
 فرهیخته زمان و نو آور دوران عالمه میر محمد صالح طباطبایی 

     قلم: آیت اهلل حاج سید محمد کاظم مدرسیه  ب                             

 ، یزد ۱۳۸۷وصال »نشریه خانوادگی خاندان مدرسی«، سال       

 

صفحات زرین دانش به دست انسانهایی ورق می خورد که چون خورشید تابناک بر تارک گیتی نور افشانی  

 نموده و گاه در غربت  و تاریکی قدرشان نامعلوم است .  

اینان همان عالمان عرصه های دین وفرهنگ هستند که مردانه از حریم دانش و دین به دفاع برخاسته اند و  

خون شهیدان رنگین نموده و توانسته اند از ارزشهای واال ی انسانیت در قالب دین و    قلم خویش را به مرکب

 مکتب تشیع به دفاع بر خیزند. 

اینک می آییم تا با تجلیل از چهره ی دیگر از این تبار، نگاهی  گذرا  و کوتاه را به زندگانی عالمه دوران ،  

برش در این دیار مجهول مانده است. یعنی » میر  سرسلسله سادات خاندان مدرسی همسو که قدرش جریان ق

 محمد صالح اردکانی« افکنده وخوشه هایی از خرمن فضائلش را بر چینیم .  

 عقربه های زمان نیمه اول قرن یازدهم  را  نشان می دهد. همان زمان که بر گستره ی ایران عزیز صفویان 

ق( و آغازین سالهای  1038-985اه عباس اول )ق ( حکومت می کردند واواخر دوران پادشاهی ش 907-1148)

ق( به شمار می رفت . از این رو بستری مناسب برای بروز و ظهور افکار و  1052- 1038حکومت شاه صفی )

اندیشه های شیعی در بالد ایران فراهم شده بود. استعداد ها یکی پس از دیگری شکوفا می شد و علوم اسالمی  

 بود.     از رونق ویژه ی برخوردار شده

در این زمان کودکی از خاندان سیادت و علم و دین به نام میر سید محمد صالح در شهر اردکان متولد می  

یعنی    –شود که پدرش را حبیب اهلل فرزند زین العابدین می نامند . این سلسله از سادات که از نسل طباطبا  

صفهان روی آورده و سپس در شهر زواره  بودند از سده های نخست اسالمی در ا  – از سادات حسنی حسینی  

 که بعدها به عنوان »مدینه السادات« مضمون گردید ساکن شدند .

اما گردش زمانه ، بار دیگر فرزندان عباس قم را در این شهر هم زیر فشار قرار داد و این بار در اثر حمله مغوالن  

ساکن آن دیار به دیگر شهر ها و اغما حمله  در قرن هفتم و نیز حمله افاغنه باعث شد تا بیشتر نیز سادات  

شهر اردکان روی آورند . اجداد میر محمد صالح نیزکه همگی از عالمان و اندیشمندان اینجا بودند به سمت  

 اردکان حرکت کردند .  



میر محمد صالح دوران کودکی و نو جوانی خود را در این شهر سپری کرد و آنگاه برای ادامه تحصیل به حوزه  

میه یزد روی آورد. او با هوش فراوان و استعداد باال و عالقه وافر به تکمیل دروس مقدماتی پرداخت و آنگاه  عل

 نمود. – دارالسلطنه   –که خود را بی نیاز از استادان حوزه یزد دید آهنگ سفربه اصفهان 

ایران تبدیل گشته    اصفهان که در آن زمان به خاطر حمایت های خوب صفویه به مرکز علمی و تمدن اسالمی

بود ، شخصیتهای ارزنده ای را در خود جای داده بود و جاذبه آن باعث شده تا میر محمد صالح بدون کمترین  

 تردیدی خود را به آنجا برساند. 

(  1میر محمد صالح پس از چند سال توقف در اصفهان به همراه دوست خود ، حکیم عبداهلل طبیب یزدی)

 تکمیل رشته های دیگری از علوم اسالمی مانند ریاضی ، هندسه و ... پرداخت.   عازم هندوستان شد و به 

(  2قمری که مشتمل بر پنج باب است تألیف کرد)  1049او در اکبر آباد هند کتاب »زبده الحساب« را به سال  

   و مورد توجه امیران و حاکمان هندوستان قرار گرفت ؛ به گونه ای که با آنان رفت و آمد می کرد. 

که باعث پر آوازه شدن او    _اردکانی پس از کسب علوم مورد نظر و مطرح نمودن دیدگاههای علمی جدید  

 شد.  _اردکان _گردید عازم وطن خود

 گویا اوضاع آشفته هند و عدم رعایت موازین شرعی به ویژه در دربار او را از هندبه اردکان کشانیده است؛ گفته  

(یکی ار امپراطوران مغلها که بر هندوستان در دربار  1068-1037می شود که روزی به دعوت شاه جهان )

حاضر گردید وشاه اورا با ظرفی نقره ای پذیرایی نمود. اوکه بر اساس مبنای فقهی ، خوردن و آشامیدن از  

تصمیم به بازگشت را در دل  ظرف نقره ای را حرام می دانست بر آشفت و با نهی از منکر در همان مجلس ،  

 پرورانید.  

عالمه میر محمد صالح که آوازه علمی اش بسیاری از بالد را فرا گرفته بود  به اردکان آمده و شهره عالمان  

 معقول و منقول به ویژه فقیهان یزد گردید. 

 ( بیک  اسحاق  میرزا  نام  به   ، قویلو  آق  اموای  زادگان  بزرگ  از  یکی  این هنگام  ر3در  به  ( که  آمدی  و  فت 

هندوستان داشت و از مالزمان در بار شاه جهان هندی به شمار می رفت و قدأ با فضل ودانش و منش مرحوم  

اردکانی آشنا بود ، او را به یزد دعوت نمود و به افتخارش کرسی تدریس در مدرسه ای را که سالها در صدد  

 عروف است در اختیارش قرار داد . احداث و تکمیل آن بود و هم اکنون به نام »مدرسه مصلی«م



با   یا کبوتر نمود و  اقدام به حفاری وسیعی در مصلی صفدرخان  با همت واالی خود   ، مرحوم اسحاق بیک 

معماری و با معماری اسنثنائی اقدام به ساخت حوضخانه ، مسجد ، باغچه و نیز بقعه اسحاقیه )محل تدریس  

 آن در نظر گرفت. عالم دینی( کرد و موقوفات گسترده ای برای

 قمری تنظیم شده است ، چنین نگاشت :  1053که در رمضان  _وی در وقف نامه این مدرسه  

»به جهت مدرس که در بقعه اسحاقیه درس گوید و طلبه عظام نزد او به تحصیل علوم دینی و معارف یقینی  

معارف آگاه ، جامع الفروع و االصول  اشتغال نمایند، سیادت و نجابت پناه ، افادت و افاضت دستگاه ، حقایق و 

، حاوی المعقول و المنقول ؛ میر محمد صالح اردکانی را مقرر داشتند و بعد از ایشان هر کدام از اوالد آن  

سیادت و نجابت پناه ، به صفات والد ماجد خود باشند و از روی استحاق به افاده و نشر علوم مشغول توأمند  

 شد مقرر نمودند.«   

ت عالمه میر محمد صالح به یزد و ملقب شدن او به مدرس سیل مشتاقان حکمت و علم روانه این  با هجر

مدرسه گردید و او با حمایت مالی موقوفه این مدرسه توانست به نشر علوم و دانشهای اسالمی در قالب مکتب  

 اهل بیت علیهم السالم بپردازد.  

قاب ایشان که عمومأ سر آمد اندیشمندان ، و فقیهان روزگار  پس از مرحوم میر محمد صالح ، پیوسته اوالد واع

 بودند. در این محل به تدریس علوم و تربیت طالب و عالمان دینی پرداخته و می پردازند. 

پس از عمری تحقیق ، تدریس    _عالمه میر محمد صالح که در پاره ای از اسناد به »مدرس اول« مشهور است  

ا وداع گفت و دو پسر که هردو به صفای ذهن و اخالق پسندیده موصوف و معروف  و تألیف در یزد دار فانی ر

به یادگار گذاشت که بنا    _به نامهای سید نصیرالدین محمد ، جد سادات مدرسی و سید وجیه الدین    _بودند  

قمری و دومی در همان سال در سمت    1078بر نوشته جامع مفیدی اولی در سمت مستوفی دادائیه در سال  

تصدی موقوفات یزد به ادای وظیفه اشتغال داشته اند. مردم و مسئوالن اردکان ، یکی از دروازه های مهم شهر  

خود را به افتخار این عالم اندیشمند به نام او بنا نهاده که هم اکنون آثار اندکی از آن در خیابان امام خمینی  

 همین نام می خوانند.  ره روبروی بانک ملی ایران باقی است و مردم آنجا را به 

از این عالم ربانی و فرزانه دوران دو اثر شناخته شده موجود است که یکی به نام »زبده الحساب« و دیگری به  

قمری به پایان رسید. و نسخه ای از آن  1072نام »ترجمه عده الداعی« است و اثر خیردر اول ماه ربیع الثانی 

الساعی« اثر جمال الدین ابو العباس احمد    به خط مولف در اختیار اینجانب است. کتاب »عده الداعی و نجاح

قمری تالیف گردیده و جمعی از جمله نصیرالدین محمد    801ق( است که به سال    841_757بن فهد حلی )

انصاری و نظام الدین قزوینی هم آن را ترجمه کرده اند . ترجمه این کتاب ارزشمند علمی ، دینی ، اخالقی و  



لح در یکصدو بیست و پنج برگ صورت گرفته که هر صفحه از آن دارای  عبادی توسط عالمه میر محمد صا

سانتی متر و در پایان آمده است : »وَقَد اتفقَ الفِراغ مِنهافی اول شهر رَبیع الثانی    6سطر و هر سطر آن    17

طالب  علی میر العبد الصالحو فعال وحرفًا و الصاح اسماً عفی عنه « هفده برگ پایانی کتاب را م  1072سنه  

سود مند دیگری در قالب روایات ،ادعیه و آداب تشکیل می دهد که آن نیز به خط مرحوم میر محمد صالح  

      بوده و در راستای تکمیل منافع کتاب »عده الداعی« ضمیمه گردیده است.

 

 

 

                                             

  

که میر محسن امین با عنوان »میرزا حکیم یزدی    6/126دارد نامبرده با شخص مذکوردر اعیان الشیعه  شرح حال ایشان نامعلوم و احتمال اندک    -1

 « شرح حالش را نگاشته است متحد باشد.    1116متوفای 

مده ، هم اینک در  قمری به رشته تحریر آ 1106صفحه و با خط خوانا و نسبتأ زیبا که توسط کاتبی نامعلوم به سال   102نسخه ای از این کتاب در   -2

  اختیار اخوی گرامم جناب حجت السالم و المسلمین حاج سید محمد حسین مدرسی قرار دارد و تصویری از آن در اختیار اینجانب سید محمد کاظم

نو آوریهای عالمه میر محمد صالح طباطبایی است می خوانیم : »این فقیرمسّهام محمد ص  الح بن حبیب اهلل  مدرسی است . در آغاز این کتاب که از 

مجله جلیله  طباطبایی یزدی شرفه اهلل بفضله السرمدی چند روزی در دارالخالفه اکبر آباد به تاریخی که از طالع فرخنده مستفاد می گردد به جمع این  

 پرداخت و بسی از مطالب عالی که صحف سلف و کتب خلف از آن خالی بود در وی مندرج ساخت «.    

ق( در جوانی به هند سفر کرد و به سببب اعتبار و وجاهت  908-780ملقب به »حقیقت خان« امیر زاده ای از دودمان آق قویون لو)  اسحاق بیک یزدی   -3

فت و به  ، صاحب منصب شد ولی پس از چند سال به یزد باز گشت و آثار عام المنفعه فراوانی از خود به جا گذاشت . وی پس چندی ، بار دیگربه هند ر

نه ی مناسبش در اکبر آباد ، به مالزمت شهاب الدین شاه جهان در آمد و از سوی شاه لقب »حقیقت خان« را دریافت کرد و به منصب دیوانی  سبب پیشی

« می  رسید. او در نیمه اول سده یازدهم هجری اقدام به تعمیرمصلی کبوتر خان و ساخت مدرسه تحتانی در این فضا نمود که آن مدرسه را »اسحاقیه

 مند. گویند اسحاق بیک پس از عمری نیکوکاری و خدمات عمرانی و فرهنگیدر سن هشتاد سالگی در گذشته است .   نا

 


