
 سی یزد* پیشینه خاندان سادات مدر  

 اشاره

مدار ایران بوده است، چنانکه از نامش نیز هویداست،  دیار یزد از دیرباز یکی از شهرهای مهم و دین 

واسطهٔ  که عالءالدولهٔ کالنجار شهر یزد را به های خداوند گرفته شده و از هنگامی یزد از ایزد، یکی از نام 

ایران داشت، برگزید تا روزگار پایانی عمر را در آن زندگی کند و به عبادت مشغول  ای که در نامی خوش 

ا پیش از آن یزد در سده های پنجم و ششم  شود، از سوی حاکم سلجوقی به »دارالعباده« مشهور گردید؛ ام 

لمیان بود  ای از خاندان دیواسطهٔ حضور شاخه گری در ایران بود و این به های مهم  شیعیقمری از کانون 

ق( در یزد فرمانروایانی کاردان داشتند. شاید بتوان بقعهٔ دوازده امام    443-356که با عنوان آل کاکویه )

ادان( یزد، یکی از آثار تاریخی برجای  مانده از آن دوران دانست. پس از روی  را در کوی یوزداران )فه 

شدن مذهب تسن ن در ایران، شیعیان یزد   هجری( در سدهٔ ششم و غالب  728-536کار آمدن اتابکان یزد )

قمری(    1148- 907حال یزد تا پیش از روی کار آمدن دولت شیعی صفوی )در اقلی ت قرار گرفتند. بااین 

ای به شیعیان و  مذهب ایران بود؛ گفتنی است که این گروه دینی، گرایش و عالقه از شهرهای مهم  شافعی 

گیری  کار آمدن دولت صفوی و رواج مذهب تشی ع، بار دیگر شاهد اوج   بیت )ع( داشتند و دارند. با روی اهل

 نهضت شیعه در دیار یزد و توجه و احترام به سادات بودیم. 

 سادات چه گروهی هستند؟ 

واژهٔ سادات جمع سی د و در زبان عربی به معنی آقا و سرور است؛ اما این واژه در نزد شیعیان مفهومی  

د  اژه دارد و به کسانی گفته میبس مقد س و فراتر از یک و شود که از طرف پدر از نسل »هاشم« )جد  محم 

بنی  قبیلهٔ  به  دیگر  بیانی  به  و  باشند  اسالم(  پیامبر  از طریق  بن عبدهللا،  لقب سیادت  باشند.  وابسته  هاشم 

ل شیعیان و داماد پیامبر اسالم( بو حضرت فاطمه )س( دختر ایشان و علی ابن اب ه فرزندان  طالب )امام او 

د )ص( می   رسد.حضرت محم 

 شود، سادات دو شاخهٔ اصلی دارند: چنانکه گفته می 

د حنفی ه، از همسر  1اند از:  نوادگان حضرت علی )ع( از طریق سه تن از پسران او که عبارت  . محم 

. عمر  3؛  البنین  . حضرت عب اس بن علی )ابوالفضل(، از همسر وی با نام ام  2وی به نام خوله دختر قیس؛  

 گویند. بن علی، از همسر سوم ایشان با نام صهباِء ثعلبی ه. به این گروه از سادات، »سادات علوی« می 



ل ایشان حضرت   نوادگان امام حسن مجتبی )ع( و امام حسین )ع( )فرزندان حضرت علی از همسر او 

ه هرکدام از این امامان، به  گویند و به سبب انتساب بفاطمهٔ زهرا( که به آنان »سادات هاشمی« نیز می 

 »سادات حسنی« یا »سادات حسینی« معروف هستند. 

ویژه سادات فاطمی )یعنی امامان معصوم( و پیروان  دهد، سادات، به که تاریخ اسالم گواهی می چنان آن

ق( و   132-41آنان که به شیعه مشهورند، پیوسته در سرزمین وحی، مورد آزار و شکنجهٔ خلفای اموی ) 

غیراز  گانهٔ شیعیان به که از امامان دوازدهطوری گرفتند؛ به ق( قرار می   656-132ازآن، خلفای عب اسی )پس 

حضرت امام مهدی )عج( که به باور شیعیان غائب از نظر است، تمامی به مرگ طبیعی از دنیا نرفتند و  

امی اسالم و مورد احترام خلفای  گروه که از فرزندان و نوادگان پیامبر گر  به شهادت رسیدند. وقتی با این 

شد، خود پیداست که بر فرزندان و نوادگان و پیروان آنان چه  اموی و عب اسی بودند، چنین رفتاری می 

ترین کاری بود که پیش روی شیعیان قرار داشت. آنان  رو مهاجرت و ترک وطن، اولی آمده است، ازاین می

با  با جامه  ایران،  هایی مبد ل که شناخته نشوند، و  خانوادگی، راهی کشورهای  نام و شجرهٔ  پنهان کردن 

 شدند.عراق، روم )ترکیهٔ کنونی(، مصر و یمن می 

د بن علی بن عبیدهللا احمد بن علی العُریضی ابن   از جملۀ این مهاجران یکی نیز جناب ابوجعفر محم 

د الصادق )ع( )زندگی   ود که در سدهٔ پنجم قمری  ق( از سادات ُعریضی ب   424متوفای  -350جعفر بن محم 

پرداخت، تا اینکه  زیست و با نامی ناشناخته به آهنگری می ها در یزد در گمنامی می به یزد آمد. وی تا مد ت 

ق با آبرومندی در    424براثر پیشامدی مبارک، »امیر اوجش«، دخترش را به همسری او داد و تا سال  

ازماندگان او مورد احترام مردم یزد هستند و بارگاه وی  هاست که نوادگان و ب شهر یزد زیست. اکنون سده

 شتابند. شناسند و هر روز به زیارتش می را به نام امامزاده جعفر )ع( می 

 سادات یزد

سوز و غارت و خونریزی، سرزمین یزد، به دلیل  های پرآشوب و جنگ و نبردهای خانمان در این سده

ای از سادات همچون سادات  پناِه گروه گسترده خاندان رسالت   شرایط اقلیمی ویژه، همواره مأمن و جایگاه 

علوی، سادات هاشمی، سادات فاطمی، سادات مرتضوی، سادات حسنی، سادات حسینی، سادات جعفری،  

های وابسته بدان مانند سادات طباطبایی، سادات ُعریضی و غیره  سادات موسوی و سادات رضوی و شاخه 

ادات نیز که هرکدام به یکی از امامان معصوم وابستگی داشتند و بعضاً خاص  های دیگری از سبود. خاندان 

اللهی، سادات اخوی، سادات الحسینی، سادات  الد ینی، سادات، سادات آیت استان یزد بودند، مانند جلیلی، رکن 

سی، سادات مدرسی سریزدی، سادات  حسینی، سادات حیدری، سادات  زاده، سادات مجلسی، سادات مدر 



نعمت مر سادات  نجفی،  سادات  شجاع عشی،  یزدی،  ساداتی  ساداتی،  شمس اللهی،  الد ینی،  الس اداتی، 

 کنند و شهره شدند. کردند و می الس ادات و غیره در این دیار با آبرومندی زندگی می صدرالس اداتی، وکیل 

های  هایی و در نام همانندیچون جمعیت برخی از این خاندان سادات بسیار شد و از لحاظ نام خانوادگی  

آنان، دشواری پدری شباهت  با افزودن پیشوندها و  هایی داشتند و برای شناخت  به وجود آمده بود،  هایی 

های خانوادگی مختلفی در  پسوندهایی در جامعهٔ یزد شهره شدند، مانند سادات رضوی یزد که اکنون با نام 

زاده، پور، رضوی ضوی، رضوی، رضویان، رضوی کنند همچون: احتشام رضوی، پورریزد زندگی می 

نیا، رضوی یزدی، رضی رضوی، شهاب رضوی، فاضل  نژاد، رضوی مهر، رضوی رضوی مقد م، رضوی 

اب رضوی و الخ.  س رضوی، نو   رضوی، مدر 

 

سی یزد   سادات مدر 

سی از جملهٔ سادات طباطبائی حسنی و حیکی از این سلسله  سینی  های بزرگ سادات یزد، سادات مدر 

امام حسن مجتبی )علیه  به حسن بن حسن، فرزند  نسبشان  مثن ی«،  هستند که  به »حسن  الس الم(، مشهور 

 الس الم( است که زوجهٔ حسن مثن ی بوده است. ها فاطمه، دختر امام حسین )علیه رسد و جد هٔ آن می

د صادق مصد ق، پژوهشگر تاریخ این خاندان دراین   نویسد: باره می سیدمحم 

ها از همسرش فاطمه، دختر امام حسین )ع( بودند. یکی  ن مثن ی، شش پسر داشت که سه تای آن »حس

از این پسرها ابراهیم بود که چون دارای سخاوت و مناعت طبع و شرافت نسب بود، او را ابراهیم “َغمر”  

اعیل چون از حیث  نامیدند. ابراهیم نیز شش پسر داشت، ولی نسل او فقط از پسرش اسماعیل باقی ماند. اسم

” و دیگری  نیکومنظری زبانزد بود، او را “دیباج” می  خواندند. از او دو پسر باقی ماند، یکی “حسن تج 

ابراهیم “طباطبا”. ابراهیم طباطبا مردی بزرگ بود و در میان قوم خود بر دیگران تقد م داشت. شخصی ت  

کرد. شیخ طوسی او را از  ع( دعوت می خود را آشکار ساخته و مردم را به حکومت رضای آل محمد ) 

ساصحاب امام صادق )ع( و راویان از آن حضرت شمرده است. «)  ( 9:شجرهٔ خاندان مدر 

اند، در آذربایجان ایران سکونت  ای از سادات که با نام خانوادگی »دیباجی« معروف اکنون سلسله هم 

( گزارشی کامل از  349، ص  1)ج    ی االمال منتهبی طی بهٔ مصد ق در گفتاری مستند به نقل از  دارند. بی 

طالب )ع( )مشهور به حسن مثن ی( دارد که خوانندگان را به آن گفتار  فرزندان حسن بن حسن بن علی ابی 

 نامه( شود. )بنگرید کتاب ارجاع داده می 

هستند. این   های شیعی امامی و زیدی و از نوادگان ابراهیم طباطبا»آل َطباَطبا یا َطباَطباییان از خاندان 

زیستند  خاندان در طول سیزده قرن )قرن دوم تا چهاردهم ق( در ایران، عراق، یمن، هند، مصر و شام می 



اند. برخی از سادات این سلسله در مناطقی از جهان  های آن در جهان اسالم پراکنده و شماری از شاخه 

ااسالم حکومت  امامان زیدیه  از  دادند و شماری  این خاندان برخاسته هایی محلی تشکیل  اند. «)ویکی  ز 

های گوناگونی وجود دارد؛ که شاید از این میان، این گفته  شیعه( دربارهٔ چگونگی اطالق نام طباطبا روایت 

 گفتند. )ویکی شیعه(تر باشد که در زبان نبطی به سی د السادات، »طباطبا« می درست 

د صادق مصد ق که با گردآوری و نگارش کتاب ع سظیم  سیدمحم  نامه،  ، نام، زندگی شجرهٔ خاندان مدر 

سی یزد را شناسایی و تدوین کرده و    3026آثار و عکس نزدیک به پنج هزار تن ) خانوار( از خاندان مدر 

های بزرگ یزد انجام داده و در حقیقت بخشی از تاریخ  خدمتی بس بزرگ به تبارشناسی یکی از خاندان 

را روشن کرده است، دربارۀ چگونگی کوچ خاندان طباطبا به ایران    ادبی، اجتماعی، علمی و فرهنگی یزد 

 نویسد: می

»آن دسته از فرزندان پیامبر )ع( را که از لحاظ پدری به ابراهیم طباطبا نسبت دارند، سادات طباطبائی  

اند که  نامند. اینان در حقیقت از جانب پدر به امام حسن )ع( و از جانب مادر به امام حسین )ع( منسوب می

آن  گفته می به  نیز  آن ها سادات حسنی حسینی  در میان  ایران کوچیدند  به  این گروه که  از  ها  شود. یکی 

ابراهیم طباطبا بود که چون چراغی، روشنی  نام امیر احمد رئیس، فرزند امیر  به  بخش آسمان  شخصی 

و زندگی جدیدی را شروع    ایران شد؛ و در اصفهان که آن زمان، مرکز ترویج علم و دانش بود، ساکن شد 

کرد؛ و نسل سادات رو به فزونی یافت تا در زمان صفویه که سادات مورد احترام و حمایت پادشاهان  

س ) صفوی قرار گرفت. «   ( 10-9:شجرهٔ خاندان مدر 

ق(،    1139-۱۰۷۹ق و در زمان شاه سلطان حسین صفوی )  1134هایی که در سال  در پی جنگ 

شون ایران و نیروهای محمود افغان در گلناباد اصفهان واقع شد و به شکست  آخرین پادشاه صفوی بین ق

ایرانیان انجامید؛ مقدرات ایران به دست افغانان افتاد و باز، نخستین گروهی که در تیررس آزار و تنگنا  

یات  ناچار راهی شهرهای دور و نزدیک ایران شدند. یزد یکی از این وال قرار گرفتند، شیعیان بودند که به 

وتاز سپاهیان بیگانه قرار  واسطهٔ محصور بودن در ریگزار و امنی ت نسبی آن، کمتر مورد تاخت بود که به 

 گرفت. می

هللا  هللا راهی اردکان یزد شد و به سید حبیب رو فردی از سلسلهٔ سادات طباطبائی به نام سید حبیب ازاین 

تا مد ت  واسطهٔ مرکزی ت علمی و  ونت داشت، تا اینکه به ها در آن دیار سکاردکانی معروف گردید. وی 

وجود مدارس علمیهٔ ناموری که در یزد بود، فرزندان و نوادگان او راهی یزد شدند. دو تن از نامورترین  

د صالح طباطبایی اردکانی )صاحب  آن دعلی  هللا( و آیت زبدة الحساب ها عال مه میر سید محم  العظمی سید محم 

س بودند.   مدر 



نامی در  نامی و نیک ای چهارصد ساله در استان یزد دارند، همواره به خوش اندان که اکنون پیشینه این خ 

اند، در طول این چند قرن، اندیشمندان، روحانیان، عالمان و فرزانگانی را در دامان  این دیار شهره بوده 

ری شدند که برشمردن تمامی  شمااند که هرکدام موجد آثار خیروبرکت، بناها و تألیفات بی خود پرورانده 

 آثار و تألیفات آن خود به فهرستی درازدامن نیاز است. 

مشاهی دربارهٔ این خاندان می  نویسد: »در یزد خاندانی بود که همواره از سه رکن زعامت  مرتضی خر 

پرداختند: سادات می دینی ـ محراب و منبر و َمدَرس ـ هر سه را در اختیار داشتند و بیشتر به آخرین رکن  

سیه. »این خاندان نزدیک به   یزد را در مسجد جامع کبیر عهده  150مدر  دار سال منصب امامت جمعهٔ 

اندیشه، رفتار و کردار آن  ل را زده و می بودند و در مجالس و محافل علمی،  او  نسل  زند. «) ها حرف 

د صالح اردکانی، در  32:نور  قمری از اردکان به یزد آمد و    1053سال  ( جد  اعالی این خاندان، میر محم 

ی صفدرخان( به تدریس علوم معقول و منقول پرداخت. نخستین کسی  به  س بقعهٔ اسحاقیه )مصال  عنوان مدر 

سی« یافت، آیت  س، متوفی به  هللاکه از این خاندان رسماً عنوان »مدر  دعلی مدر    1265العظمی سید محم 

سی« شهرت یافتند، کرسی تدریس در  قمری، بود و پس از آن بود که نواد  گان میرمحمدصالح به »مدر 

( تبدیل کردند، و پدر در پسر به  64: نسل نور مدرسهٔ مصلی را به منصبی »مخصوص خاندان« خویش ) 

های  زیر آسمان مدت پنج نسل متوالی چراغ نماز جمعه را در مسجد جامع کبیر یزد روشن نگاه داشتند. «)

 ( 7:یزد 

دعلی م سی به سید محم  س در طول تاریخ و بر این نکته  در  درستی اشاره دارد به نامداری خاندان مدر 

 فشارد که: پای می 

توانم مطرح کنم در سه نکته نهفته است؛ فرهنگی  بحث می عنوان یک فرضیهٔ قابل »پاسخ مجملی که به 

سی بودن، اجتماعی بودن و دانشی بودن افراد مرجع و نخبگان این خاندان درواقع شن  ها  اسنامهٔ جمعی مدر 

س نه به قدرت و ثروت، بلکه مدیون جهت سال گذشته بوده   400در طول   گیری  اند. استمرار خاندان مدر 

ویژه مرحوم میرزا سید صالح اردکانی و سایر بزرگان شاخص در جهت فرهنگ،  گذاران این خاندان به بنیان 

س  ماندگاری خانداناجتماعی بودن و دانشی بودن است. «)  ( 15: مدر 

 

سی یزد   جایگاه علمی خاندان مدر 

با پشتوانه  سی یزد که  کردند و  های قدرتمند علمی و مذهبی در یزد زنگی می هرکدام از سادات مدر 

های مهم  فقه، اصول، حدیث، رجال، درایه، ادب و حتی  کنند، به فراخور هوش و ذکاوت خود در رشته می

ی برجا  د صالح اردکانی  ی نهادند. دانشمند جامع علم ریاضی از خود آثار مهم  االطرافی چون عالمه میر محم 



را از خود به یادگار نهاده که    زبدة الحساب افزون بر علوم دینی یکی از آثار ماندگار در علم حساب به نام  

سی در ادامه و ذیل شرح  و   های علمیهٔ نجف، قم، یزد ها در حوزه حال وی بدان خواهیم پرداخت. عموم مدر 

شجرهٔ خاندان  و    نجوم الس رد ،  نسل نورهای  توان به کتاب اند. در این زمینه می تهران دانش دینی اندوخته 

س ا در میان این سلسله افرادی هم وجود داشته و دارند که به زی  روحانیت نرفتند و    مدر  مراجعه کرد؛ ام 

ن ی و مهندسی و پزشکی و غیره پرداختند  شناسی، هنر، معماری، فهای بازرگانی، جامعه به تحصیل در رشته 

نام و زندگی و هرکدام خود از سرآمدان این رشته  تمامی آن ها هستند که  خاندان  ها در کتاب  نامهٔ  شجرهٔ 

س  درج است.  مدر 

اثر سید    شجرة االولیاء، پردازد، در کتاب  ترین مأخذی که به یادکرد معرفت دینی این خاندان می کهن 

د حسینی اردکانی به سال   ق است. وی ذیل نام سید اسماعیل دیباج و ابراهیم طباطبا،    1244احمد بن محم 

از مشاهیر سادات طباطبائی می  تن  این  »  نویسد: دو  احفاد  از  یزد،  دارالعبادهٔ  قاطنین  سادات طباطبائی، 

باشند که نوعاً جامع علم و  روسه ایران می باشند که اصحُّ نسباً سادات یزد، بلکه مملکت محبزرگواران می 

سیهباشند. «)عمل می   ( 1: سلسلهٔ مدر 

س یزدی )متوفای  پس  مرآت  ای که بر کتاب  ق( در دیباچه   1336ازآن، سید ابوالحسن حسنی حسینی مدر 

س درج کرده، میالعقول د اسماعیل مدر   آورد: ، اثر میرزا محم 

د صالح اردکانی تاکنون که    »این طایفه از زمان سرکار ُخلْد قرارِ  علی یْن مدار، عالم رب انی میر محم 

اند؛ و به جز این  قریب به سیصد سال است پیوسته به تحصیل معارف یقینیه و نشر علوم دینیه اشتغال داشته

د  االجتهااند و همیشه چند نفر مجتهد یا قریب شغل، ایشان کاری و به غیر از این شیوه شعاری بر خود نگذاشته 

االجتهاد در قبیله  االجتهاد یا قریب الخصوص ایشان در این ایام هشت نفر یا مسل م در میانهٔ ایشان بودند؛ علی 

 ( 131: مقد مهٔ مرآت العقولموجودند. «)

دحسن صاحب جواهر، از علمای بزرگ نجف که کتاب   نیز »در اجازهٔ اجتهادی که مرحوم شیخ محم 

تاکنون دستم   جواهر]الکالم[  فقها و بزرگان علم است، در اجازه ایشان  نامهٔ اجتهادی که به سید حسن  ایهٔ 

س، فرزند جوان  س داده، در آخر آن اجازهمدر  س  مرگ مرحوم میرزا محمدعلی مدر  نامه، از مرحوم مدر 

سیهو مقام شامخ علمی و عملی ایشان با تجلیل فراوان یاد کرده است. «)  ( 2: سلسلهٔ مدر 

ق(، فقیه بزرگ جهان اسالم    1411  -  1315العظمی سید شهاب الد ین مرعشی نجفی )هللاو سرانجام آیت 

سی ها، معروف به شیخ مرتضی، به ستایش از  و از عالمان علم انساب در ایران، ذیل شرح یکی از مدر 

 پردازد:این خاندان می 



بی نیست، زیرا ایشان از خانواده سی ه»تعج  ها ساداتی  ستند. آن ای علوی برخاسته که معروف به مدر 

شان هویدا و بالجمله ایشان یکی از  هستند که تمام وجودشان فضائل و مکارم است و آثار شهامت در چهره 

سیه باشد. . . « )السالم می نوابغ اوالد امام حسن مجتبی علیه   ( 113:  آیینهٔ دانشوران ، به نقل از  2:سلسلهٔ مدر 

نویسد: »از ایشان،  حال میرزا صدرالد ین طباطبایی میرح همین عالم پرهیزکار در جایی دیگر، ذیل ش

ها بسیاری از مجتهدان بزرگ و اطب ای حاذق و خط اطین معروف و  اعقابی به جا مانده که در میان آن 

پرور و صاحبان مناصب عالیه و نیز اهل حکمت و بعض اهل ثروت و  سنج و ادبای معانی شعرای سخن 

سیه شوند. «. )نیز زه اد و عب اد یافت می   ( 91: عقد الحسینی ، به نقل از رسالهٔ  2: سلسلهٔ مدر 

س،  نسل نور،  نجوم الس رد از میان مآخذ معاصر، منابعی چون:   دانشنامهٔ  و    مفاخر یزد ،  شجرهٔ خاندان مدر 

د  هللا سید  اند، ازجمله آنکه، آیت به گونهٔ کامل به مقامات دینی و علمی این خاندان پرداخته مشاهیر یزد   محم 

سی در گفتاری مستوفٰی پس از بیان این نکته که »یکی از ویژگی  سی،  کاظم مدر  های شاخص خاندان مدر 

د صالح اردکانی،  مندی به علم و دانش و نگارش است. «، پس ذکر شرح عالقه  حال علمی عالمه میر محم 

اثر خط ی و چاپی    120از    او، فهرستی   زبدةالحساب ویژه کتاب  یکی از نخستین نویسندگان این سلسله به 

 ترین این آثار به قرار زیر است: ش بیان کرده که برخی از مهم  1398این سلسله را تا سال 

 

س؛  دیوان حجاب .  1 مدر  علینقی  سید  میرزا  اشعار حاج  مجموعه  الملوک.  2:  اسماعیل  مرآت  سید   :

س.   س یزدی.  رساله در حدوث اجسام و ابعاد .  3مدر  : مجموعه  دیوان مشتاق یزدی.  4: میر سید علی مدر 

س یزدی.   س.  مفتاح البیان فی النحو.  5اشعار میر سید علی مدر  :  الوثقی حاشیه بر عروة .  6: سید مرتضی مدر 

س یزدی.   سی.  : مجموعه اشعار سید زین دیوان الیق .  7سید یحیی مدر  های  غریزه .  8العابدین الیق مدر 

سی شریعتی )منیرومند  د مدر  : حاج سید جواد مدرسی مصلی، تحقیق  نجوم الس رد .  9درسی(.  : سید علی محم 

مدرسی.   محمدحسین  سید  بازنویسی؛  اقتصاد .  10و  مصلی.  آهنگ  سی  مدر  جواد  سید  تمد ن  .  11: 

سی.  هاگرایانه ما غربی ماد ی دعلی مدر  س  بهارهای همیشه گل.  12: سیدمحم  : مجموعه اشعار سید احمد مدر 

س سعیدی.    ُجنگ ریحانی .  13حسنی )امیرزاده(.   قات سعیدی(: سید ابوالفضل مدر  گفتار چهارده  .  14)متفر 

س سعیدی.  نفر از شعرای یزد  ترجمهٔ  .  16: سید علیرضا ریحان.  آیینه دانشوران.  15: سید ابوالفضل مدر 

س  هاءطبقات الفق. 17: سید علیرضا ریحان.  بلوهر  د کاظم مدر  س مصل ی و سید محم  دحسین مدر  : سید محم 

نور .  18مصل ی.   سی.  نسل  مدر  دکاظم  جمعه.  19: سیدمحم  ائم هٔ  دکاظم مدرسی.  دانشنامهٔ  .  20: سیدمحم 

د کاظمینی.  مفاخر یزد  دکاظم مدرسی و میرزا محم  سی.  از واج تا جمله.  21: سیدمحم  .  22: فاطمهٔ مدر 

س وامق.  : سید یحیی  جنگ شاه : سید مهدی  قدرت   –اعتماد    –مثلث رهبری در سازمان، دانش  .  23مدر 



سی.   سی.  24المدر  مدر  ناصر  سید  آن:  خواص  و  طب ی  گیاهان  انواع  س .  25.  مدر  خاندان  :  شجرهٔ 

س مصدق.  دصادق مدر  سی.  : مجموعه اشعار سید علی دیوان حقیر  -26سیدمحم  :  تبار مکتوب )  اصغر مدر 

7-9 ) 

در طول این چهار سده که در یزد ساکن بودند با »ابزار وعظ و خطابه، تدریس و تبلیغ،    این سلسله 

تألیف و تحقیق و ترجمه، شعر و ادب، قضاوت در فضاهای مردمی و معنوی مساجد، مدارس، مجالس،  

با  ها با ایفای نقش رهبری دینی، مرزبانی از فرهنگ مستقل و اصیل دینی و مبارزه  بازارها و کتابخانه 

سی در گسترش فرهنگ  اند. )ها« در امر گسترش فرهنگ دینی کوشا بوده خرافات، تحریف  نقش خاندان مدر 

 ( 11-10: دینی 

 

 جایگاه مردمی خاندان مدرسی

سی را اعم از روحانیان و غیر روحانیان این سلسله در طول این چهار سده در نزد   آنچه خاندان مدر 

حیهٔ تواضع و فروتنی برگرفته از سیرهٔ اجدادشان« بوده که از »عوامل  مردم دارالعباده برجسته نموده »رو

ها و رویکردهای مردمی این خاندان »معاشرت اجتماعی  داری و سلوک مردمی« است. دیگر نشانه مردم

 ( 8: جایگاه مردمی خاندان مدرسیعالمان« آن با مردم کوچه و بازار است. )

سی با در هم آمیختن عنصر علم، معنویت، اصالت و علو  نسب و  بینیم »خاندان مدر  روست که می ازاین 

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

سیحوزه اند.« )عوام داشته  محوری،  دین »  ( و به بیانی دیگر: 14  : های علمیه، مهد نبوغ علمی خاندان مدر 

جا(  ستیزی«)همان پیشگی و خدمت به دین و مردم مسلمان همراه با صداقت و ظلم د و قناعت آرایی، زهعلم 

 این خاندان را محبوب مردم یزد کرده است. 

هم آمده است: »همواره مردم این اوطان، چه زیردستان و چه باالدستان    مرآت العقولچنانکه در دیباچهٔ  

اند و هرگز احدی از خلق، مورد اذی ت و آزار ایشان  وده و چه اماثل و اقران، از دست و زبان ایشان آس

 ( 132: مرآت العقول)مقد مهٔ  اند.« نبوده

 

سی در یزد   گسترش خاندان مدر 

سی یزد هم به  با نام خاندان سادات مدر  دارند،  داشته و  کثرتی که  های خانوادگی گوناگونی به  واسطهٔ 

های خانوادگی  دهند فهرستی از این نام فرهنگی خود در یزد ادامه می حیات اجتماعی، دینی، سیاسی، علمی و  

سی،به ترتیب الفبایی عبارت  سی، الحسینی المدر  سی،    است از: آقا بزرگ مدر  سی یس، المدر  الحسینی المدر 



سی، سی، سادات مدر  س، زاده مدر  سی، زاده مدر  سی، حسینی مدر  س، حسینی المدر  سی    پورمدر  سادات مدر 

سیزدی مدر  س،  مدر  سی،  مدر  طباطبائی  س حسنی طباطبایی،  ،  مدر  س حسنی،  مدر  ثانوی،  س  مدر  پور، 

س س خویدکی یزدی، مدر  س خویدکی، مدر  س حم، مدر  سمدر  س  زاده، مدر  زادهٔ یزدی، مدرس سعیدی، مدر 

کهنه  قلعه  س  مدر  س طه،  مدر  س مصد ق،  طباطبائی،  مدر  لب خندقی،  س  مدر  قوامی،  س  مدر  س  ای،  مدر 

س حد، مدر  س مو  سی مصل ی، مدر  سی، مدر  س وامقی، مدر  س وامق، مدر  س نصیری، مدر  پور،  نژاد، مدر 

سی سی روحانی، مدر  سی دره، مدر  ثانوی، مدر  سی  سی مدر  سی  زاده، مدر  س یزدی، مدر  زادهٔ یزدی، مدر 

سی  مدر  قوامی،  فر،طباطبائی،  سی  مالمیری،    مدر  سی  مدر  خندقی،  لب  سی  سی  مدر  مدر  مصل ی،  سی  مدر 

حدی، سی  مو  سی میر صالحی، مدر  سی  مدر  سی، یزدی المدر  سی یزدی، وامق مدر  سی وامق، مدر  نژاد، مدر 

 یس. 

اند مانند حسنی طباطبائی، ریحان یزدی، شایق  برخی از اعضای این خاندان هم که به کل ی تغییر نام داده

نسب، الیق خویدکی، مصد ق، مصد ق  طباطبائی   نژاد،طبائی پور، طباخویدکی، شریعتی، طباطبائی، طباطبائی 

 آبادی. ای و نجم قلعه کهنه 

سی یزد، در دیگر شهرهای ایران و دیگر کشورهای جهان، اقامت دارند   امروزه برخی از خاندان مدر 

سی سریپروری می اندوزی و دانش و به دانش  سی یزد، مانند مدر  زدی  پردازند. البته برخی از سادات مدر 

د صالح اردکانی نیستند یا از سادات حسینی هستند و برخی   از سادات طباطبائی هستند؛ اما از نسل میرمحم 

سی  د صالح نیستند یا اصالً جزء سادات نیستند. هم از مدر   های یزد جزء فرزندان ذکور میرمحم 

احادیث،آیت  و  آیات  به  تمس ک  با  جامع  گفتاری  در  سی  مدر  دحسین  دالیل    هللا سیدمحم  یادکرد  از  پس 

دهد، هایی که در برخی جوامع رخ می های فرهنگی و اجتماعی و دگرگونگی مهاجرت و نقش آن در توسعه

نام می  سادات طباطبائی  نام برخی از بزرگان سلسلهٔ  نخست از مهاجرت بزرگان سلسلهٔ  آنگاه به  برد و 

سی یزد که به دیگر شهرها و کشورهای جهان کوچ کرده  وار به  کند و به گونهٔ چکیده د، اشاره می انمدر 

سی به ترتیب عبارت زندگی آنان می   اند از: پردازد؛ این گروه از خاندان مدر 

سیه(؛  1 .  2. میرزا صدرالد ین بن نصیرالد ین محمد، معروف به میرزا صدرا )ریشهٔ اصلی سلسلهٔ مدر 

سی، فرزند حاجی میرزا محمدباقر )متوف ای   . حاجی میرحسین بن  3ق(؛    1355حاجی میر ابوالقاسم مدر 

د باقر )متوف ای   د صادق )مت4ق(؛    1321میر محم  ق(؛    1339وف ای  . میرزا محمدعلی بن حاج سید محم 

دعلی )متوف ای  5 ابن میرزا محم  س  6ق(؛    1392. حاج سید علیرضا  د بن سید مرتضی مدر  . سید محم 

د بن سید محمدعلی )متوف ای  7(؛  1323)متوف ای   د بن سید حسن بن  8(؛  1381. حاج سید محم  . سید محم 

سی )سید محمود بن سید محم  9ق(؛    1345سید مهدی )متوف ای   . سید  10(؛ 1397د( )متوف ای  . دکتر مدر 



د )متوف ای   . آقا میرزا سید  12. سید ابراهیم بن حاج میرزا سید حسین؛  11(؛  1379ابوطالب بن سید محم 

سی( ) 1316علی بن سید علیرضا )متوف ای   ( 7-6: هجرت در خاندان مدر 

 

د صالح اردکانی   گذری بر زندگی عالمه میر محم 

د صالح بن حبیب  د صالح    هللاسی د محم  مه میرمحم  اردکانی و    طباطبایی طباطبایی یزدی، معروف به عال 

س الزواری االردکانی الیزدی الطباطبایی«)یا به گفتهٔ علی  :  العبد الصالح اصغر مروارید »میر صالح المدر 

ل« است که گزارش زندگی وی در  289:  اعالم الشیعه ، به نقل از  7 س او  س« و »مدر  (، مشهور به »مدر 

شجرهٔ خاندان  (؛  477-475)صص    نسل نور های بزرگان یزد از جمله کتاب:  نامه های زندگی تر کتاب بیش 

س (؛  732)ص    آینهٔ دانشوران (؛  209-206، صص  1)ج    نگاهی به تاریخ اردکان (؛  22-20)صص    مدر 

(؛ مفاخر یزد  47-44(؛ مشاهیر اردکان )صص  573)ص    نجوم الس رد (؛  326، ص  3جامع مفیدی )ج  

 شود:اختصار در اینجا یاد می و غیره وجود دارد که به  (637 -636، صص 2)ج 

هم  قمری،  یازدهم  سدهٔ  نخست  نیمهٔ  در  دصالح  )میرمحم  شاه صفی صفوی  با حکومت  - 1038زمان 

ق( در اردکان به دنیا آمد، دوران کودکی و نوجوانی وی در اردکان سپری شد. آنگاه برای ادامهٔ    1052

نیاز از استادان  واسطۀ هوش فراوان و نبوغ زیاد، خود را بی هٔ علمی هٔ یزد شد؛ اما به تحصیالت راهی حوز

پشتیبانی خوب دولت صفویه از مراکز مه م  حوزه دید و راهی اصفهان گردید که در آن موقع به  واسطهٔ 

تر علوم  آموزی از محضر عالمان بزرگ در بیشعلمی و تمد نی ایران گشته بود، وی پس از چند سال علم 

آن دوره اعم از معقول و منقول که او را در ردیف دانشمندان نامی زمان خود کرده بود، همراه دوست  

های علوم اسالمی مانند ریاضی و  خود، حکیم عبدهللا طبیب یزدی، راهی هندوستان شد و در دیگر رشته 

ن سلطنت چهار تن از شاهان  زمان بوده است با دوراهندسه به تحصیل پرداخت. »دوران زندگی ایشان هم 

ل، شاه صفی، شاه سلسلهٔ صفوی که دوران سلطنت شاه  باشد. همچنین  عباس دوم و شاه سلیمان می عباس او 

د[ صالح در هند روزگار می  زمان بوده با دوران سلطنت  گذرانیده است، هم دورانی که مرحوم میر ]محم 

در هند که همواره هندیان بر سر مسئلهٔ  شاه به نزاع می جهان  ایرانی  با شاهان  قندهار  پرداختند.«  شهر 

 ( 1، ص بررسی وضعی ت علما و روحانیون سلسلهٔ صفویه)

ق    1049را به سال    زبدة الحساب او در اکبرآباد هند )پایتخت حکومت تیموریان هند بوده است(، کتاب  

ه امیران و والیان هندوستان را جلب کرد و برای  خود شهرتی اندوخت. پس از   نوشت و بدان واسطه، توج 

واسطهٔ اوضاع آشفتهٔ هند و دربار آن راهی زادگاه  های جدید علمی شد؛ اما گویا به چندی وی صاحب دیدگاه 

خود اردکان شد. در این هنگام، امیر ابواسحاق )میرزا اسحاق بیگ یزدی( معروف به حقیقت خان، یکی  



ق در یزد    1053یرک بیگ یا صفدرخان را در سال  قویونلو که مدرسهٔ باشکوه مصل ی ماز امرای آق 

بازسازی و تعمیر کرده و بقعهٔ اسحاقی ه را در میان آن بنیان گذاشته بود، با آگاهی از اشتهار او به فضل و  

دانش که در سراسر ایران پیچیده بود، کرسی تدریسی را در آن مدرسه برایش آماده ساخت و مرجعی ت  

رسهٔ مصل ی را بر عهده گرفت و از آن پس تدریس رسمی، در آن مدرسه به  امور شرعی و تدریس در مد 

 وی و فرزندانش واگذار گردید.

ل« می  س او  س« یا »مدر  واسطهٔ او سیل خواستاران  شناسند که به از آن زمان به بعد او را به نام »مدر 

دارد: »چون به میرصالح و  اصغر مروارید بیان می علوم و حکمت، روانهٔ این مدرسه شدند. چنانکه علی 

( گفته شد.«  سی  و فرزندانشان مدر  ایشان  به  بودن واگذار شد،  س  تدریس و مدر  العبد  اوالدشان، وظیفهٔ 

 ( 289: اعالم الشیعه ، به نقل از 7: الصالح

ای به نام دروازهٔ میرصالح به خاک  وی سرانجام در اردکان درگذشت و پیکر او را در کنار دروازه 

دمفید مستوفی بافقی نوشته است گویا  جامع مفیدیرروستایی بر پایه مندرجات کتاب  سپردند. پو ، اثر محم 

( از او دو پسر  32:  اجتماعی قرن یازدهم   –نقش اوضاع سیاسی  ق زنده بوده است. )  1081وی تا سال  

د )جد  سادات مدرسی یزد( و میرزا وجیه به نام  یادگار مانده است و پس  الد ین به  های سید نصیرالد ین محم 

اکنون هم در یزد  از آن پیوسته، فرزندان و نوادگان وی سرآمد عالمان و فقیهان روزگار خود بودند و هم 

ب علوم دینی است. زندگی می   کنند و مدرسهٔ مصل ی هم کماکان محل  آموزش طال 

ضی، سرآمد بوده و به همین  از این دانشمند فرزانه که در علوم گوناگون مانند فقه، اصول، حکمت و ریا

پیدا شده که یکی   مه« نامور گردیده است، تنها دو اثر شناخته یا  ، و دیگری  زبدة الحساب دلیل به »عال 

ل ربیع   ترجمهٔ عد ة الداعی  ل  است که آن را در او  ق به پایان رسانده است؛ و نسخهٔ خطی آن    1072االو 

سی است. »کنزد آیت  د کاظم مدر  الدین ابوالعباس  ، اثر جمال عدة الداعی و نجاح الساعیتاب  هللا سید محم 

قمری تألیف گردیده و جمعی از جمله نصیرالدین    801ق( است که به سال    841-757احمد بن فهد حلی )

انصاری و نظام  د  آن را ترجمه کردهمحم  دینی،  الد ین قزوینی هم  این کتاب ارزشمند علمی،  اند. ترجمۀ 

فرهیختهٔ زمان و از نوادر  ط عالمه میر محمد صالح هم صورت گرفته است«. )اخالقی و عبادی توس

سال تدریس ایشان    20کم  ق انجام شده نشان از دست   1072که در سال    عدة الداعی (. ترجمهٔ  2:  دوران

 (31:  اجتماعی قرن یازدهم...   –نقش اوضاع سیاسی دهد. ) در حوزهٔ علمیهٔ یزد می 

ماعی زمانهٔ میرمحمد صالح، دو مقالۀ عالمانه در دست است: نخست، مقالهٔ  دربارهٔ اوضاع سیاسی اجت

اجتماعی قرن یازدهم در سفرهای مرحوم میرصالح«، از جواد پور روستایی؛ و  -»نقش اوضاع سیاسی  

د صالح بن   مقالۀ دیگر، »بررسی وضعی ت علما و روحانیون سلسلهٔ صفویه در دوران زندگی میر سید محم 



د مهدیالعابد زین  نامه(. ازجمله  زادهٔ اردکانی و فاطمهٔ افخمی اردکانی )بنگرید به کتاب ین اردکانی«، از محم 

آنکه آمده است: »میر صالح اردکانی از علمای اردکان، در دوران حکومت سلسلهٔ صفویه و در قرن یازدهم  

ادات به دلیل وجود حکومتی  گذرانیده است. در این دوران علما و روحانیون و همچنین سه. ق روزگار می 

اند. میر صالح از آنجا که هم از قشر علما و  مذهب از احترام و مناصب دولتی مهمی برخوردار بوده شیعه 

بررسی  هم از قشر سادات بوده همواره از احترام خاصی نزد مردم و حکومت برخوردار بوده است. « ) 

 (. 8:   وضعی ت علما و روحانیون سلسلهٔ صفویه... 

 اش در شهر اردکان برگزار شود. زودی همایش در بزرگداشت وی و مقام علمی ر است به قرا

 

فی زبدة الحساب   معر 

، کتابی است مختصر در علم ریاضی ات به زبان فارسی که نویسنده آن را در پنج »باب«  زبدة الحساب 

نویس کرده  الت خان پاک و چندین »بهره« نوشته و بنا به گزارش احمد منزوی، به نام شاه ابوالهادی اص

(. این کتاب طبق ماد ۀ تاریخ آن، »طالع فرخنده«،  177، ص  1، ج  های خطی  فارسیفهرست نسخه است. )

 ق به ترتیب زیر سامان داده شده است: 1049در سال 

. حساب کسور، در یک مقد مه و هفت »بهره«؛  2. حساب صحاح، در یک مقد مه و هفت »بهره«؛  1

. در بیان قواعدی که محاسب  4جهوالت به اربعهٔ متناسبه و خطائین، در سه »بهره«؛  . در استخراج م3

. در بیان مسائل جزئی ه  5افتد، در چهارده قاعده و یک »پایانه«،  را در استخراج مجهوالت بدان احتیاج می 

 ها. وپنج مسئله و پاسخ آن که ذکر آن موجب تشحیذ اذهان است، در سی 

های ایران و جهان شناخته شده است که با خوانده شدن  ی از این کتاب در کتابخانه تاکنون هفت نسخهٔ خط  

شده است، ترین نسخهٔ شناخته تنها این نسخه، کهن گردد که نه انجامهٔ نسخهٔ کتابخانهٔ وزیری یزد، روشن می 

الرساله من السواد  بلکه به خط  مؤل ف نیز بوده، زیرا وی چنین تصریح کرده است: »وقع الفراغ من نقل هذه  

د صالح بن حبیب  هللا طباطبایی، فی شهر شعبان سنه تسع و اربعین و الف  الی البیاض علی ید مؤل فه، محم 

ه به ارتباط یزدی 1049) ها با هندوستان  ( فی بلدهٔ اکبرآباد. هذه صورة خط  مصن ف«؛ احتمال دارد که با توج 

 ورده شده و به کتابخانهٔ وزیری تقدیم شده باشد. از آن دیار به یزد آ زبدة الحساب اصل نسخهٔ 

فی و کلی هٔ باب  های آن را  ها و بهره افسانهٔ حصیری، پژوهشگر، در مقالهٔ مبسوطی، این کتاب را معر 

د   برشمرده و متن کتاب را آورده و خوانندگان و پژوهندگان را با دریای دانش این اندیشمند ریاضی، میرمحم 

 ( 598-647، ص  17، ش پیام بهارستانکرده است. )نک:  صالح طباطبایی آشنا 

 زبدةالحساب اهمی ت 



تواند  ویژه تاریخ علوم در یزد، سند سودمندی است که می این کتاب از لحاظ تاریخ ریاضی ات ایران به 

های  دانیم بیشتر کتاب های مردمان یزد در راه شکوفایی علم ریاضی باشد. نیز چنانکه می بازگویندهٔ تالش 

شده است؛ اما این کتاب به نثر بسیار شیوا و رسای فارسی  ریاضی در آن دوره به زبان عربی نگارش می 

 نوشته شده است. 

ای است از سلسله مباحث ریاضی تا  طور که از عنوانش پیداست، خالصه یا گزیده همان   زبدة الحساب 

های دیگری  حلهای گذشته، راه حل قد راهزمان مؤل ف، البته مؤل ف تنها در زمینهٔ حل  یکی از مسائل ضمن ن

ه است و می نیز از خود ارائه می  ویژه حل  مسائل  رساند که وی در زمینهٔ ریاضیات به دهد که قابل توج 

 دست به دست شدهٔ ریاضی به مرحلهٔ اجتهاد رسیده بوده است. 

د باقر یزدی )عالم ریاضی(،  چنین در این کتاب، نام چند تن از دانشمندان زبدهٔ یزد مانند موالنا  هم  محم 

الد ین خسرو شاه یزدی )پزشک نامی(، نیز  الد ین علی یزدی )صاحب ظفرنامه( و خواجه قطب موالنا شرف 

 یاد شده است. 

پژوهان و تنها بر پایه نسخهٔ  کتاب نامبرده یک بار به کوشش افسانهٔ حصیری و با همکاری انجمن تاریخ 

کارو   دکتر  مجموعهٔ  در  لس موجود  دانشگاه  کتابخانهٔ  در  ) میناسیان  سوی  UCLAآنجلس  از  کالیفرنیا   )

د مهدی کاوه، در سال    1393انتشارات منشور سمیر در تاریخ   ا محم  ش این    1397ش چاپ شده بود؛ ام 

ها  ترین آن کتاب را به شیوهٔ علمی تصحیح و چاپ کرده است؛ تصحیح اخیر »دارای مزایایی است که مهم 

های روز  هایی است که این کتاب فن ی را به فرمولنوشت های متعدد و تصحیح آن، پی نسخه پس از تطبیق 

 ( 7:تبار مکتوب )  دانشگاهی تبدیل کرده است. «

 

سیان   فرزندان و آثار مدر 

د صالح اردکانی )زنده   نام   1072عالمه میر محم  د  ق( صاحب دو پسر به  های سید نصیرالد ین محم 

ق( بود. نصیرالد ین محمد هم صاحب یک پسر به    1080وجیه الد ین )متوفای    ق( و میرزا   1078)زنده  

د )میرزا صدرای کبیر، متوف ای   ق( بود و ایشان هم دارای دو پسر به    1154نام میرزاسید صدرالد ین محم 

د اخباری )زنده نام  این  ق( و سید نصیرالدین ثانی )؟( بود. اکنون فرزندان و نوادگان  1136های سید محم 

سی )با پیشوند و پسوند( سال دو پسر با نام  س و مدر  هاست در اقلیم یزد و بیرون از آن  های خانوادگی مدر 

 های گوناگون درج است. ها در کتاب حال و آثار آن کنند و شرح زندگی می 

اند  در احواالت و آثار این سلسله، تاکنون چندین کتاب مستقل نوشته شده که به ترتیب تاریخی عبارت 

سی خویدکی   تذکرة السلسله از:   سی یزد، گردآوری: سید ابوالقاسم مدر  )در شرح احوال شاعران سلسلهٔ مدر 



نگ یزد« در کتاب  های فرهق؛ بنگرید: »گنجینه   1313متخل ص به صابر یزدی، گردآوری و نگارش،  

سی  سیری در زندگانی و افکار آیت )  نسل نور (؛  302:  1، ج  یزد، یادگار تاریخ هللا حاج سید محم د مدر 

سیه ه و جمعی از بزرگان سلسلهٔ مدر  سی،  قد س سر  دکاظم مدر  شجرهٔ خاندان  ش(؛    1378، تألیف سید محم 

س س مصد ق، ویرایش نهم،  مدر  دصادق مدر   ص، قطع رحلی(.   980ش، در    1394  )گردآوری: سید محم 

 

س مصل ی نامهٔ آیت شجره د مدر   هللا سیدمحم 

س مصل ی و مربوط به آیت برای نمونه، سلسله نسب یکی از شاخه  سی یزد با نام مدر  هللا  های سادات مدر 

س مصل ی آورده می  د مدر  نامهٔ پایانی این  شجره ها به شود؛ و خوانندگان برای آگاهی از دیگر شاخه سیدمحم 

 گفتار بنگرند. 

د بن آیت آیت  د بن سید مرتضی بن آیت هللا سید احمد بن آیت هللا سید محم  د اخباری  هللا سیدمحم  هللا سید محم 

د بن آیت بن آیت  د میرزا صدرا کبیر بن نصیرالد ین محم  دصالح  هللا میرزا سید صدرالدین محم  هللا میر سید محم 

الد ین بن یوسف  الد ین بن رضی بن شمس العابدین بن نظام هللا اردکانی بن زین ب اردکانی بن حبی الد ین بن عز 

د بن عالءالد ین مرتضی بن صدرالد ین بن   د بن محم  د بن ثابت محم  د بن سید مرتضی بن ثابت محم  بن محم 

بن علی بن حمزه بن سیدطاهر ابن   الد ین بن احمد بن عبادالد ینالد ین ابن ابوالمجد فتوح الد ین بن شهاب کمال

د ابن احمد رئیس بن ابراهیم غمر ابن حسن   د بن امیر احمد ابن امیر محم  ابوالحسین علی بن ابوالحسن محم 

 الس الم(. طالب )علیهم مثن ی ابن االمام الحسن بن امیرالمؤمنین علی بن ابی 

 

سی یزد   افراد نامی سادات مدر 

شود تا نامی از  د برخی از ناموران این سلسله به گونهٔ موجز پرداخته می در این گفتار کوتاه به یادکر

 آنان به یادگار در تاریخ بماند. 

س یزدی قلعه کهنه هللا ترین بزرگان سلسلهٔ مدرسی، آیت . از نامی 1 ای  العظمی میرزا سید محمدعلی مدر 

س بزرگ«   1193-1265) است که از زمان ایشان  ق( فرزند سید محمد بن مرتضی و معروف به »مدر 

ز، فقیهی سرآمد، قاضی  سی، بدین خاندان اطالق شدند. »این بزرگوار، مجتهدی مبر  ای  بود که لقب مدر 

ای پرتالش، خط اطی زبردست و در یک کالم،  عادل، خطیبی سخنور، ادیبی ماهر، شاعری توانا، نویسنده

های مختلف علمی و هنری و نابغه و یگانه در  ه سرآمد عالمان و هنرمندان بنام یزد، بلکه ایران در زمین

سیهقرون اخیر بود.« ) تمامی در یزد گذرانید و در آغاز جوانی  ( وی تحصیالت خود را به 4:  سلسلهٔ مدر 

های علمیه همه او  در بسیاری از »فضایل و کماالت علمی و هنری و اخالقی« سرآمد بود. چنانکه حوزه 



دار بود؛ و در  ها امامت و اقامهٔ نماز جمعه را در مسجد جامع کبیر عهده ل شناختند. وی ساخوبی می را به 

کرد.  های زیبای او زبانزد همگان بود. وی در اشعارش به »حیران« و »وامق« تخل ص می آن زمان، خطبه 

 از او اشعار عارفانهٔ روح بخشی برجای مانده است که از آن جمله است: 

 هوشم ز یک کرشمه چنان برده ساقی از  

 که گشته هستی خویش از نظر فراموشم 

 چه چشم بود خدایا که طرفة العینی 

 ببرد هوشم و بگذاشت مست و مدهوشم 

 چو حلقه چشم ز در برندارمت ز صفا 

 ای است در گوشم هات کمیْن حلقه که لطف 

 متاع اگر دو جهان است، نیم جو نخرم  

 بهای اگر همه جان است، باز نفروشم 

 خواهم بخت خود نمی جز وصال تو از  به 

 کوشم به غیر عهد تو در عهد کس نمی 

 ( 559: بذکر علماء یزد  نجوم الس رد )

س آثاری برجای مانده است. وی بعد از  ق از   1265سال عمر پربرکت در شعبان  72از مرحوم مدر 

به خاک  الس الم، نزد آرامگاه هود و صالح  دنیا رفت. پیکرش را به نجف اشرف برده و در قبرستان وادی 

 ( 625 - 623: مفاخر یزد سپردند. )بنگرید: 

س طباطبایی، فرزند آیت آیت  .2 س یزدی به سال  هللا هللا سید حسن مدر  العظمی میرزا سید محمدعلی مدر 

مه   1223 ای در فقه و اصول است، با تیزهوشی و فهم بسیار و رغبت  ق در یزد به دنیا آمد. »ایشان که عال 

اکثر کماالتش را از پدر فرزانه و  وافری که در فراگیری ع لوم داشت، به تحصیل روی آورد و تقریباً 

سیه دانشمند خود در یزد فرا گرفت.« ) (؛ سپس راهی نجف اشرف شد و از روحانیان آن  6:  سلسلهٔ مدر 

وری از  های فراوان برد. پس از بهره دیار مانند شیخ محمدحسن نجفی، مشهور به »صاحب جواهر« بهره 

ماء و گرفتن اجازهٔ روایت از صاحب جواهر به پیشنهاد او دو کتاب نوشت که اکنون نزد خاندان  محضر عل

 مدرسی موجود است. 

های ذیل  توان به کتاب االسالم رشتی همدم شد. از آثار او می ازآن به اصفهان رفت و با حجت وی پس 

مرجع  جلد(؛    5، تألیف عالمه حلی؛ در  شرایع...)شرح    شوارع السالم فی شرح شرایع االسالم اشاره کرد:  



)در ابواب نحو(؛ همچنین برخی از مسائل اصولی مثل استصحاب و غیر آن را نوشته است. وی    العوام

 ادیبی زبردست و شاعری توانا بود. 

س طباطبایی در رمضان  آیت  سالگی به دست گروهی از اشرار    37ق در سن    1261هللا سید حسن مدر 

ر داغدارش اشعاری را به عربی و فارسی در سوگ او سرود؛ و بنا بر وصیتی که کرده  به قتل رسید و پد 

  مفاخر یزد ؛ 267: بذکر علماء یزد  نجوم الس رد بود، پیکر پاکش به عتبات برده شد و در آنجا دفن گردید. ) 

2 :633-634 ) 

س  هللا آیت   -3 سی طباطبائی حسنی یزدی معروف به مدر    - 1316بزرگ )العظمی میر سید علی مدر 

متکل می خبیر،  1264 مجتهدی خردمند،  نامور،  فقیهی  فرزانه،  عالم  »این  علیرضا.  سید  حاج  فرزند   .)

نویسنده  توانا،  )شاعری  بود.«  روزگار  نوادر  از  و  عابد  زاهدی  ماهر،  خوشنویسی  پرتالش،  سلسلهٔ  ای 

سیه  (. 7: مدر 

سالگی اجازۀ  در سنی کمتر از سی ق    1292وی از هوشی سرشار برخوردار بود؛ چنانکه در سال  

ای که  اجتهاد خود را از استاد فرزانهٔ خویش، حاج شیخ جعفر کرمانی دریافت کرد. همچنین به سبب عالقه 

ها برد و موفق به کسب اجازۀ اجتهاد  اندوزی داشت، راهی نجف شد و از بزرگان آن دیار بهره به دانش 

 دیگری شد. 

اند: هرگاه بر مرکب هم  دانسته و در وصف تالشش در راه علم نوشته های متعد د  »او را صاحب کرامت 

سیه ماند.« )شد، از مطالعه و تفکرات علمی غافل نمی سوار می  ( او شاعری توانا بود و با  7:  سلسلهٔ مدر 

 های »شایق« و »مشتاق« اشعاری از خود به یادگار گذاشته است. تخلص 

سوی یزد در طبس از دنیا رفت و در صحن امامزاده  به مدرس بزرگ در راه بازگشت از مشهد مقدس  

هم  وی  آرامگاه  و  شد  سپرده  خاک  به  دیار  آن  )ع(  موسی  بن  علمی  حسین  آثار  است.  زیارتگاه  اکنون 

 مانده از وی به این قرار است: برجای 

تقادات؛  در اع   الهام الحجةسبزواری؛    کفایة االحکام در شرح    وقایة شهید؛    الفی ه در شرح  مقاصد العلیة  

؛  رساله در زوال حق تحجیر به زوال آثار تحجیر؛  تباهی زمانعال مه؛ رساله    ارشاد در شرح    ذخیرة المعاد 

. از اشعار  دیوان مشتاق یزدی ؛  رساله در حجی ت اجماع من حیث االجماع؛  ای در علت و معلول رساله

 زیبای وی این رباعی دلنشین خواندنی است: 

 ستن روی دریا ببا باد، پلی به 

 با تیشهٔ شیشه سنگ را بشکستن 

 با پای شکسته بر مناره جستن 



 بتوان؛ اما نتوان دهان مردم بستن 

سیه )  ( 630- 628: 2مفاخر یزد ؛ 7:  سلسلهٔ مدر 

به لب  هللا آیت   .4 سی معروف  سی لب خندقی؛ میرزا سی د علی مدر  العظمی حاج میرزا سی د علی مدر 

سی کوچک،   د صادق. مادر ایشان بانو بی خندقی و مشهور به مدر  بی فاطمه، مشهور به  فرزند سید محم 

سی )هللا بی آغا«، فرزند آیت »بی   ق( است. 1265العظمی میرزا سی د محمدعلی مدر 

سی در سوم شعبان  آیت  زمان با شب والدت امام حسین )ع( در شهر یزد متولد شد؛ ق هم   1283هللا مدر 

ی یزد و در محضر آیات  و پس از پرورش در خانوادهٔ علم   و تقوا، مقد مات و سطح را در مدرسهٔ مصال 

( بزرگ  س  مدر  علی  سی د  میرزا  به »شیخ مرتضی«    1316آقا  معروف  سی  مدر  مرتضی  سی د  آقا  ق(، 

د ابراهیم الری )معروف به حاج آخوند طزرجانی )  1333) ق( فرا گرفت.    1350ق( و حاج مال  محم 

ه حدود هجده سال داشت، رهسپار عتبات عالیات گردید و در حوزهٔ علمی هٔ  کق درحالی   1300سپس در سال  

د کاظم طباطبایی یزدی )نجف از درس    1337-1247های استادان بزرگی چون حضرات آیات آقا سی د محم 

د کاظم خراسانی )  ق( و حاج میرزا سی د حسین خلیلی تهرانی حضور یافت.   1329-1255ق(، آخوند محم 

ا شد و در حوزهٔ پررونق آنجا،  د سالی توق ف در نجف و برای بهره وی پس از چن وری بیشتر عازم سامر 

ق(، حاج شیخ    1355-1276ضمن دوستی و مباحثه با آیات ارجمند حاج شیخ عبدالکریم حائری میبدی )

د طباطبایی فشارک  د شیرازی، در محضر درس حضرات آیات آقا سی د محم  د حسین طبسی و آقا محم  ی  محم 

تی شیرازی شرکت جست. آیت  هللا آقا ضیاء عراقی گفته بود: »در میان تالمذهٔ  و حاج میرزا ابراهیم محال 

د فشارکی، میرزا سی د علی یزدی لب خندقی بود که استاد موقع حرکتش   سی دنا االستاد مرحوم آقا سی د محم 

 ( 110: آینهٔ دانشوران سوخت.« ) وی را با اشک بدرقه کرد و از جدایی او به هنگام بازگشت به ایران

د حسن شیرازی )میرزای  هللا همچنین مد ت شش سال از حوزهٔ درس پرفیض آیت  العظمی حاج میرزا محم 

بحث وی آیات عظام حاج میرزا حسین نائینی  ق( در سامرا بهره برد، رفقای هم   1312-1230بزرگ( )

د تقی شیرازی )میرزای دوم  1276-1355) (، حاج شیخ هادی بیرجندی بودند. مد ت  ق( و میرزا محم 

 اند. اقامت وی را در عتبات یازده سال نوشته 

سالگی به زادگاه    28ایشان در زمان مرجعی ت آخوند خراسانی و پس از کسب کماالت دینی و معنوی در  

بود، نوبت    باره گفته بود: »اگر میر سی د علی در نجف مانده هللا حائری میبدی دراین خود یزد بازگشت. آیت 

 ( 427: نسل نور رسید.« ) العظمی آقا سی د ابوالحسن اصفهانی( نمی هللا به سی د ]یزدی[ و مرجعی ت او )آیت 

ی صفدرخان )بقعهٔ اسحاقی ه( مشغول شد.   وی در یزد به اقامهٔ جماعت و تدریس در مسجد مدرسهٔ مصال 

حوزهٔ درسی وی بسیار پررونق بود و در آن علمایی چون حاج شیخ غالمرضا فقیه خراسانی، آقا شیخ  



د کازرون  1368غالمرضا ابرندآبادی )متوف ای   سی، امیر محم  د مدر  د  ق(، حاج سی د محم  ی، آقا میرزا محم 

 سریزدی، آقا سی د هاشم نجفی، فرزندان خودش و غیره حضور داشتند. 

به  بود،  از مراجع بزرگ  اینکه  با  دخالت نمی وی  در هیچ امری  تدریس  درآمد  جز  و از طریق  کرد 

حال نقش وی در خنثی کردن توطئه انجمن والیتی و  برد. بااین مختصر کشاورزی روزگار را به سر می 

ای قوی، حوزهٔ درسی سرشار، قوهٔ استداللی  التی و تحریم تنباکو انکارناپذیر است. ایشان دارای حافظه ای

توأم با زهد و پارسایی بود. خانه  ورجوع  اش از دیرباز پناهگاه مردم و محل  رفع قوی و زندگانی سادهٔ 

. وی با اینکه حوزهٔ درسی پرباری  آباد را نیز بدین دلیل بدو سپرده بودند مشکالت شهر بود. تولیت آب وقف 

 داشت و شاعری زبردست بود، موف ق به تألیف اثری نگردید.

م )عاشورای حسینی(   زمان با شب شهادت  ق هم   1364سرانجام این عالم فرزانه در اواخر شب دهم محر 

د حسن آخوند کرباسی به دیدار    جد ش سی دالش هدا )ع(، پس از مختصر وصی ت خصوصی با آقا شیخ محم 

ای باشکوه که  جنازه وسیلهٔ آخوند کرباسی غسل داده شد؛ و پس از تشییع حق شتافت؛ و بنا بر وصی تش به 

خود عاشورایی دیگر بود، در میان غم و اندوه و سوگواری مردم یزد در جوار بارگاه امامزاده جعفر یزد  

ربی و دیگری به فارسی در فوت ایشان  هللا فرساد یزدی دو ماد ه تاریخ یکی به عبه خاک سپرده شد. آیت 

 سروده است: 

 بگفت از پی تاریخ با یکی، فرساد 

س شد ز دست، مسئله   آموز صد مدر 

سی، قم،  نسل نور ) د کاظم مدر  د کاظمینی، قم،  تندیس پارسایی؛  1378: سی د محم  آینهٔ  ؛  1379: محم 

د حسین منشی : مزادهسفرنامهٔ منشی ؛  1372: علیرضا ریحان یزدی، قم،  دانشوران  ؛  1371زاده، یزد،  حم 

سی؛  نجوم الس رد  د شریف رازی، قم، ج  گنجینهٔ دانشمندان: سی د جواد مدر  ه ؛  7: محم  د شریف  آثار الحج  : محم 

 (. 2رازی، قم، ج 

ش(.    1334نقی معروف به صدر االطب اء )متوفی  میرزا سید علی مدرس ابن حاج میرزا سید علی   -5

ذوق سلسله مدرسی ه است. گرچه در یزد به دنیا آمده بود؛ اما تا پایان  عران خوش وی از پزشکان نامی و شا 

رسان مردم آن دیار بود. سرانجام  های زیادی را در پیشهٔ طبابت یاری عمر در خراسان باشنده شد و سال 

 ش درگذشت. 1334در سال 

ل هزار بیت شعر برجای  کرد و از او دیوانی خط ی شامصدر االطب اء در شعر »صدرایی« تخل ص می 

 مانده است. غزل زیر سرودهٔ اوست: 

 ز اشِک چشم و خوِن دل، سحر، غسل و وضو کردم 



 سر تسلیم بر زانو نهادم، حق  و هو کردم 

 جستم تماشای جهان کردم، ندیدم آنچه می 

 رو گشتم، ز هر جا جستجو کردم به هرکس روبه 

 بین ز اقوام و ز بیگانه ندیدم دوستی خوش 

 رو کردم فتهٔ حیران به این غم روبه دِل آش

 ز ترس محتسب باری، ز بیم شیخ دون آری 

 مِی دیرینه از ساغر، پیاپی در سبو کردم 

 صبری تابی و بی دریدم پیرهن از تن، ز بی 

 دانم چرا اینک عبث کوک و رفو کردم نمی 

 شبی خوابی  صدرایی« به خواب هرگز ندیدم همچو » 

ر آر  زو کردم من این رؤیای صادق را مکر 

 ( 421-422:  نسل نور )

سی قوامی )  -6 ش(؛ ملق ب به »حشمت الشریعه«؛ و معروف به »خانم    1369-1278حاجیه فاطمهٔ مدر 

سی بود. »این بانوی  سلطان«؛ فرزند میرزا سید محسن طبیب )قوام  الحکماء( و همسر سید ابوطالب مدر 

ای  فامیل بود.« وی با حافظۀ سرشار خود گنجینه هنرمند، ادیب و شاعر، در پرتو فضل و کمال خود شهره  

 از اسرار خاندان مدرسی و بلکه تاریخ یزد بود. 

او که در زندگی مشترک خود دارای فرزندی نشده بود، حدود سی سال پس از درگذشت همسر خود  

ا زندگی به  تنهایی نگرفت؛ زیرا حسن سلیقه، ذوق ق تنهایی زندگی کرد، »ام  ویم  اش هرگز رنگ و بوی 

های هنری متعدد، به همراه رعایت آداب معاشرت، بسیاری از دوستداران ادب و هنر را  شعری و بهره 

وآمد بسیاری از اقوام و خود او نیز  اش در تهران محل رفت سوی وی جلب کرده بود. خانه مسکونی به 

که داشت، تقریرات    ( وی به دلیل خط زیبایی 446:نسل نورراهگشایبرخی از مشکالت زندگی آنان بود. «) 

 درسی همسرش را در نجف که از درس بزرگانی چون نائینی و آقا ضیاء برگرفته بود، بازنویسی نمود. 

ای که  از کارهای نیک وی اهدای کتابخانهٔ شخصی همسرش به کتابخانهٔ مسجد اعظم قم است؛ کتابخانه 

پیکر پاکش پس از تجلیل و تکریم فراوان  ها و آثار بزرگان بوده است.  نوشته دربردارندهٔ بسیاری از دست 

های اوست که به  در بخش عمومی قبرستان بقیع شهرستان قم به خاک سپرده شد. شعر زیر یکی از سروده 

سی سروده است:   مناسبت تولد دختر یکی از اعضای خاندان مدر 

 نسب دیدم به حجره، دخترکی هاشمی



 کز پرتو رخش شب تارم سپید شد 

اص بحر   لطف و کرم بانگ زد که هان غو 

ی دگر ز زهرهٔ زهرا پدید شد...   ُدر 

 ...الخ 

- 445: نسل نور زودی انتشار یابد. ) دیوان اشعار وی در اختیار برادر زادگان اوست، امید است که به 

448) 

سی بود که در  آیت   -7 سی، فرزند میرزا محمدعلی، از بزرگان سلسلهٔ مدر  هللا حاج سید علیرضا مدر 

ق در یزد به دنیا آمد. وی سطوح علوم حوزوی را نزد استادان بنام حوزهٔ علمیه یزد، حضرات    ۱۳۲۹سال  

سی فرا گرفت و برای   سی و حاج میرزا آقا مدر  س باغ گندمی، میرزا سید احمد مدر  آیات سید حسین مدر 

نجف رفت و پای درس  ازآن به  ها برد. پس اندوزی راهی قم شد و از محضر بزرگان آنجا بهره ادامۀ دانش

بزرگانی چون شیخ ضیاءالدین عراقی و سید ابوالحسن اصفهانی نشست. وی با تجلیل و احترام تمام اجازاتی  

 را از استادان نجف دریافت نمود. 

سی پس از اتمام تحصیالت به یزد آمد و منصب تدریس و امامت را در مدرسهٔ مصلی به عهده   مدر 

ی برقرار  ها و  گرفت و به احیای خرابی  موقوفات آن اقدام کرد و برای طالب علوم دینی شهریه و مقرر 

 (411: نسل نور نمود. وی در زمان خود موقعی ت علمی و اجتماعی ممتازی داشت. )

نظیری در مدرسهٔ مصل ی بنا بر  ق درگذشت و پیکرش را پس از تشیع کم   ۱۳۹۳سرانجام در رمضان  

 ( 652-650: 2، مفاخر یزد شیخان به خاک سپردند. )  سفارش خودش به قم برده و در قبرستان 

سی، فرزند آیت  -8 ق در نجف اشرف در    1324هللا میرزا سید محمد. او به سال دکتر سید محمود مدر 

س یزدی به دنیا آمد. وی با اینکه در رشتهٔ پزشکی ادامۀ تحصیل داد؛ اما عشق و   خاندان روحانی مدر 

بود  وجودش  در  روحانیت  به  آیت عالقه  با  قم  علمیۀ  حوزۀ  بنیان  آغاز  از  ایشان  شیخ  هللا .  حاج  العظمی 

تقلید   بزرگان و مراجع  علمیه، طالب،  به حوزهٔ  توان خود  در حد  داشت و  عبدالکریم حائری همکاری 

سی با دختر آیت  هللا سید  خدمات شایان و صادقانه انجام داد و مورد اعتماد تمام مراجع تقلید بود. دکتر مدر 

 د طباطبایی از رهبران مشروطه ازدواج نمود. محم  

های فاطمی و سهامی ه را به عهده  سال ریاست بهداری قم و نیز سرپرستی بیمارستان   ۲۵او بیش از  

سی در دورۀ بیستم  داشت و خدمات ارزنده ای را به بهداشت و درمان ساکنان این شهر نمود. دکتر مدر 

ردم قم بود؛ اما به دلیل مخالفت دستگاه پهلوی به مجلس، راه پیدا  گذاری مجلس شورای ملی نماینده مقانون 

 نکرد و ناچار به استعفا شد. 



ش پس از عمری خدمت و تالش در تهران درگذشت و پیکرش در    ۱۳۵۶سرانجام وی در اردیبهشت  

 ( 521-518: نسل نورمقبرهٔ طباطبایی واقع در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی به خاک سپرده شد. ) 

د ) آیت  -9 سی، فرزند سید محم  ق( در خانوادهٔ علم و فضیلت   ۱۳۸۸ - ق  ۱۲۹۵هللا میرزا سید احمد مدر 

س که  های نوجوانی در محضر پدر بزرگوار خود آیت به دنیا آمد و پس از گذراندن سال  د مدر  هللا سیدمحم 

ید حسین مدرس باغ  هللا آقا سهای آیت از روحانیان برجسته بود، کسب فیض کرد. وی همچنین از درس 

های  ها برد و اجازهٔ اجتهاد از ایشان دریافت کرد. سال هللا سید یحیی موسوی بهره اللهی و آیت گندمی، آیت 

گیری  های سخت زیادی در »َمدرس« مدرسهٔ مصلی بنا بر سن ت اجدادی به تدریس مشغول بود و در سال 

 یس را حتی با یکی دو شاگرد رها نکرد. های علمیه بسته بود، تدردورهٔ رضاشاه پهلوی که حوزه 

شاگردان بسیاری در مکتب علمی و اخالقی او درس دین و اخالق را فراگرفتند که برخی از آنان بعدها  

های نجف، قم، یزد قرار گرفتند. ایشان بر بسیاری از روحانیان و  در ردیف مراجع و مجتهدان بنام حوزه 

سی، شیخ جالل آیت بزرگان یزد حق  استادی دارد از جمله   د محقق داماد، سید علیرضا مدر  الدین  هللا سید محم 

د صدوقی. وی ابتدا در مسجد مدرسهٔ مصل ی و سپس مسجد بیاق خان بازار   علومی، و شهید حاج شیخ محم 

افادات خود   تا پایان عمر در مسجد فرط در سه وقت امامت جماعت داشت و مردم را از  آنگاه  یزد و 

 رد.کور می بهره 

ق دعوت حق را اجابت    ۱۳۸۸سال عمر پربرکت زاهدانه و عالمانه، در سال    ۹۳این بزرگوار پس از  

گفت و پس از تشییع باشکوهی در یکی از حجرات امامزاده جعفر )ع( یزد به خاک سپرده شد. از ایشان  

سی و مرحوم آقا د مدر  سی.    دو فرزند عالم و عامل باقی ماند: مرحوم حاج میرزا سید محم  سید جواد مدر 

سیه ) سی(. ؛ پایگاه جامع دفتر آیت 12:  سلسلهٔ مدر  دکاظم مدر   هللا حاج سید محم 

س مصلی )آیت  -10 د بن سید احمد مدر  ش( از بزرگان و زه اد و از   ۱۳۷۷  - ۱۲۹۶هللا حاج سید محم 

سی در یزد دیده ب نمونه  ه جهان گشود و پس از  های خدمت به مردم بود. وی در خانوادهٔ علم و تقوای مدر 

گذراندن دروس مقد ماتی سطح و حوزه نزد عالمان نامی یزد، راهی قم شد و از بزرگانی چون آیات عظام  

دتقی خوانساری کسب فیض کرد. پس از آمدن به یزد به مدت   د همدانی و سید محم  سال    35میرزا محم 

س در بقعهٔ اسحاقیه مدرسهٔ مصل ی برای طالب د به  نمود. همچنین  ر سطوح گوناگون تدریس می عنوان مدر 

ز تدریس در رشتهٔ منقول را دریافت کرد. 1318در   ش مجو 

س مصلی در تابستان آیت  د مدر  ها با گرم شدن هوا حوزهٔ درسی خود را به طزرجان  هللا حاج سید محم 

نیان کرده بود، به  برد و با استفاده از مدارس علمیه که برخی را خود توسعه داده و برخی را خود بمی

سال طول کشید. وی در کنار تدریس، به امامت    ۲۵پرداخت که این مجاهدت عالمانه نزدیک به  تدریس می 



داد و برای طالب  جماعت و ارشاد مؤمنان در مسجد فُرط هم مشغول بود. وی در یزد به طالب شهریه می 

ی می  فرستاد. یزدی در مشهد و قم و نجف نیز شهریه و مقرر 

های انقالب در کنار امام خمینی )ره( یکی از یاوران ایشان در یزد و  هللا مدرسی با نخستین »جرق هت آی

د صدوقی بود. وی ستون محکمی برای انقالبیون مسلمان بود. در  از همراهان جدی آیت  هللا شهید شیخ محم 

و   رزمندگان  با  ایشان  همراهی  و  پشتیبانی  هم  ایران  علیه  صدام  تحمیلی  و  جنگ  ستودنی  بسیجیان 

سیه ناشدنی است. «)فراموش  ( 13: سلسلهٔ مدر 

نماز باران در سال  های زیبا و به از جلوه  ش است که پس از آن،    ۱۳۳۹یادماندنی زندگی او، اقامهٔ 

ش به امامت جمعهٔ احمدآباد )حومهٔ شرقی    1358باران شدیدی بر سر مردم کویر جاری شد. وی در سال  

سی پس از سال و به مدت بیست سال این سمت را بر عهده داشت. آیت   یزد( یزد منصوب شد  ها  هللا مدر 

آفرین تسلیم نمود  ش در تهران جان به جان  ۱۳۷۷مجاهدت و تدریس و عبادت و خدمت به مردم در اسفند  

 . و پیکر پاکش با تجلیل در قم و یزد تشییع گردید و در جوار امامزاده جعفر )ع( یزد به خاک سپرده شد 

دحسین است، بر روی سنگ قبر وی حک شده است:   شعر زیر که سرودهٔ فرزند بزرگشان، سید محم 

 زینت محراب و زیب مجلس روحانیان 

 دریغش حشمت از دریا گرفت... آن که لطف بی 

 ...الخ 

دکاظم از عالمان دینی هستند. دو تن از فرزندان ایشان به نام  دحسین و سید محم   های سید محم 

سیه ) سی( ؛ پایگاه جامع دفتر آیت 12-16:  سلسلهٔ مدر  دکاظم مدر   هللا حاج سید محم 

سی، فرزند آیت آیت   -11 سی )هللا میرزا سید جواد مدر  ش(، در    ۱۳۷۷  -ق    ۱۳۴۴هللا سید احمد مدر 

ابتدایی و سال  ای سراسر علم و تقوا و فضیلت پا به عرصۀ وجود گذاشت و پس از گذراندن دورهٔ  خانواده

 سوم دبیرستان به فراگیری علوم حوزوی پرداخت. 

وی مقد مات و بخشی از سطح را در مدرسهٔ مصالی یزد، نزد پدر بزرگوار خود و حضرات آیات شیخ  

د وامقی آموخت. پس  ق راهی قم شد و دورهٔ سطح را در    ۱۳۶۴ازآن در سال  احمد علومی و سیدمحم 

هللا کمالوند، سید رضا بهاءالد ینی و سید ابوطالب  د ین مرعشی نجفی، روح محضر حضرات آیات سید شهاب ال

آیات عظام سید حسین بروجردی، سید   آنگاه در حوزهٔ درس خارج فقه و اصول  پایان برد.  به  سی  مدر 

د محقق داماد حاضر شد.  محمدرضا گلپایگانی و سید محم 

سی به دلیل استعداد سرشاری که داشت، ه آیت  مواره از دبستان تا باالترین دروس حوزه مورد  هللا مدر 

ه ویژۀ استادان خود بود. وی پیوسته در بحث  های دینی حوزه حضوری فع ال داشت. ازجمله کسانی که  توج 



آنان مباحثه می وی در سال  با  امام  های سکونت در قم  آیات شیخ جعفر سبحانی،  کرد، عبارت بودند از 

دتقی ستوده، صلواتی، سید علی زادهٔ بروجهللاموسی صدر، آیت  سی( و سید  ردی، محم  محمد شریعتی )مدر 

دی.   ابوالفضل میرمحم 

های گوناگون مشغول شد. دستاورد  ایشان پس از بازگشت به یزد به تدریس و پژوهش و نگارش کتاب 

ثاری است  غیراز تربیت شاگردانی که اکنون از بزرگان یزد هستند. تألیف، تحقیق و چاپ آها به این تالش 

 آید: ها می که نام برخی از آن 

د بن حسن فاضل هندی(؛    بینش، غرض آفرینش.  2روی(؛  )میانه   آهنگ اقتصاد .  1 سائل  .  3)اثر: محم  الر 

نوروز   -6)اثر: مصالیی(؛    نقدی بر مثنوی .  5؛  بذکر علماء یزد  نجوم الس رد . 4؛  البهی ه فی القواعد الفقهیه

 . در تاریخ و اسالم 

سی عالمی ساده   هللا »آیت  خرداد   ۱۵زیست و فروتن بود... و از آغاز نهضت اسالمی و در  سید جواد مدر 

به رهبری امام خمینی قدس سره، از حامیان جد ی نهضت امام بودند و با مشارکت فعال در مبارزات،    ۱۳۴۱

سیه بخشیدند. « ) نهضت اسالمی را عمق و وسعت می   ( 19: سلسلهٔ مدر 

درضا، سید محمدعلی )هردو از عالمان دینی( و دکتر    از ایشان سه فرزند  به جا مانده است: سید محم 

 سید مهدی که هر سه افراد فاضل و منشأ آثار دینی و علمی هستند. 

سی در سال  سرانجام آیت  ش دار فانی را بدرود گفت و پیکر ایشان پس از تشییع باشکوهی    ۱۳۸۷هللا مدر 

سیهفر )ع( یزد به خاک سپرده شد. )های امامزاده جعدر یکی از رواق    مفاخر یزد ؛  19-17:  سلسلهٔ مدر 

2 :647-649 .) 

سی یزدی،آیت   -13 درضا مدر  سی در سال  فرزند آیت   هللا سید محم  ش در شهر    1334هللا سید جواد مدر 

روحانی بودند  ای  ای متدی ن و اهل علم به دنیا آمد. خاندان مادری وی نیز از خانوادهیزد و در میان خانواده 

 گیری شخصی ت مدرسی سهم بسزایی داشته است. که در شکل 

در آغاز به دبستان و سپس دبیرستان راه یافت، و در کنار دروس دبیرستان، برخی از دروس مقدمات  

ازآن با اشتیاق فراوان درس حوزه را در مدرسه مصلی آغاز کرد و پس از  حوزه را نیز فرا گرفت. پس

ها از خرمن علم و عمل آنان  مت کرد و به محضر استادان بسیاری شرفیاب شد و سال مد تی به قم عزی

ها به تحصیل دروس مرسوم حوزوی بسنده نکرد و در کنار آن به دروس نجوم،  خوشه چید. او در این سال 

های فلسفه و کالم و  های خارجی پرداخت و در رشته هیئت، فلسفۀ غرب و اقتصاد و نیز فراگیری زبان 

نمود. وی با پایان یافتن  فسیر و حدیث نیز کتب بسیاری را مطالعه کرد و در این دروس نیز شرکت می ت

های  دروس دورۀ سطح، به درس خارج استادان برجسته حوزهٔ علمیهٔ قم راه یافت و به همراه آن، در درس 



گاهی را رها نکرد.  گاه مطالعهٔ دروس جنبی و دروس دانشفلسفه و کالم نیز حضوری جد ی داشت و هیچ 

 برد تا علم خویش را به زیور عمل بیاراید. ها از محضر استادان اخالق نیز استفاده میاو در این سال 

هللا مدرسی که غالب دروس مقد مات و بخشی از دروس سطح را در محضر پدر خود فرا گرفته  آیت 

نیز در این مقطع بهره برد. وی دروس  ش که به قم آمد، از استادان متعد د دیگری    1351بود، پس از سال  

نیز آیت زاده آملی آموخت و در دروس فلسفۀ آیت هللا حسن هیئت و عرفان را نزد آیت  هللا  هللا مطهری و 

جوادی آملی شرکت جست، در این زمینه نیز از استادان دیگری بهره گرفت. برای فراگیری دروس خارج  

های متمادی به  هللا شیخ کاظم تبریزی حضور یافت و سال فقه و اصول ابتدا مدتی در درس مرحوم آیت 

که این دو عالم فرزانه را  طوری دروس آیات عظام حسین وحید خراسانی و میرزا جواد تبریزی رفت؛ به 

هللا  هللا شیخ مرتضی حائری، آیت توان استادان اساسی او دانست. البته او از استادان دیگری همچون آیت می

دتقی بهجت از جنبه هللای و آیت میرزا هاشم آمل  های گوناگون استفاده کرد.العظمی محم 

سی در سالیان عمر خود تاکنون فعالیت  های بسیاری را در عرصهٔ علم و فرهنگ به انجام  استاد مدر 

های گوناگون علمی است. ویژگی این  ها تألیف کتب و مقاالت فراوان در عرصه رسانده است. از جملهٔ آن 

ای  های نخستین تحصیل، به امر تدریس نیز اهتمام ویژه نگری است. وی از سال وزآمد بودن و ژرف آثار، ر

داشته است، او که بارها دروس دورۀ مقد مات و سطح را تدریس کرده، در مؤسسهٔ در راه حق به تدریس  

بدایة  های  به تدریس کتاب   فلسفهٔ تطبیقی، فلسفهٔ اخالق و علم اقتصاد اشتغال داشته است. در زمینهٔ فلسفه نیز

های مختلف تدریس کرده و روزگاری نیز  پرداخته است. او مد تی نیز در دانشکده  شرح منظومهو  الحکمه

به تدریس در مؤسسه باقرالعلوم پرداخته است. وی از جمله همکاران و مؤلفان کتب دفتر همکاری حوزه  

لیه تأسیس بوده است. آیت و دانشگاه در سال  سی از سال  های او  ابتدا تدریس خارج اصول و    1372هللا مدر 

چندی بعد خارج فقه را آغاز کرده است؛ در بخش فقه نیز این تدریس ادامه داشته و از این رهگذر، طالب  

 اند.و فضالی بسیاری تربیت شده

نگهبان  زمان از فقهای شورای  پردازند و هم اکنون در قم حضور دارند و به تربیت طالب میایشان هم 

سین حوزهٔ علمیه نیز هستند. )تلخیص: پایگاه اطالع  رسانی  قانون اساسی و همچنین از اعضای جامعهٔ مدر 

 حوزه( 

س مصل ی، فرزند آیت آیت   -14 دکاظم مدر  سی. وی در دهم  هللا حاج سید محم  د مدر  هللا حاج سید محم 

آمد،  پر( در خاندان علم 1340ش )در شناسنامه، مرداد    1340فروردین   دنیا  به  یزد  سی شهر  ور مدر 

وارد حوزهٔ علمیهٔ قم شد و به تحصیالت    ۱۳۵۴دروس مقدماتی را در همین شهر گذراند. آنگاه در سال  

ترین استادان پرداخت و با گذراندن دورهٔ مقد ماتی و سطح نزد آیات اعتمادی، ستوده،  علوم دینی نزد خبره 



ج فقه، اصول، تفسیر، رجال و کالم و فلسفه نزد آیات جعفر  های خاردوزدوزانی، فاضل و ... در درس

د یزدی، وحید خراسانی، ناصر مکارم شیرازی،   دتقی مصباح یزدی، محم  سبحانی، حسینعلی منتظری، محم 

سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، عبدهللا جوادی آملی، فاضل لنکرانی، سید موسی شبیری زنجانی و میرزا  

 د. وی مورد اعتماد مراجع عظام تقلید بوده و اجازاتی ستودنی از آنان دارد. جواد تبریزی شرکت کر

زمان به تحقیق و تألیف و مدیری ت پژوهش  رسد و هم ش می   1364سابقهٔ تدریس ایشان در قم به سال  

های مختلف از جمله مرکز تحقیقات دفتر تبلیغات اسالمی و مؤس سهٔ امام صادق )ع( پرداخته است،  در بخش 

زبانی او را دعوت به یزد کرد.  های جسمانی با زبان بی ا آنکه پدرش بر اثر کهولت سن و هجوم بیماری ت

سال وارد یزد شد و از همان ابتدا به کارهای تدریس، پژوهش، تألیف،    22پس از    ۱۳۷۶نامبرده در خرداد  

هم  وی  مشغول شد.  انقالبی  و  دینی  امور  در  و روشنگری  بسیاریتبلیغ  در  انجمن   چنین  دینی،  از  های 

عنوان کارشناس  هاست که به فرهنگی و اجتماعی استان یزد مانند شورای فرهنگ عمومی عضو است و سال 

اندیشه  تبیین  به  یزد  دینی در صداوسیمای مرکز  تأسیس »دفتر  های اسالمی می خبرهٔ  با  نامبرده  پردازد. 

سائل شرعی، عقیدتی و اخالقی بوده  ش تاکنون پاسخگوی خیل م  1377های اسالمی« از سال  پژوهش 

 است.

سی با کناره آیت    ۱۳۷۷گیری پدرش در اثر کهولت سن از امامت جمعهٔ حومهٔ شرقی یزد در سال  هللا مدر 

به اقامهٔ نماز جمعه و امامت در بخش مرکزی منصوب گردید و تاکنون به این امر مهم در این محل اشتغال  

 دارد.

دانشنامهٔ ائم هٔ جمعه سراسر  ،  نسل نور،  شکوه سیادت هایی چون  تألیف کتاب خدمات گستردۀ او عالوه بر  

العظمی هللا )کار گروهی در پانزده جلد و زیر نظر آیت   موسوعة طبقات الفقهاء،  دانشنامهٔ مفاخر یزد ،  کشور

در مجل هٔ    ویژه ها مقالهٔ تحقیقی به و ده   اضبط المقال فی ضبط اسماء الرجالسبحانی( تکمیل و تحقیق کتاب  

رسانی به امور  و نیز تدریس و شاگردپروری در حوزهٔ علمیهٔ یزد و خدمات   کوثر و    کالم اسالمی تخصصی  

ش درصدد ساخت    ۱۳۹۳ها سال در سال  معیشتی و سکونتی طالب به این امور بسنده نشد تا آنکه پس از ده 

 ای با نگاهی جدید برآمد. حوزهٔ علمیه 

گیری از معماری باشکوه اسالمی و  عین سادگی و با کمال استحکام و نیز بهره این حوزهٔ علمیه که در  

های شهر یزد واقع شده  هزار مترمربع بنا ساخته شده است، در یکی از بهترین مکان   ۲۳بومی یزد و در 

قمری( و با   1440حجه ذی  20برابر با روز میالد امام موسی کاظم )ع( )  1398مرداد  31و در تاریخ 

برداری رسید و به نام »مدینة العلم کاظمیه« نامیده  العظمی سبحانی به بهرههللاقدر آیت مرجع عالی  حضور

 شد.



بنای آخرین مدرسۀ علمیهٔ یزد، مدرسهٔ شاهزاده   از گذشت  دویست سال  از  علمیه که پس  این حوزهٔ 

دولی میرزا )مدرسهٔ امام خمینی کنونی، تأسیس   ویژه  مک نیکوکاران، به قمری( و تمامی با ک   ۱۲۴۰محم 

طلبه را داراست و سرپرستی و    ۵۰۰های معظ م شهیدان دوران دفاع مقد س بنیان گردید، گنجایش  خانواده

 مدیری ت آن با ایشان است. 

کتابخانه  دارای  بزرگ  مجموعهٔ  از  این  بیش  با  بخش    30ای  مطالعه،  تاالر  چاپی،  کتاب  جلد  هزار 

گاه پژوهشگران و طالب. تاالرهای سخنرانی و جلسات با آخرین  ونت نشریات، مسجد، بخش دیجیتالی، سک 

 امکانات و تجهیزات روز است.

 *** 

سی،  . آیت 1نام برخی دیگر از بزرگان و عالمان این خاندان به این قرار است:   هللا حاج سید یحیی مدر 

هللا حاج سید  . آیت 2(؛  660-659:  2  مفاخر یزد ق؛    1383صفر    16-ق1321اصغر )فرزند سید علی 

سی  سی )زاده یزدی، فرزند مرحوم آیت محمدعلی مدر    1422شعبان    20 -ق1358هللا حاج سید یحیی مدر 

هللا حاج سید یحیی  هللا حاج سید عب اس مدرسی، فرزند مرحوم آیت . آیت 3(؛  667-666:  2  مفاخر یزد ق؛  

سی،  یت . آ4(؛  666-665:  2  مفاخر یزد ق؛    1362الثانی  مدرسی )متولد جمادی  هللا حاج سید امیرمحمد مدر 

د ابراهیم،  5(؛  452:نسل نور ق؛    1415-1323هللا حاج سید ابراهیم )فرزند مرحوم آیت  . حاج میرزا محم 

 ( خود.  دوران  عارفان  و  ادیبان  شاعران،  از  سیزدهم(  )قرن  س  مدر  محمدعلی  سید  میرزا  نسل  فرزند 

د مدرسی، فرزند . آیت 6(؛  456:نور  هللا  . آیت 7(؛  471:  نسل نور ق؛    1345-1282حسن )  هللا سید محم 

سی، معروف به »حاج میرزا آقا«، فرزند مرحوم آیت  د صادق مدر  هللا حاج میر سید علی  حاج سید محم 

سی لب خندقی ) سی، معروف به »آقا  . آیت 8(؛  473:  نسل نور ق؛    1383-1319مدر  هللا سید مرتضی مدر 

هللا حاج سید  . آیت 9(؛  521:  نسل نورش؛    1294  -1234ا )شیخ مرتضی«، فرزند حاج سید علیرض 

م   )متولد سوم محر  سی  د حسین مدر  آیت   1375محم  دینی،  ق(، فرزند  د مدرسی، عالم  هللا حاج سید محم 

دعلی مدرسی )متولد  . آیت 10(؛  656-655:  2  مفاخر یزد پژوهشگر، محقق و نویسنده. ) هللا حاج سید محم 

س حوزهٔ علمیه.  ، فرزند آیت (  ق   1377الثانی  جمادی   29 سی، عالم دینی، نویسنده، و مدر  هللا سید جواد مدر 

هللا  ق(، فرزند آیت   1351هللا حاج سید محمدعلی مدرسی لب خندقی )متولد  . آیت 11(؛  683:  2  مفاخر یزد )

س حوزه علمیه. ) درالدین  . عالمه سید ص12(؛ 675-674: 2 مفاخر یزد سید محمدباقر، عالم دینی و مدر 

س طباطبائی)متوفی   د مدر  .  13(؛  635- 634:  2  مفاخر یزد ق(، عالم دینی، فقیه، شاعر. )  1154محم 

سی )متولد  حجت  ق(، فرزند سید مهدی، نویسنده    1376ربیع المولود    1االسالم و المسلمین سید صالح مدر 

سی راد س. آیت 14(؛  650-649:  2  مفاخر یزد و پژوهشگر )   1383-1310ریزدی ) هللا سید علی مدر 



االسالم و المسلمین سید علیرضا  . حجت 15(؛  664- 663:  2  مفاخر یزد )  ش(، فرزند سید میرزا محسن 

سی ) خ، نویسنده. )  1367  -   1290ریحان مدر  .  16(؛  317-316:  1  مفاخر یزد ش(، عالم دینی، مور 

سی )آیت  مفاخر  ید محمدعلی مدرس )هللا میرزا سق(، فرزند آیت   1285-1235هللا حاج سید مرتضی مدر 

س )17(؛  658-659:  2  یزد  .  18ق(، فرزند سید محمود؛    1395-1309. دکتر سید افتخار زادهٔ مدر 

س قوامی ) د مدر  سی  19ق(، فرزند سید محسن؛    1332- 1271دکتر سید علی محم  . دکتر سید علینقی مدر 

سی مصل  20ش(، فرزند سید حسین؛    1304-1379) ق(، فرزند    1383ی )متولد  . دکتر سید مهدی مدر 

سی. از آزادگان دوران دفاع مقد س. آیت   هللا سید جواد مدر 

 نامه کتاب 

 الف( کتاب: 

دمحسن:  ر، ج الذریعه الی تصانیف الشیعهآقا بزرگ تهرانی، محم   . 12، قم: اسماعیلیان، مکر 

نامه به افتخار  جشن کتاب:  های یزد )مطالعهٔ مقدماتی(« در  ها در خاندان بندی نام افشار، ایرج: »طبقه 

، به کوشش: فاطمهٔ وثوقی، اصفهان: مؤس سهٔ چاپ و انتشارات  بازنشستگی دکتر محم دحسین پاپلی یزدی

 . 142-150:  1389دانشگاه اصفهان، 

ی ایرانفهرستگان نسخه درایتی، مصطفی:   . 17، ج 1391، تهران: کتابخانهٔ مل ی ایران،  های خط 

 . 1، ج  1364عصر اردکان،، اردکان: کانون کتاب ولی نگاهی به تاریخ اردکانسپهری اردکانی، علی:  

د:   ی کتابخانهٔ وزیری یزد فهرست نسخه شیروانی، محم   . 3؛ ج  1353، تهران: انجمن آثار مل ی،  های خط 

دصالح:   . 1294شمارهٔ ، نسخهٔ خط ی کتابخانهٔ وزیری یزد،  زبدة الحساب طباطبایی یزدی، محم 

الحساب همو؛   تاریخ زبدة  انجمن  مراغه:  منشور سمیر؛  تهران:  افسانهٔ حصیری،  به کوشش  پژوهان  ، 

دمهدی کاوه یزدی، قم: مجمع ذخائر اسالمی، ۱۳۹۳مراغه،    .  ۱۳۹۷؛ همچنین، به کوشش محم 

د:   محم  یزد کاظمینی،  مشاهیر  فرهنگیدانشنامهٔ  بنیاد  یزد:  س  - ،  ریحانةالر  دوم،  پژوهشی  ویرایش  ول، 

 . 2، ج ۱۳۸۲

س یزدی، ابوالحسن حسنی حسینی: »مقد مه بر مرآت ملوک« به کوشش احمد شعبانی و ایرج افشار،   مدر 

 . 2، ج 1377زمین، ، به کوشش: ایرج افشار، تهران: فرهنگ ایران یزدنامهدر کتاب  

سی یزدی، سید جواد:   سی، یزد: ادارهٔ  ، به کوشش: سید محبذکر علماء یزد   نجوم الس رد مدر  د حسین مدر  م 

 . 1388کل  فرهنگ و ارشاد اسالمی یزد، وصال، ویرایش دوم، 

سی یزدی، سید محمدکاظم:   دمدرسی  : )سیری در زندگانی و افکار آیت نسل نور مدر  هللا حاج سیدمحم 

سیه، یزد: نیکوروش،   . ۱۳۷۸قد س سره و جمعی از بزرگان سلسلهٔ مدر 



دک سی یزدی، سید محم  د کاظمینی:  مدر  )ویژهٔ عالمان دینی(، به اهتمام: سید    مفاخر یزد اظم و میرزامحم 

سی، یزد: بنیاد فرهنگی   دکاظم مدر  الرسول )س(، واحد انتشارات؛ اندیشمندان یزد،  پژوهشی ریحانة   - محم 

 .  2، ج ۱۳۸۲

ت، حسین: »گنجینه  ت، تهران: دف،    : حسین یزد، یادگار تاریخ های فرهنگ یزد« در کتاب  مسر  مسر 

 . 302: 1، ج 1395ویرایش دوم، 

دصادق:   سمصد ق، سید محم  سی[، ویرایش نهم،  ، یزد: بی شجرهٔ خاندان مدر  نا ]ستاد تکریم خاندان مدر 

1394 . 

ی فارسیفهرست نسخهمنزوی، احمد:   . 1، ج 1348ای، ، تهران: مؤس سهٔ فرهنگی منطقه های خط 

 ب( نشریه 

اجتماعی قرن یازدهم در سفرهای مرحوم میرصالح«،  –»نقش اوضاع سیاسی    پور روستایی، جواد: 

 . 60-29(: 1398)بهار  1، شمارهٔ 1، سال فرهنگ یزد 

 (. 1391)پاییز  17، ش 5، دورهٔ دوم، س پیام بهارستانحصیری، افسانه: »زبدة الحساب«، 

]پیام شمس مشاهی، مرتضی  آسمان الد ینی[: »خر  یزد زیر  یزد«،  های  استان  در  دینی  تاریخ زعامت   ،

 . 3و   1( ص 1383، )مرداد 7، شماره پرگار

د صالح   طالیی اردکانی، محسن: »العبد الصالح، تحقیقی در شخصی ت، زندگی و آثار مرحوم میرمحم 

د صالح اردکانی«، بهمن  اردکانی )میر صالح(«، ارائه   . 1391شده به »همایش بزرگداشت مرحوم میرمحم 

سی سیه«، مقالهٔ تایپ  مدر  دحسین: »سلسلهٔ مدر   شده.یزدی، سید محم 

سی«،   . 7-6(: 4/1389/ 5) 5، شمارهٔ وصال روی توهمو، »هجرت در خاندان مدر 

دعلی: » سی مصل ی، سید محم  سمدر  )شهریور    11، شمارهٔ  وصال روی تو«،  ماندگاری خاندان مدر 

1394 :)15 . 

دکاظم: »تبار م سی یزدی، سید محم   . 9-7(:  6/1398/ 7)  14، شمارهٔ وصال روی توکتوب«،  مدر 

س«،   . 8(:  5/6/1395) 12، شمارهٔ وصال روی توهمو، »جایگاه مردمی خاندان مدر 

سی«،  همو، »حوزه  (:  23/3/1393)  10، شمارهٔ  وصال روی توهای علمیه، مهد نبوغ خاندان مدر 

14-15 . 

سی(«،    همو، »فرهیختهٔ زمان و از نوادر دوران، عالمه میر د صالح طباطبایی )جد  سادات مدر  محم 

 . 2-1(:  1387)مرداد   4شمارهٔ  وصال روی تو، 



(:  1394)شهریور    11، شمارهٔ  وصال روی توهمو، »نقش خاندان مدرسی در گسترش فرهنگ دینی«،  

10-11 . 

ت، حسین: »نسخه  ش  ،  16، س  دانشورززبدة الحساب«،    - (10های نادر کتابخانهٔ وزیری یزد )مسر 

 . 36-34(:1394)آذر تا اسفند 128-127پیاپی 

)مرداد  4، شمارهٔ  وصال روی توطالب«،  بی طی به: »فرزندان حسن بن الحسن بن علی ابن ابی مصدق، بی 

1387 :)10 . 

د و فاطمهٔ افخمی اردکانی: »بررسی وضعی ت علما و روحانیون سلسلهٔ صفویه  مهدی زادهٔ اردکانی، محم 

د صالح بن زین در دوران زندگی میر   شده به »همایش بزرگداشت مرحوم  العابدین اردکانی«، ارائه سید محم 

د صالح اردکانی«، بهمن   . 1391میرمحم 

سی، شمارهٔ    وصال روی تو،   14( تا شمارهٔ  1384)شهریور  1نشریهٔ خبری ستاد تکریم علمای مدر 

 (. 1398)شهریور 
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