ  علمیه،  یافتن حوزه های  تشخص  با 

 ندگی اشعریان در قم مشهود و ملموس است.برقراری رابطه با آنان می کردند؛ این موضوع کامال در ز

ران، مانند نیشابور، بیهق،  بعدها و در اثر نیاز به علوم دینی، حوزه های علمی امامیه در شهرهای مختلف ای

و قزوین  کاشان،  ری،  است؛    طوس،  کرده  پیدا  توسعه  و  تأسیس  بغداد،  گرگان  چون  شهرهایی  در  البته 

  ( ق  460م  )و شیخ طوسی    (ق  436  م) ، سید مرتضی(ق  413م  )درخشش شخصیت هایی چون شیخ مفید 

است علمی امامیان آن سامان را بر عهده  چهره ماندگار در تاریخ اسالم و امامیه که به ترتیب ریسه  به عنوان  

 گرفتند؛ حوزه ای قوی از علوم اسالمی شیعی را پدید آوردند.

یی است که  و عالمان این مکتب در شهرهاهای شیعی، تجمع اندیشمندان  یکی از شاخصه های مهم حوزه  

مرقد مطهر یکی از بزرگان اهل بیت علیهم السالم در آن جا قرار داشته است. البته این مهم از قرن پنجم و  
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و   کربال  قم،  کاظمین،  سامراء،  نجف،  چون  هایی  حوزه  است؛  داده  نشان  را  خود  طوسی)ره(  شیخ  زمان  از 

 ز این نمونه هستند. مشهد ا

 

 و حوزه های علمیه خاندان مدرسی

دارا بودن ویژگی های خانوادگی که به بعضی از آن ها اشاره شد و نیز حس علم گرایی به همراه دین محوری  

در دو سده ی قبل به حوزه های علمیه گرایش پیدا  به ویژه  باعث شده تا عموم اندیشمندان خاندان مدرسی  

 د.وجود در آن بهره گیرنکرده و از علوم م

در این میان حوزه های علمیه نجف، قم، یزد و تهران از مکان هایی بودند که عموما پذیرای طالبان علوم از  

مراجعه کرد و با  تعدادی    "نجوم السرد "و    "نسل نور"می توان به کتاب    زمینه این خاندان بوده اند؛ در این  

 از این چهره ها آشنا شد.

 

 درسیطره علمی در خاندان ممعنویت و سی

مورخان و  آگاهان  گفته  و  به  نسب  علوّ  و  اصالت  معنویت،  علم،  عنصر  آمیختن  درهم  با  مدرسی  خاندان   ،

حسب، قدمت، زهد، کثرت جمعیت، دوری از گناه و نیز مردم داری، واالترین جایگاه را در نزد خواص و عوام  

 خاندان مدرسی بوده اند.  ، مجذوب این عناصر در داشته اند؛ حتی حاکمان ناالیق نیز در طول تاریخ

 است که می نویسد:  "مقدمه مرآت العقول"گواه صادق بر این مدعا، کلمات نویسنده محترم

قدیم و موجب اعزاز و امتیاز    های  خانواده  احترام  و  اکرام  باعث  واال  حضرت  بندگان  تنسب  علوّ  و  اصالت  »این

مستقیم است؛ خصوص اگر  طوائف اصیلِ نجیبِ  ایشانا  منتهی شود به خانواده رسالت صلی اهلل    نسب عالی 

علیه و آله که انجب قبایلند. سیما چنانچه به سیادت، علم و عبادت ضّم شود؛ و از این جهت در میانه ی  

طوایف سکنه ی یزد، سلسله مدرسیه مورد مراحم خاصه کبیران حضرت واال، عالوه بر الطاف عامه بی پایان  

ایشان به مقصود    حضرت  و  این  گردیدند  اعیان علمای  مراد پیشینه ی خود رسیدند؛ و مخصوصا  دیرینه و 

سلسله... چرا که این طایفه از زمان سرکار خلد قرار علیین مدار، عالم ربانی میر محمد صالح اردکانی تاکنون  

اشته اند؛ و به جز  که قریب سیصد سال است پیوسته به تحصیل معارف یقینیه و نشر علوم دینیه اشتغال د

ن شغل، ایشان کاری و به غیر از این شیوه شعاری برخود نگذاشته اند و همیشه چند نفر مجتهد یا قریب  ای

قریب   یا  االجتهاد  مسلم  یا  نفر  هشت  ایام  این  در  ایشان  الخصوص  علی  بودند؛  ایشان  میانه  در  االجتهاد 

صغیرا و کبیرا، رجاال و نساءً  جود کثرت جمعیت ایشاناالجتهاد در قبیله موجودند؛ و در این مدت ممتده با و

 کسی خالف شرع تبیینی از ایشان ندیده و مخالف قاعده ای که عالنیه باشد نشنیده است.

اماثل و اقران از دست و زبان ایشان آسوده اند  همواره مردم این اوطان چه زیر دستان و چه باال دستان و چه  

اند؛ پس باید این طایفه ... دعا را در دل های شب از    ت و آزار ایشان نبودهو هرگز احدی از خلق مورد اذی

روی صدق و اخالص بخوانند و استدامت این نعمت عظمی و عطیه کبری را از درگاه قادر متعال به تضرع و  

 «1ابتهال بخواهند و قدر آن را کما هو حقه بشناسند و بدانند.
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